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േജായി�് ഡയറ�ർ

കാലി��് സർവകലാശാല ഓഡി�്

രജി�ാർ

കാലി��് സർവകലാശാല

സർ,

വിഷയം :
കാലി��് സർവകലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� കണ�കളിേ��� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്

**********

     1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെ� 13ാം വ��്, 1975 െല കാലി��് സർവകലാശാല
നിയമ�ിെ� 50 (4)◌ാം വ��് എ�ിവ �കാരം കാലി��് സർവകലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ�
കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെ� 15
(1)◌ാം വ��്, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 20, 23 എ�ിവ �കാരം ഈ റിേ�ാർ�്
ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ��� ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ / തട��ൾ ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയത് സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ ഈ കാര�ാലയ�ിേല�്
ഓൺൈലനായി എയിംസ് േസാഫ് �് െവയർ �േഖന അയ� തേര��മാണ്.

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ
കാലി��് സർവകലാശാല ഓഡി�്

പകർ�്

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

2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ആ�ഖ ക�് സഹിതം)

3. �ിൻസി�ൽ അ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ), തി�വന��രം (ആ�ഖ ക�് സഹിതം)

4. കാര�ാലയ �തി



െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�/എ1/444/2020                                                     തീയതി: 22-02-2021

കാലി��് സർവകലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

(1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 13ാം വ��്, 1975 െല കാലി��് സർവകലാശാല
നിയമ�ിെല 50(4)◌ാം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത് )

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

1 �ീ വി.െക. ഷാജി, േജായി�് ഡയറ�ർ 01/05/2019 �തൽ 06/06/2019 വെര

2 �ീ ഉ�ി��ൻ. പി, േജായി�് ഡയറ�ർ 07/06/2019 �തൽ 19/06/2019 വെര

3
�ീ �നിൽ പി., ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് )

േജായി�് ഡയറ��െട അധിക �മതല
20/06/2019 �തൽ 18/08/2019 വെര

4 �ീ സി.ൈവ. സലിം, േജായി�് ഡയറ�ർ 19/08/2019 �തൽ 10/06/2020 വെര

5
�ീമതി �ഭാേദവി. െക, ഓഡി�് ഓഫീസർ

േജായി�് ഡയറ��െട താൽ�ാലിക �മതല
11/06/2020 �തൽ 21/06/2020 വെര

6 �ീ സാ� േജാസഫ്, േജായി�് ഡയറ�ർ 22/06/2020 �തൽ 15/07/2020 വെര

2018-19 കാലയളവിൽ സർവകലാശാലയിെല ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉേദ�ാഗ��െട േപര് പദവി കാലയളവ്

1 േഡാ. െക. �ഹ�ദ് ബഷീർ ൈവസ് ചാൻസലർ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

2. േഡാ. അ�ൽ മജീദ് ടി.എ. രജി�ാർ
01/04/2018 �തൽ
06/03/2019 വെര

3 �ീമതി അജിത പി.പി. രജി�ാർ
07/03/2019 �തൽ
31/03/2019 വെര

4 േഡാ. േജാർ�്��ി വി.വി. പരീ�ാ കൺേ�ാളർ
01/04/2018 �തൽ
06/03/2019 വെര

5 േഡാ. ശിവദാസൻ. പി പരീ�ാ കൺേ�ാളർ
07/03/2019 �തൽ
31/03/2019 വെര

6 �ീ. �േരഷ്. െക. െക (േജായി�് രജി�ാർ) ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഇൻ ചാർജ് )
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

7

�ീ.അ�ൾ നാസർ.െക.െക

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ

01.04.2018 �തൽ
31.08.2018 വെര

�ീ. അനിൽക ുമാർ. വി.ആർ
01.09.2018 �തൽ
31.03.2019 വെര

സി�ിേ��് അംഗ�ൾ

�.നം അംഗ��െട േപര് കാലയളവ്

1. േഡാ. െക.�ഹ�ദ് ബഷീർ, ൈവസ് ചാൻസലർ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

2. െ�ാഫ. (േഡാ.) പി.േമാഹൻ, െ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

3. ഗവ.െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് (എ�് ഒഫിേഷ�ാ െമ�ർ)
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര



4. ഡയറ�ർ ഓഫ് പ�ിക് ഇൻ��ൻ ഡയറ�േറ�് (എ�് ഒഫിേഷ�ാ െമ�ർ) 01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

5. ഡയറ�ർ, േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് (എ�് ഒഫിേഷ�ാ െമ�ർ)
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

6. ഗവ.െസ��റി, ഇൻഫർേമഷൻ െടക ്േനാളജി വ��് (എ�് ഒഫിേഷ�ാ െമ�ർ)
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

മ�് അംഗ�ൾ

1. േഡാ. സി.സി. ബാ�
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

2. �ീ. ബാല��ൻ െക.െക.
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

3. െ�ാഫ. ആർ. ബി�
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

4. േഡാ. േഗാഡ് വിൻ സാ�ാജ് ഡി.പി.
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

5. �ീ െക.െക. ഹനീഫ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

6. േഡാ. േജാഷി സി.എൻ.
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

7. േഡാ. റി�ലാൽ ജി.
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

8. േഡാ. എം. സത�ൻ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

9. �ീ ശ�ാം �സാദ് െക.
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

10. �ീ എം. േതാമസ് മാത�
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

11. േഡാ. ടി.എം. വിജയൻ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

12. േഡാ. പി. വിജയരാഘവൻ
01/04/2018 �തൽ
31/03/2019 വെര

ആ�ഖം

േകരള സർവകലാശാലെയ വിഭജി�് �തിെയാ� സർവകലാശാല �ാപി�� ഓർഡിനൻസ് 1968 �ൈല 23-ന്
�റെ��വി�േതാെട മലബാറിെ� ൈവ�ാനിക ചരി��ിൽ ���ഗ�ിറവിയായി. 1968 ഓഗ�് 12-ന് കാലി��്
സർവകലാശാല�െട ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം േക� വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി �ി�ണെസൻ േകാഴിേ�ാ�് നട� ചട�ിൽ
നിർവഹി�. ��രിനി�റം സം�ാന�ിെ� വടെ� പാതിയിെല �വജന�ൾ�് ഉ�ത പഠന�ിനായി
അ�ാല�് 54 േകാേള�കൾ മാ�മാണ് ഉ�ായി��ത്. പിൽ�ാല�് � പരിധിയിൽ നി�് കാസർേകാട്, ക�ർ
ജി�ക�ം വയനാ�ിെല മാന�വാടി താ��ം േവർെപ�. എ�ി�ം ഇ�് േകാേള�ക�െട എ�ം 429 ആയി
ഉയർ�ിരി��. 35 പഠന-ഗേവഷണ വ��കൾ, േനരി�് നട�� 41 സ�ാ�യ �ാപന�ൾ, 9 ഗേവഷണ
െചയ�കൾ എ�ിവ�ം സർവകലാശാല�െട ഭാഗമാണ്. സം�ാന�് ആദ�മായി ‘െ�ഡി�് െസമ�ർ സ�ദായം’
നട�ിലാ�ിയതിെ� െ�ഡി�ം കാലി��ിന് സ��മാണ്. േഗാ� വർഗ �വജനത�െട സർവേതാ�ഖ �േരാഗതി
ല��മാ�ി അവർ�് േവ�ി മാ�മായി വയനാ�ിെല െചതലയ�് ഇൻ�ി���് ഓഫ് ൈ�ബൽ �ഡീസ് ആ�്



റിസർ�് �ാപി�തിൽ സർവകലാശാല�് �േത�ക ചാരിതാർ����്. േഫാക് േലാർ, വിമൻ �ഡീസ്
പഠനവ��ക�ം സം�ാന�് കാലി��ിെ� തനിമയാണ്.

‘നിർ�ായ കർ�ണാ�ീ’ – കള�മി�ാ� �വർ�ിെകാ�് ഐശര���ാ�ം എ� ആ� വാക�വമായി മലബാറിെല
ജനതെയ ൈകപിടി�യർ�ിയ കാലി��് സർവകലാശാല അ�് പതി�ാ�ി��ിൽ ൈകവരി� േന��ൾ ഏെറ
വ�താണ്. വനിതാ ശാ�ീകരണം ല��മാ�ി ൈലഫ് േലാങ് പഠനവ��ി�െട സൗജന�മായി നട�ാ��
െതാഴിലധി�ിത േ�ാ�ാ�കൾ, ബ�ജന�ൾ�്�ടി േസവനം നൽ�� െഹൽ�് െസ�ർ, സ് �ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടി മാർഗനിർേദശം നൽ��തിനായി വിവിധ വിഭാഗ�ൾ വഴി നട�ാ�� പരിപാടികൾ,
ക�ാ�കൾ, ബൗ�ിക ഭി�േശഷി�ാർ�് ൈസേ�ാളജി പഠനവ��ിൽ നട�ാ�ിയ ക��ണി�ി ഡിസബിലി�ി
മാേനജ് െമ�് ആ�് റീഹാബിലിേ�ഷൻ േ�ാ�ാം, അവധി�ാല കായിക പരിശീലന ക�ാ�കൾ, െമഡി�ൽ
ക�ാ�കൾ �ട�ിയവയി�െട സർവകലാശാല ജന�ളിേല�് എ� സമീപനം �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�ി��്.
സ�ർ� ൈവൈഫ കാ�സായ കാലി��് സർവകലാശാലയിൽ ഫയൽ നീ�ം ഡിജി�ൽ േഡാക�െമ�് ഫയലിങ്
സി�ം (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് ) സംവിധാന�ിലാ�ിയത് േപ�ർ രഹിത ഫയലിങ് സംവിധാന�ിന് ആ�ം ��ാൻ
സാധി�. ശാ� േമഖലയിെല �തന�ം വിലേയറിയ�മായ ഉപകരണ�ൾ വ�ത�� ശാ� പഠന വ��കൾ�്
െപാ�വായി ഉപേയാഗെ���ാ�� െസൻ�ൽ െസാഫി�ിേക�ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി  െസ�ർ സവിേശഷ
�ാധാന�മർഹി�� ഒ�ാണ്. കാ�യി�ാ�വർ�് ���ം ഇലക�ം കായ്ഫല��ം െതാ�ം മണ�ം േക�ം
അറിയാ�� അതി�തന സംവിധാനേ�ാെട�� �േത�ക �േ�ാ�ം കാ�സിെ� മെ�ാ� സവിേശഷതയാണ്.
�ാചീന വി�ാന േശഖരമായ ��ൻ താളിേയാല ൈല�റി, വാനനിരീ�ണ േക�ം എ�ിവ�ം �േ�യമാണ്.
കായിക രംഗ�് േദശീയ തല�ിൽ വൻ േന��ൾ െകാ� കാലി��് സർവകലാശാലയിെല സി��ിക് �ാ�്, ഒേര
േ�ഡിയ�ിൽ ര�് �ട് േബാൾ �ൗ�കൾ, സ�ി�ിങ് �ൾ, സ് േപാർട് സ് േഹാ�ൽ �ട�ിയവെയാെ� എ��
പറേയ� േന��ളാണ്.

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

ഓഡി�ിെ� വ�ാ�ി

     1975 െല കാലി��് സർവകലാശാല നിയമം വ��് 48, 50 (1), 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം
വ��് 3 (1) എ�ിവ �കാരം കാലി��് സർവകലാശാല�െട 2018-19 സാ��ികവർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി. ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡി�്
അേന�ഷണ�റി�കളി�െട�ം, ഓഡി�് ഒ��ൻ േ��്െമ�കളി�െട�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട
��യിൽെ���ിയി��്. സമകാലിക ഓഡി�്, െചലവ് ഓഡി�്, വിവിധ പഠന-പാേഠ�തര വ��കളിെല ഓഡി�്
എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ നൽകിയ ഒ��ൻ പ�ികകളി�ൾെ�� �സ�മായ നിരീ�ണ�ളാണ്
റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. മ�് ഒ��ൻ പ�ികകളിേ��� �ടർനടപടികൾ ഓഡി�ിൽ �േത�കം
നിരീ�ി��താണ്. ഓഡി�ിനായി ലഭ�മായ രജി��ക�േട�ം, േരഖക�േട�ം, വിവര��േട�ം,
വിശദീകരണ��േട�ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. �ാപനം നൽകിയ െത�ായ
വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് യാെതാ�
ഉ�രവാദിത����ായിരി��ത�.

ഈ റിേ�ാർ�ിെല പരാമർശ�ൾ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിവരം, 1994 െല േകരള േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�് നിയമം െസ�ൻ 15 (1) അ�ശാസി�� �കാരം റിേ�ാർ�് ൈക��ി 2 മാസ�ിനകം
ലഭ�മാേ��താണ്. ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴ പറ�ം �കാരം 5 ഭാഗ�ളിലായി �മീകരി�ിരി��.



ഭാഗം വിഷയം

1 ഭാഗം - I െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം - II വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3 ഭാഗം - III െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

4 ഭാഗം - IV െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

5 ഭാഗം - V അ�ബ��ൾ

 
ഉളളട�ം

ഖ�ിക
ന�ർ

വിഷയം
േപജ്
ന�ർ

1-1 ബജ�്

1-2 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

1-3 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം

1-4 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ

1-5 തനത് വ�മാനം

1-6 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�

1-7 െസക�രി�ി സി�ം

1-8 ൈല�റി �വർ�ന�ിെല അപാകതകൾ

1-9 െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ -അ�ടി,വിതരണം-ഫല�ദമാ��ി�

1-10 േകാഴ് �കൾ യഥാസമയം �ർ�ീകരി��ി�

1-11 കാഷ് ��് അപാകതകൾ

1-12
േ��് �ാൻ ഫ�് വിനിേയാഗം - പ�തികൾ�് തനത് ഫ�്
വിനിേയാഗി� ു - �ാൻ ഫ�് സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മായി�ി�

1-13
പരീ�ാഭവെ� �വർ�നം ഡിജി�ലാ��� വഴി ജീവന�ാ�െട
േജാലിഭാരം ല�കരി�ാ��താണ്

1-14
ഹാജർ �റവ് മാ�ാ�ൽ അേപ� - സർവകലാശാല സമയ
ബ�ിതമായി തീർ�ാ��ി�- വിദ�ാർ�ികൾ�് അ��യന വർഷം
ന�ം

1-15
ഇേ�ണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം സർവകലാശാലയിൽ ഫല�ദമായി
�വർ�ി��ി�

1-16
�ാവര ജംഗമ സ����െട വിവരം േസവന��ക�ിൽ
േരഖെ��േ��താണ്

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1
െസ�ർ േഫാർ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി –
�വർ�ന ഫീസ് ഈടാ��ി�

2-2
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ, അഫ് ലിേയഷൻ ഫീ, ഇൻെ��ൻ ക�ീഷൻ
ഫീ എ�ീ ഇന�ളിൽ 9464750/- �പ ക ുടി�ിക

2-3 േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് - 4,25,82,738 �പ ക ുടി�ിക

2-4 ഫീസ് ക ുടി�ിക 63943253 �പ

2-5 വ�വ�കൾ�് വി��മായി െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകി

2-6 മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് അനധി�തമായി ഫീസ്



ഈടാ��

2-7 അഡ് മിഷൻ �മവൽ�രി� നടപടി ച�വി��ം

2-8 ഇ-�ാ�്സ് െപാ� അപാകതകൾ

2-9 േവ�് േപ�ർ േലലം വിളി�ാെത കെ�ാഴി�ത് �മ�കാരമ�

2-10 �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് ഡിമാ�് െച�ി�ി�

2-11
�ണിേവഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ് ക ുടി�ിക 7,32,620/-�പ
ഈടാ�ിയി�ി�

2-12 െടലിേഫാൺ ��് വാടക ക ുടി�ിക ഈടാ�ിയി�

2-13
െമൻസ് േഹാ�ൽ - �റി വാടകയിന�ിൽ ക ുടി�ിക - 4,02,533/-
�പ

2-14
ഉപേയാഗ�ന�മായ ഇലേ�ാണിക് സാധന�ൾ േലലം െച�്
കെ�ാഴി�ി�

2-15
വിവിധ േകാേളജ ുകളിൽ /വ��ികളിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയതിെ�
വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�

2-16 പി.ടി.എ ഫ�് – അപാകതകൾ

2-17
കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക സർവകലാശാല
ഫ�ിേല�് �തൽക ൂ�ിയി�

2-18
എ�്3 എ, ബി ക�ാർേ��ക�െട വാടക വർ�ി�ി� നിര�ിൽ
ഈടാ��ി�- സർവകലാശാല�് സാ��ിക ന�ം

2-19
ഐ.ഇ.ടി േലഡീസ് േഹാ�ൽ - െമ�് അഡ�ാൻസ് 31250/- �പ
തിരി� െകാ��ാൻ അവേശഷി��

2-20
െമൻസ് േഹാ�ൽ, ഐ.ഇ.ടി - േഹാ�ൽ വാടക ക ുടി�ിക ഇന�ിൽ

188764/- �പ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��

2-21
വിമൻസ് േഹാ�ൽ - 210420 �പ േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ
പിരിെ���ാൻ അവേശഷി� ു�

2-22
�ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷൻ - നി�യി�െ��
ഫീസിേന�ാൾ ��തൽ �ക ലഭി��

2-23
�.ജി.സി.യിൽ നി�ം �.ജി.സി-എ�്.ആർ.ഡി.സി.�െട
�വർ�ന�ിനാവശ�മായ ₹ 65,02,208 ലഭ�മാേ��താണ്

2-24
ഗ�് ഹൗസിൽ സൗജന� താമസ�ം േബാർഡിം�ം
അ�വദി��തിനാൽ സർവകലാശാല�് വ�മാന ന�ം
സംഭവി� ു� ു

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3-1
െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ ഹയർ േ�ഡ്
(FC&D), �ൾ ഓഫീസർ ത�ികകളിെല �ാന�യ�ം

3-2
േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�് (ലാൻ) േകബി�കൾ �ാപി�
�വർ�ിയിെല അപാകതകൾ

3-3
നിയമപരമായ നിബ�നകൾ പാലി�ി�ി�ാ� േകാേള�കൾ�്
സർവകലാശാല അഫിലിേയഷൻ നൽ��

3-4
കിളെ��� മ�ിെ� വിനിേയാഗവിവരം അള���ക�ിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�

3-5
അധ�ാപക�െട വർ�് േലാഡ് വ�വ�കൾ പാലി��ി� –
സർ�ാർ, �.ജി.സി. ഉ�ര�കൾ�് വി��ം



3-6 റീൽ േപ�ർ വാ�ൽ – േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ നിർേ�ശം
പാലി��തി ൽ വീ�

3-7 റീൽ േപ�റിെ� വിനിേയാഗവിവരം ലഭ�മ�

3-8
ക����ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ��തി�ളള
െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�് സംവിധാനം(cprcs) യഥാസമയം
നട�ിലാ��തിൽ സർവകലാശാല വീ�വ��ി

3-9
15,94,940/- �പ െചലവഴി�് കാ�സിെല മര�ൾ �റി�മാ�ൽ - േലല
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�

3-10 �വർ�ന�മമ�ാ� എൻേഡാവ്െമ�കൾ ��േ��താണ്

3-11
യാ�ാബ� - െക.എസ്.ആർ - െല വ�വ�കൾ മറികട�് SEDA
എ� േപരിൽ 3766750 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��

3-12
ഭവൻസ് എൻ.എ. പാൽ�ിവാല അ�ാദമി േഫാർ അഡ�ാൻസ് ലീഗൽ
�ഡീസ് ആ�് റിസർ�്, വാഴ�ർ, മല�റം - േലാ േകാേളജ്
(രാമനാ�കര) - നിബ�നകൾ പാലി�ാെത അഫിലിേയഷൻ നൽകി

3-13
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി േകാ ഓ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ് നം.
എം.24 പാ��ക (ലീസ് ) ���ിയി�ി�

3-14 �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം അപാകത

3-15
ഇംഗ്ളീഷ് പഠന വ��ിെല െ�ാഫസർ േഡാ.എം.വി.നാരായണന്
എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

3-16
�.ജി.സി �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
നീ�ിയിരി�് വ� 2,48,60,269/- �പ െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�

3-17 �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട അ�ടി, വിതരണം- അപാകതകൾ

3-18
വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിന് നൽേക� �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ
അ�ടി �ർ�ീകരി�് നൽകാൻ അവേശഷി� ു�

3-19
ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി   (ഐ.ഇ.ടി)
േകാേള�ം അ�ബ� െക�ിട��ം െക�ിട ന�ർ ഇ�ാെത
�വർ�ി� ു�

3-20
�.ജി.സി. എ�്.ആർ.ഡി.സി - ടാ�ി രശീതി ലഭ�മാ�ാെത യാ�ാ
ബ� അ�വദി�

3-21
ഇ.എസ്.ഐ.വിഹിതം - പിഴപലിശ ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്

3-22
അനധി�തമായി ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽകൽ - സർവകലാശാല�്
ഭീമമായ സാ��ിക ബാധ�ത

3-23 �ൻ��കൾ �മീകരി�ാൻ അവേശഷി�� ു

3-24
േനതാജി ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് �മ
വി��മായി അ�ിഷൻ നൽകി

3-25
തനത് ഫ�ിൽ നി�ം നൽകിയ ശ�ള പരി�രണ ക ുടി�ിക
51772908/- �പ സർ�ാരിൽ നി�ം തിരിെക ലഭി�ി�

3-26
�ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ - േഷാർ�് േടം േകാ�്
- സിൻഡിേ��് തീ�മാനം നട�ിലായി�

3-27
�ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ - അ��ി�കെള
നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി��ി�

3-28
ഇേ�ണൽ മാർ�്/ഇേ�ണൽ േ�ഡ് ഫല�ഖ�ാപന�ി� േശഷം
വ�വ�കൾ�് വി��മായി തി��ി നൽ��

3-29 എ�ാമിേന�് അ��മായി മാർ�് േരഖെ����



3-30 പരീ�ാ �ല�നിർ�യക�ാ�ിൽ പെ���ാ� അ��ാപകർെ�തിെര
സർവകലാശാല കർശന നടപടി സ�ീകരി��ി�

3-31 സർവകലാശാല�െട നിർേ�ശ�ൾ േകാേള�കൾ പാലി��ി�

3-32 സർവകലാശാല പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപനം ൈവ��

3-33 സർവകലാശാല പരീ�ക�െട നട�ി�് ക ു�മ�താ�ൽ അനിവാര�ം

3-34 �ാ�് കംപ��ർ മാർ�് ലി�് – ൈകകാര�ം െച�ൽ �ര�ിതമ�

3-35
ഓേ�ാേമ� ഡ് േ�ാേറജ് റി�ീവൽ സി�ം - �ാപി��തി��
നടപടികൾ - വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�

3-36
�ീ. �ബിന് 255920/- �പ ന�പരിഹാരം നൽകാ��
09/02/2017െല േകാടതി വിധി നട�ിലാ�ിയി�

3-37 �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ മാർ�ിൽ ഗണ�മായ അ�രം

3-38
ഉ�ര�ടലാസ്/ ഉ�രകടലാസ് ബ�ിൽ കാണാതാ�� - ഉചിത
നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം

3-39
െക.എസ്.ഇ.ബിയിൽ അധികം അടവാ�ിയ 26344 �പ തിരിെക
ഈടാേ��താണ്

3-40 ��ിെ� വിവിധ ആവശ��ൾ പരിഗണി�െ���ി�

3-41
െസൻ�ൽ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി (CSIF)-
�വർ�ന�ിന് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ��േ��താണ്

3-42
ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ സമയബ�ിതമായി ഗേവഷണം
�ർ�ിയാ��ി�

3-43
ഫി�്ന�ി�ാെത െപാളി�ാൻ ഉ�രവായ െക�ിട�ൾ�് വ�
നി�തി അടവാ��

3-44
സർവകലാശാല കാ�സിെല അനധിക ൃത ൈകേ��ം - അഡ�:
നിയാസ് ക�ി�ി �പാർശകൾ നട�ാ�ിയി�

3-45
തിസീസ് സമർ�ി� വിദ�ാർ�ികൾ�് യഥാസമയം പി.എ�്.ഡി
അവാർഡ് െച��ി�

3-46 �.ജി.സി. അ�വദി� ��വൻ േകാ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി�ി�

3-47 േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ - അപാകതകൾ

3-48
എേ��് െഡവല�്െമ�് ഓഫീസിെല കാല�ഴ�ം െച� വാഹന�ൾ
ഡിേ�ാസ് െച�ാൻ കാലതാമസം

3-49
േകബിളിംഗ് & െന�് വർ�ിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയി�ം സി സി ടി വി
ക�ാമറ �ാപി�ി�ി�

3-50 �റി�് മാ�ിയ 3550 �ളകൾ േലലം െച�ി�ി�

3-51
െസ�ർ നട�ി�ിന് വാടകെ��� െക�ിട�ിെ� വാടക
അടവാ��ി�

3-52 മരാമ�് ���ികൾ - നി�തികൾ ഈടാ�ിയതിൽ �റവ്

3-53
മരാമ�് ���ികൾ - കരാ�കൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉപേയാഗി��
�ാ�് േപ�റിെ� �ല��ിൽ �റവ്- ₹91709 സം�ാന സർ�ാരിന്
ന�ം

3-54
ക�ാർേ��കളിെല േക� വ� ജി.ഐ. ഷീ�കൾ െപാളി� മാ�ിയത് -
�ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�

3-55
ഐ.ടി.എസ്.ആർ. െചതലയം െമൻസ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം – പ�തി
ല��ം ൈകവരി�ി�

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം



4-1 വാർഷികകണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം

4-2 സാ��ിക നില

4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക

4-4 ബാ�് നീ�ിയിരി�് വിശദാംശ�ൾ

4-5 �ിരനിേ�പ�ൾ

4-6 �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �കകൾ

4-7 ഓഡി�് ചാർജ്

4-8 ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം

4-9 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

അ�ബ�ം

അ�ബ�ം-1 എസ്.ഇ.ഡി.എ. അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 3-11)

അ�ബ�ം-2
േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 4,25,82,738/- �പ ക ുടി�ിക
(ഖ�ിക 2-3)

അ�ബ�ം-3
െമൻസ് േഹാ�ൽ - �റി വാടകയിന�ിൽ ക ുടി�ിക - 4,02,533/-
�പ (ഖ�ിക 2-13)

അ�ബ�ം-4
വിെമൻസ് േഹാ�ൽ വാടക പിരിെ���ാ��ത് 210420 �പ
(ഖ�ിക 2-21)

അ�ബ�ം-5 �ിരനിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 4-5)

ഭാഗം -1 
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ബജ�്
     2018-19 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് 30/12/2019 (Syndicate), 28/03/2020 (Senate) എ�ീ തീയതിയിെല
Item No. 2019*1354 (Syndicate), Item No. 2020*1-4 (Senate), എ�ീ ന�ർ തീ�മാന�കാരം സിൻഡിേ��്, െസന�്
എ�ിവ അംഗീകരി�. ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം
വരവ് െചലവ്

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

2018-19 4451659855 3853584958 4506246344 5092502120

1-2   വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക

സർവകലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

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

വാർഷിക
ധനകാര� പ�ിക
ഓഡി�ിന് ലഭി�

തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ

തിരി�യ�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്

ലഭി�
തീയതി

30/12/2019 31/07/2019 14/02/2020 27/02/2020 28/05/2020

ക ുറി�് : സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ിനകം (�ൈല 31) വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ�ണെമ�ിരിേ�, സർവകലാശാല ആയത് പാലി�ി�ി�. 14/02/2020 ന് ആണ് ഓഡി�ിന് വാർഷിക
ധനകാര� പ�ിക ഓഡി�ിന് സമർ�ി�ത്.

1-3   വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം
1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം.



     2018-19 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 2081488000/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

ഗ�
സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീ�തി

�ക �ഷറി/ ബാ�്

April 2018
G.O(Rt) No.829/2018/HEDN
dated 27.04.2018

173457300 Credited to STSB on 30.04.2018

May 2018
G.O(Rt) No.1024/2018/HEDN
dated 26.05.2018

173457300 Credited to STSB on 01.06.2018

June 2018
G.O(Rt) No.1246/2018/HEDN
dated 25.06.2018

173457300 Credited to STSB on 28.06.2018

July 2018
G.O(Rt) No.1392/2018/HEDN
dated 18.07.2018

173457300 Credited to STSB on 31.07.2018

August 2018
G.O(Rt) No.1556/2018/HEDN
dated 14.08.2018

173457300 Credited to STSB on 23.08.2018

September 2018
G.O(Rt) No.1766/2018/HEDN
dated 25.09.2018

173457300 Credited to STSB on 28.09.2018

October 2018
G.O(Rt) No.1907/2018/HEDN
dated 23.10.2018

173457300 Credited to STSB on 30.10.2018

November 2018
G.O(Rt) No.2144/2018/HEDN
dated 27.11.2018

173457300 Credited to STSB on 30.11.2018

December 2018
G.O(Rt) No.2257/2018/HEDN
dated 15.12.2018

173457300 Credited to STSB on 21.12.2018

January 2019
G.O(Rt) No.112/2019/HEDN
dated 23.01.2019

173457300 Credited to STSB on 31.01.2019

February 2019
G.O(Rt) No.307/2019/HEDN
dated 23.02.2019

173457300 Credited to STSB on 05.03.2019

March 2019
G.O(Rt) No.409/2019/HEDN
dated 15.03.2019

173457700 Credited to STSB on 30.03.2019

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

     2018-19 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 13,00,00,000 �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

ഗ� സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./ തീ�തി �ക �ഷറി/ ബാ�്

I G.O(Rt) No.1393/2018/HEDN dated 18.07.2018 2,30,00,000 Credited to STSB on 27.07.2018

II G.O(Rt) No.1394/2018/HEDN dated 18.07.2018 4,00,00,000 Credited to STSB on 18.09.2018

III G.O(Rt) No.1561/2018/HEDN dated 14.08.2018 1,70,00,000 Credited to STSB on 18.09.2018

IV G.O(Rt) No.1772/2018/HEDN dated 25.09.2018 5,00,00,000 Credited to STSB on 03.10.2018



2018-19 ആന�ൽ അെ�ൗ�് പരിേശാധനയിൽ പാർ�് II Plan scheme receipts െല ശീർഷകം 1 � കീഴിെല ( േ��്
ഗവൺെമ�് �ാ�് ) ബഡ്ജ�് േകാഡ് 01-1101-02, ഇന�ിൽ �ാ�് �കയായി 13,02,70,000/- �പയാണ്
േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ 13,00,00,000/- �പയാണ് �ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി�ത്. ആന�ൽ അെ�ൗ�ിൽ
േരഖെ���ിയ വ�ത�ാസം �ണിേവ�ി�ി�െട ��യിൽെ���ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ വ�ത�ാസം വ�
2,70,000/- �പ റീഫ�് െഹഡിൽ (01-1102-02 Refunds) വ��തിന് പകരം �ാ�് െഹഡിൽ െത�ായി
േരഖെ���ിയതാെണ�് ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 10/06/2020 െല 35478/FIN-ACCTS-A1/2019/Fin ക�് �േഖന
അറിയി�ി��്.
3. �.ജി.സി ധനസഹായം.

     തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ 35548984/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക വരവ് വ� തീയതി �ഷറി / ബാ�്

Grant for ASC (Grant Total : 4960000)

F No. 34-29/2018 (ASC) 320000 21/08/2018 Canara Bank

F No. 34-29/2018 (ASC) 3040000 21/08/2018 Canara Bank

F No. 34-29/2018 (ASC) 640000 21/08/2018 Canara Bank

F No. 33-29/2017 (HRDC) 960000 01/04/2018 Canara Bank

Grant for EMMRC (Grant Total : 14830213)

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 2937000 18/06/2018 Canara Bank

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 363000 18/06/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 322000 18/06/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 21000 18/06/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 7000 18/06/2018 Canara Bank

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 6090077 11/09/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 375131 18/09/2018 Canara Bank

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 861169 11/09/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 113477 18/09/2018 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 32806 18/09/2018 Canara Bank

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 3009026 05/02/2019 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 232377 05/02/2019 Canara Bank

No. F.2-17(36)/2018 (MC) 408056 05/02/2019 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 44826 05/02/2019 Canara Bank

No. F.2-17(31)/2018 (MC) 13268 05/02/2019 Canara Bank

Grant – UGC XII Plan Scheme (Grant Total : 15758771)

F No. 11-2/2007 (SU-I) 5882376 14/05/2018 Canara Bank

F No. 11-13/2001 (SU-I) 5000000 26/06/2018 Canara Bank

F No. 11-2/2007 (SU-I) 4876395 23/11/2018 Canara Bank

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം.

Grant-Women Study Centre – Rs. 8091185/-
5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം.



ഇ�

1-4   വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ അ�വദി� വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവര�ൾ.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി/

ഉ�രവ് നം./
തീ�തി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം
നം./തീ�തി

പ�തി/
�േത�ക ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

റിമാർ�്

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

National
Assessment
and
Acreditation
Council
(NAAC)
FN.No.39823/
B3/2016
dated
01.10.2018

394374 394374
KSA-CLU/A3
/679/18
dt 06/12/2018

NAAC പിയർ ടീം
സ�ർശനം –
IQAC വിഭാഗം –
��ിൈലേസഷൻ
സർ�ിഫി��് സംബ�ി�്

27/07/2016
�തൽ
30/07/2016
വെര

2

State Planning
and
Economics
Affairs
Department
Lr.38022/FN/
2018 dt
23/11/2018

835931 821941
KSA-CLU/A3
/814/2019
dt 31/03/2019

SPEAD Project – േഡാ.
ഹരി�മാരൻ ത�ി,
ൈലഫ് സയൻസ്
ഡി�ാർ�്െമ�്
��ിൈലേസഷൻ
സർ�ിഫി��് സംബ�ി�്

26/05/2015
�തൽ
31/03/2018
വെര

വിനിേയാഗി�ാൻ
അവേശഷി��
13990/- �പ
(835931−821941)
തിരി�ട��തിന്
നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

1-5   തനത് വ�മാനം
     �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം �കാരം
4.26% ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം
�ൻപെ� അേപ�ി�്

തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം (+/-%)

2018-19 1208036348 1259567233 (+) 51530885 (4.26%)

1-6   െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�െട  ആദ� ഓർഡിനൻസ് 1978,  ചാപ്�ർ XIV േ�ാസ് 5ൽ െപൻ ഷൻ നൽ��തിന് െപൻഷൻ
ഫ�് �പീകരി�ാൻ വ�വ� െച�ി��്. �ടാെത െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി��തിന് സർ�ാർ
നിർേ�ശി�ി���മാണ്. എ�ാൽ സർവകലാശാല നാളി�വെര െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി� . ഇ�മായി ബ�െ��് സർവകലാശാല 18.01.2020ൽ ലഭ�മാ�ിയ 968/FIN-BUD-1/2020/Fin ന�ർ
ക�് �കാര�� വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

31.12.2019 �ാബല��ിൽ 2004 ജീവന�ാരാണ് സർവകലാശാലയിൽ െക.എസ്.ആർ. ഭാഗം III �കാര�� �ാ���റി
െപൻ ഷൻ  ൈക���ത്. സർവകലാശാലയിൽ െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ  നൽ��തിന് േനാൺ�ാൻ ഫ�്, തനത്
ഫ�് എ�ിവയാണ് വിനിേയാഗി��ത്. 2018-19ൽ െപൻഷൻ, െപൻഷൻ അ�ബ� ആ��ല��ൾ ഇന�ിൽ
െചലവഴി� �ക�െട വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

Financial Year Pension (Rs) DCRG (Rs) Total (Rs)



2018-19 72,70,44,833/- 6,73,62,963/- 79,44,07,796/-

2018-19ൽ ലഭി� പ�തിേയതര ഫ�്, തനത് ഫ�് എ�ിവ�െട വിശദവിവര�ൾ താെഴ പ�ികയിൽ േചർ��.

Financial
Year

State Non Plan Grant
(Rs)

Income From Own Sources
(Rs)

Total (Rs)

2018-19 208,14,88,000/- 125,95,67,233/- 334,10,55,233/-

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�െട �ാ���ിൽ െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ാൻ വ�വ� െച�് 42 വർഷമായി�ം െപൻഷൻ
ഫ�് �പീകരി�ാ�ത് സർവകലാശാല�െട വീഴ്�യാണ്. െപൻഷൻ ഫ�് ഘടനയ�സരി�് ഫ�് ഒ� വർഷം
�ിരനിേ�പമായി നി�ിത �ക നിേ�പി�ക�ം �ടർ�് �ത�ം പലി   ശ�ം വീ�ം ഒ� വർഷേ��് എ�ാ
ഏ�ിൽ മാസം 1ാം തീയതി �ിരനിേ�പം െചേ���മാണ്. ഭാവിയിൽ ഏത് വിധ സാ��ിക �തിസ�ി
േനരിേട�ി വ�ാ�ം െപൻഷനാ��ല��ൾ അ�വദി��തിൽ തട�ം േനരിടാതിരി�ാൻ ഇത് സഹായി��.
വർ�ി�വ�� െപൻഷൻ െചല�കൾ�ായി സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാര�� െപൻഷൻ ഫ�് യഥാവിധി �പീകരി�്
�ക വകയി��ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-7   െസക�രി�ി സി�ം
     മല�റം ജി�യിെല േത�ി�ല�് 3 പ�ായ�കളിലായി 400 ഏ�േറാളം �ല�് വ�ാപി�് കിട��
കാലി��് സർവകലാശാല ക�ാ�സിെ� വിവിധ തല�ളി�ളള �ര�ാ സംവിധാന��െട ആവശ�കത
സംബ�ി�ം നിലവി�ളള �ര�ാ സംവിധാന��െട അപര�ാ�ത സംബ�ി�ം 2018-19 വർഷെ� ഓഡി�ിെ�
ഭാഗമായി പരിേശാധി�ക��ായി.

അ�ിനിേ�ഷൻ വിഭാഗ�ിൽ �വർ�ി�് വ�� െസക�രി�ി വിഭാഗം തലവന് നൽകിയ
അേന�ഷണ�റി�ിന് (നം.1/21.06.2019) ലഭി� മ�പടിയിൽ നി�ം 57 താത്�ാലിക �ര�ാ ജീവന�ാർ നൽ��
പരിമിതമായ �ര�ാ സൗകര��ൾ മാ�മാണ് സർവകലാശാലയി�ളളെത� വ��മാ��.    ഇ� സംബ�ി�
�ധാന കെ���കൾ �വെട േചർ��.

എ) സർവകലാശാല�െട �ര� (security) സംബ�ി� �ധാന േപാരാ�കൾ –

��മതിൽ : േദശീയ പാത�െട ഇ� വശ�ളി�മായി �ിതി െച�� സർവകലാശാല ക�ാ�സിന് ��മതിേലാ ക�ി
േവലിേയാ േപാ�ളള �ര�ാ സംവിധാന�ളി�. ഇ�ാരണ�ാൽ പല ഭാഗ��ം �റേ�ാ�് േപാെല
കിട�കയാണ്. ഇത് �ലം മാലിന� നിേ�പ�ി�ളള ഇടമായാണ് പല�ം ക�ാ�സിെന കാ��ത്. സ�കാര�
വ��ിക�മായി അതിർ�ി പ�ി�� സർവകലാശാല�െട പല അതി�കളി�ം കേ��ം നട�ി�ിെ��്
സർവകലാശാല ഉറ�് വ�േ����്. സാ�ഹ� വി���െട അതി�മി�് കയറി�ളള സ�ാര�ം ക�ാ�സിൽ
�ര�ാ ��ം ഉ�ാ���്.
��തായി പണി കഴി�ി� അക�ാ�ിക് േകാം��ിൽ രാ�ി കാല�ളിൽ സാ�ഹ� വി��ർ അതി�മി�് കയ��ത്
സംബ�ി�് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് േമധാവി ഓഡി�് േവളയിൽ വ��മാ�ിയി��താണ്.
�ടാെത സർവകലാശാലാ േ�ഡിയം �ൗ�ി�ം ഗ�ാലറികളി�ം മ�ം ആ�കൾ നിർബാധം സ�രി��ത്
��യിൽെ��ി��്.

ക�ാ�സിേല�ളള �േവശനം.(Access Control) : േകാഴിേ�ാട്-��ർ േദശീയ പാതയിൽ നി�ളള �ധാന �േവശന
മാർ��ിന് �റേമ മ�് േറാ�കളിൽ നി�ളള നിരവധി �േവശന മാർ��ൾ �ടി ക�ാ�സിേല��്. എ�ാൽ
�ധാന കവാട�ിൽ മാ�മാണ് േഗ�ം �ര�ാ ജീവന�ാ�െട േസവന�ം ലഭ�മായി�ളളത്. എ�ാൽ ഇവിെട
വാഹന�ൾേ�ാ ആ�കൾേ�ാ യാെതാ� നിയ�ണ�ം ഏർെ���ിയി�ി�. ഓേ�ാറി�ക�ം സ�കാര�
വാഹന��ം ഇ�ച� വാഹന��ം ക�ാ�സിൽ േവഗ നിയ�ണ�െളാ�ം �ടാെതയാണ് സ�രി��ത്.
അ��ിെട��ായ അപകട�െള�ടർ�് പാർ�ിന് സമീപെ� സർ�ിളിൽ വാഹന�ൾ�് നിയ�ണം
ഏർെ���ിയത് �േ�യമാണ്. മ�് �േവശന മാർ��ൾ ൈവകി�് 6 മണി�് േശഷം അട�െമ�ി�ം ഇ�ച�
വാഹന�ൾ ബദൽ മാർഗ�ളി�െട �റേ��ം അകേ��ം �േവശി��ത് തടയാൻ മാർ��ൾ
സ�ീകരിേ����്. വി��ിയാൽ േ���ിന് സമീപ�ം ��തായി പണി കഴി�ി� അക�ാ�ിക് േകാം��ിന്
സമീപ��ളള വഴികൾ ഇ�ര�ിൽ ��പേയാഗം െച�െ����്.



ലൈ◌�ിംഗ് : ക�ാ�സിൽ രാ�ി സമയ�ളിൽ ആവശ�മായ െവളി�ം ഉറ� വ�േ��താണ്. ��തൽ േലാ/
ൈഹമാ�് ൈല�കൾ �ാപിേ���ം നിലവി�ളളവ�െട �വർ�നം ��മ�താെണ�് ഉറ�് വ�േ���മാണ്.

സി.സി.ടി.വി : സർവകലാശാലയിേല�് �േവശി�� വഴികൾ, ജംഗ്ഷ�കൾ, പാർ�ിംഗ് ഏരിയകൾ �ട�ി
�ധാന �ല�ളിൽ സി.സി.ടി.വി നിരീ�ണം ഏർെ����ത് ഉചിതമായിരി�ം എ�് ഓഡി�് വിലയി���.
ഇത് സർവകലാശാല�ം മ� അേന�ഷണ ഏജൻസികൾ�ം ക�ാ�സിെ� �ര� ഉറ�് വ���തിന് ഏെറ
സഹായകരമായിരി�ം.

ബി) : സർവകലാശാല�െട േസ�ി (ഭ�ത) സംബ�ി� �ധാന േപാരാ�കൾ –

െക�ിട�ൾ�് അ�ിശമന സംവിധാന�ളി� : 2011 െല േകരള പ�ായ�് െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ �കാരം 4
നിലയിൽ ��തേലാ 15 മീ�േറാ ഉയര�ളള െക�ിട�ൾ�് അ�ിശമന സംവിധാന�ൾ ഉ�ായിരിേ��താണ്.
എ�ാൽ അേന�ഷണ�റി�ിന് ലഭി� മ�പടിയിൽ ഇ�ര�ി�ളള െക�ിട�ൾ ഒ�ം തെ�യി� എ�ാണ്
അറിയി�ത്. എ�ി��ാ�ം താരതേമ�ന ഉയരം�ടിയ അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, പരീ�ാ ഭവൻ, സയൻസ് േ�ാ�്
എ�ിവയിൽ അ�ിശമന സംവിധാന�ൾ ഉറ�് വ�േ����്. 2011 െല േകരള പ�ായ�് െക�ിട നിർ�ാണ
ച��ൾ പാലി�െകാ�് െക�ിടനിർ�ാണം നട�വാൻ ��ിേ��താണ്.

ക���ർ െസർവ�കൾ : പതിനായിര�ണ�ിന് വിദ�ാർ�ിക�െട വിവര�ൾ േശഖരി�് െവ�ിരി�� ക���ർ
െസർവ�കൾ�ം അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ�ം �.പി.എസ്. സംവിധാന�ൾ�ം ആവശ�മായ �ര�
ഏർെ���ിയി�ി�. ഉപകരണ�ൾ�് ഇൻഷ�ുറൻസ് പരിര�, ഡാ�ാ ബാ�്-അപ് എ�ിവ ഉറ�്
വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ഇല�ി�ൽ ഉപകരണ�ൾ�് തീ
പിടി�ാതിരി��തിനാവശ�മായ �ൻ ക�ത�ക�ം സർവകലാശാല�െട ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാേവ���്.
പ�ില�ടർ�കൾ, ��ി�ാ�കൾ : ക�ാ�സിൽ പ�ില�ടർ�ക�ം ��ി�ാ�ക�ം ധാരാളം ഉളളതിനാൽ
േവനൽ�ാല�ളിൽ ഇട�ിെട തീ പിടി���ാവാ��്. ഇവ നിയ�ണ വിേധയമാ��തിനാവശ�മായ �ൻക�തൽ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
േമൽ സാഹചര��ിൽ സർവകലാശാല എ�തെ�� ഒ� ക�ാ�സ് �ര�ാ പ�തി ആവി�രിേ��ത് ആവശ�മാണ്.
േപാലീസ്, ഫയർ & റ�� വിഭാഗ��മായി �ടിയാേലാചി�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��താെണ�ം, അ�ി
ര�ാ വിഭാഗ�ിെ� ഒ� �ണി�് ക�ാ�സിൽ �ാപി��ത് ഏെറ �േയാജനകരമായിരി�െമ�ം ഓ ഡി�ിന്
അഭി�ായ��്.

1-8   ൈല�റി �വർ�ന�ിെല അപാകതകൾ
1. ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി (ഐ.ഇ.ടി) േകാേളജ്, േകാഹി�ർ

2001 ൽ �പീകരി� ഐ.ഇ.ടി ൈല�റി എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല വിവിധ പഠനവ��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�ം,
അധ�ാപക�ം ഒ� േപാെല ആ�യി��താണ്. 2018-19 ൽ റഫറൻസി�ം പഠനാവശ��ൾ�മായി 3212
��ക�ളാണ് ഇഷ� െച�ി�ളളത്. ൈല�റിയിെല വിവിധ രജി��കൾ, ൈല�റി േസാ�് െവയർ, �തലായവ
പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയേ�ാൾ താെഴ വിവരി�� അപാകതകൾ ��യിൽെ��ി��്.

I. ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�ിെ� ഭൗതിക പരിേശാധന നട��ി�

2001 ൽ �പീ�തമായ ഐ.ഇ.ടി ൈല�റിയിൽ 10 ആക ് സഷൻ രജി��കളിലായി(ൈല�റി ��് േ�ാ�് രജി�ർ)
15.03.2001 �തൽ 04.10.2019 വെര 18995 ��ക�ൾ േ�ാ�ിെല��ി��്. എ�ാൽ അവസാനമായി 2013 ലാണ്
ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�് ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ിയി��ത്. അ�� അധ�യന വർഷം ആരംഭി��തി�
��് േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താെണ�് ഓഡി�് എൻക�യറി�്
(07/25.10.2019) മ�പടിയായി അറിയി�ി��്. േമൽ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

II. ൈല�റി േസാഫ് � ് െവയർ - വാർഷിക സംര�ണ കരാർ (Annual Maintenance Contract) ഇന�ിൽ 
സർവകലാശാല�് നഷ് ടം

ഐ.ഇ.ടി ൈല�റിയിൽ ��ക��െട മാേനജ്െമ�ിനായി 2011 ൽ ഇൻ�ാൾ െച� േസാഫ് �് െവയറാണ്
െമഷിേലാജിക് ക�നി�െട ''��് മാജിക് േസാഫ് �് െവയർ'’. എ.എം.സി ഇന�ിൽ ഒ� വർഷേ��്
െമഷിേലാജിക് ക�നി ആവശ�െ���ത് 18% ജി.എസ്.ടി അട�ം 14,160/- �പയാണ്. എ�ാൽ



സർവകലാശാലയിെല വിവിധ പഠന വ� �കളി�ം െസൻ�ൽ ൈല�റിയിേല�ം (സി.എ�്.എം.െക) ��ക��െട
മാേനജ്െമ�ിനായി �ീ േസാ�് െവയറായ േകാഹ (KOHA) േസാ�് െവയറാണ് ഉപേയാഗി��ത്. ൈലേ�റിയൻ
േകാഹ േസാ�് െവയർ �േഖന ൈല�റി മാേനജ് െമ�് നട�ിലാ�ാൻ 03.10.2018 ന് ഐ.ഇ.ടി �ിൻസി�ലിന് ക�്
നൽകിയി��്. എ�ാൽ നാളി� വെര േകാഹ േസാ�് െവയർ ഇൻ�ാൾ െച�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

III. ൈല�റി - ജീവന�ാ�െട അഭാവം

ഐ.ഇ.ടി ൈല�റിയിൽ ഒ� ൈലേ�റിയേ��ം 2 െ�ാഫഷണൽ അസി��ിേ��ം 2 ൈല�റി അസി��ിേ��ം
ത�ികകളാ�ളളത്. എ�ാൽ 60 വയ�് �ർ�ീകരി�തിനാൽ 2 ൈല�റി അസി��മാെര�ം േജാലിയിൽ നി�്
പിരി� വി�ക�ം, ഒ� െ�ാഫഷണൽ അസി��് മ� േജാലി കി�ിേപാ�ക�ം െച�തിനാൽ നിലവിൽ 1
െ�ാഫഷണൽ അസി��ിേ��ം 2 ൈല�റി അസി��ിേ��ം ത�ികകൾ ഒഴി� കിട�കയാണ്. നിലവിൽ ഒ�
ൈലേ�റിയ�ം ഒ� െ�ാഫഷണൽ അസി��ം മാ�മാണ് �ഹ�ായ ഈ ൈല�റി നട�ി�ിനാ�ളളത്. ഒഴിവ്
വ� ത�ികകളിൽ �തിയ ജീവന�ാെര നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

IV. ഉപേയാഗം �ലം േക�പാ� സംഭവി� 300 ലധികം ��ക�ൾ ൈബ�് െച�ി�ി�

ഐ.ഇ.ടി ൈല�റിയിെല േക�പാ� സംഭവി� 300 ലധികം ��ക�ൾ ൈബ�് െച�് ഉപേയാഗ�മാ��തിന്
ൈലേ�റിയൻ 26.04.2016 ന് ഐ.ഇ.ടി �ിൻസി�ാളിന് ക�് നൽകിയി��്. എ�ാൽ നാളി� വെര ൈബ�്
െച��തിന് ഐ.ഇ.ടി നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

V. ൈല�റി�ാവശ�മായ �ല സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�

ൈല�റി�ാവശ�മായ �ല സൗകര�ം വർ�ി�ി��തിന് ൈലേ�റിയൻ 26.04.2016, 07.05.2018, 19.02.2019
തീയതികളിൽ ഐ.ഇ.ടി �ിൻസി�ാളിന് ക�് നൽകിയി�െ��ി�ം നാളി� വെര ആയതി� േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�.

VI. ൈല�റിയിെല ക����ക�ം മ� ും ഉപേയാഗി��തിനാവശ�മായ �.പി.എസ് �വർ�ി��ി�

െമഷിേലാജിക് ക�നി�െട '��് മാജിക് േസാഫ് �് െവയറാണ് നിലവിൽ ��ക��െട മാേനജ്െമ�ിനായി
ഉപേയാഗി��ത്. എ�ാൽ ൈവദ�തി തട�ം, െസർ�റിെ� ക�ാസി�ി ക ുറവ് എ�ിവ �ലം ഇട�ിെട േ��്
ഡൗൺ ആ�േ�ാൾ ''��് മാജിക് േസാഫ് �് െവയർ” ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�ാെത വ��. നിലവിൽ ൈവദ�തി
േനരി�് ക����കളിൽ ഉപേയാഗി�� സാഹചര�മാ�ളളത്. �.പി.എസ് സംവിധാനം
�വർ�നേയാഗ�മാേ��താണ്.

VII. ��ക�ൾ വാ��തി�ളള അേലാ�്െമ�് �ക വർ�ി�ിേ��താണ്

3 ല�ം �പയാണ് ��് ആ�് േജണൽസ് വാ��തിന് ഐ.ഇ.ടി ൈല�റി�് അേലാ�് െച�ി�ളളത്. 2018-19 െല
അേലാ�്െമ�് �ക തികയാെത വ�തിനാൽ 26.06.2019 െല �.ഒ 8254/2019 �കാരം 25994/- �പ�െട അധിക
ഫ�് ലഭ�മായത് 2019-20 ലാണ്. ��്സ് വാ��തി�� അേലാ�്െമ�് �ക വർ�ി�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാ��താണ്. ൈല�റി �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
(ഓഡി�് എൻക�യറി – 7/25.10.2019)

2. െസ�ർ േഫാർ ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ

െസ�ർ േഫാർ ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ ൈല�റിയിൽ ഭൗതിക േ�ാ�് പരിേശാധന േവളയിൽ
വിദ�ാർ�ികൾ�ം അധ�ാപകർ�ം വിതരണം െച� ൈല�റി ��ക�ളിൽ 117 എ�ം തിരിെക ലഭി�ി�ി� എ�്
കെ��ി. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ നം.
ആ�ഷൻ
ന�ർ

��ക�ിെെ� േപര്    ��കർ�ാവ് വില (₹)

1 1
Organization, Administration and
recreation in Physical Education

Two experienced professor 30

2 9 Encyclopedia of Sport & Game Goel, RG 175



3 11 Scientific Art of Teaching in Physical
Education

30

4 15 Anatomy and Physiology of Nurses Evelyn C. Pearce 75

5 20
Kinesiology : Scientific basis of human
motion

Kodhryn F. Well 1311

6 26 Excersise Physiology David H. Clark 2149

7 31 Physical fitness How to develope A.K. Uppal 200

8 35 Modern coaching in Kabadi 275

9 38
Practical Measurement for Education
in Physical Education

695

10 39 Essentials of excersise physiology Loory & Shaves 598

11 41
Principle and History of Physical
Education

35

12 52
Management of Sportsin foundation and
applicaiton

Boonnech Parle Howe 2187

13 62
Measurement and Evaluation in Physical
Education

1620

14 64
Introduction to measurement in Physical
Education

192

15 78
Sports Medicine: Preceiples Evaluation,
Management and Rehabilitation

Shevan Roy & Richard
Tovine

3060

16 79 Anatomy and Physiology
Gary Thidoden

Kevin T. Patton
3285

17 87 Volley Ball Ashok Kumar 350

18 94 Badminton Ashok Kumar 375

19 106 Answer to Question A.J. Desousa 75

20 108 English – English Malayalam Dictionary Ramlinga Pillai 150

21 110 An introduction to sociology
Vidya bushan & Dr. Sachu
Dev

150

22 132
The mamooth book of sports and
women of world

Noam fried lanter 328.35

23 135 Human Anatomy and Physics David Cevay 325.

24 147 Foundation of Physical Education Deepak Jain 295

25 169 Sports Training R.W. Galloway 350

26 192 Adventure Sports Yogsaj Thani 95

27 193 Health Training in School D.K. Gapto 350

28 195 Physical Training in Rehabilation Michelle Come on 174

29 196 Musciles: Testing and Junction 4th

Edition
Florence Peterson 1209

30 198 Musle: Testing and Function Helen J. Histop and Jacqulin 627

31 200 Introduction to Sport Bio Mechanism Roger Boortat 2888.40



32 201 Grand Athlats of Anatomy Ann M.R. Agas 1702.40

33 204
Special Physical Education Adapted
Individual Devt.

John M. Dumn 290

34 200
Encyclopedia of Sports and Physical
Education V2

Pintu Module 290

35 263
Methods and Measurements and
Evalation of Phyisical Education

Sabs Sarkar 495

36 270 Health and Disease John Tilt Edward 595

37 282 Teaching and Coaching Football Deepak Jain 300

38 305 An Introduction to Sociology Vidya Bhushan 175

39 306 An Introduction to Sociology Vidya Bhushan 175

40 313 Eigh on Yoga B.K.S. Iyyaskar 295

41 314 Management Theory and Practice J.S. Chanderan 168

42 316 How to play football Sathya Gapto Samad 60

43 317 Basic Statistic Goon A.M. 100

44 330 Biology Nelson Scence Robert Michcle 400

45 342 Basic sports injury hand book Levy M. Allen 872.30

46 368 Full life fitness Janie Clark 694

47 385 Coaching soccers success story Roy Races 886.40

48 400
Physical Education and Research
Methdology

Yogendra Prasad Sharma 375

49 401 Skill and Rules of Gymnastic Holesh Tani 50

50 428 Strength Training Anatomy Fedrek Delegir 853.50

51 440 Teaching Flexibility 853.50

52 446 Drills for Speed, Agility and Qudeness Brown 1123.44

53 447
Essentials of strength training and
conditions

Thomas Buchle 2882.56

54 452 Sport taping basis lower body Joy stan dejen 1711

55 514 Sports tourism 1981.76

56 522
Advanced fitness assessment and
Exersise presciption

Hegward H. 200695

57 529
Fitness for oje physical activity pyramid
for children

Thomas Katherin 15.95

58 548
Cryotheraphy for first aid and
Rehabilition (CD)

11799.34

59 569
History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50

60 574
History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50

61 576
History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50



62 577 History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50

63 579
History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50

64 583
History of Physical Education Devinson
Perinbay

Bevision Perinbug 50

65 586 150 Minor Games Pro. Thomas Madhav 45

66 589 150 Minor Games Pro. Thomas Madhav 45

67 591 150 Minor Games Pro. Thomas Madhav 45

68 597 150 Minor Games Pro. Thomas Madhav 45

69 603
Play field dimension nad its
requirement II

Bevinson Perinbasor 75

70 604
Play field dimension nad its
requirement II

Bevinson Perinbasor 75

71 606
Play field dimension nad its
requirement II

Bevinson Perinbasor 75

72 607
Play field dimension nad its
requirement II

Bevinson Perinbasor 75

73 615 Physical activity for health and fitness Allenar Jackson 1052

74 620 Handbook of Athletic Rule and Reward Biju Loona 676

75 621 Handbook of Athletic Rule and Reward Biju Loona 676

76 647 Light of Yoga B.KS. Iyenkar 296.25

77 649 Yoga for backage Carmine Irene 187.50

78 681 Method of Physical Education Dr. M.L. Kumalak 187.50

79 683 Method of Physical Education Dr. M.L. Kumalak 187.50

80 692
Volleyball a gard to playing and
coaching

Dr. P.R. Ranganath 296.75

81 933
Kinesiology in Physical Education and
Exercise

Dr. A.K. Uppal 521

82 734 Research Methods for Sport Scientists Abu Siyiyan Zilli 529

83 735 Research Methods for Sport Scientists Abu Siyiyan Zilli 529

84 745 Physical fitness and wellness Dr. A.K. Uppal 888.28

85 764
Physiological implication in Physical
Education and Sports

Dr. Bhupindar Sign 888.28

86 765
Physiological implication in Physical
Education and Sports

Dr. Bhupindar Sign 888.28

87 775
Test and measurement in Physical
Education

Charlo Harnold MC Lonely 888.28

88 783 Play and learn minor game Dr. N.P. Sharma 112.50

89 789 Essential of Physical Education Dr. Ajmer Sign 225

90 792 Biomechanics in Physical Education and Dr. A.K. Uppal 225



Exersice Science

91 793
Biomechanics in Physical Education and
Exersice Science

Dr. A.K. Uppal 225

92 834 Principle of Sport training Dr. A.K. Uppal 225

93 849
Management of Physical Education and
Sport Program

Dr. N. Govidayal 225

94 850
Management of Physical Education and
Sport Program

Dr. N. Govidayal 225

95 854
Anatomy and Physiologyand Easy
Learner

Soloane C. 527

96 867 Judo basiscs: Principl rate and ranking Harrinton 1178

97 869
Sport marketing managing Exchange
process

Mile G.R. 1131.93

98 868
Recreation and liesure in modern
society

K. Raus 2086.83

99 926 Clinical guid to sport injuries
Ronald Bohn Serve
Mmehlum

2726.30

100 950 Fitness and Health 6th Brain J. Sha 75961

101 930 Fitness and Health Sherly Brawn 769.60

102 931 Fitness after 50 Wajler H. Etizer 549.30

103 943 Coaching youth bascetball 466.77

104 944 466.77

105 956 Handbook of socer match analysis Chirstopher 1530

106 1002 Sport psysology in practice Mave B. Anders 2532

107 1004
The bibliographical foundation of human
movement

Brace Aborts 193

108 193

109 1006 The mental athelet Key Parker 654.91

110 1008 Yoga Anatomy Haslie Kaming 689

111 1016 Principle of Sociology Dr. G. Gen 40

112 1058 UGC Net Digest on Paper II Kamelesh 2000

113 1164 Play to win: a tell all badminton manual M.J. Mohan Chandran 2000

114 1165 Play to win: a tell all badminton manual M.J. Mohan Chandran 371.28

115 1177
Functional Testing in Human
Perjormance

Monasack Raimen 2507

116 1228 Jump Rope Training Lee 659.86

117 855
Anthony’s Textbook of Analomy
Physiology

Thibondean 746

ആെക 364411.57



��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിന് സജീവമായ നടപടികൾ ബ�െ��വ�െട ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായി�ി�ാെയ�ത്
ഗൗരവമായ വീ�യാണ്. ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിന് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�് ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്. അ�ാെയ�ിൽ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� ബാധ�തയായി കണ�ാ�ി നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

3. േകാഴിേ�ാട് �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് (എസ്.എം.എസ് )

േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസിെ� ൈല�റി ആ�ഷൻ രജി�ർ, ഇഷ� രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ �ീ.
രാമ��ൻ.വി എ� അധ�ാപകൻ ദീർഘകാലമായി ��കം ൈകവശം െവ�ിരി�ക��ായി. വിശദ വിവരം  ച ുവെട
േചർ� ു�.

�മ

നം.
എ�� തീയതി ആ�ഷൻ നം. ��ക�ിെ� േപര്

1 12.3.2015 2267 The Indian Financial System

2 18.3.2015 3165 Financial Services

3 14.9.2015 2360 Costing/Accounting

4 14.9.2015 3299 Cost Accounting

5 1.12.2015 3252 Financial Management

ഇഷ� രജി�റിൽ േരഖെ����കൾ നട�ി ���ി നൽക ു�തിേനാ, ��ക�ൾ തിരിെക വാ� ു�തിേനാ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

4. Centre for Computer Science and Information Technology (സി.സി.എസ്.ഐ.ടി) സി.�. കാ�സ്
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി സി.�.കാ�സിൽ 2019 മാർ�ിൽ നട�ിയ വാർഷിക േ�ാ�് പരിേശാധനയിൽ 79 ��ക�ൾ
ന�െ��താ�ം അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർഥികൾ�മായി പലേ�ാഴായി അ�വദി� 47 ��ക�ൾ തിരി�
ലഭി�ി�ി�ാ�താ�ം ൈലേ�റിയൻ റിേ�ാർ� െച�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

ന�െ�� ��ക�ൾ

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

��ക�ിെ� േപര് വില

1 45 An Introduction to data structure ₹150/-

2 59 Computer Architecture & Organisation $ 6.50

3 92 An Introduction to propability theory & its applications ₹70/-

4 99 Illustrated UNIX System ₹180/-

5 136 Fundamentals of Data structure ₹125/-

6 174 Mastering Turbo Pascal 6 ₹120/-

7 202 Fundamentals of Mathematical Statistics ₹85/-

8 218 An introduction to probability theory& its applications Vol 1 ₹80/-

9 227 Graph Theory ₹85/-

10 255 Fundamentals of Computers ₹59/-

11 282 DOS Quick reference manual ₹39/-

12 300 Introduction to micro processors ₹105/-

13 427 Introducing System Analysis & Design ₹125/-

14 440 Operating Systems $ 8.95



15 574 Digital Computer Fundamentals ₹150/-

16 588 Computer programming in C ₹110/-

17 603 Learn miscrosoft assembler ₹45/-

18 637 Fortran 77 with application to science ₹63/-

19 735 Principles of Interactive Computer Graphics $5.75

20 757 Computer Graphics ₹395/-

21 786 Engineering Mathematics ₹175/-

22 790 Priciples of Database system ₹160/-

23 793 Computer Networks ₹150/-

24 804 Applied Mathematics ₹615.60

25 981 Oracle power object handbook ₹325/-

26 1001 Word 97 Bible ₹325/-

27 1140 Sam’s Teach Yourself ₹135/-

28 1144 Operating System Concepts ₹296.80

29 1155 Teach yourself microsoft SQLserver 6.5 in 21 days ₹195

30 1235 Operations Research ₹125

31 1297 Artificial Intelligence ₹210/-

32 1300 C Programming ₹150/-

33 1310 Structured Computer Organisation ₹150/-

34 1321 Computer System Architecture�് നൽകി ₹150/-

35 1324 How to solve it by computer ₹95/-

36 1337 System Simulation ₹65/-

37 1400 An introduction to nueral networks ₹295/-

38 1409 Objective Mathematics�് നൽകി ₹250/-

39 1440 Software Engineering ₹255/-

40 1483 Data structures and applications in C++ ₹1063.35

41 1519 Computational Physics ₹250/-

42 1587 Graph Theory ₹150/-

43 1614 Principles of Electronics ₹115/-

44 1624 The C Programming Language ₹95/-

45 1665 Mastering Visual C++6 ₹399

46 1711 Oracle 8:The Coplete Reference ₹575/-

47 1716 Using Microsoft SQL Server 7.0 ₹495/-

48 1731 Data Structure using C and C++ ₹195/-

49 1967 Teach yourself red hat Linux in 24 hours ₹195/-

50 1978 Your Unix;The ultimate guide ₹295/-

51 2012 Fractals and disordered systems ₹2422.40

52 2013 Mathematics Unlimited ₹1771.95

53 2017 Cryptography and Network securiy:Principles And Practice ₹295/-



54 2125 System Simulation with Digital Computer ₹65/-

55 2140 A Book on C ₹275/-

56 2185 Oracle PL/SQL Language Pocket Reference ₹50/-

57 2185 Oracle PL/SQL Language Pocket Reference ₹50/-

58 2342 Discrete Mathematical Structures ₹225/-

59 2388 Operating System Concepts ₹435.51

60 2450 MS Office 2000 ₹180/-

61 2474
Combinatorics & Graph theory:Question bank solved
MCA/BCAQuestion papers

₹100/-

62 2660 Programming Python ₹750/-

63 2667 Data Communication & Networking ₹325/-

64 2678 Computer Networks :A system approach ₹395/-

65 2695 Digital Image Processsing ₹250/-

66 2859 Structured computer organisation ₹225/-

67 2975 Windows Programming Primer Plus ₹270/-

68 2975 Windows Programming Primer Plus ₹270/-

69 2981 Operating System Concepts $.9/-

70 2991 Computer Networks ₹225/-

71 3039 Computer Graphics ₹425

72 3109 Theory And Problem of programming with C++ $9.95

73 3208 Theory And Problem of programming with C++ $5.75

74 3295 Database system concepts $ 9/-

75 3334 Artificial Intelligence: A new synthesis ₹395/-

76 3743 Core Python Programming ₹725/-

77 3749 PHP 5 in practice ₹375/-

78 3849 Computer networks:A system approach ₹450/-

79 3719 Introduction to formal languages ₹295/-

അ��ാപകരിൽ നി�ം തിരി� ലഭി�ാ� ��ക�ൾ (32 എ�ം)

1.േഡാ.പി. രേമശൻ

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ�
െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 2869 16.12.2005 Elementary numerical Analysis:A algorithmic approach $9.5

2 80 16.12.2005 Computer hardware and organisation ₹100/-

3 117 16.12.2005 Dos made simple-question And Answers ₹136

4 284 16.12.2005 Advanced Lotus 1-2-3 with application ₹150/-

5 484 16.12.2005 Page maker 5 for windows ₹245

6 461 13.05.1997 Foxpro 2 made easy ₹135/-



7 1436 13.05.1997 Computing with mathematician $
49.95

8 167 26.07.2006 Microprocessor & Interfacing:Programming & Hardware ₹245/-

2.�ീ മ� വി.ടി.

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 817 18.11.1996 One study guide for network ₹795/-

2 286 21.09.1995 Writing TSR Now ₹54/-

3 275 12.07.1999 The Illustrared base III plus ₹75/-

4 1116 06.01.2000 Navigating the AS/400 ₹180/-

5 1888 12.10.2001 Apache web ₹395/-

3.�ീ.ജാബിർ െക െക

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 292 11.12.2009 Fundamentals of data structures ₹125/-

2 876 11.12.2009 Computer system architecture ₹150/-

4.�ീമതി.�ജാതല�ി

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ�
െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 1199 07.08.2002 Graphics under C ₹195/-

2 1386 19.11.2001 Programming with C $ 4.5

3 1395 03.04.2003 Visual C ++ programming ₹240/-

4 1681 21.04.2003 Database system cocepts $6.5

5 1837 29.08.2003 Operating system concepts $9

6 2243 23.04.2004 System programming & operating system ₹250/-

7 1754 08.06.2004 SQL-Server 7complete reference ₹395/-

8 2060 19.01.2005 Inline Online fundamentals of internet and WWW ₹250/-

9 2158 19.01.2005 Internet security Proffessional reference ₹499/-

5.�ീ.അൻവർ സാദ�്

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1780 09.12.2002 C Programming $.4.75

2 1992 11.02.2003 C for Linux ₹270/-

3 2175 24.04.2003 Linux Programming ₹650/-

6.�ീ ���മാർ വി

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1228 03.01.2001 Numerical Methods ₹155/-

2 160 03.01.2001 Numerical Algorithm ₹160/-



7.�ീ.ബി�

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ Year of Issue ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1712 2001 Visual Basic 6 ₹399/-

8.�ീ.രാ� ടി

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ Year of Issue ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1315 2003 Financial Management ₹275/-

2 1374 2003 Economics ₹250/-

വിദ�ാർഥികളിൽ നി�ം തിരി� ലഭി�ാ� ��ക�ൾ (15 എ�ം)

1.�ീ. �സീത് വി

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 126 13.01.1999
Graph theory with application to Engineering and
computer science

₹85/-

2.�ീ. അ�ൾ ഗ�ർ

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 896 22.02.2000 Probability and statistics for Engineers ₹175/-

2 172 22.02.2000 Micro computer system:The 8086/8088 family ₹125/-

3 343 06.07.2000 Programming with PASCAL(Schaum series) ₹108/-

4 1459 06.07.2000
Discrete mathematical structure with application
to computer science

₹245/-

3.�ീ. �ീഹരി െക

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 1649 31.12.2002
Visual basic 6-the complete
reference

₹395/-

4.�ീ. ഷിേനാജ് ടി വി

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 725 03.09.2003 Software Engineering:Design reliability and management $10.5

5.�ീ. ഇർഷാദ് എം

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1508 12.08.2004 Computer Networks ₹195/-

6.�ീ. സനിത് �മാർ സി പി



�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 764 26.05.2003
Foxpro 2.5 made simple for DOS and
Windows

₹150/-

7.�ീ. അ�ൾ മജീദ് ടി വി

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1602 19.11.2002 Structured computer organization ₹225/-

8.�ീ. അ�ൾ നാസർ. ടി .െക

�മ
ന�ർ

ആ�ഷൻ
ന�ർ

ഇഷ� െച�
തീയതി

��ക�ിെ� േപര് വില

1 562 10.10.2002
Microprocessor:Architecture,programming and
application with the 8085/8080

₹155/-

2 1097 10.10.2002 Database system concepts $ 6.50

9.�ീമതി െമാഹസിന െക എസ്

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 512 30.10.2002 Operating system concepts $.16

2 128 30.10.2002 Priciples of Database Management ₹110/-

10. �ീ. ൈജസാൽ െക

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ ഇഷ� െച� തീയതി ��ക�ിെ� േപര് വില

1 1242 1.11.2004 Microprocessor 8085 ₹225/-

അ��ാപകരിൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ��ക�ൾ തിരിെക ലഭ�മാ��തി�ം ന�െ�� ��ക�ൾ
എ�തി ത�ി േ�ാ�ിൽ �റവ് െച��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ന�െ�� ��ക�േളാ, അവ�െട
വിലേയാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്. 

5. �.ജി.സി. - എ�്.ആർ.ഡി.സി

2018-19 െല �.ജി.സി. - എ�്.ആർ.ഡി.സി അ�ൗ�് പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി ൈല�റി ��ക��െട ആ�ഷൻ
രജി�ർ, പർേ�സ് ഫയൽ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ �ാപനാധി�തർ 2017 മാർ�് മാസ�ിൽ നട�ിയ േ�ാ�്
പരിേശാധനയിൽ 35 ൈല�റി ��ക�ൾ ന�െ��തായി കെ��ിയി��്. 2018, 2019 വർഷ�ളിൽ േ�ാ�്
പരിേശാധന നട�ിയി�ി�ാ�താണ്. ഇത് സംബ�ി� ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 4/22-01-2020) ന് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ന�െ�� ��ക��െട വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം

ആ�ഷൻ
നം

��കർ�ാവിെ�
േപര്

��ക�ിെ� േപര്
��ക�ിെ�
വില

1 112 D.D.Kosambi History & society ₹ 30

2 146 Elizabeth B Herlock Develpoment Psychology ₹ 57

3 282 Jerald F Lieberman 3500good quotations for speakers ₹ 115

4 371 Beech John Learning to read $ 7.95

5 459 Forsytha,Diana Rural Community and the Small School $ 11.75



6 538 Jawaharlal Nehru India’s Foreign policy ₹ 85

7 592 Khuswant singh Train to Pakistan ₹55

8 818 Meera Singh Medival history of India ₹65

9 915 Bourai.HHA Dynamic Teaching ₹150

10 926 KNN Elayath Ethics of Sankara ₹30

11 927 Dr.KNN Kunjunni raja
Mimamsa contribution to

Language studies
₹30

12 1017 Biswas & G Biswas
World’s famous speakers and the art
of public speaking

₹120

13 1918 Rhyner(Hans H) Ayurveda : the gentle health system ₹295

14 1928 Sachs Ayurvedic Beauty Care ₹200

15 1994 Sastry Women Employees ₹400

16 2180 Terry Eagleton The idea of culture $14.99

17 2187 K.N. Panikkar
Community, Civil Society and the
States

₹96

18 2242 Paul R Brass
The Production of Hindu Muslim

violence in contemporary India
₹396

19 2310 M.N.Vijayan കലാപ�ിെ� ഉ�ര�ൾ ₹89

20 2325 Caroline Coffin (Ed) Applying English Grammar & Functional ₹556

21 2350 V.S.Khanteker Yayaathi ₹111

22 2364 Omana വിേശ�ാ�ര റഷ�ൻ ബാല കഥകൾ ₹63

23 1555
Gane(Lisascar) and
Chan

Nietsche for beginners ₹35

24 1558 Eumann Psycho analytic literacy criticism ₹918.89

25 1590 Henderson Borders,Boundery and Frames $12.99

26 1825 Eagleton,Terry Idealogy $15.99

27 1829 Klarer (Mario) An Introduction to Library Structures ₹200

28 1892 Ramakrishnan (T) Human Brain Essays on Awarness ₹100

29 2368 P.Bhaskaran പി.ഭാ�രെ� 101 �ണയഗാന�ൾ ₹24

30 880 Kormondy,Edward.J Concepts of Eology ₹35

31 1285 Aristottle Classic literary criticism ₹232.17

32 1715 Smith(Nil) Chomsky ₹595

33 1735 Sivaramakrishnan.C.K Modern Forests ₹525

34 3172 Dudeja(Ravi Raji)
The pearson guide to objective
Physics for IIT -JEE

₹550

35 1294 രാഘവവാരിയർ മി�ം സ�ഹ�ം ₹75

ന�െ�� ��ക�േളാ, അവ�െട വിലേയാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്. എ�ാ വർഷ�ം
വർഷാ���ിൽ േ�ാ�് പരിേശാധന നട��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.



1-9   െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ -അ�ടി,വിതരണം-ഫല�ദമാ��ി�
വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ 2018-19 വർഷ�ിൽ െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയ�ക�െട (SLM) അ�ടി, വിതരണം
എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ, ��ത വർഷം ഫല�ദമായി ഇവ വിതരണം െച�ാൻ സാധി�ി�ി�. വിദ�ാർ�ിക�െട
വിവിധ േകാ�കളിേല�ളള �േവശനെ� �ടർ�് SLM െ� ആവശ�കത നിർ�യി� ു��്. സർവകലാശാല
��ിൽ �ി�് ഓർ ഡർ നൽകി ��കം അ�ടി�് ലഭി��ത് േകാ�ക�െട െസമ�ർ അടി�ാന�ിൽ
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയേ�ാൾ 2018-19 വർഷ�ിൽ പലേ�ാ�ം സ�ർ� �ാസ് ആരംഭ�ിേലാ, ചിലേ�ാൾ
െസമ�ർ തെ� അവസാനി�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് SLM എ�ി�നൽകാനായി�ി�. �ിരം �ാ�ക�െട
(അധ�ാപക�െട) അഭാവ�ാൽ SLM അനിവാര�മാെണ�് �.ജി.സി. (ഒ. & ഡി.എൽ.) െറ�േലഷൻ 2017 ൽ
വ��മാ�ിയി��്. �ാസ് ആരംഭി�തി� േശഷം വളെര ൈവകി മാ�ം െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയ�കൾ
വിതരണം െച�തിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

� ജി േകാഴ ്സ ുകൾ

െസമ�ർ
അ�ാഡമിക് കല�ർ
�കാരം െസമ�ർ
ആരംഭം

�ഡി െമ�ീരിയൽ
ആവശ�കത
നിർ�യം

�ി�്
ഓർഡർ
നൽകിയത്

�ി�് െച�്
ലഭി�ത്

�ാ�ക�െട
ആരംഭം

റിമാർ�്

ബി എ അ�ൽ ഉൽ ഉലമ

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

01.07.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 21.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�.

24.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ അറബിക്

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 13.03.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�.

02.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ ഇ�േണാമി�്

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.09.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

02.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ ഇം�ിഷ്

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019
�ാസിന് �െ� �ി�്
െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ ഹി�ി



െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019 2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

02.05.2019 വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ ഹി�റി

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
3

01.06.2018

11.06.2018

21.11.2018(common
course other than
English)

06.07.2018
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

4.11.2018
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

02.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ മലയാളം

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019
�ാസിന് �െ� �ി�്
െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
3

01.06.2018

11.06.2018

21.11.2018
(common course
other than English)

06.07.2018
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

4.11.2018
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ െപാളി�ൽ സയൻസ്

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
3

01.06.2018

11.06.2018

21.11.2018
(common course
other than English)

06.07.2018
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

4.11.2018
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

02.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എ േസാേഷ�ാളജി

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
3

01.06.2018 11.06.2018

21.11.2018
(common course

06.07.2018 2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

4.11.2018 വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.



other than English)

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി ബി എ

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�.

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി േകാം

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�.

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

ബി എസ് സി മാത ്സ്

െസമ�ർ
2

21.11.2018 25.01.2019 18.02.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

16.06.2019

െസമ�ർ
അവസാനി��തിന്
��്
�ി�് െച� ലഭി�.

െസമ�ർ
3

01.06.2018 11.06.2018 06.07.2018
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

4.11.2018
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

െസമ�ർ
4

01.11.2018 27.12.2018 23.01.2019
2018-19
വർഷ�ിൽ
ലഭ�മായി�

2.05.2019
വിദ�ാർ�ികൾ�്
േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
നൽകാനായി�.

പല േകാഴ് �കൾ� ും െസമ�ർ അവസാനി�തി� േശഷമാണ് െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയ�കൾ വിതരണം
െച�തി�ളളത് എ�് േമൽ പ�ികയിൽ നി�് വ��മാക ു�.
ഒ� വർഷം ല��ണ�ിന് വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന�വർ�ന�ൾ ഏെ��േ��ി വ�� ഈ �ാപന�ിന്
�.ജി., പി.ജി. വിഭാഗ�ിെല വിവിധ േകാ�കളിെല പല െസമ��കളിലായി വിതരണം െച�ാ�ളള ��ക�ൾ
��ി�� �ല�ിെ� സിംഹ ഭാഗ�ി�ം ൈവകി �ി� െച� ലഭി� ഈ ��ക�ളാണ് ��ി�ി��ത്.
അ�� അധ�യന വർഷം �തൽ സിലബസ് മാ��തിനാൽ നാലാം െസമ�റിെല ��ക�ൾ നിലവിൽ
ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�ിരി�കയാണ്.

�.ജി.സി. (ഓ�ൺ & ഡി�ൻസ് േലണിംഗ് ) െറ�േലഷൻ 2017 �കാരം വി�രവിദ�ാഭ�ാസവിഭാഗം വഴി �.ജി., പി.ജി.
േകാഴ ്സ ുകൾ�് രജി�ർ െച�� വിദ�ാർ�ികൾ�് എ�ാ വിഷയ�ി�ം SLM അ�വദിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.
�ടാെത 2006 െല േ�ാസ് െപ�സ് �കാരം അ�ിഷൻ സമയ� തെ� വിദ�ാർ�ികൾ�് SLM
അ�വദിേ��താണ്. SLM �ത� സമയ�് നൽകാനാവാ�ത് േകാ�ിെ� നിലവാരെ� തെ� ബാധി���മാണ്.
ആയതിനാൽ �.ജി.സി. െറ�േലഷനിൽ നി�ർഷി�� �കാരം െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയ�കൾ യഥാസമയം
നൽ��തിന് സർവകലാശാല �േത�ക �� നൽേക��ം, അതിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-10   േകാഴ് �കൾ യഥാസമയം �ർ�ീകരി��ി�



വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ 2014, 2015 എ�ീ വർഷ�ളിൽ ആരംഭി� ഏതാ�ം േകാഴ് �കൾ
�ർ�ീകരിേ�� കാലാവധി കഴി�ി�ം (10/2019 �ം) �ർ�ീകരി�ി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

1) ബി.എസ്.സി. �ി�ിംഗ് െടക ് േനാളജി

2014 ൽ ആരംഭി� ഈ േകാഴ് സിെ� കാലാവധി ��് വർഷമാണ് (2014-2017). 61 വിദ�ാർ�ികളാണ് ഈ േകാഴ് സിന്
�േവശനം േനടിയത്.

നിലവിെല അവ� :-

ഒ�ാം െസമ�ർ (നവംബർ 2014) പരീ�കൾ 14.03.2018 �തൽ 20.03.2018 വെര�ം ര�ാം െസമ�ർ (ഏ�ിൽ 2015)
പരീ�കൾ 29.07.2019 �തൽ 05.08.2019 വെര�ം നട�ി. എ�ാൽ ഇവ�െട �ല�നിർണയം നട�ിയി�ി�. ��ാം
െസമ�ർ (നവംബർ 2016) പരീ�ക�ം നാലാം െസമ�ർ (ഏ�ിൽ 2017) പരീ�ക�ം 21.10.2019 �തൽ 31.10.2019 വെര
നട�ാൻ നി�യി�ി��്. നാ� െസമ��ക�േട�ം �ാ�ി�ൽ പരീ�കൾ നട�ിയി�മി�.

2) എം.എസ്.സി കൗൺസലിംഗ് ൈസേ�ാളജി

2014 ൽ ആരംഭി� ഈ േകാഴ് സിെ� കാലാവധി ര�് വർഷമാണ് (2014-2016). 93 വിദ�ാർ�ികളാണ് ഈ േകാഴ് സിന്
�േവശനം േനടിയത്.

നിലവിെല അവ� :-

ഒ�ാം െസമ�ർ (നവംബർ 2014) പരീ�കൾ 23.11.2015 �തൽ 30.11.2015 വെര�ം ര�ാം െസമ�ർ (ഏ�ിൽ 2015)
പരീ�കൾ 12.05.2016 �തൽ 26.05.2016 വെര�ം നട�ി. ഇവ�െട �ല�നിർണയം 09.11.2017 �തൽ നട�ക�ം
െച�ി��്.

��ാം െസമ�ർ (നവംബർ 2015) പരീ�കൾ 27.02.2019 �തൽ 07.03.2019 വെര�ം നാലാം െസമ�ർ (ഏ�ിൽ 2016)
പരീ�കൾ 29.03.2019 �തൽ 03.04.2019 വെര�ം നട�ി. ഇവ�െട �ല�നിർണയം 22.06.2019 �തൽ നട�ക�ം
െച�ി��്.

��വൻ െസമ��ക�േട�ം പരീ�ാഫലം നാളി�വേര�ം �സി�ീകരി�ി�ി�.

3) എം.ബി.എ

2015 ൽ ആരംഭി� ഈ േകാഴ് സിെ� കാലാവധി ര�് വർഷമാണ് (2015-2017). 60 വിദ�ാർ�ികളാണ് ഈ േകാഴ് സിന്
�േവശനം േനടിയത്.

നിലവിെല അവ� :-

ഒ�ാം െസമ�ർ (�ൈല 2016) റ�ലർ പരീ�കൾ 16.12.2016 �തൽ 16.01.2017 വെര തീയതികളി�ം, ര�ാം െസമ�ർ
(ജ�വരി 2017) റ�ലർ പരീ�കൾ 05.01.2018 �തൽ 22.01.2018 വെര തീയതികളി�ം നട�ി ഫലം യഥാ�മം
09.05.2017 �ം 23.05.2018 �ം �സി�ീകരി�ി��്. ��ാം െസമ�ർ (�ൈല 2017) റ�ലർ പരീ�കൾ 11.10.2019
�തൽ 30.10.2019 വെര നട�ി.
േമൽ�റ� േകാഴ് �ക�െട നട�ി�ിൽ ക ു�കരമായ �ത�വിേലാപമാണ് സർവകലാശാല�െട
ഭാഗ�നി��ായി��ത്. വർഷ�ൾ പി�ി�ി�ം പരീ�കൾ നട�ാെത�ം, നട�ിയ പരീ�ക�െട �ല�നിർണയം
െച�ാെത�ം, �ല�നിർണയം �ർ�ിയായവ�െട ഫലം �സി�ീകരി�ാെത�ം സർവകലാശാല വിദ�ാർ�ികെള
പരീ�ി�കയാെണ�് �കളിൽ പറ� വ�തകൾ വ��മാ��. ഇ�ര�ിൽ േകാഴ് �കൾ അന�മായി
നീ�േപാ��ത് വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ, ഈ േകാഴ് �കൾ
�ർ�ീകരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

1-11   ക�ാഷ് ��് അപാകതകൾ
    2018-19 വർഷെ� വിവിധ വക ു�കളിെല ക�ാഷ് ��് പരിേശാധി�തിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട
േചർ��.
1. ഐ.ഇ.ടി െമൻസ് േഹാ�ൽ



േകരള �ഷറി േകാഡ്, ച�ം 92(എ) �കാരം �ാപന�ിന് േവ�ി സ�ീകരി�� ഓേരാ പണമിടപാ�ം
േരഖെ����തിന് ടി.ആർ 7 എ മാ�കയിൽ ക�ാഷ് ��് ��ിേ��താണ്. ഐ.ഇ.ടി െമൻസ് േഹാ�ൽ
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് വിവിധ ഫീ�കൾ പിരിെ���ക�ം അത് സർവകലാശാല ഫ�ി�ം ബാ�് അ�ൗ�ി�ം
ഒ��ക�ം െച���്. �ടാെത, വിവിധ ക�ിജ�് െചല�കൾ, േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് റീഫ�്, െമസ് അഡ�ാൻസ്
റീഫ�് �ട�ിയ െചല�ക�ം െച���്. എ�ാൽ, �ാപന�ിെല പണമിടപാ�കൾ േരഖെ����തിന് ടി.ആർ
7 എ ക�ാഷ് ��് ��ി��ി�. ക�ാഷ് ��് ��ി�ാ�ത് ��തരമായ വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.

2.െകാേമഴ് സ് & മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് വക ു�് (ഡി.സി.എം.എസ് )

    ക�ാഷ് ��ിെല മാസാ��, വർഷാ�� നീ�ിയി��് �കകൾ ബാ�് പാ�് ��മായി െപാ��െ���ി
��ി��ി�. 31.03.2019ന് ക�ാഷ് ��് നീ�ിയി��് 1268257.4 �പ�ം ബാ�് പാ�് ��് നീ�ിയി��്
2340836.45 �പ�മാണ്. 10,72,579.05 �പ�െട വ�ത�ാസ��്. 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ��ത അപാകത
വ��മാ�ിയി�ം ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ഓഡി�് ഗൗരവമായി വീ�ി��. ഇത്
സംബ�ി�് നൽകിയ 27.09.2019 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/603/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് താെഴ
വിവരി� �കാര�ളള മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.
"ക�ാഷ് ��ം ബാ�് േ��െമ�ം വർഷ�ളായി റീകൺസിേലഷൻ നട�ി�ി�. ഇ�സംബ�ി� എ�ാ േരഖക�ം
കെ��ാനായി�ി�. �ടാെത എംബിഎ വിദ�ാർ�ികൾ മാേനജ്െമ�് അേസാസിേയഷൻ ഫീ േനരി�് വ��തലവെ�
ഔേദാഗിക അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�� രീതിയാണ് നിലവിൽ ഉ�ായി��ത്. മാ�മ� 25.03.2017 � �ൻ��
കാലയളവിൽ ഈ അ�ൗ�ിൽ പലിശ ഇന�ിൽ വരവ് വ� �ക ക�ാഷ്��ിൽ േരഖെ���െ��ി�ി�.
ആയ�െകാ�് ക�ാഷ്��ിൽ േരഖെ���ിയതി�ം അധികമായി അ�ൗ�ിൽ വരവായി�� �ക കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് ഒ��ി െപാ��െപ��ൽ നട�ാ�� ഫയൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് .”
എ��ം േവഗം റീകൺസീലിേയഷൻ പ�ിക ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

3. എൻ.എസ്.എസ്. 
ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�ം, 67206574838 ന�ർ എസ്.ബി. അ�ൗ�ിെ� (എസ്.ബി.ഐ. േത �ി�ലം �ാ�് )
നീ�ിയിരി�ം ത�ിൽ വർഷ�ളായി റീകൺസീലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട വിവരി��.

31.03.2019 ന് ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�്    - 72,22,784/-

31.03.2019 ന് പാസ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�്     - 4,65,834.50
വ�ത�ാസം                                                                 - 67,56,949.50
സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി� 69,35,700/- �പ 30.03.2019 ന് ക�ാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�ി�ളള�ം, എ�ാൽ
ബാ�് പാസ് ��ിൽ 2019 ഏ�ിൽ , െമയ് മാസ�ളിൽ മാ�മാണ് വരവ് വ�ി�ളള�െമ�് ഓഡി�് പരിേശാധനയിൽ
േബാധ�െ��ി��്. 1,78,750.50 �പ�െട (69,35,700-67,56,949.50) വ�ത�ാസം സംബ�ി�് വിശദീകരണം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4.സി.എ�്.എം.െക. ൈല�റി 
57018349041ാം ന�ർ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ (േ��് ബാ�് -കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ശാഖ) 31.03.2019 ൽ 24,80,683.74
�പയാണ് നീ�ിയിരി��ത്. എ�ാൽ ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 2466748.74 �പയാണ്. ക�ാഷ്
��്, ബാ�് പാസ് ��് എ�ിവ ത�ിൽ 13935/- �പ�െട വ�ത�ാസ��്. റീ-കൺസിലിേയഷൻ േ��്െമൻ്റ്
ത�ാറാ�ിയി���ി�ം വ�ത�ാസ�ിെൻറ കാരണം േരഖെ���ിയി�ി�.

5.ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�്

a) ��ിരി�് ബാ�് പാസ്��മായി െപാ��െ���ി�.

01.04.18 ന് ക�ാഷ് ��് �കാരം ��ിരി�് 2885368.20 �പ�ം ബാ�് പാസ്��് (A/c ന�ർ 57018247787 – SBI
േത�ി�ലം) �കാരം 1601038.20 �പ�മാണ്.

31.03.19 ന് ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയ റീകൺസിലിേയഷൻ പ�ിക�ം ശരിയ�. റീകൺസിലിേയഷൻ
െച�ിരി��ത് താെഴ േചർ� വിധമാണ്.



ക�ാഷ് ��് �കാരം നീ�ിയിരി�് :     2885368.20

(-) െ�ഡി�് െച�ാ� െച�കൾ     :     1411250

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

                                                         1474118.20

ഈ �കയ ും ബാ�് നീ�ിയിരി� ും ത�ിൽ 1,26,920/- �പ�െട വ�ത�ാസ��്.

b)     എൻ�ികളിൽ അപാകത

ക�ാഷ് ��ിൽ 19.05.18 ന് േരഖെ���ിയ� �കാരം ��ിരി�് 2962920.20 �പ�ം (വരവ് ഇ�) െചലവ് 253245
�പ�മാണ്. എ�ാൽ നീ�ിയിരി�് 2831420.20 എ�ാണ് േചർ�ിരി��ത്. (2709675.20 എ�ാണ് േവ�ത് )

�ടാെത അേ� ദിവസം 689005 ◌ാം ന�ർ െച�് �കാരം നൽകിയ �ക 3000/- എ�ാണ് ക�ാഷ് ��ിൽ
േരഖെ���ിയി�ളളത്. എ�ാൽ െച�് ഇഷ� രജി�റി�ം ബാ�് േ��െമ�ി�ം 9000/- �പയാണ്.

ഈ അപാകതകൾ പരിഹരിേ���ം ��ിരി�്/ നീ�ിയിരി�് അപാകത�െട ഉ�വം കെ��ി അവിടം �തൽ
പരിഹരിേ���മാണ്.
6.വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം

a) ക�ാഷ് ��ിൽ എ�ാ െചലവിന�ൾ�ം ഒ� സാ��ിക വർഷാരംഭം �തൽ അവസാനം വെര 1 �തൽ
�ടർ�യായി  വൗ�ർ ന�ർ േരഖെ��േ���ം ഇേത ന�ർ തെ� െചലവ് വൗ��കളി�ം േരഖെ��േ���മാണ്.

b) 31.3.2019 ൽ ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് �ക 79,41,419/- �പ�ം, ബാ�് പാസ് ��് �കാര�ളള
നീ�ിയിരി�് 88,34,759/- �പ�മാണ്. എ�ാൽ ഈ ര�് �കക�ം ത�ിൽ െപാ��െ���ൽ നട�ിയി�ി�.
മാറാ� െച�കൾ സംബ�ി� വിവരം ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. �ടാെത NEFT �േഖന ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ� ₹43,163/- ക�ാഷ് ��ിൽ വരവ് േരഖെ���ിയി�ി�. ഈ �ക വരവ് േചർ�്, ബാ�് -
ക�ാഷ് ��് െപാ��െ���ൽ നട�ി വിശദാംശ�ൾ ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖ െ��േ��താണ്.

േമൽ �ചി�ി� അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

7. �.ജി.സി. ഹ�മൻ റിേസാ�് െഡവല�്െമ�് െസ�ർ

�.ജി.സി. ഹ�മൻ റിേസാ�് െഡവല�്െമ�് െസ�ർ- സർവകലാശാലയിൽ നി�ളള �ൻ��കൾ, ഗ�് ഹൗസ് വാടക,
ഡ��ിേ��് സർ�ിഫി��് ഫീ എ�ീ ഇന�ളി�ളള വര�കൾ, േകാ�് നട�ി�മായി ബ�െ�� െചല�കൾ എ�ിവ
െമയിൻ ക�ാഷ് ��ിലാണ് േരഖെ����ത്. ഈ വരവ് െചല�കൾ നട��ത് ഡയറ��െട േപരി�ളള
5701827754 ന�ർ എസ്.ബി.ഐ അ�ൗ�ി�െടയാണ്. എ�ാൽ മെ�ാ� (ഡവല�്െമ�് ഫ�് ) ക�ാഷ് ��ിലാണ്
റജിേ�ഷൻ ഫീ, േ�ാസസിംഗ് ഫീ എ�ീ ഇന�ളിൽ വരവ് വ�� �കകൾ േരഖെ����ത്. ഇതിന്
എസ്.ബി.ഐ േത�ി�ാലം ശാഖയിൽ �േത�ക ബാ�് അ�ൗ�ം ��ി���്. (അ�ൗ�് നം. 67288317092)
േകരള �ഷറി േകാഡ് വാല�ം – 1 �ൾ 92 (a) i �കാരം ഒ� �ാപന�ിന് ഒ� ക�ാഷ് ��് മാ�േമ ��ി�ാൻ
പാ��. ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ എ�ാ വരവ് െചല�ക�ം ഒേര ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ��േ��താണ്.

8. �.ജി.സി-എ�്.ആർ.ഡി.സി.

1. സർവകലാശാലയിൽ നി�ളള �ൻ��കൾ, ഗ�് ഹൗസ് വാടക, േ�ാസസിംഗ് ഫീ, എ�ീ ഇന�ളി�ളള വരവ്
�കക�ം അവ�െട െചലവ് വിവര��ം േരഖെ���� െമയിൻ ക�ാഷ് ��ം, 370182247754 ന�ർ ബാ�്
അ�ൗ�് പാസ്��ം ത�ിൽ ഒ�േനാ�ിയതിൽ 31.03.2019 ന് ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�ം ബാ�്
പാസ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�ം ത�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം െപാ��േ��കൾ കാണെ��.
ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് �ക         – ₹ 28,52,123.01
ബാ�് പാസ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് �ക – ₹ 28,65,341.01
വ�ത�ാസം ( പാസ് ��ിൽ ��തൽ)                 – ₹ 13,218
എ�ാൽ ഈ വ�ത�ാസം വിശദീകരി�ി�ി�. ബാ�് റീകൺസിേലഷൻ നട�ി വ�ത�ാസം വിശദീകരിേ��താണ്.



2. രജിേ�ഷൻ ഫീ, െ�ാസസിംഗ് ഫീ എ�ീ ഇന�ളി�ളള വര�കൾ േരഖെ���� െഡവല�്െമ�് ഫ�് ക�ാഷ്
��ിേല�ം 67288317092ാം അ�ൗ�് ന�ർ ബാ�് പാസ്��ിേല�ം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് �കകൾ താെഴ
വിവരി�� വിധം വ�ത�ാസെ��ിരി��.
ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�്                     - ₹ 9,30,429
ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം നീ�ിയിരി�്    – ₹ 9,42,843.20
വ�ത�ാസം                                     – ₹ 12414.2
ക�ാഷ് ��്, ബാ�് അ�ൗ�മായി റീകൺസിേലഷൻ നട�ി േമൽ വ�ത�ാസം വിശദീകരിേ��താണ്.

1-12   േ��് �ാൻ ഫ�് വിനിേയാഗം - പ�തികൾ�് തനത് ഫ�് വിനിേയാഗി� ു - �ാൻ ഫ�്
സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മായി�ി�
പ��ാം �ാൻ കാലയളവിൽ (2012-17) സർവകലാശാല�് സർ�ാർ അ�വദി�ി�� �ാൻ ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം,
സർവകലാശാല�െട ഫ�് വിനിേയാഗസാ��പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ താെഴ െകാ���.

വർഷം അേലാ�്െമ�് �ക
ഫ�്
ഉപേയാഗി�
കാലയളവ്

ലഭി� �ക വിനിേയാഗി� �ക ഉപേയാഗി�ാ� �ക

2012-
13

14,00,00,000
01/04/2012 മ ുതൽ
31/03/2015 വെര

14,00,00,000 13,94,44,462 5,55,538

2013-
14

16,00,00,000
01/04/2013 മ ുതൽ
31/03/2015 വെര

16,00,00,000 15,99,74,075 25,925

2014-
15

21,50,00,000
01/04/2014 മ ുതൽ
31/03/2017 വെര

21,50,00,000 21,50,00,000 0

2015-
16

21,75,00,000
01/04/2015 മ ുതൽ
31/03/2018 വെര

21,75,00,000 21,74,56,100 43,900

2016-
17

23,50,00,000
01/04/2016 മ ുതൽ
30/09/2018 വെര

23,50,00,000 23,47,59,027 2,40,973

പ��ാം �ാൻ പിരിയഡ് കഴി � േപായ സാഹചര��ിൽ ഈ �ക സർ�ാരിേല�് തിരി�ട�തിെ�
വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ�� െകാ�് 12/03/2020 ന് നൽകിയ അേന�ഷണ�റി�് 4/2018-19 ന് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

13-ാം �ാൻ കാലയളവിെല 2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിെല േ��് �ാൻ ഫ�ിെ� അേലാ�്െമ�്, അ�വദി� �ക
31/03/2019 െല വിനിേയാഗ സാ��പ�ം, െചലവ് പ�ിക എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്
ഫ�് ഉപേയാഗെ���ിയി��ത്.

വർഷം
അേലാ�്െമ�് �ക
(₹)

ഫ�് ഉപേയാഗി� കാലയളവ്
ലഭി� �ക
(₹)

വിനിേയാഗി�
�ക (₹)

സർവകലാശാല�്
തിരിെക
ലഭി��� �ക
(₹)

2017-
18 &
2018-
19

24,00,00,000
&
25,00,00,000

01.04.2017 �തൽ 31.03.2019 വെര 18,00,00,000 32,04,01,827 14,04,01,827

ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ

1 GO (Rt.) No. 1467/2018/H Edn. Dated 05/08/2017 - 5,00,00,000

2 GO (Rt.) No. 1394/2018/H Edn. Dated 18/07/2018 - 4,00,00,000

3 GO (Rt.) No. 1393/2018/H Edn. Dated 18/07/2018 - 2,30,00,000



4 GO (Rt.) No. 1561/2018/H Edn. Dated 14/08/2018 - 1,70,00,000

5 GO (Rt.) No. 1772/2018/H Edn. Dated 25/09/2018 - 5,00,00,000

ആെക 18,00,00,000

�ാ�് വിനിേയാഗം

വിനിേയാഗി� �ാ�് വിനിേയാഗി� വർഷം �ക

2017-18 െല �ാ�് 2017-18 10,20,30,662

2017-18 െല �ാ�് 2018-19 7,41,62,758

2018-19 െല �ാ�് 2018-19 3806580

ആെക �ാ�് �ക 2018-19 18,00,00,000

2018-19 െല തനത് ഫ�് 2018-19 14,04,01,827

31/03/2019 തീയതി �ാബല��ിൽ ആെക ഉപേയാഗി� ഫ�് 32,04,01,827

2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിലായി 49,00,00,000/- �പ �ാൻ ഫ�് അേലാ�്െമ�ിൽ 18,00,00,000/- �പയാണ്
സർ�ാരിൽ നി� സർവകലാശാല�് േ��് �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ ലഭി�ി��ത്. എ�ാൽ ഈ ര�് വർഷ�ളി�മായി
32,04,01,827/- �പ േമൽ പറ� �കാരം സർവകലാശാല വികസന �വർ�ന�ൾ�ായി െചലവഴി�ി��്.
സർ�ാരിൽ നി�� �ാൻ �ാ�് �ടർ�് ലഭി��തിന് വിേധയമായി�ാണ് 14,04,01,827/- �പ തനത് ഫ�ിൽ
നി�ം അേലാേ�ഷൻ �കാരം �ൻ��ി ഏെ���ി�� െ�ാജ�കൾ�ായി സർവകലാശാല െചലവഴി�ി�ളളത്.
സി�ിേ��ിെ� 16/03/2019 െല തീ�മാനം Item No. 2019.262 ന് വിേധയമായി�ാണ് ഇ�കാരം �ക
െചലവഴി�ി�ളളത്. ഈ �ക തിരിെക ലഭി��ത് സർവകലാശാല�െട വികസന �വർ�ന�ൾ�്
അത��ാേപ�ിതമാണ്. 2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിലായി സർവകലാശാല�െട തനത് ഫ�ിൽ നി�്
െചലവഴി�ി�� 14,04,01,827/- �പ േ��് �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി��തിന് അടിയ�ിര
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13   പരീ�ാഭവെ� �വർ�നം ഡിജി�ലാ���വഴി ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം
ല�കരി�ാ��താണ്
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി പരീ�ാഭവനിെല വിവിധ �ാ�ക�െട �വർ�നം,
ൈകകാര�ം െച� ഫയ�കൾ, സി�ിേ��് മി�ട്സ് എ�ിവ അപ�ഥനം നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ  
എ�കാരം ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം ല�കരി�ാെമ�് ഓഡി�് വിലയി��ക��ായി.

�വെട േചർ�� വിഷയ�ളാണ് വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ിയത്.

1. േഫാൾസ് ന�റിംഗ് (േകാഡിംഗ് ) ��ിയ ല�കരി�ൽ.

2. സി.വി. ക�ാ�് �വർ�നം - വിവരസാേ�തികവിദ��മായി ബ�െ���ൽ.

3. അസി��്/�ണിേവ�ി�ി �ാഫ്, സി.വി. ക�ാ�കളിൽ നി�ം മാർ�് േശഖരി�� നിലവിെല രീതി.

4. മാർ�് ഷീ�് അതത് �ാ�ക�െട ജനറൽ െസ�ൻ ഡീേകാഡിംഗിനായി മ�് െസ��കളിേല�് വീതി�്
നൽകൽ

5. െസ��കളിൽ ഡീ േകാഡിംഗ് െച�� �വർ�നം, അവ ഡിജി�ൈലസ് െച�� രീതി.

6. മാർ�് ഷീ�കളിൽ നി�ം മാർ�കൾ എ��് എ��േ�ാൾ വ�� പിശക്.

7. െപാ�വായ �വർ�നം.

നിലവിൽ അ�വർ�ി�� രീതി

േകാേള�കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ീം/േപ�ർ ൈവസ് ബ�ി�കളാ�ിയത് േമാണി�റിംഗ് െസൽ കള�്
െച�് അവ േസാർ�് െച�് േകാഡ് അടി�ാന�ിൽ �ാ�കളിെല ഓേരാ െസ��ം ൈകമാ��. െസ�നിൽ വ�്



ബ�ി�കളി�� ഉ�ര�ടലാസിെ� �ത�ത പരിേശാധി�് േഫാൾസ് ന�ർ പതി�ക�ം കൗ�ർേഫായിൽ
ഡി�ാ�് െച�് ��ി�ക�ം െച��. േകാഡിംഗ് െച�െ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ നി�ിത ബ�ി�കളാ�ി ക�ാ�്
െചയർമാൻമാർ�് ൈകമാ��. പരിേശാധന/�� പരിേശാധന കഴി �് മാർ�് ഷീ�ിൽ എൻ�ി വ��ി അവ
തപാൽ വഴിേയാ സർവകലാശാല ജീവന�ാർ �േഖനേയാ �ാ�കളിെല ജനറൽ െസ��കളിൽ എ�ി�്
േകാഡിംഗ് നട�ിയ അേത െസ��കൾ�് ൈകമാ��. അവിെട വ�് ഡീ േകാഡിംഗ് െച�െ��ക�ം
കൗ�ർേഫായിലിൽ മാർ�് േരഖെ���ക�ം െച��. ഇത് ബ�െ�� േകാേള�കൾ ൈകകാര�ം െച��
െസ��കൾ�് ൈകമാറി അവർ മാർ�കൾ ഡിജി�ലായി േരഖെ����.

ഏർെ���ാ�� മാ�ക

    �ാ�കളിൽ നട�� ഇ�രം ഭീമമായ േജാലി ഒ� േസാ�് െവയറിെ� സഹായേ�ാ��ടി ല�കരി�ാൻ
കഴി�ം. േസാ�് െവയർ ഇൻ�ാൾ െച��ത് പരീ�ാഭവെ� േജാലിഭാരം �റ��തി�ം, െത�കൾ ഇ�ാെത



സമയബ�ിതമായി ഫല�ഖ�ാപനം നട��തി�ം സഹായമാ�െമ�് ഓഡി�് വിലയി���.

�ാ�കളിെല െസ��കളിൽ നി�ം േകാഡിംഗ് (േഫാൾസ് ന�റിംഗ് െച�� �വർ�നം) �തൽ
േസാ�് െവയറിൽ ആ�ാ��താണ്. അതാത് രജി�ർ ന�ർ, എ�ർ െച�� േവളയിൽ ഓേ�ാമാ�ിക് ആയി േകാഡ്
െച�െ���. േകാഡ് െച�െ��് അ��ൾ/അ�ര�ൾ െമയിൻ ഷീ�ിൽ ഡിജി�ൽ �ി�ിംഗ്/ബാർേകാഡിംഗ് വഴി
േരഖെ���ാം. കൗ�ർേഫായിൽ ഡി�ാ�് െച�് അവ െസ��കളിൽ ��ി�ാ��താണ്. േഫാൾസ് ന�ർ
പതി�ി� ഉ�ര�ടലാ�കൾ സി.വി. ക�ാ�് െചയർമാന് ൈകമാ��. േസാ�് െവയർ �പെ���േ�ാൾ തെ�
അതിൽ ��് േലാഗിൻ േചർ�ാ��താണ്.

1. �ണിേവ�ി�ി േലാഗിൻ

2. സി.വി. ക�ാ�് േലാഗിൻ

3. അ�ിൻ േലാഗിൻ

    െചയർമാർ/ചീഫ്/അഡീഷണൽ എ�ാമിനർമാർ�് സി.വി. ക�ാ�് േലാഗിൻ ഉപേയാഗി�് േസാ�് െവയറിൽ
കയറാ���ം, അ ഡീഷണൽ എ�ാമിനർ േസാ�് െവയറിൽ എൻ�ി വ��� മാർ�് സബ്മി�് ബ�ൺ �സ്
െച�േ�ാൾ െവരിഫിേ�ഷ� േവ�ി ചീഫ് എ�ാമിന�െട േലാഗിനിൽ വരിക�ം െച��. അഡീഷണൽ
എ�ാമിനർമാർ മാർ�് സബ്മി�് െച�േ�ാൾ ആധികാരികത ഉറ� വ���തിന് ഡ ിജി�ൽ സിേ��ർ
ഉപേയാഗി�ാം. ഇ�വഴി, നൽകിയ വിവര�ൾ ആധികാരികമായി എ�് ഉറ�ാ�ാം. ചീഫ് എ�ാമിനർ ഇേത രീതി
പിൻ�ടർ�് മാർ�കൾ െവരിൈഫ െച�് അംഗീകാര�ിനായി െചയർമാന് നൽ�ക�ം അേ�ഹം എൻ�ിപ്�് െച�
ഫയൽ േസാ�് െവയർ �േഖന അവ ഡ ിജി�ൽ സിേ��റിെ� സഹായേ�ാെട �ണിേവ�ി�ിയിേല�് അയ�ക�ം
െച��. �ണിേവ�ി�ി േലാഗിനിൽ എ�ിയ മാർ�് ഷീ�് ഡിജി�ൽ െസ�ൻ ഓ�ൺ െച�� േവളയിൽ തെ�
ഓേ�ാമാ�ിക് ആയി ഡീേകാഡ് െച�െ��ക�ം അതാത് വിഷയ�ിെ� േനെര മാർ�് േരഖെ���ി വരിക�ം
െച��.



േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��തിെ� �ണ�ൾ

1. ടാ�േലഷൻ െസ�െ� േജാലി ല�കരി�െ���� �ലം ��ി�െ��� മ�ഷ�വിഭവേശഷി സി.വി.
ക�ാ�കളിെല മ� �വർ�ന�ൾ�് (േസാ�് െവയർ/ഡിജി�ൈലേസഷൻ �തലായ) �േയാജനെ���ാ��താണ്.

2. മാന�ൽ ആയി മാർ�് ൈട�് െച�േ�ാൾ െത�കൾ വേ��ാം എ�ാൽ െചയർമാൻ ഡിജി�ലായി മാർ�്
േരഖെ����� വഴി ടാ�േലഷൻ െസ��കളിൽ ഉ�ാ�� െത�കൾ �ർ�മാ�ം ഇ�ാതാ��.

3. നിലവിൽ ഫല�ഖ�ാപന�ിന് എ��� സമയം ഗണ�മായി �റ�ാൻ സാധി��.

4. മാർ�് ഷീ�് േശഖരി�ാൻ അസി��്/�ണിേവ�ി�ി �ാഫ് െസൻ�ൈലസ്ഡ് വാല�ൂേവഷൻ ക�ാ�കളിൽ
േപാേക�ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാം, ഇവർ�് നൽ�� േകാ�ൻേസ�റി ഓഫ്/ടി.എ.,ഡി.എ. എ�ിവ
ഒഴിവാ�ാൻ കഴി�ം.

5. സി.വി. ക�ാ�കളിൽ ലഭ�മായ�ം അ�ാ��മായ മാർ�് ലി�ിെ� വിവര�ൾ േമാണി�ർ െച�ാൻ സാധി��.

6. ഡിജി�ൽ സിേ��ർ വഴി എ�ാമിനർമാർ മാർ�് അപ് േലാഡ് െച��തിനാൽ അവ�െട ആധികാരികത േചാദ�ം
െച�െ���ി�.

പരീ�ാഭവൻ ഡിജി�ൈലസ് െച��ത് സംബ�ി� ഓഡി�് നിർേ�ശം അധി�ത�െട ��യിൽെ����.

1-14   ഹാജർ �റവ് മാ�ാ�ൽ അേപ� - സർവകലാശാല സമയ ബ�ിതമായി തീർ�ാ��ി�-
വിദ�ാർ�ികൾ�് അ��യന വർഷം ന�ം
File No : 63531/GA - IV – C2/2018/Admn



ൈവ�ിരി ഓറിയ�ൽ �ൾ ഓഫ് േഹാ�ൽ മാേനജ്െമ�ിൽ 4ാം വർഷ ബാ�ിലർ ഓഫ് േഹാ�ൽ മാേനജ്െമ�്
േകാ�ിന് പഠി�� �ീ. എഡ�ിൻ ലിവി േപാൾ, �ീ. �ബിൻ ലാൽ, �ീ. അബിൻ ബാ�, �ീ. ആൽ�ിൻ �കാശ്
�ീ. േമാഹിത് �� എ�ീ 5 വിദ�ാർ�ികൾ 2017-18 അ��യന വർഷ�ിൽ പരീ� എ���തിന് ആവശ�മായ
ഹാജർ നില ഇ�ാതി��തിെന �ടർ�് ഹാജർ �റവ് മാ�ാ�ി കി��തിന് േവ�ി സർവകലാശാല�് അേപ�
ന�ിയി��.  ഇതിൽ �ീ േമാഹിത് �� പി.ബി. അേപ� ന�ിയത് 30/04/2018 �ം �ീ. എഡ�ിൻ ലിവി േപാൾ
17.03.2018 �ം ആെണ�ാണ് ഫയലിൽ േരഖെ���ിയിരി��ത്. എ�ാൽ മ�് 3 വിദ�ാർ�ിക�െട അേപ�
തീയതി ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

No. 63531/GA - IV – C2/2018/Admn. 18.04.2018 ന�ർ ഉ�രവ് �േഖന �ീ. അബിൻ ബാ�വിന് പരീ�
എ���തിന് സർവകലാശാല അ�മതി നൽ�ക�ം െമഡി�ൽ റിേ�ാർ�് സഹിതം െ�ഷ�ൽ കെ�ാേണഷന്
അേപ�ി�ാൻ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��്.

