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"ഭരണഭകാഷ-മകാതൃഭകാഷ"

കക.എസറ്റ്.എ.-സലി.എല.യ. എ 1/625/2017 തകരള സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല പലി.ഒ.
തതേഞലിപ്പലല
മലപ്പുറല - 673 635
തഫകാണ് നല.: 0494 2400264
E-Mail: calicututy.ksad@kerala.gov.in

തേതീയതേലി: 16/09/2017
തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്

രജലിസകാര്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല

സര്,
വലിഷയല : കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2015-16  വര്ഷകത്തെ  കണക്കുകളലി

തന്മേലുള്ള ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് പുറകപ്പടുവലിക്കുന്നതേറ്റ് - സലബനലിചറ്റ്
**********

1994 കല തകരള തലകാക്കല ഫണറ്റ് ഓഡലിററ്റ് നലിയമത്തെലികന 13 -ആല വകുപ്പറ്റ്, 1975
കല കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല നലിയമത്തെലികന 50 (4) -ആല വകുപ്പറ്റ് എന്നലിവ പ്രകകാരല
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2015-16  വര്ഷകത്തെ  കണക്കുകളലിതന്മേലുള്ള  ഓഡലിററ്റ്
റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് പുറകപ്പടുവലിക്കുന.

1994 കല തകരള തലകാക്കല ഫണറ്റ് ഓഡലിററ്റ് നലിയമത്തെലികന 15 (1)  -ആല വകുപ്പലില
നലിര്തദ്ദേശലിക്കുന്ന  വലിധല  ഈ  റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്  കകപ്പറലി  രണറ്റ്  മകാസത്തെലിനകല  റലിതപ്പകാര്ടലില
പരകാമര്ശലിചലിട്ടുള്ള  അപകാകതേകള്  പരലിഹരലിചറ്റ്  ഈ  കകാരരകാലയകത്തെ
അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

വലിശശ്വസ്തതേതയകാകടെ,

തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര്
പകര്പ്പറ്റ്

1. പ്രലിന്സലിപ്പല കസക്രടറലി, ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസ വകുപ്പറ്റ്, തകരള സര്ക്കകാര്, 
തേലിരുവനന്തപുരല (ഉപരലിപതല സഹലിതേല)

2. ഡയറക്ടര്, തകരള സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പറ്റ് (ഉപരലിപതല സഹലിതേല)
3. പ്രലിന്സലിപ്പല അകക്കക്കൌണനറ്റ് ജനറല (ഓഡലിററ്റ്), തേലിരുവനന്തപുരല (ഉപരലിപതല 

സഹലിതേല)
4. ഓഫതീസറ്റ് തകകാപ്പലി

PKK071017
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ഉള്ളടകസം

ഖണഡികേ വഡിഷയസം കപേജറ്റ് നമ്പര്

ഭക്കാഗസം - I

1-1 പപേക്കാതുഅവകലക്കാകേനസം 15

ഭക്കാഗസം - II
ക്രമവഡിരുദ്ധ അനുമതഡികേള

2-1 സര്വ്വകലകാശകാല  പരലിധലിയലില  തേതദ്ദേശസശ്വയലഭരണസകാപനങ
ളുകടെ നലിര്മകാണ അനുമതേലിയലിലകാകതേ കകടലിടെങള് നലിര്മലിക്കുന.

19

2-2
വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പറ്റ്  നടെത്തുന്ന  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  യ.ജലി.സലി.
അലഗതീകകാരമലില

25

2-3 എല.എ.സലി.പലി.  സതീല  പ്രകകാരല  പ്രതമകാഷന്  അനുവദലിചതേലികല
അപകാകതേകള്

27

2-4
കപ്രകാവലിഷണല  അഫലിലലിതയഷന്  പുതുക്കുന്നതേറ്റ്  നലിരതീകലിക്കുന്ന
തേലിനറ്റ് സലവലിധകാനമലില

28

2-5 അടെലിസകാന  കസക്കൌകരരങളുകടെ  പരരകാപ്തതേ  ഉറപ്പുവരുത്തെകാകതേ
അഫലിലലിതയഷന് നലകലി

28

2-6
ആവശരകതേ  വരക്തമകാക്കകാകതേ  കമമ്പ്യൂടറുകള്  വകാങ്ങുന്നതേറ്റ്  -
സലബനലിചറ്റ്

29

2-7 സര്വ്വകലകാശകാല  രജലിസകാറുകടെ  ഉത്തെരവറ്റ്  മറലികടെന്നറ്റ്  ഉയര്ന്ന
നലിരക്കലില പലി.ടെലി.എ. ഫണറ്റ് പലിരലിക്കുന.

30

2-8
ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്  അധലികകാരലികളുകടെ  അനുമതേലിയലിലകാകതേ കകാനതീന്
നടെത്തുന

31

2-9 കരകാര്/ദലിവസതവതേനക്കകാര്ക്കറ്റ്  സര്ക്കകാര്  നലിശ്ചയലിച  നലിരക്കലില
തവതേനല നലകുന്നലില

32

2-10

യ.ജലി.സലി.  മകാര്ഗ്ഗനലിര്തദ്ദേശങള് പകാലലിക്കകാകതേ കമക്കൌലകാന അബ്ദുള്
കലകാല  ആസകാദറ്റ്  കചെയര്  പ്രവര്ത്തെലിചതേലിനകാല  ഗകാനലിനത്തെലില
₹18,00,000/- നഷ്ടകപ്പടുത്തെലി

32
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2-11
വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പറ്റ്  -  ഡയറക്ടര്  തേസ്തലികയലില  സലിര
നലിയമനമലില

34

2-12 വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പറ്റ്  -  പ്രവര്ത്തെനങള്  വലിദരകാര്തലികളുകടെ
ആവശരകതേകള്ക്കറ്റ് അനുസൃതേമല

34

2-13
പരതീകകാ  സകാനലിലഗറ്റ്  കമലിറലി  തേതീരുമകാനല  -  സശ്വതീകരലിച  തുടെര്
നടെപടെലികളുകടെ വലിവരല ലഭരമകാക്കലിയലിടലില

36

2-14 ബലി.എഡറ്റ്. കസനറലിനറ്റ് നഗരസഭ കകമകാറലിയ സലല നകാളലിതുവകര
രജലിസര് കചെയലില

37

2-15
അക്കകാദമലികറ്റ്  അകഡശ്വസറലി  കമലിറലി/തലകാക്കല  തപ്രകാഗകാല
പകാനലിലഗറ്റ് & മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് കമലിറലി - തയകാഗല തചെരുന്നലില

38

2-16 എചറ്റ്.ആര്.ഡലി.  കസനറുകള്ക്കറ്റ്  മുഴുവന്  സമയ  ഡയറക്ടകറ
നലിയമലിചലിടലില

38

2-17
ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.  ജതീവനക്കകാരുകടെ  കപ്രകാതബഷന്  ഡലിക്ലയര്
കചെയറ്റ് ഉത്തെരവറ്റ് പുറകപ്പടുവലിചലില

39

2-18
നകാഷണല  കകക്കൌണ്സലില  തഫകാര്  ടെതീചര്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
(എന്.സലി.ടെലി.ഇ)  നലിഷ്കര്ഷലിക്കുന്ന  അടെലിസകാന  കസക്കൌകരരങള്
കസനറലില ലഭരമകാക്കലിയലിടലില

39

2-19 കസനറലികന  ബകാങറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്  കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്
ആയതേലിനകാല പലലിശ ലഭലിക്കുന്നലില

40

2-20 ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ മുന്കൂര് തുകകള് - ₹8,99,28,142/- 40

ഭക്കാഗസം - III

വരവറ്റ് കേണക്കുകേളഡിപല അപേക്കാകേതകേള

3-1 മലിനലിമല  ഫതീസറ്റ്  ഈടെകാക്കകാന്  നടെപടെലി  സശ്വതീകരലിചലില.
വരവലിനത്തെലില സഞലിതേ നഷ്ടല 4.01 തകകാടെലി രൂപ

43

3-2
പരലിഷ്ക്കരലിച തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ് അഫലിലലിതയഷന് ഫതീസറ്റ്/സര്വ്വകലകാശകാല
യൂണലിയന് ഫതീസറ്റ് എന്നലിവ ഈടെകാക്കലിയലില – ₹1,59,600/- നഷ്ടല

44

3-3 തലഡതീസറ്റ് തഹകാസല-വകാടെക പലിരലികചടുക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്നതേറ്റ്
₹1,19,600/- 

45

3-4
സ്ക്കൂള്  ഓഫറ്റ്  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  സഡതീസറ്റ്  വടെകര-ഫതീസുകള്
പലിരലികചടുക്കു ന്നതേലില വതീഴ

46
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3-5
ഫതീസലിളവലിനറ്റ്  അര്ഹതേയള്ള  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  ഫതീസലിനത്തെലില
₹8,40,000/- അടെവകാക്കലിയലിടലില

46

3-6 വകാടെക,  കവദദ്യുതേലി  ചെകാര്ജറ്റ്,  കവള്ളക്കരല  എന്നതീ  ഇനങളലില
ഭതീമമകായ തുക ഈടെകാക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന

48

3-7
എ.ബലി.എല.സലി.  ഗകാനറ്റ്   ₹3,99,886/-  ലഭലിക്കകാന്  അവതശ
ഷലിക്കുന

49

3-8 വുമണ്  ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ്  കസല  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്നലില.
നലിശ്ചയലിക്കകപ്പട ഫതീസറ്റ് ഈടെകാക്കലിയലില

49
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കേക്കാലഡികററ്റ് സര്വ്വകേലക്കാശക്കാലയുപട 2015-16
വര്ഷപത്തെ ഓഡഡിററ്റ് റഡികപക്കാര്ടറ്റ്

കക.എസറ്റ്.എ. - സലി.എല.യ.എ 1/625/2017                               തേതീയതേലി: 16/09/2017

(1994  കല തകരള തലകാക്കലഫണറ്റ് ഓഡലിററ്റ് നലിയമത്തെലികല  13-ആല വകുപ്പറ്റ്, 1975
കല കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല നലിയമത്തെലികല  50(4)-ആല വകുപ്പറ്റ്  എന്നലിവ പ്രകകാരല
പുറകപ്പടുവലിക്കുന്നതേറ്റ്)

ഓഡഡിററ്റ് നടത്തുന്നതഡിനറ്റ് ചുമതലപപട ഉകദര്യക്കാഗസര്
1. ശതീ.മുഹമദറ്റ്.സലി, തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്
2. ശതീ.ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്.പലി, തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര് (അധലിക ചുമതേല)
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്

2015-16   കേക്കാലയളവഡില് സര്വ്വകേലക്കാശക്കാലയഡിപല ഉത്തെരവക്കാദപപട ഉകദര്യക്കാഗസര്
I വവസറ്റ്  ചെക്കാന്സലര്

1. തഡകാ.എല.അബ്ദുള് സലകാല 
(01/04/2015 മുതേല 11/08/2015 വകര)
2. തഡകാ.എല.കക.അബ്ദുള് ഖേകാദര്
കവസറ്റ്ചെകാന്സലര്, കണ്ണൂര് സര്വ്വകലകാശകാല (അധലിക ചുമതേല)
(11/08/2015 മുതേല 21/11/2015 വകര)
3. തഡകാ.കക.മുഹമദറ്റ് ബഷതീര്
(21/11/2015 മുതേല 31/03/2016 വകര)

II കപ്രക്കാ  -  വവസറ്റ് ചെക്കാന്സലര്
1. കപ്രകാഫഫഃ കക.രവതീനനകാഥറ്റ് 
(01/04/2015 മുതേല 02/10/2015 വകര)
(03/10/2015 മുതേല 10/01/2016 വകര 
ഈ തേസ്തലികയലില ആതരയല നലിയമലിചലിടലില)
2. കപ്രകാഫ. പലി.തമകാഹന്
(11/01/2016 മുതേല 31/03/2016 വകര)

III രജഡിസക്കാര്
1. തഡകാ. അബ്ദുള് മജതീദറ്റ് ടെലി.എ.

(01/04/2015 മുതേല 31/03/2016 വകര)

IV പേരരീകക്കാ കേണ്കടക്കാളര്
1. തഡകാ. വലി.വലി. തജകാര്ജറ്റ് കുടലി

(01/04/2015 മുതേല 31/03/2016 വകര)
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V ഫഡിനക്കാന്സറ്റ് ഓഫരീസര്
1.  ശതീ.രകാതജഷറ്റ്.കക.പലി
(01/04/2015 മുതേല 31/03/2016 വകര)

സഡിനഡികകററ്റ് അസംഗങ്ങള

1. കവസറ്റ് ചെകാന്സലര്
2. തപ്രകാ കവസറ്റ് ചെകാന്സലര്
3. പ്രലിന്സലിപ്പല കസക്രടറലി, ഉന്നതേ വലിദരകാഭരകാസ വകുപ്പറ്റ്, തകരള സര്ക്കകാര്
4. കസക്രടറലി, വലിവരസകാതങതേലിക വകുപ്പറ്റ്, തകരള സര്ക്കകാര്
5. തകകാതളജറ്റ് വലിദരകാഭരകാസ ഡയറക്ടര്
6. കപകാതുവലിദരകാഭരകാസ ഡയറക്ടര്
7. അഡശ്വ.രകാജതീവന് മലലിതശരലി, (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)  (01/04/15 മുതേല 

31/03/16 വകര)
8. തഡകാ. ആബലിദ ഫറഖേലി, (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)  (01/04/15 മുതേല 31/03/16 വകര)
9. ശതീ കക.കക. കസയറ്റ്ദറ്റ് അബലിദറ്റ് ഹുകസന് തേങള് (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)          

 (01/04/15 മുതേല 31/03/16 വകര)
10. ശതീ പലി.കക. സുപ്രന്, (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)  (01/04/15 മുതേല 26/03/16 വകര)
11. തഡകാ. അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് വലി.പലി.
12. തഡകാ.പലി. അന്വര്
13. കപ്രകാഫ.കക. വലിദരകാസകാഗര്
14. കപ്രകാഫ.തഡകാ. വലി.എചറ്റ്.അബ്ദുള് സലകാല
15. ശതീ ടെലി.എന്. പ്രതേകാപന്, എല.എല.എ.
16. ശതീ ഐ.സലി. ബകാലകൃഷ്ണന്, എല.എല.എ.
17. തഡകാ. ഫകാത്തെലിമത്തെറ്റ് സുഹറ കക.
18. ശതീ സലി.ആര്. മുരുകന് ബകാബ
19. ശതീ സലകാഹുദ്ദേതീന് പലി.എല.
20.ശതീ കക.എല. നകാസര്
21. ശതീ കക. വലിശശ്വനകാഥറ്റ്
22. ശതീ ഒ. അബ്ദുള് അലലി
23. ശതീ പലി.എ. റഷതീദറ്റ്
24.അഡശ്വ.പലി.എല. നലിയകാസറ്റ്
25. തഡകാ.ടെലി.പലി. അഹമദറ്റ്
26.ശതീ പ്രതമകാദറ്റ് സലി.
27. തഡകാ.തജകാഷലി.സലി.ഒ (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)  (01/04/15 മുതേല 31/03/16 വകര)
28.ശതീ.പലി.ജലി.മുഹമദറ്റ് (സര്ക്കകാര് പ്രതേലിനലിധലി)  (01/04/15 മുതേല 25/02/16 വകര)
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ആമുഖസം

1975 കല കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല നലിയമല വകുപ്പറ്റ് 48, 50 (1), 1994 കല തകരള
തലകാക്കല  ഫണറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  നലിയമല  വകുപ്പറ്റ്  3  (1)  എന്നലിവ  പ്രകകാരല  കകാലലിക്കററ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2015-16  സകാമത്തെലികവര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷലിക  കണക്കുകള്
ഓഡലിറലിനറ്റ് വലിതധയമകാക്കുകയണകായലി.

ഓഡലിറലില  കകണത്തെലിയ  അപകാകതേകള്  അതേകാതേറ്റ്  സമയല  ഓഡലിററ്റ്
അതനശ്വഷണക്കുറലിപ്പുകളലിലൂകടെയല, ഓഡലിററ്റ് ഒബ്ജകന് തസററ്റ്കമന്റുകളലിലൂകടെയല ബനകപ്പട
ഉതദരകാഗസരുകടെ ശദയലിലകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.  സമകകാലലിക ഓഡലിററ്റ്,  കചെലവറ്റ് ഓഡലിററ്റ്,
വലിവലിധ  പഠന-പകാതഠരതേര  വകുപ്പുകളലികല  ഓഡലിററ്റ്  എന്നലിവയകടെ  അടെലിസകാനത്തെലില
നലകലിയ  ഒബ്ജകന്  പതലികകളലിലുള്കപ്പട  പ്രസക്തമകായ  നലിരതീകണങളകാണറ്റ്
റലിതപ്പകാര്ടലില  ഉള്കപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.   മററ്റ്  ഒബ്ജകന്  പതലികകളലിതന്മേലുള്ള
തുടെര്നടെപടെലികള് ഓഡലിറലില പ്രതതേരകല നലിരതീകലിക്കുന്നതേകാണറ്റ്.  ഓഡലിറലിനകായലി ലഭരമകായ
രജലിസറുകളുതടെയല,  തരഖേകളുതടെയല,  വലിവരങളുതടെയല,  വലിശദതീകരണങളുതടെയല
അടെലിസകാനത്തെലിലകാണറ്റ് ഈ റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് തേയകാറകാക്കലിയലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.  സകാപനല നലകലിയ
കതേറകായ  വലിവരത്തെലികനതയകാ  ലഭരമകാക്കകാത്തെ  വലിവരത്തെലികനതയകാ  കകാരരത്തെലില  തകരള
സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പലിനറ്റ് യകാകതേകാരു ഉത്തെരവകാദലിതേശ്വവുമലില.

ഈ റലിതപ്പകാര്ടലികല പരകാമര്ശങള് പരലിഹരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ് സശ്വതീകരലിച നടെപടെലികളുകടെ
വലിവരല  1994  കല  തകരള  തലകാക്കല  ഫണറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  നലിയമല  കസകന്  15  (1)
അനുശകാസലിക്കുന്ന പ്രകകാരല റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് കകപ്പറലി 2 മകാസത്തെലിനകല ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്. 

ഓഡലിററ്റ്  റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്  തേകാകഴ  പറയല  പ്രകകാരല  5  ഭകാഗങളലിലകായലി
ക്രമതീകരലിചലിരലിക്കുന. 

ക്രമ നല. ഭകാഗല വലിഷയല

1 ഭകാഗല - I കപകാതു അവതലകാകനല

2 ഭകാഗല - II ക്രമവലിരുദ അനുമതേലികള്

3 ഭകാഗല - III വരവു കണക്കുകളലികല അപകാകതേകള്

4 ഭകാഗല - IV കചെലവറ്റ് കണക്കുകളലികല അപകാകതേകള്

5 ഭകാഗല - V ധനകകാരര വലിശകലനവുല ഓഡലിററ്റ് പ്രതേരവതലകാകനവുല
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ഭക്കാഗസം-I
പപേക്കാതുഅവകലക്കാകേനസം

തകരളത്തെലികല  മലബകാര്  പ്രതദശങളലില  ഉള്കപ്പടുന്ന  ജലിലകളലികല  ഉന്നതേ
വലിദരകാഭരകാസ  ഗതവഷണ  ആവശരങള്  നലിറതവറ്റുന്നതേലിനകായലി  1968  ല  സകാപലിതേമകായ
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  വര്ഷല  തതേകാറുല  അഞ്ചുലകതത്തെകാളല  വലിദരകാര്തലികളുകടെ
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസ  ഗതവഷണതമകാഹങള്  നലിറതവറലിവരുന.   മലപ്പുറല  ജലിലയലികല
ഗകാമപ്രതദശമകായ  തതേഞലിപ്പലത്തെറ്റ്  500  ഏക്കറലിലധലികല  ഭൂമലിയലിലകായലി  വരകാപലിചറ്റ്
കലിടെക്കുന്ന സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസലില വരതേരസ്തമകായ തമഖേലകളലില പഠന ഗതവഷണ
പ്രവര്ത്തെനങള്  നടെത്തുന്ന  33  പഠനവകുപ്പുകളുല  അതഞകാളല  സശ്വകാശയ  വലിദരകാഭരകാസ
സകാപനങളുല  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ആസകാന  മനലിരവുല  സലിതേലി  കചെയ്യുന.
കരകാമസലില മകാതല  152  സലിരല  അദരകാപകര്  ഉള്കപ്പകടെ  340  അദരകാപകരുല  1427
സലിരല  ജതീവനക്കകാര്  ഉള്കപ്പകടെ  1750  അനദരകാപക  ജതീവനക്കകാരുല  അടെങ്ങുന്ന
ഉതദരകാഗസ  വൃനല  പ്രവര്ത്തെലിചവരുന.   തൃശൂര്  ജലിലയലികല  അരണകാട്ടുകരയലില
പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന  തഡകാ.തജകാണ്മത്തെകായലി  ഉപതകനതത്തെകാകടെകാപ്പല  പകാലക്കകാടെറ്റ്,  മലപ്പുറല,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്, വയനകാടെറ്റ്, തൃശൂര് ജലിലകളലികല വലിവലിധ തകനങളലില നടെത്തുന്ന സശ്വകാശയ
വലിദരകാഭരകാസ  സകാപനങളുല,  ലകദശ്വതീപറ്റ്  ഭരണകൂടെവുമകായലി  ഉണകാക്കലിയ
ധകാരണകാപതത്തെലികന  അടെലിസകാനത്തെലില  കവരത്തെലി,  ആതനകാത്തെറ്റ്,  കടെമത്തെറ്റ്  എന്നതീ
ദശ്വതീപുകളലില  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന  ഉപതകനങളുല  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തനരലിടറ്റ്
നടെത്തുന്ന  പഠനതകനങളകാണറ്റ്.   പ്രവര്ത്തെനമകാരലഭലിചറ്റ്  അഞറ്റ്  പതേലിറകാണറ്റ്
പൂര്ത്തെലിയകാകുതമകാള് തമഖേലയലികല ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസവരകാപനത്തെലിനറ്റ്  ആതവശകരമകായ
കുതേലിപ്പറ്റ്  നലകകാന്  സകാപനത്തെലിനറ്റ്  കഴലിഞലിട്ടുണറ്റ്.   പ്രവര്ത്തെന  തമഖേലയലികല
പരലിധലിയലില  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന  424  ഓളല  സര്ക്കകാര്,  എയലിഡഡറ്റ്,  അണ്-എയലിഡഡറ്റ്
തകകാതളജുകള് സര്വ്വകലകാശകാലയലില അഫലിലലിതയററ്റ് കചെയറ്റ് പ്രവര്ത്തെലിക്കുനണറ്റ്. 

ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസ,  ഗതവഷണ  രലഗത്തെറ്റ്  മലികച  സലഭകാവനകള്  നലകകാനുള്ള
പരലിശമങള്ക്കലിടെയലിലുല  ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസത്തെലികന  ഗുണനലിലവകാരകത്തെ
ബകാധലിക്കുന്നതുല  കപകാതുവലിദരകാഭരകാസ  സമ്പ്രദകായത്തെലികന  വളര്ചകയ
പലിതന്നകാടടെലിപ്പലിക്കുന്നതുമകായ  ചെലില  പ്രവണതേകള്  ഉണകായതേകായലി  ഈ  റലിതപ്പകാര്ടലികല
നലിരതീകണങള് വരക്തമകാകുന.

സര്വ്വകലകാശകാല  കരകാമസലില  വര്ഷങളകായലി  വലിവലിധ  കകടലിടെങള്  നലിര്മലിച
ഉപതയകാഗലിച വരുനണറ്റ്.  എന്നകാല 1994 കല തകരള പഞകായത്തെറ്റ് രകാജറ്റ് നലിയമ പ്രകകാരല
ഗകാമപഞകായത്തെലില  നലിന്നറ്റ്  അനുമതേലി  വകാങകാകതേയകാണറ്റ്  ഇത്തെരല  കകടലിടെങള്
നലിര്മലിചതേറ്റ്.   സര്വ്വകലകാശകാല  ഗകാനറ്റ്  കമതീഷകന  ഡലിസനറ്റ്സറ്റ്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കകക്കൌണ്സലിലലികന  അലഗതീകകാരമലിലകാകതേയകാണറ്റ്  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വലിഭകാഗത്തെലില
തകകാഴ്സുകള്  നടെത്തെലി  വരുന്നതേറ്റ്  എന്നതേറ്റ്  ഗുരുതേരമകായ  സലിതേലി  വലിതശഷമകാണറ്റ്.
തകകാതളജുകള്ക്കറ്റ്  അഫലിലലിതയഷന്  നലകുതമകാള്  നലിലവലിലുള്ള  ചെടങള്  പ്രകകാരമുള്ള
നലിബനനകള്  പകാലലിചലിട്ടുതണകാ  എന്നറ്റ്  പരലിതശകാധലിക്കുന്നതേലില  വന്ന  വതീഴയല  ഈ
റലിതപ്പകാര്ടലില  ഉള്കപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.   അബ്ദുള്  കലകാല  ആസകാദറ്റ്  കചെയര്  യ.ജലി.സലി.ഗകാനറ്റ്
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നഷ്ടകപ്പടുത്തെലിയതേറ്റ്,  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വലിഭകാഗത്തെലിനുല,  യ.ജലി.സലി.  എചറ്റ്.ആര്.ഡലി.
കസനറലിനുല  മുഴുവന്  സമയ  ഡയറക്ടകറ  നലിയമലിക്കകാത്തെ  നടെപടെലിയല,  സര്വ്വകലകാശകാല
നടെത്തുന്ന സശ്വകാശയ ബലി.എഡറ്റ്.  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ് എന്.സലി.ടെലി.ഇ.  നലിര്തദ്ദേശലിച അടെലിസകാന
കസക്കൌകരരങള് ഒരുക്കകാത്തെതുല കഗക്കൌരവകപ്പട നലിരതീകണങളകാണറ്റ്.

സര്വ്വകലകാശകാല  തനരലിടറ്റ്  നടെത്തുന്ന  സശ്വകാശയ  എഞലിനലിയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലില
സര്ക്കകാര് നലിശ്ചയലിച മലിനലിമല ഫതീസതീടെകാക്കകാന് നടെപടെലി സശ്വതീകരലിക്കകാത്തെതേലില  4  തകകാടെലി
രൂപ  വരുമകാനയലിനത്തെലില  നഷ്ടകപ്പടതുല,  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലില  അഡലിഷന്,
ടെമ്പ്യൂഷന് ഫതീസലിനത്തെലില 40  ലകല രൂപ കലിടകാനുള്ളതുല അഫലിലലിതയറഡറ്റ് തകകാതളജുകള്
വലിമണ് കസല ഫതീസറ്റ്  കലക്ടറ്റ്  കചെയകാത്തെതുല ഗതവഷണ പ്രബന സമര്പ്പണ ഫതീസറ്റ്
പരലിഷ്കരലിക്കകാത്തെതുല  ഗുരുതേരമകായ  സകാമത്തെലിക  പ്രതേലിസനലി  തനരലിടുന്ന
സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  തേനതേറ്റ്  വരുമകാനല  വര്ദലിപ്പലിക്കകാനുള്ള  സകാധരതേ  ചൂണലിക്കകാട്ടുന്ന
നലിരതീകണങളകാണറ്റ്.

തൃശ്ശൂരലികല തഡകാ.തജകാണ് മത്തെകായലി കസനറലില തലഡതീസറ്റ് തഹകാസല നലിര്മകാണല,
തറകാഡറ്റ്  പ്രവൃത്തെലിക്കുള്ള  ടെകാറലിനറ്റ്  അധലിക  നലിരക്കറ്റ്  നലകലിയതേറ്റ്  എന്നതീ  നലിര്മകാണ
പ്രവര്ത്തെലിയലികല  അപകാകതേകള്  ആവര്ത്തെലിക്കകാതേലിരലിക്കകാന്  നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിക്കണല.  വലിദൂര വലിദരകാഭരകാസ വലിഭകാഗത്തെലികല പഠലിതേകാക്കള്ക്കറ്റ് പഠന സകാമഗലികള്
വലിതേരണല  കചെയ്യുന്നതേലില  കകാലതേകാമസല  വരുത്തെലിയതുല,  കകപ്പററ്റ്  വലിവരങള്
ലഭരമലകാത്തെതുല തകനതീകൃതേ മൂലരനലിര്ണ്ണയ കരകാമലില പകങടുത്തെവര്ക്കറ്റ് അനര്ഹമകായലി
ദലിനബത്തെ നലകലിയവ അലഗതീകരലിക്കകാനകാവകാത്തെ നടെപടെലികളകാണറ്റ്.  അതേതീവ ശദതയകാകടെ
കകകകാരരല  കചെതയണ  പരതീകകാഭവനലികല  ഉത്തെരക്കടെലകാസുകളുകടെ  സൂകലിപ്പുല
തൃപ്തലികരമല.
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2-1  സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല പേരഡിധഡിയഡില് തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസക്കാപേന 
ങ്ങളുപട നഡിര്മക്കാണ അനുമതഡിയഡിലക്കാപത പകേടഡിടങ്ങള നഡിര്മഡിക്കുന
    കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അധതീനതേയലിലുല ഉടെമസതേയലിലുമുള്ള സലങളലില
പഠനകാവശരത്തെലിനുല,  തേകാമസകാവശരത്തെലിനുമകായലി  നലിരവധലി  കകടലിടെങള് നലിര്മലിചലിട്ടുണറ്റ്.
പ്രസ്തുതേ  കകടലിടെങളുകടെ  നമര്,  അടെവകാക്കുന്ന  നലികുതേലി,  നലിര്മകാണത്തെലിലലിരലിക്കുന്ന
കകടലിടെങളുകടെ  നലിലവലികല  സലിതേലി,  നലിര്മകാണത്തെലിനകായലി  തേതദ്ദേശ  സശ്വയല  ഭരണ
സകാപനങളലില നലിനള്ള അനുമതേലി  പതങള്,  കകടലിടെ  നലികുതേലിയലില നലിനല ഇളവറ്റ്
ലഭലിച കകടലിങള് തുടെങലിയവയകടെ വലിവരങള് പരലിതശകാധലിചതേലില നലിനല ബഹുനലില
കകടലിടെങള് ഉള്പ്പകടെയള്ള പല കകടലിടെങളുല പഞകായത്തെറ്റ്/നഗരസഭ സകാപനങളലില
നലിനല അനുമതേലിയലിലകാകതേ നലിര്മലിചതേകായലി സര്വ്വകലകാശകാല എഞലിനതീയര് സമര്പ്പലിച
പതലികയലില  നലിനല  തബകാദരകപ്പട്ടു.  തകരളത്തെലില  പ്രകാബലരത്തെലിലുള്ള  കകടലിടെ
നലിര്മകാണങളലികല  ചെടങള്  ലലഘലിചറ്റ്  അനധലികൃതേമകായലി  നലിര്വ്വഹലിചലിട്ടുള്ള
നലിര്മകാണങള്,  കൂടലിതചെര്ക്കലുകള്,  വലിപുലതീകരണല  തുടെങലിയവ
ക്രമവലക്കരലിക്കുന്നതേലിനകായലി  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിക്കുന്നതേലിലുല  സര്വ്വകലകാശകാല
അധലികകാരലികള് വതീഴ വരുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.

പ്രസ്തുതേ  വലിഷയത്തെലില  ആവര്ത്തെലിചറ്റ്  ആവശരകപ്പടലിട്ടുല  (ഓഡലിററ്റ്  റലികശ്വലിസലിഷന്
നല.01/2015-16,  തേതീയതേലി  03/05/17)  ബനകപ്പട ഫയലുകളുല മറുപടെലിയല ലഭരമകാക്കകാത്തെ
സകാഹചെരരത്തെലില  08/05/17  കല  നല.  കക.എസറ്റ്.എ/സലി.എല.യ/എ 1/519/2017
പ്രകകാരല  സമന്സറ്റ്  നലകലി   (സമന്സറ്റ്  നല.1/2015-16,  തേതീയതേലി  08/05/17)
സര്വ്വകലകാശകാല  എഞലിനതീയറലില  നലിനല  തനരലില  വലിശദതീകരണല  തതേടുകയണകായലി.
ടെലിയകാന്  11/05/17  ല  നല.ഡലി.ബലി/ഓഡലിററ്റ്/2017  പ്രകകാരല  തരഖേകാമുലല  സമര്പ്പലിച
മറുപടെലിയകടെയല,  ലഭരമകാക്കലിയ  വലിവരങളുകടെയല,  30/01/2014  ല  പള്ളലിക്കല
ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്  കസക്രടറലി  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  രജലിസകാര്ക്കറ്റ്  നലകലിയ
കത്തെലിതനയല,  04/02/2014  ല തതേഞലിപ്പലല ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ് കസക്രടറലി  കകാലലിക്കററ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല  രജലിസകാര്ക്കറ്റ്  നലകലിയ  കത്തെലിതനയല  അടെലിസകാനത്തെലിലകാണറ്റ്  തേകാകഴ
പറയന്ന  ഓഡലിററ്റ്  നലിരതീകണല  നടെത്തെലിയലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.   ഓഡലിററ്റ്  അതനശ്വഷണ  കുറലിപ്പറ്റ്
3/2015-16,  തേതീയതേലി  15/05/17  പ്രകകാരല  അപകാകതേകള്  വതീണ്ടുല
ശദയലിലകപ്പടുത്തെലികയങലിലുല മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.

പ്രസ്തുതേ  വലിഷയത്തെലില  ഓഡലിററ്റ്  നടെത്തെലിയ  പരലിതശകാധനയലില  കകണത്തെലിയ
അപകാകതേകള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന. 

എ) പകേടഡിട നഡിര്മക്കാണ പപേര്മഡിറഡിലക്കാപത പകേടഡിടങ്ങള നഡിര്മഡിക്കുന  .  

     1994  കല തകരള പഞകായത്തെറ്റ് രകാജറ്റ്  നലിയമല,  വകുപ്പറ്റ്  -  235,   2011  കല തകരള
പഞകായത്തെറ്റ് കകടലിടെ നലിര്മകാണ ചെടങളലികല,  ചെടല  4(1)(2)  പ്രകകാരല ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്
പ്രതദശങളലില  ഏകതേകാരകാളുല  കസക്രടറലിയലില  നലിനല  ആദരതമ  തേകന്ന  ഒരു
അനുവകാദപതല  (Permit)  കകടലിടെ  നലിര്മകാണ കപര്മലിററ്റ്  കരസമകാക്കകാകതേ ഏകതേങലിലുല
കകടലിടെല  നലിര്മലിക്കുകതയകാ,  പുനര്നലിര്മലിക്കുകതയകാ,  കകടലിടെത്തെലിനറ്റ്  വരതേലിയകാനല
വരുത്തുകതയകാ കചെയകാന് പകാടെലിലകാത്തെതേകാണറ്റ്. ചെടല 4(3) പ്രകകാരല ഒരു കകടലിടെത്തെലികന ഒരു
ഒകമ്പ്യൂപന്സലി  (വലിനലിതയകാഗ)  വലിഭകാഗത്തെലില  നലിനല  മകറകാരു  ഒകമ്പ്യൂപന്സലി  വലിഭകാഗമകായലി
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മകാറ്റുതമകാഴുല കസക്രടറലിയകടെ മുന്കൂര് അനുമതേലി വകാങലിചലിരലിക്കണല. തേതദ്ദേശ സശ്വയല ഭരണ
സകാപനങളുകടെ  പരലിധലിയലില  വരുന്ന  സര്ക്കകാര്/ഇതേര  സര്ക്കകാര്  ഓഫതീസുകളുകടെ
കകടലിടെ  നലിര്മകാണങള്ക്കറ്റ്  ഇളവറ്റ്  നലകലിയലിടലില.  തകന,  സലസകാന  സര്ക്കകാര്
വകുപ്പുകള്  ഏകതേങലിലുല  ഭൂവലികസനതമകാ  പുനര്വലികസനതമകാ  നടെത്തുന്ന  സലഗതേലിയലില
പ്രസ്തുതേ  സകാപനത്തെലികല  അധലികകാരകപ്പട  ഉതദരകാഗസന്  നലിശ്ചലിതേ  തഫകാറത്തെലില
കസക്രടറലിക്കറ്റ്  തരഖേകാമൂലല  അതപക  നലതകണതുല  അതപകതയകാകടെകാപ്പല  ചെടത്തെലില
നലിര്തദ്ദേശലിക്കുല  പ്രകകാരല  ആവശരമകായ  പകാനുകള്,  തഡകായലിലഗുകള്,  പതലികകള്
എന്നലിവയകടെ  മൂന്നറ്റ്  പകര്പ്പുകള്,  ബനകപ്പട  ഭൂമലിയകടെ  ഉടെമസതേ  കതേളലിയലിക്കുന്ന
പ്രമകാണങള്,  ചെതീഫറ്റ് ആര്ക്കലികടെകറ്റ് അകലങലില നലിര്മകാണങളുകടെ ചുമതേല വഹലിക്കുന്ന
എഞലിനലിയതീര് നലകലിയ സര്ടലിഫലിക്കറലികന തകകാപ്പലി തുടെങലിയ വലിശദകാലശങള് സഹലിതേല
ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്/നഗരസഭ  കസക്രടറലിക്കറ്റ്  സമര്പ്പലിചറ്റ്  അനുമതേലി  വകാങലിയലിരലിതക്ക
ണതേകാണറ്റ്.

     കകടലിടെ  നലിര്മകാണ ചെടങളലികല തമല വലിവരലിചതുല  കകടലിടെ  നലിര്മകാണവുമകായലി
ബനകപ്പടറ്റ്  മററ്റ്  വരവസകളുല  നലിലനലിലകക്കയകാണറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  അധലികകാരലികള്
ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്  കസക്രടറലിയകടെ  അനുമതേലിയലിലകാകതേയല,  കകടലിടെ  നലിര്മകാണവുമകായലി
ബനകപ്പടറ്റ് പഞകായത്തെലില സമര്പ്പലിതക്കണ തരഖേകള് നലകകാകതേയല വലിവലിധ തേരത്തെലി
ലുള്ള കകടലിടെങളുകടെ നലിര്മകാണല നടെത്തുന്നതേറ്റ്.  സര്വ്വകലകാശകാലയലില അനധലികൃതേമകായലി
നലിര്മലിക്കുന്ന കകടലിടെങളലില തേറവതീസ്തതീര്ണ്ണല കൂടുതേലകായലി വരുന്നവയലില ജലില കടെക്കൌണ്
പകാനറുതടെയല,  മുഖേര  കടെക്കൌണ്  പകാനറുതടെയല,  അഗലിശമനതസന  ഡയറക്ടറലില  നലിനല
സകാകരപതങള് വകാതങണതുണറ്റ്. ആയതുല ലഭരമകാക്കുന്നലില. (ചെടല.47, 56)

    പഞകായത്തെറ്റ്  രകാജറ്റ്  നലിയമത്തെലിതലയല  അനുബന  ചെടത്തെലിതലയല  വരവസകള്
പകാലലിക്കുന്നതേലില സര്വ്വകലകാശകാല അധലികൃതേരുല, ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ് അധലികകാരലികളുല വതീഴ
വരുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ തനതൃതേശ്വത്തെലില വലിവലിധ ഗകാമപഞകായത്തുകളലില
നലിര്മകാണത്തെലിലലിരലിക്കുന്ന  കകടലിടെങളുകടെ  വലിശദകാലശങള്  തേകാകഴ  കകകാടുക്കുന.
(വലിസ്തതീര്ണ്ണല .എല2.ല)

ക്രമ 
നല

കകടലിടെത്തെലികന തേരല ആകക
 നലില

ആകക
വലിസ്തതീര്ണ്ണല

ഗകാമപഞകായ
ത്തെറ്റ് പ്രതദശല

1 കമമ്പ്യൂടര്  കസനര്/  (E-Campus  for  scaling  up  of
existing facility to upgrade the needs of computer
science, I.C.T, Statistical & Mathematical Science)

3 + 
Basement

2860.00

തതേഞലിപ്പലല

2 സയന്സറ്റ് തബകാക്കറ്റ് 3 2980.00

3 Education  Block. PMMMNMTT. 2 676.24

4 Animal House 1 491.30

5 പരതീക ഭവന് (പുതേലിയ കകടലിടെല) 3 3877.00
പള്ളലിക്കല6 തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ് തഡകാര്മലിററലി 2 2453.00

7 സശ്വമലിലഗറ്റ് പൂള് ഓഫതീസറ്റ് കകടലിടെല 2 400.00

8 ഐ.ടെലി.എസറ്റ്.ആര്.തഗള്സറ്റ് തഹകാസല. 3 426.00 കചെതേലയല,
വയനകാടെറ്റ്
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ബഡി)  സര്വ്വകേലക്കാശക്കാലയുപട  അധരീനതയഡില്പപേടുന്നതുസം  വഡിവഡിധ  തകദ്ദേശ  സസ്വയസം  ഭരണ
സക്കാപേന പേരഡിധഡിയഡില് നമ്പര് ഇലക്കാത്തെ അനധഡികൃത പകേടഡിടങ്ങളുപട വഡിശദക്കാസംശങ്ങള തക്കാപഴ
പകേക്കാടുക്കുന.

ക്രമ
നല.

കകടലിടെത്തെലികന തേരല ആകക 
നലില

ആകക 
വലിസ്തതീര്ണ്ണല

ഗകാമപഞകായ
ത്തെറ്റ് / നഗരസഭ

1 ടെകാതഗകാര് നലിതകതേന് 2 3085.20 പള്ളലിക്കല

2 എ.എസറ്റ്.സലി. ഗസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് 1 584.71 പള്ളലിക്കല

3 വുമണ്സറ്റ് റലിക്രലിതയഷന് 1 432.00 പള്ളലിക്കല

4 മസര് റല 1 54.50 പള്ളലിക്കല

5 പരതീക ഭവന് അനകറ്റ് 3 1135.05 പള്ളലിക്കല

6 പരതീക ഭവന് പഴയ കകടലിടെല 4 3876.52 പള്ളലിക്കല

7 പരതീക ഭവന് ബലി.എ. കകടലിടെല 1 664.80 പള്ളലിക്കല

8 നകാതനകാ സയന്സറ്റ് & കടെതകകാളജലി 1 590.00 പള്ളലിക്കല

9 കകകാതമഴറ്റ് & മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് സഡതീസറ്റ് 2 2519.55 പള്ളലിക്കല

10 സലി.സലി.എസറ്റ്.എസറ്റ്. 1 254.32 പള്ളലിക്കല

11 ബലി.പലി.ഇ. കമന്സറ്റ് തഹകാസല 1 944.24 പള്ളലിക്കല

12 തഫകാറലിന് സ്റ്റുഡന്സറ്റ് തഹകാസല 1 480 പള്ളലിക്കല

13 കഹലത്തെറ്റ് കസനര് പഴയ കകടലിടെല 1 454.21 പള്ളലിക്കല

14 കഹലത്തെറ്റ് കസനര് പുതേലിയ കകടലിടെല 1 222.64 പള്ളലിക്കല

15 കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് എല.എസറ്റ്.സലി. ബലിലഡലിലഗറ്റ് 1 1763.00 പള്ളലിക്കല

16 തപകാലതീസറ്റ് തസഷന് 1 280.00 പള്ളലിക്കല

17 തപകാലതീസറ്റ് തസഷന് കശ്വകാര്തടഴറ്റ് 1 770.00 പള്ളലിക്കല

18 തപകാസറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് 1 135.31 പള്ളലിക്കല

19 തപകാസറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് കശ്വകാര്തടഴറ്റ് 1 185.00 പള്ളലിക്കല

20 എസറ്റ്.ബലി.ഐ ബകാങറ്റ് കകടലിടെല 1 316.50 പള്ളലിക്കല

21 വനലിതേ തഹകാസല അനകറ്റ് & എകറ്റ്റന്ഷന് 3 9346.00 പള്ളലിക്കല

22 ഫലിസലിക്കല എഡദ്യുതക്കഷന് പവലലിയന് 1 780.00 പള്ളലിക്കല

23 സലി.പലി.ഇ. ക്ലകാസറ്റ് റല തബകാക്കറ്റ് 2 621.00 പള്ളലിക്കല

24 ജലിലതനഷരല 1 1442.00 പള്ളലിക്കല

25 ഇന്തഡകാര് തസഡലിയല 1 1570.00 പള്ളലിക്കല

26 ഇസകാമലികറ്റ് കചെയര് 2 690.00 പള്ളലിക്കല

27 തസഡലിയല പമറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് 1 150.00 പള്ളലിക്കല

28 ഇനര്നകാഷണല തഹകാസല 1 627.00 പള്ളലിക്കല

29 വലിദൂര വലിദരകാഭരകാസ കകടലിടെല (പുതേലിയതേറ്റ്) 3 2059.00 പള്ളലിക്കല

30 കഹലത്തെറ്റ് കസനര് പുതേലിയ കകടലിടെല 1 223 പള്ളലിക്കല
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31 മകാസറ്റ് കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന് & തജര്ണലലിസല 3 2297.42 തതേഞലിപ്പലല

32 ഡലി.എസറ്റ്.യ. & ബക്കറ്റ് തഷകാപ്പറ്റ് 1 244.46 തതേഞലിപ്പലല

33 പ്രസറ്റ് കകടലിടെല 1 134.00 തതേഞലിപ്പലല

34 പബലിതക്കഷന്  ഡലിവലിഷന്  &  ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്
ഓഫറ്റ് സകാറലിസലികറ്റ്

3 1376.46 തതേഞലിപ്പലല

35 ഓഫതീസറ്റ് - കബകാടകാണലിക്കല ഗകാര്ഡന് 1 40.66 തതേഞലിപ്പലല

36 ജലിഞര് കഹക്കൌസറ്റ് 1 158.48 തതേഞലിപ്പലല

37 ജലിഞര് വലില 1 500.00 തതേഞലിപ്പലല

38 കസസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് 1 83.43 തതേഞലിപ്പലല

39 ഗകാനലിയന് കചെയര് 1 152.00 തതേഞലിപ്പലല

40 സര്വ്വകലകാശകാല കതഫ 1 308.00 തതേഞലിപ്പലല

41 തകകാണ്ഫലിഡന്ഷരല കസകന് (പ്രസറ്റ്) 1 25.70 തതേഞലിപ്പലല

42 പ്രസറ്റ് ഫകാക്ടറലി കകടലിടെല 1 378.00 തതേഞലിപ്പലല

43 ഓഫറ്റ് കസററ്റ് കസകന് 1 86.29 തതേഞലിപ്പലല

44 കമഡലിസലിനല പകാനറ്റ്സറ്റ് കകടലിടെല 1 180 തതേഞലിപ്പലല

45 ഗതീന് കഹക്കൌസറ്റ് 1 106.26 തതേഞലിപ്പലല

46 കചെയര്  ഓഫറ്റ്  സനകാതേന  ധര്മ,  ഗകാനലിയന്
അഡള്ടറ്റ്  എഡദ്യുതക്കഷന്,  കസനര്  തഫകാര്
വുമണ്സറ്റ്

1 478.03 തതേഞലിപ്പലല

47 ക്രലിസരന്  കചെയര്,  സലി.എചറ്റ്.  മുഹമദറ്റ്  തകകായ
കചെയര്, വുമണ് സഡതീസറ്റ്

1 581.00 തതേഞലിപ്പലല

48 ഡതീന് ഓഫതീസറ്റ്, സ്റ്റുഡന്സറ്റ് യൂണലിയന് ഓഫതീസറ്റ് 2 368.00 തതേഞലിപ്പലല

49 ബലി.എസറ്റ്.സലി.കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് കകടലിടെല 1 805.50 തതേഞലിപ്പലല

50 ബലി.എസറ്റ്.സലി.കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് ലകാബറ്റ് 2 403.50 തതേഞലിപ്പലല

51 വകാടര് ടതീററ്റ്കമനറ്റ് പകാനറ്റ് , പമറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് & തസകാര് 2 205.73 തതേഞലിപ്പലല

52 ബതയകാ കടെതകകാളജലി 2 1496.00 തതേഞലിപ്പലല

53 ഫലിസലികറ്റ് 3 2700.00 തതേഞലിപ്പലല

54 കകമലിസലി 3 2244.00 തതേഞലിപ്പലല

55 എല.ഫലില ലകാബറ്റ് ഓഫറ്റ് കകമലിസലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 3 135.00 തതേഞലിപ്പലല

56 സുതവകാളജലി 3 2427.00 തതേഞലിപ്പലല

57 തബകാടണലി 3 2244.00 തതേഞലിപ്പലല

58 ഇനര്  സര്വ്വകലകാശകാല  കസനര്  തഫകാര്  പകാനറ്റ്
ബതയകാ കടെതകകാളജലി & നകാതനകാ സയന്സറ്റ്

2 1498.00 തതേഞലിപ്പലല

59 സര്വ്വകലകാശകാല  സയന്സറ്റ്  ഇന്സ്ട്രുകമതനഷന്
കസനര്

2 535.00 തതേഞലിപ്പലല

60 ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കമമ്പ്യൂടര് സയന്സറ്റ് 3 1622.00 തതേഞലിപ്പലല
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61 ഇലകലിക്കല സബറ്റ് തസഷന് സയന്സറ്റ് തബകാക്കറ്റ് 1 178.00 തതേഞലിപ്പലല

62 ഏകലിലതറഷന് ബലിലഡലിലഗറ്റ് 1 550.00 തതേഞലിപ്പലല

63 ടെതീതചര്സറ്റ് ഫകാററ്റ് 2 1400.00 തതേഞലിപ്പലല

64 മകാനുസലിപറ്റ്ററ്റ് കലബ്രറലി 1 404.00 തതേഞലിപ്പലല

65 മകാധവ ഒബറ്റ്സര്തവററലി 3 291.00 തതേഞലിപ്പലല

66 കസമള്തടഷന് & ഡകാറ അനകാലസലിസറ്റ് കസനര് 2 316.00 തതേഞലിപ്പലല

67 വനലിതേ തഹകാസല കകടലിടെല (പഴയതേറ്റ്) 2 1870.00 തതേഞലിപ്പലല

68 വനലിതേ  തഹകാസല  കകടലിടെല  (പുതേലിയതേറ്റ്)  &
റലിതസര്ചറ്റ് തബകാക്കറ്റ്

2 5991.00 തതേഞലിപ്പലല

69 ഹുമകാനലിറതീസറ്റ് തബകാക്കറ്റ് 2 1956.00 തതേഞലിപ്പലല

70 ഐ.ഇ.ടെലി. കമയലിന് തബകാക്കറ്റ് 4 6237.00 തതേഞലിപ്പലല

71 ഐ.ഇ.ടെലി. വര്ക്കറ്റ് തഷകാപ്പറ്റ് ബലിലഡലിലഗറ്റ് (4 എണ്ണല) 1 2800.00 തതേഞലിപ്പലല

72 ഐ.ഇ.ടെലി. വനലിതേ തഹകാസല 3 1418.00 തതേഞലിപ്പലല

73 ഐ.ഇ.ടെലി. കമന്സറ്റ് തഹകാസല 3 1158.00 തതേഞലിപ്പലല

74 കതഫറതീരലിയ 1 451.00 തതേഞലിപ്പലല

75 കസമലിനകാര് തകകാലപകറ്റ് 1 1481.00 തതേഞലിപ്പലല

76 ഗസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് പഴയ തബകാക്കറ്റ് 1 638.00 തതേഞലിപ്പലല

77 തഡ കകയര് കസനര് 1 71.00 തതേഞലിപ്പലല

78 എഡദ്യുതക്കഷന് തകകാലപകറ്റ് 2 3150.00 തതേഞലിപ്പലല

79 വര്ക്കലിലഗറ്റ് വുമണ്സറ്റ് തഹകാസല 1 532.00 തതേഞലിപ്പലല

80 കമന്സറ്റ് തഹകാസല കകടലിടെല (പുതേലിയതേറ്റ്) 2 2689.00 തതേഞലിപ്പലല

81 കമന്സറ്റ് തഹകാസല റലിതസര്ചറ്റ് 2 1607.00 തതേഞലിപ്പലല

82 കമന്സറ്റ് തഹകാസല അനകറ്റ് 3 1608.00 തതേഞലിപ്പലല

83 കമന്സറ്റ് തഹകാസല വകാചറ്റ്മകാന് ബൂത്തെറ്റ് 1 54.00 തതേഞലിപ്പലല

84 പമറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് 1 145.00 തതേഞലിപ്പലല

85 മള്ടലി ഡലിസലിപലിനറലി മമ്പ്യൂസലിയല (പുതേലിയതേറ്റ്) 1 2590.00 തതേഞലിപ്പലല

86 തലഡതീസറ്റ് തഹകാസല എവറസറ്റ് തബകാക്കറ്റ് 2 3755.00 തതേഞലിപ്പലല

87 അനകറ്റ് ബലിലഡലിലഗറ്റ്  തഫകാര് കലഫറ്റ് സയന്സറ്റ് 1 185.00 തതേഞലിപ്പലല

88 കസന്ടല  കതമകാസലിററ്റ്  തബകാക്കറ്റ്  തഫകാര്
സയന്സറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്സറ്റ്

2 3270.00 തതേഞലിപ്പലല

89 വലി.വലി.ഐ.പലി.ഗസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ് 4 1208.00 തതേഞലിപ്പലല

90 ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.അനകറ്റ് ബലിലഡലിലഗറ്റ് 1 127.00 തതേഞലിപ്പലല

91 യൂകടെകറ്റ്, കൂടലിലങകാടെലി, മലപ്പുറല 3 3866.46 മലപ്പുറല 

92 യൂകടെകറ്റ്, ചെക്കലിടപ്പകാറ, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ് 3 1632.84 ചെക്കലിടപ്പകാറ

93 സഡലി കസനര്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ് 3 703.98 തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്
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94 യൂകടെകറ്റ്, വടെകര 3 1826.88 വടെകര

95 യൂകടെകറ്റ്, മതഞരലി 2 1319.00 മതഞരലി

96 കശ്വകാര്തടഴറ്റ് (എ കടെപ്പറ്റ് 2 എണ്ണല) 2 655.00 തചെതലമ്പ്ര

97 കശ്വകാര്തടഴറ്റ് (ബലി കടെപ്പറ്റ് 14 എണ്ണല 2 3315.00 തചെതലമ്പ്ര

98 പമറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ്, മുന്നലിയൂര് 1 70.00 മുന്നലിയൂര്

99 യൂകടെകറ്റ്, വലപ്പകാടെറ്റ് 1 323.00 വലപ്പകാടെറ്റ്

100 യൂകടെകറ്റ്, കകകാടുവകായൂര് 1 793.00 കകകാടുവകായൂര്

101 ഐ.ടെലി.എസറ്റ് .ആര്, കചെതേലയല, വയനകാടെറ്റ് 1 744.00 കചെതേലയല

102 ഫലിനകാന്ഷരല തകകാലപകറ്റ്, തൃശ്ശൂര് 1 255.00 തൃശ്ശൂര്

103 ഇക്കതണകാമലികസറ്റ് കസനര്, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 2 1450.00 തൃശ്ശൂര്

104 എല.ബലി.എ. ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് , കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 3 650.00 തൃശ്ശൂര്

105 തേതീതയറര് കകടലിടെല സ്കൂള് ഓഫറ്റ് ഡകാമ, 
കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര്

1 820.00 തൃശ്ശൂര്

106 സ്കൂള് ഓഫറ്റ് ഡകാമ ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്, 
കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര്

2 560.00 തൃശ്ശൂര്

107 എല.ബലി.എ.  കസനര്  കലബ്രറലി,  കജ.എല.സലി.
തൃശ്ശൂര്

2 205.00 തൃശ്ശൂര്

108 മമ്പ്യൂസലികറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ് കമനറ്റ്, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 1 400.00 തൃശ്ശൂര്

109 കതഫറതീരലിയ, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 1 65.00 തൃശ്ശൂര്

110 കമന്സറ്റ് തഹകാസല, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 3 690.00 തൃശ്ശൂര്

111 ക്ലസര് തഹകാസല, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് (3 എണ്ണല) 1 215.00 തൃശ്ശൂര്

112 വകാചറ്റ് മകാന് കശ്വകാര്തടഴറ്റ്, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 1 100.00 തൃശ്ശൂര്

113 തസകാര്, സ്കൂള് ഓഫറ്റ് ഡകാമ, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 1 105.00 തൃശ്ശൂര്

114 ഓഡലിതറകാറലിയല, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 1 782.49 തൃശ്ശൂര്

115 വനലിതേ തഹകാസല, കജ.എല.സലി. തൃശ്ശൂര് 2 1271.32 തൃശ്ശൂര്

116 യൂകടെകറ്റ്, കജ.എല.സലി.തൃശ്ശൂര് 2 1678.00 തൃശ്ശൂര്

117 ഗസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ്, കജ.എല.സലി.തൃശ്ശൂര് 1 130.00 തൃശ്ശൂര്

118 എല.ബലി.എ. കസനര്, കജ.എല.സലി.തൃശ്ശൂര് 3 541.00 തൃശ്ശൂര്

119 എല.സലി.എ. കസനര്, കജ.എല.സലി.തൃശ്ശൂര് 2 348.00 തൃശ്ശൂര്

     തമല  വലിവരലിച  കകടലിടെങളലില  മലിക്കതുല  വലിദരകാഭരകാസ  ആവശരങള്ക്കകായലി
ഉപതയകാഗലിക്കുന്നവയകാണറ്റ്.  ആയതേലിനകാല  തേകന്ന  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  എ.ഐ.സലി.ടെലി.ഇ.,
യ.ജലി.സലി.  തുടെങലിയവയകടെ  അലഗതീകകാരല ആവശരമകാണറ്റ്.  സര്വ്വകലകാശകാല അധലികൃതേര്
ശരലിയകായ  വസ്തുതേ  പ്രസ്തുതേ  വലിഭകാഗങകള  ധരലിപ്പലിക്കകാകതേയകാണറ്റ്  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്
അലഗതീകകാരല ലഭരമകാക്കുന്നതേറ്റ്.
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സഡി) ആസഡി കരഖകേള കേക്കാലഡികേമക്കാകഡി സൂകഡിക്കുന്നതഡില് വരീഴ്ച വരുത്തുന.

     സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കകവശത്തെലിലുള്ളതുല കകാലകാകകാലങളലില ഏകറടുക്കുകതയകാ,
പുതേലിയവ നലിര്മലിക്കുന്നതുമകായലിട്ടുള്ള എലകാ വസ്തുവക വലിവരങളുല തകരള ഫലിനകാന്ഷരല
തകകാഡലില  (തവകാളരല.2)  നലിഷ്കര്ഷലിക്കുല  പ്രകകാരല  സൂകലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല
നലിയമത്തെലിലുല,  സകാറമ്പ്യൂട്ടുകളലിലുല  വരവസ  കചെയലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ
കകവശമുള്ള ഭുമലി,  കകടലിടെങള്,  മററ്റ്  ആസ്തലികള് എന്നലിവ സലബനലിചറ്റ്  ആവശരമകായ
വലിവരങള്  അടെങലിയ  രജലിസറുകള്,  അനുബന  തരഖേകള്  സൂകലിക്കുന്നതേലിലുല,
കകാലലികമകാക്കുന്നതേലിലുല  അധലികകാരലികള്  വതീഴ  വരുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ
നലിരവധലി പ്രതദശങളലികല ഭൂമലികള് കകതയറങള്ക്കറ്റ് വലിതധയമകായലിട്ടുല ഇതേലികനതേലികര
ഫലപ്രദമകായ നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിക്കുന്നതേലില രജലിസറുകളുകടെ അഭകാവത്തെലില ബനകപ്പട
ഉതദരകാഗസര്ക്കറ്റ് കഴലിയന്നലില. ആയതേലിനകാല തമല വലിഷയത്തെലില സര്ക്കകാരലികന വലിവലിധ
വകുപ്പുകളുകടെ സഹകായതത്തെകാകടെ  സമഗമകായ അതനശ്വഷണല നടെത്തെലി സര്വ്വകലകാശലയകടെ
ഉടെമസതേയലിലുള്ള  സലങളുകടെ  തപകാക്കറ്റ്  വരവറ്റ്  പൂര്ത്തെലിയകാതക്കണതുല,  സകാവര
വസ്തുക്കള്  ഉള്പ്പകടെയളള  ആസ്തലി  രജലിസര്  തേയകാറകാക്കലി  അനധലികൃതേമകായലിട്ടുള്ള
കകതയറക്കകാകര ഒഴലിപ്പലിക്കുവകാനുല നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്. 

2-2  വഡിദൂരവഡിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വകുപറ്റ് നടത്തുന്ന കകേക്കാഴ്സുകേളകറ്റ് യു.ജഡി.സഡി.
അസംഗരീകേക്കാരമഡില

ഓപ്പണ്  ആനറ്റ്  ഡലിസനറ്റ്സറ്റ്   തലണലിലഗറ്റ്  സമ്പ്രദകായത്തെലില  സര്വ്വകലകാശകാല
നടെത്തുന്ന തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ് യ.ജലി.സലി.യകടെ അലഗതീകകാരമലികലന്നറ്റ് തരഖേകള് വരക്തമകാക്കുന.
2015  ഓഗസലികല  യ.ജലി.സലി./ഡലി.ഇ.ബലി/യ.സലി/എല.എ.എല/കക.ആര്.എല/2013
നമര്  പ്രകകാരമുള്ള  യ.ജലി.സലി.യകടെ  കത്തെലില   യ.ജലി.സലി./ഡലി.ഇ.ബലി/  യ.സലി/
എല.എ.എല/കക.ആര്.എല/2013/7339-7343  തേതീയതേലി  04/06/14  നമര്  കത്തെറ്റ്
പ്രകകാരല  വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസത്തെലിലൂകടെ  നടെത്തുന്ന  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  2014-15  വര്ഷല  വകര
അലഗതീകകാരല  നലകലിയലിരുകന്നനല  ഈ  കത്തെലില  പ്രതേലിപകാദലിച  നലിബനനകള്
പകാലലിക്കകാത്തെതേലിനകാല  തമല  അലഗതീകകാരല  റദ്ദുകചെയ്യുകന്നനല,  സര്വ്വകലകാശകാല
വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  സമ്പ്രദകായത്തെലില  നടെത്തുന്ന  തകകാഴ്സുകള്  ഒരു  കകാരരത്തെലിലുല
അലഗതീകരലിക്കലികലനല  വരക്തമകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.   തേകാകഴ  പറയന്ന  കകാരരങളലില  വതീഴ
വരുത്തെലിയതേകാണറ്റ്  അലഗതീകകാരല  റദ്ദേകാക്കുന്നതേലിനുള്ള  പ്രധകാന  കകാരണമകായലി  യ.ജലി.സലി.
സൂചെലിപ്പലിചലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.

(1)  അലഗതീകകാരല  നലകലികക്കകാണ്ടുള്ള  കത്തെലില ആവശരകപ്പട  പ്രകകാരല  തമല കത്തെലില
സൂചെലിപ്പലിച  എലകാ  വരവസകളുല  പകാലലിക്കുകമന്നതേലിനുള്ള  സതേരവകാങറ്റ് മൂലവുല,  നടെത്തുന്ന
തപ്രകാഗകാമുകളുകടെ  ലലിസ്റ്റുല  സമയബനലിതേമകായലി  സമര്പ്പലിക്കുന്നതേലില  സകാപനല  വതീഴ
വരുത്തെലി.   21/03/2015  നറ്റ്  സതേരവകാങറ്റ് മൂലല  സമര്പ്പലികചങലിലുല  ആയതേറ്റ്  സകാമറ്റ്
തപപ്പറലിതലകാ തനകാടറലി സകാകരകപ്പടുത്തെലിയതതേകാ ആയലിരുന്നലില.

(2) 25/11/2014  നറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല സലസകാനത്തെലിനറ്റ് പുറത്തെറ്റ് നടെത്തുന്ന എലകാ ഓഫറ്റ്
കരകാമസറ്റ്/സഡലികസനറുകളുല  അടെച പൂടകാന്  നലിര്തദ്ദേശലിച.   ഇതേറ്റ്  പകാലലിക്കകാത്തെതേലികന
തുടെര്ന്നറ്റ്  12/03/2015  നറ്റ്  വലിതദശത്തുല  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  അധലികകാരപരലിധലിക്കറ്റ്
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പുറത്തുമുള്ള  എലകാ  സകാപനങളുല  അടെചപൂടലി,   ഇക്കകാരരത്തെലിലുള്ള  നടെപടെലിപതലിക
(Action  Taken  Report)  7  ദലിവസത്തെലിനകല  സമര്പ്പലിക്കകാനുല  അലകാത്തെപകല  2014-15
വര്ഷല  വകര  നലകലിയ  അലഗതീകകാരല  റദ്ദേകാക്കുകമനല  അറലിയലിച.   എന്നകാല
സര്വ്വകലകാശകാല  21/03/2015  നറ്റ്  നലകലിയ  കത്തെലികനകാപ്പല  സമര്പ്പലിച  സലിനലിതക്കററ്റ്
തേതീരുമകാനത്തെലികന പകര്പ്പലില നലിനല അധലികകാര പരലിധലി സലബനലിച യ.ജലി.സലി.യകടെ
നലിര്തദ്ദേശല സര്വ്വകലകാശകാല പകാലലിക്കകാന് തേകാലപ്പരരകപ്പടുന്നലികലന്നറ്റ് വരക്തമകാക്കുന്നതേകായലി
യ.ജലി.സലി.ക്കറ്റ്  തബകാധരകപ്പട്ടു.   അധലികകാര  പരലിധലിക്കറ്റ്  പുറത്തുല  വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ
സമ്പ്രദകായത്തെലില തകകാഴ്സുകള് നടെത്തുന്നതേലിനറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലകയ പരരകാപ്തമകാക്കുല വലിധല
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വലകാശകാല ആക്ടലില തഭദഗതേലി  നലിര്തദ്ദേശലിക്കകാനുള്ള തേതീരുമകാനമകായലിരുന
ഇതേറ്റ്.

തമല  കകാരരത്തെലില  യൂ.ജലി.സലി.യകടെ  ഡലിസനറ്റ്സറ്റ്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്  കമലിറലി
പരലിഗണലിക്കുകയല  അപകാകതേകളുകടെ  അടെലിസകാനത്തെലില  നലിലവലില  നലകലിയ
അലഗതീകകാരല  റദ്ദേകാക്കുന്നതേലിനുല  യ.ജലി.സലി.യകടെ  മകാനദണ്ഡങള്  പൂര്ണ്ണമകായല
പകാലലിക്കുന്നതുവകരയല,  ഇതേലിനനുസൃതേമകായലി  ഒരു  സതേരവകാങറ്റ്മൂലല  സര്വ്വകലകാശകാല
സമര്പ്പലിക്കുന്നതുവകരയല തകകാഴ്സുകള് നടെത്തുന്നതേലിനുള്ള അലഗതീകകാരല നലതകണതേലികലന്നറ്റ്
തേതീരുമകാനലിക്കുകയല കചെയതേകായലി തമല കത്തെലില നലിനല വരക്തമകാകുന.

തമല കകാരരങളലില നലിനല  2014,  2015,  2016  വര്ഷങളലില വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ
സമ്പ്രദകായത്തെലില  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  പ്രതവശനല  തനടെലിയ  വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  ലഭരമകാകുന്ന
ഡലിഗലികള്  യ.ജലി.സലി.യകടെ  അലഗതീകകാരമലിലകാത്തെവയകാകണനല  ഉപരലിപഠനത്തെലിതനകാ,
കതേകാഴലിലലിതനകാ  ആയതേറ്റ്  ഉപകരലിക്കലികലനല  വരക്തമകാകുന.   പ്രതേലിവര്ഷല  ശരകാശരലി
അമതേലിനകായലിരത്തെലിലപ്പരല കുടലികള് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ വകുപ്പലില
വലിവലിധ തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ് രജലിസര് കചെയ്യുന എന്നതേലിനകാല നലിലവലില ഒന്നരലകതത്തെകാളല
കുടലികളുകടെ  ഭകാവലി  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ഭകാഗത്തുനലിനള്ള  വതീഴമൂലല
അനലിശ്ചലിതേതേശ്വത്തെലിലകാകണന കകാണകാല.  വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ വകുപ്പലികന 2011-12, 2012-13
വര്ഷങളലികല  ഓഡലിററ്റ്  കുറലിപ്പുകളലിലുല,  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2012-13  വര്ഷകത്തെ
 ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടലിലുല യ.ജലി.സലി.യകടെയല,  ഡലിസനറ്റ്സറ്റ് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കമലിറലിയതടെയല
നലിര്തദ്ദേശങള് പകാലലിക്കകാകതേ വലിദൂര വലിദരകാഭരകാസ സമ്പ്രദകായത്തെലില സകാപനല തകകാഴ്സുകള്
നടെത്തുന്നതേറ്റ് പരകാമര്ശലിക്കുകയല ഇക്കകാരരത്തെലില ഉചെലിതേമകായ നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിക്കകാന്
നലിര്തദ്ദേശലിക്കുയല  കചെയലിരുന.   അധലികകാരപരലിധലിയകടെ  പുറത്തെറ്റ്  തകകാഴ്സുകള്  നടെത്തുക,
തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ്  ക്ലകാസ്സുകള്,  സഡലികമറതീരലിയലുകള്,  ഓണ്കലന്  ക്ലകാസ്സുകള്  എന്നലിവ
നലകകാകതേ തകകാഴ്സുകള് നടെത്തുക,  കകക്കൌണ്സലിലലിലഗറ്റ്/തപ്രകാഗകാല  കസനറുകള് നടെത്തുക,
റഗുലര്  സമ്പ്രദകായത്തെലില  സകാപനല  നടെത്തെകാത്തെ  പഠന  തമഖേലകളലില  തകകാഴ്സുകള്
നടെത്തുക  തുടെങലി  നലിരവധലി  അപകാകതേകള്  തമലകുറലിപ്പുകളലില/റലിതപ്പകാര്ടലില
പ്രതേലിപകാദലിചലിരുന.   വരക്തമകായ  മുന്നറലിയലിപ്പറ്റ്  ഇക്കകാരരങളലില  ഓഡലിററ്റ്  റലിതപ്പകാര്ടലില
നലകലിയലിട്ടുല  ആവശരമകായ  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിക്കകാകതേ  വലലികയകാരു  വലിഭകാഗല
വലിദരകാര്തലികളുകടെ  ഭകാവലി  അനലിശ്ചലിതേതേശ്വത്തെലിലകാക്കലിയതേലിനറ്റ്  വരക്തമകായ  വലിശദതീകരണല
നലകകാന്  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  പ്രകകാരല  ആവശരകപ്പകടങലിലുല  യകാകതേകാരു  മറുപടെലിയല
സകാപനല ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.  ഇക്കകാരരത്തെലില വലിശദതീകരണല നലകുന്നതേലികനകാപ്പല തമല
വലിദരകാര്തലികളുകടെ  കകാരരത്തെലില  സര്വ്വകലകാശകാല  സശ്വതീകരലിക്കകാന്  തപകാകുന്ന
നടെപടെലികകളകന്തനല വരക്തമകാതക്കണതേകാണറ്റ്. 
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2-3  എസം.എ.സഡി.പേഡി.  സരീസം പ്രകേക്കാരസം പ്രകമക്കാഷന് അനുവദഡിച്ചതഡിപല
അപേക്കാകേതകേള

ആറകാല  തകന  ശമളകമതീഷന്  ശുപകാര്ശയനുസരലിചറ്റ്  തകനസര്ക്കകാര്
ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് എല.എ.സലി.പലി. സതീല (Modified Assured Career Progression Scheme)
നടെപ്പലിലകാക്കകാന് സര്ക്കകാര് തേതീരുമകാനലിക്കുകയണകായലി.  ഇതേലികന അടെലിസകാനത്തെല ഒതര
തകഡറലില  10  വര്ഷല  പൂര്ത്തെലിയകാക്കലിയ  ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ്  ആദര  തഗഡറ്റ്  പ്രതമകാഷന്
നലകുന്നതേലിനറ്റ് അനുമതേലി നലകലി (01/09/2008 മുതേല പ്രകാബലരല).  ഇതേനുസരലിചറ്റ് ഒതര
തകഡറലില  10  വര്ഷല  പൂര്ത്തെലിയകാക്കലിയ  തേകാകഴ  പറയന്ന  ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.
(Educational  Multi  Media  Reserch  Centre)  ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ്  ആദര തഗഡറ്റ്  പ്രതമകാഷന്
നലകുന്നതേലിനറ്റ് 04/07/2015 ല തചെര്ന്ന 10-ആല തബകാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ് കമനറ്റ് തയകാഗല
അലഗതീകകാരല നലകലിയതേലികന അടെലിസകാനത്തെലില പ്രതമകാഷന് അനുവദലിക്കുകയണകായലി.

ക്രമ
നല.

ജതീവനക്കകാരുകടെ തപരറ്റ്/
തേസ്തലിക

തസവനത്തെലില
പ്രതവശലിച തേതീയതേലി

പ്രതമകാഷന് നലകലിയ
തേതീയതേലി

1 ബതീന.പലി.എബ്രഹകാല
കടെകതീഷരന്

11/11/1998 01/11/2008

2 സതേരരകാജറ്റ്.ആര്
കടെകലിക്കല അസലിസനറ്റ്

13/11/1998 01/11/2008

3 സതീന.കക.പലി
കസതനകാഗകാഫര്

21/12/2001 01/12/2011

4 ബകാനലിഷറ്റ്.എല
കരകാമറകാമകാന്

14/07/2004 01/07/2014

എല.എ.സലി.പലി.  സതീല  പ്രകകാരല പ്രതമകാഷന് നലകലിയതുമകായലി ബനകപ്പടറ്റ് ചുവകടെ
തചെര്ത്തെ അപകാകതേകള് ശദയലിലകപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.

1)  എല.എ.സലി.പലി.  സതീല നടെപ്പലിലകാക്കുന്നതേറ്റ് സലബനലിചറ്റ് തകനസര്ക്കകാരലികന തപഴണല
&  കടയലിനലിലഗറ്റ്  വകുപ്പറ്റ്  35034/3/2008/എസകാ.സലി.ഡലി/19-05-09  നമറകായലി
പുറത്തെലിറക്കലിയ  മകാര്ഗ്ഗനലിര്തദ്ദേശത്തെലികല  ഖേണ്ഡലിക  14  പ്രകകാരല  കസന്ടല
ഒകാതടകാണമസറ്റ്/സകാറമ്പ്യൂടറലി  തബകാഡലി  കളലികല  ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ്  എല.എ.സലി.പലി.  സതീല
നടെപ്പലിലകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്  തകന  ധനകകാരരമനകാലയത്തെലികന  മുന്കൂടലിയള്ള  അനുമതേലി
വകാതങണതേകാണറ്റ്.  ധനകകാരരമനകാലയത്തെലില നലിനല ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.യകടെ അപകറ്റ്
തബകാഡലിയകായ സലി.ഇ.സലി.ക്കറ്റ് സതീല നടെപ്പലിലകാക്കകാന് അനുമതേലി ലഭലിചലിട്ടുകണന്നറ്റ് ഓഡലിററ്റ്
എന്കശ്വയറലിക്കുള്ള  മറുപടെലിയലില  അറലിയലിചലിട്ടുകണങലിലുല  അനുമതേലി  നലകലിയതു
സലബനലിച ഉത്തെരവറ്റ് പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില.

2)  എല.എ.സലി.പലി.  സതീല  പ്രകകാരല  10  വര്ഷല  പൂര്ത്തെതീകരലിക്കുന്ന  മുറക്കകാണറ്റ്  തഗഡറ്റ്
പ്രതമകാഷന് അനുവദലിതക്കണതേറ്റ്.  എന്നകാല തമല പറഞ ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് തജകാലലിയലില
പ്രതവശലിചറ്റ്  10  വര്ഷല പൂര്ത്തെലിയകാകുന്നതേലിനറ്റ് മുമറ്റ് തേകന്ന പ്രതമകാഷന് അനുവദലിചതേകായലി
കകാണുന.
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തമല അപകാകതേകള് പരലിതശകാധലിചറ്റ് വലിശദതീകരണല ലഭരമകാതക്കണതുല 10  വര്ഷല
പൂര്ത്തെതീകരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  മുമറ്റ്  തേകന്ന  തഗഡറ്റ്  പ്രതമകാഷന്  അനുവദലിചതേറ്റ്  മൂലല
ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് അധലികല ശമളല നലകലിയലിട്ടുകണങലില ആയതേറ്റ് ഈടെകാക്കകാന് നടെപടെലി
സശ്വതീകരലിതക്കണതുമകാണറ്റ്.

2-4  പപ്രക്കാവഡിഷണല് അഫഡിലഡികയഷന് പുതുക്കുന്നതറ്റ്  നഡിരരീകഡിക്കു
ന്നതഡിനറ്റ് സസംവഡിധക്കാനമഡില

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫസറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്  1977  ചെകാപറ്റ്റര്  23  ഖേണ്ഡലിക  12
പ്രകകാരമകാണറ്റ്  പുതേലിയ  തകകാതളജുകള്ക്കറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയലില  അഫലിലലിതയഷന്
നലകുന്നതേറ്റ്.   ഇതേലികന  അടെലിസകാനത്തെലില  ഒരു  വര്ഷതത്തെക്കകാണറ്റ്  അഫലിലലിതയഷന്
നലകലി വരുന്നതേറ്റ്.  അഫലിലലിതയഷകന കകാലകാവധലി കഴലിഞകാല നലിശ്ചലിതേ ഫതീസറ്റ് ഒടുക്കലി
തകകാതളജുകള് ആയതേറ്റ് പുതുക്കണല.  എന്നകാല ഇപ്രകകാരല അഫലിലലിതയഷന് പുതുക്കുന്നതേറ്റ്
നലിരതീകലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  നലിലവലില  സലി.ഡലി.സലി.  (Collage  Development  Council)  യലില
സലവലിധകാനമലില.   തകകാതളജുകള്  അഫലിലലിതയഷന്  പുതുക്കുന്നതേറ്റ്  നലിരതീകലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്
വരവസകാപലിതേ  സലവലിധകാനല  ഉണകാതകണതേറ്റ്,  സകാറമ്പ്യൂടലിനറ്റ്  വലിരുദമകായലി  തകകാതളജുകള്
പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്നലില  എനല,  സകാമത്തെലിക  തചെകാര്ച  ഉണകാകുന്നലില  എനല  ഉറപ്പറ്റ്
വരുത്തുന്നതേലിനറ്റ്  അതേരന്തകാതപകലിതേമകാണറ്റ്.   ആയതേലിനകാല  കപ്രകാവലിഷണല
അഫലിലലിതയഷന്  യഥകാസമയല  പുതുക്കുന്നതേറ്റ്  നലിരതീകലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  സലവലിധകാനല
ഏര്കപ്പടുതത്തെണതേകാണറ്റ്.

2-5 അടഡിസക്കാന പസസൌകേരര്യങ്ങളുപട പേരര്യക്കാപ്തത ഉറപ്പുവരുത്തെക്കാപത
അഫഡിലഡികയഷന് നല്കേഡി

തമകാഡല  ഡലിഗലി  തകകാതളജറ്റ്,  പരപ്പനങകാടെലിക്കറ്റ്  2015-16  വര്ഷല  ജലി.ഒ.(ആര്.ടെലി)
നല.1125/15/ഹയര്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്,  തേതീയതേലി  22/05/15  പ്രകകാരല  അഫലിലലിതയഷന്
നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.  അതപകയലില തകകാതളജറ്റ് വകാടെക കകടലിടെത്തെലില പ്രവര്ത്തെലിക്കുന എന്നറ്റ്
വരക്തമകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.   എന്നകാല കകടലിടെ ഉടെമയമകായലി ചെമച കരകാര് ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില.
26/08/15 കല ഇന്കസകന് റലിതപ്പകാര്ടലില 6 ഏക്കര് സലല 405/6 സര്കവ്വ നമറകായലി
തകകാതളജലിനുകണന്നറ്റ്  റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്  കചെയലിട്ടുണറ്റ്.   വസ്തുവലികന  പ്രമകാണല,  കരമടെച  രശതീതേറ്റ്,
കുടെലിക്കടെ  സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്,  കകവശകാവകകാശ  സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്,  വലിതലജറ്റ്  ഓഫതീസര്
സകാകരകപ്പടുത്തെലിയ കസററ്റ്  പകാന്,  കലകാതക്കഷന് മകാപ്പറ്റ്,  കലകാതക്കഷന് സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്,
തപ്രകാജക്ടറ്റ്  റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്  എന്നലിവ  ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില  എന്നറ്റ്  ഒകാഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.3
പ്രകകാരല അറലിയലിചതേലികന തുടെര്ന്നറ്റ് ഹകാജരകാക്കലിയ മറുപടെലിയലില (നല.918/സലി.ഡലി.സലി-ഇ-
എസറ്റ്.ഒ/2015/അഡലിന്.  തേതീയതേലി  21/05/17)  തരഖേകള്   ഹകാജരകാക്കകാന്
ആവശരകപ്പടുന്നതേകാകണന്നറ്റ് അറലിയലിച.  ഇതേലില നലിനല പ്രസ്തുതേ തരഖേകള് നകാളലിതുവകര
ലഭരമകാക്കലിയലിടലില  എന്നറ്റ്  വരക്തമകാണറ്റ്.   പുതേലിയ  തകകാതളജുകള്ക്കറ്റ്  അഫലിലലിതയഷന്
നലകുതമകാള്  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫസറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്,  1977  ചെകാപറ്റ്റര്  23  കല
വരവസകള് കൃതേരമകായലി പകാലലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
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2-6  ആവശര്യകേത വര്യക്തമക്കാകക്കാപത കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള വക്കാങ്ങുന്നതറ്റ്  - 
സസംബന്ധഡിച്ചറ്റ്
ഫയല നല. 5268/പര്തചസറ്റ്-അസലിസറ്റ്-എ 1/2013/സലി.യ

സകാറലിസലികറ്റ് വകുപ്പലിനറ്റ് കമമ്പ്യൂടര്, അനുബന ഉപകരണങള്, മറ്റു ഫര്ണലിചറുകള്
എന്നലിവ വകാങ്ങുന്നതേലിനു തവണ ഫയല ആണറ്റ് ഇതേറ്റ്.  2013- 14  വര്ഷല മുതേല  2015-16
വകരയള്ള  വര്ഷങളലികല  വകാങലുകള്  ആണറ്റ്  ഇവലികടെ  പ്രതേലിപകാദലിചതേറ്റ്.  ഇതേലികന
വലിശദകാലശല തേകാകഴ തചെര്ക്കുന. 

ക്രമ
നല

വലിവരണല ആവശരകപ്പട
ഇനങള് 

നലകലിയതേറ്റ് ഉത്തെരവറ്റ് 
നല

കുറലിപ്പുകള്

1 H O D യകടെ
Stat/G2/UGC
/FE/2013 dtd

14.8.2013 കത്തെലില
ആവശരകപ്പടതേറ്റ് 

Core i5 Com- 7
Core i3 Com-3

Antivirus-6

2 @ Rs 36025
3@ Rs 28400

U O No.
5831/2013/
Cudt 20.11.13

2 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്- 600

VA UPS

 600 VA UPS 5 KVA 1Hr
Back-up 120 V
60 AH @Rs
74000/- 

U O No.
2409/2013/C
U dtd 1.7.13

2013 UGC പദതേലി
പ്രകകാരല തസകാക്കലില

2 UPS ഉകണനല
ഇനലി ഒരു  600 VA

തവണകമനല
ആവശരകപ്പടലിരുന.

3 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്- 
(Under State Plan

Program 2013-14 ) on
27.4.2013

Core i5 Com- 5
Core i3 Com-5
Laptops-4
UPS- 3KVA
Windows-8;
OS- 10

Core i3 Com-5
Laptops- 1

Windows-7;
OS- 5

U O No.
7038/2013/C
U dtd 26.12..13

Instrumentation Er.
Reccommend

കചെയതേറ്റ്. (Inv.no.
380/16.1.14) of KSIE

4 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്-

Stat/G2/UGC/FE/2011
dtd.17.01.14 

(Under GDA Of UGC
XII Plan ) on 15.1.2014

PC Desktop-
10 SPSS 21.0-
20 Systat 13 -

3

PC Desktop-
10 (Core i5)
SPSS 21.0-

20 Systat13- 3

U O No.
3168/2014/C
U dtd 27.3.14

5 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്-

Stat/G5/SPG/2014
dtd.9.1.15

Windows OS-
20

Antivirus- 20 

6 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്-

Stat/G5/SPG/2014
dtd.5.2.15

Statistical tool
Box- 10

Curve fitting “”
10 

Optimization

Statistical tool
Box- 10

Curve fitting “”
10 

Optimization

U O No.
3042/2015/C
U dtd 25.3.15
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Tool box-10
Simulink- 10

Tool box-10
Simulink- 10

7 H O D
ആവശരകപ്പടതേറ്റ്-

Stat/G5/SPG/2014
dtd.27.10.15

Windows OS-
25

Antivirus- 25
UPS 3 KV- 1
Laptop- 4

Mathematical
Software- 2
Mathcaud- 2

WindowsOS-
20

Antivirus- 20
Laptop- 2

Mathematical
Software- 2
Mathcaud- 2

U O No.
2408/2016/A

dmn dtd
5.3.16

ഈ വര്ഷങളലികല വകാങലുകള് മുകളലില പറഞവയകാണറ്റ്.

ഫയല പരലിതശകാധലിചതേലില കകണത്തെലിയ അപകാകതേകള് തേകാകഴ പറയന.

1)  വകുപ്പറ്റ്  തമധകാവലിതയകാ,  ഇന്സ്ടുകമതനഷന്  എഞലിനതീയതറകാ,  വകുപ്പലികന  ആകക
ആവശരകതേ  എതയകാകണന്നറ്റ്  കകാണലിക്കുന്ന  കത്തെറ്റ്  തേയകാറകാക്കലിയതേകായലി  കണലില.
ആവശരകതേ നലിര്ണ്ണയലിക്കകാകതേ ഓതരകാ  തേവണ ഫണറ്റ് വരവലിനനുസരലിചറ്റ്  വകാങലുകള്
നടെത്തുകയകാണറ്റ്  കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.  അതേലിനകാല  ആവശരകതേയ്ക്കനുസരലിചകാതണകാ  വകാങലുകള്
നടെത്തെലിയകതേന്നറ്റ് വരക്തമകാവുന്നലില.  ഈ രതീതേലി തസകാര്പര്തചസറ്റ് മകാനശ്വലലിനറ്റ് വലിരുദമകാണറ്റ്.

2)  U  O  No.  253/2013/Fin.  Dtd.  30.4.2013  Sl.  No.  8  –  Statistics  Head  of  Account
(Equipment) Part II A 09-3005-02 Rs- 2.5 Lakh കന കത്തെലിനുള്ള മറുപടെലിയലില (തേതീയതേലി
20.5.2013)  Core  i3  കമമ്പ്യൂടറുകള്  7  എണ്ണല  ആവശരകപ്പടതപ്പകാള്  നലിലവലില
പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന കമമ്പ്യൂടര് ഒന്നറ്റ് മകാതതമ ഉള്ളു എന്നകാണറ്റ്  കകാണലിചതേറ്റ്.  ഈ  കമമ്പ്യൂടര്
ഉള്കപ്പകടെ  23  കമമ്പ്യൂടറുകള്  (മുകളലില  ഇനല  1,3,4,7  എന്നലിവ  വകാങലിയതേറ്റ്)  ആണറ്റ്
വകുപ്പലിനറ്റ് ഉള്ളതേറ്റ്.  ഇതേലിനറ്റ്  Windows Operating System (ക്രമ നല. 3)  വകാങലിയലിട്ടുണറ്റ്.
കൂടെകാകതേ 5.3.16 നറ്റ് 20  Windows Operating System വകാങലി.(ആവശരകപ്പടതേറ്റ് 25 എണ്ണല)
ആകക കമമ്പ്യൂടറുകതളതക്കള് കൂടുതേല Operating System കലസന്സുകള് വകാങലി.

3)  വലിദരകാര്തലികളുല,  അധരകാപകരുല  എതയകാകണനല  ഇവര്കക്കലകാല  ഓതരകാ  PC
ആവശരമുതണകാ എന്നതീ കകാരരങകളകാനല  വരക്തമകാക്കകാകതേയകാണറ്റ്  കമമ്പ്യൂടറുകള്
ഓതരകാ തേവണയല ആവശരകപ്പടലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  ഇതേറ്റ് സലബനലിച വരക്തതേ വരുതത്തെണതേകാണറ്റ്.

2-7  സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല രജഡിസക്കാറുപട ഉത്തെരവറ്റ് മറഡികേടന്നറ്റ് ഉയര്ന്ന
നഡിരകഡില് പേഡി.ടഡി.എ. ഫണറ്റ് പേഡിരഡിക്കുന
     24.09.2013  കല  യ.ഒ.  നല.4167/2013/സലി.യ.  ഉത്തെരവലിലൂകടെ  സര്വ്വകലകാശകാല
നടെത്തുന്ന  കസലഫറ്റ്  ഫലിനകാന്സറ്റ്  സകാപനങളലില   പഠലിക്കുന്ന  വലിദരകാര്തലികളലില
നലിനല  ഈടെകാതക്കണ  പലി.ടെലി.എ  ഫണറ്റ്  എതേറ്റ്  നലിരക്കലില  തവണകമനല,  ആയതേലികന
ഉപതയകാഗക്രമല,  കമലിറലിയകടെ  പ്രവര്ത്തെനല   തുടെങലിയവ  സലബനലിചറ്റ്  വലിശദമകായ
മകാര്ഗ്ഗതരഖേ  പുറകപ്പടുവലിചലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല  തമല  മകാര്ഗ്ഗതരഖേയലികല  നലിര്തദ്ദേശങള്
പകാലലിക്കകാകതേയകാണറ്റ്  ഇന്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ്  ഓഫറ്റ്  എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്  &  കടെതകകാളജലി  കസനറലില
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പഠലിക്കുന്ന  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ഉയര്ന്ന  നലിരക്കലില  പലി.ടെലി.എ.ഫണറ്റ്
ഈടെകാക്കുന്നതേറ്റ്. തമല ഉത്തെരവലികല നലിര്തദ്ദേശങള് പ്രകകാരല 

1. 500/-  രൂപ മുതേല  2,000/-  രൂപ വകരയളള ഏതേറ്റ് നലിരക്കലില പലി.ടെലി.എ.  ഫണറ്റ്
ഈടെകാക്കണകമന്നറ്റ്  തകകാതളജലില  രൂപതീകരലിച  പലി.ടെലി.എ.  കമലിറലിക്കറ്റ്
തേതീരുമകാനലിക്കകാവുന്നതേകാണറ്റ്. എന്നകാല സകാപനത്തെലികല വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല
വകാങലിയതേറ്റ് 2,500/- രൂപ നലിരക്കലിലകാണറ്റ്.

2. പടലിക ജകാതേലി/വര്ഗ്ഗ വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല ഈടെകാതക്കണ നലിരക്കറ്റ്  ജനറല
വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ഈടെകാക്കുന്നതേലികന  ¼  മകാതമകാണറ്റ്.  എന്നകാല  തമല
നലിരക്കലിലുളള ഇളവറ്റ് പ്രസ്തുതേ വലിഭകാഗക്കകാര്ക്കറ്റ് അനുവദലിചലില. 

     തമല വലിവരലിച അപകാകതേകള്ക്കറ്റ് വലിശദതീകരണല ആവശരകപ്പട്ടുകകകാണറ്റ് നലകലിയ
ഓഡലിററ്റ്  അതനശ്വഷണ  കുറലിപ്പലിനറ്റ്  (നല.9/15-16,  തേതീയതേലി.  07.04.2017)  പ്രലിന്സലിപ്പകാള്
സമര്പ്പലിച മറുപടെലി തേകാകഴ കകകാടുക്കുന

       “26.05.2002  ല സലി.യ.ഐ.ഇ.ടെലി.യകടെ  പ്രഥമ  ജനറല തബകാഡലി  മതീറലിലഗലില
വലിദരകാര്തലികളലില  നലിന്നറ്റ്  കമമര്ഷലിപ്പറ്റ്  ഫതീസകായലി  2,500/-  രൂപ  ഈടെകാക്കകാന്
തേതീരുമകാനലിചതേറ്റ് പ്രകകാരമകാണറ്റ് തമല നലിരക്കലില പലി.ടെലി.എ. ഫണറ്റ് ഈടെകാക്കുന്നതേറ്റ്.  ആയതേറ്റ്
നലിലവലിലുല തുടെരുകയകാണറ്റ്. പടലിക ജകാതേലി/വര്ഗ്ഗ വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല ഈടെകാതക്കണ
നലിരക്കലില ഇളവറ്റ് നലകുന്ന കകാരരല പരലിഗണലിചറ്റ് നടെപ്പകാക്കുന്നതേകാണറ്റ്.”

