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േജായി�് ഡയറക് ടർ

രജി�ാർ,

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല

സർ,

     വിഷയം: േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��്- േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്
2016-17 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് - സംബ�ി�് .

             1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം 13-ം വ��് , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�് 
ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ അ�സരി�് േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2016-17 സാ��ിക
വർഷെ� വര� െചല� കണ�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലമാ�� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ
ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം 23(1) ൽ നിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർ നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയയ് ��.

         േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1) �കാരം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാണി�ി�ളള �റ�കൾ/
അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം പരിഹാരനടപടി റിേ�ാർ�് ത�ാറാേ���ം
സർ�കലാശാല�െട �ഖ�നിർ�ഹകനായ ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവാദി�ം ആണ്.2010െല േകരള ആേരാഗ�
ശാ� സർ�കലാശാലാ നിയമം 23(xli) �കാരം ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�് പരിഗണിേ��ത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
അധികാര�ളിൽ ഉൾെ��� കർ�വ�മാണ്. ആയതിനാൽ ഈ റിേ�ാർ�്  ൈക��ി ര� മാസ�ിനകം
നിയമാ��ത നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� പരിഹാരനടപടി റിേ�ാർ�്
സർ�ാരി�ം ഈ കാര�ാലയ�ി�ം ലഭ�മാ�ണം എ�് അഭ�ർ�ി��. (സർ�കലാശാലാ നിയമം, വ��് 68(7),
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1))

                 ര�് മാസ�ിന് േശഷം ഈ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ം ച��ം അ�സരി�ളള
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഈ കാര�ാലയം ബാധ��മാണ് എ� വിവര�ം അറിയി��.

വിശ�സ് തതേയാെട

േജായി�് ഡയറക് ടർ.

പകർ�്  :

1) െസ��റി, സം�ാന ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��് ,ഗവ.െസ�േ�റിയ�്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
2) േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��് ഡയറക് ടർ, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3) ഓഫീസ്  േകാ�ി.
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ഇ.െമയിൽ:-healthuty.ksad@kerala.gov.in

തീയതി: 01.11.2017

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2016- 17സാ��ിക വർഷെ�

കണ�ക�െട ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്.
(1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-◌ം വ��്  , 1996 െല േകരളാ

േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  ച��ൾ, ച�ം 18 , 2010 െല േകരള ആേരാഗ�ശാ�

സർ�കലാശാലനിയമം 68(4) വ��◌് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��.)

ഓഡി�് തിയതി                                             : 01.07.2017 �തൽ 25.10.2017 വെര

ഓഡി�്  നട��തിന്  �മതലെ��                     : �ീമതി.�മീള.െക.എസ്.
ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം                     േജായി�് ഡയറക് ടർ

ഓഡി�് നട�ിയവ�െട േപ�വിവരം :

�ീ.വി.പി.േഷാബി ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീ.വി.എ.ഹാരിഷ് അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീമതി.െഫമിന.എ.എ സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

�ീമതി.�ീജ.െക.ടി. ഓഡി�ർ

i) ഓഡി�ിെ� വ�ാ�ി�ം പരിമിതിക�ം

         2016-17 വർഷെ� ഓഡി�ിേനാട�ബ�ി�് ആെക 11 ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�ക�ം 19 ഓഡി�്
എൻക�യറിക�ം നൽ�ക��ായി. ഇതിൽ 18 ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.
ഓഡി�ിന് ഇ�വെര ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�ം രജി��ക�ം പരിേശാധി�ം ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടികൾ പരിഗണി�മാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

ii)ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

     സർ�കലാശാല� ലഭി� തന� വ�മാന�ിെ��ം സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി� ഫ�ക�െട�ം വരവ്,
അ�ൗ�കളിൽ ഒ��ിയത്, പിൻവലി�ൽ എ�ിവ പരിേശാധന� വിേധയമാ�ക��ായി.

         സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം
ലഭി�തിെ� കണ�ക�ം ഓ  ഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി. 

iii)ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർ

ൈവസ്
ചാൻസലർ

േഡാ.എം.െക.സി.നായർ
01.04.2016 �തൽ

31.03.2017 വെര

െ�ാ.ൈവസ്
ചാൻസലർ

േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ
01.04.2016 �തൽ
31.03.2017 വെര



രജി�ാർ േഡാ.എം.െക.മംഗളം 01.04.2016�തൽ

31.03.2017 വെര

കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

േഡാ. പി.െക.�ധീർ
01.04.2016�തൽ
31.03.2017 വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ

(അ ഡീഷണൽ
ചാർ�് )

01.04.2016�തൽ
10.01.2017 വെര

�ീ.രാേജഷ്.െക.പി
11.01.2017 �തൽ

31.03.2017 വെര

iv) റിേ�ാർ�ിെ� ഉ�ട�ം

ഈ റിേ�ാർ�ിന് താെഴ പറ�� ഭാഗ�ൾ ഉ�്.

ഭാഗം-1                െപാ�അവേലാകനം

ഭാഗം - 2
വരവ് കണ�കളിേ��� ഓ ഡി�്
നിരീ�ണ�ൾ

ഭാഗം - 3

െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�്
നിരീ�ണ�ൾ ,െചലവ് ഇന�ളിെല
അപാകതകൾ, �വർ�നാവേലാകന
റിേ�ാർ�കൾ

ഭാഗം - 4
ധന�ിതി വിവരണ�ം ഓഡി�്
�ത�വേലാകന�ം

ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ
1.1.1. ആ�ഖം.

         േകരള സം�ാന�് ആ�നിക ൈവദ�ശാ�ം, േഹാമിേയാ�തി, ആ�ർേവദം, സി�, േയാഗ,
��തിചികി�, �നാനി എ�ീ അ�ബ�ശാ���ം ഉൾെ�െട�� ഭാരതീയ ചികി�ാ സ�ദായം
എ�ിവ�് മാ�മായി ശരിയായ�ം �മ�കാര���മായ േബാധനം, അ��ാപനം, പരിശീലനം, ഗേവഷണം
എ�ിവ ഉറ�വ��� ആവശ��ിേല�് 07.12.2009 ന് വിളംബരെ���ിയ 'േകരള ആേരാഗ��ി�ം
അ�ബ�ശാ��ൾ�ം ഉ� സർ�കലാശാല ഓർ ഡിനൻസ്, 2010', '22.01.2011 ന് വിളംബരെ���ിയ
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, 2010' എ�ിവ �കാരം േകരള ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല നിലവിൽവ�. സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് 2013-ൽ സർ�ാർ
ഉ�രവ്(അ)നം.125/2013/ആ.�.േ�.വ./തീയതി 04.04.2013 �കാരം



�ാബല��ിലായി.സർ�കലാശാല�െട �ാേദശിക അധികാരികത േകരള സം�ാനം ��വൻ
വ�ാപി�ി�ളള�ം ആ�ാനം ���ം ആണ്.

            1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം, വ��് 3(1)�കാര�� പ�ികയിെല �മ ന�ർ 5
ആയി സം�ാനെ� എ�ാ സർ�കലാശാലക�ം ഉൾെ����്. 2010െല േകരള ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാലാ നിയമം വ��് 68(1)െല വ�വ�യ�സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഓഡി�ിനായി ഈ
വ��ിെന (ഉ�രവ് ന�ർ 586/2011/ധനം തിയതി 03.12.2011) സർ�ാർ �മതലെ���ി.

1.1.2. സർ�കലാശാല�െട �മതലകൾ
സർ�കലാശാല�െട �ധാനെ�� �മതലകൾ താെഴ പറ��വയാണ്.

(i) ൈവദ�ശാ��ം അ�ബ� ശാ���മായി ബ�െ��, സർ�കലാശാല ��െമ� ക���,
അ�െന�� പഠനശാഖകളിൽ േബാധന�ം പരിശീലന�ം ന�ക;

(ii) ൈവദ�ശാ��ി�ം അ�ബ� ശാ��ളി�ം ഗേവഷണ�ി� േവ�ി�ം അറിവിെ� ഉ�മന�ി�ം
വ�ാപന�ി�ം േവ�ി�ം വ�വ� െച�ക;

(iii) ബി�ദ��ം, ഡിേ�ാമക�ം, സർ�ിഫി��ക�ം മ�് അ�ാഡമിക് ബ�മതിക�ം ഏർെ���ക�ം
നൽ�ക�ം െച�ക �ട�ി Xlii വെര�� ഉപവ��കൾ (േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ
നിയമം,2010 വ��്  6 കാ�ക.)

1.1.3. സർ�കലാശാല�െട ല���ൾ

1. ൈവദ�ശാ� ഗേവഷണം പരിേപാഷി�ി�െകാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�ം ൈവദ�ശാ���െട�ം
അ�ബ� േമഖലകളിെല�ം പഠന�ം അറി�ം �േരാഗമി�ി�ക�ം വ�ാപി�ി�ക�ം െച�ക;

2. ൈവദ�ശാ� േമഖലയിെല �േരാഗതിക�െട അടി�ാന�ി�� �തിയ പാഠ��മ��ം
പാഠ�പ�തിക�ം ത�ാറാ�ക;

3. അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�ക�െടേയാ �ാപന��െടേയാ അ�ാ ഡമിക് നിലവാരം �മെ���ക;

(iii)ആേരാഗ��ിെ� �തിേരാധ�ം േ�ാ�ാഹന�ം സംബ�ി� കാര��ൾ െമ�െ���ക;

(iv) സ�ഹ�ിെ� ആേരാഗ� ���ൾ പരിഹരി�ാ�� പ�തികൾ സംഘടി�ി�ക;

4. സം�ാന�് ൈവദ�ശാ� മാനവേശഷി വികസന�ിന് േന�ത�ം നൽ�ക;

5. സം�ാന�ി�േവ�ി ആേരാഗ�ാ��ണ�ി�ം ആേരാഗ� നയ�പീകരണ�ി�ം േന�ത�ം
നൽ�ക;

6. സാം�മിക േരാഗ പഠന�ി�ം സം�ാന�് വ�ാപകമായി�� േരാഗ�ൾ നിരീ�ി��തി�ം
ജാ�തേയാെട�� േമൽേനാ�ം വഹി��തി��� സംവിധാന�ിന് ഊ�ൽ നൽ�ക;

7. മ�് േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ �ാപന��മായി ബ�െ���തിന് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി�ക;

8. വിവിധ ൈവദ�ശാ� സ�ദായ�ൾ ത�ി�� സംവാദ�ി�� ഒ� േവദി ഒ��ക;

9. വിവിധ ൈവദ�ശാ� സ�ദായ�ൾ ത�ി�� ��ായ ഗേവഷണ പരിപാടികൾ�ം സമന�യ�ി���
അവസര�ൾ ആരാ�ക;



10. ൈവദ�ശാ��ിെ��ം അ�ബ� ശാ���െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� സൗകര���െട
നീതി�ർ�കമായ വിതരണം േ�ാ�ാഹി�ി�ക;

11. �തഗതിയിൽ വികസി�െകാ�ം മാറിെ�ാ�മിരി�� സ�ഹ�ിൽ അറിവ് ആർ�ി��തിന്
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം പഠി�� ഒ� സ�ഹ�ിന് ഉചിതമായ ആ�നിക ആശയ വിനിമയ
മാധ�മ��ം സാേ�തിക വിദ��ം ഉപേയാഗി�െകാ�് ൈവദ�ശാ���മായി ബ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ംഖല �ാപി�െകാ�് മാ�ഷിക പരി�മ�ിെ� എ�ാ േമഖലകളി�ം �തന രീതിക�െട�ം
ഗേവഷണ�ിെ��ം ക�പി���ിെ��ം പ�ാ�ല�ിൽ അറിവ് വർ�ി�ി��തി�ം
പരിശീലനം ന��തി�ം ൈവദ�� വികസന�ി�ം �ടർ�യായ അവസര�ൾ ന�ക�ം െച�ക;

12. ഗേവഷണ��ം ബ�െ�� േമഖലയിെല മ�് അ�ാഡമിക് �വർ�ന��ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�്
ഭാരതീയ ചികി�ാസ�ദായ�ിെ��ം അതിെ� എ�ാ ശാഖക�െട�ം േഹാമിേയാ�തി�െട�ം
വികസന�ിനായി ��തൽ ഊ�ൽ ന�ക.

1.1.4. സർ�കലാശാല�െട സംഘടനാ�പം

സർ�കലാശാലാ നിയമം 4-ാം വ���സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഘടന താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.

(എ) സർ�കലാശാല�െട �ാപന�ൾ

(i) കാലാകാല�ളിൽ സർ�കലാശാല തീ�മാനി�� േമഖലകളിെല പഠന�ി�ം
ഗേവഷണ�ി��� ��കൾ

(ii) സർ�കലാശാല േനരി� നട��, അ�ർ �ാേജ��ം േപാ�് �ാേജ��ം അ��ാപന�ിൽ
�ധാനമാ�ം �� േക�ീകരി�ി�� േകാൺ�ി��വ�് േകാേള�കൾ

(ബി) സർ�ാർ േമഖലയി�ം സ�കാര� എയ് ഡഡ് അെ��ിൽ അൺ എയ്ഡഡ് േമഖലകളിൽ ര�ി�ം
അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കൾ.

(സി) അംഗീ�ത �ാപന�ൾ
സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 2016-17 വർഷ�ിൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ മാ�മാ�ളളത്.
അവ�െട എ�ം �വെട േചർ��.

അഫിലിേയ�ഡ്
�ാപന�ൾ

ഗവൺെമ�് എയ്ഡഡ്
െസൽഫ്
ഫിനാൻസി�്

ആെക

െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

10 0 23 33

െഡ�ൽ േകാേള�കൾ 5 0 20 25

ആ�ർേവദ
േകാേള�കൾ

3 2 12 17

േഹാമിേയാ
േകാേള�കൾ

2 3 0 5



സി� െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

0 0 1 1

ഫാർമസി േകാേള�കൾ 4 0 37 41

ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ 6 0 113 119

പാരാെമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

7 0 33 40

�നാനി 0 0 1 1

ആെക 37 5 240 282

1.1.5. സർ�കലാശാലയിെല അധികാര�ാന�ൾ

(േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാനിയമം വ��് 19 കാ�ക)

�മ
നം

അധികാര
�ാന�ിെ�
േപര്

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം

(�റ�ത് )

േചേര�
വാർഷിക
േയാഗ��െട
എ�ം

2015-16
വർഷം
നട�
േയാഗ��െട
തീ�തി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

േക.ആ.
ശാ.
സ.
നിയമം,
വ��്

1 െസന�് 96
25 / ആെക
അംഗ��െട
നാലിെലാ�്

2 17.01.2017 73 20

2
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

17 9 4

04.04.2016 12

22

30.05.2016 11

30.07.2016 12

03.09.2016 9

25.11.2016 13

07.01.2017 9

06.03.2017 12

3
അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽ

67

10 / ആെക
അംഗ��െട
അ�ിെലാ�്

(�ാ���്
�കാരം
ആെക
അംഗ��െട
നാലിെലാ�് )

3

30.06.2016 46

24

30.08.2016 35

08.11.2016 52

22.02.2017 40

4
പരീ�ാ
േബാർഡ്

14
ആെക
അംഗ��െട
ര�ിെലാ�്

2(ഓേരാ
അ�ാഡമിക്
േടമി�ം)

14.03.2017 11
26

24.03.2017 12

5 5.1:-പഠന
േബാർഡ്
-േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്- ��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,
�ടാെത െെവസ്
ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ�

04/5/2016

23/9/0016

7

3

28



സർജി�ൽ
(പി.ജി.
െമഡി�ൽ)

സരണം,
അത�ാവശ�ം
വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം
േചരാ��താണ്

5.2:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
സി�

9 “ ” “ ” 12/05/2016 9

5.3:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
�നാനി

7 “ ” “ ”
േയാഗം
േചർ�ി�ി�

4

5.4:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ �ീ-
�ിനി�ൽ
(�.ജി)

11 “ ” “ ”
േയാഗം
േചർ�ി�ി�

5.5:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ
െമഡി�ൽ
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
േയാഗം
േചർ�ി�ി�

5.6:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ
സർജി�ൽ
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ” 04/01/2017 5

5.7:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി
െമഡി�ൽ
സർജി�ൽ
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
04/05/2016

23/09/2016

7

3

5.8:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
(പി.ജി.)�ീ.
�ിനി�ൽ
(െമഡി�ൽ)

11 “ ” “ ” 23/09/2016 6

5.9:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ
�ിനി�ൽ
(�.ജി.)

11 “ ” “ ”
േയാഗം
േചർ�ി�ി�

5.10:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ �ീ
�ിനി�ൽ
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
േയാഗം
േചർ�ി�ി�



5.11:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-�ീ-
�ിനി�ൽ
(�.ജി.)
(െമഡി�ൽ)

11 “ ” “ ” 02/05/2016

23/09/2016

8

7

5.12:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
െമഡി�ൽ
പി.ജി.

11 “ ” “ ”
03/05/2016

23/09/2016

7

10

5.13:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
സർജി�ൽ
(പി.ജി.)
(െമഡി�ൽ)

11 “ ” “ ” 23/09/2016 5

5.14:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
േഹാമിേയാ
(�.ജി.)

11 “ ” “ ” 01/05/2016 6

5.15:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
േഹാമിേയാ
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
12/05/2016

15/11/2016

6

6

5.16:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ന�ിംഗ് (പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
02/04/2016

20/09/2016

11

8

5.17:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ന�ിംഗ് (�.ജി.)

11 “ ” “ ”

02/04/2016

15/06/2016

20/09/2016

8

7

9

5.18:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-
െഡ�ി�ി
(�..ജി.)

11 “ ” “ ”

17/05/2016

28/09/2016

04/01/2017

8

8

7

5.19:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-
െഡ�ി�ി
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”

17/05/2016

20/07/2016

28/09/2016

26/10/2016

7

9

11

10

5.20:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
�ിനി�ൽ
അെെലഡ്
സയൻസസ്

11 “ ” “ ”
07/04/2016

28/09/2016

4

5

5.21:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-
േറഡിേയഷൻസ്

11 “ ” “ ” 07/04/2016

29/09/2016

6

6



& ഇേമജിങ്
സയൻസ്

5.22:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-
റീഹാബിേ�ഷൻ
സയൻസ്

11 “ ” “ ” 28/09/2016
5

6

11 28/09/2016 7

5.23:-
േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-
െമഡി�ൽ
ലാബ്
െടേ�ാളജി

11 “ ” “ ” 17/02/2017 8

5.24:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ഫിസിേയാ
െതറാ�ി

11 “ ” “ ”

07/04/2016

28/09/2016

16/03/2017

6

6

7

5.25:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ഫാർമസി(�.ജി.)

11 “ ” “ ”

28/04/2016

30/09/2016

22/11/2016

16/3/2017

7

8

7

7

5.26:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
ഫാർമസി
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”

28/04/2016

30/09/2016

22/11/2016

15/3/2017

10

10

7

4

5.27:- േബാർഡ്
ഓഫ് �ഡീസ്-
(�.ജി.)
�ിനി�ൽ
(െമഡി�ൽ)

11 “ ” “ ”

02/05/2016

23/09/2016

10/03/2017

7

4

8

6

ഫാ�ൽ�ി

6.1:-ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസസ്

6
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിെലാ
രി�ൽ െെവസ്
ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ�
സരണം
അത�ാവശ�ം
വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം
േചരാ��താണ്

28/4/2016

30/09/2016

4

5

30

6.2 :- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ് െഡ�ി�ി

6 “ ” “ ” 20/05/2016

23/08/2016

28/09/2016

01/11/2016

3

4

4

4



04/01/2017 3

6.3:- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ് ന�ിംഗ്

6 “ ” “ ”
15/06/2016

20/09/2016

4

5

6.4:- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
െമഡിസിൻ

16 “ ” “ ”
18/05/2016

23/09/2016

9

6

6.5:- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
േഹാമിേയാ�തി

6 “ ” “ ”
12/05/2016

29/09/2016

4

6

6.6:- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
ആ�ർേ�ദം
,സി�

14 “ ” “ ”

13/05/2016

30/09/2016

(സം��
േയാഗം)

8

22

6.7:- ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
പാരാെമഡി
�ൽ &
അെെലഡ്
െഹൽ�്
സയൻസസ്

12

08/04/2016

29/09/2016

21/02/2017

11

7

7

7
ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി

7 4

4 (ഓേരാ
പാദവർഷ
�ി�ം 1
തവണ)

02.04.2016 4

32

24.05.2016 5

27.07.2016 5

30.08.2016 4

22.11.2016 4

04.01.2017 5

09.02.2017 5

02.03.2017 5

8
�ാനിംഗ്
ക�ി�ി

15
ആെക
അംഗ��െട
��ിെലാ�്

3
14.04.2016

26.04.2016

7

9
33

9
റിസർ�്
കൗൺസിൽ

15
നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�

നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�

09.05.2016 12 35

10

�ണിേവ�ി�ി
ക�ാളി�ി
അഷ�റൻസ്
കൗൺസിൽ

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസി�മായി
ചർ� നട�ി
വി.സി.
നാമനിർേ�ശം
െച��
അംഗ�ൾ

നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�

നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�.

03.05.2016 9 36

11
എ�ി�്
ക�ി�ി

13
നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�

നിയമ�ിൽ
�േത�ക
പരാമർശമി�

േയാഗം
േചർ�ി�ി�

-- 37

12 �ഡൻസ് 26 ആെക 2 20.05.2016 7 38



കൗൺസിൽ അംഗ��െട
നാലിെലാ�്

1-2   ബജ�്
     ബജ�് ത�ാറാ�ൽ, പാ�ാ�ൽ, നിർ�ഹണം എ�ിവ സംബ�ി�് സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല
വ�വ�കൾ താെഴ�റ��വയാണ്.

വ��്
23(iv)

         �ാ���കളിെല വ�വ�കൾ�് അ��തമായി
സർ�കലാശാല�െട ബജ�ം ധനപരമായ കണ�ം
പരിഗണി�ക�ം പാ�ാ�ക�ം െച�ക
(ഗേവണിംഗ്കൗൺസിലിെ� അധികാര�ൾ)            

വ��്
23(xix)

    ൈഫനാൻസ് ക�ി�ിയിൽ നി�ം ലഭി� �കാര�� ബജ�്
എ�ിേമ�് അതിേ�തായ േഭദഗതികൾ എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ,
അവേയാ��ടി അംഗീകരി�ക (ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
അധികാര�ൾ)

വ��്
32(2)
(i)

    സർ�കലാശാല�െട ബജ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം
െചലവിെ� കണ�കൾ �നരവേലാകനം െച�ക�ം
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് �പാർശ നട�ക�ം െച�ക
(ൈഫനാൻസ് ക�ി�ി�െട അധികാര�ൾ)

വ��്
66(1)

     അ�� സാ��ിക വർഷേ��� സർ�കലാശാല�െട
വാർഷിക ബജ�് എ�ിേമ�കൾ ധനവിവര പ�ികേയാെടാ�ം
ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ ൈവസ് ചാൻസല�െട നിർേ�ശ�കാരം
�ാ���കളാൽ നിർ�യി�െ�ടാ�� തീയതി�് ��്
ത�ാറാേ���ം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
അംഗീകാര�ിന് സമർ�ിേ���മാണ്. ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� അംഗീകാരം ലഭി�േശഷം ആയത് െസന�ിൽ
ചർ��് ഹാജരാേ��താണ്.

             2010 െല സർ�കലാശാല നിയമം,വ��് 40(2)(xxi) �കാരം അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ം ബഡ്ജ�്
ത�ാറാ�ി അംഗീകരിേ�� വിധ�ം �ാ���ിനാൽ വ�വ� െച�െ�േട�താണ്. എ�ാൽ ഈ
വിഷയ�ിൽ നാളി�വെര �ാ���് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

                 സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷേ��� ബജ�് 25.01.2016െല 19 ◌ാമത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി�ം 28.01.2016െല 30-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസി�ം അംഗീകരി�ി��്. ആയതിെ� സം�ഹം
താെഴേ�ർ��.

ഇനം േനാൺ �ാൻ �ാൻ ആെക

വരവ് 53,81,00,000 10,00,00,000 63,81,00,000

െചലവ് 45,61,15,000 50,45,00,000 96,06,15,000

                 സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ���ിയ ബജ�് 04.01.2017 െല 25 ◌ാമത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി�ം 07.01.2017െല 36-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസി�ം അംഗീകരി�ി��്. ആയതിെ� സം�ഹം
താെഴേ�ർ��.

ഇനം േനാൺ �ാൻ �ാൻ ആെക



വരവ് 69,05,50,200 22,50,00,000 91,55,50,200

െചലവ് 40,84,32,560 22,50,00,000 63,34,32,560

            2016-17സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ാൻ വിഭാഗ�ിൽ താെഴ പറ�� ഇന�ൾ�് ബജ�ിൽ �ക
വകയി��ിയി��്.

�മ
നം.