ഇ�േപാെല �ീ. എഡ�ിൻ ലിവി േപാൾ 17.03.2018 ന് സർ�ി� അേപ�യിൻ േമൽ ടിയാൻ  കഴി� വർഷം ഈ
സൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ിയതിനാൽ വീ�ം പരിഗണി�ാൻ നിർവാഹമിെ��ം ആയതിനാൽ െമഡി�ൽ
റിേ�ാർ�് സഹിതം െ�ഷ�ൽ കെ�ാേണഷന് അേപ�ി�ാെമ�ം കാണി�് . 41634/GA - IV – C2/2014/Admn dt.
05.05.2018 ന�ർ ക�് �േഖന സർവകലാശാല �ിൻസി�ലിെന അറിയി�ി��്.

No. 41634/GA - IV – C2/2014/Admn dt. 10.05.2018 ന�ർ ക�് �േഖന സർവകലാശാല �ീ. �ബിൻ ലാൽ.പി.
സമർ�ി�  അേപ��െട (ഹാജർ �റവ് മാ�ാ�ി കി�ാൻ േവ�ി) ആധികാരികത ഉറ� വ���തി�ം ��്
ഇ�ര�ിൽ ഇളവ് ൈക��ിയി�െ��ിൽ അതിെ� വിവരം അറിയി��തി�ം �ിൻസി�ലിേനാട്
ആവശ�െ��ി��്.

ഇ�കാരം �ീ ആൽ�ിൻ �കാശ്, സമർ�ി� അേപ�യിൻ േമൽ  ടിയാൻ  ര�ാം വർഷം പഠി�േ�ാൾ ഈ
സൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ിയതിനാൽ വീ�ം പരിഗണി�ാൻ നിർവാഹമിെ��ം ആയതിനാൽ െമഡി�ൽ
റിേ�ാർ�് സഹിതം െ�ഷ�ൽ കെ�ാേണഷന് അേപ�ി�ാെമ�ം 16.04.2018 ന് 41634/ജി.എ-IV-സി2/2014/
അ�ിൻ തീ. 16.04.2018 ന�ർ ക�് �േഖന സർവകലാശാല �ിൻസി�ലിെന അറിയി�ി��്.

േമൽ പറ� �കാരം സർവകലാശാലയിൽ നി�് അറിയി�് ലഭി�തിെന �ടർ�് െ�ഷ�ൽ കെ�ാേണഷന് േവ�ി
േമൽ പറ� 4 വിദ�ാർ�ിക�െട അേപ� 18.05.2018 �ം �ീ േമാഹിത് �� പി.ബി. �െട അേപ� 19/05/2018 �ം
സർവകലാശാലയിേല�് െമഡി�ൽ സർ�ിഫി��് സഹിതം �ൾ �ിൻസി�ൽ അയ� െകാ��ി��്.

ബി.എ�്. എം േകാ�ിെ� റ�േലഷൻ �കാരം 24 ദിവസം വെര�ളള ഹാജർ �റവ് മാ�ാ�ി നൽകാ��താണ്. േമൽ
വിദ�ാർ�ികളിൽ േമാഹിത് �� പി.ബി �് 35 ദിവസ��െട�ം �ീ. എഡ�ിൻ ലിവി േപാളിന് 42 ദിവസ��െട�ം
ഹാജർ �റവ് സംഭവി�ി��്.

U.O.No. 7252/2018/Admn.dt. 13.06.2018 ന�ർ ഉ�രവ് �േഖന �ീ േമാഹിത് ���െട ഹാജർ �റവ് ൈവസ്
ചാൻസലർ   മാ�ാ�ി നൽകിയി��്. എ�ാൽ ഈ ��ി ഉൾെ�െട േമൽ പറ� 5 വിദ�ാർ�ിക�െട�ം ഹാൾ ടി��്
സർവകലാശാല (with held) തട� െവ�തിെന �ടർ�് അവർ�് 20/07/2018 െല പരീ� എ�താൻ കഴി�ി�.

21.07.2018 െല 2018.696 ന�ർ സിൻഡിേ��് തീ�മാന�കാരം 21.7.2018 ന് േശഷ�ളള എ�ാ പരീ�ക�ം എ�താൻ
അ�വദി�ക�ം 20.07.2018 െല പരീ� േമൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�മായി വീ�ം നട�വാ�ം അതിെ� ചിലവ്
�ൾ �ിൻസി �ലിൽ നി�ം  ഈടാ�വാ�ം സർവകലാശാല തീ�മാനി�. (�.ഒ.നം 9031/2018 അ�ിൻ തീ.28.07.2018
ന�ർ ഉ�രവ്.)

OSHM/ BHIW Examsi 2018/ dt.07/08/2018 ന�ർ ക�് �േഖന താൻ നിയമ �കാരം മാ�േമ �വർ�ി�ി�� എ�ം
ആയതിനാൽ �നപരീ�ാ െചലവ് എ�ിൽ നി�് ഈടാ�ണെമ�ളള തീ�മാനം �നഃ പരിേശാധി�ണെമ�ം �ൾ
�ിൻസി�ൽ അേപ�ി�ി��്.

13.09.2018 െല 63531 ജി.എ- IV -സി2/2018അ�ിൻ നം ഉ�രവ് �കാരം �ിൻസി�ിലിെ� സ��ം െചലവിൽ �നഃ
പരീ� നട�ണെമ�ളള നിർേ�ശം 20.07.2018 ന് പരീ� എ�താൻ അ�വദി�െ�ടാതി�� എ�ാ
വിദ�ാർ�ിക�െട�ം കാര��ിൽ ബാധകമാെണ�ം  അവ�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ണെമ�ം �ിൻസി�ലിെന
സർവകലാശാല 13.09.2018 െല 63531 ജി.എ- IV -സി2/2018അ�ിൻ നം ഉ�രവ് �കാരം അറിയി�ി��്. ഇതിന്
മ�പടിയായി �ിൻസി�ൽ OSHM/ BHM/ Exams/ 20l8iLt2 തീ. 15.09.2018 ന�ർ ക�് �േഖന അവ�െട േപര് വിവരം



ലഭ�മാ�ിയി��്. ��ത ക�ിൽ സർവകലാശാല�െട െവബ് ൈസ�ിൽ നി�ം െഡൗൺേലാഡ് െച� ��ിക�െട
ഹാൾ ടി��ിൽ with held എ� �േത�കം േരഖെ���ിയി�െ��ം പറ�ി��്. �ടാെത ��ത ക�ിൽ
21/07/2018 ന് 02.02 മണി�് സർവകലാശാലയിൽ നി�് ലഭി� ഈ-െമയിൽ സേ�ശ�ിെ��ം �ടർ�് ലഭി�
നിർേ�ശ�ിെ��ം അടി�ാന�ിൽ 21.07.2018 �തൽ ഈ വിദ�ാർ�ികെള ബാ�ി എ�ാ പരീ�ക�ം എ�താൻ
അ�വദി�ി��്. സർവകലാശാലാ നിയമ�ൾ അ�സരി�് മാ�ം �വർ�ി� താൻ വീദ�ാർ�ികെള പരീ�
എ�താൻ അ�വദി�ി� എ� പരാമർശം തിക�ംഅനീതി�ം അ�സ��മാെണ�് �ിൻസി�ൽ പറ�ി��്.
�ടാെത 16.11.2015 ൽ 41634/ജി.എ-IV-സി2/2014/അ�ിൻ ന�ർ ക�് �േഖന 2015-16 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
സമാനമായ ഒ� സ�ർഭ�ിൽ ഇെതാ� കീഴ് വഴ�മായി കണ�ാ��െത�് �േത�കം പരാമർശി�ി�െ��ം
�ിൻസി�ൽ േബാധി�ി�ി��്.

�ിൻസി�ലിെ� പരാതിെയ �ടർ�് 05.11.2018 െല 2018.1170 ന�ർ സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം �ിൻസി�ലിെ�
വാദം േകൾ�ാൻ തീ�മാനി�. ഇതിനായി സിൻഡിേ��് അംഗ�ളായ സ/�ീ. െ�ാ.ആർ.ബി� െക.െക.ഹനീഫ,
േഡാ.േഗാവി�് സാംരാജ് എ�ിവരട�� ഒ� സമിതിെയ നിയമി�. ഈ സമിതി 27.11.18 നട�ിയ �ിൻസി�ലിെ�
വാദം േക�തിെന �ടർ�് 20/07/2018 െല പരീ� �ിൻസി�ലിെ� സ��ം െചലവിൽ വീ�ം നട�വാൻ �പാർശ
െച�ക�ം െച�..

28.12.2018 െല 2018.1320 ന�ർ സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം സമിതി�െട �പാർശ നട�ിലാ�ാൻ
സർവകലാശാല തീ�മാനി�.

േമൽ വിഷയം വിശദമായി പരിേശാധി�തിൽ ഹാജർ �റവ് മാ�ാ��തിന് േവ�ി വിദ�ാർ�ികൾ സമർ�ി�
അേപ�യിൻ േമൽ ��തൽ വിവര�ൾ ലഭ�മാ��തിന് സർവകലാശാല ആവശ�െ��േ�ാൾ �ിൻസി�ൽ
(18/05/2018�ം 19/5/2018�ം) യഥാസമയം വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ി. എ�ാൽ പി�ീട് 2 മാസേ�ാളം യാെതാ�
നടപടി�ം ൈകെ�ാ�ാെത ഹാൾ ടി��് തട� െവ�കയാണ് സർവകലാശാല െച�ത് എ�് വ��മാണ്.
ആയതിനാൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് പരീ� എ�താൻ കഴിയാതിരി��ം അവ�െട അ��യന വർഷം ന�മാ�ക�ം
െച�. (അബിൻ ബാ� എ� വിദ�ാർ�ിെയ 18.04.2018 െല ക�് �േഖന പരീ� എ��വാൻ
അ�വദി�ി���മാണ് ) പരീ� �ട�ിയതി� േശഷം മാ�ം വിദ�ാർ�ികെള പരീ� എ�താൻ അ�വദി�
സർവകലാശാല�െട നടപടി അത��ം അപലപനീയമാണ്. ഇത് ഫയ�കൾ സമയബ�ിതമാ�ം
�ാധാന�മ�സരി�ം തീർ�ാ��തിൽ സർവകലാശാല പരാജയെ��ിരി�� എ�മാണ് �ചി�ി��ത്.
ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം 31/23.07.2020) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ പരീ�ാ
സംബ�ിയായ വിഷയ�ളിൽ പരീ�ാ ഭവ�ം കൺെഡാേണഷൻ സംബ�ി� കാര��ൾ ജി &എ െസ��മാണ്
െച��ത് എ�ം ഓേരാ പരീ��െട�ം തീയതി�ം മ� കാര���ം ജി &എ െസ�ന് സമയ ബ�ിതമായി
അറിയാൻ കഴിയാറി� എ�ം െസ�നിൽ േജാലി�ിര�് ��തലായതിനാൽ സമയബ�ിതമായി അേപ�കൾ
തീർ�ാ����ളള �യാസ�ം കാരണമാണ് ഇ�െന സംഭവി�െത�മാണ് വ��മാ�ിയിരി��ത്. ഇതിൽ
നി�ം പരീ�ാ സംബ�ിയായ വിഷയ�ൾ പരിഗണി�േ�ാൾ പരീ�ാ ഭവ�മായി ബ�െ��് പരീ�ാ
തീയതി�് ��ായി ���ൾ പരിഹരി�ണെമ� �ാഥമികമായ കാര�ം േപാ�ം ഇവിെട പരിഗണി�ിെ��്
വ��മാണ്. വിവിധ െസ��കൾ ത�ിൽ പര�ര ധാരണയി�ാെതയാണ് സർവകലാശാല �വർ�ി��െത�ത്
കാര���െട ഗൗരവം വർ�ി�ി��. ഭാവിയിൽ ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
��ിേ��താണ്.

1-15   ഇേ�ണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം സർവകലാശാലയിൽ ഫല�ദമായി �വർ�ി��ി�
സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിെല വിവിധ വ��കൾ/�ാപന�ളിൽ ഇേ�ണൽ ഓഡി�് നടേ��തിെ�
ആവശ�കത വ��മാ�ിെ�ാ�് 33/2011/ഫിൻ തീയതി 04/06/2011 ന�ർ ആയി സർ�ാർ സർ�ലർ
�റെ��വി�ി��്. േകരള സർ�ാർ ധനകാര�ം (ഐ.എ.) വ��് നിർേ�ശം അ�സരി�് U.O. Ad A4/6637/2009
തീയതി 09/03/2010 �കാരം കാലി��് സർവകലാശാലയിൽ ആഭ��ര ഓഡി�് വിഭാഗം
�പീകരി�െ��ി�െ��ി�ം േകരള സർ�ാർ ധനകാര� (ഐ.എ.സി.) വിഭാഗം 2008 ൽ �റ�ിറ�ിയ 'Handbook of
guidelines on internal audit’ െല മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി�െകാ�് ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിംഗ് കാര��മമായി
�വർ�ി��ി�. സർവകലാശാലയിൽ ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിംഗ് ഫല�ദമായി �വർ�ി�ാ�തിനാൽ ആഭ��ര
നിയ�ണ�ിൽ ഉ�ാ�� ന�നതകൾ ��ി കാണി�ാേനാ പരിഹാരം നിർേ�ശി�ാേനാ കഴിയാ� അവ�
നിലനിൽ��.



സർവകലാശാല�െട 33 പഠനവ��കൾ, 41 സർവകലാശാല പഠന േക��ൾ (Directorate of Self Financing Courses
നിയ�ണ�ിൽ) സർവകലാശാല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം, ഇ.എം.എം.ആർ.സി. ഉൾെ�െട 4 െസ��കൾ,
പരീ�ാഭവൻ, ല�ദ�ീപിൽ �വർ�ി�� പഠന േക��ൾ, മ�് ഓഫീ�കൾ എ�ിവ ഉൾെ��� �ഹ�ായ
േസവന േമഖലയിൽ, �ൻ��ി ത�ാറാ�� സമയ�മം �കാര�ം അ�ാെത�ം സ�ർശി�് ഓഫീസ് നടപടി �മ�ൾ,
കണ� ��ി�മായി ബ�െ�� രജി��കൾ, നിലവി�� ഭൗതിക സൗകര��ൾ എ�ിവ പരിേശാധി�്
ആവശ�മായ തി���കൾ നിർേ�ശി�ക�ം പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�് ��ാെക
സമർ�ി�ക�ം െച�ക എ�താണ് ആഭ��ര ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� �ധാന �മതല.

ബ�. വി.സി, പി.വി.സി, രജി�ാർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, പരീ�ാ കൺേ�ാളർ ര�് സി�ിേ��് അംഗ�ൾ
എ�ിവർ ഉൾെ���താണ് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ കൺവീനർ ആയ ക�ി�ി ��്
മാസ�ിെലാരി�ൽ �വർ�നം വിലയി�േ���ം ക�ി�ിയിെല തീ�മാന�ൾ അട�� മി�ട്സിെ� പകർ�്
ബ��� ഓഫീ�കളിൽ അയ�െകാ�േ���മാണ്. �ടാെത സർവകലാശാല അധികാരികൾ �േത�കമായി
�മതലെ���� പരിേശാധനക�െട റിേ�ാർ�കൾ സമയബ�ിതമായി സമർ�ി�ക, സർവകലാശാലയിെല
ഉേദ�ാഗ��െട സർവീസ് ��് പരിേശാധി�ക�ം അപാകതകൾ ��ി കാണി�ക�ം പരിഹരി��തി�േവ�
�ടർ�വർ�ന�ൾ െച�ക�ം ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� �മതലയാണ്.

കാലി��് സർവകലാശാലയിെല ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിഭാഗം �പീകരി�േ�ാൾ (09/03/2010 െല
Ad.A4/6637/2009 �കാരം) ര�് െസ��ക�ം ഒ� ൈട�ി�ം ഉൾെ��� ഓഫീസ് സംവിധാനമാണ്
നിർേ�ശി�െ��െത�ി�ം ഒ� െസ�ൻ മാ�മാണ് അ�വദി�െ��ി��ത്. നിലവിൽ ര�് അസി��മാർ മാ���
ഒ� െസ�നായി ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിംഗ് പരിമിതെ��ി��്.

2018-19 സർവകലാശാല ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി സർവകലാശാല�െട പല അ�ബ� �ാപന�ളി�ം സം�ാന
ഓഡി�് പരിേശാധന നട�ിയി��. എ�ാൽ മി� �ാപന�ളി�ം സർവകലാശാല�െട ഇേ�ണൽ ഓഡി�്
സംവിധാനം പരിേശാധന നട�ിയതായി ക�ി�. 29 ഡി�ാർ�്െമ�് െസ��കളിൽ മാ�മാണ് ഇേ�ണൽ ഓഡി�്
വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി��ത്. സർവകലാശാല�െട െപാ�വായ ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാന�ിെ�
പരാജയമാണിത് �ചി�ി��ത്. ഇ�ർണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം കാര��മമാ�ി �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
പരിേശാധന നട�ി സർവകലാശാല�െട �വർ�നം ��തൽ െമ�െ���വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-16   �ാവര ജംഗമ സ����െട വിവരം േസവന��ക�ിൽ േരഖെ��േ��താണ്
ജി.ഒ(പി)നം.171/2016/ഫിൻ തീയതി.15.11.2016 �കാരം ഒ� ജീവന�ാരൻ/ജീവന�ാരി േസവന�ിൽ
�േവശി��തി� ��് സ��ം േപരി�ം ഭാര�/ഭർ�ാവ്, മ�ൾ എ�ിവ�െട േപരി�ം ഉ� �ാവര ജംഗമ
സ����െട വിവരം നി�ിത െ�ാേഫാർമയിൽ ത�ാറാ�ി നൽേക��ം ��ത സ�� വിവരം
േസവന��ക�ിൽ േരഖെ��േ���മാണ്. 15.11.2016 �തലാണ് ഈ ഉ�രവി� �ാബല�ം. സർവകലാശാലയിൽ
ഉ�രവ് തീയതി� േശഷം േസവന�ിൽ �േവശി�വരായ �ീ അ�ൺ എ.എൻ, അസി��് (ഐ.ഡി : 4665), �ീ
ആസിഫ് എം. ടി, , അസി��് (ഐ.ഡി : 4485), �ീമതി ആതിര ആർ, , അസി��് (ഐ.ഡി : 4498), �ീമതി
താ�നീസ എൻ.എൻ, , അസി��് (ഐ.ഡി : 4628), �ീ �വീ ൺ പി, , അസി��് (ഐ.ഡി : 4486), �ീമതി നദീത
കമ�ദീൻ, , അസി��് (ഐ.ഡി : 4487) എ�ിവ�െട േസവന��കം പരിേശാധി�േ�ാൾ �ാവര ജംഗമ വ���െട
വിവര�ൾ േസവന��ക�ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. ഉ�രവ് �ാബല� തീയതി� േശഷം േജാലിയി ൽ �േവശി�
��വൻ ജീവന�ാ�െട�ം സ�� വിവര�ൾ േസവന ��ക�ിൽ േരഖെ��േ���ം ഉ�രവാദെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ��േ���മാണ്.

ഭാഗം -2 
വര� കണ�കളിൻേമല ുളള ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1   െസ�ർ േഫാർ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി - �വർ�ന ഫീസ്
ഈടാ��ി�
    കാലി��് സർവകലാശാലയിൽ �വർ�ി�� െസൻ�ൽ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി െസ�ർ 2014
വർഷ�ിലാണ് �വർ�നം ആരംഭി��ത്. നിലവിൽ 16 ഓളം സ�ീർ�മായ െമഷീ�കളാണ് ഇവിെട ഉ�ത്. ഓേരാ



െമഷീ�ക�െട�ം വാ�ിയ വില, അവയിൽ ഉപേയാഗി�� കൺസ�മബിൾസിെ� വിവരം എ�ിവ വ��മാ�� പ�ിക
�വെട േചർ�� (േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം).

SI
NO

MACHINE NAME MACHINE COST CONSUMABLE

1
FESEM (Field emission
Scanning
Electron microscope)

₹18747713/-
scanning filament,Gold palladium
plate, Liquid carbon dioxide,
Vaccum pump oil,minor consumables.

2 System Microscope ₹2875863/-
Fluorescent lamp,oil for magnification,
Minor consumables

3 Ultra centrifuge ₹1958282/- centrifuge tubes, minor consumables

4
Real time PCR (polymerase
chain reaction)

₹990000/- pcr plate,minor consumables

5
FPLC( Fast protein
Liquid chromatography)

₹3343019/-
FPLC column,alcohol, milli q water,
vials, tubings, minor consumables

6 AFM (Atomic force microscope) ₹7480813/- cantilever, mica sheet, minor consumables

7 BET (Physisorption and Chemisorption) ₹4639301/-

liquid nitrogen,zero air gas, helium gas
Nitrogen gas, vaccum pump oil, brass
filters
O ring, liqiud carbon dioxide, ammonium
gas,
Oxygen gas, argon,hydrogen,
molecular sieve,minor consumables

8 CHNS-O Analyser ₹2773908/-

TIN cup, standards, reactors,
silver cup,oxygen gas, helium, tubings,
O ring, chromatography column,
Minor consumables

9
XRF (X-ray flourescense
Spectrometer)

₹4111547/-
standards, thin film membrane, helium,
Vaccum pump oil,minor consumables

10
TGA999px (Thermo gravimetric
analyser)

₹1914257/-
ceramic crusible, nitrogen gas,
Aluminium oxide powder, minor
consumables

11
DSC (Differential
Scanning calorimeter)

₹2418008/-
liquid nitrogen, nitrogen gas,
Helium, aluminium pans, minor
consumables

12
LC-MS (Liquid chromatpgraphy-
Mass spectrometer)

₹4370419/-
HPLC column, milli q water, tuning solution,
vaccum pump oil, vials with cap,
Solvents, tubings, minor consumables.

13 UV-VIS-NIR-spectrometer ₹3190000/- lamps, minor consumables

14
ICP-MS ( Inductively coupled
Plasma mass spectrometer)

₹5180000/-

standards, tuning solutions, vaccum pump
oil,
tubings, argon,helium, nitric acid,
blank solution, milli q water, nebulizer,
skimmer cone, Minor consumables.

15
GC-MS (Gas chromatography-
Mass spectrometer)

₹600887/-
( repaired
Charge )

nitrogen,helium,column,minor consumables

16 FT-Raman spectrometer ₹5795492/-
liquid nitrogen, detectors, filters,
Minor consumables



    െമഷീ�കൾ�് ആവശ�മായ കൺസ�മബിൾ/ൈമനർ കൺസ�മബിൾ തീ��/�വർ�ന രഹിതമാ�� �റ�് അവ
വാ�ാൻ ആവശ�മായ �ക െസൻ�ൽ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി കെ�േ����്. നിലവിൽ ഈ
�ക െസ�ർ േഫാർ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി�് അ�വദി� 10 ല�ം �പ (AMC/Repaired head ൽ)
യിൽ നി�മാണ് കെ��ി വ��ത്. വളെര വില�ടിയ കൺസ�മബിൾസ് മാ�ാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�� േവളയിൽ ഈ
�ക തികയാെത വ�� അവ���ാ�ം. സി.എസ്.ഐ.എഫ്.�� Field Emission Scanning Electron Microscope എ�
െമഷീെ� കൺസ�മബിൾ ആയ ഫിലെമ�ിെ� വില 7 ല�ം �പയാണ്. ഇത് മാ�ാ�തിനാൽ െമഷീനിെ� �വർ�നം
നില�തായാണ് ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ��ത്. Ministry of Finance, Govt. of India �െട ഫിനാൻഷ�ൽ �ൾ 2017
(Modified Version) െല �ൾ 47 (േപജ് 17) �കാരം  �േസജ് ചാർജ് ഈടാ�ാ��താണ്. േമൽ ഉ�രവ് ആ�ദമാ�ിെ�ാ�്
സർവകലാശാല�് �േസജ് ഫീസ് ഈടാ�ാ��േത��. ഇ�കാരം ഈടാ�കയാെണ�ിൽ കൺസ�മബിൾസിെ� ചാർജ്
ഒ� പരിധിവെരെയ�ി�ം കെ��ാൻ �ാപന�ിന് കഴി�ം.

    േകരള�ിെല/ഇ��യിെല മ�് സർവകലാശാലകൾ/ഐ.ഐ.ടി. �ട�ിയവ�െട �വർ�നം പഠനവിേധയമാ�ിയേ�ാൾ
അവ റിേസർ�് വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം മ�് വ��ികൾ/�ാപന�ളിൽ നി�ം സാ�ിൾ അനാലിസിസിന് ഒ� നി�ിത
�ക ഈടാ�ി വ��തായി കാ��.
കാലി��് സർവകലാശാല�െട 20/03/2019 െല U.O. No. 4087/2019/Admn. �കാരം �േസജ് ഫീസ് നി�യി�ി��്. എ�ാൽ
30/07/2019 െല U.O. No. 8763/2019/Admn. ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ കാലി��് സർവകലാശാലയിെല വിദ�ാർ�ികൾ/
ഗേവഷകരിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ��ത് താൽ�ാലികമായി നിർ�ിെവ�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.

    കാലി��് സർവകലാശാലയിെല ഫിസി�് പഠന വ��ിൽ �വർ�ി�ി�� ലിക�ിഡ് ൈന�ജൻ �ാ�് നിലവിൽ
�വർ�ന രഹിതമായതിനാൽ സി.എസ്.ഐ.എഫ്. െല ചില െമഷീ�കൾ�് ആവശ�മായി വ�� ലിക�ിഡ് ൈന�ജൻ
��തൽ �ക�് �റെമ നി�ം വാേ�� അവ�യാ��ത്. �ടാെത DSC (Differential Scanning Calorimeter) േപാ��
െമഷീ�കൾ�് ഓേരാ സാ�ിൾ അനാലിസിസ് നട��തി�ം കൺസ�മബിൾസ് ആവശ�മാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് ഓേരാ
അനാലിസിസി�ം Aluminium Pan ആവശ�മാണ്. ഇ�െന�� ൈമനർ കൺസ�മബിൾസിന് ആവശ�മായി വ�� �ക േപാ�ം
ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ സർവകലാശാല �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് സി.എസ്.ഐ.എഫ്.െ�
ഭാവി �വർ�നെ� സാരമായി ബാധി�ം. സി.എസ്.ഐ.എഫ്-െല വിവിധ െമഷീ�കളിൽ നട�ിയ സാ�ിൾ
അനാലിസിെ� എ�ം, വ��ിക�െട എ�ം (സർവകലാശാല വിദ�ാർ�ികൾ/മ��വർ) എ�ിവ വിവരി�� �പ േരഖ
�വെട നൽ��.



     േരഖകൾ �കാരം 5473 സാ�ിൾ അനാലിസിസ് സർവകലാശാലാ വിദ�ാർ�ികൾ നട�ിയി��്. ഫീസ്
ഈടാ�ിയി�െ��ിൽ ഏകേദശം 15 ല��ിലധികം �പ സർവകലാശാല�ം ആയതിെ� ആ�പാതികമായ നി�തി (GST)
സർ�ാരി�ം കിേ��തായി��. േമൽ വിഷയ�ിൽ CSIF സ�ീകരി� നടപടി ആരാ�് െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി ന�ർ 7/30.10.19 ന്, �ടർനടപടി സ�ീകരി�വരികയാെണ�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

    സി.എസ്.ഐ.എഫ്-െ� �ടർ �വർ�നെ� �ഗമമായി �േ�ാ�് െകാ�േപാകാൻ ഫീസ് �നഃ�ാപി�ൽ, നിലവിൽ
�വർ�നരഹിതമായ െമഷീ�കെള �വർ�ന സ�മാ�ൽ, എ�ീ വിഷയ�ളിൽ അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരിേ��താെണ�് ഓഡി�ിന് അഭി�ായ��്.

2-2   അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ, അഫ് ലിേയഷൻ ഫീ,ഇൻെ��ൻ ക�ീഷൻ ഫീ എ�ീ ഇന�ളിൽ
9464750/- �പ ക ുടി�ിക
േകാേളജ് ഡവലപ്െമ�് െകൗൺസിൽ (സി.ഡി.സി) െ� 2018-19 െല ഡി.സി.ബി. പ�ിക �കാരം ഡിമാ�്, കള�ൻ,
ബാലൻസ് യഥാ�മം 6,58,70,277/-, 5,55,62,287/-, 1,03,07,990/- �പയാണ്. അഡ് മിനിേ�ഷൻ ഫീ, അഫ് ലിേയഷൻ ഫീ,
ഇൻെ��ൻ ക�ീഷൻ ഫീ �ട�ിയ ഇന�ളിലാണ് ക ുടി�ിക��ത്. ഫീസ് ക ുടി�ിക വരാ�� കാരണം
വ��മാ�വാ�ം, �ക പിരിെ����തിനായി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ��തി�മായി നൽകിയ ഓഡി�്  ക ുറി� ുകൾ�് മ�പടിയായി, 1,03,07,990/- �പയിൽ 8,43,240 �പ പിരി�
കി�ിയി�െ��ം, അവേശഷി�� 9464750/- �പ പിരിെ���ാ�ളള ഊർജിത നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��താ�ം
വ��മാ�ിയി��്. വിശദവിവരം �വെട േചർ� ു�.



�മ
ന�ർ

േകാേളജിെ� േപര്
�ടി�ിക
�ക

�ടി�ിക ഈടാ�ാ�ത് സംബ�ി�് നൽകിയ 06/02/2020 െല
െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/961/2019
ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് മ�പടിയായി സർവകലാശാല അറിയി�
കാരണം

1
െകാ�ിൻ േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ് & െടക ്േനാളജി,
വളാേ�രി, മല�റം

60,84,250

സർവകലാശാല�് കീഴിെല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള�ാം
2015-16 അ�ിഷൻ �തൽ എ പി െജ അ�ൽ കലാം
െടക് േനാളജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴിേല�് മാറിെയ�ി�ം
അവ�െട കാലി��് സർവകലാശാല�െട കീഴി�� എ�ാ
ബാ�ക�ം േകാ�് �ർ�ീകരി���വെര കാലി��്
സർവകലാശാലയി�ം �ടർ അഫിലിേയഷൻ ഫീ�ം മ� ഫീ�ക�ം
ഒ��ണെമ� നി�ർഷി�ി��. 6 േകാേള�കൾ ഇ�ാര��ിൽ
�ടി�ിക വ��ി. ��ത േകാേള�ക�െട അവസാന
ബാ�ിെ� പരീ� രജിേ�ഷൻ ലി�് തട� െവ�ണെമ�്
സർവകലാശാല തീ�മാനെമ��ി��.
എ�ാൽ WP (C) No. 8443 of 2018 �കാരം േകാേള�കൾ ഈ
ഉ�രവിെന േചാദ�ം െച�ക�ം ബ�മാനെ��
ൈഹേകാടതി ഉ�രവ് �കാരം �ടി�ിക അട�ാെത തെ�
െകാേള�കൾ�് പരീ��് രജി�ർ െച�ാ�� ലി�് �റ�
െകാ�േ��തായി വ�. ��ത വിഷയം ഇേ�ാ�ം േകാടതി�െട
പരിഗണനയിലാണ്. ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി ഇ�വെര
അ�ിമ വിധി �റെ��വി�ി�ി�.

2
േവദവ�ാസ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െടക ്േനാളജി, കാരാട് പറ�

3
ആ�ിസ് േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, �രി�ി�ൽ ,
െകാടകര ��ർ

4
േഹാളി േ�സ് അ�ാദമി ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��വിലാേ�രി മാള

5
ൈ�ം േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാല�ാട്

6
അ�ിണി േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ക�ംപരിയാരം,
പാല�ാട്

7
എൻ.എസ്.എസ് െ�യിനിങ് േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

19,87,000

1968-1969 �തൽ 2015-2016 വെര�� കാലയളവി��
അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്, ൈഫൻ, ��ർ ൈഫൻ എ�ിവയാണ്.
ആയത് ൈഹേ�ാടതി�െട WP(C) 25864/2016 എ� േകസിെല
ഉ�രവിൻ �കാരം േ� െച�ിരി�കയാണ്.
േകാടതി നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി ��ത �ക
പിരിെ����തിനാ�� നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ
UO No. CDC-A1/2014/Admn dated 04/05/2019 �കാരം ലീഗൽ
െസ�ിേനാടാവശ�െ��ി��്.

8
വി�ം സാരാഭായി ബി.എഡ് േകാേളജ്,
ൈക�മംഗലം

2,96,100

2017-18 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ േകാേളജ് �വർ�ി��ി�.
എ�ാൽ േകാേളജ് നി�ിത ഫീസട�് ഡിസഫിലിേയ�് െച�ി�മി�.
�ടി�ികയായി കാണി�ിരി��ത് 2018-19, 2019-20 അ�ാദമിക
വർഷ�ളിെല അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ,അഫിലിേയഷൻ ഫീ ,
പിഴ. അധിക പിഴ എ�ീ ഇന�ളിൽ ലഭി�ാ��താണ്.
േകാേളജിേനാട് disaffiliate െച�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�്
82528/CDC-D1/2014/Admn ന�ർ �കാരം
04/04/2018,15/11/2018,11/02/2019, 07/05/2019,25/10/2019
തി�തികളിൽ ക�് അയ�െവ�ി�ം ഇ�വെര േകാേളജ് disaffiliate
െച�ാ�� അേപ� സമർ�ി�ി�ി�.

9
എം.ഇ.ടി �ൾ ഓഫ് മാേനജ് മ�് ,മാള
,��ർ

687750

2015-16 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ േകാേളജ് �വർ�ി��ി�.
�ടി�ിക �കയായ 687750�പ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ,
അഫിലിേയഷൻ ഫീ , പിഴ. അധിക പിഴ എ�ീ ഇന�ളിൽ
ലഭി�ാ��താണ്. എ�ാൽ േകാേളജ് ഇ�വെര disaffiliate
െച�ി�ി�. േകാേളജിേനാട് disaffiliate െച�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�്
110926/CDC-G1/2018/Admn(iv),
52660/CDC-G1/2014/CU ന�ർ �കാരം 04/10/2018,20/03/2019
തി�തികളിൽ ക�് അയ�െവ�ി�ം
മാേനജ് മ�് ഇ�വെര േകാേളജ് disaffiliate െച�ാ�� അേപ�
സമർ�ി�ി�ി�.

10 മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േവ�ര

44100 ��ത േകാേളജ് 2016-17 �തൽ ബി.എ ഇ�േണാമി�് േകാ�ിന്
അ�ിഷൻ നട��ി�. േകാേളജ് 2018-19-ൽ
��ത േകാ�് disaffiliate െച�ാൻ അേപ�ി�ി��െവ�ി�ം



അ�വെര�� ഫീസ് �ടി�ിക അട�ാ�തിനാൽ
േകാ�് disaffilate െച�ാ�� അേപ� പരിഗണി�ി�ി�. ഫീസ്
�ടി�ിക എ��ം േവഗം അട�തീർ�ണെമ�്
19/06/2018,21/03/2019 തി�തികളിൽ 18938/CDC-G3 ന�ർ ക�്
�കാരം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

11
മൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
ആൻഡ് സയൻസ്, ��ായി, മല�റം

1000

2018-19 വർഷെ� �ടർ അഫിലിേയഷന് അേപ� ൈവകി
സമർ�ി���ല��ായ
പിഴ 1000/-�പ എ��ം േവഗം അട�ാൻ േകാേളജിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

12
എം.ഇഎസ് ആർട്സ് ആൻഡ്
സയൻസ് േകാേളജ്, മ�ാട്, നില�ർ

3,01,800

2015-16 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ േകാേളജ് �വർ�ി��ി�.
എ�ാൽ േകാേളജ് ഇ�വെര
disaffiliate െച�ി�ി�. �ടി�ിക �കയായ 3,01,800 �പ
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ,അഫിലിേയഷൻ ഫീ ,
പിഴ. അധിക പിഴ എ�ീ ഇന�ളിൽ ലഭി�ാ��താണ്.
ഇ�ാര��ിൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
ആവശ�െ��െകാ�് േകാേളജിന് 13/03/2019 തീയതിയിൽ
20251/CDC-G2/2013/cu ന�ർ �കാരം ക�് നൽകിയി��്.

13
േ�ഹ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, പാല�ാട്

62750

��ത േകാേളജിൽ നിലവിൽ എംഎഡ് േകാ�ിന് അ�ിഷൻ
നട��ി� �ടി�ിക �കയായ 62750 �പ
എംഎഡ് േ�ാ�ാമിെ� അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ,അഫിലിേയഷൻ ഫീ ,
പിഴ. അധിക പിഴ എ�ീ
ഇന�ളിൽ ലഭി�ാ��താണ്. േകാേളജിേനാട് എം.എഡ് േ�ാ�ാം
disaffiliate െച�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�്
2492/CDC-A1/2014/CU ന�ർ �കാരം 08/05/2019, 13/06/2019,
25/07/2019,
30/08/2019,21/10/2019 തി�തികളിൽ ക�് അയ�െവ�ി�ം
ഇ�വെര േകാേളജ് എം.എഡ് േ�ാ�ാം disaffiliate െച�ാ��
അേപ� സമർ�ി�ി�ി�.

ആെക 94,64,750 �പ

ഓേര അധ�യന വർഷാരംഭ�ി�ം ഫീ കള �ൻ വരവ് പരിേശാധിേ���ം വീ� വ��� �ാപന�ൾെ�തിെര
സത�ര നടപടികൾ ൈകെകാേ���മാണ്. ക ുടി�ിക 9464750/- �പ ഈടാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-3   േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് - 4,25,82,738 �പ �ടി�ിക
    ഫിസി�ൽ എജ�േ� ഷൻ പഠനവ��ിെ� 2018-19 വർഷെ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക, രജി��കൾ, വിവിധ
�ാപന��െട േ��്െമ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീ ഇന�ിൽ
സർവകലാശാല�് 4,25,82,738/- �പ ലഭി�ാ��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഇത്
സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി� ുളള(നം.5/07.08.2019) മ�പടിയിൽ, 26.03.2019 െല 4528/2019/Admn
ന�ർ സർവകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം സ് േപാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീ ക ുടി�ിക പിരിെ����തിനായി
ജി�ാതല അദാല�് സംഘടി�ി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�െ��് അറിയി� ു. ഇതിെ� �ടർനടപടി വിവരം
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-4   ഫീസ് ക ുടി�ിക 63943253 �പ
1. ക ു�ി�റം �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്
2018-19 വർഷെ� അഡ് മിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ��
വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് അടവാ�ിയതായി കാ��ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. 2017-18 അഡ് മിഷൻ (2018-19 2-ആം വർ ഷം)

�മ.
നം.

േപര് കാലയളവ് ട�ഷൻ ഫീസ് (₹)



1 ക ുമാരി. അർ�ന.െജ 3,4 െസമ�ർ 45000/-

2 ക ുമാരി. ആതിര.സി.ആർ 3,4 െസമ�ർ 45000/-

3 ക ുമാരി. ഭാഗ�ല� ്മി. പി.പി 3,4 െസമ�ർ 45000/-

4 ക ുമാരി. ചി�.വി.എസ് 3,4 െസമ�ർ 45000/-

5 �ീ. ജയരാജൻ.എ.െക 3,4 െസമ�ർ 45000/-

6 �ീ. ജി�.വി.പി. 3,4 െസമ�ർ 45000/-

7 ക ുമാരി. മി�ല.വി 3,4 െസമ�ർ 45000/-

8 ക ുമാരി.സരിൻശശി. സി.വി 3,4 െസമ�ർ 45000/-

9 ക ുമാരി. �ര�.ടി.വി 3,4 െസമ�ർ 45000/-

10 �ീ. ൈവ�വ്.എൻ.െക 3,4 െസമ�ർ 45000/-

ആെക 4,50,000/-

2. 2018-19 അഡ് മിഷൻ

�മ.നം. േപര് ട�ഷൻഫീസ്(�പ) അഡ് മിഷൻഫീസ്
െ� ഷൽ
ഫീസ്

ആെക

1 ക ുമാരി. നീന.പി 22500/- 10000/- 1145/- 33,645/-

2
�ീ.
ൈവശാഖ്.വി

22500/- 10000/- 1145/- 33,645/-

ആെക 67,290/-

ഫീസ് ക ുടി�ിക ഈടാ�ി േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2. വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം
2018-19 െല ഡി.സി.ബി പ�ിക �കാരം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ ഫീസ് ക ുടി�ികയിന�ിൽ 12193823/-
�പ പിരിെ���ാ��്. ഇതിൽ 10132343/- �പ എസ്.സി/ എസ്.ടി/ ഒ.ഇ.സി വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാറിൽ നി�്
പി.എം.ഇ.സി �ാ�് ആയി ലഭിേ���ം 2061480/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് േനരി�് പിരിെ��േ���മാണ്.
ഭീമമായ �ക ഫീസ് �ടി�ിക വ��ത് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� ൈദനംദിന �വർ�നെ�
ബാധി��െവ�് ഓഡി�് വിലയി���. േമൽ പരാമർശി� 12193823/- �പ പിരിെ���ി�െ��ിൽ ആയതിെ�
വിവര��ം ഇെ��ിൽ ക ുടി�ിക �ക�െട വർഷം തിരി�� കണ�ം ആയത് പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക�െട �േരാഗതി വിവര�ം അറിയി�ണെമ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി� (നം. 8/ 19.10.19)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ഡി.സി.ബി. പ�ികയിൽ പിഴ� പ�ിെയ�ം യഥാർ� �ടി�ിക 1,13,00,051/-
�പയാെണ�ം ��ാവി�ി��്. എ�ാൽ ഇത് സാ�കരി�� േരഖകൾ ���ിയ ഡി.സി.ബി. പ�ികേയാെടാ�ം
ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�. �ടി�ിക �ക�െട വർഷം തിരി�� കണ�് �ാപന�ിൽ ലഭ�മ� എ�ാണ് ഇത്
വ��മാ��ത്. �ടി�ിക �ക�െട 83 ശതമാന�ം പി.എം.ഇ.സി �ാ�ാണ്. വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല
A,D,E,F,G,J,M,N,P,S എ�ീ െസ��കളാണ് പി.എം.ഇ.സി �ാ�് ൈകകാര�ം െച��ത്. അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാ�ി�� അേപ�കൾ പ�ികജാതി വികസന ഓഫീസി�ം ഐ.�ി.ഡി േ�ാജ�് ഓഫീസി�ം
സമർ�ി�ക�ം ഇ�െന ലഭി�� �ാ�ിൽ നി�് വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�െകാ�േ�� �ക�ം സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ�േ�� �ക�ം �മീകരി�ക�മാണ് െച��ത്. ഈ �വർ�ന�ൾ ��തൽ കാര��മമാ�ിയാൽ
മാ�േമ സമയബ�ിതമായി �ാ�് േനടിെയ��ാ�ം അ�വഴി ക ുടി�ിക ഇ�ാതാ�വാ�ം സാധ�മാ�. ഫീസ്
ക ുടി�ിക പിരിെ���ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�് ആയതിെ� �േരാഗതി ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.
3. പരീ�ാഭവൻ
പരീ�ാഭവൻ ത�ാറാ�ിയ 2018-19 വർഷെ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക �കാരം 4,39,93,656/- �പ വിവിധ
ഫീസിന�ളിൽ ഈടാ�ാൻ ബാ�ി��്. ഇതിൽ 3,44,22,871/- �പ എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�ിൽെ���
വിദ�ാർ�ിക�െട ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി� ു� �കയിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്. ബാ�ി വ�� 95,70,785/-



�പ മ� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാ��താെണ�് പ�ികയിൽ വ��മാ�ിയി��്. ക ുടി�ിക
പിരിെ��� ു�തിൽ പരീ�ാഭവെ� ഭാഗ� നി�ം വീ� കാ��. ��വൻ ക ുടി�ിക�ം പിരിെ���്
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ വര� െവ� ു�തിന് നടപടികൾ അടിയ�രമായി സ�ീകരിേ��താണ്. പരീ�ാ ഫീസ്
അട��� ഫീസ് �ടി�ിക വ��ിയ വിദ�ാർ�ികൾ എ�കാരം േകാ�് �ർ�ിയാ�ി പരീ� എ�തി എ�
കാര��ി�ം വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

4. രസത� പഠനവക ു�്
രസത� പഠനവക ു�ിെ� പി.എ�്.ഡി അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ
താെഴ വിവരി��വരിൽ നി�ം ട�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�.

�മ നം. േപര് കാലയളവ് �ക

1 ജീജ രാണി �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

2 എൽസി െഷറീന �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

3 �ലിയ ഗർവാസിസ് �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

4 അ�പമ ആർ �സാദ് �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

5 ജസീല പി െക �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

6 നജ്മ �ൈല 2016 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 4590

7 �ഹാദ െക എം �ൈല 2016 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 4590

8 സൗഫീന പി പി �ൈല 2018 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 945

9 േറായ് െക ബി ജ�വരി 2015 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 7290

10 അ�ൽ റ�ാൻ ജ�വരി2013 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 10890

11 ��രാജ് എം ജ�വരി2013 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 10890

12 ജയ�� പി �ൈല 2013 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 9990

13 അപർണ എൻ �ൈല 2013 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 9990

14 �ീജി�് എം പി �ൈല 2015 �തൽ ഡിസംബർ 2018 വെര 6390

ആെക 70290

ഫീസ് ഈടാ�ാതി��തിന് �േത�ക കാരണ��െ��ിൽ വിശദീകരിേ��താണ്. അ�ാെയ�ിൽ ബ�െ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

5. ജ� ുശാസ് � പഠനവിഭാഗം

ജ� ുശാസ് � പഠനവിഭാഗ�ിെ� ഫീ കള�ൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ, എം.എസ് സി. അൈ�ഡ് �േവാളജി
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് 2018-19 ൽ ട�ഷൻ ഫീ, മ�് ഫീ�കൾ എ�ീ ഇന�ളിൽ �വെട േചർ�� �കാരം ഫീസ്
ഈടാ�ാൻ അവേശഷി���്.

�.ന വിദ�ാർ�ി�െട േപര് �ക (₹)

1 ക ുമാരി. അഭി�ീ 4190

2 ക ുമാരി. അപർണ 4190

3 ക ുമാരി. ആഷ് ലി േബബി 4190

4 ക ുമാരി. ആതിര ശശിധരൻ 4190

5 ക ുമാരി. കാ ർ�ിക.െക 4190

6 ക ുമാരി. െമഹ�ബ. ബി 4190

7 ക ുമാരി. ന�ീൻ. ടി.പി 4190

8 ക ുമാരി. സാദിയ ന�ീം 4190



9 ക ുമാരി. സമീന 4190

10 ക ുമാരി. ഷാഹിദ .എം.സി 4190

11 �ീ. സാലിം മാലിക് 4190

                                     ആെക 46,090/-

അപാകത സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 1/11.06.2019) �് മ�പടി�ായി 11 വിദ�ാർ�ികളിൽ 10
േപർ ഇ-�ാ�്�ം ഒരാൾ ല�ദ�ീപ് െഫേലാഷി�ം ഉ� വിദ�ാർ�ികളാണ് എ�ം, ഫീസ് ബ�െ�� വക ു�ിൽ
നി�ം ലഭി�ി�ി� എ�മാണ് വിശദീകരി�ത്. ഫീസ് ലഭ�മാക ു� �റ�് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി െചലാൻ
പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

6. ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് പഠന വക ു�്
ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് പഠന വക ു�ിെ� അഡ ്മിഷൻ രജി�ർ, ഫീ കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ, താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ ഫീസിന�ി�� �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
അടവാ�ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്/വർഷം ഫീസിനം �ക (₹)

1 �ീമതി. ആൻമരിയ േജാസഫ്
M LI Sc/2018-20
ഒ�ാം വർഷം

ട�ഷൻ ഫീ, മ�് ഫീ 3845

2 �ീമതി. ശിവ �ിയ എം
M LI Sc/2018-20
ഒ�ാം വർഷം

ട�ഷൻ ഫീ, മ�് ഫീ 3845

3 �ീമതി. േഡാണ�് െക. േജാൺ
M LI Sc/2017-19 ര�ാം
വർഷം

ട�ഷൻ ഫീ, മ�് ഫീ 4190

ആെക 11,880/-

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 19.09.2019 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/470/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് ഇ
�ാ�്സ് ലഭ�മായി�ി�ാെയ�ം ആയത് ലഭ�മാ�� �റ�് അട��താണ് എ�ാണ് അറിയി�ത്. ഇ-�ാ�്സ്
ലഭി��തിനാവശ�മായ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

7. േബാ�ണി പഠനവക ു�്

േബാ�ണി പഠനവക ു�ിെ� അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ
പറ��വരിൽ നി�ം ട�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േപര് കാലയളവ് �ക

1 ക ുമാരി. �േരഖ.ൈവ.പവാർ �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

2 ക ുമാരി. ഫാസില.പിെക. ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

3 �ീ. ശ�ാംരാധ് ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

4 �ീ. അ�ൺ�മാർ.പി.ജി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

5 �ീ. അ�ൺ�മാർ.ടി.രാം �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

6 ക ുമാരി. ജാ�ിൻ.പി.െജ �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

7 ക ുമാരി. വീണ.വി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

8 ക ുമാരി. �ശ� വി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

9 ക ുമാരി. നീ�.െക �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

10 �ീ. ഫർഹദ്.വി.പി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690



11 ക ുമാരി. ലി�.െക �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

12 ക ുമാരി. ഷിൽന.ഇ.പി. �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

13 �ീ. അ�ൾഫായിസൽ �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

14 �ീ. ഹനീഷ്.ടി.എസ് ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

15 ക ുമാരി. സൗമ�.പി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

16 ക ുമാരി. ര�ി.എസ് ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

17 ക ുമാരി. അശ�തി �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

18 ക ുമാരി. അർ�ന.ഇ.ആർ �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

19 ക ുമാരി. �ഷാര.വി.എസ് �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

20 ക ുമാരി. ജാ�ിൻ.ഇ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

21 ക ുമാരി. േശ�ത.െക. ജ�വരി2017�തൽജ�വരി 2019 വെര 4590

22 �ീ. ജയ��ൻ.ടി. ജ�വരി2017�തൽജ�വരി 2019 വെര 4590

23 ക ുമാരി. ഗീത.െക �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

24 ക ുമാരി. ധന�േതാമസ്.ടി.ടി �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

25 ക ുമാരി. �ബീന.എം ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

26 ക ുമാരി. ഷാഹിനഎ.എ.സ് �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

27 ക ുമാരി. സജിത േമേനാൻ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

28 ക ുമാരി. ലിൻസ് ൈസമൺ �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

29 ക ുമാരി. �ീ� ഗംഗ.െക.എസ് �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

30 ക ുമാരി. ജീേമാൾ.െക,െക �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

31 ക ുമാരി. റസീന.എം �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

32 ക ുമാരി. ഷീജ.െക.എം �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

33 ക ുമാരി. ജിജി.പി. �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

34 �ീ. മ� ഫിലി�് �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

35 �ീ. ര�ി�്.എൻെക �ൈല 2017 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 3690

36 �ീ. അനീഷ്.െക.എസ് �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

37 ക ുമാരി. നിര�ന.എം.ആർ �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

38 ക ുമാരി. സമീറ.പി.പി �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

39 ക ുമാരി. അഖില െസൻ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

40 ക ുമാരി. അ�ത.എ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

41 �ീ. ഡാനി �ാൻസിസ് ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

42 ക ുമാരി. ദിവ�. െക. േവ�േഗാപാൽ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

43 �ീ. വി� േമാഹൻ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

44 �ീ. രജീഷ്.ഇ.ഐ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

45 ക ുമാരി. രമ��ീ. പി.ആർ ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

46 �ീ. ഹബീബ്േമാൻ.െക.സി �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

47 ക ുമാരി. �ീതേമാൾ �ൈല 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 1890

48 ക ുമാരി. ര�ി.സി ജ�വരി 2018 �തൽ ജ�വരി 2019 വെര 2790

ആെക ₹1,45,620/-



േമൽപറ� ഗേവഷക വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് ക ുടി�ിക ഈടാ�ാ�തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി (04/13.6.19)
നൽകിയതിെന �ടർ�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ക ുടി�ിക ഈടാ��തിന് േനാ�ീസ് അയ�ി�െ��ാണ്
അറിയി�ത്. ക ുടി�ിക �കേയാെടാ�ം പിഴ �ടി ഈടാ�ി േരഖകൾ സഹിതം ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

േബാ�ണി വക ു�ിെല ഡി.സി.ബി േ��്െമ�് �കാരം താെഴ പറ�� േകാഴ ്�കളിൽ ഫീസ് ക ുടി�ിക��്.
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
േകാ�ിെ� േപര് 2017-18 2018-19 ആെക �ക(₹)

1 എം.ഫിൽ - 18633 18633

2 എം.എസ്.സി (ആദ� വർഷം) 16840 16335 33175

3 എം.എസ്.സി. (ര�ാം വർഷം) 28420 20950 49370

4 പി.എ�്.ഡി - 142485 142485

ആെക 2,43,663/-

��ത അപാകത ഓഡി�് എൻക�യറി �േഖെന (2/11.6.19) അറിയി�തിന് പി.എ�്ഡി ഒഴിെക�� ഫീസ് ഇ-
�ാ�്സിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� �റ�് ഫീസ് �ടി�ിക തീർ��താെണ�ം പി.എ�്.ഡി �ടി�ിക തീർ��തിനായി
േനാ�ീസ് നൽകിയി�െ��ം അറിയി�ി��്. �ടി�ിക ഫീസ് ഈടാ�ി േരഖകൾ സഹിതം ഓഡി�ിന്
പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

8. ൈലഫ് സയൻസ് വിഭാഗം
ൈലഫ് സയൻസ് വിഭാഗ�ിെല ഗേവഷണ വിദ�ാർഥിക�െട ഫീസ് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ, താെഴ പറ��
വിദ�ാർഥികളിൽ നി�ം സമയബ�ിതമായി ഫീസ് ഈടാ�ിയി�ി�.

�.ന വിദ�ാർഥി�െട േപര് ഫീസ് ഈടാ�ിയത് ഈടാ�ാ�ളള ഫീസ്

1 �ീമതി. നിഷ രാജൻ
ഫീസ് ഈടാ�ിയി�ി�

(അഡ് മിഷൻ വർഷം: 2018)
1890/-
(945X2)

2 �ീമതി. �തി പി.െക 31.12.2014 വെര
7290/-

(900X6+945X2)

3 �ീമതി. അ�ഷിദ 31.12.2012 വെര
10890/-

(900X10+945X2)

4 �ീ. ഷിനിൽ �മാർ 31.12.2012 വെര
10890/-

(900X10+945X2)

5 �ീമതി. ദീ�ി മേഹശൻ 31.12.2014 വെര
7290/-

(900X6+945X2)

6 �ീമതി. ദീപ െക.എസ് 31.12.2015 വെര
5490/-

(900X4+945X2)

ആെക ₹ 43740

േമൽ പ�ികയിൽ �ചി�ി� വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�് നിർ�ിയതാേയാ, �ബ�ം സമർ�ി�താേയാ രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�. ഈ ഗേവഷണ വിദ�ാർഥികളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ാ�തിന് കാരണം
വ��മാ��തിനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ിന് (1/26.07.2019) മ�പടിയായി േമൽ
വിദ�ാർ�ികൾ�് െമേ�ാ അയ�ി�െ��ം, ഇവർ ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ ഹാജരാകാ� പ�ം പി.എ�്.ഡി രജിേ�ഷൻ
റ�ാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താെണ�ം അറിയി�ി��്.
ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 03/10/2019 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/637/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�്



“എ�ാ വിദ�ാർ�ിക�ം പി.എ�്. ഡി േകാ�്  ഡി��ിന� െച�വരാണ് എ�ം, െമേ�ാ അ�സരി�് ചില
വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�് �ടരാൻ നിർ�ാഹമി� എ�ം, േമൽ പറ� വിദ�ാർ�ിക�െട പി.എ�്.ഡി റജിേ�്റഷൻ റ�്
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��ത് ഡയറ�േറ�് ഓഫ് റിസർ �ിൽ നി�ാണ് എ�ം ആയത് േരഖാ�ലം
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് റിസർ�ിെന വിവരം അറിയി�ി��് ” എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. പി.എ�്.ഡി രജിേ�ഷൻ
റ�് െച�തിെ� ഉ�രവ് ലഭ�മാേ��താണ്.

9. േഫാക ് േലാർ

    2018-19 െല ഫീ കള�ൻ രജി�ർ പരിേശാധി�േ�ാൾ എം.എ ( േഫാക ് േലാർ ) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് �വെട
േചർ�� �കാരം ഫീസ് ഈ ടാ�ാൻ അവേശഷി��തായി ക�.

�മ നം േകാഴ് സ് േപര് ഫീസ് (₹)

1 ര�ാം വർഷ എം.എ, േഫാക ് േലാർ �ീ. അഖിൽ നാഥ് 2930

2 ര�ാം വർഷ എം.എ, േഫാക ് േലാർ ക ുമാരി. ശരണ�. എഫ് 2930

ആെക 5,860/-

5,860/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി, സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി െചലാൻ പരിേശാധന �്
ലഭ�മാേ��താണ്.

10. അറബിക് പഠന വ��്
2018-19 വർഷെ� അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീ കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ, താെഴ വിവരി� ു�
വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ ഫീസിന�ി�� �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതായി കാ��ി�.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് ഫീസിനം �ക

1
�ീമതി. അനീഷ.വി
(2017-19)

എം എ അറബിക് ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 2930

2
�ീ. ഇഹ്സാൻ ടി
(2017-19)

എം എ അറബിക് ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 3090

3
�ീ. സാഹിദ്ബ് � അസീസ്
ഇ.െക (2018-20)

എം എ അറബിക് ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 3090

4 �ീ. അ�� എ
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 990

5 �ീ. ബഷീർ ൈവ.പി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 3735

6 �ീ. അൻവർ ഷാഫി .സി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 1935

7 �ീ. ഹിദായ�� �പി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 1890

8 �ീ. ഷറ��ീൻ എ പി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 3735

9 �ീ. ഫസ�റ�ാൻ എ പി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 945

10 �ീ. �ഹ�ദ് സയീദ് എം .െക
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 2835

11 �ീമതി. പാ����ി .സി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 45



12 �ീമതി. ജൗഹറ പി
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 1890

13 �ീ. �ഹ�ദ് ഇ�ായിൽ എം
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 45

14 �ീ. അ�ൽ ജ�ാർ സി എം
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 1890

15 �ീ. �ജിത് പി എ സ്
പി.എ�്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 5535

16 �ീ. ൈസ�ൽ ആബിദീൻ പി െക
പി.എ �്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 5535

17 �ീ. �ഹ�ദ് അൽയസാഹ്
പി.എ �്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 945

18 �ീ. സലാ��ീൻ എൻ പി
പി.എ �്.ഡി
അറബിക്

ട�ഷൻ ഫീസ് & മ� ുളളവ 945

ആെക 42005

േമൽ പരാമർശം ��ി�ാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (02/14.06.19) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി ചലാൻ ഓഡി�് ��ാെക ഹാജരാേ��താണ്.

    
11. എജ�േ�ഷൻ വിഭാഗം
എജ�േ�ഷൻ വിഭാഗ�ിെല ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ, വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം സമയബ�ിതമായി ഫീസ് ഈടാ�ാ�തായി കാ��.വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ
നം

േപര്
ഫീസ് ഈടാ�ിയ
കാലയളവ്

ഈടാ�ാ�ളള
ഫീസ്

1 �ീ. �ഹ�ദ് നിസാ��ീൻ 31.05.2016 വെര
4590
(900x3+945x2)

2 ക ുമാരി. രാേജശ�രി െക. വി. 31.05.2015 വെര
6390
(900x5+945x2)

3 �ീ. അഖിേലഷ് പി. ടി. 31.12.2014 വെര
7290
(900x6+945x2)

4 ക ുമാരി. ശ�ാമള േദവി 31.05.2014 വെര
8190
(900x7+945x2)

5 ക ുമാരി. �സീത നായർ 31.05.2015 വെര
6390
(900x5+945x2)

6
ക ുമാരി. റിൻസി േമാൾ
െസബാ��ൻ

31.05.2015 വെര
6390
(900x5+945x2)

7 �ീ. ഹസ ്കർ ബാ� 31.05.2015 വെര
6390
(900x5+945x2)

8
ക ുമാരി. എലിസബത് ബി.
േജാൺ

31.05.2014 വെര
8190
(900x7+945x2)

9 ക ുമാരി. �ീതി ബി. േമേനാൻ 31.05.2014 വെര
8190
(900x7+945x2)

10 ക ുമാരി. രതി ബി. േമേനാൻ 31.06.2013 വെര 9990



(900x9+945x2)

11 �ീ. �ഹ�ദ് അ�രാജ് പി. 31.05.2015 വെര
6390
(900x5+945x2)

12 �ീ. ശശി�മാർ പി. 31.12.2014 വെര
7290
(900x6+945x2)

13 ക ുമാരി. �ിത �. ആർ. 31.05.2014 വെര
8190
(900x7+945x2)

14 �ീ. അ�ൾ സലീം െക. പി. 31.05.2014 വെര
8190
(900x7+945x2)

15 �ീ. ജയ�കാശ് ആർ. െക. 31.12.2013 വെര
9090
(900x8+945x2)

16 ക ുമാരി. ദിവ� ഡി. 31.12.2016 വെര
3690
(900x2+945x2)

17 ക ുമാരി. ൈനജി ഒ. 31.12.2017വെര 1890 (945x2)

18 ക ുമാരി. സബിത സി. െക. 31.05.2017 വെര 2790 (900+945x2)

ആെക ₹119520/-

ക ുറി�് : ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�് നി�യി�ി�� ഫീസ് നിര�് 2013 �തൽ 2017 വെര ₹900/െസമ�ർ, 2018
�തൽ ₹945/െസമ�ർ എ� �കാരമാണ്.

േമൽ പരാമർശി� വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�് നിർ�ിയതാേയാ, തീസിസ് സമർ�ി�താേയാ രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�. ഈ ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ാ�തിന് കാരണം
വ��മാ��തിനാവശ�െ��് നൽകിയ അേന�ഷണ�റി�ിന് മ�പടിയായി ��ത വിദ�ാർ�ികൾ തിസീസ്
സമർ�ി�ി�െ��് അറിയി�ി�െ��ി�ം രജി�ർ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. രജി�ർ കാലികമാ�ി
പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

12. േജണലിസം & മാസ് ക�� ൂണിേ�ഷൻ പഠനവക ു�്
േജണലിസം & മാസ് ക�� ൂണിേ�ഷൻ പഠനവക ു�ിെ� 2018-19 വർഷെ� അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീ കള�ൻ
രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ ഫീസിന�ി�� �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി�ാ��ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��

�മ നം. വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്/വർഷം ഫീസിനം �ക(₹)

1 �ീ. ഷിജിൻ െക പി എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

2 �ീ. അഭിജിത് വി എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

3 ക ുമാരി. �ജിത പി ആർ എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

4 ക ുമാരി. േമഘ.െക ആർ എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

5 ക ുമാരി. ബി�ഷ െക എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

6 ക ുമാരി. ൈഷമ പി എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

7 ക ുമാരി. ആതിര ച�ൻ എം സി െജ/2017-19 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 3750

8 ക ുമാരി. ആർ� ബി ജയ�മാർ എം സി െജ/2018-20 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 4565

9 ക ുമാരി. േര� േമാഹൻ എം സി െജ/2018-20 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 4565

10 ക ുമാരി. സാഹില േമാൾ എം എം സി െജ/2018-20 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 4565

11 ക ുമാരി. ശശിനാസ് വി എം സി െജ/2018-20 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 4565



12 ക ുമാരി. ഐശ�ര� എം എം സി െജ/2018-20 ട�ഷൻ ഫീ & അദർ ഫീ 4565

ആെക 49075/-

േമൽ പരാമർശം ��ി�ാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (01/12.06.19) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി ചലാൻ ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്.

13. ഫിേലാസഫി വ��്
ഫിേലാസഫി വ��ിെല അഡ് മിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കല�ൻ രജി�ർ, എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ
വിവരി�� �കാരം ഗേവഷക വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് �ടി�ിക�ളളതായി കാ��.

�മ നം. േപര് കാലയളവ് �ക

1 സജീഷ്.ഒ 1.1.2017 – 1.1.2019 4590

2 ലിജി േജാർജ് 1.1.2017 – 1.1.2019 4590

3 സേ�ാഷ് �മാർ.െക 1.1.2017 – 1.1.2019 4590

4 ബി�.എ 1.1.2019 945

5 ഭാ�രൻ.സി 1.1.2019 945

6 ജംഷാദ് അലി.സി 1.1.2015 – 1.1.2018 6345

7 നസീർ.എ 1.1.2010 – 1.1.2019 18990

8 �ീകാ�്.സി.എസ് 1.1.2017 – 1.1.2019 4590

ആെക 45585/-

��ത ഫീസ് �ടി�ിക ൈഫൻ സഹിതം ഈടാേ���ം േരഖകൾ സഹിതം പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.
2018-19െല ഡി.സി.ബി േ��്െമൻറ് �കാരം തൻവർഷെ� അട�ം 11790/- �പയാണ് �ടി�ിക
േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ പരിേശാധനയിൽ �ടി�ിക 45585/- �പയാെണ�് േബാധ�െ��തിനാൽ
ഡി.സിബി ത�ാറാ�ിയതിെല അപാകത പരിഹരി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

14. മലയാളം & േകരള �ഡീസ്
മലയാളം & േകരള �ഡീസ് പഠനവക ു�ിെ� അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ താെഴ വിവരി��വരിൽ നി�ം ട�ഷൻ ഫീസ് �ർ�മായി ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�.
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

േപര്
�േവശനം േനടിയ
തിയതി

ഫീസ് �ടി�ിക വ��ിയ
െസമ�ർ

ട�ഷൻ
ഫീസ്

1 റീനേമാൾ ബി. 31/03/2011 X to XIII 3600

2 രവി െക.പി. 11/10/2011 XVI,XVII 1990

3 അനിഷ് േപാൾ 10/10/2011 XVI,XVII 1990

4 മൻ�റലി. ടി. 02/11/2011 VII to XIII 6300

5 സി�. പി. 19/12/2011 XIII 900

6 ര�ിമ െക.െക. 15/12/2011 VIII to XIII 5400

7 ഷി�ഷ് എം. 19/12/2011 XII,XIII 1800

8 േലാലിത പി. 21/02/2012 XII,XIII 1845

9 ര�ി�് എൻ.വി. 22/02/2012 XIII 945

10 രതീഷ് �മാർ സി.പി. 24/02/2012 VIII to XIII 5445

11 അ�സമദ് െക.ടി. 25/05/2012 XIII 945

12 േസാബി�് പി.െക. 10/07/2012 XI to XIII 2790

13 ഷഹാന വി.എ. 10/07/2012 XIII 945



14 സലാ�ദീൻ െക.ടി. 10/09/2012 V to XIII 9090

15 സിജി സി.െക. 22/10/2012 XIII 990

16 സൗമ� വി. 12/11/2012 V to XIII 8190

17 അനസ് എം.പി. 12/11/2012 VI to XIV 8285

18 രമില േദവി പി.ആർ. 12/11/2012 XIV 995

19 ജിൻസി െക. 12/11/2012 XII to XIV 2885

20 യഹിയ പി. 12/11/2012 V to XIV 9545

21 �ൈബദ െക.പി. 12/11/2012 XI to XIV 3785

22 ദീപ േജാർജ് വി. 12/11/2012 XII to XIV 2885

23 ഉ�ി��ൻ പി. 10/12/2012 VI to VIII 7290

24 ഷീന വി.െക. 10/12/2012 XII, XIII 1890

25 അ�ിളി കിള�പറ�ിൽ 10/12/2012 XIII 900

26 ആയിഷാബി പി. 07/01/2013 XII , XIII 1985

27 ആര� �േര�ൻ 21/01/2013 X to XIII 3785

28 നയന കഡിേ�രി 11/03/2013 IX to XIII 4685

29 �ഹ�ദ് �മാൻ െക. 11/03/2013 XI to XIII 2885

30 ജീേവഷ് എം. 11/03/2013 IX to XIII 4685

31 �ീത െക. 29/07/2013 XI , XII 1985

32 സരിത െക.ആർ. 03/02/2014 വർ�ി�ി� ഫീ XI 95

33 �ിയ എൻ.വി. 03/02/2014 വർ�ി�ി� ഫീ XI 95

34 നജ്ന മ�ി�ൽ 03/02/2014 X ,XI 1985

35 �േമഷ് കാ�ിൽ 03/02/2014 വർ�ി�ി� ഫീ XI 50

36 ൈസ��ീൻ പി.ടി. 16/07/2014 IX & X 1945

37 ലീന െജ. 16/07/2014 IX & X 1945

38 ഇ.പി. േജ�ാതി 16/07/2014 വർ�ി�ി� ഫീ X 95

39 സിൽവി ആ�ണി 16/07/2014 വർ�ി�ി� ഫീ IX, X 140

40 ബി� എസ്. 10/11/2014 IX, X 1940

41 റസീന െക.എം. 10/11/2014 IV to X 6485

42 �േമാദ് �മാർ ഇ. 10/11/2014 IV to X 6485

43 ത�ീമ ടി. 10/11/2014 X 995

44 ദിവ� ഒ.ഡി. 10/11/2014 X 995

45 ധന� പാല�ടവ�് 24/12/2014 VII ,VIII 1940

46 നീതി െക.ആർ. 24/12/2014 X 895

47 റീന സി. 25/11/2015 VIII 1040

48 സനീഷ് വി.വി. 20/07/2015 വർ�ി�ി� ഫീ IX 50

49 അ�താഹിർ ഇ.പി. 06/07/2015 വർ�ി�ി� ഫീ VIII 95

50
ൈസനബ
െപരിേ�ാടൻ

05/10/2015 VI to VIII 2885

51 വിജി േപാൾ 04/12/2015 VIII 995

52 രതീഷ് ഇ. 01/01/2016 വർ�ി�ി� ഫീ VII 95

53 േമ� ആർ. 29/03/2016 IV to VII ഇ-�ാ�് 3785

54 ആർ� എസ്.വി. 19/04/2016 V to VII 2885



55 സൗമ� േമേല�ര�ൽ 04/04/2016 VII 995

56 അഭിേഷക് പി. 11/05/2016 IV to VII ഇ-�ാ�് 3785

57 ശരത് ച�ൻ ആർ. 14/06/2016 V to VII 2885

58 ജിനീഷ് വി.െക. 14/06/2016 VII 995

59 െഫമിന സി.പി. 15/07/2016 V&VI ഇ-�ാ�് 1985

60 ൈഷ� വി. 15/07/2016 വർ�ി�ി� ഫീ VI 95

61
ഷഹാന െഷറിൽ
പി.പി.

15/07/2016 VI 995

62 �ര�ജ എം. 18/08/2017 Iv 1040

63 ജയ�മാർ എസ്.എസ്. 16/09/2017 II to IV 2885

64 �തി േമാഹനൻ ഇ. 26/12/2017 IV 995

65 അർ�ജ എൻ.പി. 04/06/2018 III 995

66 നിഷ േജാൺ 17/12/2018 II 995

ആെക 168195

ട�ഷൻ ഫീസ് 1,68,195/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി ചലാൻ
പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

15. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്

1.�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസിെല 2018-19 വർഷെ� അഡ് മിഷൻ രജി�ർ, ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ താെഴ വിവരി�� വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ�ിയി�ി�.

�മ നം. േപര് അഡ് മിഷൻ വർഷം േകാഴ് സ് �ക (₹)

1 ക ുമാരി. ആര� എ.എസ് 2017-18
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

2 ക ുമാരി. ബീന പി.സി 2017-18
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

3 ക ുമാരി. �ശ� വി.എൻ 2017-18
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

4 ക ുമാരി. അ�ല� സി 2018-19
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

5 �ീ. ജി� ച�ൻ െക 2018-19
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

6 ക ുമാരി. സാ� എ.എസ് 2018-19
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

7 ക ുമാരി. വി�യ സി 2018-19
എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ്
& െടക ്േനാളജി

53000

ആെക ₹ 3,71,000/-

േമൽ പറ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് ഈടാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ
28.6.2019െല ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.1 -ന് ഇ-�ാ�്സ് �ക ലഭി�� �റ�് ട�ഷൻ ഫീസ് അടവാ��താെണ�്
അറിയി�. ട�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരിേ���ം ഈടാ�ിയ ഫീസിെ� വിവരം േരഖകൾ
സഹിതം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���മാണ്.

2. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസിെല 2018-19 വർഷം എം.എസ്.സി �ഡ് സയൻസ് & െടക ്േനാളജി
േകാ�ി� പഠി�� താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ിക�െട ലാബ് ഫീസ്, ൈല�റി ഫീസ് എ�ിവ അടവാ�ിയി�ി�.



വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ

നം
േപര്

ലാബ്
ഫീസ്

ൈല�റി
ഫീസ്

ആെക
ത ുക(₹)

1 �ീമതി. അ�ല�. സി 10,000 5000 15,000

2 �ീ. ജി� ച�ൻ. െക 10,000 5000 15,000

3 �ീമതി. സാ� എ.എസ് 10,000 5000 15,000

4 �ീമതി. വി�യ. സി 10,000 5000 15,000

ആെക 60,000/-

��ത അപാകത സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി ( ന�ർ.2 തിയതി 28.6.2019 ) �കാരം വിശദീകരണം
േതടിയതിന് ഇ-�ാ�്സ് �ക ലഭി�� �റ�് ഫീസ് അടവാ��താെണ�് അറിയി�. ��ത വിദ�ാർ�ിക�െട
ഫീസ് ഈടാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം േരഖകൾ സഹിതം പരിേശാധന�് ഹാജരാേ���മാണ്.

3. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസിെല 2018-19 വർഷെ� താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാർട് അഫിലിേയഷൻ
ഫീസ്, യ ൂണിേവ ഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
േപര് േകാഴ് സ്

േ�ാർട്സ്
അഫിലി

േയഷൻ ഫീസ്

യ ൂണിേവ ഴ് സി�ി
�ണിയൻ

ഫീസ്
ആെക

1
�ീമതി. അഭിരാമി.
പി.എസ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

2
�ീമതി. ഐശ�ര�
��ർ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി
2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

3
�ീമതി. അലിഹ�്.
െക.പി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

4
�ീമതി. അൽമാസ്
നൗഫിയ. പി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

5 �ീമതി. അ�ത. എം.എസ്.സി �ഡ് 265 80 345



സി.വി സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

6
�ീമതി. അന�.
െജ.എസ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

7
�ീമതി. ആൻവിയ.
സി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

8
�ീമതി. അപർ�.
പി.എം.

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

9
�ീമതി. ആര�.
എസ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

10
�ീ. അേശാക്
��ൻ.
എസ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

11 �ീമതി. ആതിര. പി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

12
�ീമതി. ബീന.
പി.സി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

13
�ീമതി. �ശ�.
വി.എൻ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

14
�ീമതി. ഹന
ഫാ�ിമ. എൻ.െക

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

15 �ീമതി. ജ�ി. െക എം.എസ്.സി �ഡ് 265 80 345



സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

16
�ീമതി. ജിഷാന
െഷറിൻ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

17
�ീ. �ഹ�ദ്
ആഷിഖ്.
പി.എ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

18
�ീമതി. �ഹസിന.
എ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

19
�ീമതി. േര�
രവീ�ൻ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

20
�ീമതി. നിഹാല
കാ�ൽ. ഡി.ടി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

21 �ീമതി. റാസിഫ. വി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

22
�ീമതി. ഷാദിയ
�ൽ�ാന വി.ആർ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

23
�ീമതി. ഷാന െഷറി
ക��ൻ

എം.എസ്.സി�ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

24
�ീമതി. ഷിജാഹ്.
െക

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

25 �ീ. ഷാൻ. െക.പി എം.എസ്.സി �ഡ് 265 80 345



സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

26
�ീമതി. േ�യ
എം.എസ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

27
�ീമതി. െതൻസി.
െക

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

28
�ീ. ഉമർ ഫാ�ഖ്.
െക.പി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

29 �ീമതി. �മി�. പി

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

30
�ീ. അൻസിൽ
���ൾ

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

31 �ീ. �ൈനദ്

എം.എസ്.സി �ഡ്
സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി

2018-19 ര�ാം വർഷം

265 80 345

ആെക ₹ 10,695/-

അപാകത സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3 തീ�തി 28.6.2019 �കാരം വിശദീകരണം േതടിയി�െ��ി�ം
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �പ് തികരമ�. ഫീസ് �ടി�ിക ഈടാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം, േരഖകൾ
സഹിതം ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

16. േസാേഷ�ാളജി പഠനവക ു�്
േസാേഷ�ാളജി പഠനവക ു�ിെ� അഡ് മിഷൻ രജി�ർ, ഫീ കള�ൻ രജി�ർ എ�ിവ�െട പരിേശാധന�െട
അടി�ാന�ിൽ 2016-18, 2017-19, 2018-20 എ�ീ അഡ് മിഷൻ വർഷ�ളിൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ട�ഷൻ ഫീ
ഇന�ിൽ �ക പിരിെ���ാൻ ബാ�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

നം. വിദ�ാർ�ി�െട േപര് വർഷം െസമ�ർ �ക

1 �ീമതി. േറാഷ്ന എസ്. 2016-18 I & II 39092

2 �ീ. �ഹ�ദ് നിസാർ െക.വി. 2016-18 II & III 52092

3 �ീമതി. ജ� പി. 2017-19 II 26046

4 �ീമതി. �ശ� എ.െക 2018-20 I & II 37500



(ഇ-�ാ�്സ് )

1,54,730

�ൻ വർഷ�ളി�ം ട�ഷൻ ഫീസ് പിരിെ����തിന് കാലതാമസം വ�ി��്. �ടി�ിക ഫീസ് പിരിെ����തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
17.േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസ്

2018-19 വർഷെ� േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസിെ� അ�ൗ�് പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�� ഇ-
�ാ�ിനർഹത�� വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീ�കൾ സർവകലാശാലയിൽ അടവാ�ിയി�ി�. വിശദ വിവരം ച ുവെട
േചർ� ു�.

�മ
നം.

േപര്
അഡ് മിഷൻ
വർഷം

െസമ�ർ
അഡ് മിഷൻ
ഫീ

ട�ഷൻ
ഫീ

ആെക

1 ക ുമാരി. വിനിഷ.പി.ടി 2018-19 ഒ�്, ര�് 10,000 45,000 55,000

2 ക ുമാരി. ആതിര,െക 2018-19 ഒ�്, ര�് 10,000 45,000 55,000

3 ക ുമാരി. �വിത.എം 2018-19 ഒ�്, ര�് 10,000 45,000 55,000

4
ക ുമാരി.
ശ�ാമിലി.പി.പി

2018-19 ഒ�്, ര�് 10,000 45,000 55,000

5
ക ുമാരി.
ഐശ�ര�.വി.ടി

2017-18 മ ൂ�്, നാല് - 45,000 45,000

6 ക ുമാരി. അശ�തി.എം 2017-18 മ ൂ�്, നാല് - 45,000 45,000

7 �ീ. മ�.െക 2017-18

മ ൂ�് (മാ�ം)

(േകാഴ് സ് �ർ�ിയാ
�ിയി�)

- 22,500 22,500

ആെക 40,000 2,92,500 3,32,500

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.2/22.08.2019) �് 3,32,500 �പ കാലി��് സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ േചർ� ു�തിനായി െച�് മ ുഖാ�ിരം (നം.387194/തിയതി: 03.09.2019) ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ�്
ൈകമാറിയി�െ��് അറിയി� ു. ഫീസ് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.
18. ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടക ്േനാളജി (ഐ.ഇ.ടി )
ഐ.ഇ.ടി െല 2018-19 വർഷെ� ഫീ കള ക ് ഷൻ രജി�ർ, െചലാ�കൾ, ഡി.സി.ബി പ�ിക എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ ട�ഷൻ ഫീസ് , അദർ ഫീസ് എ�ിവ ഈടാ�ിയി�ി�. വിശദ വിവരം ച ുവെട േചർ� ു�.

�.ന ഇനം ഈടാ�ാ�ളള �ക ഈടാ�ിയ �ക ബാ�ി

1 ട�ഷൻ ഫീസ് 3,05,30,000 3,02,60,000 270,000

2 അദർ ഫീസ് 1867150 1853050 14,100

3 �ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ് 59175 58725 450

4 േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 197250 195750 1500

286050

ക ുടി�ിക ഈടാ�ി അറിയിേ��താണ്.

19. ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അഡ് മിഷൻ
2018-19 വർഷം ല�ദ�ീപ് നിവാസികളായ 27 വിദ�ാർ�ികൾ�് പി.ജി േകാ�ി�ം 333 വിദ�ർ�ികൾ�് ബി�ദ



േകാ�കൾ�ം അഡ് മിഷൻ നൽകിയി��്. എ�ാൽ, ��ത വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ലഭിേ�� മാൻേഡ�റി ഫീസ്
(345/-�പ) , രജിേ�ഷൻ ഫീസ് (160/- �പ) എ�ിവ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�.

േകാഴ ്സ്
വിദ�ാർ�ിക�െട
എ�ം

രജിേ�ഷൻ ഫീസ് മാൻേഡ�റി ഫീസ് ആെക

ബി�ദം 333 333x160= 53280/- 333x345= 1,14,885/- 1,68,165/-

ബി�ദാന�ര ബി�ദം 27 27x160= 4320/-
27x345=

9315/-
13635/-

ആെക 1,81,800/-

ഫീസ് ഈടാ��തിനായി, വിദ�ാർ�ിക�െട ലി�് �ണിേവ�ി�ി�െട ല�ദ�ീപ് െസ�ിന് ൈകമാറിയി�െ��ം,
�ക ലഭി��തി�� നടപടികൾ ഊർ�ിതമാ��താെണ�ം ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 02/23.09.2019)
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. മാൻേഡ�റി ഫീ�ം രജിേ�ഷൻ ഫീ�ം ഈടാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.

സം�ി�ം

�മ.നം പഠനവക ു�് �ക

1 ക ു�ി�റം �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് 517290

2 വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം 12193823

3 പരീ�ാഭവൻ 4,88,43,842

4 രസത� പഠനവക ു�് 70290

5 ജ� ുശാസ് � പഠനവിഭാഗം 46,090

6 ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് പഠന വക ു�് 11,880

7 േബാ�ണി പഠനവക ു�് 3,89,283

8 ൈലഫ് സയൻസ് വിഭാഗം 43740

9 േഫാക ് േലാർ 5860

10 അറബിക് പഠന വ��് 42005

11 എജ�േ�ഷൻ വിഭാഗം 119520

12 േജണലിസം & മാസ് ക�� ൂണിേ�ഷൻ പഠനവക ു�് 49075

13 ഫിേലാസഫി വ��് 45585

14 മലയാളം & േകരള �ഡീസ് 168195

15 �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ് 441695

16 േസാേഷ�ാളജി പഠനവക ു�് 1,54,730

17 േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസ് 3,32,500

18 ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടക ്േനാളജി (ഐ.ഇ.ടി ) 286050

19 ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അഡ് മിഷൻ 1,81,800

ആെക 63943253

2-5   വ�വ�കൾ�് വി��മായി െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകി
കാലി��് സർവകലാശാല അഫിലിേയ�് െച�, 430 േകാേളജ ുകളിൽ ഉൾെ��� 77 േകാേളജ ുകളിെല 647
േ�ാ�ാ�കൾ�് െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 �കാരം
െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തിന് വ�വ�യി�.



         കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 ൽ നിലവിൽ വ�. �ാ���് നിലവിൽ വ��തി� �ൻ�ം അതി�
േശഷ�ം െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്. �ാ���ിൽ വ�വ� െച�ാ� െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ
നൽകിയ� വഴി ക�ിന�വസ് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ, അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ ഇന�ിൽ ഭീമമായ ന�ം
വർഷാവർഷം ഉ�ാ���്. ഈ അപാകത ഓഡി�് ��ികാണി�േ�ാൾ കാലി��് സർവകലാശാല
�ാപി��തിന് ��് തെ� അവ�് െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ലഭി�താെണ�ം എ�ാൽ ആയതിെ� േരഖകൾ
േകാേളജ ുകളിേലാ സർവകലാശാലയിേലാ ലഭ�മ� എ�മാണ് േകാേളജ് ഡവലപ്െമ�് കൗൺസിൽ 16.12.2019 െല
918/CDC-E &O /2015/Admn ന�ർ ക�് �കാരം വ��മാ�ിയത്.

    �.ജി.സി.�െട �ാ�്, റിസർ�് െസ�ർ എ�ിവ ലഭി��തിന് �.ജി.സി. െറ�േലഷൻസിെ� 12ബി നിബ�നകൾ
പാലിേ��ത് അനിവാര�മാണ്. “[ 12 B – Prohibition regarding giving of any grant to a University not declared by the
Commission fit to receive such grant. No grant shall be given by the Central Government, the Commission, or any
other organisation receiving any funds from the Central Government, to a University which is established after the
commencement of the University Grants Commission (Amendment) Act, 1972 (33 of 1972) , unless the Commission has,
after satisfying itself as to such matters as may be prescribed, declared such University to be fit for receiving such
grant. ” ] �.ജി.സി.�െട വ�വ�കൾ �കാരം െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ഉ� േകാേളജ ുകൾ�ാണ് 12 ബി
അ�വദി��ത്. �ണിേവ�ി�ി �ാ���ിൽ "Affiliation can be confirmed” എ�് പറ���് (അ��ായം 23-
ഖ�ിക.12). എ�ാൽ കൺഫർേമഷൻ അഫിലിേയഷൻ �.ജി.സി. പരാമർശി��ി�. ആയതിനാൽ െപർമന�്
അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�ാ� പ�ം ഗവൺെമ�്/എയ്ഡഡ് േകാേളജ ുകൾ�് േമൽ പരാമർശി� ആ��ല��ൾ
ന�െ�ടാൻ സാധ�ത��്. െപർമന�് അഫിലിേയഷന് പകരം കൺഫർേമഷൻ അഫിലിേയഷൻ സ�ീകരി� െകാ�്
േകാേളജ ുകൾ�് 12 ബി �കാര�� ആ��ല�ം നൽകാൻ �.ജി.സി. ത�ാറാകാൻ ആവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ
സർവകലാശാല ൈകെ�ാേ��താണ്. ഇ�വഴി സി.പി.എ. ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�് ന�ം ഒഴിവാ�ാ�ം
േകാേളജ ുകൾ�് ആ��ല�ം ന�െ�ടാ� സാഹചര�ം ��ി�ാ�ം  കഴി�ം. ഈ വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ
നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിന് സർവകലാശാലാ അധികാരിക�െട �� �ണി��.

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 06/02/2020 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/961/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�്
താെഴ വിവരി�� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.
“ 'െപർെമന�് അഫിലിേയഷൻ' എ� പദം കാലി��് സർവകലാശാല ആ�് 1975-േലാ കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�്
�ാ���് 1977-േലാ പരാമർശി��ിെ��ി�ം അഫിലിേയഷൻ നൽ��ത് �ർണമാ�ം താൽ�ാലികാടി�ാന�ിൽ
മാ�മായിരി�ണെമ�് േമൽ�റ� സർവകലാശാലാനിയമ�ളിൽ നി�ർഷി�ി�ി�. മാ��മ� അഫിലിേയഷൻ
നൽ�േ�ാൾ ഓേരാ േകാേളജ ും ഒ� നി�ിത കാലയളവിൽ �ർ�ീകരിേ��തായ ഏെത�ി�ം വ�വ�കൾ
നി�ർഷി�ി�െ��ിൽ, ആയത് �ർ�ിയാ�ിയതിന് േശഷം അഫിലിേയഷൻ confirm െച�ാ��താെണ�ാണ്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് Chapter 23-ഖ�ിക 12- ൽ പറ��ത്. ഇ�ര�ിൽ അഫിലിേയഷൻ

െച�െ��തിന് േശഷ�� �ടർ അഫിലിേയഷെന��ി �ാ���ിൽ പരാമർശി��ി�. അ�െകാ�തെ� എ�ാ
െപർെമന�് അഫിലിേയഷ�ക�ം കൺഫർേമഷൻ ആ�ി മാ�ിയാൽ സർവകലാശാല�് വ�മാന ന���ാ�കയി�
എ� ഓഡി�് കെ��ലിന് �ാ���ിെ� പിൻബലമി�. േമൽപരാമർശി�തിെ� െവളി��ിൽ നിലവിൽ െപർമന�്

അഫിലിേയഷൻ കൺഫർേമഷൻ ആ��ത് അ�ാേയാഗികമാണ്, എ�മാ�മ� അവ നിയമനടപടികളിേല�് വഴി

െതളിയി�ക�ം െച�ം. നിലവിൽ കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷൻ നൽ�� േകാേളജ ുകളിൽ
�ടർഅഫിലിേയഷൻ ഫീസ് �ടർ�ം വാ��ത് സർവകലാശാല സിൻഡിേ��് തീ�മാനമ�സരി�് ഇറ�ിയ
ഉ�രവ് �കാരമാണ്.

ഓഡി�് നിരീ�ണ�ിെ� െവളി��ിൽ, സർവകലാശാല �ാ���് നിലവിൽ വ��തിന് �ൻപ് ആരംഭി�ി��
െപർെമന�് അഫിലിേയഷൻ ഉ�തായി കണ�ാ�െ��� േകാഴ് �ക�െട ഉ�ര�കൾ, സർവകലാശാല നിലവിൽ
വ�തി�േശഷ�ം ആരംഭി�ി�� െപർെമന�് അഫിലിേയഷൻ ഉ�തായി കണ�ാ�െ��� ചില േകാഴ് �ക�െട
ഉ�ര�കൾ, നിലവിൽ േകാേളജ ുകളിേലാ സർ�കലാശാലയിേലാ ഉ�തായി കാ��ി�. ഈ വിഷയം
�മീകരി�െ���തിനായി സിൻഡിേ��് ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി��. ��ത സമിതി�െട ശിപാർശകൾ
താെഴ പറ��.
1) എ�ാ എയ്ഡഡ്, ഗവൺെമ�് േകാേളജ ുക�ം െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ഉെ��് പറ�� േകാഴ് �ക�െട
അഫിലിേയഷൻ ഓർഡർ ഹാജരാ�ണം.



2) വർഷം േതാ�ം അഫിലിേയഷൻ ���ാതിരി�ക�ം െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ആെണ�് അവകാശെ��ക�ം,
എ�ാൽ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മ�ാതിരി�ക�ം െച�� േ�ാ�ാ�കൾ�്, അതാത് േകാേളജ ുകൾ കൺഫർേമഷൻ
അഫിലിേയഷന് േവ�ി അേപ�ി�ണം.
3) സർവകലാശാല �ാപിതമാ�� സമയ�് (23.07.1968) ഗവൺെമ�് / എയ്ഡഡ് േകാേളജ ുകളിൽ െപർമന�്
അഫിലിേയഷൻ ഉെ��പറ�� േ�ാ�ാ�കൾ�്, േകാേളജ ുക�െട �േത�ക ആവശ�ാർ�ം ഇൻസ് െപ�ൻ
ഫീേസാ, അഫിലിേയഷൻ ഫീേസാ, ൈഫേനാ ഈടാ�ാെത േകാേളജ ുകളിൽ ഇൻസ് െപ�ൻ നട�ിയതി� േശഷം
കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷൻ നൽകാ��താണ്.
4) സർവകലാശാല �ാപിതമായതി� േശഷ�ം എ�ാൽ 31.05.2000 � �ൻ�ം െപർെമന�് അഫിലിേയഷൻ
ഉെ�� പറ���ം എ�ാൽ അഫിലിേയഷൻ ഓർഡ�കൾ ലഭ�മ�ാ��മായ േ�ാ�ാ�കൾ�് അതാത്
േകാേളജ ുക�െട ആവശ�ാർ�ം ഇൻസ് െപ�ൻ ഫീസായ 10,500/- �പ അട�തി� േശഷം േകാേളജ ുകളിൽ
ഇൻസ് െപ�ൻ നട�ി, ആവശ��� േ�ാ�ാ�കൾ�് കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷൻ നൽകാ��താണ്.
5) �മ ന�ർ 3, 4 -ൽ പറ�ിരി�� �കാര�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ േകാേളജ ുകൾ�് നൽകി 3 മാസ�ി��ിൽ
േകാേളജ ുകൾ കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷന് േവ�ി അേപ�ി�ണം. 3 മാസ�ി� േശഷം വ��
അേപ�കെളാ�ം തെ� പരിഗണിേ��തി�.
6) 1998-1999 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ �ട�ിയ േ�ാ�ാ�കൾ�് 10.07.2018-െല U.O.No.8326/2018/Admn �കാരം
കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷൻ നൽകാ��താണ് എ� തീ�മാനം 29/02/2020 െല U.O 2749/2020/Admn
�കാരം 2000-2001 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ �ട�ിയ േ�ാ�ാ�കൾ�് കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷൻ
നൽകാ��താണ് എ�് മാ�ിയി��്.
7) �മ ന�ർ 6-ൽ പരാമർശി�� താൽ�ാലിക അഫിലിേയഷൻ ����ത് �ല��ാ�� �ടി�ിക
നി�യി��ത് സി�ിേ��ിെ� തീ�മാന�കാരമായിരി�ം.
േമൽ�റ� ശിപാർശകൾ നട�ിലാ��തിനായി സിൻഡിേ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി��്. ഇത് �കാരം
െപർെമന�് അഫിലിേയഷൻ ആെണ�് അവകാശെ��ക�ം, എ�ാൽ ഉ�ര�കൾ ലഭ�മ�ാതിരി�ക�ം െച��
േ�ാ�ാ�കൾ ഉ� എ�ാ േകാേളജ ുകേളാ�ം കൺഫർേമഷൻ ഓഫ് അഫിലിേയഷന് േവ�ി അേപ�ി�ാൻ
ആവശ�െ��ി��്. ഇതിൻ�കാരം അേപ�ി� േകാേളജ ുക�െട �ടർ നടപടികൾ �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.”

സി�ിേ��് നിേയാഗി� സമിതി�െട പഠന റിേ�ാർ�ം, ആയതിന് സർവകലാശാല സ�ീകരി� �ടർനടപടി
സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-6   മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് അനധി�തമായി ഫീസ് ഈടാ��
ഫയ ൽ നം. 154928/DOA/ASST.1/2018/Admn

     മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിൽ (െപ�വ�ർ , ��ർ) ബി.എ. ഇം�ീഷ് ബി�ദ�ിന് അഡ് മിഷൻ ലഭി�
നിത� വി.എസ്. എ� വിദ�ാർ�ി ടി.സി. വാ�ി േപായേ�ാൾ അട� ഫീസ് തിരിെക നൽകിയി� എ�് 02/08/2018
ൽ ഡയറ�ർ�് പരാതി നൽകിയി��്. (ഇേത േകാേളജിൽ അ�ിഷൻ എ�� മിസാജ് എൻ.െക, ഫർസാന െക.എസ്
എ�ീ വിദ�ാർ�ിക�ം സമാനമായ പരാതികൾ നൽകിയത് ഫയലിൽ േചർ�ി��്.)

     ക ുമാരി നിത� വി.എസ്. ഫീസ് ഒ��ിയതിെ� െതളിവായി ഹാജരാ�ിയ രസീതിെ� പകർ�ിൽ 9950/- �പ�്
മാ�മാണ് മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിെ� േപരി�� രസീത് നൽകിയി��ത് (രസീത് ന�ർ
310/30.06.2018). 5850/- �പ�് അൽ നാസർ ��ിെ� േപരി�� രസീത് ആണ് നൽകിയി��ത്. ആെക 15800/-
�പയാണ് ഫീസായി ഈടാ�ിയത്. അഡ് മിഷൻ സമയ�് േ�ാർട്സ് & �ണിയൻ ഫീ ഇന�ിൽ 345/- �പ
വിദ�ാർ�ികൾ േനരി�് സർവകലാശാലയിൽ അടവാ���്. ഇത് �ടാെതയാണ് േ�ാർട്സ് & �ണിയൻ ഫീ
ഇന�ിൽ 400 �പ�ം അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് എ� ഇന�ിൽ 1500/- �പ ഉൾെ�െട ₹5850/- �ണിേവ�ി�ി
ഉ�രവി�ാെത വിദ�ാർ�ികളി ൽ നി�് ഈടാ�ിയത്. പരാതി പരിേശാധി�് േബാധ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ
�ിൻസി�ാളിൽ നി�ം വിശദീകരണം േത��തിന് ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവാ�ക�ം 31.08.2018 ന്
അഡ് മിഷൻ േ�ാസ് െച�തി� േശഷം ��വൻ ഫീ�ം തിരിെക ന  ൽകിയതായി േകാേളജ് മ�പടി ന ൽ�ക�ം
െച�തായി ഫയലി ൽ േരഖെ���ിയി��്.

     വിദ�ാർ�ികൾ അഡ് മിഷൻ എ��� സമയ�് േകാേള�കളിൽ ഒ��� പണം തിരിെക നൽ��ത്
സംബ�ി� �.ജി.സി മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �ർ�മാ�ം നട�ിൽവ��ിെ�ാ �് സർവകലാശാല �.ഒ. ന�ർ
8570/2018/Admn. തീയതി 18/07/2018 �കാരം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ഇത് 2018-2019 അധ�യന വർഷം �തൽ



�ാബല��ിൽ വ��ിയി���്. ��ത ഉ�രവ് എ�ാ േകാേള�കളിേല�ം അയ�ി��തായി ഫയലിൽ
�ചി�ി�ി��്. ��ത ഉ�രവ് ലഭി�ി�ം ഫീസ് തിരിെക നൽകാതിരി�ക വഴി �ിൻസി�ൽ സർവകലാശാല
ഉ�രവിെ��ം �.ജി.സി. മാർ�നിർേ�ശ�ിെ��ം ��തരമായ ലംഘനമാണ് നട�ിയി��ത്.

         വിഷയം അഡ് മിഷൻ ക�ി�ി�െട പരിഗണനയിൽ വരിക�ം ക�ി�ി ��ത വിഷയം സിൻഡിേ��ിൽ
സമർ�ി��തിന് �പാർശ െച�ക�ം െച�. �ടർ�് 06/09/2018 ന് േചർ� സി�ിേ��് മീ�ിംഗിെ� മിനി�്സിൽ
ഐ�ം നം. 2018.974 �കാരം, േകാേളജിെ� വിശദീകരണം േനരിൽ േകൾ��തിന് െ�ാഫസർ ആർ.ബി�
കൺവീനറായി ക�ി�ി �പീകരി�് ഉ�രവായി��് (�.ഒ. നം. 10995/2018/Admn. Dated 19/09/2018). 06/12/2018
ൽ സി�ിേ��് സബ്ക�ി�ി �ിൻസി�ാളിെന േനരിൽ േക�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്.
ക��ി�െട കെ���കൾ 
1) ഗവൺെമ�ിെ��ം സർവകലാശാല�െട�ം ഉ�ര�കളിൽ �തിപാദി�ാ� ഫീ�കൾ േകാേളജ് അനധി�തമായി
2009 �തൽ പിരി�വ���്.
2) പിരി�� ഫീ�കൾ�് മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിെ� േപരി�ം, അൽ-നാസർ ��ിെ� േപരി�മാണ്
രസീത് നൽകിവ��ത്.
3) േകാേളജ് �ണിേവ�ി�ി�് അടേ��തായ അഫിലിേയ ഷൻ ഫീസ് അനധി�തമായി വിദ�ാർ�ികളി ൽ നി�്
ഈടാ��.
4) േ�ാർട്സ് ഫീ & �ണിയൻ ഫീ എ�ിവ വിദ�ാർ�ികൾ അ�ിഷൻ എ��� �റ�് മാൻ േഡ�റി ഫീ�െട
ഭാഗമായി അട��െ��ി�ം േകാേളജ് വീ�ം ഈ ഫീസ് വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം പിരിെ����.
ക�ി�ി �പാർശകൾ

1. േകാേളജ് 2009 �തൽ വിവിധ ഇന�ളിൽ ഗവൺെമ�ിെ�െയാ സർവകലാശാല�െടെയാ ഉ�ര�കളിൽ
�തിപാദി�ാ� ഫീ�കൾ അനധി�തമായി ഈടാ��. �ടാെത വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �ണിേവ�ി�ി
അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് പിരിെ����. ആയതിനാൽ 2009 �തൽ ഈ ഫീ�ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ��തലായി
പിരി�ി�� മ� ഫീ�ക�ം 9% സാധാരണ പലിശ സഹിതം വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽേക�താണ്.
2. ഫീസ് പലിശ സഹിതം തിരിെക നൽകിയതിെ� റിേ�ാർ�് സർവകലാശാല�് സമർ�ി�ണം.
3. ��ത റിേ�ാർ�് ലഭി�ാൽ മാ�മാണ് േകാേളജിെല 2019-20 വർഷേ��് �േവശന�ിന് അ�മതി
നൽകാ��ത്.
4.സർ�ാരിെ�േയാ സർവകലാശാല�െടേയാ ഉ�ര�കളിൽ �തിപാദി�ാ� ഫീ�കൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
ഈടാ��ിെ��് �ിൻസി�ൾ ഉറ�ാ�ണം.

സബ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിെല �മ ന�ർ 1 �തൽ 4 വെര�� �പാർശകളിേ�ൽ സ�ീകരി� �ടർ നടപടിക�െട വിവരം
ലഭ�മാ�ാ�ം സർ�ാരിെ��ം സർവകലാശാല�െട�ം ഉ�ര�കളിൽ നി�ർഷി�ി��തിേന�ാൾ ��തൽ ഫീസ്
േകാേള�കൾ ഈടാ��ി� എ�ത് ഉറ�ാ�ാൻ സർവകലാശാല ഏർെ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാ�ം ആവശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 3/DOA തീയതി 26/09/2019 ) മ�പടിയായി,
സബ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിെല �പാർശകൾ 11.03.2019െല ക ുറി�് �കാരം സി�ിേ��ിെ� പരിഗണന�്
സമർ�ി�ി�െ��ം, വിവിധ സർ�ല�കൾ �േഖന എ�ാ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കെള�ം അ�ിഷൻ സമയ�്
ഈടാേ�� ഫീസിന�ൾ അറിയി�ക�ം മ�് ഫീ�കൾ ഈടാ��െത�് കർശന നിർേ�ശം
നൽകിയി�െ��മാണ് ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ      �ിഷൻ വ��മാ�ിയത്.(2498/DOA-ASST-6/2019/Admn തീയതി
21.10.2019 ന�ർ ക�് )
മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിെ� വിഷയ�ിൽ സബ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിൻേമൽ സ�ീകരി� �ടർ നടപടിക�െട
വിവരം അറിയിേ��താണ്. ക�ി�ി �പാർശ�് വി��മായി �ാപന�ിന് 2019-20 വർഷ�ിൽ �ടർ
അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി�െ��ം ��യിൽെ����.

2-7   അഡ് മിഷൻ �മവൽ�രി� നടപടി ച�വി��ം
2018-19 �.ജി അഡ് മിഷ�മായി ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ിയിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേളജ ുകളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണിേവ�ി�ി നിർേ�ശി� േയാഗ�തയി�ാെത വിവിധ േകാ�കളിൽ അഡ് മിഷൻ നൽകിയി��്.
ഇ�കാരം അഡ് മിഷൻ നൽകിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് മ�് േകാ�കളിേല�് അഡ് മിഷൻ മാ�ി നൽ�ക�ം
േകാേളജ ുക�െട പ�ൽനി�് െറ�ലൈറസ് െച��തിനായി �ണിേവ�ി�ി നിർേ�ശി� 15000/- �പ (U.O. No.
3649/2018 dated 22/03/2018) ൈഫൻ ഈടാ�ക�മാണ് െച�ി��ത്. എ�ാൽ അഡ് മിഷൻ �ൾസ് ഖ�ിക 8 – ൽ



(ൈഫൻ) ഉൾെ���ിയ വ�വ�കൾ�് വി��മായാണ് വിദ�ാർ�ിക�െട അ�ിഷൻ െറ�ലൈറസ് െച�്
നൽകിയത്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

േകാേളജ ിെ� േപര്
വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

േയാഗ�തയി�ാെത
അ�ിഷൻ
നൽകിയ േകാ�്

മാ�ി നൽകിയ
േകാ�്

1
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
��വ�ർ

ഫവാസ് പി.
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.േകാം.
ക���ർ
അ�ിേ�ഷൻ

2
മജ് ലിസ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
�റമ�ർ

അൻസാദ് െക.െക.
ബാ�ിലർ ഓഫ്
ക���ർ
അ�ിേ�ഷൻ

ബി.എ. മാസ്
കമ�ണിേ�ഷൻ

�ഹ�ദ് ജിനാസ്
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.എ.
മൾ�ിമീഡിയ

3
ഏർണനാട് േനാളജ് സി�ി േകാേളജ്,
െച��ളം

ഷാഹിം അൽമിഷ്
ഇ.െക.

ബി.ബി.എ.
ബി.േകാം.
േകാ-
ഓ�േറഷൻ

4 എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ് െപാ�ാനി �ഫീദ
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി.
െകമി�ി

5
എം.പി. �േ�ട�് െമേ�ാറിയൽ
�ീനാരായണ ��് േകാേളജ്, െഷാർ�ർ

�വീൺ പി. ബി.ബി.എ.
ബി.എ.
ഇ�േണാമി�്

6 എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, മേ�രി ഷിബിൻ രാജ് െക.െക.
ബി.എസ്.സി.
മാ�മാ�ി�്

ബി.എസ്.സി.
�േവാളജി

7 കട�നാട് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് അർജ ുൻ �ഭാകർ ബി.ബി.എ. ബി.േകാം.

8 അസബ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് ഷഹീമ െഷറിൻ
ബി.എസ്.സി.
�ഡ് െടേ�ാളജി

ബി.എസ്.സി.
ഫിസി�്

9 െജ.ഡി.ടി. ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് �ഹ�ദ് ഷറിയ െക.
ബി.എസ്.സി.
�ഡ് െടേ�ാളജി

ബി.എസ്.സി.
േഹാ�ൽ
മാേനജ്െമ�്

10
ആെ�യർ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, ��ാല

സൗരവ് വി.ആർ. ബി.ബി.എ. ബി.എ. ഇം�ീഷ്

ഷബാന െഷറിൻ
ടി.പി.

ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.േകാം.
ക���ർ
അ�ിേ�ഷൻ

11
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
തി�വ�ാടി 

ഹർഷ എം.എം.
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി.
ഇലേ�ാണി�്

േ�ഹ െക.ടി.
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി.
ഇലേ�ാണി�്

12
�ീ വിേവകാന� പഠനേക�ം ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, എട�ര

ആഷിഷ് ഈ�ൻ
വർ�ീസ്

ബി.ബി.എ.
ബി.എസ്.സി.
ൈസേ�ാളജി

13 െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ വി��ിയ െക.ടി.
ബി.എസ്.സി.
മാ�മാ�ി�്

ബി.േവാ�്
മൾ�ിമീഡിയ

14
ദാ�ൽ �ദാ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, നാദാ�രം

ഫാ�ിമ അ��
ബി.എസ്.സി.
ക���ർ സയൻസ്

ബി.എസ്.സി.
െകമി�ി

15 എസ്.എൻ.ഇ.എസ്. ��മംഗലം ആർട്സ് & ഐശ�ര� പി. ബി.ബി.എ. ബി.േകാം.



സയൻസ് േകാേളജ് ഫിനാൻസ്

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി�� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജ ുകൾ �ണിേവ�ി�ി നിർേ�ശി�� �ൾസ് ആ�്
െറ�േലഷൻസ് പാലി�ാൻ ബാധ��രാണ്. 50% മാർ�് നിർ�ി� േകാ�ിന് േയാഗ�തയായി േവ� �ാന�്
അവയി�ാെത വിദ�ാർ�ികെള അഡ് മി�് െച�ക�ം, അഡ് മിഷൻ ന   ടപടി�മ��െട കാലാവധി കഴി�് ഈ
വിദ�ാർ�ികൾ�് േയാഗ�ത�് അ�സരി�� മ�് ഏെത�ി�ം േകാ�കളിേല�് അഡ് മിഷൻ മാ�ി ന�ി, അവ
റ�ലൈറസ് െച�ാൻ േകാേളജ ുകൾ ആവശ�െ��� �റ�് സർവകലാശാല ഒ� നി�ിത ൈഫൻ ഈടാ�ി
റ�ലൈറസ് െച� െകാ��� നടപടി േയാഗ�ത�� ഒ� പ�ം വിദ�ാർ�ികേളാട് കാണി�� അനീതിയാണ്.
േകാേളജ ുകളിെല േകാ�കൾ�് അ�വദി� സാങ്ഷൻഡ് െ�ങ്�ിെന അടി�ാനമാ�ി വിദ�ാർ�ികൾ�്
അഡ് മിഷൻ നൽ�ക�ം, �ടർ�് േമൽ വിവരി� നടപടി ൈകെകാ���വഴി വിദ�ാർ�ിെയ മാ�ി അഡ് മി�് െച�
േകാ�ിെല വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം സാങ് ഷൻഡ് െ�ങ്�ിേന�ാൾ അധികമാ�ക�ം, ആദ�ം അഡ് മി�് െച�
േകാ�ിൽ സാങ്ഷൻഡ് െ�ങ്�് േപാ�ം �ർ�മാവാെത നിൽ�� അവ��ം ഉ�ാ��. ഇ�െന വ�േ�ാൾ
േയാഗ�ത�� വിദ�ാർ�ികൾ�് അഡ് മിഷൻ കി�ാ� അവ� സംജാതമാ���്.
േമൽ വിവരി� രീതിയി�� നടപടികൾ �ട��ത് ��തരമായ വീ�യായി കാണാെത അവ ഒ� നിർ�ി� പിഴയിൽ
ഒ��ി ല�കരി�� �വണത മ�� േകാേളജ ുകൾ�് �മേ�ട് നട��തിന് �േചാദനമാ��.
േയാഗ�തയി�ാ� ക ു�ികൾ�് അഡ് മിഷൻ നൽകിയതിന് േശഷം �മെ���ി നൽക ു�� േപാ�� ഗൗരവമായ
വീ�കൾെ�തിെര സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
��ിേ���മാണ്.

2-8   ഇ-�ാ�്സ് െപാ� അപാകതകൾ
1. ഹി�റി പഠന വ��്
ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ (SBI പര�ന�ാടി �ാ�് ) 28.05.2019 ന് 2,23,050/-�പ നീ�ിയിരി�് കാ��.
വിദ�ാർ�ിക�െട ഇ-�ാ�്സി�� അേപ� വക ു�് േമധാവി SC/ST വികസന വക ു�ി� സമർ�ി��തിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് SC/STവികസന വക ു�് ഇ-�ാ�്സ് അ�വദി��ത്. ഇ�കാരം അ�വദി�� �ക
യഥാസമയം പിൻവലി�് വിതരണം െച�ാ�ത് ��തരമായ വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���. ഇ-�ാ�്സ്
അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയിരി�� �ക പിൻവലി�് വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകാ�� വിഹിതം അർഹതെ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽക ുക�ം വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ാ�� �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ക�ം സർ�ാറിേല�് തിരി�ട�ാ�� �ക�െ��ിൽ ആയത് സർ�ാറിേല�്
തിരി�ട�ക�ം െചേ��താണ്. ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയിരി�� �ക വിതരണം െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ�് ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ി�� മ�പടിയിൽ
വ��മാ�ിയി��്.
2. േബാ�ണി പഠന വ��്
ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�് നം. 30914019386 (എസ്.ബി.ഐ) ൽ 03.06.2019 ന് 165424/- �പ നീ�ിയിരി��്. ആയത്
സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ�ാ�തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി (1/11.6.2019) �േഖെന വിശദീകരണം
ആവശ�െ��തിെന �ടർ�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ 2018 �ലായ് �ത�� �കകൾ ഇ-�ാ�്സ് െവബ് ൈസ�്
അപ് േഡഷനിെല അപാകതകൾ �ലം െ�യിം െച��തി�ം പ ു�� ു�തി�ം കാലതാമസ��ാക ുക�ം ഇ��ം �ക
െമയ് �ൺ മാസ�ളിലായി അ�ൗ�ിൽ വര��ാക ുക�ം െച� എ�ാണ് അറിയി�ത്. ഡിസ്േബ�്െമ�്
ഡീെ�യിൽ �ത�മായി ൈസ�ിൽ നി�ം ലഭി�ാ�തിനാലാണ് �ക പിൻവലി�് േമൽ നടപടികൾ
െച�ാതി��െത�ം അപാകതകൾ പരിഹരി��തിനായി എസ്.സി. ഡവല�്െമ�് ഓഫീ�മായി
ബ�െ��ി�െ��ം ഡിസ്െബ�്െമ�് ഡീെ�യിൽസ് കി�� �റ�് എ��ം െപെ��് �ക പിൻവലി�് േമൽ
നടപടികൾ െച��താെണ�ം അറിയി�ി��്.