  പ്രലിന്സലിപ്പകാള്  സമര്പ്പലിച  തമല  മറുപടെലി  അലഗതീകരലിക്കകാവുന്നതേല.  1977 കല
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫസറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്  ചെകാപറ്റ്റര്.44  പ്രകകാരല  2001  -02
വര്ഷത്തെലില ആരലഭലിച പ്രസ്തുതേ വലിദരകാഭരകാസ സകാപനല സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ തനരലിട്ടുളള
തമലതനകാടത്തെലില നടെത്തുന്നതേകാണറ്റ്.  ആയതേലിനകാല തേകന്ന സര്വ്വകലകാശകാലയലില നലിനല
പുറകപ്പടുവലിക്കുന്ന ഉത്തെരവുകള് യഥകാവലിധലി നടെപ്പകാക്കുവകാന് സകാപനത്തെലില നലിയക്തരകായ
ഉതദരകാഗസരുല ബനകപ്പട കമലിറലികളുല ബകാദരസരകാണറ്റ്.  വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല
ഈടെകാതക്കണ  ഫതീസറ്റ്  നലിരക്കറ്റ്  സലബനലിചറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയലില  നലിനല  വലിവലിധ
കകാലയളവലില  ഉത്തെരവുകള്  പുറകപ്പടുവലിചലിട്ടുല  ആയതേറ്റ്  നടെപ്പകാക്കകാകതേ  കമലിറലികള്
സശ്വന്തല  നലിലക്കറ്റ്  തേതീരുമകാനകമടുക്കുന്ന  നടെപടെലി  ക്രമവലിരുദമകാണറ്റ്.  തമല  വലിഷയത്തെലില
ബനകപ്പട അധലികകാരലികളുകടെ പ്രതതേരക ശദ കണലിക്കുന.

2-8   ഗക്കാമപേഞക്കായത്തെറ്റ്  അധഡികേക്കാരഡികേളുപട  അനുമതഡിയഡിലക്കാപത
കേക്കാനരീന് നടത്തുന
     1994  കല തകരള പഞകായത്തെറ്റ്  രകാജറ്റ്  നലിയമല  വകുപ്പറ്റ്  232  പ്രകകാരല  മനുഷരകന
ജതീവതനകാ,  ആതരകാഗരത്തെലിതനകാ  തുടെങലിയവക്കറ്റ്  അപകടെതമകാ,  അസഹരതേതയകാ
ഉണകാകുന്നതതേകാ,  ഉണകാകകാന്  സകാധരതേയള്ളതതേകാ  ആയ  ഏകതേങലിലുല  കകാരരങള്ക്കറ്റ്
ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്  കസക്രടറലിയകടെ  അനുമതേലിയലിലകാകതേയല,  കസക്രടറലി  നലകുന്ന
കലസന്സലിലകാകതേയല,  കലസന്സലികല  നലിബനനകള്ക്കറ്റ്  വലിരുദമകായല
ഗകാമപഞകായത്തെലികല ഏകതേകാരു സലവുല ഉപതയകാഗലിക്കുവകാന് പകാടെലില.

   ഐ.ഇ.ടെലി തകകാതളജറ്റ് തകകാകമക്കൌണലില ലഘുഭകണശകാല നടെത്തുന്നതേലിനകായലി തകകാതളജറ്റ്
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മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  കമലിറലി  സശ്വകകാരര  വരക്തലികള്ക്കറ്റ്  അനുവകാദല  നലകലിയലിട്ടുകണങലിലുല,
പഞകായത്തെറ്റ്  രകാജറ്റ്  നലിയമത്തെലില  അനുശകാസലിക്കുല  പ്രകകാരമുള്ള  വരവസകള്
പകാലലിക്കകാകതേയകാണറ്റ്  ഭകണശകാല  നടെത്തുന്നതേറ്റ്.  പ്രസ്തുതേ  കകടലിടെത്തെലിനറ്റ്
ഗകാമപഞകായത്തെലില  നലിനല  നമര്  അനുവദലിച  നലകകാത്തെതേലിനകാലകാണറ്റ്  കലസന്സറ്റ്
അനുവദലിക്കകാത്തെകതേന്നറ്റ്  ബനകപ്പട  അധലികകാരലികള്  ഓഡലിററ്റ്  തവളയലില  അറലിയലിച.
കകടലിടെ നലിര്മകാണല സലബനലിച നലിയമങള് ലലഘലിചളള നലിര്മകാണ പ്രവര്ത്തെനങള്
നലിയമത്തെലിനറ്റ്  വലിരുദമകായ  നടെപടെലിക്രമമകാണറ്റ്.  വസ്തുനലിഷ്ഠമകായ  തേതീരുമകാനങകളടുത്തെറ്റ്
പ്രവര്ത്തെലിക്കുവകാന്  അധലികകാരലികള്  ശമലിക്കുന്നലില  എന്നതേറ്റ്  ഇവലികടെ  വരക്തമകാകുന.
നലിയമപ്രകകാരമുള്ള  വരവസകള്  പകാലലിക്കുവകാന്  കമതേയളള  അധലികൃതേര്  ആയതേറ്റ്
നടെപ്പകാക്കുവകാന്  കകാണലിക്കുന്ന  വലിമുഖേതേയകാണറ്റ്  തമല  വലിവരലിച  അനധലികൃതേ
നലിര്മകാണങള്.  തരഖേകള്  പരലിതശകാധലിചതേലില  നലിനല  തകകാതളജറ്റ്  തകകാകമക്കൌണലില
സലിതേലി  കചെയ്യുന്ന  കകടലിടെങള്ക്കറ്റ്  ഗകാമപഞകായത്തെറ്റ്  കസക്രടറലിയലില  നലിനല
നലിര്മകാണത്തെലിനകായലി  അനുമതേലി  ലഭലിചലിടലില  എന്നറ്റ്  അറലിയകാന്  കഴലിഞ്ഞു.  പ്രസ്തുതേ
വലിഷയത്തെലില  ആവശരമകായ  നടെപടെലികള്  കകാലതേകാമസമലിലകാകതേ  സശ്വതീകരലിക്കുവകാന്
സര്വ്വകലകാശകാല അധലികകാരലികളുകടെ ശദയലിലകപടുത്തുന. 

2-9   കേരക്കാര്/ദഡിവസകവതനകക്കാര്കറ്റ്  സര്കക്കാര്  നഡിശ്ചയഡിച്ച
നഡിരകഡില് കവതനസം നല്കുന്നഡില
         26.02.2016 കല (പലി)28/2016/ധനല നമര് ഉത്തെരവലിലൂകടെ തകരള സലസകാനകത്തെ
വലിവലിധ  സര്ക്കകാര്  വകുപ്പുകള്,  വലിദരകാഭരകാസ  സകാപനങള്  തുടെങലിയവയലില
പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന   കരകാര്/  ദലിവസ  തവതേനക്കകാര്ക്കറ്റ്  നലതകണതേകായ  ഏറവുല
കുറഞതുല/കൂടെലിയതുമകായ തവതേനല തേരല തേലിരലിചറ്റ് സര്ക്കകാര് നലിശ്ചയലിചലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല
തമല  വലിവരലിച  തേരത്തെലിലുളള  പുതുക്കലിയ  തവതേനല  ഐ.ഇ .ടെലി.യലില  തജകാലലി  കചെയ്യുന്ന
അദരകാപതകതേര ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് ലഭരമകാക്കലിയലിടലില. 

     1977 കല തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല ഫസറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്  ചെകാപറ്റ്റര്.4(11)  പ്രകകാരല
നലിയമലിതേരകായ പ്രസ്തുതേ ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് 1948 കല മലിനലിമല തവജസറ്റ് നലിയമല പ്രകകാരമകാണറ്റ്
തവതേനല  നലതകണതേറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  തമല  വലിവരലിച  ഉത്തെരവലിലൂകടെ  കകാലകാനുസൃതേമകായലി
നലിരക്കറ്റ്  വര്ദലിപ്പലിചറ്റ്  നലിശ്ചലിചറ്റ്  നലകലിയതേറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുന്നതേലില  സര്വ്വകലകാശകാല
അധലികകാരലികള്  അനന്തമകായ  കകാലതേകാമസല  വരുത്തുകയകാണറ്റ്  കചെയതേറ്റ്.  പ്രസ്തുതേ
വലിഷയത്തെലില ബനകപ്പട അധലികകാരലികളുകടെ പ്രതതേരക ശദ കണലിക്കുന.

2-10   യു.ജഡി.സഡി.  മക്കാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശങ്ങള  പേക്കാലഡികക്കാപത  പമസൌലക്കാന
അബ്ദുള  കേലക്കാസം  ആസക്കാദറ്റ്  പചെയര്  പ്രവര്ത്തെഡിച്ചതഡിനക്കാല്  ഗക്കാനറ്റ്
ഇനത്തെഡില് ₹18,00,000/- നഷ്ടപപടുത്തെഡി
      സശ്വതേന ഇന്തരയകടെ ആദര തകന വലിദരകാഭരകാസ മനലിയകായ കമക്കൌലകാന അബ്ദുള്
കലകാല ആസകാദലികന തപരലില യ.ജലി.സലിയകടെ നലിബനനകള്ക്കറ്റ് വലിതധയമകായലി  കചെയര്
രൂപതീകരലിക്കുന്നതേലിനകായലി  18.06.2009  ല  സലിനലിതക്കററ്റ്  തയകാഗത്തെലില  തേതീരുമകാനലിച
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(നല.2009.  261).  തമല  തേതീരുമകാനല  യ.ജലി.സലി.  അധലികകാരലികകള  അറലിയലിചതേലികന
അടെലിസകാനത്തെലില  കചെയറലികന  പ്രവര്ത്തെനത്തെലിനകായലി  യ.ജലി.സലി.യലില  നലിനല
20,00,000/-  രൂപ  നതീക്കലികവയ്ക്കുകയല  അതേലില  2,00,000/-  രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണലിതലക്കറ്റ്  ലഭലിചലിട്ടുമുണറ്റ്.  തമല  വലിവരലിച  തുക  തസററ്റ്  ബകാങറ്റ്  ഓഫറ്റ്  ടകാവന്കൂര്,
തതേഞലിപ്പകാലല  ശകാഖേയലില  നലിതകപലിച.  ഇതേലിനകായലി  പ്രതതേരക  കഹഡറ്റ്   ചുവകടെ
തചെര്ത്തെലിരലിക്കുന്ന 2010-11 സകാമത്തെലിക വര്ഷത്തെലികല ബഡറ്റ്ജറലില ഉള്കകകാള്ളലിച. 

രശതീതേലി ഭകാഗല - പകാര്ടറ്റ് III 08-1373-03

കചെലവറ്റ് ഭകാഗല - പകാര്ടറ്റ് III 08-6615-03      

    സര്വ്വകലകാശകാലയലില  21.10.2010  മുതേല  പ്രവര്ത്തെനമകാരലഭലിച  [യ.ഒ  നല.ജലി.എ.
IV/ബലി.1/2719/09(i)]  കമക്കൌലകാന  അബ്ദുള്  കലകാല  ആസകാദറ്റ്  കചെയര്   മുഖേകാന്തലിരല
27.02.2013 നറ്റ്   1,08,750/-  രൂപ  കചെലവഴലിചറ്റ്  വനലിതേ  ശലിലപ്പശകാല  നടെത്തെലിയതേകാണറ്റ്
ആകക  നടെപ്പകാക്കലിയ  പ്രവര്ത്തെനല.  പ്രസ്തുതേ  ശലിലപ്പശകാലയലില  200  വനലിതേ
യവഎഴുത്തുകകാരലികളുല ഉന്നതേരകായ  10  എഴുത്തുകകാരുല തചെര്ന്ന സലവകാദവുല ചെര്ചയമകാണറ്റ്
നടെത്തെലിയതേറ്റ്.  ശലിലപ്പശകാലയലില  പകങടുത്തെവരുകടെ  ഭകണകചെലവറ്റ്,   ഉന്നതേരകായ  10
എഴുത്തുകകാര്ക്കറ്റ്  നലകലിയ  യകാത,  ദലിനബത്തെ  തുടെങലിയവയകാണറ്റ്   കചെലവലിനങള്.
ഇതുമകായലി  ബനകപ്പട  തേകാകഴ  പറയന്ന  വലിവരങള്  ഓഡലിറലില  പരലിതശകാധനക്കകായലി
ഓഡലിററ്റ്  റലികശ്വസലിഷന്  മുഖേകാന്തലിരല  ആവശരകപ്പകടങലിലുല  (നല.1/08-05-17)
ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.

1. പ്രസ്തുതേ കചെയര് പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്നതേലിനകായലി സര്വ്വകലകാശകാല ആസ്തലിയലില നലിനല
സലല ലഭരമകാക്കലിയതേലികന വലിശദകാലശങള്.

2. കചെയറലികന  പ്രവര്ത്തെനങള്ക്കകായലി  മററ്റ്  ഏജന്സലികളലില  നലിനല
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനറ്റ് ലഭരമകായ തുക.

3. കചെയറലികന  പ്രവര്ത്തെനവുമകായലി  ബനകപ്പടറ്റ്  തേയകാറകാക്കലി  സലിനലിതക്കററ്റ്
അലഗതീകരലിച നലിയമകാവലലി (കബതലകാ).

4. 2014-15,  2015-16  കകാലയളവലില  കചെയറലികന  പ്രവര്ത്തെനത്തെലിനകായലി
സര്വ്വകലകാശകാലയലില നലിനല വലിട്ടു  നലകലിയ ഉതദരകാഗസരുകടെ തപരറ്റ്,  തേസ്തലിക,
തമലവലിലകാസങള്.

  കമക്കൌലകാന  അബ്ദുള്  കലകാല  ആസകാദലികന  വലിദരകാഭരകാസ  കകാഴപ്പകാടെറ്റ്
തപ്രകാലസകാഹലിപ്പലിക്കുന്നതേലിനകായല  സര്വ്വകലകാശകാലയലില  പലി.എചറ്റ്.ഡലി.ക്കറ്റ്  അലഗതീകൃതേ
റലിസര്ചറ്റ്  കസനറകായല പ്രവര്ത്തെലിതക്കണ കചെയര് സകാപലിതേ ലകരല പ്രകാപലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്
ശമലിക്കകാകതേ  പ്രവര്ത്തെലിചതു  കകകാണറ്റ്  യ.ജലി.സലി.  ഗകാനലില  നലിനല  അനുവദലിച
18,00,000/-  രൂപ  നഷ്ടകപ്പടുത്തുകയകാണറ്റ്  ഉണകായതേറ്റ്.   ഉന്നതേ  വലിദരകാഭരകാസ
പ്രവര്ത്തെനങള്ക്കറ്റ്  സമൂഹത്തെലികല എലകാ  തേടലിലുള്ള വലിദരകാര്തലികള്ക്കുല  ലഭലിതക്കണ
ആനുകൂലരങളുല, അവസരങളുല സര്വ്വകലകാശകാല അധലികകാരലികള് നഷ്ടമകാക്കലി.
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2-11  വഡിദൂരവഡിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വകുപറ്റ്  -  ഡയറക്ടര് തസഡികേയഡില് സഡിര
നഡിയമനമഡില

പ്രതേലിവര്ഷല  ശരകാശരലി  അമതേലിനകായലിരത്തെലില  പരല  വലിദരകാര്തലികള്
പഠനത്തെലിനകായലി  ആശയലിക്കുന്ന  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലികന
ഡയറക്ടര് തേസ്തലികയലില  09/09/07  മുതേല സലിരല  ഡയറക്ടകറ   നലിയമലിചലിടലില.   മററ്റ്
വകുപ്പുകളലികല  അധരകാപകര്ക്കറ്റ്  അധലിക  ചുമതേല  നലകലിയകാണറ്റ്  സകാപനല
പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്നതേറ്റ്.   യ.ജലി.സലി.  നലിഷ്കകര്ഷലിക്കുന്ന  വലിധത്തെലിലുല  നലിലവകാരത്തെലിലുല
വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസല  നലകുന്നതേലിനറ്റ്  സകാപനകത്തെ  സജ്ജമകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്  ഇതേറ്റ്
തേടെസമകാകുന്നതേകായലി  ഓഡലിററ്റ്  വലിലയലിരുത്തുന.   സമയബനലിതേമകായലി  അഡലിഷന്
പൂര്ത്തെലിയകാക്കല,  സഡലികമറതീരലിയല  പ്രലിനറ്റ്  കചെയറ്റ്  വലിതേരണല  കചെയല  തുടെങലിയ
കകാരരങള് നലിര്വ്വഹലിക്കുന്നതേലില സകാപനല വതീഴ  വരുത്തുനണറ്റ്.   ഗുണതമന്മതയറലിയ
ഉന്നതേ വലിദരകാഭരകാസല വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് നലകുന്നതേലിനറ്റ് സകാപനകത്തെ സജ്ജമകാക്കകാന്
മുഴുവന്  സമയ  ഡയറക്ടകറ  നലിയമലിതക്കണതേറ്റ്  അതേരകാവശരമകാണറ്റ്.   ഇക്കകാരരത്തെലില
സര്വ്വകലകാശകാല അടെലിയന്തലിരനടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

2-12   വഡിദൂരവഡിദര്യക്കാഭര്യക്കാസ വകുപറ്റ്  -  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള വഡിദര്യക്കാര്തഡി
കേളുപട ആവശര്യകേതകേളകറ്റ് അനുസൃതമല

ഓഡലിററ്റ്  വര്ഷത്തെലില  വലിദൂരവലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലികന  കതീഴലില  രജലിസര്  കചെയറ്റ്
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല  നടെത്തുന്ന  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  വലിശദകാലശല  തേകാകഴ  കകകാടുക്കുന.
(ഡലി.സലി.ബലി. പതലിക അടെലിസകാനകപ്പടുത്തെലി തേയകാറകാക്കലിയതേറ്റ്)

തകകാഴറ്റ് വലിദരകാര്തലികളുകടെ എണ്ണല

2014-15 2015-16

സഡലികമറതീരലിയല
ആവശരമുള്ളവര്

ആവശരമലിലകാത്തെവ
ര്

സഡലികമറതീരലിയല
ആവശരമുള്ളവര്

ആവശരമലിലകാത്തെവ
ര്

ബലി.എ 1574 18774 2004 17816

ബലി.എസറ്റ്.സലി.
മകാതേറ്റ് സറ്റ്

44 624

ബലി.തകകാല 494 25574 2004 22886

ബലി.ബലി.എ 1032 982

ഡലി.എചറ്റ്.എല 24 30

ഡലി.ഐ.എ.വലി 13 26

ബലി.എല.എല.സലി 117 73

എല.എ 2443 2669

എല.എസറ്റ്.സലി 231 282

എല.തകകാല 3136 3491
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ബലി.ഐ.ഡലി 105 199

ബലി.എസറ്റ്.സലി
കകക്കൌണ്സലിലലിലഗറ്റ്

287 143

ഡലി.ഐ.ഡലി.വലി 30 70

ഡലി.എല.എ 14 23

ബലി.എസറ്റ്.സലി
പ്രലിനലിലഗറ്റ്

കടെതകകാളജലി

35 --

ബലി.ജലി.ഡലി.എ 10 10

എല.എസറ്റ്.സലി
കകക്കൌണ്സലിലലിലഗറ്റ്

92 93

പരമരകാഗതേമകായ  തകകാഴ്സുകളകായ  ബലി.എ,  ബലി.എസറ്റ്.സലി,  ബലി.തകകാല,  എല.എ,
എല.എസറ്റ്.സലി,  എല.തകകാല  എന്നലിവയലില  മകാതല  2014-15 ല  52270  വലിദരകാര്തലികളുല,
2015-16  ല  51776  വലിദരകാര്തലികളുല  രജലിസര്  കചെയതേകായലി  തമല  കണക്കുകള്
കകാണലിക്കുന.   ഡലിഗലി  തകകാഴ്സുകളുകടെ  കകാരരത്തെലില  ഓപ്പണ്,  പഠന  സകാമഗലികള്
ആവശരമകായവര്,  പഠന  സകാമഗലികള്  ആവശരമലിലകാത്തെവര്  എന്നതീ  മൂന്നറ്റ്
വലിഭകാഗത്തെലിലകാണറ്റ്  വലിദരകാര്തലികള്  രജലിതസഷന്  നടെത്തെലിയലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.   പുതുതേലമുറ
തകകാഴ്സുകളുകടെ കകാരരത്തെലില 2014-15 ല 1868 തപരുല, 2015-16 ല 1609 തപരുല അഡലിഷന്
തനടെലിയലിട്ടു ണറ്റ്.

തമല  പറഞതേലില നലിനല  ഇരുവര്ഷങളലിലുമകായലി  ശരകാശരലി  53000  ല  പരല
വലിദരകാര്തലികള്  ഉന്നതേ  പഠനകാവശരങള്ക്കറ്റ്  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലികന
ആശയലിചലിട്ടുകണന്നറ്റ്  കകാണകാല.   സര്വ്വകലകാശകാല  തനരലിട്ടുല,  അഫലിലലിതയററ്റ്  കചെയ
തകകാതളജുകള്  വഴലിയല  നടെത്തുന്ന  റഗുലര്  തകകാഴ്സുകളലികല  വലിദരകാര്തലികളുകടെ
എണ്ണതത്തെക്കകാള് വളകര  ഉയര്ന്നതേകാണറ്റ്  ഇപ്രകകാരമുള്ള വലിദരകാര്തലികളുകടെ  എണ്ണകമന്നറ്റ്
കണക്കുകള് സകാകരകപ്പടുത്തുന.  എന്നകാല ഇതയല വലലിയ വലിദരകാര്തലി സമൂഹത്തെലികന
ആവശരങള്  നലിറതവറത്തെക്ക  വലിധത്തെലില  സലവലിധകാനകത്തെ  രൂപകപ്പടുത്തെകാന്
നകാളലിതുവകര  വകുപ്പലിനറ്റ്  കഴലിഞലിടലില.   യ.ജലി.സലി.യകടെ  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ
പരലിപകാടെലിയലില  പ്രതേലിപകാദലിക്കകാത്തെ,  പഠന  സകാമഗലികള്  ഇലകാത്തെ,  രജലിതസഷനുല
പരതീകകാ  നടെത്തെലിപ്പുല  സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്  ഇഷമ്പ്യൂ  കചെയലുല  മകാതല  ലഭരമകാകുന്ന
വലിഭകാഗത്തെലിതലക്കറ്റ്  തമലപറഞ  കുടലികളലില  85%  രജലിസര്  കചെയ്യുന്നതേറ്റ്  വലിദൂര
വലിദരകാഭരകാസല  വഴലിയല  റഗുലറകായല  നലകുന്ന ഡലിഗലികള്ക്കറ്റ്  തുലരമുള്ളതേലിനകാല റഗുലര്
വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  ലഭരമകായ  അദരകായന  കസക്കൌകരരങള്ക്കറ്റ്  സമകാനമകായ
കസക്കൌകരരങള്, തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ് ക്ലകാസ്സുകള്, സഡതീ കമറതീരലിയലുകള്, കഹലപ്പറ്റ് കലനുകള്,
വര്ചെശ്വല ക്ലകാസറ്റ് റമുകള്, കലബ്രറലി കസക്കൌകരരങള് മുതേലകായവയലിലൂകടെ ഒരുക്കലി തവണല
വലിദൂര വലിദരകാഭരകാസ തകകാഴ്സുകള് നടെത്തെകാന് എന്നറ്റ് യ.ജലി.സലി.  നലിഷ്കര്ഷലിചലിട്ടുണറ്റ്.  ഇതേലിനു
വലിരുദമകായലി വകുപ്പറ്റ് കകകകാരരല കചെയ്യുന്ന 85% കുടലികള്ക്കറ്റ് രജലിതസഷന് മകാതല ന ലകലി
പരതീക നടെത്തെലി സര്ടലിഫലിക്കറ്റുകള് നലകുന്ന രതീതേലി അവസകാനലിപ്പലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
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ഇതേലികന ഭകാഗമകായലി സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ അധലികകാര പരലിധലിയലില പ്രതേലിവര്ഷല
വലിവലിധ തകകാഴ്സുകളലില അഡലിഷന് തനടെകാന് ആഗഹലിക്കുന്ന വലിദരകാര്തലികളുകടെ എണ്ണകത്തെ
സലബനലിചല,  വലിവലിധ  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  ആവശരക്കകാര്  എതകയന്നതേറ്റ്  സലബനലിചല,
ഇവര്ക്കറ്റ്  ലഭരമകായ  റഗുലര്  സതീറ്റുകള്  എതകയന്നതേറ്റ്  സലബനലിചല,  മററ്റ്  ഉപരലിപഠന
കസക്കൌകരരങള്  സലബനലിചല  വലിശദമകായ  പഠനല  നടെത്തെലി  വകുപ്പറ്റ്  കകകകാരരല
കചെതയണ കുടലികകള കുറലിചല,  നടെതത്തെണ തകകാഴ്സുകകള കുറലിചല വരക്തമകായ വലിവരങള്
തശഖേരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.   തമല  വലിവരങളുകടെ  അടെലിസകാനത്തെലില  അധലികകാര
പരലിധലിയലിലുടെനതീളവുല,  സര്വ്വകലകാശകാലയലിലുല  യ.ജലി.സലി.  നലിഷ്കര്ഷലിക്കുന്ന  രതീതേലിയലില
വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  തകകാഴ്സുകള്  നടെത്തുന്നതേലിനുള്ള  സഡലി  കസനറുകള്,  കലബ്രറലികള്
എന്നലിവ  ഉള്കപ്പകടെയള്ള  തമലപ്പറഞ  അടെലിസകാന  കസക്കൌകരരങള്
സമയബനലിതേമകായലി ഒരുതക്കണതേകാണറ്റ്.    2015-16  വര്ഷല മകാതല  8  തകകാടെലിയലിലപരല
രൂപയകടെ  അധലിക  വരുമകാനല   വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പു  വഴലി
സര്വ്വകലകാശകാലക്കുണകായലിടണറ്റ്.   വര്ഷങളകായലി  ഇപ്രകകാരല  ആര്ജ്ജലിച  അധലിക
വരുമകാനല  ഇതേലിനകായലി  ഉപതയകാഗകപ്പടെത്തെകാവുന്നതേകാണറ്റ്.   കൃതേരമകായ  പകാനലിലഗറ്റ്
ഇക്കകാരരത്തെലില  നടെത്തെലി  സമയബനലിതേമകായലി  നലിര്വ്വഹണല  നടെത്തെലി  യ.ജലി.സലി.യകടെ
അലഗതീകകാരല  നലിലനലിര്ത്തുന്നതേലികനകാപ്പലതേകന്ന  ഗുണതമന്മയള്ള  ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല
ലഭരമകാക്കുന്നതേലിനുള്ള വലിദരകാര്തലി  സമൂഹത്തെലികന തേകാല്പരരല  സലരകലിക്കകാവുന്നതുമകാണറ്റ്.
ഇക്കകാരരത്തെലിലുള്ള നടെപടെലികളുകടെ വലിവരല ഓഡലിറലികന അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

2-13  പേരരീകക്കാ സക്കാനഡിസംഗറ്റ്  കേമഡിറഡി  തരീരുമക്കാനസം  -  സസ്വരീകേരഡിച്ച തുടര്
നടപേടഡികേളുപട വഡിവരസം ലഭര്യമക്കാകഡിയഡിടഡില

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  പരതീകകാ  സകാനലിലഗറ്റ്  കമലിറലിയകടെ  തേകാകഴ  പറയന്ന
തേതീരുമകാനത്തെലിന്തമലുള്ള തുടെര്നടെപടെലികളുകടെ വലിവരല അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

തേതീരുമകാനല നല.42, തേതീയതേലി 23/11/15

2014 നവലബര് മകാസല നടെത്തെലിയ മൂന്നകാല കസമസര് ബലി.കടെകറ്റ് പരതീകയകടെ രണറ്റ്
വലിദരകാര്തലികളുകടെ  ഉത്തെരക്കടെലകാസുകള് പരതീകകാ കസനറകായ കുറലിപ്പുറല  എല.ഇ.എ.സറ്റ്
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലില  നലിനല  നഷ്ടകപ്പട്ടു.   തുടെര്ന്നറ്റ്  തമല  രണറ്റ്
വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് മകാതമകായലി പ്രതതേരകല പരതീക നടെതത്തെണലി വന.  തമല പ്രകകാരല
പ്രതതേരകല  പരതീക  നടെത്തെലിയതു  വഴലി  വന്ന  നഷ്ടല  ആയതേലിനറ്റ്  ഉത്തെരവകാദലിയകായ
ശതീ.റഫതീഖേലില  നലിനല  (അസലി.കപ്രകാഫസര്,  കകകാചലിന്  തകകാതളജറ്റ്  ഓഫറ്റ്
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, വളകാതഞരലി) ഈടെകാക്കകാന് തേതീരുമകാനലിച.

തമല  തേതീരുമകാനല  നടെപ്പലിലകാക്കലിയതേലികന  വലിവരല  അറലിയലിക്കണകമന്നറ്റ്
ആവശരകപ്പട്ടുകകകാണറ്റ്  നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലിക്കറ്റ്  (ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി
നല.2/2015-16 തേതീയതേലി 22/04/17) മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ് വന്ന
നഷ്ടല ബനകപ്പടവരലില നലിനല ഈടെകാക്കലി ആയതേലികന വലിവരല അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
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2-14  ബഡി.എഡറ്റ്.  പസനറഡിനറ്റ്  നഗരസഭ  വകേമക്കാറഡിയ  സലസം
നക്കാളഡിതുവപര രജഡിസര് പചെയഡില

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വലകാശകാലയകടെ ബലി.എഡറ്റ്.  ഉള്കപ്പകടെയള്ള സശ്വകാശയ തകകാഴ്സുകള്
വടെകരയലില ആരലഭലിക്കുന്നതേലിനകായലി  വടെകര നഗരസഭയകടെ അധതീനതേയലില പുതുപ്പണല
തദശത്തെലില  (നടെക്കുതേകാഴല അലശല)  ആര്.എസറ്റ്. 55/1.2  നമറലിലുള്ള  83  കസനറ്റ് സലല
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വലകാശകാലക്കറ്റ്  എലകാ  അവകകാശങളുല  ഉള്കപ്പകടെ  കകമകാറകാന്
തേതീരുമകാനലിക്കുകയല,  സര്ക്കകാര്  ഇതേനുസരലിചകകകാണറ്റ്  എസറ്റ്.എ.47-
97/2000/എല.എ.ഡലി. തേതീയതേലി 30/11/2000 നമറകായലി ഉത്തെരവലിറക്കുകയല കചെയലിരുന.
ഇക്കകാരരല  അലഗതീകരലിച  കകകാണ്ടുല  കസക്കൌജനരമകായലി  തമല  ഭൂമലി  വലിദരകാഭരകാസ
ആവശരങള്ക്കകായലി  വലിട്ടു  നലകുന്നതേലിനുമകായലി  18/12/2000  തേതീയതേലിയലില  വടെകര
മുന്സലിപ്പല കസക്രടറലിയല, കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വലകാശകാല രജലിസകാറുല ഒരു അണര് തടെക്കലിലഗറ്റ്
ഒപ്പറ്റ്  വയ്ക്കുകയല  തമല  തരഖേയലില  വടെകര  നഗരസഭയകടെ  തമല  ഭൂമലിയലിലുള്ള  എലകാ
അധലികകാരങളുല,  തേകാലപരരങളുല,  വസ്തു  കകമകാറലികക്കകാണ്ടുള്ള  ആധകാരല  രജലിസര്
കചെയ്യുന്നതേലികനകാപ്പല  കകമകാറകപ്പടുകമനല,  സലിനലിതക്കറലികന  16/11/2000  കല  2000.933
നമര്  തേതീരുമകാനപ്രകകാരല  സര്വ്വകലകാശകാല  കവസറ്റ്ചെകാന്സലകറ  ഭൂമലി  രജലിസര്  കചെയ
വകാങ്ങുന്നതേലിനറ്റ് ചുമതേലകപ്പടുത്തെലികയനല ഇക്കകാരരത്തെലില കവസറ്റ്ചെകാന്സലര് നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിക്കുകമനല പ്രതേലിപകാദലിക്കുകയല കചെയലിട്ടുണറ്റ്.

കസനറലില  നടെത്തുന്ന  ബലി.എഡറ്റ്.  തകകാഴലിനറ്റ്  എന്.സലി.ടെലി.ഇ.  യകടെ  അലഗതീകകാരല
ലഭരമകായലിട്ടുതണകാ എന്ന പരലിതശകാധനയലില,  സകാപനല പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന കകടലിടെത്തെലികന
ലതീസറ്റ്  എഗലികമനറ്റ്  അകലങലില  ഉടെമസതേ  സലബനലിച  തരഖേകള്
സമര്പ്പലിചലിടലിലകാത്തെതേലിനകാല  നലിലവലില  നടെത്തെലികകകാണലിരലിക്കുന്ന  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്
അലഗതീകകാരല  ലഭലിചലിടലികലന്നറ്റ്  ബനകപ്പടവര്  അറലിയലിക്കുകയണകായലി.
അലഗതീകകാരത്തെലിനകായലി  തരഖേകള്  സമര്പ്പലിതക്കണതേലിതലക്കറ്റ്  സലല  രജലിസര്  കചെയകാന്
നഗരസഭകയ  സമതീപലികചങലിലുല  ഇക്കകാരരത്തെലില  അനുകൂല  നലിലപകാടെല  നലിലവലികല
കകക്കൌണ്സലിലലിനറ്റ്  ഉള്ളകതേന്നറ്റ്  തബകാധരകപ്പടതേകായലി  ബനകപ്പടവര്  ഓഡലിറലികന
അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.   തമല  സകാഹചെരരത്തെലില  തേകാകഴ  പറയന്ന  ഗുരുതേരകായ  വതീഴകള്
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ ഭകാഗത്തുനലിനണകായലിട്ടുണറ്റ്.

1)  സമയബനലിതേമകായലി  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിക്കകാത്തെതേലിനകാല  കസക്കൌജനരമകായലി
സര് വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ് വന തചെതരണ  83  കസനറ്റ് സലല അനരകാധതീനകപ്പടെകാന് തപകാകുന.
തമല വസ്തുവലില ലകക്കണക്കലിനറ്റ് രൂപ ചെലിലവഴലിച നലിര്മലിച കകടലിടെല ഉകണന്ന കകാരരല
ഇവലികടെ പ്രസക്തമകാണറ്റ്.

2)  എന്.സലി.ടെലി.ഇയകടെ  അലഗതീകകാരമലിലകാത്തെ  ബലി.എഡറ്റ്  തകകാഴലിലകാണറ്റ്
വര്ഷങളകായലി/നലിലവലില  കസനറലില  വലിദരകാര്തലികകള  പ്രതവശലിപ്പലിചറ്റ്  അദരകാപനല
നടെത്തുന്നതേറ്റ്.   വലിദരകാര്തലികളുകടെ  ഭകാവലി  അനലിശ്ചലിതേതേശ്വത്തെലിലകാകുന്ന  നടെപടെലിയകാണറ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല  സശ്വതീകരലിചലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.   തമല  അപകാകതേകള്ക്കറ്റ്  വരക്തമകായ
വലിശദതീകരണല  നലതകണതുല,  അടെലിയന്തലിരമകായലി  അവ  ക്രമകപ്പടുത്തെലി  വലിവരല
അറലിയലിതക്കണതുമകാണറ്റ്.
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2-15  അകക്കാദമഡികേറ്റ്  അവഡസ്വസറഡി  കേമഡിറഡി/കലക്കാകല്  കപ്രക്കാഗക്കാസം
പക്കാനഡിസംഗറ്റ് & മക്കാകനജറ്റ്പമനറ്റ് കേമഡിറഡി - കയക്കാഗസം കചെരുന്നഡില

അക്കകാദമലികറ്റ്  സകാഫറ്റ്  തകകാതളജുകളലില  യ.ജലി.സലി.  കഗഡറ്റ്  കലന്  പ്രകകാരല
കവസറ്റ്  ചെകാന്സലറുല  തകകാതളജറ്റ്  ഡയറക്ടറുല  മററ്റ്  പ്രതേലിനലിധലികളുല   അടെങ്ങുന്ന  ഒരു
അക്കകാദമലികറ്റ്  അകഡശ്വസറലി  കമറലി  രൂപതീകരലിതക്കണതുല  വര്ഷത്തെലില  രണറ്റ്
പ്രകാവശരകമങലിലുല തയകാഗല തചെര്ന്നറ്റ് സകാപനത്തെലികന ഭരണപരവുല അക്കകാദമലികവുമകായ
കകാരരങളലില തേതീരുമകാനകമടുത്തെറ്റ് നടെപ്പലില വരുതത്തെണതുമകാണറ്റ്.  01/02/15 ല നലിലവലില
വന്ന  പുതേലിയ  യ.ജലി.സലി.  കഗഡറ്റ്  കലന്  ഖേണ്ഡലിക  3.2.2.2  പ്രകകാരല  അക്കകാദമലികറ്റ്
അകഡശ്വസറലി കമറലിക്കറ്റ് പകരല തലകാക്കല തപ്രകാഗകാല പകാനലിലഗറ്റ് & മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് കമലിറലി
രൂപതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

2014-15,  2015-16  വര്ഷങളലികല  മതീറലിലഗറ്റ്  മലിനുടെറ്റ്സറ്റ്,  ഫയല  എന്നലിവ
പരലിതശകാധലിചതേലില 08/06/15 ല അക്കകാദമലികറ്റ് അകഡശ്വസറലി കമലിറലിയകടെയല 15/07/15
ല തലകാക്കല തപ്രകാഗകാല പകാനലിലഗറ്റ്  &  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് കമലിറലിയകടെയല ഓതരകാ തയകാഗങള്
കവസറ്റ് ചെകാന്സലറുകടെ ബലഗകാവലില കവചറ്റ് തചെര്ന്നലിട്ടുണറ്റ്.  അതേലിനറ്റ് തശഷല തയകാഗങള്
ഒനല തചെര്ന്നലിടലില.   ഹമ്പ്യൂമണ് റലിതസകാഴറ്റ്  ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ്  കസനറലികന സകാമത്തെലികവുല,
ഭരണപരവുല  അക്കകാദമലികവുമകായ  എലകാ  കകാരരങളലിലുല  തേതീരുമകാനകമടുതക്കണ
മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  കമറലികള്  യഥകാസമയല  വലിളലിച  തചെര്ക്കകാത്തെതേറ്റ്  സകാപനത്തെലികന
പ്രവര്ത്തെനകത്തെ  തദകാഷകരമകായലി  ബകാധലിക്കുന്നതേകാണറ്റ്.   15/07/2015  നറ്റ്  ഡയറക്ടര്
നലിയമനല  ഏകഅജണയകായലി  തയകാഗല  തചെര്കന്നങലിലുല  തേതീരുമകാനങകളകാനല
കകകകകാണലിടലില.

തമല  കകാരരങള്  കകാണലിചകകകാണറ്റ്  നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  അതനശ്വഷണകുറലിപ്പലിനറ്റ്
04/05/17 നറ്റ് യ.ജലി.സലി-എ.എസറ്റ്.സലി(എ)/289/2010 പ്രകകാരല ലഭരമകാക്കലിയ മറുപടെലിയലില
ആര്.പലി.പലി.എല.സലി.  തനകാമലിനലികയ  യ.ജലി.സലി.  നലിയമലിക്കകാത്തെതുല  ഫണലികന
അപരരകാപ്തതേയമകാണറ്റ്  തയകാഗല  നടെത്തുന്നതേലിനറ്റ്  വലിഘകാതേമകായകതേന്നറ്റ്
വരക്തമകാക്കുകയണകായലി.  അകഡശ്വസറലി കമലിറലിയകടെ പ്രവര്ത്തെനല ശരലിയകായ രതീതേലിയലില
നടെത്തെകാന് തവണ നടെപടെലികള് പ്രതേതീകലിക്കുന.

2-16  എച്ചറ്റ്.ആര്.ഡഡി.  പസനറുകേളകറ്റ് മുഴുവന് സമയ ഡയറക്ടപറ
നഡിയമഡിച്ചഡിടഡില

ഹമ്പ്യൂമണ് റലിതസകാഴറ്റ് ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ് കസനറുകള്ക്കകായള്ള യ.ജലി.സലി. കഗഡറ്റ് കലന്
ഖേണ്ഡലിക  3.3  പ്രകകാരല  ഓതരകാ  എചറ്റ്.ആര്.ഡലി.  കസനറുകള്ക്കുല  ഒരു  മുഴുവന്  സമയ
ഡയറക്ടകറ  നലിയമലിക്കകാവുന്നതേകാണറ്റ്.   കപ്രകാഫസര് തേസ്തലികയകടെ  അതതേ തയകാഗരതേയള്ള
ഓരകാകള  കവസറ്റ്  ചെകാന്സലര്  കചെയര്മകാനകായള്ള  കസലകന്  കമറലിയകാണറ്റ്
കതേകരകഞടുതക്കണതേറ്റ്.   ഓതരകാ  കസനറുകളുതടെയല  അക്കകാദമലികവുല,  ഭരണപരവുല,
സകാമത്തെലികവുമകായ  കകാരരങളുകടെ  ഭരണനലിര്വ്വഹതണകാതദരകാഗസനകാണറ്റ്  ഡയറക്ടര്.
വര്ഷങളകായലി  ഏകതേങലിലുല  കപ്രകാഫസര്മകാര്ക്കറ്റ്  ഡയറക്ടറുകടെ  അധലിക  ചുമതേല
നലകുകയകാണറ്റ് കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.
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15/07/15  കല  തലകാക്കല  തപ്രകാഗകാല  പകാനലിലഗറ്റ്  &  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  കമലിറലിയലില
ഡയറക്ടറുകടെ നലിയമനല അജണയകായലി തചെര്കത്തെങലിലുല തേതീരുമകാനകമടുത്തെലിടലില.  മുഴുവന്
സമയ  ഡയറക്ടറുകടെ  അഭകാവല  സകാപനത്തെലികന  പ്രവര്ത്തെനകത്തെ  ബകാധലിക്കുന്നതേകാണറ്റ്.
ഡയറക്ടര് നലിയമനല  സലബനലിച നടെപടെലികള് തേശ്വരലിതേകപ്പടുതത്തെണതേകാണറ്റ്.   വലിഷയല
കവസറ്റ് ചെകാന്സലറുകടെ ശദയലില കകകാണ്ടുവരുന.

2-17   ഇ.എസം.എസം.ആര്.സഡി.  ജരീവനകക്കാരുപട  പപ്രക്കാകബഷന്
ഡഡിക്ലയര് പചെയറ്റ് ഉത്തെരവറ്റ് പുറപപടുവഡിച്ചഡില

04/07/15 കല തബകാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് തയകാഗത്തെലികല അജണ ഐറല നല.
6(സലി)  പ്രകകാരല  ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.  (എഡമ്പ്യൂതക്കഷണല  മള്ടലിമതീഡലിയ  റലിസര്ചറ്റ്
കസനര്)  ജതീവനക്കകാരുകടെ  കപ്രകാതബഷന്  ഡലിക്ലയര്  കചെയ്യുന്നതേറ്റ്  സലബനലിചറ്റ്
തേതീരുമകാനകമടുക്കുകയണകായലി.  സര്വ്വകലകാശകാല റള്സറ്റ് പ്രകകാരല തജകാലലിയലില പ്രതവശലിചറ്റ്
ഒരു  വര്ഷല  പൂര്ത്തെതീകരലിക്കുന്ന  മുറക്കറ്റ്  ജതീവനക്കകാരുകടെ  കപ്രകാതബഷന്  ഡലിക്ലയര്
കചെയ്യുന്നതേലിനറ്റ്  നലിര്തദ്ദേശമുകണങലിലുല  ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.  ഡയറക്ടര്  കപ്രകാതബഷന്
ഡലിക്ലയര്  കചെയറ്റ്  ഔതദരകാഗലികമകായലി  ഉത്തെരവറ്റ്  പുറകപ്പടുവലിചലിടലില.  ജതീവനക്കകാരുകടെ
തസവനല  തൃപ്തലികരകമങലില  കപ്രകാതബഷന്  ഡലിക്ലയര്  കചെയ്യുന്നതേലിനുള്ള  നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

2-18   നക്കാഷണല് പകേസൌണ്സഡില് കഫക്കാര് ടരീച്ചര് എഡമ്പ്യൂകകഷന്
(എന്.സഡി.ടഡി.ഇ)  നഡിഷ്കര്ഷഡിക്കുന്ന  അടഡിസക്കാന  പസസൌകേരര്യങ്ങള
പസനറഡില് ലഭര്യമക്കാകഡിയഡിടഡില

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തനരലിടറ്റ്  നടെത്തുന്ന  സശ്വകാശയ  സകാപനമകായ
സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര് സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലിയലില ബലി.എഡറ്റ്
നറ്റ് 100 സതീറ്റുകളകാണറ്റ് ഉള്ളതേറ്റ്.   എന്.സലി.ടെലി.ഇ നലിഷ്കര്ഷലിച മകാനദണ്ഡങള് പ്രകകാരല 1500
ചെ.മലി. വലിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള കകടലിടെ കസക്കൌകരരവുല, 5 ക്ലകാസറ്റ് മുറലികളുല, 8 സലിരല അദരകാപകരുല
കസനറലില ആവശരമുണറ്റ്.  എന്നകാല കസനറലിനറ്റ് 600 ചെ.മലി. വലിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള കകടലിടെവുല 4
ക്ലകാസറ്റ്  മുറലികളുല  7  അദരകാപകരുല,  1  സര്വ്വകലകാശകാല  ജതീവനക്കകാരനുമകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാള്
കസനറലില ഉള്ളതേറ്റ്.

 എന്.സലി.ടെലി.ഇ  നലിര്തദ്ദേശപ്രകകാരമുള്ള  അടെലിസകാന  കസക്കൌകരരങള്
ഉണകാകുന്നതേലിനറ്റ്  തവണ  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാകണന്നറ്റ്  ആവശരകപ്പട
അതനശ്വഷണകുറലിപ്പലിനറ്റ്  കകടലിടെങളുകടെ  മൂന്നകാലഘട  നലിര്മകാണല  തേകാമസലിയകാകതേ
ആരലഭലിക്കുന്നതേകാകണന്നറ്റ്  അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.   മററ്റ്  മകാനദണ്ഡങള്  നടെപ്പലിലകാക്കുന്നതേലിനു
തവണ  നടെപടെലികള്  സര്വ്വകലകാശകാലയമകായലി  ബനകപ്പടറ്റ്  നടെത്തുന്നതേകാകണനല
അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.
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2-19   പസനറഡിപന  ബക്കാങറ്റ്  അപകസൌണറ്റ്  കേറനറ്റ്  അപകസൌണറ്റ്
ആയതഡിനക്കാല് പേലഡിശ ലഭഡിക്കുന്നഡില

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്,  പൂമലയകടെ  ബകാങറ്റ്
അകക്കക്കൌണറ്റ്  എസറ്റ്.ബലി.ഐ.  സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി  ശകാഖേയലില  ഉള്ളതേറ്റ്  (അകക്കക്കൌണറ്റ്
നല.57068312385)  നലിലവലില  കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണകായകാണറ്റ്  ഓപ്പതറററ്റ്  കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.
കസനറലില  ലഭലിക്കുന്ന  ഫതീസറ്റ്,  മററ്റ്  വരവുകള്  എന്നലിവ  ഈ  അകക്കക്കൌണലിലകാണറ്റ്
നലിതകപലിക്കുന്നതേറ്റ്.

കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണകായലി  ഉപതയകാഗലിക്കുന്നതേലിനകാല  ഇതപ്പകാള്  പലലിശയലിനത്തെലില
ഒനല ലഭലിക്കുന്നലില.  ഈ അകക്കക്കൌണറ്റ് തസവലിലഗറ്റ്സറ്റ് അകക്കക്കൌണറ്റ് വലിഭകാഗത്തെലില മകാറലി
ഓപ്പതറററ്റ് കചെയ്യുന്നതേലിനുള്ള നടെപടെലി സശ്വതീകരലിക്കകാന് ആവശരകപ്പടറ്റ് നലകലിയ അതനശ്വഷണ
കുറലിപ്പലിനറ്റ്  (1/2015-16)  നലകലിയ  മറുപടെലിയലില  സര്വ്വകലകാശകാലയമകായലി  ബനകപ്പടറ്റ്
അനന്തര നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിക്കുന്നതേകാകണന്നറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.

2-20  ക്രമരീകേരഡികക്കാത്തെ മുന്കൂര് തുകേകേള - ₹8,99,28,142/-

 അഡശ്വകാന്സറ്റ്  രജലിസര്  പ്രകകാരല  1975-76  കതേകാടറ്റ്   2015-16  വകര  വലിവലിധ
ഡലിപ്പകാര്ട്ടുമന്റുകളലിലകായലി  അനുവദലിക്കകപ്പട  89,928,142/-  രൂപയകടെ  മുന്കൂര്  തുകകള്
ക്രമതീകരലിക്കകാകതേ  അവതശഷലിക്കുന.  കക.എഫറ്റ്.സലി  ആര്ടലിക്കലിള്  99  പ്രകകാരല,
അനുവദലിക്കുന്ന  മുന്കൂര്  തുകകള്  കഴലിയന്നത  തവഗല  ക്രമതീകരലിക്കണകമന്നറ്റ്
വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.  മുന്കൂര്  യഥകാസമയല  ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ  പകല  തേലിരലികക
ഈടെകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്  ജലി.ഒ  (പലി)  1035/2000/ഫലിന്.  തേലിയതേലി  19/07/2000,  ജലി.ഒ  (പലി)
419/11/ഫലിന്.  തേലിയതേലി  04/10/2011  എന്നലിവ  പ്രകകാരല  സര്ക്കകാര്  കര്ശന  നലിര്തദ്ദേശല
നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.  ടെലി  ഉത്തെരവുകള്  പ്രകകാരല  മുന്കൂര്  തുക  കകപ്പറലി  ബലില  മൂന്നറ്റ്
മകാസത്തെലിനകല  ഹകാജരകാതക്കണതുല  ,മുന്കൂര്  തുക  കകപ്പറലി  തമല  തുക  മുഴുവന്
കചെലവഴലിക്കകാകതേ  3  മകാസത്തെലിനുളളലില  ക്രമതീകരണത്തെലിനകായലി  അനുവദലിക്കുന്ന
ബലില്ലുകളലില കചെലവഴലിക്കകാത്തെ തുകക്കറ്റ് തുക കകപ്പറലിയ തേലിയതേലി മുതേല 18%  വകാര്ഷലിക
പലലിശ ഈടെകാതക്കണതുമകാണറ്റ്. സമയ പരലിധലിക്കുളളലില ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ മുഴുവന് തുകക്കുല
പണല പലിന്വലലിച തേതീയതേലി മുതേല 18 %  വകാര്ഷലിക പലലിശ ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

വലിശദവലിവരങള് ഖേണ്ഡലിക 5-4 ല കകകാടുത്തെലിരലിക്കുന.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 40/463



ഭക്കാഗസം III

വരവറ്റ് കേണക്കുകേളഡിപല 
അപേക്കാകേതകേള

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 41/463



കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 42/463

B
la
nk



3-1  മഡിനഡിമസം  ഫരീസറ്റ്  ഈടക്കാകക്കാന് നടപേടഡി  സസ്വരീകേരഡിച്ചഡില.  വരവഡിന
ത്തെഡില് സഞഡിത നഷ്ടസം 4.01 കകേക്കാടഡി രൂപേ

സലസകാനകത്തെ  സശ്വകാശയ  എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലികല  ഫതീസറ്റ്  ഘടെന
നലിശ്ചയലിക്കുന്ന ജസലിസറ്റ്  കജയലിലസറ്റ്  കമലിറലി  2015-16  വര്ഷല  ബലി.കടെകറ്റ്  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്
നലിശ്ചയലിച മലിനലിമല ഫതീസറ്റ് ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നമര് 5 നുള്ള മറുപടെലി പ്രകകാരല തേകാകഴ
കകകാടുക്കന.

കമറലിററ്റ് വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് 50,000 

മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് 99,000 

എന്.ആര്.ഐ. 1,50,000 

വകാര്ഷലിക കസഷരല ഫതീസറ്റ് 25,000 

തമല  നലിശ്ചയലിച  ഫതീസറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലികല
ബലി.കടെകറ്റ്  തകകാഴ്സുകള്  നടെപ്പലിലകാക്കുന്നതേലിനകായലി  14/05/2015  ല
യ.ഒ.നല.4881/2015/അഡലിന്.   പ്രകകാരല  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവലിറക്കലി.   എന്നകാല
16/06/2015  മുതേലകാണറ്റ്  ബലി.കടെകറ്റ്  തകകാഴലിനുള്ള  ഓപറ്റ്ഷന്  എന്ടന്സറ്റ്  കമതീഷണര്
ആരലഭലിചതേറ്റ്.  അതേലിനറ്റ് മുമറ്റ് പുതുക്കലിയ ഫതീസറ്റ് ഘടെന കജയലിലസറ്റ് കമലിറലിക്കറ്റ് സമര്പ്പലിചറ്റ്
അലഗതീകകാരല വകാങലി സര്ക്കകാറലിനറ്റ് സമര്പ്പലിചറ്റ് സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവറ്റ് സഹലിതേല പുതുക്കലിയ
ഫതീസറ്റ് ഘടെന എന്ടന്സറ്റ് കമതീഷണര്ക്കറ്റ് സര്പ്പലിക്കണമകായലിരുന.

09/07/2015  ല  സലസകാന  എന്ടന്സറ്റ്  കമതീഷണര്  സര്വ്വകലകാശകാല
രജലിസകാര്ക്കറ്റ് അയച സലി.ഇ.ഇ,/4383/2014/കക.ഇ.എ.എല.2015/ടെലി.എ.  നമര് കത്തെലില
16/06/2015  ല പ്രകാബലരത്തെലിലുള്ള ഫതീസറ്റ്  നലിരക്കറ്റ്  പ്രകകാരമകാണറ്റ്  25/06/2015  മുതേല
ബലി.കടെകറ്റ്  നുള്ള  ആദര  അതലകാടറ്റ്കമനറ്റ്  നടെത്തെലിയതേറ്റ്  എന്നറ്റ്  വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.
വലിദരകാര്തലികള്  തചെരുതമകാള്  പ്രകാബലരത്തെലിലുള്ള  ഫതീസറ്റ്  നലിരക്കറ്റ്  പ്രകകാരല  ഓപറ്റ്ഷന്
വകാങലി  തചെര്ന്ന  തശഷല  സര്വ്വകലകാശകാല  14/05/2015  ല  പുതുക്കലിയ  ഫതീസറ്റ്
വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ഈടെകാക്കകാന്  സമര്ദ്ദേല  കചെലുത്തുന്നതേറ്റ്  ശരലിയല  എനല
സര്ക്കകാര് ഉത്തെരവറ്റ് ഹകാജരകാക്കകാകതേ പുതുക്കലിയ ഫതീസറ്റ് നലിരക്കറ്റ് ഈടെകാക്കകാന് സകാധലിക്കലില
എനല  വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.   അതതേകാകടെകാപ്പല  അതനകാനലിമസറ്റ്  ആയ  ഇ-കമയലില
കമതസജലികന  അടെലിസകാനത്തെലില  ഇക്കകാരരത്തെലില  തുടെര്  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിക്കകാന്
കഴലിയലില എനല എന്ടന്സറ്റ് കമതീഷണതറററ്റ് വരക്തമകാക്കുന.

2015-16  ല  സശ്വകാശയ  ബലി.കടെകറ്റ്  തകകാഴലിനറ്റ്  കജയലിലസറ്റ്  കമലിറലിയല,  സര്ക്കകാറുല
നലിശ്ചയലിച  മലിനലിമല  ഫതീസുമകായലി  തേകാരതേമരല  കചെയകാല  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്
ഫതീസലിനത്തെലില ഉണകായ നഷ്ടത്തെലികന വലിശദകാലശങള് തേകാകഴ കകകാടുക്കന.
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ക്രമ
നല.

ഇനല കുടലി
കളുകടെ
എണ്ണല

കജയലിലസറ്റ്
കമലിറലി

നലിശ്ചയലിച
മലിനലിമല

ഫതീസറ്റ് (₹)

സര്വ്വകലകാ
ശകാലയലില
പ്രകാബലര
ത്തെലിലുള്ള
ഫതീസറ്റ് (₹)

കജയലിലസറ്റ്
കമലിറലി 
ഫതീസറ്റ് 
പ്രകകാരല
കമകാത്തെല

ഡലിമകാനറ്റ് (₹)

നലിലവലില
വകാങലിയ
കമകാത്തെല

 ഫതീസറ്റ് (₹)

നഷ്ടല
(₹)

1 ബലി.കടെകറ്റ്
കമറലിററ്റ്

557 50,000 35,000 2,78,50,000 1,94,95,000 83,55,000 

2 ബലി.കടെകറ്റ്
മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്

273 99,000 65,000 2,70,27,000 1,77,45,000 92,82,000 

3 ബലി.കടെകറ്റ്
എന്.ആര്.ഐ

40 1,50,000 1,00,000 60,00,000 40,00,000 20,00,000 

4 കസഷരല 
ഫലിസറ്റ്

912 25,000 2,550 2,28,00,000 23,25,600 2,04,74,400 

കമകാത്തെല 4,01,11,400 

കടുത്തെ  സകാമത്തെലിക  പ്രതേലിസനലിയലില  നതീങ്ങുന്ന  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  ഒരു
സകാമത്തെലിക  വര്ഷല  ഫതീസലിനത്തെലില  ലഭരമകാതകണ  4  തകകാടെലിയലില  പരല  രൂപ
നഷ്ടകപ്പടെകാനലിടെയകായ  സകാഹചെരരല  അതേതീവ  കഗക്കൌരവമകായലി  പരലിതശകാധനക്കറ്റ്
വലിതധയമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.  2015-16  വര്ഷല ജയലിലസറ്റ് കമലിറലിയല സര്ക്കകാറുല നലിശ്ചയലിച
മലിനലിമല  ഫതീസറ്റ്  ഘടെന  സര്വ്വകലകാശകാല  സശ്വകാശയ  എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലിലുല
നടെപ്പലിലകാക്കകാന്  ഉണര്ന്നറ്റ്  പ്രവര്ത്തെലിചലിരുകന്നങലില  ഇത്തെരത്തെലില  ഭതീമമകായ
വരുമകാനതചെകാര്ച ഉണകാകലിലകായലിരുന.  ഈ നഷ്ടത്തെലിനറ്റ് ഉത്തെരവകാദലികളകായവര്കക്കതേലികര
കര്ശന നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിക്കുന്നതേലിതനകാകടെകാപ്പല ഭകാവലിയലില ഇത്തെരല അപകാകതേകള്
ആവര്ത്തെലിക്കകാതേലിരലിക്കകാന് സതേശ്വര നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-2  പേരഡിഷ്ക്കരഡിച്ച  കസക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ്  അഫഡിലഡികയഷന്  ഫരീസറ്റ്/
സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല  യണഡിയന്  ഫരീസറ്റ്  എന്നഡിവ  ഈടക്കാകഡിയഡില  –
₹1,59,600/-  നഷ്ടസം

21/07/2015  കല  സര്ക്കുലര്  നല.  82947/ഡലി.ഒ.എ-അസലി-2/2015/അഡലിന്.
പ്രകകാരല സര്വ്വകലകാശകാലയലികല പഠനവകുപ്പുകളലിലുല, എലകാ സശ്വകാശയ സകാപനങളലിലുല
2015-16  വര്ഷല മുതേല തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ്  അഫലിലലിതയഷന് ഫതീസലിനത്തെലില  250/-  രൂപയല,
സര്വ്വകലകാശകാല  യൂണലിയന്  ഫതീസലിനത്തെലില  75/-  രൂപയല  ഈടെകാക്കണകമന്നറ്റ്
വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.   എന്നകാല  സര്വ്വകലകാശകാല  എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലില
യഥകാക്രമല  100,  50  രൂപ വതീതേമകാണറ്റ് ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ്.   ഈയലിനത്തെലിലുള്ള നഷ്ടത്തെലികന
വലിവരങള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 44/463



കസക്കാര്ടറ്റ്സറ്റ് അഫഡിലഡികയഷന് ഫരീസറ്റ്

തകകാഴറ്റ്/
വര്ഷല

കുടലികളുകടെ എണ്ണല ഡലിമകാനറ്റ്
@250

കളകന് (₹) ബകാലന്സറ്റ് (₹)

ബലി.കടെകറ്റ് - I 189 47,250 18,900 28,350 

ബലി.കടെകറ്റ് - II 252 63,000 25,200 37,800 

ബലി.കടെകറ്റ് - III 233 58,250 23,300 34,950 

ബലി.കടെകറ്റ് - IV 238 59,500 23,800 35,700 

കമകാത്തെല 1,36,800

സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല യണഡിയന് ഫരീസറ്റ്

തകകാഴറ്റ്/
വര്ഷല

കുടലികളുകടെ എണ്ണല ഡലിമകാനറ്റ്
@75

കളകന് (₹) ബകാലന്സറ്റ് (₹)

ബലി.കടെകറ്റ് - I 189 14,175 9,450 4,725 

ബലി.കടെകറ്റ് - II 252 18,900 12,600 6,300 

ബലി.കടെകറ്റ് - III 233 17,475 11,650 5,825 

ബലി.കടെകറ്റ് - IV 238 17,850 11,900 5,950 

കമകാത്തെല 22,800

ഈയലിനത്തെലില സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനുണകായ കമകാത്തെല നഷ്ടല  159600  രൂപ
(136800+22800)  ബനകപ്പട  വലിദരകാര്തലികളലില നലിതന്നകാ  ഉത്തെരവകാദലികളലില നലിതന്നകാ
ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെക്കകാന് നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-3   കലഡരീസറ്റ്  കഹക്കാസല്-വക്കാടകേ  പേഡിരഡിപച്ചടുകക്കാന്  അവകശഷഡി
ക്കുന്നതറ്റ്  ₹1,19,600/- 

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തഹകാസല  റള്സറ്റ്  &  കറഗുതലഷന്  അനുസരലിചറ്റ്
തഹകാസല കസക്കൌകരരല ആവശരമുള്ള വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല പ്രതേലിമകാസല 80/- രൂപ
(വകാടെക  30/-,  കവള്ളല  &  കവദദ്യുതേലി  50/-)  നലിരക്കലില  ഈടെകാതക്കണതുണറ്റ്.   വകാടെക
പലിരലിവറ്റ്  രജലിസര്  പ്രകകാരല  2015-16  വര്ഷത്തെലില  1,19,600/-  രൂപ  ഈടെകാക്കകാന്
അവതശഷലിക്കുനണറ്റ്.

2015-16  വര്ഷകത്തെ  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക  പ്രകകാരല  മുറലി  വകാടെക,  ഇലകലിസലിറലി,
വകാടര്  ചെകാര്ജറ്റ്  എന്നതീ  ഇനങളലില  ഈടെകാക്കകാന്  അവതശഷലിക്കുന്നതേറ്റ്  97,545/-
രൂപയകാണറ്റ്.   രജലിസര്  പ്രകകാരല  ഈടെകാക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന തുകയല  (1,19,600/-),
ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക  പ്രകകാരമുള്ള  തുകയല  തേമലില  22,055/-  രൂപയകടെ  വരതേരകാസല
കകാണുന.  ടെലി വരതേരകാസല  വലിശദതീകരലിക്കകാന് അവശരകപ്പട്ടുകകകാണറ്റ് നലകലിയ ഓഡലിററ്റ്
എന്കശ്വയറലി നല.01/2017  തേതീയതേലി 06/04/2017  നറ്റ് പലിരലികചടുക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്നതേറ്റ്
91600/- രൂപയകാകണന്ന മറുപടെലിയകാണറ്റ് ലഭരമകാക്കലിയതേറ്റ്.
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രജലിസര്  പ്രകകാരല  പലിരലികചടുക്കകാന്  അവതശഷലിക്കുന്ന  തുകയല,  മറുപടെലിയലില
സൂചെലിപ്പലിച  തുകയല,  ഡലി.സലി.ബലി.പതലിക  പ്രകകാരമുള്ള  തുകയല  തേമലില
കപകാരുത്തെകപ്പടുന്നലില.   ആയതേറ്റ്  ക്രമതീകരലിചറ്റ്  ഓഡലിറലികന  അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
കുടെലിശലിക ഈടെകാക്കകാന് സതേശ്വര നടെപടെലി ഉണകാതകണതേകാണറ്റ്.

3-4  സ്ക്കൂള  ഓഫറ്റ്  മക്കാകനജറ്റ്പമനറ്റ്  സഡരീസറ്റ്  വടകേര  -  ഫരീസുകേള
പേഡിരഡിപച്ചടുക്കുന്നതഡില് വരീഴ്ച

 സ്കൂള്  ഓഫറ്റ്  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  സഡതീസറ്റ്  വടെകര  20/04/2016  തേതീയതേലിയലില
എസറ്റ്.എല.എസറ്റ്/വലി.ടെലി.കക/ജലി.ഇ.എന്./16  നമര്  പ്രകകാരല  സര്വ്വകലകാശകാല
ഫലിനകാന്സറ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കറ്റ്  അയച  കകകാടുത്തെ  ഡലി.സലി.ബലി.പതലിക  പ്രകകാരല  തേകാകഴ
പറയന്ന  ഫതീസറ്റ്  ഇനങളലിലകായലി  ആകക  214395/-  രൂപ  പലിരലികചടുക്കകാന്
കുടെലിശലികയള്ളതേകായലി തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.

ക്രമ
നല.

ഫതീസറ്റ് ഇനല കുടെലിശലിക തുക

എസറ്റ്.സലി/
എസറ്റ്.ടെലി (₹)

മറ്റുള്ളവര് (₹)

1 ടെമ്പ്യൂഷന് ഫതീസറ്റ്, അഡലിഷന് ഫതീസറ്റ് 1,65,000 18,000 

2 സ്റ്റുഡനറ്റ്സറ്റ് യണലിയന് ഫതീസറ്റ് 225 2,925 

3 തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ് അഫലിലലിതയഷന് ഫതീസറ്റ് 750 9,750 

4 ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനല സ്റ്റുഡനറ്റ്സറ്റ് ഫതീസറ്റ് 300 3,900 

5 മറ്റുള്ളവ 1,605 11,940 

ആകക 1,67,880 46,515 

പമക്കാത്തെസം 2,14,395 /- രൂപേ (1,67,880 + 46,515)

കുടെലിശലിക നകാളലിതുവകര ഈടെകാക്കലിയലിടലികലന്നറ്റ് ഓഡലിറലികന അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.  ക്രമ
നല.  (1)  പ്രകകാരമുള്ള  എസറ്റ്.സലി/എസറ്റ്.ടെലി  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ലഭലിതക്കണ
165000/- രൂപ ഇ-ഗകാനറ്റ് ഇനത്തെലിലുള്ള കുടെലിശലികയകാണറ്റ്.

എന്നകാല  മററ്റ്  ഫതീസുകളുകടെ  കകാരരത്തെലില  കുടെലിശലിക  വന്നതേലികന  കകാരണല
വരക്തമകാതക്കണതുല  തുക  ഈടെകാക്കലി  ബനകപ്പട  അകക്കക്കൌണലില  ഒടുക്കലി  വലിവരല
അറലിയലിതക്കണതുമകാണറ്റ്.  

3-5  ഫരീസഡിളവഡിനറ്റ്  അര്ഹതയുള്ള  വഡിദര്യക്കാര്തഡികേളുപട  ഫരീസഡിന
ത്തെഡില് ₹8,40,000/- അടവക്കാകഡിയഡിടഡില

2015-16 വര്ഷത്തെലില ബലി.എഡറ്റ്. അഡലിഷന് ലഭലിച സലവരണ വലിഭകാഗത്തെലിലകപ്പട
28  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  അഡലിഷന്  ഫതീസറ്റ്,  ടെമ്പ്യൂഷന്  ഫതീസറ്റ്  എന്നലിവ  നകാളലിതുവകര
സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  അടെവകാക്കലിയലിടലില.   ബനകപ്പട  വകുപ്പുകളലില  നലിന്നറ്റ്  ടെലി
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തുകകള്  ലഭരമകാക്കലി  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  അടെവകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്  നടെപടെലി
സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.
ക്രമ
നല.

വലിദരകാര്തലിയകടെ 
തപരറ്റ്

സലവരണ 
വലിഭകാഗല

സകാപനല അടെവകാതക്കണ തുക ആകക
(₹)അഡലിഷന് 

ഫതീസറ്റ് (₹)
ടെമ്പ്യൂഷന് 

ഫതീസറ്റ് (₹)

1 എലലിസബത്തെറ്റ്.സലി എസറ്റ്.ടെലി സര്വ്വകലകാശകാല
ടെതീചര് 

എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്, 

പകാലക്കകാടെറ്റ്

2,000 28,000 30,000 

2 ഗതീതേ.യ ഒ.ഇ.സലി 2,000 28,000 30,000 

3 ജലി ഷ.വലി എസറ്റ്.സലി 2,000 28,000 30,000 

4 ആനണലി തഗകാപലി ഒ.ഇ.സലി 2,000 28,000 30,000 

5 നലിമലിഷ.ആര് എസറ്റ്.സലി 2,000 28,000 30,000 

6 പ്രലിയങ.എന് " 2,000 28,000 30,000 

7 സലിഞ്ചു.സലി " 2,000 28,000 30,000 

8 വലിബലിതേ.പലി " 2,000 28,000 30,000 

9 അനുഷ.വലി " 2,000 28,000 30,000 

10 ഈശശ്വരലി.ജലി എസറ്റ്.ടെലി 2,000 28,000 30,000 

11 സലിന്തകാമണലി.എല " 2,000 28,000 30,000 

12 അജലിഷ.സലി.സലി എസറ്റ്.സലി 2,000 28,000 30,000 

13 നലിമലിതേ കൃഷ്ണന് " 2,000 28,000 30,000 

14 രകാജലകലി.എന് ഒ.ഇ.സലി 2,000 28,000 30,000 

15 സലിന.എല " 2,000 28,000 30,000 

16 തജകാഷറ്റ്നലി.പലി എസറ്റ്.സലി 2,000 28,000 30,000 

17 കൃഷ്ണപ്രലിയ.കക " 2,000 28,000 30,000 

18 മതനഷറ്റ്.എല " 2,000 28,000 30,000 

19 സലിന.പലി " 2,000 28,000 30,000 

20 ശതീജ.കക " 2,000 28,000 30,000 

21 സുമലിതേ.കക " 2,000 28,000 30,000 

22 ഉഷ.എസറ്റ് " 2,000 28,000 30,000 

23 അഖേലില.കക.എ ഒ.ഇ.സലി സര്വ്വകലകാശകാല
ടെതീചര് 

എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്, 
നകാടലിക

2,000 28,000 30,000 

24 സതീലകാവതേലി.കക.എല " 2,000 28,000 30,000 

25 അഗന.പലി.എ " 2,000 28,000 30,000 

26 ദതീപബകാബ.കക " 2,000 28,000 30,000 

27 സകാന.എ.ജലി " 2,000 28,000 30,000 

28 സരലിഗ.ആര്.എസറ്റ് " 2,000 28,000 30,000 

ആപകേ 8,40,000 
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3-6  വക്കാടകേ,  വവദദ്യുതഡി ചെക്കാര്ജറ്റ്,  പവള്ളകരസം എന്നരീ ഇനങ്ങളഡില്
ഭരീമമക്കായ തുകേ ഈടക്കാകക്കാന് അവകശഷഡിക്കുന
(I)  ഓഡലിററ്റ്  റലികശ്വലിസലിഷന് നല.എസറ്റ്1/09-05-17  നലകലിയതേലികനതുടെര്ന്നറ്റ് ഹകാജരകാക്കലിയ
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വകാടെക രജലിസര് പരലിതശകാധലിചതപ്പകാള് വകാടെക,  കവദദ്യുതേലി ചെകാര്ജറ്റ്,
കവള്ളക്കരല  എന്നതീ  ഇനങളലില  യഥകാക്രമല  364971/-,  309078/-,  71227/-  രൂപ
ഈടെകാക്കകാന്  അവതശഷലിക്കുന്നതേകായലി  കണ്ടു.   ജതീവനക്കകാരുകടെ  ശമളത്തെലില  നലിന്നറ്റ്
വകാടെക,  കവദദ്യുതേലി  ചെകാര്ജറ്റ്,  കവള്ളക്കരല  എന്നലിവ  ഈടെകാക്കലിയ  തശഷമകാണറ്റ്  ശമളല
നലകുന്നകതേന്നലിരലികക്ക  കുടെലിശലിക  വന്നതേലികന  കകാരണല  വരക്തമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.
ഹകാജരകാക്കലിയ  രജലിസറലില  ഡലി.സലി.ബലി.  തേയകാറകാക്കുകതയകാ  അടെവറ്റ്  സലബനലിച
തരഖേകപ്പടുത്തെലുകള് ഉത്തെരവകാദലികപ്പട ഉതദരകാഗസര് സകാകരകപ്പടുത്തുകതയകാ കചെയ്യുന്നലില.

പ്രസ്തുതേ 3 ഇനങളലിലുമകായലി 745276 രൂപയകാണറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ് 2015-16  ല
ലഭലിക്കകാനുള്ളതേറ്റ്.   എന്നകാല  തുക  ഈടെകാക്കകാന്  സര്വ്വകലകാശകാല  തുടെര്നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിചതേകായലി കകാണുന്നലില.  ഈടെകാക്കകാനുള്ള തുകയകടെ വലിശദകാലശങള് അനുബനല 1
ആയലി തചെര്ത്തെലിട്ടുണറ്റ്.  അപകാകതേ അറലിയലിചറ്റ് നലകലിയ ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.3/19-
05-2017 നറ്റ് മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.

(II) ചുവകടെ തചെര്ക്കുന്ന കശ്വകാര്തടഴ്സുകള് ഒഴലിഞ്ഞുകലിടെക്കുന്നവയകാണറ്റ്
1 എചറ്റ് 35 എ 2 എചറ്റ് 34 എ 3 എചറ്റ് 34 ബലി

4 എചറ്റ് 35 ബലി 5 കജ 1 എ 6 കജ 10 ബലി

7 കജ 5 ബലി 8 കജ 27 എ 9 കജ 27 ബലി

10 ഡബദ്യു.എല.എചറ്റ് 11 ബലി 11 ഡബദ്യു.ഡബദ്യു.എചറ്റ് 3 എ 12 ഡബദ്യു.ഡബദ്യു.എചറ്റ് 11 എ

ടെലി കശ്വകാതടഴ്സുകള് ഒഴലിഞ്ഞുകലിടെക്കുന്നതേലികന കകാരണല ആരകാഞതുകകകാണറ്റ് നലകലിയ
ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.3/19-05-2017  നറ്റ്  മറുപടെലി  ഹകാജരകാക്കലിയലില.   ആയതേറ്റ്
ഉപതയകാഗതയകാഗരമകാകണങലില അര്ഹരകായ ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ് അനുവദലിചറ്റ് നലകകാന് തവണ
സതേശ്വര നടെപടെലികള് കകകക്കകാതള്ളണതേകാണറ്റ്.

(III)  സൂപ്പര്  മകാര്ക്കററ്റ്  ബലിലഡലിലഗലില  22  മുറലികള്  ഉള്ളതേകായകാണറ്റ്  രജലിസറലില നലിന്നറ്റ്
വരക്തമകാകുന്നതേറ്റ്.  ഇതേലില  18,19,20,21  എന്നലിവ മകാതമകാണറ്റ് വകാടെകക്കറ്റ് നലകലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.
2,3,4,6,7,8,16  എന്നലിവ ഒഴലിഞ്ഞു കലിടെക്കുന്നതേകായല തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.  റല നമര്  1-
സലി.യ.സലി.എസറ്റ്.  ലലിമലിറഡറ്റ്  എനല  റല  നല.II-എല.പലി.പരതമശശ്വരന്,  ബക്കറ്റ്  സകാള്
(സലി.യ.ഇ.എചറ്റ്.സലി.എസറ്റ്)  എനല തചെര്ത്തെലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല വകാടെക കണക്കകാക്കുകതയകാ,
ഈടെകാക്കുകതയകാ കചെയലിടലില. അപകാകതേ അറലിയലിചറ്റ് നലകലിയ  എന്കശ്വയറലി നല.3/19-05-
2017  നറ്റ്  മറുപടെലി  ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില.   ഒഴലിഞറ്റ്  കലിടെക്കുന്ന  കടെമുറലികള്  വകാടെകക്കറ്റ്
നലകകാന് ആവശരമകായ നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതുല എലകാ വകാടെകക്കകാരലില നലിനല
കൃതേരമകായലി വകാടെക ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില മുതേലക്കൂതടണതുമകാണറ്റ്.

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  കകടലിടെങളുല,  കശ്വകാര്തടഴ്സുകളുല  കകാലകാകകാലങളലില
ആവശരമകായ  അറകുറപ്പണലി  നടെത്തെലി  ഉപതയകാഗപ്രദമകായ  രതീതേലിയലില
സലരകലിതക്കണതേകാണറ്റ്.   വലിശദവലിവരങള് അനുബന്ധസം I - ല തചെര്ത്തെലിരലിക്കുന.
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3-7  എ.ബഡി.എല്.സഡി.  ഗക്കാനറ്റ്  ₹3,99,886/-  ലഭഡികക്കാന് അവകശഷഡി
ക്കുന

2015-16  വര്ഷകത്തെ  തലഡതീസറ്റ്  തഹകാസല  വകാടെക  കളകന്  രജലിസര്  പ്രകകാരല
പടലികജകാതേലി/പടലികവര്ഗ വലിദരകാര്തലിനലികളുകടെ യഥകാര്ത ഭകണ-തേകാമസ കചെലവകായ
തുകയലില   3,99,886/-  രൂപ  പടലികജകാതേലി  വകുപ്പലില  നലിനല  ലഭലിക്കകാന്
അവതശഷലിക്കുന്നതേകായലി കകാണുന.  ടെലി തുക ലഭലിക്കകാന് സശ്വതീകരലിച നടെപടെലി വലിവരങള്
ആവശരകപ്പട്ടു  നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.8/2017  തേതീയതേലി  06/04/2017  നറ്റ്
മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.

എ.ബലി.എല.സലി.  ഗകാനറ്റ്  അതേകാതേറ്റ്  വകുപ്പുകളലില  നലിനല  ലഭരമകാക്കലി
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില ഒടുക്കുവകാനുള്ള നടെപടെലി സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-8  വമണ് ഡവലപറ്റ്പമനറ്റ് പസല് പ്രവര്ത്തെഡിക്കുന്നഡില.  നഡിശ്ചയഡി
കപപട ഫരീസറ്റ് ഈടക്കാകഡിയഡില

യ.ഒ.നല.ജലി.എ 1/എ 3/1208/94 തവകാളരല-III,  തേതീയതേലി  13/07/2012  പ്രകകാരല  2012-
13  അഡലിഷന് മുതേല  50  രൂപ വതീതേല  വുമണ് ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ്  കസല ഫതീസലിനത്തെലില
അഫലിലലിതയറഡറ്റ്  തകകാതളജുകളുല,  പഠനവകുപ്പുകളുല,  സഡലി  കസനറുകളുല
വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല ഈടെകാക്കണല എന്നറ്റ് വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.  എന്നകാല ടെലി തുക
എങകന കചെലവഴലിക്കണകമന്ന കകാരരല ടെലി ഉത്തെരവലില വരക്തമകാക്കുന്നലില.

21/07/2015  കല  സര്ക്കുലര്  നല.82947/ഡലി.ഒ.എ-അസലി-2/2012/അഡലിന്.
പ്രകകാരല  സര്വ്വകലകാശകാല നടെത്തുന്ന എലകാ സശ്വകാശയ വലിദരകാഭരകാസ സകാപനങളലിലുല
വുമണ് കസല ഫതീസലിനത്തെലില പ്രതേലിവര്ഷല  50  രൂപ വതീതേല  2015-16  വര്ഷല  മുതേല
കളക്ടറ്റ് കചെയണകമന്നറ്റ് വരവസ കചെയലിട്ടുണറ്റ്.

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലില  പ്രതവശന
സമയത്തെറ്റ് മകാതകമ വുമണ് കസല ഫതീസലിനത്തെലില 50/- രൂപ ഈടെകാക്കുനള.  2015-16
വര്ഷല  ഇത്തെരത്തെലില  ഈടെകാക്കലിയ  14,300/-  രൂപ  വരക്തമകായ  നലിര്തദ്ദേശങളലിലകാകതേ
പ്രലിന്സലിപ്പകാളുകടെ  അകക്കക്കൌണലില  സൂകലിചലിരലിക്കുകയകാണറ്റ്  എന്നറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി
നല.1  നുള്ള  മറുപടെലിയലില  വരക്തമകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.   2015-16  വര്ഷല  വുമണ്  കസല
ഫതീസലിനത്തെലില ലഭലിക്കകാനുള്ള തുകയകടെ വലിവരല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നല.

തകകാഴറ്റ്/
വര്ഷല

കുടലികളുകടെ
 എണ്ണല

ഡലിമകാനറ്റ്
@ 50

കളകന് ബകാലന്സറ്റ്
(₹)

1 ബലി.കടെകറ്റ് - II 252 12,600 ഇല 12,600 

2 ബലി.കടെകറ്റ് - III 233 11,650 ഇല 11,650 

3 ബലി.കടെകറ്റ് - IV 238 11,900 ഇല 11,900 

കമകാത്തെല 36,150 

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 49/463



തമല  വരക്തമകാക്കലിയ  തുക  ബനകപ്പട  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിതന്നകാ
ഉത്തെരവകാദലികളലില നലിതന്നകാ ഈടെകാക്കകാനകാവശരമകായ നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
സര്വ്വകലകാശകാല  രജലിസകാര്  08/07/2008  ല  അഫലിലലിതയറഡറ്റ്  തകകാതളജറ്റ്
പ്രലിന്സലിപ്പലമകാര്ക്കറ്റ്  അയച  ജലി.എ 1/എ 2/5025/2008  നമര്  കത്തെലില  എലകാ
തകകാതളജുകളലിലുല  സലിനലിതക്കററ്റ്  തേതീരുമകാന  പ്രകകാരല  വുമണ്  ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ്  കസല
രൂപതീകരലിചറ്റ്  വര്ഷല  തതേകാറുല  വലിവലിധ  പ്രവര്ത്തെനങള്  നടെത്തെണകമന്ന  നലിര്തദ്ദേശല,
സര്വ്വകലകാശകാല  തനരലിട്ടു  നടെത്തുന്ന  എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലിനുല  ബകാധകമകാതണകാ
എന്ന  കകാരരത്തെലിലുല  പ്രസ്തുതേ  തുക  തകകാതളജലികല  വുമണ്  കസല  പ്രവര്ത്തെനങള്ക്കറ്റ്
ഉപതയകാഗലിക്കകാതമകാ  എന്ന  കകാരരത്തെലിലുല  സഷ്ടതീകരണല  തതേടെലിയ  തശഷല  തുടെര്നടെപടെലി
സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.  ഈ വലിഷയത്തെലില സമര്പ്പലിച ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.2  നറ്റ്
സമര്പ്പലിച മറുപടെലിയലില ബനകപ്പട സര്വ്വകലകാശകാല ഉത്തെരവറ്റ് ലഭലിക്കുന്ന മുറക്കറ്റ് അടുത്തെ
അധരകായന  വര്ഷല  മുതേല  വര്ദലിപ്പലിച  ഫതീസറ്റ്  ഈടെകാക്കകാകമന്നകാണറ്റ്  പ്രലിന്സലിപ്പല
അറലിയലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  ടെലി വലിശദതീകരണല തൃപ്തലികരമല.

3-9 പേഡി.എച്ചറ്റ്.ഡഡി. പസമസര് ഫരീസഡിനത്തെഡില് ₹3,600/-  അടവക്കാകഡി
യഡിടഡില

2015-16  അദരകായന  വര്ഷത്തെലില  മകാതേറ്റ് സറ്റ്  ഗതവഷണത്തെലില  ഏര്കപ്പട
തേകാകഴപറയന്ന  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  കസമസര്  ഫതീ  ഇനത്തെലില  3600/-  രൂപ
പലിരലികചടുക്കകാന്  അവതശഷലിക്കുന.   അടെലിയന്തലിരമകായലി  ടെലി  ഫതീസറ്റ്  പലിരലികചടുത്തെറ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

തപരറ്റ് തുക
(₹)

1 ചെലിത.കക.പലി 900 

2 വനന.പലി.ടെലി 900 

3 ശരകാമ.എല.പലി 1,800 

3,600 

3-10  ടഡി.ആര്.5  പ്രകേക്കാരസം പേഡിരഡിപച്ചടുത്തെ തുകേ  -  സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല
ഫണഡില് അടവക്കാകഡിയതഡില് ₹6,155/- കുറവറ്റ്

ഹലിസറലി  പഠനവകുപ്പലില  ടെലി.ആര്.5  റസതീപറ്റ്ററ്റ്  മുതഖേന  പലിരലികചടുത്തെ  തുക
സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  അടെവകാക്കലിയതേലില  6,155  രൂപ  കുറവറ്റ്  വന്നലിട്ടുണറ്റ്.   ടെലി
അപകാകതേകള്ക്കറ്റ് വലിശദതീകരണല നലകലി കുറവറ്റ് വന്ന തുക  ബനകപ്പട അകക്കക്കൌണലില
അടെവകാക്കണകമന്നറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.3  ആയലി  04/04/2017  നറ്റ്
ബനകപ്പടവതരകാടെറ്റ്  ആവശരകപ്പടലിരുന.   എന്നകാല  നകാളലിതുവകര  മറുപടെലി

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 50/463



ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.  കുറവറ്റ് വന്ന തുക അടെലിയന്തലിരമകായലി ബനകപ്പട അകക്കക്കൌണ്ടുകളലില
അടെവകാക്കലി  വലിവരല  ഓഡലിറലികന  അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.   വലിശദകാലശങള്  ചുവകടെ
തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

ടെലി.ആര്.5 
ബക്കറ്റ് നല.

റസതീപറ്റ്ററ്റ് 
നല.

പലിരലികചടുത്തെ
തുക (₹)

അടെവകാക്കലിയ
തുക (₹)

കുറവറ്റ്
(₹)

റലിമകാര്കറ്റ്

1 1916 191573-
191579

22,120 19,475 2,645 

2 1916 191580-
191582

6,570 3,060 3,510 

ആകക 6,155

3-11  ടഡി.ആര്.5 പ്രകേക്കാരസം പേഡിരഡിപച്ചടുത്തെ തുകേ ₹5,225/- സര്വ്വകേലക്കാ
ശക്കാല ഫണഡില് അടവക്കാകഡിയഡിടഡില

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ഹലിസറലി  പഠനവകുപ്പലില  ടെലി.ആര്.5  റസതീപറ്റ്റ്റുകള്  മുതഖേന
പലിരലികചടുത്തെ  തുക  5,225/-  രൂപ  നകാളലിതേറ്റ്  വകര  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില
അടെവകാക്കലിയലിടലില.   തമല  തുക  അടെലിയന്തലിരമകായലി  അടെവകാക്കലി  വലിവരല  ഓഡലിറലികന
അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

ടെലി.ആര്.5 
ബക്കറ്റ് നല.

റസതീപറ്റ്ററ്റ് 
നല.