ഇനം
ബജ�ിൽ

വകയി��ിയ �ക

1 അ�ാദമിക് േകാം��് 10,00,00,000

2 ��ിലി�ി ബിൽഡിംഗ് നിർ�ാണം 3,00,00,000

3
അ�ിനിേ�ഷൻ ബിൽഡിംഗിെ� �ന��ാരണ

���ികൾ
1,00,00,000

4 െസന�് ഹാൾ �ർ�ീകരണ ���ികൾ 2,60,00,000

5 േനാൺ കൺെവൻഷണൽ എനർജി പാർ�് 1,50,00,000

6
�ല�നിർ�യ േക��ിെ� �ർ�ീകരണ

���ികൾ
2,50,00,000

7
മഴെവ� സംഭരണ�ി�� ���ികൾ�ായി

(RWH Pond)
50,00,000

8 െത�വ് വിള�്- ര�ാം ഘ�ം 75,00,000

9 സ്ററാഫ് ക�ാർേ��് നിർ�ാണം 1,00,00,000

10
അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ�

അ�ബ� ���ികൾ
1,00,00,000

11 േ�ാർട്സ് േകാം��് 1,50,00,000

12 മ� ���ികൾ 1,00,00,000

ആെക 26,35,00,000

     എ�ാൽ �ാൻ വിഭാഗ�ിൽ 2016-17 വർഷം 6,35,41,252 �പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ി��ത്.േ�ാർട്സ്
േകാം��്, െത�വ് വിള�്- ര�ാം ഘ�ം,േനാൺ കൺെവൻഷണൽ എനർജി പാർ�് എ�ീയിന�ളിൽ
യാെതാ� �ക�ം െചലവഴി�ി�ി�.ഒ� സാ��ിക വർഷെ� സാ��ിക ആ��ണ�ിന് േവ�ി�ളള
ബഡ്ജ�് യാഥാർ��േബാധേ�ാെടയ� ത�ാറാ�െ���െത�് േമൽ വ�തകളിൽ നി�ം വ��മാണ്.
 ബജ�ിെ� �പീകരണ ല��ം �ൻനിർ�ിയ�, വാർഷിക വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ നട�ിവ��ത്.
യഥാർഥ വരവ് െചല�ക�ം �തീ�ിത വരവ് െചല�ക�ം കണ�ിെല��്  ബജ�് ത�ാറാ�ാൻ
��ിേ��താണ്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക

വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
സർവകലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭിേ�� തീയതി

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

20.07.2017 31.07.2017 31.07.2017



1-4   വിവിധ ധനസഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �.ജി.സി ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

1.4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2016-17വർഷം സർവകലാശാല�് പ�തിയിതര ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1.4.2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

             2016-17 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 19,64,38,000 �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.

ഉ�രവ് ന��ം

തീയതി�ം
ലഭി� �ക ഉേ�ശ�ം

�ഷറി / �ക

അ�ൗ�ിൽ
വരവ് െവ�
തീയതി

1
സ.ഉ.(സാധാ.)നം.3370/
2016/ ആ.�.േ�.വ./
തീ.27.12.2016

8,56,00,000

(�ാൻ)

��ിലി�ി
ബിൽഡി�്
നിർ�ാണം

21.02.2017

2
സ.ഉ.(സാധാ.)നം.
117/2017/ ആ.�.േ�.വ./
തീ.17.01.2017

3,94,00,000

(�ാൻ)

അ�ിനിേ�ഷൻ
േ�ാ�് &
െസന�് ഹാൾ
വിവിധ
���ികൾ

21.02.2017

3
സ.ഉ(സാധാ.)നം881/2017/
ആ.�.േ�.വ./ തീ
29.03.2017

7,14,38,000

(�ാൻ)

�ൾ ഓഫ്
ഫാമിലി
െഹൽ�്
�ഡീസ്
േകാഴിേ�ാട് -
െക�ിട
നിർ�ാണം

31.03.2017

ആെക �ാ�് �ക 19,64,38,000



1.4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

തൻവർഷം സർവകലാശാല�് �.ജി.സി ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1.4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

                                             ഇ�

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

                                             ഇ�

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ
             തൻ വർഷം സർ�കലാശാല�് സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം താെഴപറ�ം �കാരം �ക
ലഭി�ി��്. എ�ാൽ ഈ �കകൾ നാളി�വെര വിനിേയാഗി�് സാ��പ�ം സർ�ാരിന് ന�ിയി�ി�.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട
ഉ�രവ് നം./തീയതി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി� �ക ഉേ�ശ�ം
വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം
നം./തീയതി

അഭി�ായം

1
സ.ഉ.(സാധാ.)നം.3370/
2016/ ആ.�.േ�.വ./
തീ.27.12.2016

8,56,00,000

(�ാൻ)
4,00,00,000

��ിലി�ി
ബിൽഡി�്
നിർ�ാണം

ഇ�
4,00,00,000
CPWD യിൽ
നിേ�പി�ത്

2
സ.ഉ.(സാധാ.)നം.
117/2017/ ആ.�.േ�.വ./
തീ. 17.01.2017

3,94,00,000

(�ാൻ)
വിനിേയാഗി�ി�ി�.

അ�ിനിേ�ഷൻ
േ�ാ�് &
െസന�് ഹാൾ
െമസാനിൻ
േ�ാർ
നിർ�ാണം

ഇ� --

3
സ.ഉ(സാധാ.)നം881/2017/
ആ.�.േ�.വ./ തീ
29.03.2017

7,14,38,000

(�ാൻ)
7,14,38,000

�ൾ ഓഫ്
ഫാമിലി
െഹൽ�്
�ഡീസ്
േകാഴിേ�ാട് -
െക�ിട
നിർ�ാണം

ഇ�
7,14,38,000
KPWD യിൽ
നിേ�പി�ത്

1-6   തന� വരുമാനം
            �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ
താെഴ�റ�ം �കാരം 29.48ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത്
വരവിനം

�ൻവർഷം തൻവർഷം

�ൻപെ�
അേപ�ി�്
തൻവർഷ വരവ്
വ�ത�ാസം (+/-%)

ഫീസ് 40,92,71,811    51,98,54,229 (+)27.02

പലിശ 9,98,12,995 13,84,36,740 (+)38.7



മ�
വര�കൾ

10,76,536 22,66,921 (+)110.58

ആെക 51,01,61,342 66,05,57,890 (+)29.48

1-7    എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ എ�ിവയുെട
വിവരം

�മ
നം.

എൻേഡാവ്െമ�ിെ� േപര് /
ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�്
നം./തീയതി

�ക

1
േഡാ.ജയറാം പണി�ർ
എൻേഡാവ്െമ�് ഫ�്

36519604135/06.02.2017 3,00,000

1-8    മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം
�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�

തീയതി

1
�ിൻസി�ൽ

അ�ൗ��് ജനറൽ,
��ർ

01.02.2016
�തൽ31.12.2016

വെര
01.02.2017

2
ഇേ�ണൽ ഓഡി�്

(ചാർേ�ർഡ്
അ�ൗ��് )

2016-17 29.07.2017

1-9   പരീ�ാ മാന�ൽ ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി�ില�.
     സർ�കലാശാലാ നിയമം വ��് 6(iv) �കാരം പരീ�കൾ നട�കെയ�ത് സർ�കലാശാല�െട
�ധാനെ�� ഒ� അധികാര�ം �മതല�മാണ്. വ��് 23(xii) �കാരം സർ�കലാശാലാ പരീ�കൾ
നട��തി�ം ഫലം �സി�ീകരി��തി�ം ഉ� നടപടി�മം നിർ�യി�� പരീ�ാ മാ�വൽ
ത�ാറാ���ം േഭദഗതി വ����ം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� അധികാരമാണ്. സർ�കലാശാല
ആരംഭി�് വർഷ�ൾ� േശഷ�ം പരീ�ാ മാന�ൽ അംഗീകരി�് �റെ��വി�ി�ി�. നിലവിൽ പരീ�ാ
മാന�ലിെ� അ�ിമ കരട് നിയമപരമായ പരിേശാധനകൾ�് സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. ആയത്
അംഗീകരി�് �റെ��വി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-10   ക��ൂ�ർ - ഹാർ� െവയർ, േസാ��് െവയർ �പേത�കം
േ�ാ�് രജി�ർ ത�ാറാ�ിയി�ില�.
     86/2010/ഫിൻ 24.09.2010 സർ�ലർ �കാരം ക����കൾ ഉപേയാഗി�� ഓഫീ�കളിൽ
ക����ക�െട ഹാർഡ് െവയറി�ം േസാ�് െവയറി�ം �േത�ക േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.



എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ ഇ�ര�ിെലാ� രജി�ർ എ�തി ��ി��ി�.ആയത് ത�ാറാ�ി
കാലികമാ�ി പരിേശാധന�് വിേധയമാേ��താണ്.

1-11   അ�് ല�ം രൂപ�് മുകളിലു� വാ�ലുകൾ�് ഇ-
െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ില�.
     സർ�കലാശാല 2016-17 വർഷം നട�ിയ വാ��കൾെ�ാ�ം തെ� ഇ-െട�ർ നടപടികൾ
പാലി�ി�ി�. സർ�ാർ ഉ�രവ് (എം.എസ് ) 13/2015/ഐ.ടി.ഡി 12.05.2015 �കാരം അ�് ല��ിന്
�കളിൽ വില�� സാധന��െട സമാഹരണ�ിന് ഇ-െട�ർ നടപടികൾ പാലിേ��താണ്.
വാ��കൾ ഇ-െട�ർ �േഖന നട��തിന് ��ിേ��താണ്. 

ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1   ഫീസിന�ളിലു� വരവുകൾ അ�ൗ�്
െച���തിെല അപാകതകൾ, കണ�ുകള�െട
കൃത�തയില�ാ�മ,സാ��ിക നിലയുെട അപൂർ� ചി�തം
അ) അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസിയിൽ നി�� വ�തിചലനം

         േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട ര�ാമെ� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അംഗീകരി�
സർ�കലാശാല�െട " Accounting System and Form of Accounts'' (അജ� 2.3.2)ൽ 6 േപാളിസികൾ ഉ�്.
ഇതിൽ ഒ�ാമേ�തായി േരഖെ���ിയിരി��ത് "Financial Statements are prepared on Historical Cost
Convention, unless otherwise stated and as accrual method of accounting'' എ�ാണ്.

         2016-17 വർഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�കേളാെടാ�ം പ�ിക 19 ആയി ഉ�ട�ം െച�ി��
അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി �മ നം.6 ആയി " Income from the fee is accounted on cash basis'' എ�ാണ്
േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ 2015-16ൽ പ�ിക 17 �മ നം. 6 ആയി ഇെത വരവിനെ� സംബ�ി�
സ�ീകരി� അ�ൗ�ിംഗ് നയം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

“ Income from fee is accounted on cash basis except the following.

(i) Application, registration and inspection fee for new college

(ii) Application, registration and inspection fee for new course

(iii) Application,registration and inspection fee for enhancement of seat

(iv) Continuation of Provisional affiliation fee

(v) Annual administration fee''

    അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്, ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �ട�ി ഒേര സ�ഭാവ�ി�� ഫീസ്
അ�ൗ�് െച��തിന് ഓേരാ വർഷ�ം വ�ത�� അ�ൗ�ിംഗ് നയ�ൾ അവലംബി��ത് െത�ായ
കീ�ഴ�മാണ്. �കളിൽ �ചി�ി���കാരം 2016-17 വർഷം ഫീ�കെള�ാം cash basis-ൽ ഉൾെ����
അ�ൗ�ിംഗ് നയമാണ് െതരെ���ി��ത്. അ�െനെയ�ിൽ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയ Receipt
& Payment പ�ിക �കാര���ം Income & Expenditure പ�ിക �കാര���മായ ഫീസ് വരവ് ഒേര �ക
ആേക�താണ്. എ�ാൽ ഇവ ത�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം വ�ത�ാസം കാ��.

Receipt & Payment Income & Expenditure വ�ത�ാസം



പ�ിക �കാരം ഫീസ് വരവ് പ�ിക �കാരം ഫീസ് വരവ്

51,98,54,229 49,71,54,229 2,27,00,000

                 ഇതിൽ നി�ം �ർ�മാ�ം “കാഷ് അടി�ാന�ിൽ” ഉ� അ�ൗ�ിംഗ് അ�
�ടർ�വ��െത�് വ��മാ��. ഫീസ് വര�കൾ cash basis- ൽ അ�ൗ�് െച�േ�ാൾ തൻവർഷം
ലഭി� �കകൾ മാ�ം അ�ൗ�് െച�െ��ക�ം ലഭിേ��തായ (demand) �കകൾ അ�ൗ�്
െച�ാതിരി�ക�ം െച��. ഇ��ലം സർ�കലാശാല�് ലഭിേ��തായ �കകെള (�ടി�ിക)
സംബ�ി�് ക�ത�മായ കണ�കൾ ഇ�ാെത േപാ�െമ��ത് യാഥാർ��മാണ്.സർ�കലാശാല�െട
വാർഷിക കണ�ിെ� ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ 'ലഭി�ാ�� �ക ' യായി (sundry debtor) ഉൾെ�ടാ��ം
എ�ാൽ �ടി�ികയിന�ിൽ ലഭി�ാ���മായ �കകൾ�് ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.(ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ൾ നം.3/17.8.17, 4/17.8.17, 7/29.8.17)

(i)സർ�ാർ േകാേള�കളിൽ നി�ം വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി 3,55,55,000/- 

    �പ കുടി�ിക പിരിെ�ടു�ാൻ അവേശഷി�ു�ു.
        സർ�കലാശാല നി�ർഷി�ി�� ഫീ�കൾ കാലാകാല�ളായി ഗവൺെമ�് േകാേള�കൾ
അടവാ�ി വ��ി�. വിവിധ ഗവൺെമ�് േകാേള�കളിൽ നി�ം 2010-11 �തൽ 2016-17 വെര��
സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ലഭി�ാ�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.4/16-17 തീയതി 17.08.2017). സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി�െട
അടി�ാന�ിൽ വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി ലഭി�ാ�� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േകാേള�ക�െട
േകാ�കൾ *

                        �ടി�ിക വർഷം തിരി�്
ആെക

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1 HM004 36000 40000 --- --- --- --- 76000

2 MM006 19000 2185000 2185000 2185000 2135000 2080000 2080000 12869000

3 MM007 --- --- 2137500 --- --- 1770000 1770000 5677500

4 MM009 310000 2055000 2795000 2100000 2255000 2100000 2100000 13715000

5 MR009 --- --- --- 100000 120000 120000 120000 460000

6 MR010 69000 179000 320000 240000 240000 240000 240000 1528000

7 MR028 --- --- --- --- 30000 --- --- 30000

8 MP009 --- --- --- --- --- --- 30000 30000

9 MP008 --- 30000 30000 30000 30000 30000 30000 180000

10 MP029 --- 25000 --- --- --- --- --- 25000

11 MN021 420000 --- --- --- --- --- --- 420000

12 MN027 11500 --- --- --- --- --- 30000 41500

13 MN029 503000 --- --- --- --- --- --- 503000

ആെക �ടി�ിക 3,55,55,000

*േകാ�ക�ം േകാേള�ക�െട വിവര��ം �വെട േചർ��.

HM004- ഗവ: േഹാമിേയാ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

MM006- ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��രം

MM007- ഗവ:െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാ�യം

MM009-ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്



MR009-ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

MR010-ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��രം

MR028- ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാ�യം
MP009-ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാ�യം

MP008- ഗവ: െമഡി�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��രം

MP029- േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസ��ി�ൽ സയൻസ്, ഗവ:ടി.ഡി.െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ആല�ഴ

MN021- ഗവ: ന�ിംഗ് േകാേളജ്, ആല�ഴ

MN027- ഗവ: ന�ിംഗ് േകാേളജ്, തി�വന��രം

MN029- ഗവ: ന�ിംഗ് േകാേളജ്,��ർ

             �ടി�ിക ഡിമാ�് രജി�ർ, തൻവർഷ ഡിമാ�് രജി�ർ എ�ിവ എ�തി, വാർഷിക
ഡി.സി.ബി.ത�ാറാ�ി, സം�ി�ം എ�തി ആധികാരികമാ�ാ�തിനാൽ ഈ �ക�െട �ത�ത
പരിേശാധി�് ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ി�ി�. ഗവൺെമ�് േകാേള�കളിൽ നി�് ലഭി�ാ�� ഫീസിെ�
ക�ത�മായ കണ�് േരഖക�െട പിൻബലേ�ാെട ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���ം വിവിധ
ഫീസിന�ളിലായി �ടി�ികയായി�� �ക ഈടാ��തി�� നടപടികൾ
ഊർ�ിതെ��േ���മാണ്.

(ii) വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ മാ� സർ�കലാശാലകളിൽ (parent university) 

     നി�ം ലഭി�ാ�� �ടി�ിക ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.
         ഈ കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം �റെ��വി� 2010-11െല എൽ.എഫ്.(െക.�.എ�്.എസ്.) ജി.1-113/2015
ന�ർ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഖ�ിക 2.4 ആയി േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട 04.06.2010െല
56/അ�ാദമിക്/ജി.സി.-7/2010 ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�വയിൽ -
2009-10 വർഷം അഫിലിേയഷൻ �മീകരണ നടപടികൾ ആവശ�മാ�� �ാപന�ളിൽ നി�ം
ലഭ�മാേക� 7,20,83,000/-�പ�െട (24.03.2010െല 11/അ�ാദമിക്/�ഹാസ്/ 2010 ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം) വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. മാ� സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം ലഭി�ാ��
�ടി�ിക�െട വിശദാംശ��ം ആയത് ഈടാ�വാൻ സർ�കലാശാല സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിവര��ം
ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം. 3/16-17 തീയതി
17.08.17) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�. ഈ �ക ''ലഭി�ാ�� �കയായി'' വാർഷിക കണ�ിൽ (Balance
Sheet) ഉൾെ���ിയി�മി�. മാ�സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം ലഭി�ാ�� �ക�െട �ത�മായ കണ�്
ത�ാറാ�ി ആയത് ഈടാ��തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�ി�

(iii) ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ്- പിഴയിന�ിൽ ലഭി�ാ��ത് 
     ₹1,06,00,000

             സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 18.09.2015െല 28-ാമത് മീ�ിംഗിൽ ഇേ�ണൽ
എ�ാമിന�െട �റ�� േകാേള�കളിൽ നി�ം ശി�ണ നടപടി�െട ആദ� ഘ�മായി പിഴ �മ�ാൻ
തീ�മാനി�ി��്.

(എ) 30.07.2016െല 33-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ ഇേ�ണൽ എ�ാമിന�െട �റ�� 13

േകാേള�കളിൽ നി�ം 34,00,000/-�പ പിഴ �മ�ാൻ തീ�മാനെമ��ക�ം 23.08.2016െല �.ഒ.നം.
െക.�.എ�്.എസ്./എ�ാം.ജനറൽ/5358/ജി.സി./2015(3) �കാരം ഉ�രവായി���്. ഇതിൽ ഇനി�ം പിഴ
അടവാ�ാ�� േകാേള�ക�െട വിവര�ൾ താെഴ നൽ��. (എൻക�യറി നം. 7/16-17 തീയതി 29.08.2017)



�മ
നം.

േകാേളജിെ� േപര് ലഭി�ാ��
�ക

1
ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

8,00,000

2
ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
മേ�രി

3,00,000

3 MOSCെമഡി�ൽ േകാേളജ് 2,00,000

4 മലബാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് 1,00,000

ആെക 14,00,000

(ബി) �ടാെത 2016 െഫ�വരി, ആഗ�്, െസപ്�ംബർ, ഒേ�ാബർ മാസ�ളിലായി നട� MBBS (1st & 2nd

Regular & supplementary) പരീ�കൾ�് ഇേ�ണൽ എ�ാമിന�െട �റവ് �ലം ₹1,15,00,000/-
(06.03.2017െല 37-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, അജ� 37.23, അ�ബ�ം 10) പിഴ �മ�ിയതിൽ ₹
23,00,000/- മാ�േമ അടവാ�ിയി��. ഈയിന�ിെല പിഴ ₹ 92,00,000/- ഈടാ�ാ��്. ആയതിെ�
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���

�മ
നം.

േകാേള
ജിെ�
േപര്

1st

MBBS
Supple.

Feb
2016

1st

MBBS
Reg &
Supple.

Aug
2016

2nd
MBBS

Feb
2016

2nd
MBBS

Oct.
2016

3rd

MBBS
Part I
Feb
2016

3rd

MBBS
Part I
Sep
2016

1st

Professi
onal
MBBS
Supple.
Feb.16

1st

Professio
nal MBBS
Regu/
Supple.
Aug.16

3rd

MBBS
Professi
onal
MBBS
Part I
Feb 16

2nd

professi
onal
MBBS
R/S Feb
16

2nd

professi
onal
MBBS
R/S
october
16

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 GMC EKM 200000 100000 300000 200000 300000 200000 200000 100000 500000 300000 200000 2600000

2
GMC
Manjery

100000 200000 100000 200000 600000

3
ACME
Pariy
aram

100000 200000 100000 200000 600000

4

Sreenara-
yana
Medical
College

100000 100000 200000

5
GMC
Palak
kad

200000 200000 400000

6

Trava
ncore
Medical
College

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 800000

7
Kannur
Medical
College

100000 100000 100000 100000 100000 100000 600000

8
Malabar
Medical
College

100000 100000 100000 100000 400000

9 MOSC 100000 100000 100000 100000 100000 100000 600000

10 CSI MC 100000 100000 200000

11 Karuna 100000 100000 200000



Medical
College

12 KMCT 200000 100000 100000 200000 600000

13
Aseezia
Medical
College

300000 300000 600000

14 MES 100000 100000 200000

15 SUT 200000 200000 400000

16
Jubilee
Medical
College

100000 100000 200000

ആെക 9200000

     എ�ാൽ പിഴയിന�ിൽ ലഭി�ാ�� 1,06,00,000/-�പ�െട വിവരം വാർഷിക കണ�ിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ി�മി�. സർ�കലാശാല�് വിവിധയിന�ളിലായി ലഭി�ാ�� �കക�െട �ത�മായ കണ�്
ത�ാറാ�ി വാർഷിക കണ�ിെല ബാലൻസ് ഷീ�ിെ� ആ�ി ഭാഗ�് '' ലഭി�ാ�� �കയായി''
േരഖെ��േ���ം ആയത് ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

(ആ)ഡി.സി.ബി.രജി�ർ, അരിയർ ഡിമാ�് രജി�ർ എ�ിവ എ�തി
��ി��ി�

         സർ�കലാശാല�് വിവിധ ഇന�ളിലായി ലഭിേ��തായ �കകൾ (demand), അതിൽ പിരി�
കി�ിയത് (collection), ലഭി�ാൻ അവേശഷി�� �ക (balance) എ�ിവ�െട �തിമാസ കണ�ം
�തിവർഷ കണ�ം എ�തി വാർഷിക സം�ി�ം ത�ാറാ�ി ��ിേ����്. എ�ാൽ നാളി�വെര
സർ�കലാശാല ഇ�കാര�� രജി��കൾ എ�തി ��ി��ി�. വിവിധ വരവിന��െട ഡിമാ�് �ൻ��ി
ത�ാറാ�ാെത അവ�െട പിരിവ് (collection) മാ�മാണ് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ രജി��കളിൽ
േരഖെ���ിവ��ത്. വരവിന�ളിൽ ലഭി�ാ�� �ടി�ിക ഉൾെ���ി അരിയർ ഡിമാ�് രജി�റിൽ
എ�തി ��ി��ി�. സർ�കലാശാല�െട എ�ാ ഫീസിന�ൾ�ം തൻവർഷം, �ൻ�ർ, �ടി�ിക
എ�ി�െന േവർതിരി�് കണ�് ��ിേ���ം വാർഷിക ഡി.സി.ബി.ത�ാറാ�ി സം�ി�ം
ആധികാരികമാേ���മാണ്.

        

സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട ഒ� �ർ� ചി�ം ഓഡി�് േപാ�� ��ാമെതാ� ഏജൻസി�് ലഭിേ��ത്
�ാപന�ിെ� വാർഷിക കണ�ിൽ നി�മാണ്. ഡിമാ�് രജി��കൾ എ�തി ��ി�ാ��ം
വാർഷിക ധനകാര� പ�ികകളിെല �ത�തയി�ാ��ം സർ�കലാശാല�െട കണ� ��ി�ിെല
അ�ർ�തെയ �തിഫലി�ി��.

2-2   സർ�കലാശാലയുെട ഫീ� നിർ�യ�ിെല
അപാകതകൾ
സർ�കലാശാല 2013-14 �തൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വെര�� ഫീസ് നിർ�യി�് ഈടാ�ിയതിെല
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.                    

        23.07.2013 െല 5285/AC/KUHS/2011 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം 2013-14 വർഷേ��� വിവിധ
ഫീ�കൾ സർ�കലാശാല നിർ�യി�ി��്. ഇേത �ടർ�് േമൽ ഉ�ര� �കാരം നിർ�യി� ഫീസിന്
ഇളവ�വദി�െകാ�ം �നർനിർ�യി�െകാ�ം 2016-17 വെര�� കാലഘ��ളിൽ നിരവധി ഉ�ര�കൾ



സർ�കലാശാല ഇറ�ിയി��്. 23.07.2013 െല ഉ�രവിെല ഫീസ് നിര�ം പി�ീട് ഫീസ് ഇളവ്
അ�വദി�െകാ�� ഉ�ര�കളിെല നിര�ം 1,2,3 പ�ികകളിലായി താെഴ േചർ��.

പ�ിക 1

�മ
നം.

െമഡി�ൽ ��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി േകാ�്

23.07.2013െല
5285/AC/KUHS/2011

ന�ർ ഉ�രവ്

07.09.2013െല
5285/AC/KUHS/2011 ന�ർ
ഉ�രവ്

1 Fee for provisional affiliation 15,00,000 10,00,000

2
Refundable deposit for new
superspeciality course

15,00,000 5,00,000

3
Refundable deposit for
enhancement of seats

10,00,000 Nil

4 Annual Administration fee 2,00,000/course 50,000/student

5
Continuation of provisional
affiliation fee

2,00,000/course 50,000/speciality

പ�ിക 2

�മ
നം.