3. എജ�േ�ഷൻ പഠന വ��്

    ഇ-�ാ�് ഇന�ി�ളള �ക വരവ് വ��ത് എസ്.ബി.ഐ., കാലി��് �ണിേവ�ി�ി �ാ�ിെല 30956298552
ന�ർ കറ�് അ�ൗ�ിലാണ് , 09.07.2019 ന് ഈ അ�ൗ�ിൽ 4,80,066/- �പ ബാലൻസ് ഉളളതായി കാ��.
ഇതിൽ 24,426/-�പ 25.07.2019 െല 986940 ന�ർ െച�് �കാരം എം എഡ്.വിദ�ാർ�ിക�െട എ.ബി.എൽ.സി.
�കയായി േഹാ�ൽ വാർഡന് ൈകമാറിയി��്. ബാ�ി 4,55,640/- �പ അ�ൗ�ി��്. 2018-19 െല ഡി.സി.ബി.
േ��്െമ�്, ഇ �ാ�് �ക�െട നാളി�വെര�ളള വിതരണ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ എ�ിവ പരിേശാധന�്



ഹാജരാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ വിതരണം െച�ാൻ ബാ�ി�ളള �ക ഏെതാെ� വർഷെ�താെണ�്
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. ഇ-�ാ�് �ക സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച�ാ�തിെ��ം, ഇ�വെര�ളള ഇ-
�ാ�് �ക�െട വിതരണം സംബ�ി� േരഖകൾ ��ി�ാ�തിെ��ം, ഡി.സി.ബി. േ��്െമ�് (2018-19)
ത�ാറാ�ാ�തിെ��ം കാരണം വ��മാ��തിന് ആവശ�െ��� ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ിന് ഇ-�ാ�് �ക
വിതരണം ആരംഭി�തായി മ�പടി നൽകിയി��്.

4. സ് �ീ പഠനവിഭാഗം 
വക ു�് തലവെ� േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ പര�ന�ാടി �ാ�ിൽ നിലവി�� ' 30956297660 ’ ന�ർ അ�ൗ�ിൽ
21.03.2019 ന് 96,981/- �പ നീ�ിയിരി��്. ധനസഹായ�ിന് അർഹത�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ-�ാ�്
ഇന�ിൽ ലഭ�മാ�� �ക ഫീസ് �ടി�ികയായി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ാ��േതാ, ഒ.ഇ.സി / മ�
പിേ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം �ൻ�റായി ഫീ വാ�ിയി�െ��ിൽ ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�്
തിരിെക നൽകാ��േതാ ആയ �കയാണിത്.

5. ��ി�റം എസ്.എം.എസ്
ഇ-�ാൻ്സിന് അർഹത�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവരം, പഠി�� േകാ�്, അർഹത�� ഫീസ്, ലഭി� ഫീസ് �തലായ
വിവര�ൾ േരഖെ���ിയ രജി� ർ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3/16.8.2019) ഇ-
�ാൻ്സിെൻറ വരവ് -െചല�മായി ബ�െ�� രജി� ർ എ�തി ��ിേ���ം, ആയതിൽ വരവ് ഭാഗ�് ലഭി� �ക,
അേലാ �്െമ�് ന�ർ, തീയതി �ട�ിയ വിശദാംശ��ം െചലവ് ഭാഗ�് വിതരണം െച� �ക, വിദ�ാർ�ിക�െട
േപര്, പഠി� േകാ�്, ലഭി� ഇ-�ാൻ്സ്, ഏത് വർഷെ� ഫീസ്/െസമ�ർ ഫീസ്, ഫീസ് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
അടവാ�ിയതിെൻറ വിശദാംശ�ൾ �തലായ വിവര��ം േരഖെ��േ���മാണ്.
6.ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ �ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി

31.10.2018 തീയതിയിെല 60434/CUIET-B-ASST-2/2014/ADMN നം.ഉ�രവ് �കാരം 2017-18 അധ�യന വർഷെ� ഇ-
�ാ�്സ് ഇന�ിൽ ലഭി� 10,12,564 �പ ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ �ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി �ിൻസി�ാളിെ�
ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ (അ�ൗ�് നം. 00000057018248022, എസ്.ബി.ഐ, പര�ന�ാടി) 08.11.2018
തീയതിയിൽ വരവ് വ�ി��്. 2017 അധ�യന വർഷെ� ഇ-�ാ�്സ് �കയായ 6,99,775 �പ 95 വിദ�ാർ�ികൾ�ം,
2018 അധ�യന വർഷെ� ഇ-�ാ�്സ് �കയായ 3,12,789 �പ 45 വിദ�ാർ�ികൾ�മാണ് വിതരണം െചേ��ത്.
എ�ാൽ, ഇ-�ാ�്സ് രജി�ർ, ഇ-�ാ�്സിന് അർഹതെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട പ�ിക (മല�റം അസി��്
അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസിെ� ക�ിേനാെടാ�ം ഉ�ട�ം െച�ത് ) എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 9,86,725 �പ 2018-
19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിതരണം െച�താ�ം, 25,859 �പ വിതരണം െച�ാൻ ബാ�ി നിൽ��താ�ം
വ��മായി��്. �ക ൈക��ാ� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവരം താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് ഇ-�ാ�്സ് വർഷം �ക (₹)

1 ക ുമാരി. അശ�തി സതീഷ് 2017 7,941

2 ക ുമാരി. അശ�തി സതീഷ് 2018 5,932

3 �ീ. സ �യ് ��. ആർ 2018 6,927

4 �ീ. അജിത്.വി 2018 5,059

ആെക 25,859/-

25,859/- �പ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െചേ��താണ്. ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ ലഭി�� �കക�െട
ഡി.സി.ബി േ��്െമ�്, �ാ�ിനർഹരായ വിദ�ാർ�ിക�െട ലി�്, �ാ�് ൈകപ�ിയതിെ� അക�ി�ൻസ് എ�ിവ
ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്. �ാ�് �ക സമയബ�ിതമായി സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

7. ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ �ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി -വിമൻസ് േഹാ�ലിൽ 
�റി വാടക, െമ�് ഫീ എ�ീയിന�ളിൽ നവംബർ 2015 �തൽ മാർ�് 2019 വെര എസ്.സി, എസ്.ടി, ഒ.ഇ.സി
വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാറിൽ നി�് ഇ-�ാ�്സ് ആയി 23,11,743/- �പ ലഭി�ാനവേശഷി��. വിശദ വിവരം
�വെട േചർ��.



കാലയളവ് വാടക
�ടിശിക

െമ�് ഫീ
�ടിശിക

റിമാർ�്

01.11. 2015 –
31.03.2017

18,870 1,44,459

01.04.17- 23.08.18 70,805 5,30,445 24.08.18- 27.08.18 ഓണാവധി

28.08.18- 31.03.19 1,09,480 14,37,684

ആെക 1,99,155 21,12,588 ഒ�ാെക : 23,11,743/- �പ

ഈ �ക സർ�ാറിൽ നി�് ലഭ�മാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം , എ.ബി.എൽ.സി (Actual
Boarding And Lodging Charges) �െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ [എസ്.ബി.ഐ, കാലി��് �ണിേവഴ് സി�ി A/c No.
57018249069] 27.06.19 ന് നീ�ിയിരി�� 17,52,044/- �പ �റി വാടക, ഇല�ിസി�ി & വാ�ർ ചാർജ് എ�ിവ തരം
തിരി�് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�ം മാേ��താണ്. 31/03/2019 ന് സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി�ാ�� 23,11,743/- �പ
�ടി�ിക ഇരിേ�, ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ ഇ��ം വലിയ �ക വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി നിൽ��തി�ളള
കാരണം വ��മാേ��താണ്.
ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ ലഭി�� �കക�െട ഡി.സി.ബി േ��്െമ�്, �ാ�ിനർഹരായ വിദ�ാർ�ിക�െട ലി�്, �ാ�്
ൈകപ�ിയതിെ� അക�ി�ൻസ് എ�ിവ ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്. �ാ�് �ക സമയബ�ിതമായി സർ�ാരിൽ
നി�ം ലഭ�മാ�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

8. �ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എഡ�േ�ഷൻ

2018-19 വർഷ�ിൽ �ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷ� കീഴിൽ പഠനം നട�� എസ്.സി., എസ്.ടി., ഒ.ഇ.സി.
വിദ�ാർ�ികൾ�് ട�ഷൻ ഫീസ്, പരീ�ാ ഫീസ് എ�ിവ ഇന�ിൽ മല�റം അസി. ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന
ഓഫീസ�െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�് �ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷൻ ഡയറ��െട േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ.
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ശാഖയിൽ ഉ� 37080435310 ന�ർ അ�ൗ�ിേല�് െ�ഡി�് െച�െ�� �ക�െട
വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

ഉ�രവ് നം./
തീയതി

�ക
വര� വ�
തീയതി

റിമാർ�്

1

എം.6-4088/18

തീയതി
02/03/2019

318420 15/03/2019
87 OEC M Com
വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

2

എം.6-4088/18

തീയതി
02/03/2019

402600 27/03/2019
110 SC M Com
വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

3

എം.6-4088/18

തീയതി
22/02/2019

72775 21/03/2019
25 OEC MA
വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

4

എം.6-4088/18

തീയതി
02/03/2019

263315 06/04/2019
88 SC MA വിദ�ാർ�ികൾ��
�ാ�്

5

എം.6-4088/18

തീയതി
17/02/2019

89090 07/03/2019 -



6 എം.6-4088/18

തീയതി
02/03/2019

324735 06/04/2019 -

7

എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

2580 06/04/2019 -

8

എം.6-4088/18
SC (1)

തീയതി
25/03/2019

131670 06/08/2019 -

9

എം.6-4088/18
SC (1)

തീയതി
16/03/2019

27720 28/03/2019 -

10

എഫ്-7704/18

തീയതി
05/11/2018

4620 22/01/2019 -

11

എം.6-4088/18

തീയതി
02/08/2019

32340 18/08/2019 -

12

എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

6930 28/03/2019 -

13

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
16/03/2019

39270 09/07/2019 -

14

എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

45430 16/03/2019 14 വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

15

എം.6-4088/18
(3)

തീയതി
16/03/2019

97760 16/03/2019
47 OEC BA വിദ�ാർ�ികൾ��
�ാ�്

16

എം.6-
4088/18/SC (3)

തീയതി
25/03/2019

203840 25/03/2019
98 SC BA വിദ�ാർ�ികൾ��
�ാ�്



17 എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

8320 22/03/2019 -

18

എഫ്. 6009/2018

തീയതി
05/11/2018

4160 22/01/2019 -

19

എഫ് 6007/2018

തീയതി
05/11/2018

6240 22/01/2019 -

20

എം.6-4088/18
(5)

തീയതി
16/03/2019

24960 28/03/2019 -

21

എം.6-
4088/18/SC (4)

തീയതി
25/03/2019

83200 06/08/2019 -

22

എഫ്-4721/18

തീയതി
01/11/2018

2080 22/01/2019 -

23

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
16/03/2019

18250 28/03/2019 -

24

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
16/03/2019

66990 26/03/2019 -

25

എഫ്-8964/18

തീയതി
01/11/2018

1180 10/12/2018 STവിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

26

എം.6-4088/18
(4)

തീയതി
16/03/2019

16640 26/03/2019 OEC വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

27

എം.6-4088/18

തീയതി
02/03/2019

2080 26/03/2019 OEC വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

28 എം.6-4088/18 78540 17/02/2019 -



തീയതി
17/02/2019

29

എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

2310 26/03/2019 -

30

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
16/03/2019

6240 16/03/2019 -

31

എഫ്-8520/18

തീയതി
05/11/2018

7420 05/11/2018 -

32

എഫ്-3190/18

തീയതി
05/11/2018

81120 05/11/2018 -

33

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
22/02/2019

91520 22/02/2019 -

34

എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
22/02/2019

18720 22/02/2019 -

35

എം.6-4088/18
(2)

തീയതി
16/03/2019

2080 16/03/2019 -

36

എഫ്-8524/18

തീയതി
05/11/2018

1210 10/12/2018 STവിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

37

എഫ്-8526/18

തീയതി
05/11/2018

4840 05/11/2018 STവിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

38

എഫ്-8525/18

തീയതി
05/11/2018

6050 05/11/2018 STവിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

39

എഫ്-3133/18

തീയതി
05/11/2018

27720 05/11/2018 STവിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്



40 എം.6-4088/18
(1)

തീയതി
16/03/2019

20790 26/03/2019 OEC വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

ആെക 2645755

�േവശന സമയ�് ഫീസ് അട� വിദ�ാർ�ികൾ�്, ഇ�കാരം ലഭി�� �ാ�ിൽ നി�് ��ത ഫീസ് തിരി�
െകാ�േ����്. എ�ാൽ താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഫീസ് ഇനി�ം തിരി� െകാ��ി�ി�.

�മ
ന�ർ

എൻേറാൾെമ�്
ന�ർ

േപര് േകാ�്
തിരി�
െകാ��ാ��
�ക

1 17080306 ഹരിത െക. എം.േകാം 2500

2 17080432 മ� എ.െക. “ 2500

3 17080753 താര പി.എസ്. “ 2500

4 17080810 അഖിൽ ധീരജ് “ 2500

5 17083703 അ�ഷ ഇ.ടി. “ 2500

6 17083705 ച� ഇ.ടി. “ 2500

7 17083715 നിഷിത ടി.എൻ. “ 2500

8 17083758 ആതിര എ.െക. “ 2500

9 17083852 ര�ി വി.പി. “ 2500

10 17085701 അഭിഷ പി. “ 2500

11 17085715 ജിതിഷ �. “ 2500

12 17085762 അഖില െക.പി. “ 2500

13 17085789 ബിജില സി. “ 2500

14 17085797 ദിവ� വി.െക. “ 2500

15 17086011 �സിൻ �കാശ് “ 2500

16 17086045 ജിൻഷ െക.പി. “ 2500

17 17080375 േജ�ാതിഷ എം.െജ. “ 2500

18 17080488 നിമ േഗാപാൽ “ 2500

19 17080902
സ�ിൻ
���ണ�ൻ

“ 2500

20 17082094 അ�ലി െക.എം. “ 2500

21 17082701 ഐശ�ര� ആർ. “ 2500

22 17082737 സജിത െക.െക. “ 2500

23 17082765 ഐശ�ര� െക. “ 2500

24 17082788 അ�ണ എം.ആർ. “ 2500

25 17082801 അശ�തി എസ്. “ 2500

26 17082841 ഹിമ സി.ജി. “ 2500

27 17082867 നമിത വി. “ 2500

28 17084728 അ�ത രാജ് പി. “ 2500



29 17084875 ൈസഗ യാ�ി “ 2500

30 17092914 �േപഷ് പി.�. എം.എ 2650

31 17091345 െമറീന എ.ടി. “ 2500

32 17091661 േര� സി. “ 2500

33 17091676 ശരണ� ടി. “ 2500

34 17091856 നിത� രാംദാസ് ജി. “ 2050

35 17090760 �ീ� പി.സി. “ 2100

36 17091143 ജയല�ി െക.�. “ 1950

37 17090484 �േ�� എ.ആർ. “ 2000

38 17091403 �ളസി എം. “ 2550

39 17091604 അനിത ഇ.സി. “ 2500

40 17091605 അനിത എം. “ 2500

41 17091634 ജിജി എം. “ 3150

42 17091673 സ�� പി. “ 2500

43 17091709 സ�ാതി സി. “ 2100

44 17091764 അശ�തി ടി.െക. “ 2050

45 17090703 ലാവണ� എൽ. “ 2000

46 17090955 അ�ത ആർ. “ 2000

47 17090987
നീ�േമാൾ
െക.എസ്.

“ 2000

48 17090991 �വീണ ഒ. “ 2000

49 17091021 േ�ഹ എം.എസ്. “ 2000

50 17091239 �വീൺ െക. “ 2100

51 17091245 േമാനിഷ പി.എം. “ 850

52 17090044 ബിന എം.വി. “ 2100

53 17090081 ജിഷ െക.െക. “ 2000

54 17090107 നിഷ സി. “ 2000

55 17090111 �ജീന പി. “ 2000

56 17091975 ജിൻസി എം. എം.എസ്.സി 2100

57 17010343 �ീ� വി. ബി.േകാം 1600

58 17010345 കവിത എം. “ 1600

59 17010348 മ� െക. “ 1600

60 17010355 �വീണ എം. “ 1600

61 17010358 ര�ിത എസ്. “ 1600

62 17010366 സനിഷ െക.എസ്. “ 1600

63 17010373 സാവി�ി എം. “ 1600

64 17010391 വിവ�േമാൾ െക. “ 1600

65 17010395 ബിബിൻ പി.ബി. “ 1600

66 17010399 കിേഷാർ ആർ. “ 1600



67 17010405 രാ�ൽ ആർ. “ 1700

68 17010406 രാ�ൽ ആർ. “ 1600

69 17010433 അ�ജ ഡി. “ 1650

70 17010470 സംഗീത െക. “ 1600

71 17010471 സംഗീത വി.എം. “ 1600

72 17010483 വി�യ വി. “ 1650

73 17010484 �� എം.എ�്. “ 1650

74 17010486 അമർനാഥ് െജ. “ 1600

75 17010540 ര�ി ആർ. “ 1650

76 17010543 സനിത എം.െക. “ 1650

77 17010563 അജയ് വി. “ 950

78 17010565 �ജിത് പി. “ 1600

79 17010572 വിപിൻ സി. “ 1600

80 17010585 േസാന എസ്. “ 300

81 17010413 �ീജി�് ആർ. “ 1600

82 17010416 വിേനഷ് വി. “ 1600

83 17030353 അ�ജ സി.ആർ. “ 710

84 17030364 ആതിര �േരഷ് “ 710

85 17030392 �സീര െക.എസ്. “ 710

86 17030535 അഭിരാമി െക.എൽ. “ 710

87 17030536 അഭിരാമി എൻ.എൻ. “ 710

88 17030570 അപർണ പി.എസ്. “ 710

89 17030611 േഗാപിക േഗാപി “ 2310

90 17030616 ഹർഷ െക.എസ്. “ 2310

91 17030639 കീർ�ന ജയൻ “ 710

92 17030656 േമഘ പി.പി. “ 710

93 17030676 നിവ�ത എം.എം. “ 710

94 17030761 തീർ� ഷാജി “ 2310

95 17030836 അ�ൺ വി.എസ്. “ 710

96 17031036 േജ�ാ�ന െക.ബി. “ 2310

97 17030305 വിേജാ പി.എം. “ 710

98 17030079 അ� സി. രാ� “ 710

99 17030294 �ീകാ�് ടി.ആർ. “ 710

100 17001040 ന�ിനി എം.എൻ. ബി.ബി.എ 4410

101 17006024 വിേനാദ് എസ്. ബി.എ 2080

102 17006013 �ജീവ് എസ്. “ 2080

103 17006529 ശി� ബി. “ 2080

104 17007639 �ീ� പി. “ 2080

105 17007644 ലി� പി. “ 2080



106 17007649 േമ� വി. “ 2080

107 17026924
ശബരി ഗിരീശൻ
ആർ.

“ 2080

108 17024129 േര� എം.പി. “ 2080

109 17020342 ഹർഷ എം.പി. “ 2080

110 17020631 അജിത െക.എ. “ 2080

111 17020711 സ� പി.പി. “ 2080

112 17020725 �ീജി�് എം.എം. “ 2080

113 17021061 വിജിഷ �കാശൻ “ 2080

114 17021517 സാ� സേ�ാഷ് “ 2080

115 17022106 മ� വി.െക. “ 2080

116 17022122 വിനീഷ ടി.പി. “ 2080

117 17022710 മിേ�ഷ് ച�ൻ “ 2080

118 17028523 നിമിഷ വി.ഡി. ബി.േകാം. 2310

119 17026306 അ� എ.ആർ. “ 2310

120 17026307 �ശ� പി.െക. “ 2310

121 17026310 ശരണ� െക. “ 2310

122 17053082 �ീ�ിയ എം.െക. “ 2310

123 17053092 അജയ് �� െക. “ 2310

124 17053095 അശ�ിൻ െക.വി. “ 2310

125 17053128 അ�ത ടി. “ 2310

126 17053168 അ�ല� െക.ടി. “ 2310

127 17053221 ��ല പി.െക. “ 2310

128 17053290 �തി ടി. “ 2310

129 17053517 അ�ന വി.വി. “ 2310

130 17053544 ധനിഷ സി. “ 2310

131 17053602 െസൗമ� എസ്. “ 2310

132 17053735 അനഘ െക.ടി. “ 2310

133 17053801
േഗാപിക ��
പി.െക.

“ 2310

134 17054134 ൈവശാഖ് വി. “ 2310

135 17053105 സ� �� െക. “ 2310

136 17053327
അർ�ൻ ബാ�
സി.െക.

“ 2310

137 17053338 ദീ�ിത് പി. “ 2310

138 17054143 വി� െക.എം. “ 2310

139 17053167
അ�ല� കിേഷാർ
െക.

“ 710

140 17053221 ��ല പി.െക. “ 710



141 17053397 ൈവശാഖ് ടി.പി. “ 710

142 17053611 അഭിനയ് അേശാക് “ 710

143 17054157 മ�ഷ എം. “ 710

144 17054169 ആതിര പി.പി. “ 710

145 17053949 ആകാശ് പി.പി. “ 710

146 17141523 ദിവ� ടി.െക. ബി.എ. 1180

147 17043425 സിമീഷ് രാജൻ “ 1400

148 17043436 േശ�ത പി.വി. “ 1400

149 17050029 അ��ീ സി.എം. ബി.േകാം. 2310

150 17050050 ആതിര ഇ.എം. “ 2310

151 17050079 കീർ�ന പി.എസ്. “ 2310

152 17050081 ���ിയ െക.എം. “ 2310

153 17050093 നി�ജ െക. “ 2310

154 17050124 േ�ഹ സി.പി. “ 2310

155 17050128 �ീ� െക.പി. “ 2310

156 17050243 അ�യ െക. “ 2310

157 17050274 അ�ന രാജീവൻ “ 2310

158 17050333
അശ�തി ദാസ്
െക.ടി.െക.

“ 2310

159 17050351
ആതിര �ദീപ്
എ.വി.

“ 2310

160 17050356 അ�ല� പി. “ 2310

161 17050418 കാവ� സി.െക. “ 2310

162 17050585 ൈവ� പി.ആർ. “ 2310

163 17050610 അഭിരാഗ് എം.െക. “ 2310

164 17050620 ആദർശ് പി. “ 2310

165 17050647 അഖിൽ എം. “ 2310

166 17050649 അഖിൽ പവി�ൻ “ 2310

167 17050671
അമൽജി�്
െക.െക.

“ 2310

168 17050693 അ�രാഗ് എം. “ 2310

169 17050728 അശ��് സി.പി. “ 2310

170 17050748 അ�ൽ െക. “ 2310

171 17050882 �ശാ�് എ.ടി. “ 2310

172 17050899 ഋത�ിക് വി.വി. “ 2310

173 17050969 വി� ഷബിൻ എ. “ 2310

174 17050901 േരാഹിത് െക.പി. “ 2310

175 17050370 ൈച� െക.പി. “ 710

176 17050373 ദീ� പി.പി. “ 710



177 17050379 ദിവ� പി.എം. “ 710

178 17050412 �ദ� വി.വി. “ 710

179 17050540 �ര� എം.വി. “ 710

180 17050600 അഭിജി�് വി.വി. “ 710

181 17050666 അ�യ് െക.െക. “ 710

182 17050993 ആദർശ് വി.പി. “ 710

183 17050755 ബി�ൻ പി. “ 2310

184 17073807 മറിയം ടി. ബി.എ. 2080

185 17074119 േഗാപിക പി.സി. “ 680

186 17074197 സംഗീത എം. “ 680

187 17076610 അഹല� അ��ഖൻ “ 680

188 17076612 അ�യ എസ്. “ 2080

189 17076642 ഷിജിത് െക. “ 680

190 17076702 േമാനിഷ േമാഹൻ “ 680

191 17076711 അഭിേഷക് േഗാപി “ 680

192 17076727 അ�ന വി.െക. “ 680

193 17076778 �നീഷ് എം.എസ്. “ 680

194 17076796 ആദിത� എം.െജ. “ 680

195 17076814 അ�ത േബബി “ 680

196 17076825 അശ�തി രാേജഷ് “ 680

197 17076860 േര� െക.ജി. “ 680

198 17076870 സ�ജ െക.വി. “ 680

199 17076881 സിൻഷ എം.എസ്. “ 2080

200 17076889 �കന� എസ്. “ 680

201 17076898 വിമൽ എസ്. “ 680

202 17076901 വി� ഒ.ടി. “ 680

203 17076918 അ�ല� െക.എസ്. “ 680

204 17073406 അഖില ഇ.പി. “ 680

205 17073407 അനീഷ എൻ.പി. “ 680

206 17073408 അനില എൻ.െക. “ 680

207 17073411 ഭവ� എൻ.പി. “ 680

208 17073412 ചി� ആർ.എസ്. “ 680

209 17073414 ഗീ� ച�ൻ എം. “ 680

210 17073423 ജിതിൻ ദാസ് പി. “ 680

211 17073425 േജ�ാ� എം.െക. “ 680

212 17073426 കിരൺ സി. “ 2080

213 17073428 ���ിയ വി.പി. “ 680

214 17073435 നീ� വി.പി. “ 680

215 17073437 നിമിഷ സി.പി. “ 680



216 17073438 �ജിഷ ടി. “ 680

217 17073441 �ിനിത െക.പി. “ 680

218 17073444 േരഖ എ.െക. “ 680

219 17073453 സരിത ടി.െക. “ 680

220 17073456 ശിവ�ിയ പി. “ 680

221 17073457
�തിേമാൾ
എം.എസ്.

“ 680

222 17073458 �തി ടി.പി. “ 680

223 17073459 �ചി� പി. “ 680

224 17073460 �ധിന എം.എസ്. “ 680

225 17073461 ശ�ാമിലി ഇ.പി. “ 680

226 17073991 ശി� െക.പി. “ 2080

227 17073992 ഷിേനാജ് സി.െക. “ 680

228 17074015 �ളസി ടി. “ 2080

229 17073442 രജിത എൻ. “ 2080

230 17073429 ���ിയ വി.പി. “ 680

231 17076609 അഭിൻ വി.വി. “ 680

232 17076613 അമൽ എം.എ. “ 680

233 17076636 �ിയ രാജ് “ 680

234 17076648 ശ�ാമ ആർ.എസ്. “ 680

235 17076651 വി� എൻ.വി. “ 680

236 17076712 അഭിേഷക് എം.െക. “ 680

237 17076721 അമൽ െജ. “ 680

238 17076736 ആതിര െക.എം. “ 2080

239 17076746 ജിതിൻ ത�ി “ 680

240 17076799 അേജഷ് ടി.െക. “ 680

241 17076802 ആേകഷ് എം.എ. “ 680

242 17076803 അ� പീ�ർ “ 680

243 17076805
അ�യ് �മാർ
െക.എം.

“ 680

244 17076813 അ�ത എ.എ. “ 680

245 17076818 അർ�ൻ വി.െക. “ 680

246 17076827 ചി� ഒ.ആർ. “ 680

247 17076836 കിരൺ ടി. “ 680

248 17076838 മനീഷ എ.എം. “ 680

249 17076853 നിേത ഷ് വി.ബി. “ 680

250 17076855 �വീണ എസ്. “ 680

251 17076867 സജിത െക.എസ്. “ 680

252 17076873 ശരത് ആർ. ച�ൻ “ 680



253 17076877 ഷിജിന െക. “ 680

254 17076887 �തി വി.വി. “ 680

255 17076893 �ളസി പി.എസ്. “ 680

256 17076894 വിദ� എം.ബി. “ 680

257 17076897 വിമൽ ബി.എം. “ 680

258 17076899 വി� സി.ആർ. “ 680

259 17076919 ദീ�േമാൾ െക.ആർ. “ 680

260 17076929 ��ൻ എ.എം. “ 680

261 17076939 നിഖിൽ ഗേണഷ് “ 680

262 17076942 രാ�ൽ എം.പി. “ 680

263 17076943 രേമഷ് പി.ആർ. “ 680

264 17076946 സ�ീപ് െക.ബി. “ 680

265 17076954
െസൗപർണിക
സത�ൻ

“ 680

266 17076956 �തി എം.ബി. “ 680

267 17076959 വിജിത െക.വി. “ 680

268 17076962 വിേവക് ��ൻ “ 680

269 17076963 ൈവ�വി വി.സി. “ 680

270 17076859 രേമഷ് എ.സി. “ 680

271 17076914 ആശാേദവി “ 680

272 17076958 വിദ� ബി. “ 680

273 17077983 �ചി� ഇ.സി. “ 680

274 17076645 േ�ഹ പി.ആർ. “ 680

275 17076832
ഹരി�സാദ്
പി.ആർ.

“ 680

276 17076860 ര�ിഷ സി.ആർ. “ 680

277 17076869 സാ� െക.എസ്. “ 2080

278 17076872 ശരണ� െക.എസ്. “ 680

279 17076883 �ീ��ി എ.വി. “ 680

280 17076892 തീർ� �ീധരൻ “ 680

281 17076895 വിദ� ഇ.പി. “ 680

282 17076904 യ� �� സി.ആർ. “ 680

283 17073978 മ� െക. “ 2080

284 17169006 കിരൺ എം.െക. ബി.േകാം. 1210

285 17169802 കാവ� എം.െക. “ 1210

286 17169806 അജിത െക.സി. “ 1210

287 17169808 അപർണ രാജൻ “ 1210

288 17169814 േ�ഹ പി.ബി. “ 1210

289 17066539 ശി� ടി.എസ്. “ 2310



290 17066561 ജി� ��ൻ
പി.സി.

“ 2310

291 17066584 ഐശ�ര� രാജൻ “ 710

292 17066599 അശ�നി എം.െക. “ 710

293 17066604 േദവിക എൻ.ആർ. “ 710

294 17066608 ഗായ�ി പി.ജി. “ 710

295 17066621 മ�ിമ സി. “ 710

296 17066654 ശി�ാ ��ൻ “ 710

297 17066738 ജി� െക.എസ്. “ 710

298 17066741 ജി� േജാനാസ് “ 2310

299 17066798 ഷിബീഷ് െക.ബി. “ 710

300 17066834 രാ�ൽ ആർ.എസ്. “ 2310

301 17166112 നിമിഷ ഇ.വി. “ 1210

302 17166113 രാധിക എൻ.ആർ. “ 1210

303 17166115 ര�ിത എം.െക. “ 1210

304 17166134 മി�ൻ െക.പി. “ 1210

305 17166135 മി�ൻ പി.െജ. “ 1210

306 17066525 ഹർഷ ജയരാജ് “ 2310

307 17066532 നീ� െക.ആർ. “ 2310

308 17066595 അർ�ന എം.വി. “ 2310

309 17066616 ജിയ മാത� “ 710

310 17066636 രന� ആർ. “ 710

311 17066644 സീതാല�ി എം.വി. “ 710

312 17066661 �ീ� എം.എം. “ 2310

313 17066783 �വീൺ സി.ബി. “ 710

314 17066809 �ജിത് ആർ. “ 710

ആെക 4,76,810/-

പി.എം.ഇ.സി �ാ�് ഇടപാ�കൾ�ായി �ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷൻ  ഡയറ��െട േപരി�� ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ 25.09.2019 ന് 68,03,754/- �പ നീ�ിയിരി��്. ഈ �കയിൽ, നാളി� വെര വിദ�ാർ�ികൾ�്
തിരി� െകാ�േ�� �ക�ം ബ�െ�� സർ�ാർ വ��കളിേല�് തിരി�ട�ാ�� �ക�െ��ിൽ ആയ�ം
അ�കാരം തിരി� നൽകി ബാ�ി �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��താണ്.

2-9   േവ�് േപ�ർ േലലം വിളി�ാെത കെ�ാഴി�ത് �മ�കാരമ�
പരീ�ാ ഭവനിെല അസി��് രജി�ാർ കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസറായി�ളള KL/10/J/4998 �ഡ്സ് കാരിയർ
വാഹന�ിെ� േലാഗ്��് പരിേശാധി�തിൽ, താെഴ വിവരി� തീയതികളിൽ േവ�് േപ�ർ കെ�ാഴി� ു�തിന്
മല� ുറം േപായി തിരി�വ��തായി കാ�� ു.

�.ന തീയതി യാ� െച� �ലം / �രം / യാ� െച�യാ�െട േപര്

1 06.07.2019 പരീ�ാഭവൻ - മല� ുറം

70 കീ.മീ



േലാഗ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

2 09.07.2019

പരീ�ാഭവൻ - മല� ുറം

66 കീ.മീ

േലാഗ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

3 10.07.2019

പരീ�ാഭവൻ - മല� ുറം

68 കീ.മീ

േലാഗ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

4 19.07.2019

പരീ�ാഭവൻ - മല� ുറം കളക ്ടേറ�്

69 കീ.മീ

െസ��രി�ി ഓഫീസർ - �ീ.ബാ� . െക.വി

5 23.07.2019

സി.� ക�ാ�സ് - മല� ുറം

72 കീ.മീ

െസ�ൻ ഓഫീസർ �ീ. അ�ൽ കലാം

6 29.07.2019

പരീ�ാഭവൻ - സിവിൽ േ�ഷൻ മല� ുറം

72 കീ.മീ

െസ��രി�ി ഗാർഡ്- �ീ.ര�ീൻ

7 03.08.2019

പരീ�ാഭവൻ - കളക ്ടേറ�്

70 കീ.മീ

�ീ. അൻസാർ

8 17.09.2019

പരീ�ാഭവൻ - സിവിൽ േ�ഷൻ മല� ുറം

69 കീ.മീ

െസ��രി�ി ഓഫീസർ �ീ.രാമച�ൻ .പി

9 07.11.2019

പരീ�ാഭവൻ - സിവിൽ േ�ഷൻ മല� ുറം

68 കീ.മീ

െസ��രി�ി ഓഫീസർ - �ീ.രാമച�ൻ .പി

ക ുറി�് : േലാഗ് ��ിെല േരഖെ����കൾ അ�ർണമാണ്. കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസർ ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

േവ�് േപ�ർ കെ�ാഴി� ു�തിനായി മല�റേ��് െകാ�് േപായി െകാ�� ഇന�ി�ം, മ�് വിധ�ി�ം
പരീ�ാഭവനിെല ഉപേയാഗ��ന�മായ േപ��കൾ�് ലഭ�മായ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ��്
പരീ� കൺേ�ാളർ�് നൽകിയ ഓഡി�് ഒ��ൻ �ി�് (01/13.02.2020)ന് " ആ��ണ-വികസന വിഭാഗം
�റെ��വി� �.ഒ ന�ർ 6686/2019 അ�ിൻ / തീയതി 23.05.2019 ഉ�രവ് �കാരമാണ് േവ�് േപ�ർ
കെ�ാഴി� ു�തിന് മല�റ�് െവ�് �ീ. �ഹ�ദ് റനീസിന് ൈകമാറിയത് എ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി��്.
ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ� എ�ം അറിയി�ി��്." ഇതിൽ നി�് േവ�് േപ�ർ ൈകമാറിയത് വഴി
യാെതാ� �ക�ം സർവകലാശാല�് ലഭി�ി�ി�ാെയ�് വ��മാക ു�. �.ഒ ന�ർ 6686/2019 അ�ിൻ / തീയതി
23.05.2019 ഉ�ര�മായി ബ�െ�� ഫയൽ (117089/PLD-H-ASST-1/2016/Admn) പരിേശാധി�തിൽ, മല�റം ജി�ാ
കള��െട േടാ�ൽ സാനിേ�ഷൻ ക�ാ�യി�മായി ബ�െ��് സീേറാ േവ�് മല�റം േക��മായി സഹകരി� ്
ജി�യിെല എ�ാ സർ�ാർ ഓഫീ�ക�ം എ�ാ വിധ േവ�ം �ന�പേയാഗ�ിനായി അയ��തി�� നടപടി



സ�ീകരി�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. സീേറാ േവ�് മല�റം േക��മായി സഹകരി� ു �വർ�ി��തിനാ��
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ പാലി��തിെ� ഭാഗമായി േചർ� 20.05.2019 െല �ീൻ ക�ി�ി േയാഗ�ിലാണ് പരീ�ാ
ഭവനിെല രഹസ� സ�ഭാവ�ളള േപ��കൾ �ഡ് െച�ാനായി മാ�ി െവ� േശഷം ബാ�ി വ�� േവ�് േപ��കൾ
�ചിത� മിഷൻ റിേസാ�് േപ�ൺ �ീ.�ഹ�ദ് റനീസിന് ൈകമാറാൻ തീ�മാനി�ി�ളളത് എ�് കാ��.

േവ�് േപ�ർ േലലം െച�ാെത സീേറാ േവ�് േക��ിൽ എ�ി� െകാ���മായ ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
ഒ��ൻ �ി�് (10/18.03.2020)ന്, ഉപേയാഗ�ന�മായ�ം �ാ�് ഡീേല�് സ�ീകരി�ാ��മായ േപ�ർ
മാലിന���ം �ാ�ിക് മാലിന���ം മാ�മാണ് സീേറാ േവ�് േക��ിന് ൈകമാറിയി��െത�ം ഉ�ര
േപ��കളിൽ നി�ം ഉപേയാഗി�ാ� േചാദ�േപ��കളിൽ നി�ം ��് ലഭി�� േപാെല�� വ�മാനം
�ണിേവ�ി�ി�് ലഭി��െവ�ം മ�പടി നൽകി.
േവ�് േപ�ർ ൈകെ�ാഴി��മായി ബ�െ��് കാലി��് സർവകലാശാല �സ് െട�ർ വിളി�തിൽ േവ�്
േപ�റിന് ഏ��ം ഉയർ� �ല�ം േക�ാ�് െച� സി.െക േ�േഡഴ ്സിന് ഒ� വർഷേ��് യ ു.ഒ ന�ർ 10718/2019/
അ�ിൻ തീയതി 14.08.2019 �കാരം േപ�ർ എ���തിന് അ�മതി നൽകി ഉ�രവ് പ ുറെ��വി�ി��്. ആയതിൽ
സർവകലാശാല �സിെല ഏ��ം താഴ ്� തരം (Soiled & dampened Waste) േവ�് േപ�റിന് കിേലാ�് 5.59 �പ
സി.െക േ�േഡഴ ്സ് സർവകലാശാല�് നൽക ു��്. 
ആ��ണ & വികസന വിഭാഗം ദീർഘവീ�ണേ�ാെട തീ�മാനെമ��ാ�തിനാൽ സർവകലാശാല ഫ�ിന്
വ�മാന േചാർ��ം ഇ�ന ന����ായി. മാ��മ�, േവ�് േപ�ർ യഥാസമയം േലലം െച�്
കെ�ാഴി�ാ�തിനാൽ പരീ�ാഭവനിെല �ാധാന െക�ിട�ിന് അ�ിര�ാ �ര��െട ഭാഗമായി നിർമി�ി�ളള
േഗാവണികളിൽ േവ�്േപ��കൾ ��ിയി�ി�ളള അവ�യാ�ളളത്. ചി�ം(1) കാ�ക. ഇത് �ലം അടിയ�ിര
സാഹചര��ളിൽ ജീവന�ാർ�് അ�ിര�ാ േഗാവണികൾ ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�ാ� സാഹചര�മാ�ളളത്.

ചി�ം(1)

അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ആവ ശ�െ��െകാ�് ന ൽകിയ ഒ��ൻ േ��്െമ�് നം.10/18.03.2020
ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഉപേയാഗ �ന�മായ േവ�് േപ��കൾ േലലം െച�് വിൽ�ാൻ േവ� അടിയ�ിര
നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

2-10   �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് ഡിമാ�് െച�ി�ി�.
ഡയറക ്ടേറ�് ഓഫ് അഡ് മിഷെ� 27.06.2018 െല 7742/2018/അ�ിൻ ന�ർ സർവകലാശാല ഉ�രവ�സരി�്
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് ഈടാേ��താണ്. �ഡ�്സ് െവൽെഫയർ വക ു�ിെല
�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ, 2018-19 വർഷ�ിൽ താെഴ വിവരി� ു�
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ ഡിമാ�് രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. തൻ�ലം ��ത �ാപന�ളിെല
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ലഭിേ��ിയി�� �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ് സർവകലാശാല�് ലഭി�ി�ി�.



1) േകാഴിേ�ാട് ജി�

�മ നം. �ാപന�ിെ� േപര്

1 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, ��ം, താമരേ�രി

2 മിസ് ബാ�ൽ �ദാ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ���ാടി

3 ഐ ഡിയൽ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, ���ാടി

4 നാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇലേ�ാണി�് & ഇൻഫർേമഷൻ െടക ്േനാളജി,��ം

5 സഖാഫ�ർ ഇ�ാം അറബിക് േകാേളജ്, പാറ�ടവ്, േകാഴിേ�ാട്

6 KMCT േകാേളജ് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ, േകാഴിേ�ാട്

7 ദാ���ം േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, േപരാ�, േകാഴിേ�ാട്

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

9 PeeKay ആർട്സ് & സയൻസ്, മാ�, േകാഴിേ�ാട്

10 ഭവൻസ് NA പാൽ�ിവാല അ�ാദമി േഫാർ അഡ�ാൻസ്ഡ് ലീഗൽ �ഡീസ്, രാമനാ�കര

11 െക.എം.സി.ടി. േകാേളജ് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ, മണാേശരി, ��ം

12 CHMKM ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, െകാ�വ�ി

13 EDUCOS ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ���ാടി

14 ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ബാ�േ�രി

15 SMI ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ി��ി േചാ�ാല

16 AWH േകാേളജ് ഓഫ് എജ�േ�ഷൻ, െച�വ�ർ

17 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, തി�വ�ാടി

18 ഫാ��് ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്െമ�്, ഫാ��് േകാേളജ്

19 ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, മീ��

20 ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ, ഈ�് ഹിൽ

21 ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട്

22 ഗവ. േകാേളജ്, േകാടേ�രി

23 ഗവ. േകാേളജ്, െമാേകരി

24 ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

25 ഗവ. േലാ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

26 ഇലാഹിയ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,െചേ�ാ�കാവ്

27 KMO ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

28 മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

29 േമ��ർ സലഫി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ,േമ��ർ

30 MES ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ചാ�മംഗലം

31 MAMO േകാേളജ്, ��ം

32 സാവി�ി േദവി സാ� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് േഫാർ �മൺ, െപ�വം

33 സീതി സാഹിബ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്,മു�ം
34 �ീ നാരായണ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, േചള�ർ

35 ��ിയ അറബിക് േകാേളജ്, ��ം

36 ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്



2). പാല�ാട് ജി�

�. നം. �ാപന�ിെ� േപര്

1 ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്, െകാഴി�ാ�ാറ

2 ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

3 ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

4 ഇ�ാമിക് അറബിക് േകാേളജ്, ആല�ർ

5 ക�ണ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, പ�ാ�ി

6 േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

7 എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്, മ�ാർ�ാട്

8 എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

9 പാല�ാട് ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് & െടക ്േനാളജി,േഗാവി��രം

10 �ീനാരായണ േകാേളജ്, ആല�ർ

11 �ീ നീലക� ഗവ. സം�ത േകാേളജ്, പ�ാ�ി

12 �ീ�� വി.ടി. ഭ�തിരി�ാട് േകാേളജ്, മ���

13 �ീപതി ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്െമ�് & െടക ്േനാളജി,��നാട്

14 വി� ആ�ർേവദ േകാേളജ്, �ള��ി, െഷാർ�ർ

15 സദനം �മാരൻ േകാേളജ്, പ�ിരിപാല

3). ��ർ ജി�

�. നം �ാപന�ിെ� േപര്

1 കാർമൽ േകാേളജ്, മാള, ��ർ

2 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, വല�ാട്

3 ൈ��് േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട

4 ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, ��ർ

5 ഗവ. േലാ േകാേളജ്, അ�േ�ാൾ

6 േഹാളിേ�സ് അ�ാദമി ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, ��ർ

7 ഐഡിയൽ എജ�േ�ഷണൽ െസാൈസ�ി െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചി�ില��ി

8 ഗവ. ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ് ഇൻ എജ�േ�ഷൻ, പാലം േറാഡ്, ��ർ

9 െക.െക.ടി.എം. േകാേളജ്, ���്

10 ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്, ��വാ�ർ

11 എം.ഇ.എസ്. അ�ാബി േകാേളജ്, െകാ���ർ

12 പന�ി�ി െമേ�ാറിയൽ ഗവ. േകാേളജ്, ചാല

13 �േജ�ാതി നിേകതൻ േകാേളജ്, ���ാട്

14 േസ�ഡ്ഹാർട്സ് േകാേളജ് േഫാർ വിമൻ, ചാല�ടി

15 �ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

16 �ീ�� േകാേളജ്, ��വാ�ർ

17 �ീനാരായണ േകാേളജ്, നാ�ിക

18 �ീ വിേവകാന� േകാേളജ്, ��ം�ളം

19 �ീ സി. അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്, ��ന�ർ



20 �ീ വ�ാസ് എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, വട�ാേ�രി

21 െസ�് േജാസഫ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, പാവറ�ി

22 വി�ം സാരാഭായ് ബി.എഡ്. േകാേളജ്, ക�മംഗലം

23 ഐ.എം.ടി. ��ർ

4). മല�റം  ജി�

�. നം. �ാപന�ിെ� േപര്

1 അൽ ഹിദായ�് അറബിക് േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

2 അൽ ജാമിയ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, ��ാല, െപരി�ൽമ�

3 അൻവാ�ൽ ഇ�ാം അറബിക് േകാേളജ്, അരീേ�ാട്

4 േ�ാസം ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, �ളി�ൽ

5 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, വാഴ�ാട്

6 ദാറ ുൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, വാഴ�ാട്

7 ദാറ ുൽ ഉ� ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ േകാേളജ്, വാഴ�ാട്

8 ദാ��ജാ�് അറബിക് േകാേളജ്, ക�വാര��്

9 േഡാ. ഗ�ർ െമേ�ാറിയൽ എം.ഇ.എസ്. മ�ാട് േകാേളജ്

10 െക.പി.പി.എം. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, ആന�യം

11 മദീന�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്, �ളി�ൽ

12 മജ്മാസ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, കാവ�ർ

13 മാർേ�ാമ േകാേളജ്, ���റ

14 എം.സി.ടി. െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ആല�ർപടി

15 എം.ഇ.എ. ����ലാം സയൻസ് േകാേളജ്, അരീേ�ാട്

16 ����ലാം േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, അരീേ�ാട്

17 ��ൻ െമേ�ാറിയൽ ഗവ. േകാേളജ്, തി�ർ

േമൽ �ാപന�ളിൽ നി�് �ണിേവഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ് ഈടാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാേ���ം �ക
ഈ ടാ�ി ചലാൻ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്. അപാകത സംബ�ി�് നൽകിയ 03/10/2019 െല െക.എസ്.എ-
സി.എൽ.യ ു/എ1/598/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-11   �ണിേവഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ് �ടി�ിക 7,32,620/-�പ ഈടാ�ിയി�ി�
�ഡ�്സ് െവൽെഫയർ വ��ിെല �ണിേവഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ് കള�ൻ രജി�ർ, െചലാൻ എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ 2018-19 ൽ വിവിധ �ാപന�ളിൽ നി�് �ണിേവഴ് സി�ി �ണിയൻ ഫീസ്
(�.�.എഫ് )ഈടാ�ാൻ അവേശഷി���്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. േകാഴിേ�ാട്  ജി�

�.ന �ാപന�ിെ� േപര് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 ഫാ�ഖ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 252080 152750 99330

2 ഫാ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 18560 15040 3520

3 എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്, വില�ാപ�ി, വടകര 59120 55425 3695

4 േമഴ് സി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ 15760 14775 985

5 മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, �ടാടി 46800 43875 2925



6 ആർ. ശ�ർ െമേ�ാറിയൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം
ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, െകായിലാ�ി

60640 34325 26315

7 എസ്.എൻ. േകാേളജ്, േചള�ർ േകാഴിേ�ാട് 87760 50845 36915

8 SARBTM ഗവ. േകാേളജ്, െകായിലാ�ി 41600 17030 24570

9 െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്, േദവഗിരി 190480 128560 61920

10 ക ു�മംഗലം ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് 27600 9360 18240

11 SNES േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് , െകാേമഴ് സ് & മാേനജ്െമ�് 36640 35840 800

12 െ�ാവിഡൻസ് �മൺസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 144320 124260 20060

ആെക 2,99,275/-

2. പാല�ാട്  ജി�

�.ന �ാപന�ിെ� േപര് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 എ.എം.സി. ��് ഓഫ് എജ�േ�ഷണൽ ഇൻ�ി��ഷൻസ് 52880 51200 1680

2 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, മല�ഴ 18880 14800 4080

3 േഹാളി ഫാമിലി േകാേളജ് ഓഫ് എജ�േ�ഷൻ േഫാർ �മൺ, െകാ�വാ�ർ 15680 14900 780

4 മൗ�് സിനായ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, അക�ർ 46000 45120 880

5 MPMMSN ��് േകാേളജ്, െഷാറ�ർ 75280 33180 42100

6 MESKSH െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, എട�നാ�കര 7760 7275 485

7 NSS െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം 19440 11440 8000

8 മർ�സ് ഓറിയ�ൽ േകാേളജ്, ഒ��ാലം 9120 8550 570

9 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, �ഴൽമ� 18960 11135 7825

ആെക 66,400/-

3. മല�റം  ജി�

�.ന �ാപന�ിെ� േപര് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ് വാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േവ�ര 72560 2350 70210

2
െകാര�യിൽ അഹ�ദ് ഹാജി െമേ�ാറിയൽ �ണി�ി വിമൻസ്

േകാേളജ്, മേ�രി
104240 31655 72585

3 മർ�സ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, മല�റം 68240 68160 80

4 അൽ-സലാം ഇൻ�ി���് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ 14480 13575 905

5 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്, ��വ�ർ 15760 13760 2000

6 ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്, െകാേ�ാ�ി 127040 123165 3875

7 ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്, മല�റം 112960 41770 71190

8 എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം ശതാ�ി �ാരക േകാേളജ്, െപരി�ൽമ� 68960 66210 2750

ആെക 2,23,595/-

4. ��ർ  ജി�

�.ന �ാപന�ിെ� േപര് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 KR’s �ീനാരായണ േകാേളജ്, െതാ�വാ�ർ 35840 35360 480

2 എ.സി. ��േമാൻ ഹാജി െമേ�ാറിയൽ ICA േകാേളജ്, െതാഴി�ർ 58720 55050 3670



4. ��ർ  ജി�

3 JPE െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, �ർ�േ�രി 7680 7200 480

4 െസ�് അേലാഷ�സ് േകാേളജ്, 159840 133040 26800

5 െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ 223520 159680 63840

6 െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ 159280 145040 14240

7 വിമല േകാേളജ്, ��ർ 199600 165760 33840

ആെക 1,43,350/-

അവേശഷി�� 7,32,620/- �പ (2,99,275+66,400+2,23,595+1,43,350)ഈടാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ
ൈകേ�ാേ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. അപാകത
സംബ�ി�് നൽകിയ 03/10/2019 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/598/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-12   െടലിേഫാൺ ��് വാടക �ടി�ിക ഈടാ�ിയി�
ഫയൽ ന�ർ 162161/PLD-D-SO/2019/Admn

    �ീ. െക.ടി.വിേനാദ് �മാർ, ന�റ��്, േത�ി�ലം, മല�റം എ� വ��ി �ണിേവ�ി�ി െമയിൻ െഗയി�ിന്
സമീപ�� െടലിേഫാൺ ��ിെ� �വർ�നം 07.12.1996 ൽ ആരംഭി�ത് 07.12.1996 െല PLD.B3/2494/94ന�ർ
�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്. 07.12.1996 �തൽ 06.12.2005 വെര�� കാലയളവിൽ താെഴ
വിവരി� �കാരം െടലിേഫാൺ ��് വാടക ടിയാനിൽ നി�് ഈടാ�ിയതായി വാടക രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി��് .

1)

പ�ിക 1

�മ നം കാലയളവ് �തിമാസ വാടക / എ�ിെമ�് തീയതി

1 07.12.1996 �തൽ 06.12.2001 വെര 1,300/- എ�ിെമ�് തീയതി 07.12.1996

2 07.12.2001 �തൽ 06.12.2003 വെര 1,500/- എ�ിെമ�് തീയതി 07.12.2001

3 07.12.2003 �തൽ 06.12.2005 വെര 1,575/- എ�ിെമ�് തീയതി 07.07.2004

എ�ാൽ, 07.12.2005 �തൽ 31.03.2018 വെര�� കാലയളവിൽ െടലിേഫാൺ ��് വാടക ഇന�ിൽ താെഴ
വിവരി�� �കാരം അട�ാൻ ബാ�ി നിൽ��തായി വാടക രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വ��മായി��്.
91,960 /- �പ മാ�ം അട�ാൻ ആണ് 02.06.2018 െല 79665/PLD-D-SO/2018/Admn ന�ർ ക�ിൽ �ീ.
െക.ടി.വിേനാദ് �മാറിേനാട് ആവശ�െ��ത്. നാഷണൽ ൈഹേവ വീതി ��േ�ാൾ േമൽ പറ� െടലേഫാൺ ��്
െപാളിേ��ിവ�െമ�തിനാൽ 06/12/2018 ന് േശഷം എ�ിെമ�് ���ി നൽകിയി�ി�.

2)

പ�ിക 2

�മ
നം

കാലയളവ്
അടവാേ��
�ക

�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ്
ന�ർ

അട�
�ക

അട�ാൻ
ബാ�ി
നിൽ��ത്

1
07.12.2005 �തൽ
06.12.2006 വെര

20,880/-
(1740*12)

U.O.No.PlD.E2/2244/2000
(vol II) /27.09.2005

20,940/- (60)

2
07.12.2006 �തൽ
06.12.2007 വെര

21,960/-
(1830*12)

- ടി - 20,940/- 1.020/-

3 07.12.2007 �തൽ 23,160/- - ടി - 20,940/- 2,220/-



06.12.2008 വെര (1930*12)

4
07.12.2008 �തൽ
06.12.2009 വെര

24,360/-
(2030*12)

- ടി - 20,940/- 3,420/-

5
07.12.2009 �തൽ
06.12.2010 വെര

25,680/-
(2140*12)

- ടി - 20,940/- 4,740/-

6
07.12.2010 �തൽ
06.12.2011 വെര

27,000/-
(2250*12)

- ടി - 20,940/- 6,060/-

7
07.12.2011 �തൽ
06.12.2012 വെര

28,440/-
(2370*12)

- ടി - 20,940/- 7,500/-

8
07.12.2012 �തൽ
06.12.2013 വെര

29,880/-
(2490*12)

- ടി - 20,940/- 8,940/-

9
07.12.2013 �തൽ
06.12.2014 വെര

31,440/-
(2620*12)

- ടി - 20,940/- 10,500/-

10
07.12.2014 �തൽ
06.12.2015 വെര

33,120/-
(2760*12)

- ടി - 20,940/- 12,180/-

11
07.12.2015 �തൽ
06.12.2016 വെര

34,800/-
(2900*12)

- ടി - 20,940/- 13,860/-

12
07.12.2016 �തൽ
06.12.2017 വെര

36,600/-
(3050*12)

- ടി - 20,940/- 15,660/-

13
07.12.2017 �തൽ
06.12.2018 വെര

38,520/-
(3210*12)

- ടി - 20,940/- 17,580/-

ആെക 1,03,620/-

1,03,620/- �പ �ടി�ികയിൽ 53,210/- �പ ടിയാൻ േനരേ� അടവാ�ിയി��്. വിശദ വിവരം താെഴെ�ാ���.

3)

പ�ിക 3

�മ നം �ക ചലാൻ ന�ർ / തീയതി

1 40,000/- 42520/23.06.2018

2 3,210/- 40869/21.06.2018

3 10,000/- 76025/30.08.2018

ആെക 53,210/-

ആയതിനാൽ, അട�ാൻ ബാ�ി�� 50,410/- �പ (1,03,620-53,210) �ീ. െക.ടി. വിേനാദ് �മാറിൽ നി�ം
ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ വരവ് െവേ��താണ്.

2-13   െമൻസ് േഹാ�ൽ - �റി വാടകയിന�ിൽ �ടി�ിക - 4,02,533/- �പ
2018-19 വർഷെ� െമൻസ് േഹാ�ൽ രജി��കൾ പരിേശാധി�തിൽ 4,02,533/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
വാടകയിന�ിൽ �ക പിരിെ���ാൻ അവേശഷി� ു�. (വിശദ വിവരം അ�ബ�ം -3 ആയി ഉൾെ���ിയി��് ).
ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് “െമൻസ് േഹാ�ലിൽ താമസി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം 4,02,533 �പ �റി വാടക ഇന�ിൽ
പിരിെ���ാ��തിൽ 27.01.2020 തീയതി വെര 2,10,022 �പ പിരിെ���ി��് ” എ�ാണ് അറിയി�ത്. എ�ാൽ
പിരിെ��� �കക�െട ചലാൻ/ടി.ആർ-5 എ�ിവ ഹാജരാ�ിയി�. 210022 �പ പിരിെ���് സർവകലാശാലാഫ�ിൽ
അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാേ���ം അവേശഷി� ു� 1,92,511 �പ പിരിെ���ാ�ളള സത�ര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���മാണ്.



2-14   ഉപേയാഗ�ന�മായ ഇലേ�ാണിക് സാധന�ൾ േലലം െച�് കെ�ാഴി�ി�
1. എജ�േ�ഷണൽ മൾ�ിമീഡിയ റിേസർ�് െസ�ർ(ഇ.എം.എം.ആർ.സി)
ഇ.എം.എം.ആർ.സി. യിെല പഴകിയ�ം ഉപേയാഗ�ന��മായ ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�ൾ �ണിേവ�ി�ി സയൻസ്
ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�റിെ� (USIC) സഹായേ�ാെട േലലം െച�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ഇ.എം.എം.ആർ.സി
ഡയറ�ർ ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ�് ക�് നൽ�ക�ം ആയതി�� അ�മതി 25.9.2018 ന് ലഭി�ക�ം
െച�ി��്. �ടർ നടപടികൾ�ായി 28.11.2018 ന് നട� േബാർഡ് ഓഫ് മാേനജ്െമ�് മീ�ിംഗിൽ േലല നടപടിക�െട
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�തിെന �ടർ�് �.ജി.സി ഫ�് �േഖന വാ�ിയ സാധന��െട േലലം GFR- 17
�കാര�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം എ�് തീ�മാനി�. GFR- 17 �കാരം ഒ� െടക് നി�ൽ ക�ി�ി േലലം
െച�ാ�� വ���െട വിശദവിവരം ത�ാറാ�ി ബ�.ൈവസ്ചാൻസലർ െചയർമാനാ�� പർേ�സ് ക�ി�ി�്
സമർ�ി�ക�ം 28.3.2019 ന് അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െച�ി��്. �ടർ�് െടക ്നി�ൽ ക�ി�ി െവരിൈഫ െച�
ലി�് �ണിേവ�ി�ി ച��കാരം USIC െ� സഹായേ�ാെട േലലം െച�ാൻ 12.6.2019 ന് ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട
അ�മതി ലഭിെ��ി�ം ഇ�വെര േലല നടപടികൾ �ർ�ിയായി�ി�. ആയതിെ� വിശദീകരണം
ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് ലഭി� 06.02.2020 െല EMMRC/Audit/2018 നം മ�പടിയിൽ
�ടർ നടപടികൾ USIC �െട സഹായേ�ാെട നിർവഹി��താണ് എ�റിയി�ി��്. േലല നടപടികൾ ഉടൻ
�ർ�ിയാേ��താണ്.

2.�ണിേവ�ി�ി ��്
28.01.2020 ൽ �ണിേവ�ി�ി ��ിെല േ�ാറിൽ നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ഉപേയാഗ�ന�മായ ധാരാളം
യ� സാമ�ികൾ ��ി�ി��തായി ��യിൽെ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. െമഷീനറി�െട േപര് വാ�ിയ വർഷം

1 Balvant Art Treadle Heavy Platen Machine 1981

2 Sewing Machine 1978

3 Double Head Wire Stiching Machine 2000

4 Automatic Platen 1972

5 Peco Paper Cutting Machine 1971

6 King Super Automatic Letterpress Machine 1986

7 Weighing Machine 1987

8 Sujatha Laminating Machine 2005

9 Whirler 2000

10 Contact printer 2001

11 SP 30 Plus Single side Card Printer 2016

12 Gestetner Digital Printer 2001

    �ല പരിമിതി അ�ഭവെ��� ��ിൽ ഇ�രം സാധന സാമാ�ികൾ ഒഴിവാ��തിന് ഗവ. ��് മാന�ൽ
ഖ�ിക 743 �കാരം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.10/
��്/2018-19 തീയതി 28.01.2020) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ േലലം െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��തായി അറിയി�ി�� ്. �ടർ നടപടി വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്. 
3. �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ (USIC)

�ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ (USIC) വർ�് േഷാ�ിൽ താെഴ പറ�� ഉപേയാഗ�ന�മായ വലിയ
െമഷീ�കൾ / ഉപകരണ�ൾ ��ിയി�ിരി��തായി കാ��.

1. Air cooled welding Transformer

2.Milling Machine

3.100 m.m Swivel Type Machine Wise



4.Instrument Maker Lathe

5.Vertical Metal and Wood Cutting Band Saw

6.Winding Machine

7.Shearing Machine

8.Pressure Guage

9.All Geared Lathe

10.Heavy Lathe Industrial type

11.Bench Lathe

േമൽ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗ�ന�മാെണ�് 27.01.2020 ൽ �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�റിൽ
നി�ം അറിയി�ി��്. ഉപേയാഗ�ന�മായ ഉപകരണ�ൾ യഥാവിധി വി�ന നട�ി �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ

�തൽ ��ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 09/03/2020 െല െക.എസ്.എ-
സി.എൽ.യ ു/എ1/174/2020 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് താെഴ വിവരി�� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.
“�സിക് വർക് േഷാ�ിെല കാലഹരണെ���ം നി�ിയമായ�മായ ഉപകരണ�ൾ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിം ഗ്
േകാേളജിെല െമ�ാനി�ൽ ലാബിേല�് മാ�ി �ാപി�ാൻ അ�വദി�ണെമ�് �ിൻസി�ൽ
അേപ�ി�ക��ായി. ആയതിന് തട�മി� എ�് ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ അറിയി��മാണ്.
ആയതിൻേമൽ ഇ�വേര�ം �ടർനടപടികെളാ�ം എ�ിനീയറിം ഗ് േകാേളജിെ� ഭാ ഗ� നി�ം എ�� കാ��ി�.
ആയതിനാൽ എ�ിനീയറിം ഗ് േകാേളജ് െമ�ാനി�ൽ ലാബിേല�് ആവശ��� ഉപകരണ�ൾ നിലവിെല
ച���ം നിയമ��ം അ�സരി�് ഉടെന �സി�ിൽ നി�ം മാ��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
എ�ിനീയറിം ഗ് േകാേളജ് �ിൻസി�ലിേനാട് അഭ�ർ�ി��താണ്. ബാ�ി വ�� ഉപകരണ�ൾ ച��കാരം
പരസ�േലലം �േഖന വിൽപന നട�ി �ക സർവകലാശാലാ ഫ�ിൽ �തൽ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി��താണ്.”

ഉപേയാഗ�ന�മായ ഉപകരണ�ൾ യഥാവിധി വി�ന നട�ി �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ �തൽ ��ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
4. അഡ് മിനിേ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് േ�ാർ
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് Vol 1, ആർ�ി�ിൾ 153 �കാരം േ�ാറിെ� �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ൻ പഴകിയ േ�ാ�്
സംബ�ി�� റിേ�ാർ�് േമലധികാരി�് നൽകി എ�തി���തി�� അ�മതി േതടാ��താണ്. എ ഡി
േ�ാറിൽ ഇ�കാരം പഴയ സാധന�ൾ എ�തി���തിനായി േമലധികാരിെയ സമീപിെ��ി�ം നടപടി
ഉ�ായതായി കാ��ി�. താെഴ പറ�� സാധന�ളാണ് കെ�ാഴി�വാ��ത്.

1 �ീൽ കേസര 41

2 മര കേസര 37

3 �ീൽ �ൾ 1

4 �ാ�ിക് കേസര 4

5 ഇ��് കേസര 11

6 �ീൽ േമശ 3

7 േസാഫ 1

8 �ീൽ അലമാര 2

9 �ാ�ിക് ടീ േപായ് 1

10 മരം - �ീൻ �ാ�് 1

11 മരം - െ�യിം 5

12 െചയർ �ാ�് 5



13 ൈസ�ിൾ 2

14 റിേവാൾവിംഗ് െചയർ 10

15 �ഡൻ േ�ായർ 3

16 �ീൽ േ�ായർ 2

17 �ഡൻ റാ�് 1

18 േമശ – മരം 1

ഉപേയാഗ �ന�മായവ കെ�ാഴി��തി�� അേപ�, റിേ�ാർ�് സഹിതം 91711/AD-STORE-SO/2016/Admn. �കാരം
19/06/2018, 26/07/2018, 30/08/2018 തീയതികളിൽ �.ഒ േനാ�് ആയി സർവകലാശാല�് നൽകിയി��്.
പരിേശാധനയിൽ പഴകിയ േ�ാ�ിെ� ��ി�്, േ�ാറിെ� �ലസൗകര�ം പരിമിതെ���ക�ം, �ഗമമായ
�വർ�നെ� ബാധി��താ�ം കാ��. ഇവ െപ�� തെ� കെ�ാഴി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-15   വിവിധ േകാേളജ ുകളിൽ /വ��ികളിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�
2018-19 െല പരീ�ാ �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�െട മി�ട്സ് പരിേശാധി�തിൽ വിവിധ അപാകതക�മായി ബ�െ��്
പിഴ ഈടാ��തിന് �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ി��്. �വെട േചർ�� �ാപന�ളിൽ/വ��ികളിൽ
നി�് പിഴ ഈടാ�ിയി�െ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ��ം, �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാന�കാര�� �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�തിെ� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.
2/12.11.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�മ

ന�ർ

�ാൻഡിംഗ്
ക�ി�ി
തീ�മാന
ന�ർ/
തീയതി

വിഷയം തീ�മാനം

1

 
ഐ�ം. നം.
20
04.05.2018

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

B Tech Combined I &II Sem. (2004 scheme)
supplimentary Examination.
�ൺ 2016- േചാദ� േപ�ർ െത�ായി നൽകി.

(ഫയൽ നം.36252/BT-EE-II-ASST-I/2018/PB
തീയതി 27.04.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി െ�ഷ�ൽ
പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

2
ഐ�ം. നം.
5
12.04.2018

എറണാ�ള��ൻ േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ് & മാേനജ്െമ�്, ��ർ -
േചാദ� േപ�ർ െത�ായി നൽകി.

(ഫയൽ നം.12334/EG-1-ASST-2/2017/PB
തീയതി 08.04.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി െ�ഷ�ൽ
പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

3
ഐ�ം. നം.
26
12.04.2018

പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്, െപരി�ൽമ� –
2016 �ീമി��
വിദ�ാർ�ികൾ�് 2010 �ീമി�� േചാദ�
േപ�ർ നൽകി.

(ഫയൽ നം. 25007/EG- 1-/ASST-2/2018/PB
തീയതി 21.03.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി െ�ഷ�ൽ
പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

4 ഐ�ം. നം.
41

സാ�രിൻസ് ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട് - VI Sem, CUCBCSS- UG -

60,000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി പരീ�



12.04.2018 െ�ഷ�ൽ പരീ�
ഭ��വിഷബാധേയ�ത് �ലം
വിദ�ാർ�ികെള ആ�പ�ിയിൽ
�േവശി�െ��തിനാൽ

(ഫയൽ നം. 32072/EG- 1-/ASST-3/2018/PB
തീയതി 12.4.2018)

നട�ാൻ തീ�മാനി�.

5
ഐ�ം. നം.
23
25.06.2018

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �റി�ിലാട് – Ist B Com/BBA
Examination, Nov. 2017, മലയാള സാഹിത�
പഠന�ിന് േചാദ� േപ�ർ മാറി നൽകി.
(ഫയൽ നം. 28765/CE – X/3/2017/PB)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
�ന: പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

6
ഐ�ം. നം.
47
25.06.2018

EMEA െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി -
റിസൽ�് പ�ിഷ് െച�തി� േശഷം
ഇേ�ണൽ മാർ�ിൽ മാ�ം വ��ൽ.
(ഫയൽ നം. 48064/EPR-VII –ASST-1/17/PB)

5000/- �പ ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്
റിൈവസ് െച�ാൻ
തീ�മാനി�.

7
ഐ�ം. നം.
50
25.06.2018

ൈ��് േകാേളജ് ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ - ഇരി�ാല�ട – റിസൽ�്
പ�ിഷ് െച�തി�
േശഷം ഇേ�ണൽ മാർ�ിൽ മാ�ം
വ��ൽ.

(ഫയൽ നം. 2067/EPR-VII -ASST-1/17/PB
തീയതി 12.6.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ
മാർ�് റിൈവസ്
െച�ാൻ തീ�മാനി�.

8
ഐ�ം. നം.
9
28.09.2018

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ,
േകാഴിേ�ാട്

േചാദ�േപ�ർ െത�ായി വിതരണം െച�.

(ഫയൽ നം. 36252/BT-EE-11-ASST-1/18/PB
തീയതി 04.08.2018 )

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ വാ�ി
െ�ഷ�ൽ

പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി� ു.

9
ഐ�ം. നം.
15
28.09.2018

ആര�ാെന�് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടക ്േനാളജി,
��ർ, പാല�ാട് - റിസൽ�് പ�ിഷ്
െച�തി�
േശഷം ഇേ�ണൽ മാർ�ിൽ മാ�ം വ
��ൽ.

(ഫയൽ നം. 81153/BT-EE-VII-ASST-3/18/PB
തീയതി 04.08.2018 )

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്
�മീകരി�ാൻ
തീ�മാനി�.

10
ഐ�ം. നം.
63
28.09.2018

േവദവ�ാസ േകാേളജ് ഓഫ് ആർ�ിെടക്ചർ,
കാര�റ�് - ഇേ�ണൽ മാർ�് െത�ായി
അപ് േലാഡ് െച�.

(ഫയൽ നം. 72483/EE-III-ASST-2/18/PB)

10,000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി ഇേ�ണൽ
മാർ�് റിൈവസ്
െച�ാൻ തീ�മാനി�.

11 ഐ�ം. നം.
50
28.09.2018

വിദ�ാ അ�ാദമി ഓഫ് സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി, ��ർ - VIII Sem, B Tech
Examination.
April 2018- ഇേ�ണൽ മാർ�് െത�ായി
അപ് േലാഡ് െച�.

േകാേളജിൽ നി�്
10,000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്



(ഫയൽ നം. 86821/BT-EE-IX-ASST-4/18/PB
തീയതി 31.8.2018)

റിൈവസ് െച�ാൻ
തീ�മാനി�.

12
ഐ�ം. നം.
43
28.09.2018

െമൗലാനാ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്,
സയൻസ് & െകാേമ�് - ��ായി ഇേ�ണൽ
മാർ�് െത�ായി അപ് േലാഡ് െച�.

(ഫയൽ നം. 67533/EC-XV-ASST-1/17/PB
തീയതി 19.9.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്
റിൈവസ് െച�ാൻ
തീ�മാനി�.

13
ഐ�ം. നം.
52
28.09.2018

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, െകാ�വാ�ർ - IV
Sem. BA/(CUCBCSS – UG)
April-2018. 23.10.2018 ൽ നടേ�� പരീ�
10.7.18 ൽ നട�ി.

(ഫയൽ നം. 86036/EG- 1-/ASST-1/2018/PB
തീയതി 01.09.2018)

�ിൻസി�ലിൽ നി�്
5000/- �പ
ഈടാ��തിന്
( �തിയ േചാദ� േപ�ർ
�ി�ിംഗി�ം
െസ�ിംഗി�മായി )
തീ�മാനി�.

14
ഐ�ം. നം.
53
28.09.2018

െകാ�ിൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്
& െടക ്േനാളജി, വളാേ�രി -
ഇേ�ണൽ മാർ�് റിസൽ�് പ�ിഷ്
െച�തി� േശഷം മാ�ം വ��ാൻ ( VII
െസമ�ർ നവംബർ 2016)

(ഫയൽ നം. 52180/BT-EE-VII-ASST-11/17/PB
തീയതി 19.09.2018)

േകാേളജിെ� പ�ൽ
നി�് 5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�ിൽ
മാ�ം വ���തിന്
തീ�മാനെമ��.

15
ഐ�ം. നം.
1
25.06.2018

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ��ർ, VIII
െസമ�ർ ബി.െടക്.
(2014 �ീം) െഹ�ൈ��ിസ് �ലം 7.5.18 �തൽ
നട� പരീ�കൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്
എ�താൻ കഴിയാ�തിനാൽ �േത�കമായി
പരീ� നട��തി�� അധിക െചലവ്.

(ഫയൽ നം. 32042/EG-ASST-11/2016/PB
തീയതി 20.06.2018)

ഓേരാ േചാദ� േപ�റി�ം
3000/- �പ വീതം
( 43 േചാദ�േപ�ർ x 3000
=1,29,000) ഈടാ�ി
െ�ഷ�ൽ പരീ�
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

16
ഐ�ം. നം.
2
25.06.2018

NSS േകാേളജ്, മേ�രി - III & IV Sem. MA
History- (SDE) 21.5.2018 ൽ
നടേ�� പരീ��െട േചാദ�േപ�ർ
10.5.18 ൽ �റ�.

(ഫയൽ നം.48082/EG-1-ASST-II/2018/PB
തീയതി 01.06.2018)

10,000/- �പ പിഴ
ഈടാ��തിന്
തീ�മാനെമ��.

17
ഐ�ം. നം.
6
25.06.2018

PTMG േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

Msc Maths, I Sem, December-17 (CUCSS) –
േചാദ� േപ�ർ േകാഡ് മാറി നൽകി.

(ഫയൽ നം. 26545/PG-VI-SO/2018/PB
തീയതി. 12.10.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
�ന: പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

18 ഐ�ം. നം.
8

ഫ�ഖ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് - I Sem
സ�ിെമ�റി - നവംബർ 2016, പരീ��്

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ



25.06.2018 േചാദ�േപ�ർ മാറി നൽകി

( ഫയൽ നം.9679/Es – X- ASST-III/18/PB
തീയതി. 29.08.2018)

ഈടാ�ി
�ന: പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

19
ഐ�ം. നം.
40
25.06.2018

ൈ��് േകാേളജ് (ഓേ�ാേണാമസ് )
ഇരി�ാല�ട ഇേ�ണൽ മാർ�് േചർ�ൽ

(ഫയൽ നം.82388/EPR-VII-ASST-1/17/PB
തീയതി. 13.06.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
10000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്
ഉൾെ���ാൻ
തീ�മാനെമ��.

20
ഐ�ം നം.
10
29.12.2018

ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്
കാലി��്. 2017 െല േചാദ�േപ�റി�
പകരം 2016 െല േചാദ�േപ�ർ നൽകി.

േകാേളജിൽ നി�്
3000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
�ന: പരീ� നട�ാൻ
തീ�മാനി�.

21
ഐ�ം നം.
4
21.01.2019

ൈ��് േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട -
ഇേ�ണൽ മാർ�് അപ് േലാഡ് െച�ി�.

(ഫയൽ നം. 14653/EC-I -ASST-I/2015/PB
തീയതി 04.12.2018)

5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി ഇേ�ണൽ
മാർ�് ഉൾെ���ാൻ
തീ�മാനി�.

22
ഐ�ം നം.
12
21.01.2019

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

ഇേ�ണൽ മാർ�് െത�ി�് അപ് േലാഡ്
െച�.

(ഫയൽ നം.66989/EA-X-ASST-III/2017
തീയതി 28.11.2018)

5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി ഇേ�ണൽ
മാർ�് തി��ാൻ
തീ�മാനി�.

23
ഐ�ം നം.
22
21.01.2019

ACK ഹാജി െമേ�ാറിയൽ േകാേളജിെല
(െതാഴി�ർ) �ീ.അഖിൽ.ജി.സി.�െട
4 െസമ�ർ Bsc , CCSS – UG exmn- April 15-
Micro processor &
peripherals െ� ഉ�ര�ടലാസ് ന�െ��.

(ഫയൽ നം.39574/ES III-ASST-3/2018/PB
തീയതി. 28.11.2018)

�ീ.അ�ൾ കലാം
െസ�ൻ ഓഫീസറിൽ
നി�ം
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ��തിന്
തീ�മാനി�.

24
ഐ�ം നം.
32
29.12.2018

െകാ�ിൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്
& െടക ്േനാളജി, വളാേ�രി - റിസൽ�്
പ�ിഷ് െച�തി� േശഷം ഇേ�ണൽ
മാർ�് റിൈവസ് െച�ൽ

(ഫയൽ നം.74878/BT-EE-VII-ASST-
2/2018/PB തീയതി. 22.11.2018)

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
റിൈവസ് െച�ാൻ
തീ�മാനി�

25
ഐ�ം നം.
22
11.02.2019

ഐഡിയൽ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
െചർ�ളേ�രി - റിസൽ�്
പ�ിഷ് െച�തി� േശഷം ഇേ�ണൽ
മാർ�് റിൈവസ് െച�ൽ

േകാേളജിൽ നി�്
5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ി
ഇേ�ണൽ മാർ�്
റിൈവസ് െച�ാൻ
തീ�മാനി�



26 ഐ�ം നം.
16
22.03.2019

�ീനാരായണ  �� േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ് നാ�ിക – േചാദ�
േപ�ർ മാറി നൽകി.

(ഫയൽ നം. 101780/EC-XII-SO/18/PB
തീയതി- 14.02.2019)

10000/- �പ പിഴ
ഈടാ��തി�ം
�ന: പരീ�
നട��തി�ം
തീ�മാനി�

27
ഐ�ം നം.
16
22.03.2019

AC. ��േമാൻ ഹാജി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്, െതാഴി�ർ - േചാദ� േപ�ർ മാറി
നൽകി.

(ഫയൽ നം. 101780/EC-XII-SO/18/PB
തീയതി- 14.02.2019)

10000/- �പ പിഴ
ഈടാ��തി�ം
�ന: പരീ�
നട��തി�ം
തീ�മാനി�

28
ഐ�ം നം.
43
25.06.2018

NSS എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, പാല�ാട് -
III Sem. B.Tech പരീ�
(നവംബർ /17) േചാദ�േപ�ർ െത�ായി
പാ��് െപാ�ി�.

(ഫയൽ നം.12334/EG-1/ASST-II/2017/PB
തീയതി. 25.06.2018)

5000/- �പ പിഴ
ഈടാ��തിന്
തീ�മാനി�.

29
ഐ�ം നം.
4
28.07.2018

ശാ�ിഗിരി ആ�ർേ�ദ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട് -
പരീ� േനരെ� നട�ി.

5000/- �പ ഈടാ�ി
�ന: പരീ�
നട��തിന്
തീ�മാനി�

30
ഐ�ം നം.
23
28.07.2018

േ�ാബൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ആർ�ിെടക്�ർ
- I & II Sem. B. Arch.- AR 12-17/
April 2017 (12 scheme) ഇേ�ണൽ മാർ�്
അപ് േലാഡ് െച�തി��ായ െത�് -
റിസൽ�് പ�ിഷ് െച�തി� േശഷം മാ�ം
വ��ാൻ.

(ഫയൽ നം.32536/BT-EE-ii/ASST-
2/2018/PB തീയതി 04.07.2018)

5000/- �പ പിഴ
ഈടാ�ാ�ം
െത�് തീ��ാ�ം
തീ�മാനി�

�ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിവര��ം, പിഴ ഈടാ�ിയതിെ�
വിശദാംശ��ം പരിേശാധനയ�് ഹാജരാേ��താണ്.

2-16   പി.ടി.എ ഫ�് -അപാകതകൾ
1. േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസ്
േകാഴിേ�ാട് എസ്.എം.എസിെ� 2018-19 വർഷെ� അഡ ്മിഷനിൽ ഉൾെ�� താെഴ വിവരി� ു� വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം പി.ടിഎ ഫ�് ഈടാ�ിയി�ി�. U.O No.4167/2013/CU 24.9.2013 ഖ�ിക 10 (iii) (പി.ടി.എ ൈബേലാ) �കാരം
എ�ാ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം പി.ടി.എ ഫ�് ഈടാേ��താണ്.

�മ നം. വിദ�ാർ�ി�െട േപര് പി.ടി.എ. ഫ�് (₹)

1 ക ുമാരി. ഐശ�ര�.എം.െക 500

2 ക ുമാരി. അഖില ഷഹാന.പി 500

3 �ീ. ആൽബിൻ െസബാ��ൻ 500

4 �ീ. ദീപക്.െക.എസ് 500

5 �ീ. േദവദ�്.എസ് 500

6 ക ുമാരി. ഫർസാന.പി 500



7 ക ുമാരി. ലിജിത േസാമൻ 500

8 ക ുമാരി. േമഘ് ന രേമഷ് 500

9 ക ുമാരി. നജ് വ �ഹ�ദ് അഹ്�റഹിമാൻ 500

10 ക ുമാരി. നിബ ബാ�രാജ് 500

11 ക ുമാരി. സമീറ.പി.െക 500

12 �ീ. ഷഹിൻഷാ.പി 500

13 ക ുമാരി. ഷാമിലി.പി.പി (എസ്.സി) 125

14 ക ുമാരി. ശ�ാമിലി.ടി 500

15 ക ുമാരി. േശ�ത.സി.എസ് 500

16 ക ുമാരി. വിൻഷ.പി.ടി (എസ്.സി) 125

17 ക ുമാരി. വി�യ.പി 500

ആെക ₹ 7,750/-

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്(03/21.08.2019) ��ത �ക 05.09.2019 ന് വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�് ഈടാ�ി ബാ�ിൽ അടവാ�ിയി��് എ�് വിശദീകരി�ി��്. േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2. ജ� ുശാസ് � പഠനവിഭാഗം

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ജ� ുശാസ് � പഠനവിഭാഗ�ിെ� പി.ടി.എ ഫ�മായി ബ�െ�� രസീ�കൾ, ബാ�്
പാസ്��്, വൗ��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട െകാ���.

1) 13.07.2018ൽ 63 �തൽ 83 വെര�� രസീ�കൾ ഉപേയാഗി�് 19450 �പ പിരിെ���ി��്. എ�ാൽ 14,000/- �പ
മാ�മാണ് 18.07.2018 ന് 37296865532 ന�ർ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ിയി��ത്. 5450 �പ (19450-14000)
അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി
(നം3/12.06.2019) �് മ�പടിയായി �ൻപ് വിവിധ ആവശ��ൾ�് െചലവഴി� 5450/- �പ കഴി�� 14,000/-
�പയാണ് ബാ�ിൽ അടവാ�ിയെത�് വിശദീകരി�ക��ായി. എ�ാൽ വൗ�റ ുകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ക��ായി�. വരവിൽ നി�ം േനരി�് �ക െചലവഴി��ത് ശരിയായ നടപടി�മമ�. ഈ രീതി
അവസാനി�ിേ��താണ്. ഒ�ം തെ� 5450/- �പ�െട വൗ��കൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.
2) U.O.No. 13081/2015/Admin. dt. 28.12.2015 ( പി.ടി.എ – ൈബേലാ) ഉ�ര� �കാരം പി.ടിഎ. ഫ�ിനായി കാഷ്
��് ത�ാറാ�ി ��ിേ����്. എ�ാൽ പി.ടി.എ. ഫ�് രജി�രിൽ വരവ്- െചല�കൾ തീയതി �മ�ിൽ
എ�തിയി��കയാണ്. ആയത് പി.ടി.എ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മാണ്.
3)2018-19 ൽ പി.ടി.എ. അ�ൗ�ിൽ നി�് �വെട േചർ�� �കാരം �ക പിൻവലി�ി��്.

�മ നം. െച�് നം./തീയതി �ക (₹)

1 25.06.2018 (െച�് നം േചർ�ി�ി�) 15000

2 19.01.2019 (െച�് നം േചർ�ി�ി�) 18000

3 െച�് നം. 140361/14.2.2019 23767

4 െച�് നം. 140362/29.3.2019 7149

ആെക 63,916 /-

            

     പി.ടി.എ ഫ�് രജി�ർ, വൗ��കൾ എ�ിവ �കാരം 47,579/-�പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്. 16,337/- �പ� െട
(63916-47579) വിനിേയാഗവിവരം അ�ബ�േരഖകൾ സഹിതം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-17   കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽക ൂ�ിയി�
േകാഴ് സ് അവസാനി�് 3 വർഷ�ിൽ ��തൽ കാലം തിരിെക ൈക പ�ാെത അവേശഷി�� െഡേ�ാസി�കൾ



േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ ഡ് േവാള�ം-1, ചാപ്�ർ 10, ആർ�ി�ിൾ 282 (5) (ഡി) �കാരം സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്
�തൽ�േ��താണ്. എ�ാൽ വിവിധ പഠന വക ു�കളിെല േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് രജി�ർ, ഫീ കള�ൻ രജി�ർ
എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക േകാ�് കഴി�് 3 വർഷം കഴി�ം തിരി�
െകാ�� ുകേയാ, കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ തിരി�ട�കേയാ െച�ി�ി�.
അർഹമായ സമയപരിധി�കം വിദ�ാർ�ികൾ ൈക��ാ� �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��താണ്.
വിശദ വിവരം താെഴ െകാ���.

1. എജ�േ�ഷൻ പഠനവക ു�്

�മ നം. േപര് അഡ് മിഷൻ വർഷം/േകാ�് �ക (₹)

1 ക ുമാരി. ആനി�പ എം.ആർ. 2012-13 എം.എഡ്. 250

2 ക ുമാരി. ചി� എ.എം. 2012-13 എം.എഡ്. 250

3 ക ുമാരി. ദിവ� െക. രാജ് 2012-13 എം.എഡ്. 250

4 ക ുമാരി. മ� എ.െക. 2012-13 എം.എഡ്. 250

5 �ീ. �ഹ�ദ് ഷാഫി പി. 2012-13 എം.എഡ്. 250

6 ക ുമാരി. ര�ഷ എ. 2012-13 എം.എഡ്. 250

7 ക ുമാരി. റഷീദ പി. 2012-13 എം.എഡ്. 250

8 �ീ. രതീഷ് സി.വി. 2012-13 എം.എഡ്. 250

9 �ീ. ശ�ാം എം. 2012-13 എം.എഡ്. 250

10 ക ുമാരി. സൗമ� െക.െക. 2012-13 എം.എഡ്. 250

11 ക ുമാരി. �ജിഷ പി. 2012-13 എം.എഡ്. 250

12 ക ുമാരി. �ജിത െക.സി. 2012-13 എം.എഡ്. 250

13 ക ുമാരി. �ശീല െക. 2012-13 എം.എഡ്. 250

ആെക ₹ 3250/-

2. ഫിസിക ് സ് പഠന വക ു�്

�.ന വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാഴ് സ് അഡ് മിഷൻ വർഷം െഡേ�ാസി�് �ക

1 �ീമതി. അശ�തി � എം.എസ്.സി 2013 250

2
�ീമതി. േഗാപിക
െക.സി

എം.എസ്.സി 2013 250

3 �ീമതി. �ഹ്സിറ എം.എസ്.സി 2013 250

4 �ീ. �ധീഷ് പി.ജി എം.എസ്.സി 2013 250

ആെക �ക 1000

3. രസത� പഠനവക ു�്

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാഴ ്സ്
അ�ിഷൻ
വർഷം

�ക
(₹)

1 ജബീൻ ഫാ�ിമ പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

2 �ജില എം. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

3 �ിയ വർമ പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000



4 അ�ൺ എസ്. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

5 �നീർ സി.പി. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

6 ജയ് േതാമസ് പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

7 ൈഷനി െക. എം. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

8 േരവതി േമാഹൻ പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

9 �ീജി�് എം.പി. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

10 അൻജീം ഹ�ൻ സി .എ. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

11 ബാസില ഹ�ൻ പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

12 വിനീത് എം. പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

13 ജാ�ിൻ േതാമസ് പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

14 അ� അജയൻ പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

15 ആലി��ി പി .എ�് .ഡി െകമി�ി 2010-11 2000

16 ബവിത സി. എം എസ് സി െകമി�ി 2010-11 250

17 സ�� േമാൾ എം എസ് സി െകമി�ി 2010-11 250

18 ഷിൽന .ആർ. െക. എം എസ് സി െകമി�ി 2010-11 250

19 സബിന സി. ബി. എം എസ് സി െകമി�ി 2010-11 250

20 വിജിഷ െക. എം എസ് സി െകമി�ി 2010-11 250

21 അനിത ല�ി എം എസ് സി െകമി�ി 2011-12 250

22 മി�ല എം. െക. എം എസ് സി െകമി�ി 2013-14 250

23 �ബിൻ �മാർ െക. എം ഫിൽ െകമി�ി 2010-11 1000

24 ബാസില ഹ�ൻ ഒ. െക. എം ഫിൽ െകമി�ി 2010-11 1000

25 �പ എസ്. എം ഫിൽ െകമി�ി 2010-11 1000

26 ജിൻസി േമാഹൻ എം ഫിൽ െകമി�ി 2011-12 1000

27 െസൗമ� ടി.വി. എം ഫിൽ െകമി�ി 2011-12 1000

28 ദിവ� എ.എ. എം ഫിൽ െകമി�ി 2011-12 1000

29 �ഹ�ദ് അജ്മൽ എം ഫിൽ െകമി�ി 2012-13 1000

30 ജംഷീറ എൻ. എം ഫിൽ െകമി�ി 2012-13 1000

31 സാജിദ പി. എം ഫിൽ െകമി�ി 2013-14 1000

32 �ണവ് െക.ജി. എം ഫിൽ െകമി�ി 2013-14 1000

33 രാമ��ൻ എൻ. എം ഫിൽ െകമി�ി 2013-14 1000

34 ഫസീല െക. പി. എം ഫിൽ െകമി�ി 2014-15 1000

35 അജില പി.െക. എം ഫിൽ െകമി�ി 2014-15 1000

36 വിനിത പി.എസ്. എം ഫിൽ െകമി�ി 2014-15 1000

ആെക 45750

4. ൈസേ�ാളജി പഠനവക ു�്

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാഴ് സ്
അഡ്മിഷൻ

വർഷം
�ക

1 ക ുമാരി. അശ�തി എ.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2012-13 250



2 ക ുമാരി. ഷംന എ. പി. എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2012-13 250

3 ക ുമാരി. നയൻതാര ഒ.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2012-13 250

4 �ീ. �ഹ�ദ് ഷഫീഖ് എം.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2012-13 250

5 �ീ. കിരൺ െക.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2012-13 250

6 ക ുമാരി. സറീന എ.െക.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2013-14 250

7
ക ുമാരി. സിതാര എം.
അലി

എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2013-14 250

8 ക ുമാരി. ബിൻഷ അലി
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2013-14 250

9 ക ുമാരി. സ�ാലിഹ വി.െക.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2013-14 250

10 ക ുമാരി. �ീര�ിനി എൻ.
എം.എസ്.സി
ൈസേ�ാളജി

2013-14 250

ആെക 2500

5. ഫിേലാസഫി പഠന വ��്

�മ

നം.
വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്/ അഡ് മിഷൻ വർഷം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക

1 വിദ�.ആർ.എൻ എം.ഫിൽ/2012 അഡ് മിഷൻ 500

2 അഹ�ദ് ജിഷാൻ.എം എം.എ /2013 അഡ് മിഷൻ 250

3 അഷറഫ്.എ.െക എം.എ/ 2013 അഡ് മിഷൻ 250

4 ഫഹദ്.വി.എം എം.എ/ 2013 അഡ് മിഷൻ 250

5 റംഷാദ്.പി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

6 ഷബാൻ അലി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

7 �ധീഷ്.ടി.ടി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

8 രമ�.െക.പി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

9 അ�ൾ നാസർ.ടി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

10 �ഹ�ദ് സലീൽ.െക.പി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

11 അമീൻ �ൈഹൽ.വി എം.എ/2013 അഡ് മിഷൻ 250

12 െജസീല.സി.വി എം.ഫിൽ/2013 അഡ് മിഷൻ 500

ആെക 3500/-

 
6. സ് �ീ പഠനവിഭാഗം

�മ

നം.
വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�്/അഡ് മിഷൻ വർഷം �ക (₹)

1 ക ുമാരി. സംഗീത.സി എം.എ./2012-13 250



2 ക ുമാരി. അശ�തി.എൻ എം.എ./2012-13 250

3 ക ുമാരി. �തി.സി എം.എ./2012-13 250

4 ക ുമാരി. അ��ീ.െക എം.എ./2012-13 250

5 ക ുമാരി. �ബാഷിറ.സി എം.എ./2012-13 250

6 ക ുമാരി. അ�ന.ഒ എം.എ./2012-13 250

7 �ീ. ഷാഹിസ്.ടി.പി എം.എ./2012-13 250

8 ക ുമാരി. രാജല�ി.ആർ എം.എ./2012-13 250

9 ക ുമാരി. േസാന.ടി എം.എ./2012-13 250

10 ക ുമാരി. ആബ. വി എം.എ./2012-13 250

11 �ീ. സാനിബ്.െക.എ എം.എ./2012-13 250

12 �ീ. ജി�.ടി.വി എം.എ./2012-13 250

13 ക ുമാരി. റജീന.വി എം.എ./2012-13 250

14 ക ുമാരി. സവിത.എ.എസ് എം.എ./2012-13 250

15 ക ുമാരി. നിഷിദ.സി എം.എ./2012-13 250

16 �ീ. ശ�ാം.വി.പി എം.എ./2012-13 250

17 ക ുമാരി. ഷിൻജ.െക.പി എം.എ./2012-13 250

18 ക ുമാരി. വിനീത.എം. എം.എ./2012-13 250

19 ക ുമാരി. അഷിന.െക എം.എ./2012-13 250

20 ക ുമാരി. ഫാ�ിമ �ഹറ എം.ഫിൽ./2013 500

21 �ീ. ഷാഹിർ.െക.വി എം.ഫിൽ./2013 500

22 ക ുമാരി. ജിൻസി.സി എം.എ./2013-14 250

23 ക ുമാരി. ജീ�.െക.പി എം.എ./2013-14 250

24 ക ുമാരി. റമിഷ.എ.ടി എം.എ./2013-14 250

25 ക ുമാരി. അ�ലി.എൻ എം.എ./2013-14 250

26 �ീ. അ�ൾ റഫീഖ് എം.എ./2013-14 250

27 �ീ. �ഹ�ദ് ഇർഷാദ് എം.എ./2013-14 250

28 ക ുമാരി. അനിേമാൾ.െജ എം.എ./2013-14 250

29 ക ുമാരി. �ൈബബ ജബീൻ എം.എ./2013-14 250

30 ക ുമാരി. ലിജിഷ.എ.ടി എം.എ./2013-14 250

31 �ീ. െജയ് സൺ.പി എം.എ./2013-14 250

32 �ീ. മനീഷ്.ടി.എം എം.എ./2013-14 250

33 �ീ. �ഹ�ദ് അഷ് റഫ്.എ എം.എ./2013-14 250

34 ക ുമാരി. �വിത.എം എം.എ./2013-14 250

35 ക ുമാരി. രജീഷ.പി എം.എ./2013-14 250

36 ക ുമാരി. അ�ലി.െക.ജി എം.എ./2013-14 250

37 �ീ. അമീർ ഘാൻ എം.എ./2013-14 250

38 �ീ. അ�ൾനാസർ.ടി എം.എ./2013-14 250

39 �ീ. അ�ൾ സലീം.വി എം.എ./2013-14 250

ആെക 10,250/-



7. ഐ.ഇ.ടി- േലഡീസ് േഹാ�ൽ

�. നം. വിദ�ാർ�ിനി�െട േപര് അഡ് മിഷൻ വർഷം ഈടാ�ിയ �ക (₹)

1 �ീമതി. േസാണിേമാൾ. വി.ആർ 2011-12 700

2 �ീമതി. സി� െക 2011-12 700

3 �ീമതി. ഐശ�ര� എ.െക 2011-12 700

4 �ീമതി. ഭവ� ഭാ�രൻ 2011-12 700

ആെക 2800

8.വിമൻസ് േഹാ�ൽ

വർഷം
വിദ�ാർ�ിനിക�െട
എ�ം

േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്
നിര�്

കാലഹരണെ��
േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്

റിമാർ�്

99-
2000

1 50 50

2000-
01

12 50 600

2001-
02

0 0 0

2002-
03

108 50 5400

2003-
04

87 50 4350

2004-
05

42 50 2100

2005-
06

105 50 5250

2005-
06

48 300 14400
െസൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് േകാ�കളിെല
വിദ�ാർ�ിനികൾ�് 300 �പ

2012-
13

47 50 2350

2012-
13

139 250 34750 േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക പരി�രി�

2013-
14

60 200 12000 േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക പരി�രി�

ആെക 81250/-

സം�ി�ം

�മ.നം പഠനവക ു�് �ക

1 എജ�േ�ഷൻ പഠനവക ു�് 3250

2 ഫിസിക ് സ് പഠന വക ു�് 1000

3 രസത� പഠനവക ു�് 45750

4 ൈസേ�ാളജി പഠനവക ു�് 2500



5 ഫിേലാസഫി പഠന വ��് 3500

6 സ് �ീ പഠനവിഭാഗം 10,250

7 ഐ.ഇ.ടി- േലഡീസ് േഹാ�ൽ 2800

8 വിമൻസ് േഹാ�ൽ 81250

ആെക 150300/-

2-18   എ�്3 എ,ബി ക�ാർേ��ക�െട വാടക വർ�ി�ി� നിര�ിൽ ഈടാ��ി� സർവകലാശാല�്
സാ��ിക ന�ം
ഫയൽ നം 50321/പി.എൽ.ഡി.ഡി. അസി - 1/2019 അ�ിൻ.

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�െട ഉടമ�തയി�ളള എ�്3 എ,ബി എ�ീ ക�ാർേ��കൾ 27.05.2013 െല 2013.433 ന�ർ
തീ�മാനം, �.ഒ.നം. എൻജി/എസ്ഒ IV/ഡി1/2949/2010.തീ.21.03.2014 എ�ിവ �കാരം �തിമാസം 1000 �പ
വാടക�ം �തി വർഷം 5% വർ�ന�ം നി�യി�െകാ�് 01.04.2014 �തൽ 5 വർഷേ��് കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
വിമൻസ് െവൽേഫർ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ലിമി. നം. എം.860 ന് ഓഫീസ് നട��തിന് വാടക�്
നൽകിയി��്. 31.03.2014 ന് െസാൈസ�ി �ണിേവ�ി�ി�മായി െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാ�ിംഗ് (MOU)
ഒ�െവ�. എം.ഒ.� �കാരം ഓേരാ മാസേ��ം വാടക അ��മാസം 5 തീയതി�കം ഒ�േ���ം വീ� വ���
പ�ം 18% നിര�ിൽ പലിശ ഈടാേ���മാണ്. കരാറിെ� കാലാവധി 31.03.2019 ന് അവസാനി�.

05.02.2015 ന് എ�്3എ ക�ാർേ��് െസാൈസ�ി �ണിേവ�ി�ി�് തിരി�് നൽകിയി��്. ഈ ക�ാർേ��് പി�ീട് േറഷൻ
കട നട��തിന് �ീ. എം. െസൽവരാജിന് �തിമാസം 3880 �പ നിര�ിൽ വാടക നി�യി� െകാ�്
നൽകിയി���്.

കരാർ കാലാവധി കഴി�തിെന �ടർ�് 13.03.2019 ന് സംഘം �സിഡ�്, േജാലിയിലിരി���ം വിരമി��ം
�േദശവാസിക�മായ �ീക�െട േ�മ�ിന് േവ�ിയാണ് െസാൈസ�ി �വർ�ി��െത�ം ആയതിനാൽ ഇേത
വാടക നിര�ിൽ കരാർ ഒ� വർഷേ��് �ടി നീ�ി നൽകണെമ�ം കാണി�് അേപ� സമ ർ�ി�.

േറഷൻ കട�ാരൻ െസാൈസ�ി�െട �റ� വാടക നിര�് ��ി�ാ�ി എ�്3എ ക�ാർേ��ിെ� നിര�് �റവ്
െച�ാൻ ക�് നൽകി. എ�ാൽ 30750/എൻജി/എസ്.ഒ/2014/സി.�. തീ. 25.01.2019 ന�ർ ക�് �കാരം എ�്3
ബി ക�ാർേ��ിെ� വാടക, ��ു�ിയ എ�ിെമ�് െവ��േതാെട വർ�ി�ി��താെണ�് േറഷൻ കട�ാരന്
സർവകലാശാല  മ�പടി നൽകിയി��്. പി�ീട് 01.08.2019 െല ഐ�ം നം. 3 �കാരം ര�് ക�ാർേ��ക�െട�ം വാടക
3880 �പയായി വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്. (�.ഒ. 10748/19/അ�ിൻ.14.08.2019). �ണിേവ�ി�ി, 06.04.2019 െല
50321/പി.എൽ.ഡി-ഡി-അസി-1/19/അ�ിൻ ന�ർ ക�് �കാരം െസാൈസ�ിേയാട് ���ിയ കരാർ ചമ�ാൻ
ആവശ�െ��ി��്.

എ�ാൽ നാളി�വെരയായി�ം െസാൈസ�ി കരാർ ചമ�കേയാ വാടക �ർ�മായി ഒ��കേയാ െച�ി�ി�. ഒ��വാൻ
ബാ�ിയായ വാടക�െട വിവരം (ഫയൽ �കാരം) �വെട േചർ��.

വർഷം ഡിമാ�് കളക ്ഷൻ ബാലൻസ് പലിശ ആെക

2015-16 12000 6377 5623 5061 10684

2016-17 12000 6586 5414 3898 9312

2017-18 12000 6948 5052 2728 7780

2018-19 12000 8472 3528 1270 4798

2019 ഏ�ിൽ - ഡിസംബർ 23400 7000 16400 - 16400

ആെക 48974

2014 ൽ ഒ�് െവ� എം.ഒ.� വിൽ തെ� വർഷം േതാ�ം വാടക വർ�ി�ി�ാൻ നിർേ�ശ��ായി��. ലാഭ�ിൽ
�വർ�ി�� �ാപന�ിെ� വാടക 5 വർഷം കഴി�ി�ം വർ�ി�ി�ാതിരി��ത് നീതീകരി�ാ��ത�.



തന� വ�മാന േചാർ� തട��തി� േവ� കർശന നടപടികൾ സർവകശാല�െട ഭാഗ� നി�്
സ�ീകരിേ��താണ്. െസാൈസ�ി കരാർ െവ�ാ� പ�ം െക�ിട�ിൽ നി�് െസാൈസ�ിെയ ഒഴിവാ�ി ��തൽ
വാടക�് ആവശ��ാർ�് നൽേക��ം, �ടി�ിക വാടക ഈടാ�ാൻ സത�ര നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.
ഇ� സംബ�ി�് 29/16.07.20 -ആം ന�ർ ഒ��ൻ �ി�് നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-19   ഐ.ഇ.ടി േലഡീസ് േഹാ�ൽ - െമ�് അഡ�ാൻസ് 31250/- �പ തിരി� െകാ��ാൻ
അവേശഷി��
2015-16 വർഷം ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി - േലഡീസ് േഹാ�ലിൽ അ�ിഷൻ എ��
വിദ�ാർ�ിനികൾ 2019 ൽ േകാ�് �ർ�ിയാ�ിയി��്. 2015-16 വർഷ�ിൽ 38 വിദ�ാർ�ിനികളിൽ നി�് 1250/-
�പ വീതം െമ�് അഡ�ാൻസ് ഈടാ�ിയി��്. 13 േപർ�് �ക തിരി� നൽകിയി��്. ബാ�ി�� 25
വിദ�ാർ�ിനികൾ�് അഡ�ാൻസ് �ക തിരി� നൽകിയി�ി�. െമ�് അഡ�ാൻസ് വിദ�ാർ�ിനികൾ�്
തിരി�െകാ��ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-20   െമൻസ് േഹാ�ൽ, ഐ.ഇ.ടി - േഹാ�ൽ വാടക ക ുടി�ിക ഇന�ിൽ 188764/- �പ
ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��

2018-19 വർഷെ� െമൻസ് േഹാ�ൽ, ഐ.ഇ.ടി േഹാ�ൽ വാടക രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ േചർ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് േഹാ�ൽ വാടക (₹250/മാസം) ഈടാ�ാനവേശഷി���്.

�. നം വിദ�ാർഥി�െട േപര് അഡ് മിഷൻ വർഷം
ഈടാേ��
�ക (₹)

ഈടാ�ിയ
�ക (₹)

ഈടാ�ാൻ
അവേശഷി� ു� �ക (₹)

1 �ീ. അൈദ�ത് രാജ് 2018-19 1500 (6x250) 500 1000

2 �ീ. രാമാന�് സി 2018-19 1500 (6x250) 1000 500

3 �ീ. യ� �ഷ് ണ വി 2018-19 2000 (8x250) 500 1500

4 �ീ. �ബി�് വി.എസ് 2018-19 2000 (8x250) 750 1250

5 �ീ. എബി പി.െജ 2018-19 2000 (8x250) 1500 500

6 �ീ. ഹരിശാ�് പി.എസ് 2018-19 2000 (8x250) 750 1250

7 �ീ. ജിഷ് � സജീവ് 2018-19 2000 (8x250) 500 1500

8 �ീ. അശ�ിൻ നായർ 2018-19 2000 (8x250) 1250 750

9 �ീ. അർഷൻ എ 2018-19 2000 (8x250) 1250 750

10 �ീ. അ�യ് �മാർ.െക.സി 2017-18 5000 (20x250) 1500 3500

11 �ീ. �രജ്.വി.എം 2017-18 5000 (20x250) 750 4250

12 �ീ. ദീപക് ബാ�.ടി 2017-18 5000 (20x250) 750 4250

13 �ീ. അരവി�്.പി 2017-18 5000 (20x250) 1000 4000

14 �ീ. ഷിബിൻ ദാസ്.ആർ 2017-18 5000 (20x250) 250 4750

15 �ീ. വി�.എ.എസ് 2017-18 5000 (20x250) 1000 4000

16 �ീ. ആദിത� കിരൺ 2017-18 5000 (20x250) 250 4750

17 �ീ. ആദർശ്. എം 2017-18 5000 (20x250) 750 4250

18 �ീ. അഖിേലഷ്.എം.എസ് 2017-18 5000 (20x250) 750 4250

19 �ീ. കമൽ.െക.വി 2016-17 8000 (32x250) 1500 6500

20 �ീ. ആർഷിൻ.എസ്.െജ 2016-17 8000 (32x250) 500 7500

21 �ീ. �ീരാഗ്.സി.എം 2016-17 8000 (32x250) 250 7750

22 �ീ. അശ�ിൻ.എൻ.എസ് 2016-17 8000 (32x250) 500 7500



23 �ീ. മി�ൻ �രളി 2016-17 8000 (32x250) 1000 7000

24 �ീ. �ഹാസ്.െക 2016-17 8000 (32x250) 2250 5750

25 �ീ. ഷാേരാൺ.��ൻ 2016-17 8000 (32x250) 3250 4750

26 �ീ. ആന�്.എസ് 2016-17 8000 (32x250) 1750 6250

27 �ീ. ഹരി�സാദ്.എൻ.എ 2016-17 8000 (32x250) 3500 4500

28 �ീ. അ�ഷ് ബാ�. എ 2016-17 8000 (32x250) 2000 6000

29 �ീ. അർ�ൻ.എ.ടി 2015-16 11000 (44x250) 4500 6500

30 �ീ. വി� ബാല��ൻ 2015-16 11000 (44x250) 4500 6500

31 �ീ. അഖിൽ.െക.എ 2015-16 11000 (44x250) 2000 9000

32 �ീ. അമൽ �� 2015-16 11000 (44x250) 4250 6750

33 �ീ. അജിത്.സി 2014-15 11250 (45x250) 7750 3500

34 �ീ. സ�യ് �ഷ് ണ 2014-15 11250 (45x250) 7750 3500

ആെക (എ) 146250

േകാ�് കാലാവധി �ർ�ീകരി�വ�െട വിശദാംശ�ൾ

35 �ീ. ലളിത് നാരായണൻ 2013-14 11000 (44x250) 250 10750

36 �ീ. �ീജി�് 2013-14 11250 (45x250) 4000 7250

37 �ീ. കിരൺ എം.വി 2012-13 8250 (33x250) 1000 7250

38 �ീ. അഖിൽ �േര�ൻ 2012-13 11250 (45x250) 1500 9750

39 �ീ. നാരായണൻ എസ് 2012-13 11250 (45x250) 3736 7514

ആെക (ബി) 42514

ആെക �ക (എ+ബി) 1,88,764

    �ൻവർഷ�ളിൽ പിരിെ���ാ��ത് ഉൾെ�െട 188764/- �പ േഹാ�ൽ വാടക �ടി�ിക��്. ഓേരാ
മാസേ��ം �ക െതാ��� മാസം പിരിെ��േ��ത് വാർഡെ� �മതലയാണ്. േകാഴ് സ് കാലാവധി കഴി�്
േപായവരിൽ നി�ം വാടകയിന�ിെല �ക (42514/- �പ) ഈടാ�ാനവേശഷി��ത് ഗൗരവമാണ്. ഐ.ഇ.ടി
േലഡീസ് േഹാ�ലിൽ ഓേരാ മാസേ��ം വാടക െതാ��� മാസം ഇ�പതാം തീയതി�കം അടവാ�ിയിെ��ിൽ
�ടർ�ളള ഓേരാ ദിവസ�ി�ം ഒ� �പ പിഴയിന�ിൽ ഈടാ���്, എ�ാൽ െമൻസ് േഹാ�ലിൽ ഇ�കാരം
പിഴ ഈടാ��ി�. വിദ�ാർ�ികൾ ടി.സി വാ�ാൻ വ�� സമയ�് ക ുടി�ിക തീർ�ാ�� �ിതി
വിേശഷമാ�ളളത്. �ടി�ിക �ക പിരിെ���് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ���ം, വിവരം ഓഡി�ിെന
അറിയിേ���മാണ്. േകാ�് �ർ�ീകരി� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാ�� �ക ബ�െ��വരിൽ നിേ�ാ
യഥാസമയം �ക ഈടാ��തിന് വീ� വ��ിയ വാർഡനിൽ നിേ�ാ ഈടാേ��താണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി
01/29.10.2019)

2-21   വിമൻസ് േഹാ�ൽ - 210420 �പ േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ പിരിെ���ാൻ അവേശഷി� ു�
വിമൻസ് േഹാ�ലിെല സിംഗിൾ �മിന് 175 �പ�ം െഷയറിംഗ് �മിന് 80/- �പ�മാണ് �തിമാസം വാടക
ഈടാ��ത്. 2018-19 ൽ വിദ�ാർ�ിനികളിൽ നി�് പിരിെ��േ�� വാടക 2,10,420/- �പ പിരിെ���ി�ി�.
വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 4 ആയി ഉൾെ���ിയി��്. ഈ �ക ബ�െ��വരിൽ നി�ീടാ�ി ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്. 

2-22   �ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷൻ - നി�യി�െ�� ഫീസിേന�ാൾ ��തൽ �ക ലഭി��
�ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ് എജ�േ�ഷ� കീഴിൽ 2018-19 അധ�യന വർഷേ��� വിവിധ ബി�ദ ബി�ദാന�ര
േകാഴ് �കളിേല�് �േവശന�ി�� േനാ�ിഫിേ�ഷൻ 12.08.2018, 05.10.2018, 30.11.2018 എ�ീ തീയതികളിൽ



�റെ��വി�ി��്. ��ത േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം,   ഓേരാ േകാഴ് �കൾ�ം നി�യി�െ�� ഫീസിെ� വിശദ
വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േകാഴ് സ്
അ�ിഷൻ
ഫീസ്

ട�ഷൻ ഫീസ്

(ഒ�
വർഷേ��് )

േപാേ�ജ്ചാർജ്/
േ�ാ�്
അ�ിഷൻ ഫീസ്

െമ�ി�
േലഷൻ
ഫീസ്

ആെക
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ
നം./ തിയതി

1 ബി.എ 1260 1470 55 - 2785
170466/SDE-A-ASST-
2/2017/Admn/12.08.18

2 ബി.േകാം 1260 1680 55 - 2995 ,,

3 ബി.ബി.എ 1260 3150 55 - 4465 ,,

4
ബി.എസ് .സി

(മാത് സ് )
1260 1680 55 - 2995

170466/SDE-A-ASST-
2/2017/Admn(1)/05.10.18

5

എം.എ

(അറബിക്,

മലയാളം,
ഹി�റി)

475 2625 55 - 3155
170466/SDE-A-ASST-
2/2017/Admn(1)/12.08.18

6

എം.എ

(ഹി�ി,
ഫിേലാസഫി,

േസാേഷ�ാളജി)

475 2100 55 - 2630 ,,

7

എം.എ

(എ�േണാമി�്,

ഇം�ീഷ്,
െപാളി�ി�ൽ
സയൻസ്,
സം�തം)

475 2100 55 - 2630
170466/SDE-A-ASST-
2/2017/Admn/05.10.18

8 എം.േകാം 475 2625 55 - 3155 ,,

9
എം.എസ്.സി

(മാത് സ് )
475 2100 55 - 2630 ,,

10
ബി.എ

(ഓ�ൺ �ീം)
1260 1470 55 105 2890

75217/SDE-A-ASST-
2/2017/Admn/30.11.18

11
ബി.േകാം

(ഓ�ൺ �ീം)
1260 1680 55 105 3100 ,,

സർവകലാശാലാ െവബ്ൈസ�ിൽ ലഭ�മായ ഇൻ��് െവബ് േപെ��് ��ിലി�ി �േഖന ഓൺൈലൻ ആയാണ് എ�ാ
ഫീ�ക�ം ഒ�േ��ത്. മി� വിദ�ാർ�ിക�ം അ�ിഷൻ േനാ�ിഫിേ�ഷനിെല വിവര�ൾ പരിഗണി�ാെത,
നി�ിത ഫീസിേന�ാൾ ��തൽ �കയാണ് അടവാ��ത്. ഇ��ലം 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 20,38,193/-
�പ സർവകലാശാല�് അധികം ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. േകാഴ് സ് അധികം ലഭി� �ക



1 ബി.എ 2018 അഡ് മിഷൻ 890638

2 ബി.േകാം 2018 അഡ് മിഷൻ 419178

3 ബി.എസ്.സി (മാത് സ് ) 2018 അഡ് മിഷൻ 50260

4 ബി.ബി.എ 2018 അഡ് മിഷൻ 186300

5 ബി.എ ഓ�ൺ 2018 അഡ് മിഷൻ 92810

6 ബി.േകാം ഓ�ൺ 2018 അഡ് മിഷൻ 14200

7 എം.എ 2018 അഡ് മിഷൻ 61505

8 എം.േകാം 2018 അഡ് മിഷൻ 88485

1803376

�ൻവർഷ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ി ൽ ഇേത അപാകത ��ി�ാണി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� പരിഹാര
നടപടിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാൻ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7/19.10.2019 �േഖന ആവശ�െ��െവ�ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�. വിദ�ാർ�ികൾ ഫീസിന�ിൽ അധികം �ക അടവാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാൻ േവ�
�മീകരണ�ൾ സർവകലാശാലാ െവബ്ൈസ�ിൽ ഒ�േ��താണ്. അധികം ലഭി� ഫീസ് വിദ�ാർ�ികൾ�്
തിരിെക നൽകാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-23   �.ജി.സി.യിൽ നി�ം �.ജി.സി-എ�്.ആർ.ഡി.സി.�െട �വർ�ന�ിനാവശ�മായ ₹
65,02,208 ലഭ�മാേ��താണ്
കാലി��് സർവകലാശാലാ �.ജി.സി-എ�്.ആർ.ഡി.സി.�െട �വർ�ന�മായി ബ�െ�� 2016-17, 2017-18, 2018-19
വർഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ �വെട േചർ��.

2016-17
വെര�� �ടി�ിക

2017-18 2018-19

വരവ് 60,00,000 40,00,000

െചലവ് 98,97,117 1,02,01,886

ലഭി�ാൻ ബാ�ി 2,80,509 38,97,117 62,01,886

31.03.2019 ൽ ആെക ലഭി�ാൻ ബാ�ിയായ �ക
(280509+3897117+6201886)

1,03,79,512

�.ജി.സിയിൽ നി�് ലഭി�ാൻ ബാ�ി�� �കയിൽ 38,77,304/- �പ 2019-20 വർഷ�ിൽ ലഭി�ി��്.
ഈയിന�ിൽ ലഭി�ാൻ ബാ�ിയായ 65,02,208/- (1,03,79,512–38,77,304) �പ ലഭി�വാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 14.02.2020 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/90/2020 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�്
വിനിേയാഗസാ��പ�ം �.ജി.സി.�് സമർ�ി�ി��് എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. �.ജി.സി.യിൽ നി�ളള
ഫ�് യഥാ സമയം ലഭി�ാ�തിനാൽ സർവകലാശാലാ ഫ�പേയാഗി�ാണ് െചല�കൾ നട�ിേ�ാ��ത്.
�.ജി.സിയിൽ നി�് ലഭി�ാൻ ബാ�ിയായ 65,02,208/- �പ ലഭി�വാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

2016-17 വർഷം വെര ലഭി�ാൻ ബാ�ി�� �ക ₹2,80,509/-

2017-18 ൽ ലഭി�ാൻ ബാ�ിയായ �ക ₹19,813/-

2018-19 ൽ ലഭി�ാൻ ബാ�ിയായ �ക ₹62,01,886/-

ആെക �ക ₹65,02,208/-

2-24   ഗ�് ഹൗസിൽ സൗജന� താമസ�ം േബാർഡിം�ം അ�വദി��തിനാൽ സർവകലാശാല�്
വ�മാന ന�ം സംഭവി� ു� ു
     സിൻഡിേ��ിെ� 2008.414/ 13.06.2008 ന�ർ തീ�മാന�കാരം �ാനിംഗ് ആ�് െഡവല�െമ�് �ാ �ിെ�



29.07.2008 െല PLD.D1/3438/08 ന�ർ ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം േമൽ�റ� ഉ�രവിെല �മ നം
1 �തൽ 14 വെര�� സർവകലാശാല അതിഥികൾ�് മാ�ം സൗജന� താമസ�ം സൗജന� േബാർഡിം�ം
അ�വദി�ക�ം െചയ് ത ു.

�.നം സർവകലാശാല അതിഥികൾ

1 വി.വി.ഐ.പി / വി.ഐ.പി അതിഥികൾ

2 �ാേദശിക നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.പി / എം.എൽ.എ

3

കാലി��് സർവകലാശാല�േട�ം, േകരള�ിെല മ�് സർവകലാശാലക�േട�ം ഔേദ�ാഗിക
ച ുമതലവഹി� ു�
വി.സി/പി.വി.സി/സി�ിേ��് െമ�ർമാർ/ൈവസ് െചയർമാൻ&െമ�ർ െസ��റി ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
കൗൺസിൽ/ രജി�ാർ/ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ/കൺേ�ാളർ

4 കാലി��് സർവകലാശാല�െട �ൻ വി.സി/പി.വി.സി

5 ഔേദ�ാഗിക �ത�നിർവഹണം നട�� മല� ുറം ജി�ാ കളക ് ടർ/എസ്.പി

6
േദശീയ തല�ിേലാ അ�ാ�േതാ ആയ �ഭാഷണ�ൾ, മ�് സാ�ഹിക �സക ്തി�ളള പരിപാടികൾ
എ�ിവ അവതരി�ി�ാൻ എ�ിയ അതിഥികൾ

7 �.ജി.സി / ക�ി�ികൾ / മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികൾ എ�ിവയിെല െമ�ർമാർ

8 സർവകലാശാല�െട �ണം സ�ീകരി�് എ�ിയ സ�ാത� സമര േസനനികൾ

9 �ാഫ് െസലക ്ഷൻ ക�ി�ി െമ�ർമാർ (സബ് ജക ് ട് എക ്േ�ർ�് )

10 ൈഹേകാർ�് ജഡ്ജ്/ േകരള ഗവൺെമ�ിെ� അഡ�േ��് ജനറൽ/മ�് �ിൻസി�ൽ െസ��റിമാർ

11 വി.സി/പി.വി.സി/രജി�ാർ എ�ിവ�െട �പാർശ�ളളവർ

12 പരിപാടി�െട ഭാഗമായി സർവകലാശാലയിൽ എ�ിേ�ർ� പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷൻ െചയർമാൻ

13

ഔേദ�ാഗിക പരിപാടികൾ�് സർവകലാശാലയിൽ ആഗതരാക ു� േകാർ�േറഷൻ േമയർ, പ�ായ�്
�സിഡ�്,
��വാ�ർ േദവസ�ം േബാർഡ് െചയർമാൻ, വനിതാ ക�ീഷൻ, ഇൻേഫാർേമഷൻ ക�ീഷൻ, ൈമേനാറി�ി
ക�ീഷൻ െമ�ർ

14 സർവകലാശാല�െട �ണം സ�ീകരി�് പരിപാടികൾ�ാെയ�ിയ േനാബൽ സ�ാന േജതാ�ൾ

എ�ാൽ, ഗ�് ഹൗസ് അേ�ാമേഡഷൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ഉ�രവിൽ ഉൾെ�ടാ� അതിഥികൾ�്
സൗജന� താമസ�ം േബാർഡിം�ം അ�വദി��. വിശദ വിവരം താെഴെ�ാ���.

I. വി.വി.ഐ.പി അേ�ാമേഡഷൻ

�മ

നം

രജി�റിെല
�.നം

േപര് / േമൽവിലാസം
തീയതി

�റി�െട തരം
അർഹമായ
വാടക�തൽ വെര

1 69 േഡാ.എൻ.എസ്.���മാർ, �.എസ്.എ
09.10.18
AN

11.10.18
AN വി.വി.ഐ.പി/11

2100

(1050*2)

2 70 േഡാ.എൻ.എസ്.���മാർ, �.എസ്.എ 09.10.18 11.10.18 വി.വി.ഐ.പി/10
2100

(1050*2)

3 116
ആർ.ച�ൻ പിൈ�, എ�ിക��ീവ്  ഡയറ�ർ,
േകരള�ീ മ�സിയം.

02.01.19 03.01.19 വി.വി.ഐ.പി/06
2100

(1050*2)

4 117
േമാഹൻ.എം, െ�ാജ�് എ�ിനീയർ, േകരള�ീ
മ�സിയം.

02.01.19 03.01.19 വി.വി.ഐ.പി/05
2100

(1050*2)

5 118 േഡാ.േവ�േഗാപാൽ, �ൻ 02.01.19 03.01.19 വി.വി.ഐ.പി/07 2100



ഡയറ�ർ, എൻ.എം.എൻ.എ�്, ന� ഡൽഹി (1050*2)

6 225
എൻ. രാജ് �മാർ, േജായി�്

ക�ീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാ�്, തി��ർ.
28.03.19 23.04.19 വി.വി.ഐ.പി/06

59535

(2205*27)

7 227
 േഡാ.അസീം.സി.എൻ, േ��് േകാ ഓർഡിേന�ർ,
ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഹയർ െസ�ൻഡറി
എ ജ�േ�ഷൻ, തി�വന��രം

30.03.19 31.03.19 വി.വി.ഐ.പി/09
2100

(1050*2)

8 18 െ�ാ. ന�ിത ബാ�, ഡൽഹി �ണിേവ�ി�ി 13.04.18 16.04.18 വി.വി.ഐ.പി/06

8000

(2000*4)
പഴയ
നിര�്

9 108 െ�ാ.ജി.എസ്.ജയരാജൻ, േകരള �ണിേവ�ി�ി 11.12.18 11.12.18 വി.വി.ഐ.പി/07 1000

10 109
െ�ാ.എസ്.�ഭാകർ,

എം.എസ്.�ണിേവ�ി�ി, തി�െനൽേവലി
11.12.18 12.12.18 വി.വി.ഐ.പി/05

2100

(1050*2)

11 120
െ�ാ.േഗാപിനാഥ് ��കാട്,

മായ അ�ാഡമി, തി�വന��രം.
09.01.19 11.01.19 വി.വി.ഐ.പി/04

3150

(1050*3)

12 129
േഡാ.എസ് രംഗരാജൻ,

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ, ബാം�ർ
26.01.19 27.01.19 വി.വി.ഐ.പി/07

2100

(1050*2)

13 173
എ.രാമൻ, ചാൾസ് �ി�് �ണിേവഴ�ി�ി,
ഓേ�ലിയ

25.02.19 26.02.19 വി.വി.ഐ.പി/06
2100

(1050*2)

14 192
േഡാ.എൻ.സി.ജീസസ് രാജ്�മാർ,
എസ്.ആർ.എം. �ണിേവ�ി�ി.

01.03.19 02.03.19 വി.വി.ഐ.പി/06
2100

(1050*2)

15 199 എൻ.എസ്.മാധവൻ, െകാ�ി-20 04.03.19 04.03.19 വി.വി.ഐ.പി/12 1050

16 200
എൻ.െക.രാജ�കാശ്. ജയവർ�ന�െര
�ണിേവ�ി�ി, �ീല�.

04.03.19
AN

06.03.19
AN

വി.വി.ഐ.പി/11
2100

(1050*2)

17 215

േഡാ.പി.ഒ.പ�ര�, േപാ�ിേ�രി �ണിേവ�ി�ി.

 േഡാ. ബാല��രാജൻ,

േപാ�ിേ�രി �ണിേവ�ി�ി.

20.03.19 20.03.19 വി.വി.ഐ.പി/09 1050

ആെക (എ) ₹ 96885/-

II മ��വ

�മ

നം

രജി�റിെല
�.നം

േപര് / േമൽവിലാസം
തീയതി

�റി�െട തരം
അർഹമായ
വാടക�തൽ വെര

1 4 �ഹ�ദ് ജംഷീദ്,ടി.വി, സി.പി.ഒ.9937 04.04.18 04.04.18 സി/8, സിംഗിൾ 265

2 5 അ�ൺ �മാർ, സി.പി.ഒ.10044 04.04.18 04.04.18 സി/6, സിംഗിൾ 265

3 31 �ഹ�ദ് ജംഷീദ്.ടി.വി, സി.പി.ഒ.9937 10.04.18 13.04.18 സി/3, സിംഗിൾ

3180

(രജി�ർ
�കാരം)

4 32 �ീരാജ്, സി.പി.ഒ.10203 10.04.18 13.04.18 സി/6, സിംഗിൾ 3180



(രജി�ർ
�കാരം)

5 33 ഷിജിൽ, സി.പി.ഒ.9954
10.04.18
AN

13.04.18
AN

സി/8, സിംഗിൾ

3180

(രജി�ർ
�കാരം)

6 38 �ധീഷ്.െക, സി.പി.ഒ.10318 11.04.18 11.04.18 സി/5, സിംഗിൾ

315

(രജി�ർ
�കാരം)

7 56
േഡാ.സി�.ആർ, മലബാർ കാൻസർ െസ�ർ,
തലേ�രി

16.04.18
AN

19.04.18
AN

എഫ്/8,
സിംഗിൾ

945

(315 *3)

(രജി�ർ
�കാരം)

8 181 ദിവ�.സി, എ.ഡ�.എ�്. െ�ഷ�ൽ േകാേളജ് 11.05.18 11.05.18
എഫ്/13,
സിംഗിൾ

100

9 309 െ�ാ. ബാല���ണ�ൻ രാജ 06.07.18 06.07.18 എ/3, എ.സി 370

10 350 ഷാജിൽ.�.െക, ടി.ജി.എ�്.എസ്.ബാ�േ�രി 21.07.18 22.07.18 എ/6 210

11 351 ഹസാബ് കരമന 21.07.18 21.07.18 എ/10 105

12 359 ഫസൽ �ഹ�ദ് സാലിഹ്,േകരള �ണിേവ�ി�ി 24.07.18 24.07.18 എഫ്/9 530

13 390 െ�ാ.േജാർ�് വർഗീസ്, തി�വന��രം 30.07.18 30.07.18 എ.സി 525

14 445
സലാ��ീൻ.െക, അസി.െ�ാഫ�ർ, അറബി�്,
മഹാരാജാസ്, എറണാ�ളം

13.08.18 13.08.18 എഫ്/10 105

15 446
സതീഷ് ബാലൻ, തി�വന��രം

�ട്േബാൾ േകാ�്
14.08.18 17.08.18 എ/02

420

(105 *4)

16 452
െ�ാ.പി.പി.�ദ��ൻ, ഫിസി�് പഠനവ��്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

14.08.18 19.08.18 എഫ്/11
2100

(350 *6)

17 453
െ�ാ.പി.പി.�ദ��ൻ, ഫിസി�് പഠനവ��്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

14.08.18 19.08.18 എഫ്/12
2100

(350 *6)

18 454
െ�ാ.പി.പി.�ദ��ൻ, ഫിസി�് പഠനവ��്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

14.08.18 19.08.18 എഫ്/10
2100

(350 *6)

19 456
 േഡാ.�ഹ�ദ് ഹനീഫ, അസി.െ�ാഫ�ർ,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

17.08.18 20.08.18 എഫ്/08 1590

20 468 താഹിസ മൗ�ബ്, 28.08.18 08.09.18 എ/07
1260

(105*12)

21 469 ശിൽപ അജയ�മാർ, ക�ർ 28.08.18 28.08.18 എഫ്/02 105

22 509
അ�ൾ റസാ�്, െസ�ൻ ഓഫീസർ, ജി.എ.2,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

09.09.18 09.09.18 എ/08
210

(105*2)

23 548
േഡാ.എ.ഗംഗാ�സാദ്, േബാ�ണി പഠനവ��്,

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
17.09.18 19.09.18 എ/07

315

(105 *3)



24 641 ജി.രാജ, േകരള �ണിേവ�ി�ി 28.09.18 28.09.18 എഫ്/03,
എ.സി

370

25 649 അ�പ്.ജി, �ളി�ൽ ഹൗസ്, ആ�വ
27.09.18
AN

29.09.18
AN

എഫ്/08
210

(105*2)

26 663
ലിേജാ.ഇ.േജാൺ, േവാളിേബാൾ േകാ�്,

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
04.10.18 07.11.18 എ/11

3570

(105 *34)

27 706
 േഡാ.എ.നസ��ീൻ, െ�ാഫ�ർ,

േകരള �ണിേവ�ി�ി
14.10.18 14.10.18 എഫ്/07 105

28 710
വി�.ടി.സി, ജി�ാ േ�ാർട്സ് കൗൺസിൽ,

��ർ
15.10.18 19.10.18 എ/08

420

(105 *4)

29 750
വി�.ടി.സി, ജി�ാ േ�ാർട്സ് കൗൺസിൽ,

��ർ
22.10.18 22.10.18 സി/10 105

30 751
ഇ�.എം.എസ്, ആർ.ജി.എം. ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, അ��ാടി

22.10.18 22.10.18 എഫ്/11 105

31 759
േഡാ.എൻ.െക.ദീപക്, ഫിസി�് ഡി�ാർ�്െമ�്,
ക�ർ �ണിേവ�ി�ി

23.10.18 23.10.18 എഫ്/11 105

32 814
സി.പി.രാജേശഖരൻ, �ൻ ഡയറ�ർ, ഏ.ഐ.ആർ,
േകാഴിേ�ാട്

31.10.18
AN

02.11.18
AN

എഫ്/04,
എ.സി

740

(370 *2)

33 903
ഹർബിൻ.സി.േലാന�ൻ, േകാ�്,കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി

15.11.18
AN

20.11.18
AN

എ/03, എ.സി
1850

(370 *5)

34 920 അ�ൾ വിൻസ�്, മൗലാന േകാേളജ്, മല�റം 20.11.18 22.11.18 എ/06,

1110

(രജി�ർ
�കാരം)

35 923 ല�ന�് രാേജഷ് മാധവൻ, അസി.െ�ാഫ�ർ 21.11.18 22.11.18 എ/09 210

36 953
േഡാ.ടി.�ഹ�ദ് സിറാ��ീൻ,

അറബി�് പഠന വ��്, ഗവ. ��ൻ േകാേളജ്
23.11.18 24.11.18 എഫ്/14 210

37 982
േഡാ. �ധാകരൻ, അസി.െ�ാഫ�ർ, �േവാളജി
പഠന വ��്

27.11.18 27.11.18
എഫ്/03,
എ.സി

370

38 1015 എൽ.എ.രാേജഷ് മാധവൻ, �ീ�� േകാേളജ് 29.11.18 29.11.18 എ/06 105

39 1023 ജി.േഷാംഗിത് ദാസ്, �ീ�� േകാേളജ് 30.11.18 30.11.18 എഫ്/05 105

40 1166
മനീഷ എ�ഹാം, ൈ��്

േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട
16.12.18 17.12.18 സി/02 210

41 1196
െ�ാഫ�ർ. എം.എ�്.ഇ�ിയാസ്,
�ൾ ഓഫ് ഗാ�ിയൻ േതാ�്സ്,
മഹാ�ാ ഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി

20.12.18 20.12.18
ഓൾഡ്
വി.ഐ.പി/13

500

42 1242 �ലബ് ച�് േദവാംഗൻ, �െന �ണിേവ�ി�ി, �െന 29.12.18 29.12.18 എഫ്/13 105

43 1265
േഡാ.െക.�ീധരൻ, അേ�ാസിേയ�് െ�ാഫ�ർ,
േ�ാർ�്സ് സയൻസ്, അ�ാമൈല �ണിേവ�ി�ി

06.01.19 08.01.19 എഫ്/04,
എ.സി

740

(370 *2)



44 1268 �ീമ.എം.പി, അസി.െ�ാഫ�ർ,
ജനറൽ എഡ�േ�ഷൻ, മല�റം.

07.01.19 09.01.19 എഫ്/13 1060

(രജി�ർ
�കാരം)

45 1360 െക.എം.അജിർ��ി, മാ��ംെതാടി, എടവ
21.01.19
AN

23.01.19
AN

എ/07
210

(105*2)

46 1401
ഷീബ.െക, അസി.െ�ാഫ �ർ,
ഗവ.േകാേളജ്, പാല�ാട്

29.01.19 31.01.19 എഫ്/14
315

(105 *3)

47 1412 ഫൗസിയ ഫാ�ിമ, സിനിമാേ�ാ�ാഫർ 30.01.19 31.01.19 എഫ്/12
210

(105 *2)

48 1428 അലിഷ.എം.പി, സി.ഡി.എം.ആർ.പി, ക�ർ 31.01.19 03.02.19 എഫ്/15
420

(105 *4)

49 1429 സിജിൻ േജാസഫ്, സി.ഡി.എം.ആർ.പി, ക�ർ
31.01.19
AN

02.02.19
AN

എ/11
210

(105 *2)

50 1430 എടമന �സാദ്, െചൈ� ഐ.ഐ.ടി 31.01.19 31.01.19 എ/05 105

51 1609
ഇ�.എം.എസ്, അസി.െ�ാഫ�ർ,
ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ,
ആർ.ജി.എം.ഗവ. േകാേളജ്

27.02.19 24.02.19 സി/10
210

(105 *2)

52 1612

േഡാ.ബി.എസ്.ജ�ന,

െ�ാഫ�ർ & െഹഡ്,
ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷ്,
േകരള �ണിേവ�ി�ി.

23.02.19 24.02.19 എഫ്/08
210

(105 *2)

53 1657
ജി.�ീ�മാർ, െട�ി�ൽ ഓഫീസർ,
േകരള േ�ാർ�സ് കൗൺസിൽ

06.03.19
AN

08.03.19
AN

എഫ്/08,
എ.സി

740

(370 *2)

54 1678
സി.ചാപ്മാൻ, ൈമ�ർ സൗ�്,
സ�ീർ �ൈ�ൻ

11.03.19
AN

13.03.19
AN

എ/2, എ.സി
740

(370 *2)

55 1704 േഡാ.എം.എ.ഓഥർ 15.03.19 15.03.19
എഫ്/04,
എ.സി

370

56 1759 േഡാ.എ.ടി േ�സ���ി, വ�തല, െകാ�ി 18.0319 21.03.19
ഓൾഡ്
വി.ഐ.പി/13

1500

(500 *3)

57 1745 ഹർഷൻ, എഡി�ർ, 24 ചാനൽ, എറണാ�ളം 20.03.19 20.03.19 എഫ്/04,എ.സി 370

58 1752 െക.ബി.േവ�, മനാ�് േലൻ, ��ർ 22.03.19 22.03.19 എഫ്/11 370

59 1757

ഷാമിലി.എം.എസ്,

ഫാ�ൽ�ി െമ�ർ, എം.എൻ.ആർ.സി.ഇ.,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ,
ൈഹദരാബാദ്

22.03.19 22.03.19 എഫ്/08 105

60 1814
സതീഷ്.പി.എ�്,
ഡയറ�ർ ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ

31.03.19 31.03.19
ഓൾഡ്
വി.ഐ.പി/13

500

ആെക (ബി) ₹42,365/-



സർവകലാശാല ഉ�രവിെല നിബ�നകൾ പാലി�ാെത ഗ�് ഹൗസ് വാടക അ�വദി�തിനാൽ ആെക 139,250/-
�പ�െട (₹96,885(എ)+₹42,365(ബി)) ന�ം സർവകലാശാല ഫ�ി��ായി. വാടക ഈടാ�ിയി�െ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്, ഇ�ാെയ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ വ��മായ വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്. ഗ�് ഹൗസിൽ അതിഥികൾ�് സൗജന� താമസ�ം േബാർഡിം�ം അ�വദി��ത് വി.സി/
പി.വി.സി/രജി�ാർ എ�ിവരിലാ�െടെയ�ി�ം �പാർശ �കാരമാേണാെയ�് വിശദീകരിേ��താണ്.

ഭാഗം -3 
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3-1   െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ ഹയർ േ�ഡ് (FC&D), �ൾ ഓഫീസർ
ത�ികകളിെല �ാന�യ�ം
ൈട�ി�് ത�ികയിെല െ�ാേമാഷൻ സംബ�ി�് 1978 െല കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് ഓർഡിനൻസ് അധ�ായം
XV, െഷഡ�ൾ, (ബ�. ചാൻസലർ 14/09/2014 ൽ അംഗീകരി� േഭദഗതി �കാരം, 2009 െല ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ്
(ജി.ഒ. (പി.) 86/2011/ഫിൻ/26.02.2011 ) എ�ിവ ത�ിൽ െപാ��േ��കൾ നിലനിൽ���്. ഇത് സംബ�ി�്
4743/Ad. E. ASST-3/ 2012/CU ന�ർ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ ��യിൽെ�� വ�തകൾ �വെട വിവരി��.

1) 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് [ ജി.ഒ(പി) ന�ർ 86/2011/ഫിൻ തീയതി 26.2.2011 ] �കാരം ൈട�ി�്
ത�ികയിെല െ�ാേമാഷൻ ത�ികകളായ െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഹയർ േ�ഡ്,
�ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകൾ നി� �ലാ�ക�ം 1:1 അ�പാത�ിൽ ഓഫീസ് ���് (18740 – 33680),
ഓഫീസ് ���് (ഹയർേ�ഡ് ) (20740 – 36140) ത�ികകൾ അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. നിലവിൽ െസ�ൻ
ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഹയർ േ�ഡ്, �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകളി��വർ�് അവ�െട
ശ�ളെ�യിലിെ� കറേ�ാ�ിംഗ് െ�യി�കളിൽ �ടരാെമ�ം വ��മാ�ിയി��്. േമൽ പരാമർശി� ഉ�രവ്
�കാരം ൈട�ി�് ത�ികയിെല െ�ാേമാഷൻ സാധ�തകൾ താെഴ വിവരി�� �കാരമാണ്.

ശ�ള െ�യിൽ

(�ീ റിൈവസ്ഡ് )

എൽ.ഡി. ൈട�ി�് : 10480-18300

� .ഡി. ൈട�ി�് : 13900-24040

സീനിയർ േ�ഡ് ൈട�ി�് : 16180-29180

െസല�ൻ േ�ഡ് ൈട�ി�് : 16980-31360

ഓഫീസ് ���് : 18740-33680

ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) : 20740-36140

1978 െല കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് ഓർഡിനൻസ് അധ�ായം 15 െഷഡ�ൾ �കാരം (ബ�. ചാൻസലർ 14/09/2014
ൽ അംഗീകരി� േഭദഗതി �കാരം)

1.എൽ.ഡി.ൈട�ി�്

2.�.ഡി.ൈട�ി�്

3.സീനിയർ േ�ഡ് ൈട�ി�്

4.െസല�ൻ േ�ഡ് ൈട�ി�്

5.ഓഫീസ് ���്

6.െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D)

7.െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഹയർ േ�ഡ്

8.�ൾ ഓഫീസർ



എ�ീ ത�ികകളാണ് നിലവി��ായി��ത്.

2) 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് സമയ�് (ജി.ഒ. (പി.) 86/2011/ഫിൻ/26.02.11) നിലവി��ായി�� ഓഫീസ്
���്, െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) , െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഹയർ േ�ഡ്, �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികക�െട
വിവരം �വെട േചർ��.

�മ

ന�ർ
ത�ിക

ത�ികക�െട
എ�ം

ശ�ള െ�യിൽ

(�ീ
റിൈവസ്ഡ് )

ശ�ള െ�യിൽ (₹ )

(റിൈവസ്ഡ് )

1 ഓഫീസ് ���് 25 10790 - 18000 18740 - 33680

2
െസ�ൻ ഓഫീസർ

(FC & D)
15 10790 - 18000 18740 - 33680

3

െസ�ൻ ഓഫീസർ

( FC & D) ഹയർ
േ�ഡ്

15 11910 - 19350 20740 - 36140

4 �ൾ ഓഫീസർ 4 12930 - 20250 22360 - 37940

ആെക 59

3) U.O. No. 4068/2013/CU തീയതി 20.9.2013 �കാരം താെഴ വിവരി�� ജീവന�ാർ�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ
േ�ഡ് ) ത�ികയിേല�് (20740 – 36140) 1.2.2011 �ാബല��ിൽ �ാന�യ�ം നൽകി.

�മ

ന�ർ
ജീവന�ാരെ� േപര്

ഓഫീസ് ���് (ഹയർ
േ�ഡ് )

�ാബല� തീയതി

റിമാർ�്

1 �ീ േറാഷൻ.പി.ടി 01.02.2011

2 �ീമതി നിർ�ല.െക.ക��റം 01.02.2011

3 �ീമതി �മാരി.െക.െക 01.02.2011

4 �ീമതി ത�മണി.പി 01.02.2011

5 �ീമതി ത�.എ.െക 01.02.2011
31.3.2011 ന്
വിരമി�.

6 �ീമതി ര�ി ശ�ർ.െക.സി 01.02.2011

7 �ീ അ�. ടി 01.02.2011

8 �ീ രാമച�ൻ.െക 01.02.2011

9 �ീമതി �ഭ�.വി 01.02.2011

10 �ീ അലവി��ി.സി.െക 01.02.2011

11 �ീമതി ല�ി��ി. െക.പി 01.02.2011

12  �ീ �ശാ�് �മാർ.െക.ആർ 01.02.2011

13 �ീമതി ലീല രമണൻ. െക 01.04.2011

4) 01/02/2011 ൽ  െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ശ�ള െ�യിൽ 18740 – 33680 ഉം ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് )
െ� ശ�ള െ�യിൽ 20740 – 36140 ഉം ആണ്. െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) ത�ികയിൽ േജാലി െച��വർ�്
ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ( 20740- 36140 ) അ�വദിേ��� സംബ�ി�് U.O. No. 4743/Ad. E. ASST-
3/2012/CU തീയതി 19.9.2013 �കാരം സർ�ാരിൽ നി�ം ��ീകരണം േതടിയി��.



5) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� 31284/B1/13/H.Edn തീയതി 6.1.2015 ന�ർ ക� �കാരം നിലവി�� �ൾ ഓഫീസർ,
െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) ഹയർ േ�ഡ്, െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) എ�ിവെര സീനിേയാറി�ി �കാരം ഓഫീസ്
���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിേല�് place െച�ാ�ം 20740 – 36140 െ�യിൽ അ�വദി�ാ�ം അ�െന ശ�ള
െ�യിലിെല അേനാമലി പരിഹരി�ാ�ം നിർേ�ശി�. ��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ U.O. No.
3516/2015/Admn തീയതി 01.4.2015 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം ത�മയം  െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) ത�ികയി��
താെഴ പറ�� ജീവന�ാർ�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിൽ (20740 – 36140) place െച�
(ശ�ളനിർ�യാ��ല�ം ഇ�ാെത).

�മ

ന�ർ
ജീവന�ാരെ� േപര് ശ�ള െ�യിൽ �ാബല� തീയതി

1 �ീമതി മായാേദവി. എം 20740 - 36140 01.02.2011

2 �ീമതി �ഭാവതി. എം 20740 - 36140 01.02.2011

3 �ീമതി �ീൈശല കട�നാട് 20740 - 36140 01.02.2011

4 �ീമതി ലത.ഡി 20740 - 36140 01.02.2011

5 �ീ ബലരാമൻ. എം 20740 - 36140 01.02.2011

6 �ീ ബാല���ണ�ൻ. െക 20740 - 36140 01.02.2011

7 �ീ �ഹ�ദ് സലാ��ീൻ. സി 20740 - 36140 01.02.2011

8 �ീ േദവൻ. െക 20740 - 36140 01.02.2011

9 �ീമതി രാധ. െക 20740 - 36140 01.02.2011

10 �ീ �രളീധരൻ.� 20740 - 36140 01.02.2011

11 �ീമതി ഗിരിജ. എൻ.എസ് 20740 - 36140 01.02.2011

12 �ീമതി േകാമള അ� 20740 - 36140 01.02.2011

13 �ീ പരേമശ�രൻ.െക.എൻ 20740 - 36140 01.02.2011

14 �ീമതി സഫിയ. ടി.എ 20740 - 36140 01.02.2011

6) ഈ കാര�ാലയ�ിെല എൽ.എഫ്. സി.�. ജി 1/480/2015 തീയതി 4.8.2015 ന�ർ ക� �കാരം െസ�ൻ
ഓഫീസർ (FC&D) ത�ികയി�� അേനാമലി (ശ�ളനിർ�യാ��ല�േ�ാെട ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് )
ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ ലഭി� �നിയർമാർ ��തൽ ശ�ള�ിന് അർഹരാ��ത് ) പരിഹരി��തിന്
സർ�ാരിേല�് എ�താ��താെണ�് അറിയി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ സർവകലാശാല 4743/Ad.E. ASST-
3/2012/CU തീയതി 8.6.2015 ന�ർ ക� �കാരം അേനാമലി സംബ�ി� വിഷയ�ിൽ വ��ത വ���തിനായി
സർ�ാരിേല�് ക�യ�.

7) നിലവി�� െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് ) (FC&D) , �ൾ ഓഫീസർ എ�ിവെര
ഓഫീസ് ���്, ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികകളിൽ place െചേ��� സംബ�ി�് ധനകാര�
വ��ിെ� 20.11.2015 െല 67023/PRC/D3/2015/Fin ന�ർ ക�ിൽ വ��മാ�ിയി��്. ആയ� �കാരം നിലവി��
െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) , െസ�ൻ ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് ) (FC&D) , �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകളിൽ
ഉൾെ��വെര �തിയ േറേഷ�ാ �കാരം 1:1 അ�പാത�ിൽ ഓഫീസ് ���്, ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് )
ത�ികകളിേല�് place െചേ���ം ��ത ജീവന�ാർ�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിൽ �ൾ 28 A
�കാര�� ശ�ള നിർ�യ�ിന് അർഹത��ായിരി��തെ��ം 25 ഓഫീസ് ���് ത�ികകളിൽ 13 എ�ം
ഓഫീസ് ���്, 12 എ�ം ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) എ�ീ ത�ികകളി�മായി വിന�സി�ണെമ�ം
വ��മാ�ിയി��്.

8. U.O. No. 1562/2016/Admn. തീയതി 12.2.2016 �കാരം 01.02.2011 െല 59 ജീവന�ാെര താെഴ വിവരി�� �കാരം
ഓഫീസ് ���്, ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) എ�ീ ത�ികകളിൽ വിന�സി� ു.

ത�ിക ത�ികക�െട ശ�ള െ�യിൽ ഓഫീസ് ���്



�നർ വിന�ാസം എ�ം (ഹയർ േ�ഡ് )
ത�ികയിൽ �ൾ 28
A �കാര�� ശ�ള
നിർ�യ�ി��
അർഹത

2004 ശ�ള
പരി�രണം

2009 ശ�ള
പരി�രണം

ഓഫീസ് ���്

13 numbers as per cadre
strength, but a total of 47 (ie.
An excess of 34 due to re
arrangement)

13 (ഓഫീസ്
���് )

10790 -
18000

18740-
33680

അർഹത��്.

12 ഓഫീസ്
���്

10790 -
18000

18740-
33680

അർഹത��്

15 (െസ�ൻ
ഓഫീസർ
(FC&D)

10790 -
18000

18740-
33680

അർഹതയി�

7 (െസ�ൻ
ഓഫീസർ
(FC&D)
ഹ.േ�)

11910 -
19350

20740-
36140

അർഹതയി�

ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

12 (asper Cadre strength)

8 (െസ�ൻ
ഓഫീസർ
(FC&D)
ഹ.േ�)

11910 -
19350

20740-
36140

അർഹതയി�

4 �ൾ
ഓഫീസർ

12930-
20250

22360-
37940

അർഹതയി�

9. 20.11.2015 െല 67023/PRC/03/2015/Fin ന�ർ സർ�ാർ ക� �കാരം താെഴ പറ�� ജീവന�ാർ�് ഓഫീസ്
���് (ഹയർ േ�ഡ് ) െ�ാേമാഷൻ നൽകിയത് ( U.O. No. 4068/2013/CU dated 20.9.2013 �കാരം) റ�് െച�ക�ം
ഓഫീസ് ���് (18740- 33680) ത�ികയിൽ �ടരാൻ അ�മതി നൽ�ക�ം െച�

�മ

ന�ർ
ജീവന�ാരെ� േപര്

െ�ാേമാഷൻ
�ാബല�
തീ�തി

റിമാർ�്

1 �ീ. േറാഷൻ. പി.ടി 01.02.2011 31.5.2016 ന് വിരമി�

2
�ീമതി. നിർ�ല.
െക.കേ��റം

01.02.2011

3
�ീമതി. �മാരി.
െക.െക

01.02.2011 31.12.2014 ന് വിരമി�.

4
�ീമതി. ത�മണി.
പി

01.02.2011 31.03.2019 ന് വിരമി�.

5 �ീമതി. ത�.എ.െക 01.02.2011 31.3.2011 ന് വിരമി�.

6
�ീമതി. ര�ി ശ�ർ.
െക.സി

01.02.2011

7 �ീ. അ�. ടി 01.02.2011 31.3.2019 ന് വിരമി�.

8 �ീ. രാമച�ൻ. െക 01.02.2011 30.11.2013 ന് വിരമി�.

9 �ീമതി. �ഭ�. വി 01.02.2011

10
�ീ. അലവി��ി.
സി.െക

01.02.2011



11 �ീമതി, ല�ി��ി.
െക.പി

01.02.2011

12
�ീ. �ശാ�് �മാർ.
െക.ആർ

01.02.2011

13
�ീമതി. ലീല
രമണൻ. െക

01.04.2011

14 �ീമതി. ��ലത.വി 01.12.2013
ഉ�രവ് ന�ർ U.O. 1414/2014/CU തീയതി
13/02/2014 �കാരം ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�.

15
�ീ.
േവ�േഗാപാലൻ.െക

01.01.2015
ഉ�രവ് ന�ർ U.O. 9477/2015/Admn.
തീയതി 09/09/2015 �കാരം ഹയർ േ�ഡ്
അ�വദി�.

10. U.O. No. 1562/2016/Admn dated 12.02.2016 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം 1.2.2011 തീയതിയിൽ െസ�ൻ ഓഫീസർ
(FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് ) (FC&D), �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികയി�� താെഴ പറ��
ജീവന�ാെര ഓഫീസ് ���് ( 18740-33680), ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) (20740-36140) ത�ികകളിേല�്
place െച�. (ഇവർ�് 28 A ശ�ള നിർ�യ�ിന് അർഹത��ായി��ി�).

�മ

ന�ർ
േപര്

ഐ.ഡി

ന�ർ

ത�ിക

01.02.2011

ഓഫീസ്
���്
ത�ികയിേല�്
േ�സ് െച�
തീയതി

ഓഫീസ്
���്

(ഹയർ േ�ഡ് )
ത�ികയിേല�്
േ�സ് െച�
തീയതി

വിരമി�
തീയതി

റിമാർ�്

1
�ീ. ദാേമാദരൻ.
പി.പി

2127
�ൾ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2011 31.05.2012 -

2 �ീ. രാജൻ. എം 2046
�ൾ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2011 - -

3
�ീ. �േരഷ്
ചാൾസ്. ജി

1005
�ൾ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2011 31.03.2011 -

4
�ീ.
േഗാപാല��ൻ. വി

1434
�ൾ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2011 31.03.2011 -

5
�ീ. അ�ൽ മജീദ്.
സി

1431

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 31.01.2016

Promoted
as Pool
Officer
w.e.f
01.04.2011
and fixation
benefits
granted as
per
judgement
of HHC

6 �ീമതി. േഷർലി.
െക.എം.

1465 െസ�ൻ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2011 31.10.2012 Promoted
as Pool
Officer
w.e.f



(FC&D)
HG

01.04.2011
and fixation
benefits
granted as
per
judgement
of HHC

7
�ീ. േമാഹനൻ.
എം.സി

1503

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 31.03.2012 -

8 �ീമതി. ലീല. െക 1506

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 31.10.2011 -

9
�ീ. ന��മാർ.
പി.എം

1493

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 31.12.2011 -

10
�ീമതി. ആമിന.
എം

1655

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 31.01.2015 -

11
�ീമതി. ഗീത
�മാരി. െക.എസ്

1726

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 - -

12
�ീ. �ഹ�ദ്
അസ��. ബി

1584

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011 01.02.2011 30.04.2015 -

13
�ീ. േജാസഫ്
സി�ിയൻ. എഫ്

1762

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011
01.04.2011 vice
Sri.Suresh
Charles retired

30.11.2014 -

14
�ീ. രാമ��ൻ.
എൻ.എസ്

1763

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011

01.04.2011 vice

Sri.
Goplalakrishnan.
V. Retired

31.5.2016 -

15 �ീമത.
ജമീല.പി.എം

1766 െസ�ൻ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.11.2011 vice
Smt. Leela. K.
retired

31.12.2019 -



(FC&D)
HG

16 �ീമതി. വ�ല. പി 2153

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011

01.01.2012

vice

Sri.Nandakumar.
P.M.

retired

28.02.2015

17

�ീമതി.
നാരായണി.

െക.പി

2184

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011

01.04.2012 vice

Sri. Mohanan.
M.C. Retired

31.01.2017

18
�ീ. അ�ൾ കരീം

ആ��ൽ ���്
2358

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)
HG

01.02.2011

01.06.2012 vice

Sri. Damodaran.
P.P. Retired

30.09.2019

19
�ീമതി. മായാേദവി.
എം

2214

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.11.2012 vice

Smt. Shirly.

K.M. Retired

31.03.2016

20
�ീമതി. �ഭാവതി.
എം

2330

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.12.2014 vice

Sri. Joseph
Cyprian. F
Retired

21
�ീമതി. �ീൈഷല

കട�നാട്
2236

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.02.2015 vice

Smt. Amina. M
Retired

-

22 �ീമതി. ലത.ഡി 2232

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.03.2015 vice

Smt. Valsala.P
Retired

-

Deputation
to DHSE
Absorbed
in DHSE
w.e.f
01.06.2015

23
�ീ. ബലരാമൻ.
എം

2302

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.03.2015 vice

Smt. Latha. D on
deputation

- -

24

�ീ.
ബാല���ണ�ൻ.

െക

2358

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011

01.05.2015 vice

Sri. Asadullah. B.
Retired

31.01.2020 -

25 �ീ. �ഹ�ദ്
സലാ��ീൻ. സി.

2323 െസ�ൻ
ഓഫീസർ

01.02.2011 01.02.2016 vice -



(FC&D) Sr. Abdul
Majeed. C

Retired

26 �ീ. േദവൻ.െക

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 - -
Expired on
30/07/2015

27 �ീമതി. രാധ. െക

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 - 31.05.2015 -

28 �ീ. �രളീധരൻ. �

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 Not due 31.10.2019 -

29
�ീമതി. ഗിരിജ.

എൻ.എസ്

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 Not due - -

30

�ീമതി. േകാമള
അ�.

എസ്.എസ്

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 Not due - -

31
�ീ. പരേമശ�രൻ.
െക.എൻ

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 Not due 31.01.2020 -

32
�ീ. െസഫിയ.
ടി.എ

െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC&D)

01.02.2011 Not due 31.05.2016 -

11. െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (ഹയർ േ�ഡ് ) (FC&D) , �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകളിെല
െ�ാേമാഷൻ നിർ�ലാ�ിയതിെനതിെര �ീമതി. േഷർലി. െക.എം, �ീ. അ�ൾ മജീദ് . െക.എം. എ�ിവർ േകസ്
നൽ�ക�ം, WP (C) 2359/2013 21.8.2014 െല വിധിന�ായ�കാരം �ൾ ഓഫീസർ ത�ികയിൽ ശ�ള നിർ�യം
നട��തിന് ബ�. ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്. (�ീമതി. േഷർലി 31.10.2013 �ം �ീ. അ�ൾ മജീദ്
31.01.2016 �ം റി�യർ െച�. )

12. �ീ. രാമ��ൻ എൻ.എസ്. എ�വർ�് �ൾ ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം അ�വദി���
സംബ�ി�് WP (C) 17847/2015 (E) ന�ർ �കാരം ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ േകസ് ഫയൽ െച�ക�ം,
18.3.2016 െല വിധിന�ായ�ിൽ ടിയാന് �ൾ ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽകണെമ�് ബ�.
ൈഹേ�ാടതി ഇട�ാല ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�ി��്. ഈ ഉ�രവിെനതിെര �ണിേവ�ി�ി റി�് അ�ീൽ (
W.A. 948/2016) സമർ�ിെ��ി�ം ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട W.A. 948/2016 തീ�തി 02.06.2016 വിധിന�ായ�ിൽ
ടിയാന് �ൾ ഓഫീസർ ത�ികയിൽ �ാന�യ�ം നൽകാൻ ഉ�രവി�. (ടിയാൻ 31.05.2016 ന് വിരമി�. )

13. െ�ാേമാഷൻ നിർ�ലാ�ിയതിെനതിെര �ീമതി. മായാേദവി ഉൾ�െട 14 േപർ േകാടതിെയ സമീപി�ക�ം
ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട 24.3.2017 െല വിധിന�ായ �കാരം [ WP (C) 27342/2014 (P)] െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC
&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) HG ത�ികകളിേല�് െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�ാൻ ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്.
േമൽ ത�ികകൾ �ണിേവ�ി�ി ഓർഡിനൻസിൽ നില നിൽ��തിനാൽ ആയ� �കാര�� �ാന�യ��ൾ
അ�വദി�ാ�ം െ�ാേമാഷൻ ആ��ല��ൾ അ�വദി�ാ�ം േകാടതി നിർേ�ശി�ി��്. അ�കാരം �ീമതി.



മായാേദവി എം.ന് െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC &D) ഹയർ േ�ഡ് നൽ�ക�ം െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ അ�വദി�ക�ം
െച�ി��്. (ടിയാൾ 31/03/2016 ൽ വിരമി�)

14. 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ U.O. No. 4068/2013/CU/ 20.9.2013 �കാരം �ീ. േറാഷൻ.
പി.ടി. ഉൾ�െട 15 േപർ�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) �ാന�യ�ം നൽകിയത് U.O. No.
1562/2016/Admn./12.02.2016 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം റ�് െച�ി��. അതിെനതിെര �ീ. േറാഷൻ പി.ടി.-�ം 12
േപ�ം ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം, WP (C) No. 6980/2016-V ആയി ബ�െ�� 22.6.2016 െല
വിധിന�ായ�ിൽ ടിയാെന ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിൽ നി�ം റിേവർ�് െച��െത�ം ശ�ള
പരി�രണ ഉ�ര� �കാര�� ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) നട�ിലാ�ാ�ം േകാടതി നിർേ�ശി�ി��്.
(ടിയാൻ 31.5.2016 ന് വിരമി�ക�ം ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) �കാരം അ�വദനീയമായ െപൻഷൻ
ആ��ല��ൾ അ�വദി�ക�ം െച�ി��് ).

15. െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ത�ിക�് താെഴ�� ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ നിക��തിനായി ബ�.
ൈഹേ�ാടതി ��ാെക േകസ് ഫയൽ െച�ക�ം, WP (C) No. 38636/2016 9.2.2017 െല Interim Order – ൽ െസ�ൻ
ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) (ഹയർ േ�ഡ് ), �ൾ ഓഫീസർ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ
ഓർഡിനൻസിെല വ�വ�കൾ� വിേധയമായി നിക�ാൻ (റി�് െപ�ീഷെ� അ�ിമ വിധി� വിേധയമായി)
നിർേ�ശി�. 9.2.2017 െല ഇട�ാല ഉ�രവ് നട�ാ�ാ�തിെനതിെര �ീ. രാേകഷ്. ടി.െക.-�ം മ�് ര� േപ�ം
േകസ് ഫയൽ െച�ക�ം (Contempt Case No. 1557/2017) WP (C) No. 38636 േകസിൽ 09/02/2017 െല ഇട�ാല
ഉ�രവ് നട�ാ�ാ�ത് ), ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ  4.12.2017 െല 15006/2017/Admn. ന�ർ ഉ�ര� �കാരം
�ീമതി. നിർ�ല.െക, കേ��റം �ട�ി 23 േപർ�് െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ആയി �ാന�യ�ം നൽകി.
ഇതിൽ �ീമതി. നിർ�ല.െക. കേ��റം �ട�ി 9 േപർ�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിൽ നി�ാണ്
െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ആയി െ�ാേമാഷൻ ലഭി�ത്.

16. 15006/2017/Admn/4.12.2017 െല െ�ാേമാഷൻ (ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) (20740-36140) ത�ികയിൽ
നി�് െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) (18740-33680) ത�ികയിേല�് ) ഉ�രവിെനതിെര �ീമതി. നിർ�ല.െക,
കേ��റം �ട�ി 9 േപർ ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം (േകസ് ന�ർ WP (C) No. 1093/2018 (J)) ബ�.
ൈഹേ�ാടതി�െട 11.1.2018 െല ഇട�ാല വിധിയിൽ ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാേ��തി�ാെയ�് ഉ�രവാ�ക�ം
െപ�ീഷണർമാെര ഓഫീസ് ���് ഹയർ േ�ഡിൽ �ടരാൻ അ�വദി�ക�ം െച�ി��്.

17. �ീമതി. �സീജ. െക.എസ്. െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഒ�ാം െപ�ീഷണറായ Wp (C) 38636/2016 ന�ർ
േകസിൽ 22.7.2019 െല ഉ�രവിൽ  �തിയ േകസ് നൽ��തിനായി ��ത േകസ് പിൻവലി��തിന് അ�വാദം
നൽകിയി��്. ��ത വിധിയിേ�ൽ �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസിലിെ� നിയേമാപേദശം േത�ക�ം ( Lr. No. 22751/Ad.
Leg. ASST-1/2016/Admn/6.9.2019), U.O.No. 15006/2017/Admn./4.12.2017 ന�ർ െ�ാേമാഷൻ ഉ�രവ്
പിൻവലി��തിൽ നിയമ തട�െമാ�മി� എ�റിയി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 20.1.2020 െല 757/2020/Admn.
ന�ർ ഉ�ര� �കാരം U.O. No. 15006/2017/Admn dated 4.12.2017 ന�ർ ഉ�രവ് റ�ാ�ക�ം താെഴ പറ�� 23
േപെര െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) യിൽ നി�് റിേവർ�് െച�് ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) - ൽ �ടരാൻ
അ�വദി�ക�ം െച�.

�മ

ന�ർ
ജീവന�ാരെ� േപര് ത�ിക റിമാർ�്

1 �ീമതി. നിർ�ല െക.കേ��റം
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

2 �ീമതി. ത�മണി. പി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

3 �ീമതി. ര�ി ശ�ർ. െക.സി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

4 �ീ. അ�. ടി ഓഫീസ് ���് 31.3.2019 ന് വിരമി�.



(ഹയർ േ�ഡ് )

5 �ീമതി. �ഭ�. വി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

6 �ീ. അലവി��ി. സി.െക
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

7 �ീമതി, ല�ി��ി. െക.പി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

8 �ീ. �ശാ�് �മാർ. െക.ആർ
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

9 �ീമതി. ��ലത.വി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

10 �ീ. േവ�േഗാപാലൻ.െക.പി
ഓഫീസ് ���്

(ഹയർ േ�ഡ് )

11 �ീ. മ��ദനൻ.പി ഓഫീസ് ���് 31.7.2019 ന് വിരമി�.

12 �ീമതി. ൈസറ ബാ� ഓഫീസ് ���്

13 �ീമതി.െജ�ി േറാസ് ഓഫീസ് ���്

14 �ീമത. ശാലിനി. വി.പി ഓഫീസ് ���്

15 �ീ. അ�ൾ മനാഫ്. വി ഓഫീസ് ���്

16 �ീമതി. ഷീന. ടി.സി ഓഫീസ് ���്

17 �ീമതി. �സീജ. െക.എസ് ഓഫീസ് ���്

18 �ീ. �ഹ�ദ് കാസിം. പി ഓഫീസ് ���്

19 �ീമതി.ൈഷനി.ഒ ഓഫീസ് ���്

20 �ീമതി. �മതി.െക ഓഫീസ് ���്

21 �ീമതി. െസറീന. എം.പി ഓഫീസ് ���്

22 �ീ. �േമാദ്. എം ഓഫീസ് ���്

23 �ീമതി. ഷഹനാസ്. െക.പി ഓഫീസ് ���്

േമൽ വ��മാ�ിയ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ ൈട�ി�് ത�ികയിെല െ�ാേമാഷൻ സംബ�ി� �ധാന
അപാകതകൾ താെഴ വിവരി��.

1. 2009 െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെന �ടർ�് സർ�ാർ നിർ�ലാ�ാൻ ഉ�രവി� ത�ികകൾ കാലി��്
ഫ�് ഓർഡിനൻസിൽ നി�ം നീ�ം െച��തിന് സർവകലാശാല യഥാവിധി നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ത് �ലം
ബ�െ��വർ േകാടതിെയ സമീപി�ക�ം �ാ���ിൽ ഉൾെ�� ത�ികകളിൽ �ാന�യ�ം ലഭി�ാൻ േകാടതി
വിധി സ�ാദി�ക�ം െച��� �ലം ശ�ളം, െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ �തലായ ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�്
അധിക സാ��ിക ബാ��ത വ� േച��.
2. 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം (സ.ഉ(അ)നം.86/2011/ഫിൻ തീയതി 26.02.2011) ൈടപി�് ത�ികയിെല
�േമാഷൻ ത�ികകളായ െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D), െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ഹ.േ�, �ൾ ഓഫീസർ എ�ീ
ത�ികകൾ നിർ�ലാ�ക�ം 1:1 അ�പാത�ിൽ ഓഫീസ് ���്, ഓഫീസ് ���് ഹ.േ�, ത�ികകൾ
അ�വദി���ം െച�ി��്. ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയ െ�ാേമാഷ�കളാണ് ജീവന�ാരന്
െമ�െമ�ിൽ ആയത് അ�വദി�കി��തി�ം, അത� ഓർഡിനൻസ് �കാര�� െ�ാേമാഷ�കളാണ് ��തൽ
�ണകരെമ�ിൽ അ�കാരം േകാടതി വിധി സ�ാദി�ക�ം ആയത് സർവകലാശാല അ�വദി�ക�ം െച���്.



ഒേര സമയം െമ�െ�� ര�് െ�യി�ക�ം അ�വദിേ��ി വ��ത് സർവകലാശാല�ം, സർ�ാരി�ം അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത വ��ി െവ��. ആയത് ജി.ഒ. (പി.) 86/2011/ഫിൻ/26.02.2011 െല വ�വ�കൾ�്
വി��മാണ്.

3.യഥാസമയം �ാ���്/ഓർഡിനൻസ് േഭദഗതി െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാെത വ��� �ലം ഒ�നവധി
േക�കളാണ് വിവിധ േകാടതികളിൽ ഉ�ാ��ത്. ആയത് തീർ�ാ��തിന് സർവകലാശാല പണ�ം, സമയ�ം
അനാവശ�മായി െചലവാേ��ിവ��.

1978 െല കാലി��് സർവകലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസിെല അധ�ായം.XV െല െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�� ത�ികകളിൽ
േഭദഗതി വ��ി ന�ർ GA1/F2/1808/2001 തീയതി 06.10.2004 േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം ബ�. ചാൻസില�െട
അ�മതിേയാെട 14.12.2004 െല ഗസ�ിൽ വി�ാപനം െച� ത�ികകളിൽ കാലി��് സർവകലാശാലയിൽ എൽ.ഡി
ൈടപി�്, �.ഡി ൈടപി�് എ�ിവയാ�ളളത്. 2009 െല ശ�ള പരി�രണ�ി�ം തൽ�ിതി
�ട�കയാ��ായത്. എ�ാൽ 2014 ശ�ള പരി�രണ�ിൽ (സ.ഉ(അ) നം. 10/2016/ഫിൻ.21.01.2016) ആയത്
ക���ർ അസി��് േ�ഡ്.II, ക���ർ അസി��് േ�ഡ്.I, എ�ിവയായി മാ�ി ശ�ള െ�യിൽ ഉയർ�ക�ം െച�.
എ�ാൽ െസ�േ�റിയ�ിെല ക���ർ അസി��് േ�ഡ്.II ത�ിക�മായി സർവകലാശാലയിെല എൽ.ഡി ൈടപി�്
ത�ിക താരതമ�ം െച�േ�ാൾ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത വ�ത��മായി കാണാം. ആയതിനാൽ ത�ിക�െട േപര്,
േയാഗ�തകൾ, ശ�ള െ�യിൽ എ�ിവ സർ�ാറിേ��ം ബ�. ചാൻസില�േട�ം അ�മതി വാ�ി �ാ���ിൽ
ഉൾെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. 1975 െല കാലി��് �ണിേവഴിസി�ി ആ�് വ��് 37 (4),
കാലി��് സർവകലാശാല േ��് ഗവൺെമ�് �ൾ സ് (1978) എ�ിവ �കാരം �തിയ ത�ികകേളാ, ഇൻ�ിെമേ�ാ,
സാ��ിക ആ��ല��േളാ അ�വദി�േ�ാൾ സർ�ാരിെ��ം, ബ�. ചാൻസല�െട�ം അ�മതി വാ�ണെമ�്
വ��മാ���്. എ�ാൽ ഇ� �കാരം ആവശ�മായ അംഗീകാരമി�ാെതയാണ് ആ��ല��ൾ അ�വദി��ത്.
സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം ഓർഡിനൻസ്/�ാ���ം ത�ി�� െപാ��േ��കൾ ഒഴിവാ��തി�ം യഥാസമയം
നടപടികൾ സ�ീകരി��ി�. ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� േമൽ നടപടികൾ അറിയിേ��താണ്. സർവകലാശാല
അധികാരിക�െട അടിയ�ിര �� ഈ വിഷയ�ിേല�് �ണി��. ഇ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�/പി/57/2020 തീയതി. 27.02.2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-2   േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�് (ലാൻ) േകബി�കൾ �ാപി� ���ിയിെല അപാകതകൾ
ഫയൽ നം.
1) 12831/Purchase-Asst.A1/2013/CU

2) 238086/PLD.E.ASST.2/2015/Admn.

ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ �ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട 26/10/2019 െല ബി1/326/2019 ന�ർ ക�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ 17/12/2019 െല �.ഒ. ന�ർ 17588/2019/അ�ിൻ ഉ�രവ് �കാരം �ണിേവ�ി�ി സയൻസ്
ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ സർവകലാശാലയിൽ െന�് വർ�ിംഗ് �ാപി�തിെല അപാകതകൾ സംബ�ി�് �ാഥമിക
വിജിലൻസ് അേന�ഷണം നട�ാൻ ഉ�രവായി��്. LAN �ാപി��മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ
പരിേശാധി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

04/06/2013 െല ന�ർ 12831/പർേ�സ്-അസി��്-എ1/2013/സി.�. െട�ർ േനാ�ീസ് �കാരം കാലി��്
സർവകലാശാലയിെല ഭരണ കാര�ാലയ�ൾ, പഠന വ��കൾ, മ�് അ�ബ� �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�് �ാപി��തി�� െട�ർ വിളി�ക�ം ആറ് െട��കൾ ലഭി�തിൽ നി�ം ഏ��ം
�റ� നിര�് ക�ാ�് െച� M/s െന�് ലി�്സ് ബിസിനസ് കൺസൾ��്സ് ഇ�� (ൈ�.) ലിമി�ഡ്, ത�നം, െകാ�ി
എ� �ാപന�ിന് ലാൻ െമ�ീരിയൽസി�ം, േലബർ ചാർജി�ം ഒ� വർഷേ��് േറ�് േകാൺ�ാ�ിന് അ�മതി
നൽകി �.ഒ. നം. 2717/2013/സി.�. പർേ�സ് തീയതി 17/07/2013 �കാരം ഉ�രവായി���്. മ�ീരിയൽസ്, േലബർ,
കൺസ�മബിൾസ് എ�ീ എ�ാ ഇന��ം ഉൾെ�െട മീ�ർ/ഒ� എ�ം/ഒ� േലാ�ിന് െമാ�ം 97766.80 �പയാണ്.
ഒ� വർഷേ��� േറ�് േകാൺ�ാ�് അ�വദി�ത് (െട�ർ േനാ�ീസിന് അ�ബ�മായ െ�സിഫിേ�ഷൻ പ�ിക
എ �തൽ ഇ വെര വിവരി�ി�� ���ി�ാവശ�മായ സി�ിൾ �ണി�കൾ�ം, േലബർ ചാർ�ം അട�ം
���ി�� �റ� നിര�് ) െന�് ലി�് ബിസിന�ിെ� കരാർ കാലാവധി അവസാനി�തിെന �ടർ�്
08/08/2014 െല െട�ർ േനാ�ീസ് നം. 12831/പർേ�സ്.അസി. എ1/2013/സി.�. �കാരം ഓ�ൺ െട�ർ
വിളി�േ�ാൾ ഒ� െട�ർ മാ�മാണ് ലഭി�ത് �ടർ�് 19/09/2014 െല റീ െട�ർ േനാ�ീസ് �കാരം (ന�ർ 12831/



പർേ�സ്.അസി.എ.1/2013/സി.�.) േറ�് േകാൺ�ാ�് വ�വ�യിൽ െട�ർ വിളി�േ�ാൾ നാല് �ാപന�ളിൽ
നി�ം െട�ർ ലഭി�ക�ം ഏ��ം �റ� നിര�് ക�ാ�് െച�് Avika Technologies Pvt. Ltd., Chennai എ�
�ാപന� തിരെ���ക�ം െച�. (U.O. No. 12408/2014/Admn. Dated 29/12/2014) ഒ� വർഷേ��് േറ�്
േകാൺ�ാ�് നി�യി�ി��െവ�ി�ം 09/02/2016 ൽ ഇ. െട�ർ വിളി��� വെര Avika Technologies ന് ലാൻ
െമ�ീരിയൽസ് വിതരണം െച��തി�ം �ാപി��തി��� അ�മതി �ടർ�ം നൽകി. 2016 മാർ�ിൽ ���ി
�ർ�ീകരി�. ബ�െ�� ഫയ�കൾ, ലഭ�മായ അ�ബ� േരഖകൾ എ�ിവ പരിേശാധി�േ�ാൾ കെ��ിയ
അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�് സർവകലാശാലയിെല ഏെതാെ� െക�ിട�ളിലാണ് െചേ��ത് എ�് ബ�െ��
എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി, െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട അ�മതി വാ�ി പ�ി�്
വർ�ായി െചേ�� �വർ�ിയായി��. േ�ാർ പർേ�സ് എ� രീതിയിലാണ് ഈ ���ി നട�ിയിരി��ത്.
M/s െന�് ലി�് ബിസിന�ിന് 31.33 ല�ം �പ ഈയിന�ിൽ �തിഫലം നൽകിയി��്. എ�ാൽ ഈ
വാ��കൾ�ാവെ� ഡി�ാർ�്െമ�് പർേ�സ് ക�ി�ി�െട പരിേശാധനേയാ അ�മതിേയാ ഉ�ായി��ി�.

2. 04/06/2013 ൽ െട�ർ വിളി�േ�ാൾ ത�ാറാ�ിയ െ�സിഫിേ�ഷനിൽ പാർ�് ഡി. ആ�സറീസിൽ ഐ�ം ന�ർ
അ�ിൽ കൺസ�മബിൾസ് െപർ േലാ�ിന് (ഒ� െക�ിടം/ഒ� ഏരിയ) �ക ക�ാ�് െച�ാനാണ് ആവശ�െ��ത്.
ആയത് �കാരം െന�് ലി�് ബിസിനസ് േലാ�ിന് 1000/- �പ നിര�ിലാണ് ക�ാ�് െച�ത്. ആയത് �കാരം ടി
�ാപനം ബി�് സമർ�ി�ക�ം �ക ൈക��ക�ം െച� എ�ാൽ 19/09/2014 ൽ റീ െട�ർ േനാ�ിൈഫ
െച�േ�ാൾ കൺസ�മബിൾസിന് െപർ േലാ�് എ� വ�വ� ഓഴിവാ�ിയാണ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ
െ�സിഫിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ിയത്. ഇ� �ലം െപർ േലാ�് വ�വ� ഒഴിവാ�ക�ം ഏ��ം �റ� �ക ക�ാ�് െച�
Avika Technologies ഒ� മീ�റിന് സർവീസ് ചാർജ് ഉൾെ�െട 98 �പ േരഖെ���ക�ം െച�. ലഭി� നാല്
െട��കൾ സാേ�തിക പരിേശാധന നട�ിയ ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ ഈ അപാകത കെ��ാെത
അംഗീകരി�കയാണ് െച�ത്. ഇത് �ലം െട�റർ�് അനർഹമായ സാ��ിക േന�ം ഉ�ാകാൻ ഇടയായി.

3. 2013 ന് ��� ലാൻ െട�ർ/ക�േ�ഷ�കളി�ം (26/05/2009 െല പർേ�സ് P1/658/07, 04/10/2010 െല
A1/982/2010, 19/04/2012 െല Int/JE-12-13) 01/01/2018 െല ഇ െട�ർ േനാ�ിഫിേ�ഷനി�ം (D3/E.Tender No. 34/Re-
1/2017-18) കൺസ�മബിൾ എ� ഇനം ഉൾെ��ി�േപാ�മി� എ�ത് ഈ ഇന�ിന് �േത�കം �ക
െചലവഴിേ��തി� എ�തിന് െതളിവാണ്. 2013 െല േറ�് േകാൺ�ാ�് �കാരം െന�് ലി�്സ് ബിസിന�ിന്
�തിഫലം നൽകിയേ�ാൾ കൺസ�മബിൾസ് ഇനം ഉൾെ�� 30 ബി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ പ�ിക 1 ൽ
ഉൾെ���ിയത് കാ�ക. 425 മീ�ർ ലാൻ �ാപി� െകാേമ�് പഠന വ��ി�ം 2096 മീ�ർ �ാപി� ഹി�റി പഠന
വ��ി�ം ഓേരാ േലാ�ായി കണ�ാ�ി ടാ�ട�ം 1000 �പ വീതമാണ് ഈടാ�ിയത്. 30 ബി�കളിലായി െമാ�ം
32009 മീ�ർ ലാന ് �ാപി�േ�ാൾ െന�് ലി�്സ് ബിസിന�ിന് കൺസ�മബിൾ ഇന�ിന് ആെക ഈടാ�ിയത്
36000 �പ മാ�മാണ്. എ�ാൽ 2014 ൽ േറ�് േകാൺ�ാ�് ലഭി� Avika Technologies സമർ�ി� ബി�ക�െട
വിശദാംശ�ൾ താെഴ നൽ��.

പ�ിക 1

2013 െല േറ�് േകാൺ�ാ�് �കാരം െന�് ലി�്സ് എ� �ാപന�ിന്
കൺസ�മബിൾസിന് �ക നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
ന�ർ

ഇൻേവായ്സ്
ന�ർ/തീയതി

ലാൻ �ാപി�
െക�ിടം

േകബിൾ/
മീ�ർ

കൺസ�മബിൾസ്/
േലാ�്

വില നി�തി

1
NBCIL/14-15
SER/27
12/12/14

DCMS 425 1 890 110

2
“ SER/31
12/12/14

CDC 347 1 890 110

3
“ SER/30
12/12/14

DOR, E Section,
Tagore Niketan

130 1 890 110

4
“ SER/26
12/12/14

History 2096 1 890 110

5 “ SER/14 Eng Department 1500 1 890 110



24/09/13

6
“ SER/12
24/09/12

AD Store 590 1 890 110

7
“ SER/17
24/09/13

PG 2098 1 890 110

8
“ SER/12
24/09/13

AD Store 3299 1 890 110

9
“ SER/16
24/09/13

LF Audit 825 1 890 110

10
“ SER/15
24/09/13

Library 569 1 890 110

11
“ SER/19
28/09/13

Guest House 287 1 890 110

12
“ SER/21
28/09/13

Physical Education 451 1 890 110

13
“ SER/20
08/09/13

Library and
Information Science

1436 1 890 110

14
“ SER/41
12/12/14

Political Science 1672 2 1780 220

15
“ SER/53
12/12/14

Women’s Studies 1979 2 1780 220

16
“ SER/39
12/02/14

EA, Lab 512 1 890 110

17
“ SER/42
13/02/14

Distance Education 2823 4 3560 440

18
“ SER/43
12/02/14

Electrical Wing 421 1 890 110

19
“ SER/49
12/02/14

Studens Welfare 1184 1 890 110

20
“ SER/44
12/02/14

Finance Computer
Cell

506 1 890 110

21
“ SER/45
12/02/14

FO Office 681 1 890 110

22
“ SER/40
12/02/14

Controller of
Examinations

739 1 890 110

23
“ SER/52
12/02/14

VC Office 1346 2 1780 220

24
“ SER/47
12/02/14

Mass
Communication

1395 1 890 110

25
“ SER/51
12/02/14

Time Table Section 450 1 890 110

26
“ SER/48
13/02/14

Monitor Cell 676 1 890 110

27
“ SER/50
13/02/14

Thappal 1072 1 890 110

28 “ SER/25 Life Science 1872 1 890 110



24/11/14

29
“ SER/29
12/12/14

NSS 287 1 890 110

30
“ SER/28
12/12/14

Life Long 341 1 890 110

32009 32040 3960

ആെക: 36000

പ�ിക - II

2014 െല കരാർ �കാരം Avika Technologies എ� �ാപന�ിന് കൺസ�മബിൾസിന് �ക
നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
ന�ർ

ഇൻേവായ്സ് ന�ർ/തീയതി
അളവ്/
മീ�ർ

കൺസ�മബിൾസ്/സർ�ീസ്
ചാർജ്

നി�തി

1
UOC/PRC025/14-
15/37

09/02/14 43 2795 405.28

2
UOC/PRC025/14-
15/44

18/02/15 43 860 106.3

3
UOC/PRC025/14-
15/39

09/02/15 617 40105 5815.23

4
UOC/PRC025/14-
15/46

19/02/15 617 12340 1525.22

5
UOC/PRC025/14-
15/40

09/02/15 759 49335 7153.58

6
UOC/PRC025/14-
15/56

25/02/15 759 15180 1876.25

7
UOC/PRC025/14-
15/38

09/02/15 818 53170 7709.65

8
UOC/PRC025/14-
15/45

18/02/15 573 11460 1416.46

9
UOC/PRC025/14-
15/41

09/02/15 888 57720 8369.4

10
UOC/PRC025/14-
15/57

28/02/15 888 17760 2195.14

11
UOC/PRC025/14-
15/36

09/02/15 268 17420 2525.9

12
UOC/PRC025/14-
15/43

17/02/15 268 5360 662.5

13
UOC/PRC025/14-
15/42

09/02/15 790 51350 7445.75

14
UOC/PRC025/14-
15/58

03/03/15 790 15800 1952.88

15
UOC/PRC025/14-
15/48

23/02/15 133 8645 1253.53

16
UOC/PRC025/14-
15/61

06/03/15 133 2660 328.78

17
UOC/PRC025/14-
15/52

23/02/15 255 16575 2403.38



18 UOC/PRC025/14-
15/67

17/03/15 255 5100 630.36

19
UOC/PRC025/14-
15/47

23/02/15 696 45240 6559.8

20
UOC/PRC025/14-
15/60

04/03/15 696 13920 1720.51

21
UOC/PRC025/14-
15/53

23/02/15 919 59735 8661.58

22
UOC/PRC025/14-
15/63

11/03/15 919 18380 2271.77

23
UOC/PRC025/14-
15/54

23/02/15 855 55575 8058.38

24
UOC/PRC025/14-
15/64

12/03/15 855 17100 2113.56

25
UOC/PRC025/14-
15/51

23/02/15 1573 102245 14825.53

26
UOC/PRC025/14-
15/66

14/03/15 1573 31460 3888.46

27
UOC/PRC025/14-
15/49

23/02/15 957 62205 9019.73

28
UOC/PRC025/14-
15/59

03/03/15 957 19140 2365.7

29
UOC/PRC025/14-
15/50

23/02/15 765 49725 7210.13

30
UOC/PRC025/14-
15/62

07/03/15 1200 24000 2966.4

31
UOC/PRC025/14-
15/55

06/03/15 898 58370 8463.65

32
UOC/PRC025/14-
15/65

13/03/15 898 17960 2219.86

33
UOC/PRC025/14-
15/69

23/07/15 709 46085 6682.33

34
UOC/PRC025/14-
15/70

30/03/15 709 14180 1752.65

35
UOC/PRC031/15-
16/05

25/04/15 96 6240 904.8

36
UOC/PRC031/15-
16/06

25/04/15 96 1920 237.31

37
UOC/PRC031/15-
16/034

04/11/15 36 2340 340

38
UOC/PRC031/15-
16/035

04/11/15 36 720 101

39
UOC/PRC031/15-
16/036

13/11/15 735 47775 6928

40
UOC/PRC031/15-
16/037

13/11/15 735 14700 2058



41 UOC/PRC031/15-
16/038

13/11/15 1317 85605 12413

42
UOC/PRC031/15-
16/039

13/11/15 1315 26300 3682

43
UOC/PRC031/15-
16/040

25/11/15 733 47645 6909

44
UOC/PRC031/15-
16/041

25/11/15 733 14660 2126

45
UOC/PRC031/15-
16/042

25/11/15 567 36855 5344

46
UOC/PRC031/15-
16/043

25/11/15 567 11340 1645

47
UOC/PRC031/15-
16/440

02/12/15 443 28795 4176

48
UOC/PRC031/15-
16/44E

02/12/15 725 14500 2103

49
UOC/PRC031/15-
16/046

02/03/16 725 47125 6834

50
UOC/PRC031/15-
16/047

02/03/16 725 14500 2103

51
UOC/PRC031/15-
16/048

02/03/16 506 32890 4770

52
UOC/PRC031/15-
16/049

02/03/16 506 10120 1468

53
UOC/PRC031/15-
16/050

02/03/16 533 34645 5024

54
UOC/PRC031/15-
16/051

02/03/16 533 10660 1546

55
UOC/PRC031/15-
16/052

02/03/16 557 36205 5250

56
UOC/PRC031/15-
16/053

02/03/16 557 11140 1616

57
UOC/PRC031/15-
16/054

02/03/16 768 49920 7239

58
UOC/PRC031/15-
16/055

02/03/16 768 15360 2228

59
UOC/PRC031/15-
16/056

02/03/16 350 22750 3299

60
UOC/PRC031/15-
16/057

02/03/16 350 7000 1015

61
UOC/PRC031/15-
16/058

02/03/16 527 34255 4967

62
UOC/PRC031/15-
16/059

02/03/16 527 10540 1528.3

63
UOC/PRC031/15-
16/060

02/03/16 560 36400 5278



64 UOC/PRC031/15-
16/061

02/03/16 560 11200 1624

65
UOC/PRC031/15-
16/062

02/03/16 482 31330 4543

66
UOC/PRC031/15-
16/063

02/03/16 482 9640 1397.8

67
UOC/PRC031/15-
16/064

23/03/16 650 42250 6127

68
UOC/PRC031/15-
16/065

23/03/16 650 13000 1885

69
UOC/PRC031/15-
16/066

23/03/16 980 63700 9237

70
UOC/PRC031/15-
16/067

23/03/16 980 19600 2842

71
UOC/PRC031/15-
16/068

23/03/16 1155 75075 10886

72
UOC/PRC031/15-
16/069

23/03/16 1155 23100 3350

73
UOC/PRC031/15-
16/70

23/03/16 940 61100 8860

74
UOC/PRC031/15-
16/71

23/03/16 940 18800 2726

75
UOC/PRC031/15-
16/81

23/03/16 127 2540 369

76
UOC/PRC031/15-
16/82

23/03/16 127 8255 1197

77
UOC/PRC031/15-
16/84

23/03/16 1063 69095 10019

78
UOC/PRC031/15-
16/85

23/03/16 1063 21260 3083

79
UOC/PRC031/15-
16/86

23/03/16 170 11050 1603

80
UOC/PRC031/15-
16/87

23/03/16 170 3400 493

81
UOC/PRC031/15-
16/78

23/03/16 1027 66755 9680

82
UOC/PRC031/15-
16/79

23/03/16 1027 20540 2979

83
UOC/PRC031/15-
16/76

23/03/16 1130 73450 10651

84
UOC/PRC031/15-
16/77

23/03/16 1130 22600 3277

56710 2399600 342516.84

ഓേരാ ബി�ി�ം മീ�ർ നിര�ിലാണ് കൺസ�മബിൾസിന് �ക ഈടാ�ിയിരി��ത്. മീ�ർ എ�് കണ�ാ�ിയത്
ഏത് മാനദ� �കാരമാണ് എ�ത് �ത�മായി നിർ�ചി�ി�മി�. ഈ കാര�ാലയ�ിൽ ലഭ�മായ Avika Technologies



ന് �തിഫലം നൽകിയ 84 ബി�കളിൽ കൺസ�മബിൾ ഇന�ിന് നിക ുതിയട�ം 2742,117/-�പ സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�ി��്. 84 ബി�കളിലായി ആെക 28355/- മീ�ർ ലാൻ മാ�മാണ് Avika Technologies
�ാപി�ത്. അതായത് െന�് ലി�്സ് �ാപി�തിേന�ാൾ 3654 (32009-28355) മീ�ർ �റവ് എ�ാൽ െന�്
ലി�ിേന�ാൾ 2706117/- �പ (2742117-36000) അവികാ െടേ�ാളജീസിന് അനർഹമായി ലഭി�. ഈ ന��ിന്
ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ം �ക ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അട�ാൻ സത�ര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

4. 2013-14 �തൽ 2015-16 വെര�� വർഷ�ളിെല േറ�് േകാൺ�ാ�് �കാരം കാ�സിെല വിവിധ െക�ിട�ളിൽ
ലാൻ �ാപി�ി��്. അയതിന് ഉപേയാഗി� െമ�ീരിയ�കൾ  േ�ാ�് രജി�റിൽ യഥാവിധി േരഖെ���ി
കാ��ി�. പ�ി�് വർ�് രീതിയിൽ െച�ി��െവ�ിൽ അള� ��ക�ിൽ (എം. ��് ) േരഖെ���ി
��ി�മായി��. ഇവിെട വർ�് �ർ�ീകരി� േശഷം ബി�കളിൽ ഇൻ�െമേ�ഷൻ എൻജിനീയർ
സാ��െ���ിയത�ാെത എ� മീ�ർ ഏെതാെ� െക�ിട�ിൽ ഉപേയാഗി� എ�തിന് എവിെട�ം േരഖെ���ൽ
നട�ിയി�ി�. െകൽേ�ാൺ 15/10/2016 ൽ സർവകലാശാല�് സമർ�ി� െന�് വർ�് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല
സം�ി��ിൽ സർവകലാശാല ഹാർഡ് െവയർ, േസാ�് െവയർ - വി�് ൈലസൻസ്, െവ�ർ ഡിെ�യിൽസ്,
അസ�് കൺേ�ാൾ േപാളിസി എ�ിവ ആ�ി രജി�റിൽ  േരഖെ���ി ��ി�ണെമ�് �പാർശ െച�ി��്.

5. ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവ് �കാരം (U.O. No. 464/2016/Admn./13.01.2016) സർവകലാശാലയിെല IT
അടി�ാന സൗകര��െള�റി�് പഠി�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിനായി േകരള സർവകലാശാല ക���ർ െസ�ർ
ഡയറ�ർ േഡാ. വിേനാദ് ച� എസ്.എസ്. െന നിയമി�ി��. അേ�ഹം 02/02/2016 ൽ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ
കാലി��് സർവകലാശാല കാ�സിൽ �ാപി� ലാൻ സി��ിൽ അപാകതകൾ അ�മി�് പറ�ത് �വെട
േചർ��.

1. The copper cables are not properly dressed/arrange on the rack

2. Most of the distribution/edge switches are un managed

3. Many cascading wiring in the LAN

4. No proper termination of Cables

5. Proper earthing is not done in many of the LAN boxes

6. No sufficient UPS power for the LAN boxes

7. No LAN security is implemented

8. VLAN’s are not fully created or in use

9. Most of the ports are open to all

10. Uncontrolled/Unmanaged access to the network is possible

സർവകലാശാല�െട ആവശ��കാരം െപാ� േമഖല �ാപനമായ െകൽേ�ാൺ വിശദമായ െന�് വർ�് ഓഡി�്
നട�ി 15/10/2016 ൽ കാലി��് സർവകലാശാല�് സമർ�ി� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഖ�ിക 11 ൽ കാ�സിെല
െന�് വർ�് �ാപി�തിെല വീ�കൾ വ��മാ�ിയത് താെഴ െകാ���.

1. Unstructured cabling

2. Multiple racks used in single room

3. Uplinks redundancy not maintained

4. Fiber uplinks not sed at criticl locations

5. Patch panels not used racks

6. Multiple vendor product used



7. Overhead fiber uplinks used

8. Cat6 cable not used for structured cabling

9. Cables are not labeled

10. Low backbone bandwidth

േഡാ. വിേനാദ് ച��െട പരിേശാധന റിേ�ാർ�ിെല�ം െകൽേ�ാണിെ� െന�് വർ�് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല�ം
കെ���കൾ കാ�സിൽ 2016 വെര�� കാല�് �ാപി� LAN സി��ിെ� േപാരാ�കളാണ് കാണി��ത്.
LAN �ാപി��തിന് െ�സിഫിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ിയ�ം വർ�് പരിേശാധി�് ��ികരമാെണ�്
സാ��െ���ിയത് �മ�കാരമെ��് ഇതിൽ നി�ം �വ��മാണ്.

6. സർവകലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 2154/2019/അ�ിൻ പി.എൽ.ഡി.ഇ. തീയതി 11/02/2019, 15/02/2019 െല
രജി�ാ�െട െല�ർ ന�ർ 238086/PLD-E-ASST-2/2015/Admn. എ�ിവ �കാരം സർവകലാശാലയിൽ െന�് വർ�്
ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല �പാർശകൾ നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ അ�വദി� ഇ-ഗവർണൻസ് �ാ�ിെല (Head of
account Part II B 26-4020-02) നീ�ിയിരി�് �കയായ 28617429/- �പ വിനിേയാഗി�ാൻ തീ�മാനി�ി��്.
നിലവിെല സംവിധാനെ� �റി�് ശരിയായ പഠന�ളി�ാെത�� ലാൻ �ാപനം �ലം �ൻവർഷ�ളിെല
�വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി�ിെ�� കാ��.

േമൽ വ��മാ�ിയ അപാകതകൾ�് 02/06/2020 ൽ (22940/PURCHASE-A-SO/2020/Admn) ന�റായി പർേ�സ്
വിഭാഗ�ം 19.07.2020 െല 238620/USIC-ASST-2/2019/Admn ന�ർ ക�് �കാരം ഇൻ�േലഷൻ എ�ിനീയ�ം
നൽകിയ മ�പടിയിൽ സർവകലാശാല��ായ ന��ിന് പര�രം പഴിചാ�� സമീപനമാണ് സ�ീകരി�കാ��ത്.
അതിനാൽ സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം 27,06,117/- �പ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി
സർവകലാശാലാ ഫ�ിൽ അട�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-3   നിയമപരമായ നിബ�നകൾ പാലി�ി�ി�ാ� േകാേള�കൾ�് സർവകലാശാല
അഫിലിേയഷൻ നൽ��
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല സി�ിേ��് മി�ട്സ് തീ�മാനം ന�ർ 2018.1054/05.11.18 �കാരം മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമ�്, മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ എ�ീ േകാേള�കൾ�് �മവി��മായാണ്
അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��ത്.

1. തി�ർ താ��ിൽ ��ായി എ� �ല�് മൗലാന എജ�േ�ഷണൽ ചാരി�ി ��ിന് കീഴിലായി മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമ�് എ� �ാപനം 2013-14 അ�ാദമിക വർഷം �തൽ �വർ�ി� വ��. 29/12/2012 ൽ �തിയ
േകാേളജ് അ�വദി��തിനായി കാലി��് സർവകലാശാല�് മൗലാന എജ�േ�ഷണൽ ചാരി�ി ��് അേപ�
സമർ�ി�ി��. കാലി��് സർവകലാശാല സി�ിേ��് �മതലെ���ിയ ഡി�ി�് െലവൽ ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി
(ഡി.എൽ.ഐ.സി.) അേപ� പരിേശാധി�് 5 ഡി�ി േ�ാ�ാ�കൾ ഉ� േകാേളജ് �ട��തിന് അ�മതി നൽകാൻ
23/03/2013 ൽ �പാർശ െച�ക��ായി. എജ�േ�ഷണൽ ഏജൻസി�് 8.01 ഏ�ർ �ല�ം, (ലാ�് സർേവ ന�ർ 60/1,
59/7, 59/8, 59/9, 70/1, 69/2 Janmam, Dry Land 56/7) �ല�ിന് �ത�മായ ആധാര�ം േകാേളജ് നട�ി�ിന് ആവശ�മായ
താ�ാലിക െക�ിട�ം ഉ�തായി ഡി�ി�് െലവൽ ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�ിൽ നൽകിയി��്. ഡി.എൽ.ഐ.സി.
�െട �പാർശ സർ�ാരിെ� പരിഗണന�് വി�ക�ം 26/06/2013 െല ജി.ഒ. (ആർ.ടി.) 1316/2013/H.Edn., 03/07/2013 െല ജി.ഒ.
(എം.എസ്.) 433/2013/H.Edn. എ�ീ ഉ�ര�കൾ �കാരം സർ�ാർ മൗലാന എജ�േ�ഷൻ ചാരി�ി ��ിന് കീഴി�� മൗലാന
േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമ�് എ� �ാപനം �ട��തി�� NOC �ം ഭരണാ�മതി�ം നൽകി. ��്
സമർ�ി� അധാരം �ീ ടി.വി. ഇ�ാഹിം കൺവീനർ ആയി�� ഡി.എൽ.ഐ.സി. വിശദമായി പരിേശാധി�്
ബാധ�തയി�ാ�, മതിയായ �മി ൈകവശം ഉെ��് �പാർശ െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്,
സയൻസ് & േകാേമ�ിന് 2013-14 �തൽ 2015-16 വെര�� കാലയളവിൽ Continuation of Provisional Affiliation (CPA)
അ�വദി�ി��് (�.ഒ. ന�ർ 3548/2013/CU തീയതി 30/08/2013 ഉ�രവ് �കാരം).

2. ��ായി ൈഹ�ൾ ക�ി�ി�െട കീഴിലായി ���ി�വ�� �ാപനമാണ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്. ഇതിെ� മാേനജരായി�� �ഹ�ദ് യാസിൻ മൗലാന എജ�േ�ഷൻ ചാരി�ി ��് �പീകരി�ാണ് മൗലാന േകാേളജ്
ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമ�് എ� േകാേളജ് �ട��തിന് അേപ� നൽകിയത്. 02/04/2005 ന് ഡി.എൽ.ഐ.സി.
സമർ�ി� �പാർശ�െട�ം, സർ�ാർ/NCTE �െട ഉ�രവിെ��ം അടി�ാന�ിൽ അ�ാദമിക വർഷം 2004-05 ൽ
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ എ� േപരി�� െ�യിനിംഗ് േകാേളജിന് 07/04/2005 െല GA1/D1/1498/2005 ഉ�രവ്



�കാരം CPA നൽകിയി��്. 02/04/2005 ൽ േഡാ. നസീമ സി. (റീഡർ ഇൻ എജ�േ�ഷൻ) സമർ�ി� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്
�കാരം െ�യിനിംഗ് േകാേളജിന് 4 3/4 ഏ�ർ �മി�ം 13242 m2 �ി�് ഏരിയ ഉ� ബിൽഡിം�ം ഉ�തായി
േരഖെ���ിയി��്.

മല�റം ജി�യിെല ��ായി ൈഹ�ൾ ക�ി�ി എ� വിദ�ാഭ�ാസ എജൻസി�െട കീഴിൽ വ�� �ാപന�ളായ ��ായി
എം.എം.എൽ.പി. ��ം ��ായി ഹയർെസ��റി ��ം �വർ�ി�് വ�� �ല�ാണ് േമൽ വിവരി� ര�് േകാേള�കൾ
അനധി�തമായി �വർ�ി��െത�ം �മി സംബ�ി� േരഖകളിൽ ��ിമം കാണി�താ�ം കാണി�െകാ�് േകരള
ൈഹേ�ാടതി [WP (C) No. 18124 16] യിൽ �ീമതി ടി.പി. �േലഖ റി�് െപ�ീഷൻ സമർ�ി�തിെ� െവളി��ിൽ 2405/2016
െല ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി ന�ായ�ിൽ പരാതി അടിയ�ിരമായി പരിഗണി�ാൻ തി�ർ  ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസെറ
�മതലെ���ി.

�ീമതി ടി.പി. �േലഖ�ം �ീമതി പി.പി. െഷരീ�ം േചർ�് ഫയൽ െച� 31947/2016 ന�ർ റി�് ഹർജിയിെല 14/02/2017
െല വിധിന�ായ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ബ�െ�� ക�ികെള േനരിൽ േക�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ 16/06/2017 ൽ
ഇറ�ിയ ഉ�രവിൽ 3 ഏ�ർ 75 െസ�് �ലം �ളിന് ഉെ��ം ൈഹ��മായി ബ�െ�ടാ� ഒ� േകാ�ം വ��ിെ�
അ�വാദമി�ാെത നട�ാൻ പാടി�ാ��ം അ�കാരം ഏെത�ി�ം േകാ�് നട�കേയാ, ��തായി െക�ിട�ൾ പണി�കേയാ
ഉ� െക�ിട�ൾ ഇ�ര�ിൽ വിനിേയാഗി�കേയാ െച��െ��ിൽ അടിയ�ിരമായി അവ മാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ മാേനജർ�് നിർേ�ശം നൽകിയതായി കാ��. ഇതിെനതിെര 21/07/2017 ൽ ��ായി എം.എം.എം. ൈഹ�ൾ
മാേനജർ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് അ�ീൽ െപ�ീഷ�ം േ� െപ�ീഷ�ം നൽകിെയ�ി�ം 05/12/2017 ൽ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് സ.ഉ. (സാധാ) നം. 4679/2017/െപാ.വി.വ. ഉ�ര� �േഖന അവ നിരസി�.

ഇതിെ� െവളി��ിൽ ��ായി എം.എം.എം. ൈഹ�ളിെ� �ല�് േകരള എജ�േ�ഷണൽ ച��ൾ�് വി��മായി
�വർ�ി�� ആർട്സ്, െ�യിനിംഗ് െസ��ം �ൾ �ല�് നി�ം മാ�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് തി�ർ ജി�ാ
വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസർ 01/01/2018 ൽ C1/7340/18 ന�ർ ക�് �കാരം രജി�ാേറാട് ആവശ�െ��ി��്. ൈഹ�ൾ �മിയിൽ
നി�ം 50 െസ�് �ല�ം എം.എം.എം. എൽ.പി. �ളിെ� 1.75 ഏ�ർ �ല�ം സർ�ാരിെ� അ�മതി ഇ�ാെത പാ��ിന്
നൽ�ക�ം ��ത ലീസ് എ�ിെമ�് ഹാജരാ�ി മെ�ാ� ��ിെ� േപരിൽ സർവകലാശാല അധി�തെര െത�ി�രി�ി�്
ആർട്സ് േകാേളജ് അഫിലിേയഷൻ േനടിെയ��ക�ം ആയതിന് േശഷം പാ�ം നൽകിയത് �ർബലെ���ിയതാ�ം
17/02/2018 ന് െകാട�ൽ സബ് രജി�ാർ ഓഫീസ�െട ബാധ�ത വിവര�ൾ സംബ�ി� േ��്െമ�ിൽ േരഖെ���ിയതാ�ം
അറിയി�ി��്.

സി�ിേ��് തീ�മാനം ന�ർ 2018.1084 തീയതി 05/11/2018 �കാരം തർ� വിഷയ�ിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ
ക�ീഷെന നിയമി�ാ�ം, ലീഗൽ എ�്േപർ�ിെ� (�ീ െഷൗ��ലി) സഹായേ�ാെട േരഖകൾ പരിേശാധി�ാ�ം
ഉ�രവായി. േരഖകൾ �� പരിേശാധന നട�ിയതിൽ മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമഴസിന്
ബാധ�തയി�ാ� 6.73 ഏ�ർ വ� മാ�മാ��െത�ം (23/03/2013 െല ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് �കാരം 8.01 ഏ�ർ



ഉെ��ാണ് റിേ�ാർ�് നൽകിയത്.) 13/1960 ന�ർ �കാരം രജി�ർ െച� ��ായി �ൾ ക��ി�് ബാധ�തയി�ാ� 4.81
ഏ�ർ ഉ�തിൽ 1.24 ഏ�ർ മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ ഉപേയാഗി�് വ�കയാെണ�ം ക�ീഷൻ
സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ വ��മാ��. വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ കെ��ിയ അപാകതൾ താെഴ െകാ���.

1.    ജി�ാതല പരിേശാധന സമിതി�െട പരിേശാധന ��ികരമ�.

�ാ���് �കാരം �തിയ േകാേളജ്/േകാ�ിന് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തി�� �ർ� അധികാരം സിൻഡിേ��ിൽ
നി�ി�മാണ്. �തിയ േകാേളജ്/േകാ�ിന് അഫിലിേയഷൻ അ�വദി��തി�� അേപ�കൾ പരിേശാധി�് അവ കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 ചാപ്�ർ 23 �കാര�ളള നിബ�നകൾ ��വൻ പാലി��േ�ാെയ�് �ർ�മാ�ം
ഉറ�വ���തി�ം സമർ�ി�െ�� അേപ�കളിൽ ഉചിതമായ തീ�മാനം എ���തിന് സിൻഡിേ��ിന് േവ�
ഉപേദശ�ൾ നൽ��തി�മാണ് സിൻഡിേ��് െമ�ർമാർ അംഗ�ളായി ജി�ാതല പരിേശാധനാസമിതികൾ
�പീകരി��ത്. ജി�ാടി�ാന�ിൽ �പീകരി�െ��� ജി�ാതല പരിേശാധനാസമിതികൾ അേപ�കളിൽ
�ാേദശികമായി പരിേശാധന നട�ി�ം എ�േ�ഷണൽ ഏജൻസികൾ സമർ�ി�� ��മാണ��ൾെ�െട�� േരഖകൾ
പരിേശാധന നട�ി�ം കെ��� വിവര�ൾ റിേ�ാർ�ാ�ി സിൻഡിേ��ിെ� പരിഗണന�് സമർ�ി�ക�ം ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ സിൻഡിേ��് ഉചിതമായ തീ�മാനം എ��ക�മാണ് െച��ത്. ഇ�രം കാര��ളിൽ ���ലർേ��
ജി�ാതല പരിേശാധന സമിതി�് പരിേശാധനയിൽ ന�നതകൾ സംഭവി��െ��് േമൽ വിഷയം ��ി കാണി��.
അതിനാൽ ജി�ാതല പരിേശാധനാസമിതിക�െട റിേ�ാർ�കൾ വ�നി��ം സമ��ം �ർ��ം ആയിരിേ���ം
അേപ�കളിൽ അ�േയാജ�മായ �ടർനടപടി സ�ീകരി��തിന് സി�ിേ��ിന് ഉത���മാകാൻ ��ിേ��താണ്.

2.    �ത�മായ നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏർെ���ാെത െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ ����.

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് ചാപ്�ർ 23 ഖ�ിക 12 �കാരം �തിയ േകാേള�കൾ�് സർവകലാശാലയിൽ
അഫിലിേയഷൻ നൽ��. അഫിലിേയഷൻ കാലാവധി കഴി�് നി�ിത ഫീസ് ഒ��ി േകേള�കൾ ആയത് ���ണം.
അഫിലിേയഷൻ ����ത് നിരീ�ി��തിന് �ത�മായ സംവിധാനം ആവശ�മാണ്. �ാ���ിന് വി��മായി േകാേള�കൾ
�വർ�ി��ി�ാ എ�ം �ാ���് നി�ർഷി�� അടി�ാന െസൗകര��ൾ നിലവിൽ ഉെ��ം ഉറ�വ��ി േവണം അവ
���ി നൽകാൻ. ഇ�രം സംവിധാനം ഏർെ��േ���ം കാര��മമായി �വർ�ി��െ��് ഉറ�ാേ���മാണ്.

3.    �ാ���് �കാര�� അടി�ാന െസൗകര�ം ഉറ�ാ�ണം.

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 ചാപ്�ർ 23 ഖ�ിക 26 (ii) �കാരം അഫിലിേയഷന് അേപ� സമർ�ി��
േകാേള�ക�െട അടി�ാന െസൗകര���െട (െക�ിട�ൾ, ലേബാറ�റി, മ�് ഉപകരണ�ൾ) പര�ാ�ത ഉറ�വ��ണം.
അഫിലിേയഷ�� അേപ�േയാെടാ�ം നൽകിയ െക�ിട�ൾ താ�ാലികമായി��താെണ�ിൽ െ�ാവിഷണൽ
അഫിലിേയഷൻ ���ി നൽ�� േവളയിൽ �തിയ െക�ിട�ിേല�് �വർ�നം മാ�ിയി�െ��് ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ണം.

2013-14 �ട�ിയ മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ് & േകാേമ�് ആ� വർഷേ�ാളം താ�ാലിക െക�ിട�ിലാണ്
�വർ�ി�ി��ത്. അഫിലിേയഷൻ ���ി നൽ�േ�ാൾ �ത�മായി പരിേശാധന നട�ിയി�ി� എ�ാണ് വ��മാ��ത്.

4.    �ാ���് നി�ർഷി�� �മിയി�ാെത അഫിലിേയഷൻ നൽ��.

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 ചാപ്�ർ 23 ഖ�ിക 25 �കാരം ഫ�് േ�ഡ് േകാേളജ്, �നിയർ േകാേളജ്,
ഓറിയ�ൽ ൈട�ിൽ േകാേളജ് എ�ിവ ആരംഭി��തിന് എജ�േ�ഷണൽ ഏജൻസി�െട േപരിൽ, യാെതാ�
ബാധ�ത�മി�ാ�, യഥാ�മം 15,10,3ഏ�ർ �മി േവണം. അേത സമയം �ണിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷൻ (അഫിലിേയഷൻ
ഓഫ് േകാേളജസ് ൈബ �ണിേവ�ി�ീസ് ) (ഒ�ാം േഭദഗതി) റ�േലഷൻസ്, 2012 �കാരം �തിയ േകാേള�കൾ
ആരംഭി��തിന് െമഗാസി�ികളിൽ 1.5 ഏ��ം, െമേ�ാ സി�ികളിൽ 2 ഏ��ം മ�് സി�ികളിൽ 3 ഏ��ം �മി മതി. ഈ
വ�വ� �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ാ�െമ�് സിൻഡിേ��ിെ� 30/03/2013 െല 292/2013 ന�ർ റസ�ഷൻ �കാരം
തീ�മാനി�ക�ം, ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ 2013-14 ൽ അ�വദി� മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ് &
േകാേമ�ിന് �ാ���് നി�ർഷി��� �മി ൈകവശമി�ാെത അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�ക�മാ��ായത്. �തിയ േകാേളജ്
ആരംഭി��തിന് എ�േ�ഷൻ ഏജൻസിക�െട ൈകവശ��ായിരിേ�� �മി�െട അളവിെന�റി�് �ാ���ി�� വ�വ�
സിൻഡിേ��ിെ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ മറികട�ാനാവി�.

5.    ��മാണ�ൾ സാേ�തിക�ാന��വ�െട പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ണം

എ�േ�ഷണൽ ഏജൻ സികൾ സമർ�ി�� �മാണ�ൾ ഇേ�ാൾ ജി�ാതലപരിേശാധനാസമിതികളിെല അംഗ�ളായ
സിൻഡിേ��് െമ�ർമാർ മാ�മാണ് പരിേശാധി��ത്. ഇവരിൽ ��മാണ�ൾ പരിേശാധി��തിന് േവ�
സാേ�തിക�ാന��വർ ഉേ�ാെയ�് വ��മ�. ആയതിനാൽ ഏജൻസികൾ സമർ�ി�� ��മാണ�ൾ ശരിയാംവിധം
പരിേശാധി�െ��വാ�� സാധ�ത �േലാം �റവാണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ ��മാണപരിേശാധന�് ��ത വിഷയ�ിൽ



സാേ�തിക�ാന�� ആെള �മതലെ����ത് അപാകതകൾ േവഗം കെ���തിന് സഹായകരമാ�ം. (ഓ.എസ്. നം.
8/13.03.20 ന് മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�ി�) അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം പരിഹാരനടപടികൾ
ൈകെ�ാേ���മാണ്.

3-4   കിളെ��� മ�ിെ� വിനിേയാഗവിവരം അള���ക�ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�
2018-19 ൽ നട�ിയ മരാമ�് �വർ�ികളിൽ മ�് കിളെ����തിന് കരാ�കാർ�് �ക നൽകിയി��്. എ�ാൽ
കിളെ��� മ�് ��ത ���ിയിൽ ഉപേയാഗി�ി�ി�. മ�് അ�ിയി�തിെ�േയാ മ�് ���ികളിൽ
വിനിേയാഗി�തിെ�േയാ വിവരം എം.��ിൽ േരഖെ���ിയി�മി�.വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1)�ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയ�ിന് ��ം െഫൻസിംഗ് �ാപി��ം െസക�രി�ി ക�ാബിൻ േമാഡിഫിേ�ഷ�ം.

ഫയൽ ന�ർ - D1/409/2018

അളവ് ��കം ന�ർ - 3734, 3733, 3645, 3599

എ�ിെമ�് ന�ർ - 22/2018-19 തീയതി 17/07/2018

���ി �ല�ം - 5841260/-

െചലവ് വിവരം

െച�് ന�ർ - 878568/06.10.2018 �ക 116826 (IT)

- 878569/06.10.2018 �ക 57829 (KCWWF)

- 878570/06.10.2018 �ക 4204 (FO)

- PPA No. CO91820747285 �ക 5662401/-

���ിയിൽ ഇനം 1 ആയി മ� �ഴിെ���� ���ി 85.77 M3 (േപജ് 34, എം.��് 3645), 3.82 M3 (േപജ് 34,
എം.��് 3645) എ�ിവ േചർ�് ആെക 89.59 M3 െച�ി��്. M3 ന് 228.38 �പ നിര�ിൽ 20460.56 �പ
കരാ�കാരന് നൽകി.

മ�ിെ� വിനിേയാഗവിവരം അറിയി�ാനാവ ശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.8/Engg/2018-19 dt.22.1.2020
ന്,മ�് െഫൗേ�ഷൻ ചാൽ കീ��തിന് �ഴിെ���താെണ�ം, െഫൗേ�ഷെ� വശ�ൾ നിക��തി�ം
പരിസരം നിര�ാ��തി�ം ഉപേയാഗി�താ�ം കരാ�കാരൻ േറ�് ആവശ�െ�ടാ�തിനാൽ ഫിൽ െച��തിന്
ൈപസ െകാ��ി� എ�ം വീശദീകരണം ഹാജരാ�ി.

2)േ�ാർട്സ് േഡാർമി�റിയിേല�� േറാഡ് നിർ�ാണം

ഫയൽ നം. D1/3461/2017

എം. ��് നം. 3369, 3370

കരാ�കാരൻ �ീ. അൻവർ. പി, പാ�േ�രി

ആെക ���ി �ല�ം 1834372.89

െചലവ് വിവരം

CC Ist & Part bill CC2nd & Part bill Cc3rd & Final bill

െച�് നം. 077736 /13.7.18 -
8978 ( IT)

077929/29.9.18 – 5564 ( IT) 934820/5.1.19 – 2151 ( IT)

077737/13.7.18 – 8888
(KCWWF)

077930/29.9.18 – 5508
(KCWWF)

934821/5.1.19 – 2513
(KCWWF)

077738/13.7.18 – 879519
(കരാ�കാരൻ)

077931/29.9.18 – 545268
(കരാ�കാരൻ)

934822/5.1.19 – 4302
(GST)



934823/5.1.19 – 244522

(കരാ�കാരൻ)

���ി�െട ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ അള� ��ക�ിൽ ഇനം. 7,15 എ�്�ാ ഐ�ം-1 എ�ിവയിലായി

യഥാ�മം- 94.8m3, 51.95m3, 108.90m3 മ�് കിളെ���തായി േരഖെ���ിയി��്.
മ�ിെ� വിനിേയാഗവിവരം അറിയി�ാനാവ ശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3/Engg/2018-19 dt.15.1.2020
ന്, മ�് സംര�ണഭി�ി നിർ�ി��തി� േവ�ി �ഴിെ���താെണ�ം,െവ�ം െക�ിനിൽ�� ഭാഗം ഫിൽ
െച��തി�ം സംര�ണഭി�ി െക�ിയ േശഷം വശ�ൾ നിക��തിന് ഉപേയാഗി�താ�ം കരാ�കാരൻ േറ�്
ആവശ�െ�ടാ�തിനാൽ ഫിൽ െച��തിന് ൈപസ െകാ��ി� എ�ം വീശദീകരണം ഹാജരാ�ി.

താ� ഭാഗം എ� അളവിൽ ഫിൽ െച�െവേ�ാ അതിന് എ� അളവിൽ മ�് ഉപേയാഗിെ�േ�ാ അളവ് ��ക�ിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.ല��ൾ വിലമതി�� മ�ാണ് ഇ�കാരം �വ ർ�ി െചെ��� േരഖാ�ല�� െതളി�കൾ
ഒ�ം ഇ�ാെത സംര�ണഭി�ി�െട വശ�ളി�ം താ� �േദശ�ളി�മായി ഫിൽ െച� എ� വീശദീകരണം
ഹാജരാ�ിയത്. �ഴിെ��� മ�ിെ� ശരിയായ രീതിയി�� വിനിേയാഗം ഉറ�ുവ���തിന് വിനിേയാഗവിവരം
/സ്ററാ�് െച� മ�ിെ� അളവ് അള���ക�ിൽ  �ത�മായി േരഖെ��േ��താണ്. ഇ�ാര��ിൽ
സർവകലാശാലാ അധികാരിക�െട �� �ണി��.

3-5   അധ�ാപക�െട വർ�് േലാഡ് വ�വ�കൾ പാലി��ി� – സർ�ാർ, �.ജി.സി. ഉ�ര�കൾ�്
വി��ം
2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ 15-1 �കാരം ഒ� ��വൻ സമയ അധ�ാപകന് ആ�യിൽ 40 മണി�ർ േജാലി
ഉ�ായിരി�ണം. ഒ� ദിവസം മിനിമം 6 മണി�ർ (1 മണി�ർ ല�് ൈടം ഒഴിെക) സ�ിഹിതനായിരി�ണം.
29/01/2015 െല ജി.ഒ. (ആർ.ടി.) നം. 178/2015 ഹയർ എജ�േ�ഷൻ ഉ�രവ് �കാരം ആ�യിൽ 40 മണി�ർ വർ�്
േലാഡിൽ പ�് മണി�ർ ത�ാെറ��് സമയമായി ഉപേയാഗി�ാം എ�ം വ��മാ���്. �.ജി.സി. റ�േലഷൻ
�കാരം േനരി�� പഠന �വർ�ന�ിന് ആ�യിൽ േവ� മിനിമം മണി�ർ താെഴ െകാ���.

അസി��് െ�ാഫസർ: 16 മണി�ർ

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ/െ�ാഫസർ : 14 മണി�ർ

(ഭരണപരമായ മ�് �വർ�ന��െട �മതല വഹി�� െ�ാഫസർ�് 2 മണി�ർ ഇളവ് ഉ�്. ആ�യിൽ 6 ദിവസം
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് വിനിേയാഗി�ിരി�ണം.)

േമൽ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ േബാ�ണി, െകമി�ി എ�ീ പഠന വ��കൾ ലഭ�മാ�ിയ 2019-20 വർഷെ�
ബി�ദാന�ര ബി�ദം, എം.ഫിൽ, പി.എ�്.ഡി. േകാ�് വർ�് എ�ിവ�െട ൈടം േടബിൾ പരിേശാധി�തിൽ
കെ��ിയ വ�തകൾ താെഴ െകാ���.

െകമി�ി പഠനവ��്

�മ
ന�ർ

േപര് ത�ിക
പഠന
വ��്

ൈടം േടബിൾ
�കാരം ആ�യിൽ
എ�േ��െമാ�ം
മണി�ർ

ആ�യിൽ �റവ്
മണി�ർ

അ�ാദമി�്
വർഷം (36 ആ�)
െമാ�ം �റവ്
മണി�റിൽ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 േഡാ. എം.ടി. രേമശൻ
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

െകമി�ി 06.55 07.55 07.05 06.05 255.00 219.00

2 േഡാ. എ.ഐ. യഹിയ
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ,
വ��് തലവൻ

െകമി�ി 06.15 04.35 05.45 07.25 207.00 267.00

3 േഡാ. പി. രവീ�ൻ െ�ാഫസർ െകമി�ി 04.40 03.30 09.20 10.30 336.00 378.00

4
േഡാ. അ�ഹാം
േജാസഫ്

െ�ാഫസർ െകമി�ി 10.15 09.40 03.45 04.20 135.00 156.00

5 േഡാ. െക. �രളീധരൻ െ�ാഫസർ െകമി�ി 04.15 01.20 09.45 12.40 351.00 456.00



6 േഡാ. എൻ.െക. േര�ക അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

െകമി�ി 05.20 04.45 08.40 09.15 312.00 333.00

7 േഡാ. �ദീപൻ
അസി��്
െ�ാഫസർ

െകമി�ി 08.30 11.05 07.30 04.55 270.00 177.00

8 എ.ആർ. �േരഷ് ബാ�

അസി��്
െ�ാഫസർ,
ഫാ�ൾ�ി
റിസർ�്
െ�ാജ�്

െകമി�ി 06.40 07.25 09.20 08.35 336.00 309.00

9 േറായ് േമാൻ േജാസഫ് ഗ�് ലക്ചറർ െകമി�ി 08.55 02.45 07.05 13.15 255.00 477.00

10 അപർണ ഗ�് ലക്ചറർ െകമി�ി 08.50 02.55 07.10 13.05 258.00 471.00

11 സിജില പി.പി. ഗ�് ലക്ചറർ െകമി�ി 08.15 06.00 07.45 10.00 279.00 360.00

12 വിജിഷ െക. രാജൻ ഗ�് ലക്ചറർ െകമി�ി 10.05 05.50 05.55 10.10 213.00 366.00

13 ജ� വി.സി. ഗ�് ലക്ചറർ െകമി�ി 07.15 05.15 08.45 10.45 315.00 387.00

ആെക 3522 4356

േബാ�ണി പഠനവ��്

�മ
ന�ർ

േപര് ത�ിക
പഠന
വ��്

ൈടം േടബിൾ
�കാരം ആ�യിൽ
എ�േ��െമാ�ം
മണി�ർ

ആ�യിൽ �റവ്
മണി�ർ

അ�ാദമി�്
വർഷം (36 ആ�)
െമാ�ം �റവ്
മണി�റിൽ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

I, III
െസമ�ർ

II, IV
െസമ�ർ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 േഡാ. സേ�ാഷ് ന�ി െ�ാഫസർ േബാ�ണി 08.25 02.00 05.35 12.00 201.00 432.00

2 േഡാ. മണിേമാഹൻ െ�ാഫസർ േബാ�ണി 08.40 02.00 05.20 12.00 192.00 432.00

3 േഡാ. വി.വി. രാധാ��ൻ
െ�ാഫസർ,
വ��് തലവൻ

േബാ�ണി 07.10 02.00 04.50 10.00 174.00 360.00

4 േഡാ. ഹരിലാൽ സി.സി.
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

േബാ�ണി 04.00 07.20 10.00 06.40 360.00 240.00

5 േഡാ. േജാസ് ടി. ��ർ െ�ാഫസർ േബാ�ണി 04.20 07.20 09.40 06.40 348.00 240.00

6 േഡാ. �സഫ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

േബാ�ണി 08.35 06.00 07.25 10.00 267.00 360.00

7 േഡാ. �േനാജ് �മാർ
അസി��്
െ�ാഫസർ

േബാ�ണി 04.55 04.40 11.05 11.20 399.00 408.00

8 േഡാ. എം. ഷാമിന
അസി��്
െ�ാഫസർ

േബാ�ണി 08.40 06.00 07.20 10.00 264.00 360.00

9 േഡാ. എ.െക. �ദീപ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

േബാ�ണി 07.05 02.00 08.55 14.00 321.00 504.00

10 േഡാ. േജാൺ ഇ. േതാ�ിൽ െ�ാഫസർ േബാ�ണി 08.25 11.00 05.35 03.00 201.00 108.00

ആെക 2727 3444

െകമി�ി പഠന വ��ിൽ നിലവിൽ ഏഴ് �ിരം അധ�ാപക�ം ഒ� ഫാ�ൽ�ി റിസർ�് െ�ാജ�ിെല അധ�ാപക�ം
അ�് ഗ�് അധ�ാപക�ം േജാലി െച���്. 2019-20 അധ�ായന വർഷെ� വിവിധ േകാ�ക�െട ൈടം േടബിൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾ മിനിമം അധ�ായനം േവ� മണി�റിൽ നി�ം ആദ�െ� ആ�മാസം (I,III െസമ�ർ) 3522
മണി��ം അ�� ആ�മാസം (II, IV െസമ�ർ) 4356 മണി��ം േചർ�് െമാ�ം 7878 മണി�ർ �റ�
അധ�ായനമാണ് നട��ത്.

േബാ�ണി പഠന വ��ിൽ നിലവിൽ പ�് �ിരം അധ�ാപകർ ആണ് േജാലി െച��ത്. ബ�െ�� ൈടം േടബിൾ
പരിേശാധി�േ�ാൾ ആദ�െ� ആ�മാസം (I, III െസമ�ർ) 2727 മണി��ം അ�� ആ�മാസം (II, IV െസമ�ർ) 3444
മണി��ം െമാ�ം 6171 മണി�ര് �റ� അധ�ായനമാണ് നട��ത്  (മിനിമം േവ� മണി�റിൽ നി�ം)

  േമൽ വ��മാ�ിയ ര�് പഠന വ��കളിെല �ിരം അധ�ാപകരിൽ ആ�ം �.ജി.സി. നിബ�ന �കാര��
അ�യിെല മിനിമം മണി�ർ വർ�് േലാഡ് എ� വ�വ� പാലി��ി� എ�ത് െഗൗരവ�� അപാകതയാണ്.
സർവകലാശാലയിൽ ��തൽ �ിരം അധ�ാപകർ േജാലി െച�� മ�് പഠന വ��കളി�ം ഇ�രം അപാകതകൾ
ആവർ�ി�ാൻ സാധ�ത��്. �തിയ അധ�ാപക നിയമനം നട��തിന് ��് �.ജി.സി.�െട�ം സർ�ാറിെ��ം



മാനദ� �കാര�� വർ�് �ഡി നട�ി ത�ികകൾ നിർ�യി�് അധ�ാപക നിയമനം നട�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-6   റീൽ േപ�ർ വാ�ൽ -േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ നിർേ�ശം പാലി��തി ൽ വീ�
ഫയൽ നം. 28264/Purchase-ASST-2/2013/CU

സർവകലാശാല�െട പരീ�ാ ഭവൻ,വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം, പ�ിേ�ഷൻ എ�ീ വിഭാഗ�ൾ യഥാ�മം 200
െമ.ടൺ(�.ഒ.േനാ�് നം.45106/EST-1-SO/2015/PBDated 8.10.18) , 100 െമ�ിക് ടൺ(�.ഒ.േനാ�് നം.66745/SDE-K-ASST-
1/2013/CU Dated 12.9.18), 40 െമ�ിക് ടൺ (Lr.No.13951/PD-S2-ASST1/2014/CU Dt.22.9.18) റീൽ േപ�റാണ് 2018-19 ൽ
ആവശ���തായി പർേ�സ് ഡി�ാർ�്െമ�ിെന അറിയി�ത്. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ, ആെക ആവശ�മായ 340
െമ.ടൺ റീൽ േപ�റിെ� എ�ിേമ�്, െ�സിഫിേ�ഷൻ എ�ിവ അറിയി�ാൻ �സ് ���ിേനാട് പർേ�സ്
ഡിവിഷൻ ആവശ���െവ�ി�ം, നിലവിൽ റിൽ േപ�റിെ� മാർ��് വില കി.�ാമിന് 80-85 �പയാെണ�ം 4
മാസ�ി�േശഷം വില �റ�െമ�ം, ആയതിനാൽ അടിയ�ിരാവശ��ി�� 100 െമ.ടൺ റീൽ േപ�ർ വാ�ാൻ
െട�ർ �ണി�ാൽ മതി എ�മാണ്, 12/10/2018ൽ,�സ് ���് അറിയി�ത്. എ�ാൽ, റിൽ േപ�റിെ� മാർ��്
വില 80-85 ആെണ�ത് സാ�കരി�� േരഖകേളാ, വില �റ�െമ� നിരീ�ണ�ിനാധാരമായ വിപണിപഠന
റിേ�ാർേ�ാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഒ��ൻ േ��്െമൻറ് നം.9/16.3.2020 ന് �സ്
���ിെ� അറി�ം ���ി പരിചയ�ം �ൻനിർ�ി െടലിേഫാൺ �േഖന ഉ� അേന� ഷണ�ൾ�് േശഷം
നിലവിൽ റിൽ േപ�റിെ� മാർ��് വില കി.�ാമിന് 80-85 �പയാെണ�ം 4 മാസ�ി�േശഷം വില �റ�െമ�ം,
അറിയി� എ�മാണ് മ�പടി ഹാജരാ�ിയത്.