തേതീയതേലി തുക
(₹)

1 1917 191601 09/11/15 900 

2 “ 191603 21/11/15 900 

3 “ 191604 “ 900 

4 “ 191605 03/12/15 505 

5 “ 191606 “ 505 

6 “ 191607 “ 505 

7 “ 191608 “ 505 

8 “ 191609 “ 505 

ആകക 5,225 

3-12  അതറ്റ് ലറഡികേറ്റ് ഫരീസറ്റ് ഈടക്കാകഡിയതഡില് ₹8,420/- കുറവറ്റ്
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  21/07/15  കല  82947/ഡലി.ഒ.എ/അസലി-

2/2015/അഡലിന്.  നല.  സര്ക്കുലര്  പ്രകകാരല  സര്വ്വകലകാശകാല  കസഷരല  ഫതീസറ്റ്
ഇനത്തെലില ഈടെകാക്കുന്ന തുകകള് പുതുക്കലി നലിശ്ചയലിചലിട്ടുണറ്റ്.   ടെലി  സര്ക്കുലര് പ്രകകാരല
അതേറ്റ് ലറലികറ്റ്  ഫതീസറ്റ്  ഇനത്തെലില  100/-  രൂപ  ഈടെകാക്കലി  സര്വ്വകലകാശകാലയലില

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 51/463



അടെവകാതക്കണതുണറ്റ്.   2015-16  വര്ഷത്തെലില പ്രതവശനല നലകലിയ വലിദരകാര്തലികളലില
നലിനല  100/-  രൂപക്കറ്റ്  പകരല  60/-  രൂപ  ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ്  വഴലി  8420/-  രൂപ
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനറ്റ് നഷ്ടമകായലിട്ടുണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്/
കസനര്

കുടലികളുകടെ 
എണ്ണല

ഈടെകാതക്കണ
ഫതീസറ്റ്
@100

ഈടെകാക്കലി
യതേറ്റ് (₹)

കുറവറ്റ്
(₹)

1 ബലി.എഡറ്റ്.കസനര്, പകാലക്കകാടെറ്റ് 50 5,000 3,000 2,000 

2 സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര്
എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്, നകാടലിക

38 3,800 2,280 1,520 

3 കസനര് തഫകാര് പലി.ജലി. സഡതീസറ്റ് ഇന്
തസകാഷരല വര്ക്കറ്റ്,

സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

70 7,000 2,100 4,900 

ആകക 8,420

തമല  പരകാമര്ശലിച  തുക  ബനകപ്പട  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ഈടെകാക്കലി
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-13  സ്റ്റുഡനറ്റ്സറ്റ് പവല്ഫയര് ഫണറ്റ് ഫരീസറ്റ് - ₹7000/- കുറവക്കായഡി
ഈടക്കാകഡി

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ കസനര് തഫകാര് പലി.ജലി.സഡതീസറ്റ്,  വയനകാടലികല
70  കുടലികളലില നലിനല സ്റ്റുഡനറ്റ്സറ്റ് കവലഫയര് ഫണറ്റ് ഫതീസറ്റ് ഇനത്തെലില  200/-  രൂപ
(21/07/2015  കല  82947/ഡലി.ഒ.എ/അസലിസറ്റ്-2/2015/അഡലിന്.  നല.  സര്ക്കുലര്)
ഈടെകാക്കുന്നതേലിനറ്റ് പകരല 100/- രൂപ ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ് മൂലല 7000/- രൂപ സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണലിനറ്റ് നഷ്ടമകായലിട്ടുണറ്റ്.   കുറവകായലി ഈടെകാക്കലിയ തുക ബനകപ്പട വലിദരകാര്തലികളലില
നലിനല ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-14  പസഷര്യല് ഫരീസറ്റ് ഈടക്കാകഡിയതഡില് കുറവറ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  21/07/2015  കല  82947/ഡലി.ഒ.എ/അസലിസറ്റ്-

2/2015/അഡലിന്.  നല.  സര്ക്കുലര്  പ്രകകാരല  എലകാ  സശ്വകാശയ  കസനറുകളുല  2015-16
അക്കകാദമലിക  വര്ഷല  മുതേല  960/-  രൂപ  കസഷരല  ഫതീസറ്റ്  ഈടെകാക്കണകമന്നറ്റ്
നലിര്തദ്ദേശലിചലിട്ടുണറ്റ്.   എന്നകാല  തേകാകഴ  പറയന്ന  സകാപനങള്  ടെലി  ഫതീസറ്റ്  കുറവകായലി
ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ്  മൂലല  39,820/-  രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലിനറ്റ്  നഷ്ടമകായലിട്ടുണറ്റ്.
വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 52/463



സകാപനല/
 കസനര്

തകകാഴറ്റ് കുടലികളുകടെ 
എണ്ണല

ഈടെകാതക്കണ
ഫതീസറ്റ് (₹)

ഈടെകാക്കലി
യതേറ്റ് (₹)

കുറവറ്റ്
(₹)

കകാലലിക്കററ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല

എല.എ.തസകാതഷരകാളജലി
2014-15 ബകാചറ്റ്
2-ആല വര്ഷല

10 9,600 3,250 6,350 

എല.എ.തസകാതഷരകാളജലി
2015-16 ബകാചറ്റ്
1-ആല വര്ഷല

17 16,320 5,525 10,795 

കകാലലിക്കററ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല

എല.എസറ്റ്.സലി.
അകപഡറ്റ് ജലിതയകാളജലി

5 4,800 0 4,800 

സര്വ്വകലകാശകാല
ടെതീചര്

എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്,

കണലിയകാമറ

ബലി.എഡറ്റ്. 49 47,040 31,115 15,925 

എല.എഡറ്റ് 6 5,760 3,810 1,950 

ആകക 39,820

തമല  തുക  ബനകപ്പട  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിതന്നകാ,  ഉത്തെരവകാദലിയകായ
ഉതദരകാഗസനലില നലിതന്നകാ ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-15  അഡഡിഷന് ഫരീസറ്റ് ഈടക്കാകഡിയഡില
ബതയകാകടെതകകാളജലി  ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനലികന  അഡലിഷന്  രജലിസര്,  ഫതീസറ്റ്  കളകന്

രജലിസര് എന്നലിവ പരലിതശകാധലിചതേലില എല.എസറ്റ്,സലി.  ബതയകാകടെതകകാളജലിക്കറ്റ് അഡലിഷന്
ലഭലിച വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല അഡലിഷന് ഫതീസറ്റ് ഈടെകാക്കലിയലിലകാകയന്നറ്റ് കകാണുന.
സര്വ്വകലകാശകാല  രജലിസകാറുകടെ  17/12/2012,  21/07/2015  തേതീയതേലികളലികല  സര്ക്കുലര്
പ്രകകാരല  (സലി.ഡലി.സലി./ഇ 1-1208/94  തവകാളരല-III(2)  &  82947/ഡലി.ഒ.എ-അസലിസറ്റ്-
2/2015/അഡലിന്.)  ഓതരകാ വലിദരകാര്തലിയലില നലിനല അഡലിഷന് സമയത്തെറ്റ്  150/-  രൂപ
വതീതേല ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.  എന്നകാല 2015-16 ല
അഡലിഷന്  ലഭലിച  9  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിന്നകായലി  (9  x  150)  1350/-  രൂപ
ഈടെകാക്കകാത്തെതേലിനറ്റ്  വലിശദതീകരണല  ആവശരകപ്പട്ടു  നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലിക്കറ്റ്
ലഭരമകാക്കലിയ മറുപടെലിയലില ഈ തകകാഴലിതലക്കറ്റ് കുടലികകള കതേരകഞടുക്കുന്ന ജവഹര്ലകാല
കനഹറ്റ്റു  സര്വ്വകലകാശകാല  5000/-  രൂപ  വതീതേല  അഡലിഷന്  ഫതീസകായലി  ഈടെകാക്കലി
അതേകാതേറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലകള്ക്കറ്റ് നലകുനകണനല ആയതുകകകാണകാണറ്റ് ഇവലികടെ ഫതീസറ്റ്
ഈടെകാക്കകാത്തെകതേനല  അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.   എന്നകാല  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല
അഡലിഷന്  ഫതീസറ്റ്  അടെവകാക്കുന്നതേലില  നലിനല  ഈ  കുടലികകള  ഒഴലിവകാക്കകാത്തെതേലിനകാല
അവരലില നലിനല തമലകകാണലിച പ്രകകാരല ഫതീസറ്റ് ഈടെകാതക്കണലിയലിരുന.  ആയതേലിനകാല
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനറ്റ് നഷ്ടകപ്പട  1350/-  രൂപ ഉത്തെരവകാദലിയകായ ഉതദരകാഗസനലില
നലിനല ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 53/463



3-16   പസമസര് ഫരീസറ്റ് ഈടക്കാകഡിയതഡില് കുറവറ്റ്
2015-17  ബകാചലില  എല.എ.  തസകാതഷരകാളജലിക്കറ്റ്  അഡലിഷന്  ലഭലിചലിട്ടുള്ള

അമറ്റ് നകാലകാലലി.എല.കക  (അഡലിഷന്.നല.2/2015-16)  എന്ന  വലിദരകാര്തലിനലി  ഒന്നകാല
കസമസര്  ഫതീസകായലി  ഒടുതക്കണ  26046  രൂപയലില  13000  രൂപ  മകാതമകാണറ്റ്
അടെവകാക്കലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  ഒടുക്കകാന് ബകാക്കലിയള്ള 13046 രൂപ 4/17 തനകാടെകല അടെവകാക്കകാന്
നടെപടെലി എടുത്തെലിട്ടുകണന്നറ്റ് (ഓഡലിറററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.1/17, തേതീയതേലി 30/03/2017) തകകാ-
ഓര്ഡലിതനറര് മറുപടെലി ഹകാജരകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.  തുക സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാക്കലി
കചെലകാന് പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-17   പേരരീകക്കാ  ഭവന്  -  വഡിവഡിധ  ഫരീസഡിനങ്ങളഡില് തുകേ ഈടക്കാ
കക്കാന് അവകശഷഡിക്കുന

പരതീകകാ ഭവന് തേയറകാക്കലിയ ഡലി.സലി.ബലി. പതലിക പ്രകകാരല 2015-16 വര്ഷത്തെലില
1,79,67,883/-  രൂപ  വലിവലിധ  ഫതീസലിനങളലില  ഈടെകാക്കകാന്  ബകാക്കലിയണറ്റ്.   ഇതേലില
1,69,57,283/-  രൂപ  എസറ്റ്.സലി,  എസറ്റ്.ടെലി.,  ഒ.ഇ.സലി  വലിഭകാഗങളലികല  കുടലികളുകടെ  ഇ-
ഗകാനലില നലിനല ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.  എന്നകാല ബകാക്കലി വരുന്ന 10,10,600/-  രൂപ മററ്റ്
വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്  എന്നകാണറ്റ്  സൂചെലിപ്പലിചലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.
പലിരലിഞറ്റ്  കലിടകാന്  ബകാക്കലിയള്ള  തുകയലില  58,28,379/-  രൂപ  മുന്വര്ഷങളലികല
കുടെലിശലികയകാണറ്റ്.   ഒരു  വര്ഷത്തെലിതലകറക്കകാലല  ഇതയല  തുക  കുടെലിശലികയകായലിട്ടുല
നകാളലിതുവകര  പലിരലികചടുക്കകാത്തെതേറ്റ്  വലിശദതീകരലിക്കകപ്പതടെണതേകാണറ്റ്.   കൂടെകാകതേ  ഫതീസറ്റ്
പലിരലിക്കകാകതേ മററ്റ് വലിഭകാഗത്തെലിലകപ്പടുന്ന വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് തസവനല നലകുക വഴലി 10.10
ലകല രൂപ കുടെലിശലിക വരുത്തെലിയതുല വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.  കുടെലിശലിക തുക മുഴുവന്
അടെലിയന്തലിരമകായലി  ഈടെകാക്കലി/മുതേല  കൂടലി  വലിവരല  അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്  എന്നറ്റ്
ആവശരകപ്പട്ടുകകകാണറ്റ് നലകലിയ ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലിക്കറ്റ് (ഒ.എന്.നല.3/2015-16 തേതീയതേലി
22/04/2017)  മറുപടെലി  ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.   കുടെലിശലിക  തുക  ഈടെകാക്കലി  വലിവരല
അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-18  സഡിര നഡികകപേസം - സൂകഡിപഡിപല അപേക്കാകേതകേള
സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി.  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  കരകാമസലികന  അസററ്റ്

രജലിസര്,  സലിര  നലിതകപ  സര്ടലിഫലിക്കറ്റുകള്,  അകക്കക്കൌണറ്റ്  തസററ്റ്കമന്റുകള്  എന്നലിവ
പരലിതശകാധലിചതേലില  എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ബ്രകാഞലില  ചെതീഫറ്റ്
തകകാര്ഡലിതനററുകടെ തപരലില തേകാകഴ കകാണലിച സലിരനലിതകപങള് നടെത്തെലിയലിട്ടുകണന്നറ്റ്
കകാണുന.

ക്രമ
നല.

അകക്കക്കൌണറ്റ് 
നല.

നലിതകപ 
തേതീയതേലി

നലിതകപലിച 
തുക (₹)

മചമ്പ്യൂരലിറലി 
തേതീയതേലി

മചമ്പ്യൂരലിറലി 
തുക (₹)

1 67074499200 12/12/08 10,95,766 12/12/18 12,55,199 

2 67074435280 11/12/08 4,22,735 11/12/18 4,84,242 

3 67074434945 11/12/08 1,18,805 11/12/18 1,36,091 
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4 67074434322 11/12/08 72,338 11/12/18 82,863 

5 67106788823 02/11/09 8,95,571 02/11/17 10,39,061 

6 67019773280 17/10/06 4,90,755 17/10/17 5,24,729 

7 67106788095 17/10/09 1,14,000 17/10/17 1,32,265 

8 57018353091 25/09/12 4,40,571 25/09/16 5,85,118 

9 67030763403 14/02/13 57,643 14/02/16 74,188 

10 67107071418 11/02/14 7,71,034 11/02/16 9,16,761 

അകക 47,79,218 

സലിരനലിതകപങള് സലബനലിച അപകാകതേകള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

1) സലിരനലിതകപ സര്ടലിഫലിക്കറലില റലിനമ്പ്യൂവല വലിവരങള് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില

2)  അസററ്റ്  രജലിസര്  കകാലലികമകാക്കലി  വര്ഷകാന്തര  നലിക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ്  തരഖേകപ്പടുത്തെലി
സകാകരകപ്പടുത്തെലിയലിടലില

3)  സലിരനലിതകപല,  സലിരനലിതകപത്തെലിന്തമലുള്ള പലലിശ വരവുകള് എന്നലിവ കരകാഷറ്റ്
ബക്കലില തരഖേകപ്പടുത്തുന്നലില

4)  സലിരനലിതകപത്തെലികന  വര്ഷകാന്തര  നതീക്കലിയലിരുപ്പറ്റ്  കരകാഷറ്റ്  ബക്കലില
തരഖേകപ്പടുത്തുന്നലില

5)  ഏതേറ്റ്  ഇനല  ഫണകാണറ്റ്  സലിരനലിതകപമകാക്കലി  മകാറലിയകതേന്നറ്റ്  വരക്തമകാക്കുന്ന
തരഖേകകളകാനല പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില

അപകാകതേകള്ക്കറ്റ്  വലിശദതീകരണല  ലഭരമകാതക്കണതുല  സലിരനലിതകപ  തുകകള്
ഏതേറ്റ്  ഫണകാകണന്നറ്റ്  കകണത്തെലി  ആയതേറ്റ്  പ്രകകാരമുള്ള  നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിതക്കണതുമകാണറ്റ്.

3-19   പമസറ്റ്  അഡസ്വക്കാന്സറ്റ്  പേഡിരഡിവറ്റ്  തുകേ  ഒടുക്കുന്നതഡില്
കേക്കാലതക്കാമസസം

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലഡതീസറ്റ്  തഹകാകസല  കമസറ്റ്  അഡശ്വകാന്സറ്റ്
ഇനത്തെലില  2015-16  വര്ഷത്തെലില  ഈടെകാക്കലിയ  തുകകള്  സമയബനലിതേമകായലി
ഒടുക്കുന്നതേലില ഗുരുതേരമകായ വതീഴ ഉണകായലിട്ടുണറ്റ്.  വലിശദവലിവരങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ 
നല.

രസതീതേറ്റ് 
നല.

തുക
(₹)

ബകാങലില ഒടുക്കലിയതേറ്റ്

1 51657/12-05-15 750 08/06/15

2 51658/14-05-15 1,245 ”

3 51659/14-05-15 1,245 ”

4 51660/14-05-15 1,200 ”
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5 51668/06-06-15 750 26/06/15

6 51669/09-06-15 750 ”

7 51670/11-06-15
&

51671/11-06-15

1,500 ”

8 51672/16-06-15
&

51673/16-06-15

1,500 ”

9 51674/22-06-15 750 ”

10 51675/24-06-15 750 02/07/15

11 51676/25-06-15 750 ”

12 51677/29-06-15 750 ”

13 51678/30-06-15 750 ”

14 51690/01-07-15 മുതേല
51694/06-07-15 വകര

5,250 15/07/15

15 51723/28-07-15 മുതേല
51725/28-07-15 വകര

2,250 04/08/15

16 51752/03-08-15 മുതേല
51754/03-08-15 വകര

2,250 07/08/15

17 51756/05-08-15 മുതേല
51781/10-08-15 വകര

19,500 12/08/15

18 51782/11-08-15
&

51783/12-08-15

1,500 21/08/15

19 81784/16-08-15 620 ”

20 51785/17-08-15 മുതേല
51789/17-08-15 വകര

3,750 21/08/15

21 51790/18-08-15 750 04/09/15

22 51838/15-09-15 മുതേല
51845/22-09-15 വകര

6,000 25/09/15

23 52021/09-10-15 മുതേല
52023/09-10-15 വകര

9,750 13/10/15

24 52075/16-10-15 മുതേല
52077/16-10-15 വകര

2,250 21/10/15

25 52102/09-11-15 മുതേല
52106/09-11-15 വകര

3,750 16/11/15

26 52107/11-11-15
&

52108/11-11-15

1,500 16/11/15
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27 52112/16-11-15 മുതേല
52118/16-11-15 വകര

5,250 21/11/15

28 52154/25-11-15 750 05/12/15

29 52156/26-11-15 മുതേല
52158/26-11-15 വകര

2,250 ”

30 52159/28-11-15 750 ”

31 52160/30-11-15
&

52161/30-11-15

1,500 ”

32 52179/16-12-15 750 29/12/15

33 52181/17-12-15 4,590 ”

34 52182/18-12-15 750 ”

35 52183/28-12-15 750 05/01/16

36 52184/29-12-15 750 ”

37 52185/29-12-15 750 ”

38 52186/31-12-15 750 ”

39 52187/01-01-16 750 ”

40 52233/06-01-16
52234/06-01-16
52235/08-01-16
52236/08-01-16
52237/08-01-16
52238/08-01-16

4,500 11/01/16

41 52239/11-01-16
52240/11-01-16
52241/11-01-16
52242/13-01-16

3,000 16/01/16

42 52243/14-01-16
52244/18-01-16
52245/23-01-16
52246/25-01-16
52247/25-01-16

3,750 27/01/16

43 52248/25-01-16
52249/27-01-16
52250/27-01-16
52251/27-01-16
52252/28-01-16
52253/28-01-16

4,500 02/02/16

44 52254/28-01-16
52255/04-02-16 3,000 11/02/16
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52256/04-02-16
52257/04-02-16

45 52258/08-02-16
52259/24-02-16
52260/08-03-16
52261/08-03-16
52262/09-03-16

3,750 30/03/16

അപകാകതേക്കറ്റ് വലിശദതീകരണല ആരകാഞറ്റ് കകകാണറ്റ് നലകലിയ ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി
4/05-04-17  നറ്റ്  ഇനലി  ആവര്ത്തെലിക്കലില  എന്ന  മറുപടെലിയകാണറ്റ്  ഹകാജരകാക്കലിയതേറ്റ്.
അപകാകതേ ആവര്ത്തെലിക്കകാതേലിരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  കര്ശനനലിര്തദ്ദേശല  നലകുന്നതേലിനറ്റ്  വലിഷയല
സര്വ്വകലകാശകാല അധലികകാരലികളുകടെ ശദയലിലകപ്പടുത്തുന.

3-20  ഐ.ഇ.ടഡി.പമന്സറ്റ്  കഹക്കാസല്   ഇ– -ഗക്കാനറ്റ്  മുകഖന
ലഭര്യമക്കാകവണ കഹക്കാസല് ഫരീ ₹59,000/- ലഭര്യമക്കാകഡിയഡിടഡില

2015-16  വര്ഷത്തെലില  സര്വ്വകലകാശകാല  എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജറ്റ്  തഹകാസല
ഫതീ   ഇനത്തെലില  സലവരണ  വലിഭകാഗല  വലിദരകാര്തലികളുതടെതേകായലി  ഇ  ഗകാനറ്റ്സറ്റ്  മുതഖേന
ലഭരമകാതവണ തുക നകാളലിതുവകര ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.   ബനകപ്പട ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമന്റുകളലില
നലിനല  ടെലി  തുക  ഈടെകാക്കുന്നതേലിനകാവശരമകായ  നടെപടെലികള്  സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
വലിശദവലിവരങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

വലിദരകാര്തലിയകടെ 
തപരറ്റ്

തകകാഴറ്റ് അഡലിഷന് 
തേതീയതേലി

ലഭലിക്കകാനുള്ള
 തുക (₹)

1 അഭലിജലിതേറ്റ് രകാധകാകൃഷ്ണ കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

01/07/13 3,000 

2 നകാരകായണന്.എസറ്റ് " 04/09/12 3,000 

3 എലവലിന് കജയലിലസറ്റ് " 18/09/12 3,000 

4 ജലിബലിന് രകാജറ്റ് " 24/08/12 3,000 

5 രകാതജഷറ്റ്.ജലി.ആര് " " 3,000 

6 ഉണ്ണലി.എല.ബലി " 01/08/13 3,000 

7 നലിതേലിന്.ജലി " " 3,000 

8 മതഹഷറ്റ്.കക ഇ.ഇ.ഇ 24/08/12 3,000 

9 ജലിഷ.പലി " 01/08/13 3,000 

10 അരുണ്ദകാസറ്റ്.ഇ.എസറ്റ് ഇലതകകാണലികറ്റ് &
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

24/08/12 3,000 

11 അകയറ്റ് കുമകാര് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

04/08/14 3,000 

12 സഞ്ജയറ്റ് കൃഷ്ണ ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 
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13 അജലിത്തെറ്റ്.സലി ഇലതകകാണലികറ്റ് &
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

" 3,000 

14 ജലിതേലിന്.പലി.എല കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

15 അരുണ്കുമകാര്.പലി.പലി ഇലതകകാണലികറ്റ് &
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

25/08/14 3,000 

16 അര്ജുന് ശതീധര് " 12/02/15 3,000 

17 അഭലിലകാഷറ്റ്.പലി.കക കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

01/10/15 1,500 

18 അര്ജുന്.എ.ടെലി " 01/08/15 2,000 

19 വലിഷ ബകാലകൃഷ്ണ " " 2,000 

20 അഖേലില.കക.എ " " 2,000 

21 സകായൂജറ്റ്.പലി " " 2,000 

22 അമല കൃഷ്ണ ഇ.ഇ.ഇ 01/10/15 1,500 

ആകക 59,000 

3-21  ഐ.ഇ.ടഡി.പമന്സറ്റ് കഹക്കാസല് വക്കാടകേയഡിനത്തെഡില് ₹1,28,750/-
പേഡിരഡിപച്ചടുകക്കാനവകശഷഡിക്കുന

2015-16  വര്ഷല  വകരയള്ള  കകാലയളവലില  ഐ.ഇ.ടെലി.കമന്സറ്റ്  തഹകാസല
വലിദരകാര്തലികളലില വകാടെക ഇനത്തെലില ധകാരകാളല  തുക പലിരലികചടുക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന.
ബനകപ്പട  വലിദരകാര്തലികളലില  നലിനല  ടെലി  തുക  ഈടെകാക്കലി  സര്വ്വകലകാശകാല
അകക്കക്കൌണലില  അടെവകാക്കലി  വലിവരല  ഓഡലിറലികന  അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
വലിശദവലിവരങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

വലിദരകാര്തലിയകടെ 
തപരറ്റ്

തകകാഴറ്റ് വകാടെക
അടെക്കുവകാനുള്ള

കകാലയളവറ്റ് 
(2016 മകാര്ചറ്റ് വകര)

 തുക
(₹)

1 മൃദുല.പലി കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

2 അജലിത്തെറ്റ്.എല " " 3,000 

3  ഷമതീര്.എസറ്റ് " " 3,000 

4 വലി ഷ.വലി ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

5 വലിഷ.കക.പലി " 10/15 മുതേല 03/16
വകര

1,500 
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6 മുഹമദറ്റ് ഷബതീര് ഐ.ടെലി 06/15 മുതേല 03/16
വകര

2,500 

7 കലിരണ്.എല.ബലി ഇ.ഇ.ഇ 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

8 സജലിത്തെറ്റ്.എസറ്റ് ഇലതകകാണലികറ്റ് &
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

05/15 മുതേല 03/16
വകര

2,750 

9 അഖേലില സുതരനന് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

10 അജലിത്തെറ്റ്.എസറ്റ്.കുമകാര് ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

11 വലിഷ.സലി " " 3,000 

12 സഞ്ജയറ്റ്.പലി.എസറ്റ് " " 3,000 

13 മുഹമദറ്റ് കഫസല കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

14 എലതദകാസറ്റ് വലിലസണ് ഐ.ടെലി " 3,000 

15 പ്രലിന്സറ്റ് തതേകാമസറ്റ് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

16 സചലില ജനകാദ്ദേനന് ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

17 അമല.കക.ജലി ഐ.ടെലി " 3,000 

18 ശതീജലിത്തെറ്റ്.പലി.ടെലി പ്രലിനറ്റ് കടെതകകാളജലി " 3,000 

19 മുഹമദറ്റ് സഫശ്വകാന് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

20 മുഹമദറ്റ് ആഷലിഫറ്റ് ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

21 ജയറ്റ്സണ് തസവരര് ഇലതകകാണലികറ്റ് & 
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

" 3,000 

22 രഞ്ജലിത്തെറ്റ് കുമകാര് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

23 സലിതനകാ തജകാര്ജറ്റ് " " 3,000 

24 ലളലിതേറ്റ് നകാരകായണന് " " 3,000 

25 വരുണ് രകാജറ്റ് " " 3,000 

26 ഇസകായലില.കക.എ " " 3,000 

27 ആന്സണ് തപകാള് " " 3,000 

28 ആദര്ശറ്റ് " 07/15 മുതേല 03/16
വകര

2,250 

29 അബലിവര്ഗ്ഗതീസറ്റ് " 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

30 ശതീജലിത്തെറ്റ് " " 3,000 
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31 അശശ്വലിന്.എ.എസറ്റ് " 05/15 മുതേല 03/16
വകര

2,750 

32 എബലിന്.പലി.മകാതേമ്പ്യൂ ഇലതകകാണലികറ്റ് & 
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

33 ജലിനുതജക്കബറ്റ് ഇ.ഇ.ഇ 05/15 മുതേല 03/16
വകര

2,750 

34 കടെഡലി തജകാര്ജറ്റ് " 07/15 മുതേല 03/16
വകര

2,250 

35 ശക്തലി പ്രലിനറ്റ് കടെതകകാളജലി 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

36 അര്ജുന്.ആര്.ബലി ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

37 ഫകാതങകാ തജകായറ്റ് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

" 3,000 

38 അരവലിനറ്റ് രകാജു പ്രലിനറ്റ് കടെതകകാളജലി " 3,000 

39 അരുണ് കുമകാര്.പലി കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

07/15 മുതേല 03/16
വകര

2,250 

40 ആശലിഷറ്റ്.പലി.സുതരഷറ്റ് " 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

41 മുഹമദറ്റ് ഫകാസലില ഇലതകകാണലികറ്റ് & 
കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന്

06/15 മുതേല 03/16
വകര

2,500 

42 ജലിതേലിന് ആനണലി പ്രലിനറ്റ് കടെതകകാളജലി 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

43 കൃഷ്ണദകാസറ്റ് ഇ.ഇ.ഇ " 3,000 

44 ജലിനതീഷറ്റ് കമക്കകാനലിക്കല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

07/15 മുതേല 03/16
വകര

2,250 

45 വലിഷകാല കുമകാര് " 04/15 മുതേല 03/16
വകര

3,000 

ആകക 1,28,750 

3-22  വഡിവഡിധ ഫരീസുകേള പേഡിരഡിപച്ചടുക്കുന്നതഡിനറ്റ് രശരീതഡി നല്കുന്നഡില
വടെകരയലികല സ്കൂള് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് സഡതീസലില അഡലിഷന് തനടുന്ന കുടലികള്

അഡലിഷന്  ഫതീസറ്റ്  ഇനത്തെലിലുല,  ടെമ്പ്യൂഷന്  ഫതീസറ്റ്  ഇനത്തെലിലുമുള്ള  തുകകള്  ഡലി.ഡലി.
ആതയകാ,  അകയ,  ടഷറലി/സര്വ്വകലകാശകാല,  കചെലകാന്  എന്നലിവ  മുഖേകാന്തലിരതമകാ  ഇ-
കപകയ്മെനകാതയകാ ഫലിനകാന്സറ്റ് ഓഫതീസറുകടെ തപരലില ഒടുക്കലിയകാണറ്റ് അഡലിഷന് തനടുന്നതേറ്റ്.
തമലപറഞവ കൂടെകാകതേ തേകാകഴ പറയന്ന ഇനങളലിലുല നലിരക്കലിലുല തുകകള് കസനറലില
കകപ്പറ്റുനണറ്റ്.
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ക്രമ

നല.

ഫതീസലിനല നലിരക്കറ്റ് (₹) റലിമകാര്കറ്റ്

1 മകാഗസലിന് ഫതീസറ്റ് 100

സര്വ്വകലകാശകാലയലില
ഒടുതക്കണതേറ്റ്

2 സര്വ്വകലകാശകാല യൂണലിയന് ഫതീസറ്റ് 75

3 തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ് അഫലിലലിതയഷന് ഫതീസറ്റ് 250

4 ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനല യൂണലിയന് ഫതീസറ്റ് 100

5 മററ്റ് കസഷരല ഫതീസറ്റ് 285

6 അതേറ്റ് ലറലികറ്റ് ഫതീസറ്റ് 100 സകാപനത്തെലികന
അകക്കക്കൌണലില ഒടുക്കുന്നതേറ്റ്

7 വലിമന്സറ്റ് കസല 50

8 പലി.ടെലി.എ. ഫണറ്റ് 500 പ്രതതേരകല അകക്കക്കൌണലില
ഒടുക്കുന്നതേറ്റ്

9 മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് സദ്യുഡനറ്റ്സറ്റ്
അതസകാസലിതയഷന്

1,500

തമലപറഞ  ഇനങളലില  അഡലിഷന്  സമയത്തെറ്റ്  ഒറത്തെവണയകായലി  ആകക
2960/- രൂപ കുടലികളലില നലിനല പലിരലികചടുക്കുനകണങലിലുല യകാകതേകാരു വലിധ രശതീതേലിയല
തുക  കകപ്പറലിയതേലിനറ്റ്  നലകുന്നലില.   തകരള  ടഷറലി  തകകാഡറ്റ്,  തകരള  ഫലിനകാന്ഷരല
തകകാഡറ്റ്  എന്നലിവയലികല  നലിര്തദ്ദേശങള്ക്കറ്റ്  വലിരുദമകായലി  അര്ദസര്ക്കകാര്
സകാപനത്തെലികന  ഉടെമസതേയലിലുള്ള  സകാപനല  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്നതേറ്റ്
വലിശദതീകരലിക്കകപ്പതടെണതേകാണറ്റ്.   സര്വ്വകലകാശകാല  നലിര്തദ്ദേശലിക്കുന്ന  തഫകാറത്തെലിതലകാ,
അലകാത്തെപകല തകരള ടഷറലി തകകാഡലില നലിഷ്കര്ഷലിക്കുന്ന തഫകാറത്തെലിതലകാ ഔതദരകാഗലിക
രശതീതേലി നലകലി മകാതല തുക സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-23   പമസറ്റ്  അഡസ്വക്കാന്സറ്റ്  അപകസൌണഡില്  ഭരീമമക്കായ  തുകേ
അവകശഷഡിക്കുന

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലഡലിസറ്റ്  തഹകാസലലില  കമസറ്റ്  അഡശ്വകാന്സകായലി
750/-  രൂപ  വതീതേമകാണറ്റ്  ഓതരകാ  വലിദരകാര്തലിയലില  നലിനല  ഈടെകാക്കുന്നതേറ്റ്.
സര്വ്വകലകാശകാല തഹകാസല റള്സറ്റ്  &  റഗുതലഷന്സറ്റ് പ്രകകാരല തഹകാസല ഒഴലിവകാക്കുന്ന
സമയത്തെറ്റ്  ലയബലിലലിറലി  ഉകണങലില  അതേറ്റ്  കുറചതേലിനറ്റ്  തശഷല  കമസറ്റ്  അഡശ്വകാന്സറ്റ്
തേലിരലികക നലതകണതേകാണറ്റ്.  കമസറ്റ് അഡശ്വകാന്സറ്റ് നലിതകപലിചലിട്ടുള്ള  57018247551-ആല
നമര് അകക്കക്കൌണലില  31/03/16  ല  2363151  രൂപയകാണറ്റ് നതീക്കലിയലിരലിപ്പുള്ളതേറ്റ്.   കമസറ്റ്
അഡശ്വകാന്സറ്റ്  റതീഫണറ്റ്  രജലിസര്  പരലിതശകാധനയലില  04/07/2008  മുതേലുള്ള  തുകകള്
തേലിരലികക  നലകകാന്  അവതശഷലിക്കുന്നതേകായലി  കണ്ടു.   കകാലകാവധലി  കഴലിഞ  തുകകള്
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വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  തേലിരലികക  നലകുകതയകാ,  അകലങലില  3  വര്ഷത്തെലിലധലികമകായലി
തേലിരലികക നലകകാത്തെവ കകാലഹരണകപ്പടതേകായലി കണക്കകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില
ഒടുക്കകാന്  നടെപടെലി  സശ്വതീകരലിക്കുകതയകാ  കചെതയണതേകാണറ്റ്.   വലിദരകാര്തലികള്  തഹകാസല
ഒഴലിവകായലി തപകാകുന്ന സമയത്തെറ്റ് തേകന്ന  കമസറ്റ് അഡശ്വകാന്സറ്റ് ഇനത്തെലില ഈടെകാക്കലിയ തുക
തേലിരലികക നലകകാന് നടെപടെലി കകകകകാതള്ളണതേകാണറ്റ്.

3-24   ഗസറ്റ്  റസം  വക്കാടകേ  പേഡിരഡിപച്ചടുത്തെതറ്റ്  ഒടുക്കുന്നതഡില്
കേക്കാലതക്കാമസസം

തകരള  ഫലിനകാന്ഷരല  തകകാഡറ്റ്,  തവകാളരല  I,  ആര്ടലിക്കലിള്  7(2),  സര്ക്കുലര്
നല.17/2003/ഫലിന്  തേതീയതേലി  20/01/2003 എന്നലിവ  പ്രകകാരല  പലിരലികചടുക്കുന്ന  തുകകള്
അതേകാതേറ്റ് ദലിവസല തേകന്ന കരകാഷറ്റ് ബക്കലില തരഖേകപ്പടുത്തെലി കതേകാടടുത്തെ പ്രവര്ത്തെലി ദലിനല
തേകന്ന യൂണലിതവഴറ്റ്സലിറലി  ഫണലില/ബകാങലില അടെവകാക്കണകമന്നറ്റ് വരവസ കചെയലിട്ടുണറ്റ്.
എന്നകാല  ഈ  വരവസ  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  തലഡതീസറ്റ്  തഹകാസലലില
പകാലലിക്കുന്നലില.  ഗസറ്റ് റല വകാടെക ഇനത്തെലില (50/- രൂപ) ടെലി.ആര്.5 രശതീതേറ്റ് ഉപതയകാഗലിചറ്റ്
വലിവലിധ തേതീയതേലികളലിലകായലി  പലിരലികചടുത്തെ തുക ഏകതദശല  ഒരു മകാസല കഴലിഞകാണറ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാക്കലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചൂവകടെ തചെര്ക്കുന.

രസതീതേറ്റ് നല. തേതീയതേലി തുക (₹) അടെവകാക്കലിയ തേതീയതേലി

116301 മുതേല 
116343 വകര

10/02/15 മുതേല
24/04/15 വകര

8,000 27/04/15

116344 മുതേല 
116369 വകര

24/04/15 മുതേല
20/05/15 വകര

5,850 26/05/15

116370 മുതേല 
116400 വകര

21/05/15 മുതേല
27/06/15 വകര

3,650 02/07/15

117301 മുതേല 
117343 വകര

28/06/15 മുതേല
03/09/15 വകര

6,300 04/09/15

117344 മുതേല 
117399 വകര

08/09/15 മുതേല
13/11/15 വകര

6,450 16/11/15

119301 മുതേല 
119382 വകര

18/11/15 മുതേല
05/01/16 വകര

9,100 06/01/16

119383 മുതേല 
119400 വകര

06/01/16 മുതേല
20/01/16 വകര

3,050 06/02/16

120101 മുതേല 
120147 വകര

18/01/16 മുതേല
26/03/16 വകര

2,550 28/03/16

വലിദരകാഭരകാസകാവശരത്തെലിനകായലി  വരുന്ന  വലിദരകാര്തലിനലികളലില  നലിനല  പ്രതേലിദലിനല
50/-  രൂപ വകാടെക ഈടെകാക്കലി തലഡതീസറ്റ് തഹകാസലലില തേകാമസല അനുവദലിക്കകാറുണറ്റ്.  ടെലി
വകാടെക പലിരലികചടുക്കുന്നതേലിനകായലി തമടനറ്റ് പ്രതതേരകല രശതീതേറ്റ് ബക്കുകള് അനുവദലിചലിട്ടുണറ്റ്.
ഇങകന പലിരലികചടുക്കുന്ന തുകയകാണറ്റ് ഒരു മകാസല കഴലിഞറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില
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അടെവകാക്കലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.

വകാടെക  അടെവകാക്കുന്നതേലികല  കകാലതേകാമസത്തെലിനറ്റ്  വലിശദതീകരണല  ആവശരകപ്പടറ്റ്
നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.  02/2017  തേതീയതേലി  06/04/2017  നറ്റ്  കതേകാടടുത്തെ
പ്രവൃത്തെലി ദലിനത്തെലില തേകന്ന അടെവകാക്കകാവുന്നതേകാകണ ന്ന മറുപടെലിയകാണറ്റ്  ലഭരമകാക്കലിയതേറ്റ്.
ആയതേറ്റ് പകാലലിക്കകാന് തമലലില ശദലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-25   കേറനറ്റ്  അപകസൌണ്ടുകേളഡില് തുകേ നഡികകപേഡിക്കുന്നതറ്റ്  മൂലസം
പേലഡിശയഡിനത്തെഡില് നഷ്ടസം
(എ) തലഡതീസറ്റ് തഹകാസല

തലഡതീസറ്റ് തഹകാസല വകാര്ഡകന തപരലില നലിലവലില 4 അകക്കക്കൌണ്ടുകളകാണുള്ളതേറ്റ്.
ടെലി അകക്കക്കൌണ്ടുകളലില 31/03/2017 ല ചുവകടെ തചെര്ക്കുല പ്രകകാരല നതീക്കലിയലിരലിപ്പുണറ്റ്.

ക്രമ
നല

അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. തുക (₹)

1 57018247551 (കമസറ്റ് അഡശ്വകാന്സറ്റ്) 28,14,330 

2 57018247765 (എമലിനലിറതീസറ്റ്) 2,67,890 

3 57018247696 (സലി.ഡലി.അകക്കക്കൌണറ്റ്) 5,48,043 

4 57018249069 (പലി.ഡലി.അകക്കക്കൌണറ്റ് കറനറ്റ്) 4,96,371 

ടെലി  അകക്കക്കൌണ്ടുകള്  4  എണ്ണവുല  കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണ്ടുകളകാണറ്റ്.   തേന്മൂലല
സര്വ്വകലകാശകാല  പലലിശ  ഇനത്തെലില  നഷ്ടല  ഉണകായലികക്കകാണലിരലിക്കുന.
എസറ്റ്.ബലി.അകക്കക്കൌണറ്റ്  ആരലഭലിക്കകാത്തെതേലിന്തമല  വലിശദതീകരണല  ആരകാഞ്ഞു  കകകാണറ്റ്
നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.3/05.04.2017  നറ്റ്  ഹകാജരകാക്കലിയ  മറുപടെലിയലില
എസറ്റ്.ബലി.അകക്കക്കൌണറ്റ് ആരലഭലിക്കകാന് നടെപടെലി സശ്വതീകരലിചലിട്ടുണറ്റ് എന്നറ്റ് അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  സകാമത്തെലിക തനടല  മുന്നലിര്ത്തെലി തസവലിലഗറ്റ്സറ്റ്  അകക്കക്കൌണ്ടുകള്
ആരലഭലിക്കകാന് നടെപടെലി സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

ബലി  )   സഡലി കസനര് തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

കസനറലികന കദനലദലിന ആവശരങള്ക്കകായലിടകാണറ്റ് എസറ്റ്.ബലി.ഐ. തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്
കമയലിന്  ബ്രകാഞലില  കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്  ആരലഭലിചതേറ്റ്  (നല.57023873002).
കലബ്രറലിയലില  കമമര്ഷലിപ്പറ്റ്  എടുക്കുന്നവരലില  നലിന്നറ്റ്  ഈടെകാക്കുന്ന  തകകാഷന്
കഡതപ്പകാസലിററ്റ്,  വരലിസലഖേര തുടെങലിയവയകാണറ്റ് കസനറലികന വരുമകാനല.  എന്നകാല കറനറ്റ്
അകക്കക്കൌണലില  തുക നലിതകപലിചതേലിനകാല വകാര്ഷലികമകായലി  ലഭലിതക്കണ  നയമകാനുസൃതേ
പലലിശ സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനറ്റ് ലഭലിക്കുന്നലില.

കസനറലികന  തപരലില  ബകാങലില  നലിലവലിലുള്ള  കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്  തക്ലകാസറ്റ്
കചെതയണതുല തസവലിലഗറ്റ് ബകാങറ്റ് അകക്കക്കൌണറ്റ് ആരലഭലിചറ്റ് ആയതേലിതലക്കറ്റ് നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ്
തുക മകാറ്റുന്നതേലിനുള്ള നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതുമകാണറ്റ്,  അകക്കക്കൌണറ്റ് മകാറലിയ നടെപടെലി
ഓഡലിറലില അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.
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3-26   മൂന്നറ്റ്  വര്ഷ  സമയപേരഡിധഡി  അധഡികേരഡിച്ച  കകേക്കാഷന്
പഡകപക്കാസഡിററ്റ്  തുകേകേള  സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല  ഫണഡികലകറ്റ്  മുതല്
കൂടഡിയഡിടഡില

തകരള ഫലിനകാന്ഷരല തകകാഡറ്റ് തവകാളരല-1, ആര്ടലിക്കലിള് 282(5)(ഡലി) പ്രകകാരല മൂന്നറ്റ്
വര്ഷത്തെലില കൂടുതേല കകാലല തേലിരലികക കകപ്പറകാകതേ അവതശഷലിക്കുന്ന കഡതപ്പകാസലിറ്റുകള്
കണ്ടുകകതടണതേകാണറ്റ്.   സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  കതീഴലിലുള്ള  ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമന്റുകളലിലുല
കസനറുകളലിലുല  പഠലിചലിരുന്ന  വലിദരകാര്തലികള്  പ്രതവശനസമയത്തെറ്റ്  അടെവകാക്കലിയലിട്ടുള്ള
തകകാഷന്  കഡതപ്പകാസലിററ്റ്  തുക  തകകാഴറ്റ്  പൂര്ത്തെലിയകാക്കുന്ന  സമയത്തെറ്റ്  തേലിരലികക
വകാതങണതുണറ്റ്.   എന്നകാല ടെലി തുക  മൂന്നറ്റ്  വര്ഷല കകാലകാവധലിക്കറ്റ് തശഷവുല തേലിരലികക
വകാങകാകതേ  ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമന്റുകളുകടെ/കസനറുകളുകടെ  അകക്കക്കൌണലില
അവതശഷലിക്കുന്നതേകായലി  കകാണുന.   തമല  തുക  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലിതലക്കറ്റ്
അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.   ഈയലിനത്തെലില  വലിവലിധ  കസനറുകള്/ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമന്റുകളലില
നലിനല  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലിതലക്കറ്റ്  അടെവകാതക്കണ  തുകകളുകടെ  വലിശദകാലശങള്
ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്/
കസനര്

തുക (₹)

1 സുതവകാളജലി 5,250 

2 തഡകാ.തജകാണ്മത്തെകായലി കസനര്, അരനകാട്ടുകര
(ഇക്കതണകാമലികറ്റ് വലിഭകാഗല)

5,500 

3 അറബലികറ്റ് 40,320 

4 സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി. കുറലിപ്പുറല 71,325 

5 കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് 85,000 

6 തകകാസമ്പ്യൂല & ഫകാഷന് ഡലികസനലിലഗറ്റ് കസനര്
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

94,000 

7 സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി, സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസറ്റ് 5,14,000 

ആകക 8,15,395 

3-27  കേക്കാലഹരണപപട വലബ്രറഡി കകേക്കാഷന് പഡകപക്കാസഡിറ്റുകേള
സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല ഫണഡില് അടവക്കാകഡിയഡില
   തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്  സഡലികസനറലില  സൂകലിക്കുന്ന  തകകാഷന്  കഡതപ്പകാസലിററ്റ്  രജലിസര്
പരലിതശകാധലിചതേലില വലിവലിധ വര്ഷങളലില കലബ്രറലിയലില കമമര്ഷലിപ്പറ്റ് എടുത്തെവരലില
നലിനല  ഈടെകാക്കലിയ  തകകാഷന്  ഡതപ്പകാസലിററ്റ്  കകാലഹരണകപ്പടലിട്ടുല  സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണലില അടെവകാക്കകാകതേ കസനറലികന തപരലിലുള്ള ബകാങറ്റ് അകക്കക്കൌണലില തേകന്നയകാണറ്റ്
നലിലനലിര്ത്തെലിതപ്പകാരുന്നതേറ്റ്.  കലബ്രറലിയകടെ  നലിയമകാവലലി  ഖേണ്ഡലിക.8  പ്രകകാരല
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കമമര്ഷലിപ്പറ്റ് കകാലകാവധലി കഴലിഞറ്റ് 2 വര്ഷല പൂര്ത്തെലിയകായതുല കക്ലയലില കചെയകാത്തെതുമകായ
കഡതപ്പകാസലിറ്റുകള് സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിതലക്കറ്റ് മുതേല കൂതടണതേകാണറ്റ്. വലിശദകാലശങള്
തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ നല കമമര്ഷലിപ്പറ്റ് 
നല.

തപരറ്റ് തുക (₹)

1 1207 ഷകാജു.കക.കക. 500

2 1214 രഞ്ജതീവറ്റ്.പലി.ആ.ര്. 500

3 1226 തലിപുര സുനരലി. 500

4 1233 ജുന്സതീന.കക. 500

5 1240 ഷലിലന.എല. 500

6 1250 ശതീനലിഷ.കക. 500

7 1252 രകാതജഷറ്റ്.കക. 500

8 1283 നലിഷലിതേ ജൂലലിയററ്റ്. 500

9 1307 തജരകാതേലി ലകലി. 500

10 1314 മതഹഷറ്റ്.പലി. 500

11 1316 ഷലിജലിന് കുമകാര്.കക. 500

12 1317 രജുല.എ.കക. 500

13 1321 പ്രതീതേ.പലി. 500

14 1322 ബകാബ നകാരകായണന്.ടെലി.വലി. 500

15 1323 ശകാലലിനലി.പലി.കക. 500

16 1324 മുഹമദറ്റ് റഷതീദറ്റ്.സലി. 500

17 1326 തരഖേ.കക.ജലി. 500

18 1327 ഷതീന.കക. 500

19 1328 പ്രതീതേലിരകാജറ്റ് വകാസു.സലി. 500

20 1329 ബലിനു.പലി. 500

21 1332 റഷലിദകാബലി.എ. 500

22 1334 സലിനലിതമകാള്.കക.കക. 500

23 1335 ഷഹകാന ഷലിറലിന്.പലി.പലി. 500

24 1336 കഷന് വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്. 500

25 1338 ഷകാജലിന്.പലി.കക. 500

26 1339 സഫര് ഇകറ്റ്ബകാല.പലി.കക. 500

27 1342 സുതരഷറ്റ് ബകാബ.പലി.എ. 500

28 1343 സജലിന് ഫകാന്സലിസറ്റ്. 500
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29 1345 സസതീന സലലിഹറ്റ്. 500

30 1346 ലലിസലി തജകാസഫറ്റ് 500

31 1349 രഗതീഷറ്റ് ബകാബ. 500

32 1354 രകാതഗഷറ്റ് വലിശശ്വനകാഥന് 500

33 1355 ദതീപ.സലി.വലി. 500

34 1358 സലി.രഘുനനന്. 500

35 1360 ശതീജലിതേ.എല.എല. 500

36 1361 അനുഷ കുമകാരലി.എ.എസറ്റ്. 500

37 1366 പ്രശകാന്തറ്റ് കുമകാര്.വലി. 500

38 1369 അനുപമ.കക.ഇ. 500

39 1370 ജലിജലില.വലി. 500

40 1372 നസതീദ.പലി. 500

41 1375 ശരല അമകാടെലി 500

42 1376 ഷലിജു.വലി.വലി. 500

43 1377 രകാഹുല രകാജതഗകാപകാലന് 500

44 1379 ഷബകാന.വലി. 500

45 1392 പ്രതയഷറ്റ് ലകാല.വലി.കക. 500

22,500

 3-28  പേഡി.ടഡി.എ. ഫണറ്റ് കുറവക്കായഡി ഈടക്കാകഡി
സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്, വലപ്പകാടെറ്റ് കല വലിദരകാര്തലികളലില

നലിനല  പ്രതവശന  തവളയലില  പലിരലികചടുക്കുന്ന  പലി.ടെലി.എ.  ഫണറ്റ്  എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടെലി.
വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  250/-  രൂപയല  മററ്റ്  വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  1000/-  രൂപയല  ആണറ്റ്.
എന്നകാല തേകാകഴ പറയന്ന എസറ്റ്.സലി./എസറ്റ്.ടെലി.  വലിദരകാര്തലികള് അലകാത്തെവരലില നലിന്നറ്റ്
2014-15 ല 250/- രൂപ വതീതേല ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ് മൂലല പലി.ടെലി.എ. ഫണലിനറ്റ് കുറവറ്റ് സലഭവലിച.
വലിശദവലിവരല ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

തപരറ്റ് പലി.ടെലി.എ. ഫണറ്റ്

ഈടെകാതക്കണതേറ്റ് (₹) ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ് (₹) കുറവറ്റ് (₹)

അപര്ണ്ണ.കക.പലി 1,000 250 750

ശതീകുടലി.ടെലി.ബലി 1,000 250 750

അശശ്വതേലി.കക.എ 1,000 250 750

സശ്വകാതേലി.കക.എസറ്റ് 1,000 250 750

വലിനലിതേ.പലി.എ 1,000 250 750

വലിനതീഷ.സലി.എന് 1,000 250 750
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അശശ്വതേലി.കക 1,000 250 750

രമകാതദവലി 1,000 250 750

ശതീജ 1,000 250 750

ശതീകുടലി.കക.എസറ്റ് 1,000 250 750

ആകക 10,000 2,500 7,500

കുറവറ്റ് വന്ന തുക വലിദരകാര്തലികളലില നലിനല ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-29  ഇ.എസം.എസം.ആര്.സഡി.  ഗക്കാനറ്റ് തുകേ പേലഡിശരഹഡിത അപകസൌ
ണഡില് സൂകഡിക്കുന്നതറ്റ് മക്കാര്ഗ്ഗനഡിര്കദ്ദേശത്തെഡിനറ്റ് വഡിരുദ്ധസം

ഇ.എല.എല.ആര്.സലി. (എഡമ്പ്യൂതക്കഷണല മള്ടലി മതീഡലിയ റലിസര്ചറ്റ് കസനര്)  ക്കറ്റ്
യ.ജലി.സലി.  നലകുന്ന  കമയലിനനന്സറ്റ്  ഗകാന്റുല,  എല.എചറ്റ്.ആര്.ഡലി,  സലി.ഇ.സലി,  മുതഖേന
നലകുന്ന എന്.എല.ഇ.ഐ.സലി.ടെലി. ഗകാന്റുമകാണറ്റ് പ്രധകാനമകായല ലഭലിക്കുന്നതേറ്റ്.  ഗകാന്റുകളുകടെ
റലിലതീസലിലഗറ്റ്  ഓര്ഡറുകളലില  തുക  പലലിശ  ലഭലിക്കുന്ന  അകക്കക്കൌണലില
നലിതകപലിതക്കണതേകാകണനല  ഇത്തെരത്തെലില  ലഭലിക്കുന്ന  പലലിശ  ഗകാനലികന  ഭകാഗമകായലി
കണക്കകാക്കകപ്പടുന്നതേകാകണനല പരകാമര്ശലിക്കുന.

എന്നകാല കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയലില ലഭരമകാകുന്ന ഗകാന്റുകള് പലലിശ രഹലിതേ
അകക്കക്കൌണകായ കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില (എസറ്റ്.ബലി.ടെലി) നലിതകപലിക്കുകയല
ആവശരകാനുസരണല തുക പലിന്വലലിക്കുകയമകാണറ്റ് കചെയതപകാരുന്നതേറ്റ്.

ഇ.എല.എല.ആര്.സലി.ക്കറ്റ് ലഭരമകായ പകാന് ഗകാനലില 27007395/- രൂപ 31/03/2016
നറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില നതീക്കലിയലിരലിപ്പുണറ്റ്.  20/03/2017  നറ്റ്  നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ്  തുക
24787672/-  രൂപയള്ളതേകായലി  കകാണുന.   തനകാണ്  പകാന്  ഗകാനലില  31/03/2016 നറ്റ്
646877/- രൂപ നതീക്കലിയലിരലിപ്പുണറ്റ്.

വലിനലിതയകാഗലിക്കകപ്പടെകാകതേ അവതശഷലിക്കുന്ന ധനസഹകായത്തെലിനറ്റ്  10%  അകലങലില
തകനസര്ക്കകാര് കകാലകാകകാലങളലില നലിശ്ചയലിക്കുന്ന പലിഴപലലിശ ഈടെകാക്കുകമന്നറ്റ്  ഗകാനറ്റ്
റലിലതീസലിലങറ്റ്  ഓര്ഡറലില  വരവസ  കചെയലിട്ടുണറ്റ്.   ഈ  സകാഹചെരരത്തെലില
പലലിശയലിനത്തെലില  ലഭലിതക്കണ  വരവറ്റ്  നഷ്ടകപ്പടുക  മകാതമല  വലിനലിതയകാഗലിക്കകാന്
അവതശഷലിക്കുന്ന  തുകക്കറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  നലിനല  പലിഴപലലിശ  നലതകണ
അവസയല നലിലനലിലക്കുന.  ഇക്കകാരരത്തെലിതലക്കറ്റ് അടെലിയന്തലിര ശദ കണലിക്കുന.

3-30  അനുവദഡികപപട സരീറ്റുകേളഡില് മുഴുവന് പ്രകവശനസം നടക്കു
ന്നഡില

എല.ബലി.എ.  തകകാഴലിനറ്റ്  ആകക  40  സതീറ്റുകളകാണറ്റ്  സ്കൂള്  ഓഫറ്റ്  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്
സഡതീസറ്റ്,  വടെകരയ്ക്കറ്റ്  അനുവദലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  എന്നകാല സകാപനല ആരലഭലിചതുമുതേല  (ഒരു
വര്ഷല  ഒഴലികക)  നകാളലിതുവകര  മുഴുവന്  സതീറ്റുകളലിലുല  പ്രതവശനല  നടെത്തെകാന്
സകാപനത്തെലിനറ്റ് കഴലിഞലിടലില.  2016-17 വര്ഷല വകരയള്ള 3 വര്ഷങളലില പ്രതവശനല

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 68/463



തനടെലിയ കുടലികളുകടെ എണ്ണല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നല.

വര്ഷല പ്രതവശനല തനടെലിയ
 കുടലികള്

തകകാഴറ്റ് പൂര്ത്തെതീകരലിച 
കുടലികള്

റലിമകാര്കറ്റ്

1 2014-15 36 36 ---

2 2015-16 37 36
(നലിലവലില തുടെരുന)

ഹകാജര് കുറവകായതേലിനകാല
ഒഴലിവകാക്കലി

3 2016-17 30 27
(നലിലവലില തുടെരുന)

3 തപര് തകകാഴറ്റ് ഒഴലിവകാക്കലി

കസനറലികന കഭക്കൌതേലിക സകാഹചെരരങളുകടെ  തശകാചെനതീയകാവസയകാണറ്റ്  ഇപ്രകകാരല
മുഴുവന് സതീറ്റുകളലിതലക്കുല കുടലികകള ആകര്ഷലിക്കുന്നതേലിനുള്ള തേടെസങളലികലകാന്നറ്റ്  എന്നറ്റ്
ഓഡലിറലിനറ്റ്  തബകാധരകപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.   വകാടെകകകടലിടെത്തെലില  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന  സകാപനല
വൃത്തെലിയതടെയല,  കസക്കൌകരരങളുതടെയല  കകാരരത്തെലില  നലിശ്ചലിതേ  നലിലവകാരല
പുലര്ത്തുന്നതേലികലന്നറ്റ്  ഓഡലിറലിനറ്റ്  തനരലില  തബകാധരകപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.   സകാമത്തെലികമകായ
നഷ്ടത്തെലിനറ്റ്  ഇടെയകാകുല മുമറ്റ്  ആവശരമകായ കസക്കൌകരരങള് ഒരുക്കലി നലിലവകാരമുള്ള ഒരു
കസനറലിനകായലി  സകാപനകത്തെ  ഉയര്തത്തെണതുല  ഇക്കകാരരത്തെലിലുള്ള  പുതരകാഗതേലി
ഓഡലിറലികന അറലിയലിതക്കണതുമകാണറ്റ്.

3-31  ഒഴഡിഞ്ഞുകേഡിടക്കുന്ന മക്കാകനജറ്റ്പമനറ്റ്,  എന്.ആര്.ഐ.  സരീറ്റുകേള
നഡികേത്തെക്കാന് നടപേടഡി സസ്വരീകേരഡികണസം

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്  തകകാതളജലില ബലി.കടെകറ്റ്  തകകാഴലിനറ്റ്
അനുവദലിക്കകപ്പട മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്, എന്.ആര്.ഐ. കശ്വകാടയലില കഴലിഞ മൂന വര് ഷങളലില
ഭൂരലിപകല സതീറ്റുകളുല വലിദരകാര്തലികള് തചെരകാകതേ ഒഴലിഞ്ഞു കലിടെക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇതേറ്റ് മൂലല
ഫതീസലിനത്തെലില  ലഭലിതക്കണ  വലലിയ  തുക  നഷ്ടകപ്പട്ടുകകകാണലിരലിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഓഡലിററ്റ്
എന്കശ്വയറലി  നല.4  നുള്ള  മറുപടെലി  പരലിതശകാധലിചറ്റ്  ഒഴലിഞറ്റ്  കലിടെക്കുന്ന  മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്,
എന്.ആര്.ഐ. സതീറലികന വലിശദ വലിവരങള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

വര്ഷല 2014 2015 2016

മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് 25 52 54

എന്.ആര്.ഐ. 21 35 33

മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് കശ്വകാടയലിനത്തെലില കമകാത്തെല 95 സതീറ്റുകളുള്ളതേലില 2015, 2016 വര്ഷല
പകുതേലി  കുടലികള്  തപകാലുല  തകകാഴലില  തചെരകാകതേ  ഒഴലിഞ്ഞു  കലിടെക്കുന.   എന്.ആര്.ഐ.
വലിഭകാഗത്തെലില കഴലിഞ മൂന്നറ്റ്  വര്ഷവുല  ലഭരമകായ  40  സതീറലില ഭൂരലിപകവുല  ഒഴലിഞ്ഞു
കലിടെക്കുകയകാണറ്റ്.   ടെലി  സതീറ്റുകള്  നലികത്തെകാന്  ആവശരമകായ  പരസരല  നലകലി
വലിദരകാര്തലികകള ആകര്ഷലിക്കുകതയകാ, അകലങലില മുഴുവന് സതീറ്റുല കമറലിററ്റ് കശ്വകാടയലിതലക്കറ്റ്
മകാറലി വരുമകാന തചെകാര്ച ഒഴലിവകാക്കകാന് നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിക്കുകതയകാ കചെയകാവുന്നതേകാണറ്റ്.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 69/463



3-32   ഇ-ഗക്കാനറ്റ്  ലഭര്യമക്കായതറ്റ്  -  വഡിദര്യക്കാര്തഡികേളകറ്റ്  നല്കകേണ
തുകേ സര്വ്വകേലക്കാശക്കാല ഫണഡിപലക്കാടുകഡി

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്, വടെകരയകടെ 2014-15
വര്ഷകത്തെ ഫതീസറ്റ് കളകന് രജലിസര്, ഡലി.സലി,ബലി. പതലിക എന്നലിവ പരലിതശകാധലിചതേലില
ബലി.എഡറ്റ്.  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  അഡലിഷന് ഫതീസറ്റ്,  ടെമ്പ്യൂഷന് ഫതീസറ്റ്  എന്നതീ ഇനങളലില
468000/-  രൂപ  (450000+18000)  തമല  വര്ഷങളലില  ലഭലിക്കകാനുണകായലിരുന.   ഇ-
ഗകാനലിനറ്റ്  അര്ഹതേയള്ള  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  ഫതീസലിനത്തെലിലകായലിരുന  തമല  കുടെലിശലിക.
2015-16  വര്ഷത്തെലില ടെലി വലിദരകാര്തലികളുകടെ ഗകാനറ്റ് ലഭലിചതേലികന തുടെര്ന്നറ്റ്  152195551/11-
03-16 നമര് കവക്കൌചര് പ്രകകാരല 5,20,000/- രൂപ തമല ഫതീസലിനത്തെലില സര്വ്വകലകാശകാല
ഫണലില  അടെവകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.   ഇതേറ്റ്  മൂലല  52,000/-  രൂപ  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്
അധലികമകായലി  അടെവകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.   അഡലിഷന്  സമയത്തെറ്റ്  ഫതീസറ്റ്  ഒടുക്കലിയ  2
വലിദരകാര്തലികളുകടെ തുക കൂടെലി ഒടുക്കലിയതു മൂലമകാണറ്റ് ഇപ്രകകാരല അധലികതുക വന്നതേറ്റ്.  തുക
അടെലിയന്തലിരമകായലി തമല വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ് റതീഫണറ്റ് കചെതയണതേകാണറ്റ്.

3-33  ഫഡിനക്കാന്ഷര്യല് ഗര്യക്കാരണഡി ഈടക്കാകഡിയഡില
കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല ഫസറ്റ് സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്  ചെകാപറ്റ്റര്  23  ഖേണ്ഡലിക  23  പ്രകകാരല

പുതുതേകായലി  അഫലിലലിതയഷന്  നലകകപ്പടുന്ന  തകകാതളജുകളുകടെ  ശരലിയകായ  പരലിപകാലനല
ഉറപ്പറ്റ്  വരുത്തുന്നതേലിനറ്റ്  തകകാതളജുകള്  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്   ഫലിനകാന്ഷരല  ഗരകാരണലി
സമര്പ്പലിക്കണല.  2015-16 വര്ഷല 30 തകകാതളജുകള്ക്കറ്റ് അഫലിലലിതയഷന് നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.

പ്രസ്തുതേ  തകകാതളജലില  നലിനല   ഫലിനകാന്ഷരല  ഗരകാരണലി  ഈടെകാക്കലിയതേകായലി
കകാണുന്നലില.   എന്നകാല  അഡലിനലിതസഷന്  ഫതീസറ്റ്  എന്ന  തപരലില  ഫതീസറ്റ്
ഈടെകാക്കുന്നതേകായലി കകാണുന.  പ്രസ്തുതേ അപകാകതേ ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.4/29-04-17
പ്രകകാരല  അറലിയലിചതേലിനറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്  തഭദഗതേലി  നലിലവലില വരുന്ന മുറക്കറ്റ്   ഫലിനകാന്ഷരല
ഗരകാരണലിയകടെ  കകാരരത്തെലില  തേതീരുമകാനകമടുക്കുന്നതേകാകണന്നറ്റ്  21/05/17  ല  മറുപടെലി
ഹകാജരകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.

സകാറമ്പ്യൂടറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള  ഫലിനകാന്ഷരല ഗരകാരണലി ഈടെകാക്കകാകതേ അഡറ്റ് മലിനലിതസഷന്
ഫതീസറ്റ് എന്ന നലിലയലില ഈടെകാക്കുന്നതേറ്റ് ക്രമപ്രകകാരമല.  സകാറമ്പ്യൂടലില തഭദഗതേലി വരുത്തെലി
വലിവരല ഓഡലിറലികന അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-34  പേഡിരഡിവറ്റ്  തുകേ  ഒടുക്കുവരുത്തെക്കാപത  സക്കാമ്പത്തെഡികേ  ക്രമകകടറ്റ്
നടത്തെഡി

കമമ്പ്യൂടര്  സയന്സറ്റ്  ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനലില  2011-12  മുതേല  2015-16  വകരയള്ള
കകാലയളവലികല  ഓഡലിററ്റ്  നടെത്തുന്ന  തവളയലില  ഒരു  വര്ഷമകായലി  കരകാഷറ്റ്ബക്കറ്റ്  എഴുതേലി
സൂകലിക്കകാത്തെതുല,  പലിരലിവറ്റ്  തുക  അടെവകാക്കലിയതേലികന  തരഖേകള്  ഹകാജരകാക്കകാത്തെതുല
കകണത്തുകയണകായലി.  ഇതേറ്റ് സലബനലിചറ്റ് വകുപ്പറ്റ് തമധകാവലിക്കറ്റ് 25/04/16 ല 2/25-04-
16 & 4/25-04-16  എന്നതീ എന്കശ്വയറലികള് നലകുകയല കക.എസറ്റ്.എ.സലി.എല.യ.എ 1/
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419/16  തേതീയതേലി  31/05/16  പ്രകകാരല രജലിസകാര്ക്കറ്റ് കത്തെറ്റ് നലകുകയല കചെയ.   തുടെര്ന്നറ്റ്
ഏതേകാനുല  തുകകള്  ഒടുക്കലിയതേലികന  കചെലകാന്  ഹകാജരകാക്കലി.   കചെലകാന്  ഹകാജരകാക്കകാന്
അവതശഷലിക്കുന്നതേറ്റ് സലബനലിചറ്റ് വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ 
നല.

രസതീതേറ്റ് നല.
തേതീയതേലി

പലിരലിവറ്റ്
തുക (₹)

ഒടുക്കലിയ 
തുക (₹)

കുറവറ്റ്
(₹)

പരകാമര്ശല

1 170499 & 170500
10/09/13

(ബക്കറ്റ് നല.1705)

13,100 9,900 450 --

2 234610
27/09/13

(ബക്കറ്റ് നല.2347)

575 250 325 --

3 234672
20/08/15

മുതേല 234695
01/01/16 വകര

(ബക്കറ്റ് നല.2347)

42,255 38,125 4,130 42255/- രൂപയലില 28875 രൂപ
സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിലുല, 9250 രൂപ

എചറ്റ്.ഒ.ഡലി. യകടെ തപരലില
എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.യലിലുള്ള 67163669671-ആല

നമര് അകക്കക്കൌണലിലുല 25/05/16, 26/05/16
തേതീയതേലികളലിലകായലി ഒടുക്കലി (ഓഡലിററ്റ്
എന്കശ്വയറലി നലകലിയതേലിനറ്റ് തശഷല

മകാതമകാണറ്റ് തുക ഒടുക്കലിയതേറ്റ്)

ഉത്തെരവകാദലികള്കക്കതേലികര  സശ്വതീകരലിച  തുടെര്നടെപടെലി  സലബനലിചറ്റ്  ഈ
ഓഫതീസലില നലിന്നറ്റ്  25/08/16  കല കക.എസറ്റ്.എ.സലി.എല.യ.എ 1/792/16-ആല നമര്
കത്തെറ്റ്  മുതഖേന  ആവശരകപ്പടതേലികനതുടെര്ന്നറ്റ്  രജലിസകാര്  ഹകാജരകാക്കലിയ  98435/എഡലി-
എല.ഇ.ജലി-എസറ്റ്.ഒ/16/അഡലിന്.  തേതീയതേലി  27/08/16  കത്തെറ്റ്  മുതഖേന  സമര്പ്പലിച
റലിതപ്പകാര്ടലില  ഉത്തെരവകാദലിയകായ  ടെലി  കകാലയളവലികല  കസകന്  ഓഫതീസറകായലിരുന്ന
ശതീ.ഹരതീഷറ്റ്.ജലികക്കതേലികര  അചടെക്ക  നടെപടെലി  സശ്വതീകരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്
ബഹുഫഃകവസറ്റ്ചെകാന്സലര് ഉത്തെരവലിടുകയല  1977  കല  (സര്വ്വകലകാശകാല  ഫസറ്റ്  സകാറമ്പ്യൂടറ്റ്
വകുപ്പറ്റ്  32  പ്രകകാരല  14/06/16  ല  കമതമകാ  നലകുകയല  മറുപടെലി
ഹകാജരകാക്കകാത്തെതേലികനതുടെര്ന്നറ്റ്  ഈ  വലിഷയത്തെലില  എന്കശ്വയറലി  കമതീഷന്
രൂപതീകരലിക്കുകയല ശതീ ഹരതീഷറ്റ് ജലി. കയയല, വകുപ്പറ്റ് തേലവകനയല തനരലില തകള്ക്കുകയല
ബനകപ്പട റലിതപ്പകാര്ട്ടുകള് പരലിതശകാധലിചറ്റ് തുടെരതനശ്വഷണല നടെത്തുന്നതേലിനറ്റ് ഹരതീഷറ്റ്.ജലി കയ
സകസനറ്റ്  കചെയതേകായല  അറലിയലിച.   പ്രസ്തുതേ  വലിവരല
കക.എസറ്റ്.എ.സലി.എല.യ.എ 1/792/16  തേതീയതേലി  31/08/16  പ്രകകാരല  ബഹുഫഃതകരള
സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പറ്റ് ഡയറക്ടകറ അറലിയലിചലിട്ടുണറ്റ്.

ടെലിയകാന്  ഒടുക്കകാന്  ബകാക്കലിയള്ള  തുക  ഒടുക്കലിയതേലികന  വലിവരല  നകാളലിതുവകര
ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.  ഓഡലിററ്റ് തവളയലില ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനലികല കരകാഷറ്റ്ബക്കറ്റ് 31/03/15 വകര
മകാതമകാണറ്റ് എഴുതേലി സൂകലിചലിരുന്നതേറ്റ്.  (22/04/16 മുതേല 25/04/16 വകരയകാണറ്റ് ഓഡലിററ്റ്
നടെത്തെലിയതേറ്റ്).  ആയതേറ്റ് നകാളലിതുവകര പൂര്ത്തെതീകരലിചറ്റ് പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ലഭരമകാക്കലിയലിട്ടുമലില.
ഇതേറ്റ്  ഗുരുതേരമകായ  വതീഴയകാണറ്റ്.   കരകാഷറ്റ്ബക്കറ്റ്  പരലിതശകാധനക്കറ്റ്  പരരകാപ്തമകാകുല  വലിധല
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എഴുതേലി  പൂര്ണ്ണമകാക്കലി  ഓഫതീസറ്റ്  തമധകാവലി  സകാകരകപ്പടുത്തെലി  പരലിതശകാധനക്കറ്റ്
ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  നഷ്ടമകായ  മുഴുവന്  തുകയല  ഉത്തെരവകാദലിയകായവരലില  നലിനല
ഈടെകാതക്കണതുല ഉചെലിതേമകായ ശലികകാനടെപടെലികള് കകകകകാതള്ളണതുമകാണറ്റ്.

3-35  ഹയര്എഡമ്പ്യൂകകഷന്  വകുപഡില്  നഡിനസം  ലഭഡിച്ച  തുകേ
പചെലവഴഡിച്ചഡില

ഹയര്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്  വകുപ്പലില  നലിനല  തേകാകഴ  കകാണലിച  തേതീയതേലികളലിലകായലി
20,650/- രൂപ അറബലികറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടകമനലികന തതേഞലിപ്പലല എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. ശകാഖേയലിലുള്ള
57018247776 നമര് അകക്കക്കൌണലില വരവറ്റ് വന്നലിട്ടുണറ്റ്.

തേതീയതേലി വരവറ്റ് തുക (₹)

17/05/13 4,400

25/06/14 16,250

ആകക 20,650

തമല തുകയകടെ ഉതദ്ദേശരല സലബനലിച ഫയല പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.
തുക ഓഡലിററ്റ് തേതീയതേലി വകരയല കചെലവഴലിക്കുകതയകാ ഹയര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് വകുപ്പലിതലക്കറ്റ്
തേലിരലിചടെക്കുകതയകാ കചെയലിടലില.   പ്രസ്തുതേ തുക എന്തകാവശരത്തെലിനകാണറ്റ് ലഭലിചതേറ്റ്  എന്നതു
സലബനലിചല  ഇതുവകരയല  കചെലവഴലിക്കകാത്തെതേറ്റ്  സലബനലിചല  വലിശദതീകരണല
ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-36   വക്കാടകേയഡിനത്തെഡില്  കുടഡിശഡികേ  -  വന്തുകേ  ഈടക്കാകക്കാന്
അവകശഷഡിക്കുന

സര്വ്വകലകാശകാലയലികല  വലിവലിധ  വകുപ്പുകള്  നടെത്തുന്ന  പരലിപകാടെലികളലില  ഗസറ്റ്
ഫകാക്കലറലികള് പകങടുക്കുനണറ്റ്.  ഇവര്ക്കറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഗസറ്റ് കഹക്കൌസലില തേകാമസ
കസക്കൌകരരല  ഒരുക്കലി  കകകാടുക്കുനണറ്റ്.   ഇതുമകായലി  ബനകപ്പട  അകക്കകാകമതഡഷന്
രജലിസര് പരലിതശകാധലിചതേലില തേകാകഴ കകകാടുക്കന്ന അപകാകതേകള് കകാണുന.

1)  അതേലിഥലികള് ഗസറ്റ് കഹക്കൌസലില തേകാമസലിചതേലികന ഭകാഗമകായലി വലിവലിധ വകുപ്പുകള് ഗസറ്റ്
കഹക്കൌസലിനറ്റ് നലകുവകാനുള്ള വകാടെകയകടെ വലിശദകാലശങള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ
നല.

തപരറ്റ് വകുപ്പറ്റ് വന്ന 
തേതീയതേലി

തേകാമസലിച 
തേതീയതേലി

ആകക
ദലിനല

തേകാമസലിച 
റല കടെപ്പറ്റ്

തുക
(₹)

1 തഡകാ.ജയകൃഷ്ണന് കകമലിസലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

25/03/15
6.30 പലി.എല

26/03/16
8.30

എ.എല

1 എ.സലി. 
റല

500 
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2 കഫകാഫ.ടെലി.പ്രദതീപറ്റ് ” 22/03/16 23/05/15 1 വലി.വലി.
ഐ.പലി

1,000 

3 ഷകാജലി.വലി സലിസല
അഡലിനലിതസറര്

19/05/15 22/05/15 3 എ.സലി. 
റല

1,050 

4 കലിരണ്.ബലി.എസറ്റ് ” 22/06/15 04/07/15 13 തനകാണ്
എ.സലി. 

1,300 

5 തപ്രലകുമകാര്.ആര് ” ” ” ” ” 1,300 

6 വലിമല തജകായറ്റ് ” ” ” ” ” 1,300 

7 സുതരഷറ്റ്
ബകാബ.എ.വലി

” 27/06/15 26/06/15 2 എ.സലി. 
റല

700 

8 സകാലസണ്
തലകാപ്പസറ്റ്

” 07/08/15 08/08/15 1 എ.സലി. 
റല

350 

9 കലിരണ്.ബലി.എസറ്റ് ” 10/08/15 12/08/15 2 തനകാണ്
എ.സലി. 

200 

10 പ്രശകാന്തറ്റ്
കുമകാര്.വലി

” 20/08/16 21/08/16 1 ” 100 

11 സലിതേ തപകാള് ” ” ” ” ” 100 

12 ദലിലതീപറ്റ്.എ.വലി ” 09/09/16 10/09/16 ” ” 100 

13 സലിതേ തപകാള് ” ” ” ” ” 100 

14 പ്രശകാന്തറ്റ്
കുമകാര്.പലി

” ” ” ” ” 100 

15 ജലി.രതമഷറ്റ് ” ” ” ” ” 100 

16 തഗകാപകുമകാര് ” 10/09/15 11/09/15 ” ” 100 

17 കഷനലി.ഡലി.എസറ്റ് ” ” ” ” ” 100 

18 അജതീഷറ്റ്.എല.യ ” ” ” ” ” 100 

19 മനുലകാല.എ.പലി ” 18/09/15 19/09/15 ” ” 100 

20 രകാജതീവറ്റ്.സലി ” ” ” ” ” 100 

21 ദതീലതീപറ്റ്.എ.എ ” 06/01/17 07/01/17 ” ” 100 

22 ഗതീതേകാകുമകാരലി എന്
.എസറ്റ്.എസറ്റ്

തകകാ-
ഓര്ഡലിതനറര്

08/10/15
6 എ.എല.

08/10/15
6 പലി.എല

” ” 100 

23 വലിതനകാദറ്റ് കുമകാര് ” ” ” ” ” 100 

24 ജലി.പലി.സജലിത്തെറ്റ് ” 14/12/15 --- ” ” 100 
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ബകാബ

25 സതന്തകാഷറ്റ്.ടെലി ” 16/10/16 --- ” തനകാണ്
എ.സലി. 

100 

26 മുരളതീധരന്.എല ” 18/10/16 --- ” ” 100 

27 കസക്കൌത്തെറ്റ്
തസകാണ്
ഫുടെറ്റ്തബകാള്

ഒഫതീഷരലസറ്റ്
(24 റല)

ഫലിസലിക്കല
എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

11/12/14 16/12/14 5 ” 21,400 

28 സതേതീവന് ബകാലന് ” 06/11/15 11/11/15 5 എ.സലി. 
റല

വലി.ഐ.പലി

2,500 

29 വലി.ടെലി.കൃഷ്ണന് ” ” ” 5 തനകാണ്
എ.സലി. 

500 

30 ഖേലിലല.എസറ്റ് ” ” ” ” ” 500 

31 ഫലിതറകാസറ്റ്
കഷറതീഫറ്റ്

” 03/12/15 11/12/15 8 ” 800 

32 ബലി.കക.വലസന് ” 08/12/15 09/12/15 1 വലി.വലി.
ഐ.പലി

1,000 

33 തജകാര്ജറ്റ് മകാതേമ്പ്യൂസറ്റ് ” 23/03/16 24/03/16 ” ” 1,000 

34 എസറ്റ്.കപരുമകാള് ” ” ” ” ” 1,000 

35 കക.ചെനതശഖേരന് ” 21/04/16 22/04/16 ” ” 1,000 

36 എസറ്റ്.
തമരലിതജകാണ്സറ്റ്

” ” ” ” ” 1,000 

37 മധുസൂദനന്
നകായര്

” 11/07/16 12/07/16 ” എ.സലി. 
റല 

500 

38 ജലി.ശതീകുമകാര് ” ” ” ” ” 500 

39 അലകകാണര് ” 06/09/16 07/09/16 ” വലി.വലി.
ഐ.പലി

1,000 

40 എല.കലി തഷകാര് ” 24/09/16 25/09/16 ” ” 1,000 

41 സുമലിത തസകാമന് ” 24/09/16 25/09/16 1 ” 1,000 

42 ചെനലകാല ” 23/09/16 24/09/16 1 എ.സലി. 
റല 

350 

43 എ.ഷലിബലിന് ” ” ” 1 ” 350 
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44 സുതരഷറ്റ്.എന്.ബലി ” ” ” 1 വലി.ഐ.പലി 500 

45 ശശലി ” ” ” 1 തനകാണ്
എ.സലി.

100 

46 സജലി തജകാസറ്റ് ” 29/11/16 07/12/16 8 ” 1,600 

47 ശലിലപ.കക ” 30/11/16 02/12/16 2 ” 200 

48 എലലിസബത്തെറ്റ് ” ” ” 2 ” 200 

49 അശശ്വതേലി ” ” ” ” 200 

50 മധുസൂദനന്
നകായര്

” 11/07/16 12/07/16 1 ” 500 

51 ജലി.ശതീകുമകാര് ” 1 ” 500 

52 അതേറ്റ് ലറലികറ്റ് മതീററ്റ്
(10 റല)

” 18/12/16 22/12/16 ” 3,700 

53 അതേറ്റ് ലറലികറ്റ് മതീററ്റ്
(8 റല)

” 30/12/16 09/01/17 ” 10,600 

54 സതേതീവന് ബകാലന് ” 31/01/17 08/02/17 9 ” 900 

55 തഡകാ.കക.രകാതജഷറ്റ് മലയകാളല
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

07/02/17 -- 1 എ.സലി. 
റല 

350 

56 ഷതീബ.കക.കക ” 08/02/17 -- 1 തനകാണ്
എ.സലി.

100 

57 സുതരഷറ്റ്.എല.തരഹു ” 08/02/17 -- 1 എ.സലി. 
റല 

350 

58 സലി.ആര്.പ്രസകാദറ്റ് ” 14/02/17 15/02/17 1 വലി.ഐ.പലി 700 

59 അജയകുമകാര്.
കക.പലി

(3 തപര് വതീതേല)

ഹലിസറലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

08/11/16 13/11/16 6 തനകാണ്
എ.സലി.

1,800 

60 സുബതീഷറ്റ്.ടെലി.ആര്
(3 തപര് വതീതേല)

” 10/11/06 13/11/16 3 ” 900 

61 തകരള ഹലിസറലി
തകകാണ്ഫറന്സറ്റ്

” 11/11/16 13/11/16 10 റല 4,000 

62 ഹലിതമകായ
നകാഗഷലിമ

” 02/01/17 05/01/17 3 വലി.വലി.
ഐ.പലി

3,000 

63 തഡകാ.കുഞകാലലി ” ” ” ” 3,000 

64 തഡകാ.എസറ്റ്.
നകാരകായതണകാ

ഫലിസലികറ്റ്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

19/10/16 20/10/16 1 എ.സലി. 
റല 

350 

65 കഫകാ.തജകാര്ജറ്റ്
വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്

” ” ” ” 350 

66 തഡകാ.
എ.കക.ദതീപകറ്റ്

” 01/12/16 02/12/16 1 തനകാണ്
എ.സലി.

100 
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67 കപ്രകാഫ.പകാത്തെലി
ങല

” 03/02/17 04/02/17 1 എ.സലി. 
റല 

350 

68 രകാതജഷറ്റ് ” ” ” 1 തനകാണ്
എ.സലി.

100 

69 ടെലി.പലി.
തവണുതഗകാപകാലന്

തഫകാകറ്റ് തലകാര്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

06/01/17 13/01/17 7 ” 700 

70 കക.വലി.ഹരലിദകാസറ്റ് ” 13/02/17 21/02/17 8 ” 800 

71 വലിതനകാദറ്റ് ” 20/02/17 22/02/17 2 ” 200 

72 ജലിമലി തജകാര്ജറ്റ് 
(2 തപര്)

” ” ” ” 400 

73 എന്.പ്രഭകാകരന് ” 21/02/17 22/02/17 2 ” 200 

74 വര്ക്കറ്റ് തഷകാപ്പറ്റ് &
വലി.ഐ.പലി. റല

കമമ്പ്യൂടര്
സയന്സറ്റ്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

13/12/16 17/12/16 വലി.വലി.
ഐ.പലി

17,000 

75 ഗതീതേ.ബലി.എസറ്റ് കലഫറ്റ്
സയന്സറ്റ്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

15/11/16 16/11/16 1 ” 1,000 

76 തഡകാ.തതസരകാ.കക കസതക്കകാളജലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

30/09/16 02/10/16 2 ” 2,000 

77 പലി.ജയചെനന് ” 02/10/16 03/10/16 1 ” 1,000 

78 ഭകാമലിനലി.കക ” 06/10/16 09/10/16 3 ” 3,000 

79 സശ്വപ ” ” ” ” 3,000 

80 സന്ജന്.എല.പലി ” 07/10/16 08/10/16 2 ” 2,000 

81 പ്രലിനര്
മകാടലിതയകാണല

തകകാണ്ഫറന്സറ്റ്

” 20/10/16 24/12/16 ” 4,000 

82 തപ്രമന് ” 20/12/16 24/12/16 4 ” 4,000 

83 കകാര്ത്തെലിതകയന് ” 07/10/16 08/10/16 2 ” 2,000 

84 ടഡറ്റ് വകാന്.പലി ” 20/12/16 24/12/16 4 ” 4,000 

85 തഡകാ.
ഭയകാഷറ്റ്.എ.ആര്

” 21/12/16 24/12/16 3 ” 3,000 

86 സുനറ്റ്മ ” 22/12/16 24/12/16 3 ” 3,000 

87 തഡകാ.ഭകാസലി ” 22/12/16 23/12/16 1 ” 1,000 

88 തഡകാ.
എന്.അന്ലക

” 23/12/16 23/12/16 1 1,000 

89 നകാഷണല
തകകാണ്ഫറന്സറ്റ്

” ” ” 6,450 

90 അബ്ദുള് അറബലികറ്റ് 16/12/16 22/12/16 6 1,200 
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നകാസര്.സലി.എചറ്റ്
(രണറ്റ് തപര്)

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

91 തഡകാ.
അബകാസറ്റ്.കക

” ” ” 6 1,200 

92 എ.കക.രകാമകൃഷ്ണന് ” 17/12/16 20/12/16 3 300 

93 തഡകാ.സുദ്ദേതീന് ” 17/12/16 22/12/16 5 500 

94 തഡകാ.മുഹമദറ്റ്
ഹനതീഫ

” ” ” 5 തനകാണ്
എ.സലി.

500 

95 സുശതീല.പലി.കക ” ” ” ” 500 

96 മുഹമദറ്റ് സയതീദറ്റ് ” ” ” ” 500 

97 യകാഹലിയ
ഖേകാന്.വലി.പലി

” ” ” ” 500 

98 ഹകന്ലറന്സറ്റ് ” 11/02/17 15/02/17 2 എ.സലി. 
റല 

1,400 

99 എല.ഡലി.അബ്ദുള്ള
അലഹല

” ” ” 4 തനകാണ്
എ.സലി.

400 

100 ഹഷലി.എ ” 12/02/17 15/02/17 3 ” 300 

101 തകകാണ്ഫറന്സറ്റ് ” ” ” -- -- 6,550 

102 കപ്രകാഫ.മുസകാഫര്
ഖേകാന്

” 27/01/17 28/01/17 1 വലി.വലി.
ഐ.പലി

1,000 

103 തഡകാ.വലിപലിന് ” 18/11/15 19/11/15 1 ” 1,000 

104 അഹമദറ്റ്.
കവ.ഇലദലിസറ്റ്

” 12/02/17 14/02/17 2 ” 2,000 

105 അലര്സകാല
അക്കലിലഗകാഗറ്റ്

” ” ” ” 2,000 

106 തമനര്.ഐ ഇലഗതീഷറ്റ്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

15/12/16 -- ” 1,000 

107 ബലിജുല.എല.വലി ” 06/12/16 08/12/16 ” 2,000 

108 ഹരലിതഗകാപന് ” 05/12/16 -- ” 1,000 

109 ഇ.വലി.രകാമകൃഷ്ണ ” 08/12/16 -- ” 1,000 

110 തഡകാ.ജലി.ജലി.
കുരരകാതക്കകാസറ്റ്

” 06/12/16 -- എ.സലി. 
റല 

500 

111 തഡകാ.മതീനപലിള്ള ” 05/12/16 -- ” 500 

112 രകാതജഷറ്റ്.കജ ” 06/12/16 -- തനകാണ്
എ.സലി.

100 

113 സുധതീര്.ടെലി സ്കൂള് ഓഫറ്റ്
ഡലിസനറ്റ്സറ്റ്

എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്

12/01/17 -- ” 100 
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114 ഇബ്രകായലി.കക.എല. ” 12/01/17 -- എ.സലി. 
റല 

350 

ആകക 1,66,400

തമലകകാണലിച  പ്രകകാരല  166400/-  രൂപ  ഗസറ്റ്  കഹക്കൌസലിനറ്റ്  വകാടെകയലിനത്തെലില
ലഭലിക്കകാനുണറ്റ്.   കൂടെകാകതേ  നകാകറ്റ്  ടെതീല  സര്വ്വകലകാശകാല  സനര്ശലിക്കുന്നതേലികന
മുതന്നകാടെലിയകായലി തമകാകറ്റ് വലിസലിററ്റ് നടെത്തെലിയതേലികന ഭകാഗമകായലി  28/03/16  മുതേല  31/03/16
വകരയള്ള  4  ദലിവസങളലില  8  കപ്രകാഫസര്മകാര്  വലി.വലി.ഐ.പലി.  ഗസറ്റ്  കഹക്കൌസറ്റ്
ഉപതയകാഗലിചലിട്ടുണറ്റ്.   ഇവര്  ഫതീ  ഓഫറ്റ്  തകകാസലിലകാണറ്റ്  ഇതേറ്റ്  വലിനലിതയകാഗലിചകതേങലില
ആയതേലിനറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവറ്റ്  നകാളലിതുവകര  പുറകപ്പടുവലിചലിടലില.   ആയതേലിനറ്റ്
സതേശ്വരനടെപടെലികള് കകകക്കകാള്ളതണതേകാണറ്റ്.

2)  ബഹുഫഃ  കവസറ്റ്ചെകാന്സലറുകടെ  ഓഫതീസലില  നലിന്നറ്റ്  വകാക്കകാല  നലിര്തദ്ദേശപ്രകകാരല
31/05/2015  മുതേല  31/01/17  വകര  65  കപ്രകാഫസര്മകാര്ക്കറ്റ്  ഫതീ  ഓഫറ്റ്  കറനലില ഗസറ്റ്
കഹക്കൌസറ്റ്  അനുവദലിചലിട്ടുണറ്റ്.   ഇതേലിനനുസൃതേമകായലി  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവുകള്
നകാളലിതുവകര  പുറകപ്പടുവലിചലിടലില.   ആയതേറ്റ്  പുറകപ്പടുവലിക്കകാന്  നടെപടെലി
സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

3)  വലിവലിധ വകുപ്പുകളലില ഗസറ്റ് ഫകാക്കലറലികള് തപ്രകാഗകാമുകള്ക്കറ്റ് വരുതമകാള് അവര്ക്കറ്റ്
ഗസറ്റ്  കഹക്കൌസറ്റ്  ഫതീ  ഓഫറ്റ്  തകകാസലില  അനുവദലിചതേകായലി  കകാണുന.   എന്നകാല
ഇത്തെരത്തെലില  അനുവദലിക്കകപ്പട  സര്വ്വകലകാശകാല  ഉത്തെരവുകളലില  ഫകാക്കലറലികളുകടെ
ടെലി.എ/ഡലി.എ സലബനലിച വരക്തതേ തരഖേകപ്പടുത്തുന്നലില.  അതേകായതേറ്റ് ടെലി.എ. റള് പ്രകകാരല
ഗസറ്റ്  കഹക്കൌസറ്റ്  ഫതീ  ആയലി  അനുവദലിക്കുതമകാള്  ഡലി.എ  1/4  ഭകാഗല  മകാതതമ
അനുവദലിക്കകാവ.  വകാടെകയലിനത്തെലില ലഭലിക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന തുക ബനകപ്പടവരലില
നലിന്നല ഈടെകാക്കലി സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3-37  ഹഡിസറഡി  ഡഡിപക്കാര്ടറ്റ്പമനറ്റ്  ഗകവഷകേ  വഡിദര്യക്കാര്തഡികേളുപട
ഫരീസഡിനത്തെഡില് ₹54,000/- അടവക്കാകഡിയഡിടഡില

2015-16  വര്ഷകത്തെ  ഗതവഷക  വലിദരകാര്തലികളുകടെ  കസമസര്  ഫതീ  ഇനത്തെലില
ലഭരമകാതവണ  54000/-  രൂപ  നകാളലിതേറ്റ്  വകര  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില
അടെവകാക്കലിയലിടലില.   അടെവകാക്കകാനുള്ളവരുകടെ  വലിശദകാലശങള്  ചുവകടെ  തചെര്ക്കുന.
അടെലിയന്തലിരമകായലി ടെലി തുകകള് ഈടെകാക്കലി വലിവരല ഓഡലിറലികന അറലിയലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

ക്രമ നല. തപരറ്റ് അടെവകാതക്കണ തുക (₹)

1 ഹസതീന വലി.എല 1,800 

2 ജസറ്റ് രലിയ യൂസഫറ്റ് 1,800 

3 അഞ്ജന.വലി.കക 900 

4 ആരര നകായര്.വലി.എസറ്റ് 900 
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5 ഹരലിദകാസന്.കക.പലി 1,800 

6 ജലിബലിന് മകാതേദ്യു 1,800 

7 മകാളവലിക.എസറ്റ് 1,800 

8 ജലിജലിതമകാള്.കജ 1,800 

9 മലിഷലിതേ.കക 1,800 

10 പ്രലിയ.എല 1,800 

11 രഞ്ജലിതേ.വലി 1,800 

12 സജലിതേറ്റ് തസകാമന്.എ 1,800 

13 സജറ്റ്ന.ടെലി.എ 1,800 

14 ഷകാജുതമകാന്. ഇ.കക 1,800 

15 ഷതീഹകാബദ്ദേതീന്.ടെലി.പലി 1,800 

16 ഷുകമസറ്റ്.യ 900 

17 തസകാനലിമ.ആര് 900 

18 സുജകാതേ.കക.എസറ്റ് 900 

19 സുനലിലകുമകാര്.കക 1,800 

20 ഹരലിദകാസന്.വലി 1,800 

21 ശതീപകാര്വ്വതേലി.ഡലി 1,800 

22 വലിനതീതേറ്റ്.ആര് 1,800 

23 അനലിതേ.പലി 900 

24 അതജഷറ്റ്.സലി.എ 900 

25 അസ.എല.പലി 1,800 

26 ബലിതനകാ.പലി.തജകാസറ്റ് 1,800 

27 കഹദര് അലലി.എ 1,800 

28 തജകാഷലിബ.പലി.പലി 900 

29 സരലിതേ ശലിവദകാസറ്റ് 900 

30 എകാനലി.എന്.എസറ്റ് 900 

31 ശതീജലിത്തെറ്റ്.ഇ 1,800 

32 ശതീലതേ.കക 1,800 

33 ഷതീബ.എസറ്റ് 900 

34 കവനലി തഗകാപലി 900 

35 ഷറഫുന്നതീസ.സലി.എചറ്റ് 1,800 

36 മകാതേമ്പ്യൂ സകാല 1,800 

ആകക 54,000 
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3-38  ഇ-ഗക്കാനറ്റ് ലഭര്യത വഡിനഡികയക്കാഗസം - പപേക്കാതു അപേക്കാകേതകേള
എ) സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്  ,   വടെകര

26/03/15  മുതേല  20/02/16  വകരയള്ള  ഒരു  വര്ഷക്കകാലല  ഇ-ഗകാനറ്റ്
അകക്കക്കൌണലില  വരവറ്റ്  വന്ന  879855/-  രൂപയലില  825500/-  രൂപ  07/03/16  ല
പലിന്വലലിചറ്റ്  11/03/16  നറ്റ്  മകാതമകാണറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  ഒടുക്കുവരുത്തെലിയതേറ്റ്.
നതീക്കലിയലിരലിപ്പുള്ള  54,355/-  രൂപ  ആര്ക്കറ്റ്  അവകകാശകപ്പടതേകാകണന്ന  കകാരരത്തെലില
വരക്തതേയലില.   ഇക്കകാരരത്തെലിലുല തുക സമയബനലിതേമകായലി  സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലില
അടെവകാക്കുന്നതേലിലുള്ള  കകാലതേകാമസല  സലബനലിചല  വലിശദതീകരണല  നലതകണതേകാണറ്റ്.
(ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.2 തേതീയതേലി 11/04/17)

ബലി) സ്കൂള് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ് സഡതീസറ്റ്  ,   വടെകര

(1)  അര്ഹരകായ വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  ഇ-ഗകാനറ്റ്  സമയബനലിതേമകായലി  ലഭരമകാക്കുന്നതേലില
സകാപനല  പ്രതതേരകല  ശദപതേലിപ്പലിക്കുന്നലില.   സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  ഫതീസലിനത്തെലില
ഒടുതക്കണതുല  ഫതീസറ്റ്  അടെവകാക്കലിയ  വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  തേലിരലികക  നലതകണതുമകായ
തേകാകഴ പറയന്ന തുകകള് നകാളലിതുവകര ലഭരമകാക്കലിയലിടലില
ക്രമ
നല.

കുടലിയകടെ തപരറ്റ് ലഭലിതക്കണ തുക (₹) സര്വ്വകലകാശകാലയലില
അടെവകാതക്കണതേറ്റ്1-ആല കസമസര് 2-ആല കസമസര്

1 അഭലിഷകാകറ്റ്.കക.സലി 32,500 22,500 അഡലിഷന് ഫതീസറ്റ് ഉള്കപ്പകടെ
ടെലിയകാകന 2-ആല വര്ഷ ഗകാനറ്റ്

2 സലഗതീതേറ്റ് ലകാല.കക 32,500 22,500 ”

3 ദലിലലിന്.കക 18,000 18,000 വലിദരകാര്തലിക്കറ്റ് നലതകണതേറ്റ്

(2)  ഇ-ഗകാനറ്റ്  സമയബനലിതേമകായലി  പലിന്വലലിചറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില
അടെവകാക്കുന്നലില. (ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.3 തേതീയതേലി 07/04/17)

സലി) സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനര്, മതഞരലി

  ഡലി) സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി, മതഞരലി

ഇ) സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി, കുറലിപ്പുറല

തമല  സകാപനങള്  ഇ-ഗകാനറ്റ്  തസകാളര്ഷലിപ്പലിനറ്റ്  അര്ഹരകായ  കുടലികള്,
പടലികജകാതേലി വലികസന വകുപ്പലില നലിനല ലഭലിതക്കണ തുക, അതപകലിചതേലികന വലിവരല,
അകക്കക്കൌണലില  വരവറ്റ്  വന്നതേറ്റ്,   സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണലില  അടെവകാക്കലിയതേറ്റ്  എന്നലിവ
തരഖേകപ്പടുത്തെലിയ ഇ-ഗകാനറ്റ്സറ്റ് രജലിസര് സൂകലിചലിടലില.