ഇനം

23.07.2013െല
5285/AC/KUHS/2011

ന�ർ ഉ�രവ്

17.12.2013െല
6296//AC.B/KUHS/2013 ന�ർ
ഉ�രവ്

1

Nursing

Bsc Nursing

Post Basic Bsc
Nursing

Msc Nursing

30,000/each subject

30,000/each subject

50,000/each subject

30,000/college irrespective of
subject

2

Pharmacy

B.Pharm

M.Pharm & other
pharmacy PG

Pharm.D

30,000/each subject

30,000/each subject

30,000/each subject

30,000/college irrespective of
subject

പ�ിക 3

�മ
നം.

ഇനം

23.07.2013െല
5285/AC/KUHS/2011

ന�ർ ഉ�രവ്

19.01.2015െല
6296//AC.B/KUHS/2013
ന�ർ ഉ�രവ്

1 Dental PG Course 6,00,000 for every 2 seats and NIL



Refundable deposit
for enhancement of
seats

fraction there of for each course

Dental PG Course

Provisional
affiliation

10,00,000/-
(5 lakhs for enhancements of
every 2 seats and fraction thereof
)

5,00,000
(irrespective of the
number of seats)

2

Medical PG Course

Fee for provisional
affiliation

10,00,000/-(for each new PG
Course)

7,50,000/- for each new
PG Course)

5,00,000/-(for each new diploma
course)

4,00,000/-(for each
new diploma course)

6,00,000/-(for enhancement of 2
seats and fraction thereof in PG
Course)

Nil

250000/- for enhancement of 2
seats and fraction thereof in
diploma course

Nil

ഓഡി�് കാലയളവിെല ഫീസ് നിർ�യ രീതി

                19.1.2015 െല 6296/AC.B/KUHS/2013 ന�ർ ഉ�ര� �കാരമാണ് 2016-17 വർഷേ���
ഫീസ് നിർ�യി�ിരി��ത്. സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� വിവിധ സ�ാ�യ
േകാേള�ക�െട ഫീസ് നിർ�യി��തിനായി േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം - 2010
അ�ശാസി�� സർ�കലാശാല�െട വിവിധ അധികാര�ാന��െട �മതല�ം, 2015-16 �തൽ
ഫീ�കൾ നിർ�യി��തിനായി ഇവ വഹി� പ�ം താെഴ െകാ���.

വിവിധ അധികാര�ാന��െട �മതലകൾ

     വ��് 6(xxxix) – ഫീസ് നി�യി�ക�ം നിർ�യി�െ�ടാ�� രീതിയിൽ അ�െന�� ഫീസ്
ആവശ�െ��ക�ം സമാഹരി�ക�ം െച�ക എ�ത് സർ�കലാശാല�െട അധികാര�ളി�ം
�മതലകളി�ം ഉൾെ���.

ഇ�കാര�� ഫീസ് നിർ�യാധികാരം നൽകിയിരി��ത് സർ�കലാശാല�െട വിവിധ അധികാര
�ാന�ൾ�ാണ്.

     വ��് 25(1)(xxii)-ഫീ�ം മ�ചാർ�ക�ം നിർ�യി��തിൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന്
നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക എ�ത് അ�ാദമി�് കൗൺസിലിെ� �മതലയാണ്.

     വ��് 23(iii)- സർ�കലാശാല�െട സ����ം ഫ�ക�ം ൈകവശം െവ��ം അവ�െട നിയ�ണ�ം
ഭരണ�ം നട�ക എ�ത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� �മതലയാണ്.( വ��് 64(1) – university fund
includes “ all fees received”)

    വ��് 77(1)(vi)– സർ�ാരിെ� �ൻ��ി�� അംഗീകാരം �ടാെത സർ�ാരി� �ത��മാേയാ
പേരാ�മാേയാ അധിക സാ��ിക ബാധ�ത�് ഇടയാ��, അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കെള
സംബ�ി�� ഏെത�ി�ം തീ�മാനം എ��ാൻ പാ���മ�.

                സർ�ാരിെ� �ൻ��ി�� അ�വാദേ�ാെട�ം അ�ാദമി�് കൗൺസിലിെ�
നിർേ�ശ��േട�ം അടി�ാന�ിൽ ഫീസ് നിർ�യി��തി�ം ഈടാ��തി��� നടപടികൾ
ആവി�രി��തി�� അധികാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ നി�ി�മാണ്. േകരള ആേരാഗ� ശാ�



സർ�കലാശാല നിയമം 2010െ� ബ�െ�� വ��കൾ�് വി��മായി ഓഡി�് കാലയളവിൽ ഫീസ്
നിർ�യി�് ഈടാ�ിയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

പ�ിക -4

�മ
നം

തിയതി
അധികാര�ാനം/
സർ�കലാശാല
ഉ�രവ്

തീ�മാനം റിമാർ�്

1 15.11.2014
13-ാം ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി

Affiliation fee
proposed for the
Academic year 2015-
16 was discussed.
PVC explained that in
view of the stay
order of the High
Court on the
notification of fee
structure 2013-14,
university had held
discussion with
management
representative of
medical, dental and
ayush streams and
matter was placed in
the designated
committee constituted
as per the direction

of the 17th meeting of
GC.Since the
affiliation/continuation
of affiliation process
for the year 2013-14
and 2014-15 was
already completed, it
is not possible to
revise the fees
retrospectively. It was
decided that the
modified and revised
affiliation fee shall be
implemented from
2015-16 subject to the
approval of GC

ഫീസ് നിർ�യി
��തിേനാ/
�നർനിർ�യി
��തിേനാ
ആയത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിന്
നിർേ�ശി
��തിേനാ
ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി�് സർ�
കലാശാലാ നിയമം
അധികാരം
നൽകിയി�ി�.

2 17.11.2014 22-ംഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

Approval of the
minutes of the 15th
Finance Committee
meeting

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ 15-ാ
മത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി മിനി�്സ്



അംഗീകരി�െവ�ി
�ം �പാർശ െച�
ഫീസ് നിര�കൾ
ചർ�െച�തായി
കാ��ി�

3 19.1.2015
ഫീസ് നിർ�യി�
ഉ�രവ് നം.
6296/AC.B/KUHS/2013.

ഈ ഉ�രവിെല
ര�ാമെ� ഖ�ിക
യിൽ പറ��ത്
ഇ�കാരമാണ്. “ The

22nd meeting of GC
has approved for the
revised fee for
affiliation and allied
matters for self
financing colleges
affiliated to this
university for the
year 2015-16 are
shown below.

ഈ ഉ�ര�
�കാരം 2015-16
�ത�� ഫീസ്
നിർ�യി�.
െമഡി�ൽ,
െഡ�ൽ, പി.ജി.
േകാ�കൾ�്
ഫീസിളവ്
അ�വദി�ിരി��.

4 21.5.2016
12-ംഅ�ാദമി�്
കൗൺസിൽ

“As per Kerala
University of Health
Science Act 2010,
section 25, sub
section xxii the
Academic Council has
to make proposal to
the GC to prescribe
fees and other
charges and the GC is
the authority to fix
and regulate the
fees”.

“ The university has
fixed the fee to be
remitted by colleges
for affiliation and
allied matters of
various courses for
the Academic years
2015-16 onwards vide
decision 22.23 of

22nd GC

17.11.2014െല 22-ാ
മത് ഗേവണിം ഗ്
കൗൺസിലിൽ
2015-16 �ത��
ഫീസ് നിർ�യി�ി
��് എ� ഒ�
വാചക�ി�െട
ഫീ�ം മ�് ചാർ�
ക�ംനിർ�യി��
തി�ം �പാർശ
െച��തി���
അ�ാദമിക്
കൗൺസിലിെ�
വി�ലമായ
അധികാരം
പരിമിതെ���ി
കാ��.

5 30.7.2016
33-ംഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

The GC approved the
minutes of the
Academic Council

---



            േമൽ പരാമർശി�� �കാരം 2013-14 െല ഫീസ് �നർനിർ�യ ഉ�രവിെനതിെര
ൈഹേ�ാടതിയിൽ േ� നിലനിൽ�േ�ാൾ മാേനജ്െമ�് �തിനിധിക�മായി ചർ� നട�ി 2015-16
വർഷം �ത�� ഫീസ് �നർനിർ�യി�ിരി��. ഫീസിളവ് അ�വദി�െകാ�് സർ�കലാശാല
�റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ�് സർ�ാരിെ� �ൻ��ി�� അംഗീകാരം വാ��ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.14/16-17) ഓഡി�് എൻക�യറി�് നൽകിയ മ�പടിയിൽ ''ഫീസ് നിർ�യി��തിന് ഒ� സമിതിെയ
�പീകരി�ി��് എ�ം ��ത സമിതി�െട �പാർശ അ�ാദമിക് കൗൺസി�ം ഗേവണിംഗ്
കൗൺസി�ം ചർ� െച�് അംഗീകരി�തിന് േശഷമാണ് ഉ�ര�കൾ ഇറ��ത് എ�ം, 2015-16 െല
ഫീസ് നിർ�യി��തിനായി 15.11.2014ൽ േചർ� 13-ാം ഫിനാൻസ് ക�ി�ി ഫീസ് ഘടന�് �പം നൽകി,
ഈ ഫീസ് 17.11.2014 െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�തിെന �ടർ�ാണ് 19.1.15 െല
ഉ�രവ് �റെ��വി�ത്, �ടർ� നട� അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ മീ�ിം�കളിൽ ��ത കാര�ം റിേ�ാർ�്
െച� സാ�കരണം വാ�ാൻ വി�േപായ�െകാ�ാണ് 21.5.16െല അ�ാദമിക് കൗൺസിലിൽ സമർ�ി�്
സാ�കരണം േനടിയത് '' എ�ം മ�പടി നൽ�ക��ായി.

         ഫീസ് ആവി�രി��തി�ം, �പാർശെച��തി�ം, അംഗീകരി��തി�ം സർ�കലാശാല
നിയമ�ാൽ �മതലെ���ിയ അധികാര�ാന�ളി�െട ഫീസ് നിർ�യം നിലവിൽ വ���തി�
പകരം ആയത് നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം ഉ�ര�കൾ�് അധികാര�ാന�ൾ വഴി സാ�കരണം
നൽ�� ���വഴിയാണ് സർ�കലാശാല സ�ീകരി� വ��ത്.

     േകരള സം�ാന�് �ല�ാധി�ിത േകാ�കൾ ൈകകാര�ം െച�� േകരള ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല�െട �ധാന വരവ് വിവിധ േസവന�ൾ�ായി അേപ�കർ അടവാ�� ഫീ�കളാണ്.
സർ�കലാശാല ഫ�ിെ� വലിെയാ� ഭാഗം െചലവഴി�െകാ�് വിവിധ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
നട�ിവ�� ഈ േവളയിൽ വ��മായ ആ��ണമി�ാെത�� ഫീസ് നിർ�യം വി�രഭാവിയിൽ
സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക �ിതിെയ ബാധി�ക�ം സർ�ാരിന് അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�ക�ം
െച�ം. സർ�കലാശാല�െട �ാപിത ല���ൾ ഇനി�ം ൈകവരിേ��തായ സാഹചര��ിൽ "ഫീസ്
നിർ�യം " എ� ഘടക�ിന് അർഹി�� �ാധാന�ം നൽ��തി�ം അതിനായി �മതലെ���ിയ
അധികാര �ാന�ളി�െട ഈ ��ിയ നട�ിലാ��തി�ം സർ�കലാശാല �� െച�േ��താണ്.

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3-1   ��ഡ��� േപ�സണൽ ഐഡി കാർ� അ�ടിയും
വിതരണവും - കരാർ �പകാരമു� �പവൃ�ികൾ
പൂർ�ികരി�ാെത തട�ുെവ� തുക �ാപന�ി�
ന�കിയിരി�ു�ു.
ഫയൽ നം : 8460/ 2014 /purchase/kuhs

വൗ�ർ നം.: BP 00641/09.06.2016 ₹ 1,27,878

     2014-15 വർഷേ��് 18500 വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാർ�് ഐഡി കാർ�കൾ അ�ടി��തിനായി
കാർെഡാ�ിന് 55 �പ നിര�ിൽ ആെക 10,17,500 �പ�െട ���ി M/S Mewtech Solutions Pvt Ltd,
Thrissur എ� �ാപനെ� െട�ർ വഴി െതരെ���് ഏൽ�ി�ി��്.

        2014-15 വർഷേ��് �ാപനം അ�ടി� ന�ിയ ഐഡി കാർ�ക�േട�ം, �ാപന�ിന് ന�ിയ
�ക�േട�ം ഡാ�ാ എൻ�ി വ��ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ തട�െവ� �ക�േട�ം വിവര�ൾ
�വെട െകാ���.



�മ
നം

അ�ടി� ന�ിയ
കാർ�ക�െട
എ�ം

ബിൽ നം,
തി�തി

�ക

ന�ിയ
�ക

തട� െവ� �ക

1 5782

MT/150824/0089,

Dt 24.08.15

₹ 3,18,010

₹ 2,16,768

₹ 1,01,242 – ₹21,732
=₹ 79510

(21,732 �പ
�ൻവർഷം �ാപനം
അധികം ൈക��ി
തിരിെക
ന�വാ��ത് )

2

4399

(4113 cards
received in good
condition)

MT/150510/0101

Dt 05.10.15

₹ 241945

₹ 2,09,763 ₹ 16,452

3 7854

MT/150711/0125

Dt 07.11.15

₹ 431970

₹
4,00,554

₹ 31,416

4 125

MT/160219/00178

Dt 19.02.216

₹ 9105

(അർഹത��
�ക- 8125)

₹ 7,625 ₹ 500

5 73

MT/F8B/015

Dt 10.05.16

₹ 5065

₹ 5,065 -

6 99

MT/F813/089

Dt 06.10.16

₹ 6435

₹ 6,435 -

7 29

MT/54

Dt 13.06.17

₹ 2445

₹ 2,445 -

ആെക 18075 ₹8,48,655 ₹ 127878

         2014-15 വർഷേ��� കാർ�കൾ അ�ടി� ന��തിനാ�� സേ� ഓർഡറിൽ ഐഡി
കാർഡിേല�് ആവശ�മായ ഡാ�ാ എൻ�ി കരാ�കാർ തെ� നടേ��താെണ�് പറ���്. (Annexure
A to the supply order no 8460/purchase/KUHS/2014 Dtd 26.05.2015) ആദ� അ�ടി�ായി ഐഡി
കാർ�കളിേല�� 12500 വിദ�ാർ�ിക�െട േപ�ണൽ ഡാ� ത�ാറാ�ിയി�െ��ം സേ� ഓർഡറിൽ
പറ��.( Annexure B to the supply order no 8460/purchase/KUHS/2014 Dtd 26.05.2015,
terms&conditions)



         എ�ാൽ ഐഡി കാർഡിെ� അ�ടിയി�ം �ാപന�ിന് പണം ന�ിയതി�ം താെഴ പറ�� അപാകതകൾ
കാ��.

1. �ാപനം ത�ാറാ�ിയ ഐ ഡി കാർഡിൽ േപ�ണൽ ഡാ�ാ എൻ�ി വ��ിയി�ി�ാ�തിനാൽ േമൽ
പറ�ം �കാരം ആെക ₹1,27,878 �റ� െച�ാണ് ആദ�ം സർ�കലാശാല �ാപന�ിന് ന�ിയെത�ി�ം
പി�ീട് 09.06.2016 ൽ ഈ �ക തിരിെക ന�ിയി��്. ( 09.06.2016 െല BP00641 നം വൗ�ർ , 06.06.2016
െല 294/2016/Admn./KUHS തീ�മാനം)

2. ആദ�െ� ബിൽ �കാര�� ഐ ഡി കാർ�കൾ സർ�കലാശാല�് ലഭി�േ�ാൾ തെ� ഐ ഡി
കാർ�കളിൽ ഇലേ�ാണിക് ഡാ�ാ എൻ�ി നട�ിയി�ി� എ�് സി�ം മാേനജർ അ�ാദമിക് െസ�െന
അറിയി�ി��താണ്.(േനാ�് ഫയൽ ഖ�ിക നം. 96/തീ�തി 01.09.2015) 

3. ഡാ�ാ എൻ�ി നട�ാൻ �ാപനേ�ാട് ആവശ�െ�ടാ��താെണ�ം അ�വെര ബിൽ �ക�െട 75%
മാ�ം ന�ാ��താെണ�ം േ�ാ വി സി നിർേ�ശി�തിെന�ടർ�് (േനാ�് ഫയൽ ഖ�ിക നം.
99/09.09.2015) ബി�ിൽ നി�ം കാർെഡാ�ിന് 4 �പ നിര�ിൽ �റവ് െച�ാണ് ന�ിയത്. സേ�
ഓർഡർ �കാര�� എ�ാ ���ിക�ം നട�ാ� �ാപന�ിെനതിെര കരാർ ലംഘന�ിന് നിയമ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത പി�ീ�� ബി�കളി�ം നി�ിത �ക പിടി�െവ�് ബാ�ി�� �ക
ന�കയാ��ായി��ത്.

4. �ാപന�മായി ചമ�ി�� കരാറിൽ ഡാ�ാ എന്�ി നട��തിന് �ക �േത�കമായി
പറ�ി�ി�ാ�തിനാൽ �ക പിടി�െവ��തിന് നിയമസാ�തയി� എ� വാദേ�ാെടയാണ്
�ാപന�ിന് �ടി�ിക �ക ന��തിന് സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ി��ത്. എ�ാൽ
8460/purcase/KUHS/2014/ Dt.26.05.2015 ന�ർ സേ� ഓർഡർ, കരാറിെ� ഭാഗമാെണ�് 26.08.2015 ൽ
സർ�കലാശാല വിസി�ം �ാപന�മായി ഏർെ�� കരാറിൽ വ��മാ�ിയി��താണ്.

5. ഐ ഡി കാർ�കളിെല ചി�കളിൽ വിദ�ാർ�ികെള സംബ�ി� വിവര�ൾ േരഖെ����തി��
Biometric attendence system with smart card writer എ� സംവിധാനം ഉറ�വ��ാെതയാണ് ഐഡി
കാർഡ് �ാർ�് ആ��തിന് സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ത്. ഈ നടപടി സർ�കലാശാല�െട ഭാഗെ�
വീ�യാണ്.

ഇ�ാര��ൾ�് വിശദീകരണം ന�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി
ന�ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം18/12.10.2017 )

         2014-15 വർഷേ��� േപ�ണൽ ഐ ഡി കാർ�ക�െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം സംബ�ി�
ന�നതകൾ ഈ കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം �റെ��വി�ി�� 2013-14,2014-15 വർഷ�ളിെല ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ (ഖ.നം 3-1) വ��മാ�ിയി��്. കരാർ �കാര�� എ�ാ ���ിക�ം
�ർ�ീകരി�ാതി��തിനാൽ �ാപനം ന�ിയ ബി�കളിൽ നി�ം പിടി�െവ� �കയാണ് ഓഡി�്
വർഷം തിരിെക ന�ിയി��ത്. കരാർ �കാര�� ���ി �ർ�ിയാ�ാ� �ാപന�ിന് ന�ിയ
1,27,878 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����. ��മ� രീതിയി�� പരീ�ാ നട�ി�ിന്
അനിവാര�മായ “�ാർ�് ’’’ എെ◌.ഡി.കാർഡ് അ�ടി�് വിതരണം െച��തിന് നാളി�വെര
കഴിയാതി��ത് ഉ�രവാദിത�െ��വ�െട ��തരമായ വീ�യായി ഓഡി�ിൽ കാ��. ഈ വിഷയ�ിൽ
പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-2   ഫർ�ി�ർ വാ�ൽ - േ�ാർ പർേ�� വ�വ�കൾ
പാലി�ി�ില�.
ഫയൽ നം :4082/ purchase / 2016/kuhs

�മ നം. വൗ�ർ നം./തി�തി �ക



1 BP266/28.04.2016 ₹ 1,11,900

2 BP609/06.08.2016 ₹ 11,24,757

3 BP838/02.07.2016 ₹ 11,24,757

                            ആെക ₹ 23,61,414

                 സർ�കലാശാലയിെല ഇവാേല�ഷൻ െസ�റിേല�ം വിവിധ െസ��ക�െട അേപ�
�കാര�ം പർേ�സ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയ ലി�് അ�സരി�് 57 ക���ർ കേസരക�ം, മ� ഉപകരണ��ം
വാ��തിന് 15.10.2015 ൽ �ടിയ പർേ�സ് ക�ി�ി തീ�മാനി�. അസി��മാർ/DEO മാർ, െ�ാേമാർേ��്
,െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ നിയമി�െ���വർ എ�ിവർ�് മതിയായ സൗകര�ം ലഭ�മ� എ�തിനാൽ
അടിയ�ിര ആവശ�ം ഉ�തായി കാണി�് േമൽ ലി�ിൽ നി�ം 15 ക���ർ കേസരകൾ ക�േ�ഷൻ/
െട�ർ നടപടികൾ �ടാെത M/S ല�ി ഏജൻസീസിൽ (േഗാദ്േറജ് ഡി�ിബ� �ർ) നി�ം വാ��തിന്
ഉ�രവായി��്. (സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 69/2016/purchase/KUHS തി. 31.01.2016).ആയതിന് േമൽ
�ാപന�ിന് 1,11,900 �പ ന�ക�ം െച�. എ�ാൽ ലി�ിൽ േശഷി�� വാ��ക�ം (�മ നം 2,3)
െട�ർ നടപടികൾ പാലി�ാെതയാണ് നട�ിയി��ത്.

             2013 െല േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ (ജി.ഒ.(പി) 3/2013/എസ്.പി.ഡി./21.06.2013) �കാരം
എ�ിേമ�് �ക 10 ല�േമാ അതിൽ ��തേലാ ആെണ�ിൽ വ�ാപകമായ പ� പരസ�ം നൽകി െട�ർ
�ണി�ണം. മാ�മ� സർ�ാർ ഉ�രവ് (എം എസ് ) 13/2015 / ഐ.ടി.ഡി തി 12.05.2015 �കാരം അ�്
ല��ി� �കളിൽ വില�� സാധന��െട സമാഹരണ�ിന് ഇ – െട�ർ ന   ടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
േവണം.

             എ�ാൽ സർ�കലാശാല അവശ� സാധന��െട �ൻഗണന, അത�ാവശ�ം എ�ിവ
കണ�ിെല��് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�കേയാ വാ�ൽ നടപടി�മം ചി�െ���കേയാ െച�ി�ി�. പകരം
�ൻവർഷം വിതരണം െച� �ാപനം എ� നില�് ല�ി ഏജൻസീസിെന െതരെ���കയാണ്
െച�ി��ത്.

             െട�ർ ന   ടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത വാ��കൾ നട�ിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��
ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്, (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 13/16-17,തി�തി 27.09.2017) 2015-16
കാലയളവിൽ സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വിഭാഗ�ളിേല�ം ��തായി ആരംഭി�� �ല�നിർ�യ
േക��ിേല�ം സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� കാര�ാലയ�ിേല�ം അടിയ�ിരമായി ഫർണി�ർ
വാ�� കാര�ം പരിഗണി�േ�ാൾ ഉ�ത�ണനിലവാരം ഉ�വയായിരി�ണം എ�തിനാലാണ് ��രിെല
അംഗീക ൃത ഡീലറായ M/S ല�ി ഏജൻസീസിൽ നി�ം വാ��കൾ നട�ിയത് എ�ാണ് മ�പടി
ന�ിയത്.

            േമൽ �കാരം അടിയ�ിരമായി വാ�ിയ ഫർ�ി�ർ മാസ�ൾ കഴി�ാണ് വിവിധ
െസ��കൾ�് ന�ിയി��ത്. 3 ക���ർ േടബി�കൾ ഇേ�ാ�ം വിതരണം െച�ാെത േ�ാറിൽ
��ി�ിരി��തായി 25.10.2017 ന് ഓഡി�് ടീം നട�ിയ ഭൗതീക പരിേശാധനയിൽ ക�.

         വാ�ൽ നടപടികളിെല േമൽ�റ�� അപാകതകൾ പരിഹാരനടപടികൾ�ാ�ം
മാർ�നിർേ�ശ�ിനാ�ം സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട ��യിൽെ����.



3-3   ജീവന�ാർ�് െഹ� ക�ാർേ��� പരിധിവി�്
�പതിദിന യാ�താ സൗകര�ം ഏർെ�ടു�ു�തി�
സർ�ാരിൽ നി�ും മുൻകൂർ അനുമതി വാ�ിയില�.
ഫയൽ നം. - 4978/2016/fin/kuhs

         Kerala Govt Servants conduct Rules 1960, �ൾ 93 A �കാരം െമഡി�ൽ ഓഫീസർമാെരാഴിെക മ��
ജീവന�ാർ�് െഹഡ് ക�ാർേ��് പരിധി 15 KM ആയി നി�യി�ി��്. സർ�ലർ നം
10553/adv.C2/2001P&ARD Dated 29.04.2002 �കാരം െഹഡ് ക�ാർേ��് പരിധി വി�� താമസ�ിന്
ഓഫീസ് േമലധികാരി�െട �േത�ക അ�മതി ആവശ�മാണ്. എ�ാൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ് ക�ാ�സിൽ
നി�ം 24 കി മീ �ര�� ( െഷാർ�ർ ഭാഗേ��് ) , �േത�ക യാ�ാ സൗകര�ം ഏർെ����തിനായി
M/S ��്സ് �ർസ് & �ാവൽസ് എ� �ാപനെ� ക�േ�ഷൻ �േഖന െതരെ���ക�ം �തിദിന
സർ�ീസിന് വാടകയിന�ിൽ 2,200 �പ വീതം 06/06/2016 �തൽ ന�ിവ���ം ഫയൽ
പരിേശാധനയിൽ ക�.