റീൽ3 േപ�ർ വാ��തിന് 31.10.2018ൽ 28264/Purchase-ASST-A2/2013/Cuന�ർ ആയി െട�ർ �ണി�െവ�ി�ം,
സാ�വായ 2 െട�ർ മാ�മാണ് ലഭി�ത്. ഇതിൽ ഒ� �ാപനം െട�റിൽ നി�ം പിൻവാ�ിയതിെന �ടർ�്,
അടിയ�ിര സാഹചര�ം കണ�ിെല��് 'േദശായി ഡി�ിബ�േ��്, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിെ� ഒ� െട�ർ
അംഗീകരി�കയാ��ായത് ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ 70 MT 77.85 �പ
നിര�ിൽ വാ��തിന് 04/12/2018 ൽ പർേ�സ് ക��ി തീ�മാനെമ��ക�ം, 70013 കി.�ാം വാ�ിയതിന്
54,50,512 �പ �വെടേചർ�� െച�കൾ /വൗ��കൾ �കാരം െചലവഴി�ക�ം െച�.

�മ നം. ��ം(കി.�ാം) െച�് നം&തീയതി �ക

1 7664(പ�ിേ�ഷൻ) 75205/19.1.19(േകാൺ�ാ�ർ) 585988

,, 75204/19.1.19 (ജി.എസ്.ടി) 10654

2697 ,, 75359/12.3.19(േകാൺ�ാ�ർ) 206215

,, 75358/12.3.19 (ജി.എസ്.ടി) 3747

2 9745(വി�രവിദ�ാഭ�ാസം) 75170/5.1.19 745100

,, ,, 75169/5.1.19 13548

3 21761(പരീ�ാഭവൻ) െവൗ�ർ നം. 540/3.1.19 1694094

,, 28146(,,) െവൗ�ർ നം. 565/15.1.19 2191166

ആെക 70013 - 5450512

29/11/2018 ൽ പരീ�ാഭവെ� റീൽ േപ�ർ �ർ�മാ�ം തീർ�തായി പർേ�സ് വിഭാഗെ� അറിയി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ ബാ�ി 270/- െമ�ിക് ടൺ റീൽ േപ�ർ വാ��തിന് െട�ർ നം. 28264/Purchase-
ASST-A2/2013/Cu തീയതി.19.12.2018�കാരം െട�ർ �ണി�െവ�ി�ം െട�ർ സമർ�ി� 3 �ാപന��ം
സേഹാദര�ാപന�ളാെണ� കാരണ�ാൽ (െട�ി�ൽ ബി�ിെനാ�ം സേഹാദര�ാപന�ളാെണ� വിവരം
േരഖെ���ിയ േ��്െമ�് ഹാജരാ�ിയത് ഫയലിൽ ഉ�ട�ം െച�ി��് )  നം. 28264/Purchase-ASST-A2/2013/Cu
തീയതി.24.1.2019 �കാരം റീെട�ർ �ണി�ക�ം, �ടർ�് ലഭി� �ർണിമ ഡി�ിബ�േ��്, േകാഴിേ�ാടിെ� ഏക
െട�ർ അടിയ�ിര സാഹചര�ം കണ�ിെല��് U.O. നം. 317/2019/അഡ്. തീയതി 14/03/2019 �കാരം
അംഗീകരി�ി��്. �ർ�ിമ ഡി�ിബ�േ��് കി.�ാമിന് 80.5952 �പയാണ് േക�ാ�് െച�ത്. െനേഗാേസ�ഷൻ
നട�ിയതിെന �ടർ�്, 7 ���ി ദിവസ�ി��ിൽ �ക നൽകിയാൽ 1% ഡിെ�ൗ�് അ�വദി�ാെമ�്
ധാരണയാ�ക�ം കി.�ാമിന് 80.5952 �പ നിര�് അംഗീകരി�ക�ം െച�.

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.



1)2018-19 ൽ ര�് �ാവശ�മായി െട�ർ �ണി�� �ലം സർവകലാശാല�് 5,46,079 �പ�െട
ന���ായി.വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

െവൗ�ർ
ന�ർ&തീയതി/
ഇൻേവായ്സ് നം
& തീയതി

റീൽ
േപ�റിെ�
��ം (Kg)

�ർ�ിമ ഡി�ിബ�േ��ിൽ നി�് വാ�ിയ
ഇന�ിൽ െചലവഴി� �ക (1% ഡിെ�ൗ�്
കഴി�തി� േശഷം നൽകിയത് )

ആെക

േദശായി
ഡി�ിബ�േ��ിൽ
നി�്
വാ�ിയി�െ��ിൽ
നൽേക�ി
വ�മായി�� �ക
@77.85 /കി.�ാം(GST
ഉൾെ�െട)

ന�ം�ക

@80.5952/
കി.�ാം(GST
ഉൾെ�െട)

െച�് ന�ർ/തീയതി

I പരീ�ാ ഭവൻ ( 2018-19)

1. 2454/26.03.19 16470
1290425(കരാ�കാരന് )

23704(GST)

383162/27.03.19
(കരാ�കാരന് )

383163/27.03.19 (GST)

1314129 1282190 31939

2. 2579/30.03.19 16280
1275539(കരാ�കാരന് )

23430(GST)

383763/30.03.19
(കരാ�കാരന് )

383764/30.03.19(GST)

1298969 1267398 31571

3. 2580/30.03.19 15790
1237148(കരാ�കാരന് )

22724(GST)

383765/30.03.19
(കരാ�കാരന് )

383766/30.03.19
(GST)

1259872 1229252 30620

വി�രവിദ�ാഭ�ാസം(2018-19)

4 PAP0250/18.3.19 16090
1260883(കരാ�കാരന് )

22926(GST)

75399/21.03.19

75398/21.03.19
1283809 1252607 31202

5 PAP0257/22.3.19 18361
1438849(കരാ�കാരന് )

26161(GST)

75416/26.03.19

75415/

26.03.19

1465010 1429404 35606

6 PAP0270/28.3.19 16301
1277418

23226

75430/30.03.19

75429/

30.03.19

1300644 1269033 31611

ആെക 7922433 7729884 192549

2019-20

I) പരീ�ാഭവൻ

1 709/16.07.19 5571
436488(കരാ�കാരന് )

8018(GST)

592681/17.07.19
(കരാ�കാരന് )

592682/17.07.19(GST)

444506 433702 10804

2 828/27.07/19 19842
1554622(കരാ�കാരന് )

28556(GST)

592993/29.07.19
(കരാ�കാരന് )

592994/29.07.19
(GST)

1583178 1544700 38478

3 852/03.08.19 19603

1535897)
(കരാ�കാരന് )

28212(GST)

593022/03.08.19
(കരാ�കാരന് )

593023/03.08.19
(GST)

1564109 1526094 38015

4 949/24.08.19 18477
1447674(കരാ�കാരന് )

26592(GST)

593810/26.0819
(കരാ�കാരന് )

593811/26.08.19 (GST)

1474266 1438434 35832

5 1099/29.08.19 18792 1472354(കരാ�കാരന് )

27046(GST)

593981/29.08.19
(കരാ�കാരന് )

1499400 1462957 36443



593982/29.08.19
(GST)

6 1228/02.09.19 18693
1464596(കരാ�കാരന് )

26904(GST)

594119/02.09.19
(കരാ�കാരന് )

594120/02.09.19
(GST)

1491500 1455250 36250

II)പബ്ളിേ�ഷൻ

7

CR0489/10.07.19

&

CR0490/10.07.19

11040

+

18520

= 29560

2316028(കരാ�കാരന് )

42542(GST)

443631/18.07.19

443630/18.07.19
2358570 2301246 57324

III)വി�രവിദ�ാഭ�ാസം

8
CR0306/04.06.19

CR0307/04.06.19

 18744+

19717

=38461

3013421(കരാ�കാരന് )

55353(GST)

443536/12.06.19

443535/12.06.19
3068774 2994189 74585

ആെക 13484303 13156572 327731

ഒ�ാെക 21406736 20886456 520280

എ) ഫയൽ നം. 45106/EST-1-SO/2015/PB

പരീ�ാഭവെ� ആവശ��ിനായി 50 െമ�ിക് ടൺ റീൽ േപ�ർ വാ��തിന് 07.12.2018 ൽ സൈ� ഓർഡർ
നൽകിയതാ�ം എ�ാൽ െട�ർ എ�� േദശായി ഡി�ിബ�േ��്, േകാഴിേ�ാട് സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ 20
ദിവസ�ി� േശഷം മാ�േമ റീൽ േപ�ർ സൈ� െച�ാൻ കഴി� എ�റിയി�താ�ം പരീ�ാഭവൻ േ�ാറിെല
അസി��് റിേ�ാർ�് െച�ി ��്(േനാ�് നം. 436). ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ െ�ാ ൈവസ് ചാൻസല�െട
േന�ത��ിൽ ഒ� അെനൗേദ�ാഗിക മീ�ിംഗ് നട�ക�ം മീ�ിംഗിെല തീ�മാന�കാരം 2017-18ൽ േപ�ർ വിതരണം
നട�� േദശായി ഡി�ിബ�േ��ിെന (എറണാ�ളം) ��് ���് ബ�െ��െവ�ി�ം അടിയ�ിരമായി
അവർ�്േപ�ർ വിതരണം െച�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ സേഹാദര �ാപനമായ '�ർണിമ ഡി�ിബ�േ��്
(കാലി��് ), �േഖന 2 ദിവസ�ി��ിൽ േപ�ർ വിതരണം െച�ാെമ�് അറിയി�ക�ം സർവകലാശാല െട�ർ
വിളി�ാെത േഫാൺ �േഖന പർേ��് ഓർഡർ നൽകി പരീ�ാഭവെ� ഉപേയാഗ�ിനായി 4.5 െമ�ിക് ടൺ റീൽ
േപ�ർ വാ�ക�ം െച�ി��്. 2017-18 ൽ േദശായി ഡി�ിബ�േ��് (എറണാ�ളം)68.32 /കി.�ാം നിര�ിലാണ്റീൽ
േപ�ർ വിതരണംെച�െത� വ�ത ��ിേ����്.

4.5 െമ�ിക് െടൺ റീൽ േപ�ർ വാ�ിയേ�ാൾ �വെട േചർ�ം �കാരം ന���ായി.

െവൗ�ർ നം. &
തീയതി

റീലിെ�
��ം
(Kg)

�ക

�ർണിമയിൽ
നി�്
വാ�ിയതിന്
െചലവഴി�
�ക

െച�് നം. തീയതി �ക ആെക
േദശായിയിൽ നി�്
വാ�ിയി��െവ�ിൽെചലവാ�മായി��
�ക@ 77.85/കി.�ാം.

ന�ം

PAP0175/12.12.18 1826.280 82.00 149755 383662/29.03.19(കരാ�കാരന് )
374475

6810
381285 355485 25800PAP0176/13.12.18 1863.200 84.50 157440 383663/29.03.19(ജി.എസ്.ടി)

PAP0178/13.12.18 876.800 84.50 74090

പർേ�സ് ഡിവി ഷൻ യഥാസമയം േപ�ർ വാ��തി� സ�ീകരി� നടപടികളിെല കാലതാമസമാണ് പരീ�ാഭവൻ
േനരി�് െട�ർ �ടാെത േപ�ർ വാ��തിന് കാരണമായെത�് ഓഡി�് വിലയി���. ഇ�കാരം 2018-19െല
വാ�ൽ നടപടി�മ�ളിെല അപാകത �ലം 2018-19,2019-20 വർഷ�ളിലായി 546080(520280+25800)�പ
സർവകലാശാല�് അധികെചല��ായി.

2)��ത �ാപന��മായി സർവകലാശാല ചമ� കരാർ ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��തിന്, കരാർ െവ�ി�ി� എ�ാണ്
25.6.2020 ൽ 28264/PURCHASE-ASST-A2/2013/CU ന�ർ �കാരം മ�പടി ഹാജരാ�ിയത്. �ാപന�മായി േപ�ർ
വിതരണ�ി�� നിബ�നക�ം കരാർ ലംഘി�ാൽ സ�ീകരിേ�� നിയമനടപടിക�ം ഉൾെ��� എ�ിെമൻറിൽ
ഏർെ�ടാെത, പർേ�സ് ഓർഡർ നൽകിയത് �മ�കാരമ�.



3) കരാർ�ക 1 ല�ം �പയിൽ �ടിയ വാ��കൾ�് െമാ�ം കരാർ �ക�െട 5% െപർേഫാമൻസ് െസക�രി�ിയായി
കരാ�കാരനിൽ നി�് ഈടാ�ണെമ� പർേ�സ് മാ�വൽ വ�വ� (ഖ�ിക 8.17- ഖ�ിക 8.20) പാലി�ി�ി�.

4)സ.ഉ. (പി.) നം. 3/2013/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 21/06/2013 ഖ�ിക 6.1 �കാരം േ�ാ�കൾ സമാഹരി�േ�ാൾ ഒ�
വർഷേ��� ആവശ�കത കഴി��� �ൻ��ി കാേണ��ം ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ിെ��ം അവസാനം
അ�� സാ��ിക വർഷേ��് ആവശ�മായ സാധന��െട പ�ിക ത�ാറാേ���മാണ്. ഖ�ിക 7.33 ൽ
വാ��കൾ�� സമയം �മീകരിേ��താെണ�ം നി�ർഷി�ി��്. എ�ാൽ ഈ നിർേ�ശ�െളാ�ം തെ�
സർവകലാശാല പാലി�ി�ി�. പരീ�ാഭവൻ�.ഒ.േനാ�് നം.45106/ഇ.എസ്.�ി-1-എസ്.ഒ./2015/പി.ബി. തീ.30.8.2018
�കാരം 85 റീൽ േപ�ർ മാ�േമ പരീ�ാഭവെ� ഉപേയാഗ�ിന് നീ�ിയിരി�� എ�ം േപ�ർ വാ�ാൻ നടപടി
ൈകെ�ാ�ണെമ�ം അറിയി�തിെന�ടർ�് മാ�മാണ് പർേ�സ് ഡിവിഷൻ റിൽ േപ�ർ വാ��തിന്
�ടർനടപടികൾ ആരംഭി�ത്(ആവശ�കത എ� െമ�ിക് എ�ത് വ��മാ�ിയി��ി�) .എ�ി�ം െട�ർ �ണി�ത്
30.10.18 ൽ മാ�മാണ്. റീൽ േപ�ർ വാ�ൽ ഒ� �ടർ��ിയ ആെണ�ിരിെ� സാ��ിക വർഷാവസാനം തെ�
�ത�മായ ആ��ണം നട�ി, െട�ർ/റീ െട�ർ നടപടികൾ േനരെ� നട�ിയി��െവ�ിൽ അവസാന
നിമിഷ�� ഒ� െട�ർ അംഗീകരിേ��ിവ� അടിയ�ിര സാഹചര���ം തൻ�ല��ായ പാഴ് െചല�ം
ഒഴിവാ�ാമായി��.തി���ി�� വാ�ൽ ഒഴിവാ�ണെമ�� സർ�ാർ നിർേ�ശം പാേട അവഗണി�കയാണ്
സർവകലാശാല െച�ത്. പർേ�സ് വ��ിെ� ഭാഗ�നി�� ��തരമായ വീ��ം അധികെചലവിന് കാരണമായി.
2018-19 െല റീൽ േപ�ർ വാ�ലിൽ മ�രം, മിതവ�യം എ�ിവ ഉറ�ാ��തിന് സർവകലാശാല�് കഴി �ി�.

അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽകിയ 25.6.2020െല ക�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം ഏകേദശം 300െമ�ിക് ടൺ റീൽ
േപ�ർ സർവകലാശാല�് ആവശ��െ��ം, ഉ�ര�ടലാ�കൾ പരീ�� േശഷ�ം സർവകലാശാലയിൽ
ദീർഘകാലം ��ി�െവേ��താെണ�ം, നി�ിതസമയം ��ി�െവേ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ൻ��ി
സമാഹരി��ത് അവ െപെ��് നശി�േപാകാ�� സാധ�ത�് ആ�ം��� എ�ം,നി�ിത സമയ�ിൽ ��തൽ
��ി�െവ�ാൽ നശി� േപാകാൻ സാധ�ത ഉ�തിനാ�ം സംഭരി�ാ�ം ��ി�ാ��� അവശ��ല ലഭ�ത
പരിഗണിേ��തിനാ�ം സ.ഉ. (പി.) നം. 3/2013/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 21/06/2013 ഖ�ിക 6.1 �കാരം ഒ�
വർഷേ��� ആവശ�കത �ൻ��ി ക�് പ�ിക ത�ാറാ�ി വാ��കൾ�� സമയം �മീകരി�് വാ�ൽ
നട�വാൻ �യാസമാെണ�മാണ് അറിയി�ി��ത്.��ത മ�പടി അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�.കാരണം എ�ാ
വർഷ�ം 300െമ�ിക് ടൺ റീൽ േപ�ർ ആവ  ശ�മാെണ�് സർവകലാശാല�് ഉ�മ േബാ����ായിരിെ�,
�ലെസൗകര��റ���ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��ിയി��. മാ�മ�, . പർേ�സ്
നടപടികൾ നാളി� വെര ആരംഭി�ി�ി� എ�ം, 6 റീൽ േപ�ർ മാ�മാണ് ബാ�ി��െത�ം, നവംബർ
അവസാനേ�ാെട േപ�ർ കി�ിയിെ��ിൽ ഉ�ര�ടലാസ് �ിൻറിംഗ് തട�െ��െമ�ം 23.11.2018 ൽ േനാ�് ഖ�ിക
319 �കാരം ��് ���് േ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലെറ അറിയി�ത് �േ�യമാണ്.ഇതിൽ നിെ��ാം വ��മാ��ത്
പർേ�സ് വിഭാഗം സമയബ�ിതമായി ന ടപടികൾ സ�ീകരി�ി� എ�ത് തെ�യാണ്.

സമയബ�ിതമായി ന ടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���ലമാണ് റീ െട�ർ നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തി�� അവസരം
സർവകലാശാല�് ലഭി�ാതി���ം ലഭ�മായനിര�ിൽ അടിയ�ിരമായി വാ�ൽ നടേ��ിവ��ം.
സർവകലാശാല�െട സാ��ിക താൽപര��ൾ സംര�ി��തിനായി സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ �ർ�മായി
പാലി�െകാ�് മാ�ം പർേ�സ് നടേ��താണ്.

3-7   റീൽ േപ�റിെ� വിനിേയാഗ േരഖകൾ ലഭ�മ�
സർവകലാശാല ��ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം പരീ�ാഭവൻ, വി�രവിദ�ാഭ�ാസം, പ�ിേ�ഷൻ എ�ീ
വ��ക�െട ആവശ��ൾ�ായി റീൽ േപ�ർ വാ�ി ��ിൽ നൽകിയി��്. ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം േവ�ി വാ�ിയ
േപ�റിെ� വിശദാംശ�ൾ േചർ�െകാ�് ��ിൽ ��ി�ി�� േ�ാ�് രജി�ർ �കാര�� വിശദവിവര�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

വ��്
ഇൻേവായ്സ് നം./
തീയതി

റീലിെ�
ഭാരം

പരാമർശം

1 പ�ിേ�ഷൻ 12018053089/28.12.2018 7664
കി.�ാം
(14റീൽസ് )

പ�ിേ�ഷൻ
വിഭാഗ�ിെ�
േ�ാ�് രജി�ർ



�കാരം 7.4.2018 ൽ
43 റീൽ ��ിരി�ം
31.3.2019ൽ 10റീൽ
നീ�ിയിരി���്.

2 ,, GSTD0015/1.2.2019
2697 ,,
(5റീൽസ് )

3 പരീ�ാഭവൻ 12018051462/19.12.2018
21761 ,, (40
റീൽസ് )

പരീ�ാഭവെ�
േ�ാ�് രജി�ർ
�കാരം 1.4.2018 ൽ
166 റീൽ ��ിരി�ം
31.3.2019ൽ 75റീൽ
നീ�ിയിരി���്.

4 ,, 12018052125/22.12.2018
22796 ,,
(42
റീൽസ് )

5 ,, 12018053089/27.12.2018
5350 ,, (10
റീൽസ് )

6 ,, 12018070603/20.03.2019
16470 ,, (30
റീൽസ് )

7 ,, 12018071935/25.03.2019
16280 ,, (30
റീൽസ് )

8 ,, 12018072513/27.03.2019
15790 ,,
(29റീൽസ് )

9 വി�രവിദ�ാഭ�ാസം 12018053089/27.12.2018
9745 ,, (18
റീൽസ് )

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ
വിഭാഗ�ിെ�
േ�ാ�് രജി�ർ
�കാരം17.4.2018
ൽ90 റീൽ
��ിരി�ം 31.3.2019
ൽ 79 റീൽ
നീ�ിയിരി���്.

10 ,, 12018070034/17.03.2019
16090 ,, (29
റീൽസ് )

11 ,, 12018070899/21.3.2019
4174 ,, (8
റീൽസ് )

12 ,, 12018070900/21.3.2019
14187 , ,(26
റീൽസ് )

13 ,, 12018072479/27.03.2019
16301 ,, (30
റീൽസ് )

     സർവകലാശാല ��ിൽ, ഗവൺെമൻറ് ��് മാ�വൽ ഖ�ിക 600 ,േഫാം നം.107അ�ബ�ം 1 ൽ
നി�ർഷി�� �കാര�� േപ�ർ അ�ൗ�് ത�ാറാ�ി ��ി��ി�. പരീ�ാഭവൻ, വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം,
പ�ിേ�ഷൻ വ��് എ�ിവ� േവ�ി വാ�� റീൽ േപ�ർ േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ�്, �ി�ിംഗ് െസ�ൻ
ഇൻേവായ്സ് �േഖന ആവശ�െ��� റീ�ക�െട വിതരണ വിവര�ം, അതി� േശഷം നീ�ിയിരി�� റീ�ക�െട
വിവര�ം മാ�മാണ് നിലവിൽ ��ി�ി�� രജി�റിൽ േചർ�വ��ത്. �ി�ിംഗ് െസ�ന് നൽ�� റീൽ േപ�ർ
വിനിേയാഗി�് ഏത് വർ�ാണ് �ി�് െച�ത്, എ� അളവ് േപ�ർ ഉപേയാഗി�, എ� എ�ം �ി�് െച�, അതിൽ



എ� േവേ�ജ് ഉ�ായി എ�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ ��ത േ�ാ�് രജി�റിൽ നി�് ലഭ�മ�. സർവകലാശാല
��ി�ം ഈ വിശദാംശ�ൾ േരഖെ���ി ��ി�ി�ി�. വിനിേയാഗവിവരം ലഭ�മാ�ാനാവ  ശ�െ��് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3/23.1.2020 നൽകിെയ�ി�ം േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. റീൽ േപ�റിെ� ��ം, ഓേരാ റീൽ
േപ��ം ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം സാധന�ൾ, എ� എ�ം �ി�് െച� ,�ി�് െച� സാമ�ി�െട ��ം, േവ�്
േപ�റിെ� ��ം എ�ിവ േരഖെ���ിയ രജി�ർ ത�ാറാ�ി, പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���ം ഭാവിയിൽ
ഗവൺെമ�് ��് മാ�വൽ ഖ�ിക 600, േഫാം നം.107 അ�ബ�ം 1 ൽ നി�ർഷി�� �കാര�� േപ�ർ
അ�ൗ�് ത�ാറാ�ി ��ിേ���മാണ്. സർവകലാശാല അധികാരിക�െട �� ഈ വിഷയ�ിേല�്
�ണി��.

3-8   ക����ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ��തി�ളള െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�്
സംവിധാനം(cprcs) യഥാസമയം നട�ിലാ��തിൽ സർവകലാശാല വീ�വ��ി
ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം, സർ�ാർ  വക ു� ുകളി�ം സർവകലാശാലകളി�ം ഐ.�ി ഉപകരണ�ൾ
വാ� ു�തിനായി പല സ�ർഭ�ളിലായി നട�ിയി�� �േത�ക െട��ക�ം, അതി� േവ�ി െചലവാക ു�
മാ�ഷിക അ��ാനം, ധനവിനിേയാഗം, അംഗീകാര�ിനായി വിവിധ തല�ളിൽ േവ�ി വ�� പരിേശാധന എ�ിവ
ക ുറ� ുക സം�ാന�ിെ� െമാ�ം ആവശ�കത��സരി�് വലിയ െട�ർ െച� ുേ�ാൾ, ഐ.�ി ഉപകരണ�ള ുെട
വിലയിൽ ലഭ�മാക ു� ആന ു�ല�ം �േയാജനെ���ക എ�ിവ കണ�ിെല��ാണ് ക����ക�ം അ�ബ�
ഉപകരണ�ള ും േക�ീ�തമായി വാ� ു�തി�ളള ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ (www.cprcs.kerala.gov.in) സംവിധാനം
സ.ഉ (ൈക) ന�ർ 24/2017/ഐ.ടി.ഡി തീയതി 18.11.2017 ഉ�രവ് �കാരം നട�ിലാ� ിയത്.

2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ക����കൾ/ലാപ് േടാ�കൾ, അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ വാ��ക�മായി
ബ�െ�� പർേ�സ് വൗ��ക�െട പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ ച ുവെട േചർ��.

1. ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�് സംവിധാന�ി�െട (www.cprcs.kerala.gov.in) മാ�േമ
വാ�ാ� എ�് നി�ർഷി���്. 2018 മാർ�് 15 േനാടകം തെ� െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�്
സംവിധാന�ിെ� സർ�ാർ േപാർ�ൽ നിലവിൽ വ�ാതാണ്. എ�ാൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
െസൻ�ൈലസ്ഡ് േ�ാക�ർെമ�് (Centralized Procurement) സംവിധാനം ക���ർ/ലാപ് േടാപ്, അ�ബ�
ഉപകരണ�ൾ എ�ിവക�െട പർേ�സിന് ഉപേയാഗെ���ിയി�ി�.

2. CPRCS – െല ൈ�സ് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഐ.ടി ഉപകരണ��െട വില �വെട േചർ� ു�.

�.ന ഇനം വില ₹ (ജി.എസ്.ടി ഉൾെ�െട)

1
Desktop Medium End Ubuntu
(Intel Core i3 )

29,488/-

2
Desktop Medium End Ubuntu with Intel
processor

30,785/-

3
Desktop Medium End windows 10 Home (Intel
Core i3 )

33,577/-

4
Desktop Medium End windows 10 Professional

(Intel Core i3 )
38,533/-

5 Laptop Medium End Ubuntu (Core i3) 33302/-

ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ M/s. M Dos Tech Solutions, Calicut, ITI Ltd, Kanjikkode Palakkad എ�ിവിട�ളിൽ നി�് േറ�്
േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ി�ളള വാ��കളാണ് നട�ിയി�ളളത്. CPRCS – െല ൈ�സ് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഐ.ടി
ഉപകരണ�ൾ േറ�് േകാൺ�ാക ്ട് അടി�ാന�ിൽ വാ�ിയതിനാ�ം ( Intel Core i3 ₹29,488/- (CPRCS) &
₹38,041/-(rate contract-M/s. M Dos Tech Solutions)), ഒേര ഉപകരണ�ൾ േറ�് േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ
വ�ത�� �ാപന�ളിൽ നി�് വാ�ിയേ�ാ��ായ ഉപകരണ�ളിെല നിര�ിെല വ�ത�ാസം കാരണ�ം (Core i3
₹36,549/-(ITI Ltd, Kanjikkode Palakkad) & ₹38,041/-(M/s. M Dos Tech Solutions)), ഒ� �ാപന�ിെല ഒേര
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െ�ാഡ�ിന് വ�ത�� നിര�് (Core i5 ₹47,447/- & ₹42,219.83/- (M/s. M Dos Tech Solutions)) ചാർജ് െച�തിനാ�ം
സർവകലാശാല�് ന���ായി. വിശദവിവരം �വെട േചർ� ു�.

�.ന �ാപനം ഇനം വില ₹ (ജി.എസ്.ടി ഉൾെ�െട)

1 M/s. M Dos Tech Solutions, Calicut

Core i5 Desktop PC (Lenovo) 47,447/-

Core i5 Desktop Computer
(Lenovo)

42,219.83/-

Core i3 Desktop Computer
(Lenovo)

38,041/-

Core i5 Laptop Computer 50,325/-

Core i3 Laptop Computer 41,438/-

2 ITI Ltd, Kanjikkode Palakkad
Core i3 Mini PC 36,549/-

Celeron Mini PC 23,724/-

3. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് 120(2), േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ 2013 ഖ�ിക 1.8 എ�ിവ �കാരം
സർവകലാശാലകൾ�് േ�ാർ പർേ�സ് നിയമ�ൾ ബാധകമാണ്. േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ 2013 ഖ�ിക 6.1
�കാരം കഴി� 3 �തൽ 5 വർഷ�ളിെല ഉപേയാഗം �ൻ നിർ�ി ഓേരാ വർഷ�ം ആവശ�മായ സാധന��െട
പ�ിക �ാപനം വർഷാരംഭ�ിന് ��് ത�ാറാേ��താണ്. ഖ�ിക 7.33 (iii) �കാരം ഒേര തര�ി�ളള സാധനം
ഒ� വർഷം പലതവണയായി വാ�വാൻ പാടി�. എ�ാൽ സർവകലാശാല�െട െസൻ�ൽ പർേ�സ് ക�ി�ി മി�ട്സ്
��് പരിേശാധി�തിൽ, ക����ക�േട�ം അ�ബ� ഉപകരണ��േട�ം വാർഷിക ആവശ�കത കണ�ാ�േയാ,
ഒ�ി� വാ�ി� ുകേയാ െച��തിനായി തീ�മാനെമ��ി�ി�. േറ�് േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ വിവിധ
സമയ�ളിലാണ് വാ��കൾ നട�ിയി�ളളെത�് വിവിധ ക���ർ പർേ��ക�െട ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ
േബാധ�െ��. വാർഷിക ആവശ�കത �ൻനിർ�ിയ�ാെത അേപ� ലഭി��തിന�സരി�് പർേ�സ് െച�� രീതി
�മ �കാരമ�. (സം�ാന�് സാധാരണയായി ഉപേയാഗി�� സാധന��ം േസവന��ം സമാഹരി��തി�ളള
വാ�ൽ രീതിയായ GeM െന സം�ാന സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�ളളതിനാൽ നി�ിത നിര�ിൽ േ�ാ�കൾ വിതരണം
െച��തി�ളള േറ�് േകാൺ�ാ�് സി�ം G.O(P)No.6/2019/SPD dated 10-04-2019 ഉ�രവ് �കാരം
നിർ�ലാ�വാൻ സർ�ാർ തീ�മാനി�ി��്.)
ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് ഒ��ൻ േ��്െമ�ിന് (നം.18/19.05.2020) 16.09.2019 െല �.ഒ നം 12388/2019/
അ�ിൻ �കാരമാണ് സർവകലാശാലയിൽ െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയത് എ�ാണ്
അറിയി�ത്. േറ�് േകാൺ�ാ�് �േഖന വാ��തിേന�ാ�ം �റ� നിര�ിൽ െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�്
സംവിധാന�ി�െട ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ���്. GeM �െട പർേ�സ് െച�ാ�ളള സംവിധാന�ം ഈ
േപാർ�ലിൽ (www.cprcs.kerala.gov.in) ലഭ�മാണ്. യഥാസമയം സി.പി.ആർ.സി.എസ് സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ���ാതിനാ�ം ക����ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ�ള ും േക�ീ�തമായി വാ��തിൽ സർവകലാശാല
വീ� വ��ി. േമൽ അപാകതകൾ�് വ��മായ വിശദീകരണം നൽേക��ം അപാകത ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-9   15,94,940/- �പ െചലവഴി�് കാ�സിെല മര�ൾ �റി�മാ�ൽ - േലല നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�
കാലി��് സർവകലാശാലയിെല അധ�ാപകർ/ജീവന�ാർ താമസി�� േക�ാർേ��്/�ാ�്, മ�് െക�ിട�ൾ,
േറാ�കൾ, ഇല�ിക് ൈലൻ �തലായവ�് ഭീഷണി േനരി�� ഫല���ൾ/പാ�ര�ൾ, മരെ�ാ�കൾ �ട�ിയവ
അടിയ�ിരമായി �റി� മാ��തിന് 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 15,94,940/- �പ െചലവഴി�. Part 1 – 57-2031-
01-M&R Building എ� െഹഡ് ഓഫ് അെ�ൗ�ിൽ നി�ം ആണ് �ക െചലവഴി�ത്. ഇ�കാരം �റി� മാ�ിയ മര
ഉ��ടികൾ േലലം െച�് ലഭ�മായ �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ക�് ന�ർ
െക.എസ്.എ. - സി.എൽ.�. ജി5-351/2018 തീയതി 12/03/2020 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

സർവകലാശാല ഉടമ�തയിൽ �ിതി െച�� ക�ാർേ��്, െക�ിടം, േറാഡ് �തലായവ�് ഭീഷണിയായി �ിതി
െച�� മര�ൾ, ഫല ���ൽ എ�ിവ �ൻ��ി കെ��ി, അടയാളെ���ി അവ നിൽ�� �ല�് െവ�
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തെ� േലല നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�ാൽ അടിയ�ിര സാഹചര��ിൽ േലല നടപടി സ�ീകരി��ത്
ഒഴിവാ�വാ�ം സർവകലാശാല ഫ�ി��ാ�� പാഴ് െചല�കൾ �റ�ാ�ം അത�ാഹിത�ൾ ഒഴിവാ�ാ�ം
സാധി�ം. േലല നടപടികൾ കാര��മമായി ൈകെ�ാ�കയാെണ�ിൽ സർവകലാശാല�െട തന� വ�മാനം
വർ�ി�ക�ം െച�ം. ഇ�രം �റി�് മാ�െ�� മര ഉ��ടിക�െട വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ �ത�മായി
േരഖെ��േ����്, ഇെ��ിൽ അവ ന�െ�ടാ�� സാഹചര�ം നിൽ നിൽ��. �റി�മാ�െ�� മര�ൾ
ഇ�വെര േലലം നട�ിയി�ിെ��ിൽ, അവ�െട മതി� വില കണ�ാ�ി, യഥാവിധി േലലം നട�ി ലഭ�മാ�� �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ ��ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-10   �വർ�ന�മമ�ാ� എൻേഡാവ്െമ�കൾ ��േ��താണ്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സഹായം നൽ�ക, സാ�ഹികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�� വിഭാഗ�ളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�ിന് േ�ാ�ാഹനം നൽ�ക, പരീ�കളിൽ ഉ�ത മാർ�് ലഭി�വാൻ
വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ ആേരാഗ�കരമായ മ�രം സംജാതമാ�ക എ�ി�െന വിവിധ ഉേ�ശ��േളാെട വിവിധ
വ��ികൾ, �ാപന�ൾ, അേസാസിേയഷ�കൾ എ�ിവർ കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 ചാപ്�ർ 33
െല വ�വ�കൾ�് വിേധയമായാണ് എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഏർെ���ിയിരി��ത്.

കാലി��് �ണിേവ�ി�ി� കീഴിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 40 എൻേഡാവ്െമ�കൾ നിലവി��്.
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി െറ�േലഷൻ PLD 2169/2012 �മ നം.II �കാരം എൻ േഡാവ്െമ�് ഏർെ���ാ�� �റ�
�ക 50,000/- �പയായി നിജെ���ിയി��്. �ണിേവ�ി�ിയിൽ നിലവി�� 40 എൻേഡാവ്െമ�കളിൽ 24 എ�ം
50,000 �പയിൽ താെഴയായതിനാൽ നിലവിൽ �വർ�ന�മമ�. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി െറ�േലഷൻസ് IX
�കാരം �ൻപ് ഏർെ���ിയ 50,000 �പയിൽ �റ�� എൻേഡാവ്െമ�കൾ േഡാണർ�് തിരി�നൽ�കേയാ
മിനിമം എൻേഡാവ്െമ�ിനാവശ�മായ �ക �ടിേ�ർ�് ���കേയാ െച�ാ��താണ്. േഡാണർ�് ഇ�ര�ി��
അറിയി�് നൽകി �� മാസ�ി��ിൽ യാെതാ� മ�പടി�ം ലഭി�ാ� പ�ം െറ�േലഷൻ XX െല വ�വ�
�കാരം ��ത എൻേഡാവ്െമ�് �വർ�നരഹിതമാ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ �വർ�നരഹിതമായ
എൻേഡാവ്െമ�് േഡാണ�മാ�� െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാ�ിംഗ് (MOU) വിൽ എ�് െച�ണം എ�്
�േത�കം പരാമർശി�ി�ിെ��ിൽ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �തൽ��ാ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ 50,000 �പയിൽ
�റ�� �വെട േചർ�� എൻേഡാവ്െമ�് �കകൾ ത ിരി�് നൽ��തിേനാ, �ക ഉയർ�ി ����തിേനാ,
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �തൽ���തിേനാ നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. 50,000 �പയിൽ �റ��
എൻേഡാവ്െമ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ.നം. എൻേഡാവ്െമ�ിെ� േപര് �ക
ഉേ�ശ
ല��ം

ഡി�ാർ�െമ�്

1
പി.സി. വാ�േദവൻ ഇളയത്
എൻേഡാവ്െമ�്

12,000
�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

2
വി.െക. നാരായണ ഭ�തിരി
എൻേഡാവ്െമ�്

8,500
�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

3 വാഗ്ഭടാന� എൻേഡാവ്െമ�് 12,000
�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

4
ഡി.ആർ. ���ിരാജ

എൻേഡാവ്െമ�്
12,000

�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

5
ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ

എൻേഡാവ്െമ�്
12,000

�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

6
ലളിതാംബിക അ�ർജനം

എൻേഡാവ്െമ�്
12,000

�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

7
േ�ാഫ.െക.വി.ശർ�

എൻേഡാവ്െമ�്

�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം



8
പ�ി�്.ഇ.വി. രാമൻ
ന�തിരി എൻേഡാവ്െമ�്

12,000
�ഭാഷണം
/ അവാർഡ്

സം�തം

9
െ�ാഫ.സി.എ.െഷേ�ർഡ്
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ഇം�ീഷ്

10
റവ.എം.എസ്.െജ.ഇ. േതാമസ്
�േ�ടൻ എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

മാ�മാ�ി�്

11
�ർേ�ാ�് �മാരൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

മലയാളം

12
േല�് ��ൻ നായർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

േ�ാസ്ഡ്

13
െക.പി.േകശവേമേനാൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

29101
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

േജണലിസം & മാസ്
ക��ണിേ�ഷൻ

14
നീലിയ�് ��ിരാമൻ
നായർ എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ഗണിതശാ�ം

15
ഗ�ാളിയർ റേയാൺസ് �ാസിം
എൻേഡാവ്െമ�്

5670
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

േ�ാസ്ഡ്

16
വി.വി.ദ�ൈരസാമി ശാ�ികൾ
എൻേഡാവ്െമ�്

3000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

സം�തം

17
ഐ.എ�്.സി. ഗ�ാളിയർ
റേയാൺസ് എൻേഡാവ്െമ�്

5000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ഹി�റി

18
ലീല രവീ�ൻ

എൻേഡാവ്െമ�്
5000

ക�ാഷ്
അവാർഡ്

എൽ.എൽ.ബി

19

ൈവ.െക.എൻ.

െപൗേലാസ് േകാണികര
എൻേഡാവ്െമ�്

10,000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ഇ�േണാമി�്

20
േ�ാഫ.െക.െജ.േജാസഫ്.

എൻേഡാവ്െമ�്

23,501
& 4721

ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ജ�ശാ�
പഠനവിഭാഗം

21
സി.എ�്.എം.െക. 
എൻേഡാവ്െമ�്

25,000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

ൈല�റി സയൻസ്

22
ജി.ശ�ര�ി�
എൻേഡാവ്െമ�്

38,000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

�ൾ ഓഫ് �ാമ

23
�സ.എ.ബ�ർ
എൻേഡാവ്െമ�്

15,000
ക�ാഷ്
അവാർഡ്

എം.േകാം

24
േഡാ.വി.രാജം.
എൻേഡാവ്െമ�്

31,095
അ��രണം
നട�വാൻ

ൈല�റി സയൻസ്

വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ആവ ശ�െ��് ന ൽകിയ ഒ��ൻ േ��്െമ�് നം.24/12.06.2020 ന് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േമൽ വിവരി� എൻേഡാവ്െമ�് �കകൾ ത ിരി�് നൽ��തിേനാ, �ക ഉയർ�ി ����തിേനാ,
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �തൽ���തിേനാ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.



3-11   യാ�ാബ� - െക.എസ്.ആർ - െല വ�വ�കൾ മറികട�് SEDA എ� േപരിൽ 3766750
�പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��
     2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല പരീ�ാ �ല�നിർ�യ െചല� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ��യിൽെ��
�ധാന അപാകതകൾ താെഴ വിവരി��.

1. േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�കൾ നട�ിയ �ാപന�ളിെല അ��ാപകർ�ം, െഹഡ് ക�ാർേ��ിന് 8
കി.മീ�റി��ിൽ �ിതി െച�� �ല� നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ പെ��� അ��ാപകർ�ം യാ�ാ�ടി
അ�വദി�ി��്. ഒ� ജീവന�ാരൻ േജാലി െച�� �ലം അെ��ിൽ �ാപന�ി� (duty point) ��ം 8 കി.മീ.
വ�ാസാർ��ി�� �ലെ�യാണ് ആ�ാനമായി പരിഗണി�ക. െക.എസ്.ആർ – ഭാഗം 2, ച�ം 57 �കാരം ഒ�
ജീവന�ാരൻ ആ�ാന േക��ി� ��ം 8 കി.മീ �ര�ി��ിൽ യാ� െച�ാൽ അതി� സാധാരണ ഗതിയിൽ
യാ�ാ�ടിേയാ മെ�െ��ി�ം �തിഫലേമാ, ബ�േയാ ലഭി��ത�.

2. ടി.എ. േഫാറ�ിൽ തെ�യാണ് െ�ഷ�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ഡ��ി അലവൻസ് (SEDA) എ� േപരിൽ �തിദിനം
₹250, ₹400 എ� നിര�ിലാണ് �ക അ�വദി�ിരി��ത്.

3. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 അ��ായം 3 ഖ�ിക 9 �കാരം സർവകലാശാലാ അ��ാപകർ�ം
േകരള സർ�ീസ് �ൾസ്, േകരള േ��് & സേബാർഡിേന�് സർ�ീസ് �ൾസ് എ�ിവ ബാധകമാണ്. െക.എസ്.ആർ. �ൾ
12 (5) �കാരം ഏെത�ി�ം �േത�ക സാഹചര��ിൽ േജാലി െചേ��തായി വ��� നിമി�ം ഒ�േദ�ാഗ�ന്
വ� േചരാ�� വ��ിപരമായ െചലവി� ന�പരിഹാരമായി അ�വദി�� ബ�യാണ് ന�പരിഹാരബ�. (
േകാെ�ൻേസ�റി അലവൻസ് ) യാ�ാബ� ഈയിന�ിൽെ���. ഇത�സരി�് േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ
ക�ാ�കളിൽ പെ����തിനായി എ�ിേ��� അ��ാപകർ�് യാ�ാ�ടി അ�വദിേ��ത് െക.എസ്.ആർ. െല
വ�വ�കൾ �കാരമാണ്.     എ�ാൽ പരീ�ാ കൺേ�ാളർ കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ
�കാരം 8 കി.മീ�റി��ിൽ �ിതി െച�� േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ പെ���� അ��ാപകർ�്
െ�ഷ�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ഡ��ി അലവൻസ് എ� േപരിൽ ഒ� ഡി.എ.�് �ല�മായ �ക അ�വദി���്. ആയത്
ശരിയായ നടപടിയ�.

1977 െല സർവകലാശാലാ �ാ���് Chapter VI (3) clause (xxi) �കാരം പരീ�ാ നട�ി�് േജാലികളിേലർെ���
��വൻ േപർ�ം സർവകലാശാലാ നിയമ�ൾ �കാരം �തിഫലം നി�യി�ാെമ�ാണ്. ഇ� �കാരം �തിഫലം
നൽകി വ����്. ഇതി� �റേമ െക.എസ്.ആർ. െല വ�വ�കൾ മറി കട�് െ�ഷ�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ഡ��ി
അലവൻസ് എ� േപരിൽ �ക അ�വദി��ത് �മ�കാരമ�. േകാെ�ൻേസ�റി ഡ��ി അലവൻസ് ആയ ടി.എ
അ�വദി�ാൻ വ�വ�യി�. െ�ഷ�ൽ എ�ാമിേനഷൻ ഡ��ി അലവൻസ് എ� േപരിൽ �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ
(8 ക.മീ.��ിൽ) േജാലി െച� ��വൻ ജീവന�ാർ�ം അ�വദി� യാ�ാബ� അടിയ�ിരമായി തിരിെക ഈടാ�ി
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്. �ക തിരിെക ഈടാ�ി അടവാ�ിയ വിവരം ഔേദ�ാഗിക േരഖക�െട
പിൻബലേ�ാെട ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്. 3766750 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി��ി�.
വിശദവിവരം അ�ബ�ം 1 ൽ േചർ��.

3-12   ഭവൻസ് എൻ.എ. പാൽ�ിവാല അ�ാദമി േഫാർ അഡ�ാൻസ് ഡ് ലീഗൽ �ഡീസ് ആ�്
റിസർ�്, വാഴ�ർ, മല�റം - േലാ േകാേളജ് (രാമനാ�കര) - നിബ�നകൾ പാലി�ാെത
അഫിലിേയഷൻ നൽകി
ഫയൽ - 9302/സിഡിസി/ജി1/2013/സി�

ജി.ഒ. (ആർ.ടി.) 1142/2012/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ./14.06.2012, ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 1548/2012/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ./25.07.2012,
ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട ഉ�രവ് ഡി/2164/2012/(എൽ.ഇ.അഫി.) 19/11/2012 എ�ിവ �കാരം
ഭരണാ�മതി�ം, എൻ.ഒ.സി. �ം ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട അഫിലിേയഷ�� താൽ�ാലിക
അംഗീകാര�ം (ബി.സി.ഐ. (ഡി)/2164/2012/എൽ.ഇ. (അഫി)/19.11.2012) ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ രാമനാ�കര
ഭാരതീയ വിദ�ാഭവെ� ഭരണ േന�ത��ിൽ ഭവൻസ് എൻ.എ. പാൽ�ിവാല അ�ാദമി േഫാർ അഡ�ാൻസ്ഡ് ലീഗൽ
�ഡീസ് ആ�് റിസർ�് വാഴ�ർ, മല�റം എ� െസൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് േലാ േകാേളജിന് 2012-13 വർഷം �തൽ
കാലി��് സർവകലാശാല െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്. (ഉ�രവ് (1) �.ഒ. ജി.എ.1/ജി1/11608/10/
09.08.2012, (2) �.ഒ. 1945/2013/സി.�./06.06.2013, (3) �.ഒ. 496/2014/സി.�./17.01.2014) 09/08/2012 െല ഉ�രവ്



�കാരം ആദ�ം േസാപാധികാംഗീകാരമാണ് നൽകിയി��ത്. ബി.ബി.എ. എൽ.എൽ.ബി. (Hons.) 5 വർഷം,
എൽ.എൽ.ബി. 3 വർഷം എ�ീ േകാ�കളിൽ ര�് െസ��കൾ�ം ഓേരാ െസ�നി�ം 60 വീതം
വിദ�ാർ�ികൾ�മാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്. സർ�ാറിൽ നി�് ഭരണാ�മതി�ം എൻ.ഒ.സി.�ം
ലഭ�മായതിെന �ടർ�് �ാപന�ിൽ 2015-2016 വർഷം �തൽ 30 സീ�കേളാെട എൽ.എൽ.എം. േ�ാ�ാമിന്
കാലി��് സർവകലാശാല അഡീഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്. (�.ഒ. 1354/2016/അ�ിൻ/08.02.2016).
�ാപന�ിെ� അേപ� �കാരം 2015-16 വർഷം �തൽ �� വർഷ എൽ.എൽ.ബി. േകാ�് ഡിസ്അഫിലിേയ�്
െച�ി��്. (�.ഒ. 2572/2017/അ�ിൻ/23.02.2017)

േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷൻ/�വർ�ന�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ താെഴ വിവരി��.

1. അ�് വർഷ ബിബിഎ-എൽ.എൽ.ബി. (Hons) േകാ�ിന് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട അംഗീകാര�ി�ം,
രാമനാ�കരയിെല താൽ�ാലിക സംവിധാന�ിൽ നി�ം അംഗീകാരം നൽകിയ വാഴ�രിെല �ിരം
െക�ിട�ിേല�് �വർ�നം ഉടൻ മാറണെമ� നിബ�ന�ം വിേധയമായി 2019-20 വർഷേ��് വെര
െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്. (�.ഒ. 7595/2019/അ�ിൻ/11.06.2019) എ�ാൽ 8 വർഷം പി�ി�ി�ം
േകാേളജിെ� �വർ�നം വാഴ�രിെല �ിരം െക�ിട�ിേല�് മാ�ിയി�ി�.

2.വാഴ�രിൽ �തിയ േലാ േകാേളജ് ആരംഭി��തിന് �ാപനം നൽകിയ അേപ� �കാരം എസ്.ആർ.ഒ.
െകാേ�ാ�ി ഡീഡ് ന�ർ 1330/2006, 4050/2006 �കാരം 13.44 ഏ�ർ �മിയിൽ 10 ഏ�ർ �മി േകാേളജിനായി
നീ�ിെവ�ി��്.

17/12/2011 ൽ ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി അംഗ�ളായ �ീ ആർ.എസ്. പണി�ർ, േഡാ. ടി.പി. അഹ�ദ് എ�ിവർ
സമർ�ി� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് �കാരം ഡീഡ് 1330/2006, 4050/2006 �കാര�� 12.27 ഏ�ർ �മിയിൽ 10
ഏ�റിലാണ് േകാേളജിന് �ിരം െക�ിടം നിർ�ിേ��ത്. രാമനാ�കര പ�ായ�ിെല X1/263 ന�ർ െക�ിട�ിൽ
താൽ�ാലികമായി 4 �ാസ് �ം സംവിധാനമാണ് ഏർെ���ിയി�ളളത്.

വാഴ�രിൽ േലാ േകാേളജ് �ാപി��തിനാണ് സർ�ാർ എൻ.ഒ.സി. ലഭി�ി��ത്. െക�ിട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�് ഒ� വർഷ�ിനകം �തിയ െക�ിട�ിേല�് �വർ�നം മാ�ണെമ� നിബ�നേയാെടയാണ് ബാർ
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ�� 19/11/2012 ൽ �ാപന�ിന് താൽ�ാലിക അംഗീകാരം നൽകിയി��ത്. ബാർ
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട 31/05/2014 െല ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് �കാര�ം, �ാപന�ിെ� നിലവിെല
െസ�റിന് 2014-15 �തൽ ��് വർഷേ��് താൽ�ാലികമായി അഫിലിേയഷൻ ����തിനാണ്
അംഗീകാര��ത്.

ഇേത നിബ�നകേളാെട തെ� 2019-2020 വെര സർവകലാശാല �ാപന�ിന് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ
നൽകിയി�െ��ി�ം (�.ഒ. 7595/2019/അ�ിൻ/11.06.2019). െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്
എ�ിവ ഉൾെ��� രാമനാ�കരയിെല ഭവൻസ് കാ�സിലാണ് േലാ േകാേളജി� �വർ�നം ഇേ�ാ�ം നട�്
വ��ത്.

െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ട��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനെമ���തിന് േകാേളജിൽ ലഭ�മായി��
സൗകര��ൾ പരിേശാധി��തിന് നിയമി� ക�ീഷൻ 22/11/2016 ൽ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ "േലാ േകാേളജ് 2012-13
വർഷം �തൽ �വർ�ി�� രാമനാ�കര കാ�സിൽ പഠനാവശ�ാർ�ം 2708 എം2 വി�ീർ��ി�� െക�ിട�ം, 2
ഏ�ർ 26 െസ�് �മി��െ��ം 2016-17 വർഷേ��് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകാെമ�മാണ്
അറിയി�ത്." റിേ�ാർ�് സി�ിേ��് പരിേശാധി�ക�ം (തീ�മാനം 2016.1358/26.12.2016) 2017.027/27.01.2017 ന�ർ
സി�ിേ��് തീ�മാന�കാരം വാഴ�രിെല േലാ േകാേളജ് ആ�ാനം പരിേശാധി�് �മി�െട ലഭ�ത�ം െക�ിട
നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് നൽ��തി�ം ജി�ാതല ഇൻെ��ൻ ക�ി�ിെയ
�മതലെ���ക�ം െച�ി��. േലാ േകാേളജ് കാ�സിൽ �വർ�ി�� ബി.എഡ്. േകാ�് ഷി�് െച�ണെമ�
നിബ�നേയാെട 2017-18 വർഷേ��് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകാെമ� ക�ി�ി റിേ�ാർ�് (തീയതി
േരഖെ���ാ�ത് ) നൽകിയി��്.

സി�ിേ��് 2017-1350/07.12.2017 തീ�മാന �കാരം െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ അ�വദി� വാഴ�രിൽ നി�ം
(സർ�ാരിൽ നി�ം NOC ലഭ�മായി��ത് ) ഇേ�ാൾ േകാേളജ് �വർ�ി�� രാമനാ�കര കാ�സിേല�്
െലാേ�ഷൻ മാ��തി�� �ാപന�ിെ� ആവശ�ം അംഗീകരിേ�െ��ം, ഇ�ാര��ിൽ നിയേമാപേദശം
േത�വാ�ം തീ�മാനി�ി��്. (�.ഒ. 15912/2017/അ�ിൻ/23.12.2017) �ാ�ിംഗ് കൗൺസിലിെ� 03.03.2018 െല



നിയേമാപേദശം ഇ�കാരമാണ് "the present request of the educational agency for its continued affiliation or
permitting it to shift the location permanently is not one which they can acceded or approved by the university”.
േകാേളജ് �ിരമായി രാമനാ�കര ഭവൻസ് കാ�സിേല�് മാ�ണെമ� ആവശ�ം സർവകലാശാല നിരസി�ി��്.
(�.ഒ. 6193/2018/അ�ിൻ/23.05.2018). േകരള സർ�ാർ,  ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ��, സർവകലാശാല എ�ീ
അധികാര �ാപന�ളിൽ നി�ം അംഗീകാര�ം അ�വാദ�ം ലഭി� വാഴ�ർ കാ�സിൽ െക�ിടനിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ി, രാമനാ�കര ഭാവൻസ് കാ�സിൽ നി�ം േകാേളജ് വാഴ�ർ കാ�സിേല�് ഉടൻ മാ�ണെമ�
നിബ�നേയാെടയാണ് �ണിേവ�ി�ി 2019-20 വർഷേ��് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��െത�ി�ം
േകാേളജിെ� �വർ�നം വാഴ�ർ കാ�സിേല�് മാ�ിയി�ി�. ഇത് �.ജി.സി. (അഫിലിേയഷൻ ഓഫ് േകാേളജ്
ൈബ �ണിേവ�ി�ി) റ�േലഷൻസ് 2009 െല വ�വ�കൾ�് വി��മാണ്. റ�േലഷൻസിെല വ�വ� 3.3
ഇ�കാരമാണ്. “ആദ�വർഷം ഉടൻ ലഭ�ത�� െക�ിട�ിൽ �ാസ് ആരംഭി�ാൻ അ�വാദം നൽകാെമ�ി�ം ര�ാം
വർഷ�ിെ� അവസാനേ�ാെട പ�തി �കാര�� െക�ിട�ൾ �ർ�ിയാേ���ം ��ാം വർഷം ആദ�ം �തൽ
�ിരം െക�ിട�ിേല�് മാേറ��മാണ്. അ�െനയ�ാ� പ�ം �ിരം െക�ിട�ിേല�് മാ���വെര
താത്കാലിക അഫിലിേയഷൻ ���ി നൽകാൻ പാടി�. ഒ� കാരണവശാ�ം �ിരം െക�ിട�ിേല�് മാറാ��
അ�വാദം 5 വർഷ�ിന�റം നൽക�ത്.” എ�ാൽ ��ത നിയമ�ൾ ഒ�ം പാലി�ാെതയാണ് േകാേളജ്
�വർ�ി��ത്.

3.ഈവനിംഗ് �ാ�കൾ നട�വാൻ അ�വദി�ണെമ� �ാപന�ിെ� ആവശ�ം �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി ഓൺ
അഫിലിേയഷൻ ആ�് ലീഗൽ അഫേയ�് പരിേശാധി�ക�ം ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ�� റ�ലർ േകാ�കളിൽ
ഈവനിംഗ് �ാ�കൾ അ�വദി��ിെ�� കാരണ�ാൽ ആവശ�ം നിരസി�് 15/05/2013 ൽ �പാർശ നൽ�ക�ം
െച�ി��. എ�ാൽ സി�ിേ��് 2013.505/27.05.2013 തീ�മാന�കാരം ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട
അംഗീകാര�ിന് വിേധയമായി ഈവനിംഗ് �ാ�കൾ നട�വാൻ അ�വാദം നൽകിയി��്. േകാേളജ് ഡവലപ്െമ�്
കൗൺസിൽ (സി.ഡി.സി.) ഡയറ�ർ 04/11/2013 ൽ �ാപന�ിൽ പരിേശാധന നട�ക�ം േകാേളജ്
എൽ.എൽ.ബി. ഈവനിംഗ് �ാസ് നട��താ�ം അ�� അ�ിഷൻ �തൽ ഈവനിംഗ് �ാസ് �ടരി�ാെയ�്
�ാപനം അറിയി�താ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി��്. 04/11/2013 ൽ �ാപനം ഇ�ാര��ിൽ സ�തപ�ം
നൽകിയി��്. 2014.541/19.07.2014 തീ�മാന�കാരം സി.ഡി.സി. റിേ�ാർ�് സി�ിേ��് അംഗീകരി�ി��്. എ�ാൽ
�ടർ�ം �ാപനം ഈവനിംഗ് �ാസ് നട��േ�ാെയ� കാര�ം ഫയലിൽ നി�ം വ��മ�.

4.എൽ.എൽ.ബി. (3 വർഷം) േകാ�ിന് നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ� �ീ അലൻ എൻ.െജ. എ� വിദ�ാർ�ി�്
�ാപനം അ�ിഷൻ നൽകിയത് േകാടതി വ�വഹാര�ിനിടയാ�ക�ം േകാടതി നിർേ�ശ�കാരം (WP (C)
39539/2017) വിദ�ാർ�ി�െട േയാഗ�ത അംഗീകരിേ��താ�ം ഡി�ി അ�വദിേ��താ�ം വ�. ഇതിെനതിെര
അ�ീൽ നൽകിയി��്. (WP (C) 10718/2017). ഇതിെന �ടർ�് �ാപന�ിെ� അംഗീകാരം പിൻവലി��തട���
കർശന നടപടികൾ�് അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ 23/12/2017 ൽ സി�ിേ��ിന് �പാർശ നൽകിയി��്.

5.2019-20 വർഷെ� അ�ിഷ�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ൾ ചർ� െച��തിനായി ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട
അ���തയിൽ 25/05/2019 ൽ �ടിയ മീ�ിംഗിൽ, െത�ായ അ�ിഷ�മായി ബ�െ��് ₹50,000/- പിഴ ഈടാ�ി
2019-20 വർഷേ��് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ ���ി നൽ�വാൻ �പാർശ െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ
�ാപനം ₹50,000/- അടവാ�ിയി��്. സി�ിേ��് 2019.1155/05/11.2019 തീ�മാന�കാരം �ാപന�ി�
�വർ�നം സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട�ാൻ േഡാ. പി. വിജയരാഘവൻ (കൺവീനർ), �ീ െക.െക. ഹനീഫ,
�ീ െക.െക. ബാല��ൻ എ�ിവരട�� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി��്. എ�ാൽ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�തിെ�
വിശദാംശ�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

�.ജി.സി.�േട�ം �ണിേവ�ി�ി�േട�ം നിയമ�ൾ പാലി�ാെതയാണ് ആരംഭകാലം �തൽ േലാ േകാേളജ്
�വർ�ി��ത്. മാ�മ�, �ാപന�ിെ� അംഗീകാരം പിൻവലി��തട��ളള നടപടികൾ�് അ�ാദമി�്
കൗൺസിൽ �പാർശ െച�ി�ളള�മാണ്. �ാപന�ിെ� �വർ�നം �മ�കാരമാ��തിന് നിയമപരമായ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം, അപാകതകൾ സംബ�ി�് വിശദീകരണം നൽേക��മാണ്.
(ഓഡി�് ഒ��ൻ ന�ർ 21/28.05.2020ന് )

3-13   കാലി��് �ണിേവ�ി�ി േകാ ഓ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ് നം. എം.24 പാ��ക (ലീസ് )
���ിയി�ി�
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി േകാ ഓ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ് നം. എം.24 െ� ലീസ് അ�വദി� ഉ�ര�കൾ,



ഫയ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ സർവകലാശാല�െട 15/03/1986, 24/09/1987 എ�ീ തീയതികളിെല No.
PLD/B1/12734/85 ഉ�ര�കൾ �കാരം േദശീയ പാതേയാട് േചർ�് േ��് ബാ�ി� �ൻവശം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
നിർ�ി��തിന് േവ�ി 10 െസ�് �ലം േകാ ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി�് �തിമാസം 167 �പ പാ��ക
നി�യി�് 30 വർഷേ��് നൽകിയതായി കാ��. ഈ െക�ിട�ിൽ കാലി��് �ണിേവ�ി�ി േകാ ഓ�േറ�ീവ്
േ�ാർ ലിമി�ഡ് ന�ർ M24 �വർ�ി��. പാ� കാലാവധി 21/10/2017 ന് അവസാനി�തിെന �ടർ�് സംഘം
�സിഡ�് 10/11/2017 െല ക� �കാരം നിലവി�� പാ� �ക നിലനിർ�ിെ�ാ�് 22/10/2017 �തൽ 30
വർഷേ��് �ടി എ�ിെമ�് ദീർഘി�ി� നൽ�വാൻ അേപ�ി�ി��്. U.O. No. 7041/2019/Admn. തീയതി
29/05/2019 �കാരം നിലവിെല പാ� �കയായ 167/- �പ നിലനിർ�ിെകാ�് 22/10/2017 �തൽ 30 വർഷേ��്
�ടി എ�ിെമ�് ദീർഘി�ി�് നൽകിയി��്.

കാലാകാല�ളിൽ പാ� �കകൾ വർ�ി�ി�ാ�തിൽ സർവകലാശാല�് ഉ�ാ�� സാ��ിക ന�ം
��ി�ാണി�് 2016-17, 2017-18 വർഷണ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ പരാമർശം നിലനിൽ���്. ഈ
പരാമർശ�ൾ �ഖവിലെ���ാെത ഏതാ�് 60 വർഷകാലേ��് പാ� �കയിൽ വർ�നവി�ാെത 167/- �പയായി
നിലനിർ�ി എ�ിെമ�് ദീർഘി�ി�് അ�വദി�ത് കാരണം സർവകലാശാല�് ഈയിന�ിൽ ഭീമമായ ന�ം
വ�ി��്.

ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് ഒ��ൻ �ി�ിന് (നം 5/06.03.2020) നൽകിയ മ�പടിയിൽ “സർവകലാശാല
പാ��ക കാലാ��തമായി വർ�ി�ി�� വിഷയം 26.05.2020 ന് േചർ� േയാഗ�ിൽ പരിഗണി�ക�ം
�നർനിർണയി�േ�ാൾ ഒ� െസ�് �മി�് ന�ായവില�െട 4% എ� മാനദ�ം സ�ീകരി�വാൻ �പാർശ
െച�ക�ം െച�. എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അറിയി�ത് �കാരം െസാൈസ�ികൾ�് അ�വദി� �മി�െട നിലവിെല
ന�ായവില ഒ� ആറിന് (2.47 െസ�് ) 240,000 �പയാണ്. ഒ� െസ�ിെ� ന�ായവില 97166 �പയാണ്. അതിെ� 4%
3887 �പ, അതായത് 10 െസ�് �മി�് 38870 �പ വാർഷിക പാ��ക (മാസം 3239) എ�ാ െസാൈസ�ികൾ� ും
ഈ മാനദ�ം ബാധകമാ�ാ�ം 2020 സാ��ിക വർഷാരംഭം �തൽ (0104.2020) ഈ രീതിയിൽ വാടക ���ി
നി�യി�ാ�ം ക�ി�ി �പാർശ െച�ി��്. �ടാെത, �മി�െട ന�ായവില ഇട�ിെട വ�ത�ാസം വ��ത് െകാ�്,
�ാേയാഗിക സൗകര��ിനായി ഓേരാ 5 വർഷം ��േ�ാ�ം �മി�െട ന�ായവില പരിേശാധി�് അതിന�സരി�ളള
വാടക കാലാ��തമായി ���ി നി�യി�വാ�ം ഇനി �തൽ ധാരണാപ�ം ഒ�് െവ�േ�ാൾ ഈ വ�വ� �ടി
അതിൽ ഉൾെ���വാ�ം ക�ി�് �പാർശ െച�ി��്.” എ�് അറിയി�. ഈ വിഷയ�ിെല �ടർ നടപടി
വിവര�ൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-14   �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം അപാകത
1978 െല കാലി��് സർവകലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസിെല ചാപ്�ർ XV െഷഡ�ൾ �മ ന�ർ 19 �കാരം �റി�ൽ
അസി��് ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ലഭി�ാൻ അർഹത��ത് ഇ�േ��ഡ് േകഡർ ഓഫ് ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാരിൽ SSLC േയാഗ�ത��വർ�ാണ്. �മ ന�ർ 26 �കാരം പ�ൺ, വാ�ർ, ലാ�ർ, െ�സിെമൻ കളേ��്
എ�ീ ത�ികകളാണ് ഇ�േ��ഡ് േകഡർ ഓഫ് ലാ�് േ�ഡ് എംേ�ായീസിൽ ഉൾെ���ത്. ഇ�േ��ഡ് േകഡർ
ഓഫ് ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാരിൽ ഉൾെ�ടാ� െ�ൗ�്സ് മാൻ, ഗാർഡനർ, �ം േബായ്, സ�ീ�ർ കം �ാവ�ർ
എ�ീ ത�ികയിൽ ഉൾെ�� 38 േപർ�് �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽകിയത്
�മ�കാരമ� എ�ം �ാന�യ��ൾ റ�് െച�് അധിക ശ�ള ആ��ല��ൾ തിരി�പിടി�ണെമ�് 2013-14
വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി��.

പ�ൺ/വാ�്മാൻ/സ�ീ�ർ കം �ാവ�ർ/െമാ�ിേ�ാ സ്േ�യർ/അനിമൽ �ം അസി��്/ ബസ് �ീനർ/വർക് േഷാ�്
അസി��്/ഫീൽഡം കം അനിമൽ �ം അ��ർ/െ�സിെമൻ കള�ർ/ ഗാർഡനർ/�ം േബായ് കം െബയറർ/
െ�ൗ�്സ് മാൻ ത�ികയി��വർ�് �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽകാം എ�് 1978 െല
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് ഓർഡിനൻസിെല ചാപ്�ർ XV േഭദഗതി െച�ി��്. (െസന�് മീ�ിംഗ് തീ�മാനം
29/12/2014, ബ�. ചാൻസലർ അംഗീകരി�ത് 22/02/2018 ഗസ�് 33538/GA-1-F1/2015/02.08.18) എ�ാൽ വിവിധ
ത�ികക�മായി ബ�െ�� േഭദഗതി�െട �ാബല�ം സംബ�ി�് നിയമപരമായ ബാധ�തകൾ നിറേവ�ിയി�ിെ��
കാരണ�ാൽ ബ�. ചാൻസല�െട ഉ�രവ് �കാരം ��ത േഭദഗതി ഓർഡിനൻസ് (�.ഒ. ന�ർ
10102/018/Admn./29.08.2018) �കാരം റ�് െച�ി��്. നിലവിൽ ഇ�േ��ഡ് േകഡർ ഓഫ് ലാ�് േ�ഡ്
ജീവന�ാരിൽ ഉൾെ�� പ�ൺ, വാ�ർ എ�ീ ത�ികയിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി. േയാഗ�ത��വർ�ാണ് �റി�ൽ
അസി��് ത�ികയിേല�് �ാന�യ��ിന് അർഹത��ത്. ഇ�േ��ഡ് േകഡർ ഓഫ് ലാ�്േ�ഡ്



ത�ികയിൽ ഉൾെ�ടാ� െബയറർ-കം-വാ�ർ േബായ് ത�ികയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി� �ീ ച�ൻ െക.�്
15/10/1990 ന് �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽ�ക��ായി.

േഭദഗതി ഓർഡിനൻസിന് ഗവർണ�െട അ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ�ം, 1978 െല കാലി��് സർവകലാശാല േ��്
ഗവൺെമ�് �ൾസിെല (1988 ൽ േഭദഗതി വ��ിയ) �ൾ 4 �കാരം സർ�ാറിെ� �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത
സർ�ാർ നൽ�� �ാ�ിൽ നി�ം ശ�ള െ�യിൽ ���ക, വാർഷിക വർ�നവ് അ�വദി�ക, മ�് സാ��ിക
ആ��ല��ൾ അ�വദി�ക എ�ിവ സർവകലാശാല ഫ�ിെ� ��പേയാഗമായി കണ�ാ�ം എ�തിനാ�ം,
15/10/1990 ന് �റി�ൽ അസി��് ത�ികയിൽ �ീ ച�ൻ െക.�് �ാന�യ�ം നൽകിയ നടപടി �മ�കാരമ�.
ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടികൾ അറിയിേ��താണ്.

3-15   ഇംഗ്ളീഷ് പഠന വ��ിെല െ�ാഫസർ േഡാ എം.വി.നാരായണന്എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ്
അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�
(ഫയൽ നം. 39963/GA-II-C4/2018/Admn)

േഡാ.എം.വി.നാരായണന് (െ�ാഫസർ, ഇംഗ്ളീഷ് പഠന വ��് ) സിംല ഇൻഡ�ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസിൽ ��വൻ സമയ ഗേവഷണം നട��തിന്, അേ�ഹ�ിെൻറ അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ �.ഒ.നം.
5320 /2018/ അ�ിൻ. തീയതി 02.05.2018 �കാരം 04.06.2018 �തൽ 2 വർഷേ��് എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ് (
Leave for Study Purpose)അ�വദി�. േസവന കാലയള�ം മ�് ആ��ല���ം സംര�ി�് നൽകിെ�ാ�ാണ് ലീവ്
അ�വദി�ത്.

ലീവ് അ�വദി��തിൻ േമൽ സം�ാന ഓഡി�് വ��ിേനാട് അഭി�ായമാരാ�തിന്, െക.എസ്.എ-സിഎൽ�-
ജി2-237/2018 തീയതി 18.05.2018 നം ക�് �േഖന േജായിൻറ്  ഡയറ�ർ നൽകിയ മ�പടിയിൽ, �.ജി.സി �െട
07.06.2013 െല F-1-6/2012/P(5) നം. ക�് �കാരം, േഡാ.എം.വി.നാരായണന് ��വൻ േസവന
ആ��ല��േളാ�ം�ടിയ പഠനാവധി അ�വദനീയമ� എ�് അറിയി�ി��്. 21.07.2018 ൽ നട� സിൻഡിേ��്
േയാഗ�ിൽ (ഐ�ം നം. 2018.769*) ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� അഭി�ായം പരിഗണി�ക�ം, വിഷയം വിശദമായി
പഠി��തിന് േഡാ.ടി.എം.വിജയൻ കൺവീനറായി ഒ� ക��ി �പീകരി�ക�ം െച�. ��ത ക��ി�െട
�പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ സർവകലാശാല�െട �ാൻഡിംഗ് കൗൺസലിെൻറ നിയേമാപേദശം േതടിയി��.

ജീവന�ാരന് എ�ാ േസവന ആ��ല��േളാ�ം �ടിയ �ന�േവതനാവധി�്, �വെട േചർ�� കാരണ�ളാൽ
അർഹതയി� എ� നിയേമാപേദശമാണ് �ാൻഡിംഗ് കൗൺസൽ നൽകിയത്.

1)കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977, അ��ായം 3 ൽ സർവകലാശാലാ അ��ാപക�െട േസവനവ�വ�കൾ
സംബ�ി�് പരാമർശി��. �ഡി ലീവ്, എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ്, മ�് ലീ�കൾ എ�ിവ �ാ���ിൽ
പരാമർശി��ി�. േകരളാ സർവീസ് ച��ൾ(KSR) പാർ�് 1 �കാര�� ലീ�കളാണ് �ാ���് �കാരം അ��ാപകർ�്
ബാധകം.

2)േകരളാ സർവീസ് ച��ളിെല ലീവ് �ൾസ് �കാര�ം സർവകാശാലാ �ാ���് �കാര�ം േസവന ആ��ല��േളാ�
�ടിയ �ന�േവതനാവധി അ�വദി�ാൻ കഴിയി�.

3)�.ജി.സി �െട 24.12.1998 െല േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിനാണ് എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ്
അ�വദി��ത്.ലീവി� േശഷം തിരിെക �േവശി�� തീയതി �തൽ വിരമി�� തീയതി വെര 5 വർഷ േസവന
കാലയളവ് ബാ�ിയി�ാ� ജീവന�ാർ�് അവധി നൽകാൻ കഴിയി�. മാ�മ�, ലീവ് എ��� അ��ാപകർ
തിരിെക േജാലിയിൽ �േവശി�തിന് േശഷം 3 വർഷം �ടർ�യായി സർവകാശാലയിൽ േസവനമ��ി�െമ�ത്
േരഖാ�ലം ഉറ�് നൽകണം എ�ം േനാ�ിഫിേ�ഷനിൽ നി�ർഷി�ി��്. എ�ാൽ േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാര��
ലീവ് �ൾസ് സർവകാശാലയിൽ ബാധകമാ�കേയാ, തദ�സരണം �ാ���് േഭദഗതി വ��കേയാ െച�ി�ി�.

22.6.2019 ൽ നട� സിൻഡിേ��് േയാഗ തീ�മാനം ഐ�ം നം. 2019.621* �കാരം സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെൻറ
തട�വാദ�ം, �ാൻഡിംഗ് കൗൺസൽ നൽകിയ നിയേമാപേദശ�ം േഡാ.എം.വി.നാരായണെന അറിയി��തിന്
തീ�മാനെമ��ക�ം, 9.7.2019 െല 39963/GA-II-C4/2018/Admn ന�ർ ക�് �േഖന വിവരം അറിയി�ക�ം െച�.
ഈ വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി�ി�� മ�് �ടർനടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ അറിയി�് നൽകിയ ഒ��ൻ
േ��്െമൻറ് ന�ർ 22/3.6.2020 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ



ലഭ�മാേ��താണ്. എ�ാ ആ��ല��േളാ�ം �ടി േഡാ.എം.വി.നാരായണന് എ�്�ാ ഓർഡിനറി ലീവ് അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�.

3-16   �.ജി.സി �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ നീ�ിയിരി�് വ�
2,48,60,269/- �പ െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�
    എ ഡ�േ�ഷൻ മൾ�ി മീഡിയ റിേസർ�് െസ�ർ (EMMRC) എ� �ാപന�ിന് �.ജി.സി. �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ
2014-15 വർഷ�ിൽ 2,62,57,000/- �പ എഫ്.11-2/97(എം.സി) ന�ർ അ�മതിപ� �കാരം ലഭി�ക�ം, ആയത്
09.09.2015 ൽ �ണിേവ�ി�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരി�� 0825201001109 ന�ർ തി�ര�ാടി കാനറ ബാ�്
ശാഖയിൽ വരവ് വരിക�ം െച�ി��്. ഇതിൽ 2,50,00,000/- �പ �ണിേവ�ി�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരി��
എസ്.ബി.ടി. അ�ൗ�ിൽ �ിരനിേ�പം െച�ാ�ം (എഫ്.ഡി നം. 67338040793), ബാ�ി �കയായ 12,57,000/-
�പ 2014-15 വർഷ�ിൽ ഇ.എം .എം.ആർ.സി. �് ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന് Part II A 47-3005-02(Equipment)
എ� െഹ ഡിേല�് മാ�ാ�ം 19.05.2015 െല �.ഒ. നം.9482/2015/Admn ന�ർ �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ
ഉ�രവായി. 2013-14 വർഷെ� നീ�ിയിരി�് 37,38,709/- �പയാണ്.

    2013-14 �തൽ 2017-18 വർഷം വെര�� �.ജി.സി.�ാൻ �ാ�ിെ� വരവ് - െചലവ് കണ�് താെഴെ�ാ���.

സാ��ിക വർഷം വരവ് െചലവ് നീ�ിയിരി�്

2013-14 37,38,709/-

2014-15 2,62,57,000/- 14,59,220/- 2,85,36,489/-

2015-16 14,02,920/- 2,71,33,569/-

2016-17 22,19,723/- 2,49,13,846/-

2017-18 53,577/- 2,48,60,269/-

    2017-18 സാ��ിക വർഷെ� നീ�ിയിരി�ായ 2,48,60,269/- �പ താെഴ�റ�� െ�ാജ�കൾ�ായി
വകയി��ിയി��.

1. ഉപകരണ�ൾ വാ�ൽ - part II A 47-3005-02(Equipment) – വകയി��ിയ �ക – 2,47,43,672/-

2. എ ഡ�േ�ഷൻ മൾ�ി മീഡിയ റിേസർ�് െസ�റിന് (EMMRC) അ�ബ� െക�ിടനിർ�ാണം - വകയി��ിയ �ക –
1,16,597/-

    ഇതിൽ ഒ�ാമെ� �വർ�ിയായ “supply, installation, testing and commissioning (SITC) of storage and
Automation of HD work flow ” എ� �വർ�ി�ായി 09.09.2017 ൽ െട�ർ �ണി�ക�ം 32,76,992/- �പ�െട
ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന് 2017 െസ�ംബർ 20 ൽ സാ��ികാ�മതി�ം ലഭി�ക�ം 2017 ഒേ�ാബറിൽ
ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ 10 ല��ിൽ ��തൽ വില മതി�� പർേ��കൾ�് Consortium of
Educational Communication ( CEC) �െട അ�മതി ആവശ�മാണ്. �ടാെത 31.3.2017 ന് േശഷം �ാൻ �ാ�്
െചലവാ�വാൻ �.ജി.സി. �െട അ�മതി�ം ആവശ�മാണ്. 12-ാം പ�തി �കാര�� െചല�കൾ 30.9.2017 വെര
മാ�െമ അ�വദി� എ�് �.ജി.സി. അറിയി�ത് 9.6.2017 ലാണ്. 19.8.2017 ൽ മാ�മാണ് പ�തി�്
സിൻഡിേ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ത്. െട�ി�ൽ അൈഡ�സറി ക�ി�ി�െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�� ഉപകരണ�ൾ
ആണ് വാേ��ിയി��ത് എ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ െട�ി�ൽ അൈഡ�സറി ക�ി�ി�െട പ�ികയിൽ
ഉൾെ�� 14 ഇന�ൾ�� ഇ-െട�ർ േനാ�ീസ് കാലി��് �ണിേവ�ി�ി െവബ്ൈസ�ിൽ 19.09.2017 ൽ അപ് േലാഡ്
െച�. േമൽ�റ� ലി�ിൽ ഉൾെ�� 11 ഇന�ൾ വാ��തി�ം 32,76,992/- �പ ഇതിനായി െചലവഴി�് �വർ�ി
നട�ിലാ�ാ�ം തീ�മാനി��ത് 09.10.2017 ലാണ്.



    30.9.2017 തീയതിയിൽ �ാൻ �ാ�ിന�ിൽ െചലവഴി�ാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ക �.ജി.സി. �െട 8627101002122
ന�ർ കാനറ ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് തിരി�ട�ാൻ �.ജി.സി. ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ 16.03.2019 െല
സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിൽ ഐ�ം ന�ർ 2019.2727 ആയി േമൽ വിഷയം പരിഗണി�ക�ം, 08.05.2019 െല
സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിൽ ഐ�ം നം. 2019.314 ആയി �ക തിരി�ട��ത് അംഗീകരി�ക�ം െച�. 04.02.2019 െല
�.ഒ.നം. 1771/2019/Admn ന�ർ �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവിൽ �ണിേവ�ി�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരി��
എസ്.ബി.ടി. അ�ൗ�ിെല �ിരനിേ�പം �കയായ 2,50,00,000/-�പ�ം ( എഫ്.ഡി. ന�ർ
67338040793/18.12.2017 തീയതിയിൽ േ�ാസ് െച� ) പലിശയിന�ിൽ ലഭി� 27,63,557/- �പ�ം ഉൾെ�െട
2,77,63,557/- �പ ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എസ്.ബി.ഐ അ�ൗ�് ന�ർ 2 േല�്
മാ�ക�ം െച�ി��്. 2017-18 െല �ാൻ �ാ�് നീ�ിയിരി�ായ 2,48,60,269/- �പ�ം പലിശയിന�ിൽ ലഭി�
27,63,557/- �പ�ം ഉൾെ�െട 2,76,23,826/- �പ �.ജി.സി.�െട ന�ഡൽഹി ശാഖയിെല 8627101002122 ന�ർ
കാനറ ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് 965970/12.03.2019 ന�ർ െച�് �േഖന തിരി�ട�ക�ം െച�ി��്. ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴെ�ാ���.
1) 31.03.2017 ന് േശഷം �ാൻ �ാ�് െചലവഴി�വാൻ �.ജി.സി. �െട അ�മതി ആവശ�മാെണ�ിരിെ�, ��തൽ
സമയം അ�വദി� കി�വാൻ േവ� ക�ിടപാ�കൾ ഒ�ം തെ� �ണിേവ�ി�ി�േടേയാ ഇ.എം.എം ആർ.സി �േടേയാ
ഭാഗ� നി�ം നട�ിയി�ി�.
2) 12 -ാം പ�തി �കാര�� െചല�കൾ 30.09.2017 വെര മാ�െമ അ�വദി� എ�് �.ജി.സി. 09.06.2017 ൽ
അറിയി�ി�ം, െട�ി�ൽ അൈഡ�സറി ക�ി�ി�െട പ�ികയിൽ ഉൾെ�� 14 ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന് ഇ-െട�ർ
േനാ�ീസ് കാലി��് �ണിേവ�ി�ി െവബ്ൈസ�ിൽ വളെര ൈവകി (19.09.2017 ൽ) �സി�ീകരി��ം, േമൽ�റ�
ലി�ിൽ ഉൾെ�� 11 ഇന�ൾ വാ��തി�ം 32,76,992/- �പ െചലവഴി�് �വർ�ി നട�ിലാ�ാൻ 09.10.2017 ൽ
(30.09.2017 ആയി�� സമയ പരിധി) തീ�മാനി��ം �ണിേവ�ി�ി�േട�ം ഇ.എം.എം ആർ.സി �േട�ം ഭാഗ�
നി��ായ അനാ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.
3) 32,76,992/- �പ�െട ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന് െട�ർ �ണി�ത് ഭരണാ�മതി�ം സാ��ികാ�മതി�ം
ലഭി��തി� വളെര ��ാണ്. ഇത് നിയമവി��മാണ്. ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ
��ിേ��താണ്.

    2,48,60,269/- �പ നി�ിത കാലാവധി��ിൽ െചലവഴി�ാനാകാെത തിരി�ട�ാ��ായ സാഹചര�ം
വ��മാ�ാനാവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് 06.02.2020 െല EMMRC/Audit/2018 ക� �കാരം
ലഭി� മ�പടി ��ികരമ�. സമയബ�ിതമായി തീ�മാന�െള��് നട�ാ��തിൽ വീ� ഉ�ായതിനാലാണ് �ാൻ
�ാ�് തിരി�ടേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായെത�് ഓഡി�് കണ�ാ��. ഇ�ാര��ിൽ വ��മായ വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്.

3-17   �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട അ�ടി, വിതരണം- അപാകതകൾ
    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ ��ി� �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട േ�ാ�് ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ
�.ജി., പി.ജി. േകാ�കളിേല�ളള വളെരയധികം �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ �ഡി െസ��കൾ�് വിതരണം
െച�െ�ടാെത േ�ാ�് െച�തായി കാണെ��. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

� ജി േകാ�കൾ-ഒ�ാം െസമ�ർ 

േകാ�് വിഷയം
�ഡി
െമ�ീരിയ�ക�െട
എ�ം

COMMON

Common-English Transactions-Essential English Language skills 28000

Common-English Ways with words 28000

Common -Addl
Language Arabic

Communication skills in Arabic(BA/Bsc) 840

Common -Addl
Language Arabic

Communication skills in Arabic(Bcom/BBA) 586



Common -Addl
Language -Hindi

Prose and Drama 832

Common -Addl
Language- Hindi

Prose forms in Hindi Literature 422

Common -Addl
Language-
malayalam

Malayala Sahithyam 1 5250

Common -Addl
Language Malayalam

Malayala Sahithya padanam 1 5000

BA AFSAL UL ULAMA

Core Studies in Grammar 257

Complementary Thafsir Literature 165

Complementary Functional Arabic 1 98

BA ECONOMICS

Core Micro Economics 1 230

Complementary Political Science -An Introduction 2616

Complementary Indian Constitution and Politics-Basic features 3841

Complementary
Modern Indian History from 1857 to the present
India under colonial rule & early resistance.

6120

Complementary Mathematical tool for economics 200

BA ENGLISH

Core Reading Poetry 2536

Complementary Social and Cultural History of Britain 2495

Complementary
Modern World History from AD 1500-:Modern World
in transition from AD 1500

376

Complementary
Journalism-Introduction to Communication and
journalism

1812

Complementary Electronic Media-Introduction to electronic media 100

BA HINDI

Core Prose and one act plays 153

Complementary History of Hindi Literature 84

Complementary Hindi Literature in Kerala 84

BA HISTORY

Core The trend in Historiography 502

BA MALAYALAM

Core Malayala kavitha -Navodhana khattam 255

Complementary Kerala padanam -poorva kala keralam 376

BA POLITICAL SCIENCE

Core Foundation of Political Science 242

Complementary Essentials of Economics 1080



BA SOCIOLOGY

Core Methodology and perspective of social science 1447

Complementary Psychological processes -1 755

BBA

Core Management concepts and Business ethics 900

Complementary Managerial Economics 1400

BCom

Core Managerial Economics 4800

Complementary Business management 5100

BSc MATHEMATICS

Core Foundation of Mathematics 983

Core Foundation of Mathematics (Addl) 870

Complementary Basic Statistics and Probability 720

Complementary Mathematical Economics 1550

� ജി േകാ�കൾ-ര�ാം വർഷം

േകാ�് വിഷയം
�ഡി
െമ�ീരിയ�ക�െട
എ�ം

COMMON

Common-English Writing for Academic and Professional Success 3638

Common-English Zeitgiest-Reading on contemporary culture 5600

Common -Addl
Language Arabic

Reading Arabic literature 1 2540

Common -Addl
Language Arabic

Literature in Arabic 375

Common -Addl
Language -Hindi

Grammar Correspondence and Translation 516

Common -Addl
Language- Hindi

Poetry Correspondence and Translation 1270

Common -Addl
Language-malayalam

Malayala Sahithyam 2 1000

Common -Addl
Language Malayalam

Malayala Sahithya Padanam 2 300

BA AFSAL UL ULAMA

Core History of Arabs 256

Complementary Applied Grammar and Linguistics 156

Complementary Fiqh Studies 300

Complementary
Characteristics of Indian Constitution and
Environment Studies

50

BA ARABIC



Core Applied Arabic Grammar 300

Complementary Thareeq Al Adabi Al Arabi-2 150

Complementary Thareeq Al Islam Al Siyasi wa Al Thaqafi 365

BA ECONOMICS

Core Micro Economics 2 240

BA ENGLISH

Core Reading Prose 929

Complementary
Social and Cultural History of Britain:History of
Tudors and Stuarts

1811

Complementary Electronic Media-Radio and Television 600

Complementary
Modern Indian History(1857 to present)-Indan
national movement first phase

4951

Complementary Modern World History from AD 1500 900

Complementary Journalism:News Reporting and Editing 765

BA HINDI

Core Translation -Theory and Practice 80

Complementary History of Hindi Literature 84

Complementary
Literature of Tamil,Telugu,Kannada and
Malayalam

84

BA HISTORY

Core History of Early World 1105

BA MALAYALAM

Core Malayala Cheru Kadha Sahithyam 312

Complementary Poetry,Grammar and Translation 854

Complementary Prose,Basic Grammar and Translation 855

Complementary Kerala Padanam-Poorva Kala Keralam 376

Complementary Kerala Padanam-Madhya Kala Keralam 310

BA POLITICAL SCIENCE

Core Concepts of Political Science 560

BA SOCIOLOGY

Core Introduction to Sociology 2550

Complementary Psychological Processes 750

BBA

Core Financial Accounting 1155

Complementary IT for Business and Management 640

BCom

Core Financial Accounting 3091

Complementary Marketing Management 2060

Bsc MATHEMATICS



Complementary Mathematical Economics 225

Complementary Probability Distributions 178

പി ജി േകാ�കൾ-ഒ�ാം വർഷം

േകാ�് വിഷയം �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട എ�ം

MCom

Paper 1 Business Environment 2220

Paper 2 Quantitative Techniques for Business Decisions 1335

Paper 3 Accounting for Managerial Decisions 1200

Paper 4 IT Applications in Commerce 1700

Paper 5 Organizational Theory and Behaviour 160

Paper 6 International Business 1620

Paper 7 Advanced Corporate Accounting 720

Paper 8 Business Communication 1320

Paper 9 Management Science 1920

Paper 10 Strategic Management and Corporate Governance 1680

2019 വർഷം �തൽ അധ�യനം �തിയ സിലബസിേല�് മാ�കയാണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ അടിയ�ിര ഇടെപടൽ
നട�ിയിെ��ിൽ േമൽ   പറ� �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മായിേ�ാകാനിട��്. ആയതിനാൽ എ��ം
േവഗം �തിയ സിലബ�ം പഴയ സിലബ�ം ത�ിൽ താരതമ�ം നട�ി ര�് സിലബ�കളി�ം െപാ�വായി ഉ�
പാഠഭാഗ�ൾ പഠി��തിന് നിലവിൽ േ�ാ�ി�ളള �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ ഉപേയാഗെ���ക�ം, ��തായി
ഉൾെ���ിയവ� മാ�മായി �തിയവ അ�ടി�് േ�ാ�ി�ളളവേയാെടാ�ം േചർ�് വിതരണം നട�ക�ം
നിലവി��വയിൽ നി�് ഒഴിവാ�െ�� പാഠ ഭാഗ�ൾ സംബ�ി� വിവരം �േത�കമായി അ�ടി�് �ഡി
െസ��കെള അറിയി�ക�ം െച�ാൽ നിലവിൽ അ�ടി� �ഡിെമ�ീരിയ�കൾ ഉപേയാഗെ���ാൻ കഴി�െമ�്
ഓഡി�ിന് അഭി�ായ��്. ആയതിെ� സാധ�ത ആരാേയ�താണ്.

�തിയ �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട അ�ടി ആരംഭി��തി� ��് ഇ�ാര�ം അടിയ�ിരമായി പരിഗണി�ക�ം,
േ�ാ�ി�ളള �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ ഉപേയാഗ�ന�മാ�ക വഴി സർവകലാശാല��ാവാനിട�ളള സാ��ിക ന�ം
ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്. വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�് �ഡി െമ�ീരിയലി��
�ി�് ഓർഡ�ം, േസാ�് േകാ�ി�ം �ത�മായി ��ിൽ എ�ി� നൽ��തി�ം സർവകലാശാലാ ��ിൽ നി�്
യഥാസമയം �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ അ�ടി�് കി��തി��ളള കാലതാമസമാണ് യഥാസമയം വിതരണം നട�ാൻ
സാധി�ാ�ി�ം ��തൽ െമ�ീരിയ�കൾ വിതരണം നട�െ�ടാെത െക�ി കിട��തി�ം കാരണമായി തീ��ത്.
ഭാവിയിൽ ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാ�ളള നടപടികൾ �ടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-18   വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിന് നൽേക� �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ അ�ടി �ർ�ീകരി�്
നൽകാൻ അവേശഷി� ു�
(എ) അ�ടി �ർ�ീകരി�് �ഡി െമ�ീരിയൽ നൽകാൻ അവേശഷി��.
�ണിേവ�ി�ി ��ിൽ 2018-19 വർഷ�ിൽ വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല (എസ്.ഡി.ഇ) വിവിധ േകാ�കളിൽ
വിവിധ െസമ��കളി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച�ാൻ �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ �ി�് ഓർഡർ �കാരം
28.01.2019 നാണ് ��ിൽ ലഭി�ി��ത്. എ�ാൽ 25/01/2020 ആയി�ം അവ �ി�് െച�് നൽകിയി�ി�. �ി�്
ഓർഡർ വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

1. �ി�് ഓർഡർ നം. 17753/SDE-K-ASST-2/2015/Admn. Dated 22.01.2019

േകാ�് െസമ�ർ
െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ
േകാഡ്

േജാബ്
നം.



എം.എ. െപാളി�ി�ൽ
സയൻസ്

3,4 PS4E05 857/19

3248266PS4E06 858/19

2018-19 വർഷ�ിൽ തെ� വിതരണ�ിനായി നൽേക�ിയി�� �ഡി െമ�ീരിയ�ക�െട �ി�ിംഗ് ഇനി�ം
�ർ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 6/25.01.2020ന്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം 857/19, 858/19 എ�ീ േജാ�ക�െട അ�ടി�് ആവശ�മായ േസാ�് േകാ�ികൾ
എസ്.ഡി.ഇ- യിൽ നി�ം ലഭി�ാ�ത് െകാ�് അവ�െട ബ�ർ േപ�ർ നിർ�ി�ാേനാ, േ��കൾ നിർ�ി�ാേനാ
സാധി�ി� എ�ും ��ിെ� ഭാഗ� നി�� വീ� െകാ�� അ�ടി ൈവകിയെത�ം അറിയി�ി��്.

(ബി) �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ �ി�് െച�് നൽകാൻ ൈവ��.      
വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം 2018-19 അ�ാദമിക് വർഷ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം
െച�ാനാ�� �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ�് �സിേല�് �ി�് ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഈ �ി�് ഓർഡർ �കാരം
ഓേരാ വർ�ി�ം നൽകിയി�� േജാബ് ന�ർ അ�സരി�� വർ�് ടി��കൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ചില
വർ�കൾ �ർ�ീകരി�് നൽകിയത് വളെര ൈവകിയാെണ�് കാ��. ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ െകാ���.

1. �ി�് ഓർഡർ - 17753/SDE-K-ASST-2/2015/Admn. Dated 22.01.19 (��ിൽ �ി�് ഓർഡർ ലഭി�ത് 28.01.2019 ൽ
ആണ്.)

േകാ�് െസമ�ർ എസ്.എൽ.എം. േകാഡ് േജാബ് ന�ർ �ി�് െച�് നൽകിയത്

3,4 PS3C09 851/19 26.07.19

PS3C10 852/19 26.07.19

PS3E01 853/19 19.08.19

PS4C12 856/19 26.07.19

PS4C13 859/19 26.07.19

2.�ി�് ഓർഡർ ന�ർ - 17753/SDE-K-ASST-2/2015/Admn. Dated 23.01.19 (��ിൽ �ി�് ഓർഡർ ലഭി�ത് 28.01.2019
ൽ ആണ്.)

േകാ�് െസമ�ർ
എസ്.എൽ.എം.
േകാഡ്

േജാബ്
ന�ർ

�ി�് െച�്
നൽകിയത്

ബി.എ.
ഇ�േണാമി�്

4 705 860/19 10.05.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 167 862/19 15.07.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 156 863/19 15.07.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 955 864/19 15.07.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 98 866/19 03.06.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 372 867/19 15.07.19

ബി.എ. ഇം�ീഷ് 4 374 868/19 15.07.19

ബി.എ. ഹി�ി 4 176 871/19 03.06.19

അ�ാദമിക് കല�ർ �കാരം നാലാം െസമ�ർ വിദ�ാർ�ിക�െട േകാൺടാ�് �ാ�ിെ� ആരംഭം 02.05.2019 ലാണ്.
പരിേശാധനയിൽ ��ത വർഷം അ�ടി �ർ�ീകരി�് ലഭി�ാ�� �ലം നാലാം െസമ�ർ വിദ�ാർ�ികൾ�്
െസൽഫ് േലണിംഗ് െമ�ീരിയൽ വിതരണം െച�ാൻ കഴി�ി�ി� എ�് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� ഓഡി�്
േവളയിൽ വ��മാ�ിയി��്.
വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� 17753/SDE-K-ASST-2/2015/Admn (1) എ� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം,
െസമ�ർ അവസാനി� േശഷം �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ ലഭി�തിനാൽ വിതരണം െച�ാൻ സാധി�ി�ി� എ�്



പരാമർശി�തായി ക�. �ടാെത, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� തെ� 198758/SDE-C-ASST-2/2019/Admn ന�ർ ഫയൽ
പരിേശാധി�േ�ാൾ �ഡി െമ�ീരിയ�കൾ സമയബ�ിതമായി ലഭി�ി�ി� എ�് പല തവണ പരാതി നൽകിയതാ�ം
കാണെ��.
�ഡി െമ�ീരിയൽ അ�ടി��തിന് കാലതാമസം വ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�റി�് നം. 8/27.01.2020 ന് 20.02.2020 ൽ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം കാലി��് സർവകലാശാല
��ിൽ  �ി�ിംഗിൽ ഏ��ം ��തൽ �ാധാന�ം െകാ���ത് പരീ�ാഭവനിൽ നി�� ഉ�ര�ടലാസ് (Additional
& Main) േജാലികൾ�ാെണ�് ��് ���് വ��മാ�ിയി��്. മാർ�് – ഏ�ിൽ മാസ�ളിൽ സർവകലാശാല
പരീ�ക�െട കാലഘ�മായ� െകാ�് അ�രം സ�ർഭ�ളിൽ ഉ�ര�ടലാസ് �ി�ിംഗിേനാട�ബ�ി��
േജാലികൾ�ാണ് �ഥമ പരിേശാധന നൽ��െത�ം മ�പടിയിൽ അറിയി�ി��്.
പരീ�ാഭവെ� േജാലിക�െട െതാ� �റെക അർജ�് വിഭാഗ�ിൽെ�� വി�ര വിദ�ാഭ�സ വിഭാഗ�ിെ� �ഡി
െമ�ീരിയ�ക�ം �ി�് െച�് നൽ��. ��ിെന സംബ�ി�് പരീ�ാഭവൻ വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േജാലിക�ം,
പ�ിേ�ഷൻ, അ�ിനിേ�ഷൻ, മ� ഡി�ാർ�െമ�കൾ , സിൻഡിേ��്, െസന�് �ട�ിയവ�േട�ം ആന�ൽ
റിേ�ാർ�്, ബഡ് ജ�് �ട�ിയവ�ം സമയബ�ിതമായി അ�ടി�് നൽേക�തായി��്. എ�ി��ാ�ം ലഭ�മായ
െസൗകര��ൾ ഉപേയാഗി� െകാ�് പരമാവധി േവഗ�ിൽ േമ�റ� േജാലികെള�ാം �ർ�ിയാ��തി��
ജാ�ത �ലർ�ി വ��െ��ം അറിയി�ി��്.
�ഡി െമ�ീരിയ�കൾ യഥാസമയം നൽകാ�ത് സംബ�ി�് നിരവധി പരാതികൾ ഉയ�� സാഹചര��ിൽ
ഇവ�െട ��ിംഗ് ��തൽ �� നൽേക�താണ്. വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം കാലതാമസമി�ാെത �ഡീ
െമ�ീരിയലി�� �ി�് ഓർഡർ, േസാ�് േകാ�ി എ�ിവ ��ിൽ നൽേക��ം, ��് അവ സമയബ�ിതമായി
അ�ടി�് നൽ�� എ�് ഉറ� വ�േ���മാണ്. ഈ വിഷയം സർവകലാശാല അധികാരിക�െട
��യിൽെ����.

3-19   ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി   (ഐ.ഇ.ടി)േകാേള�ം അ�ബ�
െക�ിട��ം െക�ിട ന�ർ ഇ�ാെത �വർ�ി� ു�
1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം, വക ു�് 203 �കാരം �ാമ പ�ായ�് �േദശ�ളള ഓേരാ െക�ിട�ി�ം
നിലവി�ളള ച��ൾ���തമായി വ� നിക ുതി അടവാ�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്. േത �ി�ലം �ാമ പ�ായ�ിെല
ആറാം വാർഡിൽ േകാഹി�ർ എ� �ല�് 25.194 ഏ�റിൽ 2001 ൽ �ാപി�, കാലി��് സർവകലാശാല�് കീഴിൽ
വ�� ഏക സ�ാ�യ എ  �ിനീയറിംഗ് േകാേളജാണ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടക ്േനാളജി   (ഐ.ഇ.ടി).
േകാേളജ് ക�ാ�സിെല െക�ിട�ൾ നാളി� വെര െക�ിട ന�റി�ാെതയാണ് �വർ�ി��ത്. ഒ� െമയിൻ േ�ാ�ം
(എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജ് 4 നില�ളള െക�ിടം) അ�ബ� െക�ിട�ളായ 3 വർ�്േഷാ�് ബിൽഡിം�ക�ം (െമ�ാനി�ൽ
& ഇലക ് േ�ാണിക ് സ് മായി ബ�െ��് �വർ�ി�ി�� െഹവി െമ  ഷീ�കൾ �ാപി� െക�ിട�ൾ), 3 ലാ�ക�ം (ഫിസി�്,
െകമി�ി, �ി�ിംഗ് െടേ�ാളജി), ഒ� കാ�ീ�ം ഒ� േലഡീസ് േഹാ��ം, ഒ� െമൻസ് േഹാ��മാണ് േകാേളജി�ളളത്.
െമയിൻ േ�ാ�ിെ� തറവി�ീർണം �വെട േചർ��.

തറവി�ീർണം

െസ�ാർ 1116 M2

�ൗ�് േ�ാർ 1769 M2

ഒ�ാം നില 1769 M2

ര�ാം നില 1769 M2

ആെക 6423 M2

1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം, വക ു�് 207 (ബി) �കാരം വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി��
െക�ിട��ം ��ത �ാപന�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ താമസി�� േഹാ�ൽ െക�ിട�ൾ�ം വ� നി�തിയിൽ ഇളവ്
നൽകിയി��്. കാ�ീൻ െക�ിട�ൾ�് വ� നിക ുതിയിൽ ഇളവ് നൽകിയി�ി�. ഐ.ഇ.ടി േകാേളജ് ക�ാ�സിെല െക�ിട�ൾ
നിലവിൽ �ാമ പ�ായ�് െക�ിട ന�രി�ാെതയാണ് �വർ�ി��ത്. െക�ിട�ൾ �മവത്കരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. �ടാെത േകരള പ�ായ�് രാജ് െക�ിട നിർ�ാണച��ൾ �കാരം െക�ിട നിർ�ാണം
നട�വാൻ ��ിേ���മാണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി 09/29-10-2019)

3-20   �.ജി.സി. എ�്.ആർ.ഡി.സി - ടാ�ി രശീതി ലഭ�മാ�ാെത യാ�ാ ബ� അ�വദി�
01.02.2015 ന് നിലവിൽ വ� �.ജി.സി. എ�്. ആർ.ഡി.സി ൈഗഡ് ൈലൻസിെല അന�ർ X ഖ�ിക 4�കാരം



െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ നി�ം േജാലി �ലേ��ളള യാ��് ടാ�ി വാടകഅ�വദി�േ�ാൾ യഥാർ� ടാ�ി
വാടക രശീതി ഹാജരാേ��താണ്. വിവിധ േകാ�കളിൽ പെ��� റിേസാ�് േപ�ന് യാ�ാബ�
അ�വദി�േ�ാൾ വാടക രശീതി ഹാജരാ�ാെത ടാ�ി വാടക അ�വദി�ി��്.
2018-19 വർഷം നട�ിയ 6 റി�െ��് േകാ�കളിൽ പെ��� ‘റിേസാ�് േപ��കൾ�് ’ ടാ�ി ചാർജിന�ിൽ
ആെക 12,530/-�പ അ�വദി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് ഒ��ൻ �ി�ിന് (നം. 11/17.03.2020)
05.06.2020 ൽ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിേയാെടാ�ം ഹാജരാ�ിയ   �.ജി.സി .�െട എഫ്.21-1/2015 (എഫ്.ഡി-1/ബി) തീ.
16.03.2016 ന�ർ ഓഫീസ് െമേ�ാറാ�ം ഖ�ിക 1.2.(iv) യിൽ ടാ�ി വാടക അ�വദി�േ�ാൾ ടാ�ി രശീതി
ഹാജരാ�ണെമ�് വ��മായി നി�ർഷി���്. ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ ടാ�ി വാടക അ�വദി�േ�ാൾ
ഒറിജിനൽ രശീതി ലഭ�മാ�ാൻ നി�ർഷിേ��താണ്.

3-21   ഇ.എസ്.ഐ.വിഹിതം - പിഴപലിശ ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്
ഫയൽ നം. 157477/Press-Asst-2-2013/CU

ഇ.എസ്.ഐ. ഇൻെ��ർ 21.10.2002 ന് സർവകലാശാല ��ിെല സി.എൽ.ആർ/ദിവസേവതന ജീവന�ാ�െട
േരഖകൾ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 65 സി.എൽ.ആർ ജീവന�ാർ േജാലി െച�ി�െ��ം
സർവകലാശാല ��് ഇ.എസ്.ഐ. �െട പരിധിയിൽ വ���മാെണ�് അറിയി�് രജി�ാർ�് പരിേശാധന
റിേ�ാർ�് നൽക ുക�ം അേതാെടാ�ം 03.11.2000 �തൽ 30.09.2002 വെര�ളള ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിതം അടവാ�ാ�ം
നിർേ�ശി�ി��്. ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇ.എസ്.ഐ. പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ� ു�തിന്
രജി�ാർ ൽ 22.11.2002 ജി�ാ േലബർ ഓഫീസർ�് അേപ� നൽക ുക�ം ��ത അേപ� പരിഗണി�ാെത
22.11.2002 ന് അസി.ഡയറക ്ടർ (ഇ.എസ്.ഐ. േകാർ�േറഷൻ, ��ർ) ഇ.എസ്.ഐ. �ീമിയം അടവാ�ാൻ
രജി�ാർ�് േനാ�ീസ് നൽക ുക�ം െച�ി��്. സർവകലാശാല ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിതം അടവാ��തിെനതിെര
െപരി�ൽമ� ഇൻഡ�ിയൽ �ീബ�ണലിൽ േകസ് ഫയൽ െച�ക�ം,(േകസ് ന�ർ ഫയലിൽ ലഭ�മ�) േകസിെ�
വിധി സർവകലാശാല�് �തി�ലമായതിനാൽ ഇതിെനതിെര INS. APP No. 32/2008, 34/2008 (G) എ�ീ അ�ീ�കൾ
�കാരം സർവകലാശാല േകാടതിെയ സമീപി�ക�ം ബ�.ൈഹേ�ാടതി അ�ീ�കൾ ത�ി�ള�ക�ം െച�.
25.06.2013 െല വിധിയിൽ �ണിേവ�ി�ി ��ം ഇ.എസ്.ഐ.ൽ ഉൾെ���താെണ�് വ��മാ�ിയി��്. പിഴപലിശ
ഈടാ��തിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിന് േകാടതിെയ സമീപി�ി�ി�. ഇ.എസ്.ഐ ആ�് �ൾ 90 �കാരം
സർ�ാരിന് �ാപനെ� ഇ.എസ്.ഐ. പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ാ��താണ്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
�ണിേവ�ി�ി ��ിെന ഇ.എസ്.ഐ. - യിൽ നി�ം ഒഴിവാ��തിനായി സർ�ാരിെന സമീപിെ��ി�ം
2518/83/2015/LBR തീയതി 19.4.2017, B1/8654H. Edn dated 20.6.2017 എ�ീ ക�കൾ �കാരം സർവകലാശാല�െട
അേപ� നിരസി�. ഇതിെന �ടർ�് സർവകലാശാല ഇ.എസ്.ഐ.-�െട ഡിമാൻറ് േനാ�ീ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിതം ആയി ആെക 20,22,582/- �പ ഒ��ി.

11/2000 �തൽ 07/2017 വെര സർവകലാശാല ��ിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�െട വിഹിതം ഉൾെ�െടയാണ് �ക
അടവാ�ിയി��ത്. ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിത�ി� �റെമ പലിശ�ം പിഴ പലിശ�മായി 8,03,356/- �പ ഇ.എസ്.ഐ.
�് ഒ��ി. ഇ� സംബ�ി� അപാകത ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 4/��് തീയതി 24.01.2020) ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടിയിൽ ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിത�ിൽ ഉൾെ�� ടി. ജീവന�ാർ ഇേ�ാൾ ��ിൽ േജാലി െച��ി� എ�റിയി�.
നിലവിൽ 6 താ�ാലിക ജീവന�ാരാണ് േജാലി െച��ത്. ആയതിനാൽ ��ിെന ഇ.എസ്.ഐ. വിഹിത�ിൽ
നി�ം ഒഴിവാ��തിന് സർ�ാരിെ� ��യിൽ െകാ�വ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
ഇ.എസ്.ഐ. പരിധിയിൽ നി�ം ��ിെന ഒഴിവാ��തിന് സർ�ാരിന് നിേവദനം സമർ�ി�ി�െ��ം ��ത
വിഷയം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�മാെണ�ാണ് അറിയി�ത്. �ടർ നടപടി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-22   അനധി�തമായി ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽകൽ - സർവകലാശാല�് ഭീമമായ സാ��ിക
ബാധ�ത
ഫയൽ ന�ർ-151647/AD-LEG-ASST-3/2018/Admn & 194724/AD-LEG-ASST-1/2015/Admn

സർവകലാശാല�െട �വർ�ന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി, കാലി��് സർവകലാശാല�ം േകരള സം�ാന
ൈവദ�തി േബാർ�മാ��ാ�ിയ (െക.എസ്.ഇ.ബി.) കരാറിെ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്
അ�വദനീയമായ HT 2A താരിഫ് നിര�ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ നി�ം േനരി�് വാ�കയാണ് െച��ത്. ഇതി�



േവ�ി �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി ഒ� വ� കരാറിെല 14 (B) വ�വ� �കാരം ൈലസൻസർ
നിയമി� അ��ിംഗ് ഓഫീസർ, ഉപേഭാ�ാവ് കരാർ �കാരം ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� �ലം, �ാപി�
ഉപകരണ�ൾ, യ��ൾ എ�ിവ പരിേശാധി�്, ഉപേഭാ�ാവ് അനധി�തമായി ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� എ�്
കെ��� പ�ം 2014 െല ഇല�ിസി�ി സൈ� േകാഡിെല ച��ൾ �കാരം നടപടി എ���താണ്. കരാറിെല
19-ാം ന�ർ വ�വ� �കാരം ഉപേഭാ�ാവ് 2003 െല ഇല�ിസി�ി ആ�ിെല 135-ാം െസ�നിൽ നിർ�ചി�
നടപടികളിൽ ഏർെ��് ൈവദ�തി േമാഷണം നട�ിയതായി �ാപി�െ��� പ�ം 2014 െല ഇല�ിസി�ി സെ�
േകാഡിെല ബ�െ�� വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ �ടർ നടപടി സ�ീകരി��താണ്. കരാറിെല 18-ാം ന�ർ
വ�വ� �കാരം കരാറിേനാെടാ�ം േചർ�ി�� െഷഡ�ളിൽ പറ� ആവശ��ൾ��ാ� മ�് ആവശ��ൾ�ായി
ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� പ�ം (വിദ�ാഭ�ാസ ഇതര ആവശ�ാർ�ം) അ�കാര�� ഉപേയാഗ�ളിൽ ഏ��ം
ഉയർ� താരിഫ് ബാധകമായ ഉപേയാഗ�ിെ� താരിഫ് നിര�ിൽ ��വൻ ൈവദ�തി�ം താരിഫ് അട�വാൻ
ഉപേഭാ�ാവ് ബാധ��നാണ്. കരാറിെല 11-ാം ന�ർ വ�വ� �കാരം ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�ം ഈ കരാറിെ�
അടി�ാന�ിേലാ അെ��ിൽ കരാർ ലംഘനം �ലേമാ ൈലസൻസി�് (െക.എസ്.ഇ.ബി.) ലഭി�ാ�� എ�ാ
�ക�ം േകരള റവന� റി�വറി നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ �കാരം ഈടാ�ാ��താണ്.