എഫറ്റ്)  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് വകുപ്പറ്റ്

എല.എഡറ്റ്.  വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  ഇ-ഗകാനറ്റ്  ഇനത്തെലില  അനുവദലിച  350000/-
രൂപയലില  2,18,979/-  രൂപ  മകാതകമ  ഓഡലിററ്റ്  തേതീയതേലി  വകര  വലിനലിതയകാഗലിചലിട്ടുള.
1,31,021/-  രൂപ വലിനലിതയകാഗലിക്കകാകതേ അകക്കക്കൌണലില അവതശഷലിക്കുന.  ലഭരമകായ തുക
യഥകാസമയല  വലിനലിതയകാഗലിക്കുന്നതേലില  കകാലതേകാമസല  വന്നതേലിനറ്റ്  വലിശദതീകരണല
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നലതകണതേകാണറ്റ്.  (ഓഡലിററ്റ് എന്കശ്വയറലി നല.8 തേതീയതേലി 23/03/17)

ജലി) ഇലഗതീഷറ്റ് വകുപ്പറ്റ്

എചറ്റ്) സുതവകാളജലി വകുപ്പറ്റ്

ഐ) ഹലിനലി വകുപ്പറ്റ്

കജ) ഇക്കതണകാമലികറ്റ് പഠന വകുപ്പറ്റ്

തമല സകാപനങളലില ഇ-ഗകാനറ്റ്  വരവറ്റ്  കചെലവുമകായലി  ബനകപ്പട  ഡലി.സലി.ബലി.
പതലിക തേയകാറകാക്കലി സൂകലിക്കുന്നലില.
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ഭക്കാഗസം - IV

പചെലവറ്റ് കേണക്കുകേളഡിപല
അപേക്കാകേതകേള
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4-1   കഡക്കാ.കജക്കാണ്  മത്തെക്കായഡി  പസനര്,  തൃശ്ശൂര്  -  കലഡരീസറ്റ്
കഹക്കാസല്  &  പമസറ്റ് ഹക്കാള  ഒന്നക്കാസം  നഡില  നഡിര്മക്കാണസം-
അപേക്കാകേതകേള
എസലിതമററ്റ് തുക 1.4 തകകാടെലി രൂപ

ആകക പ്രവൃത്തെലി മൂലരല 1,36,88,672/- രൂപ (15.8 % കടെണര് അധലികല) 

അവസകാന ബലില തുക 41,68,435/- രൂപ

കചെക്കറ്റ്/ബലില നമര്, തേതീയതേലി 5711563, 177/2015-16

കരകാറുടെമടെലി നല. 142/2014-15 തേതീയതേലി 21/02/15

സകാതങതേലികകാനുമതേലി നല. യ.ഒ.നല.12378/2014/അഡലിന്. തേതീയതേലി 27/12/14

അളവു പുസ്തകല 3104, 3263

കരകാറുകകാരന് എല/എസറ്റ്. ടെകാറലി കണ്സകന്സറ്റ്
3/2010, എന്.പലി.എല. തകകാലപകറ്റ്
കബപകാസറ്റ് തറകാഡറ്റ്, കകകാതണകാടലി

കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ഉടെമസതേയലില  തൃശൂരുള്ള
തഡകാ.തജകാണ്മത്തെകായലി  കസനറലില  തലഡതീസറ്റ്  തഹകാസല  കകടലിടെത്തെലിനറ്റ്  ഒന്നകാല  നലില
നലിര്മലിക്കുന്നതേലിനുല  അനുബനമകായലി  കമസറ്റ് ഹകാള്,  കലിചണ്  എന്നലിവ
നലിര്മലിക്കുന്നതേലിനുമകാണറ്റ്  തപ്രകാജക്ടറ്റ്.   1.37  തകകാടെലി  രൂപ  കചെലവു  വന്ന  തപ്രകാജക്ടറ്റ്
നലിര്വ്വഹണവുമകായലി  ബനകപ്പടറ്റ്  തേകാകഴ  പറയന്ന  കകാരരങളലില  വലിശദതീകരണല
നലതകണതേകാണറ്റ്.

1)  ഇലകലിഫലിതക്കഷന്  നടെത്തെലി  തഹകാസലലികന  മുകള്  നലിലയല  കലിചണുല  കമതീഷന്
കചെതയകാകയന്നറ്റ് വരക്തമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

2)  പ്രവൃത്തെലിക്കറ്റ്  15.8%  കടെണര്  അധലികല  അനുവദലിചലിട്ടുണറ്റ്.   0.26  തകകാസറ്റ്  ഇന്ഡകറ്റ്
ഉള്കപ്പകടെ  തേയകാറകാക്കലിയ  എസലിതമററ്റ്  പ്രകകാരമുള്ള  പ്രവൃത്തെലി  17/12/14  ല  കടെണര്
കചെയലിട്ടുണറ്റ്.  തമല  തേതീയതേലിയലികല  തകകാസറ്റ്ഇന്ഡകല  എസലിതമറ്റുല  തേയകാറകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്
അടെലിസകാനമകാക്കലിയ  തകകാസറ്റ്ഇന്ഡകറ്റ്  തേമലിലുള്ള  വരതേലിയകാനത്തെലിനറ്റ്  അനുസൃതേമകായലി
കടെണര്  അധലികല  അനുവദലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  പകരല  അധലികരലിച  നലിരക്കറ്റ്  നലകലിയതേലികന
ആധലികകാരലികതേ വരക്തമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

3)  പ്രവൃത്തെലിയകടെ  ഇനല  10  ആയലി  കടെറസലിലുല  സര്വ്വതീസറ്റ്  ഏരലിയയലിലുല  1:4:8
അനുപകാതേത്തെലില  40  എല.എല.  കമറല ഉപതയകാഗലിചറ്റ്  7.5  സലി.എല.  കനത്തെലില പ്രതേലല
തകകാണ്ക്രതീററ്റ്  കചെയലിട്ടുണറ്റ്.  ഇതേലിനു മുകളലില ഇനല  35  ആയലി  62  എല.എല.  കനത്തെലില
(1:2:4  അനുപകാതേത്തെലില  20  എല.എല.  കമറല  ഉപതയകാഗലിചറ്റ്  5  സലി.എല.  കനത്തെലില
തകകാണ്ക്രതീററ്റ് കചെയതേലിനറ്റ് പുറത്തെറ്റ് 12 സലി.എല.കനത്തെലില  1:2 അനുപകാതേത്തെലിലുള്ള സലിമനറ്റ്
ഹകാര്ഡനര്  കചെയതേറ്റ് ഉള്കപ്പകടെ കനല 62 എല.എല.) തകകാണ്ക്രതീററ്റ് തഫകാറലിലഗറ്റ് നടെത്തെലിയ
ഇനത്തെലില  294.67  എല2  (304.76  എല2  ആകക  കചെയതേലില  തമല  പറഞതേലില
ഉള്കപ്പടെകാത്തെ 10.09 എല2 ഒഴലികക) കചെയതേലിനറ്റ് 665/- രൂപ/എല2 നലിരക്കലില 195956/-
രൂപ നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്. (ആകക നലകലിയ 202848/- രൂപയലില).  എന്നകാല ഈ പ്രതേലല

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 85/463



ഉള്കപ്പകടെയള്ള  ഭകാഗങളലില  ഇനല  37  ആയലി  കസറകാമലികറ്റ്  കടെല  പതേലിചയലിനത്തെലില
1289.15  രൂപ/എല2  നലിരക്കലില 614215/-  രൂപ അനുവദലിചറ്റ് കകാണുന.  ഇനല  10  ആയലി
കചെയ 1:4:8 അനുപകാതേത്തെലിലുള്ള തകകാണ്ക്രതീററ്റ് പ്രതേലത്തെലിനു മുകളലില തനരലിടറ്റ് 12 സലി.എല.
കനത്തെലിലുള്ള  പകാനലിലഗറ്റ്  ഉള്കപ്പകടെയള്ള  കടെല  പ്രവര്ത്തെലി  കചെയകാകമന്നലിരലികക്ക
195956/-  രൂപ  കചെലവഴലിചറ്റ്  1:2:4  അനുപകാതേത്തെലിലുള്ള  തകകാണ്ക്രതീററ്റ്   പ്രവൃത്തെലി
കചെയതേലികന ആവശരകതേ വരക്തമല.  ഈ കകാരരത്തെലില നലകലിയ എന്കശ്വയറലി നമര്
1/15-16  തേതീയതേലി  06/05/2017 നറ്റ്  മറുപടെലി  നലകലിയലിടലില.   195956/-  രൂപ  അധലികല
കചെലവഴലിചതേറ്റ് അലഗതീകരലിക്കകാനകാവുന്നതേല.

4-2  കറക്കാഡറ്റ് പ്രവൃത്തെഡികറ്റ് ടക്കാറഡിനറ്റ് അധഡികേ നഡിരകറ്റ് നല്കേഡി
2015-16  വര്ഷല  സര്വ്വകലകാശകാലയലില  കചെയ  തറകാഡറ്റ്  പ്രവൃത്തെലികളലില  ടെകാറലിങറ്റ്

പ്രവൃത്തെലിക്കറ്റ് വലിറലി-10 ബലിറ്റുകമന് ആണറ്റ് ഉപതയകാഗലിചതേറ്റ്.  ടെകാക്കറ്റ്തകകാടറ്റ്, പ്രതീമലികറ്റ് ചെലിപ്പലിലങറ്റ്
കകാര്പ്പററ്റ്,  സതീലതകകാടറ്റ് എന്നലിവക്കറ്റ് ടെകാര് ഉപതയകാഗലിചലിട്ടുണറ്റ്.  ഡലഹലി കഷഡമ്പ്യൂള് ഓഫറ്റ്
തറററ്റ് 2014 പ്രകകാരല തേയകാറകാക്കലിയ ഡകാറയലില ടെകാറലിനറ്റ് ഒരു ടെണ്ണലിനറ്റ് 50600/- രൂപയകാണറ്റ്
അനുവദലിചതേറ്റ്.  എന്നകാല കപകാതുമകാര്ക്കറലില വലിറലി-10 ബലിറ്റുകമനറ്റ് വലില വളകര കുറവകാണറ്റ്.
കടെണര്  സമയത്തെറ്റ്  കപകാതുവലിപണലിയലികല  ടെകാറലികന  വലില  മകാതതമ  അനുവദലിക്കുകവന്നറ്റ്
നലിഷ്കര്ഷലിചലിരുനകവങലില  ഈ  ഇനത്തെലില  ഇതയധലികല  തുക
കചെലവഴലിതക്കണലിവരലിലകായലിരുന.  വലിശദകാലശല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

ക്രമ.
നല.

പ്രവൃത്തെലിയകടെ തപരറ്റ്/
കരകാറുകകാരന്/

എലബക്കറ്റ്/ബലില നല./
തുക/കടെണര് കുറവറ്റ്/തകകാസറ്റ്

ഇന്ഡകറ്റ് ഫയല
നല./കരകാറുകകാരന്

ഉപതയകാഗലിച 
ടെകാറലികന അളവറ്റ്

കരകാറുകകാരനറ്റ്
അനുവദലിച

തുക (₹)

കരകാറുകകാരനറ്റ്
അനുവദലിതക്ക

ണതേറ്റ് (₹)

അധലികല
(₹)

1 എ.എസറ്റ്.സലി. ഗസറ്റ് കഹക്കൌസറ്റ്
തറകാഡറ്റ്/2995/217/2015-16

തുക :  477328
കടെണര് കുറവറ്റ് :16.7%

തകകാസറ്റ് ഇന്ഡകറ്റ് :1.3619
ഫയല

നല. :ഡലി2/2567/2015(1)
കരകാറുകകാരന് :എ.കക.ബകാബ

ടെകാക്കറ്റ് തകകാടറ്റ്
539.44X0.75=404.56
ചെലിപ്പലിലങറ്റ് കകാര്പ്പററ്റ്

539.44X1.44=776.79
സതീല തകകാടറ്റ്

539.44X0.98=528.65
ആകക : 1710.02

1.7102 X
50600 X
1.3619 X

  83.3
100

X

115
100

= 112898

1.7102 X
31420 X
83.3
100

X

115
100

= 51475

61423

2 സബറ്റ്തസഷനലിതലക്കറ്റ്
തറകാഡറ്റ്
നലിര്മകാ

ണല/2841/220/2015-16
തുക  :  455486

കടെണര് കുറവറ്റ് :13.4%

ടെകാക്കറ്റ് തകകാടറ്റ്
516.76X0.75=387.57
ചെലിപ്പലിലങറ്റ് കകാര്പ്പററ്റ്
516.76X1.44=744.13

സതീല തകകാടറ്റ്
516.76X0.98=506.42

1.638 X
50600 X
1.30484 X

  86.6
100

X

1.638 X
31420 X
86.6
100

X

56447

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 86/463



തകകാസറ്റ് ഇന്ഡകറ്റ് :1.3048
ഫയല

നല. :ഡലി2/2567/2015
കരകാറുകകാരന് :എ.കക.ബകാബ

ആകക :1638 115
100

= 107702

115
100

= 51255

3 നമ്പ്യൂ എസറ്റ്.ഡലി.ഇ.
ബലിലഡലിലഗലിതലക്കറ്റ്  തറകാഡറ്റ്

നലിര്മകാണല/3067
തുക : 901433

കടെണര് കുറവറ്റ് :17.7%
തകകാസറ്റ് ഇന്ഡകറ്റ് :1.3619

ഫയല
നല. :ഡലി2/12567/2015(3)

കരകാറുകകാരന് :എ.കക.ബകാബ

ടെകാക്കറ്റ് തകകാടറ്റ്
655.88X0.75=491.91
ചെലിപ്പലിലങറ്റ് കകാര്പ്പററ്റ്

655.88X1.44=944.47
സതീല തകകാടറ്റ്

655.88X0.98=642.76
ആകക : 2079

2.079 X
50600 X
1.3619 X
82.3
100

X

115
100

= 135596

2.079 X
31420 X
82.3
100

X

115
100

= 61824

73772

4 എചറ്റ്-കടെപ്പറ്റ് കശ്വകാതടഴലിതലക്കറ്റ്
തറകാഡറ്റ് നലിര്മകാണല/

215/2015-16
തുക : 305000

എല.ബക്കറ്റ് : 3068
തകകാസറ്റ് ഇന്ഡകറ്റ് :1.3619

ഫയല
നല. :ഡലി2/2567/2015

കരകാറുകകാരന് :എ.കക.ബകാബ

ടെകാക്കറ്റ് തകകാടറ്റ്
289X0.75=216.75

ചെലിപ്പലിലങറ്റ് കകാര്പ്പററ്റ്
289X1.44=416.16

സതീല തകകാടറ്റ്
289X0.98=283.22

ആകക : 916

0.916 X
50600 X
1.3619 X

115
100

= 72592

0.916 X
31420 X

115
100

= 33098

39494

ആകക 231136

4-3  പചെതലയസം  -  ഐ.ടഡി.എസറ്റ്.ആര്.  പകേടഡിടനഡിര്മക്കാണസം
എസം.എല്.എ.  ഫണറ്റ്  ലഭര്യമക്കാകക്കാന്  നടപേടഡി  സസ്വരീകേരഡികക
ണതക്കാണറ്റ്
ഡലി.ഡലി.29/2015-16, തേതീയതേലി 27/06/2015,  തുക 21,42,233/-

കരകാറുകകാരന് : കകന്സ എഞലിനതീയറലിങറ്റ് കണ്സകന്

ഐ.ടെലി.എസറ്റ്.ആര്.  കചെതേലയല  കകടലിടെനലിര്മകാണത്തെലികന  ഭകാഗമകായലി  2012-13
വര് ഷല  80 ലകത്തെലികന  എസലിതമററ്റ്  തേയകാറകാക്കുകയല  ഇതേലികന  അടെലിസകാനത്തെലില
06/08/2012  നറ്റ്  സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി  എല.എല.എ.  ശതീ.ഐ.സലി.ബകാലകൃഷ്ണന്,
പ്രകാതദശലിക വലികസന നലിധലി  യലില നലിന്നറ്റ്  50  ലകല രൂപ അനുവദലിക്കുകയല  കചെയ.
(ഹയര്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്  (ബലി)  വകുപ്പറ്റ്  ജലി.ഒ.ആര്.ടെലി.1656/2013,  തേതീയതേലി  02/08/2013
കകാണുക)  05/08/2013  നറ്റ് പ്രവൃത്തെലി കടെണര് കചെയതേലികന അടെലിസകാനത്തെലില കകന്സ
കണ്സകന്  കമനലിക്കറ്റ്  എസലിതമറലിതനക്കകാള്  19%  വര്ദലിച  നലിരക്കലില  കടെണര്
അലഗതീകരലിച.  തുടെര്ന്നറ്റ് എസലിതമററ്റ് ഒരു തകകാടെലിയകായലി വര്ദലിപ്പലിചലിട്ടുണറ്റ്.  (റലികവസറ്റ്ഡറ്റ്
എസലിതമററ്റ് കകാണുക)

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 87/463



ഈ  പ്രവൃത്തെലിക്കറ്റ്  നകാളലിതുവകര  തേകാകഴ  കകകാടുത്തെ  തുകകള്  കണ്സകന്
കമനലിക്കറ്റ് അനുവദലിചലിട്ടുണറ്റ്.
ഒന്നകാല പകാര്ടറ്റ് ബലില - 140/2013-14, തേതീയതേലി 07/03/14 16,92,139 

രണകാല പകാര്ടറ്റ് ബലില - 171/2013-14, തേതീയതേലി 29/03/14 25,15,163 

മൂന്നകാല പകാര്ടറ്റ് ബലില - 31/2014-15, തേതീയതേലി 02/08/14 6,70,659 

നകാലകാല പകാര്ടറ്റ് ബലില - 29/2015-16, തേതീയതേലി 27/06/15 21,42,233 

ആകക 70,20,194 

ഈ പ്രവൃത്തെലിയകടെ നകാലകാല  പകാര്ടറ്റ്  ബലില പ്രകകാരല പ്രവൃത്തെലി മൂലരല  9213539/-
രൂപയകാണറ്റ്.   അവതശഷലിക്കുന്ന തുക ലഭലിക്കകാന് കമനലി  ഡബമ്പ്യൂ.പലി.(സലി)  34120/2016
പ്രകകാരല  ബഹുഫഃകഹതക്കകാടെതേലികയ  സമതീപലിചലിരലിക്കുകയകാണറ്റ്.   അവതശഷലിക്കുന്ന  തുക
അനുവദലിക്കകാതേലിരലിക്കുന്നതേലികന കകാരണല ആകകയള്ള ഒരു തകകാടെലി എസലിതമററ്റ് തുകയലില
50 ലകല രൂപ സര്വ്വകലകാശകാല ഫണ്ടുല, 50 ലകല രൂപ എല.എല.എ. ഫണ്ടുമകായതേലില
എല.എല.എ.  ഫണറ്റ്  നകാളലിതുവകര  ലഭലിചലില  എന്നതേകാണറ്റ്.   50  ലകല  രൂപ  മകാതല
സര്വ്വകലകാശകാല  ഫണറ്റ്  ആകണന്നലിരലികക്ക  എല.എല.  ഫണറ്റ്  ലഭലിക്കുല  എന്ന
വലിശശ്വകാസത്തെലില അധലികമുള്ള 2020194/- രൂപ സര്വ്വകലകാശകാല തേനതേറ്റ് ഫണലില നലിന്നറ്റ്
അധലികല  കചെലവഴലിചലിരലിക്കുകയകാണറ്റ്.   എല.എല.  ഫണറ്റ്  എതയല  കപടന്നറ്റ്
ലഭരമകാക്കകാനുള്ള നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.  2013 ല അനുവദലിച തുക നകാളലിതേറ്റ്
വകര  ലഭരമകാക്കകാന്  നടെപടെലി  സശ്വതീകരലിക്കകാത്തെതേറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  ഭകാഗത്തുള്ള
വതീഴയകാണറ്റ്.   അപകാകതേയ്ക്കറ്റ്  വലിശദതീകരണല  നലതകണതേകാണറ്റ്.   സര്വ്വകലകാശകാല
വകയലിരുത്തെലിയതേലിതനക്കകാള്  കൂടുതേല  കചെലവഴലിച  2020194/-  രൂപ  ഓഡലിറലില
തേടെസകപ്പടുത്തുന.

4-4   സര്ക്കുലറഡിനറ്റ്  വഡിരുദ്ധമക്കായഡി  യക്കാതക്കാബത്തെ  ഇനത്തെഡില്
₹8,887/-  അധഡികേസം അനുവദഡിച

സര്വ്വകലകാശകാല  അസലിസനറ്റ്  നലിയമനവുമകായലി  ബനകപ്പട  ഇനര്വമ്പ്യൂവലില
പകങടുത്തെ കസലകന് തബകാര്ഡറ്റ് അലഗങള്ക്കറ്റ് യകാതകാബത്തെ ഇനത്തെലില 8887/- രൂപ
അധലികല നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.   സര്ക്കുലര് നല.65/78/ഫലിന്.  തേതീയതേലി  17/08/78  പ്രകകാരല
യകാതകാബത്തെ ഭകാഗലികമകായലി അനുവദലിക്കകാന് പകാടെലികലനല തുടെര്ചയകായ യകാത ഹകാള്ടകായലി
കണക്കകാക്കലി യകാതകാബത്തെ അനുവദലിക്കണകമനല നലിര്തദ്ദേശലിചലിട്ടുണറ്റ്.   ഈ സര്ക്കുലര്
പകാലലിക്കകാകതേയകാണറ്റ് അലഗങള്ക്കറ്റ് യകാതകാബത്തെ അനുവദലിചതേറ്റ്. വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ
തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

തപരറ്റ്/
തേസ്തലിക

തേതീയതേലി അനുവദലിച
യകാതകാബത്തെ

(₹)

അനുവദലിതക്ക
ണതേറ്റ് (₹)

അധലികല
നലകലിയതേറ്റ്

(₹)

കചെക്കറ്റ് നല./
തേതീയതേലി/
തുക (₹)

1 തഡകാ.തജകാഷലി.സലി.ഒ
അസലി.കപ്രകാഫസര്

10/03/15
11/03/15

2712
2712 3912 4224 590980

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 88/463



കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്
ഇരലിങകാലക്കുടെ

12/03/15

17/03/15
18/03/15

2712
8136

2712
2712
5424

3312 2112

19/05/15

27120/-

2 തഡകാ.പലി.എല.സയലിദറ്റ്
സലിനലിതക്കററ്റ് കമമര്

10/03/15
11/03/15
12/03/15

17/03/15
18/03/15

30/03/15
31/03/15
01/04/15

1005
1005
1005
3015

1005
1005
2010

1005
1005
1005
3015

2206

1606

2206

809

405

809

590977
19/05/15

12060/-

3 ശതീ.സയലിദറ്റ് ആബലിദറ്റ്
ഹുകസന് തേങള്
സലിനലിതക്കററ്റ് കമമര്

10/03/15
11/03/15
12/03/15

23/03/15
24/03/15

776
776
776
2328

776
776
1552

1976

1376

352

176

590982
19/05/15

35001/-

ആകക 8887

അധലികമകായലി  അനുവദലിച  8887/-  രൂപ  ഓഡലിറലില  നലിരകാകരലിക്കുന.   തുക
ഉത്തെരവകാദലിയകായ  ഉതദരകാഗസനലില  നലിനല  ഈടെകാക്കലി  സര്വ്വകലകാശകാലഫണലില
അടെവകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

4-5  ബഡി.എഡറ്റ്.പസനര് പേക്കാലകക്കാടറ്റ് - പേഡി.ടഡി.എ. മക്കാനദണങ്ങളകറ്റ്
വഡിരുദ്ധമക്കായഡി തുകേ ചെഡിലവഴഡിച

ബലി.എഡറ്റ്.കസനര്  പകാലക്കകാടെലികന  പലി.ടെലി.എ.  മലിനലിററ്റ്സറ്റ്  ബക്കറ്റ്,  കരകാഷറ്റ്ബക്കറ്റ്
എന്നലിവ പരലിതശകാധലിചതേലില 2014  ഡലിസലബര് മുതേല 2015  കസപ്തലബര് വകര പലി.ടെലി.എ.
എകലികമ്പ്യൂടതീവറ്റ്  മതീറലിലഗറ്റ്  കൂടെലി  റസലമ്പ്യൂഷന്  പകാസകാക്കകാകതേയകാണറ്റ്  ഫണറ്റ്
കചെലവഴലിചലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്.  വലിവരങള് തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 89/463



മകാസല/വര്ഷല കചെലവഴലിച തുക (₹)

ഡലിസലബര് 2014 5,112 

മകാര്ചറ്റ് 2015 4,912 

ഏപ്രലില 2015 5,371 

കസപ്തലബര് 2015 4,949 

ആകക 20,344 

പലി.ടെലി.എ.  കഗഡറ്റ് കലന് പകാര  (xii)  പ്രകകാരല പലി.ടെലി.എ.എകലികമ്പ്യൂടതീവറ്റ് മതീറലിലഗലില
റസലമ്പ്യൂഷന്  പകാസകാക്കലിയകാല  മകാതകമ  ഫണറ്റ്  കചെലവഴലിക്കകാന്  അനുവകാദമുള.
ആയതേലിനകാല  മുകളലില  പറഞ  20344/-  രൂപ  ചെലിലവഴലിചതേലികന  വലിശദതീകരണല
ഓഡലിറലിനറ്റ്  ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.   20344/-  രൂപയകടെ  കചെലവറ്റ്  ഓഡലിറലില
തേടെസകപ്പടുത്തുന.

4-6  വലബ്രറഡി പേരഡികശക്കാധന  നമ്പ്യൂനതകേള–
(1)   കലബ്രറലികളലില നലിനല പുസ്തകങള് നഷ്ടകപ്പടുന  .    ഉത്തെരവകാദലികളലില നലിനല നഷ്ടല
ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  കതീഴലിലുള്ള  തേകാകഴ  പറയന്ന  സകാപനങളലില  നടെത്തെലിയ
പരലിതശകാധനയലില  കലബ്രറലി  പുസ്തകങള്  നഷ്ടകപ്പടതേകായലി  കകണത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.
79,945/-  ല അധലികല രൂപയകടെ പുസ്തകങള് ഇപ്രകകാരല നഷ്ടകപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.   നഷ്ടകപ്പട
പുസ്തകങള് വതീകണടുക്കുകതയകാ അലകാത്തെപകല പുസ്തകങളുകടെ വലില ഉത്തെരവകാദലികളലില
നലിന്നറ്റ് ഈടെകാക്കുകതയകാ കചെതയണതേകാണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

സകാപനത്തെലികന 
തപരറ്റ്

നഷ്ടകപ്പട 
പുസ്തകങളുകടെ എണ്ണല

തുക (₹)

1 തഡകാ.തജകാണ്മത്തെകായലി കസനര്, അരണകാട്ടുകര,
തൃശൂര്

4 855

2 സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി.,  അരണകാട്ടുകര 21 6,886

3 സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി., പുല്ലൂററ്റ് 141 38,917

4 ഇലതകകാണലികറ്റ് മതീഡലിയ & റലിസര്ചറ്റ് കസനര്
(ഇ.എല.എല.ആര്.സലി)

3 വലിവരല ലഭരമല

5 സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്, വടെകര

38 6,330.5

6 കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് 43 വലിവരല ലഭരമല

7 സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി., മുടലില 11 2,454

8 സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്, കണലിയകാമറ

236 24,062

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 90/463



9 ഇലഗതീഷറ്റ് വകുപ്പറ്റ് 1058 വലിവരല ലഭരമല

10 സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്
കസനര്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

229 വലിവരല ലഭരമല

11 എസറ്റ്.എല.എസറ്റ്., തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ് 5 വലിവരല ലഭരമല

12 കസനര് തഫകാര് പലി.ജലി. സഡതീസറ്റ്,
സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

3 440

ആകക 79,945

(2) തസകാക്കറ്റ് പരലിതശകാധന നടെത്തെലിയലില

തകരളകാ ഫലിനകാന്ഷരല തകകാഡറ്റ് തവകാളരല-1 ആര്ടലിക്കലിള് 58 പ്രകകാരല തസകാറുകളുകടെ
തസകാക്കറ്റ്  ചുരുങലിയതേറ്റ്  ഒരു  വര്ഷത്തെലില  ഒരലിക്കല  പരലിതശകാധലിചറ്റ്
സകാകരകപ്പടുതത്തെണതുണറ്റ്.   കലബ്രറലി  പുസ്തകങളുകടെ  തസകാക്കറ്റ്  പരലിതശകാധന
നടെത്തെകാത്തെ ചെലില സകാപനങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

എ) ഹലിനലി വകുപ്പറ്റ്

ബലി) ഇലഗതീഷറ്റ് വകുപ്പറ്റ്

സലി) സര്വ്വകലകാശകാല സഡലി കസനര്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

(3) പുസ്തകങള് യഥകാസമയല തേലിരലിതചലപ്പലിക്കുന്നലില

കലബ്രറലി പുസ്തകങളുകടെ ഇഷമ്പ്യൂ രജലിസര് പരലിതശകാധലിചതപ്പകാള് പല പുസ്തകങളുല
ഡമ്പ്യൂ  തഡററ്റ്  കഴലിഞറ്റ്  ഒരു  വര്ഷമകായലിട്ടുല  തേലിരലിതചലപ്പലിക്കുകതയകാ  പുതുക്കുകതയകാ
കചെയകാകതേ  വലിദരകാര്തലികളുല,  അദരകാപകരുല  കകവശല  വചലിരലിക്കുന്നതേകായലി
കകണത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്

എ) എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് വകുപ്പറ്റ്

ബലി) ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കകകാതമഴറ്റ് & മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്

കലബ്രറലി  പുസ്തകങളുകടെ  തസകാക്കറ്റ്  പരലിതശകാധന  കൃതേരമകായലി  നടെതത്തെണതുല,
കകപ്പറലിയ പുസ്തകങള് നലിര്ദ്ദേലിഷ്ട തേതീയതേലിക്കകല പുതുക്കുകതയകാ തേലിരലികകവകാങ്ങുകതയകാ
കചെതയണതുമകാണറ്റ്.

4-7  വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് കേണക്കുകേള - പേരരീകക്കാഭവപനയുസം സര്വ്വകേ
ലക്കാശക്കാലയുകടയുസം കേണക്കുകേള പപേക്കാരുത്തെപപടുന്നഡില

പരതീകകാഭവന് സൂകലിക്കുന്ന അതപ്രകാപ്രലിതയഷന് രജലിസറുകള് പ്രകകാരമുള്ള കചെലവു
തുകകളുല,  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ വകാര്ഷലിക കണക്കുകള് പ്രകകാരമുള്ള കചെലവു തുകകളുല
തേകാകഴ പറയന്ന കചെലവലിനത്തെലികന കകാരരത്തെലില കപകാരുത്തെകപ്പടുന്നലില.
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കചെലവലിനല രജലിസര് പ്രകകാരമുള്ള 
തുക (₹)

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ്
പ്രകകാരമുള്ള തുക (₹)

വരതേരകാസല
(₹)

തകകാണ്ടകാകറ്റ് സകാഫലികന
റമമ്പ്യൂണതറഷന് 

06-2013-01

9275727 29683771 2,04,08,044

വരവലിനങളുകടെ  കകാരരത്തെലില  തേകാകഴ  പറയന്ന  കഹഡ്ഡൂകളലില  വരതേരകാസല
നലിലനലിലക്കുന.

ക്രമ
നല.

വരവലിനല ഡലി.സലി.ബലി. പതലിക
പ്രകകാരല വരവറ്റ് (₹)

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ്
പ്രകകാരല വരവറ്റ് (₹)

വരതേരകാസല
(₹)

1 ഓറലിയനല കടെറലില എകകാല 3580111 175085 (+) 3405026

2 ഡലിതപകാമ സര്ടലിഫലിക്കററ്റ് 133585 7645 (+) 125940

3 ബലി.എ/ബലി.എസറ്റ്.സലി./
ബലി.തകകാല. എകകാല

113278705 505201104 (-) 391922399

4 എല.എ/എല.എസറ്റ്.സലി/
എല.തകകാല. എകകാല

18225118 1234323 (+) 16990795

5 കപ്രകാഫഷണല & കടെകലിക്കല
എകകാല

77669106 3099626 (+) 74569480

6 റലിസര്ചറ്റ് ഡലിഗലി എകകാല 210840 265891 (-) 55051

7 മകാര്ക്കറ്റ് ലലിസറ്റ് ഫതീസറ്റ് 17835500 915561 (+) 16919939

8 അപലിതക്കഷന് തഫകാറല **** 12374680 3705 (+) 12370975

9 മററ്റ് വരവുകള് 4762805 2991120 (+) 7753925

10 തകകാഴറ്റ് കരകാന്സതലഷന് 1621775 2146278 (-) 524503

11 ടകാന്സലിപറ്റ്ററ്റ് കവരലിഫലിതക്കഷന് 9349094 8431203 (+) 917891

12 എന്.ഒ.സലി/പലി.സലി. ഫതീസറ്റ് 10718566 2111435 (+) 8607131

13 മററ്റ് സര്ടലിഫലിക്കററ്റ് ഫതീസറ്റ് 1027459 2630942 (-) 1603483

14 റലിവകാലമ്പ്യൂതവഷന് ഫതീസറ്റ് 31283295 49482933 (-) 18199638

15 കമടലിക്കുതലഷന് ഫതീസറ്റ് 2741695 1416560 (+) 1325135

16 കപ്രവററ്റ് രജലിതസഷന് ഫതീസറ്റ് 660900 15275 (+) 645625

17 ഡലിഗലി സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്/
ഡലിതപകാമ ഫതീസറ്റ്

67587027 26971677 (+) 40615350

18 മററ്റ് വരവുകള് --- 2991120 (-) 2991120

ആകക 373060261 608690528 (-) 235630267

വരവലിനങളുകടെ  കകാരരത്തെലില  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക  പ്രകകാരമുള്ളതേലിതനക്കകാള്
235630267/- രൂപ വകാര്ഷലികകണക്കുകള് പ്രകകാരമുണറ്റ്.
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വരവലിനങളലിലുല,  കചെലവലിനത്തെലിലുല  ഉള്ള  ഈ  അന്തരത്തെലിനറ്റ്  കകാരണല
വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്  എന്നറ്റ്  ആവശരകപ്പട്ടുകകകാണറ്റ്  നലകലിയ  ഓഡലിററ്റ്
എന്കശ്വയറലിക്കറ്റ് (ഒ.എന്. നല. 4/2015-16, തേതീയതേലി 22/04/17) മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.
വരവലിനങളലിലുല കചെലവലിനങളലിലുമുള്ള അന്തരല വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

4-8   പകേമഡിസഡി  ഡഡിപക്കാര്ടറ്റ്പമനറ്റ്  -  ഡഡി.എസറ്റ്.ടഡി.  അസഡിസഡറ്റ്
എഫറ്റ്.ഐ.എസറ്റ്.ടഡി.  കപ്രക്കാഗക്കാസം  -  പേദ്ധതഡി  നഡിര്വ്വഹണത്തെഡില്
കേക്കാലതക്കാമസസം

സയന്സറ്റ്  ആനറ്റ്  കടെതകകാളജലി  വകുപ്പലികന  24/04/14  കല
എസറ്റ്.ആര്./എഫറ്റ്.എസറ്റ്.ടെലി/സലി.എസറ്റ്.ഐ-244/2012  (ജലി)  &  (സലി)  ഉത്തെരവുകള്
പ്രകകാരല  കകമലിസലി  ഡലിപ്പകാര്ടകമനലില  ഡലി.എസറ്റ്.ടെലി.  അസലിസഡറ്റ്  എഫറ്റ്.ഐ.എസറ്റ്.ടെലി.
തപ്രകാഗകാല നടെപ്പകാക്കുന്നതേലിനകായലി 80,00,000/- രൂപ വകയലിരുത്തെലിയലിരുന.  09/05/2014
മുതേല 5 വര്ഷമകാണറ്റ് പദതേലി കകാലയളവറ്റ്

അഡശ്വകാന്സകായലി 4050000/- രൂപ 19/01/2015 ല തകകാ-ഓര്ഡലിതനററുകടെ തപരലില
എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ബ്രകാഞലില  (അകക്കക്കൌണറ്റ്  നല.67310132891)
വരവറ്റ്  വന്നലിട്ടുണറ്റ്.   (Ist  Instalment  of  the  Grant)   എന്നകാല പ്രസ്തുതേ അകക്കക്കൌണലില
നലിനല നകാളലിതുവകര 509573/- രൂപ മകാതമകാണറ്റ് കചെലവഴലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്. വലിശദകാലശല തേകാകഴ
കകകാടുക്കുന.

കചെക്കറ്റ് നല. തേതീയതേലി കചെലവറ്റ് തുക (₹) കചെലവലികന ഉതദ്ദേശരല

746941 08/07/15 495,051 വലിവലിധ ലകാബകളുകടെ
പുനരുദകാരണ പ്രവൃത്തെലി

746942 09/03/16 14,522 പരസര കചെലവറ്റ്

കമകാത്തെല 5,09,573

8000000/-  രൂപ  വകയലിരുത്തെലിയ  തമല  പദതേലിയകടെ  കകാലയളവകായ  അഞറ്റ്
വര്ഷത്തെലില മൂന്നറ്റ്  വര്ഷതത്തെകാളല  പൂര്ത്തെലിയകായലിട്ടുല  509573/-  രൂപ  (ഏകതദശല  6%)
മകാതമകാണറ്റ്  ഇതുവകരയല  കചെലവഴലിക്കകാനകായലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.   25/12/2016  ല  ബകാങറ്റ്
അകക്കക്കൌണലില പലലിശയള്കപ്പകടെ 3833888/- രൂപ നതീക്കലിയലിരലിപ്പുണറ്റ്.

പദതേലി  സമയബനലിതേമകായലി  പൂര്ത്തെതീകരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  വകുപ്പറ്റ്  തേലവകന  ശദ
കണലിക്കുന.

4-9  ബഡി.എഡറ്റ്.  പസനറഡിപന വക്കാടകേയഡിനത്തെഡില് തുകേ അനുവദഡിച്ച
തഡിപല അപേക്കാകേത

വകാടെകകകടലിടെത്തെലില  പ്രവര്ത്തെലിക്കുന്ന  തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ടെതീതചഴറ്റ്
എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനറലികന 11/2014, 12/2014  എന്നതീ മകാസങളലികല വകാടെകയലിനത്തെലില
11236/-  രൂപയല  (5618  x   2),  പ്രസ്തുതേ  മകാസങളലികല  വകാടെക  വര്ദന  മൂലമുണകായ

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 93/463



കുടെലിശലിക തുകയകായ 2248/- രൂപയല (1124 x  2), വകാടെക കഡതപ്പകാസലിറ്റു തുകയകായ 6010/-
രൂപയല, 1/2015 മുതേല 4/2015 വകരയള്ള വകാടെകയലിനത്തെലികല 26968/- രൂപയല (6742
x  4),   ഉള്കപ്പകടെ  46462/-  രൂപ  2015-16  വര്ഷത്തെലില  കചെലവഴലിചതേകായലി
അതപ്രകാപ്രലിതയഷന് കണ്തടകാള് രജലിസറലില തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്.

2014-15  കല  അതപ്രകാപ്രലിതയഷന്  രജലിസര്  പ്രകകാരല  11/2014  മുതേല  3/2015
വകരയള്ള  വകാടെകയല,  വകാടെക  കുടെലിശലികയല  (2248/-  രൂപ),  വകാടെക  കഡതപ്പകാസലിറ്റുല
(6010/-  രൂപ)  ഉള്കപ്പകടെയള്ള  46462/-  രൂപ  2014-15  ല  തേകന്ന  അനുവദലിചതേകായലി
രജലിസറലില  തരഖേകപ്പടുത്തെലി  കകാണുന.   ഒതര  ഇനത്തെലികല  കചെലവറ്റ്  രണറ്റ്  തേവണ
നലകലിയതേകായലി  അതപ്രകാപ്രലിതയഷന്  കണ്തടകാള്  രജലിസര്  പ്രകകാരല  കകാണുന.
ഇക്കകാരരത്തെലില  വലിശദതീകരണല  ആവശരകപ്പടറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  എന്കശ്വയറലി  നല.5/2015-16,
തേതീയതേലി 10/04/2017 നലകലിയലിരുകന്നങലിലുല മറുപടെലി ലഭലിചലിടലില.  ഒതര ഇനത്തെലില രണ്ടു
തേവണ തുക കചെലവഴലിക്കകാനുണകായ സകാഹചെരരല വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

4-10  ആകരക്കാഗര്യത്തെഡിനറ്റ് ഹക്കാനഡികേരമക്കായ ആസറ്റ്ബകറക്കാസറ്റ് ഷരീററ്റ് മക്കാറഡി
സക്കാപേഡിക്കുന്നഡില

നലിരവധലി  രകാജരങളലില  നലിതരകാധലിക്കകപ്പടതുല,  മകാരക  തരകാഗങളകായ
ആസറ്റ്ബതറകാസലിസറ്റ്,  കമതസകാകതേലലിതയകാമ (Mesothelioma),  മററ്റ് ശശ്വകാസതകകാശ തരകാഗങള്
എന്നലിവയറ്റ്  കകാരണമകായ ആസറ്റ്ബതറകാസറ്റ്  ഷതീറ്റു കകകാണകാണറ്റ് പരതീകകാ ഭവനലികല രണറ്റ്
കകടലിടെങള്,  എന്ജലിനലിയറലിലഗറ്റ്  വലിങലിനടുത്തെ  മൂന്നറ്റ്  കകടലിടെങള്,  തകരള  സലസകാന
ഓഡലിററ്റ്  വകുപ്പറ്റ്  തജകായനറ്റ്  ഡയറക്ടറുകടെ കകാരരകാലയത്തെലികന ഒരു ഭകാഗല,  നലിരവധലി കകാര്
കഷഡ്ഡുകള് എന്നലിവയകടെ തമലക്കൂര നലിര്മലിചലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്. 

ആസറ്റ്ബതറകാസലികന നലിരന്തരമകായ ഉപതയകാഗവുല, കപകാടലുല,  കകാലപ്പഴക്കവുല മൂലല
വകായവലിലുല,  കവള്ളത്തെലിലുല,  മണ്ണലിലുല   ആസറ്റ്ബതറകാസലികന  കചെറലിയ  കണങള്
പടെരുകയല  ഇതേറ്റ്  ശശ്വസലിക്കുന്നതേറ്റ്  മൂലല  തമലപ്പറഞ  മകാരക  തരകാഗങള്  ഉണകാവുകയല
കചെയ്യുന.

തമലപ്പറഞ  കകടലിടെങളലില  തമലക്കൂരക്കറ്റ്  കതീകഴ  തേകാലക്കകാലലിക  സതീലലിലഗറ്റ്
ഉണകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല,  ഓഡലിററ്റ്  വകുപ്പലികന തമലക്കൂരക്കറ്റ് കതീകഴ സതീലലിലഗറ്റ്  ഒനല
തേകന്നയലില. കൂടെകാകതേ ഈ തമലക്കൂരയകടെ ഉയരല മൂന്നറ്റ് മതീററലില തേകാകഴയമകാണറ്റ്.

2015-16  വര്ഷത്തെലില  Part  II  B  യലില  സലസകാന  ഗവണ്കമനലികന  പദതേലി
കചെലവലില മൂലധനകചെലവലികന വലിവരല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന. 

ക്രമ
നല.

ഇനല റലികവസറ്റ്ഡറ്റ് 
എസലിതമററ്റ് (₹)

യഥകാര്ത 
കചെലവറ്റ് (₹)

ബകാക്കലി
(₹)

1 മൂലധനകചെലവറ്റ്- ജനറല 25,74,69,040 17,21,77,801 8,52,91,239

2 മൂലധനകചെലവറ്റ്- കകടലിടെല- ITSR 23,98,534 23,35,651 62,883

 കകടലിടെങള്  റലിപ്പയറലിനുല,  പുതുക്കലി  പണലിയന്നതേലിനുമകായലി  4.32  തകകാടെലി

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 94/463



വകയലിരുത്തെലിയതേലില  4.28  തകകാടെലി  കചെലവഴലിചലിട്ടുണറ്റ്.  കൂടെകാകതേ,  സശ്വലിമലിലഗറ്റ്  പൂളലികന
നലിര്മകാണത്തെലിനകായലി  1  തകകാടെലി  വകയലിരുത്തെലിയലിരുകന്നങലിലുല  ഒനല  കചെലവഴലിചലിടലില.
കകടലിടെല പുതുക്കലി പണലിയകാന്  4.32  തകകാടെലി വകയലിരുത്തെലിയലിട്ടുല ഈ തേരത്തെലിലുള്ള ഷതീററ്റ്
മകാറലി സകാപലിക്കകാന് നടെപടെലി സശ്വതീകരലിക്കകാത്തെതേറ്റ് ആശകാസരമല. 

തദശതീയ മനുഷരകാവകകാശ കമതീഷന് തകസറ്റ് നല. 693/30/97-98  കന വലിധലിയലില
വളകര അപകടെകരമകായ ആസറ്റ്ബതറകാസറ്റ് മകാറലി ഹകാനലികരമലകാത്തെ തേരത്തെലിലുള്ള തമലക്കൂര
നലിര്മലിക്കകാന്  ഉത്തെരവലിടലിരുന.  ഉത്തെരവലില  ആസറ്റ്ബതറകാസലികന  ദൂഷരഫലങള്
എണ്ണലികയണ്ണലി  പറഞലിട്ടുണറ്റ്.  നലിരവധലി  തരകാഗങള്ക്കറ്റ്  കകാരണമകാണറ്റ്  ഇകതേനല
വരക്തമകാക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്.  സകാധരമകായ  എലകാ  വസ്തുക്കളുല  തമലക്കൂരയകായലി  ഉപതയകാഗലിചറ്റ്
ആസറ്റ്ബതറകാസലികന  ഉപതയകാഗല  ഇലകാകതേയകാക്കണല  എന്നറ്റ്  വരക്തമകാക്കലി  നലിര്തദ്ദേശല
പുറകപ്പടുവലിചലിട്ടുണറ്റ്.

തദശതീയ മനുഷരകാവകകാശ കമതീഷകന നലിര്തദ്ദേശല ഉണകായലിട്ടുല,   ആതരകാഗരത്തെലിനറ്റ്
ഹകാനലികരമകായ ആസറ്റ്ബതറകാസറ്റ് ഷതീററ്റ് ഇതുവകര മകാറകാന് പദതേലി തേയകാറകാക്കകാതേലിരുന്നതേറ്റ്
ശരലിയകായ നടെപടെലിയല.  അതേലിനകാല എതയല തവഗല  ആതരകാഗരത്തെലിനറ്റ്  ഹകാനലികരമകായ
ആസറ്റ്ബതറകാസലികന  തമലക്കൂര  മകാറലി  സകാപലിക്കകാന്  തവണ  നടെപടെലികള്
സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

4-11  ബക്കാങറ്റ് അപകസൌണറ്റ് നരീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് പപേക്കാരുത്തെപപടുന്നഡില
വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലികന  സകാമത്തെലിക  ഇടെപകാടുകള്  നടെത്തുന്നതേലിനറ്റ്

എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.  കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല  ബ്രകാഞലില  57018247346  നമറകായലി  ഒരു
കറനറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്  നലിലവലിലുണറ്റ്.   കപര്മനനറ്റ്  അഡശ്വകാന്സറ്റ്  റതീ  കൂപറ്റ്  കചെയ്യുന്നതേലിനുല,
തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ്  ജതീവനക്കകാര്ക്കുല,  അദരകാപകര്ക്കുല  നലകുന്നതേലിനുമുള്ള  തുകകള്  ഈ
അകക്കക്കൌണലിതലക്കറ്റ്  ഫലിനകാന്സറ്റ്  ഓഫതീസര്  ടകാന്സ്ഫര്  കചെയറ്റ്  കകകാടുക്കുകയകാണറ്റ്
കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.   ഈ  തുക  ബനകപ്പടവര്ക്കറ്റ്  കചെക്കറ്റ്  മുഖേകാന്തലിരല  വലിതേരണല  കചെയ്യുന.
ഇതേലികല ഇടെപകാടുകള് നലിരതീകലിക്കുന്നതേലിനറ്റ് കറനറ്റ് അകക്കക്കൌണറ്റ് രജലിസര് എന്ന തപരലില
ഒരു  രജലിസര്  സകാപനത്തെലില  സൂകലിക്കുനണറ്റ്.   രജലിസര്  പരലിതശകാധലിചതേലില
മകാസകാന്തരങളലിലുല,  വര്ഷകാന്തരത്തെലിലുല  കുറഞ  തുകയകാണറ്റ്
നതീക്കലിയലിരലിപ്പകായലിട്ടുള്ളകതേങലിലുല  ബകാങറ്റ്  അകക്കക്കൌണറ്റ്  തസററ്റ്കമനറ്റ്  പ്രകകാരല  വന്തുക
നതീക്കലിയലിരലിപ്പുള്ളതേകായലി  തബകാധരകപ്പട്ടു.   എന്നകാല  ഈ  വരതേരകാസല  മകാസകാന്തരത്തെലിലുല,
വര്ഷകാന്തരത്തെലിലുല  കപകാരുത്തെകപ്പടുത്തെലി  കകാണുന്നലില.   2014-15,  2015-16
വര് ഷകാന്തരങളലികല  രജലിസറുകളുല,  ബകാങറ്റ്  തസററ്റ്കമന്റുല  പ്രകകാരമുള്ള  തുകകളുകടെ
വരതേരകാസല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന.

വര്ഷല രജലിസര് പ്രകകാരല ആകക
നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് (₹) 

തസററ്റ്കമനറ്റ് പ്രകകാരല
ആകക നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് (₹)

വരതേരകാസല
(₹)

2014-15 18,798 10,72,519 10,53,721 

2015-16 2,06,734 10,19,149 8,12,415 

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 95/463



തമല  വരതേരകാസല  കപകാരുത്തെകപ്പടുത്തെലിയവ  പരലിതശകാധനക്കറ്റ്  നലതകണതുല
അപകാകതേക്കറ്റ്  കകാരണല  വരക്തമകാതക്കണതുമകാണറ്റ്.   കൂടെകാകതേ  ഭകാവലിയലില  രജലിസറലികല
നതീക്കലിയലിരലിപ്പുല ബകാങറ്റ് തസററ്റ്കമനറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള തുകകളുല പരസരല കപകാരുത്തെകപ്പടുത്തെലി
ഡയറക്ടര് സകാകരകപ്പടുതത്തെണതേകാണറ്റ്.

4-12  ഡഡിസനറ്റ്സറ്റ് എഡമ്പ്യൂകകഷന് - വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് കേണക്കുകേള -
വകുപഡിപല  എ.സഡി.ആര്,  ഡഡി.സഡി.ബഡി  പേതഡികേ  എന്നഡിവയുമക്കായഡി
പപേക്കാരുത്തെപപടുന്നഡില

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2015-16  വര്ഷകത്തെ  വകാര്ഷലിക  കണക്കുകള്  പ്രകകാരമുള്ള
വകുപ്പലികന  തേകാകഴപറയന്ന  ഇനങളലിലുള്ള  കചെലവുല,  വകുപ്പലില  സൂകലിചലിരലിക്കുന്ന
അതപ്രകാപ്രലിതയഷന് രജലിസര് പ്രകകാരമുള്ള കചെലവുല കപകാരുത്തെകപ്പടുത്തുന്നലില.

ക്രമ
നല.

ഇനല അതപ്രകാപ്രലിതയഷന് രജലിസര് 
പ്രകകാരല കചെലവറ്റ് (₹)

വകാര്ഷലിക കണക്കുകള് 
പ്രകകാരല കചെലവറ്റ് (₹)

1 ടെലി.എ 1,89,153 1,82,344 

2 കടെലലിതഫകാണ് ചെകാര്ജ്ജറ്റ് 990 11,576 

3 കസമലിനകാര് കചെലവുകള് 3,23,257 3,21,871 

4 തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ് സകാഫലിനുള്ള 
റമമ്പ്യൂണതറഷന്

14,62,375 43,63,973 

5 തകകാഴറ്റ് കമറതീരലിയല 1,22,174 85,550 

6 തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ് ക്ലകാസുകള് 66,87,750 67,75,350 

7 കലസണ് കറതറഴലിനുള്ള ടെലി.എ 11,96,468 12,28,376 

8 വകാഹന ഇനനല, റലിപ്പയര് 1,52,414 1,45,414 

9 തകകാ-ഓര്ഡലിനതററര്മകാര്ക്കുള്ള 
തവതേനല

8,62,000 8,69,000 

(ക്രമ നല.4 കന കകാരരത്തെലിലുള്ള വന് അന്തരത്തെലിതലക്കറ്റ് പ്രതതേരക ശദ കണലിക്കുന)

കചെലവലികന  കകാരരത്തെലികലന്ന  തപകാകല  വരവലികന  കകാരരത്തെലിലുല
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  കണക്കുകള് വകുപ്പറ്റ്  തേയകാറകാക്കലിയ ഡലി.സലി.ബലി.  തസററ്റ്കമനലികല
വരവറ്റ് തുകയമകായലി കപകാരുത്തെകപ്പടുന്നലില.  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക പ്രകകാരല  133289751/-
രൂപ  തേന്വര്ഷല  വരവുണറ്റ്.   എന്നകാല  വകാര്ഷലിക  കണക്കുകള്  പ്രകകാരല  ഇതേറ്റ്
28977266/- രൂപ മകാതമകാണറ്റ്.

കണക്കലികല കപകാരുത്തെതക്കടുകള്ക്കറ്റ് വലിശദതീകരണല നലതകണതേകാണറ്റ്.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 96/463



4-13   യു.പടകേറ്റ്  ചെകഡിടപക്കാറ-കബക്കാകറ്റ്  ടരീച്ചഡിസംഗറ്റ്  പ്രക്കാക്ടരീസഡിനറ്റ്
പ്രതഡിഫലസം  നല്കേഡിയതഡിപന ധനവഡിനഡികയക്കാഗ കരഖ ഹക്കാജരക്കാകഡി
യഡിടഡില
കവക്കൌചര് നല.106/30-09-15, തുക – 14,850/-

ചെക്കലിടപ്പകാറ സര്വ്വകലകാശകാല ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന് കസനറലില തബകാക്കറ്റ് ടെതീചലിലഗറ്റ്
പ്രകാക്ടതീസലിനറ്റ്  പ്രതേലിഫലമകായലി  14850/-  രൂപ  വലിവലിധ  സ്കൂളുകളലികല
കഹഡകാസര്/പ്രലിന്സലിപ്പകാള്  എന്നലിവര്ക്കറ്റ്  നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.   ഓതരകാ  കടയലിനലിലഗറ്റ്
വലിദരകാര്തലിയല ഏകതേലകാല  വലിഷയത്തെലിനറ്റ്  ക്ലകാസറ്റ്  എടുത്തു എന്നതേലികന സകാകരപതല,
ഹകാജര് ഷതീററ്റ്  എന്നലിവ പ്രസ്തുതേ കവക്കൌചറലികനകാപ്പല പരലിതശകാധനക്കറ്റ് ഹകാജരകാക്കലിയലിടലില.
കൂടെകാകതേ ഏകതേകാകക്ക സ്കൂളുകള്ക്കറ്റ് പ്രതേലിഫലല എത രൂപ നലിരക്കലില നലകലി എന്നതേലിനറ്റ്
തരഖേകളലില.   തമല  അപകാകതേകള്ക്കറ്റ്  വലിശദതീകരണല  ലഭരമകാക്കകാനകാവശരകപ്പടറ്റ്
എന്കശ്വയറലി നല.11/2015-16  നലകലികയങലിലുല മറുപടെലി ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.  ആയതേലിനകാല
കചെലവറ്റ് തുക 14,850/- ഓഡലിറലില തേടെസകപ്പടുത്തുന.

4-14   സ്കൂള  ഓഫറ്റ്  ഡഡിസനറ്റ്സറ്റ്  എഡമ്പ്യൂകകഷന്-കകേക്കാണ്ടക്കാക്ടറ്റ്
ക്ലക്കാസുകേള വകേകേക്കാരര്യസം പചെയ അദ്ധര്യക്കാപേകേര്കറ്റ് പ്രതഡിഫലത്തെഡിനറ്റ്
പുറപമ സഡിറഡിസംഗറ്റ് ഫരീസറ്റ് നല്കേഡി ₹1,40,500/- നഡിരക്കാകേരഡികന

15/03/2016  തേതീയതേലിയലികല  കക.എസറ്റ്.എ.-സലി.എല.യ/എ 1/170/2016  നമര്
പ്രകകാരല  പുറകപ്പടുവലിച കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2013-14  വര്ഷകത്തെ ഓഡലിററ്റ്
റലിതപ്പകാര്ടലികല ഖേണ്ഡലിക നമര്  36  പ്രകകാരല ശദയലിലകപ്പടുത്തെലിയ അപകാകതേ  2015-16
സകാമത്തെലിക വര്ഷത്തെലിലുല ആവര്ത്തെലിചതേകായലി കകാണുന.  വലിശദകാലശങളലിതലക്കറ്റ് ശദ
കണലിക്കുന.

23/01/2012  കല  എസറ്റ്.ഡലി.ഇ/എ 1/റമമ്പ്യൂണതറഷന്/2009-10  നമര്  ഉത്തെരവറ്റ്,
08/06/2012  കല യ.ഒ.നമര് എസറ്റ്.ഡലി.ഇ/സലി3/271/എസറ്റ്.സലി/05  എന്നലിവ പ്രകകാരല
സ്കൂള്  ഓഫറ്റ്  ഡലിസനറ്റ്സറ്റ്  എഡമ്പ്യൂതക്കഷനറ്റ്  കതീഴലിലുള്ള  പഠനതകനങളലികല
വലിദരകാര്തലികള്ക്കറ്റ്  തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ്  ക്ലകാസുകള്  എടുക്കുന്ന  അദരകാപകര്ക്കറ്റ്  നലതകണ
ആനുകൂലരങള്  നലിര്ണ്ണയലിചലിട്ടുണറ്റ്.   ബലിരുദ  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  ഒരു  മണലിക്കൂറലിനറ്റ്  300/-
രൂപയല,  ബലിരുദകാനന്തര  തകകാഴ്സുകള്ക്കറ്റ്  ഒരു  മണലിക്കൂറലിനറ്റ്  400/-  രൂപയമകാണറ്റ്
നലിശ്ചയലിചതേറ്റ്.  8  കലിതലകാമതീററലിലധലികല യകാതകചെയ്യുതമകാള് ഒരു കലിതലകാമതീററലിനറ്റ്  1.50/-
രൂപ  കമതലജറ്റ്  അലവന്സറ്റ്  നലകകാനുല  സലിറലിലഗറ്റ്  ഫതീസറ്റ്  എന്ന  തപരലില  ഒരു
ദലിവസതത്തെക്കറ്റ് 250 രൂപ വതീതേല നലകുവകാനുല ഉത്തെരവലില നലിര്തദ്ദേശലിക്കുന.

തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ്  ക്ലകാസുകള് കകകകാരരല  കചെയ്യുന്നതേലിനുള്ള  പ്രതേലിഫലത്തെലിനറ്റ്  പുറകമ
സലിറലിലഗറ്റ് ഫതീസറ്റ് കൂടെലി അദരകാപകര്ക്കറ്റ് അനുവദലിക്കുന്നതേറ്റ് ശരലിയല.  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്
ഈ ഇനത്തെലില അധലിക കചെലവറ്റ് ഉണകായലിട്ടുണറ്റ്.  കക.എസറ്റ്.ആര്.  പകാര്ടറ്റ്  II,  ടെലി.എ.  തറററ്റ്
പ്രകകാരല  8  കലി.മലി.  ല അധലികല യകാത കചെയ്യുതമകാള്  1  കലി.മലി.  കല  1.50  രൂപ കമതലജറ്റ്
അലവന്സറ്റ് നലകകാന് മകാതതമ അര്ഹതേയള.   ആയതേലിനകാല സലിറലിലഗറ്റ് ഫതീസറ്റ് എന്ന
തപരലിലുള്ള 250/- രൂപക്കറ്റ് അര്ഹതേയലില

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 97/463



തേകാകഴപറയന്ന അദരകാപകര് ഡലിസന്സറ്റ് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്-തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ് ക്ലകാസുകള്
നടെക്കുന്ന എസറ്റ്.ഡലി.ഇ.സഡലി കസനറുകളകായ തകകാതളജുകളലികല അദരകാപകരകാണറ്റ്.  ഇതതേ
തകകാതളജുകളലില  കവചറ്റ്  നടെത്തെലിയ  തകകാണ്ടെകാക്ടറ്റ്  ക്ലകാസുകള്  കകകകാരരല  കചെയതേലിനറ്റ്
ഇവര്ക്കറ്റ്  പ്രതേലിഫലത്തെലിനറ്റ്  പുറതമ  സലിറലിലഗറ്റ്  ഫതീസറ്റ്  കൂടെലി  തമല  ഉത്തെരവുകളുകടെ
അടെലിസകാനത്തെലില നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് അനുബന്ധസം II  കകാണുക

കപകാതുപണല  കചെലവഴലിക്കുന്നതേറ്റ്  ആവശരല  കണക്കകാക്കലി  കരുതേതലകാടുല  സശ്വന്തല
പണല കചെലവഴലിക്കുന്ന ശദതയകാടുല  കൂടെലി  തവണകമന്ന തകരള ഫലിനകാന്ഷരല തകകാഡറ്റ്
ആര്ടലിക്കലിള്  40  ബലി  (1),  സലി  (10)  എന്നലിവക്കറ്റ് വലിരുദമകാണറ്റ് ഈ നടെപടെലി.  ആയതേലിനറ്റ്
വലിശദതീകരണല  ലഭരമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.   അലകാത്തെപകല  തമല  കവക്കൌചറുകള്  പ്രകകാരല
സലിറലിലഗറ്റ് ഫതീ ഇനത്തെലില അദരകാപകര് കകപ്പറലിയ തുക എതകയകണന്നറ്റ് കണക്കകാക്കലി,
അനര്ഹമകായ ആനുകൂലരല  അനുവദലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  ആധകാരമകായ തമല പറഞ ഉത്തെരവറ്റ്
പുറകപ്പടുവലിച  ഉതദരകാഗസനലില  നലിനല  ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.   ടെലി  അപകാകതേയകടെ
അടെലിസകാനത്തെലില  1,40,500/-  രൂപ ഓഡലിറലില നലിരകാകരലിക്കുന.  ടെലി തുക ബനകപ്പട
ജതീവനക്കകാരലില നലിന്നറ്റ് തേലിരലികക ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്. 

4-15   കകേനരീകൃത  മൂലര്യനഡിര്ണ്ണയകേര്യക്കാമ്പറ്റ്  -  അനര്ഹമക്കായഡി
ദഡിനബത്തെ നല്കേഡി

2015-16  കല പരതീകകാ മൂലരനലിര്ണ്ണയ കചെലവു കവക്കൌചറുകള് പരലിതശകാധലിചതേലില
തകനതീകൃതേ  മൂലരനലിര്ണ്ണയകരകാമറ്റ്  നടെക്കുന്ന  സകാപനങളലികല  അദരകാപകര്ക്കറ്റ്
ദലിനബത്തെ നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്. കക.എസറ്റ്.ആര്. പകാര്ടറ്റ് II ചെടല 37 പ്രകകാരല ഒരു ഉദരകാഗസനറ്റ്
അതദ്ദേഹത്തെലികന  കഹഡറ്റ്  കശ്വകാര്ടറലില  നലിനല  മകാറലി  നലിലക്കുതമകാഴകാണറ്റ്  ദലിനബത്തെ
അനുവദലിതക്കണതേറ്റ്.  ചെടല  60  (സലി)  പ്രകകാരല  ഒരു ഓഫതീസര് അതദ്ദേഹത്തെലികന കഹഡറ്റ്
കശ്വകാര്ടറലില  നലിനല  എടറ്റ്  കലിതലകാമതീററലിനപ്പുറല   യകാത  കചെയ്യുകയകാകണങലില
അതദ്ദേഹത്തെലിനറ്റ്  ടകാവലലിലഗറ്റ്  അലവന്തസകാ  അകലങലില  ദലിനബത്തെതയകാ
അനുവദലിക്കകാവുന്നതേകാണറ്റ്. 

എന്നകാല മൂലരനലിര്ണ്ണയകരകാമറ്റ് നടെക്കുന്ന തകകാതളജലികല അദരകാപകര്ക്കറ്റ് യകാതകാ
ബത്തെ  ഇനത്തെലില  ദലിനബത്തെ  അനുവദലിച  നലകലിയതേകായലി  കകാണുന.  തകനതീകൃതേ
മൂലരനലിര്ണ്ണയ  കരകാമറ്റ്  കചെയര്മകാകന  തപരലില  കരകാമലികല  അലഗങള്ക്കുള്ള  മുഴുവന്
തുകയല  കചെക്കകായലി  നലകുകയകാണറ്റ്  കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.  എന്നകാല  അദരകാപകരലില  നലിനല
അകശ്വലിറന്സറ്റ് വകാങലി സൂകലിക്കുന്നലില. തുക വലിതേരണല കചെയതേറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തെകാനകായലിടലില.
തകനതീകൃതേ മൂലരനലിര്ണ്ണയകരകാമലികന എടറ്റ് കലിതലകാമതീറര് ചുറളവലിലുള്ള തകകാതളജുകളലികല
അദരകാപകര്ക്കുല ദലിനബത്തെ നലകലി വരുനണറ്റ്.

ഇതേറ്റ് സലബനലിചറ്റ് വലിശദവലിവരത്തെലിനകായലി അനുബന്ധസം III കകാണുക.

ഇതേറ്റ്  സലബനലിചറ്റ്  വലിശദതീകരണല  ആവശരകപ്പട്ടു  നലകലിയ  എന്കശ്വയറലി
നല.01/2015-16  (ഇ.എ.സലി/ഇ)   തേതീയതേലി  06/05/2017  നറ്റ്  മറുപടെലി  ലഭരമകാക്കലിയലിടലില.
ആയതേലിനകാല  തകനതീകൃതേ  മൂലരനലിര്ണ്ണയകരകാമറ്റ്  നടെക്കുന്ന  സകാപനങളലികല
അദരകാപകര്ക്കറ്റ്  ദലിനബത്തെ  ഇനത്തെലില  നലകലിയ  42,74,725/-  രൂപ  ഓഡലിററ്റ്
നലിരകാകരലിക്കുന.  ടെലി തുക ഉത്തെരവകാദലിയകായവരലില നലിനല തേലിരലികക ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിപപകാര്ടറ്റ് 2015-16 98/463



4-16   ഉപേകയക്കാഗഡികക്കാത്തെ  ഉത്തെരകടലക്കാസുകേളുപട  സൂകഡിപറ്റ്
കരഖകേള തൃപ്തഡികേരമല

സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  കര്ത്തെവരങളലില  സുപ്രധകാനമകായ  ഒന്നകാണറ്റ്  പരതീകകാ
നടെത്തെലിപ്പറ്റ്.  അതേതീവ ശദതയകാടുല ഉത്തെരവകാദലിതേശ്വതത്തെകാടുല രഹസര സശ്വഭകാവതത്തെകാകടെയല
തവണല  അതേലികന  പ്രവര്ത്തെനങള്  നടെത്തെകാന്.   ബകാങറ്റ്  ഉത്തെരക്കടെലകാസുകളുകടെ
പ്രലിനലിലഗറ്റ്,  തസകാക്കറ്റ്,  ഇഷദ്യു  എന്നലിവ  ഇതേലികന  ഒരു  പ്രധകാന  ഭകാഗമകാണറ്റ്.
പരതീകകാഭവനലികല   തസകാറലികല  തസകാക്കറ്റ്  രജലിസര്  പരലിതശകാധലിചതപ്പകാള്
ഉത്തെരക്കടെലകാസുകള്  തസകാക്കറ്റ്  രജലിസറലില  തചെര്ത്തെറ്റ്  തമകാണലിടറലിലഗറ്റ്  കസകനറ്റ്
കകമകാറുകയകാണറ്റ് കചെയ്യുന്നതേറ്റ്.  പലിന്നതീടെറ്റ് ഈ കസകനകാണറ്റ് ഉത്തെരക്കടെലകാസറ്റ് കകട്ടുകള്
ഇഷമ്പ്യൂ  കചെയ്യുന്നകതേങലിലുല  ഇവലികടെ  കൃതേരമകായ  പൂര്ണ്ണമകായ  തരഖേകപ്പടുത്തെതലകാടുകൂടെലിയ
തസകാക്കറ്റ് രജലിസതറകാ, ഇഷമ്പ്യൂ രജലിസതറകാ സൂകലിക്കുന്നലില.

സര്ക്കകാര്/മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  ഉള്കപ്പകടെയള്ള  അഫലിലലിതയറഡറ്റ്  തകകാതളജുകളുകടെ
ഓഡലിററ്റ്  സമയത്തെറ്റ്  കമയലിന്,  അഡതീഷണല  ഷതീറ്റുകളുകടെ  വലലിയ  തസകാക്കുകള്  തേകന്ന
തസകാക്കറ്റ് രജലിസറലില തരഖേകപ്പടുത്തെകാകതേയല വരവറ്റ്,  ഉപതയകാഗല,  നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് എന്നലിവ
തരഖേകപ്പടുത്തെകാകതേയല തകകാതളജറ്റ് തസകാറലില സൂകലിചതേകായലി ശദലിയലിലകപ്പടലിട്ടുണറ്റ്.  ഇഷമ്പ്യൂ
കചെയതേലികന  കണക്കറ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാലയതടെയല,  ലഭലിചതേലിതനയല,  ഉപതയകാഗലിചതേലികന
കണക്കറ്റ് തകകാതളജുകളുതടെയല പക്കലലിലകാത്തെതേറ്റ് പരതീകകാ നടെത്തെലിപ്പലികല രഹസര സശ്വഭകാവല
തേകന്ന  ഇലകാതേകാക്കുന.   സര്ക്കകാര്/മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്  തകകാതളജുകള്ക്കറ്റ്  പുറകമ  സശ്വകാശയ
സകാപനങള്,  വലിദൂര  വലിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പലിനറ്റ്  കതീഴലില  സശ്വകകാരര
വരക്തലി/സകാപനങള്ക്കറ്റ്  അനുവദലിച  തപ്രകാഗകാല/കകക്കൌണ്സലില  കസനറുകള്
എന്നലിവലിടെങളലില പരതീകകാതകനങള് പ്രവര്ത്തെലിക്കുനണറ്റ് എന്നതേലിനകാല ആവശരകതേ
അറലിയലിക്കകാകതേയല  കണക്കലിലകാകതേയല  ഇഷമ്പ്യൂ  കചെയ്യുന്ന  ഉത്തെരക്കടെലകാസുകള്
തുടെര്പരതീകകള്ക്കറ്റ്  ദുരുപതയകാഗല  കചെയകപ്പടെകാനുള്ള  വലലിയ  സകാധരതേ  തേകന്ന
നലിലനലിലക്കുന  എന്ന  ഗുരുതേരമകായ  അവസ  നലിലവലിലുണറ്റ്.   ഇക്കകാരരത്തെലില
ആവശരമകായ  തേലിരുത്തെല  നടെപടെലി  സതേശ്വരമകായലി  സശ്വതീകരലിതക്കണതുല  വരക്തമകായ
നലിര്തദ്ദേശങള്  സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  കതീഴലിലുള്ള  എലകാ  സകാപനങള്ക്കുല
വകുപ്പുകള്ക്കുല നലതകണതുമകാണറ്റ്.
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ഭക്കാഗസം - v

ധനകേക്കാരര്യവഡിശകേലനവസം 
ഓഡഡിററ്റ് പ്രതര്യവകലക്കാകേനവസം
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5-1  ബഡറ്റ്ജറ്റുസം വക്കാര്ഷഡികേകേണക്കുസം
ബഡറ്റ്ജററ്റ്

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  2015-16  വര്ഷതത്തെക്കുള്ള ബഡറ്റ്ജററ്റ് എസലിതമററ്റ്
1975  കല കകാലലിക്കററ്റ്  സര്വ്വകലകാശകാല നലിയമല  വകുപ്പറ്റ്  47  പ്രകകാരല  28/03/2016  കല
കസനററ്റ്  വകാര്ഷലിക  തയകാഗത്തെലിലകാണറ്റ്  അലഗതീകരലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  വലിവലിധ  വരവു  കചെലവു
കണക്കുകകള  4  ഭകാഗങളലിലകായലി  ഉള്കപ്പടുത്തെലിയകാണറ്റ്  ബഡറ്റ്ജററ്റ്  എസലിതമററ്റ്
തേയകാറകാക്കലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  ബഡറ്റ്ജററ്റ്  എസലിതമററ്റ്,  പരലിഷ്ക്കരലിച  എസലിതമററ്റ്  എന്നലിവയകടെ
വലിശദകാലശങള് തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.

ഭകാഗല വരവറ്റ് (₹) കചെലവറ്റ് (₹)

ബഡറ്റ്ജററ്റ് 
എസലിതമററ്റ്

പരലിഷ്ക്കരലിച
 എസലിതമററ്റ്

ബഡറ്റ്ജററ്റ് 
എസലിതമററ്റ്

പരലിഷ്ക്കരലിച 
എസലിതമററ്റ്

I 1,94,43,37,000 1,87,64,24,000 19,66,691,930 1,89,26,05,149

II 68,96,07,755 66,64,74,093 60,62,98,669 87,96,93,388

III 4,28,25,000 13,27,72,350 4,29,31,000 15,00,68,372

IV 33,13,85,000 41,89,23,214 34,32,85,300 48,91,28,514

ആകക 3,00,81,54,755 3,09,45,93,657 2,95,92,06,899 3,41,14,95,423

വക്കാര്ഷഡികേകേണകറ്റ്

2015-16 വര്ഷകത്തെ വകാര്ഷലികകണക്കറ്റ് 22/10/2016 നറ്റ് അലഗതീകരലിചറ്റ് 10/04/2017
നകാണറ്റ്  ഓഡലിറലിനകായലി  സമര്പ്പലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  1994  കല തകരള തലകാക്കല ഫണറ്റ് ഓഡലിററ്റ്
നലിയമല വകുപ്പറ്റ്  9  പ്രകകാരല സകാമത്തെലിക വര്ഷല അവസകാനലിച നകാലു മകാസത്തെലിനുള്ളലില
(ജൂകല  31)  കണക്കറ്റ്  ഓഡലിറലിനകായലി  സമര്പ്പലിതക്കണലിയലിരുന.  വകാര്ഷലികകണക്കറ്റ്
പ്രകകാരമുള്ള യഥകാര്ത വരവറ്റ്കചെലവലികന വലിശദവലിവരല തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.

ഭകാഗല വരവറ്റ് (₹) കചെലവറ്റ് (₹)

I പദതേലിയലിതേരല 2,27,00,22,417 1,86,16,40,806

II പദതേലി 51,91,26,745 53,34,53,947

III ഇയര് മകാര്ക്കറ്റ്ഡറ്റ് ഫണ്ടുകള് 11,80,60,573 12,09,22,899

IV ഋണശതീര്ഷകല 45,06,41,381 46,77,74,010

ആകക 3,35,78,51,116 2,98,37,91,662

ഓഡലിറലിനറ്റ് സമര്പ്പലിച വകാര്ഷലിക കണക്കലില കണത്തെലിയ തപകാരകായ്മെകള് തേകാകഴ 
തചെര്ക്കുന.

 1. 1996  കല  തകരള  തലകാക്കല  ഫണറ്റ്  ഓഡലിററ്റ്  ചെടല  15-1-സലി  പ്രകകാരല
സര്വ്വകലകാശകാലകളുകടെ  വകാര്ഷലിക  കണക്കുകതളകാകടെകാപ്പല  പരതീകകാ  ഫതീസറ്റ്,
അഫലിലലിതയറഡറ്റ് തകകാതളജുകളലില നലിനള്ള തസകാര്ടെറ്റ്സറ്റ് അഫലിലലിതയഷന് ഫതീസറ്റ്,
സര്വ്വകലകാശകാല യൂണലിയന് ഫതീസറ്റ്,  വലിവലിധ പഠനവകുപ്പുകളലില നലിനള്ള ഫതീസറ്റ്
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എന്നലിവ  സലബനലിച  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക  സമര്പ്പലിതക്കണതുണറ്റ്.  2015-16
വകാര്ഷലിക കണക്കലിതനകാകടെകാപ്പല ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക സമര്പ്പലിചലിട്ടുണറ്റ്.  എന്നകാല,
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ എലകാ വരുമകാനമകാര്ഗ്ഗങളുല ഉള്കക്കകാള്ളുന്ന സമഗമകായ ഒരു
ഡലി.സലി.ബലി.  പതലികയല  സമര്പ്പലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.  സര്വ്വകലകാശകാലയലികല  എലകാ
പഠനവകുപ്പുകളുതടെയല സശ്വകാശയ സകാപനങളുതടെയല വലിവരങള് ടെലി പതലികയലില
ഉള്കപ്പടുത്തെലിയലിടലില.  മകാതമല,  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലികയലില  പരകാമര്ശലിചലിട്ടുള്ള
സകാപനങള്/വലിഭകാഗങള് എന്നലിവയലില നലിനള്ള വരവുല വകാര്ഷലികകണക്കലില
തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുള്ള വരവുല തേമലില വലലിയ അന്തരമുണറ്റ്. ചെലില ഉദകാഹരണങള്
ചുവകടെ തചെര്ക്കുന. 

# സകാപനല/പഠനവകുപ്പറ്റ് DCB പതലിക പ്രകകാരല 
വരവറ്റ് (₹)

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് 
പ്രകകാരല വരവറ്റ് (₹)

1. സ്കൂള് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ് കമനറ്റ് സഡതീസറ്റ്, 
പകാലക്കകാടെറ്റ്

34,55,245 32,89,105

2. CUTEC, സുലത്തെകാന് ബതത്തെരലി 10,97,920 10,97,702

3. CUTEC, നകാടലിക 11,52,350 9,61,550

4. സ്കൂള് ഓഫറ്റ് മകാതനജറ്റ് കമനറ്റ് സഡതീസറ്റ്, വടെകര 33,09,115 21,74,180

5. കസനര് തഫകാര് പലി.ജലി.സഡതീസറ്റ് ഇന് 
തസകാഷരല വര്ക്കറ്റ്, സുലത്തെകാന് ബതത്തെരലി

17,18,590 17,74,540

6. IET, കമന്സറ്റ് തഹകാസല 82,010 27,500

7. CUTEC, കണലിയകാമറ 17,77,125 19,88,700

8. IET, തകകാഹലിനൂര് 4,46,66,430 4,20,94,840

9. SMS, തേലിരൂര്, തൃശൂര് 34,70,590 27,14,465

10. പബലിതക്കഷന് ഡലിവലിഷന് 46,10,094 39,63,518

അപകാകതേകളലിലകാത്തെ  സമഗമകായ  ഡലി.സലി.ബലി.  പതലിക  തേയകാറകാക്കലി  വകാര്ഷലിക
കണക്കലികനകാപ്പല ഹകാജരകാക്കകാന് ശദലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

 2. 1975 കല കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല നലിയമല അദരകായല VII വകുപ്പറ്റ് 45 പ്രകകാരല
'യൂണലിതവഴറ്റ് സലിറലി ഫണറ്റ്' എന്നതേറ്റ് നലിര്വ്വചെലിചലിട്ടുള്ളതേറ്റ് സലസകാന സര്ക്കകാര്, തകന
സര്ക്കകാര്,  യ.ജലി.സലി.  ധനസഹകായങള്,  സര്വ്വകലകാശകാലക്കറ്റ്  ലഭലിക്കുന്ന
ഫതീസുകള്,  വകാടെക,  ആദകായ നലികുതേലി തുടെങലിയ വരവുകള്,  സര്വ്വകലകാശകാലയലില
നലികലിപ്തമകായലിട്ടുള്ള  വലിവലിധ  ഫണ്ടുകള്,  എന്തഡകാവറ്റ് കമന്റുകള്,  സലഭകാവനകള്,
സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ  പ്രവര്ത്തെനവുമകായലി  ബനകപ്പടറ്റ്  ലഭലിക്കുന്ന  വലിവലിധ
വരുമകാനങള് എന്നലിവ തചെര്ന്നതേകാകണന്നകാണറ്റ്. 

3. ജതീവനക്കകാരുകടെ  ശമളത്തെലില  നലിനല  ഈടെകാക്കലി  സര്വ്വകലകാശകാല  ഒടുക്കറ്റ്
വരുത്തുന്ന വലിവലിധ ഇനങള് ഋണശതീര്ഷകത്തെലില ഉള്കപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുണറ്റ്. ഇത്തെരല
ഇനങളലികല  വരവറ്റ്-കചെലവറ്റ്  തുക  വരതേരകാസകപ്പടലിരലിക്കുന്നതേലികന  കകാരണല
വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്. വലിശദകാലശങള് തേകാകഴ തചെര്ക്കുന. 
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# ഇനല വരവറ്റ് (₹) കചെലവറ്റ് (₹) വരതേരകാസല (₹)

1. കഫസലിവല അഡശ്വകാന്സറ്റ് 96,18,000 96,20,000 2,000

2. കപ്രകാവലി ഡനറ്റ് ഫണറ്റ് 20,12,15,323 19,51,58,887 60,56,436

3. ഗ്രൂപ്പറ്റ് ഇന്ഷുറന്സറ്റ് 42,44,584 42,61,657 17,073

4. കലഫറ്റ് ഇന്ഷുറന്സറ്റ് പ്രതീമലിയല 2,05,84,830 2,06,62,677 77,847

5. തകകാ-ഓപ്പതററതീവറ്റ് റലിക്കവറലികള് 5,19,09,339 5,00,26,570 18,82,769

6. കപ്രകാഫഷണ് ടെകാകറ്റ് 38,61,513 38,79,751 18,238

7. തസററ്റ് കലഫറ്റ് ഇന്ഷുറന്സറ്റ് സതീല 35,57,347 35,87,327 29,980

8.
ഗ്രൂപ്പറ്റ് തപഴണല ആകലിഡനറ്റ് 
ഇന്ഷുറന്സറ്റ് സതീല 4,92,300 4,90,200 2,100

ജതീവനക്കകാരലില  നലിന്നറ്റ്  ഈടെകാക്കുന്ന  തുക  ഒടുക്കകാതേലിരലിക്കുന്നതേറ്റ്  അര്ഹമകായ
ആനുകൂലരല  ജതീവനക്കകാര്ക്കറ്റ്  ലഭലിക്കകാതേലിരലിക്കുന്നതേലിനറ്റ്  കകാരണമകാകുന്നതേകാണറ്റ്.  ഈ
വലിഷയത്തെലില സര്വ്വകലകാശകാല അധലികൃതേരുകടെ അടെലിയന്തലിര ശദ കണലിക്കുന.

4. വകാര്ഷലിക  കണക്കുപ്രകകാരല  31/03/2016  കല  നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ്  1,34,33,56,477/-
രൂപയല ബകാങറ്റ് അകക്കക്കൌണറ്റ് വലിശദകാലശങള് പ്രകകാരല ആയതേറ്റ്  1,47,87,26,312/-
രൂപയമകാണറ്റ്.  വകാര്ഷലിക കണക്കലികനകാപ്പല സമര്പ്പലിചലിട്ടുള്ള കപകാരുത്തെകപ്പടുത്തെല
പതലിക പരലിതശകാധലിചതേലില കണ അപകാകതേകള് തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.

1. പതലികയലില  പരകാമര്ശലിചലിട്ടുള്ള  ചെലിലയലിനങള്  ക്രമതീകരലിക്കകാകതേ
വര്ഷങളകായലി  പതലികയലില  തചെര്ത്തെറ്റ്  വരുന.  ഉദകാഹരണങള്  തേകാകഴ
പറയന.

2005-06 വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള PY അഡറ്റ്ജസറ്റ്കമനറ്റ് തുക  
(വകാര്ഷലിക കണക്കലികല നതീക്കലിയലിരലിപ്പലില അധലികല വന്നതേറ്റ്)

₹8,195

2005-06 വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരല ബകാങറ്റ് കതേറകായലി കഡബലിററ്റ് കചെയ തുക 
(വകാര്ഷലിക കണക്കലികല നതീക്കലിയലിരലിപ്പലില അധലികല വന്നതേറ്റ്)

₹20,955

തമല  പരകാമര്ശലിച  തുകകള്  ക്രമതീകരലിക്കകാകതേ  തുടെര്ചയകായലി  റതീ
കണ്സലിലലിതയഷന്  പതലികയലില  ഉള്കപ്പടുത്തെലി  വരുന്നതേലികന  കകാരണല
വരക്തമകാതക്കണതേകാണറ്റ്.  ഇത്തെരത്തെലിലുള്ള ഇനങള് പതലികയലില ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതേറ്റ്  റതീ
കണ്സലിലലിതയഷന് നടെപടെലികളുകടെ കൃതേരതേ നഷ്ടകപ്പടുത്തുന്നതേകാണറ്റ്. 
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5-2 വക്കാര്ഷഡികേകേണകറ്റ് പ്രകേക്കാരമുള്ള സക്കാമ്പത്തെഡികേ സഡിതഡി
മുന് ബകാക്കലി 93,47,18,982*

വരവറ്റ് 3,32,36,86,347

(+) മുന്വര്ഷങളലികല പണമകാക്കകാത്തെ കചെക്കുകള്തേലിരലികക വരവലികലടുത്തെതേറ്റ് 10,39,933

ആകക വരവുകള് 4,25,94,45,262

കചെലവറ്റ് 2,91,60,86,839

(-)മുന്വര്ഷങളലികല കചെക്കകള് പണമകാക്കലിയതേറ്റ് 1,946

31/3/2016 കല നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് 1,34,33,56,477

റതീ  -  കണ്സലിലലിതയഷന് പതലിക

കൂട്ടുക

1 പണമകാക്കകാത്തെ കചെക്കുകള് 13,16,35,420

2 കതേറകായലി കക്രഡലിററ്റ് കചെയ തുക 52,27,505

3 ബകാങറ്റ് കഡബലിററ്റ് കചെയതേലില കുറവറ്റ് വന്ന തുക 35,257

4 ശമളയലിനത്തെലില അധലികല നലകലിയ തുക തേലിരലികക ഈടെകാക്കലിയതേറ്റ് 1,010

5 വലിശദകാലശങള് ലഭരമലകാത്തെതേലിനകാല തേന്വര്ഷല 
ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ തുക

2,08,44,422

ആകക 15,77,43,614

കുറക്കുക

1 തേന്വര്ഷല വരവറ്റ് വന്നതേലില ബകാങറ്റ് അടുത്തെ വര്ഷല മകാതല വരവറ്റ് 
തരഖേകപ്പടുത്തെലിയ തുക

32,09,879

2 വരവറ്റ് വന്നതേലില കുറവകായലി കക്രഡലിററ്റ് കചെയ തുക 11,73,540

3 തേരല തേലിരലിക്കകാത്തെതുല അധലികമകായലി കഡബലിററ്റ് കചെയതുമകായ തുക 58,93,366

4 വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരല  P.Y അഡറ്റ്ജസറ്റ്കമനറ്റ് തുക 8,195

5 വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരല ബകാങറ്റ് കതേറകായലി കഡബലിററ്റ് കചെയ തുക 20,955

6 മുന് വര്ഷങളലില കതേറകായലി ക്ര ഡലിററ്റ് കചെയ തുക 1,23,568

7 L.C ഇനത്തെലില ബകാങറ്റ് കഡബലിററ്റ് കചെയതേലില ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ തുക 31,98,572

8 തപകയ്മെനറ്റ് അകക്കക്കൌണലില നലിനല കഡബലിററ്റ് കചെയതേലില 
ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ തുക

7,04,235

9 ഇ.പലി.എഫറ്റ്.ഇനത്തെലില സര്ക്കകാര് മുതേലകൂടലിയ തുക 30,41,469

10 സര്വ്വകലകാശകാല അകക്കക്കൌണലില മുതേല കൂടകാന് 
പലി.ഡലി.അകക്കക്കൌണലില നലിനല പലിന്വലലിച.  എന്നകാല 
സര്വ്വകലകാശകാല അകക്കക്കൌണലില അടെചലില

50,00,000

31/03/2016 ല ബകാങറ്റ് അകക്കക്കൌണ്ടുകള് പ്രകകാരമുള്ള നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് 1,47,87,26,312
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*2014-15 ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് പ്രകകാരല നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് 54,87,09,524/- രൂപയകാണറ്റ്.
എന്നകാല  തേന്വര്ഷല  മുന്നലിരലിപ്പകായലി  എടുത്തെലിട്ടുള്ളതേറ്റ്  93,47,18,982/-  രൂപയകാണറ്റ്.
എഫറ്റ്.ഡലി.ഇനത്തെലില  35,30,65,954/-  രൂപയല  ടെലി.പലി.എ.390  അകക്കക്കൌണലികല
34,26,603/-  രൂപയല,  ടെലി.പലി.എ.395  അകക്കക്കൌണലികല  1,02,30,067/-  രൂപയല,
ടെലി.പലി.എ.150  അകക്കക്കൌണലികല  1,92,86,834/-  രൂപയല  തചെര്ത്തെറ്റ്  മുന്നലിരലിപ്പറ്റ്
കണക്കകാക്കലിയതേലിനകാലകാണറ്റ്  ഇപ്രകകാരല  വരതേരകാസമുണകായതേറ്റ്.   ടെലി.പലി.എ.70
അകക്കക്കൌണലില രജലിസകാറുകടെ തപരലില  2014-15  ല 14,42,627/-  രൂപ നതീക്കലിയലിരലിപ്പുണറ്റ്.
ടെലി  അകക്കക്കൌണറ്റ്  ഫലിനകാന്സറ്റ്  ഓഫതീസറുകടെ  തപരലില  ആക്കലിയകാല  മകാതതമ  തേന്വര്ഷ
മുന്നലിരലിപ്പലില ഉള്കപ്പടുത്തെകാനകാവുകയള.