         െഹഡ് ക�ാർേ��് പരിധി വി� യാ�ാ സൗകര�ം ഏർെ���� സാഹചര�ം ഓഡി�് എൻക�യറി
�േഖന ആരാ�ി��. ഇ�ാര��ിൽ �േത�ക സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാെയ�ം 29.12.2015 െല
28 ◌ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന �കാരം യാ�ാ സൗകര�ം
ഏർെ���ക�മാ��ായി�ളളത് എ�ാണ് ഇ� സംബ�ി� ഓ ഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ന�ിയത്.
(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.15/16-17, 09.10.2017) യാ� െച�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം ന�ായമായ യാ�ാ �ലി
ഈടാ�ിയാണ് േമൽ സൗകര�ം ന�ിവ��െത�ം മ�പടിയിൽ പറ��. 06/06/2016 �തൽ �തിദിന
സർ�ീസ് നട��തിനായി വാടകയിന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം െചല� വ�ി��്.

�മ
നം.

മാസം
സർ�ീസ്
നട�ിയ

ദിവസ�ൾ

അ�വദി�
�ക

വൗ�ർ നം/
തി

1 �ൺ 21 46200 922/08.07.16

2 �ൈല 24 52800 1204/05.08.16

3 ആഗ�് 23 50600 1487/08.09.16

4 െസപ്�ംബർ 19 41800 1780/14.10.16

5 ഒേ�ാബർ 21 46200 2086/08.11.16

6 നവംബർ 23 50600 2749/09.12.16

7 ഡിസംബർ 24 52800 3043/05.01.17

8 ജ�വരി 23 50600 3422/06.02.17

9 െഫ�വരി 19 1/2 42900 3913/07.03.17

10 മാർ�് 26 57200
2017-18 ൽ
ന�ിയത്

ആെക 491700

                                  �തിമാസ ശരാശരി – 4,91,700/10= 49,170



         േമൽ വാഹന സൗകര�ം ഉപേയാഗി�� ജീവന�ാർ എ�, അടവാ�ിയ യാ�ാ�ലി എ�ീ
വിവര�ൾ ലഭ�മ�. 26 സീ�ക�� വാഹന�ിന് സർ�കലാശാല നി�യി� �തിമാസ നിര�കൾ
�കാരം (₹150, ₹250, ₹500) ശരാശരി 300 �പ ഒരാളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയാ�ം പരമാവധി
സർ�കലാശാല�് ലഭി�ാ�� �തിമാസ �ക 7800 �പയാണ്. �തിമാസം ഏകേദശം ₹ 41,370/-
(49170-7800) സർ�കലാശാല�് ഈ ഇന�ിൽ ന�ം സംഭവി�െകാ�ിരി��.

        െഹഡ് ക�ാർേ��് പരിധിവി�് സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് �തിദിന യാ�ാ സൗകര�ം
ഏർെ���� കാര��ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം അ�മതി ലഭ�മാേ��താണ്.

3-4   സർ �കലാശാല വിദ�ാർ�ി യൂണിയൻ
സംഘടി�ി�ു� വിവിധ പരിപാടികള�െട സാ��ിക
ഇടപാടുകളിെല അപാകതകൾ.
I. െമഡി�ൽ എ�ിബിഷൻ (MEDEX) 2016

ഫയൽ നം.10166/Dean SA/KUHS/2016

വൗ�ർ നം. 01962/തീ.25.10.2016

�ൻ�ർ �ക- 5,00,000/-

     14.11.2016 �തൽ 21.11.2016 വെര തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െവ�് െമഡി�ൽ
എ�ിബിഷൻ(MEDEX) നട��തിനായി 5,00,000/- �പ �ൻ�റായി േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ,
ഡീൻ(�ഡ�് അഫേയർസ് )ന് നൽകിയി��്. ഡീൻ(�ഡ�് അഫേയർസ് ) ഈ �ക �ണിേവ�ി�ി
�ഡ�്സ് �ണിയന് െെകമാറിയി��്. ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
താെഴ േചർ��.

1.�ൻ�ർ ആയി നൽകിയ �ക നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം 1,
ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ തീയതി �തൽ ��് മാസ�ി��ിൽ
�മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ.)419/2011/ധനം �കാരം �മീകരി�ാ�
�ൻ�ർ �ക 18% പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാ�ണെമ�ം സർ�ാർ നിർേ�ശ��്. ഈ നിർേ�ശം
പാലി�ി�ി�

2. �ൻ�ർ �ക അ�വദി��ത് സംബ�ി�് േനാ�് ഫയൽ േപജ് 2, ഖ�ിക 8-ൽ കൺസൾ��്
(ഫിനാൻസ് ) 24.10.2016ന് താെഴ പറ�ം �കാരം �റിെ��തിയി��്.

“ 2015-ൽ േകാ�യം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നട� എ�ിബിഷനിൽ ഇ�പ�ി അ�ായിരേ�ാളം ആ�കൾ
പെ���ി��്. ധാരാളം ഫാർമസ��ി�ൽ ക�നിക�ം െമഡി�ൽ �ാപന��ം എ�ിബിഷനിൽ
പെ�����്. േഗ�് ഫീ, േ�ാൺസർഷി�്ഫീ �ട�ിയ വര�ക�െട വിവര�ൾ �മീകരണ േവളയിൽ
ലഭ�മാ�വാൻ �ഡ�്സ് �ണിയേനാട് ആവശ�െ�ടാ��താണ് ''.

േനാ�് ഫയൽ േപജ് 3, ഖ�ിക 9ബി ആയി അസി��് രജി�ാർ 24.10.2016ന് താെഴ പറ�ം �കാരം
�റിെ��തിയി��്.

         “ While settling the advance, university union may be directed to submit all supporting bills with
details of various grants received, sponsorship fee amount, gate pass collection, entrance fee, fund
received from affiliated colleges if any and any other collections received on account of this event for
finance scrutiny''.



     �ടർ�് ഖ�ിക 12 ആയി േ�ാ.െെവസ് ചാൻസലർ 'Recommendation in pre para may be appoved'
എ�് േരഖെ���ക�ം ഖ�ിക 13 ആയി െെവസ് ചാൻസലർ തീ�മാനം അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്.

    �ൻ�ർ �മീകരി��തിനായി �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ െചയർമാൻ സമർ�ി� 18.02.2016 തീയതി െവ�
ക�ിെല (�ൻ�ർ അ�വദി�ത് 25.10.2016ന് ആയതിനാൽ 18.02.2016 എ� തീയതി ശരിയ�) വാചക�ൾ
താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

     '' തി�വന��രം ആ�ർേ�ദ േകാേളജിൽ െവ�് നട�ിയ MEDEX 2017 െ� ബി�കൾ െവ��. വലിയ
ബഡ്ജ�ിൽ നട�ിയ േ�ാ�ാമാണ്. �ണിേവ�ി�ി 7,00,000/-�പ �ണിയന് അ�വദി�ി��.
േ�ാ�ാമിെ� േ�ജിന് മാ�ം 12,00,000/-�പ അ��ി�ായി. �ണിേവ�ി�ി നൽകിയ 7,00,000/-�പ
േ�ജിനായി ഉപേയാഗി�. അതിെ� ബി�്, ക�േ�ഷൻ, പാൻകാർഡ് േകാ�ി �തലായവ �െട േചർ��''.

    �ൻ പറ� ക�ിൽ ഡീൻ ഒ�് െവ�ിരി��ത് 20.02.2017ലാണ്. ഇ�മായി ബ�െ��് ഡീനിെ�
23.02.2017െല വിശദീകരണം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.
     '' In order to regularise the advance sanctioned, the students union has submitted a single bill-
expenditure incurred for stage -stage with connected back drop, carpeting the stage, chairs and other
stalls for ticket counter and food etc. amounting to Rs.11,28,150/-. The MEDEX is a programme conducted in
a very large scale having an approximate expenditure covering Rs.75 lakhs- 1 crore . These amounts are
collected by the students union through sponsorship, advertisement, collecting donation from various
institutions and VIPs. If we demand for all the details of expenditure and receipts, not only the bills and
vouchers are voluminous, but also the students union may not able to arrange these things in order and
they may not like it on the unnecessary task''.

     സർ�കലാശാല നിയമം, അധ�ായം 6, വ��് 48(5) �കാരം വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ കല�ം കായിക
വിേനാദ��ം േ�ാൽസാഹി�ി���ം �വജേനാൽസവ�ം മൽസരയിന��ം നട���ം
നിർ�യി�െ�ടാ�� മ�് �മതലകൾ നിറേവ���മാ�ം ബ�െ�� എ�ാ കാര���ം സർ�കലാശാല
വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ െചേ��താെണ�് വ��മാ���്. സർ�കലാശാല നിയമ�കാരം
�പി�തമായ �ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി സംഭാവനകൾ , േ�ാൺസർഷി�്, പരസ�ം �ട�ിയ
ഇന�ളിലായി വൻ�കകൾ പിരിെ���് െചലവഴി��ത് സംബ�ി�് സർ�കലാശാല അധികാര
�ാന�ളിൽ നി�ം അ�മതി നൽകിയി�ി�. �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ വഴി സർ�കലാശാല�െട േപരിൽ
1േകാടി �പേയാളം (േമൽപറ�� ഡീനിെ� വിശദീകരണം) പിരിെ���് െചലവഴി�േ�ാൾ അതിെ�
വരവ് െചലവ് കണ�കൾ സർ�കലാശാല�െട പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�ി�.

3. 03.09.2016െല 34-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�, �ഡ�്സ് �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ�ായി പണം െചലവഴി�േ�ാൾ പാലിേ��താ�� താെഴ പറ�� നിർേ�ശ�ൾ
ഇവിെട �ൻ�ർ അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം പാലി�െ��തായി കാ��ി�.

i) �ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി�� പരിപാടികൾ�� വാർഷിക ബഡ്ജ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗീകരിേ��താണ്.

ii) െചലവ് ബഡ്ജ�ിൽ അധികരി�ാൻ പാടി�. �ണിയൻ എ�ിക��ീവ് കൗൺസിലിെ� അ�മതി�്
വിേധയമായി ഒഴിവാ�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഒ◌ാേരാ െഹ�ി��� െചലവ് ബജ�് �ക�െട
10% അധികരി�ാ��താണ്. എ�ാൽ അധികെ�ലവ് അംഗീകരി��തി�� അ�ിമ അധികാരി
െെവസ്ചാൻസലറാണ്.

iii) �ഡ�്സ് �ണിയൻ എ�ിക��ീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� ഇനംതിരി�ം െഹ�് തിരി���
വിശദമായ ബജ�് പരിപാടി�� �ൻ�ർ അ�വദി��തി�� അേപ�േയാെടാ�ം �ണിയൻ ജനറൽ
െസ��റി സർ�കലാശാലയിൽ സമർ�ിേ��താണ്.



iv) പരിപാടി �ർ�ീകരി�് 1 മാസ�ി��ിൽ �ൻ�ർ �മീകരിേ��താണ്. ആദ� �ൻ�ർ
�മീകരി�ാെത ര�ാമത് �ൻ�ർ അ�വദി�ാൻ പാടി�.

4. �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ സമർ�ി�ി�� 11,28,150/-�പ�െട ബിൽ abc എ� േപരി�� �ാപന�ിെ�
െല�ർ പാഡി��താണ്. നി�തി ബിൽ/ഇൻേവായ്സ് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

II. �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ മാഗസിെ� �സി�ീകരണം

ഫയൽ നം. 11795/Dean SA/KUHS/2016

വൗ�ർ നം. 02590/01.12.2016

�ൻ�ർ �ക – 50,000/-

     �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ െചയർമാെ� അേപ� പരിഗണി�് �ണിയൻ മാഗസിൻ
�സി�ീകരി��തി�� �ാരംഭ െചല�കൾ�ായി 50,000/-�പ ഡീൻ(�ഡ�സ് അഫേയ�് )ന്
അ�വദി�ക�ം ഡീൻ ഈ �ക �ണിയന് നൽ�ക�ം െച�ി��്. േമൽ പറ� �ൻ�ർ �മീകരി�തിെല
അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. ഡീൻ (�ഡ�സ് അഫേയ�് )െ� 28.09.2017െല �.ഒ.നം.88/2017/DeanSAഉ�രവ് �കാരം �ൻ�ർ
�മീകരി�് ഉ�രവായി��്. Closing Ceremony Programme of University Union 2015-16 എ�
പരിപാടി�െട ബി�കളാണ് ഈ �ൻ�ർ �മീകരി��തിനായി സമർ�ി�ി��ത്. ഈ പരിപാടി�്
ബജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�ി�.�ണിയൻ െചയർമാൻ 91,511/-�പ�െട െചലവ് േരഖകൾ
സമർ�ി�ി�െ��ം അതിൽ 87761/-�പ�െട െചലവ് ഫിനാൻസ് വിഭാഗം അംഗീകരി��താ�ം
േരഖെ���ിയി��്. �ൻ�ർ നൽകിയ50,000/-�പ �മീകരി��തി�ം ബാ�ി 37,761/-�പ
അ�വദി��തി�ം ഫിനാൻസ് വിഭാഗം നിർേ�ശം െവ�ി��്.എ�ാൽ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ (ഓഡി�്
റിക�ിസിഷൻ നം.03/17.08.2017) ഫയലിൽ താെഴ പറ�� െചല� േരഖകൾ മാ�മാ��ായി��ത്.

ഇനം െചലവ്

��ൾ 1550

േ�ാഫി 9900

റാ�് േജതാ�ൾ�് ക�ാഷ്
അവാർഡ്

10500

ആെക 21950

        
േമൽ പറ�� െചലവ് േരഖകളിൽ അവ��ത ഉ�തായി കാണി�് ഡീൻ (�ഡ�സ് അഫേയ�് )
12304/Dean SA/KUHS/2016/ 06.02.2017 �കാരം വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ െചയർമാേനാട് വിശദീകരണം
ആവശ�െ��െകാ�് ക�ം ന�ിയി��. ഈ വിഷയ�ളിേ�ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി(നം.16/09.10.2017)
ന�ിയതിെന�ടർ�് മെ�ാ� 87761 �പ�െട െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ക��ായി. ബജ�ിൽ
ഒ� �േത�ക ഉേ�ശ��ിനായി വകയി��ി അ�വദി� �ക വകമാ�ി െചലവഴി���ം െചല�േരഖകൾ
ആവശ�ാ�സരണം മാ�ം വ��ി ത�ാറാ�ി സമർ�ി�േ�ാൾ, അംഗീകരി� ന���ം െത�ായ
കീ�ഴ�മാണ്.

2. 09.10.2017 ന് ഓഡി�് എൻക�യറി ന�േ�ാൾ ബ�െ�� ഫയലിൽ 21950 �പ�െട െചലവ് േരഖകൾ
മാ�േമ ഉ�ായി���. മാ�മ� �ൻ�ർ �മീകരണ നടപടികൾ �ർ�ിയായി�മി�ായി��.എ�ാൽ
28.09.2017 ന് �ൻ�ർ �മീകരി�് സർ�കലാശാല ഉ�രവിറ�ിയി��്.



3. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം 1, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ തീയതി
�തൽ ��് മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സ.ഉ.(അ)419/2011/ധനം �കാരം
�മീകരണ ബി�കൾ �ൻ�ർ െെക��ി ��മാസ�ി��ിൽ സമർ�ി�ാ� പ�ം �ൻ�ർ �ക�്
പിൻവലി� തീയതി �തൽ 18% പലിശ കണ�ാ�ി ഒ��വണയായി തിരിെക ഈടാേ��താെണ�്
വ�വ���്. ഈ വ�വ� പാലി�ി�ി�.

         �ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി നട�� പരിപാടികെള സംബ�ി�് സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ അംഗീകരി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം പരിപാടിക�െട വ��െ� കാണി��തിന്
ന�ായമായ എ�ം േഫാേ�ാകെള��് ബി�കേളാെടാ�ം േചർ�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ണെമ�്
നിർേ�ശ�െ��ി�ം േമൽ�റ�� ര�് പരിപാടികൾ�ം ��ത നിർേ�ശം പാലി�ി�ി�.

        സർ �കലാശാല വിദ�ാർ�ി �ണിയൻ സംഘടി�ി�� വിവിധ പരിപാടിക�െട സാ��ിക
ഇടപാ�കളിെല അപാകതകൾ�് ത ൃ�ികരമായ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. സർ�കലാശാല
നിയമ�കാരം �പി�തമായ �ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി സർ�കലാശാല�െട േപരിൽ വൻ�കകൾ
പിരിെ���േ�ാ�ം െചലവഴി�േ�ാ�ം വ��മായ മാർഗനിർേ�ശ�ൾ ത�ാറാ�ി അംഗീകരിേ���ം
അ�കാര�� വര� െചല�കൾ സർ�കലാശാല�െട പരിേശാധന�് വിേധയമാേ�����്. ഈ
വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� �� �ണി��.

3-5   അഫിലിേയ�� േകാേളജുകൾ�്
പരീ�ാെചലവുകൾ�ായി മുൻകൂർ നൽകിയ�
�കമീകരി�ാ�തും െെവകി �കമീകരി�തും - സർ�ാർ
വ�വ�കൾ പാലി�ു�ില�.
              േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം I, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ
തീ�തി �തൽ ��മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സ.ഉ.(അ)419/2011/ധനം �കാരം
�മീകരണ ബി�കൾ �ൻ�ർ െെക��ി ��മാസ�ി��ിൽ സമർ�ി�ാ� പ�ം �ൻ�ർ �ക�്
പിൻവലി� തീയതി �തൽ 18% പലിശ കണ�ാ�ി ഒ��വണയായി തിരിെക ഈടാേ��താെണ�്
വ�വ���്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം പരീ�ാ െചല�കൾ�ായി 2016-17 സാ��ിക
വർഷം വിവിധ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ�് നൽകിയ �ൻ��കൾ പല�ം �മീകരി��തിനായി ഒ�
വർഷം വെര കാലതാമസം ഉ�ായി��്. �ടാെത ചില �ാപന�ൾ�് നൽകിയ �ൻ��കൾ നാളി�വെര
�മീകരി�ി�മി�.

     �മീകരി�ാ� �ൻ��കൾ�ം െെവകി �മീകരി� �ൻ��കൾ�ം സർ�ാർ വ�വ� െച�ം �കാരം
18% പലിശ ഈടാേ��താണ്.

         �മീകരി� �ൻ��കെള സംബ�ി�് ചില േകാേള�കൾ �� മാസം എ� സമയപരിധി��ിൽ
ബി�കൾ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം അവ പരിേശാധി�് �മീകരണ
ഉ�രവിറ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��. ഒ� �േത�ക പരീ��ായി വിവിധ �ാപന�ൾ�് ഒ�
നടപടി�മ�ി�െടയാണ് �ക അ�വദി��ത്. �ൻ�ർ ലഭി� എ�ാ �ാപന��ം ബി�കൾ
സമർ�ി�ാൽ മാ�േമ അവ �മീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�� എ�തിനാൽ ഒ� �ാപനെമ�ി�ം
ബി�കൾ സമർ�ി�ാതി��ാൽ �ൻ�ർ �മീകരി� ഉ�രവിറ�ാൻ കഴിയാ� അവ� നിലനിൽ��.
ഇത് ഒഴിവാ��തിനായി പരീ� കഴി�് നി�ിത സമയ�ി��ിൽ ബി�കൾ �ർ�മായി
സർ�കലാശാലയിൽ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��തിന് �ൻ�ർ അ�വദി�േ�ാൾ തെ� അഫിലിേയ�ഡ്
�ാപന�ൾ�് കർശന നിർേ�ശം നൽകി ഉ�രവിറേ��താണ്. സർ�ാർ നി�ർഷി�ി��
സമയപരിധി��ിൽ �ൻ��കൾ നിർബ�മാ�ം �മീകരി�് ഉ�രവാേ���മാണ്.



         നാളി�വെര �മീകരി�ാ� ആെക 8,89,600/-�പ�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആ�ം,
െെവകി �മീകരി� 1,60,85,900/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആ�ം േചർ��.

3-6   െ�പാെെവഡിം� ഇല��ടി�ൽ പാനൽ േഫാർ െമയിൻ &
ഡാ� െസ�റർ യു.പി.എ�. - റിെെവ�� എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�ില�- െചല� തട�െ�ടു�ു�ു
ഫയൽ നം. 3747/ELE WORKS KUHS 2015

ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് നം. 3747/ELE/WORKS/KUHS 2015 തീയതി 21.5.2015

സാേ�തികാ�മതി : ഇ�

കരാർ നം. ഇ�, തീയതി 22.09.2015

കരാ�കാരൻ : M/S.േസാന ഇല�ി�ൽസ് , തി�വ�

അട�ൽ �ക : ₹9,60,000/-

വർ�് ഓർഡർ നം./തീ�തി 3747/ELE/WORKS/17 KUHS 2015 തീയതി 27.07.2015

വൗ�ർ നം. തീയതി /�ക –െജ.വി.470 തീയതി 25.03.2017 ₹3,98,473/-

അള���കം നം. MB.20/15-16, CMB.17/16-17

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. /തീ�തി 9/16-17 തീയതി 31.08.2017

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം./തീ�തി 9/16-17 തീയതി 31.08.2017

ഓഡി�് എൻക�യറി/ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ എ�ിവ�് േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട
മ�പടി : 9287/എ4/ഓഡി�് /ഫിൻ/2017/KUHS തീ�തി 04.10.2017.

േമൽ�കാരം ���ി�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

(1)സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായി�ി�

         അർഹമായ ഡാ�/നിര�് �കാരമാണ് ���ി�േവ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയിരി��െത�ം,
സാേ�തിക �മത, �ണനിലവാരം എ�ിവ ഉറ�വ��ിയാണ് ���ി നിർ�ഹി�ി��ത്
എ�തി��� െതളിവാണ് സാേ�തികാ�മതി. േകരള െപാ�മരാമ� വ�� മാ�വൽ ഖ�ിക 1801.1.2�
വിേധയമായി േമൽ�കാരം ���ി� സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�ി�ാെയ�് ഓഡി�് എൻക�യറി/ഓഡി�്
റിക�ിസിഷൻ എ�ിവ�് നൽകിയ മ�പടിയിൽ സർ�കലാശാല രജി�ാർ വ��മാ�ിയി��്. േകരള
െപാ�മരാമ� മാ�വൽ ഖ�ിക 2003 �കാരം മരാമ�് പണി�െട െട�ർ പരസ�െ����തി� ��്
ഭരണാ�മതി/സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ നിർബ�മാ�ം ഉ�ായിരിേ��താണ്.

(2) പ�മാധ�മ�ളിൽ െട�ർ പരസ�ം നൽകിയി�ി�

         േമൽ�കാരം ���ി�മായി ബ�െ�� െട�ർ പരസ�ം പ� മാധ�മ�ളിൽ നൽകിയി�ി�.
സർ�കലാശാല െവബ്െെസ�് േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല/പി.ഡ��.ഡി എ�ീ
ആഫീ�കളിെല േനാ�ീസ് േബാർഡിൽ െട�ർ പരസ�ം �സി�െ���ിയി��് എ�ാണ് ഇ�മായി
ബ�െ�� ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽ�ക��ായത്. െട�ർ പരസ��ിെ� 'വിൻേഡാ പരസ�ം'
പ� മാധ�മ�ളിൽ നൽകിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ േമൽ�കാരം മരാമ� ���ി�മായി ബ�െ��്
മൽസരാധി�ിത െട��കൾ ലഭ�മായി�ി�ാെയ�് വ��മാണ്.



(3) റിെെവസ്ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�

         േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല െ�ാജ�് ഡയറ�ർ േമൽ ���ി�് ₹9.60ല�ം െചലവ്
�തീ�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ഇ�കാരം �ക െചലവ് െച��തിന് സർ�കലാശാല രജി�ാർ
ഭരണാ�മതി നൽ�ക���ായി. ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് �കയി�ം
അധികരി�് ��ത ���ി�േവ�ി ആെക ₹10,62,642/-െചലവഴി�െവ�ി�ം റിെെവസ്ഡ് എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�ി�ാ�തായി പരിേശാധനയിൽ ക�. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

     േകരള െപാ�മരാമ� വ��് മാ�വലിന് വിേധയമായി അവശ�മായ നിബ�നകൾ േപാ�ം
പാലി�ാെത ₹10,62,642/-െചലവഴി�ത് തട�െ����.

3-7   െസക�ൂരി�ി കാബിൻ േശഷി� �പവൃ�ികൾ- െചല�
തട�െ�ടു�ു�ു
ഫയൽ നം. 5474/2016 FIN KUHS

ഫയൽ നം. 90/2015 വർ�് െക.�.എ�്.എസ്.