കാലി��് സർവകലാശാല കാ�സി�െട കട� േപാ�� നാഷണൽ ൈഹേവ�് അരികിൽ �ിതി െച�� േകാ
ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികൾ െക.എസ്.ഇ.ബി. വിജിലൻസിെ� ആ�് െത�് ��ാഡ് 23/03/2015 ന് സ�ർശി�ക�ം,
െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സാധാരണ ൈലൻ ഉ�ായി��ി�ം വാണിജ� �ാപന�ൾ�് അർഹമായ LT VII താരിഫ്
നിര�ിൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ എ���തിന് പകരം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�് അർഹമായ HT 2A നിര�ിൽ
സർവകലാശാല�് ലഭി�� ൈവദ�തിയിൽ നി�ം െസാൈസ�ികൾ�് കണ�ൻ നൽകിയതായി
കെ��ിയി��.

17/12/2010 ൽ മല�റം ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��ർ �ണിേവ�ി�ി�യ� േനാ�ീസിൽ േകാഫി െഹൗസ്, മിൽമ ��്
�തലായ വാണിജ� �ാപന�ൾ േനരി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ ൈവദ�തി കണ�ന് അേപ�ി�ണെമ�്
ആവശ�െ��ി��. 25/11/2013 െല സി�ിേ��് മീ�ിംഗിൽ �ണിേവ�ി�് േകാ ഓ�േറ�ീവ് േ�ാർ ലിമി�ഡ്, കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി �ാഫ് െ�ഡി�് െസാൈസ�ി ലിമി�ഡ് എ�ിവ�് �േത�കം ൈവദ�തി കണ�ൻ എ��ാൻ
തീ�മാനിെ��ി�ം, െക.എസ്.ഇ.ബി. വിജിലൻസ് ��ാ ഡ് 23/03/2015 ന് ഇൻെ��ൻ നട�ിയേവളയിൽ ��ത
തീ�മാനം �ാവർ�ികമാ�ിയി��ി�. 23/03/2015 ന് നട�ിയ ഇൻെ��േനാട�ബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.
ത�ാറാ�ിയ മഹസറിൽ �ണിേവ�ി�ി�െട ഭാഗ�നി��ായത് ൈവദ�തി േമാഷണമാെണ�ം ഇ��ലം
െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സാ��ിക ന�ം ഉ�ായതാ�ം േരഖെ���ിയി��്.

03/08/2015 ന് നട� ഹിയറിംഗിെന �ടർ�് െക.എസ്.ഇ.ബി. അ�ിമമായി ബി�് ത�ാറാ�ക�ം (�പ 4,43,097/-)
ആയതിെ� ഉ�രവ് (ന�ർ DB/APTS-KSEB/2015-16/414 തീയതി 06/10/2015 ) �ണിേവ�ി�ി�് ൈകമാ�ക�ം
െച�ി��്. െക.എസ്.ഇ.ബി. ആ�ിെല 127-ാം െസ�ൻ �കാരം ഉ�രവിെനതിെര 30 ദിവസ�ി��ിൽ
െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട അപേല�് അേതാറി�ി�് അ�ീൽ നൽകാ��തായി��. എ�ാൽ സി�ിേ��് െറസല�ഷൻ
ഐ�ം ന�ർ 414.2016 �കാരം അ�ീൽ നൽകാൻ തീ�മാനെമ�െ��ി�ം 05/03/2018 � മാ�മാണ് അ�ീൽ
നൽകിയത്. സമയബ�ിതമായി അ�ീൽ നൽകാതി��ത് �ണിേവ�ി�ി�െട ഭാഗ�നി��ായ വീ�യായി ഓഡി�്
വിലയി���.

സർവകലാശാല ��ി�വ�� ൈവദ�തി താരിഫ് ഡിമാ�് രജി�ർ �കാരം സർവകലാശാല�െട ൈവദ�തി
ൈലനിൽ നി�ം കണ�ൻ നൽകിയ�ം സർവകലാശാല ൈവദ�തി ചാർജ് ഈടാ���മായ �ാപന�ൾ ഉ�്.
ആയതിെ� വിശദവിവരം താെഴ േചർ��.

1. േപാലീസ് േ�ഷൻ ബിൽഡിംഗ്

2. എസ്.ഐ.ക�ാർേ��്

3. 10 േപാലീസ് ക�ാർേ��്

4. േപാ�് ഓഫീസ്

5. IET കാ�ീൻ

6. IET െമ�്



7. S B T ബാ�്

8. SBT ATM

9. SBT ATM Tagore Nikethan

10. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ൈഹ�ൾ & ക���ർ െസൽ

11. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ൈഹ�ൾ പ�് െഹൗസ്

12. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ൈഹ�ൾ കാ�ീൻ

13. കാലി��് �ണിേവ�്സി�ി എൽ.പി. �ൾ

14. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് േകാ-ഓപേറ�ീവ് േ�ാർ

15. അക�യർഡ് ബിൽഡിംഗ് - കാലി��് �ണിേവ�്സി�ി �ാഫ് ഓർ ഗൈനേസഷൻ

16. കാലി��് �ണിേവ�്സി�ി �ാഫ് ഓർഗൈനേസഷൻ ബിൽഡിംഗ്

17. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് �ണിയൻ ബിൽഡിംഗ്

18. അേസാസിേയഷൻ ഓഫ് കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ടീേ��് ബിൽഡിംഗ്

19. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ടീേ�ഴ് അേസാസിേയഷൻ ബിൽഡിംഗ്

20. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് െസ�ർ

21. േസാളിഡാരി�ി ഓഫ് കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
22. കാലി��് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് േഫാറം

േമൽ �തിപാദി�ി�� ചില �ാപന�ൾ തീർ�ം വാണിജ� �ാപന�ൾ ആെണ�ം, ചില �ാപന�ൾ
�ണിേവ�ി�ി�െട വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �വർ�ന��മായി ബ�മി�ാ�താെണ�ം, ചില �ാപന�ൾ മ�്
സർ�ാർ വ��ക�െട നിയ�ണ�ി���ം സർവകലാശാല�െട �വർ�ന�മായി ബ�മി�ാ�വയാെണ�ം
വ��മാണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ 23.3.2015 െല മഹസറിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി വിജിലൻസ് ആ�ി െത�് ��ാഡ്
പരാമർശി�ി�� കെ���കൾ വ�താപരമാെണ�് കാ��.

15/05/2018-ൽ നട� ഹിയറിംഗിേനാട�ബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അ�േല�് അേതാറി�ി റിൈവസ്ഡ് ബിൽ (As
per section 26 of Electricity Act) ത�ാറാ�ി �ണിേവ�ി�ി�് സമർ�ി�ക�ം അ� �കാരം 11,11,669/- �പ
അട�ാൻ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ി��്. (ഉ�രവ് നം. SS/BB/2018-19 dated 12/09/2018/144). 06.10.2015 െല
െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉ�രവ് �കാരം 4,43,097 �പയായി നി�യി� �ക യഥാസമയം അ�ീൽ നൽകാെത
ര�രവർഷ�ിന് േശഷം അ�ീൽ നൽക ുക�ം ൈവദ�തി ചാർജ് 12.03.2018 ൽ 11,11,669 �പയായി നി�യി�ത് വഴി
6,68,572 �പ�െട അധിക ബാധ�തയാണ് ഉ�ായിരി��ത്.

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �കളിൽ േചർ�ി�� റിൈവസ്ഡ് ബി�ിെനതിെര കാലി��് സർവകലാശാല
ൈഹേ�ാടതിയിൽ WP (C) No. 10175/2019 ന�ർ റി�് പ�ീഷൻ ഫയൽ െച�ി��്. സർവകലാശാല അധി�തർ 50%
അ�ീൽ ഫീസ് ഒ��ി അ�േല�് അേതാറി�ി (െക.എസ്.ഇ.ബി.) യിൽ �ത�സമയ�് അ�ീൽ നൽകിയി�െ��ിൽ
ഇള�കൾ കി�ാ�� സാധ�ത ഉ�ായി��. അ�ീൽ ഫയൽ െച��തി��ായ കാലതാമസം സർവകലാശാലാ�െട
ഭാഗ�നി��ായ വീ�യാണ്. �ടാെത 25/11/2013 െല സി�ിേ��് മീ�ിംഗിൽ ൈകെകാ� തീ�മാനം
സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിൽ പരാജയം സംഭവി�താണ് സർവകലാശാല�് ഭീമമായ സാ��ിക ബാധ�ത
ഉ�ാകാൻ ഇടയാ�ിയത്. ഉ�രവ് യഥാവിധി നട�ാ��തിൽ വീ� വ��ിയവരിൽ നി�ം
സർവകലാശാല��ായ ന�ം നികേ���ം �ടർ നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

3-23   �ൻ��കൾ �മീകരി�ാൻ അവേശഷി�� ു
�ഡ�് െവൽെഫയർ വ��ിെല അഡ�ാൻസ് രജി�ർ �കാരം 2018-19 ൽ �ാപന�ിന് �വെട േചർ�� �ൻ�ർ



�കകൾ അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി�.

�.
ന

ഇനം ബി�് ന�ർ
െച�് ന�ർ/
തീയതി

�ക

1
34-ാം സൗ�് േസാൺ ഇ�ർ
യ ൂണിേവഴ് സി�ി ��് െഫ�ിെവൽ

26/18-19 644511/06.10.18 3,50,000/-

2
34-ാം േനാർ�് േസാൺ ഇ�ർ
യ ൂണിേവഴ് സി�ി��് െഫ�ിെവൽ

41/18-19 644515/25.01.19 1,72,500/-

3 േസാണൽ, മ�് 5 േ�ാ�ാ�കൾ 47/18-19 - 37,12,500/-

4 ഇ�ർ േസാൺ, മ�് 10 േ�ാ�ാ�കൾ 71/18-19 - 42,77,260/-

5 ആർട്സ് െഫ�് 38/18-19 - 60,000/-

6
ഇ�ർനാഷണൽ ഫിലിം െഫ�് &
എ�്നിക് േഡ

57/18-19 - 30,000/-

7 ആന�ൽ േഡ 62/18-19 - 1,16,700/-

8 ഡി.എസ്.� മാഗസിൻ 66/18-19 - 1,42,275/-

    അഡ�ാൻസ് �മീകരി�ി�െ��ിൽ അതിെൻറ വിവരം േരഖകൾ സഹിതം ലഭ�മാേ���ം, �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ
കാരണം വ��മാേ���മാണ് എ�് അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (1/23.07.2019) �് 22/8/2019 ൽ
ഹാജരാ�ിയ മ�പടിയിൽ �മീകരി�ാനാവശ�മായ നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി� വ��തായി അറിയി�ി��്. �ൻ�ർ
�മീകരി�തി� വിവരം അ�ബ� േരഖകൾ സഹിതം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം ജി.ഒ (പി)
നം. 419/11 തീ�തി 04.10.2011 �കാര�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
                                                                                                                                        

3-24   േനതാജി ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് �മ വി��മായി അ�ിഷൻ
നൽകി
ഫയൽ നം. 20123/CDC-E/ASST-2/2014/CU

    െന�ാറ േനതാജി ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജിന്, �.ഒ. ന�ർ 4807/2018/Admn. തീയതി 18/04/2018 �കാരം
2018-19 വർഷേ��് ബി.എസ്.സി. ക���ർ സയൻസ് (24 സീ�് ), ബി. േകാം ക���ർ ആ�ിേ�ഷൻ (40 സീ�് ),
ബി.േകാം േകാ-ഓ�േറഷൻ (40 സി�കൾ), ബി.എ. എ�േണാമി�് (40 സീ�കൾ), ബി.എസ്.ഡ�� (30 സീ�കൾ),
ബി.ബി.എ. (30 സീ�കൾ) എ�ീ േ�ാ�ാ�കൾ�് ക�ിന�േവ ഷൻ ഓഫ് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ (സി.പി.എ)
നൽകിയി��്.

         പി�ീട് 2018-19 ൽ �.ഒ. ന�ർ. 8313/2018/Admn. തീയതി 10/07/2018 �കാരം ബി.എസ്.സി. ക���ർ
സയൻസിന് 3 സീ�ം, ബി.േകാം. േകാ-ഓ�േറഷൻ ഒഴിെക�� േകാ�കൾ�് 2 വീതം സീ�ക�ം േകാേളജിെ�
11/05/2018 െല അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ മാർജിനൽ ഇൻ�ീസ് അ�വദി�. ഡി�ി�് െലവൽ ഇൻെ��ൻ
ക�ി�ി േകാേളജിെല സൗകര��ൾ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ് മാർജിനൽ ഇൻ�ീസ് അ�വദി�ത്.
�ാ���റി മാ�ിമം വെര മാർജിനൽ ഇൻ�ീസ് ലഭി�ാൻ േവ�ി �ിൻസി�ൽ ഫയൽ െച� WP(C) 24895/2018 ന�ർ
േക�മായി ബ�െ��് 25.07.2018 െല േകാടതി ഉ�രവി�ം, അധികം �േവശി�ി� ��ികെള പരീ��് രജി�ർ
െച�ാൻ അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഫയൽ െച� WP(C)29287/2018 ന�ർ േക�മായി ബ�െ�� 11.12.2018
െല ഇട�ാല ഉ�രവി�ം സർവകലാശാല�് ഇ�ാര��ിൽ തീ�മാനെമ��ാെമ�ാണ് ഉ�രവായി��ത്.

        �ടർ�് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽ NMAS/1163/2018/20.12.2018 ന�ർ ക�് �േഖന മാർജിനൽ ഇൻ�ീസ്
ഉൾെ�െട �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�തിൽ നി�ം അധികമായി 90 ��ികൾ�് അ�ിഷൻ നൽകി എ�ം മാ�ഷിക
പരിഗണന െവ�് അ�ിഷൻ റ�ലൈറസ് െച�് നൽകണെമ�ം ആവശ�െ��ി��്. 2016-17 ൽ ഇേത േകാേളജ് Calicut
University First Statute 1977, chapter 23 Clause 19 (c) ലംഘി� െകാ�്, അഫിലിേയഷൻ ലഭി��തിന് �ൻപ് തെ�
52 ��ികൾ�് അ�ിഷൻ നൽ�ക�ം സർവകലാശാല 50000/- �പ പിഴ ഈടാ�ി അ�ിഷൻ �മീകരി�്
നൽ�ക�ം െച�ി��താണ്.



�ിൻസി�ൽ നൽകിയ അ�ിഷൻ റ�ലൈറസ് െച�് നൽകാ�� അേപ� പരിഗണിേ�െ��ം നിയമവി��മായി
അ�ിഷൻ നൽകിയതിേ�ൽ വിശദീകരണം േതടാ�ം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ബ�െ��് വിദ�ാർ�ിക�െട
പരീ�ാ രജിേ�ഷൻ നട��തിന് ബദൽ മാർ��ൾ സ�ീകരി�ാൻ നിർേ�ശി�ാ��� േകാേളജ് ഡവല�്െമ�്
കൗൺസിൽ ഡയറ��െട �പാർശ ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ 10/01/2019 ൽ അംഗീകരി�് ഉ�രവായി��്. േകാടതി
വിധി െത�ി�രി�� �ലമാണ് ��തൽ വിദ�ാർ�ികെള �േവശി�ി�െത�ം, ഇ�ാര�ം മാ�ാ�ണെമ�ം, അ�ിഷൻ
റ�ലൈറസ് െച�് നൽകണെമ�മാണ് സർവകലാശാല വിശദീകരണം ആവശ�െ��തിന് �ിൻസി�ൽ മ�പടി
നൽകിയി�ളളത്.

വിഷയം സി�ിേ��ിെ� പരിഗണന�് സമർ�ി�തിെന�ടർ�് 30/01/2019 െല 2019.83* ഐ�ം ആയി �വെട
േചർ�� തീ�മാന�ൾ എ��ി��്.

1. �ിൻസി�ലിെ� വിശദീകരണം സ�ീകരിേ�െ��ം, �ിൻസി�ലിെനതിെര ൈകെ�ാേ�� നടപടികൾ
സംബ�ി�് പഠി�ാൻ േഡാ. സി.എൽ. േജാഷി കൺവീനറായി ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി�.

2. അധികമായി �േവശനം നൽകിയ 90��ികെള 13,50,000/- �പ (15000x90) പിഴ ഈടാ�ി പരീ��് രജി�ർ
െച�ാൻ അ�വദി�.

    �മവി��മായി വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

േ�ാ�ാം
സി.പി.എ.
അ�വദി�ത്

മാർജിനൽ
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�ത്

ആെക
അ�വദനീയം

അധികം
�േവശി�ി�ത്

ആെക
എ�ം

�ാ���റി
മാ�ിമം

ബി.എസ്.സി.
ക���ർ
സയൻസ്

24 3 27 10 37 36

ബി.േകാം.
ക���ർ
അ�ിേ�ഷൻ

40 2 42 19 61 60

ബി. േകാം. േകാ-
ഓ�േറഷൻ

40 0 40 19 59 60

ബി.എസ്.ഡ��. 30 2 32 03 35 50

ബി.ബി.എ. 30 2 32 20 52 50

ബി.എ.
എ�േണാമി�്

40 2 42 19 61 60

ആെക 204 11 215 90 305

                30/01/2019 െല സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ിൻസി�ലിെനതിെര സ�ീകരി�
�ടർനടപടിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് ന ൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 3/19.10.2019 ന്
മ�പടിയായി “�ിൻസി�ലിേനാട് േനരി�് ഹാജരാകാൻ നിർേ�ശി�ി�െ��ം, വിഷയം Standing Committee on Staff
of Affiliated Colleges&Affiliation 19.06.2019 ൽ ചർ� െച�ക�ം ക��ി�െട സൗകര�ം പരിഗണി�് ഹിയറിംഗ്
നട�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��താ�ം, വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവി �ടി കണ�ിെല��ാണ്
അ�വദി�െ��തിേന�ാൾ ��തൽ സീ�ിേല�് �േവശനം നൽകിയ നടപടി പിഴ ഈടാ�ി �മീകരി�് നൽകാൻ
സി�ിേ��് തീ�മാനി�െത�ം” അറിയി�ി��്.

             �ാ���റി മാ�ിമ�ിൽ നി�് അധികരി�് അ�ിഷൻ നൽകിയത് പിഴ ഈടാ�ി െറ�ലൈറസ് െച�്
നൽ��തിന് തീ�മാനെമ��ാൻ Calicut University First Statute 1977 Chapter 23, Para (6) Cluase (2) �കാരം
സി�ിേ��ിന് അധികാര�െ��ം സർവകലാശാല വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ �ാ���ിെല ��ത ച�ം
ഇ�കാരമാണ് “The Syndicate shall have power to affiliate any college within the territorial jurisdiction of the



University preparing students for degrees, titles or diplomas of the University which satisfy the conditions prescribed
in the laws of University". �ാ���റി മാ�ിമ�ിൽ നി�് അധികരി�് അ�ിഷൻ നൽകാൻ സി�ിേ��ിന്
അധികാര�െ��് വിവ�യി�. എ�ാൽ Calicut University First Statute 1977 Chapter 23,ഖ�ിക35 ൽ Conditions
for admission of students എ� ഭാഗ�് “Admission of students to every college shall be subject to the conditions
prescribed by the University, and the strength of each class or subject shall not exceed the maximum for the class or
subject sanctioned by the Syndicate "എ�ാണ് വ��മാ�ിയി��ത്.

ആയതിനാൽ �േവശനാ�മതി നൽകിയതിൽ നി�് അധികമായി ഹിതാ�സരണം ��ികെള �േവശി�ി�
േകാേളജിെനതിെര അഫിലിേയഷൻ റ�ാ���ൾെ�െട�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിന് പകരം െത�്
അംഗീകരി�് നൽകിയത് ഉചിതമായി�.
ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 06/02/2020 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/എ1/961/2019 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് താെഴ
വിവരി�� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.
“ േനതാജി െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാേളജ്, െന�ാറയിൽ 2018-19 വർഷ�ിൽ വിവിധ
േകാഴ് �കളിലായി �ണിേവ�ി�ി വ�വ�കൾ�് വി��മായി 90 ��ികൾ�് അധികമായി �േവശനം നൽകിയ
വിഷയം പരിഗണി� സി�ിേ��് ഇ�ര�ിൽ �േവശനം േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട �രവ� കണ�ിെല��
േകാേളജി�േമൽ പിഴ �മ�ി �േവശനം �മെ���ി നൽ�വാ�ം ഇ�ാര��ിൽ �ിൻസി�ൽ നൽകിയ
വിശദീകരണം ത�ി�ള�വാ�ം തീ�മാനി�. േകാേളജ് �ിൻസി�ലിെനതിെര സ�ീകരിേ�� നടപടികെള��ി
പഠി�ാനായി േഡാ സി.എൽ.േജാഷി, േഡാ സി.സി ബാ�, േഡാ റി�ലാൽ.ജി, �ീ.െക.െക.ഹനീഫ എ�ിവർ
ഉൾെ�� ക�ി�ിെയ �മതലെ���ി. എ�ാൽ ഉടൻ തെ� സിൻഡിേ��് �ന:സംഘടി�ി�െ��തിനാൽ
േമൽ�റ� ക�ി�ി ഇ�ാതായ സാഹചര��ിൽ ബ�. ൈവസ്ചാൻസല�െട ഉ�രവ�സരി�് വിഷയം Standing
Committee on Staff of Affiliated Colleges & Affiliation-െ� പരിഗണന�് വി�. ഈ ക�ി�ി 19/06/2019-െല
േയാഗ�ിൽ വിഷയം ചർ� െച�ക�ം �ിൻസി�ലിെന വിളി�വ��ി വിശദീകരണം േതടാൻ തീ�മാനി�ക�ം
െച�. ��ത തീ�മാന�കാരം 25.07.2019 � �ിൻസി�ലിേനാട് ഹിയറി�ി� ഹാജരാകാൻ നിർേദശി�. നിലവിെല
�ിൻസി�ൽ വ��ിപരമായ കാരണ�ളാൽ അവധിയിലായി��തിനാൽ �ിൻസി�ലിെ� �മതല��ായി��
അധ�ാപികയാണ് ക�ി�ി� �ൻപാെക ഹാജരായത്. ക�ി�ി ��ത അധ�ാപിക�െട വിശദീകരണം േകെ��ി�ം
വിഷയ�ിെ� ഗൗരവം പരിഗണി� �ിൻസി�ലിേനാട് തെ� ഹാജരാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��. ഇത് �കാരം
08/11/2019-ന് �ിൻസി�ൽ ഹിയറിംഗിന് വരിക�ം ആേരാപണ�ൾ നിേഷധി�ക�ം െച�. അതിനാൽ
സി�ിേ��് സബ് ക�ി�ി അേ�ഹേ�ാട് 2016-17 �തൽ 2018-19 വെര�� അ�ിഷൻ ലി�് ഹാജരാ�ാൻ
ആവശ�െ��. അത് ഹാജരാ�ക�ം േമൽ ക�ി�ി�െട ശിപാർശ �കാരം ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ിഷൻ
വിഭാഗ�ിേല�് െവരിഫിേ�ഷന് േവ�ി അയ�ക�ം െച�. ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ിഷൻ അവ�െട അഭി�ായം
സി ഡി സി �ാ�ിെന േരഖാ�ലം അറിയി�ക�ം അത് �ടി േചർ�് �ടർ നടപടികൾ�ായി അ�ിഷൻ
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട പരിഗണന�് വിടാ�� അ�മതി�ായി ഫയൽ സമർ�ി�ിരി�കയാണ്. നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയാ�� �റ�് ഓഡി�ിെന വിവരം അറിയി��താണ്.”     
സാ��ിക താൽപര��ൾ�് േവ�ി, ച��ൾ പാലി�ാെത, േകാേള�കൾ നട�� �മവി�� അ�ിഷൻ
��ിയെ�തിെര ഫല�ദമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��െകാ�ാണ് േകാേള�കൾ െത�കൾ ആവർ�ി��ത്.
ആയതിനാൽ ര� തവണ സർവകലാശാല�െട അ�മതി ഇ�ാെത അധികമായി ��ികെള �േവശി�ി�
�ിൻസി�ലിെനതിെര കർശന നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-25   തനത് ഫ�ിൽ നി�ം നൽകിയ ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക 51772908/- �പ സർ�ാരിൽ
നി�ം തിരിെക ലഭി�ി�
ഫയൽ നം. 4529/FIN-CC-SO-1/2014
ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ വ��ിെ� 27.03.2010 തീയതിയിെല ജി.ഒ (പി) 58/2010/H.Ed ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ആറാം
�.ജി.സി.ശ�ള പരി�രണം 01.01.2006 �തൽ കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ിലാ�ി ( 06.05.2010 െല Endt.no.GA
II/F3/1265/10). ���ിയ ശ�ള െ�യിൽ �കാര�� ശ�ളം 01.03.2010 �തൽ നൽ�ുക�ം, 01.01.2006 �തൽ 28.02.2010
വെര�� കാലയളവിെല �ടി�ിക 4 ഗ ��ളായി അ�വദി�ി���്. കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിൽ ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക
വിതരണം നട�ിയതിെ� സം�ി� വിവരം താെഴെ�ാ���.

തവണ അ�വദി� �ക/
െഹ ഡ് ഓഫ്
അ�ൗ�്

സർ�ാർ
ഉ�രവ്
ന�ർ

വിതരണം
െച� �ക

തനത്
ഫ�ിൽ
നി�ം

സർ�ാരിൽ നി�ം
ലഭി�ാൻ ബാ�ി
നിൽ�� �ക



െചലവഴി�
�ക

ഒ�ാം ഗ�

2013-14

കാലയളവ്

01.01.2006
�തൽ
30.06.2007
വെര ,

165 േപർ�്

2,90,87,154/-
(േനാൺ-പ്ളാൻ
െഹ ഡ്-ഓഫ്-
അ�ൗ�്-2202-
03-102-98)

ജി.ഒ.
(എം.എസ് )

36/2014/H.Ed

തീയതി.

21.01.2014

4,32,77,281/- 1,41,90,127/- 1,41,90,127/-

ര�ാം ഗ�

2017-18

കാലയളവ്

01.07.2007�തൽ
30.06.2008
വെര ,

141 േപർ�്

4,49,85,432/-
(േനാൺ-പ്ളാൻ
െഹ ഡ്-ഓഫ്-
അ�ൗ�്-2202-
03-102-98)

ജി.ഒ.(പി)

99/2017/H.Ed

തീയതി.

06.04.2017

5,83,99,974/- 1,34.14,542/-

1,34.14,542/-

(20.09.2017 െല
സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗ്
ഐ�ം ന�ർ 2017.1169

�കാരം ര�ം ��ം
ഗ ��ളിൽ ആെക
1,34,14,542/- �പ തന�
ഫ�ിൽ നി�ം
വിതരണം െച�ാൻ
തീ�മാനി�.
U.O.No.13770/2017/Admn
തീയതി.

28.10.2017)

��ാം ഗ�

2017-18

കാലയളവ്

01.07.2008�തൽ
30.06.2009
വെര ,

167 േപർ�്

നാലാം ഗ�

2018-19

കാലയളവ്

01.07.2009�തൽ
28.02.2010 വെര
,

160 േപർ�്

1,67,65,224/-
(േനാൺ-പ്ളാൻ
െഹ ഡ്-ഓഫ്-
അ�ൗ�്-2202-
03-102-98)

ജി.ഒ.
(എം.എസ് )

50/2019/H.Ed

തീയതി.

03.03.2019

2,41,68,239/- 24168239/-

24168239/-

(30.01.2019 െല
സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗ്
ഐ�ം ന�ർ 2019.118

�കാരം നാലാം
ഗ �വിെ�
വിതരണ�ിന്
74,03,015/-�പ തന�
ഫ�ിൽ നി�ം
െചലവാ�ാൻ
തീ�മാനി�. ആയത്
(U.O.No.550/2019/Fin
തീയതി.

31.05.2019)

ആറാം ശ�ളപരി�രണഉ�രവ് �കാര�� ശ�ള �ടി�ിക നൽകാൻ
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം ആെക അ�വദി� �ക

51772908/-

ആറാം ശ�ള പിരി�രണ ഉ�രവ് �കാര�� �ടി�ിക നൽകാൻ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം ആെക െചലവഴി� �കയായ
51772908/- �പ സർ�ാരിൽ നി�ം തിരിെക ലഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.



3-26   �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ - േഷാർ�് േടം േകാ�് - സിൻഡിേ��്
തീ�മാനം നട�ിലായി�
ഫയൽ നം. 154104/ �സി�്– അ�ി��് - 2

26.07.2012 െല സിൻഡിേ��് തീ�മാനം ഐ�ം ന�ർ 2012-698 �കാരം �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ
െസ�ർ (USIC) െ� കീഴിൽ ക���ർ ഹാർഡ് െവയർ ആ�് െന�് വർ�ിംഗ്, ഓേ�ാ െമാൈബൽ എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ
ഏക വർഷ സർ�ിഫി��് / േകാ�കൾ �ട�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം േകാ�ിെ� �ീം, സിലബസ് എ�ിവ�്
അംഗീകാരം നൽ�ക�ം 1000 അേപ�ക�ം, േ�ാസ് െപക ്ട�ക�ം �ി�് െച�താ�ം ബ�െ�� ഫയലിൽ
േരഖെ���ിയി��്. േകാ�് �ട��തിെന�റി�് പഠി�് റിേ�ാർ�് നൽകാനായി 28.03.2017 െല ൈവസ്
ചാൻസല�െട ഉ�രവ് �കാരം േഡാ. ഫാ�ിമ�് �ഹ് റ കൺവീനർ ആയി ഒ� സിൻഡിേ��് സമിതി
�പീകരി�ി��. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
(നം.4/28.01.2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 09/03/2020 െല െക.എസ്.എ-സി.എൽ.യ ു/
എ1/174/2020 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�ി�� മ�പടിയിൽ ക���ർ ഹാർഡ് െവയർ ആ�് െന�് വർ�ിംഗ്, ഓേ�ാെമാൈബൽ
എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ േകാഴ് �കൾ െസൽഫ്ഫിനാൻസിംഗ് രീതിയിൽ ആരംഭി��തിന് േഡാ. ഫാ�ിമ�് �ഹറ
കൺവീന�ം േഡാ. െക.എം. നസീർ, �ീ ഒ. അ�ൾ അലി എ�ിവർ അംഗ�ളായ സമിതിെയ നി�യിെ��ി�ം ടി ക�ി�ി
ഇ�വെര മ�പടി സമർ�ി�ി�ി�. ഓഡി�് പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സിൻഡിേ��് ഉപസമിതി�െട റിേ�ാർ�്
ലഭ�മാ�ാൻ ഭരണ വിഭാഗെ� അറിയി��താണ് എ�് അറിയി�.
െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീലന�ിൽ ഏ��ം ആവശ��ാ�� ര�് േകാ�കളാണ് ക���ർ ഹാർഡ് െവയർ ആ�്
െന�് വർ�ിംഗ്, ഓേ�ാെമാൈബൽ എ�ിനീയറിംഗ് എ�ിവ. �ൻപ് ഇ�രം േകാ�കൾ �ണിേവ�ി�ി സയൻസ്
ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�റിൽ വിജയകരമായി നട�ിയി��. െപാ�സ�ഹ�ി�ം െതാഴിൽ രഹിതരായ
െച���ാർ�ം �േയാജനം െച�� ഈ േകാ�് ആരംഭി�ാ�� സിൻഡിേ��് തീ�മാനം നട�ിലാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-27   �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ - അ��ി�കെള നിയമി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി��ി�
ഫയൽ നം. 142677/�സിക് - അ�ി��് -2
സർവകലാശാലയിെല വിവിധ ഭരണവ��കൾ, ��േതാളം പഠനവക ു�കൾ, സ�ാ�യ�ാപന�ൾ എ�ിവയിെല
ക����കൾ, �.പി.എസ്, ലാ ബ് ഉപകരണ�ൾ, എയർ ക�ീഷനിംഗ് �ട�ിയവ�മായി ബ�െ�� തകരാ�കൾ
പരിഹരി��തി�� 350-ഓളം അേപ�കളാണ് ശരാശരി ഓേരാ മാസ�ം �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ
െസ�റിൽ ലഭി� െകാ�ിരി��ത്. ഈ തകരാ�കൾ പരിേശാധി�് പരിഹരി��തിനായി നിലവിൽ ഒ� �ിരം
ജീവന�ാര�ം, ഒൻപത് താൽ�ാലിക ജീവന�ാ�മാണ് െടക ്നി�ൽ ത�ികയിൽ േജാലി െച� വ��ത്. റിേ�ാർ�് െച��
തകരാ�കൾ യഥാസമയം പരിഹരി�ാൻ ഈ ജീവന�ാർ മതിയാ��ി� എ�് ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ
വ��മാ�ിയി��്. വിവിധ േ��കളി�� അ��ീ�കെള നിയമി�ാൽ ജീവന�ാ�െട �റവ് ഏെറ�െറ പരിഹരി�ാൻ
സാധി�ം. 07.03.2017 വെര �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�റിൽ അ��ി�കെള നിയമി�ി��തായി
ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��്. അ��ി�കൾ�� �തിഫല�ിെ� 50 ശതമാനം സർ�ാർ വഹി�െമ�തിനാൽ
ഈയിന�ിൽ പരിമിതമായ െചലേവ വരിക��. അതിനാൽ അ��ി�കെള നിയമി�്, െസ�റിെ� �വർ�നം ��തൽ
ഫല�ദമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��താണ്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 09/03/2020 െല െക.എസ്.എ-
സി.എൽ.യ ു/എ1/174/2020 ന�ർ ഓഡി�് ക ുറി�കൾ�് താെഴ വിവരി�� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

“ സർവകലാശാല ഭരണവിഭാ ഗ�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� റാ�് ലിസ്റ് �കാരമാണ് �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ
െസ�റിൽ അ��ി�കെള നിയമി�ാ��ത്. എ�ാൽ 2017-� േശഷം അ��ി�കെള നിയമി�വാ�� പ�ികേയാ,
ഉ�ര�കേളാ �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�റിൽ ലഭി�ി�ി�. ആയതിനാലാണ് പി�ീട് ഇതിൽ �ടർ
നടപടികൾ ഉ�ാകാതി��ത്. ഓഡി�് പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി സയൻസ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ
െസ�റിേല�് അ��ി�കെള നിയമി�വാ�� നടപടി ത�രിതെ���ണെമ�് ഭരണവിഭാ ഗെ� അറിയി��താണ്.”
�ടർനടപടി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-28   ഇേ�ണൽ മാർ�്/ഇേ�ണൽ േ�ഡ് ഫല�ഖ�ാപന�ി� േശഷം വ�വ�കൾ�് വി��മായി
തി��ി നൽ��
കാലി��് സർവകലാശാല 2014 മാർ�ിൽ �സി�ീകരി� 'Handbook on Examinations’ (Revised edition) ഖ�ിക 41



�കാരം, “ഇേ�ണൽ മാർ�്/ഇേ�ണൽ േ�ഡ്സ് േകാേളജിെ� േനാ�ീസ് േബാർഡിൽ �ിൻസി�ൽ, വക ു�് േമധാവി,
ബ�െ�� ടീ�ർ എ�ിവ�െട സാ��െ���േലാ��ടി �സി�ീകരിേ��താണ്. പരാതികൾ നൽ��തിന് 3
ദിവസെ� സമയം വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�വദി�ണം. പരാതികളിെ��ിൽ സർവകലാശാല അ�വദി��
സമയപരിധി��ിൽ മാർ�് െവബ്ൈസ�ിൽ അപ് േലാഡ് െച�ാം. അപ് േലാഡ് െച� മാർ�ിെ� �ി�് ഔ�്
എ��് േനാ�ീസ് േബാർഡിൽ വീ�ം �സി�ീകരി�ണം. ഇേ�ണൽ മാർ�് വിദ�ാർ�ിക�െട
��യിൽെ���ിെയ�ം യഥാർ� േരഖക�മായി ഒ� േനാ�ി പരിേശാധി�് ശരിയാെണ�്
ഉറ�വ��ിെയ��� സാ��പ�േ�ാ��ടി, െവബ് ൈസ�ിൽ അപ് േലാഡ് െച� മാർ�ിെ� പകർ�് പരീ�ാ
കൺേ�ാളർ�് അയേ��താണ്. റിസൾ�് �സി�ീകരി�തിന് േശഷം േ�ഡ്/മാർ�ിൽ മാ�ം വ��ാേനാ
തി��ൽ വ��ാേനാ അ�വദി��ത�” എ�് വ�വ�െച�ി��്.

എ�ാൽ റിസൾ�് �സി�ീകരി�തിന് േശഷം േനാ�പിശക് സംഭവി� എ�ം മ��� കാരണ�ൾ അറിയി�െകാ�്
ഇേ�ണൽ മാർ�് തി��ാൻ േകാേള�കൾ ആവശ�െ��േ�ാൾ 5000/- �പ പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�ം അ�ാെത�ം
എൻക�യറി ക�ി�ി ശിപാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ ച� വി��മായി �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാന �കാരം മാർ�്
തി��ി നൽ��തായി 2018-19 െല �ാ�ിംഗ് ക��ി മി�ട്സ് പരിേശാധി�തിൽ വ��മായി. ഇ�രം 17
േക�കളാണ് 2018-19 മി�ട്സ് പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ��ത്. ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.

1. 28/09/2018െല �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനം ഐ�ം ന�ർ 53

VII െസമ�ർ ബീ.െടക്. നവംബർ 2016 പരീ�യിെല േപ�ർ CS 09705 (L07) ഡി�ിബ��ഡ് സി�ംസ് എ� പരീ�
എ�തിയ 17 വിദ�ാർ�ിക�െട ഇേ�ണൽ മാർ�് തി��ൽ വ��ാൻ െകാ�ിൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്
ആ�് െടേ�ാളജി (വളാേ�രി) �ിൻസി�ൽ ആവശ�െ��തിെന �ടർ�് എൻക�യറി ക�ി�ി �പീകരി�ക�ം
ക�ി�ി 5000/- �പ പിഴ ഈടാ�ി ഇേ�ണൽ മാർ�് മാ�ം വ��ാൻ �പാർശ െച�ക�ം െച�ി��്. എൻക�യറി
ക�ി�ി റിേ�ാർ�് പരീ�ാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി അംഗീകരി�. റിസൾ�് �സി�ീകരി�തി� േശഷമാണ് തി��ൽ
വ��ാൻ അേപ�ി�ത്.

ഹാൻഡ് ��ിെല നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാ� േകാേള�കൾെ�തിെര കർശന നടപടി ൈകെ�ാ�ാെത െചറിയ
�ക പിഴ ഈടാ�ി മാർ�് തി��ി നൽക ു�ത് േകാേള�കൾ ലാഘവേ�ാെട വിഷയം ൈകകാര�ം െച��തിന്
കാരണമാ���്. ഇത് പരീ�ാഭവനിെല വിവിധ െസ��ക�െട േജാലി ഭാരം ���തിൽ ഒ� പ�് വഹി��.
വിദ�ാർ�ിക�െട റിസൾ�ിെന�ം, �ടർ പഠനെ��ം ബാധി�� ഇ�രം വിഷയ�ളിൽ ��തൽ കർശന
നടപടികൾ സർവകലാശാല�െട ഭാഗ� നി�് ഉ�ാേക�താണ്.

3-29   എ�ാമിേന�് അ��മായി മാർ�് േരഖെ����
�ല�നിർ�യം നട�� അ��ാപകർ മാർ�് േരഖെ���േ�ാൾ േഫസിംഗ് ഷീ�്, മാർ�് ഷീ�് എ�ിവയിൽ
വ�ത�� മാർ� ുകൾ േരഖെ���ിയതാ�� നിരവധി സ�ർഭ�ൾ 2018-19 െല പരീ�ാ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട
മിനിട്സ്, ഫയൽ എ�ിവ�െട പരിേശാധനയിൽ വ��മായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ� ു�.

�മ

നം.

ഐ�ം
നം/
തീയതി

രജി.നം.

േഫാൾസ് നം.
േകാ�്

എൻ�ി
വ��ിയ
മാർ�്

യഥാർ�

മാർ�്
എ�ാമിന�െട േപര് വിവരം അപാകത തീ�മാനം

1. 30/29.12.18
SJA PB
50060/880689

3-ാം െസമ�ർ
ബി.േകാം (CUCB
CSS- SDE) പരീ�
11/2016 േപ�ർ-

ബിസിനസ്
റ�േലഷൻസ്

5 51

1) െചയർമാൻ

േഡാ.െക.െക. ബാലച�ൻ,

അസി.െ�ാഫസർ

2) ചീഫ് എ�ാമിനർ

�ീമതി.കമലം എട�ിൽ

അസി.െ�ാഫസർ,

ഇ.എം.ഇ.എ േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

3)അഡീ. എ�ാമിനർ

�ീമതി.അനീസ�്,ഇ.എം.ഇ.എ
േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

ഉ�ര�ടലാസി�ം
േഫസിംഗ് ഷീ�ി�ം
വ�ത�� മാർ�്
േരഖെ���ി

എ�ാമിനർ�് താ�ീത്
നൽകൽ

2. 41/28.9.18 212017 VI െസമ�ർ
ബി.െടക്.ഡി�ി
പരീ� ഏ�ിൽ
2017 േപ�ർ-

1 60 1) ചീഫ് എ�ാമിനർ

- �ീമതി ജയ�ീ.എം.

അസി.െ�ാഫസർ

ഉ�ര�ടലാസിെല
മാർ�്, മാർ�്
ഷീ�ിൽ
എ�തിയേ�ാൾ െത�്
വ�.

മാർ�് റിൈവസ്
െച�ാ�ം
എ�ാമിേന�ിന് താ�ീത്
നൽകാ�ം തീ�മാനി�.



ക���ർ �ാഫി�്
& മൽ�ി മീഡിയ

2)അഡീഎ�ാമിനർ-

�ീമതി
ബീന.എം..വി.അസി.െ�ാഫസർ

3. 13/23.11.18
SKAPA SY 053

552781

II nd െസമ�ർ
ബി.എ (CUCBCSS)
– SDE, ഏ�ിൽ
2016, പരീ�ാ
േപ�ർ -
ഇൻെ�ാഡ�ൻ �
േസാേഷ�ാളജി

ഇേ�ണൽ-
7

എ�്േ�ണൽ
-50

ഇേ�ണൽ-
18

എ�്േ�ണൽ
-58

1) ചീഫ് എ�ാമിനർ -
�ീമതി.രാഖി, സാ�തിരി
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

2) അഡീ.എ�ാമിനർ

�ീ.ര�ി�് രാജ, സാ�തിരി
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

േഫസിംഗ്
ഷീ�ിൽമാർ�്
േചർ�േ�ാൾ െത�്
സംഭവി�.

യഥാർ� മാർ�്
നൽക ു�തി�ം
26.11.2018 ൽ ചീഫ് &
അഡ് എ�ാമിേന�്
എ�ിവെര
േനരിൽേകൾ� ു�തി�ം
തീ�മാനി�.

4) 3/23.11.18
OZAPBCM
026/466392

IV െസമസ്ററർ

ബി.േകാം (CUCB
CSS) റ�ലർ/
സ�ി/
ഇം�വ്െമ�്
പരീ� ഏ�ിൽ
2017

11 41

1) ചീഫ് എ�ാമിനർ -
�ീ.വിേജഷ് േവ�േഗാപാൽ,
അസി.െ�ാഫസർ- െകാേമ�്
വിഭാഗം എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

2) അഡീ.എ�ാമിനർ

�ീ.സിംജി. ബി.ഡി,

അസി.െ�ാഫസർ-െകാേമ�്
വിഭാഗം

െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ 41
മാർ�്
േരഖെ���ിെയ�ി�ം
മാർ�് ഷീ�ി�ം
കൗ�ർ േഫായിലി�ം
ഇ�ത് 11 മാർ�്
മാ�മാണ്.

26.11.2018
എ�ാമിേന�ിെന േനരിൽ

േകൾ� ു�തിന് തീ�മാ

നി�.

5) 7/12.4.18
DWAOBS 0015/

635375

Ist െസമസ്ററർ

ബി.േകാം (CUCB
CSS)പരീ�
നവംബർ 2015

േപ�ർ -ദി േഫാർ
�ിൽസ് ഓഫ്
ക��ണിേ�ഷൻ

13 19

1) ചീഫ് എ�ാമിനർ-
�ീ.േറാബിൻ േസവ� ർ

അസി.െ�ാഫസർ-

െസ�്  േജാസ�് േകാേളജ്,
േദവഗിരി

2) അഡീ. എ�ാമിനർ

�ീമതി.ഉഷ.െക

അസി.െ�ാഫസർ-

മഹ്ളാറ ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ്, മാ�ർ

മാർ�് ഷീ�്

ത�ാറാ�ിയതിൽ
സംഭവി� െത�്

താ�ീത് നൽക ു�തിന്
തീ�മാനെമ��.

6) 8/21.1.19
MLAPAEG 004/

725945

IV െസമസ്ററർ

ബി.എ (CUCB CSS)
SDE പരീ�
ഏ�ിൽ 2017

േപ�ർ- കൾ�ർ &
സിവിൈലേസഷൻ

22 72

1) ചീഫ് എ�ാമിനർ -

�ീ.��ി.പി

2) അഡീ. എ�ാമിനർ -

�ീ. റഹ് മ��. വി

ഉ�ര�ടലാസിൽ
േരഖെ���ിയ
മാർ�് 72 ആണ്.
എ�ാൽ
കൗ�ർേഫായിലിൽ
22 എ�് െത�ായി
േചർ�.

23.1.2019 ൽ
എ�ാമിേന�ിെന േനരിൽ
േകൾ� ു�തിന്
തീ�മാനെമ��.

7) 29/28.9.18
MZAOAE C002/

907961

V െസമ�ർ

CUCBCSS – SDE-
പരീ�,
നവംബർ/2016
േപ�ർ -
ഇ�േണാമി�്
ഓഫ് ക�ാപി�ൽ
മാർ��്

6 52

1) ചീഫ് എ�ാമിനർ -

�ീ.ഉ�ർ.ഇ.െക

2) അഡീ. എ�ാമിനർ -

�ീ. �ൈസൻ. വി

3) െചയർമാൻ -

േഡാ.അ��. എം.പി

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ 52
മാർ�്
േരഖെ���ക�ം
മാർ�് ഷീ�ിൽ 6
മാർ�്
േരഖെ���ക�ം
െച�.

യഥാർ� മാർ�്
നൽകാ�ം
എ�ാമിേന�ിെന
താ�ീത് െച�ാ�ം
തീ�മാനി�.

8)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

ETAOECS
022/213010

IV െസമസ്ററർ

ബി.െടക്. ഏ�ിൽ
2016,

വിഷയം- EN

14402

10 84 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

9)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

ETAOECS
020/213008

IV െസമസ്ററർ

ബി.െടക്. ഏ�ിൽ
2016,

വിഷയം- EN

14402

64 69 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

10) 25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

MTAOECE
036/239845

IV െസമസ്ററർ

ബി.െടക്. ഏ�ിൽ
2016,

28 48 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.



14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

വിഷയം- EN

14402

11)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

VEAOEEC 037/

204688
EC 14403 12 72 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

12)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

MKAOEEE 027/

273964
EE 14404 04 40 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

13)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

AFAOEME 073/

234335
ME 14405 27 46 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

14)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

MKANEEO 003/

333640

7th െസമ�ർ

ബി.െടക് നവംബർ
2016

EC 09 704

03 31 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

15)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

DXANEE C 010/

337251
EC 09706 22 31 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

16)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

MWAN ECE
048/

365307

CE 09701 05 51 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

17)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

IEANEIT 012/

389745
IT 09701 14 53 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

18)

25/12.4.18

(ഫയൽ
നം.

14027/BT-
EEXI-ASST-
2/2018/PB

NCANEAU 054/

379542
AMO 9702 03 30 ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

േഫസിംഗ് ഷീ�ിൽ
നി�ം വ�ത��മായി
മാർ�് ഷീ�ിൽ മാർ�്
േരഖെ���ി.

7.6.2018 ൽ എൻക�യറി
നട�ാൻ തീ�മാനി�.

അപാകതയിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.9/21.11.2019) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�ൻവർഷ�ളി�ം ഇ�രം അപാകതകൾ ഉ�ായി�ം ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�െര താ�ീത് നൽക ുക മാ�മാണ്
െച�ി��ത്. കർശനമായ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാ�� �ലമാണ് െത�കൾ ആവർ�ി� ു�ത്. അതീവ
��േയാെട�ം ക�തേലാെട�ം െചേ�� േജാലിയാണ് �ല�നിർ    �യ�ം മാർ�് േരഖെ����ം. െചറിയ അ��
േപാ�ം വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ �തി�ലമായി ബാധി� ുെമ� ഉ�മേബാധ�ം  അധ�ാപകർ�് �ടിേയതീ�.
�ല�നിർ    �യ�ിൽ വീ� വ���  അധ�ാപകരിൽ നി�് പിഴ ഈടാ�ാ�� വ�വ�കൾ �പീകരിേ��താണ്.



2018-19 വർഷെ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാന�ളിേ�ൽ (മാർ�് െത�ായി േരഖെ���ിയത് സംബ�ി�് )
സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3-30   പരീ�ാ �ല�നിർ�യക�ാ�ിൽ പെ���ാ� അ��ാപകർെ�തിെര സർവകലാശാല കർശന
നടപടി സ�ീകരി��ി�
2018-19 ൽ നട� വിവിധ പരീ�ാ �ല�നിർ�യക�ാ�കളിൽ പെ���ാെത അധ�ാപകർ വി�നി�തായി ഫയൽ
പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ��ക��ായി. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1)ഫയൽനം.95319/EG-II-ASST_3/2018/PB(EG-II)

03/05/2018 �തൽ 14/05/2018 വെര െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി; ഗവ. േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്;
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി; ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി; പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�; ഗവ.
വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്; എസ്.എൻ.ജി.എസ്. പ�ാ�ി; െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ; െസ�് േജാസഫ്
േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട എ�ിവിട�ളിൽ നട� �ല�നിർ�യക�ാ�ിൽ ( ബി.എ. ഇം�ീഷ് CUCBCSS VI Sem 2018,
2nd Sem April 2017 പരീ�ക�െട �ല�നിർ�യ�ിന് ) ഹാജരാകാ� അധ�ാപക�െട ലി�് �ചന ഫയലിൽ
േചർ�ി��്. ഇത് �കാരം ഓേരാ ജി�യിൽ നി�ം പെ���ാ� അദ�ാപക�െട ആെക എ�ം �വെട േചർ��.

വയനാട് 20

േകാഴിേ�ാട് 176

പാല�ാട് 64

��ർ 73

മല�റം 117

�.ഒ. നം. 338/17/PB തീയതി 19/05/2017 �കാരം UG (Arts)2nd sem, 6th Sem േകാ�കൾ�് യഥാ�മം 30,40 എ�ം
ഉ�ര�ടലാ�കൾ ഒ� അധ�ാപകൻ നിർബ�മാ�ം �തിഫലം �ടാെത �ല�നിർ�യം നട�ിയിരി�ണം. U.O.
No. 447/2017/PB dated 27/07/2017 �കാരം ഒ� േപ�റിന് 15 �പയാണ് �ല�നിർ�യ�ി�� േവതനം. അതിനാൽ
ഒ� അധ�ാപകൻ �ല�നിർ�യ�ിൽ നി�് വി� നി�ാൽ മെ�ാ� അധ�ാപകൻ അധികം പരീ�ാേപ��കൾ
�ല�നിർ�യം നട�ക വഴി ര�ാമെ� െസമ�റിന് 450/- (30 എ�ം x 15 �പ) �പ�ം ആറാമെ� െസമ�റിന്
600/- (40 എ�ം x 15 �പ) �പ�ം സർവകലാശാല�് ന���ാ���്.

സർവകലാശാല��ായ ന�ം ഈടാ�ാ�ം അധ�ാപകർെ�തിെര ശി�ാ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ാ�ം
അധ�ാപക�െട ഭാഗ� നി�� വീ� സർ�ാരിെന അറിയി�ാ��� �പാർശ ൈവസ് ചാൻസലർ
അംഗീകരി�ക�ം പരീ�ാ �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�െട പരിഗണന�് വി�ക�ം െച�. എ�ാൽ 28/09/2018 െല ഐ�ം
ന�ർ 39 �കാരം, �ല�നിർ�യക�ാ�ിൽ പെ���ാ� അധ�ാപകരിൽ നി�് അതത് േകാേളജ് �ിൻസി�ാൾമാർ
�േഖന വിശദീകരണം േതടാനാണ് പരീ�ാ �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ത്.

12/11/2018 �ം 22/11/2018 �ം 95319/EG-II/ASST-3/2018/PB ന�ർ ക�കൾ �േഖന അധ�ാപക�െട വിശദീകരണം
ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് �ിൻസി�ാൾമാർ�് ക�് നൽകിയതായി ഫയലിൽ കാ��. എ�ാൽ േകാേള�ക�ം
അധ�ാപക�ം �തികരി�ി�ി�. �ടർ�് 02/03/2019, 04/06/2019, 21/10/2019 എ�ീ തീയതികളിൽ
ഓർ��റി�കൾ അയ�താ�ം കാ��. �ടർ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ ആവ ശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.7/20.11.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ (നം.95319/EG-II-ASST-3/2018/PB) അധ�ാപകരിൽ നി�്
മ�പടി ലഭി�ി�െ��ം അത് ലി�ാ�ി സമർ�ി��താെണ�ം അറിയി�ി��്. മ�പടി പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.



2) ഫയൽ നം. 24212/BA – CON – ASST – 3/2019/PB

I) ��വാ�ർ �ീ�ഷ് ണ േകാേളജിൽ 26.02.2019 ൽ നട� ര�ാം െസമ�ർ ബി.എ. ഡി�ി മലയാളം പരീ��െട
�ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ പെ��� ��ർ �ീേകരളവർമ േകാേളജിെല 6 അധ�ാപകർ നിർബ�മായി �ല�നിർ�യം
നടേ�� 990 ഉ�ര�ടലാ�കളിൽ 210 എ�ം മാ�ം സ�ീകരി�ക�ം 780 എ�ം (ഒരാൾ�് 165
ഉ�ര�ടലാ�കളാണ് നൽകിയത് ) തിരിെക നൽക ുക�ം െച�തായി ക�ാ�് െചയർേപ�ൺ പരീ�ാ കൺേ�ാളെറ
അറിയി�. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�.ന
അധ�ാപകെ� േപര്,

േകാേളജ്

നിർബ�മായി
�ല�നിർ�യം

നടേ��
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

എ�ം

�ല�നിർ�യം
നട�ിയ

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട
എ�ം 

�ല�നിർ�യം
നട�ാെത തിരിെക

ഏൽപി�്
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

എ�ം 

1
േഡാ. രാേജഷ്. എം.ആർ
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

2
�ീമതി. ദീപ. ടി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

3
�ീമതി. �ിയാ വർഗീസ്
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

4
േഡാ. ടി.െക. കലേമാൾ
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

5
േഡാ. �ി�ി റാേഫൽ
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

6
േഡാ. എസ്. ഗിരീഷ് �മാർ,
അസി. െ�ാഫസർ, മലയാളം
�ീേകരളവർമ േകാേളജ്, ��ർ

165 35 130

ആെക 990 210 780

II) 26.2.2019 ൽ നട� 2-ാം െസമ�ർ BA CUCB CSS- UG ഏ�ിൽ 2018 ( മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ & േജർണലിസം )
CMV ക�ാ�് നട� െകായിലാ�ി RSM SNDP േകാേളജ് ക�ാ�് െചയർേപ�ൺ 27.02.2019 ൽ േജായി�് കൺേ�ാളർ
ഓഫ് എക ്സാം-2 ന് അയ� ഇ-െമയിൽ സേ�ശ�ിൽ, ആെക 5 എ�ാമിേന�ാണ് ക�ാ�ിൽ േജായിൻ െച�ത്
എ�ം, �ല�നിർ�യ�ിന് ലഭി� 1560 േപ�റിൽ 400 എ�ം വിതരണം െച�താ�ം 1160 എ�ം
അവേശഷി��താ�ം വ��മാ�ിയി��്. മാ�മ� �ൻപ് നട� 2 ക�ാ�കളി�ം സമാന സാഹചര�ം ഉ�ായതാ�ം
കർശന നടപടി ൈകെ�ാ�ണെമ�ം അറിയി�തായി കാ��.

     22.03.2019 െല പരീ�ാ �ാൻഡിംഗ് ക��ി�െട 40-ാം ന�ർ തീ�മാന �കാരം എ�ാമിേന�ിേനാട് ഉ�ര
േപ�ർ ൈക��ാ�ം, 5 ദിവസ�ി��ിൽ �ല�നിർ�യം നട�ി തിരിെക ഏൽപി�ാ�ം അറിയി�െകാ�് ക�്
നൽകാൻ (�ിൻസി�ാൾ �േഖന) തീ�മാനി�തായി ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��്. ��തൽ വിവര�ൾ ഫയലിൽ
നി�് ലഭ�മ�.

     േമൽ �ചി�ി� 2 പരീ�ക�േട�ം ഫല�ഖ�ാപനം പരീ�ാ കല�ർ �കാരം 20.09.2018 ൽ നടേ��ിയി��.
എ�ാൽ 7 മാസം ൈവകി 08.05.2019 ന് മാ�മാണ് ഫല�ഖ�ാപനം നട�ിയത്. അധ�ാപക�െട വീ� �ലമാണ്
ഫല�ഖ�ാപനം ൈവകിയെത�് ഓഡി�് വിലയി���. അധ�ാപകർെ�തിെര സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട



വിവരം അറിയിേ��താണ്. ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 15/27.11.2019 �കാരം അപാകത ��യിൽെപ��ിെയ�ി�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

3) ഫയൽ നം. 131119/ EG- II – ASST – 3/ 2018/ PB

�ചന ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�് 2018 3-ാം െസമ�ർ പരീ��െട �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ ചില അധ�ാപകർ
ഹാജരായി�ി�ാെയ�് വ��മായി. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
വിഷയം

ക�ാ�്
നട�
തീയതി

ക�ാ�് നട� േകാേളജ് ഫയൽ �കാര�� �ാ�ിംഗ് ക��ി തീ�മാനം

1
േബാ�ണി 3-ാം
െസമ�ർ -2018
പരീ�

14.09.2018

1)െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

2)എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്, മേ�രി

3)എസ്.എൻ.േകാേളജ്, ആല�ർ

4)ഗവ.േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

21.01.2019 െല തീ�മാനം നം.2 �കാരം
�ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ പെ���
അധ�ാപക�െട േപര് വിവരം �ത�മായി
തി�െ���ാ�ം, 7 ദിവസ�ി��ിൽ
വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ എ�ാമിേന�ിന്
െവബ് ൈസ�് വഴി �സ് േനാ�് നൽകാ�ം,
വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാ�വ�െട േപര്
വിവരം DD/ Director of Collegiate Education ന്
റിേ�ാർ�് െച�ാ�ം തീ�മാനി� �ാ�ിംഗ്
ക��ി തീ�മാന�ിൻേമൽ സ�ീകരി�
�ടർനടപടി വിവരം ലഭ�മാ�ാൻ
ആവശ�െ��തിന് അധ�ാപക�െട വിവരം
െചയർമാൻമാർ �ഖാ�ിരം
ഉറ�വ���തിനായി ബി.എസ്.സി
െസ�നിേല�് 06.02.2019 ൽ യ ു.ഒ േനാ�്
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ാ�തിനാൽ
26.02.2019, 10.02.2019 തീയതികളിൽ
ഓർമ� ുറി�കൾ നൽകിെയ�് പരീ�ാ
കൺേ�ാളർ വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി��്.

2

െപാളി�ി�ൽ
സയൻസ് 3-ാം
െസമ�ർ -2018
പരീ�

14.9.2018

1)െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

2)�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

3)ഗവ.േകാേളജ്, മട��ി

25.3.2019 ൽ എ�ാമിേന�ിെന േനരിൽ
േകൾ��തിന്, 22.3.19 െല 30-ാം ന�റായി
തീ�മാനെമ��.

3

മാ�്
ക��ണിേ�ഷൻ
& േജാർണലിസം
3-ാം െസമ�ർ
പരീ� 2018

(CUCBCSS-UG-
2017)

14.9.2018

1)എൻ.എം.എസ്.എം. േകാേളജ്, ക��

2)�േജ�ാതി നിേകതൻ േകാേളജ്,
���ാട്

22.3.2019 െല 6-ാം ന�ർ തീ�മാന �കാരം
എ�ാമിേന�ിെന േനരിൽ േകൾ��തിന്
തീ�മാനി�.

4

േസാേഷ�ാളജി
3-ാം െസമ�ർ
2018 exam-
CUCBCSS – UG.
Nov. /2017

14.9.2018

1)��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

2)കാർമൽ േകാേളജ്, മാള

11.2.2019 െല 4-ാം ന�ർ തീ�മാന �കാരം
അധ�ാപകരിൽ നി�് വിശദീകരണം േതടാൻ
തീ�മാനി�.

         �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ പെ���ാെത ഉ�രവാദി�രഹിതമായി �വർ�ി�� സർ�ാർ/എയ്ഡഡ്
ആർട്സ് & സയൻസ്/എ�ിനീയറിംഗ്/േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളിെല അധ�ാപകർെ�തിെര ശ�ളം
തട���ൾെ�െട�� കർശനമായ അ�ട� നടപടികൾ ബ�െ�� അധികാരികൾ സ�ീകരിേ��താെണ�് സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 786/2019 ഉ.വി.വ. തീയതി 21/05/2019 �കാരം ഉ�രവായി��്. UGC െറ�േലഷൻ 2010 നം. F3-1/2009
തീയതി.30/06/2010 ഖ�ിക 17-1 (7) �കാരം �ല�നിർ�യം അധ�ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാണ്. ഇ��ടാെത,
സർവകലാശാല �.ഒ. നം. 11965/2014 Admn. തീയതി 16.12.2014 �കാരം ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യം
അധ�ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാ�ിയി���്.

             �ല�നിർ�യ �വർ�നം സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ി, നി �ിതസമയ�ി��ിൽ ഫല�ഖ�ാപനം
നടേ��ത് സർവകലാശാല�െട പരമ�ധാനമായ കർ�വ�മാണ്. ആയതിനാൽ �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ
പെ���ാെത വീ� വ��ിയ അധ�ാപകർെ�തിെര സർ�ാർ നിർേ�ശ�കാര�� നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ്. പരീ�ാ കല�ർ �കാരം �കളിൽ �ചി�ി� പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപനം
നടേ��ിയി�� തീയതി�ം, നട�ിയ തീയതി�ം, അധ�ാപകർ വി�നി���ലം ഫല�ഖ�ാപനം ൈവകിയി�േ�ാ
എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (16/28.11.2019) ഹാജരാ�ിയ
മ�പടിയിൽ ഫല�ഖ�ാപനം നട�ിയ തീയതി മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. മട��ി ഗവ. േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ



ബേ�രി െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, എ�ിവിട�ളിൽ �ല�നിർ�യം നട� െപാളി�ി�ൽ സയൻസ്
ഉ�രകടലാ�ക�െട റിസൾ�് �സി�ീകരി�ി�ി� എ�ാണ് ഹാജരാ�ിയ മ�പടിയിൽ നി�ം വ��മാ��ത്.
അടിയ�ിര �ടർനടപടി സ�ീകരി��തിന് സർവകലാശാല�െട ���ണി��.

3-31   സർവകലാശാല�െട നിർേ�ശ�ൾ േകാേള�കൾ പാലി��ി�
ഫയൽ നം. 60946/EG-II-ASST-2/2018

�ചന ഫയൽ �കാരം, പരീ�ാ കൺേ�ാളർ�് 02/06/2018 ൽ ഡിജി�ൽ വിംഗ് അയ� ഇ-െമയിലിൽ 90 UG
േകാേള�ക�ം 52 PG േകാേള�ക�ം �ണിേവ�ി�ി ആവശ�െ��, ടീേ��് െ�ാൈഫൽ/ഡാ� �ണിേവ�ി�ി െവബ്
ൈസ�ിൽ അപ് േലാഡ് െച�ി�ി� എ�് അറിയി�ി ��്. അപ് േലാഡ് െച�ാൻ പല �ാവശ�ം നിർേ�ശം
നൽകിെയ�ി�ം അ��ല നടപടി എ��ാ�തിെന �ടർ�് 06/08/2018 ��ിൽ അപ് േലാഡ് െച�ിെ��ിൽ 2018
UG അ�ിഷന് �യൽ അേലാ�്െമ�് നൽകി� എ�് സർ�ലർ �േഖന (നം. 60946/EG-II-ASST.2/2018/PB തീയതി
06/06/2018) േകാേളജ് �ിൻസി�ാൾമാെര പരീ�ാകൺേ�ാളർ അറിയി�തായി കാ��. അേതാെടാ�ം, വീ�
വ��ിയ േകാേള�ക�െട ആദ� �യൽ അേലാ�്െമ�് േ�ാ�് െച�ാൻ 07/06/2018 ൽ ഡയറ�േറ�് ഓഫ് അ�ിഷൻ
ഡയറ�ർ�് U.O. േനാ�് നൽക ുക�ം െച�ി��്.

ടീേ��് ഡാ�ാ അപ് േലാഡ് െച�ാ� 32 േകാേള�ക�െട ലി�് �ടർനടപടി ൈകെ�ാ��തിനായി 28/07/2018 ൽ
നട� പരീ�ാ �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി�െവ�ി�ം ഐ�ം നം. 14 �കാരം വിഷയ�ിൽ
തീ�മാനെമ��ാെത മാ�ി െവ�കയാണ് െച�ത്.

��ത േകാേള�കൾെ�തിെര യാെതാ� നടപടിക�ം നാളി�വെര സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാൻ
ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.21/30.11.2019 ന് മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�. 30/06/2010 െല F3-1/2009
(UGC െറ�േലഷൻ 2010) ഖ�ിക 17-1 (7) �കാരം �ല�നിർ�യം അധ�ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാണ്. ആയതിനാൽ
പരീ�ാ നട�ി�ം �ല�നിർ�യ�ം �ഗമമാ�ാ�� നടപടി�െട ഭാഗമായി, അധ�ാപക�െട വിശദാംശ�ൾ
അപ് േലാഡ് െച�ാ�� സർവകലാശാല�െട നിർേ�ശം പാലി�ാൻ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ ബാ���രാണ്.
ഈ വിഷയ�ിെ� ഗൗരവം കണ�ിെല��് ടീേ��് ഡാ� അപ് േലാഡ് െച�ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-32   സർവകലാശാല പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപനം ൈവ��
സർവകലാശാല 2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിലായി നട�ിയ ചില �.ജി,പി.ജി പരീ�ക�െട ഫല�ഖ�ാപനം
പരിേശാധി�േ�ാൾ പലേ�ാ�ം അവ സർവകലാശാല അ�ാഡമിക്-കം-എ�ാമിേനഷൻ കല�ർ �കാരം
ആ��ണം െച�ി�ളള തീയതിേയ�ാൾ ൈവകിയി��്.കാലി��് സർവകലാശാല�െട െവബ്ൈസ�ിൽ ഉളള
ഫല�ഖ�ാപന തീയതി�ം (25.11.2019 ൽ കാലികമാ�ിയത് ) എ�ാമിേനഷൻ കല�ർ �കാരം
ഫല�ഖ�ാപന�ി�േ�ശി� തീയതി�ം ത�ിൽ 8 മാസെ� വ�ത�ാസം വെര ഉ�ായി��്. ഏതാ�ം ഉദാഹരണം
താെഴ െകാ���.

�മ
ന�ർ

പരീ�
പരീ�ാ കല�ർ �കാരം
ഫല�ഖ�ാപന തീയതി

ഫലം
�ഖ�ാപി�
തീയതി

�.ജി. േകാ�കൾ

1.
III Semester B.Com Vocational CUCBCSS UG Regular
Supply Imp Examination 11/2018

10.04.2019 17.10.2019

2.
I Semester BA Multimedia ,BMMC CUCBCSS UG Regular
Supply Imp Examination 11/2018

17.05.2019 15.10.2019

3.
II Semester BVoc CUCBCSS UG Regular
Supplementary/Improvemen Examination April 2018

20.09.2018 18.05.2019

4.
II Semester B.Com(Honours) CUCBCSS UG Examination
April 2018

20.09.2018 14.05.2019

5. II Semester BMMC CUCBCSS UG Examination April 2018 20.09.2018 14.05.2019

പി.ജി. േകാ�കൾ

1 IV Semester Master Of Business Administration (Evening)
(CUCSS) Examination 7/2019

10.09.2019 18.11.2019



2
IV Semester Master Of Business Administration (Regular)
(CUCSS) Examination 7/2019

10.09.2019 18.11.2019

III Semester M.A. History (CCSS) Examination 11/2018 16.04.2019 03.09.2019

1975 െല സർവകലാശാല നിയമ �കാരം സർവകലാശാല�െട �ധാന �മതലയാണ് പരീ� നട�ി�ം,
ഫല�ഖ�ാപന�ം. പരീ�ാനട�ി�ി�� സമയ�മം �ത�മായി പാലി��തിനാണ് അ�ാഡമിക്-കം-
എ�ാമിേനഷൻ കല�ർ ത�ാറാ�ിയി�ളളത്. പരീ�നട�ി�ം, �ല�നിർ�യ�ം ഫല�ദമായി െച�ാനാവാ�
ഘ��ിൽ സ�ാഭാവികമായി ഫല�ഖ�ാപന�ം ൈവ��.

ചില സർവകലാശാലക�െട പരീ�ാഫലം �ത�മായി �ഖ�ാപി�ക�ം മ� സർകലാശാലക�െടത് ൈവ�ക�ം
െച�� സാഹചര���ാ�േ�ാൾ അത് വിദ�ാർഥിക�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ളള സാധ�തകൾ�ം െതാഴിൽ
സാധ�തകൾ�ം തട�മാ��. ആയതിനാൽ പരീ�ാഫല��െട �സി�ീകരണം ൈവ��തി�ളള �ത�മായ
കാരണം കെ��ി പരിഹരി��തിന് സർവകലാശാല അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. (ഓഡി�്
അേന�ഷണ �റി�് ന�ർ 1/07.11.2019)

3-33   സർവകലാശാല പരീ�ക�െട നട�ി�് ��മ�താ�ൽ അനിവാര�ം
2018-19 വർഷെ� പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി മി��്സ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വർഷ�ളായി സർവകലാശാല
നട�� പരീ�കളിൽ വിദ�ാർ�ികൾ നട�� �മേ��കൾ ആവർ�ി��താ�ം അത് സർവകലാശാല�െട
േജാലിഭാരം ���താ�ം വ��മാ��. പരീ� ഹാളിൽ നൽകിയി�ി�ാ� സീരീസി�ളള ഉ�ര�ടലാ�കൾ
വിദ�ാർ�ികൾ �റ� നി�് െകാ�വ�് ഉപേയാഗി�ക �തലായ ഗൗരവതരമായ വിഷയ��ം ഇ���ി��്.
മി��്സ്, അ�ബ�ഫയൽ എ�ിവ�െട പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� ചില ഉദാഹരണ�ൾ, അവയിൽ
സർവകലാശാല സ�ീകരി� നടപടികൾ എ�ിവ താെഴ െകാ���.

�മ
ന�ർ

വിദ�ാർ�ി/
റജി�ർ ന�ർ

പരീ�
റിേ�ാർ�് െച�
േകാേളജ്

വിശദാംശ�ൾ
സർവകലാശാല�െട
തീ�മാനം

25.06.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം(പാർ�് 2)-Item No.10

1 LKAHLLB075

3-െസമ�ർ 5വർഷ
എൽ.എൽ.ബി.
സ�ിെമ�റി പരീ�
4/17

09.08.2017

ഗവ.േലാ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

പരീ� ദിവസം സൈ�
െച�ത�ാ� BX
സീരീസി�ളള
അഡീഷണൽ ഷീ�്
ഉ�ര�ാലാസിെനാ�ം
െവ�.

ഇത്
മാൽ�ാ�ീസായി
കണ�ാ�ി നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ
നിർേ�ശി�.

25.06.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം(പാർ�് 2)-Item No.11

2 LTAKBLL061

4 െസമ�ർ ��് വർഷ
എൽ.എൽ.ബി.
െറ�ലർ/സ�ിെമ�റി
പരീ� നവംബർ 2017

െസൻ�ൽ
വാല�േവഷൻ
ക�ാ�ിൽ നി�്

പരീ� ദിവസം സൈ�
െച�ത�ാ� DX
സീരീസി�ളള
അഡീഷണൽ ഷീ�്
ഉ�ര�ാലാസിെനാ�ം
െവ�.

26072/EPR IV-
ASST-III/2018/PB
ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ
നി�ം വിദ�ാർ�ി
േകാ�്
അവസാനി�ി�്
ടി.സി. വാ�ി.
ഹിയറിംഗ്
നി�യിെ��ി�ം
നട�ി�ി�.

29.12.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം(പാർ�് 1)-Item No.1

3
ഒ� ��ം
വിദ�ാർ�ികൾ

��ാം െസമ�ർ ബി
െടക് പരീ�-
നവംബർ 2017

ഏറനാട് േനാളജ്
സി�ി
ക�ാ�സ്,മല�റം

ഈ ��ിക�െട
ഉ�ര�ടലാസിൽ
െത�ായ�ം
ശരിയായ�മായ
ഉ�ര�ൾ ഒ� േപാെല
കെ��ി.

േകാേളജിന്
സർവകലാശാല
പരീ�േക�ം എ�
പദവി റ�ാ�ി, ഇത്
മാൽ�ാ�ീസായി
കണ�ാ�ി നടപടി
സ�ീകരി��തിന്
നിർേ�ശി�.



23.11.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം(പാർ�്3)-Item No.14

4 GTAMSPY014

ആറാം െസമ�ർ ബി
എസ് സി
ൈസേ�ാളജി,ഏ�ിൽ
2017,

26.03.2015

ഗവ.േകാേളജ്,��ർ

�റ�നി�
െകാ�വ� കടലാ�
േനാ�ി
ഉ�ര�ടലാസിേല�്
പകർ�ി.

ഇത്
മാൽ�ാ�ീസായി
കണ�ാ�ി നടപടി
സ�ീകരി��തിന്
നിർേ�ശി�.

28.09.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട തീ�മാനം(പാർ�്3)-Item No.58

5 MNARMHI005
എം എ ഹി�റി 2017

21.02.2018

എൻ എസ് എസ്
േകാേളജ് മേ�രി

ഉ�ര�ടലാസിെ�
െമയിൻ ഷീ�ിൽ �റ�
നി� െകാ�വ�
അധികം ഷീ�കൾ
��ിേ�ർ� വ�.

ഇത്
മാൽ�ാ�ീസായി
കണ�ാ�ി നടപടി
സ�ീകരി��തിന്
നിർേ�ശി�.

�മ ന�ർ അ�ിെല അപാകത സംബ�ി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം പിഴ അട�് ചലാൻ ഹാജരാ��തിന് ഈ
വിദ�ാർ�ിെയ അറിയിെ��ി�ം പി�ീട് �തികരണെമാ�ം ഉ�ായി�ി� എ� വിവരമാണ് അറിയി�ി�ളളത്.
വിദ�ാർ�ി�െട റിസൽ�് തട� െവ�ിരി�കയാണ്.

04.05.2018 െല പരീ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട മി��്സ് (പാർ�് 2), item 25 �കാരം സർവകലാശാല പരീ�ക�െട
�ഗമമായ നട�ി�ി�ം, �മേ��ക�െട പരിേശാധന�മായി എ�ാമിേനഷൻ വിജിലൻസ് ��ാ�മായി സഹകരി�്
�വർ�ി��തിന് വയനാട്, േകാഴിേ�ാട്, ��ർ, പാല�ാട്, മല�റം ജി�കളിൽ നി�ളള അധ�ാപക�െട ലി�്
ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ി��്. ആയതിനാൽ ��ത ��ാഡിെ� �വർ�നം, പരിേശാധന റിേ�ാർ�് എ�ിവ
പരിേശാധന�് ഹാജരാ��തി�ം, ഉ�ര�ടലാസ് �റ� നി�് െകാ�വ�് ��ിേ�ർ���േപാ�ളള
�മേ��കൾ തടയാനായി സർവകലാശാല സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ��തി�മായി നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�റി�ിന്, 21.11.2019 ന് ബി.എസ്.സി. �ാ�ിൽ നി�് ലഭി� മ�പടി യിൽ ഇ�ാര��ൾ ��ത
�ാ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��ത� എ�ാണറിയി�ി��ത്.

പരീ�യിൽ വിദ�ാർ�ികൾ നട�� �മേ�ട് സർവകലാശാല�് ��തൽ േജാലിഭാരം ഉ�ാ�ക�ം, പലേ�ാ�ം
വിദ�ാർ�ി�െട �ടർപഠനസാധ�ത ഇ�ാതാ�ക�ം െച��. �മേ��കൾ സാധ�മാ�� രീതിയിൽ പരീ�കൾ
നട��ത് സർവകലാശാല�െട സൽേപരിന് മ�േലൽ�ി��താണ്. എ�ാമിേനഷൻ വിജിലൻസ് ��ാഡിെ�
�വർ�ന�ൾ ഊർജിതമാ�ക, എ�ാം െസ��കളിൽ ക�ാമറ �ാപി�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ക, നൽകിയ
അഡീഷണൽഷീ�കൾ തെ�യാേണാ തിരി�് ലഭി��ത് എ�ത് ഇൻവിജിേല�ർ പരിേശാധി�് ഉറ� വ��ക
�ട�ിയ �ാേയാഗികമായ നടപടികൾ സ�ീകരി�് പരീ�ാ നട�ി�് ക ു�മ�താ��തിന് സർവകലാശാല
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. �മേ��കൾ നട�ാൻ കഴിയാ� വിധം �താര�മായ പരീ� നട�ി�്
ഉറ�വ��ാൻ സർവകലാശാല അടിയ�ിരനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-34   �ാ�് കംപ��ർ മാർ�് ലി�് -ൈകകാര�ം െച�ൽ �ര�ിതമ�
പരീ�ാഭവനിൽ നി�് വിദ�ാർഥികൾ�് നൽേക�തായ വിവിധ േകാ�കൾ�ളള മാർ�് ലി�്, കൺേസാളിേഡ�ഡ്
േ�ഡ് കാർഡ്, െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്, റാ�് സർ�ിഫി��്, സർ�ിഫി��് ആഡ് ഓൺ േകാ�്, േ�ഡ് ഷീ�്
(എം ഫിൽ) �തലായ സർ�ിഫി��ക�െട �ാ�് കംപ��ർ ഷീ�കൾ ��ിൽ നി�് അ�ടി�് േ�ാ�ിെല��ി��്.
108252/EXAM-STORE-1/ASST-1/2019/PB ന�ർ ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ നി�് വ��മായത് �ൻ വർഷ�ളിൽ
പരീ�ഭവനിൽ നി�് നൽ�� മാർ�് ലി�് അട��ളള സർ�ിഫി��കൾ�ാ�ളള �ാ�് ഷീ�കൾ
(സർവകലാശാല�െട േപര്, എം�ം, േഫാളിേയാ ന�ർ എ�ിവ അട�ിയത് ) എ�ാമിേനഷൻ േ�ാറിൽ
��ി�ക�ം അവിെടനി�് ആവശ�ാർഥം ഡിജി�ൽ വി�ിേല�് നൽ�ക�മായി��. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ �ാ�്
കംപ��ർ മാർ�് ലി�കൾ വിവിധ െസ��ക�െട ആവശ�ാർഥം െസ��കളിൽ നൽ�ക�ം അവിെട �ാപി�ി�ളള
�ി�ർ ഉപേയാഗി�് �ി�് എ��ക�മാണ് െച��ത്.

17.10.2019 െല 108252/ EXAM-STORE-1/ASST-1/2019/PB ന�ർ സർ�ലർ �കാരം പരീ� ഭവനിെല എ�ാ
�ാ �ക�ം �ാ�് കംപ��ർ മാർ�് ലി�് ഇ��് �കാരം വാ��തി�ം േ�ാ�ിെല ��ി��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.



�ൻപ് എ�ാമിേനഷൻ േ�ാറി�ം ഡിജി�ൽ വി�ി�ം ഇടയിൽ മാ�മായി �ാ�് ക���ർ ഷീ�് ഇടപാ�കൾ
നട�ി�� സമയ�് ആവശ�കതാ നിർ�യ�ം േമാണി�റിം�ം താരതേമ�ന എ���ം �താര��ം ആയി��.
എ�ാൽ ഇത് വിവിധ െസ��കളിൽ എ��േതാെട �ര�ിതമായ ��ി�്, േ�ാ�് ക ൃത�മായി ��ി�ൽ,
�ത�മായി േമാണി�ർ െച�ൽ, േ�ാ�് തീ��തിന് �ൻപ് ആവശ�കത സംബ�ി� വിവരം ൈകമാറൽ എ�ിവ
��തൽ സ�ീർ�മായി തീർ�ി��്.

28.11.2019 ന് ബി.എസ്.സി. �ാ�ിൽ ഉേദ�ാഗ��െട സാ�ിധ��ിൽ നട�ിയ േ�ാ�് പരിേശാധനയിൽ
േ�ാ�് റജി�ർ ശരിയായ േഫാർമാ�ില� എ�തി ��ി�ിരി��െത�ം കാ��. ഈ റജി�ർ േമലധികാരികൾ
പരിേശാധി�് സാ��െ���ിയി�ി�. ആരംഭഘ��ിലായതിനാൽ നിലവിൽ ���ളിെ��ി�ം ഒ� ഏകജാലക
സംവിധാന�ിൽ നി�ം പല െസ��കളിേല�് വിഭജി�് േപാ��ത് ഭാവിയിൽ സ�ീർ�തകളിേല�്
നയിേ��ാം. പല െസ��കളിലായി �ാ�് സർ�ിഫി��കൾ നൽ��ത് �ലം തീയതി അടി�ാന�ിൽ ഉ�
േഫാളിേയാ ന�റിെ� �ടർ� ന�മാ��.

�ൻപ് ഡിജി�ൽ വി�ിൽ നി�് �ിെ���ി�� മാർ�് ലി�ിെ� �ാ�് കംപ��ർ ഷീ�കൾ ഇേ�ാൾ പല
െസ��കളിേല�് ൈകമാ�ം െച�ാൻ തീ�മാനി�തിെ� കാരണം ഫയലിൽ നി�് വ��മാ��ി�. ഈ
ആവശ��ിനായി െസ��കളിൽ എ�കാര�� �ര�ിതത�മാണ് ഒ��ിയെത�ം വ��മാേ��താണ്. ഈ
നടപടി �ർ��ര�ിതമാെണ�് ഉറ�വ�േ�� �മതല സർവകലാശാല��് എ� വ�ത ബ�െ��വ�െട
��യിൽെ����. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റ�ിന് (6/20.11.19) മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

3-35   ഓേ�ാേമ� ഡ് േ�ാേറജ് റി�ീവൽ സി�ം-�ാപി��തി�� നടപടികൾ - വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മ�
        ഓേ�ാേമ� ഡ് േ�ാേറജ് റി�ീവൽ സി�ം �ാപി��തിനായി 12/11/2018 െല 13171/2018/Admn. �ണിേവ�ി�ി
ഉ�രവ് �കാരം, സാവി�ിഭായി �െല �െന �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ാ�ിയ Latest Technology Used for HR
Management, Finance, Examination എ� സംവിധാനെ��റി�് വിശദമായി പഠി��തിന് സിൻഡിേ��് അംഗ�ൾ
ഉൾെ�ാ�� ഒ� വിദഗ്ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�ക�ം സമിതി �െന �ണിേവ�ി�ി സ�ർശി�് സി�ിേ��്
��ാെക (28/12/2018) പഠന റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. 28/12/2018 സി�ിേ��് മീ�ിംഗ് Urgent Item No.
2018*1415 ന�ർ ആയി ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് പരിഗണി�ക�ം Automatted Storage Retrieval System (ASRS)
നട�ാ��തി�ം �ീ. ലളിത് പവാർ, ഐ.ടി. മാേനജർ, സാവി�ി ഭായി �െല �െന �ണിേവ�ി�ി എ�ിവെര
കൺസൾ��് ആയി നിയമി��തി�ം �പാർശ െച�. 14/02/2019 െല 2346/2019/Admn. ഉ�രവ് �കാരം ��ത
വിദ� സമിതി 15/02/2019 ന് സേ�ളി�ക�ം �പാർശകൾ സമർ�ി�ക�ം െച�. 10 മീ�ർ ഉയര�� 25 ASRS
�ണി�കൾ �ാപി��തിനാണ് ല��മി�ത്. ഓേരാ �ണി�ി�ം 1.5 ല�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ ��ി��തി��
സൗകര�മാ��ത്. ഈ സി��ിൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ െക�കളാ�ി നി�ിത ന�ർ �കാരം ��ി�ാ�ം ന�ർ
നൽകിയാൽ െസ��കൾ��ിൽ അവ തിരിെ����തി�ം സാധി�ം. 23/02/2019 െല 2824/2019/Admn. ന�ർ
�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് �കാരം നി�ിത സമയ�മം പാലി�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് �ണിേവ�ി�ി
ഉ�രവായി��്.

17/06/2019 ന് േചർ� സിൻഡിേ��് ക�ി�ി വിഷയം വിശദമായി ചർ� െച�ക�ം പരീ�ാഭവനിൽ ASRS
�ാപി��തിന് കൺേ�ാളർ, േജായി�് കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് മ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ
എ�ിവ�െട മീ�ിംഗ് ���തി�ം Standard operating procedure (SOP) അ�ിമമാ��തി�ം �പാർശ െച�ി��്.
15/08/2019 െല സി.ഇ. �െട 86189/PA-TO-CE/2019/PB നം. U.O. Note ൽ ASRS �ാപി��തിന് വിവിധ
�ാ�കളിെല േജായി�് കൺേ�ാളർമാ�മായി ചർ� െച�് തീ�മാനെമ��തായി PLD േജായി�് രജി�ാെറ
അറിയി�ി��്. പ�തി�െട �തീ�ിത െചലവിെ� വിശദാംശ�െളാ�ം ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

ഓേ�ാേമ�ഡ് േ�ാേറജ് ആ�് റി�ീവൽ സി�ം (ASRS) �ാപി��തിന് സ�ീകരി� �ടർ നടപടിക�െട വിവര�ം,
െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓ ഡി�് അേന�ഷണ�ിന്  (ന�ർ 17/08-11-19)
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പ�തി �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.
പരീ�ാ നട�ി�്, ഉ�ര�ടലാസ് പരിേശാധന, �നഃപരിേശാധന �ട�ി പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��
�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദമായ പഠന റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിലായിരി�ണം പ�തി
ഏെ��േ��െത�് ഓഡി�ിന് അഭി�ായെ���.



3-36   �ീ. �ബിന് 255920/- �പ ന�പരിഹാരം നൽകാ�� 09/02/2017െല േകാടതി വിധി
നട�ിലാ�ിയി�
പാല�ാട് ഗവൺെമ�് വിേ�ാറിയ േകാേളജിൽ 2006 ഏ�ിലിൽ നട� ര�ാം വർഷ ബി.എ. പരീ� �ീ. �ബിൻ
(രജി�ർ നം. VPAEAECR 06)എ� വിദ�ാർ�ി എ�തിയി��. െസറി�ൽ പാൾസി േരാഗം ബാധി� ശാരീരിക
അവശത േനരി��തിനാൽ സഹായി�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ിയാണ് പരീ� എ�തിയത്. ര�ാം വർഷ
ബി.എ. പാർ�് 2 ഹി�ി േപ�ർ 3 ഫി�ൻ ആൻഡ്  ജനറൽ ഹി�ി ഉ�രേപ�ർ ന�െ��തിനാൽ ര�ാം വർഷ ബി.എ
പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി�ി�. ആയതിനാൽ �ീ. �ബിൻ ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി ��ാെക നം. 28504/2017
റി�് ഫയൽ െച�ക�ം ��ത ഹർജിയിൽ 05/02/2018 ന് ബ�. േകരള ൈഹേ�ാടതി പരാതി�ാരെ� ര�ാം വർഷ
ബി.എ പരീ�ാഫലം ര�ാ��കം �സി�ീകരീ�ാൻ ഉ�രവി�ക�ം െച�.

         പി�ീട് 24/08/2018 ന് അഡ�േ��് �ീ െക.എൻ. വിജയരാഘവൻ �േഖന സ��് േനാ�ീസ് അയ� ുക�ം
��ത േകസിൽ പാല�ാട് സേബാർഡിേന�് േകാടതി�െട 09/02/2017 െല ഒ.എസ്. ന�ർ 792/2011 വിധിയിൽ
പരാതി�ാരനായ �ീ �ബിൻ എ� പരീ�ാർ�ി�് ഒ� ല�ം �പ�ം പലിശ�ം ന� പരിഹാരം നൽകാൻ
ഉ�രവാ�ക�ം െച�. േകാടതി വിധിെ�തിെര RFA No. 476/2017 ആയി സർവകലാശാല സമർ�ി� അ�ീൽ
ത�ക�ം, പാല�ാട് സബ് േകാടതി�െട വിധി അംഗീകരി�് ന�പരിഹാര �ക ക ു��ാെര കെ��ി
ഈടാ� ു�തി�ം േകാടതി നിർേ�ശി�.

         പാല�ാട് സേബാർഡിേന�് േകാടതി�െട ഒ.എസ്. ന�ർ 792/2011 േകസിെല വിധി നട�ിലാ� ു�തി�ം
ക ു��ാെര കെ���തി�ം സി�ിേ��് െമ�ർമാരായ േഡാ. േജാഷി സി., േഡാ. റി�ലാൽ ജി., േഡാ. എം. സത�ൻ
എ�ിവരട�� ഒ� ക�ി�ി (12/04/2018 െല 13 ന�ർ തീ�മാന �കാരം) �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി� ുക�ം U.O.
No. 292/2018/PB തീയതി 01/06/2018 �കാരം ക�ി�ി �പീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി� ുക�ം െച�. 09/07/2018
ന് ക�ി�ി േച�ക�ം, ര�ാം വർഷ ബി.എ. പാർ�് 2 ഹി�ി േപ�ർ 3 ഫി�ൻ ആൻഡ്  ജനറൽ ഹി�ി
ഉ�ര�ടലാസ് സർവകലാശാല�് അയ�് നൽകിയി�ി� എ�ത് േകാേളജിെ� വീഴ്�യായി കണ�ാ� ുക�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േകാേളജിൽ പരിേശാധന നട�ാൻ തീ�മാനി� ുക�ം െച�. 09/07/2018 െല ക�ി�ി
മിനി�്േസാ, േകാേളജിൽ നട�ിയ പരിേശാധന�െട റിേ�ാർേ�ാ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 09/02/2017 െല
േകാടതി വിധി�െട�ം 30/12/2019 െല സി�ിേ��് തീ�മാനം (2019-1390) �ിെ� അടി�ാന�ിൽ (�.ഒ. ന�ർ
227/2020/PB-JCE-2 തീയതി 17/02/2020 സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�് �ീ �ബിന് പലിശ�ം േകാടതി െചല�ം
ഉൾെ�െട 255920/- �പ നൽകാ�ം ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം പി�ീട് ഈടാ�ി സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ അട�ാ�ം തീ�മാനി�് ഉ�രവായി. ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ി അവരിൽ നി�ം
255920/- �പ ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അട�ി�െ��ിൽ, വിശദാംശ�ൾ, െവൗ�ർ ന�ർ/െച�്
തീയതി എ�ിവ അറിയി�െണെമ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ ഒ��ൻ േ��്െമ�ിന് (20/2018-19) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ടി �ക ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അട�ി�െ��ിൽ വിവരം
ലഭ�മാേ���ം അ�ാ�പ�ം ഈടാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി ൈകെ�ാേ���മാണ്.

3-37   �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ മാർ�ിൽ ഗണ�മായ അ�രം
കാലി��് സർവകലാശാല�െട ഹാൻഡ് ��് �കാരം പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി� േശഷം �നർ�ല�നിർ�യം
ആവശ�മായ പ�ം 15 ദിവസ�ിനകം അേപ� സമർ�ിേ��താണ്. �ീം ഓഫ് വാേല�ഷെ� അടി�ാന�ിൽ
നട�� �ല�നിർ�യ�ിൽ ലഭി�� മാർ�ക�ം �നഃ�ല�നിർ�യ�ിൽ ലഭി�� മാർ�ക�ം ത�ിൽ ഭീമമായ
അ�രം ഉ�ാ��ത് ഗൗരവമായി കാേണ�താണ്.

സർവകലാശാല�െട വിവിധ പരീ�ക�െട �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ 30%�ം അതിലധിക�ം മാർ�് ലഭി�ി��തിെ�
വിശദാംശ�ൾ നൽകാൻ ആവശ�െ��െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (8/20.11.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ
181-ഓളം വിദ�ാർ�ികൾ�് �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ 30%�ം അതിലധിക�ം മാർ�് ലഭി�തായി അറിയി�.
ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���. �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ ചില വിദ�ാർ�ികൾ�് 200% വെര മാർ�ിൽ
വർ�ന ഉ�ായതായി കാ��. (�മ നം.2). �നർ�ല�നർ�യ�ിൽ േപാ�ം അധ�ാപകർ ഉ�രവാദിത�മി�ാ�
രീതിയിൽ പരിേശാധന നട�ിയതായി കാ��. �മ നം. 12 �തൽ 19 വെര ഉൾെ���ിയവയിൽ ആദ�
�നർ�ല�നിർ�യ�ി�ം ര�ാം �നർ�ല� നിർ�യ�ി�ം ലഭി� മാർ�കൾ ത�ിൽ വലിയ വ�ത�ാസം
ഉ�ായി��്.



ബി.എ. �ാ�് - റീവാേല�ഷൻ െസ�ൻ ( EA 2 )

�മ

നം.

വിദ�ാർ�ിക�െട

േപര്, രജി.നം

വിഷയം

�ല�നിർ�യം

(ഒറിജിനൽ മാർ�് ) നട�ിയ
അഡീ.

എ�ാമിനർ, ചീഫ് എ�ാമിനർ ,

െചയർ േപ�ൺ വിവരം

ഒറിജിനൽ

മാർ�്

ആദ� �നർ
�ല�നിർ�യ�ിെല
മാർ�്

ര�ാം �നർ
�ല�നിർ�യ�ിെല
മാർ�്

ൈഫനൽ
മാർ�്

S5 BA/BA Afsal Ul Ulma CUCBCSS Examination, NOVEMBER 2018

1

േര� െക.എസ്

AIAPAECR43

മാേ�ാ
എ�േണാമി�്- 1

�ീമതി. ആശ നീരവ്

േഡാ.ആർ. രമ�

�ീ. റഫീഖ് വി.എ�്

18 43 36 40

2

േതജ�ീ എം.എസ്

CHAQAECR49

ഇ�ർ നാഷണൽ
എ�േണാമി�്

�ീ. ബഷീർ െക

�ീമതി. സീന േദവി

�ീമതി. രാജിേമാൾ എം.എസ്

36 73 72 73

3

വി� െക.എം

GKAQAECR57

ഇ��ാസ്
എ�േണാമിക്
െഡവല�്െമ�്:
നാഷണൽ &
റീജ�ണൽ

�ീമതി.ര�ി

�ീ. അ�ൽ സമീർ എം

േഡാ.��ഭ സി

32 69 73 71

4

�ീല�ി എം.പി

SKAQAFER34

ഫങ്ഷണൽ
ഇം�ീഷ് േഫാർ
�ി�് മീഡിയ

�ീ. നീൽ ആ�ണി

�ീമതി. �നിത ടി

േഡാ.േ�മാന�് ബി

42 69 48 59

5

�നസ് െക

FPAQAPOR09

ഇൻേ�ാഡ�ൻ �
ഇ�ർനാഷണൽ
െപാളി�ി�്

�ീ. െഷ�ി േജാണി

േഡാ. ബിേനായ് േജാസ്

�ീ.നിത� എൻ. ആർ

13 37 25 31

6

അല�് േതാമസ്

PZAQATTR14

ഹ�മൻ റിേസാ�്
മാേനജ്െമ�്

�ീമതി. ദീപ അേശാക്

�ീമത ആൻ േറാസ് ഏ�ൽസ്

�ിത എസ്

13 39 33 36

7

അജിത് വി െജ

BSAQATTR06

ബിസിനസ്
റ�േല�റി െ�യിം
വർ�്

�ീമതി. െക.ദീപ അേശാക്

�ീമതി. ആൻ േറാസ് ഏ�ൽ

�ീമതി. �ിത എസ്

4 34 29 32

8

�ഹ�ദ് അസിം.
െക.ടി

AKAQAFUR09

�ാ�ി�ൽ
ലി�േറ�ർ - 1

�ീ. �ഹ�ദ് ബഷീർ സി

�ീ. നജ്മൽ ബാ�. െക.സി

�ീ. െഷയ്ഖ് �ഹ�ദ്

13 51 51 51

9 ഫാ�ിമ�് �ഹറ
വി

�ീ. ഇർഷാദ് ആ��ൽ

�ീ. അ�ൽ ഹലീം ത�ൾ

24 71 75 73



RMAQAFUR16

�ാ�ി�ൽ
ലി�േറ�ർ - 1

�ീ. െഷയ്ഖ് �ഹ�ദ്

S6 BA CUCBCSS UG APRIL 2019

10

ഷരീഫ�ൽ
�ൻഷിറ െക

OMAQAECR11

ഡവല�്െമ�്
എ�േണാമി�്

�ീ. �േമാദ് െക.എം

�ീ. ൈഹദർ അലി

�ീമതി. ��ഭ. എൽ

9 42 43 43

11

കാവ� പി എസ്

STAQAECR56

ഡവല�്െമ�്
എ�േണാമി�്

�ീ. �േമാദ് െക.എം

�ീ. ൈഹദർ അലി

�ീമതി. ��ഭ. എൽ

11 62 54 58

PG Branch (Audit Enquiry 8/20.11.2019 (IV)

12

നസീഹ െക

OMAQMMB008

എം.എസ്.സി
ൈമേ�ാബേയാളജി

�ീമതി. നി�ി നാരായണൻ

(അഡീഷണൽ)

�ീ. ദിേനാജ് െസബാ��ൻ

(െചയർമാൻ

52 98 46 72

13

അ�ലി
രാമച�ൻ.െക

SKAPMMS002

എം.എസ്.സി.
മാ�മാ�ി�്

�ീ. മാത� പി.എം

(അഡീഷണൽ)

�ീ. �ജി�് പി.സി

(െചയർ േപ�ൺ )

11 92 52 72

14

അ�ന െക.ആർ

SKAPMMS003

എം.എസ്.സി.
മാ�മാ�ി�്

�ീ. മാത� പി.എം

(അഡീഷണൽ)

�ീ. �ജി�് പി.സി

(െചയർ േപ�ൺ )

8 86 49 68

15

ശാ�ശർ�ൻ
എം.എസ്

SGAQMSK005

എം.എ. സം�തം

േഡാ. വിശ�ജ എസ് നായർ

(അഡീഷണൽ)

േഡാ. രാജല�ി എം

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

51 120 49 84.5

16

രമ�.പി

CHAPDCM 150

ഫിനാൻഷ�ൽ
മാർ��്സ് &
ഇൻ�ി��ഷൻ

�ീമതി. സിനി െക.ആർ

(അഡീഷണൽ)

�ീ. ബി� േജാൺ

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

16 50 23 37

17

നീ� െക.പി

THAODCM 469

ഇൻകം ടാ�് -
22685 േലാ &
�ാ�ീസ്

�ീമതി. േമാ�ി േജാസഫ്

(അഡീഷണൽ)

േജാേഹാേമാൻ എൻ.എ

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

3 41 9 25

18

�ീതി േഡവിസ്

SKAQDML 071

എം.എ. മലയാളം

�ീമതി. ഫസീല ടി.െക

(അഡീഷണൽ)

�ീ. സി.െക. �സ�ൻ

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

04 63 29 40

19 അ�ന. പി േഡാ.അനഘ പി 46 116 21 108



MCARMEG 002

എം.എ. ഇം�ീഷ്

(അഡീഷണൽ)

േഡാ.രജനി.പി

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

20

�ീജി�് എ.ആർ

MOAQMCM019

എം.േകാം.
െസക�രി�ി
അനാലിസിസ് &
േ�ാട്േഫാളിേയാ
മാേനജ്െമ�്

�ീ.അ�ൺ.െക

(അഡീഷണൽ)

�ീ. ഷാജി െതഡ�സ്

(ചീഫ് എ�ാമിനർ)

17 72 67 71

ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യ�ി�ം �നർ�ല�നിർ�യ�ി�ം ലഭി�� മാർ�കൾ ത�ിൽ ഗണ�മായ അ�രം
ഉ�ാ��ത് ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ല�നിർ�യ�ിെല നിലവാര�കർ�െയയാണ് �ചി�ി��ത്.
പരീ�ാസ�ദായ�ിൽ �ല�നിർ�യ�ിെ� വിശ�ാസ�ത�് േകാ�ം വ�� �വണതകൾ ഒഴിവാേ��ത്
അത��ാേപ�ിതമാണ്. �ല�നിർ�യെ� നി��രവാദേ�ാേട�ം ലാഘവേ�ാെട കണ�ാ�ി
വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ ബാധി�� നിലപാെട��� അ��ാപകർെ�തിെര സർവകലാശാല കർശന നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�ാ�തിനാലാണ് ഇ�രം �വണതകൾ ആവർ�ി�െ���ത്.

3-38   ഉ�ര�ടലാസ്/ ഉ�രകടലാസ് ബ�ിൽ കാണാതാ�� - ഉചിത നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം.
വിദ�ാർ�ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ ��ി�� കാര��ിൽ നിരവധി േപാരാ�കൾ ഉ�തായി ഓഡി�് േവളയിൽ
��യിൽെ��. ഉ�ര�ടലാ�കൾ ന�െ���ത് വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ �തി�ലമായി ബാധി� ുെമ�തിനാൽ
വിദ�ാർ�ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ അതീവ ഗൗരവമാ�ം �ര�ിതമാ�ം ൈകകാര�ം െചേ����്.

സി�ിേ��് മി�ട്സ്, ഫയ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയേ�ാൾ ഉ�ര�ടലാ�കൾ കാണാതാക ു�ത്
ഒ� �ടർ�ഥയാെണ�് വ��മാക ു��്. പല സാഹചര��ളിലായി ഉ�ര�ടലാ�കൾ ന�െ��ി��്.
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ� ു�.

1. േമാണി�റിംഗ് െസ�ിൽ നി�ം ബ�ി�കൾ കാണാതാക ു�

(ഫയൽ ന�ർ : 94377/Monitoring-SO/2018/PB)

േകാേള�കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ബ�ിൽ സ�ീകരി� ുേ�ാ�ം, അവ േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� േസഫ്
ക�ഡിയിൽ െവ� ുേ�ാ�ം അവ ന�െ��� സാഹചര�ം ഉ�ാ��ത് ഗൗരവമായി കാേണ�താണ്. 26/07/2018 ൽ
ഒ��ാല�� �ീ സ�ാമി വിേവകാന� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എജ�േ�ഷനിൽ നി�ം സ�ീകരി� 11 ബ�ി�കൾ
അ�് രാ�ിയിൽ േമാണി�റിംഗ് െസ�ൻ േസഫ് ക�ഡിയിൽ ��ി� ുക�ം അ�� ദിവസം അവയിൽ നി�ം ഒ�
ബ�ിൽ ന�െ��ക�ം െച�ി��്. ഇ�രം സാഹചര��ൾ ഉ�ാക ുേ�ാൾ േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെല പിഴ�കൾ
വിലയി���തിന് േവ�ി സി.സി.ടി.വി. �തലായ ആ�നിക �ര�ാ സംവിധാനം ഉപേയാഗ�ദമാേവ�താണ്.
എ�ാൽ ഇവിെട ര�ാ� മാ�മാണ് െറേ�ാർഡ് െച�െ�� ഡാ��െട സംഭരണ േശഷി. ബാ�് അപ് ക�ാസി�ി
��തൽ ഉ�ായി�െ��ിൽ ഇ�കാരം ബ�ിൽ ന�െ��ത് എ�െനെയ�് �ത�മായി കെ��ാമായി��. േസഫ്
േലാ��ക�െട എ��ി�� �റ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ��ി�ിെന ബാധി� ു��്.

2. ഉ�ര�ടലാ�കൾ മ�് േകാ�ക�െട ബ�ി�മായി ��ികലർ�ി അയ� ു�.

(ഫയൽ ന�ർ : 2400 EA-XVII-ASST-II/2019/PB, 129581/EC-XI-ASST-III/2019/PB, 43976/EA-XVIII-ASST-
III/2018/PB)

േകാേള�കളിൽ നി�ം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ പാ�് െച�� േവളയിൽ അവ മ� േകാ�കളിെല ബ�ി�മായി
ഇടകലർ�� സാഹചര���്. റ�ലർ, വി�രവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ബ�ി�കൾ ത�ി�ം ബി.എ, ബി. േകാമിെ�
ബ�ി�കൾ ത�ി�ം ��ി�ലർ�െ���. ഇ� �ലം ടാ�േലഷൻ െസ��കൾ�് ��ി���ാ�ക�ം
�ല�നിർ�യ�ിന് വളെര അധികം താമസം വ��താ�ം കാ��. േമാണി�റിംഗ് െസൽ അതത്
െസ��കളിേല�് ബ�ി�കൾ വീതി�് നൽക ുേ�ാ�ം ഇ�രം സാഹചര�ം ഉ�ാക ു��്. േമാണി�റിംഗ് െസൽ



ഉ�ര�ടലാസ് െസൽ വീതി�് നൽക ു� േവളയിൽ അവ ��ി�ലർ�െ��ി�ി� എ�ം, അത് ൈകകാര�ം െച��
െസ��കളിേല�് തെ�യാണ് നൽകിയെത�ം ഉറ� വ�േ��ത് അത�ാവശ�മാണ്.

3. അ��മായി ഉ�ര�ടലാ�ക�െട പാ�ിംഗ്

(ഫയൽ ന�ർ : 99950/EDE-RU-ASST-2/2017/PB)

േകാേള�കൾ ഉ�ര�ടലാ�കൾ െ�ൗൺ കവറിൽ മാ�ം െപാതി�് അയ� ു� രീതി ശരിയായ നടപടിയ�.
േകാേള�കൾ�് �ത�മായ നിർേ�ശം സർവകലാശാല നൽകിയി�ം ഇ�കാരം �ട��ത് ഉ�ര�ടലാ�കൾ
ന�െ�ടാൻ ഇടയാ��. Twine ഉപേയാഗി�ാെത�ം സീൽഡ് േ�ാ�് ബാഗ് ഒഴിവാ�ി��� പാ�ിംഗ് നട��
േകാേള�കൾെ�തിെര കർശന നടപടി സർവകലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം ൈകെ�ാേ����്.

4. ടാ�േലഷൻ െസ��കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ ന�െ���.

(ഫയൽ ന�ർ : 898514/EC-XII/SO/2017/PB)

ടാ�േലഷൻ െസ��കളിൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ േഫാൾസ് ന�റിന് എ�� ു� േവളയിൽ അവ ന�െ�� വിവരം
��യിൽെ����്. അതായത് േമാണി�ിംഗ് െസൽ ബ�ി�കൾ ടാ�േലഷൻ െസ�ന് ൈകമാ�േ�ാൾ ൈക��്
നൽക ു�െ��ി�ം ബ�ി�ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�ാ��ി�. േജാലി ഭാരം കാരണമാണ് ഇഷ� രജി�ർ
ഒ�ി�� േവളയിൽ ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ത�ത ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ാ�ത് എ� മ�പടിയാണ് െസ�ൻ
നൽകിയത്.

5. സി.വി. ക�ാ�കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ കാണാതാ��.

(ഫയൽ ന�ർ : 824/BT-EEE-IX-ASST-2/2018/PB, 109943/EC-II-ASST-1/2017/PB)

സർവകലാശാലയിൽ നി�ം റീ വാേല�ഷന് ഉ�ര�ടലാ�കൾ ആവശ�െ��േ�ാൾ അവ തിരിെക നൽകാെത
ന�െ�� വിവരം അതാത് ക�ാ�് െചയർമാ�ാർ അറിയി� ു� അനവധി സംഭവ�ൾ കാണാൻ കഴി�. ക�ാ�്
െചയർമാ�ാർ വാേല� ഷൻ കഴി�് ഉ�ര�ടലാ�കൾ ചി�േയാെട അ��ി ��ി�ാ��ം ഗൗരവമായി ഈ
വിഷയെ� കാണാ��മാണ് ഇ�രം സാഹചര�ം സംജാതമാകാൻ കാരണമാക ു�ത്. െചയർമാ�ാർ
സർവകലാശാല�് നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ ��ി�ാൻ  േവ� �ല െസൗകര�മി�ാ�തിനാ��
�ാേയാഗിക ��ി��കൾ ��യിൽെ���ിയി��്.

അസി��് എ�ാമിന�െട വീ�ിൽ അ��മായി ഉ�ര�ടലാ�കൾ ��ി���ലം ന�െ�� സാഹചര��ം
സർവകലാശാലെയ െചയർമാൻ അറിയി�ി��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി അഡീഷണൽ
എ�ാമിനേറാട് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ�െ��ക�ം ബ�െ��് നൽകിയ മ�പടി വിചി��മായി��. ഫയൽ
ന�ർ 103112/EDE-2-Asst-iii/2017/PB തീയതി 18/11/2018 �തൽ �തിപാതി�ി�� Add.Examinar ഉെട മ�പടി
ഇ�കാരമായി��.

“My people at home disposed of the bundle when our house was being renovated without realizing the seriousness
of the matter”

വിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�കയാേവ�വ�ം അവ�െട ഭാവിെയ ൈകപിടി�യർേ��വ�മായ അധ�ാപകർ
ഉ�ര�ടലാ�കൾ അല��മായി ൈകകാര�ം െച���ം സമാന സാഹചര��ൾ ആവർ�ി�����ം
ക ു��ാരായ അധ�ാപകർെ�തിെര സർവകലാശാല കർശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാലാണ്.

സി.വി. ക��കളിെല �നർ �ല�നിർ�യം കഴി� ഉ�ര�ടലാ�കൾ സർവകലാശാല േശഖരി�് ക�ാ�സിൽ
��ി�ാ���ം �നർ �ല�നിർ�യം നടേ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ത�മായി േവർതിരിെ���ാൻ സംവിധാനം
ഒ��ാ���മാണ്. സി.സി.ടി.വി. സംവിധാന�ിെ� ഡാ�ാ സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ���ം അത�ാവശ�മാണ്. അപാകതകൾ ��ി കാണി�് നൽകിയ എൻക�യറി ന�ർ 22/30.11.19 ന്
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമൽ വിഷയ��മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട പരിേശാധനയിൽ �രിഭാഗം സ�ർഭ�ളി�ം വിദ�ാർ�ികൾ
�നഃപരീ� എ�േത� സാഹചര�ം ഉ�ായി. വിദ�ാർ�ികൾ അവ�െട കാരണംെകാ��ാെത �നഃപരീ� എ�താൻ
നിർബ�ിതരാ�േ�ാൾ മാനസികസ�ർ��ിന് വിേധയരാക ു�. ആയതിനാൽ േകാേള�കൾ/എ�ാമിേന�്/



ജീവന�ാർ എ�ിവ�െട പിഴവ് സർവകലാശാല ഗൗരവമായി കാേണ���്. അ�വഴി സമയ ന�ം, േജാലി ഭാരം,
അനാവശ� വ�വഹാര�ൾ എ�ിവ ഒഴിവാ�ാൻ കഴി�ം. ഉ�ര�ടലാസ് ന�മാക ു� സാഹചര��ൾ �ർ�മാ�ം
ഒഴിവാ�ി സർവകലാശാല�െട വിശ�ാസ�ത�ം യശ�ം കാ� ��ി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സമയബ�ിതമായി ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-39   െക.എസ്.ഇ.ബിയിൽ അധികം അടവാ�ിയ 26344 �പ തിരിെക ഈടാേ��താണ്
2018 �ൈല മാസെ� ഇല�ിസി�ി ഡിമാ�് േനാ�ീസ് ന�ർ 21028116 36986/03.07.18 �കാരം 31/05/2018 �തൽ
30/06/2018 വെര�� ഇല�ിസി�ി ചാർജ് ആയി 13,07,760/- �പ ഡിമാ�് െച�ക�ം െച�് ന�ർ 557370/10.07.18
�കാരം സർവകലാശാല �ക അടവാ�ക�ം െച�ി��്. 13,07,760/- �പയിൽ 26,344/- �പ 31/05/2018 വെര��
Undisputed Arrear Amount ആണ്. ഇതിന് �ൻ�� മാസ�ളിൽ Undisputed Arrear Amount അട�ാൻ
ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം അടവാ�ിയി�ി� .26,344/- �പ അട�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാ�ം, �ക തിരിെക
ലഭി�ാൻ േവ� നടപടികൾ ൈകെകാ�ാ�മാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.10/3.2.2020 ന്
ഹാജരാ�ിയ വിശദീകരണ�ിൽ(നം.EE/KSAD/2019-20 dt.11.2.2020) പവർ സപ്ൈള വിേ�ദി�ാതിരി�ാൻ േവ�ി
�ക ഒ��ിയതാ�ം, 26344 �പ തിരിെക ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് 11.7.2018ൽ െക.എസ്.ഇ.ബി�് ക�്
നൽകിയതാ�ം അറിയി�ി��്.അധികം അടവാ�ിയ 26344 �പ തിരിെക ഈടാ�കേയാ �ടർ�� ബി�കളിൽ
അഡ്ജ�് െച�കേയാ െച�് വിവരം അറിയിേ��താണ്. 26344 �പ�െട െചലവ് തട��ിൽ െവ� ു�.

3-40   ��ിെ� വിവിധ ആവശ��ൾ പരിഗണി�െ���ി�
DDFS ഫയൽ നം. 32345/PRESS-SO/2013/CU
�ണിേവ�ി�ി �സിെ� �വെട േചർ�� ആവശ��ൾ�ായി സർവകലാശാലയിേല�് അേപ�കൾ നൽകിയി��്.

1. 21/11/2013 െല 32345/PRESS-SO/2013/CU �കാര�ം 27/06/2019 െല 32345/PRESS-SO/2013/CU �കാര�ം
�സിൽ തീപിടി���ായാൽ തീയണ�� സംവിധാനം ഏർെ���ൽ.

ഫാ�റീസ് ആ�ിന് കീഴിൽ �വർ�ി�� ഒ� �ാപനമാണ് �സ്. ഫാ�റീസ് ആ�് 1948, ചാപ്�ർ 4, (Safety)
െസ�ൻ 38, Precaution in case of fire �കാരം. In every factory, all practicable measures shall be taken to prevent
out break of fire & its spread, both internally and externally, and to provide & maintain.

a) Safe means of escape for all persons in the event of a fire, and

b) the necessary equipment and facilities for extinguising fire.