31/3/2016   കല ബകാങറ്റ് നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് വലിശദകാലശങള്
# അകക്കക്കൌണലികന

തപരറ്റ്
അകക്കക്കൌണറ്റ് പ്രകകാരല

നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് (₹)
യഥകാര്ത

നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് (₹)

1 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. നല.2 അകക്കക്കൌണറ്റ് 12,00,05,736 2,04,56,899 

2 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. നല.10 അകക്കക്കൌണറ്റ് 4,03,458 16,26,526 

3 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. എസറ്റ് 9 അകക്കക്കൌണറ്റ് -9,02,540 26,57,583 

4 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. നല.5 അകക്കക്കൌണറ്റ് 41,03,579 41,23,456 

5 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. നല.7 അകക്കക്കൌണറ്റ് 53,36,629 5,66,807 

6 സബറ്റ് ടഷറലി - പലി.ഡലി.അകക്കക്കൌണറ്റ് 28,55,20,517 40,52,38,518 

7 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. നല.1 അകക്കക്കൌണറ്റ്, 
കണ്തടകാളര് ഓഫറ്റ് എകകാല

1,33,86,178 2,24,83,913 

8 കനറകാ ബകാങറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി 4,01,82,358 4,21,48,392 

9 എസറ്റ്.എ.പലി. - കനറകാ ബകാങറ്റ് 1,000 1,000 

10 സലിനലിതക്കററ്റ് ബകാങറ്റ് - 216/93 2,51,79,795 26,044 

11 സലിനലിതക്കററ്റ് ബകാങറ്റ് - 44052140000096 16,460 10,201 

12 സലിനലിതക്കററ്റ് ബകാങറ്റ് - എഫറ്റ്.ഡലി.അകക്കക്കൌണറ്റ് 29,24,964 29,24,964 

13 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. തൃശ്ശൂര് 8,213 8,213 

14 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി., തേലതശരലി 23,165 23,165 

15 സര്വ്വകലകാശകാല കസനര്, ആതനകാത്തെറ്റ് 1,64,693 1,64,693 

16 സര്വ്വകലകാശകാല കസനര്,  കടെമത്തെറ്റ് 1,60,180 1,60,180 

17 സര്വ്വകലകാശകാല കസനര്,  കവരത്തെലി -4,52,621 -4,52,621

18 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.  ഇ.ഇ.എഫറ്റ്.സലി, തതേഞലിപ്പലല 62,14,13,96 6,14,94,321 

19 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. തപകയ്മെനറ്റ് അകക്കക്കൌണറ്റ് 77,29,529 13,38,29,811 

20 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല.67169769523 1,52,36,056 1,90,57,999 

21 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല.67177998543
(എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്)

83,66,530 83,66,530 
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22 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല.67212887970 3,368 3,368 

23 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല.67198576274 54,25,000 54,22,516 

24 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. 672163000093 4,96,482 4,96,482 

25 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. 67216081423 2,05,141 2,05,141 

26 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. 67221669064 7,88,632 7,88,632 

27 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. ഓണ്കലന് കപയറ്റ് കമനറ്റ് 
അകക്കക്കൌണറ്റ്

2,29,722 2,20,722 

**28 എസറ്റ്.ബലി.ടെലി. അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. 67228312415 22,86,035 22,86,035 

29 റസ അകക്കക്കൌണറ്റ് നല. 67322926915 29,37,310 29,37,310 

30 ഹ്രസശ്വകകാല എഫറ്റ്.ഡലി.അകക്കക്കൌണലികല തുക 30,00,00,000 30,00,00,000 

31 എല.സലി. മകാര്ജലിന് മണലി കഡതപ്പകാസലിററ്റ് 2,19,00,000 2,19,00,000 

32 മററ്റ് എഫറ്റ്.ഡലി. അകക്കക്കൌണലികല 31/03/2016 
കല ബകാലന്സറ്റ്

37,94,21,536 37,94,21,536 

33 31/03/2016 ടെലി.പലി.എ. അകക്കക്കൌണറ്റ് ബകാലന്സറ്റ് 4,01,27,976 4,01,27,976 

ആകക 1,34,33,56,477 1,47,87,26,312 

 

**എസറ്റ്.ബലി.ടെലി.അകക്കക്കൌണറ്റ്  നമര്  67228312415  (e-procurement  Project)  ല
ധനകകാരരവകാര്ഷലിക  കണക്കറ്റ്  പ്രകകാരല  31/03/16  ല  22,86,035/-  രൂപയകാണറ്റ്
നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ്  തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്.   എന്നകാല  ഹകാജരകാക്കലിയ  ബകാങറ്റ്  തസററ്റ്കമനറ്റ്
പ്രകകാരല  ബകാങലിലുല,  കകാഷറ്റ്ബക്കലിലുല  നതീക്കലിയലിരലിപ്പകായലി  42,98,350/-  രൂപ ഉണറ്റ്.   ടെലി
വരതേരകാസല ക്രമതീകരലിക്കകാനുള്ള നടെപടെലികള് സശ്വതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

5-3  വഡിവഡിധ ധനസഹക്കായങ്ങളുസം വഡിനഡികയക്കാഗവസം
എ  )   വലിവലിധ ധനസഹകായങള്

1. സലസകാന സര്ക്കകാരലില നലിനള്ള പദതേലിയലിതേര ധനസഹകായല 1,37,90,40,000 

2. സലസകാന സര്ക്കകാരലില നലിനള്ള പദതേലി ധനസഹകായല 22,75,00,000 

3. യ.ജലി.സലി.ധനസഹകായല 4,08,71,500 

4. പ്രതതേരക ആവശരങള്ക്കകായള്ള ധനസഹകായങള്

എ) യ.ജലി.സലി 2,53,59,845 

ബലി) വരക്തലിഗതേ ഗതവഷണ പദതേലികള് - യ.ജലി.സലി ഫണറ്റ് കചെയ്യുന്നതേറ്റ് 33,39,187 

സലി) മററ്റ് ഏജന്സലികള് 1,37,52,209 

ഡലി) വരക്തലിഗതേ  ഗതവഷണ  പദതേലികള്  -  മററ്റ്  ഏജന്സലികള്  ഫണറ്റ്
കചെയ്യുന്നതേറ്റ്

22,40,321 

ഇ) തകന സര്ക്കകാരലില നലിനള്ള ധനസഹകായല 5,12,57,000
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എഫറ്റ്) വരക്തലിഗതേ  ഗതവഷണ  പദതേലികള്  -  തകന  സര്ക്കകാര്  ഫണറ്റ്
കചെയ്യുന്നതേറ്റ് 

1,21,53,653 

ജലി) വലിവലിധ കചെയറുകള്, എല.പലി.മകാരുകടെ പ്രകാതദശലിക വലികസന ഫണ്ടുകള്
മുതേലകായവ

48,26,703 

എചറ്റ്) നകാഷണല സര്വ്വതീസറ്റ് സതീല 46,54,657 

ആകക 11,80,60,573 

1)   സലസകാന സര്ക്കകാരലില നലിനള്ള പദതേലിയലിതേര ധനസഹകായല

2015-16  വര്ഷല  സലസകാന  സര്ക്കകാറലികന  പദതേലിയലിതേര  ധനസഹകായമകായലി
₹1,37,90,40,000/- ലഭലിചലിട്ടുണറ്റ്.  വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നല.

മകാസല സര്ക്കകാര്
ഉത്തെരവറ്റ് നല., തേതീയതേലി

തുക (₹) ചെലകാന്
നല.

തേതീയതേലി ടഷറലി

1 ഏപ്രലില
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 839/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 25/04/2015

11,49,20,000 83 30/04/15 തേലിരൂര
ങകാടെലി

2 കമയറ്റ്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 1116/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല,
തേതീയതേലി 22/05/2015

11,49,20,000 145 29/05/15 "

3 ജൂണ്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 1539/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 23/06/2015

11,49,20,000 120 27/06/15 "

4 ജൂകല
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 1191/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 24/07/2015

11,49,20,000 292 29/07/15 "

5 ആഗസറ്റ്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 2101/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 17/08/2015

11,49,20,000 301 19/08/15 "

6 കസപ്തലബര്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 2467/2015
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 19/09/2015

11,49,20,000 180 28/09/15 "

7 ഒതക്ടകാബര്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 2726/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 19/10/2015

11,49,20,000 47 29/10/15 "

8 നവലബര്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 2996/2015
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 26/11/2015

11,49,20,000 2516
(സര്ടലിഫലി
ക്കററ്റ് ഓഫറ്റ്
റമലിറന്സറ്റ്)

02/12/15 "

9 ഡലിസലബര്
2015

സ.ഉ. (സകാധകാ) 4099/2015
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 14/12/2015

11,49,20,000 405 03/12/15 "
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10 ജനുവരലി
2016

സ.ഉ. (സകാധകാ) 164/2016 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 20/01/2016

11,49,20,000 2023 01/02/16 "

11 കഫബ്രുവരലി
2016

സ.ഉ. (സകാധകാ) 507/2016 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 19/02/2016

11,49,20,000 329 28/02/16 "

12 മകാര്ചറ്റ്
2016

സ.ഉ. (സകാധകാ) 740/2016 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, 
തേതീയതേലി 15/03/16

11,49,20,000 301 29/03/16 "

ആകക 1,37,90,40,000

2)   സലസകാന സര്ക്കകാരലില നലിനള്ള പദതേലി ധനസഹകായല

2015-16  വര്ഷല  പദതേലി  ധനസഹകായ  ഇനത്തെലില  ₹21,75,00,000/-
സര്വ്വകലകാശകാല കകപ്പറലിയലിട്ടുണറ്റ്.    വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

സര്ക്കകാര്
ഉത്തെരവറ്റ് നല., തേതീയതേലി

തുക (₹) ചെലകാന്
നല. & തേതീയതേലി

ടഷറലി

1-ആല
പകാദല

സ.ഉ. (സകാധകാ) 1028/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, തേതീയതേലി 
14/05/2015

5,43,75,000 86
27/05/15

തേലിരൂരങകാടെലി

2-ആല
പകാദല

സ.ഉ. (സകാധകാ) 2156/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, തേതീയതേലി 
20/08/2015

5,43,75,000 448
11/09/15

"

3-ആല
പകാദല

സ.ഉ. (സകാധകാ) 3000/2015 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, തേതീയതേലി 
26/11/2015

5,43,75,000 2512
02/12/15

(സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്
ഓഫറ്റ് റമലിറന്സറ്റ്)

"

4-ആല
പകാദല

സ.ഉ. (സകാധകാ) 165/2016 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല, തേതീയതേലി 
20/01/2016

5,43,75,000 2044
01/02/16

"

ആകക 21,75,00,000 

3) കവതസണ് ഘടറ്റ് ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ് തപ്രകാഗകാല-ആര് & ഡലി തപ്രകാജക്ടലിനുള്ള ധനസഹകായല

ഗവ. ഉത്തെരവറ്റ് നല. വലിഹലിതേല (₹) ചെലകാന് നല. തേതീയതേലി ടഷറലി

ആദരഗഡ സ.ഉ.(കക) നല. 384/2015/plg, 
തേതീയതേലി 25/08/2015

5,43,600 2801 19/02/16 തേലിരൂരങകാടെലി
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4)  സര്വ്വകലകാശകാല കസനര് തഫകാര് ഫലിനകാന്ഷരല ഇക്കതണകാമലികറ്റ്  &  ഫലിനകാന്ഷരല
എഞലിനതീയറലിലഗലിനുള്ള സര്ക്കകാര് ധനസഹകായല

# ഗവ. ഉത്തെരവറ്റ് നല. വലിഹലിതേല (₹) ചെലകാന് നല. തേതീയതേലി ടഷറലി

1. സ.ഉ. (സകാധകാ) നല. 2999/15/
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല 26/11/2015

1,00,00,000 2513
(സര്ടലിഫലിക്കററ്റ്

ഓഫറ്റ് റമലിറന്സറ്റ്)

02/12/15 തേതീരൂരങകാടെലി

5) ഗകാനലിയന് സഡതീസറ്റ് കചെയറലിനുള്ള സര്ക്കകാര് ധനസഹകായല

# ഗവ. ഉത്തെരവറ്റ് നല. വലിഹലിതേല (₹) ചെലകാന് നല. തേതീയതേലി ടഷറലി

1. സ.ഉ. (സകാധകാ) നല.671/16 
ഉന്നതേവലിദരകാഭരകാസല 04/03/2016

5,00,000 297 30/03/13 തേതീരൂരങകാടെലി

ബലി  ) 2015-16   സകാമത്തെലിക വര്ഷ ല അനുവദലിച വലിനലിതയകാഗ സകാകരപതങള്

ക്രമ
നല.

ഫണലിലഗറ്റ്
എജന്സലിയകടെ

ഉത്തെരവറ്റ് നല./തേതീയതേലി

സശ്വതീകരലിച 
ധന

സഹകായല (₹)

ഉപയക്ത
മകാക്കലിയ
 തുക (₹)

ഉതദ്ദേശരല വലിനലിതയകാഗ
സകാകരപതല
നല./തേതീയതേലി

1 യ.ജലി.നല.എഫറ്റ്
27/11/2008

(എ.എസറ്റ്.സലി)
തേതീയതേലി 29/02/2008

& 27/09/2010

13,37,828 33,85,833 UGC-ASC-Construction
of Guest House XI Plan

period-UC 2009-10
മുതേല 2012-13 വകര

അനുവദലിച

എല.എഫറ്റ്.സലി.യ.
എ 3/124/15

തേതീയതേലി 22/04/15

2 No.SR/SOPS-115/2009
dated 19/08/2010

5,37,050 5,81,622 ഡലി.എസറ്റ്.ടെലി.തപ്രകാജക്ടറ്റ്-
തഡകാ.എല.സകാബ,

കപ്രകാഫസര്, തബകാടണലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

(01/10/2010 മുതേല
31/03/2014 വകര
യ.സലി.അനുവദലിച)

എല.എഫറ്റ്.സലി.യ.
എ 3/115/15

തേതീയതേലി 22/04/15

3 F.No.11-4/2012(SU-1) 
dated 09/10/2012

46,349 45,916 U.G.C. XII Plan Scheme
equal opportunity cell
grant in aid 2012-13

മുതേല 2014-15
വകരയള്ള

യ.സലി.അനുവദലിച

എല.എഫറ്റ്.സലി.യ.
എ 3/23/15

തേതീയതേലി 08/05/15

4 F.No.7-30/2007(WS) 
dated 03/03/2009

10,00,000 16,94,960 പുതുക്കലിയ യ.സലി.യല
കചെലവറ്റ് പതലിക

(വുമണ് സഡതീസറ്റ്)

എല.എഫറ്റ്.സലി.യ.
എ 3/187/15

തേതീയതേലി 29/07/15
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5 F.No.9-5/2012 (SU.1)
dated 31/08/2012

9,29,589 9,16,961 Remedial coaching for
SC/ST/OBC (Non-
cremy layer) and

minority community
student U/C issued for

account from
01/04/2012 to
31/03/2015

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/776/15

തേതീയതേലി 27/10/15

6 No.(T) 71/SR/2011
Cste,TVM

dated 31/05/2011

15,78,364 15,67,252 കക.എസറ്റ്.സലി.എസറ്റ്. 
ടെലി.ഇ. തപ്രകാജകടെറ്റ്-
തഡകാ.തജകാസറ്റ്.ടെലി.

പുത്തൂര്-തബകാടണലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/849/15

തേതീയതേലി 06/11/15

7 F.No.5-268/2009
(HRP) dated
13/01/2010

3,95,200 4,38,643 മലയകാളല
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്-

യ.ജലി.സലി. അസലിസഡറ്റ്
തമജര് റലിസര്ചറ്റ്

തപ്രകാജക്ടറ്റ് അണര്
തഡകാ.ഉമര് തേറതമല

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/735/15

തേതീയതേലി 06/11/15

8 F.No.39-836/2010
(SR) dated 13/01/2011

7,26,456 7,89,666 ഡലിപ്പകാര്ടകമനറ്റ് ഓഫറ്റ്
കകമലിസലി

തഡകാ.എബ്രഹകാല
തജകാസഫലികന

കതീഴലിലുള്ള
യ.ജലി.സലി.തമജര്

തപ്രകാജക്ടറ്റ്

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/1018/15

തേതീയതേലി 19/01/15

9 F.No.11-2/2007 (SU-1)
dated 31/03/2008

4,63,25,000 5,90,10,84
4 

യ.ജലി.സലി. XI-ആല
പദതേലി-ജനറല

ഡവലപ്പറ്റ്കമനറ്റ് സലില
(01/04/2007 മുതേല
31/03/2015 വകര)
കഫനല യ.സലി

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/473/15

തേതീയതേലി 14/03/16

10 F.No.11-2/2007 (SU-1)
dated 09/06/2007,

31/03/2008

2,76,31,566 3,81,05,820 യ.ജലി.സലി. XI-ആല
പദതേലി-കമര്ജറ്റ്ഡറ്റ് സലില

പദതേലിയകടെ
01/04/2007 മുതേല

31/03/2015 വകരയള്ള
യ.സലി. 

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/473/15

തേതീയതേലി 14/03/16

11 UGC Lr.
No.F.No.7/30/2007

(WS)
dated 03/03/2009

0 9,87,753 യ.ജലി.സലി. വുമണ്
സഡതീസറ്റ്

യ.സലി./കചെലവറ്റ്
പതലിക 2010-11, 2011-12

അനുവദലിച

കക.എസറ്റ്.എ-
സലി.എല.യ/
എ 3/1108/15

തേതീയതേലി 23/03/16
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5-4  ക്രമരീകേരഡികക്കാത്തെ മുന്കൂര് തുകേകേള - ₹8,99,28,142/-
 അഡശ്വകാന്സറ്റ്  രജലിസര്  പ്രകകാരല  1975-76  മുതേല   2015-16  വകര  വലിവലിധ
ഡലിപ്പകാര്ട്ടുമന്റുകളലിലകായലി  അനുവദലിക്കകപ്പട  8,99,28,142/-  രൂപയകടെ  മുന്കൂര്  തുകകള്
ക്രമതീകരലിക്കകാകതേ  അവതശഷലിക്കുന.  കക.എഫറ്റ്.സലി  ആര്ടലിക്കലിള്  99  പ്രകകാരല,
അനുവദലിക്കുന്ന  മുന്കൂര്  തുകകള്  കഴലിയന്നത  തവഗല  ക്രമതീകരലിക്കണകമന്നറ്റ്
വരക്തമകാക്കുനണറ്റ്.  മുന്കൂര്  യഥകാസമയല  ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ  പകല  തേലിരലികക
ഈടെകാക്കുന്നതേലിനറ്റ്  ജലി.ഒ  (പലി)  1035/2000.ഫലിന്  തേലിയതേലി  19/07/2000,
ജലി.ഒ(പലി)419/11/Fin  തേലിയതേലി  04/10/2011  സര്ക്കകാര് കര്ശന നലിര്തദ്ദേശല നലകലിയലിട്ടുണറ്റ്.
ടെലി  ഉത്തെരവുകള്  പ്രകകാരല  മുന്കൂര്  തുക  കകപ്പറലി  മൂന്നറ്റ്  മകാസത്തെലിനകല  ബലില്ലുകള്
ഹകാജരകാതക്കണതുല,  മുന്കൂര്  തുക  കകപ്പറലി  തമല  തുക  മുഴുവന്  കചെലവഴലിക്കകാകതേ  3
മകാസത്തെലിനുളളലില ക്രമതീകരണത്തെലിനകായലി അനുവദലിക്കുന്ന ബലില്ലുകളലില കചെലവഴലിക്കകാത്തെ
തുകക്കറ്റ് തുക കകപ്പറലിയ തേലിയതേലി മുതേല 18%  വകാര്ഷലിക പലലിശ ഈടെകാതക്കണതുമകാണറ്റ്.
സമയ പരലിധലിക്കുളളലില ക്രമതീകരലിക്കകാത്തെ മുഴുവന് തുകക്കുല പണല പലിന്വലലിച തേലിയതേലി
മുതേല 18%  വകാര്ഷലിക പലലിശ ഈടെകാതക്കണതേകാണറ്റ്.

ക്രമതീകരലിക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന തുകകളുകടെ ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമന്റുകള് തേലിരലിചളള വലിവരല 

ക്രമ നമര് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് തുക (₹)

1 ഡതീന് ഓഫറ്റ് സ്റ്റുഡനറ്റ് കവലകഫയര് 2,09,21,596 

2 അഡലററ്റ് &കണലിനമ്പ്യൂയലിലഗറ്റ് എ ഡദ്യുതക്കഷന് 7,540 

3 വലിദൂര വലിദരകാഭരകാസല 43,54,180 

4 ഭരണ വലിഭകാഗല 30,28,502 

5 സ്കൂള് ഓഫറ്റ് ഡകാമ 3,23,789 

6 ഫലിസലിക്കല എഡദ്യുതക്കഷന് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 48,67,579 

7 എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 17,83,783 

8 പ്രസലിദതീകരണ വലിഭകാഗല 6,41,087 

9 കഹലത്തെറ്റ് കസനര് 1,684 

10 സര്വ്വകലകാശകാല പ്രസറ്റ് 4,92,652 

11 കമന്സറ്റ് തഹകാസല 27,12,154 

12 വുമന്സറ്റ് തഹകാസല 33,66,364 

13 സ്റ്റൂഡനറ്റ്സറ്റ് തഹകാസല 17,875 

14 എല.സലി.എ റഗുലര് -തൃശൂര് 5,000 

15 കമമ്പ്യൂടര് കസനര് 50,000 

16 ഇന്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ഓഫറ്റ് എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് 5,05,000 

17 സ്കൂള് ഓഫറ്റ് കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് 17,500 

18 എല.എസറ്റ്.ഡബമ്പ്യൂ.കസനര് സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി 11,500 

19 എല.ബലി.എ (ഫുള് കടെല) തൃശൂര് 15,000 
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20 എല.സലി.എ റഗുലര് 29,500 

21 പകാരകാകമഡലിക്കല സയന്സറ്റ് 1,00,000 

22 യ.ജലി.സലി അണ് അകസന്ഡറ്റ് ഗകാനറ്റ്സറ്റ് 7,75,563 

23 കമമ്പ്യൂടര് കസനര് ഐ.ടെലി മലിഷന് 1,50,000 

24 എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ് 74,64,178 

25 കസനര് തഫകാര് ഫലിസലിക്കല എഡദ്യുതക്കഷന് 19,000 

26 എന്ടന്സറ്റ് എകകാല 1,00,000 

27 പരതീകകാ ഭവന് 5,01,709 

28 ഇലഗതീഷറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 23,000 

29 തബകാടണലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 4,40,258 

30 കബകാടകാണലിക്കല ഗകാര്ഡന് 38,12,308 

31 ഹലിനലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 42,500 

32 അറബലികറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 3,000 

33 സലി.എചറ്റ്.എല.കക കലബ്രറലി 22,22,500 

34 ഹലിസറലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 65,000 

35 ഡലി.സലി.എല.എസറ്റ് 6,94,935 

36 ഫലിസലികറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 1,63,775 

37 എഡദ്യുതക്കഷന് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 1,58,001 

38 കവരത്തെലി കസനര് 15,000 

39 എക്കതണകാമലികറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 13,000 

40 പരതീകകാ ഭവന് 2,76,50,134 

41 തഫകാകറ്റ് തലകാര് സഡതീസറ്റ് 4,95,000 

42 കലബ്രറലി &ഇന്ഫര്തമഷന് സയന്സറ്റ് 22,379 

43 ഇനര് യൂ.സലിറലി കസനര് തഫകാര് പകാനറ്റ്ബതയകാ കടെതകകാളജലി 10,000 

44 ഇ.എല.എല.ആര്.സലി 1,50,000 

45 യ.എസറ്റ്.ഐ.സലി 10,000 

46 സലസ്കൃതേല ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 27,500 

47 ടെലി.എ അഡശ്വകാന്സറ്റ് 74,625 

48 കകമലിസലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 1,94,142 

49 എതസററ്റ് അഡലിനലിതസറതീവറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് 81,350 

50 എല.ഡലി.കസല 6,75,250 

51 എല.ബലി. എ സശ്വകാശയല 40,000 

52 ഫലിതലകാസഫലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് 5,000 

53 യൂ.സലിറലി എലതപകാകയ്മെനറ്റ് തഫകാര് കഗഡന്സറ്റ് ബമ്പ്യൂതറകാ 3,52,000 
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54 എല.സലി.എ ഈവനലിലഗറ്റ് 29,500 

55 കസതക്കകാളജലി 1,000 

56 കസനര് തഫകാര് വുമണ് സഡതീസറ്റ് 12,000 

57 യ. കടെകറ്റ് 48,750 

58 മകാസറ്റ് കമമ്പ്യൂണലിതക്കഷന് ആന്ഡറ്റ് തജണലലിസല 7,500 

59 നകാതനകാ സയന്സറ്റ് 1,26,000 

ആകക. 8,99,28,142 

ക്രമതീകരലിക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന തുകകളുകടെ വര്ഷല തേലിരലിചളള വലിവരല

വര്ഷല തുക (₹)

1975-76 30,120 

1976-77 30,676 

1977-78 26,350 

1978-79 3,52,649 

1979-80 5,16,133 

1980-81 4,26,191 

1981-82 84,314 

1982-83 1,64,666 

1983-84 1,65,217 

1984-85 3,03,829 

1985-86 1,62,643 

1986-87 3,20,106 

1987-88 8,44,634 

1988-89 10,66,008 

1989-90 8,39,036 

1990-91 14,65,026 

1991-92 1,93,114 

1992-93 22,88,665 

1993-94 30,80,667 

1994-95 18,05,218 

1995-96 49,86,649 

1996-97 6,75,672 

1997-98 5,34,057 

1998-99 6,65,661 
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1999-00 13,63,096 

2000-01 15,40,361 

2001-02 16,57,068 

2002-03 13,94,224 

2003-04 27,87,090 

2004-05 33,95,002 

2005-06 89,67,739 

2006-07 24,17,310 

2007-08 32,01,148 

2008-09 40,55,410 

2009-10 50,08,808 

2010-11 14,05,157 

2011-12 30,40,205 

2012-13 30,18,601 

2013-14 95,94,114 

2014-15 65,97,313 

2015-16 94,58,195 

ആകക 8,99,28,142 

5-5  എന്കഡക്കാവറ്റ്പമന്റുകേള
ഒരു  സലഭകാവനയല  വലിവലിധ  ഫണലിലഗറ്റ്  ഏജന്സലികള്  തചെര്ന്നറ്റ്  രൂപല

കകകാടുത്തെലിട്ടുള്ള  ഒരു  അഡതീഷണല  തകകാര്പ്പസുല  ഉള്കപ്പകടെ  ആകക  61
എന്തഡകാവറ്റ്കമന്റുകള്  സര്വ്വകലകാശകാലയലില  നലിലവലിലുണറ്റ്.  31/03/2016  ല  വലിവലിധ
എന്തഡകാവറ്റ്കമന്റുകളലിലകായലി  ആകക  1,10,14,664/-  രൂപയകാണുള്ളതേറ്റ്.  വലിശദകാലശങള്
തേകാകഴ തചെര്ത്തെലിരലിക്കുന.

എന്കഡക്കാവറ്റ്പമന്റുകേള - 31/03/2016

ക്രമ നല. എഫറ്റ്.ഡലി.ആര്. നല. എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് തുക (₹)

തവകാളരല-III-
1

67356507246 കക.എന്.എന്.ഇളയത്തെറ്റ് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 50,250 

2 67225790530 കുഞലിരകാമന് കവദരര് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 1,00,000 

3 67234534836 ഐ.സലി.എ.ഐ.എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് തകകാര്പ്പസറ്റ്
122000/-

1,48,302 

4 67260989815 സുകുമകാര് അഴതീതക്കകാടെറ്റ് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്
തകകാര്പ്പസറ്റ് 24000/-

27,646 
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5 67269425056 ലതീല സറലിയ എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് തകകാര്പ്പസറ്റ്
 30000/-

35,659 

6 67341816070 സലി.എചറ്റ്.എല.കക. കചെയര് 27,71,112 

7 കജ.കജ.400415/7228 സദകാനനധര്മ പതീഠല 3,00,000 

8 67344959311 എന്.വലി.പലി. ഉണ്ണലിത്തെലിരലി എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 2,00,000 

9 കജ.കജ.400081/6944 വലി.എല.ബലി. കചെയര് 25,00,000 

10 കജ.കജ.400446/7259 പലി.സലി.വകാസുതദവന് ഇളയത്തെറ്റ് കമതമകാറലിയല 12,000 

11 400447/7260 വലി.കക.നകാരകായണ ഭടതേലിരലി കമതമകാറലിയല 8,500 

12 400488/7261 വകാഗറ്റ്ഭടെകാനന്ത എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

13 400449/7262 തഡകാ.കുഞലിരകാജ എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

14 കജ.കജ.400450/7263 വലി.എല.ബലി. എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

15 കജ.കജ.400451/7264 ലളലിതേകാലബലിക അന്തര്ജനല എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

16 കജ.കജ.400452/7265 കപ്രകാഫ.കക.വലി.ശര്മ എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

17 കജ.കജ.400453/7266 പണലിതേര് ഇ.വലി.രകാമന് നമ്പൂതേലിരലി
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

12,000 

18 കജ.കജ.400454/7267 എല.എസറ്റ്.തമതനകാന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 12,000 

19 എ.എ.218228/7842 ഇ.എല.എസറ്റ്.കചെയര് അഡതീഷണല തകകാര്പ്പസറ്റ് 22,50,000 

തവകാളരല-II-
20

67018396450 കപ്രകാഫ.സലി.എ.കഷതപ്പര്ഡറ്റ് കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 

21 67194195624 റവ.കമതസജറ്റ് തതേകാമസറ്റ് മൂതത്തെടെന്
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 

22 67194245689 മൂര്തക്കകാത്തെറ്റ് കുമകാരന് കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 

23 67018397793 ഫകാ.എ.ഗബ്രലിതയല കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് (തക്ലകാസറ്റ്ഡറ്റ്)

0 

24 67018374027 കൃഷ്ണന് നകായര് (തലററ്റ്) കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 

25 67018396290 ഗശ്വകാളലിറതയകാണ്സറ്റ് ഗകാസലില എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 5,670 

26 67018245990 വലി.വലി.രകാമയര്  കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

5,000 

27 67197933137 കക.പലി.തകശവതമതനകാന്  കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

29,101 

28 57018356025 നതീലലിയത്തെറ്റ് കുഞലിരകാമന്നകായര്
കമതമകാറലിയല എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 

29 67021785259 ഐ.സലി.എ.ഐ.എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 3,300 

30 67021779801 വലി.വലി.ദുകരസശ്വകാമലി ശകാസലികള്
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

3,000 
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31 67194751978 തഡകാ.പലി.തകശവതമതനകാന് കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

15,288 

32 67062018907 ഐ.എചറ്റ്.സലി.ഗശ്വകാളലിറതയകാണ്സറ്റ്
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

5,000 

33 67018356360 തഡകാ.എന്.ആര്.ലലിലലി കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

25,000 

34 67018355899 തഡകാ.എന്.പലി.കകാര്ത്തെലിയകായനലിഅമ
കമതമകാറലിയല എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

23,000 

35 67194430568 അഡശ്വ.കക.കുടലികൃഷ്ണതമതനകാന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 5,000 

36 67194864029 ലതീല & രവതീനന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 5,000 

37 67194863886 ക്രലിസ്തരന് കചെയര് 2,50,000 

38 671728205665 എല.എസറ്റ്.തമതനകാന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്
(തക്ലകാസറ്റ്ഡറ്റ്)

0 

39 67018355946 കപ്രകാഫ.സുകുമകാര് അഴതീതക്കകാടെറ്റ്
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

26,000 

40 67018356020 ഇസകാമലികറ്റ് കചെയര് 5,00,000 

41 67018374345 റവ.കക.എല.കപക്കൌതലകാസറ്റ് തകകാനലിക്കര
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

10,000 

42 67018374210 കപ്രകാഫ.കക.കജ.തജകാസഫറ്റ് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 23,501 

43 67194738403 സലി.എചറ്റ്.എല.കക. എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 25,000 

44 67021785055 എല.പലി.ശതീകുമകാരന്നകായര് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 25,000 

45 67075604340 കപ്രകാഫ.ജലി.ശങരപലികള്ള എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 38,000 

46 67143390737 തഡകാ.മൂസ.എ,ബക്കര് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 30,000 

47 67058708429 തഡകാ.മൂസ.എ,ബക്കര് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് കകാഷറ്റ്
അവകാര്ഡറ്റ്

15,000 

48 67058703941 ലതീല സക്കറലിയ കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

20,000 

49 57018356955 വലി.വലി.ശലിവരകാജന് കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

50,000 

50 67146666162 ഇ.എല.എസറ്റ്.കചെയര് 2,63,025 

51 67062080953 കലബ്രറലി എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് ഫണറ്റ് 2,31,365 

52 കജ.കജ.400003/6865 ഇ.എല.എസറ്റ്.കചെയര് തഡകാതണഷന്
കക.കക.എന്.കുറുപ്പറ്റ്

10,000 

53 67101595847 തഡകാ.വലി.രകാജല എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 31,095 

54 67021855456 കപ്രകാഫ.കക.കജ.തജകാസഫറ്റ് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്
അഡതീഷണല തകകാര്പ്പസറ്റ്

4,721 

55 കജ.കജ.400247/7110 ഗകാനലിയന് കചെയര് 3,00,000 
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56 67356169602 എല.എസറ്റ്.തമതനകാന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്
കലബയലിനറ്റ്

50,000 

57 67292794513 ഫകാ.മൂതത്തെടെന് എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് തകകാര്പ്പസറ്റ്
47000

52,252 

58 കജ.കജ.515272/7385 സദകാനനധര്മ പതീഠല 2,00,000 

59 67335951471 വലി.കക.സലി. എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ് 2,00,000 

60 67290239888 സലി.എചറ്റ്.എല.കക. കചെയര് 32,878 

61 67351926375 തഡകാ.പലി.തകശവ തമതനകാന് കമതമകാറലിയല
എന്തഡകാവറ്റ്കമനറ്റ്

95,400 

കമകാത്തെല 1,10,14,664 

5-6  എന്കഡക്കാവറ്റ്പമനറ്റ് അലക്കാത്തെ സഡിരനഡികകപേങ്ങള
ആകക 162 സലിരനലിതകപങളകാണറ്റ് 31/3/2016 നറ്റ് സര്വ്വകലകാശകാലയകടെ 

തപരലില നലിലവലിലുള്ളതേറ്റ്.
2014-15 കല മുന്ബകാക്കലി 35,30,65,954

കുറയറ്റ് ക്കുക

2014-15 ല പലിന്വലലിച നലിതകപങള് 6,36,65,443

കൂ  ട്ടുക

(എ) പലിന്വലലിച നലിതകപങള് പലലിശ തചെര്ത്തെറ്റ് വതീണ്ടുല നലിതകപലിചതേറ്റ്
2,23,16,202

(ബലി) 2014-15 കല പുതേലിയ നലിതകപങള്   6,77,04,823

നതീക്കലിയലിരലിപ്പറ്റ് 37,94,21,536

നതീക്കലിയലിരലിപ്പലികന വലിശദവലിവരല ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

ഫഡിക്സഡറ്റ് പഡകപക്കാസഡിററ്റ് - 31/03/2016

ക്രമ നല. എഫറ്റ്.ഡലി.ആര്. നല. തുക (₹)

തവകാളരല-1-
1 കജ.കജ.400189/7052 1,96,100 

2 കജ.കജ.400222/7085 2,06,400 

3 കജ.കജ.400184/7047 4,55,500 

4 കജ.കജ.400188/7051 3,50,000 

5 കജ.കജ.400049/6912 3,94,000 

6 കജ.കജ.643902/8437 8,55,000 

7 കജ.കജ.575235/7348 42,64,000 

8 കജ.കജ.400321 11,30,000 
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9 കജ.കജ.400201/7064 19,55,000 

10 കജ.കജ.400021/6883 3,57,000 

11 കജ.കജ.400336/7149 2,40,000 

12 കജ.കജ.400217/7080 2,00,000 

13 കജ.കജ.400310/7123 2,50,000 

14 കജ.കജ.515254/7361 72,58,100 

15 കജ.കജ.515253/7366 23,24,000 

16 67206695399 13,53,750 

17 കജ.കജ.515654/7468 11,20,000 

18 കജ.കജ.400151/7104 3,65,000 

19 കജ.കജ.400011/6873 16,10,000 

20 കജ.കജ.400429/7242 7,15,000 

21 കജ.കജ.400215/7078 17,32,300 

22 കജ.കജ.400113 19,85,000 

23 കജ.കജ.400306/71119 4,90,000 

24 കജ.കജ.515221/7334 13,85,000 

25 കജ.കജ.400437/7160 3,38,16,500 

26 67013915314 1,08,859 

27 6725757509 29,42,135 

28 കജ.കജ.400207/7070 3,00,000 

29 കജ.കജ.400408/7221 30,000 

30 കജ.കജ.400228/7091 9,40,000 

31 കജ.കജ.400480/7298 90,000 

32 കജ.കജ.515208/7321 9,39,700 

33 കജ.കജ.515746/7560 19,09,000 

34 കജ.കജ.515732/7548 5,00,000 

35 67203692618 12,54,552 

36 കജ.കജ.400401/7214 20,60,000 

37 67209291246 4,11,841 

38 67209251928 43,38,075 

39 കജ.കജ.515805/7620 3,65,000 

40 67312669302 89,630 

41 67256169571 4,68,576 

42 67231255971 13,96,457 
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43 67231028288 9,38,85,093 

44 67231457116 3,77,02,068 

45 കജ.കജ.400185/7048 6,43,000 

46 67168448159 3,82,118 

47 കജ.കജ.400213/7076 4,00,000 

48 67144181632 13,59,932 

49 67180449520 48,321 

50 കജ.കജ.020897/7762 1,55,000 

51 കജ.കജ.67249538040 18,31,194 

52 കജ.കജ.400407/7220 5,000 

53 കജ.കജ.400077/6940 90,000 

54 കജ.കജ.400436/7249 2,20,000 

55 കജ.കജ.515239/7352 8,65,000 

56 കജ.കജ.515240/7353 6,51,000 

57 കജ.കജ.515241/7354 2,16,000 

58 കജ.കജ.515256/7369 1,15,000 

59 കജ.കജ.515257/7370 1,45,000 

60 കജ.കജ.515291/7405 1,18,000 

61 കജ.കജ.515292/7406 1,40,000 

62 കജ.കജ.515616/7430 70,000 

63 കജ.കജ.400144/7007 60,000 

64 കജ.കജ.515293/7407 90,000 

65 കജ.കജ.515294/7408 6,35,000 

66 കജ.കജ.515707/7521 5,000 

67 കജ.കജ.515706/7520 11,40,000 

68 കജ.കജ.400158/7021 3,10,000 

69 കജ.കജ.400174/7037 17,75,000 

70 കജ.കജ.515224/7337 2,24,000 

71 കജ.കജ.400309/7122 30,000 

72 കജ.കജ.515712/7526 1,25,000 

73 കജ.കജ.400116/6979 3,05,000 

74 കജ.കജ.400132/6995 1,94,000 

75 കജ.കജ.400130/6993 86,000 

76 കജ.കജ.515252/7365 30,000 
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77 കജ.കജ.400129/6992 2,50,000 

78 കജ.കജ.400131/6994 1,74,000 

79 കജ.കജ.400320/7133 13,15,000 

80 കജ.കജ.400383/7194 2,45,000 

81 കജ.കജ.400381/7192 7,70,000 

82 കജ.കജ.515728/7542 22,10,000 

83 കജ.കജ.515729/7543 2,24,000 

84 കജ.കജ.400380/7191 4,74,000 

85 കജ.കജ.400402/7215 45,000 

86 കജ.കജ.400406/7219 35,000 

87 67145231991 1,23,13,674 

88 67145231786 1,14,57,194 

89 67145231877 44,98,497 

90 കജ.കജ.400455/7268 1,05,000 

91 കജ.കജ.515215/7328 1,75,000 

92 കജ.കജ.515216/7329 12,65,000 

93 കജ.കജ.400248/7111 2,43,000 

94 കജ.കജ.400249/7112 2,32,000 

95 കജ.കജ.400250/7113 2,30,000 

96 കജ.കജ.400301/7114 1,38,000 

97 കജ.കജ.400302/7115 85,000 

98 കജ.കജ.400303/7116 70,000 

99 കജ.കജ.515214/7327 7,05,000 

100 67158483127 11,12,796 

101 67158488909 1,58,307 

102 67158495654 5,49,500 

103 67245534572 4,69,100 

104 67244467866 3,16,866 

105 67244984997 9,55,125 

106 67245766296 13,32,734 

107 57167127420 1,25,753 

108 67173580111 42,034 

109 67178661427 1,25,653 

110 67178661289 81,452 
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111 67178870543 1,09,903 

112 67178870394 23,94,135 

113 67183846445 25,20,860 

114 കജ.കജ.515223/7336 9,75,000 

115 6719108670 2,78,582 

116 67191017315 11,76,242 

117 67191018954 10,37,569 

118 67191018749 37,144 

119 67192273811 34,00,549 

120 67201843399 0 

121 67201843140 0 

122 67201842590 0 

123 67201838561 0 

124 67201843504 0 

125 67214369784 6,32,398 

126 67221403332 3,60,000 

127 67229249869 9,54,000 

128 67229249665 2,62,175 

129 67229250126 68,000 

130 67231827543 43,000 

131 67231785330 88,000 

132 67231782894 8,56,081 

133 67231784675 20,213 

134 67231749108 35,000 

135 67231827779 7,78,796 

142 67251380770 28,97,093 

143 67266950655 4,97,625 

145 67254048901 17,94,722 

146 67245049020 0 

149 67245048130 0 

152 6724504954 0 

153 67236970938 30,000 

154 67236999448 30,000 

155 67236999812 35,670 
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156 67236999992 1,60,515 

157 67236970858 15,40,000 

158 67262285058 6,20,571 

159 67262285150 57,072 

160 67262285207 1,22,957 

161 67262293807 7,06,788 

162 67262285423 62,592 

163 6726228547 18,00,000 

164 67271149976 18,00,000 

165 67271150302 12,000 

166 67271152424 9,80,000 

167 67271150142 2,70,000 

168 67271150084 2,50,000 

169 67271683625 11,00,000 

170 67271681298 1,20,000 

171 67271681403 1,20,000 

172 67271681481 36,000 

173 67277347019 10,00,000 

174 67280190569 45,000 

175 67280490897 6,00,000 

176 67292749923 12,70,000 

177 67292749810 4,40,000 

178 67292750916 2,40,000 

179 67292749876 60,000 

180 67299456974 4,00,000 

181 67299457388 1,00,000 

182 67299457661 2,00,000 

183 67299458632 2,00,000 

184 67299458870 10,00,000 

185 67299459169 8,00,000 

186 67299459534 8,07,500 

187 67299459748 14,00,000 

188 67299460027 1,00,000 

189 67299460232 7,00,000 
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190 67299458177 1,00,000 

191 67299458393 2,00,000 

192 67302003218 37,00,000 

193 67302003354 90,962 

194 67302003489 52,800 

195 673020037751 17,885 

196 67302003842 66,830 

197 67302003933 18,100 

198 6732003218 11,00,000 

199 67310804650 21,00,000 

200 6731085723 7,65,000 

201 67310806374 9,000 

202 67311297638 2,00,000 

203 67315610661 6,00,000 

204 67316986860 19,25,000 

205 67316942981 3,00,000 

206 67316943043 90,000 

207 67317843990 1,30,000 

208 67317844268 5,84,000 

209 67317844133 1,38,000 

210 67318312877 5,05,000 

211 67318312844 60,000 

212 67318586677 10,000 

213 67318586713 60,000 

214 67318587831 8,15,000 

215 67318587706 1,63,656 

216 67319111590 27,00,000 

217 67318312786 6,45,489 

1 6732444794 6,00,000 

2 67332054496 3,10,000 

3 67332055875 65,400 

4 67332056222 45,100 

5 67325634726 7,07,315 

6 67335951471 2,00,000 
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7 67342465824 50,91,370 

8 67342465711 50,91,370 

9 67342465926 12,72,842 

10 67338030058 20,73,157 

11 67338040986 20,65,871 

12 67338040793 2,56,98,243 

13 67339379020 0 

14 67339379188 0 

15 67343410318 48,23,300 

16 67356429346 3,23,208 

17 67356430077 37,13,000 

ആകക 37,94,21,536 

5-7  സര്കക്കാരഡികലകറ്റ് അടവക്കാകകണ തുകേകേള
തകന-സലസകാന  സര്ക്കകാരലിതലക്കറ്റ്  അടെവകാതക്കണ  ആദകായ  നലികുതേലി,  വലില്പന

നലികുതേലി/വകാററ്റ്,  തകരള  നലിര്മകാണ  കതേകാഴലിലകാളലി  തകമനലിധലി  തബകാര്ഡറ്റ്  വലിഹലിതേല
എന്നലിവയലില  തേന്വര്ഷല  ഈടെകാക്കലിയ  തുക,  അടെവകാക്കലിയ  തുക,  അടെവകാക്കകാന്
അവതശഷലിക്കുന്ന തുക എന്നലിവ സലബനലിച വലിശദകാലശങള് ചുവകടെ തചെര്ക്കുന.

 1. ആദകായ നലികുതേലി

 a) ആദകായ  നലികുതേലിയലിനത്തെലില  സര്വ്വകലകാശകാല  ഈടെകാക്കലി  സര്ക്കകാരലിതലക്കറ്റ്
അടെവകാക്കലിയ തുക സലബനലിച  2015-16 വകാര്ഷലിക കണക്കുകള് പ്രകകാരമുള്ള
വലിവരല തേകാകഴ കകകാടുക്കുന. 

വര്ഷല വരവറ്റ് (₹) കചെലവറ്റ് (₹) റലിമകാര്കറ്റ്

2015-16 7,06,71,032 7,06,71,032

 b) 2015-16 കല വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള വലിവരങള് തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.

വരവറ്റ് (₹) 7,06,71,032

അടെവകാക്കലിയ തുക (₹) 7,06,71,032

 c) ആദകായനലികുതേലിയമകായലി  ബനകപ്പട  തസററ്റ്കമനറ്റ്  പരലിതശകാധലിചതേലില  വലിവലിധ
ഇനങളലില നലിന്നറ്റ് ഈടെകാക്കലി അടെചലിട്ടുള്ള തുക തേകാകഴ പറയല പ്രകകാരമകാണറ്റ്.
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1. ശമളല, കപന്ഷന് 6,63,57,985

2. മറലിനങള് 49,44,711

ആകക 7,13,02,696

വകാര്ഷലിക  കണക്കലില  നലിനല  തസററ്റ്കമനറ്റ്  പ്രകകാരമുള്ള  വലിവരങള്
വരതേരകാസകപ്പടലിരലിക്കുന്നതേലികന കകാരണല വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

2. വകാററ്റ്  /  വലില്പന നലികുതേലി

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള വലിവരല തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള വരവറ്റ് : 90,29,592

തസററ്റ്കമനറ്റ് പ്രകകാരല അടെവകാക്കലിയ തുക : 90,99,219

വരതേരകാസല : 69,627

ടെലി വരതേരകാസത്തെലിനറ്റ് വലിശദതീകരണല നലതകണതേകാണറ്റ്.

3. തകരള നലിര്മകാണ കതേകാഴലിലകാളലി തകമനലിധലി തബകാര്ഡലിതലക്കുള്ള വലിഹലിതേല

വകാര്ഷലിക കണക്കറ്റ് പ്രകകാരമുള്ള വലിവരല തേകാകഴ തചെര്ക്കുന.
വരവറ്റ് : 19,43,554

അടെവകാക്കലിയ തുക : 19,17,973

ബകാക്കലി : 25,581

രജലിസര്  പ്രകകാരല  ഈയലിനത്തെലില  ഈടെകാക്കലി  ഒടുക്കലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്  ₹19,17,973/-
യകാണറ്റ്. ഈ വരതേരകാസത്തെലികന കകാരണല വലിശദതീകരലിതക്കണതേകാണറ്റ്.

5-8  ഓഡഡിററ്റ് ചെക്കാര്ജറ്റ്
വകാര്ഷലിക കണക്കുകള് പ്രകകാരമുള്ള ആകക വരവറ്റ് 3,35,78,51,116 

കുറയ്ക്കുക
1. സര്ക്കകാര് പദതേലിയലിതേര ധനസഹകായല

1,37,90,40,000 

2. സര്ക്കകാര് പദതേലി ധനസഹകായല 22,75,00,000 

3. യ.ജലി.സലി.ധനസഹകായല 4,08,71,500 

4. പ്രതതേരക ആവശരങള്ക്കകായലി നതീക്കലി വചലിട്ടുള്ള തുക 11,80,60,573 

5. ഋണ ശതീര്ഷകത്തെലികല തുക 45,06,41,381 

6. റസ പദതേലി പ്രകകാരമുള്ള തുക 2,51,17,508 
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7.  റലിക്കവറലികള്  ,   തേനതേറ്റ് വരുമകാനമലകാത്തെ മററ്റ് വരവുകള്
02-1020-01 കടെലലിതഫകാണ് വകാടെക 6,775

06-1037-01 റലിക്കവറതീസറ്റ് 86,57,127 

06-1039-01 ലതീവറ്റ് സകാലറലി കപന്ഷന് വലിഹലിതേല 1,37,39,956 

06-1040-01 കപന്ഷന് ഫണറ്റ് 0 

04-1383-02 ഇലകലിസലിറലി & വകാടര് ചെകാര്ജസറ്റ് 21,69,545 

06-1042-01 റതീ ഫണ്ടുകള് 10,20,794 2,55,94,197 

കൂട്ടുക
ഓവര് കഹഡറ്റ് ചെകാര്ജസറ്റ് (ഋണശതീര്ഷകത്തെലില 
ഉള്കപ്പടുത്തെലിയലിട്ടുള്ളതേറ്റ്) 

12,90,930 

ആകക 1,09,23,16,887 

ഓഡലിററ്റ് ചെകാര്ജറ്റ് കണക്കകാക്കകാന് പരലിഗണലിക്കുന്ന തുക 1,09,23,16,887 

2015-16 വര്ഷകത്തെ ഓഡലിററ്റ് ചെകാര്ജറ്റ് @ 1% 1,09,23,169 

31/3/2015 ല ഒടുക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന ഓഡലിററ്റ് ചെകാര്ജറ്റ് 1,52,27,889 

2015-16 ല ഒടുക്കലിയ ഓഡലിററ്റ് ചെകാര്ജറ്റ് 1,52,27,889 

31/3/2016 ല ഒടുക്കുവകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന ഓഡലിററ്റ് 
ചെകാര്ജറ്റ്

4,28,35,799 

 31/03/2015 ല ഒടുക്കുവകാന് ബകാക്കലിയണകായലിരുന്ന 1,52,27,889/- രൂപയലില 2015-
16  വര്ഷല  അടെവകാക്കലിയതേറ്റ്  1,52,27,889/-  രൂപയകാണറ്റ്.  ഓഡലിററ്റ്  റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്
പുറകപ്പടുവലിക്കുന്ന തേതീയതേലിയലില 4,28,35,799/- രൂപയകാണറ്റ് കുടെലിശലികയകായലിട്ടുള്ളതേറ്റ്. 

ഓഡലിററ്റ് ചെകാര്ജലിനത്തെലില ഒടുക്കുവകാന് ബകാക്കലിയള്ള തുക '0070-60-110-99 ഓഡലിററ്റ്
ചെകാര്ജസറ്റ്'  എന്ന  ശതീര്ഷകത്തെലില  ടഷറലിയലില  അടെവകാതക്കണതുല  ഒറലിജലിനല  ചെലകാന്
ഡയറക്ടര്,  തകരള  സലസകാന  ഓഡലിററ്റ്  വകുപ്പറ്റ്,  വലികകാസറ്റ്  ഭവന്,  തേലിരുവനന്തപുരല  -
695033 എന്ന വലിലകാസത്തെലില അയച കകകാടുതക്കണതുമകാണറ്റ്.

5-9  ഓഡഡിററ്റ് പ്രതര്യവകലക്കാകേനസം
ആകക വരവറ്റ് 3,35,78,51,116

ആകക കചെലവറ്റ് 2,98,37,91,662

സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനുണകായ നഷ്ടല 2,07,130

തേടെസകപ്പടുത്തെലിയ തുക 20,55,388

നലിരകാകരലിച കചെലവു തുക 46,20,068

തകന സര്ക്കകാരലിനുണകായ നഷ്ടല ഇല

സലസകാന സര്ക്കകാരലിനുണകായ നഷ്ടല ഇല

മറ്റു ഫണ്ടുകള്/തബകാര്ഡകള് എന്നലിവക്കുണകായ നഷ്ടല ഇല
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എ  )   സര്വ്വകലകാശകാല ഫണലിനുണകായ നഷ്ടല
ഖേണ്ഡലിക 

നല.
വരവറ്റ് നഷ്ടല

(₹)
തേടെസകപ്പടുത്തെലിയ

കചെലവറ്റ് (₹)
നലിരകാകരലിച
കചെലവറ്റ് (₹)

നതഷ്ടകാത്തെരവകാദലിയകടെ തപരുല, ഉതദരകാഗതപ്പരുല,
സലിരതമലവലിലകാസവുല

3-2

3-8

1,59,600 

36,150 

തഡകാ.റഹ്മത്തുന്സ.ഐ
(പ്രലിന്സലിപ്പകാള്, സര്വ്വകലകാശകാല 
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്) 
കണ്ണമത്തെറ്റ് വതീടെറ്റ്, 
കസക്കൌത്തെറ്റ് ബസകാര്
കുറലിപ്പുറല പലി.ഒ., മലപ്പുറല

-ടെലി-

3-10

3-11

6,155

5,225
ഹലിസറലി പഠനവകുപ്പറ്റ് തമധകാവലി

4-1

4-3 20,20,194

1,95,956 ശതീ.കക.കക.അബ്ദുള് നസതീര്
സര്വ്വകലകാശകാല എഞലിനതീയര്,
കക.കക.കഹക്കൌസറ്റ്
നന്മേണ.പലി.ഒ, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്-673633

-ടെലി-

4-4  8,887 ശതീ.കക.പലി.രകാതജഷറ്റ്
ഫലിനകാന്സറ്റ് ഓഫതീസര്
എസറ്റ്.4, തബകാക്കറ്റ്-2,
കകാതവരലി അപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്സറ്റ്
പൂതന്തകാള്.പലി.ഒ., തൃശ്ശൂര്

4-5 20,344 ശതീമതേലി.രഹ.ഇ.ടെലി
പ്രലിന്സലിപ്പകാള്
(01/04/15 – 30/04/15)
ബലി.എഡറ്റ്.കസനര്,
പകാലക്കകാടെറ്റ്
ശതീമതേലി.ഡകാലലി.ഇ.പലി
(പ്രലിന്സലിപ്പകാള്-ഇന്-ചെകാര്ജറ്റ്)
(01/05/15 – 31/03/16)

4-13 14,850 യ.കടെകറ്റ്, ചെക്കലിടപ്പകാറ

4-14 1,40,500 ഡയറക്ടര്, സ്കൂള് ഓഫറ്റ് ഡലിസന്സറ്റ് 
എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്

4-15 42,74,725 ശതീ.കക.പലി.രകാതജഷറ്റ്
ഫലിനകാന്സറ്റ് ഓഫതീസര്
എസറ്റ് -4
തബകാക്കറ്റ്-2
കകാതവരലി അപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്സറ്റ്
പൂതന്തകാള്.പലി.ഒ., തൃശ്ശൂര്

ആപകേ 2,07,130 20,55,388 46,20,068 
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ബലി  )   തകന സര്ക്കകാരലിനുണകായ നഷ്ടല

ഇല       

സലി  )   സലസകാന സര്ക്കകാരലിനുണകായ നഷ്ടല

ഇല

ഡലി  )   മറ്റു ഫണ്ടുകള്  /  തബകാര്ഡകള് എന്നലിവക്കുണകായ നഷ്ടല

ഇല

ഇ  )   തുടെര് അതനശ്വഷണല ആവശരമകായ ഖേണ്ഡലികകള്

ഇല

     

5-10  തരീര്പക്കാകക്കാന് അവകശഷഡിക്കുന്ന ഓഡഡിററ്റ് റഡികപക്കാര്ട്ടുകേള
ക്രമ
നല.

ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ്
വര്ഷല

തേതീര്പ്പകാക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന
ഖേണ്ഡലികകള്

തേതീര്പ്പകാക്കകാന് അവതശഷലിക്കുന്ന
തേടെസകപ്പടുത്തെലിയതുല, 

നലിരകാകരലിചതുമകായ തുകകള് (₹)

1 1980-81 7 7,581.16

2 1981-82 35 22,664.50

3 1982-83 45 17,095.54

4 1983-84 35 21,308.37

5 1984-85 12 33,256.27

6 1985-86 5 23,735.32

7 1986-87 5 11,053.10

8 1987-88 10 11,831.50

9 1988-89 19 1,75,890.00

10 1989-90 17 18,947.17

11 1990-91 8 6,323.00

12 1991-92 14 31,294.70

13 1992-93 10 21,774.00
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14 1993-94 28 36,111.72

15 1994-95 3 52,249.00

16 1995-96 18 1,48,729.35

17 1996-97 11 2,39,317.00

18 1997-98 9 1,09,447.25

19 1998-99 9 88,578.00

20 1999-2000 21 55,92,517.00

21 2000-01 38 21,35,860.00

22 2001-02 48 1,12,60,034.00

23 2002-03 46 96,57,317.00

24 2003-04 44 1,48,29,341.00

25 2004-05 34 70,59,776.00

26 2005-06 27 1,75,35,248.00

27 2006-07 23 2,16,95,956.00

28 2007-08 24 83,04,205.00

29 2008-09 36 31,33,430.00

30 2009-10 47 22,94,835.00

31 2010-11 53 35,53,004.00

32 2011-12 53 5,42,65,184.00

33 2012-13 44 1,15,61,480.00

34 2013-14 15 1,61,40,193.00

35 2014-15 71 1,24,30,371.00

തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്
തകരള സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്

PKK071017
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അനുബന്ധങ്ങള
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അനുബന്ധസം I  (ഖണഡികേ 3-6 കേക്കാണുകേ)

ക്രമ 
നല.

കശ്വകാതടഴറ്റ് 
നല.

തപരറ്റ് മകാസല വകാടെക മകാസല  ഇലകലിസലിറലി 
മതീറര് വകാടെക

മകാസല വകാടര് 
ചെകാര്ജറ്റ്

1 B 7 തഡകാ.എല.തതേകാമസറ്റ് ക്കുടലി 2/16 അസസറ്റ് കചെയലില
1/16 ലുല 3/16 ലുല

1793/- രൂപ
ഒടുക്കലിയലിട്ടുണറ്റ്

2/16 2893+52 2/16 150

2 B 9 NCC 4/15 to
3/16

36960
(3080x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

1594+52
2237+52
2199+52
1345+52
1492+52
1562+52

7/15 to
3/16

1350
(150x9)

3 B 11 NCC 4/15  to
3/16

36960
(3080x12)

6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

2827+52
1876+52
1810+52
1929+52
2322+52

7/15 to
3/16

1350
(150x9)

4 B 13 NCC 4/15  to
3/16

36960
(3080x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15

46+16
266+12
266+12
266+12
266+12

7/15 to
3/16

1350
(150x9)
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2/16 266+12

5 B 14 NCC 4/15  to
3/16

36960
(3080x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

5334+52
6323+52
4751+52
3284+52
4144+52
3223+52

7/15 to
3/16

1350
(150x9)

6 C 7 കക.വലിശശ്വനകാഥറ്റ്
കഡപമ്പ്യൂടലി രജലിസകാര് 

2/16 അസസറ്റ് കചെയറ്റ്
ഈടെകാക്കലിയലിടലില

2/16 1122+52 2/16 150

7 C 16 MCA Students CCSIT Co-
ordinator

12/15  to
3/16

3600
(900x4)

12/15
2/16

323+12
427+12

12/15 to
3/16

600
(150x4)

8 C 23 കക.മുരളതീധരന് 10/15  to
3/16

അസസറ്റ് കചെയറ്റ്
ഈടെകാക്കലിയലിടലില

10/15
12/15
2/16

40+16
40+16
40+16

10/15 to
3/16

900
(150x6)

9 D 2 വസുമതേലി.ടെലി 2/16 അസസറ്റ് കചെയറ്റ്
ഈടെകാക്കലിയലിടലില

2/16 1556+52 2/16 125

10 D 20 സുദര്ശന്.എന് -- -- 2/16 2191+52 2/16 125

11 D 23 തേകാര.കക.എല
കടെകലിക്കല അസലി.

2/16 അസസറ്റ് കചെയറ്റ്
ഈടെകാക്കലിയലിടലില

2/16 714+12 2/16 125

12 D 29 എസറ്റ്.മകായകാതദവലി
കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- 12/15 2060+52 12/15 125

13 D 40 സ്കൂള് ഓഫറ്റ് കഹലത്തെറ്റ് സയന്സറ്റ് 3/15  to
12/16

7200
(600x12)

4/15
6/15
8/15
10/15

137+12
92+12
40+16
40+16

3/15  to
12/16

1500
(125x12)

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 136/463



12/15
2/16

40+16
40+16

14 E 7 ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്.വലി
കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- 2/16 296+12 2/16 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

15 E 8 വലിജയന്.സലി.കക
കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- 2/16 905+52 2/16 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

16 E 13 വലസ.എ.കക
അസലിസനറ്റ് രജലിസകാര്

2/16 759 2/16 228+12 2/16 100

17 E 19 സുനലില കുമകാര്
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 706+12 2/16 100

18 F 2 തശകാഭ.സലി.വലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- 10/15 726+52 10/15 100

19 G 3 സുജകാതേ.വലി
അസലിസനറ്റ് കലതബ്രറലിയന്

2/16 612 2/16 172+12 2/16 85

20 G 7 സുജകാതേ.കക.എല
കസകന് ഓഫതീസര്

2/16 -- 2/16 266+12 2/16 85

21 G 30 സനലിതേ.വലി.എസറ്റ്
ഇ.എല.എല.ആര്.സലി

-- -- 4/15 367+12 4/15 85

22 G 40 തതേകാമസറ്റ്.ടെലി.സലി
കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- 2/16 909+52 2/16 85

23 G 41 ജലിമലി.വലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 504+12 2/16 85

24 H 1B നസലിറുദ്ദേതീന്.പലി.എല
അസലി. കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- 2/16
8/15

450+12
108+12

2/16 85
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10/15 108+12 8/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

25 H 3 B വനലിതേ കവലഫയര് കസകാകസറലി 4/15 to
3/16

12000
(1000x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

170+12
129+12
62+12
338+12
397+12
391+12
311+12

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

26 H 5 A സലിജു പകാതലരലി -- -- 2/16 311+12 2/16 85

27 H 6 A സുതജഷറ്റ്.കക.എ -- -- 6/15
12/15

275+12
236+12

6/15

12/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
85

28 H 6 B തതേകാമസ്ക്കുടലി.കക.പലി -- -- 2/16 669+12 2/16 85

29 H 7 A ഷമൂദറ്റ്.എല.പലി -- -- 2/16 900+52 2/16 85

30 H 7 B സുനലിതേ.ജലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 525+12 2/16 85

31 H 11 B സുനലില.സലി.എന്
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 210+12 2/16 85

32 H 15 B വലിതനകാദറ്റ്.എല.സലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 302+12 2/16 85

33 H 16 A സുജലിതേറ്റ്.എസറ്റ് -- -- 2/16 86+12 2/16 85

34 H 16 B മഞ്ജുള, LD Typist -- -- 12/15 226+12 12/15 85
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35 H 17 A യൂസഫറ്റ് അരങത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 86+12 2/16 85

36 H 17 B തശകാഭന നകായര്
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 896+52 2/16 85

37 H 23 B സുധതീര്.കക -- -- 2/16 501+12 2/16 85

38 H 24 A ഷലിബ.പലി.ജലി -- -- 2/16 513+12 2/16 85

39 H 28 A ശങരന്.ടെലി.സലി -- -- -- -- 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

40 H 28 B അതശകാകറ്റ് കുമകാര്.ടെലി -- -- -- -- 5/15
9/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

41 H 29 A തമഴലി തജകാണ്
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
9/15

42 H 29 B കബജു.കക -- -- 12/15 314+12 5/15
12/15

43 H 30 A ഷതീബതമകാള്.സലി.കക
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 447+12 5/15
2/16

44 H 30 B ഓമന.സലി.കക
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
11/15
3/16

85
അസസറ്റ് കചെയലിടലില

45 H 31 A ഷകാഹുല ഹമതീദറ്റ്.എ.ബലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15

46 H 31 B പ്രവതീണ്.പലി.വലി
അസലി. കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- -- -- 5/15

47 H 32 A ഡകാലലിയ ചെനന് -- -- -- -- 5/15
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അസലി. കസകന് ഓഫതീസര് 1/16

48 H 32 B പ്രകകാശറ്റ്.ബലി.എല
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15

49 H 33 A തജകാസറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
11/15

50 H 33 B സുവലിതേ.ഇ -- -- 2/16 317+12 5/15
2/16

51 H 36 B സതീമ.എസറ്റ്.പലി -- -- -- -- 5/15

52 H 36 A സുതമഷറ്റ്.എല.ജലി -- -- 2/16 722+12 2/16 85

53 H 37 A സതേരന് കളരലിക്കണലി -- -- -- -- 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

54 H 37 B ഷതീന ഐസകറ്റ് -- -- 2/16 849+52 2/16 85

55 H 38 B മുഹമദകാലലി.സലി -- -- -- -- 5/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

56 H 39 A വലിജയകുമകാരന് നകായര് -- -- 2/16 162+12 5/15
2/16 ”

57 H 39 B മുഹമദറ്റ് ഷകാഫലി.കക.വലി
എചറ്റ്.വലി.കഡവര്

-- -- -- -- 5/15

58 H 40 A അന വര് തതേകാടതശരലി -- -- -- --

59 H 40 B ബലിനു
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

60 H 41 A ബകാബ.ഡലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

61 H 41 B എല.ബനതീഷറ്റ് -- -- -- --
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ഇ.എല.എല.ആര്.സലി

62 H 42 A മുരളതീധരന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

63 H 42 B ജൂഡറ്റ്.എല.പതീറര്
ക്ലറലി.അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

64 H 43 A ശകാന്ത.എല.കക
കതമകാസലിറര്

-- -- -- --

65 H 43 B രകാധ.എല.
LDT

-- -- -- --

66 H 44 A മതീനു.എസറ്റ്.ആര് -- -- -- --

67 H 44 B സതേതീശന്.ആര്
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

68 H 45 A പ്രസതീന.കക.കക
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 308+12 5/15
2/16 ”

69 H 45 B മകാര്ടലിന്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

70 H 46 A സുഭദ.വലി
ഓഫതീസറ്റ് സൂപ്രണറ്റ്

-- -- -- --

71 H 46 B തശകാഭന.ടെലി
ക്ലറലി.അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

72 H 47 A കജയലിലസറ്റ്.വലി.വലി -- -- -- --

73 H 47 B ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്.പലി.പലി
എല.വലി.കഡവര്

-- -- 2/16 1104+52 5/15
2/16 ”
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74 H 48 A അബ്ദുള് അസതീസറ്റ് പകാലത്തെലിങല -- -- 12/15 542+12 11/15
12/15 ”

75 H 47 B രതേതീതദവലി.കക.വലി -- -- -- -- 5/15

76 H 50 B റഷതീന്.എല.കരലില
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- --

77 H 52 A ബകാബ.ടെലി.ടെലി.
(കസല.തഗഡറ്റ് അസലിസനറ്റ്)

-- -- -- --

78 H 52 A ജയമകാനസന്.സലി.എസറ്റ് -- -- -- --

79 H 52 B അനുരകാധ.വലി -- -- -- --

80 H 53 A ശകാന്തകുമകാര്.എല.വലി -- -- -- --

81 H 53 B മതനകാജന്.എല.കക -- -- -- --

82 H 54 A ഉഷകാകൂമകാരലി.വലി.എന് -- -- 2/16 1080+52 5/15
2/16 ”

83 H 54 B ഷലിബ.ടെലി.ടെലി -- -- -- -- ”

84 H 55 A ദകാതമകാദരന്.ടെലി.പലി
കസകന് ഓഫതീസര്

-- -- -- -- ”

85 H 55 B തേങമണലി
കടെപ്പലിസറ്റ്

-- -- 2/16 873+52 5/15
1/16
2/16

”
”

86 H 56 A പ്രകകാശന്.പലി.എല
കപ്രകാഫ.അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
അസസറ്റ്

കചെയലിടലില

87 H 56 B തജകാര്ജറ്റ്.എല.കജ -- -- 12/16 40+16 12/16 85
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88 H 57 A ദതീപകറ്റ് തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

89 J 1 B എ.ആര്.
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കഹലത്തെറ്റ്

സയന്സറ്റ്
(തഫകാര് സഡതീസറ്റ്)

4/15 to
3/16

7200
(600x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

183+12
159+12
199+12
189+12
189+12
108+12

4/15  to
3/16

1020
(85x12)

90 J 2 A മുഹമദറ്റ്കുടലി.വലി.സലി
പലബര്

-- -- -- -- 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

91 J 2 B എ.ആര്.
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കഹലത്തെറ്റ്

സയന്സറ്റ്
(തഫകാര് സഡതീസറ്റ്)

4/15  to
3/16

7200
(600x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

275+12
337+12
189+12
370+12
335+12
385+12

4/15  to
3/16

1020
(85x12)

92 J 3 A കുഞലികൃഷ്ണന്.കക.പലി
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

93 J 3 B സുജകാതേ.കക.കക
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 560+12 5/15
2/16 ”

94 J 4 A സതേരതനശന് സലി.
അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 1067+52 5/15
2/16 ”

95 J 4 B പ്രശകാന്തറ്റ്കുമകാര്.കക.ആര്
എല.വലി.കഡവര്

-- -- -- --

96 J 6 A തുടലിയലില ശകാരദ -- -- 2/16 135+12 5/15
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2/16
3/16

”
”

97 J 6 B ഹരലിദകാസന്.കക.കക
സശ്വതീപ്പര്

-- -- 12/16 447+12 5/15
9/15
12/15

”
”

98 J 7 A വലലി.കക.പലി
സശ്വതീപ്പര്

-- -- 2/16 40+16 5/15
2/16 ”

99 J 8 A അബ്ദുള് നകാസര്.സലി.പലി
കസകമ്പ്യൂരലിറലി ഗകാര്ഡറ്റ്

-- -- 2/16
3/16

459
459

2/16
3/16

85
85

100 J 8 B അനലിരുദന് &
തദവദകാസന്
കസകമ്പ്യൂരലിറലി

-- -- 4/16
6/16
8/16
10/16
12/16
2/16

40+16
40+16
40+16
40+16
326+12
151+12

4/15 to
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

101 J 9 A സരലിതേ.എ
സശ്വതീപ്പര്

-- -- 2/16 40+16 5/15
2/16 ”

102 J 9 B ജതയഷറ്റ്.കക.തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
9/15 ”

103 J 10 A മുരളതീധരന്.പലി.ബലി
ഇലകതീഷരന്

-- -- -- -- 5/15

104 J 11 A അതശകാകന്.വലി.കക -- -- 8/15 608+12 5/15
8/15

105 J 11 B വലിജയരകാജറ്റ്.എല.എന് -- -- 2/16 477+12 5/15
2/15
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106 J 12 A അഷറ്റ്റഫറ്റ്.എ.പലി -- -- -- -- 5/15

107 J 12 B ഉസകാന്തകകായ.പലി.എല
ഓഫതീസറ്റ് അസലിസനറ്റ്

-- -- 2/16 40+16 5/15
2/16

108 J 13 A കുടന്.എന്.സലി
ക്ലറലിക്കല അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
1/16

109 J 13 B ബലിതജകായറ്റ്.കകപലി
റല തബകായറ്റ്

-- -- -- -- 5/15

110 J 14 B ബകാബ.കക.ടെലി
കഡവര്

-- -- -- -- 5/15

111 J 15 A അജലിതേറ്റ്കുമകാര്.കക.പലി
ലകാബറ്റ് അറനര്

-- -- -- -- 5/15

112 J 15 B ജമതീല.കക.കക
ഓഫതീസറ്റ് അസലിസനറ്റ്

-- -- -- -- 5/15
9/15

113 J 16 A രഘു സലി.കക.
കഡവര്

-- -- -- -- 5/15

114 J 17 A സലതീല പറമന്
അസലിസനറ്റ്

-- -- 12/15 665+12 5/15
11/15
12/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

115 J 17 B ടെലി. സരസന്, അസലിസനറ്റ് - - 2/16 40+16 5/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

116 J 18 A വലിതനകാദറ്റ് കുമകാര് സലി. അസലിസനറ്റ് - - - - 5/15
9/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

117 J 19 A സുബലിഷ പലി., പമ്പ്യൂണ് - - 2/16 689+12 5/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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118 J 20 A സുധതീഷറ്റ് പുത്തെലത്തെറ്റ്, അസലിസനറ്റ് - - 12/15
2/16

495+12
40+16

5/15
12/15 
1/16
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

119 J 20 B ബലിന്ദു എല.വലി., സകാഫറ്റ് തനഴറ്റ് - - - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

120 J 21 A തഹമലതേ പലി.എ., അസലിസനറ്റ് - - - - 5/15
9/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

121 J 22 A രവലികുമകാര് ടെലി.ആര്. - - - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

122 J 22 B റകാല ബഹദതീര് തേകാപ്പ - - - - 5/15
7/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

123 J 23 A ആയഷകാകുടലി പൂലകാടറ്റ് - - 2/16 557+12 5/15
2/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

124 J 23 A മുഹമദറ്റ് ഹനതീഫ എന്. കക.,
പകാര്ടറ്റ് കടെ സശ്വതീപ്പര്

- - - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

125 J 24 B മുഹ്മദറ്റ് ബഷതീര് കക., സശ്വതീപ്പര് - - - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

126 J 25 A യൂസഫറ്റ് അലലി സലി.വലി., പമ്പ്യൂണ് - - 2/16 385+12 5/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

127 J 25 B അമലിളലി ഡലി.എല - - 2/16 159+12 5/15
1/16
2/16
5/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

128 J 26 A ജകാസലിന് സലി.ജലി. - - - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

129 J 26 B വലി. അനലില കുമകാര്, പമ്പ്യൂണ് - - 6/15
8/15

40+16
40+16

5/15
6/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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2/16 162+12 7/15
8/15
2/16

130 J 28 A അജലിതേറ്റ് കുമകാര് ബലി.കക., പമ്പ്യൂണ് - - 12/15 669+12 5/15
11/15
12/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

131 J 29 B ബലിജു വലി., കഗക്കൌണറ്റ്സകാന് - - 10/15 346+12 10/15
5/15

85
അസസറ്റ് കചെയലിടലില

132 J 30 A സുതരഷറ്റ് തജകാസഫറ്റ്, കസകമ്പ്യൂരലിറലി
ഗകാര്ഡറ്റ്

- - 2/16 162+12 5/15

2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
85

133 J 30 B ശതീജലിത്തെറ്റ് എസറ്റ്.കക. - - 2/16 40+16 5/15

2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
85

134 J 31 A ജയകുമകാര് ആര്. - - - - 5/15
9/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

135 J 31 B ഷതീജ കക., എല.ഡലി.കടെപ്പലിസറ്റ് - - 2/16 311+12 5/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

136 J 32 A ബലിന്സലി കക., അസലിസനറ്റ് - - 2/16 40+16 5/15
1/16
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

137 J 32 B പ്രദതീപറ്റ് കുമകാര് വലി.സലി., പമ്പ്യൂണ് - - 2/16 385+12 5/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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138 SO H 1 റസകാഖേറ്റ് കക.എല., ASO 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

139 SO H 2 മതനകാജറ്റ് ടെലി. 9/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില - - 9/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

140 SO H 3 തജകാര്ജറ്റ് തജകാണ് 9/15
12/15

200
200

-- - 5/15
9/15
12/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

141 SO H 4 രവലി ചെനന് കക., എസറ്റ്.ഒ. 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

142 SO H 5 രകാജതീവറ്റ് പലി.വലി., അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

143 SO H 6 മകാര്ടലിന് ടെലി.കജ., എസറ്റ്.ഒ. 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

144 SO H 7 പ്രകകാശറ്റ് കക., കസലകന് തഗഡറ്റ്
അസലിസനറ്റ്

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 84+12 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

145 SO H 8 മധുകുമകാര് പലി., അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 5/15
9/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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10/15
3/16

10/15
3/16

146 SO H 9 സജലിതേറ്റ് കുമകാര് കക.എസറ്റ്.,
EMMRC

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 102+12 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

147 SO H 11 ബകാലന് ചെലിറയലില. എസറ്റ്.ഒ. 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 73+12 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

148 SO H 15 ആദര്ശറ്റ് സലി.എസറ്റ്., (എ.ഇ.) 10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 228+12 10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

149 SO H 17 A രകാമകൃഷ്ണന് കക.ടെലി., കഡവര് 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

108+12
108+12

5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

150 SOH16 അബ്ദുള് ഗഫൂര്,  കപ്രകാഫഷണല
അസലിസനറ്റ്

10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 100+12 10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

151 SOH17B ഷകാജലി കക.എല., അസലിസനറ്റ് - - 10/15 108+12 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

152 SOH18A പ്രദതീപറ്റ് കുമകാര് വലി.പലി., (EMMRC) 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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3/16 3/16

153 SOH10 പത്മനകാഭന് ഭടതേലിരലി, എസറ്റ്.ഒ. 5/15
6/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 6/15
10/12

108+12
97+12

5/15
6/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
”

154 SOH12 ബകാലകൃഷ്ണന് എ.പലി., എസറ്റ്.ഒ. 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/12 73+12 5/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

155 SOH18B ഹമതീദലലി ചെക്കരകത്തെകാടെലി, എസറ്റ്.ഒ. 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
125
125

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

10/15 111+12 5/15

9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
40
40

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

156 SOH19A രകാജു കക. തജകാര്ജറ്റ് 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

157 SOH19b വലിജലി കുരരന് തതേകാമസറ്റ്, എസറ്റ്.ഒ. 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 81+12 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

158 SOH20A ജകാബലിര് കക. 5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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159 SOH20B കസയറ്റ്ദറ്റ് അലലി 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

10/15
2/16

49+12
67+12

5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

160 TH2 തഡകാ. കക. ജയകുമകാര്,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
500

10/15 92+12 9/15

10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
100

161 TH3 വലി.കക. സുബ്രഹ്മണരന് 9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

162 TH4 തഡകാ. വലിജയ ചെനന് പലിള്ള,
തകകാതമഴറ്റ്

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 199+12 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

163 TH5 തഡകാ. ഡലി. ബകാഹുതലയന്, റതീഡര് 10/15
11/15
3/16

500
500

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

10/15 102+12
40+16

10/15
11/15
2/16
3/16

100
100

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

164 TH6 തഡകാ. സലി. ജയന്, റതീഡര് 9/15
10/15

500
500

10/15 261+12 9/15
10/15

100
100

165 TH7 രകാജു എന്., കപ്രകാഫസര് 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

166 TH8 തഡകാ. എ. യൂസഫറ്റ്, അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

9/10
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 65+12 9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

167 TH9  തഡകാ. ശലിവദകാസന് പലി., 9/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 9/15 100
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 10/15
2/16

2/16 108+12 10/15
2/16

100
100

168 TH10 തഡകാ. കക.പലി. മുരളതീധരന്, DCMS 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 108+12 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

169 TH11 തഡകാ. സുതനകാജറ്റ് കുമകാര് പലി.,
അസലിസനറ്റ് തപ്രകാഫസര്,

തബകാടണലി വകുപ്പറ്റ്

9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

113+12
154+12

9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

170 TH12 തഡകാ. സലി. ചെനന്, HOD,
സകാറലിസലികറ്റ്

10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

171 TH13 തഡകാ. കക. എസറ്റ്. പവലിതന്,
റതീഡര്, കപകാളലിറലികറ്റ്

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

172 TH14 എല. നകാസര് 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

173 TH15 കക. ജയശതീ, തബകാടണലി 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 62+12 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

174 TH16 തഡകാ. മുഹമദറ്റ് മഹതീന് എ. 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 172+12 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

175 TH17 തരണുക എന്.കക., കകമലിസലി
വകുപ്പറ്റ്

9/15
10/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

176 TH18 എബ്രഹകാല തജകാസഫറ്റ്, റതീഡര് 10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 89+12 10/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില

177 TH19 തഡകാ. ബലി. തജകാണ്സണ്,
കകകാതമഴറ്റ് & മകാതനജറ്റ്കമനറ്റ്

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

178 TH20 തഡകാ. പലി. മകാണലിതമകാഹന്, ” ” 10/15 40+16 ” ”
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തബകാടണലി

179 THA1  തഡകാ. അതശകാകന് മുണന്/ തഡകാ.
വലി.കക. സുബ്രഹ്മണരന്

(തേകാമസ കകാലയളവറ്റ്
തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില)

10/15
5/15

2151
അസസറ്റ് കചെയലിടലില

10/15 108+12 10/15
5/15

150
അസസറ്റ് കചെയലിടലില

180 THA2 തഡകാ. സുധകാ ബകാലകൃഷ്ണന്, ഹലിനലി
വകുപ്പറ്റ്

5/15
9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

584+12
669+12

5/15
9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

181 THA3 തഡകാ. ഹരലിലകാല സലി.സലി.,
തബകാടണലി

9/15
10/15

1056
1056

10/15 653+12 9/15
10/15

150
150

182 THA4 തഡകാ. കഹര്മന് പലി.കജ., ഹലിനലി 9/15
10/15
5/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 40+16 9/15
10/15
5/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

183 THA5 തഡകാ. തമകാളലി കുരുവലിള 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 501+12 5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

184 THA6 നകാതഗന ശതീനലിവകാസറ്റ്, റഷരന് ” അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 456+12 ” ”

185 THA7 ലയന ആനനറ്റ്, അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 965+52 ” ”

186 THA8 കക. ജയശതീ, ഫലിതലകാസഫലി 9/15
10/15
12/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
12/15
2/16

495+16
665+12
542+12

9/15
10/15
12/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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2/16
3/16

2/16
3/16

187 THA9 സലിതേ വലി.ബലി., ബതയകാ
കടെതകകാളജലി

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 1057+52 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

188 WMH1A രതമഷറ്റ് ആര്. 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

189 WMH1B തതേകാമസറ്റ് പലി.എ. 9/15
10/15
11/15
1/16
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

85
85

9/15
10/15
11/15
1/16
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

190 WMH2A ദലിതനശന് ടെലി.സലി., അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

85
85

5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

191 WMH2B ജതറകാല ഇമകാനുതവല, എസറ്റ്.ഒ. 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

192 WMH3A മുരളതീധരന് പലി.ടെലി., അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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193 WMH3B ഷമതീര് കക.എസറ്റ്. 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

85
85

5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

194 WMH4B രകാജന് കക., കസലകന് തഗഡറ്റ്
അസലിസനറ്റ്

5/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

195 WMH5A സനകാതേന് എസറ്റ്.ആര്.,
അസലിസനറ്റ്

5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

196 WMH5B തജകാസഫറ്റ് സകാന്ലലി എ.കജ.,
കമമ്പ്യൂടര് അസലിസനറ്റ്

8/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 8/15
10/15
12/15
2/16

85
85
85
85

8/15 മുതേല
3/16 വകര

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

197 WMH6A തജകാഫര് ഒ., കമമ്പ്യൂടര് അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

198 WMH6B അരുണ് കക.പലി., കപ്രകാഫഷണല
അസലിസനറ്റ് 

5/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

199 WMH7A മണലികണ്ഠന് എ., അസലിസനറ്റ് 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില - - 5/15 അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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9/15
3/16

9/15
3/16

200 WMH7B കസലവകുമകാര്, അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

201 WMH8A ധതനഷറ്റ് കുമകാര് പലി.ആര്.,
അസലിസനറ്റ്

5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 85 5/15
9/15
10/15
1/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

202 WMH8B തവണുതഗകാപകാല എസറ്റ്. 9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

203 WMH9A വലികകാസറ്റ് എസറ്റ്.,
എല.ഡലി.കടെപ്പലിസറ്റ്

5/15
9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

85
85

5/15
9/15
10/15
2/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

204 WMH9B രകാജന് മുണയത്തെറ്റ് വളപ്പലില 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

205 WMH10A ശതീകുമകാര് കക. ജൂകല 2015 മുതേല 3/16 വകര ഡലിമകാനറ്റ് കചെയലിടലില ”
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206 WMH10B സശ്വരൂപറ്റ് എല.കക. 9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

207 WMH11A മതനകാജറ്റ് സുബ്രഹ്മണരന് 5/15
9/15
10/15
12/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
12/15

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
10/15
12/15
1/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

208 WWH2A സതേലി പലി.ഡലി. 5/15
8/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 8/15
10/15
2/16

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
8/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

209 WWH2B കഫക്കൌസലി ടെലി.കക., കടെപ്പലിസറ്റ് 5/15
6/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 6/15
8/15
10/15
2/16

85
അസസറ്റ്

കചെയലിടലില

5/15
6/15
9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

210 WWH3B ഐവലി തജകാസഫറ്റ് സതീഫന്
എസറ്റ്.യ.

5/15
6/15

9/15 മുതേല
3/16 വകര

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 6/15
10/15
12/15
2/16

85
അസസറ്റ്

കചെയലിടലില

5/15
6/15

9/15 മുതേല
3/16 വകര

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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211 WWH5B രകാധകാമണലി ആര്.,
എല.ഡലി.കടെപ്പലിസറ്റ്

5/15
9/15
6/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 6/15
10/15

85
അസസറ്റ്

കചെയലിടലില

5/15
6/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

212 WWH6A രജലിതേ ജലി.എസറ്റ്., അസലിസനറ്റ് 5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

213 WWH7A സലിന സലി.കക. 5/15
9/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 2/16 അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

214 WWH7B സരസശ്വതേലി കതേതക്കപ്പകാടറ്റ്,
കപ്രകാഫഷണല അസലിസനറ്റ്

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 2/16 അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

215 WWH8A വകാസന്തലി വലി., അസലിസനറ്റ് 5/15
8/15
9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 8/15
10/15

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
9/15
10/15
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

216 WWH8B രഞ്ജലിനലി പണലിക്കര്, അസലിസനറ്റ് 5/15
8/15 മുതേല
3/16 വകര

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 8/15
മുതേല

3/16 വകര

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

5/15
8/15 മുതേല
3/16 വകര

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

217 WWH11B മലിനലി കരലിങ്കുഴലി, അസലിസനറ്റ് 9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15 അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

9/15
10/15

അസസറ്റ് കചെയലിടലില
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3/16 3/16

218 WWH12A സതേരഭകാമ എല.വലി., അസലിസനറ്റ് 9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില 10/15
2/16
2/16

അസസറ്റ്
കചെയലിടലില

1211+52

9/15
10/15
2/16
3/16

അസസറ്റ് കചെയലിടലില

219 AQ3 സുബ്രഹ്മണരന് കക., ഗകാര്ഡനര് - - 2/16 1211+12 2/16 85

220 E Qts തപകാലതീസറ്റ് തസഷന് ബലിലഡലിലഗറ്റ് 4/15 മുതേല
3/16 വകര

11136
(928x12)

4/15
മുതേല

3/16 വകര

25986
(4331x6)

4/15 മുതേല
3/16 വകര

1200
(100x12)

221 F Qts SI Quarters 4/15 മുതേല
3/16 വകര

9828
(819x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

189+12
51+12
251+12
453+12
563+12
534+12

4/15 മുതേല
3/16 വകര

1200
(100x12)

222 1 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640
(470x12)

4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
 2/16

135+12
40+16
40+16
40+16
40+16
40+16

4/15 മുതേല
3/16 വകര

1020
(75x12)

223 2 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 8/15 മുതേല
3/16 വകര

3760
(470x8)

8/15
10/15

108+12
108+12

8/15 മുതേല
3/16

680
(85x8)
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12/15
2/16

108+12
108+12

224 3 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640
(470x12)

4/15
മുതേല

3/16 വകര

1044
(162+12)x6

4/15 മുതേല
3/16 വകര

1020
(85x12)

225 4 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

40+16
102+12
92+12+
40+16
40+16
40+16

” 1020
(85x12)

226 5 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
മുതേല

2/16 വകര

1410
(223+12)x6

” 1020
(85x12)

227 6 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
1/16

320+12
(290+12)
167+12
40+16
40+16
40+16

” 1020
(85x12)

228 7 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
മുതേല

3/16 വകര

336
(40+16)x6

4/15 മുതേല
3/16 വകര

1020
(85x12)

229 8 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
6/15
8/15

40+16
49+12
40+16

” 1020
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10/15
12/15
2/16

40+16
40+16
40+16

230 9 തപരറ്റ് തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില 4/15 മുതേല
3/16 വകര

5640 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

57+12
73+12
40+16
49+12
40+16
40+16

” 1020

231 2 SBT ATM - - 2/16 41278 - -

232 3 SBT ATM ടെകാതഗകാര് നലിതകതേന് - - 2/16 9357 - -

233 -   കടെലലിതഫകാണ് എകറ്റ്തചെഞറ്റ് - - - - 4/15
3/16

1020
(85x12)

234 - തപകാസറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് 1/16
2/16
3/16

772
772
772

8/15
10/15
12/15
2/16

3976
4908
4315
4677

- -

235 - Post office residence - - 8/15
10/15
12/15
2/16

56
56
56
56

- -

236 CUSO
(Acquired

- - - 4/15
മുതേല

336
(56x6)

- -
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old) 2/16 വകര

237 CUSO Office - - - 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

693
1008
2428
2819
3187
5326

- -

238 CUEU - - - 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

248
302
133
90
174
174

- -

239 ACT - - - 4/15
മുതേല

2/16 വകര

336
(56x6)

- -

240 CUTA - - - ” 336 - -

241 Employment
Centre

- - - 5/15
7/15
9/15
11/15
1/15
3/16

56
120
120
120
120
61

- -

242 Employment
Forum

- - - 4/15
മുതേല

2/16 വകര

336
(56X6)

- -
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243 18 എല.ബലി. മുഹമദറ്റ് അലലി, കഹയര്
ഗസര്

8/12 മുതേല
3/16 വകര

186
(31x6)

9/15
11/15
1/16

80+12
80+12
80+12

- -

244 19 കസലവരകാജറ്റ് എന്. 7/15 മുതേല
3/16 വകര

279
(31x6)

3/16 80+12 - -

245 20 ” 7/15 മുതേല
3/16 വകര

279
(31x9)

- - - -

246 21 അറുമുഖേന് ആര്., തധകാബലി 7/15 മുതേല
3/16 വകര

279
(31x9)

7/15
9/15
11/15
1/16
3/16

80+12
80+12
80+12
80+12
80+12

- -

247 - വലിതനകാദറ്റ് കുമകാര്, STD ബൂത്തെറ്റ്
(കമയലിന് തഗറലിനറ്റ് സമതീപല)

8/15 മുതേല
3/16 വകര

13960
(1745x8)

- - - -

248 - 10 Cent of land to CU Vanitha
Co-Operative Society @ 800/per
cent per annum (Near Bus stop

fish market)

4/15 മുതേല
3/16 വകര

8000
രൂപയലില

2672
അടെച

5328 - - - -

249 ഗസറ്റ്
കഹക്കൌസറ്റ് &

കമസറ്റ്

ടെലി.കക. രകാമകൃഷ്ണന് 7/15 മുതേല
3/16 വകര

72000
(8000
x9)

8/15
10/15
12/15

2217
2820
2557

7/15
8/15
9/15

360
318
708
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2/16 2460 10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16

372
456
330
568
652
477

250 - Ladies hostel mess - - 2/16 4677 - -

251 - Ladies hostel mess annexe - - ” 7611 - -

252 - STD Booth, Vanitha Society Near
Center

- - 4/15
6/15
8/15
10/15
12/15
2/16

396
436
693
132
495
475

4/15 മുതേല
8/15 വകര

9/15 മുതേല
3/16 വകര

625
(125x5)

1050
(150x7)

253 - IET Canteen - - 5/15
7/15
9/15
11/15
1/16
3/16

3109
6298
5089
5073
8736
6536

5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16

2840
2840
2840
2515
3115
4620
1460
3820
4500
5260
1580

254 - IET Mess ഡലിമകാനറ്റ് - - - ഡലിമകാനറ്റ് ഡലിമകാനറ്റ് കചെയലിടലില
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കചെയലിടലില കചെയലിടലില

255 - Cable TV, VC’s quarters ഡലിമകാനറ്റ്
കചെയലിടലില

- - - ഡലിമകാനറ്റ്
കചെയലിടലില

ഡലിമകാനറ്റ് കചെയലിടലില

256 - CU Central Co-Operative store - - - - 8/15
9/15
10/15
11/15

12/15 മുതേല
3/16 വകര

792
519
150
435
600

257 - GLP School - - 5/15
7/15
9/15
11/15
1/16
3/16

711
1231
899
1074
1249
1322

- -

258 - Kiosk, Subair P. ഡലിമകാനറ്റ് കചെയലിടലില

259 - Calicut university central co-
operative stores(10 cents of land

on leace – Rs. 800/- cent per
year) ie, total 8000

666/month

Remitted
upto
October
2015 @
666

ie. 666x7 =
4662

3338
(8000-4662)

- - - -

3338 6486

ആപകേ 364971 309078 71227
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അനുബന്ധസം - II  (ഖണഡികേ 4-14 കേക്കാണുകേ)

ക്രമ 
നമര്

കവക്കൌചര് നമര് & തേതീയതേലി 
തുക-കചെക്കറ്റ് നമര്

പരറ്റ്, ഉതദരകാഗതപ്പരറ്റ്/
കഹഡറ്റ്കശ്വതടഴറ്റ്

സഡലി 
കസനര്

DA 
അനുവദലിച 
കകാലയളവറ്റ്

DA 
അനുവദലിച 

തുക

റലിമകാര്കറ്റ്

1 കവക്കൌചര് നല.2060/
2015-16

കചെക്കറ്റ് നല.591657

അനലിതേ.കക.സലി
ലകറ്റ്ചെറര്,

എല.ഇ.എസറ്റ്. വുമണ്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്
മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

എല.ഇ.എസറ്റ്.
വുമണ്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്

മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

16/03/14
22/03/14

500

2 ” അനുതജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

എല.ഇ.എസറ്റ്.
 തകകാതളജറ്റ്

കലടെലി
മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

21/03/14
08/03/14

500

3 ” ധനുഷ.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്
എല.ഇ.എസറ്റ്.

തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി
മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

” 30/03/14
05/04/14
03/05/14
04/05/14

1000

4 ” രകാമദകാസറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

” 23/02/14
01/03/14

500

5 ” സഫതീര്.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

എല.ഇ.എസറ്റ്.