ഭരണാ�മതി KUHS രജി�ാ�െട ഉ�രവ് നം.90/15 വർ�് െക.�.എ�്.എസ്. തീയതി 19.05.2015

സാേ�തികാ�മതി : PWD ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ എ�ി.എ�ിനീയ�െട ഉ�രവ്

നം.TSR 2015-16/2015/724 തീയതി 19.06.2015

കരാർ നം./തീ�തി 39/15-16 EE(B)TSR Dt.26.08.14

െട�ർ നിര�് : 12.3% അധികം

കരാ�കാരൻ : �ീ.എം.ഹ�ൻ

അട�ൽ �ക : ₹18,00,000/-

വൗ�ർ നം. െജ.വി.47 തീയതി 23.05.2016 ₹14,73,749/-

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.11/16-17 തീയതി 03.10.2017

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.17/16-17 തീയതി 09.10.2017

ഓഡി�് എൻക�യറി മ�പടികൾ:-നം.9827/എ4.ഓഡി�്/ഫിൻ.2017 KUHS തീ�തി 9.10.17

                                            നം. 9827/എ4 ഓഡി�്.ഫിൻ/2017/KUHS തീ�തി 20.10.17

         െസക�രി�ി കാബി�േവ� ഫൗേ�ഷ�ം �ധാന �മ�ക�ം " construction of road, Drainage and
culvert works for KUHS” എ� ���ി�െട ഭാഗമായി FIT, ആ�വ �ർ�ിയാ�ിെയ�ം േശഷി�
���ികളാണ് െച�വാനിടവ�ി��െത�ം വിവിധ ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് സർ�കലാശാല
രജി�ാർ മ�പടി നൽ�ക��ായി. ���ി നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയിൽ ക�
അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

(1) െസക�രി�ി കാബിൻ ഉ�ര െപാ�ം വെര�� ���ികൾ FIT, ആ�വയാണ് നിർ�ഹി�െത�ം ഈ
���ി�മായി ബ�െ�� ഫയൽ 3139/2012 IDP Works/KUHS വിജിലൻസ് വ��ിെ� െെകവശമാെണ�ം
സർ�കലാശാല രജി�ർ അറിയി�ക��ായി. ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഇേ�ാൾ നിർ�ഹി�ി�� ���ി�േവ�ി അർഹമായ �ക തെ�യാേണാ
െചലവഴി�ി��ത് എ�് ഉറ�വ���തിന് കഴി�ി�ി�.



(2) PWD ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�ം �ീ.എം.ഹ�ൻ എ�യാ�മാണ് ���ി
നിർ�ഹണ�ി�േവ�ി കരാറിേലർെ��ക��ായത്. കരാറിൽ ഒ� പാർ�ിയ�ാ� സർ�കലാശാല
കരാ�കാരന് ���ി നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് െചലവ് െച� �ക നൽകിയി��തായി
പരിേശാധനയിൽ ക�. സർ�കലാശാല�ം െപാ�മരാമ� വ��ം ത�ിൽ ഉ�ാ�ിയ ധാരണ
�കാരമാണ് ഇ�കാരം െച�വാനിടയായെത� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയത്.
േരഖാ�ല�� ധാരണ പരിേശാധനയിൽ കാ��തിന് സാധി�ി�. ധാരണ�െ��ിൽ ആയതിെ�
അടി�ാനം, നിയമപരമായ ഔചിത�ം എ�ിവ വിശദീകരിേ��താണ്.

(3) ��ർ PWD ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട 05.03.216െല D3.724/15 �കാരം
കരാ�കാരന് �ക നൽ��തി�േവ�ി ബി�ക�െട പകർ�് 3 എ�ം, ���ി �ർ�ീകരണ
സാ��പ�ം, ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ�െട പകർ�കൾ എ�ിവ സർ�കലാശാല�
ലഭ�മാ�ക��ായി. എ�ാൽ െചല� �ക ₹13,85,325/-നൽകിയ�മായി ബ�െ��് കരാ�കാരെ�
െെക��് രശീത് മരാമ�് ബി�ിൽ നി�ിത േകാള�ിൽ വാ�ി ��ി�ാെത �േത�കം വാ�ി
��ി�ി��തായി പരിേശാധനയിൽ ക�. ���ി�മായി ബ�െ�� ഔേദ�ാഗിക രശീത്
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

(4) കരാ�കാരനിൽ നി�് വാ�് �ക 4% േകാ�ൗ�് നിര�ിൽ ഈടാ�ിയി��്. എ�ാൽ േഫാം 1 E
സർ�ിഫി��് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.ആയത് പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

(5) െട�ർ േനാ�ീസിെല േ�ാസ് 23(e) (േഫാം.നം.83) അ�സരി�് ���ി�മായി േനരി�് ബ����ം
���ി �ർ�ീകരണ�ിന് അ�േപ�ണീയ�മായവയാണ് എ�്�ാ ഇനമായി നിർ�ഹിേ��ത്.
ഇ�ാര��ിൽ െട�ർ എ�സ് അ�വദനീയമ�ാ��മാണ്. എ�ാൽ േമൽ�കാരം ���ി�മായി
ബ�െ�� എ�്�ാ ഇനം ���ികളിൽ �മ നം. E8, E9, E10, E11, E12, E13 എ�ിവ �ല� നിർണയ
േക��ിേല�് �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�� ���ിയായി��െവ�് D3. 724/15 തീയതി 20.04.2016 �കാരം
എ�ി.എ�ിനീയർ, PWD ബിൽഡിംഗ്സ് െസ�ൻ, ��ർ സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി��്.

എ�്�ാ ഇന�ൾ�് ₹91,976/-ഉം ആയതിന് െട�ർ എ�സ് ഇന�ിൽ ₹11,313/-ഉം നൽകിയി��തായി
േബാധ�െ��ി��്.വിശദ വിവരം താെഴ േചർ��.

E8. Providing 50mm dia. Pipe ….......
189.20m@245.40

46429.68

E9. Providing 50mm dia. Pipe …........142.9m@284.11 40599.32

E10. Providing 50mm dia. Pipe.............. 10m@171.26 1712.60

E11. Providing 20mm dia. Pipe …...........9m@160.57 1445.13

E12. Providing 50mm half turn valve......... 2
Nos.@529.99

1059.98

E13. Providing 90mm ….......... 1 No.@729.99 729.99

91976.70

െട�ർ എ�സ് 91976.70 x 12.3% - ₹11,313/-

        െെപ�കൾ �ാപി�� േജാലി അത�ാവശ�മായതിനാ�ം െപാ�മരാമ� വ��ിൽ ഇ�കാരം
െച��ത് സർ� സാധാരണമായതിനാ�മാണ് ഇ�കാരം ���ി�മായി ബ�മി�ാ� എ�്�ാ ഇനം
െച�വാനിടവ�െത� മ�പടിയാണ് രജി�ാർ ലഭ�മാ�ിയത്. െപാ�മരാമ�് വ��് െത�ായ കീ�ഴ�ം
പിൻ�ട��െവ�ിൽ സർ�കലാശാല ആയത് ആവർ�ിേ�� ആവശ�കത വിശദീകരണം അർഹി��.



             �ല�നിർണയ േക��ിേല� �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ� വ���ത് അടിയ�ിര ���ിയായി
നിർ�ഹി�ക��ാെയ�ി�ം �ല�നിർണയ േക�ം �വർ�ന�മമായത് െസപ്�ംബർ 2017ൽ മാ�മാണ്
!

(6) േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല 90/2015 Works KUHS തീയതി 18.03.2016 �കാരം
ആവശ�െ��ത�സരി�് അള���ക��െട സാ��െ���ിയ പകർ�കൾ PWD താെഴ േചർ���
�കാരം ലഭ�മാ�ിയി��്. 

അള���കം നം. േപജ് ന�ർ

101/08-09 63 �തൽ 97 വെര

107/08-09 86 �തൽ 95 വെര

162/10-11 97,98

163/10-11 81 �തൽ 103 വെര

372/10-11 74 �തൽ 81 വെര

272/12-13 52 �തൽ 62 വെര

         ���ി�െട അളെവ���മായി ബ�െ�� വിവര�ളാണ് േമൽ�കാരം സാ��െ���ിയ
പകർ�കളിൽ ഉ�ത്. ബിൽ അബ്�ാ�്, െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് െപെ��്സ് എ�ിവ േരഖെ���ിയ
അള���ക�ിെ� സാ��െ���ിയ പകർ�കൾ, ���ി�മായി ബ�െ�� കരാർ �ർ��പ�ിെ�
പകർ�കൾ എ�ിവ (കരാറിെ� ആദ�െ��ം അവസാനെ��ം േപ�കളാണ് ഇേ�ാൾ ഫയലിൽ
ലഭ�മായി��ത് ) ഹാജരാ�വാനാവശ�െ��ി��െവ�ി�ം ആയത് PWD വ��ിൽ നി�് ലഭ�മാ�� �റ�്
പരിേശാധന�് ഹാജരാ��താെണ� മ�പടിയാണ് രജി�ാർ നൽകിയത്. അള� ��ക��െട
സാ��െ���ിയ േപ�കൾ ��വനാ�ം കരാർ �ർണ�പ�ിെ� പകർ�ം പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

    േമൽ അപാകതക�െട അടി�ാന�ിൽ ഈ ഇന�ിെല 14,73,749/-�പ�െട െചലവ്
തട�െ����.

3-8   �പവർ�നാവേലാകന റിേ�ാർ�്
േയാഗ�ത�� അധ�ാപക�െട അഭാവ�ിൽ നട�� അധ�യനം - ആേരാഗ�
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �ല�ച�തി�് കാരണമാ��

            സർ�കലാശാല പരീ�ക�െട �ഗമമായ നട�ി�ിേല�ായി അഫിലിേയ�് െച�
േകാേള�കളിൽ നി�ം അധ�ാപകെര ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർ ആയി സർ�കലാശാല ആവശ�െ�ടാ��്.
പരീ�ാ നട�ി�ിേല�ായി ആവശ��ിന് അധ�ാപകെര അഫിലിേയ�് േകാേള�കൾ നൽകാ�� �ലം
ശി�ണ നടപടിക�െട ഭാഗമായി ആദ�ഘ��ിൽ പിഴ ഈടാ�ാ�ം (Medical,Dental & AYUSH – 100000/-
per paper, In other cases – 50000/- per paper) �ടർ�ം ഇേ�ണൽ എ�ാമിന�െട �റവ് ഉ�ായാൽ
��ത �ാപന�ിെ� " Theory Examination Centre” എ� പദവി എ��കളയാ�ം 18.9.2015െല 28-ാമത്
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ തീ�മാനി�ി��്.



ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് 6.3.2017 ൽ േചർ� 37-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെല ( അജ� 37.23)
ചില �ധാന വ�തകൾ താെഴ നൽ��.

“* The colleges are repeatedly causing the same lapse and remitting the fine to avoid further action.

* Now the colleges have found it more economical / convenient to remit fine than to rectify the defects it is
suspected.

* Non co-operation with the examination system of the university may be viewed seriously and should be
linked with the affiliation process of the concerned colleges.”

     േമൽ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ പിഴ �ക ഇര�ിയാ��തി�ം �� തവണയിൽ ��തൽ
അധ�ാപകെര നൽകാതിരി�� �ാപന��െട അഫിലിേയഷൻ റ� െച��തി�ം ഈ ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിൽ തീ�മാനി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട തീ�മാന�ൾ ഇ�കാരമായിരിെ� 2016-17 വർഷം
18 �ാപന�ളിൽ നി�ായി 1,49,00,000/- �പ പിഴ ഈടാ�വാൻ തീ�മാനി�ി��് എ�ത്
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല േയാഗ�ത�� അധ�ാപക�െട അഭാവെ� /�റവിെന
��ി�ാണി��.

         ഒ�ിൽ ��തൽ തവണ ചില �ാപന�ൾ പരീ�ാ നട�ി�ിേല�ായി അധ�ാപകെര
നൽകാതി��ി��് എ�് സർ�കലാശാല സ�തി��െ��ി�ം ഈ �ാപന��െട "Theory Exam
Centre” എ� പദവി റ�െച�ി�േ�ാ എ� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിേനാ�� സർ�കലാശാല�െട
നിശ�ത വിഷയ�ിെ� ആ�ം ��� (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.7/29.8.2017).

    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���്, അധ�ായം XXI – 14(2) െല വ�വ� �കാരം
സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച� �ാപന�ളിെല അധ�ാപക നിയമന��ം മ� നടപടിക�ം
യഥാസമയം സർ�കലാശാലയിേല�് റിേ�ാർ�് െച�െ���േ�ാ എ� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്(
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7/16-17 തീയതി 29.8.17) ഈ സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി�� എ�ാ
േകാേള�കളിേല�ം അധ�ാപക�െട വിവര�ൾ ഉൾെ��� "ഫാ�ൽ�ി രജി�ി" ത�ാറാ�ാ��
നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം ആയതിെ� ഒ�ാം ഘ�ം �ർ�ിയാ�ക�ം െച�ീ��്. "ഫാ�ൽ�ി രജി�ി"
�ർ�ിയാ��േതാെട എ�ാ അധ�ാപകർ�ം ഫാ�ൽ�ി ഇൻഡ�് ന�ർ അ�വദി�ക�ം പി�ീട്
അവർ �ാൻ�ർ െച�െ��കേയാ പിരി� വിടെ��കേയാ െച���ം �തിയ അധ�ാപകർ
നിയമി�െ����ം സർ�കലാശാലയിൽ അറിയാൻ കഴി�� വിധ�ി�� സംവിധാനം നിലവിൽ
വരിക�ം െച�ം" എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

    ഇതിൽ നി�ം അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�കളിെല അധ�ാപക നിയമന�ം മ� നടപടിക�ം
സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�് നാളി�വെര വ��മായ അറിവി�ാെയ�് മന�ിലാ�ാ��താണ്.
പരീ�ാ നട�ി�ിനായി േയാഗ�ത�� അധ�ാപകെര ലഭി�ാെത വ�േ�ാൾ "പിഴ ഈടാ�ക " എ�
�� പരിഹാരമാർ�മാണ് നാളി�വെര സർ�കലാശാല സ�ീകരി� വ�ി��ത്. അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ
അ�മതി നൽ�േ�ാൾ മാ�ം അധ�ാപകർ ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�ക�ം, അ�ാദമിക
വർഷ�ി�ടനീളം ഈ അധ�ാപകർ ��ത േകാേള�കളിൽ �ട��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ാതിരി�ക�ം െച��. ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർ / ഇവാ�േവ�ർ എ�ിവെര സർ�കലാശാല
പരീ�ക�െട നട�ി�ിനായി നൽകാ�തിെ� �ധാന കാരണം േയാഗ�ത�� അധ�ാപകർ ��ത
േകാേള�കളിൽ ഇ� എ�ത് �വ��മാണ്. ആവശ��ി� േയാഗ�ത�� അധ�ാപകെര സർ�ാർ
നി�യി� ശ�ള െ�യിൽ (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7/16-17 തിയതി 29.8.17) നൽകി നിയമി��തി�ം
ലാഭകരം പിഴ അടവാ�ി ര�െ��ക എ� മന�ർ�േമാ അ�ാെതേയാ�� സ�കാര� മാേനജ്െമ�ക�െട
സാ��ിക ശാ�മാണ് ഇവിെട െവളിെ���ത് !

     MCI നി�ർഷി�ം �കാര�� േയാഗ�ത�� അധ�ാപക�െട അഭാവ�ിൽ സർ�കലാശാല വിഭാവനം
െച�� ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം േചാദ�ം െച�െ�ടാ��താണ്.ഇ�ര�ിൽ അവശ�



േബാധനം ലഭി�ാെത പഠി�ിറ�� വിദ�ാർ�ികൾ ൈവദ�ശാ� േമഖലയിെല കാര��മതെയ
േദാഷകരമായി ബാധി��.

     2010െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, വ��് 40 2(ix), (xiv), (xvi) �കാരം
അ��ാപക�െട േയാഗ�തക�ം സംവരണ വ�വ�ക�ം, അ�ട� നടപടിക�ം �ാ���ിനാൽ വ�വ�
െച�ാ��താണ് എ�് വ��മാ�ിയി��്. സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���ിെല �ാ���് അധ�ായം
XXI-14(2) നട�ിൽ വ���തിന് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. േയാഗ�ത��
അധ�ാപകരി�ാെത�� പരീ�ാ നട�ി�ി� മാ�മ� അധ�യന�ി�ം കടി�ാൺ ഇേട�ത്
സർ�കലാശാല�െട ഉ�രവാദിത�മാണ്. 

ഭാഗം -4 
െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�്  �പത�വേലാകനവും

4-1   വാർഷിക കണ�് �പകാരമു� വര� െചല�
വിശദാംശം

ഭാഗം വരവ് െചലവ്

1.തനത് ഫ�് 66,05,57,890 38,69,60,440

2.പ�തി 19,64,38,000 6,35,41,252

3.പ�തിേയതരം -- --

4.ഇയർ മാർ�്ഡ്
ഫ�കൾ

--- ---

5.ഋണശീർഷകം 23,38,970 17,04,338

6. മ��വ 3,25,000 ---



ആെക 85,96,59,860 45,22,06,030

4-2   സാ��ിക നില
ഇനം �ക

��ിരി�് 1,37,06,50,782

വരവ് (റസീപ്�്സ് & േപെ��്
പ�ിക �കാരം)

85,96,59,860

ആെക 2,23,03,10,642

െചലവ് (റസീപ്�്സ് & േപെ��്
പ�ിക �കാരം)

45,22,06,030

നീ�ിയിരി�് 1,77,81,04,612

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക

ഇനം
അ�ൗ�്

നം

ബാ�്/
�ഷറി
പാസ്
��്

�കാരം

റീകൺസീലിേയഷൻ
ക�ാഷ്
��്

�കാരം

�ഷറി
േസവിംഗ്സ്

ബാ�്
14/2 159088913

(+)9221
(wrong debit by

treasury)
159098134

െ�ഷൽ �ഷറി
േസവിംഗ്സ്

ബാ�് -പലിശ
14/164 30975672 ----- 3,09,75,672

എസ്.ബി.ഐ,
ജനറൽ ഫ�്

(അ�ൗ�് നം.1)
31547327832 28791007

(+)252502
(uncashed cheque)

(-)1353065
(uncleared cheque)

27690444

എസ്.ബി.ഐ,
�ഡ�്സ്

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

(അ�ൗ�്നം.2)

31340212316 2699327
(+)9824

(uncashed cheque)
2709151

എസ്.ബി.ഐ,
എ�ാമിേനഷൻ

ഫീസ്

31768842875 2529609
(+)172715

(uncashed cheque)

2702224



(അ�ൗ�് നം.3) (-)100(Bank charges)

എസ്.ബി.ഐ,
ക�ാ�സ്
േ�ാജ�്

(അ�ൗ�്നം.4)

31768843801 41970928

(+)2460(Bank
charges)

(-)40061081(uncleared
cheque)

1912307

എസ്.ബി.ഐ,
�ഡ�്സ്

െവൽഫയർ ഫ�്

(അ�ൗ�് നം.5)

31786542461 174 -- 174

എസ്.ബി.ഐ,
കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ്

- അഡ�ാൻസ്
(അ�ൗ�് നം.6)

31845195431 4976

(+)101093(uncashed
cheque)

(-)9703(Amount not
debited in passbook)

96366

എസ്.ബി.ഐ,
എ�ാമിേനഷൻ
എ�്െപൻസസ്

(അ�ൗ�് നം.8)

32267343775 6058667

(+)651167

(uncashed cheque)

(-)1400(cheque
issued but not

presented)

(-)235489(Amount
not debited in

passbook)

6472945

എസ്.ബി.ഐ.
ഇ.െപെ��്
അ�ൗ�്

33607963005 1402300
(+)44895

(uncleared cheque)
1447195

4-4   31.03.2017 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ വിശദാംശ�ൾ.
�മ
നം

ബാ�് / �ഷറി അ�ൗ�് നം.
31.03.2017 െല
നീ�ിയിരി�്

1 �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് 14/2 15,90,98,134

2 െ�ഷൽ �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് -പലിശ 14/164 3,09,75,672

3 എസ്.ബി.ഐ, ജനറൽ ഫ�് (അ�ൗ�് നം.1) 31547327832 2,76,90,444

4
എസ്.ബി.ഐ,�ഡ�്സ് രജിേ�ഷൻ ഫീസ്

(അ�ൗ�് നം.2)
31340212316 27,09,151

5
എസ്.ബി.ഐ, എ�ാമിേനഷൻ ഫീസ് (അ�ൗ�്

നം.3)
31768842875 27,02,224

6 എസ്.ബി.ഐ,ക�ാ�സ് േ�ാജ�് (അ�ൗ�് നം.4) 31768843801 19,12,307

7
എസ്.ബി.ഐ, �ഡ�്സ് െവൽഫയർ ഫ�്

(അ�ൗ�് നം.5)
31786542461 174

8
എസ്.ബി.ഐ, കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് -

അഡ�ാൻസ് (അ�ൗ�് നം.6)
31845195431 96,366



9 എസ്.ബി.ഐ, എ�ാമിേനഷൻ എ�്െപൻസസ്

(അ�ൗ�് നം.8)

32267343775 64,72,945

10 എസ്.ബി.ഐ. ഇ.െപെ��് അ�ൗ�് 33607963005 14,47,195

11
സബ് �ഷറി, െമഡി�ൽ േകാേളജ്

(�ിര നിേ�പം) ------ 1,54,50,00,000

ആെക 1,77,81,04,612

4-5   �ിരനിേ�പ�ൾ
വർഷാരംഭ�ിൽ

ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
1,34,46,38,331

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 77,50,00,000

ആെക 2,11,96,38,331

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 57,46,38,331

വർഷാവസാനം
അവേശഷി��
�ിരനിേ�പം

1,54,50,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം

�ാപനം
�ിരനിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�
�ല�ം

1
�ഷറി �ിര
നിേ�പം

134 1,54,50,00,000

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 3ൽ േചർ�ി��്.

4-6    ഓഡി�് റി�വറി
                                     ഈ ഇന�ിൽ തൻ വർഷം വരവി�.

4-7    ഓഡി�് ചാർ�
             1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം ,വ��് 19(1), 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് ച��ൾ, ച�ം 24 എ�ിവ �കാരം കണ�ാ�ിയ ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ േചർ��.

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് 85,96,59,860

(-)

സർ�ാർ �ാ�്                 – 19,64,38,000
ഋണശീർഷക വര�കൾ         – 23,38,970
എൻേഡാവ്െമ�്സ്             – 3,25,000 19,91,01,970



2016-17 വർഷേ��് ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ
പരിഗണി�� �ക

66,05,57,890

2016-17വർഷെ� ഓഡ ി�് ചാർജ് @1% 66,05,579

�ൻവർഷം അടവാ�ാൻ ബാ�ിനിൽ�� ഓഡി�്ചാർജ്

2009-10 7364

2010-11 402442

2011-12 893100

2012-13 1285101

2013-14 4876580

2014-15 4875295

2015-16 5622677

2009-10 �തൽ 2015-16 വെര അടവാ�ാൻ ബാ�ി
നിൽ�� ആെക ഓഡി�്ചാർജ്

1,79,62,559

31.03.2017ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 2,45,68,138

                ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ�
ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാേ���ം ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവൻ,തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���മാണ്.

4-8    ഓഡ ി�് �പത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 85,96,59,860

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 45,22,06,030

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 26,64,269

വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി�ാ� �ക

ഇ�

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം , ഒ��ാവേശഷി�� �ക,

നിരാകരി� 



/തടസെ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

3-1 ₹1,27,878

3-6 ₹10,62,642

3-7 ₹14,73,749

ആെക ₹26,64,269

(സി) േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ എ�ിവ��ായ

ന��ിെ� വിവരം.

                                                             ഇ�

(ഡ ി) ന�ം നിജെ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

                                                            ഖ�ിക 3.1

(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദികളായവ�െട �ിരം

േമൽവിലാസം.

ഇ�

4-9    തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� ഓ ഡി�് റിേ�ാർ��കൾ
ഓ ഡി�്
വർഷം

ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�് ന��ം
തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാനവേശഷി��
ഖ�ികക�െട എ�ം

റിമാർ�്

2009-
2010

നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).

ഇ1-169/2013/തീ.16.5.2014
17

2010-11
നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).
ജി1-113/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

17

2011-12

നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).