�സി�ം േഗാഡൗണി�െമ�ാം �ധാനമാ�ം ഉപേയാഗി�� േപ�ർ െപെ��് തീപിടി��തായതിനാൽ �േത�ക
�� ആവശ�മാണ്. എ�ി�ം തീപിടി���ായാൽ അതിെന േനരി�� ഏ��ം �റ� �ര�ാ സംവിധാനം േപാ�ം
ഇവിെട ഏർെ���ിയി�ി� എ�ത് ഗൗരവതരമാണ്. ഇ�ാര��ിൽ സർവകലാശാല ഇ�വെര നടപടികെളാ�ം
സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. �ടർനടപടി ൈകെകാള��തിന് വിഷയം സർവകലാശാല�െട ��യിൽെ����.

2. 24/01/2019 െല 32345/PRESS-SO/2013/CU �കാരം േപ�ർ റീ�കൾ േഗാഡൗണിൽ ഇറ��തിന് മൾ�ി
ആ�ിൽ വാഹനം കട� വ�� രീതിയിൽ േഗാഡൗൺ വെര ഒ� �തിയ േറാഡ്.

നിലവിൽ �സിെ� േഗ�ി�െട �േവശി�� േപ�ർ റീ�ക�മായി വ�� വാഹന�ൾ�് േഗാഡൗൺ വെര
േപാ�വാൻ സാധി�കയി�. ആയതിനാൽ േപ�ർ റീ�കൾ മെ�ാരിട�ിറ�ി പി�ീട് േഗാഡൗണിേല�് െകാ�
േപാ�കയാണ് െച� വ��ത്. ഇത് േജാലി ഭാരം ���. േറാഡി� േവ�ി �സിെ� പിൻഭാഗ�� മതിൽ
െപാളി�ി�െ��ി�ം േറാഡ് പണി നട�ി�ി�. �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�തായി �സ് ���്
അറിയി�ി��്. േറാഡ് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3. നിലവിൽ ഫി�്ന�ി�ാ� െക�ിട�ിലാണ് ��് േ�ാറിെ� ഒ� ഭാഗം �വർ�ി� വ��ത്. െപാളി� നീ�ാൻ
തീ�മാനമായ ഒ� ഒഴി� ക�ാർേ��് െക�ിട�ിലാണ് േ�ാറിെല �െറ സാധനസാമ�ികൾ ��ി�ിരി��ത്.
െക�ിടം ��ം കാ� പിടി��ം, ൈവദ�തി ഇ�ാ� നിലയി�മാണ്. േചാർ� താത്കാലികമായി പരിഹരി��തിന് ഷീ�്
ഉപേയാഗി�് േമൽ�ര മാ�ിയി��്. �സിെ� വളെര �ധാനെ�� ഭാഗമായ േ�ാറിന് തിെര �ാധാന�ം നൽകാ�



അവ�യാ��ത്. േ�ാർ ആവശ�മായ െസൗകര�����ം സാധന�ൾ ��ിയായി ��ി�ാൻ പര�ാ��മായ
ഒ� െക�ിട�ിേല�് മാേ��ത് അനിവാര�മാണ്.

4. �സിെല േവ�് േപ�ർ േകട് �ടാെത ��ി�ാൻ നിലവിെല സംവിധാനം അപര�ാ�മാണ്. �സ് മാ�വൽ
ഖ�ിക 760 �കാരം േവ�് േപ�ർ ��ി��തിന് ഒ� lumber room നിർ�ിേ��താണ്. ഖ�ിക 761 �കാരം
േവ�് േപ��കൾ നാല് േ��കളായി (Grade 1,2,3 & Soiled Paper) തരം തിരി�് ��ിേ��താണ്. േപ�ർ ���ടി
കിട��ത് ഒഴിവാ�ാൻ �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ േലലം െച�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്. നിലവിൽ
ഒ� െഷഡിലാണ് �സിെല േവ�് േപ��കൾ ��ി��െത�ി�ം ഇത് നിറ� കവി�് പലേ�ാ�ം േപ��ക�െട
��ാരം �റ� ചാ�ിലാ�ി ഇ�കയാണ് പതിവ്. മഴ�ാല�് േപ�ർ മഴനന�് ജീർ�ാവ�യിലാ��.

2018-19 വർഷ�ിൽ ��ിെ� ആ�നിക വത്കരണ�ിന് സർവകലാശാല ഫ�് വകയി��ിയി�ി�. പരീ�
ആവശ��ൾ�ാ�ളള �ാ�് ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ി�ിംഗ് ഉൾെ�െട�ളള മർ� �ധാനമായ േജാലികൾ
നിർവഹി� വ�� ഈ �ാപന�ിന് വർഷ�ളായി സർവകലാശാല അർഹമായ പരിഗണന നൽകി�ാ��ി�.
��ിൽ നി�് ��തൽ െമ�െ�� േസവനം സർവകലാശാല�് ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-41   െസൻ�ൽ േസാഫി�ിേ��ഡ് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െഫസിലി�ി (CSIF)-�വർ�ന�ിന്
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ��േ��താണ്
    സ�ീർ�മായ ഉപകരണ�ൾ ഒ� �ട�ീഴിൽ െകാ�വ�്, കാലി��് സർവകലാശാലയിെല വിവിധ
പഠനവക ു�കൾ, മ�് സർവകലാശാലകൾ, േകാേള�കൾ എ�ിവ�് സയൻസ് & െടക് േനാളജി േമഖലയിൽ അ�ാരാ�
നിലവാര�� ശാ� – പരീ�ണ – നിരീ�ണ �വർ�ന�ൾ നട��തിന് സഹായകമായി �വർ�ി�ക എ�
കാ��ാേടാ� �ടിയാണ് 2014 ൽ CSIF �ാപി�ത്. എ�ാൽ ആവശ�മായ ഓഫീസ് �ാഫ്, െടക് നീഷ�ൻസ്,
അടി�ാന സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉറ� വ��ിയതായി കാ��ി�.

    2014 ൽ �വർ�നം ആരംഭി� CSIF ൽ 27/3/2015 ൽ ആണ് ആദ�െ� െമഷീൻ ആയ F.T. Raman Spectrometer
വാ��ത്, 07.10.2015 ൽ മാ�മാണ് ഇത് ഇൻ�ാൾ െച�ത്. ഗേവഷകർ െകാ� വ�� സാ�ി�കളിൽ Laser Beam
ഉപേയാഗി�് �റെസ�് ആയ �ലക��െട സാ�ി��ം കെ��ക എ�താണ് ഇതിെ� �വർ�നം. 57,95,492/-
�പ �ട�ി വാ�ിയ ഈ െമഷീൻ അടി�ാന സൗകര���െട അഭാവ�ിൽ നിലവിൽ െകമി�ി പഠനവക ു�ിലാണ്
ഉ�ത്. പരിമിതമായ സൗകര��ളിലാണ് ഇേ�ാൾ അവ �വർ�ി��ത്. െമഷീൻ വാ�� േവളയിൽ തെ�
ആയതിെ� �വർ�ന�ിനാവശ�മായ സ�ീകരണ�ൾ CSIF ൽ ഉേ�ാ എ�് ഉറ� വ��ാെതയാണ് വാ�ിയത്.
�ടാെത ഇ��ം �തൽ �ട�ി വാ�ിയ െമഷീൻ �വർ�ി�ി�ാൻ െടക് നീഷ�ൻമാർ ഇ�ാതി��ത് അതിെ�
�വർ�നെ� ബാധി�ി��്. �ാനിംഗിെ� േപാരാ�യാണ് ഇവിെട �കടമാ��ത്.

I ഉപകരണ��െട ഇൻ�േലഷൻ/�വർ�നം കാര��മമ� 
CSIF ൽ �വർ�ി�� പല െമഷീ�ക�ം വളെര �റ� സാ�ിൾ അനാലിസിസ് മാ�ം െച�തായി കാ��.
ഏതാ�ം ഉപകരണ��െട �വർ�നം താെഴ വിലയി���.

a) U.V. Visible NIR Spectrophotometer



    31,90,000/- �പ �തൽ �ട�ി 31.1.2018 ന് വാ�ിയ ഈ ഉപകരണം CSIF ൽ ഇൻ�ാൾ െച��ത് 27.2.2018 നാണ്.
എ�ാൽ ആദ�െ� സാ�ിൾ അനാലിസിസ് െച��ത് 8 മാസ�ൾ കഴി�ാെണ�് േലാഗ് ��ിൽ നി�ം
വ��മാ���്. �ലക��െട / സം����െട Adsorption Range കെ��ാൻ സഹായി�� ഈ സ�ീർ�മായ
െമഷീനിൽ നാളി�വെരയായി 243 സാ�ിൾ ആണ് െച�ി��ത്. ഇ�േലഷൻ കഴി�് വളെര�ാലം
�വർ�നരഹിതമായി ��ി��ത് ഉപകരണ��െട �വർ�ന�മതെയ �തി�ലമായി ബാധി�ം.

b) LCMS (Liquid Chromatography – Mass Spectrometer)

    �ാവക�പ�ി�� സം����െട മാസ് ന�ർ കെ��ാൻ ആണ് ഇത് ഉപേയാഗി��ത്. 43,70,419/- �പ
�തൽ �ട�ി 11.7.2016 ൽ വാ�ിയ െമഷീൻ 5.4.2017 ലാണ് ഇൻ�ാൾ െച��ത്. െമഷീൻ പർേ�സ് നട�ി ഒ�
വർഷ�ിെ� അ��് ( 8 മാസം) അവ ഇൻസ്ററേലഷൻ നട�ാൻ കാലതാമസം ഉ�ായത് CSIF െ� ഭാഗ�
നി��ായ വീ�യാണ്. �ടാെത ആദ� സാ�ിൾ അനാലിസിസ് നട�ത് ഇൻ�ാൾ െച�് 10 മാസം കഴി�ാണ്. (
14/2/2018). വാറ�ി പിരീയഡ് തീരാനിരിെ� ഓഡി�് തീയതി വെര ആെക നട�ിയ സാ�ിൾ അനാലിസിസ് 68
എ�ം മാ�മാണ്. ഇ��ം ല��ൾ �ട�ിയി�ം ര�ര വർഷം െകാ�് നാമ മാ�മായ സാ�ിൾ അനാലിസിസ്
െച�ാനാണ് െമഷീൻ ഉപേയാഗെ���ിയത്. 14/2/18 ന് ആദ� സാ�ിൾ അനാലിസിസ് െച�തി� േശഷം 11.4.2019
ൽ മാ�മാണ് അ�� സാ�ിൾ അനാലിസിസ് െച�തായി േലാഗ് ��് പരിേശാധനയിൽ ക�ത്. ഒ�
വർഷ�ിലധികം സമയമാണ് ഈ െമഷീൻ �വർ�ി�ാെത ഇ��ത്. LCM െ� ആവശ�കത സംബ�ി�് ശരിയായ
പഠനം നട�ിേയാ എ�ത് വ��മ�. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�മാണ്.

c) FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)



     ബേയാളജി�ൽ സാ�ിളിൽ അട�ിയി�� േ�ാ�ീെന േവർതിരി�ാൻ ഉപേയാഗി�� െമഷീനാണിത്. 9.11.2017
ന് 3343019/- �പ െകാ�� വാ�ിയ െമഷീൻ 30.12.2017 നാണ് CSIF ൽ ഇൻ�ാൾ െച��ത്. എ�ാൽ 7/18 ന്
മാ�മാണ് ആദ�െ� സാ�ിൾ അനൈലസ് െച�ത്. നാളി�വെരയായി 11 സാ�ിൾ മാ�മാണ് ഇതിൽ അനൈലസ്
െച�ി��ത്. ര�് വർഷ�ിൽ െവ�ം 11 സാ�ിൾ അനാലിസിസ് െച�ാൻ മാ�മായാണ് ഇ��ം �ക �തൽ
�ട�ിയത്. ഒ� �േത�ക തരം ഫീൽഡിൽ (േ�ാ�ീൻ �യിഡ് ) മാ�ം ഗേവഷണം നട��വർ�ായി ഇ�രം �തൽ
�ട�ിെ� ആവശ�കത വ��മ�. എ�ാ ഡി�ാർ�െമ�കളി�ം ഗേവഷകർ�് ഉപേയാഗ�ദമാ�� തര�ി��
െമഷീൻ വാ��തി� പകരം �േത�ക ഡി�ാർ�െമ�കൾ�് മാ�ം ഉപേയാഗി��വ വാ��ത്
പരിേശാധനാവിേധയമാേ��താണ്.

d) ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer)

    Parts per Billion �� �ലക��െട സാ�ി��ം കെ��ക എ�താണ് ഉപേയാഗം. 28.3.2017 ൽ 51,80,000/- �പ
�ട�ി വാ�ിയ െമഷീൻ 30.12.2017 ലാണ് ഇൻ�ാൾ െച��ത്. എ�ാൽ ആദ�ം സാ�ിൾ അനാലിസിസ്
നട�ിയത് 30/7/2019 ൽ മാ�മാണ്. ഒ�ര വർഷേ�ാളമാണ് ഈ െമഷീൻ �വർ�ി�ാെത ഇ��ത്. ഓഡി�്
ആരംഭി� തീയതിയായ 22.10.2019 വെര 18 സാ�ിൾ മാ�മാണ് ഇ�വെര അനാലിസിസ് നട�ിയത്.

e) GCMS ( Gas Chromatography – Mass Spectrometer)



    െകമി�ി ഡി�ാർ�െമ�ിൽ �വർ�നരഹിതമായി കിട�ി�� ഈ െമഷീൻ 6.10.2016 ൽ CSIF േല�് 600887/-
�പ �ട�ി �വർ�നസ�മാ�ി മാ�ക��ായി. എ�ാൽ 5.8.2017 ൽ ന�ാ�ിയതി� േശഷം ആദ� സാ�ിൾ
അനാലിസിസ് നട�ിെയ�ി�ം 23.9.17 ൽ ഇ� വീ�ം �വർ�നരഹിതമായി. വലിയ �ക �ട�ി േക�പാ�കൾ
തീർ� െമഷീൻ ഒ� മാസേ�ാളം മാ�മാണ് �വർ�ി�ത്. അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓ ഡി�് എൻക�യറി�്
മ�പടിയായി GCMS ഉപേയാഗി�് അനാലിസിസ് നട�ിയി��ത് അതിെ� �വർ�നം അറിയാമായി�� �റ�്
റിസർ�് േ�ാേള�് ആയി�� എ�ം െട�ീഷ�ൻമാർ ലഭ�മ�ായി��െവ�ം ��ത വിദ�ാർ�ികൾ പഠനം കഴി�
േപായതിനാൽ പി�ീ�� അനാലിസിസ് നില�െവ�ം �ടർ�് ചില ഭാഗ�ൾ േകടാ�ക�ം ക�നിെയ
വിവരമറിയിെ��ി�ം 10 വർഷം കഴി�തിനാൽ  സാേ�തിക സഹായം ഉ�ാ�കയി� എ�് ക�നി
അറിയി�താ�മാണ് 5.2.2020ൽ 105823/CSIF-ASST-/2019/Admn നം. ക�് �കാരം വിശദീകരി�ത്. െമഷീെ�
േക�പാ�കൾ തീർ�ാൻ ഇ��ം വലിയ �ക �ട�േ�ാൾ �വർ�ന�മത സംബ�ി�് വിദ�ാഭി�ായം
േതടാമായി��. എ�ാൽ അ�കാരം വിദ�ാഭി�ായം േതടിയതായി കാ��ി�.

II �ിരം െട�ീഷ�ൻമാെര നിയമി�ി�ി�

     2015-16 ൽ ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയി�െ��ി�ം, 2018 െമയ് മാസ�ിൽ മാ�മാണ് 3 െടക ്നീഷ�ൻമാെര കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�ത്. ഈ 3 േപരിൽ ഒരാൾ േജാലി ഒഴിവാ�ി േപായതിനാൽ 2 െടക ്നീഷ�ൻമാരാണ്
നിലവിൽ േസവനമ��ി� വ��ത്. ആേ�ാമിക് േഫാ�് ൈമേ�ാേ�ാ�് �വർ�ി�ി��ത് ക�നി നിേയാഗി�
െടക ്നീഷ�നാണ്. (ക�നി�മായി െവ�ി�� കരാറിെ� അടി�ാന�ിൽ ) 2018 ഓഗ�് �തൽ 3 വർഷേ��ാണ്
ക�നി�െട െട�ീഷ�െ� േസവനം ലഭ�മാ�ക. അതി� േശഷം ൈമേ�ാേ�ാ�് �വർ�ി�ി��തിന്
െടക ്നീഷ�െന കെ�േ����്.

     CSIF ഡയറ�ർ ഹാജരാ�ിയ േരഖകൾ �കാരം 7 െടക ്നീഷ�ൻസ് / ഓ�േറ�ർമാരാണ് CSIF െ� �വർ�ന�ിന്
അത�ാവശ���ത്. െടക ്നീഷ��ാ�െട �റവ് സാ�ിൾ അനാലിസിസിെ� റിസൾ�് ലഭ�മാ��തിൽ കാലതാമസം
ഉ�ാ��താ�ം നിലവിെല അവ�യിൽ ഒ� െടക ്നീഷ�ൻ തെ� പല ഉപകരണ�ൾ ൈകകാര�ം െച��ത് �ലം
സാ�ിൾ അനാലിസിസ് ഉപേയാഗ േതാതിൽ ഗണ�മായ �റ��ാ��താ�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി��്.

     നിലവിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച��വർ േസവനം അവസാനി�ി�് േപായാൽ ഉപകരണ�ൾ
�വർ�ി�ി��തിന് െടക ്നീഷ�ൻ ഇ�ാ� അവ� സംജാതമാ�ം. മാ�മ� സ�ീർ��ം ല��ൾ വില
മതി���മായ ഉപരകരണ�ൾ സാേ�തിക പരി�ാന�ം മതിയായ പരിശീലന�ം ഇ�ാ�വർ ൈകകാര�ം
െച��ത് ഉപകരണ�ൾ�് േക�പാ�കൾ ഉ�ാ�െമ�തിനാ�ം (GCMS േകടായത് െട�ീഷ�ൻമാ�െട അഭാവം
�ലമാെണ�് ഡയറ�ർ തെ�  വിശദീകരി�ി��താണ്.) മതിയായ െട�ീഷ�ൻമാെര നിയമി��തി� േവ�
നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

III അ �ിനിേ��ീവ് �ക്�ർ �പീകരി�ി�ി�

    CSIF െ� അ ഡ് മിനിേ��ീവ് �ക്�ർ �പീ��തി�ം �േസജ് ഫീ നി�യി��തി��� സിൻഡിേ��് സബ് 
ക�ി�ി റിേ�ാർ�് U.O. No. 360/2019/Admn. Dated 10.01.2019 �കാരം സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�ി��്. പി�ീട്
�ക്ചർ �പീകരണ�ിന് ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ നൽകിയ �പാർശ�ം അഭി�ായ�ം �ടി
പരിഗണി��തിന് 15.3.2019 ൽ 76269/CSIF/ASST-1/2017/ Admn. ന�രായി സിൻഡിേ��ിന് േനാ�്
സമർ�ി�ക�ം,��ത േനാ�് 18.5.2019 ൽ �ടിയ സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ പരിഗ ണന�് എ��ക�ം, 22.6.2019ന്
േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ അംഗീകരി�ക�ം െച�. CSIF ക��ി റിേ�ാർ�് അംഗീകരി��തി�ം,
ഓർഡിനൻസ്/�ാ���ിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തിന് േവ� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��തിന്
തീ�മാനി�ക�ം, തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന് U.O. No. 8635/2019/Admn. Dated 27.09.2019 ന�ർ ഉ�രവായി
�റെ��വി�ക�ം െച�തായി ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2/28.10.2019 ന്, വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി��്.

    CSIF െ� �വർ�നം ഊർ�ിതെ�����മായ ബ�െ��് ഓഡി�ിന് താെഴ വിവരി�� നിർേ�ശ���്.

1) ആവശ�മായ െടക് നീഷ�ൻമാെര �ിരം ത�ികയിൽ നിയമി��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ��� �ലം,
�ാപന�ിെ� �ടർ�യായ �വർ�നം ഉറ� വ��ാ��താണ്.

2) വ�വസായ �ാപന�ൾ, പഠന – ഗേവഷണ �ാപന�ൾ, മ�് �ാപന�ൾ / വ��ികൾ എ�ിവരിൽ നി�്
��തൽ സാ�ി�കൾ അനാലിസിസി� േവ�ി ലഭി��തിനായി, CSIF നൽ�� േസവന�ൾ സംബ�ി�് പരസ�ം



നൽകാ���ം അ� വഴി �വർ�ന െചലവിെ� ഒ� ഭാഗം കെ��ാ���മാണ്.

3)സ�ീർ�മായ െമഷീ�കൾ പല പഠന വ��കളി���്. അവെയ�ാം CSIF െ� കീഴിൽ െകാ�വരികയാെണ�ിൽ
അവ�െട ഉപേയാഗം മ� പഠന വ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം സാധ�മാ�ം.

3-42   ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ സമയബ�ിതമായി ഗേവഷണം �ർ�ിയാ��ി�
20.08.2012 െല �ൾസ് ആ�് റ�േലഷൻസ് ന�ർ DoR/B3/516/2005 �കാരം ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ 5
വർഷ�ി�ളളിൽ ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�് തിസീസ് സമർ�ിേ����്. (സമർ�ി�ാ�ളള കാലാവധി ഒ�
വർഷം �ടി ൈവസ് ചാൻസല�െട അ�മതിേയാട് �ടി നീ�ിനൽകാ��താണ് ) എ�ാൽ 2018-19 ഓഡി�്
പരിേശാധനയിൽ സർവകലാശാലയിൽ നി�് െഫേലാഷി�് ൈകപ�ിയ ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ
സമയബ�ിതമായി ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�് തിസീസ് സമർ�ി�ി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

ഗേവഷക
വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

പഠന വക ു�്
പി.എ�്.ഡി
ആരംഭി�
തീയതി

�ർ�ീകരിേ��
തീയതി (5+1
വർഷം)

ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ നാളി�
വെര ൈകപ�ിയ സർവകലാശാല
െഫേലാഷി�് �ക

റിമാർ�്

1
�ീമതി.
�ീകല സി

മലയാളം 21.01.2013 20.01.2019 1,91,128
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

2
�ീ.വിജീഷ്
വർഗീസ്

�േവാളജി 03.01.2013 02.01.2019 2,00,612
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

3
�ീ. ജി�
എം.വി

ചരി�ം 07.02.2013 06.02.2019 79,730
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

4
�ീ. ജിേവഷ്
എം

മലയാളം 11.03.2013 10.03.2019 2,67,065
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

5 �ീ. �ീനാഥ് ഒ മലയാളം 29.07.2013 28.07.2019 1,41,581
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

6 �ീ. റി� ു ആർ
െെലഫ്
സയലൻസ്

21.08.2013 20.08.2019 1,12,711
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

7
�ീ. എബിൻ
േതാമസ്

റഷ�ൻ 03.09.2013 02.09.2019 3,63,466
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

8
�ീ. സിേനഷ്
െവ��നി

േഫാൽക്
േലാർ
�ഡീസ്

02.12.2012 01.12.2018 2,00,958
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

9
�ീമതി.
െഫബിന
പി.എം

സസ� ശാ�ം 01.12.2012 30.11.2018 57000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

10
�ീമതി. �ിഷ
െക.പി

സസ� ശാ�ം 01.12.2012 30.11.2018 196629
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

11
�ീമതി.
ജസീല ബാ�
എൻ.െക

റഷ�ൻ 01.11.2012 31.10.2018 182400
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

12
�ീമതി. ജിേ�ാ
െജയിംസ്

ഗണിത
ശാ�ം

01.11.2012 31.10.2018 75000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

13
�ീമതി.
നജ്��ിസ

ഉ◌ൗർജത�ം 01.11.2012 31.10.2018 69000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

14
�ീമതി.
സാമിന എം

ഗണിത
ശാ�ം

01.11.2012 31.10.2018 99000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

15
�ീ. അഹ�ദ്
ഷഹാൽ എം

ജീവ ശാ�ം 01.11.2012 31.10.2018 293000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

16
�ീ. കിേഷാർ
എം.എ�്

ജീവ ശാ�ം 01.11.2012 31.10.2018 293000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

17
�ീ. സേ�ാഷ്
ക ുമാർ െക

ത�� ശാ�ം 14.11.2012 13.11.2018 50192
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

18
�ീ. ജംഷീദ്
അലി.സി

ത�� ശാ�ം 19.11.2012 18.11.2018 113400
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

19
�ീമതി.
രമീലേദവി
പി.ആർ

മലയാളം 12.11.2012 11.11.2018 39323
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

20
�ീമതി. സൗമ�
വി

മലയാളം 12.11.2012 11.11.2018 50508
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

21
�ീമതി. ലിമ
രാജ്

മനശാ�ം 12.11.2012 11.11.2018 83516
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�



22 �ീ. നൗഷാദ്
െക.എസ്

സാ��ിക
ശാ�ം

03.12.2012 02.12.2018 197968 തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

23
�ീമതി.
അൻ� അേബ

സാ��ിക
ശാ�ം

03.12.2012 02.12.2018 164612
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

24
�ീ. രവിശ�ർ
ഇ.വി

സാ��ിക
ശാ�ം

03.12.2012 02.12.2018 17769
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

25
�ീ. രാേജഷ്
െക

സം�തം 03.12.2012 02.12.2018 293000
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

26
�ീ. ജബിൻ
െജ.ബി

�ൾ ഓഫ്
�ാമ

09.11.2012 08.11.2018 296932
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

27
�ീ. സജി�്
േസാമൻ എ

ചരി�ം 20.05.2012 19.05.2018 331474
തിസീസ്
സമർ�ി�ി�ി�

ആെക 44,60,974/-

നി�ിത കാലയളവി��ിൽ ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�ാ� പ�ം െഫേലാഷി�് ഇന�ിൽ ലഭി��
ധനസഹായ�ക തിരിെക നൽകാൻ വിദ�ാർ�ികൾ ബാ���രാണ്. ഇത് സംബ�ി�് സ�തപ�ം ഓേരാ
ഗേവഷകവിദ�ാർ�ി�ം �േവശനം േന�� സമയ�് തെ� നൽ���്. േമൽ �ചി�ി� ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ
നാളി� വെര ൈകപ�ിയ െഫേ�ാഷി�് �കയായ 44,60,974/- �പ തട��ിൽ െവ� ു�.

3-43   ഫി�്ന�ി�ാെത െപാളി�ാൻ ഉ�രവായ െക�ിട�ൾ�് വ� നി�തി അടവാ��
    സർവകലാശാല�െട കീഴി�ളള െക�ിട�ൾ�് വ�നി�തി അടവാ��ത് സംബ�മായ ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ, ഫി�്ന�ി�ാെത െപാളി�ാൻ ഉ�രവായ െക�ിട�ൾ െപാളി�നീ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാ�� �ലം വ� നി�തി അട��തായി കാ��. 22.09.2018 െല �.ഒ ന�ർ 11087/2018/അ�ിൻ,
03.10.2018 െല �.ഒ ന�ർ 11547/2018/അ�ിൻ എ�ീ സർവകലാശാല ഉ�ര�കൾ �കാരം താെഴ വിവരി��
െക�ിട�ൾ െപാളി� നീ�ാൻ സർവകലാശാല എ�ിനീയ�െട റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സിൻഡിേ��്
തീ�മാനെമ��ി��്.

�മ
ന�ർ

െക�ിട�ിെ� േപര് വാർഡ് െക�ിട ന�ർ പ�ായ�്

1 അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് AQ7 4 299 േത�ി�ലം

2 അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് AQ5 4 359എ േത�ി�ലം

3 അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് AQ8 4 399 േത�ി�ലം

4 അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് AQ3 4 410 േത�ി�ലം

5
അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് (ജി എം എ�് എസ്
എസിന് സമീപം)

5 ലഭ�മാ�ിയി� േത�ി�ലം

6 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 631 പ�ി�ൽ

7 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 632 പ�ി�ൽ

8 പഴയ ��ർ മാർ��്                19 633 പ�ി�ൽ

9 പഴയ ��ർ മാർ��്            19 634 പ�ി�ൽ

10 പഴയ ��ർ മാർ��്                19 635 പ�ി�ൽ

11 പഴയ ��ർ മാർ��്        19 636 പ�ി�ൽ

12 പഴയ ��ർ മാർ��്            19 637 പ�ി�ൽ

13 പഴയ ��ർ മാർ��്            19 638 പ�ി�ൽ

14 പഴയ ��ർ മാർ��്                19 639 പ�ി�ൽ

15 പഴയ ��ർ മാർ��്            19 640 പ�ി�ൽ

16 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 641 പ�ി�ൽ

17 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 642 പ�ി�ൽ



18 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 643 പ�ി�ൽ

19 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 644 പ�ി�ൽ

20 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 645 പ�ി�ൽ

21 പഴയ ��ർ മാർ��് 19 646 പ�ി�ൽ

22 ക�ാർേ��് െജ 34 19 648 പ�ി�ൽ

23 അക�േയഡ് ബിൽഡിംഗ് 19 649 പ�ി�ൽ

െപാളി�നീ�ാൻ ഉ�രവാെയ�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ നിലവി�ം ഈ െക�ിട�ൾ�് േത�ി�ലം,
പ�ി�ൽ �ാമപ�ായ�കളിൽ സർവകലാശാല വ�നി�തി അട���്.

േത�ി�ലം �ാമപ�ായ�ിേല�് വ� നി�തി അട���മായി ബ�െ�� ഫയൽ 171717/PLD-D-ASST-1/2018/
അ�ിൻ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം പ�ായ�് പരിധിയിൽ വ�� െപാളി� നീ�ാൻ തീ�മാനെമ�� അ�്
െക�ിട�ളിൽ നാല് െക�ിട�ൾ�ം താെഴ പറ�ം �കാരം 2018-19 വർഷ�ിൽ നി�തി അടവാ�ിയി��്.

�മ നം െക�ിട നം
2018-19

ഒ�ാം അർ� വർഷം
2018-19

ര�ാം അർ� വർഷം

1 4/299 29 28

2 4/359A 41 41

3 4/399 29 16

4 4/410 29 28

ആെക 128 113

ആെക �ക (2018-19) ₹ 241 (128+113)

     അടവാ�ിയ െച�് ന�ർ 880965/12.10.18 �ക    – ₹3,33,729/-
പളളി�ൽ �ാമപ�ായ�ിേല�് വ� നി�തി അട���മായി ബ�െ�� ഫയൽ 185014/PLD-D-ASST-1/2018/
അ�ിൻ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം പ�ായ�് പരിധിയി�� െപാളി�ാൻ തീ�മാനെമ�� ഏഴ് െക�ിട�ൾ�്
മാ�മാണ് പ�ായ�് നി�തി ഈടാ��ത്. ഇതിൽ അെ��ം വാണിജ� ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ി��
െക�ിട�ളായി��തിനാൽ നി�തി ��തലാണ്. ��് അർ�വർഷ�ളിലായി സർവകലാശാല അടവാ�ിയ
വ�നി�തി�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ വിവരി� ു�.

�മ ന�ർ െക�ിട ന�ർ
2018-19 ഒ�ാം
അർ�വാർഷിക
നി�തി

2018-19 ര�ാം
അർ�വാർഷിക
നി�തി

2019-20 ഒ�ാം
അർ�വാർഷിക
നി�തി

1 19/642 2599 2599 2599

2 19/643 2599 2599 2599

3 19/644 2599 2599 2599

4 19/645 2599 2599 2599

5 19/646 2599 2599 2599

6 19/648 142 142 143

7 19/649 142 142 143

ആെക 13279 13279 13281

അടവാ�ിയ െച�് ന�ർ/തീയതി 880853/05.10.2018 333812/29.3.2019 841068/30.9.2019

    െപാളി� നീ�ാൻ ഉ�രവായ ��ത െക�ിട�ൾ�് 2018-19, 2019-20 വർഷ�ളിലായി 40,080/-�പ
(39839+241) വ� നി�തിയിന�ിൽ അടവാ�ിയി��്.
ഉപേയാഗി�െ�ടാെത കിട�� െക�ിട��െട െക�ിട നി�തിയിൽ ഇളവ് അ�വദി�� 1994 െല േകരള



പ�ായ�ീരാജ് നിയമ�ിെല വ��് 203(4)(iv) (േവ�ൻസി റമിഷൻ) �കാരം േമൽ െക�ിട��െട െക�ിട
നി�തിയിൽ ഇളവ് ലഭി��തിന് പ�ായ�് ഓഫീ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്. �ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഇേത പരാമർശ��ായി�ം നി�തിയിളവ് ലഭ�മാ�ാേനാ െക�ിടം
െപാളി�നീ�ാേനാ നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ െക�ിട നി�തിയിന�ിൽ െചലവഴി� 40080 �പ ഓഡി�ിൽ
തട�െ����.
അപകടകരമാം വിധം ജീർ�ാവ�യിലായ ഈ െക�ിട�ൾ അടിയ�ിരമായി െപാളി� നീ�ാനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം അതിൽ �ന�പേയാഗി�ാ�� വ��ൾ േലലം െച�് വിൽ�കേയാ
�ണിേവ�ി�ി�െട ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗെ���കേയാ െചേ���മാണ്.

3-44   സർവകലാശാല കാ�സിെല അനധിക ൃത ൈകേ��ം- അഡ�: നിയാസ് ക�ി�ി �പാർശകൾ
നട�ാ�ിയി�
സർവകലാശാല ക�ാ�സിൽ കാലി��് സർവകലാശാലാ േകാ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ് (നം .എം.24 ) എ�
�ാപന�ിന് സ��മായി െക�ിടം നിർ�ി�് �വർ�ി��തിന് സർവകലാശാല�െട 24.9.87 തീയതിയിെല
പി.എൽ.ഡി/ബി/12734/85 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 10 െസ�് �മി 30 വർഷേ��് അ�വദി��രവാ�ക�ം,
22.10.1987 ന് �മി സർവകലാശാല രജി�ാ�ം േകാ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് െസ��റി�ം ത�ിൽ ₹167/-�തിമാസ വാടക
നി�യി�് കരാർ ഒ�െവ�ക�ം െച�ി��്. കരാർ കാലാവധി �ർ�ിയാ�� �റ�് �ല�ം െക�ിട�ം
സർവകലാശാല�് തിരിെക നൽ��തിന് കരാറിൽ വ�വ� െച�ി��്.

21.10.2017 ന് കരാ ർ കാലാവധി �ർ�ിയായതിെന�ടർ�് 10.11.2017 ന് േ�ാർസ് �സിഡ�് വീ�ം ഒ� 30
വർഷേ��് കരാർ ����തിന് അേപ� നൽകിയി��്. �ണിേവ�ി�ി �മിയിെല ൈകേ���െള�റി�്
പഠി�ാൻ നി��നായി�� അഡ�. പി.എം.നിയാസ് ക�ി�ി 26/07/2012ന് സമർ�ി� റിേ�ാർ�്, വാടക
വർ�ി�ി�ാ�ളള �പാർശ, േകാ.ഓ�േറ�ീവ് േ�ാർസിെ� അേപ� എ�ിവ 14.02.2018ന് സി�ിേ��് ��ാെക
തീ�മാന�ിനായി സമർ�ി�ി��്.

പാ��ക കാലാ��തമായി വർ�ി�ി�ക, വിവിധ സംഘ�ൾ, െചയ�കൾ എ�ിവ�് കാലാകാല�ളായി നൽകിയ
�മി�ം െക�ിട��ം അള�് തി�െ���ി കേ��ം അവസാനി�ി�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക, �ണിേവ�ി�ി
ജീവന�ാർ�് മാ�മാ�ളള സംഘ�ൾ��ാെത മ�് സംഘ�ൾ�് �മി അ�വദി�ാ�ളള നീ�ം
അവസാനി�ി�ാനാവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം നട�ക, �ണിേവ�ി�ി പരിധിയിൽ േഷാ�ിംഗ് േകാ��് നിർ�ി�്
വിവിധ �ാ�കൾ െട�ർ വിളി�് വാടക�് നൽ�� സ�ദായം ഉ�ാ�ക, വിവിധ സംഘ�ൾ അനധി�തമായി
ൈകവശം െവ�ിരി�� �ണിേവ�ി�ി �മി തിരി�്പിടി�ക, എ�ിവയായി�� അഡ� : നിയാസ് ക�ി�ി�െട
�ധാന �പാർശകൾ.

15/03/2016, 16/03/2016 എ�ീ തീയതികളിൽ േചർ� സി�ിേ��് േയാഗം (2018.307 ന�ർ തീ�മാനം) അഡ�.
നിയാസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിൻേമൽ നടപടികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിെന�ം �പാർശകൾ
നട�ിലാ��തിെന�ം �റി�് പഠി��തിന് െ�ാഫ. ആർ.ബി�, (കൺവീനർ), േഡാ.ടി.എം. വിജയൻ,
�ീ.െക.െക.ഹനീഫ, �ീ.ശ�ാമ �സാദ്.െക, എ�ിവർ ഉൾെ��� ഒ� സമിതി �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം
സമിതി ഇട�ാല റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.
സമിതി 24.04.2018 ന് സമർ�ി� ഇട�ാല റിേ�ാർ�ിെല �പാർകൾ താെഴ വിവരി��വയാണ്.

1. അഡ�. നിയാസ് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് േഭദഗതികേളാെടയാണ് നട�ിലാേ��ത്. ഇേ�ാഴെ� ക�ി�ി ഒ�
മാസ�ിനകം ൈഫനൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�േ�ാൾ ഇ� സംബ�ി� �പാർശ നൽ��താണ്.

2. കാലി��് സർവകലാശാലാ േകാ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ് ന�ർ എം.24 െ� പാ� കാലാവധി 30 വർഷേ��്
�ടി ഇേ�ാഴെ� നിര�ിൽ വർ�ി�ി�ാ��താണ്.

3. ൈഫനൽ റിേ�ാർ�ിൽ എ�ാ െസാൈസ�ിക�െട�ം പാ��ക വർ�ി�ി��ത് സംബ�ി�് �പാർശ
നൽ��താണ്.

�ടർ�് 20/06/2018 െല സി�ിേ��് തീ�മാനം ന�ർ 2018.560 �കാരം ഇട�ാല റിേ�ാർ�് അംഗീകരി�ക�ം 30
വർഷേ��് �ടി പാ� കരാർ ദീർഘി�ി� നൽ��തിന് അ�മതി നൽ�ക�ം െച�ി��്. 29/05/2019 ന് ₹167/-
�തിമാസ വാടക നി�യി� െകാ�് 10 െസ�് �ലം കാലി��് സർവകലാശാലാ േകാ�േറ�ീവ് േ�ാർസ് ലിമി�ഡ്



ന�ർ എം.24 ന് 22/10/2017 തീയതി �ാബല�േ�ാെട 30 വർഷേ��് പാ��ിന് നൽകിെ�ാ� കരാർ  ഒ�
െവ�ി��്. ഇട�ാല റിേ�ാർ�് സമർ�ി�് ഒ� മാസം കഴി�ി�ം ൈഫനൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാ�തിനാൽ
26/07/2018, 26/02/2019 എ�ീ തീയതികളിൽ ഓർ��റി�് നൽകിെയ�ി�ം ക�ി�ി ൈഫനൽ റിേ�ാർ�്  
സമർ�ി�ക��ായി�ി�. 07/03/2019 ന് സി�ിേ��് �ന:സംഘടി�ി�തിെന �ടർ�് ക�ി�ി
കാലഹരണെ��ക��ായി.

18/05/2019െല 2019.351 ന�ർ സി�ിേ��് തീ�മാന�കാരം േഡാ.െക.ഡി.ബാ�േലയൻ (കൺവീനർ), �ീ. �ഗിൻ
േമാർലി, �ീ. െക.െക. ബാല��ൻ എ�ിവർ അംഗ�ളാ�ളള ഉപസമിതി േമൽ വിഷയം പഠി��തിനായി
�പീകരി�ി��്. ഈ സമിതി 30.11.2019 വെര�ം �പാർശകെളാ�ം സമർ�ി�ി�ി�. അഡ�. നിയാസ് ക�ി�ി
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�് 7 വർഷം കഴി�ി�ം അതിെല �പാർശകൾ നട�ാ�ാതി��ത് സർവകലാശാല�െട ഭാഗ�
നി��ായ ���മായ വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���. �പാർശകൾ നട�ാ��തി�ം, പാ��ക/�ലവാടക
കാലാ��തമായി ����തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-45   തിസീസ് സമർ�ി� വിദ�ാർ�ികൾ�് യഥാസമയം പി.എ�്.ഡി അവാർഡ് െച��ി�
ഗേവഷണ�മായി ബ�െ�� 2016 െല �ൾസ് ആ�് റ�േലഷൻ ഖ�ിക 9.7 �കാരം
(U.O.No.1313/2017/Admn/03.02.2017) തിസീസ് സമർ�ി�് 6 മാസ�ിനകം പി.എ�്.ഡി അവാർഡ്
െച�ണെമ�ിരിേ� ആയത് സമയബ�ിതമായി അവാർഡ് െച��തിൽ വീ� വ�ി��്. വിവിധ പഠനവ��കളിൽ
2018-19 വർഷ�ിൽ ആെക അവാർഡ് െച�ത് 176 പി.എ�്.ഡികളാണ്. 14 എ�ം മാ�മാണ് സമയബ�ിതമായി (6
മാസ�ിനകം) പി.എ�്.ഡി അവാർഡ് െച�ത്. അവേശഷി�� 162 എ��ം ൈവകിയാണ് പി.എ�്.ഡി അവാർഡ്
െച�ത്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 4/18.10.2019) മ�പടിയായി, താെഴ വിവരി��
കാരണ�ളാലാണ് പി.എ�്.ഡി. അവാർഡ് െച�ാൻ ൈവ��െത�് വിശദീകരി�ി��്.

1. തീസീസ് സമർ�ി��തിനാ�� അേപ�േയാെടാ�ം േവ� അ�ബ� േരഖകൾ യഥാസമയം േ�ാളർമാർ
സമർ�ി�ാ�തിനാൽ.
2.റിസർ�് ൈഗ�കൾ സമർ�ി�� ഏ�ാമിനർമാ�െട പാനൽ മി�േ�ാ�ം മാനദ��ൾ�്
അ��തമാകാ�തിനാൽ
3.എ�ാമിനർമാർ തീസീസ് പരിേശാധി�് നൽകാൻ എ��� കാലതാമസം.
    തട��ൾ പരിഹരി�് 2016-െല �ൾസ് ആ�് റ�േലഷൻ ഖ�ിക 9.7 �കാരം സമയബ�ിതമായി പി.എ�്.ഡി.
അവാർഡ് െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-46   �.ജി.സി.അ�വദി� ��വൻ േകാ�് േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി�ി�
17-04-2018െല Recommentations of Committee for allotment of programmes to UGC -HRDC for the year 2018-19
�കാരം കാലി��് സർവകലാശാല എ�്.ആർ.ഡി.സി - �് 24 േകാ�് േ�ാ�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ �.ജി.സി
അ�മതി നൽകിയി��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�മ നം. േകാ�് േ�ാ�ാം എ�ം

1 ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാം 4

2 റി�ഷർ േകാ�കൾ 11

3 ഇ�ർ ഡിസി�ിനറി റി�ഷർ േകാ�കൾ 5

4 േഷാർ�് ൈടം േകാ�കൾ 4

ആെക 24

Sl. No. Course

1 Orientation Programme (No. 102)

2 Orientation Programme (No. 103)

3 Orientation Programme (No. 104)

4 Orientation Programme (No. 105)

5 RC in Commerce and Mangement

6 RC in Mathematics and Statistics



7 RC in History and Cultural Studies

8 RC in Life Science

9 RC in Hindi

10 RC in Computer Applicaiton

11 RC in Libraray and Information Science

12 RC in Arabic

13 RC in English

14 RC in Gender Studies

15 RC in Nano Science

16 RC in Malayalam

17 RC in Gandhian Studies

18 RC in Media Studies

19 STC on Soft Skill Development

20 RC in Environmental Science

21 RC in Sanskrit

22 Soft Skill Development for Assitant Professors

23 Workshop on MOOC

24 Disaster Management

    രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2018-19 വർഷ�ിൽ േമൽ നൽകിയ �മ ന�ർ 1 �തൽ 19 വെര�� േകാഴ�്
േ�ാ�ാ�കൾ മാ�മാണ് സംഘടി�ി�ത്. ബാ�ി േകാ�കൾ (�മ ന�ർ 20 �തൽ 24) സംഘടി�ി�ി�. ഇത്
സംബ�ി�് നൽകിയ ഓ ഡി�് എൻക�യറി�് (നം.02/21.02.2020) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ 2015-16 വർഷം �തൽ
എ�്.ആർ.ഡി.സി�ളള ധനസഹായം ഒ� േകാടിയായി �.ജി.സി നിജെ���ിെയ�ം േകാഴ ്�കൾ
സംഘടി�ി�േ�ാൾ തെ� ടി.എ/ഡി.എ വ��ിയ വർ�നവ് കാരണം െചലവ് ഈ പരിധി കഴി�്
േപായതിനാലാണ് ബാ�ി േ�ാ�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ സാധി�ാതി��െത�ം വിശദീകരി�ി��്. ഭാവിയിൽ
െചലവ് പരിധി�ളളിൽ നി�് െകാ�് തെ� ��വൻ േ�ാ�ാ�ക�ം സംഘടി�ി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

3-47   േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ - അപാകതകൾ
2018-19 വർഷ�ിൽ 2 �ി ഡ് ൈട�്േസാളാർ പവർ �ാ�കൾ േടൺ കീ അടി�ാന�ിൽ �ാപി� ഇന�ിൽ
സർവകലാശാല 53,21,466/- �പ (₹2073206+3248260) െചലവഴി�. �ി ഡ് ൈട�് േസാളാർ പവർ �ാ�കളിൽ പകൽ
സമയ�് ഉത്പാദി�ി�� ഊർ�ം േനരി�് സ�ി�്േബാർഡിേല�് ന�ക�ം (ഊർ�ം ബാ�റിയിൽ േശഖരി�്
െവ��ി�) പകൽസമയെ� ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി�ക�മാണ് െച��ത്. ��ത ���ിക�െട
നിർവഹണ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

I. 30 KWP േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ , 500 Litre Per Day േസാളാർ വാ�ർ ഹീ�റിെ� സൈ�,
ഇൻ�േലഷൻ, െട�ിംഗ് & ക�ീഷനിംഗ് (ഫാ�ൽ�ി ഗ�് ഹൗസ് )

ഫയൽ നം. 195454/ENG – ED- ASST-2/2016/Admn.

എം. ��് ന�ർ - 3593

കരാ�കാരൻ - M/S േകരളാ േ��് ഇലേ�ാണി�് ഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ്, െകൽേ�ാൺ

കൺേ�ാൾസ് ഡിവി ഷൻ,അ�ർ

�ർ�ീകരണ കാലാവധി- 90 ദിവസം
ൈഫൻ – 344613, GST – 39206, IT – 39206, KCWWF – 20732

പി.സി.ബിൽ - 144/2018-19



ബിൽ �ക - 20,73,206
കരാ�കാരന് നൽകിയ �ക-16,29,449 (െച�് നം.179891/31.3.2019)

കരാർ നം. - E-30/2017-18 dt.13.10.2017
�ർ�ീകരി� തീയതി- 02.11.2018

1) MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) �െട 4.3.2016 െല 03/88/2015-16 GCRT ന�ർ ഉ�രവിെ�
ഖ�ിക.2(4) ( അന��ർ �മ നം. 2) �കാരം സർവകലാശാലകൾ�് േസാളാർ �ാ�് �ാപി��തിന് 30%
സബ് സിഡി ലഭി��തിന് അർഹത��്. െകൽേ�ാ�മായി െവ� കരാറിെല �േത�ക വ�വ� 4 �കാരം
െകൽേ�ാൺ േക�ാ�് െച� നിര�കൾ സം�ാന / േക� ഏജൻസികളിൽ നി�് ലഭി�� സബ് സിഡി �റ��
�കയായിരി�ണെമ�് വ�വ� െച�തായി കാ��. െകൽേ�ാൺ േക�ാ�് െച� 20,73,200/- �പ സബ് സിഡി
�റ�� �കയാെണ�ത് എ�കാരമാണ് ഉറ� വ��ിയത് എ�് വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓ ഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

2) െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ തെ� വാർഷികമായി പ്ളാൻറിൽ നി�് വിഭാവനം െച�
ഊർേ�ാത്പാദനം എ�െയ�ത് വ��മ�.
3)െക.എസ്.ഇ.ബി. നൽകിയ ൈഫനൽ എനർൈജേസഷൻ സർ�ിഫി��് ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�.

4)എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ (ഇല�ി�ൽ വിഭാഗം) 13.01.2020 ൽ ഹാജരാ�ിയ മീ�ർ റീഡിംഗിൽ 8/2019 �തൽ
1/2020 വെര �ാ�് ഉത്പാദി�ി� എനർജി �ജ�ം എ�ാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. ഇതിൽ നി�ം 8/2019 �തൽ
േസാളാർ �ാ�് �വർ�ന�മമ� എ�ത് വ��മാ��. എ�ിെമൻറ്  െഷഡ�ൾ �കാരം �ാപി�� ��ക�െട
െപർേഫാമൻസ്  െട�ിംഗ്, െമയി�നൻസ് എ�ിവ കരാ�കാരെ� ഉ�രവാദി�മാണ്.എ�ാൽ െപർേഫാമൻസ്
 െട�ിംഗ് നട�ി റിേ�ാർ�് നൽകിയതായി കാ��ി�. േസാളാർ �ാ�ിെ� അ����ണി നട�ിേയാ, എ��ം
നിലവിൽ �വർ�ന�മമാേണാ എ��ം വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓ ഡി�് എൻക�യറി നം.9/3.2.2020
ന് മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�.

II)അഡ് മിനിേ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ 50 KWP േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ

ഫയൽ നം - 195487/ENG – ED – ASST -2/2016/ Admn.

എം. ��് ന�ർ - 3662

കരാ�കാരൻ - M/S േകരളാ േ��് ഇലേ�ാണി�് ഡവല�്െമ�് േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് , െകൽേ�ാൺ

കൺേ�ാൾസ് ഡിവി ഷൻ,അ�ർ

�ർ�ീകരണ കാലാവധി- 120 ദിവസം

പി.സി.ബിൽ നം- 33/18-19

ബിൽ �ക - 32,48,266

കരാർ നം. - E31/2017-18 /13.10.2017

െചലവിെ� വിവരം

െച�് നം. 878537/19.7.2018 - 25000 പിഴ

878538/19.7.2018 - 64966 (ആദായനി�തി)

878539/ 19.7.2018 - 32158 (നി.െതാ.േ�മനിധി വിഹിതം)

878540/ 19.7.2019 - 325 ( �ണി.ഫ�് )

Ad. No. C071805019127/19.7.2018 - 3125817 (െകൽേ�ാൺ)
�ർ�ീകരി� തീയതി- 08.02.2018



�.ഒ നം. 564/2017/Admn. Dated 13.01.2017 �കാരം   േടൺ കീ അടി�ാന�ിൽ േസാളാർ പവർ �ാ�് നിർ�ി�ാൻ
50,00,000/- �പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ഏ��ം �റ� നിര�് േക�ാ�് െച�
െകൽേ�ാണിെ� 32,48,266/- �പ�െട െട�ർ അംഗീകരി�ക�ം, �ാപനം �ണിേവ�ി�ി�മായി കരാർ
െവ�ക�ം െച�. കരാർ �കാരം 13.2.2018 ൽ ���ി �ർ�ീകരിേ��താണ്. ���ി�െട ഫയൽ
പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1) MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) �െട 04.03.2016 െല 3/88/ 2015-16 GCRT ന�ർ ഉ�രവിെ�
ഖ�ിക 2(4) അന��ർ �മ നം. 2 �കാരം, സർവകലാശാലകൾ�് േസാളാർ �ാ�് �ാപി��തിന് 30%
സബ് സിഡി ലഭി��തിന് അർഹത��്. എ�ിെമ�് െഷ ഡ�ളിെല 4-ാമെ� വ�വ�യായി േക�ാ�് െച�
നിര�കൾ സം�ാന / േക� ഏജൻസികളിൽ നി�് ലഭി�� സബ് സിഡി �റ�� �കയായിരി�ം എ�്
വ�വ� െച�ി��്. െകൽേ�ാൺ േക�ാ�് െച� 32,48,266/- �പ സബ് സിഡി �റ�� �കയാെണ�്
എ�കാരമാണ് ഉറ� വ��ിയെത�് വ��മാ�ാൻ ആവ ശ�െ��് നൽകിയ ഓ ഡി�് എൻക�യറി നം.9/3.2.2020 ന്
മ�പടി ഹാജരാ�ിയി� .

2) െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�.ആയതിനാൽ തെ� വാർഷികമായി പ്ളാ�ിൽ നി�് വിഭാവനം െച�
ഊർേ�ാത്പാദനം എ�െയ�ത് വ��മ�.

3) െക.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ നി�് ലഭി� ൈഫനൽ എനർൈജേസഷൻ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

4) അഡ് മിനിേ�ഷൻ േ�ാ�ിെല ഇല�ിസി�ി മീ�ർ റീഡിംഗ് ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.
7/ ENGG/2018-19 തീയതി 14.01.2020 നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ �ാ�് �ാപി�� വഴി
സർവകലാശാല��ായ േന�ം വിലയി��ാൻ കഴി  �ി�ി�.

5)എ�ിെമൻറ്  െഷഡ�ൾ �കാരം, �ാപി�� പ്ളാ�ക�െട െപർേഫാമൻസ്  െട�ിംഗ്, െമയി�നൻസ് എ�ിവ
കരാ�കാ�െട ഉ�രവാദി�മാണ്. എ�ാൽ െപർേഫാമൻസ്  െട�ിംഗ് നട�ി റിേ�ാർ�് നൽകിയതായി കാ��ി�.

         േസാളാർ �ാ�കൾ �ാപി�തി� േശഷം കരാ�കാരൻ െമയി�നൻസ് നട�ി ത�ി�െ��ിൽ അതിെ�
വിവര�ം, ഈ ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�് െചലവ് വ�ി�െ��ിൽ അതിെ� വിശദാംശ��ം , േസാളാർ പവർ
�ാ�ക�െട �വർ�ന�മത, ഉത്പാദനേശഷി എ�ിവ സംബ�ി� റിേ�ാർ�ം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-48   എേ��് െഡവല�്െമ�് ഓഫീസിെല കാല�ഴ�ം െച� വാഹന�ൾ ഡിേ�ാസ് െച�ാൻ
കാലതാമസം
    26.09.2018 െല സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗ് ഐ�ം ന�ർ. 2018.1075 തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി
വാഹന��െട പരിപാലനം 10.10.2018 �തൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ�് നൽകി ഉ�രവായി��്. (�.ഒ.നം
11872/2018/Admn/09.10.2018 ) കാല�ഴ�ം കാരണം ഒഴിവാേ�� അവ�യിെല�ിയ വാഹന�ൾ
ഒഴിവാ��തി�ം, ഏ.ഡി േകാമൺ �ളിേല�് ര�് �തിയ വാഹന�ൾ വാ��തി�ം 30.01.2019 െല
സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗ് ഐ�ം ന�ർ. 2019.119 ആയി അംഗീകരി�ി��് 1854/2019/Admn /05.02.2019 �ണിേവ�ി�ി
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ, ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ എ�ിവരട�� ഒ�
ക�ി�ി ഉ�ാ�ക�ം കാല�ഴ�ം കാരണം ഒഴിവാേ�� അവ�യിെല�ിയ വാഹന�ൾ കെ��ി അവ�െട
ഒ� പ�ിക ഉ�ാ�ിയി��്. കാല�ഴ�ം, ഓടി��തി�� െചലവ്, പരിപാലനം, വാഹന��െട മ�് െചല�കൾ
എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ താെഴ�റ�� അ�് വാഹന�ൾ, മല�റം/േകാഴിേ�ാട് പി.ഡ��.ഡി
െമ�ാനി�ൽ വിഭാഗ�ിെ� സാ��പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ മാ�ം, ഒഴിവാ�ാ��താെണ�് ക�ി�ി
റിേ�ാർ�് െച�ി��്.

�മ നം. വാഹന ന�ർ വാഹന�ിെ� േമാ ഡൽ

1 KL 55 C 2312 AMBASSADOR GRAND CAR - 2008

2 KL 10 W 9441 AMBASSADOR GRAND CAR - 2005

3 KL 10 J 4998 TATA 407 - 1999

4 KL 11 P 5417 TOYOTA QUALIS - 2001



5 KL 10 Q 5999 TOYOTA QUALIS - 2003

5361/2019/12.04.2019 ന�ർ �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് �കാരം േമൽ�റ� വാഹന�ൾ ഡിസ് േപാസ് െച��തിന്
ഉ�രവായി�െ��ി�ം നാളി�വെര നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ഡിസ് േപാസ് െച��തി��
കാലതാമസം കാരണം വാഹന��െട �ാപ് വിലയിൽ �റവ് സംഭവി�െമ�തിനാൽ, വാഹന�ൾ അടിയ�ിരമായി
േലലം െച�് വി�ഴി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-49   േകബിളിംഗ് & െന�് വർ�ിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയി�ം സി സി ടി വി ക�ാമറ �ാപി�ി�ി�
ഫയൽ നം. 188516/പർേ�സ്-എ1-2017/അ�ിനിേ�ഷൻ

�ണിേവ�ി�ി �സ് ബിൽഡിംഗിെ� �ര� ഉറ�വ���തി�ം, െമഷീ�ക�െട �വർ�നം നിരീ�ി��തി�ം
സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറ �ാപി�ണെമ� �സ് ���ിെ� അഭി�ായ�ിെ��ം, ഇൻ�െമേ�ഷൻ എ�ിനീയ�െട
�പാർശ�െട�ം അടി�ാന�ിൽ െട�ർ �ണി�ക�ം 'Arnon Systems and Service, േകാഴിേ�ാട് എ�
�ാപന�ിെ� 2,94,570/- �പ�െട െട�ർ �.ഒ.നം. 3337/2018/അഡ് മിൻ തീയതി 16/03/2018 �കാരം
അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ �ാഫ് �ണിയൻ �തിനിധികൾ ���ി നട�ിലാ��ത് ശ�മായി
എതിർ�് 06.04.2018 ൽ െറ�ി�് േനാ�ീസ് നൽകിയതിെന �ടർ�്, ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിൽ െ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലർ, രജി�ാർ, ��് ���് എ�ിവ�െട സാ�ി���ിൽ �ണിയൻ
�തിനിധിക�മായി 09.04.2018 ൽ ചർ� നട�ി, റിേ�ാർ�് ൈവസ് ചാൻസലർ�് സമർ�ി�ി��്.
പരീ�ാഭവൻ, ഡിജി�ൽ വിംഗ്, പരീ�ാഭവൻ േ�ാർ, അ�ിനിേ�ഷൻ േ�ാർ, �സ് േ�ാർ, പ�ിേ�ഷൻ
ഓഫീസ�െട ഓഫീസ്, വിലേയറിയ െമഷീനറികൾ �ാപി�ി�ളള �ല�ൾ എ�ിവിട�ളിെലാ�ം തെ�
സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ �ാപി�ി�ി�ാെയ�ം, �സിൽ മാ�ം �ാപി��ത് ജീവന�ാേരാ�ളള �ൻവിധിയാെണ�ം,
�സിെ� �േവശന കവാടം, േഗ�്, ഇടനാഴി എ�ിവിട�ളിൽ ക�ാമറ �ാപി��തിന് എതിര�ാെയ�ം ചർ�യിൽ
അറിയി�തായാണ് റിേ�ാർ�ി�ളളത്. സം�ാനെ� സർ�ാർ ��കളിെലാ�ം തെ� സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ
�ാപി�ി�ി�ാെയ�ം, ഫയർ ആ�്  േസ�ി സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�ി�ാ� ��ിൽ സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ
�ാപി�ത് െകാ�മാ�ം �ര� ഉറ�ാ�ാൻ കഴിയി�, �ട�ിയ കാര��ൾ അറിയി�താ�ം റിേ�ാർ�ിൽ
�ചി�ി�ി��്.  
ചർ��െട അടി�ാന�ിൽ, ഓേരാ െമഷീ�ം നിരീ�ി��തിന് സി.സി.ടി.വി ക�ാമറ �ാപി�� ���ി
നിർ�ിെവ��തി�ം, ��ിെ� �േവശന കവാടം, േഗ�്, ഇടനാഴി എ�ിവിട�ളിൽ ക�ാമറ �ാപി��തി�ം
(ജീവന�ാർ േജാലി െച�� �ലം ഒഴിവാ�ിെകാ�് ) �പർശ െച�െകാ�ാണ് െ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലർ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ത്. ��ത �പാർശ നട�ിൽ വ��ിെകാ�് 13.04.2018 ൽ 4721/2018/അ�ൻ ന�റായി
�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�. ��ിെ� �ര�ിതത��ി�� സംവിധാനം ഒ���തിന് ജീവന�ാർ
എതി�നി�െത�ിനാെണ�് വ��മ�.
��ിൽ നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ക�ാമറ എവിെട�ം �ാപി�തായി കാണാൻ കഴി�ി�. ഫയലിെല
േരഖെ���ലിൽ നി�ം (�റി�്-44), ക�ാമറ േഹാൾ ഡറിൽ ഫി�് െച�് െസർവ�മായി ബ�ി�ി��െതാഴിെക�ളള
90% ���ി�ം �ർ�ീകരി�തായാണ് വ��മാ��ത്.
'Arnon Systems and Service, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�മായി ചമ� കരാർ, നൽകിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ
എ�ിവ ആരാ�് നൽകിയ ഓ   ഡി�് എൻക�യറി നം.7/�സ്/18-19 തീയതി 27.1.2020ന് മ�പടിയായി പർേ�സ്
വിഭാഗമാണ് കരാറിൽ ഏർെ��െത�ം, �സിൽ നി�് �ക നൽകിയി�ി� എ�മാണ് ��് ���്
വ��മാ�ിയത്. ��ത േരഖകൾ ആവശ�െ��് രജി�ാർ�് 22.02.2020 ൽ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ (SD-
2/Purchase/2018-19) നൽകിയതിന് സി.സി.ടി.വി ഇൻ�േലഷൻ �ർ�ിയാവാ�തിനാൽ �ാപന�മായി കരാർ
ചമ�കേയാ, �ാപന�ിന് �ക ൈകമാ�കേയാ െച�ി�ി�ാെയ� മ�പടിയാണ് 04.05.2020 ൽ രജി�ാർ
ലഭ�മാ�ിയത്.

േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ 2013, ഖ�ിക 9.60 നി�ർഷി��ത് �കാരം �വർ�ി�െട ��ികരമായ
�ർ�ീകരണ�ിനായി വിജയിയായ കരാ�കാര�മായി വിതരണ�ിൻെറ നിബ�നക�ം കരാർ
ലംഘന�ിേ��� നിയമനടപടിക�ം ഉൾെ��� ഒ� എ�ിെമൻറിൽ ഏർെ�േട�താണ്. കരാർ �ക�െട 5%
െപർേഫാമൻസ് െസക�രി�ി ഈടാ�ിയതിൻെറ വിശദാംശ��ം വാറ�ി കാലയളവ് സംബ�ി� വിശദാംശ��ം
ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�ാെത ക�ാമറ �ാപി�ാൻ “Arnon Systems and
Service” െന അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.



േക�ിംഗ് & െന�് വർ�ിംഗ് �ർ�ിയായി�െ��ിൽ സിസിടിവി ക�ാമറകൾ �ാപി��തി�� നടപടി

സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

3-50   �റി�് മാ�ിയ 3550 �ളകൾ േലലം െച�ി�ി�.
ഫയൽ നം.139541/ENG.DIV-ASST-ENG-CIVIL-4/2018/Admn

േഡാ.േജാൺമ�ായി െസൻറർ,��രിെല കാ�സി�� ഇല�ിക് ൈലനിേല�് നിൽ�� �ള���ൾ നീ�ം
െച��തിനാവശ�മായ സത�രനടപടികൾ ൈകെ�ാ�ണെമ�് ��ർ ഇല�ി�ൽ ഡിവിഷൻ എ�ി. എ �ിനീയർ
28.6.2018 െല ക�ിൽ ആവശ�െ��തിെൻറ അടി�ാന�ിൽ �ള���ൾ �റി��തിന് ക�േ�ഷൻ
�ണി�ക�ം,ഏ��ം �റ� �ക േക�ാ�് െച� �ീ.�ഹ�ദ്.പി, െകാള�ാ�ചാലി ,െപരി�ട�ാട് എ�
വ��ി�െട ക�േ�ഷൻ, �.ഒ.നം.10164/2018/ അ �ിൻ തീയതി.30.8.2018 �കാരം അംഗീകരി�ക�ം െച�.36
�ള���ളിൽ നി�ായി 3550 �ളകൾ െവ�ിയതിന് 27.09.2018 ൽ �വെടേചർ�ം �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.

െച�്നം./തീയതി �ക
133400/16.2.19 2858(ആദായനി�തി)
133401/16.2.19 3168(നി.െതാ.േ�.നിധി വിഹിതം)
133402/16.2.19 5714(ജി.എസ്.ടി) (32�പ-ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ)
133403/16.2.19 308228(കരാ�കാരൻ)

അളവ് ��കം നം.3270 -േപജ് 67 ൽ �വർ�ി�െട വിവര�ൾ േരഖെ���ക�ം േ�ാ�് രജി�ർ േപജ് 2 �കാരം
3550�ളകൾ േ�ാ�ിെല��ക�ം െച�ി��്. െവ�ി മാ�ിയ �ളക�െട വിലനിർ�യം നട��തിന് ��ർ
അസി.േഫാറ�് കൺസർേവ�േറാട് അഭ�ർ�ി�തിെൻറ അടി�ാന�ിൽ 3550 �ളകൾ�് ,അസി.േഫാറ�്
കൺസർേവ��െട SF2-1487/19 തീയതി 28.3.2019 ക�് �കാരം 5,77,200 �പ വില നിർ�യി�് നൽകിയി��്.
66415/ENGG-DIV-S 1-ASST-3/2017/ADMN.(ENGG DIV.)ന�ർ ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ �ളകൾ േലലം െച��തിന്
ദർഘാ�ം �ന. ദർഘാ�ം �ണി�തായി കാ��.എ�ാൽ േലല�ിൽ ആ�ം പെ���ി�ി� എ�ാണ് ഫയലിൽ
നി�് വ��മാ��ത്. േലലംനട�ാൻ ൈവ��ത് �ളകൾ മഴ�ം െവയി�േമ�് നശി�് േപാ��തി�ം,
സർവകലാശാല�് ലഭ�മാേക� �ക ന�മാ��തി�ം കാരണമാ�ം. ആയതിനാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ
സമയബ�ിതമായി �ടർനടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-51   െസ�ർ നട�ി�ിന് വാടകെ��� െക�ിട�ിെ� വാടക അടവാ��ി�
    2018-19 െല ഓഡി�മായി ബ�െ��് �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്(SMS) ��ി�റം,െസ�ർ േഫാർ ക���ർ
സയൻസ് &ഇൻേഫാർേമഷൻ െടേ�ാളജി (CCSIT) ��ി�റം എ�ിവ�െട െറ�് രജി�ർ, ഫയൽ എ�ിവ
പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1)�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്(SMS) ��ി�റം- െസ�ർ നട��തിന് �ീ.െക.െക.�ഹ�ദ് ഹനീഫ�െട
ഉടമ�തയി�� ക ു�ി�റെ� Diera Tower െൻറ 2-ാം നില �തിമാസം 37500/- �പ�് 01.08.2010 �തൽ വാ ടക�്
എ��ി��്. വാടക രജി�റിൽ 9/2016 വെര വാ ടക നൽകിയതിെൻറ വിവര�ൾ മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി��ത്.
01/10/2013 �തൽ 30/09/2016 വെര 3 വർഷേ��ാണ് ലീസ് എ�ിെമ�് ���ിയി��ത്. 10/2016 �തൽ കരാർ
���ിയി�ി�. സർവകലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� ബജ�ിൽ 4,50,000/- �പ �ാപന�ിെ� വാടക
നൽ��തിന് വകയി��ിെയ�ി�ം, �ക നൽകിയി�ി�. 10/2016 �തൽ കരാർ ���ാ�തിെ��ം വാടക
നൽകാ�തിെ��ം കാരണം ആവശ�െ�� െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ. 04/16.8.20 ന് ഹാജരാ�ിയ
മ�പടിയിൽ ജി.എസ്.ടി. നൽ���മായി ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി�ം െക�ിട ഉ ടമ�ം ത�ിൽ
ധാരണയിെല�ാ�തിെന �ടർ�് ലീസ് എ�ിെമ�് ���ിയി�ി� എ�ം, 2016 ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ വാടക
നൽകിയി�ി� എ�ം 7/11/2019 ൽ അേസാസിേയ�് േകാ ഓർഡിേന�ർ വ��മാ�ിയി��്. വിഷയ�ിൽ
തീർ��ാ�� �റ�് 2016 ഒേ�ാബർ മാസം �ത�� വാടക മാറി നൽ��താെണ�ം വിശദീകരണം
ഹാജരാ�ിയി��്.



2)െസ�ർ േഫാർ ക���ർ സയൻസ് &ഇൻേഫാർേമഷൻ െടേ�ാളജി (CCSIT) ��ി�റം- െസ�ർ നട��തിന്
�ീ.െക.െക. �ഹ�ദ് ഹനീഫ�െട ഉടമ�തയി�� ��ി�റെ� Diera Tower ൻെറ 3-ാം നില �തിമാസം 37500/-
�പ�് 01.08.2010 �തൽ വാ ടക�് എ��ി��്. വാടക രജി�റിൽ 9/2016 വെര വാ ടക നൽകിയതിെൻറ വിവര�ൾ
മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. 01/10/2013 �തൽ 3 വർഷേ��് അതായത് 30/09/2016 വെര മാ�മാണ് ലീസ്
എ�ിെമ�് ���ിയി��ത്. 9/2016 � േശഷം വാടക നൽകാ�തിെ� കാരണം ആരാ� െകാ�് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 3/20.08.2019 ന് മ�പടിയായി, ജി.എസ്.ടി. നൽ���മായി ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി�ം
െക�ിട ഉ ടമ�ം ത�ിൽ ധാരണയിെല�ാ�തിെന �ടർ�് ലീസ് എ�ിെമ�് ���ിയി�ി� എ�ം, 2016 ഒേ�ാബർ
മാസം �തൽ വാടക നൽകിയി�ി� എ�ം 7/11/2019 ൽ അേസാസിേയ�് േകാ ഓർഡിേന�ർ വ��മാ�ിയി��്.
വിഷയ�ിൽ തീർ��ാ�� �റ�് 2016 ഒേ�ാബർ മാസം �ത�� വാടക മാറി നൽ��താെണ�ം വിശദീകരണം
നൽകിയി��്.
�കളിൽ േചർ�ി�� വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ �ടർ നടപടി ൈകെ�ാളള ു�തിന് സർവകലാശാല അധി�ത�െട
�� �ണി��.

3-52   മരാമ�് ���ികൾ - നി�തികൾ ഈടാ�ിയതിൽ �റവ്
CBIC(central board of indirect taxes and customes) സർ�ലർ ന�ർ 65/39/2018-DoR തീയതി 14/09/2018 �കാരം
01/10/2018 �തൽ ഒ� േകാൺ�ാ�ിൽ 2ല�ം �പ�് �കളി�� വർ�ക�െട ബി�ിൽ നി�് 2% ജി.എസ്.ടി
ഇന�ിൽ പിടിേ��താണ്. �ടാെത ആദായ നി�തി, �വ ൃ�ി�ല�ം കണ�ിെല��ാെത വ��ികളിൽ നി�് 1
ശതമാന�ം �ാപന�ളിൽ നി�് 2 ശതമാന�ം നിര�ിൽ ഈടാേ��താണ്.എ�ാൽ കാലി��്
സർവകലാശാല�െട 2018-19 ൽ നിർ�ഹണം നട�ിയ മരാമ�് ���ിക�െട വർ�് ബി�കളിൽ നി�്
ആദായനി�തി, ജി.എസ്.ടി. എ�ിവ ഈടാ�ിയതിൽ അപാകതകൾ സംഭവി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട
െകാ���.

�മ
ന�ർ
(1)

���ി�െട
േപര്/
കരാ�കാരെ�
േപര്/ഫയൽ
ന�ർ
(2)

കരാ�കാരെ�
തരം
(3)

എം.
��്
ന�ർ
(4)

ആെക
���ി
�ല�ം
(െടൻഡർ
�റവ്
െച�
�ക)
(5)

ബിൽ
ന�ർ
(6)

ഈടാ�ിയ
നി�തികൾ

ഈടാേ��ിയി��
നി�തി

ഈടാ�ിയതിൽ
�റവ്

IT
(7)

GST
(8)

IT
(9)

GST
(10)

IT
(11)

GST
(12)

1

Providing tile
flooring to the
balance portion
of old and new
block of men’s
hostel

D2/264/18

Sabu O K

26.5% BER

വ��ി

3748

3750

3751

1918000/-
89/18-
19/31.10.18

17125 34250 19180 38360 2055 4110

2

Maintenance to
the C6
Quarters

D2/1220/18

K.A. Suresh

വ��ി
3621

3754
322757/-

147/18-
19/21.03.19

2882 5764 3228 6456 346 692

3 Replacing
existing steel
window –
Psychology &
Education
departments.

D1/1241/2018

വ��ി 3299 563940/- 145/18-19 5036 10070 5639 11279 603 1209



Muhammed
Afsal E.P.

4

Construction of
new road to
the Animal
House and new
life science
building

വ��ി 3691 1077153
122/2018-
19 തീയതി
31.01.2019

9618 19235 10772 21543 1154 2308

5

Design and
execution of 30
KWP Solar
power plant on
turnkey basis
and supply,
installation,
testing and
commissioninsg
of 500 PLD
solar water
heater at
Faculty guest
house No. 2
keltron

�ാപനം 3593 2073206
144/18-19
തീയതി
31/03/19

39206 39206 41464 41464 2258 2258

6

Providing shut
roofing to D3,
D6, D7 and D27
quarters.
D2/1372/2018

Brijesh C.

വ��ി 3729 766606
167/18-
19/31.03.19

6845 13689 7666 15332 821 1643

7

Rewiring of G
Type Quarters
in the
University
campus – No.
D3/E-RB/2018-
19/1

M/s S&S
Electricals,
Electrical
Contractors,
Alangad P.O.,
Kottapuram

�ാപനം 3512 377929
38/19-20

22.08.19
6749 6749 7559 7559 810 810

8

Modification
works at
Department of
Botany
(Demolishing
work water
profing
basement,
patch,
plastering etc)

D1/2051/2018

M/s Kenza
Engineering
Constructions,
KRS Building,
Cheelopadam

�ാപനം
3791

3797
614001

13/18-19

31.03.19
10965 10964 12280 12280 1315 1316

9 Construction of �ാപനം M.B. 3073804 126/18-19 54889 54890 61476 61476 6587 6586



first and
second floor of
academic block
ITSR,
Chethalayam

Estimate
Amount :
26400000

D1/360/2018/

കരാ�കാരെ�
േപര്: M/s TATI
Constructions
PVT Ltd.

No.
3935

M.B.
No.
3935

3586610 159/18-19 64047 64047 71732 71732 7685 7685

M.B.
No.
4007

2744685 22/19-20 49012 49013 54894 54894 5882 5881

M.B.
No.
4007

6908756 78/19-20 123370 123371 138175 138175 14805 14804

10

Providing new
PVC water
suply line from
water
treatment plant
to single
officers’s
hostel,
International
hostel etc.

T. Ajay

15.5 % BER

D2/138/2018

വ��ി 3373 706100
142/18-19

27.02.19
6305 12609 7061 14122 756 1513

11

Replacing of
damaged GI
sheet roofing
of E7, E8, E9,
E10, E11, E12, E13,
E19, E20 & E22
quarters.

D2-2253/2018

M.P. Babu

21.2% BER

വ��ി 3921 866283
168/18-19

20/03/19
7735 15469 8663 17326 928 1857

12

Urgent
maintenance
work to
quarters No. B5

െക.എസ്.
�േരഷ്,
കാ�തി��ി
ഹൗസ്,
വാകടവ്,
കട��ി

D2/2440/2018

വ��ി 3632 553893 55/19-20 4946 9891 5539 11078 593 1187

13 maintenance
work to
quarters No.
C4.

എം.പി. ബാ�,
േമെലേ�ായിൻ

വ��ി 3032 461518 50/19-20 4121 8241 4615 9230 494 989



ഹൗസ്,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

D2/1643/2018

14

Maintenance
work to No. C5
quarters

െക.എ.
�േരഷ്

കാ�തി��ി
ഹൗസ്,
വാകടവ്,
കട��ി

D2/1571/2018

വ��ി 3989 419838 11/19-20 3749 7497 4198 8397 449 900

15

Extending and
modifying the
water supply
store and
remarking and
strengthening
the car sheds
and passage
for plumpers
room etc.

D2/279/2018

�ീ �ിേജഷ്
സി.

െത�ിൻെതാടി
വീട്

േത�ി�ലം
പി.ഒ.

വ��ി

3260

3765

&

3150

419853 198/18-19 3749 7497 4198 8397 449 900

47990 56648

ജി.എസ്.ടി ഈടാ��തിൽ �റവ് വ� 56648 �പ�ം ആദായ നി�തി ഇന�ിൽ �റവ് വ� 47990 �പ�ം
ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർവകലാശാലാ �േഖന ബ�െ�� വ��കളിേല�് ഒ�േ��താണ്.

3-53   മരാമ�് ���ികൾ - കരാ�കൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉപേയാഗി�� �ാ�് േപ�റിെ�
�ല��ിൽ �റവ്- ₹91709 സം�ാന സർ�ാരിന് ന�ം
2018 െല േകരള ഫിനാൻസ് ആ�് വ��് 4, ഉപവ��് 4 (എ) �കാരം, മരാമ�് �വർ�ികൾ�് കരാർ ഉട�ടി
െവ�േ�ാൾ കരാർ �ക�െട ഓേരാ 1000 �പ�ം ഒ� �പ നിര�ിൽ �റ�ത് 200 �പ�ം പരമാവധി ഒ� ല��ം
എ� പരിധി�് വിേധയമായ �ല��� ��േപ�ർ ഉപേയാഗിേ��താണ്. എ�ാൽ 2018 - 19 ൽ കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി മരാമ�് ���ികൾ�് ഉട�ടി െവ�ത് േമൽ�റ� നിര�ിൽ �റ� �ല��� ��േപ�റിലാണ്.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

���ി�െട േപര്
കരാ�കാരെ�
േപര്

എ�ിെമ�്
നം/
തീയതി

ഫയൽ നം
TS Amount
(ല��ിൽ)

െട�ർ
�റവ്
%

കരാർ �ക
(ല��ിൽ)

ആവശ�മായ
�� കടലാസ്
�ല�ം

(₹)

ഉപേയാഗി�
���ടലാസ്
�ല�ം

(₹)

�റവ്

(₹)

1 േലഡീസ് േഹാ�ൽ അന�് - ൈടൽപാകൽ �ീ. അമീർ O M 1/3.4.18 ഡി 2/149/18 45 22.52 34.54 3454 3300 154

2 െബാ�ാനി�ൽ ഗാർഡൻ അല�ാര േവലി നിർ�ാണം �ീ. ജാഫർ പി 2/3.4.18 ഡി1/1238/18 13.65 4.8 12.27 1227 200 1027

3 ടാേഗാർ നിേഗതൻ - േമാഡിഫിേ�ഷൻ വർ�്
െകൻസ
എൻജി.
കൺ��ൻസ്

3/4.4.18 ഡി1/1655/17 6.1 1 5.75 575 200 375



4 പരീ� ഭവൻ - കാർ പാർ�ിംഗ് ഏരിയ നവീകരണം �ീ. ��ി
െമാ�ീൻ ��ി
െക

4/4.4.18 ഡി1/ 120/18 21 1.5 19.81 1981 200 1781

5 പാർ�് - അല�ാര െഫൻസിംഗിെ� വി�ലീകരണം
െകൻസ
എൻജി.
കൺ��ൻസ്

5/4.4.18 ഡി1/ 216/18 10 5.2 8.62 862 200 662

6 എ ംബി എ �ാസ് ��കൾ�് സീലിംഗ് & േകാേമ�് ഡി�ാർ�് െമ�് േ�ാറിംഗ് ജാഫർ. പി 4/4.4.18 ഡി1/ 171/18 9 2.20 8 800 200 600

7 G type ക�ാർേ�ർസ് റി�യർ
െകൻസ
എൻജി.
കൺ��ൻസ്

7/4.4.18 ഡി2/139/18 48 7.9 42..73 4273 500 3773

8 എഡി േ�ാ�ിെല ഓ�ൺ റാ�കളിേല�് ഷ�ർ നിർ�ാണം ൈല� എം 8/6.4.18 ഡി1/ 1260/18 3 1 2.9 290 200 90

9 െമൻസ് േഹാ�ൽ റിസർ�് േ�ാ�് ൈടൽ പാകൽ ജാഫർ പി 11/6.4.18 ഡി2/3447/17 10 13.8 6.68 668 500 168

10
HOD �ം േബാ�ണി, �ം നം 101 – ഫാൾസ് സീലിംഗ് െപയി�ിംഗ്
���ികൾ

��ി
െമാ�ീൻ ��ി
െക

12/19.4.18 ഡി1/1284/18 3.2 13 3.07 307 200 107

11 അഡ��ർസ് േ�ാ് �്സ് പാർ�് അൻവർ പി 13/23.4.18 ഡി1/123/18 12 13.67 10.03 1003 200 803

12
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ ��ർ - േകാൺഫരൻസ് ഹാൾ ക���ർ
ലാബ് - ൈടൽ േ�ാറിങ് ആൻഡ് സീലിംഗ്

ജാഫർ പി 17/4.7.18 ഡി2/326/18 7 17.2 5.28 528 200 328

13 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ ര�ാം നില നിർ�ാണം
െകൻസ
എൻജി.
കൺ��ൻസ്

19/9.7.18 ഡി1/1200/18 80 13.9 68.07 6807 200 6607

14
െസമിനാർ േകാ���് ജം. - ഓഡിേ�ാറിയം, ഇ ൈട�് േകാേ�ർസ് - പിവിസി
വാ�ർ സൈ� ൈലൻ

വി പി െമാ�ീൻ
��ി

20/11.7.18 ഡി1/702/18 32.4 2.3 31.6 3160 200 2960

15 ടീ�ർസ് �ാ�് - െ�ാൈഫൽ ഷീ�് അടി�ൽ
എ ആർ
കൺ��ൻസ്

21/17.7.18 ഡി1/ /18 20 19.3 16.01 1601 200 1401

16 �ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയം - ��േവലി നിർ�ാണം , ��ിംഗ് �ം നിർ�ാണം
എ ആർ
കൺ��ൻസ്

22/17.7.18 ഡി1/ 409/18 78 22.01 60.31 6031 200 5831

17 ITSR േചതാലയം - െമൻ സ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം
ടാ�ി
കൺ��ൻസ്

25/24.7.18 ഡി1/361 /18 277 19 219.6 21960 200 21760

18 ITSR േചതാലയം - AD േ�ാ�് ഒ�്, ര�് നില നിർ�ാണം
ടാ�ി
കൺ��ൻസ്

27/30.7.18 ഡി1/ 360/18 236 17 187.52 18752 200 18552

19 െമൻസ് േഹാ�ൽ - ഓൾഡ് & ന� േ�ാ�് ൈടൽ പാകൽ സാ� ഒ െക 36/13.9.18 ഡി2/ 264/18 26.1 26.51 19.04 1904 200 1704

20 െബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ അേക�റിയം നിർ�ാണം ജാഫർ പി 44/23.10.18 ഡി1/ 528/18 10 1.8 7.05 705 200 505

21 വാ�ർ സൈ� േ�ാർ എ��ൻഷൻ �ിേജഷ് സി 46/26.10.18 ഡി2/ 279/18 10 10.12 8.81 881 200 681

22
വാ�ർ �ീ�്െമ�് �ാൻ - സിംഗിൾ ഓഫീസർസ് േഹാ�ൽ വാ�ർ സൈ�
ൈലൻ നിർ�ാണം

ടി അജയ് 49/26.10.18 ഡി2/ 138/18 11.4 15.5 9.61 961 200 761

23 െമൻസ് േഹാ�ൽ അന�് െസ�ി�് ടാ�് നിർ�ാണം ടി അജയ് 50/27.10.18
ഡി2/
/852/18

7 18 5.36 536 200 336

24 C6 ക�ാർേ�ർസ് െമയിേ�നൻസ് �േരഷ് െക എ 52/29.10.18 ഡി2/ 1220/18 4.5 15 3.75 375 200 175

25
ൈസേ�ാളജി & എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് - അ�മിനിയം ൈ�ഡിംഗ്
വിൻേഡാ ഷേ�ർസ് നിർ�ാണം

�ഹ�ദ്
അഫിസൽ ഇ
പി

54/8.11.18 ഡി1/ 1241/18 7.8 19.9 5.96 596 200 396

26 D ൈട�് േകാേ�ർസ് - ഷീ�് �ഫിംഗ് �ിേജഷ് സി 56/27.11.18 ഡി1/ 1372/18 9.5 16.2 7.68 768 200 568

27 ൈസേ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�് �ന��ാരണം ജാഫർ പി 57/5.12.18 ഡി1/ 166/18 3.1 3.19 319 200 119

28
െബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ - വാ�ർ  �ീ�്െമ�് �ാ�് േകാ�ൗ�് വാൾ
നിർ�ാണം.

ടി.��ഹ�ദ് 60/19.12.18 ഡി2/1711 /18 5.4 16.77 4.44 444 200 244

29
േബാ�ണി ഡി�ാർ �്െമ�്

�ന��ാരണം

െമൻസ എൻജി.
ക�നി

62/24.12.18 ഡി1/ 2051/18 8 23.1 6.09 609 200 409

30
ഗ�് ഹൗസ് കി�ൻ,ൈഡനിംഗ് ഹാൾ

�ന��ാരണം

എ.ആർ .

കൺ��ൻ

74/19.02.19 ഡി1/ 1848/18 11 16.3 8.74 874 200 674

31
സയൻസ് ഡി�ാർ�്െമൻറ് െസൻ�ൽ േകാ�സി�് േ�ാ�് െപയി�ിംഗ് &
കർ�ൻ

എം.പി. ബാ� 76 /19.2.19 ഡി1/ 2271/18 9 30.21 5.65 565 200 365

32 ഫിസി�് ഡി�ാർ �്െമ�് -�ം ബി10 േമാഡിഫിേ�ഷൻ
െമൻസ എൻജി.
ക�നി

77/ 21.02.19 ഡി1/ 2272/18 8 16.1 6.03 603 200 403

33 സി.എ�്. �ഹ�ദ് േകായ െചയർ ബിൽഡിംഗ് നിർ�ാണം ടി.� ു�ഹ�ദ് 78/ 21.02.19 ഡി1/ 1792/18 45 18.57 35.83 3583 200 3383

34
േബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ

കനാൽ ലി�് േറാഡ് നിർ�ാണം

ടി.� ു�ഹ�ദ് 79 /21.2..19 ഡി1/1251/18 8.9 19.68 6.84 684 200 484

35
േബാ�ാണി�ൽ ഗാർഡൻ �ളം

ലി�് േറാഡ് നിർ�ാണം

ടി.� ു�ഹ�ദ് 80/02.03.19 ഡി2/2525/18 11.5 23.48 8.44 844 200 644

36
H6A&B,47A,&B ക�ാർേ�ർസ്

�ഫിംങ് ഷീ�് മാ�ൾ

എം.പി. ബാ� 83/6.3.19 ഡി2/2161/18 5.5 21.21 4.22 422 200 222

37 H 20&45 ക�ാർേ�ർസ് അടിയ�ിര റി�യർ എം.പി. ബാ� 84/6.3.19 ഡി2/2332/18 65 10.53 57.16 5716 200 5516

38
ഇ ൈട�് ക�ാർേ�ർസ് �ഫിംഗ്

ഷീ�് മാ�ൽ

എം.പി. ബാ� 86/6.3,19 ഡി2/2253/18 11.75 21.21 8.95 895 200 695

39
H ൈട�് ക�ാർേ�ർസ് �ഫിംഗ്

ഷീ�് മാ�ൽ

എം.പി. ബാ� 87/6.3.19
ഡി2/
1485/18

10.4 21.21 8.16 816 200 616

40 D2&D18 ക�ാർേ�ർസ് െമയി�നൻസ് ജാഫർ. പി. 88/12.3..19 ഡി2/2520/18 72 15.2 60.3 6030 200 5830

91709



േമൽ പറ� �കാരം �റ� വില�ളള �� േപ�ർ ഉപേയാഗി�ത് കാരണം ₹91709 േകരള സർ�ാരിന് ന�ം
സംഭവി�ി��്. ഈ �ക ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാ�ി �ഷറിയിൽ ഒ�േ��താണ്.

3-54   ക�ാർേ��കളിെല േക� വ� ജി.ഐ. ഷീ�കൾ െപാളി� മാ�ിയത്- �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�.
ക�ാർേ��ക�െട േമൽ�രയിെല േക� വ� ജി.ഐ. ഷീ�കൾ മാ�ി 0.5 mm കന�� �തിയ ഷീ�ി�� ���ികൾ
2018-19 ൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിയി��്. േമൽ ���ിക�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��
ഫയൽ   പരിേശാധി�േ�ാൾ   െപാളി� മാ�ിയ ഷീ�കൾ�് പകരം �തിയവ ഉപേയാഗി�് േമൽ�ര �നർ
നിർ�ി�ി�െ��ി�ം െപാളി�് മാ�ിയ ഷീ�ക�ം മ�് അ�ബ� വ���ം, പഴയ ഇ�� വ��ൾ എ� നിലയിൽ  
വിൽപന നട�കേയാ �ന�പേയാഗേയാഗ�മായവ എ� നിലയിൽ േ�ാ�ിൽ വരവ് േചർ�കേയാ െച�ി�. ഇ�
സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�.നം
(1)

���ി�െട േപര്/
കരാ�കാരെ� േപര്/
ഫയൽ നം. /

എ�ിെമ�് നം.
(2)

എം.
��്
നം./
േപജ്
ന�ർ
(3)

െച�
���ി�െട
അളവ്
(എം2)
(4)

നൽകിയ
നിര�്

Rs/m2
(5)

നൽകിയ
�ക(₹)
(6)

ബിൽ നം./
തീയതി

�ക
(7)

1

H8, H9, H21, H24, H26,
H28, H37
ക�ാർേ��ക�െട

GI ഷീ�് േമൽ�ര മാ�ൽ

�ീ. ബാ�.
േമേലേപായിൽ

File No. D2/1485/2018

Agreement No.87/2018-
19 dt 06.03.2019

3967/2 734.24 m2 96.21 70641.23

183/2018-19

തീ.
26.03.2019

₹ 819416

2

Replacing of damaged
GI Sheet roofing of F3

quarters

Brijesh. C

Agreement No.

34/30.8.2018

File No. D2/1398/2018

13.3% BER

3310/62 87.005 m2 96.21 8370.75

73/2018-19

തീ. 30.10.2018

₹ 14733/-

3 Replacing damaged GI
sheet roofing of E7, E8,
E9, E10, E11, E12, E13, E19,
E20 & E22 Quarters

File No. D2/2253/2018

MP. Babu 21.21% BER

3921/24 1171.92 m2 96.21 112750 168/2018-19

തീ. 20.3.19

₹ 866283/-



Agreement No.

86/06.03.2019

4

Replacing damaged GI
sheet roofing at D30
and D31 Quarters

File No. D2/1298/2018

MP. Babu 23.13% BER

Agreement No.

85/06.03.2019

3811/9 315 m2 96.21 30306.15

156/2019-20

തീ. 19.07.2019

₹ 212618/-

5

Sheet roofing at main
press building

File No. D1/1710/2018

Haris. P.K

17.7% BER

Agreement No.
55/21.11.18

3807/14 241.69 m2 96.21 23252.99

120/2018-19

തീ. 17.01.2019

₹ 195630/-

6

Providing Sheet roofing
to D3, D6, D7 and D 27

File No. D2/1372/18,
Agreement No.
56/27.11.18

Brijesh. C

3729 &
3811/1,2

315 m2 96.21 30306.15

6/2019-20

തീ.
08.08.2019

₹ 212618

7

Maintenance works to
Quarters C4

MP.Balan, Melepoyil
House, Medical College,
Calicut

Agreement No. 90/18-
19 dated 16.3.19

File No.

D2/1643/2018

3547/44 70.47 m2 96.21 6779.92

50/2019-20

തീ.06.09.2019

₹ 461518

8 Maintenance works to
Quarters B5

MP.Balan, Melepoyil
House, Medical College,
Calicut

Agreement No. 94/18-
19 dated 16.9.19

3628/17 195.83 m2 96.21 18840.80 55/2019-20

തീ.11.10.2019

₹ 553893



File No.

D2/2440/2018

ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.4/15.01.20), പഴയ ഷീ�ിെ� ഭാഗ�ൾ �ാ�ായി േലലം െച�്
വിൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ�് വ��മാ�ിയി��്. ഇ�ാര��ിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�് വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3-55   ഐ.ടി.എസ്.ആർ. െചതലയം െമൻസ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം -പ�തി ല��ം ൈകവരി�ി�
ഫയൽ നം.-D1/361/2018

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ൈ�ബൽ �ഡീസ് ആ�് റിസർ�്, െചതലയം െമൻസ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം എ� ബ�. വർഷ
േ�ാജ�ിനായി ആെക 3,10,00,000/- �പ�െട ഭരണാ�മതി�ം 2,77,00,000/- �പ�െട സാേ�തിക അ�മതി�ം
ലഭി�ി��. 2018-19 വർഷം ഈ പ�തി�ായി 80,00,000/- �പ വകയി��ക�ം �� �ി�െട
നിർ�ാണ�ിനായി െട�ർ �ണി�ക�ം െച�. ഏ��ം �റ� �ക േക�ാ�് െച� M/s TATI Constructions Pvt.
Ltd. എ� ക�നി�് കരാർ നൽ�ക�ം, �ാപനം 24/07/2018ന് സർവകലാശാല�മായി 25/18-19 ന�റായി കരാർ
െവ�ക�ം െച�. എ�ാൽ കരാർ െവ�് 8 മാസം കഴി�ി�ം ���ി നിർ�ഹണ�ിനായി ൈസ�്
ൈകമാറാതി��തിനാൽ, േറ�് റിൈവസ് െച�് ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�കേയാ,
അ�ാ� പ�ം െട�ർ റ�് െച�് െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�ം അഡീഷണൽ െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�ം തിരിെക
നൽ�കേയാ െച�ണെമ�് ആവശ�െ��് 01/03/2019 ൽ TATI Constructions Pvt. Ltd. സർവകലാശാല�് ക�്
നൽ�ക��ായി.

േഹാ�ൽ നിർ�ാണ�ിനായി െതരെ��� �ലം ഉൾെ��� സർേ� ന�ർ 60 ൽ (േ�ാ�് ന�ർ 30, കിട�ഴി
വിേ�ജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി താ��്, വയനാട് ജി�)ഉൾെ�� വ�വിൽ നിൽ�� മര�ൾ �റി��തിനായി
13/12/2018 ൽ േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി അസി��് കൺസർ േവ�ർ നൽകിയ അ�മതി , മരം �റി��തിനായി റവന�
ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� അ�മതി �ടി ആവശ�മായതിനാൽ റ�് െച��തായി അസി��് കൺസർേവ�ർ ഓഫ് േഫാറ�്
(എ.സി.എഫ്.) , ക���െട WSF-3/1417/2018 തീയതി 10.01.2019 ന�ർ ക�് �കാരം അറിയി�താ�ം ടി �േദശ�്
വേനതര �വർ�ന�ൾ നട��ത് ബ�. ൈഹേ�ാടതി WP(C) ന�ർ 41273/2018 തീയതി 21/12/2018
നം.ഇട�ാല ഉ�രവ് �കാരം േ� െച�താ�ം ആയതിനാൽ കരാർ റ�ാ�ി കരാ�കാരന് െസക�രി�ി
െഡേ�ാസി�്,അഡീഷണൽ െപർേഫാർമൻസ് ഗ�ാര�ി, എ�ിവ തിരിെക നൽകണെമ�ം 15/03/2019 ൽ
എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ( സിവിൽ) റിേ�ാർ�് െച�. ഇതിെൻറ അടി�ാന�ിൽ കരാർ റ�ാ�ക�ം, 2.7.2019ൽ
െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്,അഡീഷണൽ െപർേഫാർമൻസ് ഗ�ാര�ി, എ�ിവ TATI Constructions തിരിെക നൽ�ക�ം
െച�.

ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.
1)െട�ർ �ണി��തിന് �ൻപായി തട�മി�ാെത �മി�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ണെമ�� ജി.ഒ. (പി) നം.
13/2013/PWD തീയതി 1.2.2012 ( KPWD മാ�വൽ 2012) , െസ�ൻ 2003 �കാര�� വ�വ� ഈ ���ി
നിർ�ഹണ�ിൽ ലംഘി�െ��. 20.6.2018 ൽ െട�ർ �ണി�െവ�ി�ം, മരം �റി��തി�� അ�മതി�ായി
േഫാറ�് ഡി�ാർ�്െമ�ിന് ക�യ�ത് 16.8.2018 ൽ മാ�മാണ്. ടി ���ി�് െട�ർ �ണി��തിന് �ൻപ്
നിർ�ാണ�ിന് െതരെ��� വ� ആയതിന് േയാജ�മാേണാെയ�് ഉറ�് വ��ാെത െട�ർ �ണി�ക�ം
24.7.2018ൽ കരാർ െവ�ക�ം െച� നടപടി �മ�കാരമ�. അപാകത�് വിശദീകരണം ആരാ�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.1/ENGG/2018-19 ന് KPWD മാ�വൽ 2012- െസ�ൻ 2102.3 ൽ �തിപാദി�� െസ�ിംഗ് ഔ�്
കരാ�കാരെൻറ ഉ�രവാദി��മാെണ� മ�പടിയാണ് ഹാജരാ�ിയത്.

2)േ� െവേ��് െച�് ���ി �നരാരംഭി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിവരം അറിയി�ാൻ
ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് വിശദാംശ�ൾ പി.എൽ.ഡി �ാ�ിൽ നി�്
ലഭ�മാ��താെണ�ാണ് മ�പടി ഹാജരാ�ിയത്.കരാർ െവ�് മാസ�ൾ കഴി�ി�ം റവന� വ��ിൽ നി�ം
അ�മതി വാ�കേയാ ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�ം േ� ഒഴിവാ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�കേയാ
െച�ാതി��ത് അധി�ത�െട അനാ�യാണ്.



3)എ�ാ�ി�മപരിയായി പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട താമസം ഉൾെ�െട�� അടി�ാന സൗകര��ിന്
ഉപകരി�മായി�� 80,00,000/- �പയാണ് അധി�ത�െട പിടി�േക� �ലം പാഴായിേ�ായത്.

��ത സാഹചര��ിൽ േഹാ�ൽ നിർ�ാണ�ിന് തട�മായി നൽ�� നിയമ ���ൾ പരിഹരി�് നിർ�ാണം
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

ഭാഗം -4 
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം

4-1   വാർഷികകണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം

ഇനം വരവ് െചലവ്

പ�തിയിതരം 3009142872/- 2374013387/-

പ�തി 583605425/- 659506182/-

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 77856670/- 79017669/-

ഋണശീർഷകം 484718205/- 487636604/-

ആെക 4155323172/- 3600173842/-

4-2   സാ��ിക നില

�ൻ ബാ�ി (വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം) 1947801928

വര�കൾ
തൻവർഷെ� വരവ് (AFS �കാരം) 4155323172

4156499460�ൻവർഷ�ളിെല പണമാ�ാ� െച�കൾ തിരിെക
വരവിെല��ത്

1176288

ആെക വര�കൾ 6104301388

െചല�കൾ

തൻവർഷെ� െചലവ്(AFS �കാരം) 3600173842

3604708832
Excess debit adjusted against written back check 2343331

�ൻ വർഷ�ളിെല എ�തി ത�ിയ െച�കൾ ���ി
െചലവ് െച�ത്

37549

Account of LC Payment 2154110

31/03/2019 െല നീ�ിയിരി�് വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം 2499592556

4-3   െപാ��െ���ൽ പ�ിക

31/03/2019 െല നീ�ിയിരി�് (വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം) 2499592556

(+)
��ക

പണമാ�ാ� െച�കൾ 138638639/-

149976004

െത�ായി/അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക 5363862/-

ബാ�് െഡബി�് െച�തിൽ �റവ് വ� �ക 37,229/-

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ തൻവർഷം
�മീകരി�ാ� �ക

5936274/-

(-)
�റ�ക

തൻവർഷം വര� വ�തിൽ ബാ�് അ�� വർഷം
വര� േരഖെ���ിയ �ക

73480/-
17721218

വിേദശ ഡിഡി �ടി�ിക അഡ്ജ�് െച� �ക 742458/-

വരവ് വ�തിൽ �റവായി െ�ഡി�് െച� �ക 11,73,540 /-

തരം തിരി�ാ��ം അധികമായി െഡബി�്
െച��മായ �ക

3486858/-



അധികമായി െഡബി�് െച�ത് (മ��വ) 762335/-

L.C. ഇന�ിൽ ബാ�് െഡബി�് െച�തിൽ
�മീകരി�ാ� �ക

2739545/-

Cash in transit 187000/-

EPF ഇന�ിൽ ബാ�് �റ� െച� �ക 3041469/-

അ ഡ�ാൻസ് െപെ��് േഫാർ പർേ�സ് – CPRCS
pending adjustment

3057233/-

Excess payment from bank 2457300/-

31/03/2019 െല നീ�ിയിരി�് (ബാ�് അെ�ൗ�കൾ �കാരം) 2631847342/-

    

4-4   ബാ�് നീ�ിയിരി�് വിശദംശ�ൾ

�.ന അ�ൗ�ിെ� േപര് അ�ൗ�് ന�ർ നീ�ിയിരി�് (₹)

1 േ��് ബാ�് നം.2 അ�ൗ�് 57018247335 3700041

2 േ��് ബാ�് എസ് 9 അ�ൗ�് 57018247391 72427704

3 േ��് ബാ�് നം.10 അ�ൗ�് 57018247404 59442019

4 കനറാ ബാ�്, തി�ര�ാടി 0825201001109 725205

5 സബ് �ഷറി - പി.ഡി.അ�ൗ�് Pd code 81 6334517

6 �ഷറി STSB 799011400000130 180032276

7 േ��് ബാ�് നം.7 അ�ൗ�് 57018247380 393623

8 എൽ.സി. മാർജിൻ മണി െഡേ�ാസി�് ------- 1550000

9 േ��് ബാ�് നം.5 അ�ൗ�് 57018247368 3130664

10 സി�ിേ��് ബാ�് - 216/193 44052160000193 243445

11 സി�ിേ��് ബാ�് - 0096 44052140000096 10420

12 സി�ിേ��് ബാ�് - എഫ്.ഡി.അ�ൗ�് 44054180002930 7353705

13 സർവകലാശാല െസ�ർ, ആേ�ാ�് ------ (234474)

14 സർവകലാശാല െസ�ർ, കടമ�് ------ 38721

15 സർവകലാശാല െസ�ർ, കവര�ി ------- (627121)

16 േ��് ബാ�് - ഇ.ഇ.എഫ്.സി, േത�ി�ലം 67054364548 116550

17 കനറാ ബാ�് ഇ.ഇ.എഫ്.സി 825101077009 404910

18 േ��് ബാ�് നം.1 ,കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാം 57018247324 19587176

19 േപെമ�് അ�ൗ�് (പാർ�് I & IV) 67081532625 70941738

20 േപെമ�് അ�ൗ�് (പാർ�് IIA) 67360239166 25332933

21 േപെമ�് അ�ൗ�് (പാർ�് II B & D) 67360239676 175278122

22 േപെമ�് അ�ൗ�് (പാർ�് II C) 67360239597 43980961

23 േപെമ�് അ�ൗ�് (പാർ�് III ) 67360239439 42627691

24 േ��് ബാ�് അ�ൗ�് 67169769523 36180883

25 േ��് ബാ�് അ�ൗ�് (എൻ.എസ്.എസ് ) 67177998543 8117278

26 ബഷീർ െചയർ 67212887970 3813



27 േ�ാർട്സ് & െഗയിംസ് (സംഭാവന) 67216300093 1306052

28 ഇ�ാമിക് െചയർ 67216081423 448649

29 േ��് ബാ�് ഓൺൈലൻ െപയ് െമ�് 67221669064 1513319

30
ഓൺൈലൻ സർ�ിഫി��്
േവരിഫിേ�ഷൻ

67198576274 13571209

31 ഇ െപെ��് അ�ൗ�് 67268360541 934383

32 ഇ െ�ാക�ർെമ�് െ�ാജ�് 67228312415 19658280

33 �സ അ�ൗ�് 67322926915 871800

34 എൻേഡാവ്െമ�് പലിശ 67325960759 1243801

35 ഫ�് �ാൻ�ർ അ�ൗ�് 67360239315 33283538

36 െപെ��് േഗ�് േവ 67382582990 393240

37 �സ�കാല എഫ്.ഡി.അെ�ൗ�ിെല �ക ------- 1009209122

38 മ�് എഫ്.ഡി. അ�ൗ�് ------- 386082909

39 ടി.പി.എ. അ�ൗ�് 390 401172837

40 ഇ-െപെ��് അ�ൗ�് േപാ�് ഓഫീസ് - 1183870

41 തനത് ഫ�് അ�ൗ�് 67360228166 368654

42 �സ – ശാ�യാൻ അ�ൗ�് - 308842

43 േ��് ബാ�് ��ർ ------ 8213

44 എസ്.ബി.ടി., തലേ�രി ------ 23165

45 എസ്.എ.പി. - കനറാ ബാ�് ------ 1000

46 എം.എ�്.ആർ.ഡി. �ീം 1329195

47 ജി.ഐ.എ.എൻ �ിം 1094306

48 എം. പി.എൽ .എ.ഡി. 748158

ആെക 2631847342

ക ുറി�്:- ആേ�ാ�് (�.ന 13), കവര�ി (�.ന 15) എ�ീ ബാ�് അ�ൗ�കൾ യഥാർ��ി�ളളവയ�. െചല�കൾ�ളള �ക �ൻ�റായി
നൽ�ക�ം പി�ീട് �മീകരി�ക�ം െച�� രീതി അവലബി�തിനാലാണ് നീ�ിയിരി�് �ക െനഗ�ീവ് വ�ത്. 

ഇടപാ�കൾ നട�ാ� ബാ�് അ�ൗ�കൾ – അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�് നീ�ിയിരി�് �കസർവകലാശാല
ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ��താണ്.
�.ജി.സി. ഹ�മൻ റിേസാ�് െഡവല�്െമ�് െസ�ർ
1. �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം ലഭി�� �ൻ�ർ �കകൾ, ഗ�് വാടക �ട�ിയവ ഒഴിെക മ�ിന�ളിൽ ലഭി��
െച�കൾ മാ��തിനായി ഡയറ��െട േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ. േത�ി�ാലം ശാഖയിൽ 05/03/2009 ൽ
67080035271ാം അ�ൗ�് ആരംഭി�ക��ായി. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ �റി�് പഠി�ാൻ സർ�ാർ
നിേയാഗി� �ദയ�മാരി ക�ീഷെ� �വർ�ന�ിനായി സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� �ക�െട വരവ് െചല�ക�ം
ഈ അ�ൗ�ിൽ �ടിയാണ് നട�െ��ി�ളളത്. ഈ അ�ൗ�ിൽ 25/12/2016 ന് 18,814/- �പ നീ�ിയിരി���്.
25.12.2016 ന് േശഷം ഈ അ�ൗ�ിൽ ഇടപാ�കൾ ഒ�ം തെ� നട�ിയി�ി�. ഇടപാ�കൾ ഇ�ാ� ഈ ബാ�്
അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�് നീ�ിയിരി�് �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ��താണ്.
2. റി�ഷർ േകാ�ിൽ പെ���� അധ�ാപകർ�് േജണൽ ത�ാറാ�ി നൽകാനായി 01-09-2016 ന് 5200/- �പ
�ാഥമിക നിേ�പേ�ാെട ആരംഭി� 67374703012 ന�ർ അ�ൗ�ിൽ (എസ്.ബി.ഐ �െട കാലി��്
�ണിേവ�ി�ി ശാഖ) 16.01.2017 ന് 16048/- �പ നീ�ിയിരി��്. 16.01.2017 േശഷം ഈ അ�ൗ�ി�െട
ഇടപാ�കെളാ�ം നട�ി�ി�. നിർ�ീവമായ ഈ അ�ൗ�് അവസാനി�ി�് ബാ�ി �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ
ഒ�േ��താണ്.



4-5   �ിരനിേ�പ�ൾ

വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിര
നിേ�പം (01.04.2018)

�സ�കാല നിേ�പം 540705684

ദീർഘകാല നിേ�പം 374800246

ആെക (എ) 915505930

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക

�സ�കാല നിേ�പം 550000000

ദീർഘകാല നിേ�പം 593000

ആെക (ബി) 550593000

പലിശ ലഭി�ത് (സി) 17985925

ആെക (എ+ബി+സി) 1484084855

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക

�സ�കാല നിേ�പം 84123646

ദീർഘകാല നിേ�പം 4669178

ആെക (ഡി) 88792824

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര
നിേ�പം (31.03.2019)

�സ�കാല നിേ�പം 1009209122

ദീർഘകാല നിേ�പം 386082909

ആെക (ഇ) 1395292031

�റി�് : വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 5 - ൽ നൽകിയി��്.

4-6   �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �കകൾ
    അഡ�ാൻസ് രജി�ർ �കാരം 2018-19 വാർഷിക വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�കളലായി 22507821/- �പ�െട �ൻ�ർ �കകൾ
�മീകരി�ാെത അവേശഷി��. വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളിലായി �മീകരി�ാ�� 45599949/- �പ�െട �ൻ��കെള സംബ�ി�
വിശദവിവര�ൾ 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം യാെതാ� �ടർ നടപടിക�ം നാളി�വെര
സ�ീകരി�ി�ി�. െക.എഫ്.സി. ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം അ�വദി�െ��� �ൻ��കൾ എ��ം െപെ��് തെ� �മീകരി�ണെമ�്
വ��മാ���്. യഥാസമയം �ൻ��കൾ �മീകരി�ാ�പ�ം തിരിെക ഈടാ��തിന് സ.ഉ. (അ) 1035/2000 ധന തീയതി
19/07/2000, സ.ഉ. (അ) 419/2011 ധന തീയതി 04/10/2011 ഉ�ര�കളിലായി സർ�ാർ കർശന നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ടി ഉ�ര�കൾ
�കാരം �ൻ�ർ �കകൾ ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ ഹാജരാേ���ം �ൻ�ർ �ക ൈക��ി േമൽ�ക ��വൻ െചലവഴി�ാെത
3 മാസ�ി��ിൽ �മീകരണ�ിന് അ�വദി�� ബി�കളിൽ െചലവഴി�ാ� �ക�് �ക ൈക��ിയ തീയതി �തൽ 18% വാർഷിക
പലിശ ഈടാേ��താണ്. 2018-19 വർഷ�ിൽ വിവിധ വ��കൾ�് അ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മീകരി�ാൻ അവേശഷിേ��
�കക�െട വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

വ��ിെ�
േപര്

�.ഒ. ന�ർ/തീയതി
െച�് ന�ർ/
തീയതി

പണം ൈക��ിയ
വ��ി

�ക �റി�കൾ

1
School of
Folklore
studies

4363/19/Admn./23/03/2019
333771-
27/03/19

േഡാ.ജിഷ സി.െക.
HOD
School of Folklore
Studies

20000
ഡി�ാർ�്െമ�്
േജർണൽ
�സി�ീകരി��തിന്

2
School of
Drama

940/19/Admn./21/01/19
133078-
25/01/19

േഡാ. �നിൽ �മാർ
HOD
School of Drama

106875 നിർ�ാണെചലവ്

3 “ 4010/19/Admn. 19/03/2019
333770-
27/03/19

�ീ വിേനാദ്
വി.എൻ.
അസി��്
െ�ാഫസർ
�ൾ ഓഫ് �ാമ

9000
പര�രാഗത
കലാ�പ�ൾ

4

ITSR (Tribal)
Institute of
Tribal Studies
& Research

14869/18/Admn. 20/12/2018 934855-17.01.19

അ�ൾ ല�ീഫ്
സി.
അസി��്
ഐ.ടി.എസ്.ആർ.

150000
3 ദിവസെ� േദശീയ
െസമിനാർ

5 Dean of 15094/2018-27/12/18 133029- വൽസരാജൻ പി.വി. 172500 34 മത് േദശീയ ഇ�ർ



Students
Welfare

25/01/19 ഡീൻ
DSW

�ണിേവ�ി�ി ��്
െഫ�ിവൽ

6 “ 2009/2019-07/12/19
133292-
12/02/19

ബാല���ണ�ൻ
വി.
എ.ആർ.
ഡി.എസ്.ഡ��.

94604
േസാണൽ ആർട്സ്
െഫ�ിവൽ
മ�് പരിപാടികൾ

7
Department of
Students Union

4183/19-21/03/2019
326/19-23/03/2019

333769-27.03.19

േഡാ. െഹർമൻ
പി.െജ.
�സിഡ�്
ഡി.എസ്.�.

142275
ഡി.എസ്.�. മാഗസിൻ
�സി�ീകരണം

8
Department of
Student’s
Welfare

4645/19/28/03/2019
367/19/29/03/2019

4277260-
31/03/19

ബാല���ണ�ൻ
വി. എ.ആർ.
ഡി.എസ്.ഡ��.

915765
ഇ�ർേസാൺ, 10 ഇന
പരിപാടികൾ

9 NSS 14775/18-18/12/2018
484736-
19/12/18

ബാല���ണ�ൻ
വി. എ.ആർ.
ഡി.എസ്.ഡ��.