” 23/02/14
01/03/14

500
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തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി
മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

6 കവക്കൌചര് നല.2060/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591657

ഷതീബ.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്
ഇക്കതണകാമലികറ്റ്

എല.ഇ.എസറ്റ്.കലടെലി
മണ്ണകാര്ക്കകാടെറ്റ്

” 16/03/14
22/03/14

500

7 ” ഉമ.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്
തസകാതഷരകാളജലി

എല.ഇ.എസറ്റ്.കലടെലി

” 02/03/14
08/03/14
26/04/14
27/04/14
23/03/14
29/03/14
23/02/14
01/03/14

2000

8 ” വലിജതീഷറ്റ്.സലി.കക
പലി.ജലി.ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

ഹലിസറലി
എല.ഇ.എസറ്റ്.കലടെലി

” 16/03/14
22/03/14

500

9 കവക്കൌചര് നല.2054/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.91657

അബ്ദള് ലത്തെതീഫറ്റ് കകകാഴലിപറമന്,
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്,
മലപ്പുറല

23/03/14
29/03/14
02/03/14
08/03/14

1000

10 ” ബതീന
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഹലിസറലി

” 09/03/14
15/03/14

500
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ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

11 ” ഹലസ കതേകാടെങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 23/02/14
01/03/14

500

12 ” കൃഷ്ണന്കുടലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഇക്കതണകാമലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 16/03/14
22/03/14
23/03/14
01/03/14
02/03/14
08/03/14

1500

13 ” മുഹമദറ്റ് മണലലികതേകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 16/03/16
22/03/16

500

14 ” എ.മുഹമദറ്റ് ഷകാ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ് 
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 23/02/14
01/03/14

500

15 ” മുഹമദറ്റ് സഫകാന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 09/03/14
13/03/14

500

16 ” ഷഫതീക്കറ്റ് റഹ്മകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ് 
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 09/03/14
15/03/14

500

17 ” സുപ്രഭ.എല ” 23/03/14 1000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഇക്കതണകാമലികറ്റ്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

29/03/14
09/03/14
15/03/14

19 ” ഉദയകുമകാര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 02/03/14
08/03/14
23/03/14
29/03/14

1000

20 കവക്കൌചര് നല.1085/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591196

ബലിജു തജകാണ്.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

09/11/13
10/11/13
17/11/13
23/11/13
30/11/13

1250

21 ” ദലിവര തജകാര്ജ്ജറ്റ്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 22/12/13
28/12/13
29/12/13
04/01/14
05/01/14

1250

22 ” ദലിവര തജകാര്ജ്ജറ്റ്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 19/10/13
20/10/13
26/10/13
27/10/13
03/11/13

1250

23 ” കസക്കൌമരതജകാസറ്റ്.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,  തൃശ്ശൂര്

” 19/10/13
20/10/13
26/10/13
27/10/13

1250
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03/11/13

24 ” തതേകാമസറ്റ് തപകാള് കകാട്ടുക്കകാരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,  തൃശ്ശൂര്

” 22/12/13
28/12/13
29/12/13
04/01/14
05/01/14

1250

25 ” വലിപലിന് കബന്നലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്
തൃശ്ശൂര്

” 10/11/13
16/11/13
20/11/13
28/11/13
01/12/13

1250

26 ” വലിപലിന് കബന്നലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്
തൃശ്ശൂര്

” 22/12/13
28/12/13
29/12/13
04/01/14
05/01/14

1250

27 കവക്കൌചര് നല.1086/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591196

തഡകാ.സലി.വലി.എബ്രഹകാല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഇലഗതീഷറ്റ്, കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തദവഗലിരലി

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

08/03/14
09/03/14
15/03/14

750

28 ” തഡകാ.സലി.വലി.എബ്രഹകാല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഇലഗതീഷറ്റ്, കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തദവഗലിരലി

” 01/03/14
02/03/14

500

29 ” തഡകാ.സലി.വലി.എബ്രഹകാല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 09/02/14
15/02/14

750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 171/463



ഇലഗതീഷറ്റ്, കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തദവഗലിരലി

16/02/14

30 കവക്കൌചര് നല.2081/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591657

ശബറ്റ് നല.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്
കകകാതമഴറ്റ്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.ആര്ടെറ്റ് & സയന്സറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, 

മുടലില

ഡബമ്പ്യൂ.
എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്,

മുടലില
വയനകാടെറ്റ്

16/03/14
22/03/14

500

31 ” കസയലവലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

” 23/02/14
01/03/14
02/03/14
08/03/14
09/03/14
15/03/14
16/03/14
22/03/14
23/03/14
29/03/14

2500

32 ” ഷബതീറലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

” 02/03/14
08/03/14

500

33 കവക്കൌചര് നല.2080/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591657

ആലതീസറ്റ് കപക്കൌലു
ഗസ സ്റ്റ്ലകറ്റ്ചറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

02/03/14
29/03/14

500

34 ” അനുതജകാസറ്റ് ” 13/04/14 500
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ഗസ സ്റ്റ്ലകറ്റ്ചറര്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

19/04/14

35 ” അനുതജകാസറ്റ്
ഗസ സ്റ്റ്ലകറ്റ്ചറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 16/02/14
22/02/14

500

36 ” ഫകാന്സലിസറ്റ്.ടെലി.വലി
ലകറ്റ്ചെറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 09/02/14
15/02/14

500

37 ” ഷകാതരകാണ് തതേകാമസറ്റ്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 03/05/14
04/15/14

500

38 ” ഷകാതരകാണ് തതേകാമസറ്റ്
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 26/04/14
27/04/14
02-03-14
16-03-14
09/03/14
23/03/14

1500

39 ” കസക്കൌമര തജകാസറ്റ്.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

40 ” വലിപലിന് കബന്നലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 03/05/14
04/05/14
26/04/14
27/04/14

1000

41 കവക്കൌചര് നല.1081/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591196

അജുതസകാളമന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

തകരളവര്മ
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

16/03/14
23/03/14

750
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തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര് 30/03/14

42 ” അകര.ആര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

” 02/03/14
08/03/14
30/03/14

750

43 ” ബലിനലിതേ.കക.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

” 22/02/14
23/02/14
01/03/14

750

44 ” ദതീപലിക കൃഷ്ണന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14

500

45 ” ദതീപ.ടെലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14

500

46 ”
ഫസതീല.ടെലി.എ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

47 കവക്കൌചര് നല.1081/15-16 ഹരലിനകാരകായണന്.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി.
തൃശ്ശൂര്

16/03/14
22/03/14
02/03/14
08/03/14

1000

48 ” ഹരലിനകാരകായണന്.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14

500
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49 ” ഹരലിനകാരകായണന്.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

50 ” ഹലിമ.കക.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14

500

51 ” ഇന്ദു.എല.എന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

” 09/03/14
15/03/14

500

52 ” ജലിജലി.പലി.കജ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14
15/04/14

750

53 ” മലിഥ.പലി.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14

500

54 ” മനു.കക.ജലി
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

55 ” മുവലിഷറ്റ്.കക.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14

500

56 ” മുവലിഷറ്റ്.കക.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

57 ” നലിഖേലിതേ.എല.വലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 16/03/14
22/03/14
09/03/14

500
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15/03/14

58 ” നലിഖേലിതേ.എല.വലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 02/03/14
08/03/14

500

59 ” നലിതേകാലകലി.എല.ജലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14
05/04/14

750

60 ” തരണു.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 02/03/14
08/03/14

500

62 ” തരണു.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 14/01/14
16/04/14

500

62 ” രകാഖേലി.വലി.ആര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 02/03/14
08/03/14

500

63 ” രമര.വലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 02/03/14
08/03/14

500

64 ” തറകാസകാക്കുടലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

65 ” ഷലിജലി.വലി.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 16/03/14
23/03/14

500
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66 ” സലിമലി തവലകായധന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14

500

67 ” തഡകാ.സലിന.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 20/02/14
01/03/14

500

68 ” ശകാലലിനലി.പലി.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 16/03/14
22/04/14

500

69 ” ശകാലലിന്.സലി.കസമണ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14

500

70 ” ശകാലലിന്.സലി.കസമണ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/02/14
01/03/14

500

71 ” എല.ഷലിജലിതേ
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 23/03/14
29/03/14

500

72 ” സനതീപറ്റ്.ടെലി.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 09/03/14
15/03/14

500

73 ” വലിനുകുമകാര്.എന്.വലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 02/03/14
08/03/14

500

74 ” വത്സലവലിജയന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി., തൃശ്ശൂര്

” 16/03/14
22/03/14

500
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75 കവക്കൌചര് നല.1083/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.591196

ഹരലിലകാല.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്,
മലപ്പുറല

02/03/14
08/03/14
09/03/14
18/03/14

1000

76 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകതേകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 09/03/14
15/03/14

500

77 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകതേകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 23/02/14
01/03/14

500

78 ” നജറ്റ്മുന്നതീസ കലകായലില
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 09/03/14
15/03/14

500

79 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 02/03/14
08/03/14

500

80 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 23/02/14
01/03/14

500

81 കവക്കൌചര് നല.3263/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.592279

തഡകാ.സജതീവറ്റ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര് 16/09/12
22/09/12
23/09/12

1000
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ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര് 29/09/12

82 ” തഡകാ.സജതീവറ്റ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 30/03/13
07/04/13
06/04/13
13/04/13

1000

83 ” ഫകാന്സലിസറ്റ്.ടെലി.വലി
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

06/04/14
12/04/14

1000

84 ” ഫകാന്സലിസറ്റ്.ടെലി.വലി
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 30/03/14
05/04/14

500

85 ” അനുതജകാസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 06/04/14
12/04/14

500

86 കവക്കൌചര് നല.3264/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.592279

ഭൂതപഷറ്റ്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

എസറ്റ്.എന്.തകകാതളജറ്റ്, കണ്ണൂര്

എസറ്റ്.എന്.തകകാതളജറ്റ്,
കണ്ണൂര്

22/06/14
28/06/14

500

87 കവക്കൌചര് നല.3208/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.592207

തജകാബലിന് തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തദവഗലിരലി

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

01/03/14
02/03/14
08/03/14

750

88 ” നലിതേലിന് തജകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തദവഗലിരലി

” 16/03/14
22/03/14
23/03/14

750

89 കവക്കൌചര് നല.3748/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.592585

അബ്ദുള് അസതീസറ്റ് തകകാതറകാത്തെറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്,
മടെപ്പള്ളലി

01/03/14
02/03/14

750
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കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

08/03/14

90 ” പലി.കജ.പ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 16/03/14
22/03/14
23/03/14

750

91 ” പ്രവതീണ്.എല.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 26/04/14
27/04/14
03/05/14
05/04/14
06/04/14
12/04/14

1500

92 ” തഡകാ.കക.തവണുതഗകാപകാലന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 12/04/14
13/04/14
19/04/14

750

93 ” തഡകാ.കക.തവണുതഗകാപകാലന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 09/02/14
15/02/14
16/02/14

750

94 ” വലിനതീതേന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 26/04/14
27/04/14
03/05/14

750

95 ” വലിനതീതേന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

” 23/03/14
29/03/14
30/03/14

750

96 കവക്കൌചര് നല.6830/15-16 ലകണ്.എല.പലി ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര് 09/11/14 500
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്
കകകാതമഴറ്റ്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

15/11/14

97 ” ലകണ്.എല.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 16/11/14
22/11/14

500

98 ” ലകണ്.എല.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 23/11/14
29/11/14

500

99 ” രകാധകാകൃഷന്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 30/11/14
06/12/14

500

100 ” രകാധകാകൃഷന്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 07/12/14
13/12/14

500

101 ” ഷതീബ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

” 21/12/14
27/12/14
14/12/14
20/12/14

1000

102 ” തഡകാ.വലി.വനരകാജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കകകാതമഴറ്റ്

” 11/01/15
17/11/15
02/11/14

500
500
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ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര് 08/11/14

103 കവക്കൌചര് നല.8171/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.594559
തേതീയതേലി 30/12/2015

ഹലസ കതേകാടെങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്,
മലപ്പുറല

02/11/14
08/11/14
09/11/14
13/11/14

500
500

104 ” തജകാഹര.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

”
23/11/14
29/11/14

500

105 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകതേകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 16/11/14
30/11/14

500

106 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകതേകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 09/11/14
15/11/14

500

107 സജയന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 23/11/14
29/11/14

500

108 ” സജതീവറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 16/11/14
30/11/14
23/11/14
29/11/14

1000

109 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 02/11/14
08/11/14

500

110 ” സുനലില.പലി ” 02/11/14 1000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഇക്കതണകാമലികറ്റ്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

08/11/14
09/11/14
15/11/14

111 ” ഉദയകുമകാര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 16/11/14
23/11/14
29/11/14
30/11/14

1000

112 കവക്കൌചര് നല.6179/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.593553
തേതീയതേലി 27/10/2015

അബ്ദുള് ലത്തെതീഫറ്റ്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000

113 ” കബജുതമകാന്.പലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്
കകകാതമഴറ്റ്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” ” 1000

114 ” കജഫകാലലി.ടെലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 04/01/14
05/01/14
11/01/14
12/01/14

1000

115 ” കൃഷ്ണന്കുടലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000

116 ” കൃഷ്ണന്കുടലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 04/01/14
05/01/14
11/01/14

1000
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12/01/14

117 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകത്തെകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 07/01/14
08/01/14
15/01/14
18/01/14

1000

118 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകത്തെകാടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 04/01/14
05/01/14
11/01/14
12/01/14

1000

119 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മന്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

അറബലികറ്റ്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000

120 ” സഞ്ജയകുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000

121 കവക്കൌചര് നല.6179/15-16 സുനലില.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000

122 ” ഉദയകുമകാര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

” 21/12/13
22/12/13
28/12/13
29/12/13

1000
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123 സലി.ബലി.നല. 
ആര് 40/2015-16

തേതീയതേലി 03/06/15
കവക്കൌചര് നല.1520/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.591409
തേതീയതേലി 17/06/15

അനു തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തൃശ്ശൂര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്,

തൃശ്ശൂര്

750
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124 ” ബലിബലിന് തജകാസഫറ്റ്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇലഗതീഷറ്റ്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

125 ” തജകാര്ജറ്റ് അലകറ്റ്
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിസറലി

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

126 ” തഡകാ.തജകാണ്.ഇ.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

127 ” മനു.പലി.ആര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഇക്കതണകാമലികറ്റ്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

128 ” തഡകാ.സുനലില രകാജറ്റ്.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

129 ” ഉകമന്ബകാന്.എല.എല.
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഇക്കതണകാമലികറ്റ്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

130 സലി.ബലി.നല. ആര് 41/2015-
16

തേതീയതേലി 03/06/2015
കവക്കൌചര് നല.1519/

അബ്ദുള് കരലില.കക
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

1500
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2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.591409
തേതീയതേലി 17/06/15

131 ” തഡകാ.ജുകനസറ്റ്.പലി
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 1500

132 ” മന്സൂര്.അലലി
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 750

133 ” മഞ്ജു.ആര്.വലി
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 750

134 ” നസലില.എല
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 1500

135 ” സമതീര്ഖേകാന്.പലി
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 750

136 ” സഫതീര്.വലി.എല.
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 750

137 ” വലിതജഷറ്റ്.സലി.കക
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 750

138 സലി.ബലി.നല. ആര്17/2015-16
തേതീയതേലി 29/04/2015
കവക്കൌചര് നല.1002/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.531139
തേതീയതേലി 26/05/15

അബ്ദുള് ബകാസലിദറ്റ്.പലി.കക
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കകകാതമഴറ്റ്

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

1000

139 ” അബ്ദുള് കരലില
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് മലയകാളല

” 1000
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എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

140 ” മന്സൂര് അലലി.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിസറലി
എല.ഇ.എസറ്റ്.

തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 1000

141 ” തഡകാ.സന്ജതീവറ്റ് കുമകാര്.കക
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിനലി

എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 1000

142 സലി.ബലി.നല. ആര് 13/2015-
16

തേതീയതേലി 29/04/2015
കവക്കൌചര് നല.1082/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.591196
തേതീയതേലി 01/06/15

ചെലിത.പലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

ശതീ തകരള വര്മ
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

500

143 ” ആര്.ഹരലിഹരന് പലിള്ള
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കപകാളലിറലിക്കല

സയന്സറ്റ്
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 1000

144 ” തഡകാ.ജയനലിഷ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

145 ” ലതേ.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 188/463



146 ” തഡകാ.രവതീനന് മകാവലിങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

147 ” സനതീപറ്റ്.ടെലി.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്”

” 500

148 ” തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

149 സലി.ബലി.നല. ആര് 74/2015-
16

തേതീയതേലി 10/07/2015
കവക്കൌചര് നല.3267/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.592279
തേതീയതേലി 07/08/15

മുഹമദറ്റ് റകാഫലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് കകകാതമഴറ്റ്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

500

150 ” കസയലവലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

” 2000

151 ” ഷബതീറലലി പുളലിക്കലകത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് കകകാതമഴറ്റ്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

” 1000

152 ” കഷജല.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് എല.സലി.കജ

” 500
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ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

153 സലി.ബലി.നല. ആര് 79/2015-
16

തേതീയതേലി 10/07/2015
കവക്കൌചര് നല.3205/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.592279
തേതീയതേലി 07/08/15

ദതീഷ.എല.പലി
തമകലപുതേലിതയകാടലില 
തകകാടപറമറ്റ്-673008

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്
തദവഗലിരലി

1000

154 ” ടെലി.കക.ഗലഗകാധരന് നമരകാര്
ഉദയമലഗലല

കചെവകായൂര്.പലി.ഒ 
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്-17

” 2000

155 ” തഹമ.ജലി
കലന്തട

കഡക്കൌണ്ഹലില.പലി.ഒ, മലപ്പുറല

” 750

156 ” തഡകാ.പലി.എല.മകാതേദ്യു
പുളലിക്കല കഹക്കൌസറ്റ്
വലലിയകപകായലില

എന്.ഐ.ടെലി കകാമസറ്റ്.പലി.ഒ.
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്-673005

” 2500

157 ” പൂര്ണ്ണലിമ.പലി
കല, എടെക്കകാടെറ്റ്.പലി.ഒ

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്-673005

” 1000

158 ” സുധ.വലി
കസലകന് തഗഡറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 2250
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1784 എ, രകാജതീവല
തഫകാറലിക്കല തറകാഡറ്റ്

സലിവലില തസഷന്.പലി.ഒ.
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്-20

159 സലി.ബലി.നല. ആര് 147/2015-
16

തേതീയതേലി 29/10/2015
കവക്കൌചര് നല.6829/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.593860
തേതീയതേലി 20/11/15

അബ്ദുള് ബഷതീര്.കക
ലകറ്റ്ചെറര് ഇന് അറബലികറ്റ്

എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

എല.ഇ.എസറ്റ്.
തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

500

160 ” അബ്ദുള്കരലില.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 500

161 ” ഫകാത്തെതീമ തേസറ്റ് ലതീന.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കകകാതമഴറ്റ്
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 500

162 ” തഡകാ.ജുകനസറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

പലി.ജലി.ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിസറലി
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 500

163 ” മുഹമദറ്റ് റകാഫലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കകകാതമഴറ്റ്

” 500
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എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

164 ” നസലില.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

മലയകാളല
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 500

165 ” രജലിതേ.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്, ഹലിനലി

എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, കലടെലി

” 500

166 സലി.ബലി.നല. ആര്
149/2015-16

തേതീയതേലി 29/10/2015
കവക്കൌചര് നല.6827/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.593860
തേതീയതേലി 20/11/15

ഭൂതപഷറ്റ്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

എസറ്റ്.എന്.
തകകാതളജറ്റ്, കണ്ണൂര്

എസറ്റ്.എന്.
തകകാതളജറ്റ്, കണ്ണൂര്

500

167 സലി.ബലി.നല. ആര്
146/2015-16

തേതീയതേലി 29/10/2015
കചെക്കറ്റ് നല.593860
തേതീയതേലി 20/11/15

ശതീബ.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഹലിസറലി
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്

ചെലിറ്റൂര്

ഗവ.തകകാതളജറ്റ്
ചെലിറ്റൂര്

2000

168 സലി.ബലി.നല. ആര് 160/2015-
16

തേതീയതേലി 18/11/2015
കവക്കൌചര് നല.7634/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.594281

അനൂപറ്റ്.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

ശതീ തകരള വര്മ
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

1000
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തേതീയതേലി 09/12/15

169 ” ചെലിത.പലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

170 ” സലിന്നലി.കക.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കകകാതമഴറ്റ്
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

171 ” കപ്രകാഫ.ആര്.ഹരലിഹരന് പലിള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കപകാളലിറലികറ്റ്
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

172 ” ലകലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിസറലി
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

173 ” തഡകാ.രകാതജനന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

174 ” തഡകാ.രവതീനന് മകാവലിങല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഹലിനലി
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 1000

175 ” സതീമ.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500
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ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

176 ” വലിന്സലി.സലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഹലിസറലി
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

177 സലി.ബലി.നല. ആര് 109/2015-
16

തേതീയതേലി 03/09/2015
കവക്കൌചര് നല.4527/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.592991
തേതീയതേലി 25/05/15

കപ്രകാഫ.ആര്.ഹരലിഹരന് പലിള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

കപകാളലിറലിക്കല
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 1500

178 ജയനലിഷ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 500

179 ” വലിശശ്വകാസറ്റ്.വലി.നകാഥറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് സകാറലിസലികറ്റ്
ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

” 750

180 സലി.ബലി.നല. ആര്
194/2015-16

തേതീയതേലി 18/01/2016
കവക്കൌചര് നല.9337/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.706168
തേതീയതേലി 08/02/16

റലിയകാസറ്റ്.കവ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

റലിസര്ചറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ്
കകകാതമഴറ്റ്

ശതീ തകരള വര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

500
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181 സലി.ബലി.നല. ആര്
196/2015-16

തേതീയതേലി 18/01/2016
കവക്കൌചര് നല.9338/

2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.706168
തേതീയതേലി 08/02/1

മുഹമദറ്റ് റയതീസറ്റ്.കക.എ
ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.

തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

500

182 ” മുഹമദറ്റ് അലലി
ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇലഗതീഷറ്റ്

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.
തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

” 500

ആപകേ 140500
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അനുബന്ധസം - III  (ഖണഡികേ 4-15 കേക്കാണുകേ)

ക്രമ 
നമ്പര്

പവസൌച്ചര് നമ്പര് & തരീയ്യതഡി 
തുകേ-പചെകറ്റ് നമ്പര്

കകേനരീകൃത മൂലര്യനഡിര്ണ്ണയ കേര്യക്കാമ്പറ്റ്

ഉകദര്യക്കാഗസപന 
കപേരറ്റ്

കേക്കാലയളവറ്റ് DA ഇനത്തെഡില് 
വകേപറഡിയ തുകേ

1 കവക്കൌചര് നല.26/2015-16
തേതീയതേലി 20/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499678
തുക-₹1,08,332/-

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

ചെകാര്ലലി കടക്കയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2250

2 ” ആലബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

3 ” ചെകാതക്കകാ.കകവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 250

4 ” എല.എസറ്റ്.മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

5 ” തഡകാ.കമറലില മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

6 ” കബന്നലി തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

750

7 ” തഡകാ.ശതീകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

750

8 ” അപര്ണ്ണ.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.29/2015-16
തേതീയതേലി 20/04/2016

തഡകാ.തബബലിചെകാതക്കകാ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
16/05/2014 വകര

3750
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കചെക്കറ്റ് നല.499681
തുക-₹93,266/-

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി
ബലി.എസറ്റ്.സലി.മകാത്തെമകാറലികറ്റ് 

3 & 6-ആല കസമസര്

2 ” ടെലി.കക.മുരളതീധരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2375

3 ” കജയറ്റ്സണ് തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1500

4 ” ഷലിതനകാജറ്റ്.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750

5 ” സജലിമകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
03/05/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.32/2015-16
തേതീയതേലി 20/04/2016
കചെക്കറ്റ് നല.499684

തുക-₹68,718/-
പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

ബലി.എസറ്റ്.സലി.മകാത്തെമകാറലികറ്റ് 
3 & 4-ആല കസമസര്

അബ്ദുറഹലിമകാന്.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3375

2 ” തഡകാ.രകാതജനന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

3250

3 ” സലി.പലി.കസനബ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
09/05/2014 വകര

2000

4 ” കലിരണ്കുമകാര്.വലി.ബലി 02/05/2014 മുതേല 2000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 09/05/2014 വകര

5 ” സുകബര് കുനലിയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

2250

6 ” ജകാഫര്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

3250

7 ” ബഷറ്റ്റ ബതീവലി.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

3250

8 ” രൂതപഷറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
09/05/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.40/2015-16
തേതീയതേലി 21/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499692

തുക-₹93,246/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി. തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

ബലി.എസറ്റ്.സലി.ഫലിസലികറ്റ്
3 & 6-ആല കസമസര്

കക.ബലി.സുനലില
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

2750

2 ” തഡകാ.എ.പലി.ജയതദവന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

1000

3 ” പലി.ബലി.ശതീതദവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
03/05/2014 വകര

500

4 ” തഡകാ.അരുണ്.കക.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

5 ” തഡകാ.ബലിനലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 198/463



6 ” ബലിന്ദു കൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

7 ” മദന്മലിത.എല.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.43/2015-16
തേതീയതേലി 21/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499695

തുക-₹1,16,201/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി. തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

ബലി.എസറ്റ്.സലി.മകാത്തെമകാറലികറ്റ് 

തഹമ.വലി.എചറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

2 ” വലി.കക.രകാജുകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

3 ” കനസറ്റ്.സലി.എ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നല.46/2015-16
തേതീയതേലി 21/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499698

തുക-₹82,879/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി. തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

മലയകാളല

ഇ.എസറ്റ്.സതേതീശന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

2 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

5 ദലിവസല 1250

3 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

4 ” തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി 16/03/2015 മുതേല 1875

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 199/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 23/03/2015 വകര

5 ” ദതീപ.ടെലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

6 ” തഡകാ.കലകാതമകാള്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

7 ” ഗതീരതീഷ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.49/2015-16
തേതീയതേലി 21/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499701
തുക-₹49,846/-

എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്
ബലി.എ. ഫങറ്റ്ഷണല ഇലഗതീഷറ്റ്

വലിനതീതേ.എസറ്റ്.ഗതബരല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” തപ്രമകാനന്തറ്റ്.എല.ഇ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.നലിനലിതറ തറകാളന്സറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” അനുരകാധ.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” തറകാഷറ്റ്നലി പ്രഭകാകരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.62/2015-16
തേതീയതേലി 24/04/2015

കചെക്കറ്റ് നല.499911
തുക-₹58,599/-

തഡകാ.വലി.പലി.വലിമല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 200/463



ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്
ബലി.എ.

2 ” തഡകാ.സുമ പകാറപ്പതടകാളലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” തഡകാ.സജറ്റ്ന.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.65/2015-16
തേതീയതേലി 24/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499914

തുക-₹5,990/-
ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ടെലി.കവലിതേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” തഡകാ.സകായറ്റ്ശതീ തരഖേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” സുജനഭകാനു.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.67/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499916

തുക-₹12,142/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

വലി.സുകലമകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” നലിഷകാന്തറ്റ്.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

875

3 ” തഡകാ.ഖേദതീജ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

875

4 ” മണലിശതീ.ടെലി 16/03/2015 മുതേല 875
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 19/03/2015 വകര

5 ” ഉമര് കുറുങകാടെല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.69/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499918

തുക-₹4,876/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഷക്കതീല.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” തഡകാ.പലി.കക.അബൂബക്കര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” സബലിതേ മൂഴലിക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.71/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499920

തുക-₹48,936/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഉണ്ണലി അമപകാറക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

2 ” തഡകാ.സഞ്ജയകുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” തഡകാ.തഗകാപു.എസറ്റ്.പലികള്ള
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.ജമതീല അഹമദറ്റ്.എന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

625

1 കവക്കൌചര് നല.75/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015

തഡകാ.ഫകാന്സലി.കക.കകാക്കതശരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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കചെക്കറ്റ് നല.499924
തുക-₹39,662/-

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

2 ” തഡകാ.വലിമല.കക.തജകാണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” തഡകാ.സലി.എഫറ്റ്.ബലിതനകായറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തഷകാണ് തപകാള് അടെമ്പുകുളല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

5 ” തഡകാ.സലി.വലി.തഡവലിഡറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

6 ” തഡകാ.ബ്രലിതടകാ തജകാസഫറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.78/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499927

തുക-₹90,083/-
എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്

ബലി.ഭുവതനശശ്വരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
26/03/2015 വകര

2750

2 ” അശശ്വതേലി.ടെലി.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” കഡ.ലൂയലിസറ്റ്.കജ.കടകാടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നല.83/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499932

ഷതീല.എഫറ്റ്.ക്രലിസതീന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2750
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തുക-₹80,846/-
എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്

2 ” തഡകാ.കഫഡറലികറ്റ് സുനലിലകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

3 ” തജകാസഫറ്റ്.ടെലി.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2000

4 ” ഡലി.പലി.തഗകാഡശ്വലിന് സകാമകാജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

5 ” വസലിഷ്ഠറ്റ്.എല.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

6 ” ദലിലതീപറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

7 ” ബമ്പ്യൂണ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നല.86/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499935

തുക-₹75,004/-
എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്

മഞ്ജുഷ.എ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

17/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

2 ” പ്രസൂണ്.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” ശതീജലിത്തെറ്റ്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” ദലിവര.കക 16/03/2015 മുതേല 1250
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ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര് 21/03/2015 വകര

5 ” തഡകാ.ബലിജു തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

6 ” തറകാബര്ടറ്റ്.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.89/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499938

തുക-₹79,928/-
കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

ഫലിലലിപ്പറ്റ്.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1500

2 ” വലിലസണ് തറകാക്കലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

3 ” തഡകാ.സലലില വര്മ.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1500

4 ” വലിതമകാതേറ്റ് വലിനലിതേ നകായര് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

5 ” തറകാബലിന് തസവരര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

6 ” സകാലലിഹറ്റ് രഹ്മകാനലി
ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

7 ” നലിതേലിന്.ടെലി
ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

8 ” സലി.വലി.അബ്രഹകാല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500
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9 ” കറയറ്റ്തഹല തജകാണ്
ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

10 ” തരഷ.കക.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

11 ” ബലിതനകായറ്റ് വരക്കലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.92/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499941
തുക-₹96,686/-

ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.അഹമദറ്റ്.സലി.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

2 ” മുഫതീദ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

500

3 ” ബഷതീര്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

4 ” ഉമര്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

5 ” മതനകാജറ്റ്.എല.ആര്
ഗസറ്റ് ഫകാക്കലറലി

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” തഡകാ.അഹമദറ്റ്.സലി.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

7 ” മുഫതീദ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

8 ” ബഷതീര്.കക 26/08/2014 മുതേല 1500
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/09/2014 വകര

9 ” തഡകാ.സജലിതേ.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

10 ” അബ്ദുള് ഷഫതീഖേറ്റ്.സലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

11 ” ഉമര്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

12 ” ഹഷലിമ്ന ഹബതീബറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

13 ” മുഹമദറ്റ് ഷഫതീഖേറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

14 ” മതനകാജറ്റ്.എല.ആര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

15 ” തഡകാ.സതീനത്തെറ്റ് മുഹമദറ്റ് കുഞലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

16 ” മുഹമദറ്റ് അലലി.ഇ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

17 ” അബ്ദുള് സത്തെകാര്.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.95/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499944

തുക-₹54,300/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

റഫതീഖേറ്റ്.വലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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2 ” കഹദര്അലലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

3 ” ആമലിന പൂവതഞരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” അബ്ദുള് ലത്തെതീഫറ്റ്.എ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” അബ്ദുള് സമതീര്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

6 ” സജതീവറ്റ്.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

1 കവക്കൌചര് നല.98/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499947

തുക-₹6,742/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

രകാജന് വതടകാളലിപുരക്കല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

2 ” ഹലസ തതേകാടെങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.101/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499950

തുക-₹81,632/-
എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

തഡകാ.കഷക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

1250

2 ” അബ്ദുള് മുനതീര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” മുഹമദറ്റ് അലലി 16/03/2015 മുതേല 1000
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 19/03/2015 വകര

4 ” ഇസഹകാക്കറ്റ്.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

5 ” ടെലി.കക.യൂസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

6 ” എല.ബഷതീര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

7 ” അസകാബലി.എല.സലി
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

8 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര്.സലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.104/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499953
തുക-₹2,37,134/-

എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

തഡകാ.കക.കഷക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

15/05/2014 മുതേല
21/06/2014 വകര

9500

2 ” ഇസഹകാക്കറ്റ്.പലി
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

15/05/2014 മുതേല
06/06/2014 വകര

4875

3 ” മുത്തെകാസലില ബലിലകാഹറ്റ്.ടെലി.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

15/05/2014 മുതേല
06/06/2014 വകര

4125

4 ” എന്.മുഹമദറ്റ് അലലി
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

15/05/2014 മുതേല
20/06/2014 വകര

6250

5 ” അബ്ദുള് മുനതീര്
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

15/05/2014 മുതേല
06/06/2014 വകര

4875
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6 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര്.സലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

15/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

3500

7 ” എല.ബഷതീര്
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

17/05/2014 മുതേല
06/06/2014 വകര

3750

8 ” എല.അബ്ദുള്ള 15/05/2014 മുതേല
13/06/2014 വകര

5000

9 ” ടെലി.കക.യൂസഫറ്റ്
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

15/05/2014 മുതേല
13/06/2014 വകര

5000

10 ” സമതീറ.പലി.എന്
ലകറ്റ്ചെറര്

15/05/2014 മുതേല
20/06/2014 വകര

8750

11 ” കഫസല.വലി
ലകറ്റ്ചെറര്

15/05/2014 മുതേല
20/06/2014 വകര

8750

12 ” ജകാഫര്.എല.എന്
ലകറ്റ്ചെറര്

15/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

3500

1 കവക്കൌചര് നല.107/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499956

തുക-₹53,848/-
എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

അബ്ദു റഷതീദറ്റ്.കക.പലി
കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ്-2

15/05/2014 മുതേല
12/06/2014 വകര

7375

1 കവക്കൌചര് നല.110/2015-16
തേതീയതേലി 25/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499959

തുക-₹85,944/-
എല.സലി.സലി., കകാലലിക്കററ്റ്

പ്രജലിത്തെറ്റ്.പലി.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” സലിന.ആര്.എസറ്റ് 16/03/2015 മുതേല 1500
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2015 വകര

3 ” ശ്രുതേലി.എ.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.113/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499962

തുക-₹61,240/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

ആരഭലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” ഹരലി.കക.വലി.കകകാള്ളതറകാത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1500

3 ” വകാസന.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

4 ” സഞ്ജയറ്റ്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1000

5 ” ലലിതകഷറ്റ്.എല.വലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

6 ” സുധതീര് കുമകാര്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

7 ” ധനര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.116/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499965

തുക-₹36,771/-
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ.എന്.ലതീന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500
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2 ” ദലിവകാകരന്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

3 ” ധനര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

4 ” ചെലിത്തെലിര ഗലഗകാധരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

5 ” വകാസന.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

6 ” ആരഭലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

7 ” ഹരലി.കക.വലി.കകകാള്ളതറകാത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

8 ” സുധതീര്കുമകാര്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

9 ” സഞ്ജയറ്റ്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.119/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499968

തുക-₹92,326/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി, തൃശൂര്

കക.ബലി.സുനലില
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

2 ” സുധതീന്നന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

3 ” തഡകാ.എ.പലി.ജയതദവന് 16/03/2015 മുതേല 1000
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 19/03/2015 വകര

4 ” മദന് മലിത.എല.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” പലി.ബലി.ശതീതദവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

6 ” തഡകാ.ബലിനലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.122/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499971
തുക-₹1,13,765/-

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി, തൃശൂര്

കക.എസറ്റ്.സുജകാതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

2 ” അനൂപറ്റ്.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1875

3 ” വലിജയന്.എല.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1500

4 ” സലിനലി.കക.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

5 ” തഡകാ.സുശതീല തമതനകാന്.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.125/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499974

തുക-₹47,959/-
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

തജകാര്ജറ്റ് അലകറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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2 ” ഡകാലലിയ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.128/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499977

തുക-₹83,815/-
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

തഡകാ.സുനലില തജകാസറ്റ്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” തഡകാ.തപകാള്സണ് മകാതേമ്പ്യൂ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.ജലിനതീഷറ്റ് ആനണലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.കജന്സലി തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

6 ” തഡകാ.തജകാബലി തതേകാമസറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” തജകാസഫറ്റ് തജകാളലി.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

8 ” അജലി.സലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.131/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499980

തുക-₹89,557/-

തഡകാ.സലി.പലി.കജയലിലസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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കസനറ്റ് അതലകാഷരസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

2 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” കജസലി തജകാണ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” ഫലിജലി റകാതഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” ലതീമ.ടെലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

6 ” തഡകാ.സലിറലില തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.134/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499983
തുക-₹98,644/-

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

ചെകാര്ലലി കടക്കയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1750

2 ” തഡകാ.ആര്.ശതീകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.കമറലിന് മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” ഐസക്കറ്റ്.എസറ്റ്.ഐ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

5 ” എല.എസറ്റ്.മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750
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6 ” തഡകാ.ചെകാതക്കകാ.കക.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
17/03/2015 വകര

500

7 ” ആലബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.137/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499986

തുക-₹22,226/-
ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ഉസകാന്.എല.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

500

2 ” ഫസതീന.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

625

3 ” തഡകാ.പലി.സുകബര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.140/2015-16
തേതീയതേലി 27/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.499989

തുക-₹45,443/-
ഗുരുവകായൂരപ്പന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

വനജ.കക.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” തഡകാ.മതീര.പലി.ഐ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” സതന്തകാഷ്കുമകാര്.കക.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.146/2015-16
തേതീയതേലി 28/04/2015

തഹമലതേ.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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കചെക്കറ്റ് നല.500079
തുക-₹31,113/-

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

2 ” രജനലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” സനര.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തമകാഹനകൃഷ്ണന്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

5 ” ധനര.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

6 ” ഉഷ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” ഉമകാതദവലി.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.149/2015-16
തേതീയതേലി 28/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500082

തുക-₹50,511/-
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

വലിജയലകലി.വലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1500

2 ” സലിന.ജലി.നകായര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” ടെലി.പലി.അരവലിനകാകന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250
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4 ” വലിജയതഗകാവലിനന്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” സുനലിതേ.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

6 ” ജയലകലി.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” എസറ്റ്.ശതീതദവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

8 ” സുനലിതേ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.152/2015-16
തേതീയതേലി 30/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500085

തുക-₹58,516/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി, തൃശൂര്

തഡകാ.ജലി.സദകാനനന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1250

2 ” രകാമകൃഷ്ണന്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1500

3 ” പ്രതമകാദറ്റ്.സലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

4 ” ജുവല തജകാണ് ആലപ്പകാടറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” അരുണ്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” തഡകാ.റകായലിതമകാള് രവലി 16/03/2015 മുതേല 1500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2015 വകര

7 ” തഡകാ.സുനലിലകുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.155/2015-16
തേതീയതേലി 30/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500088
തുക-₹55,589/-

എസറ്റ്.കക.വലി.സലി, തൃശൂര്

തഡകാ.സലി.ശകാന്തലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1750

2 ” തഡകാ.രവതീനന് മകാവലിങല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.ആശ രകാമകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” തഡകാ.രകാതജനന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” തഡകാ.ആതേലിര.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.157/2015-16
തേതീയതേലി 30/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500090
തുക-₹1,42,769/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ.കക.തവണുതഗകാപകാലന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

2 ” പ്രവതീണ്.എല.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

3 ” എ.വലിതനകാദറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1750
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4 ” ഉദയകുമകാര്.ഒ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

5 ” മുഹമദറ്റ് സലലില.കക.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

6 ” സവലിതേ.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

7 ” വലിനതീതേന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

8 ” മതഹഷറ്റ്.പലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

9 ” ഷകാജഹകാന്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നല.160/2015-16
തേതീയതേലി 30/04/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500093
തുക-₹1,05,240/-

പലി.എല.ജലി. തകകാതളജറ്റ്, ചെകാലക്കുടെലി

തരണുക.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

2 ” ശതീകുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

3 ” വലിജയലകലി തമതനകാന്.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

4 ” ജതീപതമകാള്.കജ.പകാലത്തെലിങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

5 ” കൃഷ്ണദകാസറ്റ്.കക 16/03/2015 മുതേല 2125
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/03/2015 വകര

6 ” മകാഗലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1500

7 ” ആലബര്ടറ്റ് ആനണലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.165/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500099
തുക-₹49,645/-

മകാര്തത്തെകാമ തകകാതളജറ്റ്, ചുങത്തെറ

തതേകാമസറ്റ്.കക.തജകാര്ജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

2 ” സൂസന് ചെകാതക്കകാ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750

3 ” ജലിജലി സൂസന് തജകാര്ജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നല.168/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500102
തുക-₹43,688/-

മകാര്തത്തെകാമ തകകാതളജറ്റ്, ചുങത്തെറ

തതേകാമസറ്റ്.കക.തജകാര്ജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1500

2 ” സൂസന് ചെകാതക്കകാ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” ജലിജലി സൂസന് തജകാര്ജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.171/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കക.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1750
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കചെക്കറ്റ് നല.500105
തുക-₹30,024/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

2 ” വസന്ത.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” കഷനലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” അനതീസുദ്ദേതീന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” ഗതീതേ.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” ഷതീബ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.174/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500108
തുക-₹41,390/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.രകാതജനന്.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

2 ” ജലി.തശകാഭറകാണലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 250

3 ” കൃഷ്ണന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

4 ” തഡകാ.ശകാന്തലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750
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5 ” തഡകാ.പത്മകുമകാര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

6 ” ശന്തലില.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

7 ” പലി.കക.തഗകാപലിനകാഥന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

8 ” തജകാണ്.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നല.177/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500111
തുക-₹43,496/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വലി.ഗതീതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
09/05/2014 വകര

2000

2 ” പ്രതേതീഷറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

3 ” തടെകാണലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/05/2014 125

4 ” റതീന തമരലി.എ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750

5 ” ദലിവര.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750

6 ” തഡകാ.സജലി.കക.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

7 ” സുനലിതേ.എ.പലി 02/05/2014 മുതേല 500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 03/05/2014 വകര

8 ” അമലിളലി കൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
03/05/2014 വകര

500

9 ” രതമശന്.ഒ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750

1 കവക്കൌചര് നല.180/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500114
തുക-₹74,406/-

ഗവ.ആര്ടെറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

നലിതേലിന്.തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” തറകായറ്റ്.കക.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.ഗതീതേ നമരകാര്.എല.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.ഷഫതീഖേറ്റ്.കക.എല
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

5 ” തഡകാ.എസറ്റ്.ജയശതീ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.183/2015-16
തേതീയതേലി 04/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500117
തുക-₹30,292/-

ഗവ.ആര്ടെറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വലി.എ.വസന്ത
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000
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2 ” സലിനലിതേ.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” രഞ്ജന.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.186/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.500120

തേതീയതേലി 05/05/2015
തുക-₹37,941/-

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

തഡകാ.കക.കക.മുഹമദറ്റ് അബ്ദുള് സത്തെകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1750

2 ” ഫസല.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” തഡകാ.ഒ.പലി.മകായന്കുടലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” സലതീന.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.189/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.500123

തേതീയതേലി 05/05/2015
തുക-₹56,787/-

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

അബ്ദുറഹലിമകാന്.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1750

2 ” രകാതജനന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” ബഷറ്റ്റ ബതീവലി.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” സുകബര് കുനലിയലില 16/03/2015 മുതേല 2125
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/03/2015 വകര

5 ” ജകാഫര്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” സുഹറകാബലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” കലിരണ്കുമകാര്.വലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

8 ” തഡകാ.രൂതപഷറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.193/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.500160
തുക-₹2,13,133/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

കബജുതമകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1500

2 ” ടെലി.എചറ്റ്.ജകാഫര്അലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1500

3 ” സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1500

4 ” സബലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1500

5 ” കക.എ.ചെനതശഖേരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1500

6 ” ഗതീഷ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1375

7 ” ടെലി.സമതീറകുഞ്ഞു 16/03/2014 മുതേല 1500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2014 വകര

8 ” സുതലഖേ.പലി.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1375

9 ” അബ്ദുള് മജതീദറ്റ്.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2014 മുതേല
21/03/2014 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.196/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.500163
തുക-₹99,768/-

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

തഡകാ.വലി.കക.സുധകാകരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1750

2 ” പ്രമതീള.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” ജയന്തലി കുമകാരലി.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” പ്രഭ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” സുമലിതദവലി.വലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” ഗതീതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” സുധതീഷ്കുമകാര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.199/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.500166

തുക-₹12,453/-

തഡകാ.വലി.വലി.തറകാസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2250
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വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

2 ” പ്രതേലിഭ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

1 കവക്കൌചര് നല.202/2015-16
തേതീയതേലി 06/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500169
തുക-₹43,252/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

തഡകാ.തഷര്ലലി.എല.ഡലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

2 ” ഷതീജലി റകാതഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

3 ” സൂരര വലിജയന്
എഫറ്റ്.ഡലി.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.വലി.വലി.തറകാസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1750

5 ” ആന് മരലിയ തജകാസറ്റ്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1000

6 ” തഡകാ.നലിഷ ഫകാന്സലിസറ്റ് ആലപ്പകാടറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” ലലിസ തജകാണ് മുണക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

8 ” മലലിക.എ.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

9 ” ലകലി.സലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125
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10 ” തഡകാ.ഒ.കജ.തജകായലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

11 ” ആന് തമരലി തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

12 ” കലക്കൌജലി.കക.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.205/2015-16
തേതീയതേലി 07/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500172
തുക-₹36,516/-

എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.ലലബര്ടറ്റ് കലിതഷകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” തഡകാ.തമരലി അനലിതേലതേ സദകാനനന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” തേനൂജ തഡവലിഡറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

4 ” തഡകാ.സതന്തകാഷറ്റ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

5 ” തഡകാ.കക,ആര്.രഞ്ജലിനലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.208/2015-16
തേതീയതേലി 07/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500175
തുക-₹41,605/-

എല.സലി.സലി. കകാലലിക്കററ്റ്

ബലി.ഭുവതനശശ്വരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1250

2 ” കബജു മകാതേദ്യു 28/08/2014 മുതേല 500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/08/2014 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.213/2015-16
തേതീയതേലി 07/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500180

തുക-₹6,076/-
സകാമൂരലിയന്സറ്റ് ഗുരുവകായൂരപ്പന് തകകാതളജറ്റ്,

കകാലലിക്കററ്റ്

രകാഖേലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
31/08/2014 വകര

1000

2 ” മതഹഷറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

3 ” രഞ്ജലിത്തെറ്റ് രകാജു.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

4 ” തഡകാ.സകാജു.കക.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.215/2015-16
തേതീയതേലി 07/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500182
തുക-₹1,41,044/-

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ.സലി., തേലിരൂരങകാടെലി

മുഹമദറ്റ്.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” അജറ്റ്മല.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” എ.പലി.അബ്ദള് വഹകാബറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” ഷലമ്ന.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” ഷറതീഫ ബതീഗല.പലി.പലി 16/03/2015 മുതേല 1250
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 20/03/2015 വകര

6 ” കക.പലി.ജമകാലുദ്ദേതീന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” അബ്ദുള്സമദറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

8 ” ഹകാരലിസറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

9 ” മുഹമദറ്റ് അബ്ദുള് റഹ്മകാന്.എല.ഐ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.224/2015-16
തേതീയതേലി 08/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.500191
തുക-₹1,74,113/-

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
കകാലലിക്കററ്റ്

മതനകാജറ്റ്കുമകാര്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” ഹനതീഷറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” പലി.കജ.പ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” ശുഭ.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” ശതീകല.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.227/2015-16 തഡകാ.തവണുതഗകാപകാലകൃഷ്ണകുറുപ്പറ്റ് 16/03/2015 മുതേല 1750
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തേതീയതേലി 08/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500194
തുക-₹28,738/-

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2015 വകര

2 ” ലതേ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

3 ” രഞ്ജുഷ.എ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” മകായ.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.230/2015-16
തേതീയതേലി 08/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500197
തുക-₹70,947/-

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

സതന്തകാഷറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1750

2 ” പ്രലിതയഷറ്റ്.കക.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” രകാധകാകൃഷ്ണന്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.233/2015-16
തേതീയതേലി 11/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500200
തുക-₹1,00,096/-

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഇരലിഞകാലക്കുടെ

തഡകാ.ഫലിതലകാ ഫകാന്സലിസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” കസക്കൌമര സതീഫന്.എ 16/03/2015 മുതേല 1500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2015 വകര

3 ” തഡകാ.ജകാന്സലി തഡവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” ജലിതേ തതേകാമസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” വലിജയ.ഇ.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” കമക്കലിള് വലിതവര
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” ലതീന ലൂയലിസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

8 ” ലലിജലി.വലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

9 ” എലലിസബത്തെറ്റ് തപകാള്.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

10 ” രമര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.236/2015-16
തേതീയതേലി 11/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500203
തുക-₹83,623/-

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

തഡകാ.ബകാബതജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
15/05/2014 വകര

3500

2 ” തഡകാ.തജകാബതീ തതേകാമസറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

750
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3 ” തഡകാ.സുനലില തജകാസറ്റ്.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/05/2014
07/05/2014
12/05/2014

750

4 ” തഡകാ.കക.എല.തജകായറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

1875

5 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/05/2014 മുതേല
14/05/2014 വകര

1625

1 കവക്കൌചര് നല.239/2015-16
തേതീയതേലി 11/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500206
തുക-₹48,098/-

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

തഡകാ.ഫകാന്സലി.കക.കകാക്കതശരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

2 ” തഡകാ.സലി.വലി.തഡവലിഡറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

3 ” തഡകാ.ബ്രലിതറകാ തജകാസഫറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1250

4 ” തഡകാ.സലി.എഫറ്റ്.ബലിതനകായറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.243/2015-16
തേതീയതേലി 12/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500210

തുക-₹78,501/-
പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

തഡകാ.പലി.എല.ഹബതീബ റഹ്മകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1750

2 ” മുനവതീര് അസതീല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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3 ” തഡകാ.അലവലിക്കുടലി.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” അബ്ദുള് നകാസര്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” സലതീന.ടെലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” മുസ്തഫ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

7 ” നൂറ മഹമദറ്റ് കുടലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

8 ” ശതീഷ.സലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

9 ” ഷല ഷലിമലിന്.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.246/2015-16
തേതീയതേലി 12/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500213
തുക-₹83,532/-

ഗവ.ആര്ടെറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.എസറ്റ്.ജയശതീ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/04/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

2 ” ഷകാനലിബ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

3 ” നലിധലിന്തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
08/05/2014 വകര

1750
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4 ” എ.ആര്.രതമഷറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

1 കവക്കൌചര് നല.249/2015-16
തേതീയതേലി 12/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500216
തുക-₹33,824/-

സലി.സലി.എസറ്റ്.ഐ.ടെലി. കകാലലിക്കററ്റ്
സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

ഖേദതീജ കലമകാടലില
ലകറ്റ്ചെറര്

05/05/2015 മുതേല
06/05/2015 വകര

500

2 ” സതീമ.എസറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

05/05/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

1000

3 ” ദലിവരശതീ.എസറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

05/05/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

1000

4 ” സലിന.പലി.എല
ലകറ്റ്ചെറര്

05/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2000

5 ” രശലി തജകാര്ജറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

05/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2000

6 ” ഉലകാസറ്റ്.സലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.261/2015-16
തേതീയതേലി 13/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500228
തുക-₹56,636/-

കസനറ്റ് തമരലി തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

സണ്ണലി.കക.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1750

2 ” സമലി.കക.തപകാള്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500
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3 ” തഡകാ.പലി.ബകാലകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” അരുണ്കുമകാര്.ടെലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” കസബകാസരന് മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” ധനര അബ്രഹകാല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” ജലിഷ.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

8 ” വലിലസണ്.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.264/2015-16
തേതീയതേലി 13/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500231
തുക-₹34,750/-

കസനറ്റ് തമരലിസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

തഡകാ.പലി.എ.മത്തെകായലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

2 ” തഡകാ.കക.രകാമചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

3 ” കജയലിലസറ്റ് തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

4 ” തഡകാ.തറകായറ്റ്.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

5 ” രതമഷറ്റ്.കക.കജ 26/08/2014 മുതേല 1500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/09/2014 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.270/2015-16
തേതീയതേലി 13/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500237
തുക-₹1,26,549/-

ഐ.എചറ്റ്.ആര്.ഡലി, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്
തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അകപഡറ്റ് സയന്സറ്റ്

സലിജലി.ആര്
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” ദലിവരതമകാള്.എസറ്റ്.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” അപര്ണ്ണ.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” അഷലിന.ടെലി
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” കഷബലിന.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” മതഹഷറ്റ്.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.273/2015-16
തേതീയതേലി 13/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500240
തുക-₹1,63,328/-

സലി.എ.എസറ്റ്, ഐ.എചറ്റ്.ആര്.ഡലി.,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ഇ.ബതീന
ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2015 മുതേല
14/05/2015 വകര

3500

2 ” ദലിതനഷറ്റ് കുമകാര്.സലി.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

3000
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3 ” സുജകാതേ ലകലി.കക
 ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2015 മുതേല
14/05/2015 വകര

3500

4 ” രശലി.ആര്.നകാഥറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2015 മുതേല
15/05/2015 വകര

3500

5 ” ആനണലി.കക.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

03/05/2015 മുതേല
09/05/2015 വകര

(3 ദലിവസല)

750

1 കവക്കൌചര് നല.276/2015-16
തേതീയതേലി 13/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500240

തുക-₹77,701/-
ഇ.എല.ഇ.എ തകകാതളജറ്റ്

കകകാതണകാടലി

റലിയകാദറ്റ്.എ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” മുഹമദറ്റ്.പലി.വലി
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” മുഹമദറ്റ് ജലഷകാദറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

4 ” ഷലസുദ്ദേതീന്.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.292/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500572

തുക-₹34,136/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി.

തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.രവതീനന് മകാവലിങല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

1750
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2 ” തഡകാ.ആശ രകാമകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

875

3 ” തഡകാ.രകാതജനന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1375

4 ” തഡകാ.ആതേലിര.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.295/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500575

തുക-₹68,601/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി.

തൃശ്ശൂര്

പലി.ബലി.ശതീതദവലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2250

2 ” തലിവലിക്രമന്.വലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1375

3 ” മദന് മലിത.എല.എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

4 ” തഡകാ.ബലിനലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

5 ” സുധതീനന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.298/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500578

തുക-₹10,458/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി.

സലി.കക.പ്രസന്നന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750
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തൃശ്ശൂര്

2 ” തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

3 ” സതേതീശന്.ഇ.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

4 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

5 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

6 ” ഗലിരതീഷറ്റ് കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.301/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500581

തുക-₹7,954/-
എസറ്റ്.കക.വലി.സലി.

തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.സലി.ശകാന്തലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” തഡകാ.രവതീനന് മകാവലിങല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” തഡകാ.ആശ രകാമകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

4 ” തഡകാ.രകാതജനന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

5 ” തഡകാ.ആതേലിര.വലി 27/04/2015 മുതേല 750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.303/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500583
തുക-₹1,18,990/-

ജലി.വലി.സലി.
പകാലക്കകാടെറ്റ്

അമല.എ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1750

2 ” സതീതേകാലകലി.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

3 ” തഡകാ.മഹകാലകലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” ശങരന്.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” മഹലിജ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” ആനനറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” രതേതീഷറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

8 ” ദതീപലിക.സലി
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

9 ” സലിന.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

10 ” ജലിഷ ശങര് 16/03/2015 മുതേല 1375
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ലകറ്റ്ചെറര് 21/03/2015 വകര

11 ” ലതേ.എല
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.306/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500586

തുക-₹50,100/-
കസനറ്റ്.തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

തഡകാ.തജകായലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2250

2 ” മതനകാജറ്റ് മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

3 ” തഡകാ.ടെകാനലിയ ഫകാന്സലിസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

4 ” തഡകാ.ഷലിനു.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

5 ” തഡകാ.അനതീഷറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.309/2015-16
തേതീയതേലി 18/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500589

തുക-₹87,528/-
കസനറ്റ്.തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

ചെകാര്ലലി കടക്കയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2250

2 ” ആലബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

3 ” അപര്ണ്ണ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

1500
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4 ” തഡകാ.ശതീകുമകാര്.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

5 ” കമറലില മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.315/2015-16
തേതീയതേലി 19/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500595

തുക-₹67,090/-
ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്

മമ്മൂടലി.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

2 ”  ഷബകാന.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
03/05/2015 വകര

1750

3 ” അബ്ദുള് ലത്തെതീഫറ്റ്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

4 ” സജലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

5 ” ആബ്ദുള് അസതീസറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

6 ” ജലിഷലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

7 ” ഷമതീല.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

8 ” ഹമകാമലലി.ഇ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.316/2015-16 കക.എ.തഡവലിസറ്റ് 17/09/2014 മുതേല 3500
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തേതീയതേലി 20/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500596

തുക-₹1,18,711/-
കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

ഇരലിങകാലക്കുടെ

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 30/09/2014 വകര

2 ” കഷന് തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

3250

3 ” തജകാര്ജറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

3000

4 ” തടെകാലതജക്കബറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

3000

5 ” അരുണ് ബകാലകൃഷ്ണന്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1250

6 ” കക.ഒ.ഫകാന്സലിസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

(8 ദലിവസല)

2000

1 കവക്കൌചര് നല.319/2015-16
തേതീയതേലി 20/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500599
തുക-₹1,41,673/-

കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
ഇരലിങകാലക്കുടെ

കക.എ.തഡവലിസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
10/04/2015 വകര

3500

2 ” തജകാഷതീന തജകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല

3000
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09/04/2015 വകര

3 ” തഡകാ.തജകാര്ജറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
10/04/2015 വകര

3250

4 ” അരുണ് ബകാലകൃഷ്ണന്.എല.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര

2000

5 ” കക.ഒ.ഫകാന്സലിസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

3000

6 ” വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്.പലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

3000

7 ” കഷന് തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

3000

8 ” തടെകാലതജക്കബറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര
06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നല.322/2015-16
തേതീയതേലി 20/05/2015

തഡകാ.വലിമല.കക.തജകാണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

875
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കചെക്കറ്റ് നല.500602
തുക-₹24,291/-

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തൃശ്ശൂര്

2 ” തഡകാ.ബ്രലിതടകാ തജകാസഫറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/03/2015 മുതേല
11/03/2015 വകര

500

3 ” തഡകാ.സലി.എഫറ്റ്.ബലിതനകായറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.325/2015-16
തേതീയതേലി 20/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500605
തുക-₹58,399/-

കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
ഇരലിങകാലക്കുടെ

ഷകാജലി.കക.കവ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/04/2015 മുതേല
10/04/2015 വകര
16/04/2015 മുതേല
20/04/2015 വകര

2250

2 ” പലി.ഡലി.ഷകാജു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/04/2015 മുതേല
10/04/2015 വകര
16/04/2015 മുതേല
20/04/2015 വകര

2250

3 ” ഫകാ.തജകാളലി ആന്ഡ്രൂസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/04/2015 മുതേല
20/04/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.341/2015-16
തേതീയതേലി 21/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500984

തുക-₹70,740/-
എസറ്റ്.എന്.ജലി.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്,

പടകാമലി

മുരളതീധരന്.വലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1250
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2 ” ഗതീരതീഷറ്റ്.എന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

3 ” രമ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.344/2015-16
തേതീയതേലി 21/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500987

തുക-₹57,120/-
എല.സലി.സലി., കകാലലിക്കററ്റ്

വലിനതീതേ.എസറ്റ്.ഗബ്രലിതയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1250

2 ” അനുവലിധ.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

3 ” തപ്രമകാനറ്റ്.എ.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.കനതനററ്റ് തറകാളന്സറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

5 ” സകായറ്റ്ഗതീതേ.എസറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

6 ” തറകാഷറ്റ്നലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

7 ” സഫ പകാറമല
ലകറ്റ്ചെറര്

26/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.350/2015-16
തേതീയതേലി 22/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500993

തുക-₹39,982/-

മുനതീര്.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

500
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ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

2 ” റലമറ്റ് ലത്തെറ്റ്.കക.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
17/03/2015 വകര

500

3 ” ഉമ്മുഹബതീബ.വലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
17/03/2015 വകര

500

4 ” മുനതീര്.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/03/2015 മുതേല
29/03/2015 വകര

625

5 ” റലലത്തെറ്റ്.കക.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

500

6 ” ഉമ്മുഹബതീബ.വലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.353/2015-16
തേതീയതേലി 22/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500996

തുക-₹1,12,176/-
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

കബജുതമകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
03/05/2015 വകര

1750

2 ” ടെലി.എചറ്റ്.ജകാഫറലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

3 ” യ.ശതീവലിദര
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

4 ” ടെലി.സമതീറ കുഞ്ഞു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

5 ” സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500
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6 ” ഗതീഷ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

7 ” സബലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.356/2015-16
തേതീയതേലി 22/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.500999

തുക-₹78,498/-
ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

കകാലലിക്കററ്റ്

സുതരശന്.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

2 ” സനതീപറ്റ്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

3 ” ജയപ്രകകാശന്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

500

4 ” എടെതക്കകാടറ്റ് ഷകാജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

5 ” ഹനതീഷറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.360/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501003
തുക-₹62,662/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ.അബ്ദുള് അസതീസറ്റ് തകകാതറകാത്തെറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

2 ” വലിനതീതേന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250
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3 ” തഡകാ.കക.തവണുതഗകാപകാലന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

4 ” പ്രവതീണ്.എല.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

5 ” എ.വലിതനകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

6 ” പലി.കജ.പ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

7 ” ഉദയകുമകാര്.ഒ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

8 ” രതേതീഷറ്റ്.കക.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

9 ” സവലിതേ.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.363/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501006
തുക-₹13,498/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ.എന്.ലതീന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

2 ” ദലിവകാകരന്.എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

3 ” ചെലിത ഗലഗകാധരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

4 ” വകാസന.ആര് 27/04/2015 മുതേല 625
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

5 ” ഹരലി.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

6 ” സജകാസറ്റ്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

7 ” ആരഭലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

8 ” സുധതീര് കുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.365/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501009
തുക-₹23,986/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

വലിതനകാദന് നകാരകാത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

1750

2 ” ദലിതനഷറ്റ് കുമകാര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

1500

3 ” തശകാഭ കകാരലിഞന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

4 ” സലിതജഷറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
03/05/2015 വകര

1500

5 ” ജലിനതീഷറ്റ്.ടെലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
03/05/2015 വകര

1500

6 ” ഷതീജ.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750
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7 ” സജലിത്തെറ്റ്കുമകാര്.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
03/05/2015 വകര

1500

8 ” ബലിതജഷറ്റ്.എ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

9 ” നലിതേര.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.368/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.501012
തുക-₹20,130/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

തഡകാ.വലി.വലി.തറകാസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2250

2 ” തലകാവറ്റ്ജലി.കക.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2000

3 ” ആന് മരലിയ തജകാസറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1125

4 ” മകായ.എന്.തമതനകാന്
എഫറ്റ്.ഡലി.പലി.സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ്

28/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1125

5 ” ലലിസ തജകാണ് മുണക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1375

6 ” ദലിവര.സലി.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1125

1 കവക്കൌചര് നല.371/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.501015
തുക-₹35,766/-

തഡകാ.ആശ.പലി.റകാവു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
17/09/2014 വകര

3250
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വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

2 ” തഡകാ.ജയ കചെറലിയകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
17/09/2014 വകര

3000

3 ” മലിനലിതമകാള്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
17/09/2014 വകര

3000

4 ” ടതീസ.ടെലി.പുളലിക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
17/09/2014 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നല.374/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.501018
തുക-₹22,887/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

തഡകാ.ആശ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
01/12/2014 വകര

3250

2 ” തഡകാ.മലിനലിതമകാള്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/11/2014 മുതേല
29/11/2014 വകര

2750

3 ” തഡകാ.ജയ കചെറലിയകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
01/12/2014 വകര

3500

4 ” ടതീസ.ടെലി.പുളലിക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/11/2014 മുതേല
29/11/2014 വകര

2750

1 കവക്കൌചര് നല.377/2015-16 തഡകാ.ആശ.പലി.റകാവു 26/03/2015 മുതേല 2500
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തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501021
തുക-₹28,666/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 04/04/2015 വകര

2 ” തഡകാ.ജയ കചെറലിയകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/03/2015 മുതേല
04/04/2015 വകര

2500

3 ” ടതീസ.ടെലി.പുളലിക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/03/2015 മുതേല
04/04/2015 വകര

2500

4 ” തഡകാ.മലിനലിതമകാള്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/03/2015 മുതേല
01/04/2015 വകര

1750

1 കവക്കൌചര് നല.380/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501024
തുക-₹93,451/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

തഡകാ.കഷര്ലലി.എല.ഡലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

09/10/2014 മുതേല
17/10/2014 വകര

4750

2 ” ഷതീജലി റകാതഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

09/10/2014 മുതേല
17/10/2014 വകര

4500

3 ” ബതീന തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

1000

4 ” തഡകാ.നലിഷ ഫകാന്സലിസറ്റ് ആലപ്പകാടറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

1500

5 ” മലലിക.എ.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

2750
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6 ” ആന് തമരലി തതേകാമസറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നല.383/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015

കചെക്കറ്റ് നല.501027
തുക-₹16,759/-

വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂശ്ശൂൂര്

തഡകാ.സലിസര് തമരതീസറ്റ്.വലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” തഡകാ.സന നതീന.ടെലി.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” മകാസലി തപകാള്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” മലിഥ പലി.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

5 ” അനു തദവസലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” കഡലഫലി ലൂയലിസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” തഡകാ.വലി.ഷലിന്ജു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.389/2015-16
തേതീയതേലി 23/05/2015
കചെക്കറ്റ് നല.501033
തുക-₹46,238/-

ടെലി.എല.ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, 
തേലിരൂര്

തഡകാ.മുഹമദറ്റ് തചെനകാടെന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1750
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2 ” അബ്ദള് ലത്തെതീഫറ്റ്.ടെലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

3 ” തഡകാ.അബ്ദുള്ള തകകായ തേങള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” തഡകാ.ജകാഫര് സകാദ്ദേലിഖേറ്റ്.ടെലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

5 ” ആയലിഷ.വലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” തഡകാ.ജകാബലിര്.കക.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.392/2015-16
തേതീയതേലി 25/05/2015

തുക-₹1,54,802/-
കചെക്കറ്റ് നല.501036

ലലിറലില ഫവര് തകകാതളജറ്റ്, ഗുരുവകായൂര്

കമല.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
26/03/2015 വകര

2750

2 ” ശലിലപ ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2250

3 ” തഹമലതേ.സലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/03/2015 250

4 ” ജൂലലി കഡകാമനലികറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

5 ” എസ്തര് മണലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2500

6 ” ഡകാനലി.സലി.ഫകാന്സലിസറ്റ് 16/03/2015 മുതേല 2000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/03/2015 വകര

7 ” കതേതരസ.കജ.ഹലിലലിതയകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2000

8 ” സതീന തജകാസറ്റ്.കക
കരകാര് അടെലിസകാനല

21/03/2015 
24/03/2015  മുതേല
25/03/2015 വകര

1000

9 ” ശകാരദ.പലി.വലി
കരകാര് അടെലിസകാനല

02/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.395/2015-16
തേതീയതേലി 25/05/2015

തുക-₹46,401/-
കചെക്കറ്റ് നല.501039

തേതീയതേലി 26/05/2015
പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

മുഹമദറ്റ്.സലി
കചെയര്മകാന്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” അജറ്റ്മല.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” അബ്ദുള് വഹകാബറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

4 ” അബ്ദുള് സമദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

5 ” ഷറതീഫ ബതീഗല.പലിപലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

6 ” മുഹമദറ്റ് അബ്ദുള് റഹ്മകാന്.എല.ഐ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750
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7 ” കക.പലി.ജമകാലുദ്ദേതീന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

8 ” ഹകാരലിസറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

9 ” മുഹമദറ്റ് കനക്കൌഫല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.476/2015-16
തേതീയതേലി 05/06/2015

തുക-₹1,03,575/-
കചെക്കറ്റ് നല.501626

തേതീയതേലി 05/06/2015
ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്

തഡകാ.പലി.അനലിലകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

3750

2 ” തഡകാ.ഹരലിതേ.എന്.ഹരലിദകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

3250

3 ” ജുവകാരലിയ.ആര്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250

4 ” തഡകാ.എന്.വലി.സമലിയ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250
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5 ” തഡകാ.കൃഷ്ണറകാണലി.എസറ്റ്.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250

6 ” അബ്ദുള് സലലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250

7 ” തഡകാ.കക.കക.ഹലസ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

8 ” ഫകാസലില.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250

9 ” ഉമര്തകകായ.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

10 ” തഡകാ.എന്.വലി.സമലിയ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

11 ” ജുവകാരലിയ.ആര്.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

12 ” അബ്ദുള് സലലില
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

13 ” തഡകാ.കക.കക.ഹലസ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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14 ” ഫകാസലില.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

15 ” തഡകാ.കൃഷ്ണറകാണലി.എസറ്റ്.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

16 ” തഡകാ.പലി.അനലില കുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

17 ” തഡകാ.ഹരലിതേ.എന്.ഹരലിദകാസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

18 ” ഉമര്തകകായ.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

19 ” തഡകാ.കക.കക.ഹലസ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

20 ” ഫകാസലില.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

21 ” തഡകാ.എന്.വലി.സമലിയ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

22 ” തഡകാ.അബ്ദുള് സലലില.ഇ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

23 ” ജുവകാരലിയ.ആര്.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

24 ” തഡകാ.കൃഷ്ണറകാണലി.എസറ്റ്.ഡലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.480/2015-16
തേതീയതേലി 08/06/2015

സജലിത്തെറ്റ്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

875
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തുക-₹38,209/-
കചെക്കറ്റ് നല.501630

തേതീയതേലി 08/06/2015
ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

2 ” ശതീല.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

625

3 ” കസജല.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

625

4 ” ബ്രലിജറ്റ്തമകാഹന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

750

5 ” അഖേലിലരകാജറ്റ്.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

875

6 ” തഡകാ.കക.എല.കകക്കൌസര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

750

7 ” അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/10/2014 മുതേല
13/10/2014 വകര

500

8 ” ബ്രലിജറ്റ്തമകാഹന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/10/2014 
13/10/2014

17/05/2014 മുതേല
21/05/2014 വകര

500

1250

9 ” അബ്ദുള് റഹ്മകാന്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/10/2014 
17/05/2014 മുതേല
20/05/2014 വകര

250
750

10 ” ജലിതതേഷറ്റ്.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/10/2014 
17/05/2014 മുതേല

250
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20/05/2014 വകര 875

11 ” സമഞ്ജസ.കജ.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

10/10/2014 250

12 ” സുജലിതേറ്റ്കുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/10/2014 
17/05/2014 മുതേല
22/05/2014 വകര

250
1375

13 ” ഉഷകുമകാരലി
കപ്രകാഫസര്

18/12/2014 250

14 ” ശരകാമ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/12/2014 250

15 ” ഹതീരവലിശശ്വനകാഥറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

19/12/2014 250

16 ” അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ്.കക.എല
കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര
17/05/2014 മുതേല
22/05/2014 വകര

500

1500

17 ” ജലിതതേഷറ്റ്.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 250

18 ” ബ്രലിജറ്റ്തമകാഹന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 250

19 ” അബ്ദുള് റഹ്മകാന്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 250

20 ” അഞ്ജന നകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

500
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1 കവക്കൌചര് നല.490/2015-16
തേതീയതേലി 09/06/2015

തുക-₹20,626/-
കചെക്കറ്റ് നല.501640

തേതീയതേലി 09/06/2015
ഇ.എല.ഇ.എ. തകകാതളജറ്റ്, കകകാതണകാടലി

അബ്ദുള് മുനതീര്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

2 ” അബ്ദുള് മുനതീര്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.483/2015-16
തേതീയതേലി 08/06/2015

തുക-₹84,756/-
കചെക്കറ്റ് നല.501633

തേതീയതേലി 08/06/2015
ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.മഹകാലകലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

25/05/2015

1250

2 ” രതേതീഷറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
22/05/2015 വകര

750

3 ” ജലിഷ ശങര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

20/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

1000

4 ” ആനനറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 250

5 ” ദതീപലിക.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

20/05/2015 മുതേല
24/05/2015 വകര

1000

6 ” തഡകാ.മഹകാലകലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1250

7 ” ജലിഷ ശങര് 27/04/2015 മുതേല 1000
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ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര് 30/05/2015 വകര

8 ” ശങരന്.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

9 ” സലിന.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2015 മുതേല
30/05/2015 വകര

750

10 ” ദതീപലിക.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

11 ” രതേതീഷറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

12 ” സതീതേലകലി.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 250

13 ” ആനനറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

14 ” മഹലിജ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 250

1 കവക്കൌചര് നല.492/2015-16
തുക-₹62,349/-

കചെക്കറ്റ് നല.501642
തേതീയതേലി 08/06/2015

ഇ.എല.ഇ.എ. തകകാതളജറ്റ്, കകകാതണകാടലി

ജലി  ഷ.പലി.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” റസലിയ.കക.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” ദുകഫദ.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750
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4 ” സദക്കതുള്ള.സലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
18/03/2015 വകര

750

5 ” രമരവകാസുതദവന്.പലി
എഫറ്റ്.ഐ.പലി.സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

6 ” റലിസശ്വകാന് കമത്തെറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

17/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര
27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

625

1500

7 ” ദുകഫദ.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.495/2015-16
തുക-₹36,297/-

കചെക്കറ്റ് നല.501645
തേതീയതേലി 09/06/2015

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, മതീഞന്ത

എടെതക്കകാടറ്റ് ഷകാജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
25/05/2015 വകര

1500

2 ” പലി.കജ.പ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

1000

3 ” മതനകാജറ്റ്കുമകാര്.കക.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.498/2015-16
തുക-₹32,300/-

കചെക്കറ്റ് നല.501648
തേതീയതേലി 09/06/2015

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, മതീഞന്ത

തഡകാ.എന്.ഗലിരലിജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1250

2 ” തഡകാ.എ.കക.ബലിന്ദു 26/08/2014 മുതേല 1000

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 266/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്  30/08/2014  വകര

3 ” രജലില.ഒ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

4 ” തഡകാ.കക.ഭകാര്ഗവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

5 ” തഡകാ.മലിനലി.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

6 ” തഡകാ.ടെലി.എ.ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

7 ” തഡകാ.പലി.പ്രലിയ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

8 ” തശഷന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

9 ” തഡകാ.നലിമലി.എ.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 30/08/2014  വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.503/2015-16
തുക-₹1,29,943/-
കചെക്കറ്റ് നല.501653

തേതീയതേലി 10/06/2015
എല.ഇ.എസറ്റ്.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

കുറലിപ്പുറല

രഞ്ജലിത്തെറ്റ്.കക.എന്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 02/06/2014  വകര

2000

2 ” നബതീല അഹമദറ്റ്.ഒ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
 02/06/2014  വകര

1500

3 ” ഷയതീസറ്റ് ഉസകാന് അബ്ദുള്ള 26/05/2014 മുതേല 750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 267/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്  29/05/2014 വകര

4 ” നനകുമകാര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

875

5 ” റലിതനകാ.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/06/2014  വകര

1500

6 ” മൃദുല.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
02/06/2014  വകര

1250

7 ” രജലിറകാല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014  വകര

1500

8 ” അനതീഷറ്റ്.എല.ഹനതീഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
30/05/2014  വകര

1250

9 ” ശതീതകഷറ്റ് നമ്പൂതേലിരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
31/05/2014  വകര

02/06/2014

1750

10 ” ജസതീല.ഇ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014  വകര

1000

11 ” സയതീദറ്റ് ഫറഖേറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014  വകര

875

12 ” അപര്ണ്ണ.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014  വകര

1500

13 ” നലിഷ.ടെലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014  വകര

750

14 ” ജലിജു.ടെലി.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
30/05/2014  വകര

1000
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15 ” ശതീകകാന്തറ്റ്.ഇ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
30/05/2014  വകര

1000

16 ” മുലതേകാസറ്റ്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
30/05/2014  വകര

875

17 ” തരണുക.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/05/2014 മുതേല
30/05/2014  വകര

01/06/2014

625

18 ” മുഹമദറ്റ് സുകഹല.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014  വകര

1500

19
” അനൂപറ്റ്കുമകാര്.എല

അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്
26/05/2014 മുതേല
29/05/2014  വകര

750

20 ” വലിജലിതേ വലി. കുമകാര്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2014 മുതേല
  29/06/2014 വകര

875

21 ” പത്മകുമകാര് ഡലി 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2014 മുതേല
 27/06/2014 വകര

375

22 ” മുഹമദറ്റ് അസതീല വലി അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

375

23 ” സലിനലിത്തെറ്റ് പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 27/05/2014 വകര

375

24 ” കഗക്കൌതേല എസറ്റ്. കരുണകാനലിധലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

875

25 ” രകാഹുല കണ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

750

26 ” രമകാ രകാജന് എ. 27/05/2014 മുതേല 625

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 269/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്  29/05/2014 വകര

27 ” ഷലിജു കുമകാര് പലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

1375

28 ” സഫതീര് കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

1375

29 ” ബദറുദതീന് പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

750

30 ” മുഹമദറ്റ് സകാലലിഹറ്റ് പലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/05/2014 മുതേല
 30/05/2014 വകര

250

31 ” അമതീറ ഇബ്രകാഹലില
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

750

32 ” അനു ചുങത്തെറ്റ് ടെലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

750

33 ” ഗലഗ കൃഷ്ണന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

750

34 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് കപകാടക്കുളത്തെറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

875

35 ” തരകാഹലിതേറ്റ് എസറ്റ്. കുമകാര് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014

1000

36 ” ആനനറ്റ് എസറ്റ്. കുന്നത്തെറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/06/2014 മുതേല
 29/06/2014 വകര

875

37 ” സുതരഷറ്റ് കൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

875
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38 ” നസതീബത്തെറ്റ് എല. കക. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

39 ” കഷജു പഞലിക്കല അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

500

40 ” മൃദുല എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
27/06/2014 വകര

750

41 ” ശതീകകാന്തറ്റ് സലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/06/2014 മുതേല
27/06/2014 വകര

375

42 ” റസശ്വലിന് എല.പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
27/06/2014 വകര

500

43 ” മുലതേകാസറ്റ് ടെലി.കക. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

500

44 ” ദലിലഷകാദറ്റ് റഷതീദറ്റ് വലി.കക. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

45 ” കകാര്ത്തെലികറ്റ് കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014

500

46 ” ലബതീബറ്റ് എല. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

47 ” തഗകാപകുമകാര്
കഹഡറ്റ് ഓഫറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

500

48 ” ജലിജു ടെലി.പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/062014 വകര

500

49 ” ശതീതകഷറ്റ് നമ്പൂതേലിരലി അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/06/2014 മുതേല
27/06/2014 വകര

625
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50 ” ജസതീല ഇ.കക. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

51 ” വലിജു പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

52 ” നലിഷകാദറ്റ് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 250

53 ” ഷയതീസറ്റ് ഉസകാന് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

500

54 ” നബതീല 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

375

55 ” തരകാഹലിതേറ്റ് എന്. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 508/2015-16 
തുക ₹199067/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501661 തേതീയതേലി 12.06.15
തഡകാ. തജകാണ് മത്തെകായലി കസനര്, അരണകാട്ടുകര,

തൃശ്ശൂര്

തഡകാ. വലി.എല. തസവരര് അഡതീഷണല തകകാ
ഓര്ഡലിതനറര്

18/02/2015 മുതേല
07/04/2015 വകര

48 ദലിവസല

12000

2 ” തവണുതഗകാപലന്.പലി.കക. ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര് 15/02/2015 മുതേല
 17/03/2015 വകര

28 ദലിവസല

7000

3 ” തഡകാ. വലി.എല. തസവരര് അഡതീഷണല തകകാ
ഓര്ഡലിതനറര്

04/05/2015 മുതേല
 14/05/2015 വകര

2500

4 ” സലിതേകാ തജകായലി 
ലകറ്റ്ചെറര് (തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ്) 

04/05/2015 മുതേല
 12/05/2015 വകര

2250
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5 ” സുമനല ടെലി.ആര്. 
ലകറ്റ്ചെറര് (തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ്) 

04/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നമര് 511/2015-16 
തുക ₹74984/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501663 തേതീയതേലി 12.06.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ് ടെതീചര് എഡമ്പ്യൂതക്കഷന്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. ആര്. കൃഷ്ണകുമകാരലി പ്രലിന്സലിപ്പള് 14/07/2014 മുതേല
 26/08/2014 വകര

4750

2 ” തഡകാ. അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ് പൂഴലിത്തെറ 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
 22/07/2014 വകര

2250

3 ” വലി.കക. സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
 23/07/2014 വകര

2500

4 ” തഡകാ. കക. രകാമകൃഷ്ണന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
 23/08/2014 വകര

4500

5 ” വലിജയന് വലി. 
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

04/08/2014
14/07/2014  മുതേല 
29/07/2014 വകര

250
3250

6 ” ഉഷ എല. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

3750

7 ” ഹലിക്കലി തദവദകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
 02/08/2014 വകര

3750

8 ” ഇനലിര കക. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 250

9 ” പ്രലിയ കകമള് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
 06/08/2014 വകര

5000
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10 ” സലിതേകാ തമകാള് ഡലി.ആര്. 
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

14/07/2014 മുതേല
 30/07/2014 വകര

3250

1 കവക്കൌചര് നമര് 529/2015-16 
തുക ₹58000/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715055 തേതീയതേലി 16.06.15
ഗവ. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ശതീകൃഷ്ണപുരല

 തഡകാ. പലി.സലി. രഘുരകാജറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
03/06/2014 വകര

2250

2 ” ഹരലിപ്രസകാദറ്റ് ബലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 27/05/2014 വകര
30/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര

1375

3 ” ധനര കക.എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

625

4 ” അമലിളലി ചെനന് ആര്.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

625

5 ” ശശലിനകാസറ്റ് ഏലലിയകാസറ്റ് ഹരലിതേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

625

6 ” സലിബലി എസറ്റ്.
ലകറ്റ്ചെറര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

625

7 ” ബലിനു ആര്. 26/05/2014 മുതേല
 27/05/2014 വകര

500

8 ” റസതീക്കറ്റ് സലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

15/12/2014

750
250

9 ” കഷക്കൌക്കത്തെറ്റ് വലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

1500
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10 ” തഡകാ. പലി.സലി. രഘുരകാജറ്റ് കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 മുതേല 
29/12/2014 വകര

1500

11 ” കഷക്കൌക്കത്തെറ്റ് വലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
19/12/2014 വകര

29/12/2014

1250
250

12 ” ബലിനു ആര്. 15/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

375

13 ” വലിനയചെനന് കക.കക. 15/12/2014 മുതേല
 16/12/2014 വകര
19/12/2014 മുതേല
 29/12/2014 വകര

750

14 ” കസലവകുമകാര് എല. 15.12.14 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 532/2015-16 
തുക ₹43665/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715058 തേതീയതേലി 16.06.15
എസറ്റ്.എന്.ജലി.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, പടകാമലി

മുരളതീധരന് വലി.കക. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 20/05/2015 മുതേല
 23/05/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നമര് 576/2015-16 
തുക ₹63839/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715318 തേതീയതേലി 19.06.15
തജകാണ് മത്തെകായലി കസനര്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ. വലി.എല. തസവരര് അഡതീഷണല തകകാ-
ഓര്ഡലിതനറര്

06/10/2014 മുതേല
24/11/2014 വകര

12500

2 ” തഡകാ. എല. നകാരകായണന് കുടലി ഫകാക്കള്ടലി 06/10/2014 മുതേല
24/11/2014 വകര

12500

3 ” സുമനല ടെലി.ആര്. 06/10/2014 250

4 ” തറകാസറ്റ് ഐ. ചെലിറമല ലകറ്റ്ചെറര് 06/10/2014 250
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1 കവക്കൌചര് നമര് 579/2015-16 
തുക ₹69501/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 71532 തേതീയതേലി 19.06.15
ഡലി.സലി.എല.എസറ്റ്., കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല

കരകാമസറ്റ്

തഡകാ. ബലി. തജകാണ്സണ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/10/2014 മുതേല
 13/11/2014 വകര

4000

2 ” തഡകാ. കക.പലി. രകാതജനന് കപ്രകാഫസര് 29/10/2014 മുതേല
31/10/2014 വകര
01/11/2014 മുതേല
13/11/2014 വകര

4000

3 ” തഡകാ. എല.എ. തജകാസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/10/2014 മുതേല
 12/11/2014 വകര

3750

4 ” തഡകാ. ഇ.കക. സതേതീഷ റ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
18/11/2014 വകര

4250

5 ” തഡകാ. എ.കക. ശകാരദ കപ്രകാഫസര് 01/11/2014 മുതേല 
 22/11/2014 വകര

5500

6 ” തഡകാ. പലി. തമകാഹന് കപ്രകാഫസര് 29/10/2014 മുതേല
13/11/2014 വകര

4000

7 ” തഡകാ.ബലി. വലിജയ ചെനന് പലിള്ള,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/10/2014 മുതേല
13/11/2014 വകര

4000

1 കവക്കൌചര് നമര് 582/2015-16 
തുക ₹115119/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715324 തേതീയതേലി 19.06.15
ഡലി.സലി.എല.എസറ്റ്., കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല

കരകാമസറ്റ്

തഡകാ. എ.കക. ശകാരദ കപ്രകാഫസര് 20/12/2014 മുതേല
 31/12/2014 വകര
01/01/2015 മുതേല
 07/01/2015 വകര
23/02/2015 മുതേല
 28/02/2015 വകര

11500 
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02/03/2015 മുതേല
 26/03/2015 വകര

2 ” തഡകാ. വലിജയചെനന് പലിള്ള അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/12/2014 മുതേല
31/12/2014 വകര
01/01/2015 മുതേല
 07/01/2015 വകര
23/02/2015 മുതേല
11/03/2015 വകര

7000 

3 ” കടെന്നലി തജകാര്ജറ്റ് 
ഗസറ്റ് ഫകാക്കള്ടലി

20/12/2014 മുതേല
27/12/2014 വകര

2000

4 ” തഡകാ. തജകാണ്സണ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/12/2014 മുതേല
 07/01/2015 വകര
23/02/2015 മുതേല
 28/02/2015 വകര
02/03/2015 മുതേല
 13/03/2015 വകര

4500

5 ” തഡകാ. തമകാഹന് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 23/02/2015 മുതേല
28/02/2015 വകര
02/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

5500

6 ” തഡകാ. എല.എ. തജകാസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

23/02/2015 മുതേല
 28/02/2015 വകര
02/03/2015 മുതേല
 13/03/2015 വകര

4500

1 കവക്കൌചര് നമര് 585/15-16 തേതീയതേലി 08/05/15 
തുക ₹2,10,221/-

തഡകാ. എല.എ. തജകാസഫറ്റ്, അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

12/05/2014 മുതേല
 21/06/2014 വകര

10000
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കചെക്കറ്റ് നമര് - 715327 തേതീയതേലി 19.06.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസറ്റ്

2 ” തഡകാ. ലജലിഷറ്റ് വലി.എല. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര 
02/06/2014 മുതേല
16/06/2014 വകര

7000

3 ” തഡകാ. ബലി. തജകാണ്സണ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

14/05/2014 മുതേല
 04/06/2014 വകര

5750

4 ” തഡകാ. തബബലി ശകാരലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 16/06/2014 വകര

5250

5 ” കക.പലി. മുരളതീധരന് കപ്രകാഫസര് 12/05/2014 മുതേല
 10/06/2014 വകര

7250

6 ” തഡകാ. എ.കക. ശകാരദ കപ്രകാഫസര് 12/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര
01/06/2014 മുതേല
05/06/2014 വകര

6250

7 ” തഡകാ. തമകാഹന് 
കപ്രകാഫസര്

12/05/2014 മുതേല
 16/06/2014 വകര

8750

8 ” തഡകാ. ഇ.കക. സതേതീഷറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

12/05/2014 മുതേല
 21.06.2014 വകര

9500

1 കവക്കൌചര് നമര് 588/15-16 
തുക ₹15027/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715330 തേതീയതേലി 19.06.15
ഡലി.സലി.എല.എസറ്റ്., കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല

കരകാമസറ്റ്

തഡകാ. വലിജയചെനന് പലിള്ള അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

12/05/2015 മുതേല
19.05.2015 വകര

1750
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2 ”  തഡകാ. ബലി. തജകാണ്സണ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

12/05/2015 മുതേല
 21/05/2015 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നമര് 591/2015-16 
തുക ₹1,22,532/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715333 തേതീയതേലി 19.06.15
മകാര്തത്തെകാമ തകകാതളജറ്റ്, ചുങത്തെറ

തതേകാമസറ്റ് കക. തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര

2750

2 ” ജലിജലി സൂസന് തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

1750

3 ” സൂസന് ചെകാതക്കകാ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 02/09/2014 വകര

1750

4 ” തഡകാ. ആര്. ജയപ്രകകാശറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

5 ” തതേകാമസറ്റ് കക. തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
06/10/2014 വകര

3500

6 ” ജലിജലി സൂസന് തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

7 ” തഡകാ. ആര്. ജയപ്രകകാശറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

750

8 ” തതേകാമസറ്റ് കക. തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 07/05/2015 വകര

2500

9 ” സൂസന് ചെകാതക്കകാ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 04/05/2015 വകര

1750

10 ” ജലിജലി സൂസന് തജകാര്ജറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 02/05/2015 വകര

1250
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1 കവക്കൌചര് നമര് 597/2015-16 
തുക ₹17,214/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715339 തേതീയതേലി 16.06.15
സകാമൂരലിയന്സറ്റ് ഗുരുവകായൂരപ്പന് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. മകാധവലികുടലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

1250

2 ” തഡകാ. സുധതീര് കക.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 600/2015-16 
തുക ₹72,897/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715342 തേതീയതേലി 19.06.15
മലബകാര് ക്രലിസരന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

പ്രജലിതേറ്റ് പലി.സലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

2 ” സഫ അഷറ്റ്റഫറ്റ്
 ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

3 ” അമൃതേ പലി. 
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
 29/04/2015 വകര

750

4 ” വലിദര ടെലി.
 ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
 02/05/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 409/2015-16 
തുക ₹53,279/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501085 തേതീയതേലി 01.06.15
മലബകാര് ക്രലിസരന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ബലി. ഭുവതനശശ്വരലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

25/04/2015 മുതേല
 02/05/2015 വകര

1750

2 ”  തഡകാ. ലൂയലി കജ. കകാറകാടെലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 02/05/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 464/2015-16 
തുക ₹1,69,041/-

ശശതീനന് കക.ആര്. കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 മുതേല
 12/01/2015 വകര

5250
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കചെക്കറ്റ് നമര് - 501614 തേതീയതേലി 05.06.15
ഗവ. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

2 ” വലിനതീതേ തബസലില അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 19/12/2014 മുതേല
 20/12/2014 വകര

375

3 ” ഐ.എല. ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
 17/12/2014 വകര
05/01/2015 മുതേല
 06/01/2015 വകര

1000

4 ” ലകലി എസറ്റ്.ആര്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2015 125

5 ” അനലിതേ പലി.എചറ്റ്.
 കപ്രകാഫസര്

22/12/2014 250

6 ” ആനനറ്റ് ലകാലലി നതീര അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/12/2014 250

7 ” കജന്സലി പലി.എ.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2015 125

8 ” തഡകാ. സുകബദ ഇ.എ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/12/2014 മുതേല
 19/12/2014 വകര

375

9 ” ഗതീതേ എ., അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 30/12/2014 125

10 ” അജതീഷറ്റ് കക.എന്. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 22/12/2014 125

11 ” ജയന് എല.വലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/12/2014 250

12 ” ബലിതനകായറ്റ് ബലി.ബലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/12/2014 250

13 ” എ.ആര്. ജയന് 27/12/2014 125
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14 ” തഡകാ.എന്. സജലികുമകാര് കപ്രകാഫസര് 20/12/2014 125

15 ” ഹകാരലിസറ്റ് നടുകതേകാടെലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/12/2014 125

16 ”  തഡകാ. സതേതീ ഷറ്റ് കക.പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/12/2014 125

17 ” പരതമശശ്വരന് എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/12/2014 125

18 ” സുജലിതേറ്റ് കക.എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/01/2015 125

19 ” തഡകാ. കനക്കൌഷജ 
പലി.സലി.ഇ

06/01/2015 125

20 ” തപ്രമകാനനറ്റ് ബലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 05/06/2014 മുതേല
 09/06/2014 വകര

1125

21 ” കനവലിന് തജക്കബറ്റ്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

20/06/2014

1500
250

22 ” ബലിതനകായറ്റ് ബലി.ബലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര

750

23 ” നലിഷ ജലി. പൂത്തുള്ളലില അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

1500

24 ” കജയറ്റ്സണ് മകാതേദ്യു
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/06/2014 
09/06/2014 മുതേല

10.06.14 വകര

1000
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19/06/2014 മുതേല
20/06/2014 വകര

25 ” വലിനതീതേ തബസലില 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര

875

26 ” തഡകാ. കനക്കൌഷജ
 പലി.സലി.ഇ

18/06/2014 250

27 ” മതനകാജറ്റ് പലി.കജ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

30/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര
21/06/2014 മുതേല
 23/06/2014 വകര

1500

28 ” രജലിഷറ്റ് വഞലിപ്പലിന് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2014 മുതേല
30/05/2014 വകര

1000

29 ” അമലിളലി കുമകാര് കക.കക. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/06/2014 മുതേല
 13/06/2014 വകര

18/06/2014

1000

30 ” കക. ബകാലകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/06/2014 മുതേല
  07/06/2014 വകര

875

31 ” സകാജന് എല.പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര

1250

32 ” ബലിന്ദു എല.ഡലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2014 മുതേല
30/05/2014 വകര

19/06/2014

750

33 ” അനലിതേ പലി.എചറ്റ്. 
കപ്രകാഫസര്

30/05/2014 മുതേല
 02/06/2014 വകര

1000
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34 ” ബലിന എ.ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/05/2014 മുതേല
 05/06/2014 വകര
25/06/2014 മുതേല
 26/06/2014 വകര

2375

35 ” ഷലല ബലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/06/2014 മുതേല
 09/06/2014 വകര
19/06/2014 മുതേല
 20/06/2014 വകര

1625

36 ” മുബകാറകറ്റ് എ.കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

1000

37 ” ആനനറ്റ് ലകാലലി നതീര അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

28/05/2014 മുതേല
02/06/2014 വകര

1500

38 ” ബലിന ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

500

39 ” മലിനലിതമകാള് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/06/2015 മുതേല
 10/06/2015 വകര

375

40 ” തശകാശകാമണലി കക.കജ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

05/06/2015 250

41 ” മതീര വലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

500

42 ” തഡകാ.എല. നനകുമകാര് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

1500

43 ” ഗതീതേ എ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 250
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1 കവക്കൌചര് നമര് 426/2015-16 
തുക ₹47664/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501102 തേതീയതേലി 01.06.15
ഗവ. ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

രകാധകാകൃഷ്ണന് പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
 03/05/2015 വകര
05/05/2015 മുതേല
 06/05/2015 വകര
09/05/2015 മുതേല
10/05/2015 വകര

1750

2 ” തഡകാ. പലി. കഷലജ കുമകാരലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

03/05/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 429/2015-16 
തുക ₹36119/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501105 തേതീയതേലി 01.06.15
ഗവ. ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. ഷതീല എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

2 ” സലിനലിതേ കക. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

3 ” തഡകാ. വലി.എ. വസന്ത അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

05/05/2014 മുതേല
 06/05/2014 വകര

500

4 ” രഞ്ജന പലി.കക.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 432/2015-16 
തുക ₹72,796/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501109 തേതീയതേലി 02.06.15
ഫകാറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഫതറകാക്കറ്റ്

തഡകാ. മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് കക. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

2000

2 ” തഡകാ.എ.കക. അബ്ദുള് റഹലില അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

2000
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3 ” മുഹമദറ്റ് സലിയകാദറ്റ് പലി.എ. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

2000

4 ” റഫതീഖേറ്റ് പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 മുതേല
15/12/2014 വകര

1750

5 ” തഡകാ. കറജലി തതേകാമസറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 മുതേല
11/12/2014 വകര

15/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

1250

6 ” ഷകാനവകാസറ്റ് യൂസഫറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 09/12/2014 മുതേല
15/12/2014 വകര

1750

7 ” തഡകാ. മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് കക. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

05/03/2015 മുതേല
 11/03/2015 വകര

1750

8 ” പലി.ഇ. മുഹമദറ്റ് അബ്ദുള് റഫതീദറ്റ്,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/03/2015 മുതേല
 10/03/2015 വകര

1500

9 ” തഡകാ. എ.കക. അബ്ദുള് റഹതീല,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/03/2015 മുതേല
 11/03/2015 വകര

1750

10 ” തഡകാ. കറജലി തതേകാമസറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

05/03/2015 മുതേല
10/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 435/2015-16 
തുക ₹74,214/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501112 തേതീയതേലി 02.06.15
ഫകാറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഫതറകാക്കറ്റ്

തഡകാ. ലകലി പ്രദതീപറ്റ്
കഹഡറ്റ് ഓഫറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്, എല.സലി.കജ.