ജി1-114/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

20

2012-13
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.എ.�.)
ജി.2-115/2016 തീയതി10.5.2016
/01.6.2016

26

2013-14
&2014-

നം.െക.എസ്.എ(എ�്.�.)
ജി.2-151/2017 തീയതി 05.06.2017

10



15 /09.06.2017

2015-16
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.�.)
ജി.2-189/2017 തീയതി
04.08.2017/17.08.2017

15

            ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 1 നാളിതുവെര �കമീകരി�ാ� മുൻകൂറുകൾ
�മ
നം

വൗ�ർ നം/
തീയതി

�ാപനം
പരീ��െട

േപര്
ന�ിയ
�ൻ�ർ

1 1153/4.10.16
േമ�ി േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാ�യം

II MSC (Nursing) 8500

2 1043/8.9.16
MIMS േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, മല�റം

II MSC (Nursing) 2500

3 1055/19.9.16 ,, I MSC (Nursing) 4500

4 685/25.7.16
അ�ാദമി ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, പരിയാരം

I B PHARM 25000

5 1227/17.10.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്,
തി�വന��രം

III MBBS 15000

6 65/17.4.17
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാഴിേ�ാട്

III MBBS 235000

7 226/12.5.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ആല�ഴ

III MBBS 100000

8 95/24.4.17 ,, III MBBS 160000

9 65/17.4.17
ക�ർ െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, അ�ര��ി

III MBBS 95000

10 1748/3.2.17
ഗവ.െഡ�ൽ േകാളജ്,
േകാ�യം

FINAL

BDS
6000

11 644/19.7.16
ഗവ.െഡ�ൽ േകാളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

II BDS 4500

12 1540/17.12.16
അമല െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

DDVL 11500

13 253/19.05.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്,
തി�വന��രം

Medical PG 4000

14 1535/17.12.16 ഗവ.െമ ഡി�ൽ MD Paediatrics 14700



േകാളജ്,
തി�വന��രം

15 1540/17.12.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്,
തി�വന��രം

Medical PG 15500

16 651/20.7.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ��ർ

MS oto-Rhino 12300

17 1538/17.12.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ��ർ

MD
Dermatology

12300

18 1539/17.12.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ��ർ

MD PMR 12300

19 1540/17.12.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ��ർ

DCH 11500

20 692/27.06.16
ഗവ.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്,
തി�വന��രം

Gastroentrology 48300

21 1504/13.12.16
േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, തലേ�രി,
ക�ർ

Bsc Nursing-3 15000

22 1616/04.01.17
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

Bsc Nursing-1 11000

23 1410/23.11.16
നാഷണൽ േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
എള�ർ, േകാഴിേ�ാട്

Bsc Nursing-2 19000

24 1482/08.12.16
നാഷണൽ േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
എള�ർ, േകാഴിേ�ാട്

Bsc Nursing-3 20000

25 1616/04.01.17
നാഷണൽ േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
എള�ർ, േകാഴിേ�ാട്

Bsc Nursing-1 8500

26 1023/06.09.16

െക.വി.എം.
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ആല�ഴ

Bsc MLT-4 3000

27 1154/04.10.16
മൗലാന േകാേളജ്
ഓഫ് പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

Bsc MLT-4 21000

28 775/03.08.16

െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്,��ർ

Bsc MLT-1 6000

ആെക 889600



 േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 2 െെവകി �കമീകരി� മൂൻകൂറുകൾ
�മ
നം

വൗ�ർ നം/
തീയതി

�ാപനം പരീ��െട േപര് ന�ിയ
�ൻ�ർ

�ൻ�ർ
�മീകരി�
തീയതി



1 1/2.4.16 ACME പരിയാരം III MBBS 9000 30.8.16

2 958/29.8.16 ,, I MBBS 70000 13.1.17

3 83/25.4.16
അമല െമഡി�ൽ
േകാളജ് , ��ർ

III MBBS 89000 20.1016

4 992/31.8.16
അ�ീ�ിയ െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, െകാ�ം

I MBBS 84000 13.1.17

5 1/2.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
എറണാ�ളം

III MBBS 13000 30.8..16

6 958/29.8.16 ,, I MBBS 83000 13.1.17

7 1070/22.9.16 ,, III MBBS 18000 2.2.17

8 1890/27.2.17 ,, III MBBS 68000 22.6.17

9 958/29.8.16
 േഡാ. േസാമർെവൽ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
തി�വന��രം

I MBBS 70000 13.1.17

10 1/2.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
തി�വന��രം

III MBBS 22000 30.8.16

11 958/29.8.16 ,, I MBBS 159000 13.1.17

12 1070/22.9.16 ,, III MBBS 18000 2.2.17

13 1/2.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
േകാ�യം

III MBBS 19000 308.16

14 797/5.8.16 ,, I MBBS 17000 28.3.17

15 958/29.8.16 ,, I MBBS 118000 13.1.17

16 1106/26.9.16 ,, III MBBS 20000 2.2.17

17 83/25.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
ത ൃ�ർ

III MBBS 150000 29.9.16

18 958/29.8.16 ,, I MBBS 66000 13.1.17

19 1106/26.9.16 ,, III MBBS 23000 2.2.17

20 1/2.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

III MBBS 25000 30.8.16

21 83/25.4.16 ,, III MBBS 245000 29.9.16

22 958/29.8.16 ,, I MBBS 197000 13.7.17

23 1070/22.9.16 ,, III MBBS 35000 2.2.17

24 1/2.4.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
ആല�ഴ

III MBBS 15000 30.8.16

25 797/5.8.16 ,, I MBBS 18000 28.3.17

26 992/31.8.16 ,, I MBBS 117000 13.1.17

27 1070/22.9.16 ,, III MBBS 16000 2.2.17

28 1288/27.10.16 ,, III MBBS 35000 8.2.17

29 1/2.4.16 �ബിലി മിഷൻ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,

III MBBS 10000 30.8.16



��ർ

30 958/29.8.16 ,, I MBBS 70000 13.1.17

31 1/2.4.16
ക�ർ െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, അ�ര��ി

III MBBS 9000 30.8.16

32 958/29.8.16 ,, I MBBS 150000 13.1.17

33 1/2.4.16
ക�ണ െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, പാല�ാ ട്

III MBBS 13000 30.8.16

34 958/29.8.16 ,, I MBBS 83000 13.1.17

35 1/2.4.16
KMCT െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാഴിേ�ാട്

III MBBS 9000 30.8.16

36 992/31.8.16 ,, I MBBS 83000 13.1.17

37 1/2.4.16
മലബാർ െമ  ഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

III MBBS 12000 30.8.16

38 1/2.4.16
MOSC െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാലേ�രി

III MBBS 10000 30.8.16

39 958/29.8.16 ,, I MBBS 70000 13.1.17

40 1/2.4.16
MES െമ  ഡി�ൽ േകാള ജ്,
െപരി�ൽമ�

III MBBS 10000 30.8.16

41 992/31.8.16 ,, I MBBS 75000 13.1.17

42 1/2.4.16
��ഗിരി െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, തി�വ�

III MBBS 11000 30.8.16

43 958/29.8.16 ,, I MBBS 69000 13.1.17

44 1/2.4.16 SNIMS എറണാ�ളം III MBBS 10000 30.8.17

45 958/29.8.16
SUT െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
തി�വന��രം

I MBBS 76000 13.1.17

46 1/2.4.16
�ാവൻ�ർ െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്, െകാ�ം

III MBBS 10000 30.8.16

47 958/29.8.16 ,, I MBBS 65000 13.1.17

48 958/29.8.16
DM െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
വയനാട്

I MBBS 61000 13.1.17

49 958/29.8.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാള ജ്,
മേ�രി

I MBBS 78000 13.1.17

50 797/5.8.16
പി.െക.ദാസ് ഇൻ�ി��്
ഓഫ് െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്,

I MBBS 12000 28.3.17

51 958/29.8.16 ,, I MBBS 105000 13.1.17

52 958/29.8.16
അൽ അസർ െമ  ഡി�ൽ
േകാളജ്

I MBBS 127000 8.6.17

53 922/31.8.16
ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്,
പാല�ാ ട്

I MBBS 78000 13.1.17

54 922/31.8.16 ഗവ. െമ  ഡി�ൽ േകാളജ്, I MBBS 41000 13.1.17



ഇ��ി

55 789/3.8.16
അൽ അസർ   െഡ�ൽ
േകാളജ്, െതാ��ഴ

FINALBDS 11000 27.12.16

56 890/11.8.16 ,, I BDS 40000 6.2.17

57 896/16.8.16 ,, IIIBDS 10000 21.12.16

58 1858/16.2.17 ,, IVBDS 11000 21.7.17

59 777/3.8.16
Educare institute of
dental care

IIIBDS 3500 7.3.17

60 890/11.8.16
ഗവ.  െഡ�ൽ േകാളജ്,
േകാ�യം

I BDS 20000 21.12.16

61 789/3.8.16
ഗവ.  െഡ�ൽ േകാളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

FINALBDS 24000 27.12.16

62 890/11.8.16 ,, I BDS 20000 21.12.16

63 896/16.8.16 ,, III BDS 22000 21.12.16

64 1858/16.2.17 ,, IVBDS 22000 21.7.17

65 643/18.7.16
ഗവ.  െഡ�ൽ േകാളജ്,
തി�വന��രം

FINALBDS 5500 7.3.17

66 777/3.8.16 ,, I BDS 5000 21.4.17

67 779/3.8.16 ,, III BDS 4500 7.3.17

68 789/3.8.16 ,, I BDS 20000 27.12.16

69 890/11.8.16 ,, IBDS 23000 21.12.16

70 896/16.8.16 ,, III BDS 14000 27.12.16

71 644/19.7.16 KMCT െഡ�ൽ േകാളജ് I BDS 4500 16.12.16

72 853/9.8.16 ,, IIBDS 60000 23.1.17

73 896/16.8.16 ,, III BDS 20000 27.2.17

74 789/3.8.16
ഇ�ിരാഗാ�ി ഇൻ�ി��്
ഓഫ്  െഡ�ൽ േകാളജ്

FINAL BDS 15000 27.12.16

75 890/11.8.16 ,, I BDS 37000 21.12.16

76 896/16.8.16 ,, III BDS 14000 21.12.16

77 890/11.8.16
മലബാർ െഡ�ൽ
േകാളജ്

I BDS 45000 21.12.16

78 896/16.8.16 ,, III BDS 9000 27.2.17

79 789/3.8.16
��ൽ ഇ�ാം   െഡ�ൽ
േകാളജ്

FINALBDS 19000 27.12.16

80 789/3.8.16
��ഗിരി ഇൻ�ി��്
ഓഫ്    െഡ�ൽ സയൻസ്

FINALBDS 20000 27.12.16

81 890/11.8.16 ,, I BDS 20000 21.12.16

82 799/3.8.16
േറായൽ െഡ�ൽ
േകാളജ്

FINALBDS 19000 27.12.16

83 890/11.8.16 ഗവ. െഡ�ൽ േകാളജ്, I BDS 20000 21.12.16



ത ൃ�ർ

84 580/4.7.16
മൗലാന േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി,
െപരി�ൽമ�

III B PHARM 9000 14.11.16

85 645/19.7.16 ,, II B PHARM 7500 29.11.16

86 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

87 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 41000 21.10.16

88 898/17.8.16 ,, III B PHARM 37000 3.2.17

89 960/29.8.16 ,, I B PHARM 38000 3.2.17

90 645/19.7.16
ൈ�ം േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി, പാല�ാ ട്

II B PHARM 8500 29.11.16

91 518/27.6.16 ,, II B PHARM 39000 10.1.17

92 960/29.8.16 ,, I B PHARM 39000 3.2.17

93 645/19.7.16
സാൻേജാ േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി സയൻസ്,
പാല�ാ ട്

IIB PHARM 8500 29.11.16

94 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

95 960/29.8.16

മൗ�് സിേയാൺ
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്$ റിസർ�്,
പ�നംതി�

IB PHARM 44000 6.6.17

96 802/5.8.16

േഡാ. േജാസഫ്
മാർേ�ാമ ഇൻ�ി��്
ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്
റിസർ�്,ആല�ഴ

I B PHARM 7000 23.12.16

97 960/29.8.16 ,, I B PHARM 42000 3.2.17

98 580/4.7.16

ദ ഡയിൽവി� േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്$ റിസർ�്,
തി�വന��രം

III B PHARM 10000 14.11.16

99 645/19.7.16 ,, IIB PHARM 9500 29.11.16

100 757/3.8.16 ,, IB PHARM 7000 23.12.16

101 387/8.6.16 ,, IVB PHARM 34000 21.10.16

102 518/27.6.16 ,, II B PHARM 43000 10.1.17

103 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 28000 7.3.17

104 898/17.8.16 ,, IIB PHARM 35000 3.2.17

105 960/29.8.16 ,, I B PHARM 41000 3.2.17

106 580/4.7.16
KTN േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി,ചളവറ

III B PHARM 10000 14.11.16

107 645/9.7.16 ,, II B PHARM 10500 29.11.16



108 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

109 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 41000 21.10.16

110 518/27.6.16 ,, II B PHARM 45000 10.1.17

111 898/17.8.16 ,, III B PHARM 44000 8.2.17

112 998/17.8.16 ,, I B PHARM 50000 3.2.17

113 580/4.7.16
  ടി.ഡി.െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ആല�ഴ

III B PHARM 7500 4.10.16

114 757/3.8.16 ,, I B PHARM 5000 23.12.16

115 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 19000 21.10.16

116 518/27.6.16 ,, II B PHARM 17000 10.1.17

117 898/17.8.16 ,, III B PHARM 17000 3.2.17

118 960/29.8.16 ,, I B PHARM 17000 3.2.17

119 469/20.6.16
െസ�് േജാസഫ് േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി,
േചർ�ല

IV B PHARM 9000 4.10.16

120 580/4.7.16 ,, III B PHARM 11000 14.11.16

121 469/20.6.16
െസ�് േജാസഫ് േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി ,
േചർ�ല

IVB PHARM 9000 4.10.16

122 580/4.7.16 ,, III B PHARM 11000 14.11.16

123 387/8.6.16 '' IV B PHARM 45000 21.10.16

124 518/27.6.16 ,, II B PHARM 45000 10.1.17

125 642/18.7.16 ,, I BPHARM(D) 75000 23.12.16

126 688/25.7.16 ,, II B PHARM 28000 7.3.17

127 898/17.8.16 ,, III B PHARM 42000 3.2.17

128 960/29.8.16 ,, I B PHARM 41000 3.2.17

129 387/8.6.16
െസ�് െജയിംസ്
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്, ചാല�ടി

IV B PHARM 46000 21.10.16

130 518/27.6.16 ,, II B PHARM 45000 10.1.17

131 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 69000 23.12.16

132 685/25.7.16 ,, I PHARM(D) 21000 18.7.17

133 688/25.7.16 ,, II B PHARM 40000 7.3.17

134 689/26.7.16 ,, IV PHARM(D) 55000 7.6.17

135 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 55000 19.4.17

136 898/17.8.16 ,, III B PHARM 37000 3.2.17

137 960/29.8.16 ,, I B PHARM 37000 3.2.17

138 960/29.8.16 ,, I B PHARM 58000 3.2.17

139 387/8.6.16 ��ഗിരി േകാളജ് ഓഫ് IV B PHARM 44000 21.10.16



ഫാർമസി, തി�വ�

140 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 71000 23.12.16

141 685/25.7.16 ,, I PHARM(D) 22000 18.7.17

142 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 42000 5.6.17

143 689/26.7.16 ,, IV PHARM(D) 52000 18.5.17

144 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 70000 19.4.17

145 898/17.8.16 ,, III B PHARM 34000 3.2.17

146 802/5.8.16
KMCT േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

I B PHARM 6000 23.12.16

147 580/4.7.16
രാജീവ്ഗാ�ി ഇൻ�ി��്
ഓഫ് ഫാർമസി,
��രി�ർ

III B PHARM 10000 14.11.16

148 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

149 757/3.8.16 ,, I B PHARM 8000 23.12.16

150 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 24000 21.10.16

151 518/27.6.16 ,, II B PHARM 34000 10.1.17

152 960/29.8.16 ,, I B PHARM 35000 3.2.17

153 580/4.7.16
ന��് േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി, തി�വ�

III B PHARM 10000 14.11.16

154 645/19.7.16 ,, II B PHARM 8500 29.11.16

155 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

156 518/27.6.16 ,, II B PHARM 44000 10.1.17

157 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 53000 23.12.16

158 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 44000 3.2.17

159 898/17.8.16 ,, III B PHARM 35000 3.2.17

160 960/29.8.16 ,, I B PHARM 44000 3.2.17

161 580/4.7.16
െന� േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി, തി�വില�ാമല

III B PHARM 15000 14.11.16

162 757/3.8.16 ,, I B PHARM 10000 23.12.16

163 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 55000 21.10.16

164 518/27.6.16 ,, II B PHARM 49000 10.1.17

165 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 68000 23.12.16

166 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 42000 7.3.17

167 785/3.8.16 ,, III B PHARM 68000 19.4.17

168 898/17.8.16 ,, III B PHARM 56000 3.2.17

169 898/17.8.16
മാർ ഡയേ�ാറസ്
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,
തി�വന��രം

III B PHARM 36000 3.2.17



170 998/1.9.16 ,, I B PHARM 36000 3.2.17

171 580/4.7.16
നാഷണൽ േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി,േകാഴിേ�ാട്

III B PHARM 11000 14.11.16

172 645/19.7.16 ,, II B PHARM 11000 29.11.16

173 757/3.8.16 ,, I B PHARM 10000 23.12.16

174 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 38000 21.10.16

175 518/27.6.16 ,, II B PHARM 53000 10.1.17

176 641/16.7.16 ,, V PHARM(D) 14000 29.5.17

177 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 73000 23.12.16

178 685/25.7.16 ,, I PHARM(D) 9000 18.7.17

179 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 62000 7.3.17

180 689/26.7.16 ,, IV PHARM(D) 38000 18.5.17

181 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 60000 19.4.17

182 898/17.8.16 ,, III B PHARM 49000 3.2.17

183 960/29.8.16 ,, I B PHARM 58000 3.2.17

184 898/17.8.16 ,, III B PHARM 42000 3.2.17

185 960/29.8.16 ,, I B PHARM 45000 3.2.17

186 645/19.7.16
ജാമിയ സലഫിയ
ഫാർമസി േകാളജ്,
മല�റം

IV B PHARM 8000 4.10.16

187 645/19.7.16 ,, II B PHARM 9500 29.11.16

188 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

189 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 44000 21.10.16

190 898/17.8.16 ,, III B PHARM 43000 3.2.17

191 948/25.8.16 ,, I B PHARM 20000 3.2.17

192 960/29.8.16 ,, I B PHARM 42000 3.2.17

193 580/4.7.16
ക�ണ േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി, പാല�ാ ട്

III B PHARM 10000 14.11.16

194 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

195 580/4.7.16
മാലി�് ദിനാർ േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി,
കാസർേകാട്

III B PHARM 10000 14.11.16

196 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

197 757/3.8.16 ,, I B PHARM 8000 23.12.16

198 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 34000 21.10.16

199 518/4.7.16/ ,, II B PHARM 40000 10.1.17

200 898/17.8.16 ,, III B PHARM 40000 3.2.17

201 960/29.8.16 ,, I B PHARM 41000 3.2.17

202 469/20.6.16 േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി IV B PHARM 7500 4.10.16



സയൻസ്,ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാഴിേ�ാട്

203 580/4.7.16 ,, III B PHARM 9000 14.11.16

204 645/19.7.16 ,, II B PHARM 7500 29.11.16

205 757/3.8.16 ,, I B PHARM 6000 23.12.16

206 518/27.6.16 ,, II B PHARM 20000 10.1.17

207 898/17.8.16 ,, III B PHARM 17000 3.2.17

208 948/25.816 ,, I M PHARM 46000 2.12.16

209 960/29.8.16 ,, I B PHARM 17000 3.2.17

210 961/29.8.16 ,, II M PHARM 21000 6.6.17

211 469/20.6.16
േ�സ് േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി , പാല�ാ ട്

IV B PHARM 8000 4.10.16

212 580/4.7.16 ,, III B PHARM 10000 14.11.16

213 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

214 802/5.8.16 ,, I B PHARM 8000 23.12.16

215 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 45000 21.10.16

216 518/27.6.16 ,, II B PHARM 45000 10.1.17

217 641/16.7.16 ,, V PHARM(D) 14000 29.5.17

218 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 73000 23.12.16

219 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 45000 7.3.17

220 689/26.7.16 ,, IV PHARM(D) 39000 7.6.17

221 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 69000 19.4.17

222 960/29.8.16
എ���ൻ േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി

I B PHARM 19000 3.2.17

223 580/4.7.16
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്,ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാളജ്,തി�വന��രം

III B PHARM 12000 14.11.16

224 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10500 29.11.16

225 757/3.8.16 ,, I B PHARM 8000 23.12.16

226 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 57000 21.10.16

227 518/27.6.16 ,, II B PHARM 50000 10.1.17

228 898/17.8.16 ,, III B PHARM 53000 3.2.17

229 960/29.8.16 ,, I B PHARM 49000 3.2.17

230 580/4.7.16
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്,ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാ�യം

III

B PHARM
11500 14.11.16

231 645/19.7.16 ,, II B PHARM 9500 29.11.16

232 757/3.8.16 ,, I B PHARM 8000 23.12.16

233 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 60000 21.10.16



234 518/27.6.16 ,, II B PHARM 52000 10.1.17

235 898/17.8.16 ,, III B PHARM 49000 3.2.17

236 960/29.8.16 ,, I B PHARM 47000 3.2.17

237 580/4.7.16
�സ�് േകാളജ് ഓഫ്
ഫാർമസ� �ി�ൽ
സയൻസ്, പായ�ാടി

III B PHARM 10000 14.11.16

238 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

239 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

240 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 34000 21.10.16

241 518/27.6.16 ,, II B PHARM 35000 10.1.17

242 642/18.7.16 ,, I B PHARM 70000 23.12.16

243 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 24000 7.3.17

244 898/17.8.16 ,, III B PHARM 33000 3.2.17

245 960/29.8.16 ,, I B PHARM 37000 3.2.16

246 580/4.7.16

എ���ൻ േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി
സയൻസ്,
തി�വന��രം

III B PHARM 10000 14.11.16

247 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

248 757/3.8.16 ,, I B PHARM 7000 23.12.16

249 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 39000 21.10.16

250 518/27.6.16 ,, II B PHARM 44000 10.1.17

251 898/17.8.16 ,, III B PHARM 40000 3.2.17

252 580/4.7.16
േകാളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,
ക�ർ െമഡി�ൽ
േകാളജ്, അ�ര��ി

III B PHARM 9000 14.11.16

253 645/19.7.16 ,, II B PHARM 9500 29.11.16

254 757/3.8.16 ,, I B PHARM 9000 23.12.16

255 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 25000 21.10.16

256 518/27.6.16 ,, II B PHARM 30000 3.2.17

257 898/17.8.16 ,, III B PHARM 32000 3.2.17

258 948/25.8.16 ,, I M PHARM 19000 6.6.17

259 757/3.8.16
അൽ ഷിഫാ േകാളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി

I B PHARM 11000 23.12.16

260 387/8.6.16 ,, IV B PHARM 42000 21.10.16

261 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 76000 23.12.13

262 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 115000 7.3.17

263 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 80000 19.4.17

264 898/17.8.16 ,, III PHARM(D) 8000 3.2.17



265 960/29.8.16 ,, I B PHARM 63000 3.2.17

266 689/26.7.16 ,, IV B PHARM 57000 18.5.17

267 580/4.7.16
അ�ാദമി ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, പരിയാരം

III B PHARM 10000 14.11.16

268 645/19.7.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

269 757/3.8.16 ,, II B PHARM 10000 29.11.16

270 518/27.6.16 ,, II B PHARM 42000 10.1.17

271 642/18.7.16 ,, I PHARM(D) 73000 23.12.16

272 688/25.7.16 ,, II PHARM(D) 40000 7.3.17

273 785/3.8.16 ,, III PHARM(D) 70000 19.4.17

274 898/17.8.16 ,, III B PHARM 42000 3.2.17

275 960/29.8.16 ,, I B PHARM 43000 3.2.17

276 1043/8.9.16
ബിഷ�് ബൻസിഗർ
േകാളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
െകാ�ം

II MSC(NURSING) 2400 10.1.17

277 ,,
സി.എസ്.ഐ.േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
കാരേ�ാണം

,, 2000 10.1.17

278 ,,
ഗവ.േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, ��ർ

,, 2900 2.3.17

279 ,,
ഗവ.േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാഴിേ�ാട്

,, 2900 2.3.17

280 ,,
േഹാളി േ�ാസ് േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്, െകാ�ം

,, 2400 10.1.17

281 1043/8.9.16
NIMS േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, തി�വന��രം

IIMSC(NURSING) 2500 10.1.17

282 ,,
�ീ േഗാ�ലം േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
തി�വന��രം

,, 2400 10.1.17

283 1108/26.9.16
അൽ ഷിഫാ േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
െപരി�ൽമ�

IIMSC(NSG) 11000 1.3.17

284 1153/4.10.16
അശ�നി േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, ��ർ

IIMSC(NSG) 9000 1.3.17

285 1108/26.9.16
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴിേ�ാട്

IIMSC(NSG) 24000 1.3.17

286 1153/4.10.16
ബിഷ�് ബൻസിഗർ
േകാളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
െകാ�ം

IIMSC(NSG) 8000 1.3.17

287 1108/26.9.16 കാരി�ാസ് േകാളജ് IIMSC(NSG) 15000 1.3.17



ഓഫ് ന�ിംഗ്, േകാ�യം

288 1115/27.9.16
ഗവ.േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, െമ ഡി�ൽ
േകാളജ്, ആല�ഴ

IIMSC(NSG) 50000 1.3.17

289 ,,
ഗവ.േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, െമഡി�ൽ
േകാളജ്, ��ർ

IIMSC(NSG) 33000 1.3.17

290 1108/26.9.16
ഗവ.േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, െമഡി�ൽ
േകാളജ്, േകാഴിേ�ാട്

IIMSC(NSG) 41000 1.3.17

291 1108/26.9.16
േഹാളി േ�ാസ് േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്, െകാ�ം

IIMSC(NSG) 7000 1.3.17

292 1153/4.10.16 ,, IIMSC(NSG) 7000 1.3.17

293 1108/26.9.16
KUMേകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േചർ�ല

IIMSC(NSG) 12000 1.3.17

294 ,,
ലിസി േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, എറണാ�ളം

IIMSC(NSG) 8000 1.3.17

295 ,,
ലി�ിൽ �വർ േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
എറണാ�ളം

IIMSC(NSG) 13000 1.3.17

296 ,,
�ർദ് േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്,എറണാ�ളം

IIMSC(NSG) 13000 1.3.17

297 ,,
മാർ �ീവ േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാ�യം

IIMSC(NSG) 18000 1.3.17

298 ,,
െമഡി�ൽ ��് േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
എറണാ�ളം

IIMSC(NSG) 6000 1.3.17

299 ,,
എം.ജി.എം. േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴേ�രി

IIMSC(NSG) 7000 1.3.17

300 ,,
മിംസ് േകാളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, മല�റം

IIMSC(NSG) 24000 1.3.17

301 1153/4.10.16
�ീ േഗാ�ലം േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
തി�വന��രം

IIMSC(NSG) 14000 1.3.17

302 1108/26.9.16
െസ�് �ീേഗാറിേയാസ്
േകാളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
പ�നംതി�

IIMSC(NSG) 4000 1.3.17

303 ,,
െസ�് േജാസഫ് സ്
േകാളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
െകാ�ം

IIMSC(NSG) 7000 1.3.17

304 ,,
െസ�് േതാമ�് േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്, േകാ�യം

IIMSC(NSG) 4000 1.3.17



305 ,,  ടി.എം.എം. േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
പ�നംതി�

IIMSC(NSG) 6000 1.3.17

306 1153/4.10.16
െവ�് േഫാർ�് േകാളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്, ��ർ

IIMSC(NSG) 11000 1.3.17

307 1155/4.10.16
പിഎൻ.എസ്.
ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ
േകാളജ്, കാസർേകാട്

I BAMS 10000 1.3.17

308 1156/4.10.16 ,, II BAMS 10000 7.3.17

309 1214/15.10.16 ,, III BAMS 9000 9.3.17

310 1327/10.11.16
പറശിനികടവ്
ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ
േകാളജ്,

III BAMS 19000 21.4.17

311 1328/10.11.16 ,, I BAMS 17000 24.4.17

312 1437/29.11.16 ,, MD (AYU) 10000 11.4.17

313 1471/7.12.16 ,, I BAMS 19000 11.4.17

314 52/19.4.16 ,, III BAMS 8000 6.8.16

315 1155/4.10.16 ,, I BAMS 10000 1.3.17

316 1156/4.10.16 ,, II BAMS 6500 7.3.17

317 1214/15.10.16 ,, III BAMS 9000 9.3.17

318 1327/10.11.16
ശാ�ിഗിരിആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
പാല�ാ ട്

III BAMS 24000 21.4.17

319 1155/4.10.16 ,, I BAMS 9000 1.3.17

320 1156/4.10.16 ,, II BAMS 7000 7.3.17

321 1155/4.10.16
ൈവദ�ര�ം ആ�ർേവദ
േകാളജ്,ഒ�ർ

I BAMS 9000 1.3.17

322 1156/4.10.16 ,, II BAMS 6500 7.3.17

323 1214/15.10.16 ,, III BAMS 8500 9.3.17

324 1328/10.11.16 ,, I BAMS 15000 24.4.17

325 1327/10.11.16 ,, III BAMS 20000 11.4.17

326 1155/4.10.16
വി..എസ്. ആ�ർേവദ
േകാളജ്,േകാ��ൽ

I BAMS 10000 1.3.17

327 1156/4.10.16 ,, II BAMS 8000 7.3.17

328 1214/15.10.16 ,, III BAMS 10000 9.3.17

329 1327/10.11.16 ,, III BAMS 24000 21.4.17

330 1328/10.11.16 ,, I BAMS 12000 24.4.17

331 1471/7.12.16 ,, II BAMS 17000 11.4.17

332 52/19.4.16
വി� ആ�ർേവദ
േകാളജ്, െഷാർ�ർ

III BAMS 9000 6.9.16



333 1155/4.10.16 ,, I BAMS 7000 7.3.17

334 1156/4.10.16 ,, II BAMS 8000 7.3.17

335 1214/15.10.16 III BAMS 10000 9.3.17

336 167/6.5.16 ,, III BAMS 21000 3.11.16

337 1327/10.11.16 ,, III BAMS 32000 21.4.17

338 1328/10.11.16 ,, I BAMS 17000 24.4.17

339 1471/7.12.16 ,, II BAMS 19000 11.4.17

340 1328/10.11.16
ഗവ.ആ�ർേവദ േകാളജ്,
തി�വന��രം

I BAMS 22000 24.4.17

341 1327/10.11.16 ,, III BAMS 36000 21.4.17

342 1471/7.12.16 ,, II BAMS 23000 11.4.17

343 1214/15.10.16
ഗവ.ആ�ർേവദ േകാളജ്,
 ���ി�റ

III BAMS 10000 9.3.17

344 167/6.5.16 ,, III BAMS 20000 30.11.16

345 1328/10.11.16 ,, I BAMS 16000 24.4.17

346 1327/10.11.16 ,, III BAMS 25000 21.4.17

347 1328/10.11.16

െക.എം.
സി.ടി.ആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
മനേ�രി

I BAMS 16000 24.4.17

348 1471/7.12.16 ,, II BAMS 16000 11.4.17

349 1327/10.11.16
മ�ം ആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
പ�ളം

III BAMS 18000 21.4.17

350 1328/10.11.16 ,, I BAMS 19000 24.4.17

351 1471/7.12.16 ,, II BAMS 17000 11.4.17

352 1155/4.10.16
ന േ�ലിൽ ആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
േകാതമംഗലം

I BAMS 11000 1.3.17

353 1156/4.10.16 ,, II BAMS 8000 1.3.17

354 1214/15.10.16 ,, III BAMS 9500 9.3.17

355 1328/10.11.16 ,, I BAMS 18000 24.4.17

356 1327/10.11.16 ,, III BAMS 27000 21.4.17

357 1471/7.12.16 ,, II BAMS 19000 11.4.17

358 1471/7.12.16

പി.എൻ.
പി.എസ്.ആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
കാസർേകാട്

I BAMS 21000 11.4.17

359 6/5.4.16 േഡാ. പടിയാർ
െമേ�ാറിയൽ
േഹാമിേയാ�തി�്

I BHMS 8000 11.8.16



െമഡി�ൽ േകാളജ്,
എറണാ�ളം

360 24/11.4.16 ,, FINAL BHMS 8000 30.8.16

361 6/5.4.16
ഗവ.േഹാമിേയാ�തി�്
െമഡി�ൽ
േകാളജ്,തി�വന��രം

III BHMS 12000 11.8.16

362 24/11.4.16 ,, FINAL BHMS 11000 30.8.16

363 24/11.4.16
ഗവ.േഹാമിേയാ�തി�്
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

FINAL BHMS 11000 30.8.16

364 6/5.4.16 ,, III BHMS 10000 11.8.16

365 6/11.8.16

�ീ വിദ�ാതിരാജ
േഹാമിേയാ�തി�്
െമഡി�ൽ
േകാളജ്,തി�വന��രം

III BHMS 9000 11.8.16

366 24/11.4.16 ,, FINAL BHMS 7000 30.8.16

367 6/5.4.16

ആ�രാ�മം
എൻ.എസ്.എസ്.
േഹാമിേയാ�തി�്
െമഡി�ൽ േകാളജ്,
േകാ�യം

III BHMS 10000 11.8.16

368 24/11.4.16 ,, FINAL BHMS 7000 30.8.16

369 1155/4.10.16
ഗവ.ആ�ർേവദ േകാളജ്,
പരിയാരം

I BAMS 11000 1.3.17

370 1156/4.10.16 ,, IIBAMS 7500 7.3.17

371 1214/15.10.16 ,,
III

BAMS
10000 9.3.17

372 167/6.5.16 ,, III BAMS 18000 3.11.16

373 1328/10.11.16 ,, I BAMS 11500 24.4.17

374 1327/10.11.16 ,,
III

BAMS
24000 21.4.17

375 1155/4.10.16
ഗവ.ആ�ർേവദ േകാളജ്,
തി�വന��രം

I BAMS 14000 1.3.17

376 1156/4.10.16 ,, II BAMS 8500 7.3.17

377 1214/15.10.16 ,, III BAMS 13000 9.3.17

378 1410/23.11.16
അൽമാസ് േകാേളജ്
മല�റം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 19.04.2017

379 1264/25.10.16
അൽമാസ് േകാേളജ്
മല�റം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

4,000 25.03.2017



380 1616/04.11.17 അൽമാസ് േകാേളജ്
മല�റംവർഷ
ബി.എസ്.സി. ന�ിംഗ്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.05.17

381 1264/25.10.16
അൽഷിഫ േകാേളജ്
െപരി�ൽമ�

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 25.03.17

382 1410/23.11.16
അൽഷിഫ േകാേളജ്
െപരി�ൽമ�

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.4.17

383 1410/23.11.16 അമല േകാേളജ്, ��ർ
ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.4.17

384 1264/25.10.16
അശ�ിനി േകാേളജ്,
��ർ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 25.3.17

385 1410/23.11.16
അശ�ിനി േകാേളജ്,
��ർ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

20,000 19.4.17

386 1616/4.1.17
അശ�ിനി േകാേളജ്,
��ർ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

387 1410/23.11.16
ബി.സി.എഫ്. േകാേളജ്,
െെവ�ം

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

16,000 19.04.2017

388 1616/4.1.17
ബി.സി.എഫ്. േകാേളജ്,
െെവ�ം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.17

389 1410/23.11.16
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 19.04.17

390 1616/0.01.17
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

391 1482/08.12.16
ബിഷ�് െബൻസിഗർ
േകാേളജ്

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 03.04.17

392 1410/23.11.16
ബിഷ�് െബൻസിഗർ
േകാേളജ്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

16,000 19.04.17

393 1616/4.1.17
ബിഷ�് െബൻസിഗർ
േകാേളജ്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.05.17

394 1453/30.11.16 കാരിലാസ് േകാേളജ്,
േകാ�യം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.

13,000 19.4.17



ന�ിംഗ്

395 1616/4.1.17
കാരിലാസ് േകാേളജ്,
േകാ�യം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

396 1616/4.1.17
എ.സി.എം.സി.,
പരിയാരം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

397 1264/25.10.16
ക�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,500 25.03.17

398 1264/25.10.16
മൗലാന േഹാ�ി�ൽ,
െപരി�ൽമ�

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 25.03.17

399 1410/23.11.16
മൗലാന േഹാ�ി�ൽ,
െപരി�ൽമ�

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 19.04.17

400 1616/04.01.17
മൗലാന േഹാ�ി�ൽ,
െപരി�ൽമ�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.17

401 1453/30.11.16
തലേ�രി ന�ിംഗ്
േകാേളജ്

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 19.04.17

402 1616/04.1.17
തലേ�രി ന�ിംഗ്
േകാേളജ്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

403 1264/25.10.16
ഗവ:ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
ആല�ഴ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 25.03.17

404 1410/23.11.16
ഗവ:ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
ആല�ഴ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.17

405 1482/8.12.16
ഗവ:ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
ആല�ഴ

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

26,000 03.04.17

406 1616/04.01.17
ഗവ:ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
ആല�ഴ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 16.05.17

407 1410/23.11.16
േകാ�േറ�ീവ് േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 19.04.17

408 1410/23.11.16 �സ�് േകാേളജ്, ക�ർ
ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.17

409 1410/23.11.16 സി.എസ്.എെ◌. ര�ാം വർഷ 16,000 19.04.17



േകാേളജ് കാരേ�ാണം ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

410 1616/04.01.17
സി.എസ്.എെ◌.
േകാേളജ് കാരേ�ാണം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.05.17

411 1410/23.11.16
ധനല�ി േകാേളജ്,
ക�ർ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 19.04.17

412 1616/04.01.17
ഗവ:േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ഒ�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 16.05.17

413 1410/23.11.16 ഗവ: േകാേളജ്, േകാ�യം
ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 19.04.17

414 1616/04.01.17 ഗവ: േകാേളജ്, േകാ�യം
ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.05.17

415 1169/05.10.16 ഗവ: േകാേളജ്, ��ർ
��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 18.05.17

416 1190/07.10.16 ഗവ: േകാേളജ്, ��ർ
നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,500 29.04.17

417 1264/25.10.16 ഗവ: േകാേളജ്, ��ർ
നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ് (�ാ�ി�ൽ)

17,000 01.06.17

418 1264/25.10.16
ഗവ: േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 25.03.17

419 1410/23.11.16
ഗവ: േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 19.04.17

420 1616/04.01.17
ഗവ: േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

421 1410/23.11.16
േഹാളിേ�ാസ് േകാേളജ്,
െകാ�ം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.04.17

422 1616/04.01.17
േഹാളിേ�ാസ് േകാേളജ്,
െകാ�ം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

423 1410/23.11.16
േഹാളിഫാമിലി
േകാേളജ്, ഇ��ി

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 11.04.17



424 1616/04.01.17 േഹാളിഫാമിലി
േകാേളജ്, ഇ��ി

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

425 1264/25.10.16
ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ്,
െകാ�ി

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

4,000 25.03.17

426 1410/23.11.16
േജാേ�ാ േകാേളജ്,
പ�ളം

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 19.04.17

427 1616/04.01.17
േജാേ�ാ േകാേളജ്,
പ�ളം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

428 1264/25.10.16
െക.വി.എം. േകാേളജ്,
േചർ�ല

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.17

429 1410/23.11.16
െക.വി.എം. േകാേളജ്,
േചർ�ല

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 19.04.17

430 1482/08.12.16
െക.വി.എം. േകാേളജ്,
േചർ�ല

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

23,000 03.04.17

431 1616/04.01.17
െക.വി.എം. േകാേളജ്,
േചർ�ല

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

432 1264/25.10.16
ക�ണ േകാേളജ്, ചി�ർ,
പാല�ാട്

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 25.03.17

433 1410/23.11.16
െക.എം. സി.ടി.
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

16,000 19.04.17

434 1482/08.12.16
െക.എം. സി.ടി.
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.17

435 1616/04.01.17
െക.എം. സി.ടി.
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 16.05.17

436 1264/25.10.16 ലി�ി േകാേളജ്, െകാ�ി
നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 25.03.17

437 1410/23.11.16 ലി�ി േകാേളജ്, െകാ�ി
ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 19.04.17

438 1616/04.01.17 ലി�ി േകാേളജ്, െകാ�ി ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.

10,000 16.05.17



ന�ിംഗ്

439 1264/25.10.16
ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്.
അ�മാലി

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 25.03.17

440 1482/08.12.16
ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്.
അ�മാലി

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

20,000 03.04.17

441 1264/25.10.16
�ർ�് േകാേളജ്,
��ാ�ര

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.17

442 1482/08.12.16
�ർ�് േകാേളജ്,
��ാ�ര

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

19,000 03.04.17

443 1616/04.01.17
�ർ�് േകാേളജ്,
��ാ�ര

ഒ�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

444 1616/04.01.17
മാലിക്ദിനാർ േകാേളജ്,
കാസർേകാട്

ഒ�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

445 1410/23.11.16
മാർ �ിേഗാറിയസ്
െമേ�ാറിയൽ ���്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 19.04.17

446 1616/04.01.17
മാർ �ിേഗാറിയസ്
െമേ�ാറിയൽ ���്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.17

447 1410/23.11.16
മാർ�ീവാ േകാേളജ്,
പാലാ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.17

448 1504/13.12.16
മാർ�ീവാ േകാേളജ്,
പാലാ

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

25,000 03.04.17

449 1616/04.01.17
മാർ�ീവാ േകാേളജ്,
പാലാ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

450 1264/25.10.16
െമഡി�ൽ ��്
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 25.03.17

451 1410/23.11.16
െമഡി�ൽ ��്
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.17

452 1616/04.01.17
െമഡി�ൽ ��്
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.17

453 1264/25.10.16 േമ�ി േകാേളജ്, നാലാം വർഷ 12,000 25.03.17



െകാ�ാര�ര ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

454 1410/23.11.16
േമ�ി േകാേളജ്,
െകാ�ാര�ര

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.17

455 1482/08.12.16
േമ�ി േകാേളജ്,
െകാ�ാര�ര

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

23,000 03.04.17

456 1616/04.01.17
േമ�ി േകാേളജ്,
െകാ�ാര�ര

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 16.05.17

457 1264/25.10.16
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 25.03.17

458 1410/23.11.16
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.17

459 1482/08.12.16
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

22,000 03.04.17

460 1616/04.01.17
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,500 16.05.17

461 1264/25.10.16
എം.ജി.എം.-എം.എം.സി.
േകാേളജ്, േകാഴേ�രി

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 25.03.17

462 1410/23.11.16
എം.ജി.എം.-എം.എം.സി.
േകാേളജ്, േകാഴേ�രി

ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.04.17

463 1504/13.12.16
എം.ജി.എം.-എം.എം.സി.
േകാേളജ്, േകാഴേ�രി

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.17

464 1264/25.10.16
മിംസ് േകാേളജ് ,
മല�റം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 25.03.17

465 1410/23.11.16
മിംസ് േകാേളജ് ,
മല�റം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.17

466 1482/08.12.16
മിംസ് േകാേളജ് ,
മല�റം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

25,000 03.04.17

467 1616/04.01.17
മിംസ് േകാേളജ് ,
മല�റം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17



468 1264/25.10.16 മദർ േകാേളജ്, ��ർ നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 25.03.17

469 1410/23.11.16 മദർ േകാേളജ്, ��ർ
ര�ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.17

470 1504/13.12.16 മദർ േകാേളജ്, ��ർ
��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

20,000 03.04.17

471 1616/04.01.17 മദർ േകാേളജ്, ��ർ
ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

472 1295/01.11.16
നാഷണൽ േകാേളജ്,
എല�ർ, േകാഴിേ�ാട്

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 25.03.17

473 1410/23.11.16
െെന�ിംെഗയിൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

19,000 19.04.17

474 1482/08.12.16
െെന�ിംെഗയിൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

28,000 03.04.17

475 1616/04.01.17
െെന�ിംെഗയിൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

476 1264/25.10.16
നിംസ് േകാേളജ്,
െന�ാ�ിൻകര

നാലാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 25.03.17

477 1410/23.11.16
നിംസ് േകാേളജ്,
െന�ാ�ിൻകര

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 19.04.17

478 1482/08.12.16
നിംസ് േകാേളജ്,
െന�ാ�ിൻകര

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 03.04.17

479 1616/04.01.17
നിംസ് േകാേളജ്,
െന�ാ�ിൻകര

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.17

480 1264/25.10.17
നിർ�ല േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.2017

481 1410/23.11.16
നിർ�ല േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.04.2017

482 1504/13.12.16 നിർ�ല േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.

22,000 03.04.2017



ന�ിംഗ്

483 1616/04.01.17
നിർ�ല േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.2017

484 1410/23.11.16
പി.വി.എസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 19.04.2017

485 1482/08.12.16
പി.വി.എസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

29,000 03.04.2017

486 1616/04.01.17
പി.വി.എസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 16.05.2017

487 1264/25.10.16
െപാ�ാനിൽ േകാേളജ്

േകാഴേ�രി

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 25.03.2017

488 1410/23.11.16
െപാ�ാനിൽ േകാേളജ്

േകാഴേ�രി

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 19.04.2017

489 1504/13.12.16
െപാ�ാനിൽ േകാേളജ്

േകാഴേ�രി

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.2017

490 1616/04.01.17
െപാ�ാനിൽ േകാേളജ്

േകാഴേ�രി

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5,000 06.05.2017

491 1264/25.10.16
��ഗിരി േകാേളജ്

തി�വ�

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.2017

492 1410/23.11.16
��ഗിരി േകാേളജ്

തി�വ�

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 19.04.2017

493 1504/13.12.16
��ഗിരി േകാേളജ്

തി�വ�

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.2017

494 1616/04.01.17
��ഗിരി േകാേളജ്

തി�വ�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,500 16.05.2017

495 1410/23.11.16
സാൻ േജാ േകാേളജ്

എറണാം�ളം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.04.2017

496 1482/08.12.16
സാൻ േജാ േകാേളജ്

എറണാം�ളം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

24,000 03.04.2017

497 1616/04.01.17 സാൻ േജാ േകാേളജ് ഒ�ാം വർഷ 8,000 16.05.2017



എറണാം�ളം ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

498 1169/05.10.16
സാൻ േജാ േകാേളജ്

എറണാം�ളം

വർഷ ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6000 01.03.2017

499 1190/07.10.16
സാൻ േജാ േകാേളജ്

എറണാം�ളം

വർഷ ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5000 20.02.2017

500 1169/05.10.16 SI MET േകാേളജ് മല�ഴ
��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5200 01.03.2017

501 1295/01.11.16 SI MET േകാേളജ് മല�ഴ
നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.2017

502 1410/23.11.16 SI MET േകാേളജ് മല�ഴ
ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

21,000 19.04.2017

503 1504/13.12.16 SI MET േകാേളജ് മല�ഴ
��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

22,000 03.04.2017

504 1616/04.01.17 SI MET േകാേളജ് മല�ഴ
ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 16.05.2017

505 1616/04.01.17
SI MET േകാേളജ്

െകാ�ി

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 16.05.2017

506 1616/04.01.17
SI MET േകാേളജ്

കാസർേകാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,500 16.05.2017

507 1504/13.12.16
SI MET േകാേളജ്

കാസർേകാട്

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

22,000 03.04.2017

508 1264/25.10.16
�ീ േഗാ�ലം േകാേളജ്

തി�വന��രം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.2017

509 1410/23.11.16
�ീ േഗാ�ലം േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

20,000 19.04.2017

510 1616/04.01.17
�ീ േഗാ�ലം േകാേളജ്

തി�വന��രം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

11,000 16.05.2017

511 1292/27.10.16
െസ�് �ിേഗറിയസ്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.02.2017

512 1267/25.10.16 െസ�് �ിേഗറിയസ് നാലാം വർഷ 10,000 25.03.2017



േകാേളജ്, പ�നംതി� ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

513 1504/13.12.16
െസ�് �ിേഗറിയസ്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.2017

514 1616/04.01.17
െസ�് �ിേഗറിയസ്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,500 16.05.2017

515 1410/23.11.16
െസ�് േജാൺസ്,
േകാേളജ് ഇ��ി

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 19.04.2017

516 1504/13.12.16
െസ�് േജാൺസ്,
േകാേളജ് ഇ��ി

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

17,000 03.04.2017

517 1616/04.01.17
െസ�് േജാൺസ്,
േകാേളജ് ഇ��ി

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.2017

518 1410/23.11.16
െസ�് േജാസ�്
േകാേളജ്, അ�ൽ,
െകാ�ം.

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.2017

519 1482/08.12.16
െസ�് േജാസ�്
േകാേളജ്, അ�ൽ,
െകാ�ം.

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

20,000 03.04.2017

520 1616/04.01.17
െസ�് േതാമസ്
േകാേളജ്, ച�നാേ�രി

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 16.05.2017

521 1616/04.01.17
തിേയാഫിലസ് േകാളജ്,
േകാ�യം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 16.05.2017

522 1504/13.12.16
തിേയാഫിലസ് േകാളജ്,
േകാ�യം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

22,000 03.04.2017

523 1410/23.11.16
തിേയാഫിലസ് േകാളജ്,
േകാ�യം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 19.04.2017

524 1292/27.10.16
ടി.എം.എം േകാേളജ്,
തി�വ�

ഓ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 16.02.2017

525 1504/13.12.16
ടി.എം.എം േകാേളജ്,
തി�വ�

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

19,000 03.04.2017

526 1410/23.11.16
ഉപാസന േകാേളജ്,
െകാ�ം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

21,000 19.04.2017



527 1482/08.12.16 ഉപാസന േകാേളജ്,
െകാ�ം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

33,000 03.04.2017

528 1616/04.01.17
ഉപാസന േകാേളജ്,
െകാ�ം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 16.05.2017

529 1616/04.01.17
വിജയ േകാേളജ്,
െകാ�ാര�ര

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.2017

530 1169/05.10.16
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 01.03.2017

531 1190/07.1016
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,500 20.02.2017

532 1292/27.10.16
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.02.2017

533 1295/27.10.16
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 25.03.2017

534 1410/23.11.16
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

21,000 19.04.2017

535 1504/13.12.16
െവ�് േഫാർ�് േകാേളജ്,
��ർ

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

28,000 03.04.2017

536 1410/23.11.16
ഗവ, േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 19.04.2017

537 1482/08.12.16
ഗവ, േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

23,000 03.04.2017

538 1616/04.01.17
ഗവ, േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 16.05.2017

539 1264/25.10.16
ഗവ. േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 25.03.2017

540 1169/05.10.16
ഗവ. േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,500 01.03.2017

541 1190/07.10.16 ഗവ. േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.