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

16/03/2015 മുതേല
 24/03/2015 വകര
26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

2000
2250
1500

2 ” മുഹമദറ്റ് മുസ്തഫ കക.പലി., അസലിസനറ്റ് 26/08/2014 മുതേല 750
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കപ്രകാഫസര്  28/08/2014 വകര

3 ” ശലിവതദവറ്റ് സലി.വലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

4 ” കസകാണലില തഫകാറന്സറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 446/2015-16 
തുക ₹1,16,055/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501451 തേതീയതേലി 03.06.15
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്

എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. ടെലി. സുധ 
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
06/06/2014 വകര

3000

2 ” എല. അബ്ദുള് കരതീ കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
09/06/2014 വകര

3125

3 ” രശലി എസറ്റ്.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
30/05/2014 വകര

1250

4 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര
29/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

750
750

5 ” ഹരലികൃഷ്ണന് എ.ഐ. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

625

6 ” പലി.ആര്. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള, കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

875

7 ” തഹമനളലിനലി എ.വലി. കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
30/05/2014 വകര

1250
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8 ” തമകാഹന് ദകാസറ്റ് കക.എ. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

04/06/2014
29/05/2014 മുതേല
03/06/2014 വകര

250
1500

9 ” തഡകാ. എ.കക. രകാജലി കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

625

10 ” സലി.കക. പ്രസകാദറ്റ് വര്മ തേമകാന്, കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 28.05.2014 വകര

125

11 ” ഉഷ പലി.
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

625

12 ”  തഡകാ. എ.കക. വകാസുതദവന്
കപ്രകാഫസര്

24/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

500

13 ” തഡകാ. രശലി ജലി. 
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

750

14 ” എസറ്റ്. സലിന അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

1500

15 ” മകായകാ തമകാഹന് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

750

16 ” ശതീരകാജറ്റ് 
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/06/2014 മുതേല
04/06/2014 വകര

250

17 ” സപ തഗകാപകാല 
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 31/05/2014 വകര

1500

18 ” സുശതീല എ.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 28/05/2014 വകര

750

19 ” സതേതീഷറ്റ് കൃഷ്ണന് 26/05/2014 മുതേല 1500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 288/463



കപ്രകാഫസര് 31/05/2014 വകര

20 ” ജതീമ കക. കചെറലിയകാന് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

1375

21 ” ഗലിരതീഷറ്റ് വലി. പുതുതശരലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
28/05/2014 വകര

750

22 ” പ്രവതീണ് കുമകാര് സലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/05/2014 മുതേല
 30/05/2014 വകര

1000

23 ” പ്രലിയ എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

02/06/2014 മുതേല
 03/06/2014 വകര

1750

24 ” പ്രദതീപറ്റ് സലി.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

1000

25 ” എ.ആര്. പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല 
03/06/2014 വകര

2000

26 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര് എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
31/05/2014 വകര

1250

27 ” പ്രകകാശറ്റ് ഡലി.
 കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

750

28 ” തഡകാ. കക.ജലി. വലിശശ്വനകാഥന്, കപ്രകാഫസര് 27/05/2014 മുതേല
29/05/2014 വകര

625

29 ” സജതീഷറ്റ് എല. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
30/05/2014 വകര

500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 289/463



30 ” തജരകാതേലി ശങര് പലി.ആര്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
 30/05/2014 വകര

875

31 ”  തഡകാ. ബലി. ഷകാജലി തമകാഹന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/05/2014 മുതേല
 29/05/2014 വകര

750

32 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 31/05/2014 മുതേല
 04/06/2014 വകര

1750

33 ” രചെന എല.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/05/2014 മുതേല
05/06/2014 വകര

1750

34 ” ദതീപ എല.കക.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/05/2014 മുതേല
 04/06/2014 വകര

1500

35 ” നലിഖേലില ബലിതനകായറ്റ് സലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/06/2014 മുതേല
03/06/2014 വകര

500

36 ” തഡകാ. ജയലകലി ബലി. കപ്രകാഫസര് 02/06/2014 മുതേല
 03/06/2014 വകര

250

37 ” തഡകാ. ടെലി. സുധ
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
 22/12/2014 വകര

2000

38 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
19/12/2014 വകര

1250

39 ” വലിജലിതേ എസറ്റ്. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
22/12/2014 വകര

2000

40 ” തഡകാ. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 മുതേല
17/12/2014 വകര

750

41 ” രശലി ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
17/12/2014 വകര

625
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42 ” തമകാഹന് ദകാസറ്റ് കക.എ. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
17/12/2014 വകര

625

43 ” എ.ആര്. പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

17/12/2014 മുതേല
22/12/2014 വകര

1500

44 ” സജതീഷറ്റ് എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/12/2014 മുതേല
23/12/2014 വകര

1500

45 ” തഡകാ. ഷകാജലി തമകാഹന് ബലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/12/2014 മുതേല
 22/12/2014 വകര

1250

46 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 250

47 ” തുളസലി 
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 125

48 ” സലിനലി തേങചന് 
ലകറ്റ്ചെറര്

15/12/2014 125

49 ” സലിന എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 മുതേല
 16/12/2014 വകര

375

50 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
16/12/2014 വകര

500

51 ” ജതീമ കക. കചെറലിയകാന് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 15/12/2014 മുതേല
 16/12/2014 വകര

500

52 ” സുശതീല എ.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
 16/12/2014 വകര

375

53 ” സജു 
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/12/2014 മുതേല
  16/12/2014 വകര

375

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 291/463



1 കവക്കൌചര് നമര് 449/2015-16 
തുക ₹32,604/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 501454 തേതീയതേലി 04.06.15
ഇ.എല.ഇ.എ. തകകാതളജറ്റ്, കകകാതണകാടലി

തഡകാ. ടെലി. കൃഷ്ണകുമകാര് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” ശലിഹകാബദ്ദേതീന്.ടെലി.
ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

3 ” എന്. കക. സഹതീറകാ ബകാനു ലകറ്റ്ചെറര് 27/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

1000

4 ” രകാതജഷറ്റ് ടെലി.കക.
ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

375

5 ” തഡകാ. ടെലി. കൃഷ്ണകുമകാര് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1500

6 ” ശലിഹകാബദ്ദേതീന് ടെലി. 
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

7 ” രകാതജഷറ്റ് ടെലി.കക. 
ലകറ്റ്ചെറര്

16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1125

8 ” എന്.കക. സഹതീറകാ ബകാനു  അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 702/2015-16 
തുക ₹39,067/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715771 തേതീയതേലി 
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ. ബകാബ തജകാസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

1000

2 ” തഡകാ. സുനലില തജകാസറ്റ് ടെലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750
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3 ” തഡകാ. തപകാള്സണ് മകാതേദ്യു അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 250

4 ” തഡകാ. തജകാഷലി സലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര

750

5 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര

750

6 ” തഡകാ. ജലിനലിഷറ്റ് ആനണലി എല. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 733/2015-16 
തുക ₹34,982/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715825 തേതീയതേലി 27.06.15
എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

തഡകാ. കക. കഷയ്ക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

27/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

1000

2 ” ഇഷകാക്കറ്റ് പലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് സലി.കക. ലകറ്റ്ചെറര് 27/04/2015 മുതേല
 29/04/2015 വകര

750

4 ” അസകാബലി എല.സലി. കപ്രകാഫസര് തഗഡറ്റ് 2 27/04/2015 250

5 ” എല. ബഷതീര് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 28/04/2015 125

6 ” അബ്ദുള് മുനതീര് പൂന്തല അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 736/2015-16 
തുക ₹67128/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 715808 തേതീയതേലി 27.06.15
എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

എന്. മുഹമദറ്റ് അലലി കപ്രകാഫസര് 26/08/2014 മുതേല
 04/09/2014 വകര

2500
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2 ” അബ്ദുള് മുനതീര് പൂന്തല അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര

2250

3 ” ഇഷകാക്കറ്റ് പലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര

2250

4 ” എല. ബഷതീര്
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

2000

5 ” തഡകാ. കക. കഷയ്ക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

26/08/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര

2250

6 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് സലി.കക. ലകറ്റ്ചെറര് 26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

7 ” ടെലി.കക. യൂസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

2250

8 ” എല. സലി. അസകാബലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

2250

9 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ് കക.പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 829/2015-16 
തുക ₹10684/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716029 തേതീയതേലി 03.07.15
ഫകാറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്

മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ് എചറ്റ്.പലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

23/06/2015 മുതേല
 26/06/2015 വകര

1000

2 ” അബ്ദുള് ജലതീല എല. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 23/06/2015 മുതേല
26/06/2015 വകര

1000

3 ” സഗതീറലലി ടെലി.പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/06/2015 മുതേല
26/06/2015 വകര

1000
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4 ” യകാസലിദറ്റ് മടകായലി, 
എഫറ്റ്.ഡലി.പലി. 

(സബറ്റ്സമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്)

23/06/2015 മുതേല
26/06/2015 വകര

1000

5 ” തഡകാ. അലലി കനക്കൌഫല അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

23/06/2015 മുതേല
26/06/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 832/2015-16 
തുക ₹4165/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716032 തേതീയതേലി 03.07.15
എല.ഇ.എസറ്റ്. കപകാന്നകാനലി തകകാതളജറ്റ്

തഡകാ. വലി.എ. ആയലിഷ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

02/06/2015 മുതേല
 04/06/2015 വകര

750

2 ” സലി. ശതീജലിത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/06/2015 മുതേല
04/06/2015 വകര

750

3 ”  തഡകാ. ബ്രലിതജഷറ്റ് വലി.കക. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

02/06/2015 മുതേല
 04/06/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 834/2015-16 
തുക ₹6682/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716034 തേതീയതേലി 03.07.15
എല.ഇ.എസറ്റ്. കക.വലി.എല. തകകാതളജറ്റ്,

വളകാതഞരലി

റുഖേലിയ കക.എല. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 12/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

500

2 ” തഡകാ. സലി. രകാതജഷറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 12/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

500

3 ” പ്രതീതേലി അലകറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 12/03/2015 മുതേല
 13/03/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 836/2015-16 
തുക ₹4076/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716036 തേതീയതേലി 03.07.15

തഡകാ. കരുണ എല.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

22/06/2015 മുതേല
 25/06/2015 വകര

1000
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വലിമല തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

2 ” അനലിതേ തഡവലിസറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

22/06/2015 മുതേല
 23/06/2015 വകര

500

3 ” തമകാനലി ജതീജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/06/2015 മുതേല
 25/06/2015 വകര

1000

4 ” കകകാച റകാണലി കജ. തേറയലില ലകറ്റ്ചെറര് 22/06/2015 മുതേല
 23/06/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 838/2015-16 
തുക ₹2054/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716038 തേതീയതേലി 03.07.15
ഗവ. ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. എന്. ഗലിരലിജ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
 25/06/2015 വകര

500

2 ” തഡകാ. മലിനലി ഇ.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
 25/06/2015 വകര

500

3 ” രജലില.ഒ.പലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
25/06/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 842/2015-16 
തുക ₹3680/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716042 തേതീയതേലി 03.07.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

തഡകാ. ജലി. മുത്തുലകലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 17/03/2015 വകര

500

2 ” തഡകാ. പലി. മുരുഗന്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 17/03/2015 വകര

500

3 ” തഡകാ. എ. വലിജയന് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
 17/03/2015 വകര

500
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1 കവക്കൌചര് നമര് 845/2015-16 
തുക ₹7816/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716046 തേതീയതേലി 14.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

തഡകാ. മുഹമദറ്റ് ഷഹതീന് തേയലില
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/11/2014 മുതേല
 29/11/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 853/2015-16 
തുക ₹10938/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716054 തേതീയതേലി 04.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

 തഡകാ. കഡതനകാജറ്റ് കസബകാസരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2015 മുതേല
08/01/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 855/2015-16 
തുക ₹8195/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716056 തേതീയതേലി 04.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

തഡകാ. മുഹമദറ്റ് ഷഹതീന് തേയലില
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നമര് 857/2015-16 
തുക ₹5404/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716059 തേതീയതേലി 04.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

ഇലരകാസറ്റ് കക.കക. കപ്രകാഫസര് 19/03/2014 മുതേല
 20/03/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 859/2015-16 
തുക ₹3466/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716060 തേതീയതേലി 04.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

തഡകാ. തബബലി ശകാരലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/01/2015 മുതേല
14/01/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 860/2015-16 
തുക ₹1855/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716061 തേതീയതേലി 04.07.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

ഇമകാനുവല കസമണ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/11/2014 മുതേല
 28/11/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1686/2015-16 
തുക ₹8750/-

തഡകാ. സുധ. ടെലി.
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 05/05/2015 വകര

2000
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കചെക്കറ്റ് നമര് - 719135 തേതീയതേലി 06.10.15
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്

എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്

2 ” സുഷമ ജലി.
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 05/05/2015 വകര

2000

3 ” അനലില കുമകാര് വലി. കപ്രകാഫസര് 27/04/2015 മുതേല
 02/05/2015 വകര

1750

4 ” സലിദകാര്തറ്റ് എന്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

375

5 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എല.
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

375

6 ” പ്രവതീണ് കുമകാര് 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
 05/05/2015 വകര

375

7 ” തഡകാ. ഇ.കക.കക. നമരകാര് 05/05/2015 250

8 ” വകാസന്തലി
കപ്രകാഫസര്

05/05/2015 250

9 ” സുധതീപറ്റ് പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 250

10 ” സതജഷറ്റ് എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
 05/05/2015 വകര

375

11 ” ജയദതീപറ്റ് എസറ്റ്.
കപ്രകാഫസര്

29/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

375

12 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

375

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 298/463



1 കവക്കൌചര് നമര് 1689/2015-16 
തുക ₹84531/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719138 തേതീയതേലി 06.10.15
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്

എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. സുധ
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

2 ” എല. അബ്ദുള് കരതീല കപ്രകാഫസര് 10/12/2014 മുതേല
 11/12/2014 വകര

250

3 ” അനൂപറ്റ് എസറ്റ്. പലിള്ള അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

4 ” ഗതീതേ ജലി. 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

5 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

6 ” തരഖേ സലി. നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

7 ” വലിതനകാദറ്റ് ജലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

8 ” തജരകാതേലി ശങര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 മുതേല
11/12/2014 വകര

250

9 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് വലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

10 ” തഡകാ. സുതരഷറ്റ് പലി.ആര്. കപ്രകാഫസര് 10/12/2014 125

11 ” എസറ്റ്. സലിന അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 10/12/2014 125

12 ”  തഡകാ. പലി.ആര്. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള, 10/12/2014 125
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13 ” ഉഷ പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

14 ” ഇ.കക. കുഞനന്തന് നമരകാര്, കപ്രകാഫസര് 10/12/2014 125

15 ” തഡകാ. ശശലിധരന്
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

16 ” എന്.സലി. നലിര്മല തദവലി കപ്രകാഫസര് 10/12/2014 125

17 ” ജയദതീപറ്റ് എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

18 ” തഡകാ. സുതരഷറ്റ് കക.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/12/2014 125

19 ” തഡകാ. സുധ ടെലി.
കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

20 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എചറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

21 ” ശതീലജ എന്, ഉണ്ണലിത്തെകാന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

22 ” പ്രസകാദറ്റ് ആര്. തമതനകാന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

23 ” സലിദകാര്തറ്റ് എന്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

24 ” തമകാഹന് ദകാസറ്റ് കക.എ.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 125

25 ” തഡകാ. പലി.ആര്. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള 08/12/2014 125
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കപ്രകാഫസര്

26 ” അമലിക തദവലി അമ ടെലി. കപ്രകാഫസര് 08/12/2014 125

27 ” തഡകാ. സുധകാ ടെലി.
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 250

28 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 250

29 ” പ്രസകാദറ്റ് ആര്. തമതനകാന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 125

30 ” ആശ ടെലി.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 09/12/2014 250

31 ” ഗതീതേ ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 250

32 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 125

33 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് വലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 125

34 ” തഡകാ. അനലിതേ പലി. കപ്രകാഫസര് 09/12/2014 125

35 ” സപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

09/12/2014 125

36 ” അലമലിക തദവലി അമ ടെലി. കപ്രകാഫസര് 21/06/2014 മുതേല
 27/06/2014 വകര

1250

37 ” തഡകാ. ടെലി. സുധ
കപ്രകാഫസര്

21/06/2014 മുതേല
 27/06/2014 വകര

1750

38 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 21/06/2014 മുതേല 500
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 23/06/2014 വകര

39 ” സപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

21/06/2014 മുതേല
 25/06/2014 വകര

1250

40 ” തഡകാ. ഷതീല എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 21/06/2014 മുതേല
 25/06/2014 വകര

250

41 ” രചെന എല.
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

21/06/2014 125

42 ” നലിഖേലില ബലിതനകായറ്റ് സലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/06/2014 മുതേല
 23/06/2014 വകര

125

43 ” വലിദര എല.പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/06/2014 മുതേല
 25/06/2014 വകര

1250

44 ” അനതീഷറ്റ് കുമകാര് പലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/06/2014 125

45 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് വലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

21/06/2014 125

46 ” ആഷ ടെലി.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/06/2014 മുതേല
 27/06/2014 വകര

1750

47 ” അലബലിക തദവലി അമ ടെലി. കകാമറ്റ് തകകാ-
ഓര്ഡലിതനറര്

28/06/2014 മുതേല
 09/07/2014 വകര

3000

48 ” അനൂപറ്റ് കുമകാര് ജലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/07/2014 മുതേല
 04/07/2014 വകര

875

49 ” വലിജയകുമകാരലി പലി.എല. കപ്രകാഫസര് 28/06/2014 250

50 ” അനതീഷറ്റ് കുമകാര് പലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/06/2014 മുതേല
 03/07/2014 വകര

1500
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51 ” ബലിജു എല.എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 125

52 ” ദതീപ എല.കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 125

53 ” തഡകാ. ഇ.കക. കുഞനന്തന് നമരകാര് 28/06/2014 മുതേല
 01/07/2014 വകര

1000

54 ” മകായ തമകാഹന്
 കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 30/06/2014 വകര

750

55 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 01/07/2014 വകര

875

56 ” നനകുമകാര് ജലി.  
കപ്രകാഫസര്

30/06/2014 മുതേല
 02/07/2014 വകര

875

57 ” പ്രദലിപറ്റ് സലി.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
03/07/2014 വകര

1500

58 ” പ്രകകാശറ്റ് ഡലി.
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 09/07/2014 വകര

3000

59 ” രചെന എല.
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

28/06/2014 മുതേല
 30/06/2014 വകര

250

60 ” തഡകാ. ടെലി. സുധ
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
07/07/2014 വകര

2500

61 ” സുധ വലി., 
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 30/06/2014 വകര

750

62 ” തഡകാ. പലി.ആര്. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള,
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 01/07/2014 വകര

1000
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63 ” ശതീനകാഥന്
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 125

64 ” സപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 03/07/2014 വകര

1500

65 ” സഞ്ജതീവറ്റ് ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
30/06/2014 വകര

750

66 ” തഡകാ. സുകുമകാരന് നകായര് കപ്രകാഫസര് 28/06/2014 മുതേല
 09/07/2014 വകര

3000

67 ” തഡകാ. സുതരഷറ്റ് പലി.ആര്. കപ്രകാഫസര് 28/06/2014 മുതേല
 03/07/2014 വകര

1500

68 ” കപ്രകാഫ. സലി. വലിനയചെനന് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

28/06/2014 മുതേല
 30/06/2014 വകര

750

69 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് വലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

28/06/2014 മുതേല
30/06/2014 വകര

750

70 ” തഡകാ. ജയലകലി ആര്. കപ്രകാഫസര് 28/06/14 മുതേല
  01/07/14 വകര

1000

71 ” ജയദതീപറ്റ് എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 01/07/2014 വകര

250

72 ” രജനലി വലി.വലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/06/2014 മുതേല
 30/06/2014 വകര

750

73 ” അലബലിക തദവലി അമ കപ്രകാഫസര് 13/06/2014 മുതേല
 20/06/2014 വകര

2000

74 ” അനലില കുമകാര് വലി. കപ്രകാഫസര് 13/06/2014 മുതേല
 21/06/2014 വകര

2250
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75 ” ഉ ഷ  കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
17/06/2014 വകര

1125

76 ” തഡകാ. സുധകാ ടെലി.
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 18/06/2014 വകര

1500

77 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

1500

78 ” സലിദകാര്തറ്റ് എന്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

625

79 ” എസറ്റ്. സലിന അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

125

80 ” ഗതീതേ ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

1500

81 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

1250

82 ” വലിദര എല.പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
17/06/2014 വകര

1250

83 ” തജരകാതേലി ശങര് പലി.ആര്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 

13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

1250

84 ” തഡകാ. സുകുമകാരന് നകായര് വലി.പലി., കപ്രകാഫസര് 13/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

1500

85 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര് എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

1500

86 ”  തഡകാ. സുതരഷറ്റ് കക.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

1125
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87 ” ജയപ്രസകാദറ്റ് ജലി.
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
16/06/2014 വകര

500

88 ” പ്രലിയ എസറ്റ്.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

1250

89 ” തഡകാ. പലി.ആര്. ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള,
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

1250

90 ” ജയദതീപറ്റ് എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
17/06/2014 വകര

1125

91 ” തഡകാ. ഇ.കക. കുഞനന്തന് നമരകാര്,
കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 16/06/2014 വകര

1000

92 ” ആര്. രകാധകാകൃഷ്ണന് കപ്രകാഫസര് 13/06/2014 250

93 ” ഗലിരതീഷറ്റ് വലി. പുതുതശരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 മുതേല
 16/06/2014 വകര

375

94 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 16/06/2014 മുതേല
 18/06/2014 വകര

375

95 ” അലബലിക തദവലി എല. കപ്രകാഫസര് 16/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

750

96 ” തഡകാ. ടെലി. സുധ
കപ്രകാഫസര്

16/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

750

97 ” പ്രസകാദറ്റ് ആര്. തമതനകാന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

750

98 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/06/2014 മുതേല
 17/06/2014 വകര

375
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99 ” മതനകാഷറ്റ് പലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/10/2014 250

100 ” പ്രദലിപറ്റ് സലി.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 250

101 ” സലിദകാര്തറ്റ് എന്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 മുതേല
17/10/2014 വകര

375

102 ” അനൂപറ്റ് എസറ്റ്. പലിള്ള അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 മുതേല
 17/10/2014 വകര

250

103 ” നനകുമകാര് പലി.
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 250

104 ” തഡകാ. ശതീ മഹകാതദവന് പലിള്ള കപ്രകാഫസര് 16/10/2014 250

105 ” തമകാഹന് ദകാസറ്റ് കക.എ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 250

106 ” രകാധകാകൃഷ്ണന് ആര്. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/10/2014 125

107 ” തഡകാ. രശലി ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 250

108 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 250

109 ” ജതീമ കക. കചെറലിയകാന് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 250

110 ” തഡകാ. അനലിതേ പലി. കപ്രകാഫസര് 16/10/2014 125

111 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്. കപ്രകാഫസര് 17/10/2014 250

112 ” തവണുതഗകാപകാല ജലി. 17/10/2014 125
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

113 ” അഞ്ജലലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 125

1 കവക്കൌചര് നമര് 1692/2015-16 
തുക ₹105799/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719141 തേതീയതേലി 06.10.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ. കക. തവണുതഗകാപകാല അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

2 ” പ്രവതീണ് എല.വലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” എ. വലിതനകാദറ്റ്
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

4 ” ഉദയകുമകാര് ഒ.കക. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

5 ” മുഹമദറ്റ് സലതീല കക.സലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” വലിനതീതേന് ടെലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

7 ” സവലിതേ എല.എ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1695/2015-16 
തുക ₹95,673/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719144 തേതീയതേലി 06.10.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മടെപ്പള്ളലി

തഡകാ. കക. തവണുതഗകാപകാല അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
 02/09/2014 വകര

1750

2 ” വലിനതീതേന് ടെലി. 26/08/2014 മുതേല 1500
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 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്  28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
 02/09/2014 വകര

3 ” എ. വലിതനകാദറ്റ്
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1250

4 ” ഉദയകുമകാര് ഒ.കക. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

5 ” മുഹമദറ്റ് സലതീല കക.സലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

6 ” സവലിതേ എല.എ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

7 ” പ്രവതീണ് എല.വലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1708/2015-16 
തുക ₹1,01,135/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719184 തേതീയതേലി 09.10.15
ഗവ. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. ബലി. ശതീജലിത്തെറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
31/08/2014 വകര

01/09/2014
16/09/2014 മുതേല
22/09/2014 വകര

5250

2 ” തഡകാ. ഉഷ കുമകാരലി ഇ.ആര്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

06/08/2014 മുതേല
 18/08/2014 വകര

3250

3 ” ജലിജലി കസബകാസരന് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
 11/08/2014 വകര

1500

4 ” ശരകാമ എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
 11/08/2014 വകര

1500
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5 ” സുജലി എസറ്റ്.കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
 12/08/2014 വകര

1625

6 ” സലിന എന്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
11/08/2014 വകര

1500

7 ” രഞ്ജന കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
 08/08/2014 വകര

625

8 ” ഹതീര വലിശശ്വനകാഥറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/08/2014 മുതേല
18/.08/2014 വകര

1375

9 ” ശതീല പലി.കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

3250

10 ” ദലിലതീഷറ്റ് കുമകാര് പലി.ജലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

07/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

6500

11 ” തഡകാ. കക.എല. കകക്കൌസര് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
 31/08/2014 വകര

3000

12 ” അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് കക.എല. കപ്രകാഫസര് 07/08/2014 മുതേല
 14/08/2014 വകര

2000

13 ” ശകാന്തലിനലി കക.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 07/08/2014 മുതേല
 11/08/2014 വകര

750

14 ” ജലിതതേഷറ്റ് സലി.പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

375

15 ” തഡകാ. കക. ഷകാജലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/08/2014 മുതേല
 25/08/2014 വകര

1500

16 ” തഡകാ. അനലിരുദന് പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/08/2014 മുതേല
 26/08/2014 വകര

1750
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17 ” പ്രജതീത്തെറ്റ് കുമകാര് കക.പലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
26/08/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1711/2015-16 
തുക ₹26500/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719187 തേതീയതേലി 09.10.15
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, കുറലിപ്പുറല

ഡയകാന കറകലിലലിന ഡലി.എന്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

05/06/2014 മുതേല
10/06/2014 വകര

1500

2 ” ശലില്പ സുതരഷറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/06/2014 മുതേല
 12/06/2014 വകര

1875

3 ” അലജദറ്റ് എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/06/2014 മുതേല
09/06/2014 വകര

1250

4 ” സലസതീര് പലി.പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/06/2014 125

5 ” കസനുല ആബലിദറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 12/06/2014 125

6 ” തഷരതീഖേറ്റ് കക.കക.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/06/2014 125

7 ” തറകാഷറ്റ്ന കജ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/06/2014 125

8 ” സബലിതേ കക.പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/06/2014 125

9 ” നബതീല അഹമദറ്റ്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/06/2014 125

10 ” തഡകാ. കമകായതീന് കുടലി കക.എല. എചറ്റ്.ഒ.ഡലി. 11/06/2014 125

11 ” രകാഹുല കണ്ണന് 10/06/2014 125
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 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12 ” രജലിത്തെറ്റ് കക.എന്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 23/06/2014 വകര

1750

13 ” ജബതീന് ഹലസ എന്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 20/06/2014 വകര

875

14 ” മലിനു വലി.എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 20/06/2014 വകര

1000

15 ” ഇന്ദു പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 20/06/2014 വകര

875

16 ” വലിജലിതലഷറ്റ് കൃഷ്ണന്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 19/06/2014 വകര

750

17 ” ജമതീല ബതീവലി യ.എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 23/06/2014 വകര

1625

18 ” മന്സൂര് പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 23/06/2014 വകര

1625

19 ” പലി.എല. അമതീറ തമകാള് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
 19/06/2014 വകര

625

20 ” ഷലിബലി ഫകാത്തെലിമ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
  20/06/2014 വകര

1000

21 ” സബലിതേ കക.ടെലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

375

22 ” ഹൃദര ടെലി.ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2014 മുതേല
 21/06/2014 വകര

875
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23 ” മുഹമദറ്റ് സകാലലിഹറ്റ് പലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
18/06/2014 വകര

500

24 ” വലിദര കനകരകാജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/06/2014 മുതേല
21/06/2014 വകര

1125

1 കവക്കൌചര് നമര് 1714/2015-16 
തുക ₹10400/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719190 തേതീയതേലി 19.10.15
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്

എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. ടെലി. സുധ,
കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
 12/06/2014 വകര

1750

2 ” ജതീവന് കകലകാഷറ്റ് വലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
 09/06/2014 വകര

1000

3 ” തഡകാ. ബലിനു ജലി.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
12/06/2014 വകര

1625

4 ” കല എല.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
 12/06/2014 വകര

1625

5 ” പലി. നനകുമകാര്
 കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
11/06/2014 വകര

1500

6 ” എല. അബ്ദുള് കരതീല കപ്രകാഫസര് 06/06/2014 മുതേല
10/06/2014 വകര

1125

7 ” സജലിതേറ്റ് വലി.എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/06/2014 മുതേല
 09/06/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1718/2015-16 
തുക ₹1500/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719237 - 719241 തേതീയതേലി
09.10.15

ഇ. തജകാണ് തതേകാമസറ്റ് കപ്രകാഫസര് 18/06/2013 250
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എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ്
എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

2 ” സുതരഷറ്റ് പലി.ആര്.
 കപ്രകാഫസര്

17/06/2013 മുതേല
18/06/2013 വകര

500

3 ” ജതീവന് പ്രകകാശറ്റ് വലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 17/06/2013 250

4 ” പ്രവതീണ് കുമകാര് സലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 17/06/2013 250

5 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര് എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/06/2013 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1724/2015-16 
തുക ₹507052/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 719247 തേതീയതേലി 12.10.15
ഗവ. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.എല.നനകുമകാര് കപ്രകാഫസര് 16/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

2750

2 ” കക. പ്രമതീള കുമകാരലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര
01/10/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

4500

3 ” ജകാസലിന് ഇ.എ. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/09/2014 മുതേല
 26/09/2014 വകര

2750

4 ” കക.എന്. ചെനതബകാസറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര
07/10/2014 മുതേല
08/10/2014 വകര

2500

5 ” തഡകാ. കക. മതീനകാകലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
 26/09/2014 വകര

2500
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6 ” ആനനവലലി എല.കക. കപ്രകാഫസര് 06/11/2014 മുതേല
 20/11/2014 വകര

3750

7 ” പലി.പലി. ശലിവന്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
22/11/2014 വകര

1500

8 ” ആശ ബലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/11/2014 250

9 ” തഡകാ. സുമന് കക.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/08/2014 മുതേല
 10/11/2014 വകര

4500

10 ” മതീന തജകാണ് എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/09/2014 മുതേല
07/10/2014 വകര

1250

11 ” രകാതജഷറ്റ് പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
16/10/2014 വകര

4250

12 ” കക.ഒ. വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 മുതേല
 18/11/2014 വകര

3750

13 ” ബലിന്ദു ജലി.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/11/2014 മുതേല
 11/11/2014 വകര

1500

14 ” തജകാസ്ന റകാതഫകാല പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 125

15 ” തരഖേ വലി. കുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/10/2014 മുതേല
 10/10/2014 വകര

1000

16 ” ബലിന്ദു എ.ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
 25/10/2014 വകര

1250

17 ” തഡകാ. കനക്കൌഷജ പലി.ടെലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
 24/10/2014 വകര

1250
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18 ” ഷതീബ എല.ബലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/08/2014 മുതേല
 24/09/2014 വകര

5250

19 ” ഐ.എല. ചെനന്
കപ്രകാഫസര് 

03/09/2014 മുതേല
 23/09/2014 വകര

3500

20 ” ആനനറ്റ് ലകാലലി നതീര അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

01/09/2014 മുതേല
 25/09/2014 വകര
07/10/2014 മുതേല
 10/10/2014 വകര

5250

21 ” എന്. തവണുതഗകാപകാലന് കപ്രകാഫസര് 29/08/2014 മുതേല
 05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
 24/10/2014 വകര

12000

22 ” എല.പലി. രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/10/2014 മുതേല
 23/10/2014 വകര

4250

23 ” തഡകാ. സതീമ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

16/10/2014

5000

24 ” രകാജലകലി പലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/08/2014 മുതേല
 05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
 12/09/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
 25/09/2014 വകര

5000

25 ” സതേലി പലി.എചറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/08/2014 മുതേല
 11/09/2014 വകര

2500
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26 ” പലി.വലി. തഗകാപലിനകാഥന് കപ്രകാഫസര് 25/09/2014 മുതേല
 13/10/2014 വകര

2000

27 ” തഡകാ. രഞ്ജനകാതദവലി ബലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

1000

28 ” തഡകാ. കക. മതീനകാകലി കവ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

07/10/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

1000

29 ” മുബകാറക്കറ്റ് എ.കക.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

1500

30 ” സുബലിന് കപക്കൌതലകാസറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
 07/11/2014 വകര

1750

31 ” മതനകാജറ്റ് എന്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
 20/09/2014 വകര

1000

32 ” ഷകാജു കക.എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/10/2014 മുതേല
 10/10/2014 വകര

875

33 ” തഡകാ. മഞ്ജു എല.എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
 25/09/2014 വകര

875

34 ” പ്രസതീദ പലി. നകായര് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/09/2014 മുതേല
 26/09/2014 വകര

750

35 ” തഡകാ. കക.ആര്. ജയതദവന് കപ്രകാഫസര് 29/09/2014 മുതേല
 07/10/2014 വകര
09/10/2014 മുതേല
 31/10/2014 വകര
06/11/2014 മുതേല
 22/11/2014 വകര

3000
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36 ” മുബകാറക്കറ്റ് എ.കക.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/09/2014 മുതേല
 09/10/2014 വകര
19/10/2014 മുതേല
 21/10/2014 വകര
28/10/2014 മുതേല
 30/10/2014 വകര

2500

37 ” ബലിന്ദു എല.ഡലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/09/2014 മുതേല
 30/09/2014 വകര
01/10/2014 മുതേല
 04/10/2014 വകര
16/10/2014 മുതേല
 20/10/2014 വകര
19/11/2014 മുതേല
 22/11/2014 വകര

3750

38 ” തഡകാ. എ. രതമഷറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 മുതേല
 29/10/2014 വകര

3250

39 ” മുനതീറ സലി.ആര്. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/09/2014 മുതേല
 21/10/2014 വകര

4250

40 ” ഷലല ബലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
 22/09/2014 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1201/2015-16 
തുക ₹12344/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716920 തേതീയതേലി 05.08.15
പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന്, പുതുക്കകാടെറ്റ്

പലി.പലി. തജകാസഫറ്റ്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

1000

2 ” ജലിബലിഷറ്റ് മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000
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1 കവക്കൌചര് നമര് 1203/2015-16 
തുക ₹133247/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716922 തേതീയതേലി 05.08.15
പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന് തകകാതളജറ്റ്, പുതുക്കകാടെറ്റ്

ബലിനു പലി. ചെകാതക്കകാ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 04/05/2015 വകര

1500

2 ” ദതീപ്തലി എല. പലിഷകാരടെലി അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” റലിന്സലി ടെലി.എ.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

1500

4 ” തഡകാ. തസകാണലിയ സണ്ണലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 04/05/2015 വകര

1500

5 ” തഡകാ. ബലിനു പലി. ചെകാതക്കകാ അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1500

6 ” ദതീപ്തലി എല. പലിഷകാരടെലി അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1500

7 ”  തഡകാ. തസകാണലിയ സണ്ണലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1500

8 ” റലിന്സലി ടെലി.എ.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1500

9 ” സതീന മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 21/03/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1207/2015-16 
തുക ₹12574/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716926 തേതീയതേലി 05.08.15
സകാമൂരലിയന്സറ്റ് ഗുരുവകായൂരപ്പന് തകകാതളജറ്റ്,

കകാലലിക്കററ്റ്

രകാഖേലി എന്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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2 ” രഞ്ജലിത്തെറ്റ് രകാജ പലി.സലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 30/09/2014 വകര

1750

3 ” കശതലന വര്മ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

1750

4 ” തഡകാ. സജു കക. നകായര് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

1 കവക്കൌചര് നമര് 1209/2015-16 
തുക ₹72,627/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716928 തേതീയതേലി 05.08.15
മലബകാര് ക്രലിസ്തരന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ഷതീല എഫറ്റ്. ക്രലിസതീന അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2250

2 ” തഡകാ. ഫഡറലികറ്റ് സുനലില കുമകാര്,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” ഡലി.പലി. തഗകാഡറ്റ് വലിന് സകാലരകാജറ്റ്,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

1500

4 ” ടെലി.കജ. തജകാസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1500

5 ” വസലിഷ്ഠറ്റ് എല.സലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

21/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” ബമ്പ്യൂണ
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1212/2015-16 
തുക ₹34,747/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716931 തേതീയതേലി 05.08.15
മലബകാര് ക്രലിസ്തരന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ബമ്പ്യൂണ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
 28/08/2014 വകര

1000
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2 ” ടെലി.കജ. തജകാസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1216/2015-16 
തുക ₹9746/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716977 തേതീയതേലി 05.08.15
ഗവ. തഹകാമലിതയകാപ്പതേലി കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. സനലില കുമകാര് എല.സലി., ലകറ്റ്ചെറര് 27/03/2014 മുതേല
05/04/2014 വകര

1000

2 ” തഡകാ. ബതീന ദകാസറ്റ്, ടെലി.ആര്. ലകറ്റ്ചെറര് 05/04/2014 മുതേല 250

3 ” തഡകാ. തപ്രമ ഇ.പലി.
ലകറ്റ്ചെറര്

28/03/2014 250

4 ” തഡകാ. സുകബദ സലകാല ലകറ്റ്ചെറര് 29/03/2014 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1218/2015-16 
തുക ₹12870/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 716979 തേതീയതേലി 05.08.15
ഗവ. തഹകാമലിതയകാപ്പതേലി കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ. കക. കബറലി
 കപ്രകാഫസര്

02/04/2014 മുതേല
 04/04/2014 വകര

500

2 ” തഡകാ. പലി. അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് കപ്രകാഫസര് 03/04/2014 മുതേല
 04/04/2014 വകര

500

3 ” തഡകാ. റലിതതേഷറ്റ് ബലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 11/04/2014 250

4 ” തഡകാ. മകായ ബലി.കജ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/04/2014 250

5 ” തഡകാ. പലി. വലിഷ
റതീഡര് 

23/04/2014 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1222/2015-16 ഫലിലലിപ്പറ്റ് സലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ് 24/03/2015 മുതേല 3500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 321/463



തുക ₹135661/-
കചെക്കറ്റ് നമര് - 717067 തേതീയതേലി 07.08.15
കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

കപ്രകാഫസര് 22/04/2015 വകര

2 ” തറകാബലിന് തസവരര്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
 22/04/2015 വകര

3375

3 ” എസറ്റ്. നകാതഗഷറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
 08/04/2015 വകര

2500

4 ” സലലില വര്മ ആര്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
 06/04/2015 വകര

2500

5 ” വലിലസണ് തറകാക്കലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
30/03/2015 വകര

1750

6 ” തഡകാ. സലി.വലി. എബ്രഹകാല അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
 30/03/2015 വകര

1250

7 ” ഫലിലലിപ്പറ്റ് സലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/01/2015 മുതേല
 19/01/2015 വകര

1750

8 ” തറകാബലിന് തസവരര്
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/01/2015 മുതേല
 19/01/2015 വകര

1750

9 ” എസറ്റ്. നകാതഗഷറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/01/2015 മുതേല
 19/01/2015 വകര

1750

1 കവക്കൌചര് നമര് 1225/2015-16 
തുക ₹17874/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717070 തേതീയതേലി 07.08.15
കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

തജകാര്ജറ്റ് മകാതേദ്യു അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 17/09/2014 മുതേല
 22/09/2014 വകര

1500

2 ” കബന്നലി ടെലി.എല. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 17/09/2014 മുതേല 1000

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 322/463



 20/09/2014 വകര

3 ” തബകാബലി തജകാസറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
18/09/2014 വകര

375

4 ” സകാബ കക. തതേകാമസറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
20/09/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1303/2015-16 
തുക ₹10159/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717251 തേതീയതേലി 18.08.15
കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്

ബതത്തെരലി

തഡകാ. വലിജയകുമകാര് എ.ആര്.  അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1305/2015-16 
തുക ₹19380/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717253 തേതീയതേലി 18.08.15
കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്

ബതത്തെരലി

ശലിവപ്രസകാദറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര
27/04/2015 മുതേല
 30/04/2015 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1308/2015-16 
തുക ₹14643/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717256 തേതീയതേലി 18.08.15
കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്

ബതത്തെരലി

ജലിപ്സണ് വലി. തപകാള് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

2 ” സലിദകാര്തന് കക.യ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

3 ” ദലിലതീപറ്റ് കുമകാര് കക.കക. അസലിസനറ്റ് 26/08/2014 മുതേല 1500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 323/463



കപ്രകാഫസര് 28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1 കവക്കൌചര് നമര് 1311/2015-16 
തുക ₹86340/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717259 തേതീയതേലി 18.08.15
കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, സുലത്തെകാന്

ബതത്തെരലി

തഡകാ. പലി.എ. മത്തെകായലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

2 ” ഗതീതേകാ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” കക. രകാമചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

4 ” അജലില പലി.ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
 25/09/2014 വകര

500

5 ” കജയലിലസറ്റ് തജകാസഫറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” തഡകാ. പലി.സലി. തറകായറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

7 ” തഡകാ. രതമശറ്റ് കക.ജലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 24/09/2014 മുതേല
 01/10/2014 വകര

2000

8 ” തഡകാ. പലി.എ. മത്തെകായലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1250

9 ” കജയലിലസറ്റ് തജകാസഫറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1250

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 324/463



10 ” കക. രകാമചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1250

11 ” രതമഷറ്റ് കക.ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

12 ” ഗതീതേ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1250

13 ” തഡകാ. പലി.സലി. തറകായറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
 20/03/2015 വകര

1250

14 ” ഗതീതേ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

500

15 ” തഡകാ. പലി.എ. മത്തെകായലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

16 ” കക. രകാമചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

500

17 ” തഡകാ. തറകായറ്റ് പലി.സലി. 27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

18 ” കജയലിലസറ്റ് തജകാസഫറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 27/04/2015 മുതേല
 28/04/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1324/2015-16 
തുക ₹120178/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717313 തേതീയതേലി 21.08.15
ഡലി.സലി.എല.എസറ്റ്., 

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല

തഡകാ. സതേതീശന് ഇ.കക. കപ്രകാഫസര് 29/06/2015 മുതേല
 30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
21/07/2015 വകര

5750

2 ” രകാജു എന്. 01/07/2015 മുതേല 3875

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 325/463



കപ്രകാഫസര്  16/07/2015 വകര

3 ” കക.പലി. രകാതജനന്
 വലിസലിറലിലഗറ്റ് ഫകാക്കള്ടലി

01/07/2015 മുതേല
21/07/2015 വകര

5125

4 ”  തഡകാ. എല.എ. തജകാ സഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
 21/07/2015 വകര

5750

5 ” തഡകാ. എ.കക. ശകാരദ കപ്രകാഫസര് 29/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
 06/07/2015 വകര

2000

6 ” തഡകാ. പലി. തമകാഹന് കപ്രകാഫസര് 29/06/2015 മുതേല
 30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
17/07/2015 വകര

4750

7 ” തഡകാ. ബലി. തജകാണ്സണ് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

29/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
15/07/2015 വകര

4250

8 ” തഡകാ. ബലി. വലിജയചെനന് പലിള്ള,
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/06/2015 മുതേല
 30/06/2015 വകര
01/07/2015 മുതേല
17/07/2015 വകര

4750

1 കവക്കൌചര് നമര് 1329/2015-16 
തുക ₹26,649/-

തഡകാ. രകാജന് പലി.പലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 18/06/2015 മുതേല
 24/06/2015 വകര

1750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 326/463



കചെക്കറ്റ് നമര് - 717335 തേതീയതേലി 22.08.15
സകാമൂരലിയന്സറ്റ് ഗുരുവകായൂരപ്പന് തകകാതളജറ്റ്,

കകാലലിക്കററ്റ്

2 ” പലി. ഇന്ദുതലഖേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
 24/06/2015 വകര

1750

3 ” അരുണ് കുമകാര് ടെലി.കക. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
23/06/2015 വകര

1500

4 ”  തഡകാ. കക.പലി. രജതീഷറ്റ് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
 22/06/2015 വകര

1250

5 ” മഞ്ജു സലി. നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
 22/06/2015 വകര

1250

6 ” തഡകാ. ഇ. സതനകാജറ്റ് അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 18/06/2015 മുതേല
22/06/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1333/2015-16 
തുക ₹2845/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717339 തേതീയതേലി 22.08.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

സുധതീര് എസറ്റ്. സലകാല ലകറ്റ്ചെറര് 21/07/2015 മുതേല
 22/07/2015 വകര

500

2 ” അനതീഷറ്റ് കക.ആര്.
ഗകാഫലികറ്റ് അസലിസനറ്റ്

22/07/2015 250

3 ” ലുകകാന് ടെലി.പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/07/2015 250

4 ” ശലിഖേ എന്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/07/2015 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1335/2015-16 ബകാലസുബ്രഹ്മണരന് വലി. അസലിസനറ്റ് 18/06/2015 മുതേല 500
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തുക ₹4167/-
കചെക്കറ്റ് നമര് - 717341 തേതീയതേലി 22.08.15

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

കപ്രകാഫസര്  19/06/2015 വകര

2 ” തമകാഹനന് പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
 19/06/2015 വകര

500

3 ” ജലിതജകാ പഞലിക്കകാരന് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
 19/06/2015 വകര

500

4 ” ശുഭകാശതീ വലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
19/06/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1337/2015-16 
തുക ₹4634/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717343 തേതീയതേലി 22.08.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

നലിഷകാദറ്റ്.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/12/2014 250

2 ” ജകാഫറലലി.എ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

20/12/2014 250

3 ” തഡകാ.വലി.സുകലമകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/07/2014 മുതേല
02/07/2014 വകര

500

4 ” നലിഷകാദറ്റ്.എല.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/07/2014 മുതേല
 02/07/2014 വകര

18/10/2014

750

5 ” റലലബതീഗല.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/10/2014 250

6 ” തഡകാ.വലി.സുകലമകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/10/2014 250
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1 കവക്കൌചര് നമര് 1339/2015-16 
തുക ₹25519/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717345 തേതീയതേലി 22.08.15
എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

തഡകാ. കഷയ്ക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/06/2015 മുതേല
21/06/2015 വകര

1250

2 ” അസകാബലി എല.സലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/06/2015 മുതേല
20/06/2015 വകര

1250

3 ” എന്. മുഹമദറ്റ് അലലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/06/2015 മുതേല
20/06/2015 വകര

1250

4 ” ടെലി.കക. യൂസഫറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/06/2015 മുതേല
20/06/2015 വകര

1250

5 ” അബ്ദുള് മുനതീര് പലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/06/2015 മുതേല
 20/06/2015 വകര

1250

6 ” ഇഷകാക്കറ്റ് പലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/06/2015 മുതേല
20/06/2015 വകര

1250

7 ” കഷയ്ക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
29/03/2015 വകര

1250

8 ” ഇഷകാക്കറ്റ് പലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
29/03/2015 വകര

1250

9 ” എന്. മുഹമദറ്റ് അലലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

24/03/2015 മുതേല
27/03/2015 വകര

1000

10 ” അബ്ദുസലകാല
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/03/2015 മുതേല
 27/03/2015 വകര

1000

11 ” എല.സലി. അസകാബലി കപ്രകാഫസര് 24/03/2015 മുതേല
 27/03/2015 വകര

1000
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12 ” കഷയ്ക്കറ്റ് മുഹമദറ്റ് അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്  18/08/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര

4250

13 ” എന്. മുഹമദറ്റ് അലലി അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര് 

 18/08/2014 മുതേല
21/08/2014 വകര

1000

14 ” ഇഷകാക്കറ്റ് പലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/08/2014 മുതേല
21/08/2014 വകര

1000

15 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് സലി.കക. ലകറ്റ്ചെറര് 18/08/2014 മുതേല
 21/08/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നമര് 1342/2015-16 
തുക ₹4075/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717348 തേതീയതേലി 22.08.15
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല കകാമസറ്റ്

ഹരലിലകാല സലി.സലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 മുതേല
 18/10/2014 വകര

375

1 കവക്കൌചര് നമര് 1380/2015-16 
തുക ₹272985/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717580 തേതീയതേലി 04.09.15
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.ഇ.സലി., പകാലക്കകാടെറ്റ്

സുധ ടെലി.
കപ്രകാഫസര്

13/08/2014 മുതേല
 30/09/2014 വകര

10550

2 ” നലിഖേലില ബലിതനകായറ്റ് സലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര

750

3 ” വലിതനകാദറ്റ് ജലി.
 അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

2000

4 ” തഡകാ. കക.ജലി. വലിശശ്വനകാഥന് കപ്രകാഫസര് 11/08/2014 മുതേല
22/08/2014 വകര

3000

5 ” തഡകാ. വലിതനകാദറ്റ് യ. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
12/08/2014 വകര

500
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6 ” സുമലി എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
 19/08/2014 വകര

2250

7 ” അനലില കുമകാര് കക.ആര്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര

2000

8 ” ആശ ടെലി.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 22/08/2014 മുതേല
 29/08/2014 വകര

2000

9 ” വലിജലിതേ എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/08/2014 മുതേല
 26/08/2014 വകര

1750

10 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
 29/08/2014 വകര

1250

11 ” ശതീലതേ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

12 ” ഗലിരതീഷറ്റ്.വലി.പുതുതശരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 250

13 ” വലിദര.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/08/2014 മുതേല
31/08/2014 വകര

1500

14 ” പ്രദതീപറ്റ് സലി.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1500

15 ” പ്രവതീണ് കുമകാര് സലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

750

16 ” തഡകാ. ഇ.ജലി. ജനകാര്ദനന് കപ്രകാഫസര് 25/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

2000

17 ” തഡകാ. അനലിതേ പലി.
 കപ്രകാഫസര്

25/08/2014  മുതേല
27/08/2014 വകര

625
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18 ” തഡകാ. തദവലി എന്.
 കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
 05/09/2014 വകര

1125

19 ” പ്രലിയ എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
 12/09/2014 വകര
20/09/2014 മുതേല
 24/09/2014 വകര

1750
1125

20 ” തഡകാ. ജയപ്രസകാദറ്റ് ജലി. കപ്രകാഫസര് 16/08/2014 മുതേല
 26/08/2014 വകര

2750

21 ” സഞ്ജതീവറ്റ് ജലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര
01/09/2014 മുതേല
 03/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
20/09/2014 വകര

7500

22 ” ശതീനകാഥന് എസറ്റ്.
 കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
04/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
 13/09/2014 വകര

2000

23 ” സലിനലി തേങചന് 
ലകറ്റ്ചെറര് 

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര

1250

24 ” തഡകാ. രകാജതീവറ്റ് എന്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

500

25 ” തുളസലി കക.
 ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

01/09/2014 മുതേല
 04/09/2014 വകര

1000

26 ” ജയലകലി.ബലി. അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/09/2014 മുതേല 875
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04/09/2014 വകര

27 ” രകാജന് ബകാബ എന്. കപ്രകാഫസര് 01/09/2014 250

28 ” എസറ്റ്. സലിന അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 18/09/2014 മുതേല
 25/09/2014 വകര

1500

29 ” ആശകാ വര്മ പലി.
 കപ്രകാഫസര്

10/09/2014 മുതേല
12/09/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
 19/09/2014 വകര

1750

30 ” ജയലകലി ആര്. 
കപ്രകാഫസര്

10/09/2014 മുതേല 
12/09/2014 വകര

16/09/2014

1000

31 ” ബലിജലി എല.എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
 29/09/2014 വകര

3250

32 ” രജനലി യ.യ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/09/2014 മുതേല
 12/09/2014 വകര

750

33 ” ജയദതീപറ്റ് എസറ്റ്.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
 18/09/2014 വകര

750

34 ” ഇ.കക. കുഞനന്തന് നമരകാര് കപ്രകാഫസര് 10/09/2014 മുതേല
 12/09/2014 വകര
17/09/2014 മുതേല
 18/09/2014 വകര

1250

35 ”

36 ” ഉഷ കക.
കപ്രകാഫസര്

18/09/2014 മുതേല
  25/09/2014 വകര

1750
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37 ” എ.ആര്. പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014  മുതേല
29/09/2014 വകര

3500

38 ” തഡകാ. പ്രതമകാദറ്റ് പലി.ആര്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
10/09/2014 വകര

1500

39 ” തജരകാതേലി ശങര് പലി.ആര്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
18/09/2014 വകര

750

40 ” തഡകാ. സുതരഷറ്റ് കക.എസറ്റ്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

3750

41 ” രകാതജഷറ്റ് തമതനകാന് ബലി. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
 17/09/2014 വകര

375

42 ” തഡകാ. ആര്. സുധതീര് കുമകാര് കപ്രകാഫസര് 20/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

2750

43 ” തഡകാ. രകാജതീ വറ്റ് എന്. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
 24/09/2014 വകര

750

44 ” സജലിഷറ്റ് എല.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
 19/09/2014 വകര

750

45 ” തഡകാ. പലി.ആര്.ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള,
കപ്രകാഫസര്

18/09/2014 മുതേല
 30/09/2014 വകര

2750

46 ” അനൂപറ്റ് കുമകാര് ജലി.
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
19/09/2014 വകര

750

47 ” ഉമകാ തദവലി പലി.പലി.
 കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
 05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
12/09/2014 വകര

2000
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16/09/2014 മുതേല
18/09/2014 വകര

48 ” തഡകാ. പ്രസകാദറ്റ് വര്മ തേമകാന് കപ്രകാഫസര് 03/09/2014 മുതേല
 05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
12/09/2014 വകര

16/09/2014

1750

49 ” സജലിതേ ആര്. നകായര് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
10/09/2014 മുതേല
 11/09/2014 വകര

1000

50 ” അബ്ദുള് കരതീല
കപ്രകാഫസര്

01/08/2014 മുതേല
 14/08/2014 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നമര് 1383/2015-16 
തുക ₹4845/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717583 തേതീയതേലി 04.09.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

തഡകാ. വലി. സുകലമകാന് അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

500

2 ” നലിഷകാദറ്റ് എല.എ.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 27/08/2014 വകര

500

3 ” തഡകാ. കദതീജ പലി. അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 27/08/2014 വകര

500

4 ” റലല ബതീഗല എസറ്റ്.
 അസലിസനറ്റ് കഫകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 27/08/2014 വകര

500

5 ” മണലിശതീ ടെലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 27/08/2014 വകര

500
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1 കവക്കൌചര് നമര് 1385/2015-16 
തുക ₹37692/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717585 തേതീയതേലി 04.09.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

ഉണ്ണലി ആമപകാറക്കല അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

2 ” സഞ്ജയ കുമകാര് എസറ്റ്. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

3 ” ജമതീല അഹമദറ്റ്, എന്.കക. അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നമര് 1388/2015-16 
തുക ₹17385/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717588 തേതീയതേലി 04.09.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

കഹന
 അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 250

1 കവക്കൌചര് നമര് 1391/2015-16 
തുക ₹83552/-

കചെക്കറ്റ് നമര് - 717591 തേതീയതേലി 04.09.15
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

അബ്ദുള് ലത്തെതീഫറ്റ് തകകാഴലിപറമന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1750

2 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന് പലി. അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

3 ” മുഹമദറ്റ് മണ്ണലിലകതേകാടെലി അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

4 ” എ. മുഹമദറ്റ് ഷകാഫലി അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 26/08/2014 മുതേല
 01/09/2014 വകര

1500

5 ” കജക്കൌഹറ പലി.
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.1396/2015-16 രകാജന് വതടകാളലിപുരക്കല 26/08/2014 മുതേല 1750
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തുക-₹25,238/-
കചെക്കറ്റ് നല.717596

തേതീയതേലി 04/09/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 02/09/2014 വകര

2 ” പ്രഭകാകരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

3 ” ഉദയകുമകാര്.പലി 
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

4 ” ഹലസ തതേകാടെങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.1399/2015-16
തുക-₹43,803/-

കചെക്കറ്റ് നല.717599
തേതീയതേലി 04/09/2015

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

റഫതീഖേറ്റ്.വലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

1750

2 ” സജലിതേബതീവലി കകാരയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1000

3 ” ആമലിന പൂവതഞരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

4 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

5 ” അബ്ദുള് സമതീര്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

6 ” കഹദരലലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500
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7 ” സജതീവറ്റ്.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.1433/2015-16
തുക-₹80,540/-

കചെക്കറ്റ് നല.717786
തേതീയതേലി 10/09/2015

കവദരരതല ആയര്തവദ തകകാതളജറ്റ്, ഒല്ലൂര്

തഡകാ.മുഹമദറ്റ് ഇകറ്റ്ബകാല.എല.കക
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
21/10/2014 വകര

1750

2 ” തഡകാ.പലി.എസറ്റ്.സുധകുമകാരലി
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
20/10/2014 വകര

1250

3 ” തഡകാ.എല.ജലി.രകാമചെനന്
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
17/10/2014 വകര

500

4 ” തഡകാ.കസല തജകാര്ജറ്റ്.ടെലി.ജലി
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര

500

5 ” തഡകാ.പ്രസന്ന.വലി.എന്
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര &

20/10/2014 

1250

6 ” തഡകാ.ഡലി.ഷതീല
കപ്രകാഫസര്

17/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര

500

7 ” തഡകാ.പലി.കക.ധര്മപകാലന്
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 250

8 ” തഡകാ.പലി.വലി.ഗലിരലി
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര

1000

9 ” തഡകാ.പലി.കക.വലി.ആനനറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/10/2014 250
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10 ” അലകറ്റ് കസബകാസരന് കചെറലിയത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/10/2014 250

11 ” തഡകാ.പലി.വലി.മധുസൂധനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര

500

12 ” തഡകാ.തമരലിക്കുടലി.ടെലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
20/10/2014 വകര

1250

13 ” തഡകാ.പലി.കഗക്കൌരലിശങര്
കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
21/10/2014 വകര

1500

14 ” തഡകാ.പലി.എല.സുതരഷറ്റ് കുമകാര്
കപ്രകാഫസര്

16/10/2014 മുതേല
18/10/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1436/2015-16
തുക-₹2,01,521/-
കചെക്കറ്റ് നല.717789

ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ശതീകൃഷ്ണപുരല

തഡകാ.പലി.സലി.രഘുരകാജറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

28/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

02/09/2014 
27/10/2014 മുതേല
29/10/2014 വകര

1750

2 ” അനുരകാജറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

3 ” റഫതീഖേറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/09/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

375

4 ” വലിനയചെനന്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1250

5 ” ശശലിനകാസറ്റ് ഏലലിയകാസറ്റ് ഹരലിതേ.കസഡറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/09/2014 മുതേല
04/09/2014 വകര

500

6 ” സുമ.പലി 02/09/2014 മുതേല 625
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 05/09/2014 വകര

7 ” രഞ്ജു.വലി.ശങര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/09/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

375

8 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/08/2014 മുതേല
18/09/2014 വകര

2250

9 ” തഡകാ.പലി.സലി.രഘുരകാജറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
28/10/2014 വകര

10250

10 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

2750

11 ” രഞ്ജു.വലി.ശങര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/09/2014 മുതേല
04/10/2014 വകര

4250

12 ” സുമ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

3500

13 ” രകാജന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
14/10/2014 വകര

9250

14 ” ലതീജു.സലി.കജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
23/10/2014 വകര

8000

15 ” ബലിനു.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
23/10/2014 വകര

7750
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16 ” അനുരകാജറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/10/2014 മുതേല
20/10/2014 വകര

3500

17 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

3250

18 ” അനുരകാജറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

2250

19 ” എ.വലിപലിന്.വകാസു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

2250

20 ” നസതീര്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

2250

21 ” അലലി അകറ്റ്ബര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

2250

22 ” ബലിനു.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
11/08/2014 വകര

1500

23 ” രസതീഖേറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

375

1 കവക്കൌചര് നല.1443/2015-16
തുക-₹35,313/-

കചെക്കറ്റ് നല.717796
തേതീയതേലി 16/09/2015

ഗവ. കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.ബതീന ഉമന്
അഡലി.കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

500

2 ” തഡകാ.തസകാമ ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്
അഡലി.കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

375

3 ” തഡകാ.പ്രവതീണ്.സലി.പലി 10/08/2015 മുതേല 375
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 11/08/2015 വകര

4 ” തഡകാ.ബലിന്ദു.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

375

5 ” തഡകാ.ദലിവര.ജലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

375

6 ” തഡകാ.സുമ.ആര്
അഡലി.കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

375

7 ” തഡകാ.ബലിനു രകാജു തജകാര്ജറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

500

8 ” തഡകാ.ബലിജു തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

500

9 ” തഡകാ.ജയകൃഷ്ണന് തേകാതവകാടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

500

10 ” തഡകാ.ശലിവകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/08/2015 മുതേല
11/08/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1446/2015-16
തുക-₹1,25,530/-
കചെക്കറ്റ് നല.717799

തേതീയതേലി 16/09/2015
പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

അബ്ദുറഹലിമകാന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
04/10/2014 വകര

2250

2 ” ജകാഫര്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” സുകബര് കുനലിയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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4 ” സുഹറകാബലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

5 ” ബഷറ്റ്റ ബതീവലി.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” അബ്ദുറഹലിമകാന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
04/09/2014 വകര

2000

7 ” തഡകാ.രൂതപഷറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

8 ” ബഷറ്റ്റ ബതീവലി.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750

9 ” സുകബര് കുനലിയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750

10 ” സുഹറകാബലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750

11 ” ജകാഫര്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750

12 ” അബ്ദുറഹലിമകാന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

3000

13 ” തഡകാ.രകാതജനന്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

3000

14 ” ബഷറ്റ്റ ബതീവലി.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.1361/2015-16
തുക-₹4,02,266/-

ശശതീനന്.കക.ആര്
തകകാ-ഓര്ഡലിതനറര്

27/08/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

16500
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കചെക്കറ്റ് നല.717548
തേതീയതേലി 01/09/2015

ഗവ.എ ഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

2 ” പലി.വലി.തഗകാപലിനകാഥന്
കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

1500

3 ” മുബകാറകറ്റ്.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

1750

4 ” തഡകാ.വലി.ഒ.രജനലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

375

5 ” മണലിലകാല.എ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
12/08/2014 വകര

250

6 ” സജതീനബതീവലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

1000

7 ” ഹസതീന.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

625

8 ” തഡകാ.ലകലിക്കുടലി അമ.ബലി
കപ്രകാഫസര്

07/08/2014 മുതേല
12/08/2014 വകര

1000

9 ” പ്രസതീദ.പലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/08/2014 മുതേല
16/08/2014 വകര

500

10 ” തഡകാ.രഞ്ജനതദവലി.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
26/08/2014 വകര

500

11 ” ഫസറ്റ് നകാബലി.പലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/08/2014 മുതേല
12/08/2014 വകര

1375

12 ” അഞ്ജന.ആര് 25/08/2014 മുതേല 875
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/08/2014 വകര

13 ” തഡകാ.അനസറ്റ് രകാജറ്റ്.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

2000

14 ” എന്.തവണുതഗകാപകാലന്
കപ്രകാഫസര്

05/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

3500

15 ” സനതീഷ്കുമകാര്.ടെലി.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
19/08/2014 വകര

3500

16 ” ബലിന്ദുതമകാള്.ഇ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
10/12/2014 വകര

250

17 ” ബലിനലിതേ തജകാസഫറ്റ് മകാമപ്പള്ളലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1000

18 ” തഡകാ.എല.നനകുമകാര്
കപ്രകാഫസര്

05/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

3500

19 ” ജയശതീ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

750

20 ” റലിയകാസറ്റ്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
11/08/2014 വകര

20/08/2014 മുതേല
25/08/2014 വകര

3000

21 ” എ.ആര്.ജയന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

500

22 ” മുഹമദറ്റ് സകാലലിഹറ്റ്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര
18/08/2014 മുതേല

3600
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01/10/2014 വകര

23 ” എല.എസറ്റ്.സലിനലിതേറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

3500

24 ” തഡകാ.രഞ്ജനതദവലി.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/08/2014 250

25 ” തഡകാ.സുധതീഷറ്റ്.ആര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
18/09/2014 വകര
27/10/2014 മുതേല
31/10/2014 വകര
11/11/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

4500

26 ” സജലിത്തെറ്റ്.സലി.സുബ്രഹ്മണരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
23/10/2014 വകര
01/11/2014 മുതേല
14/11/2014 വകര

2000

27 ” ലകാലു.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
24/09/2014 വകര

2250

28 ” പലി.എ.അബ്ദള് സമദറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

4000

29 ” ബകാലസുബ്രഹ്മണരന്.വലി.ഐ
കപ്രകാഫസര്

03/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

4250

30 ” മന്തമകാഹന്.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 മുതേല
12/09/2014 വകര

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

8000
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31 ” സനര.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/09/2014 മുതേല
16/09/2014 വകര
12/11/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

2750

32 ” തപകാള്.കക.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

2250

33 ” ഐ.എല.ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

29/09/2014 മുതേല
10/10/2014 വകര

3000

34 ” രജതീഷറ്റ്.പലി
കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര
22/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര
03/09/2014 മുതേല
19/09/2014 വകര

4500

35 ” തഡകാ.സലി.വലി.ലകാല
കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 മുതേല
15/10/2014 വകര

7500

36 ” തഡകാ.കനക്കൌഷലിജ.പലി.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

18/09/2014 മുതേല
20/09/2014 വകര

750

37 ” വലിനതീതേ ബകാസലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

2250

38 ” തശകാശകാമണലി.കക.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര
16/09/2014 മുതേല
17/09/2014 വകര

1250

39 ” കക.ഒ.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ് 04/08/2014 മുതേല 750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 347/463



കപ്രകാഫസര് 11/08/2014 വകര

40 ” മലിജലി കചെറലിയകാന്.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/08/2014 മുതേല
22/08/2014 വകര

500

41 ” തഡകാ.വലിജയന്.പലി
കപ്രകാഫസര്

06/08/2014 മുതേല
21/08/2014 വകര

4000

42 ” പലി.പലി.ശലിവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/08/2014 മുതേല
05/08/2014 വകര

1250

43 ” സതീമ.എ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/09/2014 മുതേല
24/09/2014 വകര
09/10/2014 മുതേല
14/10/2014 വകര
25/10/2014 മുതേല
28/10/2014 വകര

4000

44 ” തഡകാ.സുകബദ.ഇ.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

5750

45 ” ബലിന്ദു.എ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/08/2014 250

46 ” കനക്കൌഷജ.പലി.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

29/08/2014 250

47 ” കജന്സലി.പലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/08/2014 250

48 ” ബലിതനകായറ്റ്.ബലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/08/2014 250

49 ” തഡകാ.കക.മതീനകാകലി 08/08/2014 മുതേല 1000
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 13/08/2014 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.1364/2015-16
തുക-₹92,412/-

കചെക്കറ്റ് നല.717551
തേതീയതേലി 01/09/2015

എസറ്റ്.എന്.ജലി.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, പടകാമലി

വലി.പലി.വലിജയന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

2 ” പത്മദകാസറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” പുഷ്പദകാസന് കുനലിയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

4 ” എ.വകാസു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

5 ” സുനലിതേ.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

6 ” പലി.തേകാഹലിറ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

7 ” ലതേകുമകാരലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

8 ” ലകണന്.എ.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

9 ” തഡകാ.എ.സതേരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

10 ” തഡകാ.ഇ.എല.തദവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750
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11 ” വലി.പലി.വലിജയന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

12 ” എ.വകാസു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

13 ” പുഷ്പദകാസന് കുനലിയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

14 ” തഡകാ.എ.സതേരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

15 ” ലതേകാകുമകാരലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

16 ” തഡകാ.വലി.കക.അമല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

17 ” സുനലിതേ.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

875

18 ” പലി.തേകാഹലിറ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

19 ” പത്മദകാസറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1170/2015-16
തുക-₹1,02,277/-
കചെക്കറ്റ് നല.716889

തേതീയതേലി 03/08/2015
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

വലിജയലകലി.വലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
08/07/2015 വകര

3750

2 ” ടെലി.പലി.അരവലിനകാകന് 24/06/2015 മുതേല 1750
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 30/06/2015 വകര

3 ” വലിജയതഗകാവലിനന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

1750

4 ” ബലി.ശരവണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

1750

5 ” സുനലിതേ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
01/07/2015 വകര

1875

6 ” തഡകാ.സലിന.ജലി.നകായര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
03/07/2015 വകര

2500

7 ” നലിതേര.എ.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
03/07/2015 വകര

2500

1 കവക്കൌചര് നല.1173/2015-16
തുക-₹83,864/-

കചെക്കറ്റ് നല.716892
തേതീയതേലി 03/08/2015

എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

വലിജയലകലി.വലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” വലിജയതഗകാവലിനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” തഡകാ.സലിന.ജലി.നകായര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

4 ” സുനലിതേ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

5 ” സുനലിതേ.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750
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6 ” വലിജയലകലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3250

7 ” ടെലി.പലി.അരവലിനകാകന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

8 ” വലിജയലകലി.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
07/05/2014 വകര

1500

9 ” സുനലിതേ.കക.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
12/05/2014 വകര

2750

10 ” എസറ്റ്.ശതീതദവലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
06/05/2014 വകര

1250

11 ” തഡകാ.സലിന.ജലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

12 ” സുനലിതേ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

1 കവക്കൌചര് നല.1262/2015-16
തുക-₹21,265/-

കചെക്കറ്റ് നല.717124
തേതീയതേലി 12/08/2015

കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

ഇമകാനുവല തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

2 ” തഡകാ.പലി.കജ.സകാബതലയന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

3 ” തമരലി.കക.ഫകാന്സലിസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1274/2015-16 ഉണ്ണലി ആമപ്പകാറക്കല 27/04/2015 മുതേല 750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 352/463



തുക-₹12,979/-
കചെക്കറ്റ് നല.717222

തേതീയതേലി 13/08/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

2 ” സഞ്ജയകുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” തഡകാ.തഗകാപു.എസറ്റ്.പലികള്ള
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

4 ” തഡകാ.ജമതീല അഹമദറ്റ്.എന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1177/2015-16
തുക-₹26,406/-

കചെക്കറ്റ് നല.716896
തേതീയതേലി 04/08/2015

ഗവ. വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

മഞ്ജുള.പലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

2 ” നജതീബറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” ഹരലിദകാസന്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

4 ” ആരതേലി അതശകാകറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

5 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.കക.വലി
എഫറ്റ്.ഐ.പലി.സബറ്റ്.ലകറ്റ്ചെറര്

28/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

500

6 ” വലിദര.എസറ്റ്.നകായര്
എഫറ്റ്.ഐ.പലി.സബറ്റ്.ലകറ്റ്ചെറര്

28/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 353/463



7 ” ശതീവലിദര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1180/2015-16
തുക-₹16,333/-

കചെക്കറ്റ് നല.716899
തേതീയതേലി 04/08/2015

ഗവ. വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വലി.ഗതീതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” അമലിളലി കൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

3 ” വലി.വലിജയകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

4 ” ദലിവര.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

5 ” തടെകാണലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

6 ” പ്രതേതീഷറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1183/2015-16
തുക-₹9,356/-

കചെക്കറ്റ് നല.716902
തേതീയതേലി 04/08/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, ചെലിറ്റൂര്

ബകാലസുബ്രഹ്മണരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” തമകാഹനന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

3 ” തഡകാ.സലി.ബലിന്ദു 27/04/2015 മുതേല 625

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 354/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

4 ” ശതീരകാല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

5 ” ആര്.ദലിലതീപറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.1185/2015-16
തുക-₹7,830/-

കചെക്കറ്റ് നല.716904
തേതീയതേലി 04/08/2015

ഗവ. വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ടെലി.ശതീവലസന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

2 ” തഡകാ.കക.പലി.രവലിചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

3 ” അജലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1191/2015-16
തുക-₹15,304/-

കചെക്കറ്റ് നല.716910
തേതീയതേലി 04/08/2015

ഗവ. വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

കക.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1250

2 ” പലി.കക.വസന്ത
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

3 ” ഗതീതേ.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

4 ” ഷതീബ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 355/463



5 ” കഷനലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

6 ” അനതീസുദ്ദേതീന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 250

1 കവക്കൌചര് നല.1194/2015-16
തുക-₹26,301/-

കചെക്കറ്റ് നല.716913
തേതീയതേലി 04/08/2015

ഗവ. വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

വലി.പലി.വലിമല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” സുമ പരപ്പകാതത്തെകാളലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

3 ” തഡകാ.സജറ്റ്ന.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1196/2015-16
തുക-₹14,125/-

കചെക്കറ്റ് നല.716915
തേതീയതേലി 05/08/2015

പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന് തകകാതളജറ്റ്, പുതുക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ് തപകാള്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” മലിലു മരലിയ ആതനകാ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/15 &
30/04/2015

500

3 ” തഡകാ.കസക്കൌമര സകാര്കലററ്റ്.സലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/15 &
30/04/2015

500

4 ” തഡകാ.സുകനര.ബലി.തമതനകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

625

5 ” ജയ.എ.ടെലി 27/04/2015 മുതേല 625

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 356/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

6 ” തഡകാ.തമകാന്സലി എതഡശ്വര്ഡറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

7 ” തഡകാ.കനസറ്റ് തമരലി ഫകാന്സലിസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.1197/2015-16
തുക-₹24,726/-

കചെക്കറ്റ് നല.716916
തേതീയതേലി 05/08/2015

പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന് തകകാതളജറ്റ്, പുതുക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ് തപകാള്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” തഡകാ.തമകാന്സലി എതഡശ്വര്ഡറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

3 ” മലിലു മരലിയ ആതനകാ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

4 ” തഡകാ.കസക്കൌമര സകാര്കലററ്റ്.സലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

5 ” ജയ.എ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

6 ” തഡകാ.സുകനര.ബലി.തമതനകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

7 ” തഡകാ.കനസറ്റ് തമരലി ഫകാന്സലിസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1375

1 കവക്കൌചര് നല.1199/2015-16
തുക-₹5,851/-

തഡകാ.കക.വലി.തപകാളലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000
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കചെക്കറ്റ് നല.716918
തേതീയതേലി 05/08/2015

പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന് തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

1 കവക്കൌചര് നല.2436/2015-16
തുക-₹1,89,562/-
കചെക്കറ്റ് നല.903677

തേതീയതേലി 28/01/2016
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.സുധ.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

7250

2 ” ശതീകലസ.എന്.ഉണ്ണലിത്തെകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
18/02/2015 വകര

1250

3 ” വലിജലിതേ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
18/02/2015 വകര

1250

4 ” എല.അബ്ദുള് കരലില
കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
19/02/2015 വകര

1750

5 ” വലിതനകാദറ്റ്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
20/02/2015 വകര

2000

6 ” തഡകാ.സലിന.ആര്
കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 മുതേല
21/02/2015 വകര

1500

7 ” എസറ്റ്.സലിന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/03/2015 മുതേല
12/03/2015 വകര

2000

8 ” സുധ.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/02/2015 മുതേല
02/03/2015 വകര

1250

9 ” ശതീലതേ.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/02/2015 മുതേല
02/03/2015 വകര

3000
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10 ” തഹമ നളലിനലി.എ.വലി
കപ്രകാഫസര്

24/02/2015 മുതേല
28/02/2015 വകര

1250

11 ” തഡകാ.രശലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/02/2015 മുതേല
26/02/2015 വകര

750

12 ” രകാധകാകൃഷ്ണന്.ആര്
കപ്രകാഫസര്

24/02/2015 മുതേല
28/02/2015 വകര
02/03/2015 മുതേല
07/03/2015 വകര

2750

13 ” അനൂപറ്റ്.എസറ്റ്.പലികള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
16/03/2015 വകര

1250

14 ” പലി.നനകുമകാര്
കപ്രകാഫസര്

06/03/2015 125

15 ” സലിദകാര്തറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
17/03/2015 വകര

2125

16 ” അനലിലകുമകാര്.കക.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

1125

17 ” ഉഷ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

1000

18 ” ലതീഷ തപകാള്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
10/03/2015 വകര

500

19 ” വലിദര.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
16/03/2015 വകര

2000

20 ” തഡകാ.അനലിതേ.പലി
കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
12/03/2015 വകര

875
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21 ” തഡകാ.പ്രസകാദറ്റ് വര്മ തേമകാന്
കപ്രകാഫസര്

10/03/2015 125

22 ” തഡകാ.ശുഭ.കക
കപ്രകാഫസര്

23/02/2015 മുതേല
02/03/2015 വകര

2000

23 ” സജലിതേ.പലി.നകായര്
കപ്രകാഫസര്

23/02/2015 മുതേല
25/02/2015 വകര

750

24 ” തഡകാ.എ.കക.വകാസുതദവന്
കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
03/03/2015 വകര

250

25 ” തഡകാ.എ.കക.രകാജലി
കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

3000

26 ” പ്രവതീണ്കുമകാര്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/02/2015 മുതേല
05/03/2015 വകര

1375

27 ” തഡകാ.തജകാളലി.കക.ജലി
കപ്രകാഫസര്

26/02/2015 മുതേല
04/03/2015 വകര

1625

28 ” തഡകാ.പ്രതമകാദറ്റ്.വലി.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
04/03/2015 വകര

625

29 ” തഡകാ.സുതരഷറ്റ്.പലി.ആര്
കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
12/03/2015 വകര

2750

30 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
04/03/2015 വകര

750

31 ” ആഷലിഫ.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
09/03/2015 വകര

1750

32 ” തഡകാ.പലി.ആര്.ശതീമഹകാതദവന് പലികള്ള
കപ്രകാഫസര്

23/02/2015 മുതേല
25/02/2015 വകര

750
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33 ” ജയദതീപറ്റ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
10/03/2015 വകര

2125

34 ” എ.ആര്.പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
09/03/2015 വകര

2000

35 ” സജതീഷറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/03/2015 മുതേല
04/03/2015 വകര

750

36 ” ജയലകലി.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/04/2015 മുതേല
16/04/2015 വകര

1875

37 ” പലിയസറ്റ്.ടെലി.ഐ
കപ്രകാഫസര്

19/04/2015 മുതേല
26/04/2015 വകര

1875

38 ” ശതീനകാഥന്
കപ്രകാഫസര്

08/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

1250

39 ” നലിഖേലില ബലിതനകായറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
26/03/2015 വകര

1000

40 ” അഞ്ജലലി.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/03/2015 മുതേല
09/03/2015 വകര
10/03/2015 മുതേല
12/03/2015 വകര

750
500

41 ” തഡകാ.തവണുതഗകാപകാല.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

09/03/2015 മുതേല
12/03/2015 വകര

1000

42 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

19/02/2015 മുതേല
26/02/2015 വകര

2000

43 ” തഡകാ.സുധ.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

500
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44 ” വലിതനകാദറ്റ്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

500

45 ” തഡകാ.ബലിന്ദു.ജലി.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 250

46 ” മതനകാഷറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 250

47 ” സലിദകാര്തറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 125

48 ” പ്രദതീപറ്റ്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 125

49 ” അനൂപറ്റ്.എസറ്റ്.പലികള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 250

50 ” ഇന്ദു.ടെലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

15/10/2015 125

51 ” കസഫലി തതേകാമസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

15/10/2015 125

52 ” തഡകാ.വലിതനകാദറ്റ്.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

500

53 ” അനൂപറ്റ് കുമകാര്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
14/10/2015 വകര

375

54 ” തഡകാ.രകാജതീവറ്റ്.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 125

55 ” തജരകാതേലി ശങര്.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 125

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 362/463



56 ” തമകാഹന്ദകാസറ്റ്.കക.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 250

57 ” രകാധകാകൃഷ്ണന്.ആര്
കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

58 ” തഡകാ.രശലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

59 ” തഡകാ.ഇ.കക.കുഞനന്തന് നമരകാര്
കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

60 ” തഡകാ.ശശലിധരന്
കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

61 ” തഡകാ.എ.കക.രകാജലി
കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

62 ” തഹമനളലിനലി.എ.വലി.
കപ്രകാഫസര്

14/10/2015 125

1 കവക്കൌചര് നല.2443/2015-16
തുക-₹34,593/-

കചെക്കറ്റ് നല.903788
തേതീയതേലി 03/01/2016

ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.അലലി കനക്കൌഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

750

2 ” അബ്ദുള് ജലതീല.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

3 ” ഷഫതീഖേറ്റ് അലലി.സലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

4 ” മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ്.യപലി 06/10/2015 മുതേല 1000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 09/10/2015 വകര

5 ” യകാസലിദറ്റ് മടകായലി
എഫറ്റ്.ഐ.പലി.സബറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

6 ” റുബതീന.യടെലി
എഫറ്റ്.ഐ.പലി.സബറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

7 ” അനതീസറ്റ് ആലങകാടെന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

8 ” സഗതീറലലി.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.2446/2015-16
തുക-₹53,704/-

കചെക്കറ്റ് നല.903791
തേതീയതേലി 30/01/2016

ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.കക.കക.അബ്ദുള് അലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

2000

2 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/10/2015 മുതേല
10/10/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.2449/2015-16
തുക-₹42,517/-

കചെക്കറ്റ് നല.903794
തേതീയതേലി 30/01/2016

ഫറഖേറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.എ.കക.അബ്ദുള് റഹലില
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2016 മുതേല
12/01/2016 വകര

2000

2 ” സുമയ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2016 മുതേല
11/01/2016 വകര

1750

3 ” മുഹമദറ്റ് സലിയകാദറ്റ്.പലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/01/2016 മുതേല
12/01/2016 വകര

2000
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1 കവക്കൌചര് നല.3205/2015-16
തുക-₹2,03,945/-
കചെക്കറ്റ് നല.130487

തേതീയതേലി 28/03/2016
തഡകാ.തജകാണ്മത്തെകായലി കസനര്, തൃശൂര്

തഡകാ.വലി.എല.തസവരര്
അഡലി.തകകാര്ഡലിതനറര്

01/12/2015 മുതേല
31/12/2015 വകര

7750

2 ” സലിതേ തജകായറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര് ഓണ് തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ്

01/12/2015 മുതേല
31/12/2015 വകര

7750

3 ” തഡകാ.വലി.എല.തസവരര്
അഡലി.തകകാര്ഡലിതനറര്

04/01/2016 മുതേല
03/02/2016 വകര

7750

4 ” സലിതേ തജകായറ്റ്
ലകറ്റ്ചെര് ഓണ് തകകാണ്ടകാക്ടറ്റ്

04/01/2016 മുതേല
02/02/2016 വകര

7750

5 ” ബലിനലി.പലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/01/2016 മുതേല
21/01/2016 വകര

4500

6 ” സുമനല.ടെലി.ആര്
ലകറ്റ്ചെറര്

04/01/2016 മുതേല
25/01/2016 വകര

5500

7 ” തഡകാ.കക.എകറ്റ്.തജകാസഫറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

04/01/2016 മുതേല
23/01/2016 വകര

4875

8 ” തവണുതഗകാപലന്.പലി.കക
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

04/01/2016 മുതേല
23/01/2016 വകര

5000

1 കവക്കൌചര് നല.1952/2015-16
തുക-₹82,391/-

കചെക്കറ്റ് നല.900396
തേതീയതേലി 20/11/2015

കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഇരലിഞകാലക്കുടെ

തഡകാ.മകാതേദ്യുതപകാള് വര്ക്കലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

1750

2 ” വലി.ടെലി.തജകായറ്റ് 24/06/2015 മുതേല 500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 25/06/2015 വകര

3 ” തഡകാ.ദലിഗറ്റ് ന വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

1625

4 ” തഡകാ.തടെകാല കചെറലിയകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

1625

5 ” അരുണ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
29/06/2015 വകര

1500

6 ” തഡകാ.റകാണലി വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/06/2015 മുതേല
29/06/2015 വകര

1500

7 ” തഡകാ.മകാതേദ്യുതപകാള് വര്ക്കലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

1500

8 ” തറകാബലിന്സണ്.പലി.കപകാന്മലിനലിതശരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

1750

9 ” തഡകാ.റകാണലി വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
16/10/2015 വകര

1000

10 ” തഡകാ.തടെകാല കചെറലിയനകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
16/10/2015 വകര

1000

11 ” ടെലിതറകാ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
16/10/2015 വകര

1000

12 ” തഡകാ.വലി.ടെലി.തജകായറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
16/10/2015 വകര

1000

13 ” അരുണ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

1250
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14 ” തഡകാ.ദലിഗറ്റ് ന വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

1125

1 കവക്കൌചര് നല.1955/2015-16
തുക-₹48,787/-

കചെക്കറ്റ് നല.900399
തേതീയതേലി 20/11/2015

കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഇരലിഞകാലക്കുടെ

തഡകാ.ഷകാജു.കക.കവ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

1250

2 ” ഫകാ.തജകാളലി ആന്ഡ്രൂസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
16/10/2015 വകര

1000

3 ” തഡകാ.വലി.പലി.തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

750

4 ” പലി.ഡലി.ഷകാജു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/10/2015 250

1 കവക്കൌചര് നല.1958/2015-16
തുക-₹4,29,909/-
കചെക്കറ്റ് നല.900402
തേതീയതേലി 20/11/2015

ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശൂര്

അലലി.എല.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
21/10/2015 വകര

12000

2 ” കക.ബകാലകൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
30/09/2015 വകര

7000

3 ” കസക്കൌമരചെനന്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
14/09/2015 വകര

3000

4 ” നളലിനലി.ഇ.എസറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
16/09/2015 വകര

3250

5 ” പലിങലി.കക.കജ 03/09/2015 മുതേല 3250

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 367/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 15/09/2015 വകര

6 ” സനലകുമകാര്.പലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
16/09/2015 വകര

3250

7 ” ഹൃദര സുനരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/09/2015 മുതേല
16/09/2015 വകര

3500

8 ” സതേലി.പലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/09/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

8750

9 ” ഷതീബ.എല.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/09/2015 മുതേല
21/10/2015 വകര

5500

10 ” സതീമ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

1875

11 ” എല.പലി.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/10/2015 മുതേല
21/10/2015 വകര

1875

12 ” തഡകാ.സജതീവറ്റ്.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

2375

13 ” അലലി.എല.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/08/2014 മുതേല
10/09/2014 വകര

8000

14 ” തഡകാ.സതീമ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര

4250

15 ” സലിനമകാതേദ്യു.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
11/08/2014 വകര

2000

16 ” എല.പലി.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/08/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

1625
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17 ” തഡകാ.വലിശശ്വനകാഥറ്റ്.സലി.നകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
12/08/2014 വകര

2125

18 ” തഡകാ.സജതീവറ്റ്.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/08/2014 മുതേല
22/08/2014 വകര

2250

19 ” സതേലി.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

5250

20 ” രകാജലകലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര

4125

21 ” ഷതീബ.എല.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര

4125

22 ” ഐ.എല.ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
19/08/2014 വകര

3750

23 ” സുനലില.എ.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
23/08/2014 വകര

5000

24 ” കസക്കൌമര ചെനന്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/08/2014 മുതേല
20/08/2014 വകര

4250

1 കവക്കൌചര് നല.1988/2015-16
തുക-₹25,944/-

കചെക്കറ്റ് നല.900566
തേതീയതേലി 26/11/2015

തമഴലി തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ബലിജു.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
09/05/2014 വകര

1750

2 ” തഡകാ.ആര്.ഗലിരലിജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
09/05/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.1991/2015-16 തഗസലി.എ.ടെലി 16/03/2015 മുതേല 2000
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തുക-₹37,430/-
കചെക്കറ്റ് നല.900569
തേതീയതേലി 26/11/2015