5,000 20.02.2017



ന�ിംഗ്

542 1237/17.10.16
ഗവ. േകാേളജ് ,
എറണാം�ളം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 16.03.2017

543 1292/27.10.16
െവൽെകയർ േകാേളജ്,
കടവ�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.12.2016

544 1410/23.11.16
െവൽെകയർ േകാേളജ്,
കടവ�

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.2017

545 1482/08.12.16
െവൽെകയർ േകാേളജ്,
കടവ�

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

16,000 03.04.2017

546 1616/04.01.17
െവൽെകയർ േകാേളജ്,
കടവ�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,500 16.05.2017

547 1292/27.10.16
ശാ�ി േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.02.2017

548 1292/27.10.16
കാർമൽ േകാേളജ്,
ആ�വ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.02.2017

549 1264/25.10.16
കാർമൽ േകാേളജ്,
ആ�വ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

4,000 25.03.17

550 1410/23.11.16
കാർമൽ േകാേളജ്,
ആ�വ

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 19.04.17

551 1482/0.12.16
കാർമൽ േകാേളജ്,
ആ�വ

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 03.04.17

552 1616/04.01.17
കാർമൽ േകാേളജ്,
ആ�വ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,500 16.05.17

553 1292/27.10.16
െസവൻത്േഡ േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.02.17

554 1264/25.10.16
െസവൻത്േഡ േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 25.03.17

555 1453/30.11.16
െസവൻത്േഡ േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 19.04.17

556 1504/13.12.16 െസവൻത്േഡ േകാേളജ്, ��ാം വർഷ 15,000 03.04.17



ഒ��ാലം ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

557 1616/04.01.17
െസവൻത്േഡ േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 16.05.17

558 1292/27.10.16
പി.ആർ. എസ്.
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

9,000 16.02.17

559 1482/08.12.16
പി.ആർ. എസ്.
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

14,000 03.04.17

560 1616/04.01.17
പി.ആർ. എസ്.
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 16.05.17

561 1504/13.12.16
എെെല�് േകാേളജ്,
��ർ

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

15,000 03.04.17

562 1616/04.01.17
എെെല�് േകാേളജ്,
��ർ

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,000 16.05.17

563 1169/05.10.16
�� എ�േ�ഷൻ ��്,
േകാ�യം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

4,500 01.03.17

564 1190/07.10.16
�� എ�േ�ഷൻ ��്,
േകാ�യം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

3,500 20.02.17

565 1295/01.11.16
�� എ�േ�ഷൻ ��്,
േകാ�യം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5,000 25.03.17

566 1264/25.10.16
�ീ ആ�േനയ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

4,000 25.03.17

567 1295/01.11.16
േവളാ��ിമാത
േകാേളജ്, േകാ�യം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

10,000 25.03.17

568 1295/01.11.16
അ�ീസി േകാേളജ്
േകാ�യം

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 25.03.17

569 1504/13.12.16
അ�ീസി േകാേളജ്
േകാ�യം

��ാംവർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 03.04.17

570 1616/04.01.17
അ�ീസി േകാേളജ്
േകാ�യം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5,500 16.05.17



571 1292/27.10.16 എൻ.എസ്.േകാേളജ്
െകാ�ം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

12,000 16.02.17

572 1410/23.11.16
എൻ.എസ്.േകാേളജ്
െകാ�ം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

7,000 19.04.17

573 1616/04.01.17
എൻ.എസ്.േകാേളജ്
െകാ�ം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

8,000 16.05.17

574 1410/23.11.16
ലി�ിൽ �ർ�് േകാേളജ്
േകാ�യം

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

13,000 19.04.17

575 1504/13.12.16
ലി�ിൽ �ർ�് േകാേളജ്
േകാ�യം

��ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

18,000 03.04.17

576 1616/04.01.17
ലി�ിൽ �ർ�് േകാേളജ്
േകാ�യം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

6,500 16.05.17

577 1616/04.01.17
േഹാളിേ�ാസ് േകാേളജ്,
പ�നംതി�

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5,500 16.05.17

578 1616/04.01.17
െെസമ�് േകാേളജ്,
���റ, തി�വന��രം

ഒ�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി.
ന�ിംഗ്

5,500 16.05.17

579 1246/19.10.16
ആ�േനയ പാരാ
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബി.പി.ടി.

4,500 10.03.17

580 1312/03.11.16
ആ�േനയ പാരാ
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ഒപ്േ�ാ

3,500 16.05.17

581 775/03.08.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-1

5,000 23.12.16

582 1065/19.09.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-2

4,500 03.02.17

583 1141/30.09.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-3

4,500 16.02.17

584 1023/06.09.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-4

3,000 16.02.17

585 899/17.08.16 പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-1

15,000 26.04.17



സയൻസ്, ക�ർ

586 1293/31.10.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-3

29,000 29.04.17

587 1469/05.12.16
പരിയാരം അ�ാദമി
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-2

29,000 03.05.17

588 1312/03.11.16
അൽസലാമ എെ◌
േഹാ�ി�ൽ, മല�റം

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-2

4,000 16.05.17

589 1107/26.09.16
അൽസലാമ എെ◌
േഹാ�ി�ൽ, മല�റം

എം.എൽ.ടി േകാ�്
-3

20,800 27.02.17

590 899/17.08.16
അൽഷിഫ
പാരാെമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 22,000 26.04.17

591 1107/26.09.16
അൽഷിഫ
പാരാെമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

ബി.എസ്.സി.
ഓേ�ാ-3

19,000 27.02.17

592 1154/04.10.16
അൽഷിഫ
പാരാെമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

35,000 02.05.17

593 1293/31.10.16
അൽഷിഫ
പാരാെമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

40,000 29.04.17

594 1469/05.12.16
അൽഷിഫ
പാരാെമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

37,000 03.05.17

595 1157/04.10.16
ബി.സി.എഫ്. േകാേളജ് ,
േകാ�യം

ബി.പി.ടി.-2 6,000 10.03.17

596 1246/19.10.16
ബി.സി.എഫ്. േകാേളജ് ,
േകാ�യം

ബി.പി.ടി.-1 6,000 10.03.17

597 775/03.08.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

598 1065/19.09.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

5,000 03.02.17

599 1141/30.09.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

5,000 16.02.17

600 899/17.08.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 12,000 26.04.17

601 1107/26.09.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

20,000 27.02.17

602 1154/04.10.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

27,000 02.05.17

603 1023/06.09.16 ഗവ:െമഡി�ൽ എം.എൽ.ടി 4,000 16.02.17



േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് േകാ�്-4

604 1293/31.10.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

31,000 29.04.17

605 1469/05.12.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

23,000 01.08.17

606 775/03.08.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 5,000 23.12.16

607 1141/30.09.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

5,000 16.02.17

608 1023/06.09.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

4,000 06.02.17

609 899/18.08.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 12,000 26.04.17

610 1154/04.10.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

28,000 29.04.17

611 1469/05.12.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

21,000 21.07.17

612 775/03.08.16
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

613 1157/04.10.16
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

ബി.പി.ടി.-2 5,000 10.03.17

614 1246/19.10.16
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

ബി.പി.ടി.-1 5,000 10.03.17

615 899/17.08.16
െക.വി.എം. ഇൻ�ി���്
ഓഫ് പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ആല�ഴ

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 16,000 26,04,17

616 1246/19.10.16

ലി�ിൽ ഫ്ളവർ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസ്,
എറണാ�ളം

ബി.പി.ടി.-1 4,500 10.03.17

617 775/03.08.16

െമഡി�ൽ ��്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസ്,
എറണാ�ളം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 5,000 23.12.16

618 775/03.08.16 മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ് എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16



പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

619 1065/19.09.16
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

5,000 03.02.17

620 1023/06.09.16
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

3,000 16.02.17

621 899/17.08.16
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 18,000 26.04.17

622 1293/31.10.16
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

21,000 29.04.17

623 1469/05.12.16
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, മല�റം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

31,000 03.05.17

624 775/03.08.16
�സേ�ഷൻ േകാേളജ്
ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്,

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

625 1141/30.09.16
�സേ�ഷൻ േകാേളജ്
ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്,

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

5,000 16.02.17

626 899/17.08.16
�സേ�ഷൻ േകാേളജ്
ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്,

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 13,000 26.04.17

627 1154/04.10.16
�സേ�ഷൻ േകാേളജ്
ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്,

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

22,000 03.05.17

628 1293/31.10.16
�സേ�ഷൻ േകാേളജ്
ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്,

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

27,000 29.04.17

629 775/03.08.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

630 1065/19.09.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

5,000 03.02.17

631 1141/30.09.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

5,000 16.02.17



632 1023/06.09.16 െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

3,500 16.02.17

633 900/18.08.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 15,000 26.04.17

634 1154/04.10.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

18,000 02.05.17

635 1293/31.10.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

44,000 29.04.17

636 1469/05.12.16

െസ�് �ിേഗാറിയസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്
പ�നംതി�

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

33,000 03.05.17

637 1065/19.09.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

5,750 03.02.17

638 1023/06.09.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

3,500 16.02.17

639 899/17.08.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 18,000 26.04.17

640 1154/04.10.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

20,000 02.05.17

641 1293/31.10.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-3

40,000 29.04.17

642 1469/05.12.16
െവ�് േഫാർ�്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ, ��ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

30,000 03.05.17

643 775/03.08.16
എം.ഇ.എസ്., ഇൻ�ി���്
ഓഫ് പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്,മല�റം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

644 1023/06.09.16
എം.ഇ.എസ്., ഇൻ�ി���്
ഓഫ് പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്,മല�റം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-4

3,000 16.02.17



645 1312/03.11.16 അഹല� �ൾ ഓഫ്
ഒേ�ാെമ�ി, പാല�ാട്

ബി.എസ്.സി.
ഒേ�ാ-1

4,000 16.05.17

646 1157/04.10.16
�ർ�് ഇൻ�ി���് ഓഫ്
അെെലഡ് െഹൽ�്
സയൻസ്, ക�ർ

ബി.പി.ടി.-2 5,000 10.03.17

647 775/03.08.16

െക.എം.സി.ടി. േകാേളജ്
ഓഫ് അെെലഡ്
െഹൽ�് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

648 775/03.08.16

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്,
ക�ർ

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 7,000 23.12.16

649 1057/04.10.16

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്,
ക�ർ

ബി.പി.ടി.-2 6,000 10.03.16

650 1469/05.12.16

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്,
ക�ർ

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

28,000 03.05.17

651 1246/19.10.16

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസ്,
ക�ർ

ബി.പി.ടി.-1 6,000 10.03.17

652 775/03.08.16
ലി�ിയ�് േകാേളജ്
ഓഫ് പാരാെമഡി �ൽ
സയൻസ്, എറണാ�ളം

എം.എൽ.ടി േകാ�്-1 6,000 23.12.16

653 1065/19.09.16
ലി�ിയ�് േകാേളജ്
ഓഫ് പാരാെമഡി �ൽ
സയൻസ്, എറണാ�ളം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

4,500 03.02.17

654 1469/05.12.16
ലി�ിയ�് േകാേളജ്
ഓഫ് പാരാെമഡി �ൽ
സയൻസ്, എറണാ�ളം

എം.എൽ.ടി
േകാ�്-2

18,000 03.05.17

655 253/19.05.16
അമല ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസസ്,
��ർ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 3,000 14.10.16

656 520/27.06.16
അമല ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസസ്,
��ർ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 5,000 14.10.16

657 668/21.7.16
അമല ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസസ്,
��ർ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,400 02.03.17

658 1537/17.12.16 അമല ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ പി.ജി. 14,700 19.04.17



െമഡി�ൽ സയൻസസ്,
��ർ

659 520/27.06.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 21.04.17

660 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 31,100 13.12.16

661 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 18,900 13.12.16

662 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 20,700 24.11.16

663 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 24,400 24.11.16

664 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 27,900 24.11.16

665 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 60,000 13.12.16

666 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 30,450 13.12.16

667 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 81,000 13.12.16

668 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 20,250 13.12.16

669 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 20,700 13.12.16

670 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 37,900 24.11.16

671 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 33,600 13.12.16

672 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 17,500 13.12.16



673 647/20.07.16 ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 21,500 24.11.16

674 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 21,500 24.11.16

675 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 14,700 24.11.16

676 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 25,100 13.12.16

677 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 95,400 13.12.16

678 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 41,500 13.12.16

679 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 25,100 13.12.16

680 647/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 25,100 24.11.16

681 1540/17.12.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 15,500 11.04.17

682 253/19.05.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,000 14.10.16

683 520/27.06.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ പി.ജി. 8,000 14.10.16

684 579/04.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ പി.ജി. 5,000 14.11.16

685 253/19.05.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,000 14.10.16

686 520/27.06.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 6,000 21.04.17

687 520/27.06.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ക�ർ

െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,000 14.10.16

688 653/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ക�ർ

െമഡി�ൽ പി.ജി.
(വിവിധ
വിഷയ�ൾ)

77,000 02.03.17

689 520/27.06.16 MOSC െമഡി�ൽ െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,000 14.10.16



േകാേളജ്, േകാലേ�രി

690 470/20.06.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 12,400 14.10.16

691 470/20.06.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 14.10.16

692 669 /21.07.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 10,000 04.11.16

693 669 /21.07.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 10,000 04.11.16

694 669 /21.07.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 10,000 04.11.16

695 1540/17.12.16
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 11.04.17

696 253/19.05.16
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 3,000 14.10.16

697 520/27.06.16
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,500 14.10.16

698 520/27.06.16
��ഗിരി ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, തി�വ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 4,500 14.10.16

699 402/14.06.16
��ഗിരി ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, തി�വ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 14.10.16

700 402/14.06.16
��ഗിരി ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, തി�വ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 12,000 14.10.16

701 402/14.06.16
��ഗിരി ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, തി�വ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 14.10.16

702 1540/17.12.16
��ഗിരി ഇൻ�ി���്
ഓഫ് െമഡി�ൽ
സയൻസ്, തി�വ�

െമഡി�ൽ പി.ജി. 11,000 11.04.17

703 648/20.07.16
ഗവ:െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

െമഡി�ൽ പി.ജി. 14,900 04.11.16

704 692/27.06.16
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ പി.ജി.
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�് (വിവിധ
േകാ�കൾ)

1,41,050 20.02.17

705 687/25.07.16
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാ�യം

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�് (വിവിധ
േകാ�കൾ)

1,13,650 20.02.17

706 735/28.07.16
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാ�യം

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�്

18,450 20.02.17



707 735/28.07.16 െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാ�യം

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�്

14,300 20.07.2017

708 692/26.07.16 Govt.TDMC, ആല�ഴ
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�്

71,400 20.02.17

709 1634/18.01.17 Govt.TDMC, ആല�ഴ
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�്

14,300 08.06.17

710 1634/18.01.17
MOSC െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാലേ�രി

��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
േകാ�്

14,300 08.06.17

ആെക 1,60,85,900

േജായി�് ഡയറ�ർ



അനുബ�ം 3 �ിരനിേ�പ�ി�െറ വിവരം
Sl

No
PARTICULARS

As at March

2017

1 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD413_406161431 1,00,00,000

2 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD412_406160386 1,00,00,000

3 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD411_406159373 1,00,00,000

4 205010203010 2399 Term Deposit with Treasury FD275_231900349 50,00,000

5 205010203010 2400 Term Deposit with Treasury FD276_460001350 2,00,00,000

6 205010203010 2401 Term Deposit with Treasury FD277_460002351 2,00,00,000

7 205010203010 2402 Term Deposit with Treasury FD278_460005354 2,00,00,000

8 205010203010 2403 Term Deposit with Treasury FD279_460006355 2,50,00,000

9 205010203010 2405 Term Deposit with Treasury FD280_460009358 2,00,00,000

10 205010203010 2406 Term Deposit with Treasury FD281_460008357 1,00,00,000

11 205010203010 2407 Term Deposit with Treasury FD282_460010359 1,00,00,000

12 205010203010 2408 Term Deposit with Treasury FD283_460011360 2,00,00,000

13 205010203010 2409 Term Deposit with Treasury FD284_460016365 2,00,00,000

14 205010203010 2410 Term Deposit with Treasury FD285_460015364 1,00,00,000

15 205010203010 2411 Term Deposit with Treasury FD286_460017366 2,00,00,000

16 205010203010 2412 Term Deposit with Treasury FD287_460018367 1,00,00,000

17 205010203010 2413 Term Deposit with Treasury FD288_460019368 1,00,00,000

18 205010203010 2416 Term Deposit with Treasury FD291_460027378 1,00,00,000

19 205010203010 2417 Term Deposit with Treasury FD292_460028377 1,00,00,000

20 205010203010 2418 Term Deposit with Treasury FD293_4600293786 1,00,00,000

21 205010203010 2419 Term Deposit with Treasury FD294_460033382 1,00,00,000

22 205010203010 2420 Term Deposit with Treasury FD295_460034383 1,00,00,000

23 205010203010 2421 Term Deposit with Treasury FD296_460035384 1,00,00,000

24 205010203010 2422 Term Deposit with Treasury FD297_460043392 1,00,00,000

25 205010203010 2423 Term Deposit with Treasury FD298_460044393 1,00,00,000

26 205010203010 2424 Term Deposit with Treasury FD299_460045394 1,00,00,000

27 205010203010 2425 Term Deposit with Treasury FD300_460046395 1,00,00,000

28 205010203010 2426 Term Deposit with Treasury FD301_460047396 1,00,00,000

29 205010203010 2427 Term Deposit with Treasury FD302_460050399 1,00,00,000

30 205010203010 2428 Term Deposit with Treasury FD303_460056 1,00,00,000

31 205010203010 2429 Term Deposit with Treasury FD304_460057 1,00,00,000

32 205010203010 2430 Term Deposit with Treasury FD305_460058 1,00,00,000

33 205010203010 2431 Term Deposit with Treasury FD306_460066 1,00,00,000

34 205010203010 2432 Term Deposit with Treasury FD307_460067 1,00,00,000

35 205010203010 2433 Term Deposit with Treasury FD308_460068 1,00,00,000

36 205010203010 2434 Term Deposit with Treasury FD309_460071 1,00,00,000

37 205010203010 2435 Term Deposit with Treasury FD310_460072 1,00,00,000

38 205010203010 2436 Term Deposit with Treasury FD311_231745 1,00,00,000

39 205010203010 2437 Term Deposit with Treasury FD312_231746 1,00,00,000

40 205010203010 2438 Term Deposit with Treasury FD313_231751 1,00,00,000



41 205010203010 2439 Term Deposit with Treasury FD314_231752 1,00,00,000

42 205010203010 2440 Term Deposit with Treasury FD315_231754 1,00,00,000

43 205010203010 2441 Term Deposit with Treasury FD316_231755 1,00,00,000

44 205010203010 2442 Term Deposit with Treasury FD317_231756 1,00,00,000

45 205010203010 2443 Term Deposit with Treasury FD318_460077 1,00,00,000

46 205010203010 2444 Term Deposit with Treasury FD319_460078 1,00,00,000

47 205010203010 2445 Term Deposit with Treasury FD320_460079 1,00,00,000

48 205010203010 2446 Term Deposit with Treasury FD321_460080 1,00,00,000

49 205010203010 2447 Term Deposit with Treasury FD322_460081 1,00,00,000

50 205010203010 2448 Term Deposit with Treasury FD323_460082 1,00,00,000

51 205010203010 2449 Term Deposit with Treasury FD324_460083 1,00,00,000

52 205010203010 2450 Term Deposit with Treasury FD325_460084 1,00,00,000

53 205010203010 2451 Term Deposit with Treasury FD326_460085 1,00,00,000

54 205010203010 2452 Term Deposit with Treasury FD327_231760209 1,00,00,000

55 205010203010 2453 Term Deposit with Treasury FD328_231761210 1,00,00,000

56 205010203010 2454 Term Deposit with Treasury FD329_231762211 1,00,00,000

57 205010203010 2455 Term Deposit with Treasury FD330_231763212 1,00,00,000

58 205010203010 2456 Term Deposit with Treasury FD331_231764213 1,00,00,000

59 205010203010 2457 Term Deposit with Treasury FD332_231765214 1,00,00,000

60 205010203010 2458 Term Deposit with Treasury FD333_460088389 1,00,00,000

61 205010203010 2459 Term Deposit with Treasury FD334_460089 1,00,00,000

62 205010203010 2460 Term Deposit with Treasury FD335_460090 1,00,00,000

63 205010203010 2461 Term Deposit with Treasury FD336_231766215 1,00,00,000

64 205010203010 2462 Term Deposit with Treasury FD337_231767216 1,00,00,000

65 205010203010 2463 Term Deposit with Treasury FD338_231768217 1,00,00,000

66 205010203010 2464 Term Deposit with Treasury FD339_231769218 1,00,00,000

67 205010203010 2465 Term Deposit with Treasury FD340_231773222 1,00,00,000

68 205010203010 2466 Term Deposit with Treasury FD341_231774223 1,00,00,000

69 205010203010 2467 Term Deposit with Treasury FD342_231775224 1,00,00,000

70 205010203010 2468 Term Deposit with Treasury FD343_231780229 1,00,00,000

71 205010203010 2469 Term Deposit with Treasury FD344_231781230 1,00,00,000

72 205010203010 2470 Term Deposit with Treasury FD345_231787236 1,00,00,000

73 205010203010 2471 Term Deposit with Treasury FD346_460107241 1,00,00,000

74 205010203010 2472 Term Deposit with Treasury FD347_460108249 1,00,00,000

75 205010203010 2473 Term Deposit with Treasury FD348_460109252 1,00,00,000

76 205010203010 2474 Term Deposit with Treasury FD349_460110263 1,00,00,000

77 205010203010 2475 Term Deposit with Treasury FD350_460111 1,00,00,000

78 205010203010 2476 Term Deposit with Treasury FD351_460112266 1,00,00,000

79 205010203010 2477 Term Deposit with Treasury FD352_460113269 1,00,00,000

80 205010203010 2478 Term Deposit with Treasury FD353_460114273 1,00,00,000

81 205010203010 2479 Term Deposit with Treasury FD354_231788237 1,00,00,000

82 205010203010 2480 Term Deposit with Treasury FD355_231789238 1,00,00,000

83 205010203010 2481 Term Deposit with Treasury FD356_231790239 1,00,00,000

84 205010203010 2482 Term Deposit with Treasury FD357_231791240 1,00,00,000



85 205010203010 2483 Term Deposit with Treasury FD358_231792241 1,00,00,000

86 205010203010 2484 Term Deposit with Treasury FD359_460116370 1,00,00,000

87 205010203010 2485 Term Deposit with Treasury FD360_460117372 1,00,00,000

88 205010203010 2486 Term Deposit with Treasury FD361_231805254 1,00,00,000

89 205010203010 2487 Term Deposit with Treasury FD362_231806255 1,00,00,000

90 205010203010 2488 Term Deposit with Treasury FD363_460137 1,00,00,000

91 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD363_460135708 1,00,00,000

92 205010203010 2490 Term Deposit with Treasury FD365_460160339 1,00,00,000

93 205010203010 2491 Term Deposit with Treasury FD366_460138251 1,00,00,000

94 205010203010 2492 Term Deposit with Treasury FD367_231811260 1,00,00,000

95 205010203010 2493 Term Deposit with Treasury FD368_231812261 1,00,00,000

96 205010203010 2494 Term Deposit with Treasury FD369_231813262 1,00,00,000

97 205010203010 2495 Term Deposit with Treasury FD370_231814263 1,00,00,000

98 205010203010 2496 Term Deposit with Treasury FD371_231817266 1,00,00,000

99 205010203010 2497 Term Deposit with Treasury FD372_231820269 2,00,00,000

100 205010203010 2498 Term Deposit with Treasury FD373_231821270 2,00,00,000

101 205010203010 2499 Term Deposit with Treasury FD374_231822271 2,00,00,000

102 205010203010 2500 Term Deposit with Treasury FD375_231823272 2,00,00,000

103 205010203010 2501 Term Deposit with Treasury FD376_231824273 2,00,00,000

104 205010203010 2502 Term Deposit with Treasury FD377_231825274 2,00,00,000

105 205010203010 2503 Term Deposit with Treasury FD378_231826275 2,00,00,000

106 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD364_460136721 1,00,00,000

107 205010203010 2505 Term Deposit with Treasury FD380_460161343 1,00,00,000

108 205010203010 2506 Term Deposit with Treasury FD381_231830279 1,00,00,000

109 205010203010 2507 Term Deposit with Treasury FD382_460187623 1,00,00,000

110 205010203010 2508 Term Deposit with Treasury FD383_460188629 1,00,00,000

111 205010203010 2509 Term Deposit with Treasury FD384_460189633 1,00,00,000

112 205010203010 2510 Term Deposit with Treasury FD385_460190636 1,00,00,000

113 205010203010 2511 Term Deposit with Treasury FD386_231831280 2,00,00,000

114 205010203010 2512 Term Deposit with Treasury FD387_231832281 1,00,00,000

115 205010203010 2513 Term Deposit with Treasury FD388_231834288 1,00,00,000

116 205010203010 2514 Term Deposit with Treasury FD389_231844293 2,00,00,000

117 205010203010 2515 Term Deposit with Treasury FD390_231846295 2,00,00,000

118 205010203010 2516 Term Deposit with Treasury FD391_231847296 1,00,00,000

119 205010203010 2517 Term Deposit with Treasury FD392_231849298 1,00,00,000

120 205010203010 2518 Term Deposit with Treasury FD393_231857306 1,00,00,000

121 205010203010 2519 Term Deposit with Treasury FD394_231858307 85,00,000

122 205010203010 2520 Term Deposit with Treasury FD395_231859308 85,00,000

123 205010203010 2521 Term Deposit with Treasury FD396_406057668 1,00,00,000

124 205010203010 2522 Term Deposit with Treasury FD397_406058 1,00,00,000

125 205010203010 2523 Term Deposit with Treasury FD398_406059960 1,00,00,000

126 205010203010 2524 Term Deposit with Treasury FD399_406060717 1,00,00,000

127 205010203010 2525 Term Deposit with Treasury FD400_406061724 1,00,00,000

128 205010203010 2526 Term Deposit with Treasury FD401_231860309 1,00,00,000



129 205010203010 2527 Term Deposit with Treasury FD402_231872321 90,00,000

130 205010203010 2528 Term Deposit with Treasury FD403_231873322 90,00,000

131 205010203010 2529 Term Deposit with Treasury FD404_231892341 2,00,00,000

132
205010203010 2530 Term Deposit with Treasury

FD405_23189334214/164
2,00,00,000

133 205010203010 2531 Term Deposit with Treasury FD406_231894343 2,00,00,000

134 205010203010 2532 Term Deposit with Treasury FD407_231897346 1,00,00,000

TOTAL 1,54,50,00,000

 േജായി�് ഡയറ�ർ