തമഴലി തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 23/03/2015 വകര

2 ” തഡകാ.ജയശതീ.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

750

3 ” തഡകാ.ബലിജു.സലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

4 ” തഡകാ.ആര്.ഗലിരലിജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

5 ” തഗസലി.എ.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1750

6 ” തഡകാ.ആര്.ഗലിരലിജ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/04/2015 250

7 ” തഡകാ.ജയശതീ.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1994/2015-16
തുക-₹17,428/-

കചെക്കറ്റ് നല.900572
തേതീയതേലി 26/11/2015

കക.എ.എചറ്റ്.എല.യൂണലിറലി വുമണ്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
മതഞരലി

അബ്ദുള് സലകാല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
07/05/2015 വകര

2500

2 ” കറഹകാന.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

3 ” അനുഷ.കക.സലി 27/04/2015 മുതേല 2000
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ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര് 04/05/2015 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.1997/2015-16
തുക-₹77,232/-

കചെക്കറ്റ് നല.900575
തേതീയതേലി 26/11/2015

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

2 ” രഞ്ജന.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

3 ” തഡകാ.വലി.എ.വസന്ത
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1250

4 ” സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

5 ” തഡകാ.പലി.കക.രഞ്ജന
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

6 ” തഡകാ.വലി.എ.വസന്ത
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.2000/2015-16
തുക-₹52,038/-

കചെക്കറ്റ് നല.900578
തേതീയതേലി 26/11/2015

ഡലി.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, വകാഴക്കകാടെറ്റ്

ആയലിഷ.എല.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
14/10/2014 വകര

2250

2 ” കമകായതീന്കുടലി മഠത്തെലില
ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
07/10/2014 വകര

2000

3 ” അബ്ദുള് സലകാല.എല.പലി 24/09/2014 മുതേല 2000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/10/2014 വകര

4 ” ഫകാത്തെലിമ കപഴുലകകാടലില
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
06/10/2014 വകര

1750

5 ” തഡകാ.അബ്ദുള് സലകാല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 250

6 ” സുകലഖേ.സലി.കക
കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
06/10/2014 വകര

2000

7 ” അബ്ദുള് സലകാല.പലി.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

8 ” സഹതീദുദതീന്.വലി.പലി
ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
06/10/2014 വകര

2000

9 ” മുഹമദറ്റ് അബദറഹലിമകാന്.എന്.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
06/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.2003/2015-16
തുക-₹14,172/-

കചെക്കറ്റ് നല.900581
തേതീയതേലി 26/11/2015

ഡലി.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, വകാഴക്കകാടെറ്റ്

ഹനതീഫ മുഹമദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
07/10/2014 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നല.2005/2015-16
തുക-₹30,289/-

കചെക്കറ്റ് നല.900583
തേതീയതേലി 30/11/2015

ഗവ.നഴലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ബലിന്ദു.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
20/05/2014 വകര

1250

2 ” സജലിത്തെറ്റ്കുമകാര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

500
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3 ” വലിജയശതീ.കക.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
20/05/2014 വകര

1125

4 ” മകായ കസബകാസരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

500

5 ” മഞ്ജു.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

500

6 ” സജലിനലി.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
20/05/2014 വകര

1125

7 ” ബലിന്ദു.കക.ശങര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

500

8 ” ജയന്തലി.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/05/2014 മുതേല
19/05/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.2011/2015-16
തുക-₹1,07,262/-

കചെക്കറ്റ് നല.900589
തേതീയതേലി 30/11/2015

കസനറ്റ് തജകാസഫറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി, 

ചെകാര്ലലി കടക്കയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

2 ” അപര്ണ്ണ.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

3 ” തഡകാ.കമറലില മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

4 ” ആലബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 250

5 ” തഡകാ.കക.വലി.ചെകാതക്കകാ 26/08/2014 250
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

6 ” ചെകാര്ലലി കടക്കയല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1250

7 ” അപര്ണ്ണ.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1000

8 ” ആലബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1500/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718846

തേതീയതേലി 26/09/2015
തുക-₹39,378/-

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്,
തൃശ്ശൂര്

 തഡകാ.രകാതജനന് പടെലിഞകാകറ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

2 ” തഡകാ.സലി.ശകാന്തലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

3 ” തഡകാ.ആതേലിര.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

4 ” തഡകാ.രവതീനന് മകാലലികല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

1 കവക്കൌചര് നല.1496/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718842

തേതീയതേലി 23/09/2015
തുക-₹4,105/-

എല.ഇ.എസറ്റ്.തകകാതളജറ്റ്, മമകാടെറ്റ്

സലിബലിയ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

1000

2 ” ജവഹര്.എ ” 1000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

3 ” ഹസ്ക്കര്.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.1494/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718840

തേതീയതേലി 23/09/2015
തുക-₹7,635/-

എല.ഇ.എസറ്റ്.തകകാതളജറ്റ്, മമകാടെറ്റ്

സലിബലിയ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

2 ” ജവഹര്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

3 ” ഹസ്ക്കര്.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1498/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718844

തേതീയതേലി 23/09/2015
തുക-₹2,750/-

എല.ഇ.എസറ്റ്.തകകാതളജറ്റ്, മമകാടെറ്റ്

സലിബലിയ തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

2 ” ജവഹര്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

3 ” ഹസ്ക്കര്.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

4 ” കനക്കൌഷലിബ.പലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

28/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1485/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718748

ഇ.ബതീന
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് സയന്സറ്റ്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500
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തേതീയതേലി 23/09/2015
തുക-₹2,33,193/-

തകകാതളജറ്റ് ഓഫറ്റ് അകപഡറ്റ് സയന്സറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

2 ” അസറ്റ്ബലിന.ടെലി
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് അപലിതക്കഷന്

” 500

3 ” ഷബ.കക
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് അപലിതക്കഷന്

” 500

4 ” സലിജലി.ആര്
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് അപലിതക്കഷന്

” 500

5 ” ദലിവരതമകാള്.എസറ്റ്.പലി
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് അപലിതക്കഷന്

” 500

6 ” അപര്ണ്ണ.കക
ലകറ്റ്ചെറര് കമമ്പ്യൂടര് അപലിതക്കഷന്

” 500

1 കവക്കൌചര് നല.1525/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718871

തേതീയതേലി 28/09/2015
തുക-₹8,189/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.എല.സകാമൂതേലിര പകാണ്ഡരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1000

2 ” തഡകാ.എസറ്റ്.സകായറ്റ്ശതീ തരഖേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

750

3 ” തഡകാ.ടെലി.കവലിതേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

750

4 ” സകാജന് ബകാനു.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

500
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5 ” തഡകാ.എല. സകാമൂതേലിര പകാണ്ഡരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

6 ” തഡകാ.എസറ്റ്.സകായറ്റ്ശതീ തരഖേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1522/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718868

തേതീയതേലി 28/09/2015
തുക-₹34,200/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

കക.രകാജന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
03/10/2014 വകര

2250

2 ” വസന്ത.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

1875

3 ” കഷനലി തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1875

4 ” ഷതീബ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

5 ” ഫുക്കകാര് അലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1625

6 ” അനതീസുദ്ദേതീന്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

7 ” തരഖേ.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

8 ” ഗതീതേ.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.1519/2015-16 പലി.പലി.മഞ്ജുള 24/09/2014 മുതേല 2000
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കചെക്കറ്റ് നല.718865
തേതീയതേലി 28/09/2015

തുക-₹96,786/-
ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/10/2014 വകര

2 ” വലിദരനകായര്
എഫറ്റ്.ഐ.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

” 2000

3 ” നജതീബറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

4 ” ജതീജ ഗലഗ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1250

5 ” അഭലിലകാഷറ്റ്.എല.എചറ്റ്
എഫറ്റ്.ഐ.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

” 2000

6 ” അനലില കുമകാര്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

7 ” ആരതേലി അതശകാകറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

8 ” എല.പലി.തരഷ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

9 ” ശതീവലിദര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

10 ” ശതീപ്രലിയ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

11 ” ഹരലിദകാസന്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000
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1 കവക്കൌചര് നല.1516/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718862

തേതീയതേലി 28/09/2015
തുക-₹95,260/-

ഗവ.വലിതക്ടകാറലിയ തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

മഞ്ജുള.പലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

2 ” ശതീപ്രലിയ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” വലിദര.എസറ്റ്.നകായര്
എഫറ്റ്.ഐ.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” തഡകാ.അനലിലകുമകാര്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

5 ” തഡകാ.അബൂബക്കര്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

6 ” നജതീബറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

7 ” എല.പലി.തരഷ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

8 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.കക.വലി
എഫറ്റ്.ഐ.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

9 ” ആരതേലി അതശകാകറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

1000

10 ” ശതീവലിദര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

11 ” ഹരലിദകാസന്.എ ” 1250
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12 ” അഭലിലകാഷറ്റ്.എല.എചറ്റ്
എഫറ്റ്.ഐ.പലി. സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

” 1250

1 കവക്കൌചര് നല.1503/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718849

തേതീയതേലി 26/09/2015
തുക-₹63,045/-

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.കക.കൃഷ്ണകുമകാരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

1250

2 ” സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

750

3 ” കപ്രകാഫ.സലി.കക.പ്രസന്ന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

4 ” തഡകാ.കലതമകാള്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

5 ” കപ്രകാഫ.ഇ.എസറ്റ്.സതേതീശന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

6 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/04/2014 മുതേല
24/04/2014 വകര

500

7 ” ദതീപ.പലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

500

8 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

750

9 ” തഡകാ.ഗലിരതീഷ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
24/09/2014 വകര

500
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10 ” തഡകാ.എന്.എല.നകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

1125

11 ” തഡകാ.അനലിലകുമകാര്.എ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1125

12 ” തഡകാ.ജയഗതീതേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1125

13 ” തഡകാ.കൃഷ്ണകുമകാരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

1000

14 ” തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/04/2015 മുതേല
08/04/2015 വകര

750

15 ” സലി.കക.പ്രസന്നന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

16 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

17 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/04/2015 250

18 ” ദതീപ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/04/2015 മുതേല
08/04/2015 വകര

750

19 ” തഡകാ.കലകാതമകാള്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

20 ” ഇ.എസറ്റ്.സതേതീശന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

21 ” ഗലിരതീഷ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750
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22 ” തഡകാ.ജയനലിഷ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/04/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

1000

23 ” തഡകാ.അനലിലകുമകാര്.എ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

24 ” തഡകാ.എന്.എല.നകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

25 ” തഡകാ.ജയഗതീതേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

26 ” തഡകാ.കക.കൃഷ്ണകുമകാരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/06/2015 മുതേല
26/06/2015 വകര

1000

27 ” തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/06/2015 മുതേല
25/06/2015 വകര

875

28 ” സലി.വലി.പ്രസന്ന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

29 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര് അസലിസനറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

” 875

30 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

31 ” തഡകാ.കമലതമകാള്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

32 ” തഡകാ.ഗലിരതീഷ്കുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

33 ” സതേതീശന്.ഇ.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000
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24 ” ദതീപു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

1 കവക്കൌചര് നല.1506/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718852

തേതീയതേലി 26/09/2015
തുക-₹1,37,498/-

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.സുപ്രലിയ.വലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
04/09/2014 വകര

2000

2 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

3 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

4 ” ദതീപ.ടെലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

5 ” തഡകാ.കലതമകാള്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

6 ” തഡകാ.ഗലിരതീഷ്കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

7 ” കപ്രകാഫ.ഇ.എസറ്റ്.സതേതീശന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 250

8 ” തഡകാ.കക.കൃഷ്ണകുമകാരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

1750

9 ” തഡകാ.വലി.സുപ്രലിയ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1500

10 ” ദതീപ.ടെലി.എസറ്റ് 25/09/2014 മുതേല 1750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/10/2014 വകര

11 ” സലി.കക.പ്രസന്ന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1250

12 ” തഡകാ.രകാതജഷറ്റ്.എല.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

13 ” ഇ.എസറ്റ്.സതേതീശന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

14 ” തഡകാ.ആദര്ശറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1250

15 ” തഡകാ.കമലതമകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.1512/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.718858

തേതീയതേലി 26/09/2015
തുക-₹2,25,528/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

കക.എ.ചെനതശഖേരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1750

2 ” ടെലി.എചറ്റ്.ജകാഫര് അലലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

3 ” ഗതീഷ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

4 ” ടെലി.ഷമതീറ കുഞ്ചു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1750

5 ” കബജുതമകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750
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6 ” സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

7 ” സബലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

8 ” കക.എ.ചെനതശഖേരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

2250

9 ” കബജുതമകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

10 ” യ.ശതീവലിദര
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

11 ” സുനലിതേ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

12 ” ഗതീഷ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

13 ” ടെലി.ഷമതീറ കുഞ്ചു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.1782/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719390

തേതീയതേലി 19/10/2015
തുക-₹46,712/-

ലലിറലില ഫവര് തകകാതളജറ്റ്, ഗുരുവകായൂര്

റലല.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

2 ” ശലിലപ ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

3 ” ഡകാനലി.സലി.ഫകാന്സലിസറ്റ് 27/04/2015 മുതേല 750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/04/2015 വകര

4 ” കതേതരസ.ജലി.ഹതീലലിതയകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

1 കവക്കൌചര് നല.1779/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719387

തേതീയതേലി 19/10/2015
തുക-₹37,098/-

ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

ശശതീനന്.കക.ആര്
കപ്രകാഫസര്

26/11/2014 5250

2 ” വലിനതീതേ ബകാസലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/11/2014 250

3 ” തഡകാ.മഞ്ചു.എല.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/11/2014 125

4 ” തഡകാ.വലി.ഒ.രഞ്ജലിനലി
കപ്രകാഫസര്

28/11/2014 125

5 ” ഷലല.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/11/2014 250

6 ” മലിജലി കചെറലിയകാന്.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/11/2014 125

7 ” മതീനതജകാണ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/11/2014 125

8 ” തഡകാ.പലി.എ.തസകാളമന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/11/2014 125

9 ” എന്.തവണുതഗകാപകാലന്
കപ്രകാഫസര്

29/11/2014 മുതേല
01/12/2014 വകര

500
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10 ” പലി.പലി.ശലിവന്
എ.പലി.എല.ഇ

29/11/2014 250

11 ” പത്മകാവതേലി.കക.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/11/2014 125

12 ” സതീമ.എ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/11/2014 250

13 ” ജയന്.എല.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/12/2014 250

14 ” ഐ.എല.ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

01/12/2014 മുതേല
02/12/2014 വകര

375

15 ” ഉമ ശരകാലകുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/12/2014 125

16 ” എല.പലി.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

08/12/2014 മുതേല
10/12/2014 വകര

750

17 ” ഷതീബ.എല.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/12/2014 മുതേല
20/12/2014 വകര

1625

18 ” ജകാസലിന്.ഇ.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/12/2014 250

19 ” തഡകാ.കക.മതീനകാകലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/12/2014 250

20 ” തഗകാപലിനകാഥന്.പലി.വലി
കപ്രകാഫസര്

02/12/2014 250

21 ” തഡകാ.തബകാബലി.കക.തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/12/2014 250
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22 ” തഡകാ.എല.നനകുമകാര്
കപ്രകാഫസര്

28/11/2014 250

23 ” മുബകാറക്കറ്റ്.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/09/2014 250

24 ” സജതീന ബതീവലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/09/2014 125

25 ” പത്മകാവതേലി.കക.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/09/2014 125

26 ” കസക്കൌരഭറ്റ് സഹതദവറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 125

27 ” അജതീഷറ്റ്.കക.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 250

28 ” തഡകാ.തബകാബലി.കക.തജകാര്ജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 250

29 ” മണലിലകാല.എ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/09/2014 125

30 ” ഷകാലലിജറ്റ്.പലി.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/09/2014 125

31 ” ലകാലു.പലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1000

32 ” സുനലില.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1000

33 ” എല.എല.ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

” 1000
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34 ” ആനനറ്റ് ലകാലലി നതീര അതസകാസലിതയററ്റ്
കപ്രകാഫസര്

11/10/2014 125

35 ” പലി.പലി.ശലിവന്
എ.പലി.എല.ഇ

10/10/2014 125

36 ” വലിനതീതേഭകാസലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/12/2014 125

37 ” തഡകാ.എല.നനകുമകാര്
കപ്രകാഫസര്

17/09/2014 മുതേല
22/09/2014 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.1746/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719269

തേതീയതേലി 15/10/2015
തുക-₹85,098/-

മലബകാര് ക്രലിസ്തരന്  തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.റതീമ.വലി.ടെലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

2 ” തഡകാ.ഷതീബ.പലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

500

3 ” ജതീജറകാണലി.എ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

4 ” ഹകാരലിസറ്റ്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

5 ” തഗകാവലിനറ്റ് രകാജറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

6 ” സുധകാകരന്.കക.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

750

7 ” പ്രജലില.എല 26/08/2014 മുതേല 750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 389/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 28/08/2014 വകര

8 ” സൂസന്ന തസഥറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

9 ” തഡകാ.രമ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

750

10 ” എലസലി കഷറതീന
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

11 ” തഗകാവലിനറ്റ് രകാജറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

12 ” പ്രജലില.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.1743/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719266
തേതീയതേലി 17/10/2015

തുക-₹52,252/-
മലബകാര് ക്രലിസ്തരന്  തകകാതളജറ്റ്, കകാലലിക്കററ്റ്

തഡകാ.തമരലി അനലിതേലതേ സദകാനന്തന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

2 ” തഡകാ.സതന്തകാഷറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

3 ” തഡകാ.കക.ആര്.രഞ്ജലിനലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

4 ” തഡകാ.ലലബര്ടറ്റ് കലിതഷകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

1000

5 ” തഡകാ.തേനൂജ തഡവലിഡറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
27/09/2014 വകര

1000
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6 ” തഡകാ.തമരലി അനലിതേലതേ സദകാനന്തന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

7 ” തഡകാ.തേനൂജ തഡവലിഡറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
27/08/2014 വകര

500

8 ” സചെലിന്.വലി.ജയലിലസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

1 കവക്കൌചര് നല.1727/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719250

തേതീയതേലി 12/10/2015
തുക-₹9,843/-

ഗവ.തഹകാമലിതയകാ കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ടെലി.പലി.സുഗതേന്
റതീഡര്

27/03/2014 മുതേല
07/04/2014 വകര

1250

2 ” തഡകാ.റലിതതേഷറ്റ്.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/04/2014 250

3 ” തഡകാ.ബതീനദകാസറ്റ്.ടെലി.ആര്
ലകറ്റ്ചെറര്

27/03/2014 250

4 ” തഡകാ.ഗതീതേതജകാസറ്റ്
റതീഡര്

31/03/2014 250

1 കവക്കൌചര് നല.1737/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719260

തേതീയതേലി 15/10/2015
തുക-₹50,662/-

മദതീനത്തുല ഉലുമ അറബലികറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
പുളലിക്കല

അബ്ദു റഷതീദറ്റ്.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2015 മുതേല
21/07/2015 വകര

6500

1 കവക്കൌചര് നല.1731/2015-16 തഡകാ.പലി.അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് 25/05/2014 മുതേല 1500
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കചെക്കറ്റ് നല.719254
തേതീയതേലി 12/10/2015

തുക-₹17,166/-
ഗവ.തഹകാമലിതയകാ കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

കപ്രകാഫസര് 30/05/2014 വകര

2 ” തഡകാ.കക.ആര്.മന്സൂര്അലലി
കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

750

3 ” തഡകാ.ഡലി.വലിഷ
റതീഡര്

” 1000

4 ” തഡകാ.കക.കബറലി
കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

875

5 ” തഡകാ.സലിതേ മകാധവന്
ലകറ്റ്ചെറര്

18/09/2014 മുതേല
21/09/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.1729/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719252

തേതീയതേലി 12/10/2015
തുക-₹7,346/-

ഗവ.തഹകാമലിതയകാ കമഡലിക്കല തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.റലിതതേഷറ്റ്.ബലി
റതീഡര്

11/02/2015 250

2 ” തഡകാ.കക.തേകാര
റതീഡര്

10/02/2015 250

3 ” തഡകാ.ടെലി.പലി.സുഗതേന്
കപ്രകാഫസര്

12/02/2015 250

4 ” തഡകാ.ഗതീതേതജകാസറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

13/02/2015 250
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1 കവക്കൌചര് നല.1740/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.719263

തേതീയതേലി 15/10/2015
തുക-₹2,02,637/-

മദതീനത്തുല ഉലുമ അറബലികറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
പുളലിക്കല

തഡകാ.കഷയ്ക്കറ്റ്മുഹമദറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

26/06/2015 മുതേല
09/07/2015 വകര

3500

2 ” എല.സലി.അസകാബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2015 മുതേല
08/07/2015 വകര

3250

3 ” എന്.മുഹമദറ്റ് അലലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2015 മുതേല
07/07/2015 വകര

3000

4 ” അബ്ദുള് മുനതീര് പൂന്തകാല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3000

5 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര്.സലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

” 3000

6 ” ഇസറ്റ്ഹകാഖേറ്റ്.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3000

7 ” ടെലി.കക.യൂസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3000

8 ” മുഅത്തെസലി ബലില
ലകറ്റ്ചെറര്

27/06/2015 മുതേല
07/07/2015 വകര

2500

9 ” മുനതീര്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/06/2015 മുതേല
08/07/2015 വകര

3250

10 ” കഷറതീഫറ്റ്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3250
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11 ” ഷലസലിയ.കക.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3250

12 ” സമതീറ.പലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3250

13 ” മലിഷകാല.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3250

1 കവക്കൌചര് നല.3228/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.130971

തേതീയതേലി 30/03/2016
തുക-₹70,835/-
ആര്.എസറ്റ്.എല.

എസറ്റ്.എന്.ഡലി.പലി.
തയകാഗല തകകാതളജറ്റ്, കകകായലിലകാണലി

പ്രശകാന്തറ്റ്.വലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1750

2 ” വലിതനകാദറ്റ് കുമകാര്.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

3 ” വലിദരവലിശശ്വനകാഥന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

4 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.വലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

5 ” വലിതനകാദറ്റ്കുമകാര്.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” വലി.എസറ്റ്.അനലിതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

7 ” വലിദരവലിശശ്വനകാഥന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000
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1 കവക്കൌചര് നല.1909/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900217
തേതീയതേലി 13/11/2015

തുക-₹49,115/-
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

റഫതീഖേറ്റ്.വലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

2 ” സജലിതേബതീവലി കകാരയലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

3 ” അബ്ദുള് സമതീര്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1875

4 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

5 ” സജതീവറ്റ്.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

6 ” കഹദര് അലലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1625

7 ” അമലിന പൂവതഞരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

1 കവക്കൌചര് നല.1907/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.700215
തേതീയതേലി 13/11/2015

തുക-₹5,239/-
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

തഡകാ.വലി.സുകലമകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
08/10/2015 വകര

750

2 ” നലിഷകാദറ്റ്.എല.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

3 ” തഡകാ.കദതീജ.പലി 06/08/2015 മുതേല 750
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 08/08/2015 വകര

4 ” മുഹമദറ്റ് റഫതീഖേറ്റ്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
07/10/2015 വകര

500

5 ” മണലിശതീ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

6 ” റലലബതീവലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/08/2015 മുതേല
08/08/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.1904/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900212
തേതീയതേലി 13/11/2015

തുക-₹50,810/-
ഗവ.തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

അബ്ദുള് ലത്തെതീഫറ്റ് തകകാഴലിപ്പറമന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2250

2 ” ഷഫതീഖേറ്റ് റഹ്മകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1875

3 ” കജക്കൌഹറ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1875

4 ” എ.മുഹമദറ്റ് ഷകാ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.1901/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900209
തേതീയതേലി 13/11/2015

തുക-₹27,421/-
എല.ഇ.എസറ്റ്. തകകാതളജറ്റ്, മമകാടെറ്റ്

തഡകാ.പലി.കക.കനകലതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

2 ” വനജകുമകാരലി.എ
ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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3 ” ഷതീബ.കക.പലി
ഗസ.ലകറ്റ്ചെറര്

” 2000

4 ” ഉണ്ണലി അമപ്പകാറക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

5 ” തഡകാ.തഗകാപു.എസറ്റ്.പലിള്ള
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.1923/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900249
തേതീയതേലി 16/11/2015

തുക-₹71,710/-
ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

വലി.കക.രകാജകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
30/10/2014 വകര

3750

2 ” കബറലിതജകാണ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
23/10/2014 വകര

1750

3 ” വലിജലി.എ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
21/10/2014 വകര

1750

4 ” കക.ആര്.ഫകാന്സലിസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
27/10/2014 വകര

3250

5 ” ധനര.പലി.മുകുനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3125

6 ” സ്മൃതേലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/10/2014 മുതേല
30/10/2014 വകര

2750

1 കവക്കൌചര് നല.1912/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900220
തേതീയതേലി 13/11/2015

തുക-₹6,251/-

തഡകാ.പലി.കക.അബൂബക്കര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

2 ” സബലിതേ മൂഴലിക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

3 ” ഷക്കതീല.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

750

4 ” മുലതേകാസറ്റ്.സലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.1946/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900313

തേതീയതേലി 19/04/2015
തുക-₹17,946/-

തജകാണ്മത്തെകായലി കള്ചറല കസനര്

തഡകാ.വലി.എല.തസവരര്
അഡതീ.തകകാര്ഡലിതനറര്

09/06/2015 മുതേല
11/06/2015 വകര

500

2 ” തവണുതഗകാപകാലന്.പലി.കക
ഗസററ്റ് ഫകാക്കലറലി

09/06/2015 മുതേല
10/06/2015 വകര

500

3 ” തഡകാ.വലി.എല.തസവരര്
അഡതീ.തകകാര്ഡലിതനറര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.1933/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900276
തേതീയതേലി 17/11/2015
തുക-₹3,07,754/-
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

എന്ജലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ടെലി.സുധ
കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

12000

2 ” ഗതീതേ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
25/10/2014 വകര

1500

3 ” വലിതനകാദറ്റ്.ജലി 20/10/2014 മുതേല 2500
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 29/10/2014 വകര

4 ” അനൂപറ്റ്.ജലി.പലിള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
01/11/2014 വകര

3250

5 ” സലിദകാര്തറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 3250

6 ” മതനഷറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

20/10/2014 മുതേല
05/11/2014 വകര

4250

7 ” ജലി.ഉഷകുമകാരലി
എ.ഒ.പലി

19/11/2014 മുതേല
04/12/2014 വകര

3500

8 ” എല.ജലി.രഞ്ജലിനലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/11/2014 മുതേല
27/11/2014 വകര

2000

9 ” എന്.രകാജന്ബകാബ
കപ്രകാഫസര്

20/11/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

4500

10 ” ആര്.രകാധകാകൃഷ്ണന്
കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

4750

11 ” തഡകാ.രശലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/11/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

2000

12 ” എ.ആര്.പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
07/11/2014 വകര

1750

13 ” തഡകാ.രകാജതീവറ്റ്.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/10/2014 മുതേല
05/11/2014 വകര

2000

14 ” അനൂപറ്റ്കുമകാര്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

31/10/2014 മുതേല
01/11/2014 വകര

500
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15 ” ബലി.രകാതജഷറ്റ് തമതനകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

31/10/2014 മുതേല
10/11/2014 വകര

1750

16 ” തജരകാതേലിശങര്.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

31/10/2014 മുതേല
04/11/2014 വകര

625

17 ” തഡകാ.പലി.ആര്.സുതരഷറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
18/11/2014 വകര

3250

18 ” കഡ.ആര്.തപ്രലനകാഥറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
12/11/2014 വകര

2000

19 ” തഡകാ.വലിതനകാദറ്റ്.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/11/2014 മുതേല
04/11/2014 വകര

750

20 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

04/11/2014 മുതേല
18/11/2014 വകര

2250

21 ” പലിയൂസറ്റ്.ടെലി,ഐ
കപ്രകാഫസര്

04/11/2014 മുതേല
06/11/2014 വകര

750

22 ” തഡകാ.ഷലില
കപ്രകാഫസര്

04/11/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

3000

23 ” തഡകാ.പ്രലിയ.ജലി.ദകാസറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

04/11/2014 മുതേല
11/11/2014 വകര

1375

24 ” സലിതേ.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/11/2014 മുതേല
13/11/2014 വകര

2000

25 ” സതേതീഷറ്റ് കൃഷ്ണന്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/11/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

2750

26 ” എസറ്റ്.സലിന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/11/2014 മുതേല
20/11/2014 വകര

2000
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27 ” ശ്രുതേലി മന്മേഥന്
കപ്രകാഫസര്

11/11/2014 മുതേല
15/11/2014 വകര

625

28 ” തഡകാ.പലി.ആര്.ശതീമഹകാതദവന് പലിള്ള
കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
26/11/2014 വകര

2500

29 ” അനുപമ.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2125

30 ” സുധ.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/11/2014 മുതേല
27/11/2014 വകര

2500

31 ” തഡകാ.ഇ.കക.രലഗനകാഥന് നമരകാര്
കപ്രകാഫസര്

19/11/2014 മുതേല
28/11/2014 വകര

2500

32 ” സഞ്ജതീവറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2500

33 ” തമകാഹന്ദകാസറ്റ്.കക.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/11/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

2000

34 ” ജയദതീപറ്റ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/11/2014 മുതേല
28/11/2014 വകര

2500

35 ” കബജു.എല.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/11/2014 മുതേല
29/11/2014 വകര

5500

36 ” തഡകാ.എസറ്റ്.ശതീനകാഥന്
കപ്രകാഫസര്

27/10/2014 മുതേല
31/10/2014 വകര

1000

37 ” അനൂപറ്റ്കുമകാര്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/10/2014 മുതേല
30/10/2014 വകര

750

38 ” സലിനലിതേങചന്
ഗസററ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 875
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1 കവക്കൌചര് നല.1926/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900252
തേതീയതേലി 16/11/2015

തുക-₹16,478/-
എന്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

 തകകാതളജറ്റ്, ഒറപ്പകാലല

തഡകാ.ശതീലതേ.ടെലി.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
02/10/2014 വകര

2250

2 ” തഡകാ.ശതീതദവലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” തഡകാ.ടെലി.ആര്.ജയശതീ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

4 ” മഞ്ജുള.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.1929/2015-16
കചെക്കറ്റ് നല.900255
തേതീയതേലി 16/11/2015
തുക-₹1,01,342/-

ശതീ തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

സലിന്നലി.കക.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

2 ” അനൂപറ്റ്.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1375

1 കവക്കൌചര് നല.952/2015-16
തേതീയതേലി 09/07/2015

തുക-₹21,597/-
കചെക്കറ്റ് നല.716345

ജലി.എ.എസറ്റ്.സലി., തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വലി.എ.വസന്ത
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1250

2 ” സലിനലിതേ.കക 28/04/2015 മുതേല 1125
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 02/05/2015 വകര

3 ” രഞ്ജന.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

500

1 കവക്കൌചര് നല.955/2015-16
തേതീയതേലി 09/07/2015

തുക-₹16,022/-
കചെക്കറ്റ് നല.716348

ജലി.എ.എസറ്റ്.സലി., തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

രവലി.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” തഡകാ.സകാലലിന് ദകാസറ്റ് പടെലിഞകാകറ പുരക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

3 ” തഡകാ.അബ്ദുള് ഗഫൂര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

4 ” തഡകാ.എല.സലി.അബ്ദുള് നകാസര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

5 ” തഡകാ.രകാജശതീ.എല
എഫറ്റ്.ഡലി.പലി.സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചറര്

” 750

6 ” തഡകാ.സജലിതേ കതീഴലിഞലിപുറത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

1 കവക്കൌചര് നല.958/2015-16
തേതീയതേലി 09/07/2015

തുക-₹7,250/-
കചെക്കറ്റ് നല.716351

ജലി.എ.എസറ്റ്.സലി., തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തശഷന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

2 ” ജലി.തഹമ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് ഓഫറ്റ് ഹലിനലി

” 1000
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3 ” തഡകാ.പലി.പ്രലിയ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

4 ” തഡകാ.ടെലി.എ.ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

5 ” തഡകാ.കക.ഭകാര്ഗ്ഗവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.960/2015-16
തേതീയതേലി 09/07/2015

തുക-₹28,324/-
കചെക്കറ്റ് നല.716353

കസനറ്റ്.തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.ബകാബ തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/08/2014 മുതേല
06/09/2014 വകര

1750

2 ” തഡകാ.സുനലില തജകാസറ്റ്.ഐ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
06/09/2014 വകര

1000

3 ” തഡകാ.ജലിനലിഷറ്റ് ആനണലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

4 ” തഡകാ.തപകാള്സണ് മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
06/09/2014 വകര

1500

5 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
05/09/2014 വകര

1250

6 ” തഡകാ.തജകാഷലി.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/09/2014 മുതേല
06/09/2014 വകര

1500

7 ” തഡകാ.കക.എല.തജകായറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

1 കവക്കൌചര് നല.963/2015-16 തഡകാ.ബകാബതജകാസഫറ്റ് 23/09/2014 മുതേല 2000
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തേതീയതേലി 09/07/2015
തുക-₹1,12,411/-

കചെക്കറ്റ് നല.716356
കസനറ്റ്.തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/10/2014 വകര

2 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

3 ” തഡകാ.തജകാഷലി.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

4 ” തഡകാ.തജകാബലി തതേകാമസറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

750

5 ” തഡകാ.ജലിനലിഷറ്റ് ആനണലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
29/09/2014 വകര

1500

6 ” തഡകാ.കക.എല.തജകായറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

375

7 ” അജലി.സലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1250

8 ” തഡകാ.തജകാസഫറ്റ് തജകാളലി.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1250

9 ” തഡകാ.തപകാള്സണ് മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
26/09/2014 വകര

750

10 ” തഡകാ.ബകാബ തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2500

11 ” തഡകാ.സുനലില തജകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2250
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12 ” ഫമതീന.കക.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

13 ” തഡകാ.തജകാഷലി.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

14 ” കജന്സലി തതേകാമസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

15 ” അജലി.സലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

16 ” തജകാസഫറ്റ് തജകാളലി.വലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

1000

17 ” റതീജ തജകാണ്സണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

18 ” തഡകാ.തപകാള്സണ് മകാതേദ്യു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.971/2015-16
തേതീയതേലി 10/07/2015

തുക-₹6,71,962/-
കചെക്കറ്റ് നല.716418

ഗവ.എഞതീനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തമരലി.സലി.കമ്പ്യൂരരന്
കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

12000

2 ” രകാജലകലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

4000

3 ” തഡകാ.വലിശശ്വനകാഥറ്റ്.സലി.നകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
30/07/2014 വകര

2250

4 ” ബലി.തഗകാപകമകാര് 17/07/2014 മുതേല 3000
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 01/08/2014 വകര

5 ” സലിന മകാതേദ്യു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

3750

6 ” തഡകാ.സജതീവറ്റ്.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/07/2014 മുതേല
04/08/2014 വകര

2250

7 ” തഡകാ.സതീമ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

3750

8 ” സതേലി.പലി.എചറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

3250

9 ” എല.പലി.രകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

4000

10 ” തഡകാ.പ്രശകാന്തറ്റ്കുമകാര്.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

3250

11 ” തജകാസഫറ്റ്.സലി.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
04/08/2014 വകര

4250

12 ” ഷതീബ.എല.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
31/07/2014 വകര

4250

13 ” ആര്.എ.അബ്ദുള് ജമകാല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

5000

14 ” രകാതജഷറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/07/2014 മുതേല
06/08/2014 വകര

3000

15 ” തഡകാ.മതനകാജറ്റ്.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

1750
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16 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/08/2014 മുതേല
05/08/2014 വകര

1000

17 ” ജസലിന്.എല.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

4750

18 ” ടതീസ കജറകാള്ഡറ്റ് മകജല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

4500

19 ” ഉമകാതദവലി.ടെലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

3750

20 ” കഷറലി കസബകാസരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
25/08/2014 വകര

3750

21 ” വലിതനകാദറ്റ്.പലി.റകാതഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

3500

22 ” മലിജലി കചെറലിയകാന്.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/07/2014 മുതേല
05/08/2014 വകര

3750

23 ” ഐ.എല.ചെനന്
കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
04/08/2014 വകര

4000

24 ” ജകാസലിന്.ഇ.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
31/07/2014 വകര

4000

25 ” പലി.പലി.ശലിവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/07/2014 മുതേല
06/08/2014 വകര

2750

26 ” മതനകാജറ്റ്.പലി.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

4750

27 ” സുധ.സലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
06/08/2014 വകര

4250
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28 ” മലിനലിതമകാള് പതീയസറ്റ്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

4000

29 ” തഡകാ.ഷകാലലിജറ്റ്.ഐ.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
31/07/2014 വകര

3000

30 ” ബലിന്ദു.എ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

5000

31 ” പലി.എ.അബ്ദുള് സമദറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
30/07/2014 വകര

3250

32 ” കണ്ണന്.കക.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
24/07/2014 വകര

2352

33 ” ബലിനലിതേ തജകാസഫറ്റ് മണ്പലിള്ളലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/07/2014 മുതേല
06/08/2014 വകര

3500

34 ” ബലിതനകായറ്റ്.ബലി.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

2250

35 ” തപ്രമകാനനറ്റ്.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
23/07/2014 വകര

3125

36 ” ഷലല.ബലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
30/07/2014 വകര

3250

37 ” സണ്ണലി.ടെലി.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/07/2014 മുതേല
23/07/2014 വകര

1750

38 ” ശശതീനന്.കക.ആര്
കപ്രകാഫസര്

10/07/2014 മുതേല
18/08/2014 വകര

7000

39 ” മതനകാജറ്റ്.പലി.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

21/08/2014 മുതേല
25/08/2014 വകര

1250
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40 ” ഇ.സലി.രകാമകൃഷ്ണന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

3750

41 ” തഡകാ.രഞ്ജലിനലി ഭടതേലിരലിപ്പകാടെറ്റ്.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

22/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

2000

42 ” തരഷ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

2000

43 ” തജകാസ്ന രകാതഫല.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/08/2014 മുതേല
29/08/2014 വകര

1750

44 ” ജലിന്സലി.പലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/08/2014 125

45 ” സലി.വലി.ലകാല
കപ്രകാഫസര്

22/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

2250

46 ” സുധ.സലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

22/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

2250

47 ” സൂരര.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1750

48 ” മതീന തജകാണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

3250

49 ” തശകാശകാമണലി.കക.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
01/08/2014 വകര

3250

50 ” മുബകാറകറ്റ്.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/07/2014 മുതേല
31/07/2014 വകര

2500

51 ” മന്തമകാഹന്.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/07/2014 മുതേല
30/07/2014 വകര

2750
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52 ” വസന്തകുമകാര്.ഇ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/07/2014 മുതേല
02/08/2014 വകര

4250

1 കവക്കൌചര് നല.974/2015-16
തേതീയതേലി 14/07/2015

തുക-₹62,227/-
കചെക്കറ്റ് നല.716421

ജലി.എ.എസറ്റ്.സലി, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.എന്.ഗലിരലിജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

2 ” തഡകാ.എ.കക.ബലിന്ദു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

3 ” തശഷന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

4 ” തഡകാ.നലിമലി.എ.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

5 ” തഡകാ.മലിനലി.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

6 ” രജലില.ഒ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

7 ” തഡകാ.കക.ഭകാര്ഗവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

8 ” തഡകാ.ടെലി.എ.ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

9 ” തഹമ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

10 ” തഡകാ.പലി.പ്രലിയ ” 1750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

1 കവക്കൌചര് നല.3127/2015-16
തേതീയതേലി 18/03/2016

തുക-₹20,247/-
കചെക്കറ്റ് നല.129746

എല.സലി.സലി, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ലതമര്ടറ്റ് കലിതഷകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/01/2016 മുതേല
15/01/2016 വകര

1000

2 ” തഡകാ.തമരലി അനലിതേലതേ സദകാനനന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

3 ” തഡകാ.മുഹമദറ്റ് റഫതീഖേറ്റ്.എ.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

4 ” സതന്തകാഷറ്റ്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.3142/2015-16
തേതീയതേലി 18/03/2016

തുക-₹5,634/-
കചെക്കറ്റ് നല.129761

സര്വ്വകലകാശകാല തകകാതളജറ്റ്, തേലിരുവനന്തപുരല

തഡകാ.ഗലഗകാധര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/01/2016 മുതേല
08/01/2016 വകര

625

2 ” കക.വലിശശ്വലഭരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 625

3 ” തഡകാ.ബലിജു തലകാങലിതനകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 625

4 ” ഇ.വ ലി.മതനകാജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 625

1 കവക്കൌചര് നല.3146/2015-16
തേതീയതേലി 18/03/2016

തഡകാ.ഒ.പലി.മകായലിന്കുടലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/12/2015 മുതേല
08/01/2016 വകര

2500
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തുക-₹28,810/-
കചെക്കറ്റ് നല.129765

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്, തേലിരൂരങകാടെലി

2 ” ഫസല.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2500

3 ” തഡകാ.വകാസു തേലിതലരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2500

4 ” അബ്ദുറഹ്മകാന്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2500

5 ” എല.മുഹ്മദറ്റ് ബഷതീര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2250

1 കവക്കൌചര് നല.3195/2015-16
തേതീയതേലി 22/03/2016

തുക-₹28,613/-
കചെക്കറ്റ് നല.130448

ഗവ.തലകാ തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

ജവഹര്.കക.ടെലി
പ്രലിന്സലിപ്പല

25/01/2016 മുതേല
30/01/2016 വകര

1250

2 ” തഡകാ.മറലിയകാമ.എ.കക
ലകറ്റ്ചെറര് (സതീനലിയര് കസയലില)

27/01/2016 മുതേല
30/01/2016 വകര

1000

3 ” മറലിയകാമ കസബകാസരന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

---- 750

4 ” അമലിളലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/01/2016 മുതേല
29/01/2016 വകര

750

5 ” വതീണ.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750
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6 ” ജയശതീ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

7 ” തഡകാ.തജകാണ്.പലി.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

8 ” ഹരതീനന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

9 ” അനതീസറ്റ്.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/01/2016 മുതേല
30/01/2016 വകര

750

10 ” ദതീപ്തലി തസകാമന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/01/2016 മുതേല
29/01/2016 വകര

750

11 ” തേലിലകകാന്തന്.സലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/01/2016 മുതേല
30/01/2016 വകര

1000

12 ” ബലിജലി.ആര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

13 ” അഞറ്റ് ലലി.പലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

14 ” രമര വലിജയറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

15 ” ബലിനര ചെനന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.1633/2015-16
തേതീയതേലി 29/09/2015

തുക-₹1,38,146/-
കചെക്കറ്റ് നല.718979

സുമ.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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ഡറ്റ്ബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

2 ” മുഹമദറ്റ് റയതീസറ്റ്.കക.എ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറ്റ്റര്

” 2000

3 ” റഷതീദറ്റ്.എന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

4 ” ബലിന്സലി കമ്പ്യൂരരകാതക്കകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

5 ” ഷമ്ന.കക.എസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറ്റ്റര്

” 2000

6 ” സുമ.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

3750

7 ” റഷതീദറ്റ്.എന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
16/05/2014 വകര

3500

8 ” ബലിന്സലി കമ്പ്യൂരരകാതക്കകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
17/05/2014 വകര

3750

9 ” സുമ.എന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

10 ” മുഹമദറ്റ് റയതീസറ്റ്.കക.എ
ലകറ്റ്ചെറര്

” 1500

11 ” റഷതീദറ്റ്.എന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

12 ” ബലിന്സലി കമ്പ്യൂരരകാതക്കകാസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 415/463



1 കവക്കൌചര് നല.1636/2015-16
തേതീയതേലി 29/09/2015

തുക-₹1,04,509/-
കചെക്കറ്റ് നല.718982

ഡബമ്പ്യൂ.എല.ഒ.തകകാതളജറ്റ്, മുടലില

സലിബലി തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

2 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 250

3 ” തനകാബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ് പള്ളത്തെറ്റ്
ലകറ്റ്ചെറര്

02/05/2014 മുതേല
13/05/2014 വകര

3000

4 ” സലിബലി തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

5 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
30/09/2014 വകര

1750

6 ” തനകാബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ് പള്ളത്തെറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

7 ” സലിബലി തജകാസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
03/10/2014 വകര

1750

8 ” തനകാബര്ടറ്റ് തതേകാമസറ്റ് പള്ളത്തെറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

9 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

1 കവക്കൌചര് നല.3151/2015-16
തേതീയതേലി 18/03/2016

തുക-₹9,090/-
കചെക്കറ്റ് നല.129770

തഡകാ.ജലി.കലകാപ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/01/2016 മുതേല
14/01/2016 വകര

500
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എസറ്റ്.എന്.തകകാതളജറ്റ്, നകാടലിക

2 ” തഡകാ.എസറ്റ്.അജലിതേ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 375

3 ” തഡകാ.ജലി.എല.കല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 375

1 കവക്കൌചര് നല.2929/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹23,139/-
കചെക്കറ്റ് നല.128328

ഇ.എല.ഇ.എ., കകകാതണകാടലി

തഡകാ.അബ്ദുള് മുനതീര്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
10/10/2015 വകര

1250

1 കവക്കൌചര് നല.2932/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹31,953/-
കചെക്കറ്റ് നല.128331

ഇ.എല.ഇ.എ., കകകാതണകാടലി

തഡകാ.അബ്ദുള്ള.എല.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1250

2 ” ഉമര്.ഇ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

3 ” മുഹമദറ്റ് നലിസകാര്.ടെലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

4 ” മുഹമദറ്റ് നജതീബറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

5 ” അബ്ദുള് റസകാഖേറ്റ്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

6 ” ഹുകസന്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000
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7 ” ഇബ്രകാഹലില തചെകാലക്കല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.2935/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹1,32,405/-
കചെക്കറ്റ് നല.128334

എല.യ.എ. തകകാതളജറ്റ്, പുളലിക്കല

തഡകാ.കക.കശഖേറ്റ് മുഹമദറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
14/10/2015 വകര

2250

2 ” എല.സലി.അസകാബതീ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

2000

3 ” കമക്കൌത്തെകാസലില ബലിലകാ
ലകറ്റ്ചെറര്

” 2000

4 ” എന്.മുഹമദറ്റ്  അലലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

5 ” ഇസറ്റ്ഹകാക്കറ്റ്.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

6 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര്.സലി.കക
ലകറ്റ്ചെറര്

” 2000

7 ” അബ്ദുള് മുനതീര് പൂന്തല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

8 ” ടെലി.കക.യൂസഫറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

9 ” എല.ബഷതീര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.2938/2015-16 ബലി.ഭുവതനശശ്വരലി 05/10/2015 മുതേല 2250
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തേതീയതേലി 05/03/2016
തുക-₹51,885/-

കചെക്കറ്റ് നല.128337
മലബകാര് ക്രലിസ്തരന് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് & കഹഡറ്റ് 13/10/2015 വകര

2 ” തഡകാ.ലൂയലിസറ്റ്.കജ.കടകാടെല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
08/10/2015 വകര

750

3 ” അശശ്വതേലി.ടെലി.പലി
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.2944/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹19,440/-
കചെക്കറ്റ് നല.128343

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.വലി.എ.വസന്ത
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1750

2 ” ജയശതീ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

3 ” തഡകാ.രഞന.പലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

1 കവക്കൌചര് നല.2947/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹52,343/-
കചെക്കറ്റ് നല.128346

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.ഇ.മലിനലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1250

2 ” തഡകാ.ടെലി.എ.ആനനറ്റ് 06/10/2015 മുതേല 1000

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 419/463



അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 09/10/2015 വകര

3 ” തഡകാ.സുജലിത്തെറ്റ്.എന്.തേമലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
07/10/2015 വകര

500

4 ” സലതീജ.എ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

5 ” രജലില.ഒ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

6 ” തഡകാ.കക.ഭകാര്ഗ്ഗവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

7 ” തഡകാ.ഗതണഷറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

8 ” തഡകാ.പലി.പ്രലിയ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

9 ” തശഷന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
10/10/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.2950/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹74,883/-
കചെക്കറ്റ് നല.128349

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, മതീഞന്ത,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തജകാര്ജറ്റ്.സലി.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

2000

2 ” തഡകാ.എല.സലി.അബ്ദുള് നകാസര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1750

3 ” സകാലലിന്ദകാസറ്റ് പടെലിഞകാകറ പുറക്കല ” 1750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

4 ” തഡകാ.സലി.പലി.തബബലി ഷതീബ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1750

5 ” രവലി.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

6 ” നലിമലി.എ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1750

7 ” തഡകാ.രകാജശതീ.എല
എഫറ്റ്.ഡലി.പലി.സബറ്റ്സലിറമ്പ്യൂടറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 1750

8 ” തഡകാ.അബ്ദുള് ഗഫൂര്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

9 ” തഡകാ.സജതീവറ്റ്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1625

1 കവക്കൌചര് നല.3022/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹1,13,037/-
കചെക്കറ്റ് നല.129040

എന്എസറ്റ്.എസറ്റ്. കടനലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
ഒറപ്പകാലല

തഡകാ.ലകലി.കക.നകായര്
പ്രലിന്സലിപ്പല

12/10/2015 മുതേല
27/10/2015 വകര

2750

2 ” തഡകാ.കക.എസറ്റ്.സകാജന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

2000

3 ” രമര.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1875

4 ” അനലിലകുമകാര്.കക.പലി 12/10/2015 മുതേല 1250
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 17/10/2015 വകര

5 ” സലിതേ.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
21/10/2015 വകര

2500

6 ” മലിനലികുമകാരലി.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

1000

7 ” മൃദുല.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

1500

8 ” ശങരനകാരകായണന് പതള്ളരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

2000

9 ” സുതരഷ്കുമകാര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
20/10/2015 വകര

2250

10 ” തഡകാ.ജയപ്രകകാശറ്റ്.ആര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

2000

11 ” തഡകാ.അമലിളലി അരവലിനറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
21/10/2015 വകര

2500

12 ” ആശ.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2375

13 ” തഡകാ.സതീമ തമതനകാന്.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2500

14 ” ശതീകല.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

1000

15 ” സതീമ തഗകാപലിനകാഥറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
13/10/2015 വകര

500
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16 ” തഡകാ.ബകാബരകാജറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
20/10/2015 വകര

2000

17 ” തഡകാ.തദവലിക.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2000

18 ” സനരകുമകാര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/10/2015 മുതേല
19/10/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.3019/2015-16
തേതീയതേലി 05/03/2016

തുക-₹2,95,629/-
കചെക്കറ്റ് നല.129037

എന്എസറ്റ്.എസറ്റ്. എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
പകാലക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.സുധ.ടെലി
കപ്രകാഫസര്

05/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

4500

2 ” ആശ.ടെലി.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

13/05/2015 മുതേല
19/05/2015 വകര

1750

3 ” സലിദകാര്തറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

1750

4 ” മതനകാഷറ്റ്.പലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

750

5 ” തഡകാ.ഗതീതേ.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 750

6 ” തഡകാ.സലിന.ആര്
കപ്രകാഫസര്

” 750

7 ” ശതീലജ.എന്.ഉണ്ണലിത്തെകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 625
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8 ” ജതീമ.കക.കചെറലിയകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
20/05/2015 വകര

2500

9 ” വലി.അനലിലകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

2500

10 ” സജലിത്തെറ്റ്.വലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

1000

11 ” സുഷമ.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/04/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

3000

12 ” ജതീവന്പ്രകകാശറ്റ്.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/11/2015 മുതേല
05/05/2015 വകര

2125

13 ” ജലി.ഉഷകാകുമകാരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

4250

14 ” രഞ്ജലിനലി.എല.ജലി
കപ്രകാഫസര്

27/11/2015 മുതേല
06/05/2015 വകര

2500

15 ” ലതേ.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
04/05/2015 വകര

2000

16 ” എന്.രകാജന് ബകാബ
കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
18/05/2015 വകര

4250

17 ” സുശതീല.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/05/2015 മുതേല
19/05/2015 വകര

4250

18 ” ഹരലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

1750

19 ” തരഖേ.ജലി.നകായര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
18/05/2015 വകര

4125
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20 ” സശ്വപ തഗകാപകാല
കപ്രകാഫസര്

06/05/2015 മുതേല
20/05/2015 വകര

2750

21 ” പ്രലിയ.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/03/2015 മുതേല
13/03/2015 വകര

2000

22 ” സതേതീഷറ്റ് കൃഷ്ണന്.എന്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
26/05/2015 വകര

5250

23 ” വലിദര.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/05/2015 മുതേല
22/05/2015 വകര

3750

24 ” ജയപ്രസകാദറ്റ്.ജലി
കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
20/05/2015 വകര

4750

25 ” തഡകാ.തപ്രലനകാഥറ്റ്.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
06/05/2015 വകര

750

26 ” തഡകാ.പലിആര്.ശതീമഹകാതദവന് പലികള്ള
കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
20/05/2015 വകര

2250

27 ” സുധ.വലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2250

28 ” രകാധകാകൃഷ്ണന്.ആര്
കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
16/05/2015 വകര

3000

29 ” തമകാഹന്ദകാസറ്റ്.കക.എ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2000

30 ” തഡകാ.രശലി.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2000

31 ” ഹരലികൃഷ്ണന്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

5250
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32 ” എസറ്റ്.സലിന
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

1250

33 ” ആഷലിഫ.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1250

34 ” ഉഷ.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
16/05/2015 വകര

1375

35 ” പ്രസകാദറ്റ്.ആര്.തമതനകാന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
15/05/2015 വകര

1250

36 ” എ.ആര്.പതീറര്
കപ്രകാഫസര്

16/05/2015 മുതേല
22/05/2015 വകര

1750

37 ” അനൂപറ്റ്കുമകാര്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

2500

38 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/05/2015 മുതേല
18/05/2015 വകര

1000

39 ” തജരകാതേലി ശങര്.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/05/2015 മുതേല
22/05/2015 വകര

2125

40 ” തജരകാതേലി ശങര്.പലി.ആര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

2500

41 ” തഡകാ.സുതരഷ്കുമകാര്.പലി.ആര്
കപ്രകാഫസര്

07/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

1250

42 ” ബലി.രകാതജഷറ്റ് തമതനകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

07/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

1125

43 ” ശതീനനന്.എസറ്റ്
കപ്രകാഫസര്

10/05/2015 മുതേല
15/05/2015 വകര

1250
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44 ” അഞ്ജലലി.എസറ്റ്.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
14/05/2015 വകര

750

45 ” എന്.രകാജന്ബകാബ
കപ്രകാഫസര്

20/05/2015 മുതേല
23/05/2015 വകര

875

46 ” അനൂപറ്റ്.എസറ്റ്.പലികള്ള
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
14/05/2015 വകര

1000

47 ” സതേതീഷറ്റ് കൃഷ്ണന്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
15/05/2015 വകര

1000

48 ” തഡകാ.തപ്രലനകാഥറ്റ്.ആര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/05/2015 മുതേല
20/05/2015 വകര

1125

49 ” സതന്തകാഷറ്റ് കുമകാര്.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1125

50 ” ഗതീരതീഷറ്റ്.യ.പുതുതശരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/05/2015 മുതേല
18/05/2015 വകര

625

51 ” അനൂപറ്റ്കുമകാര്.ജലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 625

1 കവക്കൌചര് നല.668/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.715737

തേതീയതേലി 24/06/2015
തുക-₹35,908/-

കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

ടെലി.എ.തേങചന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

24/09/2014 മുതേല
2/10/2014 വകര

2250

2 ” കസക്കൌമര.ടെലി.തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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3 ” അമലമകാര്ക്കസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറ്റ്റര്

” 2000

4 ” ടെലി.എ.തേങചന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

26/08/2014 മുതേല
02/09/2014 വകര

1750

5 ” കസക്കൌമര.ടെലി.തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

6 ” അമലമകാര്ക്കസറ്റ്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറ്റ്റര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

7 ” ടെലി.എ.തേങചന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
31/04/2015 വകര

1250

8 ” കസക്കൌമര.ടെലി.തജകാസഫറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

9 ” തഡകാ.ജലിഷ.പലി.മത്തെകായലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

10 ” സലിതനകാ.ടെലി.കജ
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറ്റ്റര്

27/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.670/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹60,001/-
കചെക്കറ്റ് നല.715739

തേതീയതേലി 24/06/2015
കസനറ്റ് തമരതീസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

സുലത്തെകാന്ബതത്തെരലി

പലി.കക.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ് ഓഫറ്റ് കപകാളലിറലികറ്റ്

23/09/2014 മുതേല
04/10/2014 വകര

2250

2 ” സലിദകാര്തന്.കക.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000
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3 ” കക.പലി.തമകാളലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

4 ” തജകാര്ജറ്റ് കുത്തെലിവളചല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

5 ” ജലിപ്സണ്.വലി.തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” തജകാണ്മത്തെകായലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

7 ” ദലിലതീപറ്റ്കുമകാര്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

8 ” പലി.കക.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

9 ” ദലിലതീപറ്റ്കുമകാര്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

10 ” തജകാര്ജറ്റ് കുത്തെലിവളചല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

11 ” ജലിപ്സണ്.വലി.തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

12 ” തജകാണ്മത്തെകായലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500

13 ” കക.പലി.തമകാളലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 250

14 ” സലിദകാര്തന്.കക.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
28/04/2015 വകര

500
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15 ” പലി.കക.വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
22/03/2015 വകര

1750

16 ” ദലിലതീപറ്റ്കുമകാര്.കക.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

17 ” തജകാര്ജറ്റ് കുത്തെലിവളചല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

18 ” ജലിപ്സണ്.വലി.തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

19 ” വലിന്നലികപകാന്നകാത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

20 ” തജകാണ്മത്തെകായലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

21 ” കക.പലി.തമകാളലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

22 ” സലിദകാര്തന്.കക.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.677/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹75,67/-
കചെക്കറ്റ് നല.715746

തേതീയതേലി 25/06/2015
സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസലികല

ബതയകാകടെതകകാളജലി ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

ഏലലിയകാസറ്റ്.കക.കക
കപ്രകാഫസര്

09/06/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര  

1000

1 കവക്കൌചര് നല.679/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

ഇമകാനുതവല കസമണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/06/2015 മുതേല
17/06/2015 വകര

750
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തുക-₹2,575/-
കചെക്കറ്റ് നല.715748

തേതീയതേലി 25/06/2015
സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസലികല കലഫറ്റ്

സയന്സറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

2 ” ഗകായതതീതദവലി.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/06/2015 മുതേല
17/06/2015 വകര

750

1 കവക്കൌചര് നല.683/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹18,257/-
കചെക്കറ്റ് നല.715752

തേതീയതേലി 25/06/2015
സര്വ്വകലകാശകാല കരകാമസലികല പരതീകകാഭവന്

തഡകാ.ഡലിതനകാജറ്റ് കസബകാസരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

15/06/2015 മുതേല
18/06/2015 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.687/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹62,878/-
കചെക്കറ്റ് നല.715756

തേതീയതേലി 26/06/2015
ഗവ.തലകാ തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

കുമകാരന്,സലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/05/2015 മുതേല
22/06/2015 വകര

7250

2 ” തലകാകവലമകാന്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
10/06/2015 വകര

3750

3 ” ജവഹര്.ടെലി
പ്രലിന്സലിപ്പകാള്

25/05/2015 മുതേല
16/06/2015 വകര

4500

4 ” ഷതീമ.എസറ്റ്.ധര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

29/05/2015 മുതേല
17/06/2015 വകര

3500
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5 ” സുമ.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/06/2015 മുതേല
05/06/2015 വകര
08/06/2015 മുതേല
11/06/2015 വകര

2250

6 ” ബലിജു.ആര്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര

(30/05/2015 ഒഴലികക)

4250

7 ” രമരവലിജയറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
29/05/2015 വകര
01/06/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര

4250

8 ” സുബലിത്തെറ്റ്.ടെലി
ഗസററ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

02/06/2015 മുതേല
19/06/2015 വകര

3500

9 ” നലിയകാസറ്റ്ബന്ന.കക.എ
ഗസററ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

02/06/2015 മുതേല
05/06/2015 വകര
09/06/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര

2000

10 ” വതീണ.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

7 ദലിവസല 1750

11 ” പ്രലിയ.പലി
ഗസററ്റ് ലകറ്റ്ചെര്

ബലി.ബലി.എ.എല.എല.ബലി (തഹകാതണഴറ്റ്)

02/06/2015 മുതേല
05/06/2015 വകര
08/06/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര
15/06/2015 മുതേല
19/06/2015 വകര

3500
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12 ” ലലിജലി.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/05/2015 
&

10/06/2015

375

13 ” അമലിളലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
27/05/2015 വകര
01/06/2015 മുതേല
04/06/2015 വകര
08/06/2015 മുതേല
09/06/2015 വകര

2125

14 ” ദതീപ്തലി തസകാമന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
05/06/2015 വകര

09/06/2015 
10/06/2015 

3250

15 ” അഞ്ജലലി.പലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
28/05/2015 വകര
01/06/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര

2750

16 ” വലിജലി.എസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

01/06/2015 മുതേല
05/06/2015 വകര
08/06/2015 മുതേല
11/06/2015 വകര

2000

17 ” മറലിയകാമ.എ.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

25/05/2015 മുതേല
12/06/2015 വകര

3250

1 കവക്കൌചര് നല.693/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹1,07,669/-

തഡകാ.സലി.എ.ജവഹര്
പ്രലിന്സലിപ്പകാള്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250
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കചെക്കറ്റ് നല.715762
തേതീയതേലി 26/06/2015

ഫറഖേറ്റ് കടയലിനലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഫറഖേറ്റ്

2 ” ബലിന്ദു.ടെലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

2250

3 ” തഡകാ.ടെലി.കക.ഉമര് ഫകാറഖേറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

4 ” തഡകാ.അഫതീഫറ്റ് തേവനകാത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1125

5 ” ഹസന് തകകായ.എല.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

6 ” തഡകാ.എല.കജസ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

7 ” കനക്കൌഫല.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

8 ” തഡകാ.കനക്കൌഷകാദറ്റ്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

9 ” അബ്ദുള് ബഷതീര്.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
24/03/2015 വകര

1500

10 ” സലി.എല.ബലിന്ദു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

500

11 ” ജവഹര് മുനകാവലിര്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

12 ” തഡകാ.പലി.തരഖേ 16/03/2015 മുതേല 1500
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 21/03/2015 വകര

13 ” അനതീസറ്റ് മുഹമദറ്റ്.സലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

14 ” തഡകാ.അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് മുക്തകാര് മഹല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

15 ” തഡകാ.ടെലി.മുഹമദറ്റ് സലതീല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

1500

16 ” നലിരജ്ഞന.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

17 ” ഫകാത്തെതീമ ജസതീന.എല.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

18 ” കഫക്കൌഷലിബ.പലി.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

19 ” തഡകാ.മുലതേകാസറ്റ് എന്.എസറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

20 ” ഹലിമ്ന.പലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1500

21 ” മതനകാജറ്റ് പ്രവതീണ്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
17/03/2015 വകര
19/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

22 ” ഇര്ഷകാന ഷഹനകാസറ്റ് ഉള്ളകാടെന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015  മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

23 ” തഡകാ.കക.വലിജയകുമകാരലി 16/03/2015 മുതേല 2000
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അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 23/03/2015 വകര

1 കവക്കൌചര് നല.696/2015-16
തേതീയതേലി 02/09/2015

തുക-₹1,62,492/-
കചെക്കറ്റ് നല.715765

തേതീയതേലി 26/06/2015
ഫറഖേറ്റ് കടനലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഫറഖേറ്റ്

അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്.യ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
25/08/2014 വകര

9500

2 ” കഷലജ.സലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
14/08/2014 വകര

6750

3 ” ടെലി.മുഹമദറ്റ് സലലില
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

5500

4 ” തഡകാ.പലി.തരഖേ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

5500

5 ” ബലിന്ദു.ടെലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

5500

6 ” തഡകാ.അബ്ദുള് ഹമതീദറ്റ് മുക്തകാര് മഹല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

22 ദലിവസല 5500
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7 ” ഉമര് ഫകാറഖേറ്റ്.ടെലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

30/07/2014
01/08/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

4875

8 ” തഡകാ.സലി.എല.ബലിന്ദു
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

30/07/2014
01/08/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

5500

9 ” തഡകാ.മുലതേകാസറ്റ്.എന്.കജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

30/07/2014
01/08/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

5500

10 ” നലിരഞ്ജന.കക.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
08/08/2014 വകര

5500

11 ” ഫകാത്തെലിമ ജസതീന.എല.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
07/08/2014 വകര

5250

12 ” തഡകാ.എല.കജസ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല

8750
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23/08/2014 വകര

13 ” തഡകാ.പലി.പലി.കനക്കൌഷകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര &

30/07/2014 

3250

14 ” അഫതീഫറ്റ് തേറവടത്തെറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
16/08/2014 വകര

4750

15 ” ജവഹര് മുനകാവലിര്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര

30/07/2014 

3125

16 ” തഡകാ.കക.വലിജയകുമകാരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
05/08/2014 വകര

4750

17 ” തഡകാ.മതനകാജറ്റ് പ്രവതീണ്.ജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

14/07/2014 മുതേല
25/07/2014 വകര
30/07/2014 മുതേല
05/08/2014 വകര

4750

1 കവക്കൌചര് നല.699/2015-16
തേതീയതേലി 21/01/2016

തുക-₹16,544/-
കചെക്കറ്റ് നല.715768

തേതീയതേലി 26/06/2015
കസനറ്റ് തതേകാമസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.ബ്രലിതടകാ തജകാസഫറ്റ്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/12/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര
08/12/2014 മുതേല
09/12/2014 വകര

750

2 ” തഡകാ.ഫകാന്സലി.കക.കകാക്കതശരലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/12/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

1500
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08/12/2014 

3 ” തഡകാ.സലി.എഫറ്റ്.ബലിതനകായറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/12/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

1000

1 കവക്കൌചര് നല.615/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹1,14,758/-
കചെക്കറ്റ് നല.715682

തേതീയതേലി 22/06/2015
ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

അലലി.എല.എല.
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

23/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

1500

1 കവക്കൌചര് നല.631/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹31,096/-
കചെക്കറ്റ് നല.715700

തേതീയതേലി 23/06/2015
കസനറ്റ് തജകാസ്ഫറ്റ്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തദവഗലിരലി

ഫലിലലിപ്പറ്റ്.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

2 ” സലി.വലി.എബ്രഹകാല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 250

3 ” തഡകാ.എസറ്റ്.നകാതഗഷറ്റ്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

4 ” വലിലസണ് തറകാക്കലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

5 ” തറകാബലിന് തസവരര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

750

6 ” ബലിതനകായറ്റ് വര്ക്കലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 250
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1 കവക്കൌചര് നല.628/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016

തുക-₹1,43,540/-
കചെക്കറ്റ് നല.715697

തേതീയതേലി 23/06/2015
തകരളവര്മ തകകാതളജറ്റ്, തൃശ്ശൂര്

ഉമ.ടെലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

2 ” വലിശശ്വകാസറ്റ്.വലി.നകാഥറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1250

3 ” ലതേ.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

16/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

2000

4 ” ഉമ.ടെലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

06/10/2014 

2000

5 ” വലിശശ്വകാസറ്റ്.വലി.നകാഥറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

6 ” ലതേ.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര് 

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

7 ” തമഘ.സലി.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

8 ” ഉമ.ടെലി.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

30/08/2014
01/09/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

2000

9 ” വലിശശ്വകാസറ്റ്.വലി.നകാഥറ്റ് 26/08/2014 മുതേല 1750
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അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് (തഗഡറ്റ്-II) ഇന്
സകാറലിസലികറ്റ്

28/08/2014 വകര
30/08/2014

01/09/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

10 ” ലതേ.സലി.എല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര
30/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

200

1 കവക്കൌചര് നല.1876
കചെക്കറ്റ് നല.900184
തേതീയതേലി 12/11/2015

തുക-₹60,103/-
കക്രസറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ഇരലിഞകാലക്കുടെ

കക.ചെനന് 17/09/2014 മുതേല
25/09/2014 വകര

2000

2 ” ശതീവലിദര.ഇ ” 1625

3 ” ജലിന്സലി.എസറ്റ്.ആര് ” 2000

4 ” ബലിനു.എല.തജകാണ് ” 1625

5 ” കക.ചെനന് 25/03/2015 മുതേല
31/03/2015 വകര

1500

6 ” ജലിന്സലി.എസറ്റ്.ആര് ” 1250

7 ” ബലിനു.എല.തജകാണ് ” 1250

8 ” ശതീവലിദര.വലി ” 1250

9 ” ലലിഷ.കക.കക ” 1250

1 കവക്കൌചര് നല.1882
കചെക്കറ്റ് നല.900190

തഡകാ.തമരലി അനലിതേലതേ 22/06/2015 മുതേല
25/06/2015 വകര

1250

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 441/463



തേതീയതേലി 12/11/2015
തുക-₹20,451/-

മലബകാര് ക്രലിസ്തരന് തകകാതളജറ്റ്, 
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

2 ” കക.ആര്.രഞ്ജലിനലി ” 1250

3 ” സചലിന്.പലി.ജയലിലസറ്റ് ” 1000

4 ” തഡകാ.ലലബര്ടറ്റ് കുത്തൂര് ” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.1898
കചെക്കറ്റ് നല.900206
തേതീയതേലി 13/11/2015
തുക-₹43,509/-

ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

രകാജന് വതടകാളലി പകാറക്കല 24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2250

2 ” പ്രഭകാകരന് വതടകാളലി ” 2000

3 ” ഹലസ തതേകാടെങല ” 2000

4 ” ഉദയകുമകാര്.പലി ” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.1895
കചെക്കറ്റ് നല.900203
തേതീയതേലി 13/11/2015
തുക-₹2,44,224/-

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്,
തേലിരൂരങകാടെലി

എ.മുഹമദറ്റ് 24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

2 ” കജസലിന് തേകാജറ്റ്.ടെലി ” 1500

3 ” എ.പലി.അബ്ദുള് വഹകാബറ്റ് ” 1500

4 ” കക.പലി.ജമകാലുദ്ദേതീന് ” 1500
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5 ” അജറ്റ്മല.എല.പലി ” 1500

6 ” ഹകാരലിസറ്റ്.കക ” 1500

7 ” മുഹമദറ്റ്.പലി ” 1250

8 ” മുഹമദറ്റ് കനക്കൌഫല.കക ” 1500

9 ” മുഹമദറ്റ്.എ 26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

2000

10 ” കജസലിന് തേകാജറ്റ്.ടെലി ” 2000

11 ” മുഹമദറ്റ് കനക്കൌഫല.കക ” 2000

12 ” എ.പലി.അബ്ദുള് വഹകാബറ്റ് ” 2000

13 ” അബ്ദുള് സമദറ്റ്.കക ” 2000

14 ” കക.പലി.ജമകാലുദ്ദേതീന് ” 2000

15 ” ഹകാരലിസറ്റ്.കക ” 2000

16 ” അജറ്റ്മല.എല.പലി ” 2000

1 കവക്കൌചര് നല.1887
കചെക്കറ്റ് നല.900195
തേതീയതേലി 12/11/2015

തുക-₹8,591/-
എസറ്റ്.എന്.ജലി.എസറ്റ്.തകകാതളജറ്റ്, പടകാമലി

എല.സതേരന് 27/10/2015 മുതേല
29/10/2015 വകര

250

2 ” പുഷ്പദകാസന് കുനലിയലില ” 250

3 ” തഡകാ.വലി.കക.അമല ” 500

4 ” തഡകാ.വലി.കക.അമല 01/10/2015 മുതേല
03/10/2015 വകര

500
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5 ” പുഷ്പദകാസന് കുനലിയലില ” 500

6 ” എല.സതേരന് ” 500

7 ” എ.വകാസു ” 500

1 കവക്കൌചര് നല.2700
കചെക്കറ്റ് നല.126325

തേതീയതേലി 25/02/2016
തുക-₹2,250/-
സലി.യ.കകാമസറ്റ്

ജയന്.സലി 13/10/2015 മുതേല
15/10/2015 വകര

750

2 ” തബബലി ശകാരലി.പലി.എ ” 750

1 കവക്കൌചര് നല.1773
കചെക്കറ്റ് നല.719381

തേതീയതേലി 17/10/2015
തുക-₹16,641/-

ശതീകൃഷ്ണ തകകാതളജറ്റ്, ഗുരുവകായൂര്

നലിരഞ്ജന.എല.ആര് 24/03/2015 മുതേല
27/03/2015 വകര

750

2 ” ഉദയന്.പലി.എസറ്റ് ” 750

3 ” വലി.കക.ജയശതീ ” 1000

4 ” ഹരലിനകാരകായണന്.എല.കക ” 875

1 കവക്കൌചര് നല.1775
കചെക്കറ്റ് നല.719383

തേതീയതേലി 17/10/2015
തുക-₹1,950/-

എസറ്റ്.എന്. തകകാതളജറ്റ്, നകാടലിക

ജലി.കലകാപ്രസകാദറ്റ് 29/10/2014 മുതേല
31/10/2014 വകര

625

2 ” അനബ.ഇ.ആര് ” 625

1 കവക്കൌചര് നല.1770 കക.എസറ്റ്.സുധ 18/11/2014 മുതേല 1000
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കചെക്കറ്റ് നല.719378
തേതീയതേലി 17/10/2015

തുക-₹19,536/-
ശതീകൃഷ്ണ തകകാതളജറ്റ്, ഗുരുവകായൂര്

22/112014 വകര

2 ” വലി.കക.ജയശതീ ” 1000

3 ” നലിരഞ്ജന.എല.ആര് ” 1000

4 ” ഗതണഷറ്റ്.പലി.എന്. ” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.1762
കചെക്കറ്റ് നല.719370

തേതീയതേലി 17/10/2015
തുക-₹21,870/-

വലി.പലി.എസറ്റ്.യ. ആയര്തവദ തകകാതളജറ്റ്,
തകകാടക്കല

ജതീന.എന്.കജ 16/06/2015 മുതേല
18/06/2015 വകര

750

2 ” തപ്രമ.പലി ” 250

3 ” രജനലി.എചറ്റ് ” 500

4 ” എല.കജ.തജകാര്ജറ്റ് ” 500

5 ” നലിതേ സുതരനന് ” 375

6 ” അനലിതേ.കക.വലിശശ്വലബരന് ” 375

7 ” നസതീമ.പലി.കക ” 500

8 ” ആദലിതേര ബകാബ ” 750

9 ” ജലിതതേഷറ്റ്.എല ” 750

10 ” വലിതനകാദറ്റ്.ആര് ” 500

11 ” സതേതീഷറ്റ്.കക ” 500
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12 ” ബലിനലിതേ.എ ” 375

13 ” ജലിതഗഷറ്റ്.പലി.പലി ” 250

14 ” പ്രകകാശറ്റ് മലഗലശരലി ” 125

1 കവക്കൌചര് നല.1759
കചെക്കറ്റ് നല.719367

തേതീയതേലി 17/10/2015
തുക-₹93,441/-

വലി.പലി.എസറ്റ്.യ. ആയര്തവദ തകകാതളജറ്റ്,
തകകാടക്കല

എല.കജ.തജകാര്ജറ്റ് 22/07/2014 മുതേല
23/072014 വകര

750

2 ” ബലിനലിതേ.എ ” 250

3 ” നലിതേ സുതരനന് ” 250

4 ” ബതീന തറകാസറ്റ് ” 250

5 ” തപ്രമ.പലി.ഇ ” 250

6 ” ജതീന.എന്.കജ ” 500

7 ” ആദലിതേര ബകാബ ” 250

8 ” ജലിതതേഷറ്റ്.എല ” 500

9 ” എ.കക.മതനകാജറ്റ് കുമകാര് ” 500

10 ” നസതീമ.പലി.കക ” 500

1 കവക്കൌചര് നല.1755
കചെക്കറ്റ് നല.719347

തേതീയതേലി 16/10/2015
തുക-₹77,168/-

പലി.എസറ്റ്.എല.ഒ. തകകാതളജറ്റ്,

ഒ.പലി.മകായലിന്കുടലി 24/06/2015 മുതേല
29/06/2015 വകര

1500
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തേലിരൂരങകാടെലി

2 ” പലി.പലി.അബ്ദുള് റസകാഖേറ്റ് ” 1375

3 ” അബ്ദുറഹ്മകാന്.എ ” 1375

4 ” മുഹമദറ്റ് ബഷതീര് ” 1500

5 ” വകാസു തുതള്ളരലി ” 1375

6 ” സലതീന.എല ” 1375

7 ” ഒ.പലി.മകായലിന്കുടലി 26/11/2014 മുതേല
01/12/2014 വകര

1500

8 ” അബ്ദുറഹ്മകാന്.എ ” 1500

9 ” പലി.പലി.അബ്ദുള് റസകാഖേറ്റ് ” 1500

1 കവക്കൌചര് നല.1752
കചെക്കറ്റ് നല.719344

തേതീയതേലി 16/10/2015
തുക-₹1,12,473/-

ജലി.ഇ.സലി, ശതീകൃഷ്ണപുരല

കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 19/02/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

9500

2 ” സുമ.പലി 23/03/2015 മുതേല
26/03/2015 വകര

875

3 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 04/06/2014 മുതേല
07/06/2014 വകര

1750

4 ” കസലവ കുമകാര്.എ ” 625

5 ” വലിനയചെനന് ” 250

6 ” ഹരലിപ്രസകാദറ്റ്.ബലി ” 1625
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7 ” പലി.സലി.രഘുരകാജറ്റ് ” 750

8 ” ബലിനു.ആര് ” 625

9 ” അലലിഅകറ്റ്ബര് ” 500

10 ” സണ്ണലി.ടെലി.ഡലി ” 1500

11 ” ശശലിനകാസറ്റ് ഏലലിയകാസറ്റ് ഹരലിതേ ” 750

12 ” ധനര.കക.എല ” 750

13 ” സുമ.പലി ” 500

14 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 04/12/2014 മുതേല
06/12/2014 വകര

750

15 ” രഞ്ജു.വലി.ശങര് ” 500

16 ” സതീമ വര്ഗ്ഗതീസറ്റ് ” 375

17 ” അനതീഷ്കുമകാര് ” 375

18 ” സുമ.പലി ” 500

19 ” ലലിഷ.സലി.എല ” 500

20 ” രകാജന്.ടെലി ” 250

21 ” സുകബര്.കജ.ബലി ” 375

22 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 27/11/2014 മുതേല
03/12/2014 വകര

1750

23 ” സുമ.പലി ” 500

24 ” രകാജന്.ടെലി ” 500

25 ” ലതീജു.സലി.കജ ” 375
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26 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 29/04/2015 മുതേല
19/05/2015 വകര

3500

27 ” വലിനയചെനന്.കക ” 625

28 ” കസലവകുമകാര്.എ ” 250

29 ” അനുരകാജറ്റ്.എന് ” 500

30 ” രഞ്ജു.വലി.ശങര് ” 2000

31 ” കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി 29/10/2014 മുതേല
01/11/2014 വകര

250

32 ” ശശലിനകാസറ്റ് ഏലലിയകാസറ്റ് ഹരലിതേ ” 250

33 ” വലിനയചെനന്.കക ” 250

34 ” സനര.കക.പലി ” 250

35 ” കസലവകുമകാര്.എ ” 250

36 ” ദലിലതീഷറ്റ്.ഇ.എ ” 125

1 കവക്കൌചര് നല.2327/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.903298
തേതീയതേലി 11/01/2016

ഗവ.എഞലിനതീയറലിലഗറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, ശതീകൃഷ്ണപുരല
 (5-ആല കസമസര് ബലികടെകറ്റ് - കരകാമറ്റ്)

കഷക്കൌക്കത്തെലലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/03/2015 മുതേല
18/06/2015 വകര

14250

2 ” ഷലല.ബലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/03/2015 മുതേല
20/04/2015 വകര

5500

3 ” ഇര്ഷകാദറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

12/05/2015 മുതേല
13/05/2015 വകര

375
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4 ” അനുരകാജറ്റ്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

70/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

1500

5 ” അലലിഅകറ്റ്ബര്.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/03/2015 മുതേല
08/04/2015 വകര
02/05/2015 മുതേല
07/05/2015 വകര

3875

6 ” കസലവകുമകാര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/04/2015 മുതേല
25/04/2015 വകര
29/04/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

5750

7 ” രകാജന്.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/04/2015 മുതേല
22/04/2015 വകര
05/05/2015 മുതേല
14/05/2015 വകര

20/04/2015 മുതേല
27/04/2015 വകര
18/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

7500

8 ” ഷഫതീര് ബകാബ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/03/2015 മുതേല
06/04/2015 വകര

2000

9 ” ശലിലപ സലഗതീതേറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

2750

10 ” വലിപലിന്.കക.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 2250
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11 ” ബലിന്ദു.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

18/06/2015 മുതേല
21/06/2015 വകര

23/06/2015 മുതേല
30/06/2015 വകര

2750

12 ” ലതീജു.സലി.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

11/05/2015 മുതേല
15/05/2015 വകര
16/04/2015 മുതേല
23/04/2015 വകര
04/05/2015 മുതേല
08/05/2015 വകര

3125

13 ” വലിനയചെനന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/03/2015 മുതേല
09/04/2015 വകര

2750

14 ” ധനര.കക.എല
കഹഡറ്റ് ഓഫറ്റ് ഡലിപ്പകാര്ടറ്റ്കമനറ്റ്

04/05/2015 മുതേല
12/05/2015 വകര

2250

15 ” ഹകാഫലിസറ്റ്.പലി.വലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

04/05/2015 മുതേല
11/05/2015 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.2346/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.903478
തേതീയതേലി 15/01/2016

എസറ്റ്.എന്. തകകാതളജറ്റ്, നകാടലിക

എല.ആര്.സൂസകാജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

05/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

3250

2 ” ദതീപ്തലി.എന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

3000

3 ” ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്.സലി.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
12/10/2015 വകര

1750

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 451/463



4 ” ദലിവര.കക.ഡലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
17/10/2015 വകര

3000

5 ” പൂജ.എ.എല
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 3000

6 ” ഗതീഷ മകാധവന്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 3000

7 ” രഹ ന.എന്.ആര്
ഗസറ്റ് ലകറ്റ്ചെറര്

” 3000

1 കവക്കൌചര് നല.1277/2015-16
തേതീയതേലി 21/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.717225

തേതീയതേലി 13/08/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

കഹദര് അലലി.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1500

2 ” സജതീവറ്റ്.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

3 ” അബ്ദുള് റഷതീദറ്റ്.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

4 ” അബ്ദുള് സമതീര്.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500

5 ” ആമലിന പൂവന്തഞരലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1500
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1 കവക്കൌചര് നല.2330/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.903301
തേതീയതേലി 11/01/2016

പ്രതജരകാതേലി നലിതകതേന് തകകാതളജറ്റ്, പുതുക്കകാടെറ്റ്

ദതീപ്തലി.എല.പലിഷകാരടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

06/10/2015 മുതേല
09/10/2015 വകര

1000

2 ” തഡകാ.തസകാണലിയ സണ്ണലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 1000

1 കവക്കൌചര് നല.1280/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.717228

തേതീയതേലി 13/08/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

 (6-ആല കസമസര് ബലി.എ. ഇസകാമലികറ്റ് ഹലിസറലി
- കരകാമറ്റ്)

ആര്.വലി.സുകലമകാന്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

2 ” നലിഷകാന്തറ്റ്.എല.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
29/04/2015 വകര

500

3 ” തഡകാ.ഖേദതീജ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

4 ” മണലിശതീ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

5 ” റലലബതീഗല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500

6 ” ജകാഫറലലി.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
30/04/2015 വകര

750

7 ” ഉമര് കുറുങകാടെന് ” 500
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1 കവക്കൌചര് നല.1282/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.717230

തേതീയതേലി 13/08/2015
ഗവ. തകകാതളജറ്റ്, മലപ്പുറല

 (6-ആല കസമസര് ബലി.എ.  ഹലിസറലി - കരകാമറ്റ്)

രകാജന് വതടകാളലിപുരക്കല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

1250

2 ” ഷലിഹകാബദ്ദേതീന് പൂന്തകാല
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 250

3 ” ഹലസ തതേകാടെങല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/04/2015 മുതേല
02/05/2015 വകര

875

4 ” ഉദയകുമകാരലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

5 ” പ്രഭകാകരന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 875

1 കവക്കൌചര് നല.1128/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.716779

തേതീയതേലി 31/07/2015
തുക-₹2,75,552/-

ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

മുഹമദറ്റ് ഹനതീഫ.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

2 ” ഹന്സ.എന്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

3 ” എടെരലിതക്കകാടെറ്റ് ഷകാജലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750
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4 ” ജയപ്രകകാശന്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

5 ” മതനകാജറ്റ് കുമകാര്.കക.യ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
03/09/2014 വകര

1750

6 ” ഹന്സ.എന്.കക
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

7 ” ജയപ്രകകാശന്.പലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
30/08/2014 വകര

1000

8 ” പലി.കജ.പ്രസകാദറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

1500

9 ” മുഹമദറ്റ് ഹനതീഫ.പലി.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

750

10 ” ബകാബ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/08/2014 മുതേല
28/08/2014 വകര

500

11 ” ബകാബ.പലി
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

12 ” ഹനതീഷറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

30/08/2014 മുതേല
01/09/2014 വകര

750

13 ” ഹനതീഷറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ് റലിതപ്പകാര്ടറ്റ് 2015-16 455/463



1 കവക്കൌചര് നല.1138/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.716856

തേതീയതേലി 01/08/2015
തുക-₹32,999/-

ഫതറകാക്കറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

സലി.പലി.അബബക്കര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
23/08/2014 വകര

1250

2 ” ” 17/11/2014 മുതേല
20/11/2014 വകര

1000

3 ” റുബതീന.യ.ടെലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
23/08/2014 വകര

1250

4 ” ” 17/11/2014 മുതേല
20/11/2014 വകര

1000

5 ” മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ്.യ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
23/08/2014 വകര

1250

6 ” 17/11/2014 മുതേല
20/11/2014 വകര

1000

7 ” അലലി കനക്കൌഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

19/08/2014 മുതേല
23/08/2014 വകര

1250

8 ” ” 17/11/2014 മുതേല
20/11/2014 വകര

1000

9 ” സലി.പലി.അബബക്കര്
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750

10 ” മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ്.യ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750
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1 കവക്കൌചര് നല.1141/15-16
കചെക്കറ്റ് നല.716859

തേതീയതേലി 01/08/2015
തുക-₹34,075/-

ഫതറകാക്കറ്റ് തകകാതളജറ്റ്

അലലി കനക്കൌഫല 26/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750

2 ” അബ്ദുള് ജലതീല 26/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750

3 ” യകാസലിദറ്റ് മടകായലി 26/03/2015 മുതേല
28/03/2015 വകര

750

4 ” യകാസലിദറ്റ് മടകായലി
(FIP substitute Lecturer)

02/05/2014 മുതേല
05/05/2015 വകര

875

5 ” അലലി കനക്കൌഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
03/05/2014 വകര

500

6 ” മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ്.യ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.1146/15-16
തേതീയതേലി 01/08/2015
കചെക്കറ്റ് നല.716865

തുക-₹7315/-
ഗവ.ആര്ടെറ്റ്സറ്റ് & സയന്സറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,

തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

തഡകാ.എല.ഗലിരലിജ
അതസകാസലിതയററ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

1000

2 ” തഡകാ.എ.കക.ബലിന്ദു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

1000
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3 ” തശഷന്.കക
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
03/05/2014 വകര

500

4 ” തഡകാ.മലിനലി.ഇ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

5 ” തഡകാ.ടെലി.എ.ആനനറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

03/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

750

6 ” റജലില.ഒ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

7 ” തഡകാ.കക.ഭകാര്ഗവന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

1 കവക്കൌചര് നല.1141/15-16
തേതീയതേലി 01/08/2015
കചെക്കറ്റ് നല.716859
തുക-₹34075/-

ഫതറകാക്കറ്റ് തകകാതളജറ്റ്, തകകാഴലിതക്കകാടെറ്റ്

യകാസലിദറ്റ് മടകായലി
(FIP substitute Lecturer)

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

2 ” തഡകാ.കക.അലലി കനക്കൌഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

500

3 ” മുഹമദറ്റ് ആബലിദറ്റ്.യ.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

4 ” സജതീറലലി.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 മുതേല
05/05/2014 വകര

875

5 ” അബ്ദുള് ജലതീല.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

02/05/2014 250
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6 ” റുബതീന.യ.ടെലി
(FIP substitute Lecturer)

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

7 ” അലലി കനക്കൌഫല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1750

8 ” യകാസലിദറ്റ് മടകായലി
(FIP substitute Lecturer)

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

9 ” അനതീസറ്റ് ആലങകാടെന്
(FIP substitute Lecturer)

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

10 ” അബ്ദുള് ജലതീല.എല
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

26/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

1500

11 ” സജതീറലലി.ടെലി.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

24/09/2014 മുതേല
01/10/2014 വകര

2000

1 കവക്കൌചര് നല.1122/15-16
തേതീയതേലി 31/07/2015
കചെക്കറ്റ് നല.716773
തുക-₹103754/-

ഗവ.ഐ.എ.എസറ്റ്.ഇ, തൃശ്ശൂര്

തഡകാ.ബലി.സുതരഷറ്റ്
(പ്രലിന്സലിപ്പകാള്)

14/03/2015 മുതേല
23/03/2015 വകര

250

2 ” അനലില.ബലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

17/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1250

3 ” തഡകാ.ഇ.എന്.ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

1250

4 ” തഡകാ.കക.ആര്.ഹരലിനകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

--- 2125
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5 ” തഡകാ.ആര്.ലകലിഅസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര് 16/03/2015 മുതേല
25/03/2015 വകര

2125

6 ” തഡകാ.കജ.ലലിഡറ്റ്സണ്രകാജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1000

7 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
21/03/2015 വകര

1000

8 ” ഇ.എല.ഓമനശതീലന്
(റതീഡര്)

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

750

9 ” ഷതീന തജകാസറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
19/03/2015 വകര

875

10 ” തഡകാ.പലി.വലി.ഹകാപ്പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

11 ” കഫകയ്മെന് കപക്കൌള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

12 ” തഡകാ.പലി.വലി.ബലിന്ദു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

16/03/2015 മുതേല
20/03/2015 വകര

1000

13 ” തഡകാ.ബലി.സുതരഷറ്റ്
(പ്രലിന്സലിപ്പകാള്)

27/02/2015 മുതേല
02/03/2015 വകര

500

14 ” പ്രശകാന്തറ്റ്.പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/02/2015 &
28/02/2015 

500

15 ” തഡകാ.കക.ആര്.ഹരലിനകാരകായണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 500
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16 ” അനലില.ബലി.നകായര്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 375

17 ” ഇ.എല.ഓമനശതീലന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/02/2015 250

18 ” തഡകാ.പലി.വലി.ഹകാപ്പലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/02/2015 &
28/02/2015 

375

19 ” തരജസറ്റ് തജകാണ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 375

20 ” തഡകാ.ഇ.എന്.ഉണ്ണലികൃഷ്ണന്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

28/02/2015 250

21 ” തഡകാ.ആര്.ലകലി
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/02/2015 &
28/02/2015

375

22 ” ഷതീന എലലിസബത്തെറ്റ് വര്ഗ്ഗതീസറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

27/02/2015 250

23 ” ഷതീന തജകാസറ്റ്.എ
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 250

24 ” തഡകാ.കജ.ലലിഡറ്റ്സണ്രകാജറ്റ്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 250

25 ” ടെലി.വലി.ബലിന്ദു
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 250

26 ” കഫകയ്മെന് തപകാള്
അസലിസനറ്റ് കപ്രകാഫസര്

” 250
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1 കവക്കൌചര് നല.1607/2015-16
തേതീയതേലി 31/03/2016
കചെക്കറ്റ് നല.718953

തേതീയതേലി 29/09/2015
തുക-₹95,979/-

ഫറക്കറ്റ് തകകാതളജറ്റ്,
(എല.എസറ്റ്.സലി.മകാത്തെമകാറലികറ്റ്-

2-ആല കസമസര്-കരകാമറ്റ്)

തമജര്.തഡകാ.ഷകായലിദ.ആര് 08/12/2014 മുതേല
18/12/2014 വകര

2750

2 ” തഡകാ.ഷഫതീഖേറ്റ്.ടെലി തരഖേകപ്പടുത്തെലിയലിടലില
- 9 ദലിവസല

2250

3 ” മുഹമദറ്റ് നലിഷകാദറ്റ് മണലിപ്പരമന് ” 2250

4 ” തഡകാ.സുധതീര് ” 2500

5 ” ജൂകവരലിയ നകാലകത്തെറ്റ് 2500

ആപകേ 4274725

  

തജകായലിനറ്റ് ഡയറക്ടര്
കകാലലിക്കററ്റ് സര്വ്വകലകാശകാല ഓഡലിററ്റ്
 തകരള സലസകാന ഓഡലിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്

PKK071017
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