1110000
െ�ഷ�ൽ ക�ാ�്, (18-
19)

10
Kavarathi
University
Study Centre

11860/18-09/10/18 5348-16/10/18
�േരഷ് വി.എസ്.
�ിൻസി�ൽ
കവര�ി

30750 വർ�്േഷാ�്

11 “ 532/19-14/01/2019 5381-18/01/19
�േരഷ് വി.എസ്.
�ിൻസി�ൽ
കവര�ി

129000
കമ�ണി�ി ലിവിംഗ്
കാ�്

12 “ 639/19-15/01/2019 5379-18/01/19
�േരഷ് വി.എസ്.
�ിൻസി�ൽ
കവര�ി

665800 �ഡി �ർ, ബി.എഡ്.

13
Anthroth
University
Study Centre

9323/18-03/08/2018 5337-17.09.18
�ൈബർ പി.
�ിൻസി�ൽ
ആേ�ാ�്

814600 �ഡി �ർ

14 “ 15088/18/26/12/2018 5366-10/07/19
�ൈബർ പി.
�ിൻസി�ൽ
ആേ�ാ�്

71250 േകാേളജ് മാഗസിൻ

15 “ 2292/19-12/02/19
197578-
25/02/19

�ൈബർ പി.
�ിൻസി�ൽ
ആേ�ാ�്

48300 െസമിനാർ, 1 Day

16
Kadamath
University
Study Centre

8470/18-12/07/2018 5323-20/07/18
രവീ�നാഥൻ
സി.െക.
�ിൻസി�ൽ

277500 �ഡി �ർ

17 “ 8260/18-09/07/2018 5322-20/07/18
രവീ�നാഥൻ
സി.െക.
�ിൻസി�ൽ

1147500 �ഡി �ർ

18 “ 9954/18-21/08/2018 5331-01/09/18
രവീ�നാഥൻ
സി.െക.
�ിൻസി�ൽ

122540
എ. േസാൺ,
�ട്േബാൾ �ർണെമ�്

19 Sanskrit 3615/19-12/03/19
333636-
16/03/19

ഗീതാ �മാരി
െക.െക.
എ�്.ഒ.ഡി.
സം�തം

50000
േജാർണൽ
�സി�ീകരണം

20

CSIF(Centre
for
Sophisticated
Instrumentation
Facility)

335/19-10/01/2019
935004-
12/03/19

േഡാ. �രളീധരൻ
െക.
ഡയറ�ർ
സി.എസ്.ഐ.എഫ്.

11300000 ഉപകരണം വാ�ൽ

21 “ 3232/19-02/03/2019
33407-
28/03/19

േഡാ. �രളീധരൻ
െക. ഡയറ�ർ
സി.എസ്.ഐ.എഫ്.

820000 ഉപകരണം വാ�ൽ

22 Distance 12876/18-02/11/2018 075090- പി. ശിവദാസൻ 360000 ബി.എ., ബി.േകാം.



Education 03/11/18 ഡയറ�ർ
എസ്.ഡി.ഇ.

ഓ�ൺ എൻ�ൻസ്
എ�ാം

23
Distance
Education (TA
Advance)

7920/18-02/07/2018
074934-
03/07/18

പി. ശിവദാസൻ
ഡയറ�ർ
എസ്.ഡി.ഇ.

100000
ടി.എ. ഡൽഹി മീ�ിംഗ്
അ��്

24
Physical
Education

4560/2018-11/04/2018
074797-
12/04/18

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി.
ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

117000

േകരള സേ�ാഷ്
േ�ാഫി ടീം
േജതാ�ൾ�്
സ�ീകരണം

25 “ 9517/2018-08/08/2018
557868-
20/08/18

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

30752
േബാ�ിംഗ് യംഗ്േ��്
േകാ�ിംഗ് ക�ാ�്
നട�വാൻ

26 “ 12094/18-15/10/18 881014-16/10/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

18750

ഇ�ർേകാളീജിേയ�്
ഇ�ർേസാൺ
േസാ�്േബാൾ
ചാ��ൻഷി�്

27 “ 13149/12-11/2018 881267-14/11/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

500000
െവയ്�് ലി�ിംഗ്
ചാ��ൻഷി�്
നട�ാൻ േവ�ി

28 “ 14171/18-04/12/18 132466
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

105180

ഇൻറർ �ണിേവ�ി�ി
�േഡാ
ചാ��ൻഷി�ിൽ
പെ���വാൻ

29 “ 143481-07/12/18 108825-11/12/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

108825
ചാ��ൻഷി�ിൽ
പെ���ാൻ

30 “ 14631/18-13/12/2018 132615-18/12/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

157220

ഓൾ �ട്േബാൾ
(��ഷ)
ചാ��ൻഷി�ിൽ
പെ���വാൻ

31 “ 14874-18-20/12/2018 132713-24/12/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

113100
ആൾ ഇ�� േഖാേഖാ
ചാ��ൻ
പെ���വാൻ

32 “ 14875-2018-20/12/18 132710-24/12/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

143400
ഓൾ ഇ�� േഹാ�ി
(W) ചാ��ൻഷി�ിൽ
പെ���ാൻ

33 “ 14958/21/12/18
132754-
26/12/18

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

81720
ഓൾ ഇ�� ടഗ് ഓഫ്
വാർ (m) ചാ��ൻഷി�്
(2018-19)

34 “ 15028/24/12/18 132810-28/12/18
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

106620
ഓൾ ഇ�� �േഡാ (M)
ചാ��ൻഷി�് 2018-19

35 “ 9/19-01/01/19
132862-
07/01/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

188475
IUSZ �ി��്
ചാ��ൻഷി�്
നട��തിന്

36 “ 112/2019-04/01/2019 132875/10/01/19
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

116325
AIUV ബാ�ി�ൻ
ചാ��ൻഷി�്

37 “ 793/19-17/01/2019
133030-
28/01/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

58500
AIUV െട�ീസ് (m)  
ചാ��ൻഷി�്

38 “ 808/19-17/01/2019 133041-23/01/19
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

150300
AIUU �ട്േബാൾ (W)
ചാ��ൻഷി�്

39 “ 1210/19-25/01/2019 133092-
28/01/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ

18750 ICT ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി,
െതയക് വാേ�ാ



ഡി.പി.ഇ. ചാ��ൻഷി�്

40 “ 1361/19-29/01/19 133122-30/01/19
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

121290
Iusz �ി��് (m),
ചാ��ൻഷി�്

41 “ 1234/19-25/01/19
133163-
04/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

100000 AIUV പവർലി�ിംഗ് (M)

42 “ 180-18/19-25/01/19
133164-
04/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

100000
AIUV പവർലി�ിംഗ്
(W)

43 “ 1494/19-31/01/19
133212-
06/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

125000
IUSZ �ി��് (W),
ചാ��ൻഷി�്

44 “ 1501/19-31/01/19
133213-
06/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

138000
AIU െന�് േബാൾ (M)
ചാ��ൻഷി�്

45 “ 1495/19-31/01/19
133214-
06/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

138000
AIU െന�് േബാൾ (W)
ചാ��ൻഷി�്

46 “ 1847/19-05/02/19
133239-
08/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

77775
IUSZ േടബിൾ െട�ീസ്
(W)

47 “ 2882/19/25/01/2019
333462-
28/02/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

510250 AIU േസാ�്േബാൾ (W)

48 “ 2886/19-25/02/19
333502-
05/03/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

94930
െതയ് ക�ാേ�ാ
ചാ��ൻഷി�് (M)

49 “ 2885/19-25/02/2019
333501-
05/03/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

94380
AIIU െതയക് േവാേ�ാ
(W) ചാ��ൻഷി�്

50 “ 3133/19-01/03/2019
333503-
05/03/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

99120
AIU േസാ�്േബാൾ (W)
ചാ��ൻഷി�്

51 “ 3236/19-02/03/19
333640-
16/03/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

130900
AIU േസാ�്േബാൾ (M)
ചാ��ൻഷി�്

52 “ 3849/19-16/03/2019
333675-
20/03/19

സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

30000
േകരള മീ�ിംഗ്
സ�ടി�ി��

53 “ 4627/19-28/03/19 nil
സ�ീർ �ൈസൻ
വി.പി. ഡയറ�ർ
ഡി.പി.ഇ.

75000
കളി�ാർ �് �ാ�്
സ��് വിതരണം
െച��

Total 22507821

4-7   ഓഡി�് ചാർജ്

2018-19 െല വരവ് ഇന�ൾ �ക

പ�തിേയതര �ീം �കാര�� വരവിന�ൾ

ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷനിൽ നി�� രസീ�കൾ(02) 123109249

അ�ാദമിേകതര വ��കളിൽ നി�� രസീ�കൾ(03) 75822186

അ�ാദമിക് വ��കളിൽ നി�� രസീ�കൾ(04) 23369015

പരീ�കളിൽ നി�� രസീ�കൾ(05) 621441002



മ�് രസീ�കൾ

1.വാ�കളി�ം �ൻ��കളി�ം നി�� പലിശ(06-1038-01)

51466995

2. മ�് രസീ�കൾ (06-1041-01) 6312268

3.മാലിന� േപ�ർ / �ാ�് നീ�ംെച�ൽ (06-1043-01) 1909994

4.സർവകലാശാലയിേല�� സംഭാവന (06-1045-01) 1998000

പ�തി �ീം �കാര�� വരവിന�ൾ

മ�് ഉറവിട�ളിൽ നി�� രസീ�കൾ (3) 347241895

െക�ിട�ിെ� വാടക (04-1381-01) 4737846

പാ��ം വിൽ�ന�ം (04-1382-01) 415136

േ�ാജ�ക�െട ഓവർെഹഡ് ചാർ�കൾ (01-1532-04) 1187035

ഓഡി�് ചാർജ് ഈടാ�ാ�� വരവ് 1259010621

2018-19 െല ഓഡി�് ചാർജ് (1%) 12590106

ഓഡി�് ചാർജ് സം�ി�ം

31.03.2018 ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 33933882/-

2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 12590106/-

ആെക ₹ 46523988/-

2018-19 ൽ അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർജ്
(2015-16 ₹109,23,169+ 2016-17 ₹ 109,30,343)

U.O No 881/2019 Admn dated 19.01.2019

₹ 2,18,53,512/-

31.03.2019 ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 24670476/-

31.03.2019 ന് ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക

വർഷം �ക

2017-18 ₹12080370/-

2018-19 ₹ 12590106/-

ആെക ₹ 24670476/-

31/03/2019 ൽ ഒ��ാൻ ബാ�ി��ായി�� 24670476/- �പയിൽ 12080370/- �പ (UO No.7319/2020/Admn
dated 06.08.2020) ചലാൻ ന�ർ KL011155878202021M തീയതി 06/10/2020 �കാരം ഒ��ിയി��്. ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�� തീയതിയിൽ 12590106/- �പയാണ് (2018-19) �ടി�ികയായി��ത്. ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ
ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-96 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാേ���ം
ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ, തി�വന��രം - 695 033 എ�
വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-8   ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം
(എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 4,15,53,23,172

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 3,60,01,73,842

വരവിന�ളി�� ന�ം 0



െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 64,72,867

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 47,83,318

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 76,314

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 1,20,033

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം -

(ബി). സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം , ഒ��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/തടസെ���ിയ �ക
എ�ിവ�െട വിവരം.

ഖ�ിക

നം

സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി�� �ക

സർവകലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

2-2 94,64,750

2-3 4,25,82,738

2-4     6,39,43,253

2-11 7,32,620

2-13 4,02,533

2-20 188764

2-21 210420

2-23 65,02,208

3-2 27,06,117

3-11 3766750

3-36 255920

3-39 26344

3-42 44,60,974

3-43 40080

ആെക 12,40,27,286 0 64,72,867 47,83,318

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

ഖ�ിക
നം

ഇനം ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

3-52

ജി.എസ്.ടി
56648
(28324 -സം�ാനം
28324- േക�ം)

�ീ. അനിൽക ുമാർ. വി.ആർ
�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ
എ �ിനീയറിംഗ് വക ു�്

ആദായ
നി�തി

47990
�ീ. അനിൽക ുമാർ. വി.ആർ
�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ
എ �ിനീയറിംഗ് വക ു�്

3-53 ��േപ�ർ 91,709
�ീ. അനിൽക ുമാർ. വി.ആർ
�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ
എ �ിനീയറിംഗ് വക ു�്

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

ഇ�



(ഇ). റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസം.

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക
േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ� (ഓഡി�് നട�
സമയെ�) ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം േമൽവിലാസംചാർജ്
െച�ാ��ത്

സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

3-2 27,06,117

�ീ. �ഹ�ദ് സാജിദ്. ടി
ഇൻസ ് � ുെമേ�ഷൻ എ�ിനീയർ
യ ൂണിേവഴ ്സി�ി സയൻസ്
ഇൻസ ് � ുെമേ�ഷൻ െസ�ർ
കാലി��് സർവകലാശാല

�ീ. �ഹ�ദ് സാജിദ്. ടി
“എക ്�സി”
കട�മ� പി.ഒ
മ�ട, മല�റം – 679624

4-9   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

�.ന
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

വർഷം
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ന�ർ / തീയതി            

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം

റിമാർ�്

1 1980-81 സി � എ2/1416/81 16.02.1982 7 തീർ�ാ�ാൻ
അടിയ�ര

നടപടി
സ�ീകരി

േ��താണ്.

2 1981-82 എൽ എഫ് സി � എ2/306/83 ,07.02.1983 35

3 1982-83 എൽ എഫ് സി � എ2/6217/83, 10.02.1984 45

4 1983-84 എൽ എഫ് സി � എ2/1910/84, 15.02.1985 35 ,,

5 1984-85 എൽ എഫ് സി � എ2/615/86, 14.02.1986 12 ,,

6 1985-86 എൽ എഫ് സി � എ2/1139/87, 16.02.1987 5 ,,

7 1986-87 എൽ എഫ് സി � എ2/1010/88, 22.02.1988 5 ,,

8 1987-88 എൽ എഫ് എ2/1289/89, 15.02.1989 10 ,,

9 1988-89 എൽ എഫ് എ2/1324/90, 15.02.1990 19 ,,

10 1989-90 എൽ എഫ് എ2/2348/91, 26.02.1991 17 ,,

11 1990-91 എൽ എഫ് എ2/1222/92, 17.02.1992 8 ,,

12 1991-92 എൽ എഫ് എ2/1710/93, 16.03.1993 14 ,,

13 1992-93 എൽ എഫ് എ2/1722/94, 22.03.1994 10 ,,

14 1993-94 എൽ എഫ് എ2/1941/95, 27.03.1995 28 ,,

15 1994-95 എൽ എഫ് എ2/1641/96, 20.03.1996 3 ,,

16 1995-96 എൽ എഫ് എ2/1896/97, 30.03.1997 18 ,,

17 1996-97 എൽ എഫ് എ2/1381/98, 17.03.1998 11 ,,

18 1997-98 എൽ എഫ് എ2/1360/99, 08.03.1999 9 ,,

19 1998-99 എൽ എഫ് എ2/1444/2000, 28.02.2000 9 ,,

20 1999-2000 എൽ എഫ് എ2/942/2001, 17.03.2001 21 ,,

21 2000-01 എൽ എഫ് സി �.എ1/217/2002, 09.04.2002 38 ,,

22 2001-02 എൽ എഫ് സി �.എ1/ 181(എ)/2002, 29.04.2003 48 ,,

23 2002-03 എൽ എ�ി�.എ1/181(എ)/2004, 12.01.2005/23.05.2005 46 ,,

24 2003-04 എൽ എഫ് സി �.എ1/1006/2005, 05.12.2005 44 ,,

25 2004-05 എൽ എഫ് സി �. എ1-913/2007, 05.10.2007 34 ,,

26 2005-06 എൽ എഫ് സി �. എ1/64/2008, 19.02.2008 27 ,,



27 2006-07 എൽ എഫ് സി �.എ1/450/2008, 23.09.2008 23 ,,

28 2007-08 എൽ എഫ് സി �.എ1/491/2009, 09.11.2009 20 ,,

29 2008-09 എൽ എഫ് സി �. എ1/840/2011, 15.09.2011 36 ,,

30 2009-10 എൽ എഫ് സി�./എ1/876/2012, 15.02.2013 47 ,,

31 2010-11 എൽ എഫ് സി �. എ1/905/2013, തീയതി. 30.08.2013 41 ,,

32 2011-12 എൽ എഫ് സി �. എ1/522/2014, 26.05.2014 53 ,,

33 2012-13 എൽ.എഫ്.സി.�. എ1/170/2015, തീയതി.25.03.2015 45 ,,

34 2013-14 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�.എ1/170/2016, തീയതി. 15.03.2016 39 ,,

35 2014-15 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�.എ1/624/2017, തീയതി.16.09.2017 46 ,,

36 2015-16 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�.എ1/625/2017, തീയതി. 16.09.2017 38 ,,

37 2016-17 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�.എ1/137/2018, തീയതി. 02.06.2018 131 ,,

38 2017-18 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�/എ1/605/2019 തീയതി 27.12.2019 73 ,,

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്

അ�ബ�ം-1
എസ്.ഇ.ഡി.എ. അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 3-11)

�മ
ന�ർ

1. വൗ�ർ ന�ർ &
തീയതി
2. െച�് ന�ർ,
തീയതി, �ക
3. േക�ീ�ത
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്
നട� �ലം

1. ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്
2. ത�ിക
3. േകാേളജിെ� േപര്

1. �ല�നിർ�യം
നട�ിയ തീയതി
(..... �തൽ ...... വെര)
2. (ആെക ദിവസം)

SEDA
ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ
�ക (ദിവസം x
₹250/₹400)

1) 33/1819 Dated
20/03/2019
611959/22.06.18
₹130873/-
NSS College of
Engineering, Palakkad

1. P. Krishna Prasad
Profossor
NSS College of Engineering, Palakkad

12.01.17 to 19.01.17
6 ദിവസം (6x250)

1500

2. Devi V.
Professor
NSSCE, Palakkad

12.01.17 to 13.01.17
2 ദിവസം (2x250)

500

3. Suseela A.
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 13.01.17
2 ദിവസം

500

4. Saju N.
Associate Profossor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 13.01.17
2 ദിവസം (2x250)

500

5. Jeema K. Cherian
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 14.01.17
3 ദിവസം (3x250)

750

6. Praveen Kumar C.
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17
1 ദിവസം

250

7. Praveen Kumar C.
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

13.01.17 and 16.01.17
2 ദിവസം (2x250)

500

8. Anoop Kumar M.V.
Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 1 ദിവസം 250

9. Priya S.
Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 and 13.01.17
2 ദിവസം (2x250)

500

10. Nimitha Muraleetharan 12.01.17 1 ദിവസം 250



Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

11. Nimitha Muraleetharan
Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

13.01.17 1 ദിവസം 250

12.Priya G. Das
Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 1 ദിവസം 250

13. Leena N.
Assistant Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 1 ദിവസം 250

14. Dr. P.R. Sree Mahadevan Pillai
Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 17.01.17
4 ദിവസം (4x250)

1000

15. Prince Vijay
Assistant Professor
Jawaharlal College of Engineering

12.01.17 to 16.01.17
3 ദിവസം (3x250)

750

16. Umadevi U.
Assistant Professor
MEA Engineering College, DMNA

12.01.17 to 16.01.17
3 ദിവസം (3x250)

750

17. Mohandas K.A.
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 17.01.17
4 ദിവസം (4x250)

1000

18. Dr. Umadevi P.P.
Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 16.01.17
3 ദിവസം (3x250)

750

19. Dr. A.K. Raji,
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 13.01.17
2 ദിവസം (2x250)

500

20. Radhakrishnan R.
Professor
NSS CE, Palakkad

13.01.17 1 ദിവസം 250

21. Dr. Rasmi G.
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

16.01.17 1 ദിവസം 250

22. S. Sindhu
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

16.01.17 and 17.01.17
2 ദിവസം

500

23. S. Sindhu
Associate Professor
NSS CE, Palakkad

16.01.17 and 17.01.17
2 ദിവസം

500

24. Dr. Jyalakshmi B.
Professor
NSS CE, Palakkad

13.01.17 to 17.01.17
3 ദിവസം

750

25. Anjali V.
Lecturer
NSS CE, Palakkad

12.01.17 to 13.01.17
2 ദിവസം

500

2) 1244
25/10/2018
615495, 08/11/2018,
253264

1. വി.െക. �രളീധരൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
02/12/2017 (6
ദിവസം )

2400

2. രജിത സി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
30/11/2017 (4
ദിവസം )

1600

3. �സാദ് പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
01/12/2017 (5
ദിവസം )

2000

4. �സാദ് സി.വി. 27/11/2017 to 1600



അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

30/11/2017 (4
ദിവസം )

5. �േമാദ് എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
30/11/2017 (4
ദിവസം )

1600

6. ഗിരീഷ് വി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
30/11/2017 (4
ദിവസം )

1600

7. ഇ� പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/2017 to
30/11/2017 (4
ദിവസം )

1600

3

1245, 29/10/2018
615496, 08/11/2018,
232800
CUIET േകാഹി�ർ

1. േഡാ. �േരശൻ പേരത്
�ിൻസി�ൽ
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
28/10/2017
(16 ദിവസം )

6400

2. േഡാ. �േരശൻ പേരത്
�ിൻസി�ൽ
IET കാലി��് സർവകലാശാല

12/09/2017 to
28/09/2017
(13 ദിവസം )

5200

3. േഡാ. �േരശൻ പേരത്
�ിൻസി�ൽ
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/20147 to
14/08/2017
(11 ദിവസം )

4400

4. േഡാ. �േരശൻ പേരത്
�ിൻസി�ൽ
IET കാലി��് സർവകലാശാല

03/10/2017 to
07/10/2017 (5
ദിവസം )

2000

5. െബ�ി വർഗീസ്
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
28/10/2017
(20 ദിവസം )

8000

6. െബ�ി വർഗീസ്
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
28/10/2017
(16 ദിവസം )

6400

7.രമ� ��ൻ സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
19/10/2017
(8 ദിവസം )

3200

8.രമ� ��ൻ സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
28/09/2017
(13 ദിവസം )

5200

9. സജി എൻ.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
1/10/2017
(4 ദിവസം )

1600

10. അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
19/10/2017
(7 ദിവസം )

2800

11. അ�ന എ.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
23/10/2017
(10 ദിവസം )

4000

12. ഹരി��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
25/10/2017
(13 ദിവസം )

5200

13. ആ�ഹ് എസ്.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

22/10/2017 to
28/10/2017
(12 ദിവസം )

4800

14. രാ�ൽ ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/10/2017 to
16/10/2017
(2 ദിവസം )

800

15. ധന� പി.
അസി��് െ�ാഫസർ 

09/10/2017 (1
ദിവസം )

400



IET കാലി��് സർവകലാശാല

16. �ീജി�് സി.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
20/10/2017
(8 ദിവസം )

3200

17. നിമ സലിം
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
11/10/2017
(3 ദിവസം )

1200

18. അ�ൺ എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

19/10/17 to
20/10/2017 (2
ദിവസം )

800

19. ചി� വി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017 to
11/10/2017
(3 ദിവസം )

1200

20. ൈഫത �ൈബർ
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

09/10/2017
(1 ദിവസം )

400

21. അനീഷ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
20/09/2017
(6 ദിവസം )

2400

22. സജി എൻ.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
19/09/2017
(6 ദിവസം )

2400

23. ബാ� ഫാ�ിമ മറിയം
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
18/09/2017
(5 ദിവസം )

2000

24. ദീപക് എം.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
19/09/2017
(6 ദിവസം )

2400

25. വിദ� െക.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
15/09/2017
(2 ദിവസം )

800

26. അ�ൺ എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
18/09/2017
(5 ദിവസം )

2000

27. ആ�ഹ് എസ്.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
18/09/2017
(4 ദിവസം )

1600

28. രാ�ൽ ��ൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
20/09/2017
(6 ദിവസം )

2400

29. ആന�് ��ൻ ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

13/09/2017 to
19/09/2017
(6 ദിവസം )

2400

30. വിദ� െക.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/2017 to
09/08/2017
(8 ദിവസം )

3200

31. അ�ൺ എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/2017 to
09/08/2017
(9 ദിവസം )

3600

32. �ഹ�ദ് െക.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/2017 to
09/08/2017
(5 ദിവസം )

2000

33. െസൗദാബി വി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/2017 to
10/08/2017
(10 ദിവസം )

4000

34. �ഹ�ദ് ��ി െക.സി.
ലക്ചറർ
IET കാലി��് സർവകലാശാല

01/08/2017 to
14/08/2017
(11 ദിവസം )

4400

35. ആന�് ��ൻ ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ 

01/08/2017 to
07/08/2017

2000



IET കാലി��് സർവകലാശാല (5 ദിവസം )

36. �ീജി�് സി.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

03/10/2017 to
04/10/2017
(2 ദിവസം )

800

37. അ�ൺ എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

03/10/2017 to
04/10/2017
(2 ദിവസം )

800

38. വിദ� െക.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

03/10/2017 to
04/10/2017
(2 ദിവസം )

800

39. ദീപക് എം.
അസി��് െ�ാഫസർ 
IET കാലി��് സർവകലാശാല

03/10/2017 to
05/10/2017
3 ദിവസം )

1200

3)

1247, 29/10/2018
615499, 08/11/2018
സാേമാറിൻസ്
��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

1.േദവ�മാർ െക.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

15/03/2017 to
22/03/2017
(8 ദിവസം )

2000

1.ജയ�മാർ ആർ .
അസി��് െ�ാഫസർ 
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

15/03/2017 to
22/03/2017
(8 ദിവസം )

2000

4)

1346, 07/11/2018
037315, 22/11/2018
പി.എം.ജി. േകാേളജ്,
ചാല�ടി

1. േഡാ. േജാേജാേമാൻ എൻ.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
12/05/2018
(9 ദിവസം )

3600

2. കനകച�ൻ സി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
11/05/2018
(8 ദിവസം )

3200

3. ഗിരീഷ് എം.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
10/05/2018
(7 ദിവസം )

2800

4. �ീധരൻ പി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
10/05/2018
(7 ദിവസം )

2800

5. േഡാ. സജി�മാർ െക.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
05/05/2018
(3 ദിവസം )

1200

6. േമാ�ി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
10/05/2018
(7 ദിവസം )

2800

7. ���മാർ പി.ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ 
പി.എം.ജി. േകാേളജ്, ചാല�ടി

03/05/2018 to
10/05/2018
(7 ദിവസം )

2800

4)

1205, 25/10/2018
615129, 31/10/2018
െസ�് േതാമസ്
േകാേളജ്, ��ർ

1. േതാമസ് േപാൾ െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
28/04/2018
(5 ദിവസം )

2000

2. ദിവ� േജാർജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
26/04/2018
(3 ദിവസം )

1200

3. ജിൽന േജാൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
26/04/2018
(3 ദിവസം )

1200

4. സിേജാ േജ�ബ് വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
25/04/2018
(2 ദിവസം )

800

5. അേജഷ് ആ�ണി
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
26/04/2018
(3 ദിവസം )

1200



6. േഡാ. ബി� േജാൺ എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

24/04/2018 to
27/04/2018
(4 ദിവസം )

1600

5)
1357, 07/11/2018
037352, 23/11/2018
സി.�. കാ�സ്

1. ഹാഫിസ് �ഹ�ദ് എൻ.പി.
െചയർമാൻ
േസാേഷ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�്
സി.�. കാ�സ്

19/01/2017 to
21/01/2017
(3 ദിവസം )

750

6)
1357. 07/11/2018
037353, 23/11/2018
സി.�. കാ�സ്

1. സ�ന എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േസാേഷ�ാളജി
സി.�. കാ�സ്

19/01/2017 to
21/01/2017
(3 ദിവസം )

750

7)

851/2018-19 Dated
22/03/2019
613729 Dated
13/09/2018-115812
എസ്.എൻ. േകാേളജ്
നാ�ിക
II & IV െസമ�ർ ബി.എ.
മലയാളം

1. റജി വി.എസ്.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
19/05/2018
(14 ദിവസം)

5600

2. രമ� ജയൻ സി.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
18/05/2018
(13 ദിവസം)

5200

3. �ശ� എം.ആർ.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

05/05/2018 –
18/05/2018
(9 ദിവസം)

3600

4. ടി� ടി.ആർ.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

11/05/2018 –
18/05/2018
(6 ദിവസം)

2400

5. ആര� വിശ�നാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

15/05/2018 –
18/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

6. േഡാ. പി.െക. �ശല�മാരി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

10/05/2018 –
18/05/2018
(6 ദിവസം)

2400

7. െക.എസ്. ലത
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
17/05/2018
(12 ദിവസം)

4800

8. അശ�തി െക.എ.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
17/05/2018
(12 ദിവസം)

4800

9. ശീതൾ എം.എസ്.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
17/05/2018
(12 ദിവസം)

4800

10. �ശ� എം.ആർ.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

03/05/2018 –
10/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

11. ആര� വിശ�നാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ. േകാേളജ് നാ�ിക

05/05/2018 –
14/05/2018
(7 ദിവസം)

2800

8

903/2018-19 Dated
14/03/2019
613842 – 27/09/2018
58900/-
സി.�. കാ�സ്
(I MCA Degree)

1. േഡാ. ലജീഷ് വി.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

15/09/2017-
28/09/2017
(9 ദിവസം)

3600

2. റജീന ടി., അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
23/09/2017
(8 ദിവസം)

3200

3. സി� പി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
20/09/2017
(6 ദിവസം)

2400



4. നിതിൻ പി.
ഗ�് ലക്ചറർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
18/09/2017
(4 ദിവസം)

1600

5. ര�ി േജാർജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
28/09/2017
(12 ദിവസം)

4800

6. അൽജി� ഖാദർ െക.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
23/09/2017
(8 ദിവസം)

3200

7. ടീന ജി. നാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
 സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
20/09/2017
(6 ദിവസം)

2400

8. സീമ എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
26/09/2017
(10 ദിവസം)

4000

9. ദിവ� �ീ എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
20/09/2017
(6 ദിവസം)

2400

10. േസാന രവീ�ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
20/09/2017
(6 ദിവസം)

2400

11. ൈവശാഖ് െക.എം.
ഗ�് ലക്ചറർ
സി.�. കാ�സ്

14/09/2017 –
26/09/2017
(10 ദിവസം)

4000

9)

984/2018-19 തീയതി
05/10/2018
െച�് നം. 614044
തീയതി 06/10/2018
�ക 48,740/-
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം
ബി.എ. അറബിക്
��ാം െസമ�ർ

1. �ീമതി സഫിയ ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/2017-
29/08/2017
(5 ദിവസം)

2000

2. �ീമതി ജനഹറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/2017-
29/08/2017
(4 ദിവസം)

1600

3. േഡാ. െമാഹ�ദ് െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/2017-
26/08/2017
(3 ദിവസം)

1200

4. േഡാ. അ�ൾ ഹമീദ് പി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/2017-
25/08/2017
(2 ദിവസം)

800

5. �ീ െമായ്ദീൻ ��ി െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/2017-
25/08/2017
(3 ദിവസം)

1200

10)

985/2018-19 തീയതി
05/10/2018
െചക് നം. 614045
തീയതി 06/10/2018
�ക 78,632/-
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം
ബി.എ. എ�േണാമി�്
ര�ാം െസമ�ർ

1. േഡാ. ��ഭ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
11/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

2. �ീ സജീവ് �.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

08/05/2018-
10/05/2018
(3 ദിവസം)

1200

3. �ീ ൈഹദരലി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

08/05/2018-
10/05/2018
(3 ദിവസം)

1200

4. �ീമതി ആമിന �വേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
10/05/2018
(3 ദിവസം)

1200



5. �ീ അ�ൾ സമീർ പി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
09/05/2018
(2 ദിവസം)

800

6. �ീ അഷറഫ് പനേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

08/05/2018-
10/05/2018
(3 ദിവസം)

1200

7. േഡാ. ��ഭ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
11/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

8. �ീ ൈഹദരലി െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
10/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

9. �ീ സജീവ് �.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
07/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

10. �ീ അഷറഫ് പനേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
07/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

11. �ീമതി ആമിന �വേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
10/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

12. �ീ അ�ൾ സമീർ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
07/05/2018
(4 ദിവസം)

1600

13. �ീ ജയ�ര� െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

03/05/2018-
05/05/2018
(3 ദിവസം)

1200

11)

995/2018-19 തീയതി
27/09/2018
െച�് നം. 614082 to
614084
തീയതി 08/10/2018
�ക 2,250/-
കാലി��്
സർവകലാശാല
കാ�സ്
എം.എസ്.സി.
ൈസേ�ാളജി
ഒ�ാം െസമ�ർ

1. േഡാ. ജയൻ സി.
െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

12/03/2014-
14/03/2014
(3 ദിവസം)

750

2. േഡാ. െക. മണിക�ൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

12/03/2014-
14/03/2014
(3 ദിവസം)

750

3. േഡാ. േബബി ശാരി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
സി.�. കാ�സ്

12/03/2014-
14/03/2014
(3 ദിവസം)

750

12)

967/2018-19
തീയതി 01/10/2018
െച�് ന�ർ 614026to
614027
തീയതി 05/10/2018
�ക 640/-
െസ�് േമരീസ്
േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ
ബേ�രി
ബി.എ. ഹി�റി - 1st &
4th െസമ�ർ (നവം. 16)
(െമയ് 17)

1. േഡാ. റാണി എസ്. പി�
അസി��് െ�ാഫസർ

27/11/2017-
30/11/2017
(4 ദിവസം)

1600

13) 1020/2018-19
തീയതി 28/03/2019
െച�് നം. 614141
തീയതി 08/10/2018

1. േഡാ. െക. ൈഷ�് �ഹ�ദ്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
MUA േകാേളജ്, �ളി�ൽ

08/11/2017-
18/11/2017
(11 ദിവസം)

4400



�ക 11600/-
MUAC, �ളി�ൽ
MA Post Aftal Ulama
Exam – നാലാം
െസമ�ർ

2. �ീ എൻ. �ഹ�ദ് അലി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
MUA േകാേളജ്

08/11/2017-
10/11/2017
(3 ദിവസം)

1200

14)

2504/2018-19 Dated
25/03/2019
െച�് നം. 383448
Dated 28/03/19
�ക 785/-
േഡാൺ േബാേ�ാ
േകാേളജ്, മ��ി
4th െസമ�ർ MSc
ഇലേ�ാണി�് (�ൺ
2018)

1. േസാജ എം. േജായ്
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
മ��ി, ��ർ  

13/08/18 – 14/08/18
(2 ദിവസം)

800

2. ഇ. വിജയ് ബാ�ിൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
മ��ി, ��ർ  

13/08/18 – 14/08/18
(2 ദിവസം)

800

3. ആ�ണി പി. െജയിംസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
മ��ി, ��ർ  

13/08/18 – 14/08/18
(2 ദിവസം)

800

15)

2505/2018-19 Dated
26/03/2019
െച�് നം. 383449
Dated 28/03/2019
�ക 27,208
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ
2nd and 4th Sem.
ബി.എസ്.സി. മാ�്
ഏ�ിൽ 2017 and 2018

1. ബാല��ൻ എ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

03/05/18-15/05/18
(10 ദിവസം)

4000

2. ര�ി എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

03/05/18-14/05/18
(9 ദിവസം)

3600

3. ലളിത െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

03/05/18-15/05/18
(9 ദിവസം)

3600

4. മാധവദാസ് എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

03/05/18-15/05/18
(3 ദിവസം)

1200

5. സംഗീത സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ

03/05/18-04/05/18
(2 ദിവസം)

800

16)

2506/2018-19 Dated
28/03/2019
െച�് നം. 383450
Dated 28/03/2019
�ക – 1,78,054/-
കാലി��്
സർവകലാശാല
ക�ാ�സ്
എം.ബി.എ. നാലാം
െസമ�ർ
�ൺ 2017 & 2018

1. േഡാ. വിജയച�ൻ പി�
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

26/07/18-14/08/18
(16 ദിവസം)

6400

2. േഡാ. എം.എ. േജാസഫ്
െ�ാഫസർ

26/07/18-04/08/18
(14 ദിവസം)

5600



ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

3. േഡാ. സതീഷ് ഇ.െക.
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

26/07/18-10/08/18
(14 ദിവസം)

5600

4.  േഡാ. അ�ബ�ർ സി�ീഖ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

26/07/18-02/08/18
(6 ദിവസം)

2400

5. േഡാ. വിജയച�ൻ പി�
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

18/09/18-04/10/18
(13 ദിവസം)

5200

6.  േഡാ. അ�ബ�ർ സി�ീഖ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

18/09/17-13/10/17
(11 ദിവസം)

4400

7. േഡാ. സതീഷ് ഇ.െക.
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

18/09/17-04/10/17
(10 ദിവസം)

4000

8. േഡാ. എം.എ. േജാസഫ്
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

18/09/17-06/10/17
(12 ദിവസം)

4800

9. ബി. േജാൺസൺ
െ�ാഫസർ
ഡി.സി.എം.എസ്.
കാലി��് സർവകലാശാല

18/09/17-04/10/17
(10 ദിവസം)

4000

17)

2507/2018-19 Dated
26/03/2019
െച�് നം. 383451
Dated 28/03/2019
�ക 2,38,268
െസ�് േതാമസ്
േകാേളജ്, ��ർ
ര�ാം െസമ�ർ

1.  േഡാ. േതാമസ് േപാൾ കാ��ാരൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

13/02/18-28/02/18
(7 ദിവസം)

2800

2. അേജഷ് ആ�ണി
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-21/02/18
(7 ദിവസം)

2800

3. േപാൾ േജാസ് പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-19/02/18
(5 ദിവസം)

2000

4. േഡാ. ബി� േജാൺ എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-20/02/18
(5 ദിവസം)

2000

5. െസൗമ� രാജൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-15/02/18
(2 ദിവസം)

800

6. ദിവ� േജാർജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-15/02/18
(2 ദിവസം)

800

7. സി� േജാർജ്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-15/02/18
(2 ദിവസം)

800

8. ജിൽന േജാൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-15/02/18
(2 ദിവസം)

800

9. െമ�ിൻ പി.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ

14/02/18-17/02/18
(4 ദിവസം)

1600



െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

10.  േഡാ. േതാമസ് േപാൾ കാ��ാരൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-21/02/18
(6 ദിവസം)

2400

11. ൈഡസ് ലാ�് ത�ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-21/02/18
(6 ദിവസം)

2400

12. േപാൾ േജാസ് പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-21/02/18
(2 ദിവസം)

800

13. േഡാ. ബി� േജാൺ എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/02/18-21/02/18
(4 ദിവസം)

1600

14. െസൗമ� രാജൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/11/18-15/11/18
(2 ദിവസം)

800

15. ദിവ� േജാർജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/11/18-15/11/18
(2 ദിവസം)

800

16. സി� േജാർജ്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/11/18-15/11/18
(2 ദിവസം)

800

17. ജിൽന േജാൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

14/11/18-15/11/18
(2 ദിവസം)

800

18)

2137/2018-19 dated
18/02/2019
92457 dated
22/02/2019
ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1. േഡാ. മായ സി. നായർ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

18/05/17 –
24/05/17
6 ദിവസം (6x400)

2400

2. േഡാ. െക.ആർ. ലീന
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

18/05/2017 –
22/05/17
4 ദിവസം

1600

3. േഡാ. എ.ആർ. ര�ി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

18/05/2017 –
19/05/17
2 ദിവസം

800

4. സജിതാ േമേനാൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

20/05/2017 –
22/05/17
2 ദിവസം

800

19)

2135/2018-19 dated
13/02/2019
92473 Dated
22/02/2019
ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

1. എം.െക. ഉ�ാൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

May 2018
6 ദിവസം

2400

2. �ഹമമദ് മ�ിൽെതാടി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

03/05/18
-08/05/18
5 ദിവസം

2000

20)

2171/2018-19 dated
13/02/2019
92630
സി.�. കാ�സ്
BVOC MLT Exam 2016

എം. രജദീഷ്
അസി��് െ�ാഫസർ, ൈമേ�ാ
ബേയാളജി
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്

04/09/18 to
05/09/18
2 ദിവസം

800

21) 2178/2018-19 dated
18/02/2019
92773 dated
27/02/2019
േഡാ. േജാൺ മ�ായി

1. വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/09/18 – 06/10/18
14 ദിവസം (14x400)

5600



െസ�ർ
അരണാ�കര

2. �മനം ടി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/09/18-05/10/18
13 ദിവസം

5200

3. േഡാ. �ശീല േമേനാൻ
ഫാ�ൾ�ി
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/10/18 – 28/10/18
7 ദിവസം

2800

4. �ീ�മാർ പി.
െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/09/18 –
27/09/18
7 ദിവസം

2800

5. എ.എസ്.റാഫി
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/09/18 –
28/09/18
7 ദിവസം

2800

6. േഡാ. ഫിേറാസ് പി.എസ്.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

18/09/18 – 03/10/18
7 ദിവസം

2800

8. വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

23/10/18 – 26/10/18
4 ദിവസം

1600

9. �മനം ടി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

23/10/18 – 24/10/18
2 ദിവസം

800

10. േഡാ. �ശീല േമേനാൻ ആർ.
െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

23/10/18 – 26/10/18
2 ദിവസം

800

11. േഡാ. േറാസ് േമാൾ േസവിയർ
അസി��് െ�ാഫസർ

23/10/18 – 26/10/18
4 ദിവസം

1600

12. േവ� േഗാപാലൻ പി.െക.
െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

23/10/18 – 24/10/18
2 ദിവസം

800

13. േഡാ. വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

29/10/18 – 31/10/18
3 ദിവസം

1200

15. �മനം ടി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

29/10/18 – 31/10/18
3 ദിവസം

1200

16. േവ� േഗാപാലൻ പി.െക.
െ�ാഫസർ

29/10/18 – 31/10/18
3 ദിവസം

1200

17. േഡാ. വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

08/10/18 – 22/10/18
10 ദിവസം

4000

19. േഡാ. വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
േഡാ. േജാൺ മ�ായി െസ�ർ
അരണാ�കര

06/12/18 – 10/12/18
3 ദിവസം

1200

22) 2182/2018-19 dated
13/02/2019
92781 dated
27/02/2019

1. മ�ള പി.പി. (െചയർ േപ�ൺ)
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
10 ദിവസം

2500



ഗവ. വിേ�ാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

2. േഡാ. അനിൽ �മാർ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

3. ഹരിദാസൻ എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

4. എം.പി. േര�
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
5 ദിവസം

1250

5. ആരതി അേശാക്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

6. �ശാ�് െക.വി.
ലക്ചറർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

7. േഡാ. അ�ബ�ർ െക.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

8. �ീവിദ� എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15.12.2016
1 ദിവസം

250

9. േറാസ് േമരി െക.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/2016-23/12/16
9 ദിവസം

2250

10. ഷീന േജാൺ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

11. �സീദ ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

12. േഡാ. നിള എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 25/12/16
9 ദിവസം

2250

13. രാഖി എൻ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

14. കവിത റാം ടി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
സി.എം. ഗവ. മ�സിക് േകാേളജ്,
പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

15. മീന പി. �മാർ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

16. �ീ�ിയ ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
9 ദിവസം

2250

17. ല�ി എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 23/12/16
6 ദിവസം

1500

18. �ീവിദ� എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

20/12/16 – 23/12/16
4 ദിവസം

1000

19. നജീബ് പി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16
21/12/16 – 23/12/16
4 ദിവസം

1000

20. േതാമസ് വി.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/12/16 – 20/12/16
21/12/16 – 23/12/16
8 ദിവസം

2000

21. മ�ള പി.പി. 15/12/2016 250



അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

1 ദിവസം

22. ആരതി അ�ാ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

14/03/17 – 16/03/17
3 ദിവസം

750

23. മീന പി. �മാർ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

24. േറാസ് േമരി െക.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

25. �സീദ ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

26. േഡാ. നിള എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

27. രാഖി എൻ.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

28. ല�ി എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

29. േഡാ. ഷീന േജാൺ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

30. �ീ�ിയ ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 15/03/17
3 ദിവസം

750

31. �ശാ�് െക.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

32. എം.പി. �ഹാൻസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/03/17 – 16/03/17
4 ദിവസം

1000

33. മ�ള പി.പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 -
9 ദിവസം

2250

34. േഡാ. ഷീന േജാൺ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 – 10/02/17
5 ദിവസം

1250

35. മീന പി. �മാർ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 –
07/02/17
2 ദിവസം

500

36. േഡാ. �സീദ ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

07/02/17 – 10/02/17
4 ദിവസം

1000

37. േഡാ. നിള എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

07/02/17 – 10/02/17
4 ദിവസം

1000

38. േഡാ. അനിൽ �മാർ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 – 13/02/17
6 ദിവസം

1500

39. ഹരിദാസൻ എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 – 10/02/17
5 ദിവസം

1250

40.. എം.പി. േര�
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 –
14/02/17
9 ദിവസം

2250

41. �ീ�ിയ ആർ. 06/02/17 – 2250



അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

14/02/17
9 ദിവസം

42. ആരതി അേശാക്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 –
14/02/17
7 ദിവസം

1750

43. രാഖി എൻ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 – 10/02/17
5 ദിവസം

1250

44. േതാമസ് വി.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/02/17 – 14/02/17
5 ദിവസം

1250

45. േഡാ. അ�ബ�ർ െക.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/02/17 – 14/02/17
5 ദിവസം

1250

46. നജീബ് പി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

08/02/17 – 14/02/17
5 ദിവസം

1250

47. ല�ി എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

06/02/17 –
14/02/17
7 ദിവസം

1750

23)

2203/2018-19 dated
16/02/2019
92842 dated
02/03/2019
പി.എസ്.എം.ഒ.
േകാേളജ്, തി�ര�ാടി

1. േഡാ. �.പി. മായൻ��ി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

 
22.2 2018 -24.2.2018
3 ദിവസം

1200

2. അ�ൾ റഷീദ് പി., അസി��്
െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

22/02/18 –
23/02/18
2 ദിവസം

800

3. സലീന എം., അസി��്
െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

22/02/18 –
23/02/18
2 ദിവസം

800

24)

2204/2018-19 Dated
26/02/2019
92843 Dated
02/03/2019
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

1. േജാഷി മാത�
അസി��് െ�ാഫസർ
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, �ൽ��ി

03/05/18 –
09/05/18
6 ദിവസം

2400

2. െഷൽമി ഫിലി�്
അസി��് െ�ാഫസർ
ജയ�ീ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �ൽ��ി

03/05/18 –
07/05/18
4 ദിവസം

1600

3. േഡാ. റാണി എസ്. പി�
അസി��് െ�ാഫസർ
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, �ൽ��ി

03/05/18 –
08/05/18
5 ദിവസം

2000

4. ലിസി പി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, �ൽ��ി

03/05/18 –
08/05/18
5 ദിവസം

2000

5. എൽേദാസ് സി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജയ�ീ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �ൽ��ി

03/05/18 –
08/05/18
5 ദിവസം

2000

25)

2241/2018-19 dated
26/02/2019
380520, 380522 dated
07/03/2019
�ണി�ി വിമൻസ്
േകാേളജ്, മേ�രി

1. ബാ� പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, മേ�രി

09/04/16 –
15/04/16
4 ദിവസം

1000

2. �ിത എം. 05/04/16 – 500



അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, മേ�രി

06/04/16
2 ദിവസം

26)

2250/2018-19 dated
16/02/2019
380965 to 995
380996 to 381016
380972
േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

1. സിജി ആർ.
ലക്ചറർ
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

15/04/16 – 21/04/16
5 ദിവസം

1250

എം.സി.എ.എസ്. �ടാടി
(380968)

2. �കന� െക.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്
�ടാടി

12/04/16 –
19/04/16
2 ദിവസം

500

എം.സി.എ.എസ്. �ടാടി
(380969)

3. െജൻസി െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്
�ടാടി

11/04/16
1 ദിവസം

250

എം.സി.എ.എസ്. �ടാടി
(380970)

4. ലിേനഷ് വി.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്
�ടാടി

13/04/16, 21/04/16
2 ദിവസം

500

എം.സി.എ.എസ്. �ടാടി
(380971)

5. �ിയ� െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്
�ടാടി

20/04/16
1 ദിവസം

250

ആർ.എസ്.എം.
എസ്.എൻ.ഡി.പി.
േയാഗം േകാേളജ്,
െകായിലാ�ി
(380975)

6. ചാ�്നി
അസി��് െ�ാഫസർ
ആർ.എസ്.എം. എസ്.എൻ.ഡി.പി.
െകായിലാ�ി

19/04/16
1 ദിവസം

250

േകാ ഓ�േറ�ീവ്
േകാേളജ്, വടകര
380976)

7. �ഭിത എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.േകാേളജ്, വടകര

16/04/16
1 ദിവസം

250

ൈബ�ൽ ഇ�,
നരി�നി
(380977)

8. ദിവ� ഡി.ടി.
ൈബ�ൽ ഇ� ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, നരി�നി

15/04/16 –
18/04/16
3 ദിവസം

750

എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്
ഓഫ് സയൻസ് &
െടേ�ാളജി,
െചറ�ർ380984

9. ഷമീമ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ് ഓഫ്
സയൻസ് & െടേ�ാളജി

21/04/16
1 ദിവസം

250

എം.ഇ.എസ്.
ക�ൻേതാട്, ദയാ�രം
380988

10. തഹ്സിൻ എം.
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്, ക�ൻേതാട്,
ദയാ�രം

07/04/16 –
13/04/16
2 ദിവസം

500

നാഷണൽ േകാേളജ്,
�ളിയാ�
380987

11. നീ� ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.ടി. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, വടകര

19/04/16 1 ദിവസം 250

ദയാ�രം ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്
380989

12. അനിഷ് േജാസഫ്
ലക്ചറർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ൻേതാട്, ദയാ�രം

11/04/16
1 ദിവസം

250

എം.ഇ.ടി. നാദാ�രം
380990

13. സഖി പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
നാദാ�രം

11/04/16, 12/04/16
2 ദിവസം

500

എം.ഇ.ടി. നാദാ�രം
380991

14. റി�ൻ വി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ

13/04/16 1 ദിവസം 250



േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
നാദാ�രം

 
െസ�് േസവിേയ�്
ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
എര�ി�ാലം
380992

15. ര�ി ആർ. നാഥ്
െസ�് േസവിയർസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, എര�ി�ാലം

15/04/17, 18/04/17,
2 ദിവസം

500

േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്
380994

16. �ിയ� െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

19/04/16 1 ദിവസം 250

േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്
380993

 17. അ�ിമ അജിത്
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
േകാഴിേ�ാട്

20/04/16 1 ദിവസം 250

േകാ ഓ�േറ�ീവ്
േകാേളജ്, വടകര
381000

18. വിപിൻ �മാർ
എ�്.ഒ.ഡി.
എസ്.എൻ. േകാേളജ്, വടകര

15/04/16 –
18/04/16 2 ദിവസം

500

എം.ഇ.ടി. േകാേളജ്,
ക�ാ�ി
381001

19. സീന�് പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ദാ�ൽ �ദാ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, നാദാ�രം

18/04/16
1 ദിവസം

250

27)

381011 Dated
08/03/2019
ദയാ�രം ആർട് &
സയൻസ് േകാേളജ്
േഫാർ വിമൻ,
ആർ.ഇ.സി.
സാവി�ി സാ�
െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്, െവ��ർ,
ആർ.ഇ.സി.

1. സി�ീഖ് എം.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ദയാ�രം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്

06/04/16 –
12/04/16
3 ദിവസം

750

28)

1972/2018-19 Dated
16/01/2019
091943 Dated
05/02/2019
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, �ീ���രം

1. േഡാ. എ. െശൽവ�മാർ
(കാ�് ഡയറ�ർ)
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 – 11/10/17
(23 ദിവസം x 400 )

9200

2. ഹരി�സാദ് ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -31/08/17
(6 ദിവസം )

2400

3. റാണി എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

4. ഷംല ബി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -11/09/17
(7 ദിവസം )

2800

5. നസീർ സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -11/09/17
(8 ദിവസം )

3200

6. ബി� ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -11/09/17
(6 ദിവസം )

2400

7. ലീ� സി.െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ

11/09/17 -18/09/17
(6 ദിവസം )

2400



ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

8. വിനയച�ൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

11/09/17-16/09/17
(4 ദിവസം )

1600

9. രാജൻ ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

11/09/17-19/09/17
(6 ദിവസം )

2400

10. ഇർഷാദലി െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

18/09/17-22/09/17
(3 ദിവസം )

1200

11. കല എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -11/09/17
(6 ദിവസം )

2400

12. അ�രാജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

24/08/17 -11/09/17
(6 ദിവസം )

2400

13. ഗീ� ഹരി േജാർജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
�ീ���രം

11/09/17 -14/09/17
(3 ദിവസം )

1200

29)

2016/2018-19 Dated
05/02/2019
092112 Dated
12/02/2019
പി.എസ്.എം.ഒ.
േകാേളജ്, തി�ര�ാടി

1. ��ഫ െക.
െചയർമാൻ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/20 –
20//06/20
(6 ദിവസം )

2400

2. �റ �ഹ�ദ് ��ി
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

3. �നവിർ അസീം
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

4. അ�ൾ നസീർ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 –
20/06/18
(6 ദിവസം )

2400

5. സമീറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

6.  േഡാ. നിസാർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

7. അനീസ െക.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

8. ജിസാന ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 –
20/06/18
(4 ദിവസം )

1600

9. സലീന ടി.എ. 13/06/18 – 18/06/18 1600



അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

(4 ദിവസം )

10. ആയിഷ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

11. റിനി ഹനീഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

12. �ഫ്ഷ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

13. ഫർസീന േമാൾ
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

14. �ൈഹല വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

13/06/18 – 18/06/18
(4 ദിവസം )

1600

15. ��ഫ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

16.   േഡാ. �ീഷ സി.എ�്.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

17. ജിസാന ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി 

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

18. സമീറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

19. �ഫ്ഷ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

20. അനീഷ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

21. റിനി ഹനീഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

22. അ�ൾ നസീർ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

30)

1988/2018-19 Dated
23/01/2019
092056 Dated
07/02/2019
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

1. േറായ് പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18
-09/05/18
(6 ദിവസം )

2400



2. ഇർഫാന പർവീൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-08/05/18
(5 ദിവസം )

2000

3. ലളിത് എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-08/05/18
(5 ദിവസം )

2000

4. െഫൗസിയ എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-07/05/18
(4 ദിവസം )

1600

5. ഹാജറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-07/05/18
(4 ദിവസം )

1600

6. ഷബീബ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-05/05/18
(3 ദിവസം )

1200

7. ആബിദ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-08/05/18
(5 ദിവസം )

2000

8. അ�ൽ റഷീദ് പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

03/05/18-08/05/18
(5 ദിവസം )

2000

9. േറായ് പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-16/05/18
(5 ദിവസം )

2000

10. ഇർഫാനാ പർവീൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-14/05/18
(3 ദിവസം )

1200

11. അ�ൾ ജലീൽ എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

14/05/18-15/05/18
(2 ദിവസം )

800

12. അ�ൾ റഷീദ് പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-15/05/18
(4 ദിവസം )

1600

13. ഷബീബ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-15/05/18
(4 ദിവസം )

1600

14. െഫൗസിയ എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-15/05/18
(4 ദിവസം )

1600

15. ഹാജറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-15/05/18
(4 ദിവസം )

1600

16. ആബിദ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്, െകാേ�ാ�ി

10/05/18-14/05/18
(3 ദിവസം )

1200

31)

1987/2018-19 Dated
16/01/2019
091993 to 092050
Dated 06/02/2019
എം.സി.സി. കാലി��്

1. �സ� േസത്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

2. ഹാരിസ് സി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

3. രമ വി.ടി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

09/08/18-14/08/18
(4 ദിവസം )

1600

4. േഡാ. �സ� േസത്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

26/04/18-30/04/18
(4 ദിവസം )

1600

5. ഹാരിസ് സി. 26/04/18-28/04/18 1200



അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

(3 ദിവസം )

6. രമ വി.ടി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

26/04/18-30/04/18
(4 ദിവസം )

1600

7. �ജില എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

26/04/18-30/04/18
(4 ദിവസം )

1600

8. േഗാവി�് രാജ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.സി.സി. കാലി��്

13/03/18-15/03/18
(3 ദിവസം )

1200

32)

1901/2018-19 Dated
25/01/2019
ജി.സി.ടി.ഇ.,
േകാഴിേ�ാട്
091644 Dated
31/01/2019

1. രാേജശ�രി െക.
െചയർ േപ�ൺ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

23/04/18-02/05/18
(8 ദിവസം )

3200

2. ശ�ാമള േദവി എം.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

23/04/18-26/04/18
(4 ദിവസം )

1600

3. അ�ൺ �മാർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

23/04/18-02/05/18
(8 ദിവസം )

3200

4. േജാസഫ് ക�റയിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

23/04/18-26/04/18
(4 ദിവസം )

1600

5. അ�ൾ റഷീദ് �ഴി�റ
23/04/18 – 25/04/18

23/04/18-25/04/18
(3 ദിവസം )

1200

6. രാേജശ�രി െക.
െചയർ േപ�ൺ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-08/10/18
(5 ദിവസം )

2000

7. അ�ൺ �മാർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-08/10/18
(5 ദിവസം )

2000

8. ശ�ാമള േദവി എൻ.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-04/10/18
(2 ദിവസം )

800

9. �ിയ കമൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-06/10/18
(4 ദിവസം )

1600

10. സേ�ാ ഷ് �മാർ വി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-06/10/18
(4 ദിവസം )

1600

11. �ദീപ് ച�ൻ ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-08/10/18
(5 ദിവസം )

2000

12. അ�ൾ റഷീദ് �ഴി�റ
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-06/10/18
(4 ദിവസം )

1600

13. ജയ�� െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.സി.ടി.ഇ., േകാഴിേ�ാട്

03/10/18-05/10/18
(3 ദിവസം )

1200

33)

36/2018-19
482137/18.04.18-42240
ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

�ീത �.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

േഡാ. ബി� എസ്, 05/07/17-07/07/17 1200



അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

(3 ദിവസം )

േഡാ. അ� രാജൻ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-07/07/17
(3 ദിവസം )

1200

േ�ംസി പി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

ലിജി ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

�സീത എൻ.�.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

േമരി േജ�ാതി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

കദീജാബി എ.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

05/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

2000

�മ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

06/07/17-11/07/17
(5 ദിവസം )

1600

34)

33/2018-19
482134/18.04.18 Rs.
83718
ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-03/02/17
(14 ദിവസം )

3500

െഡ�ീസ് േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-30/01/17
(8 ദിവസം )

2000

േ�ംലത ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-02/02/17
(13 ദിവസം )

3250

ഭാവന എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

17/01/17-19/01/17
(3 ദിവസം )

750

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-02/02/17
(13 ദിവസം )

3250

കദീജാബി എ.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-31/01/17
(9 ദിവസം )

2250

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-31/01/17
(7 ദിവസം )

1750

ശാരിക സത�ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-01/02/17
(12 ദിവസം )

3000

േരഖ �. േമേനാൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-01/02/17
(12 ദിവസം )

3000

�ീത �.
അസി��് െ�ാഫസർ

16/01/17-01/02/17
(12 ദിവസം )

3000



ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

ലിജി ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-25/01/17
(6 ദിവസം )

1500

 േഡാ. അ� രാജൻ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-02/02/17
(11 ദിവസം )2500

2750

േമരി േജ�ാതി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-31/01/17
(10 ദിവസം )

2500

േ�ംസി പി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-01/02/17
(12 ദിവസം )

3000

�മ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

16/01/17-30/01/17
(10 ദിവസം )

2500

 േഡാ. േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-03/12/16
(6 ദിവസം )

1500

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/17-02/12/17
(5 ദിവസം )

1250

ലിജി ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5 ദിവസം )

1250

�സീത എൻ.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5 ദിവസം )

1250

�ിത പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5 ദിവസം )

1250

�ീത �.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/17-02/12/17
(5 ദിവസം )

1250

ഭാവന എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/17-02/12/17
(5ദിവസം )

1250

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5ദിവസം )

1250

 േഡാ. അ� രാജൻ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5ദിവസം )

1250

േ�ംസി പി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5ദിവസം )

1250

�മ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5ദിവസം )

1250

േമരി േജ�ാതി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

28/11/16-02/12/16
(5ദിവസം )

1250

35)

29/2018-19
482130-18/04/2018
ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

ഭാവന എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസര്
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

13/02/17-17/02/17
(5ദിവസം )

1250

േ�മലത ബി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

�ീത െക. 13/02/17-15/02/17 750



അസി��് െ�ാഫസര്
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

(3 ദിവസം )

കദീജാബി എ.എ. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

13/02/17-15/02/17
(3 ദിവസം )

750

േഡാ. അ� രാജൻ വി.
അസി��് െ�ാഫസര്
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

േമരി േജ�ാതി േജാസഫ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

�മ പി.വി. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

ലിജി ടി.െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

�സീത എൻ.�. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

13/02/17-16/02/17
(4 ദിവസം )

1000

36)

1/2018-19
481911/12.04.2018-
34255
�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

രവി��ൻ എ.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

12/03/17-16/03/17
(5 ദിവസം )

1250

ഹരിഹരൻ സി.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

13/03/17-16/03/17
(4 ദിവസം )

1000

ഐശ�ര� എസ്. ബാ�
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/03/17-17/03/17
(3 ദിവസം )

750

സീമ െക.വി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/03/17-17/03/17
(3 ദിവസം )

750

േറാ�ി �ീനിവാസൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/03/17-17/03/17
(3 ദിവസം )

750

ഐശ�ര� െജ. എസ്. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

13/03/17-17/03/17
(4 ദിവസം )

1000

േഡാ. അ� െജ. അേശാകൻ
അഭിത ബാലേഗാപാലൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

13/03/17-15/03/17
(3 ദിവസം )

750

അഭിത ബാലേഗാപാലൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

13/03/17-16/03/17
(4 ദിവസം )

1000

ആർ. ബി�
െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

13/03/17-18/03/17
(6 ദിവസം )

1500
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23/2018-19
482124-16/04/2018
േസാേമാറിൻസ്
��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. എൻ.ഇ. രാജീവൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േസാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24/08/17-28/08/17
(4 ദിവസം )

1600

���മാർ പി.വി. 24/08/17-26/08/17 1200



അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േസാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

(3 ദിവസം )

�നീഷ് ടി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ ഫിസി�്
േസാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200
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14/2018-19
482115-13/04/2018
പി.എസ്.എം.ഒ.
േകാേളജ്, തി�ര�ാടി

അ�ൾ മജീദ് െക.എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

23/08/17-26/08/17
(4 ദിവസം )

1600

ബാസിം എം.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200

�ഹ�ദ് ഷാഫി ഓല�ം
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

26/08/17 400

നിസാ��ീൻ �ർമ�്
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200

�നീറ പി.ഒ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200
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12/2018-19
482113-13.04.18
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

േഡാ. നിഷാേമാൾ എം.എസ്.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17-19/05/17
2 ദിവസം

800

സി� എസ്.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17
1ദിവസം

400

േഡാ. �ീജി�് എം. നായർ
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17
 
1ദിവസം

400

േഡാ. നിഷാ േമാൾ എം.എസ്.
അസിസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. �ീജി�് എം. നായർ
അസിസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

സി� എസ്. അസിസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17-22/05/17
4 ദിവസം

1600

േഡാ. സറിൻ വി.പി. അസിസി��്
െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

18/05/17-22/05/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. നിഷാ േമാൾ എം.എസ്.
അസിസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, ചി�ർ

27/11/17-30/11/17
(4 ദിവസം )

1600

സി� എസ്. അസിസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

29/11/17-30/11/17
(2 ദിവസം )

800

േഡാ. സറിൻ വി.പി. അസിസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

29/11/17-30/11/17
(2 ദിവസം )

800

േഡാ. �ീജി�് എം. നായർ
അസിസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, ചി�ർ

29/11/17-30/11/17
(2 ദിവസം )

800
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17/2018-19
482118-13.04.18
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

വിനീതൻ ടി.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000



�വീൺ എം.വി.
അസിസി��് െ�ാഫസർ (െകാേമ�് )
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

�ഹ�ദ് സലീം െക.സി.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

േഡാ, െക. �വണ 
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

മേഹഷ് പി.ബി.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

ഷാജഹാൻ എ.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

േഡാ. ബാ� പി.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000

ഉദയ�മാർ ഒ.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

24/08/17-30/08/17
(5 ദിവസം )

2000
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05/2018-19
481915-120418
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

സ�ീപ് ടി.ജി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

15/12/16-22/12/16
(8 ദിവസം )

2000

ഹരിഹരൻ സി.െക. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-22/12/16
(8 ദിവസം )

2000

അബിത ബാലേഗാപാലൻ
അസി��് െ�ാഫസർ (ഇം�ീഷ് )
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-22/12/16
(8 ദിവസം )

2000

�� വർ�
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-22/12/16
(8 ദിവസം )

2000

സീമ െക.വി. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-17/12/16
(3 ദിവസം )

750

േറാ�ി �ീനിവാസൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ �ീ
േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-20/12/16
(6 ദിവസം )

1500

ചി� പി.എസ്,
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

19/12/16-20/12/16
(2 ദിവസം )

500

ഐശ�ര� എസ്. ബാ�
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ �ീ
േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

19/12/16-22/12/16
(4 ദിവസം )

1000

ഐശ�ര� െജ.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

19/12/16-22/12/16
(4 ദിവസം )

1000

അർ�ന വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

20/12/16-22/12/16
(3 ദിവസം )

750

േഡാ. ദിവ� എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

19/12/16-20/12/16
(2 ദിവസം )

500

ജനീപ പി.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

19.12.2016
1ദിവസം

250

എ.െക. രവി ��ൻ
അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-20/12/16
(6 ദിവസം )

1500



േഡാ. അ� ടി. അേശാകൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/12/16-22/12/16
(8 ദിവസം )

2000

േഡാ. �ീത എം..എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-14/02/17
(9 ദിവസം )

2250

സ�ീപ് ടി.ജി. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

06/02/17-13/02/17
(8 ദിവസം )

2000

ഹരിഹരൻ സി.െക. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-13/02/17
(8 ദിവസം )

2000

അബിത ബാലേഗാപാലൻ അസി��്
െ�ാഫസർ (ഇം�ീഷ് ) �ീ
േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-13/02/17
(8 ദിവസം )

2000

േറാ�ി �ീനിവാസൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ �ീ
േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

07/02/17-13/02/17
(7 ദിവസം )

1750

ഐശ�ര� െജ.എസ്. അസി��്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-13/02/17
(8 ദിവസം )

2000

രവി��ൻ എ.െക. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

07/02/17-08/02/17
(2 ദിവസം )

500

േഡാ. അ� ടി. അേശാകൻ അഭിത
ബാലേഗാപാലൻ അസി��്
െ�ാഫസർ �ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-13/02/17
(8 ദിവസം )

2000

അർ�ന വി. അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

06/02/17-13/02/17
8 ദിവസം

2000
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55/2018-19
482158/20.04.2018 Rs.
200800
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

േഡാ. െക.എൻ. �ീകാ�ൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, ഒ��ാലം

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200

മ� ബി.എൽ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, ഒ��ാലം

24/08/17-26/08/17
(3 ദിവസം )

1200
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52/2018-19
482155/19.04.18
Rs. 214436/-
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി
േകാേളജ്, മ�ാർ�ാട്

ൈസതലവി പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-14/12/17
(20 ദിവസം )

8000

�ീതേമാൾ പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-14/12/17
(20 ദിവസം )

8000

െഫമിന ഇ.പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

അ�ൾ ബാസിത് പി.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

അ�ൾ ല�ീഫ് െക.ടി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-24/12/17
(12 ദിവസം )

4800

ഫർസാന സി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

20/11/17-04/12/17
(7 ദിവസം )

2800



എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

�ഹ�ദ് റാഫി പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

ഫാ�ിമസ് തസ് ലീന
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

യാ�ിൻ സി.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

�ഹ�ദ് ജയ്ഷ് എൻ.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-12/12/17
(13 ദിവസം )

5200

�ജീഷ എൻ.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

20/11/17-05/12/17
(8 ദിവസം )

3200

ഷമീറ എം.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

05/11/17, 05/12/17,
06/12/17
(3 ദിവസം )

1200

44

73/2018-19
482176/25.04.18-
147086
ഫേറാ�് �യനിംഗ്
േകാേളജ്, ഫേറാ�്

േഡാ. സി.എ. ജവഹർ
�ിൻസി�ൽ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. െനൗഷാദ് പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. ഫാ�ിമ ജസീറ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-21/08/17
(3 ദിവസം )

1200

േഡാ. �ംതാസ് എൻ.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. പി. േരഖ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. ടി.െക. ഉ�ർ ഫ�ഖ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. െക. വിജയ�മാരി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

നിര�ന െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

ഇർഷാന ഷ�ാസ് ഉ�ാടൻ
അസി��് െ�ാഫസർ

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600



ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

അനീസ് �ഹ�ദ് സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

�ഹ�ദ് ശരീഫ് െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-19/08/17
(2 ദിവസം )

800

റിഷാദ് േകാേലാ�ംെതാടി
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-19/08/17
(2 ദിവസം )

800

േഡാ. െജസ എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

18/08/17-22/08/17
(4 ദിവസം )

1600

േഡാ. സി.എ. ജവഹർ �ിൻസി�ൽ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

20/03/17-04/04/17
(10ദിവസം )

4000

േഡാ. �ംതാസ് എൻ.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ ഫേറാ�്
�യനിംഗ് േകാേളജ്, ഫേറാ�്

20/03/17,
23/03/17- 01/04/17
(11 ദിവസം )

2750

േഡാ. ഫാ�ിമ ജസീന അസി��്
െ�ാഫസർ ഫേറാ�് �യനിംഗ്
േകാേളജ്, ഫേറാ�്

01/04/17 250

േഡാ. ടി.െക. ഉ�ർ ഫ�ഖ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഫേറാ�് �യനിംഗ്
േകാേളജ്, ഫേറാ�്

29/03/17-03/04/17
(6 ദിവസം )

1500

േഡാ. �ഹ�ദ് സലീം
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

20/03/17-04/04/17
(15 ദിവസം )

3750

േഡാ. അഫീഫ് തറവ��്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

20/03/17-04/04/17
(15 ദിവസം )

3750

േഡാ. എം. െജസ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

21/03/17-27/03/17
(7 ദിവസം )

1750

േഡാ. ഹസൻ േകായ എം.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

20/03/17-27/03/17
(7 ദിവസം )

1750

അനീസ് �ഹ�ദ് സി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഫേറാ�് �യനിംഗ്
േകാേളജ്, ഫേറാ�്

20/03/17-29/03/17
(8 ദിവസം )

2000

േഡാ, െനൗഷാദ് പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഫേറാ�് �യനിംഗ് േകാേളജ്,
ഫേറാ�്

20/03/17-24/03/17
(5 ദിവസം )

1250

45

76/2018-19
482179/25.04.18-161129
എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

േഡാ. അനിൽ �മാർ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-01/04/17
(13 ദിവസം )

3250

�േരഷ് �മാർ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ

20/03/17-01/04/17
(13 ദിവസം )

3250



എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

േഡാ. ജയ�കാശ് ആർ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-24/03/17
5 ദിവസം

1250

അ� �� െക.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-31/03/17
12 ദിവസം

3000

േഡാ. ബി�രാജ് എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-30/03/17
(11 ദിവസം )

2750

േസ� എസ്. നാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-27/03/17
( 8 ദിവസം)

2000

േഡാ. മിനി�മാരി ഡി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-27/03/17
(8 ദിവസം )

2000

  േഡാ. ��ല െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-28/03/17
(8 ദിവസം )

2250

േദവിക ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-31/03/17
(11 ദിവസം )

2750

േഡാ. ശ�രനാരായണൻ പേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-25/03/17
(5 ദിവസം )

1250

�ിത ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-28/03/17
8 ദിവസം

2000

േഡാ. ഷീബ ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-27/03/17
(6 ദിവസം)

1500

േഡാ. സീമ േമാഹൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-01/04/17
13 ദിവസം31

3250

ല�ി വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-29/03/17
(10 ദിവസം)

2500

േഡാ. ശ�രനാരായണൻ പേ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-31/01/17
(12 ദിവസം)

3000

േഡാ. െക.എസ്. സജൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/03/17-29/03/17
10 ദിവസം

2500

േഡാ. ഷീബ ��ൻ അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

25/01/17-02/02/17
(7 ദിവസം)

1750



�ിത ആർ. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

25/01/17-04/02/17
(7 ദിവസം)

1750

േഡാ. മിനി �മാരി ഡി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-31/01/17
(8 ദിവസം)

2000

ല�ി വി. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-24/01/17
(4 ദിവസം)

1000

േഡാ. �ീകല എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-21/01/17
2 ദിവസം

500

േഡാ. സീമ േമാഹൻ അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-13/02/17
(23 ദിവസം)

5750

േദവിക ആർ. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-22/01/17
3 ദിവസം

750

േസ� എസ്. നാഥ് അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-22/01/17
3 ദിവസം

750

േഡാ. ബി�രാജ് എ. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-31/01/17
(12 ദിവസം)

3000

േഡാ. ��ല െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-30/01/17
11 ദിവസം

2750

അ� �� െക.എസ്. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

21/01/17-24/01/17
(3 ദിവസം)

750

�േരഷ് �മാർ െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

21/01/17-23/01/17
2 ദിവസം

500

േഡാ. ജയ�കാശ് പി .െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-08/02/17
17 ദിവസം

4250

േഡാ. അനിൽ �മാർ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

20/01/17-15/02/17
24 ദിവസം

6000

46

85/2018-19
482189/28.04.18-51700
ഗവ. േകാേളജ്,
െമാേകരി

േഡാ. �സഫ് എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, െമാേകരി

27/11/17-06/12/17
8 ദിവസം

3200

േഡാ. അ�ൺ ലാൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, െമാേകരി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

�ശാ�് ച� പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, െമാേകരി

27/11/17-06/12/17
5 ദിവസം

2000

47

88/2018-19
482192/28.04.18-
89476
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

െമാ�ീൻ േതാ�േ�രി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

18/05/17-29/05/17
10 ദിവസം

4000

ഉദയ�മാർ പി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

 
18/05/17-21/05/17
4 ദിവസം

1600



�ഭാകരൻ വേ�ാളി�ര�ൽ
അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, മല�റം

18/05/17-29/05/17
10 ദിവസം

4000

ഹംസ േതാെട�ൽ
അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േകാേളജ്, മല�റം

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

െമാ�ീൻ േതാ�േ�രി അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

24/08/11-27/08/11
4 ദിവസം

1600

െമാ�ീൻ േതാ�േ�രി അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

27/11/17-03/11/17
7 ദിവസം

2800

48

96/2018-19
482200/03.05.18-
374112
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

േഡാ. േഗാവി�രാജ് ഇ.
കാ�് ഡയറ�ർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-09/05/17
36 ദിവസം

9000

സബിത െക.ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-06/04/17
4 ദിവസം

1000

വിജിേലഷ് ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-07/04/17
45 ദിവസം

1250

രാ�ൽ ക�ൻ
അസി��് െ�ാഫസര്
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം 

03/04/17-06/04/17
4 ദിവസം

1000

ന��മാർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-06/04/17
4 ദിവസം

1000

�ീകാ�ൻ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-10/04/17
8 ദിവസം

2000

�ഹ�ദ് �ൈഹൽ ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-10/04/17
8 ദിവസം

2000

ഹസീന സി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
9 ദിവസം

2250

ദിൽ�ബ എ�്.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-17/04/17
8ദിവസം

2000

വിജിത വി. �മാർ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-20/04/17
11 ദിവസം

2750

�ീവിദ� ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

03/04/17-07/04/17
5 ദിവസം

1250

നസറ�ൾ നിഷ പി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
8 ദിവസം

2000

അർ�ന പി.
ലക്ചറർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
8 ദിവസം

2000

സി� എൻ. ഷാജഹാൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
8 ദിവസം

2000

ര�ി പി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-17/04/17
8 ദിവസം

2000

ഷാനിബ ആ�ി
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-20/04/17
11 ദിവസം

2750



രാേജഷ് എസ്.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-27/04/17
18 ദിവസം

4500

െറജിറാം
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-17/04/17
8 ദിവസം

2000

��ല സി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-19/04/17
10 ദിവസം

2500

 േഡാ. േഗാപ�മാർ
െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-11/04/17
2 ദിവസം

500

േഡാ. മായ എ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
9 ദിവസം

2250

മി� വി.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-18/04/17
9 ദിവസം

2250

�ീത ആർ.
എ.പി.ഐ.ഇ.ഇ.ഇ.
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-17/04/17
8 ദിവസം

2000

െനസിഹ�് എം.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-15/04/17
6 ദിവസം

1500

കാർ�ിക്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-17/04/17
8 ദിവസം

2000

േര�ക ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10/04/17-15/04/17
6 ദിവസം

1500

രമാരാജൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-25/04/17
8 ദിവസം

2000

പ��മാർ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-29/04/17
11 ദിവസം

2750

�ഹ�ദ് അസീം വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-02/05/17
12 ദിവസം

3000

�ീകാ�് ടി. ബാ�
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-25/04/17
8 ദിവസം

2000

ജസീല ഇ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/04/17-26/04/17
8 ദിവസം

2000

സജീർ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/04/17-24/04/17
6 ദിവസം

1500

�ീകാ�് െക.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/04/17-26/04/17
8 ദിവസം

2000

െറസ�ിൻ എം.എഫ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/04/17-25/04/17
7 ദിവസം

1750

സജീർ െക. അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

02/05/17-09/05/17
8 ദിവസം

2000

അനീഷ് എം. ഹനീഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

02/05/17-06/05/17
4 ദിവസം

1000

ഷജീഷ് െക.വി. 02/05/17-04/05/17 750



അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

3 ദിവസം

വിശാൽ എസ്.ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-27/04/17
10 ദിവസം

2500

അഖിൽ വി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-19/04/17
2 ദിവസം

500

വി� �േ�ാ�ം
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

18/04/17-25/04/17
8 ദിവസം

2000

അശ�തി ബാ�
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

02/05/17-05/05/17
4 ദിവസം

1000

േഡാ. േഗാവി�രാജ് ഇ. അസി��്
െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

16/11/16-31/12/16
43 ദിവസം

10750

െനസിഹ�് എം.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

01/12/16-06/12/16
5 ദിവസം

1250

അ�ൺ എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/12/16-26/12/16
8 ദിവസം

2000

ൈഷൻ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/12/16-26/12/16
8 ദിവസം

2000

വി� �േ�ാ�ം അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

20/12/16-26/12/16
7 ദിവസം

1750

സബിത െക.ടി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

16/11/16-21/11/16
6 ദിവസം

1500

േറാഷ്ന െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

16/11/16-18/11/16
3 ദിവസം

750

െഷറീഖ് െക.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

16/11/16-26/11/16
10 ദിവസം

2500

�ീജ ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

21/11/16-30/11/16
9 ദിവസം

2250

ഹരി��ൻ ജി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

21/11/16-28/11/16
8 ദിവസം

2000

ആനീസ് ഫിലി�്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

21/11/16-29/11/16
8 ദിവസം

2000

ആലിയ എട�ട�ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

24/11/16-30/11/16
7 ദിവസം

1750

മൻ�ർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

21/12/16-24/12/16
4 ദിവസം

1000

വിജിത വി. �മാർ അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

16/11/16-23/11/16
8 ദിവസം

2000

�ീശ�ാം എം.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

23/11/16-30/11/16
8 ദിവസം

2000

ദിവ�ാ േമാഹൻ 16/11/16-25/11/16 2500



അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

10 ദിവസം

�ീകാ�ൻ പി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

22/11/16-30/11/16
8 ദിവസം

2000

രാമരാജൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

19/12/16-27/12/16
9 ദിവസം

2250

�ഹ�ദ് അസീം വി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

19/12/16-26/12/16
8 ദിവസം

2000

അഖിൽ വി.എം. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

19/12/16-29/12/16
10 ദിവസം

2500

മിനി പി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

01/12/16-08/12/16
8 ദിവസം

2000

�ിൻസ് എം.ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

26/12/16-31/12/16
5 ദിവസം

1250

വിശാൽ എസ്.ജി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

26/12/16-29/12/16
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ഷാജിൽ എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

13/12/16-17/12/16
4 ദിവസം

1000

ഡിബിനി എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

26/12/16-28/12/16
3 ദിവസം

750

�ിൻസ് എം.ജി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

26/12/16-31/12/16
5 ദിവസം

1250

�ഹ�ദ് ജിഹാദ് പി.എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

26/12/16-30/12/16
5 ദിവസം

1250

�സി ടി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

13/12/16-15/12/16
3 ദിവസം

750

ഷജീഷ് െക.വി. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

13/12/16-19/12/16
7 ദിവസം

1750

ദിൽ�ബ െക.എം. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

22/11/16-28/11/16
6 ദിവസം

1500

�ീദിയ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

01/12/16-15/12/16
12 ദിവസം

3000

വിേജഷ് ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

01/12/16-07/12/16
7 ദിവസം

1750

കാർ�ിക് അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

06/12/16-14/12/16
6 ദിവസം

1500

കീർ�ി വിജയ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

01/12/16-06/12/16
6 ദിവസം

1500

മി� വി.എസ്. അസി��്
െ�ാഫസർ എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ.
��ി�റം

05/12/16-14/12/16
7 ദിവസം

1750

ഹരീഷ് �മാർ െക.എ�്.
അസി��് െ�ാഫസർ

01/12/16-06/12/16
6 ദിവസം

1500



എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

ജി. �ശാ�്
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്.സി.ഇ. ��ി�റം

01/12/16-05/12/16
5 ദിവസം

1250

49

42/2018-19
482143/18.04.18-28656
ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

�ീത �.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

19/07/17-25/07/17
7 ദിവസം

2800

േ�ംസി പി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-24/07/17
6 ദിവസം

2400

േഡാ. ബി� എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-22/07/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. അ� രാജൻ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-22/07/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-23/07/17
4 ദിവസം

1600

ലിജി ടി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

 
20/07/17-22/07/17
3 ദിവസം

1200

�മ പി.വി.അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-21/07/17
2 ദിവസം

800

ഭാവന എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

20/07/17-23/07/17
4 ദിവസം

1600

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

19/07/17-20/07/17
2 ദിവസം

800

കദീജാബി എ.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

19/07/17-24/07/14
4 ദിവസം

1600

ലിനി�ിയ വാസവൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

 
19/07/17-20/07/17
2 ദിവസം

800

50

39/2018-
19/482140/18.04.18-
50858
ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

േ�ംസി പി.എൻ. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

26/09/16-29/09/16
4 ദിവസം

1000

േ�ംലത ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-28/09/16
3 ദിവസം

750

�ീത �. അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-28/09/16
3 ദിവസം

750

ഭാവന എ.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

ലിജി ടി.െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-28/09/16
3 ദിവസം

750

േഡാ. അ� രാജൻ വി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

26/09/16-28/09/16
3 ദിവസം

750

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

േഡാ. േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500



േകാേളജ്, ��ർ

കദീജാബി എ.എ. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

26/09/16-28/09/16
3 ദിവസം

750

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

�മ പി.വി.അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

�സീത എൻ.�.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

േമരി േജ�ാതി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

26/09/16-27/09/16
2 ദിവസം

500

േ�ംസി പി.എൻ. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

25/07/17 – 01/08/17
7 ദിവസം

2800

ലിജി ടി.െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/07/17-26/07/17
2 ദിവസം

800

േസാമൻ പി. മാ���ിൽ അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

25/07/17-29/07/17
5 ദിവസം

2000

െഡ�ീസ് േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/07/17-31/07/17
7 ദിവസം

2800

�ീത �. അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ.
േലാ േകാേളജ്, ��ർ

25/07/17 -01/08/17
7 ദിവസം

2800

അഭിലാഷ് േഗാപിനാഥ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

25/07/17-26/07/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. േസാണിയ െക. ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ
േകാേളജ്, ��ർ

25/07/17 – 31/07/17
7 ദിവസം

2800

ലിനി�ിയ വാസവൻ അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

25/07/17-26/07/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. അ� രാജൻ വി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. േലാ േകാേളജ്,
��ർ

25/07/17-26/07/17
2 ദിവസം

800

51

139/2018-19
48285/23.05.18
പി.ടി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

അ�ബ�ർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

24/08/17-01/09/17
6 ദിവസം

2400

അ�ൾ സലീം വി.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

24/08/17-31/08/17
6 ദിവസം

2400

�മ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

ദിവ� ഇ.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

�ശാ�് പി.
അസി��് െ�ാഫസർ

24/08/17-30/08/17
5 ദിവസം

2000



പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

52

142/2018-19
482854/23.05.18-
43763
ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

ബിജിഷ് െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ലിസാ േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

ബിജിഷ് െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ലിസാ േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

24/08/17-31/08/17
6 ദിവസം

2400

ഫായിസ് െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ലിസാ േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

24/08/17-30/08/17
5 ദിവസം

2000

ബിജിഷ് െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ലിസാ േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

06/02/17-11/02/17
6 ദിവസം

1500

ഫായിസ് െക.പി. അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

06/02/17-08/02/17
2 ദിവസം

500

ബിജിഷ് െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ലിസാ േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

15/12/17-20/12/17
5 ദിവസം

1250

53

125/20018-19
482496/23..03.18-
50380
ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

ജസീൽ പി.െജ., അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

 
19/07/17-24/07/14
4 ദിവസം

1600

ഫായിസ് െക.പി. അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

19/07/17-23/07/14
3 ദിവസം

1200

അനീന അ� െസബാ��ൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ ലിസാ
േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

 
19/07/17-24/07/14
4 ദിവസം

1600

വിൻസി എ�ഹാം, അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

19/07/17-23/07/14
3 ദിവസം

1200

ജസീൽ പി.െജ., അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

19/07/17-26/07/14
6 ദിവസം

2400

ഫായിസ് െക.പി. അസി��്
െ�ാഫസർ ലിസാ േകാേളജ്,
ൈകതേ�ായിൽ

19/07/17-24/07/14
4 ദിവസം

1600

അനീന അ� െസബാ��ൻ,
അസി��് െ�ാഫസർ ലിസാ
േകാേളജ്, ൈകതേ�ായിൽ

19/07/17-20/07/14
2 ദിവസം

800

54

122/2018-19
482493/19.05.2018-
158219
എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

എ�്.െക. സേ�ാഷ്
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

18/05/17-21/05/17
3 ദിവസം

1200

കല ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

18/05/17 - 19/05/17
2 ദിവസം

800

അനിൽ �മാർ എം.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

18/05/17 - 19/05/17
2 ദിവസം

800

55 122/2018-19
482493/19.05.18-
158219

േഡാ. മ�ള െക.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

18/05/17 - 19/05/17
2 ദിവസം

800



എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

അലി��ി സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

18/05/17 &
19/05/17
2 ദിവസം

800

എ�്.െക. സേ�ാഷ് അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/11-31/08/11
6 ദിവസം

2400

അലി��ി സി. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

ത�ജ ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

ബി� ആർ.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

കല ബി. അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

�ബ െക.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

അനിൽ �മാർ എം.ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/11-30/08/11
5 ദിവസം

2000

എ�്.െക. സേ�ാഷ് അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

15/12/16-24/12/16
9 ദിവസം

2250

അലി��ി സി. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

15/12/16-24/12/16
9 ദിവസം

2250

കല ബി. അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-24/12/16
9 ദിവസം

2250

ബി� ആർ.എസ്. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

15/12/16-24/12/16
9 ദിവസം

2250

ബി� ആർ.എസ്. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

മ�ള െക.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
9 ദിവസം

2250

ത�ജ �. അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
9 ദിവസം

2250

വി.എൻ. നാരായണേമേനാൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-22/12/16
8 ദിവസം

2000

അനിൽ �മാർ എം.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
9 ദിവസം

2250

എ�്.െക. സേ�ാഷ് അസി��് 06/02/17-11/02/17 1250



െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

5 ദിവസം

അലി��ി സി. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-11/02/17
5 ദിവസം

1250

ത�ജ ജി. അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-11/02/17
5 ദിവസം

1250

േഡാ. മ�ള െക.വി. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-11/02/17
5 ദിവസം

1250

എ�്.െക. സേ�ാഷ് അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-11/02/17
5 ദിവസം

1250

അനിൽ �മാർ എം.ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-10/02/17
4 ദിവസം

1000
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118/2018-19
482489/18.05.2019-
436930
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ർ

ഐ.എം. ച�ൻ
െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

01/12/16-09/12/16
8 ദിവസം

2000

വിപിൻ �മാർ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

05/10/16-11/10/16
7 ദിവസം

1750

െനൽസൺ െക.െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

04/11/16-16/11/16
12 ദിവസം

3000

േമാഹൻ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

29/11/16-09/12/16
5 ദിവസം

1250

സ�ി ടി.ഡി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

01/10/16-11/10/16
10 ദിവസം

2500

േജാബ് ���്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

01/10/16-24/10/16 &
17/11/16-24/11/16
14 ദിവസം

3500

രേമഷ് �മാർ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

05/10/16-17//10/16
5 ദിവസം

1250

ഉമാ ശ�ാം �മാർ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

29/09/16-14/10/16
15 ദിവസം

3750

ബീന വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

05/10/16-28/10/16
5 ദിവസം

1250

ബനീഷ് �മാർ ടി.ജി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

28/09/16-08/10/16
7 ദിവസം

1750

രാേജഷ് പി
അസി��് െ�ാഫസർ

26/09/16-01/11/16
& 04/11/16-19/11/16
18 ദിവസം

4500



ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

മിജി െചറിയാൻ ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

06/10/16-11/10/16
4 ദിവസം

1000

െക.എസ്. ദിേനശ് �മാർ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

24/10/16-29/10/16
10 ദിവസം

2500

�ീേദവി വി..എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

10/11/16-24/11/16
10 ദിവസം

2500

െക.ഒ. വർഗീസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

27/09/16-7/10/16
9 ദിവസം

2250

സി.വി. ലാൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

10/11/16-21/11/16
11 ദിവസം

2750

പി.പി. ശിവൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ

26/10/16-6/11/16
10 ദിവസം

2500
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64/2018-19
482167/23.04.2018
പി.ആർ. േകാേളജ്,
�ൽ��ി

െഷൽജി മാത�
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

27/11/17-04/12/17
6 ദിവസം

2400

സ�പ് �മാർ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600

ദിവ� ദാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

27/11/17-05/12/17
5 ദിവസം

2000

േജാസ് എ�ഹാം
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

27/11/17-04/12/17
5 ദിവസം

2000

േകാശി സി.െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

െഷൽജി മാത� അസി��്
െ�ാഫസർ പി.ആർ. േകാേളജ്,
�ൽ��ി

15/12/16-23/12/16
9 ദിവസം

2250

നിര�ന സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

ൈഷ� േമാൻ പി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

15/12/16-20/12/16
4 ദിവസം

1000

േജാസ് എ�ഹാം അസി��്
െ�ാഫസർ പി.ആർ. േകാേളജ്,
�ൽ��ി

15/12/16-19/12/16
3 ദിവസം

750

േഡാ. ബിജി സി.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

18/05/17
22/05/17-24/05/17
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ആർ. ഗിരിജ
അസി��് െ�ാഫസർ
പി.ആർ. േകാേളജ്, �ൽ��ി

18/05/17-24/05/17
6 ദിവസം

2400



58 67/2018-19
482170/24.04.18
േമ�ി േകാേളജ്,
പാല�ാട്

േഡാ. ജയ�ീ സി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ആർ. ഗിരിജ അസി��്
െ�ാഫസർ േമ�ി േകാേളജ്,
പാല�ാട്

27/11/17-30/11/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ബിജി സി.പി. അസി��്
െ�ാഫസർ േമ�ി േകാേളജ്,
പാല�ാട്

27/11/17-30/11/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ജയ�ീ എസ്.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ഗിരിജ
അസി��് െ�ാഫസർ േമ�ി
േകാേളജ്, പാല�ാട്

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ബിജി സി.പി. അസി��്
െ�ാഫസർ േമ�ി േകാേളജ്,
പാല�ാട്

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. രാജ�ീ എസ്.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

18/05/17-24/05/17
6 ദിവസം

2400

ഷഹില ഇെ�യിൽ െക.ഐ.
അസി��് െ�ാഫസർ േമ�ി
േകാേളജ്, പാല�ാട്

19/05/17-23/05/17
3 ദിവസം

1200

59

58/2018-19
482161/20.04.18
സാേമാറിൻസ്
��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

രാജൻ മലയിൽ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസര്
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 

19/05/17-30/05/17
10 ദിവസം

4000

േമാഹന ��ൻ പി.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

20/06/17-30/06/17
10 ദിവസം

4000

വരദാ വർ�
അസി��് െ�ാഫസർ
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

20/06/17-27/06/17
8 ദിവസം

3200

�നീറ എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

20/06/17-28/06/17
9 ദിവസം

3600

ര�ല എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്അസി��്
െ�ാഫസർ
സാേമാറിൻസ് ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

20/06/17-28/06/17
9 ദിവസം

3600
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71/2018-19
482174/24.04.18
എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

േഡാ. ��ദാസൻ �നിയിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ (സം�തം)
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

ല�ണൻ എ.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

രാജല�ി എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000



�നിത സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

േഡാ. ൈഷമ െക.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

15/12/16-23/12/16
8 ദിവസം

2000

േഡാ. ��ദാസൻ �നിയിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ (സം�തം)
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ���ല എ.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

രാജല�ി എം. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

ല�ണൻ എ.ബി. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

�നിത സി. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

േഡാ. എം. സത�ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ൈഷമ െക.എ. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

എ. വാ�
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-09/02/17
4 ദിവസം

1000

ലതാ �മാരി പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

06/02/17-08/02/17
3 ദിവസം

750

േഡാ. ��ദാസൻ �നിയിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ (സം�തം)
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/17-30/11/17
06/12/17-07/12/17
 
6 ദിവസം

2400

 േഡാ. പ�ദാസ് െക.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

താഹിറ പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/17-30/11/17
06/12/17
5 ദിവസം

2000

ലതാ �മാരി പി. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

27/11/17-30/11/17
06/12/17
5 ദിവസം

2000

ഷർമിള െക. ത��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

26/11/17-30/11/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ���ല എ.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600



േകാേളജ്, പ�ാ�ി

േഡാ. രാജല�ി എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/17-30/11/17
06/12/17
5 ദിവസം

2000

�നിത സി. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

27/11/17-30/11/17
06/12/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ��ദാസൻ �നിയിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ (സം�തം)
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ���ല എ.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

രാജല�ി എം. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

�നിത സി. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

ലതാ �മാരി പി. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

ല�ണൻ എ.ബി. അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

ഷർമിള െക. ത��ൻ അസി��്
െ�ാഫസർ എൻ.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

താഹിറ പി. അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. പ�ദാസ് െക.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

ഐ.എ. ദാേമാദരൻ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

14/06/18-26/06/18 4000

സി.െക. �ാൻസിസ്
ഗ�് ഫാ�ൾ�ി
െജ.എം.സി. ��ർ

04/06/18-26/06/18
18x400

7200

�മനം ടി.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

04/06/18-20/06/18
13x400

5200

േജാേമാൻ േജാസ് എം.
എംബിഎ ഗ�് ഫാ�ൾ�ി
െജ.എം.സി. ��ർ

04/06/18-21/06/18
14x400

5600

�ിത േജായി
അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
3x400

1200

�മനം ടി.ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
3 ദിവസം

1200

െക.പി.�രളീധരൻ
െ�ാഫസർ (റി�)
െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
3 ദിവസം

1200

േവ�േഗാപാലൻ പി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
3 ദിവസം

1200



േഡാ. െക.സി.വിജയ�മാർ
െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
3 ദിവസം

1200

വി.എം. േസവിയർ
അഡീഷണൽ േകാ ഓർഡിേന�ർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/05/18-30/05/18
2x400

800

�മനം ടി.ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

28/04/18-30/04/18
2 ദിവസം

800

െക.പി.�രളീധരൻ െ�ാഫസർ (റി�)
െജ.എം.സി. ��ർ

28/04/18-30/04/18
2 ദിവസം

800

േഡാ. േറാസ് േമാൾ േസവ�ർ
അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/04/18-30/04/18
2 ദിവസം

800

�ിത േജായി അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

28/04/18-30/04/18
2 ദിവസം

800

െക.പി.�രളീധരൻ െ�ാഫസർ (റി�)
െജ.എം.സി. ��ർ

16/05/18-25/05/18
9x400

3600

േഡാ. െക.സി.വിജയ�മാർ
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

16/05/18-25/05/18
9x400

3600

�നിൽ ഗണപതി ന�തിരി
ഗ�് ഫാ�ൽ�ി
െജ.എം.സി. ��ർ

16/05/18-18/05/18
3x400

1200

എൻ.എസ്. അ�താന�ൻ ഉ�ി
ഗ�് ഫാ�ൾ�ി
െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-14/05/18
3x400

1200

വി.എം. േസവിയർ അഡീഷണൽ േകാ
ഓർഡിേന�ർ െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-14/05/18
5x400

2000

േഡാ. െക.സി.വിജയ�മാർ
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-14/05/18
5x400

2000

�മനം ടി.ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-11/05/18
3 ദിവസം

1200

േവ�േഗാപാൻ പി.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-11/05/18
3 ദിവസം

1200

�ിത േജായി അസി��് െ�ാഫസർ
െജ.എം.സി. ��ർ

09/05/18-10/05/18
2 ദിവസം

800

വി.എം. േസവിയർ അഡീഷണൽ േകാ
ഓർഡിേന�ർ െജ.എം.സി. ��ർ

02/05/18-07/05/18
5 ദിവസം

2000

െക.പി.�രളീധരൻ െ�ാഫസർ (റി�)
െജ.എം.സി. ��ർ

02/05/18-07/05/18
5 ദിവസം

2000

േവ�േഗാപാൻ പി.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ െജ.എം.സി. ��ർ

02/05/18-03/05/18
2x400

800

���് പി.
െജ.എം.സി. ��ർ

01/11/17-06/11/17
5 ദിവസം

2000

61

429/18-19/01.02.19
612382/16.07.18
₹164544
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

സേ�ാഷ് ആർ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. ഒ��ാലം

23/08/17-26/08/17
6 ദിവസം

1600

രാധാ��ൻ െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. ഒ��ാലം

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

�ിേയഷ് െക.ജി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. ഒ��ാലം

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

െക.�. ഗായ�ി േദവി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്. ഒ��ാലം

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

രാേജഷ് ആർ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200



എൻ.എസ്.എസ്. ഒ��ാലം

62

426/18-19 തീയതി
16.01.19
612379 തീയതി
16.07.18, 61346
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി
േകാേളജ്

േഡാ. �ംതാസ് എ.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-09/11/17
8 ദിവസം

3200

ഫാൻസിയ െക.എ�്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-08/11/17
7 ദിവസം

2800

�ര� എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-06/11/17
4 ദിവസം

1600

�ലിയ എ.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-06/11/17
4 ദിവസം

1600

റസീന എ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-07/11/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. �ഹ�ദ് ��ഫ ടി.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

01/11/17-03/11/17
3 ദിവസം

1200

സേ�ാഷ് ആർ. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
ഒ��ാലം

27/11/17-01/12/17
5 ദിവസം

2000

രാധാ��ൻ െക. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
ഒ��ാലം

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600

�ിേയഷ് െക.ജി. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
ഒ��ാലം

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600

രാേജഷ് ആർ. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എൻ.എസ്.എസ്.
ഒ��ാലം

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600

സ�� പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്

27/11/17-30/11/17
4 ദിവസം

1600
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437/18-19 തീയതി
16.03.19
612390 തീയതി
18.07.18, 15856/-
െ�ാവിഡൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

�ിത എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-26/02/18
4 ദിവസം

1600

ര�ി എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200

ആൻ േറാസ് എയ്�ൽസ് ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200

�ാസി വി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200

സനിത സ�ി
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200



െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

ബീന െക.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200
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439/18-19/25.01.19
612392/18.07.18, 140271
�ീ േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ. �ീത നായർ െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

ഹിമ െക.എസ്.
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

18,119,20 &
22/05/2017
4 ദിവസം

1600

േഡാ. േജാഷി സി.എൽ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ 3
കി.മീ. �രം

18.5.2017 –20.5.2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. െതേരസ സി.െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ 9 കി.മീ. �രം

18.5.2017 –20.5.2017
3 ദിവസം

1200

നാൻസി മാത�
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

18.5.2017 –20.5.2017
3 ദിവസം

1200

�സി േപാൾ
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ
9 കി.മീ. �രം

18/05/17-19/05/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ടി. ഡി. േശാഭ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

18/05/12-20/05/20
3 ദിവസം

1200

ടി. ഗീത
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്
��ർ
7 കി.മീ. �രം

18/05/17-19/05/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. മ� െസബാ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്
��ർ
7 കി.മീ. �രം

18/05/17-19/05/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ബിൻസി േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്
��ർ
7 കി.മീ. �രം

18/05/17-20/05/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. വി.എസ്. ഈശ�രി
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്
��ർ
7 കി.മീ. �രം

18/05/17-20/05/17
3 ദിവസം

1200

റീജ േജാൺസൺ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്
��ർ
3 കി.മീ. �രം

18/05/20-20/05/20
3 ദിവസം

1200

േഡാ. നി�ി �ര�ാേ�ാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്
��ർ
 5.9 കി.മീ. �രം

18/05/20-20/05/20
3 ദിവസം

1200



േഡാ. െജൻസി േതാമസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകേളജ്,
��ർ
3 കി.മീ. �രം

18/05/20-20/05/20
3 ദിവസം

1200

േഡാ. �നിൽ േജാസ് ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകേളജ്,
��ർ
3 കി.മീ. �രം

18/05/20-22/05/20
4 ദിവസം

1600

ജിനിഷ് ആ�ണി എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകേളജ്,
��ർ
3 കി.മീ. �രം

19/05/17-20/05/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. �ീത നായർ െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

15/03/17-20/03/17
6x250

1500

േതേരസ സി.െജ.
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ
 5.9 കി.മീ. �രം

15/03/17-18/03/17
and 19/03/17
5 ദിവസം

1250

 േഡാ. ടി. ഗീത
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ്, ��ർ
3.7 കി.മീ.

15/03/17 – 20/03/17
5 ദിവസം

1250

േഡാ. ബിൻസി േജാസഫ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ
3.7 കി.മീ. �രം

15/03/17 – 20/03/17
5 ദിവസം

1250

േഡാ. മ� െസബാ��ൻ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ
3.7 കി.മീ.

15/03/17 – 20/03/17
5 ദിവസം

1250

അജി സി.വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്
3 കി.മീ.

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

േഡാ. വി.എസ്. ഈശ�രി അസി��്
െ�ാഫസർ �ീ േകരള വർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15/03/17 – 17/03/17
3 ദിവസം

750

റീജ േജാൺസൺ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ 3
കി.മീ. �രം

15/03/17 – 17/03/17
3 ദിവസം

750

നി�ി �ര�ാേ�ാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ
5.9 കി.മീ.

15/03/17 – 17/03/17
3 ദിവസം

750

ഗീത െക.എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

േഡാ. �നിൽ േജാസ് ടി. അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േതാമസ് േകേളജ്,
��ർ 3 കി.മീ. �രം

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

േജാസഫ് േജാളി വി.എൽ.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േതാമസ്, ��ർ
3 കി.മീ.

15/03/17 – 17/03/17
3 ദിവസം

750

േഡാ. പി.വി. ദിവ�
അസി��് െ�ാഫസർ
�ീ. േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

േമേനാൻ ഓജസ�ി അനിൽ
ഗ�് ലക്ചററർ

15/03/17 – 17/03/17
3 ദിവസം

750



എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

അഭിരാമി െക.എ .
ഗ�് ലക്ചറർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

ജിനിഷ് ആ�ണി എം. അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േതാമസ് േകേളജ്,
��ർ 3 കി.മീ. �രം

15/03/17 – 18/03/17
3 ദിവസം

750

ജിഷ േജാസഫ്
അസി��് െ�ാഫസർ െസ�്
േതാമസ് േകേളജ്, ��ർ 3 കി.മീ. �രം

15/03/17 – 18/03/17 750

േഡാ. �ീത നായർ െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

�ീല�ി െക. നാരായണൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

�ീല�ി പി. ഭാ�ർ
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

ഗീത െക.എം. അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

നി�ി �ര�ാേ�ാസ് അസി��്
െ�ാഫസർ വിമല േകാേളജ്, ��ർ
5.9 കി.മീ.

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ബിൻസി േജാസഫ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ 7
കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. മ� െസബാ��ൻ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ
3.7 കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ടി. ഗീത
അസി��് െ�ാഫസർ െസ�്
േമരീസ് ��ർ 3.7 കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ടി. ഗീത അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ
3.7 കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. വി.എസ്. ഈശ�രി അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് ��ർ3
. 7 കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. െതേരസ സി.െജ. അസി��്
െ�ാഫസർ വിമല േകാേളജ്, ��ർ
5.9 കി.മീ. �രം

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

�ീ ടി.ഡി. േശാഭ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

�സി േപാൾ അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ
5. 9 കി.മീ. �രം

25/08/17 400

വിനീത എം.സി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

േഡാ. ബീന േജാസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്
5. 9 കി.മീ.

25/08/17 400

�ീേദവി െക.ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എസ്.െക.വി.സി. ��ർ

25/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

65 443/18-19 തീയതി ഐ.എം. ച�ൻ 07/07/117-21/07/17 4800



20/02/19
612396/20.07.18,
₹239446/-
ജി.ഇ.സി. ��ർ

െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

12 ദിവസം

സീന വർ�ീസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

07/07/17-21/07/147
12 ദിവസം

4800

അനിൽ രാജേഗാപാൽ െക.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

20/07/17-22/07/17
2 ദിവസം

800

മ� എം.എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

24/07/17 400

െഷറി െസബാ��ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

26/07/17 400

ബിേനായ് ബി.ബി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

24/08/17-16/09/17
14 ദിവസം

5600

െജൻസി. പി.എ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

22/09/17 400

�ീല�ി സി.െജ
ഗ�് ലക്ചറർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

22/09/17, 23/09/17
& 25/09/17
3 ദിവസം

1200

ആന�് ലാലി നീര
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

10/08/17-22/08/17
9 ദിവസം

3600

ഫ�ാബി
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

07/08/16 400

സതി പി.എ�്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

07/07/17, 17/07/17-
31/08/17
15/09/17-30/09/17
6 ദിവസം

2400

അജിത് വി.എസ്.
അസിസി��് െ�ാഫസർ
ജി.ഇ.സി. ��ർ

07/07/17 400

66

വി. നം. 446/18-19
തീയതി 19.03.19
612399/21.07.18
₹97760/-
എസ്. എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

േഡാ. �.എൽ. കല
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

27/11/17-05/11/17
7 ദിവസം

2800

േഡാ. ജി. കലാ �സാദ്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

22/11/17-01/12/17
5 ദിവസം

2000

രമ� എൽ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

27/11/7-04/12/17
5 ദിവസം

2000

േജ�ാതിേമാൾ െക.പി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

27/11/7-04/12/17
5 ദിവസം

2000

െസൗമ� പി.െക.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

27/11/7-04/12/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. അനഭ ഇ.ആർ.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

22/11/17-01/12/17
5 ദിവസം

2000

േഡാ. �ിയ എൻ.പി. 27/11/12-30/11/17 & 2000



അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എസ്. എൻ. േകാേളജ്, നാ�ിക

04/12/17
5 ദിവസം
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470/18-19 തീയതി
20/03/19
612425/24.07.18
₹155326/-
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ബി. �വേനശ�രം
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

23/08/17-26/08/17
4 ദിവസം

1600

�ീ� എ�്.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി.മീ

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

ദിവ� എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
േഹാളിേ�ാസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
850 മീ�ർ

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

െക. സമിത
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-26/08/17
3x400

1200

രാ�ൽ െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-26/08/17
3 ദിവസം

1200

�േലാചന ആർ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-25/09/17
2 ദിവസം

800

�ജിൻ െക.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

കബീർ െക.ടി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

നിഖിൽ സേ�ാഷ്
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
6.8 കി,മീ,

24/08/17-26/08/17
2 ദിവസം

800

െക.ടി. വിദ�
അസി��് െ�ാഫസർ
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേേ�ാട്

24/08/17-25/08/17
2 ദിവസം

800

ബി� മാത�
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/11-29/11/17
3 ദിവസം

1200

േഡാ. �യിസ് െജ. ക�ാഡി
അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27/11/17-30/11/17
04/12/17
5 ദിവസം

2000

രാ�ൽ െക. അസി��് െ�ാഫസർ 27/11/17-29/11/17 1200



ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട് 6.8 കി,മീ,

3 ദിവസം

െക.ടി. വിദ� അസി��് െ�ാഫസർ
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേേ�ാട്
6 കി.മീ.

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

�ജിൻ െക.എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
അസി��് െ�ാഫസർ
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേേ�ാട്
6.8 കി.മീ.

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

കബീർ െക.ടി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 6.8
കി,മീ,

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

ബി. �വേനശ�രി അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

�ീ� എ�്. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട് 6.8 കി.മീ.

27/11/17-29/11/17
3 ദിവസം

1200

�ജിൻ െക.എൻ. അസി��്
െ�ാഫസർ അസി��് െ�ാഫസർ
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേേ�ാട് 6.8 കി.മീ.

22/02/18-23/02/18
2 ദിവസം

800

രാ�ൽ െക. അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട് 6.8 കി,മീ,

27/11/17-29/11/17
3x400

1200

സ� സനൽ
അസി��് െ�ാഫസർ
(േകാൺ�ാ�് )
എം.സി.സി. േകാഴിേ�ാട്

27/11/17-29/11/17
3x400

1200

കബീർ െക.ടി. അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 6.8
കി,മീ,

27/11/17-29/11/17
3x400

1200

േഡാ. െക. സവിത
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്, 6.8 കി.മീ.

27/11/17-29/11/17
3x400

1200

�േലാചന പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്, 6.8 കി.മീ.

27/11/17-29/11/17
3x400

1200

നിഖിൽ സേ�ാഷ് അസി��്
െ�ാഫസർ ഗവ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് 6.8
കി,മീ,

22/02/18-24/02/18
3x400

1200

ബി� മാത� അസി��് െ�ാഫസർ
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-23/02/18
2 ദിവസം

800

�യി െജ. കാ�ാടി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200

ആലീസ് മരിയ െക.
ഗ�് ലക്ചറർ 
േഹാളി േ�ാസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
800 മീ

22/02/18-24/02/18
3 ദിവസം

1200



ഷീബ ആൻ�സ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്
6 കി.മീ.

22/02/18-23/02/18
2 ദിവസം

800
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474/18-19 തീയതി
16.03.19
612429/26.07.18
₹71102/-
െസ�് േമരീസ്
േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

പി.െക. വർ�ീസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

17/05/17-24/05/17
7 ദിവസം

2800

േഡാ. സീന േതാമസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

18/05/17-23/05/17
5 ദിവസം

2000

െക.�. സി�ാർ�ൻ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

18/05/17-24/05/17
6 ദിവസം

2400

േജാൺ മ�ായി
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

18/05/17-24/05/17
6 ദിവസം

2400

ജി�ൺ വി. േപാൾ
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

18/05/17-24/05/17
6 ദിവസം

2400

പി.െക. വർ�ീസ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

26/11/17-05/12/17
8 ദിവസം

3200

ദിലീപ് �മാർ െക.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

േഡാ. സീമ േതാമസ്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

േജാൺ മ�ായി അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

ജി�ൺ വി. േപാൾ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

അശ�തി പി.ആർ.
ഗ�് ലക്ചറർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

27/11/17-05/12/17
7 ദിവസം

2800

പി.െക. വർ�ീസ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-24/12/16
7 ദിവസം

2800

ദിലീപ് �മാർ െക.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-23/12/16
6 ദിവസം

2400

െക.പി. േമാളി
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

December 2016
15,16,17,19,20,21,22,23
9x250

2250

െക.�. സി�ാർ�ൻ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-23/12/16
9x250

2250



േജാൺ മ�ായി അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-20/12/16
5x250

1250

ജി�ൺ വി. േപാൾ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-23/12/16
9x250

2250

വി�ി െപാ��്
അസി��് െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാന ്
ബേ�രി

15/12/16-23/12/16
9x250

2250

േഡാ. സീന േതാമസ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

15/12/16-23/12/16
9x250

2250

പി.െക. വർ�ീസ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

23/08/17-25/08/17
400x3

1200

ദിലീപ് �മാർ െക.െക. അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

24/08/17-25/08/17
400x3

800

േജാൺ മ�ായി അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

24/08/17-25/08/17
400x3

800

ജി�ൺ വി. േപാൾ അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

24/08/17-25/08/17
400x3

800

വി�ി െപാ��് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

24/08/17-25/08/17
400x3

800

േഡാ. സീന േതാമസ് അസി��്
െ�ാഫസർ െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാന ് ബേ�രി

24/08/17-25/08/17
400x3

800
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498/18-19 തീയതി
05.03.19
612453/24.07.18
₹10250/-
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ.
പാല�ാട്

സ� േഗാപാൽ
െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16-30/11/16

3 ദിവസം
750

മേനാഷ് പി.എം.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16-29/11/16

2 ദിവസം
500

സി�ാർ�് എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16 250

േഡാ. േദവി വി.
െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16-30/11/16

3 ദിവസം
750

വിേനാദ് ജി.
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16-29/11/16

2ദിവസം
500

�േരഷ് പി.ആർ.
െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

29/11/16, 25/11/16

2ദിവസം
500

സേജഷ് എം.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16-29/11/16

2ദിവസം
500

ലീന എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16 250

കിരൺ വി.െക.
അസി��് െ�ാഫസർ

28/11/16-29/11/16 500



എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട് 2 ദിവസം

�ിയ എസ്.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16 250

വിദ� എം.പി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

28/11/16, 29/11/16,
30/11/16

3 ദിവസം

750

�ധ വി.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

29/11/16 250

സാ� എൻ.
അസി��് െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

30/11/16 250

ഇ.െക. ��ന�ൻ ന��ർ
െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

29/11/16 250

േമാഹൻ ദാസ് െക.എ.
െ�ാഫസർ
എൻ.എസ്.എസ്.സി.ഇ. പാല�ാട്

29/11/16 250

70

1766/18-19
091072, തീ. 16.01.2019
₹ 5,23,588
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ൂർ

�ീ. അലി. എം.എ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

11.08.2017 �തൽ
22.09.2017
23 ദിവസംx 400

9200

�ീമതി. �ദ� ��രൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

18.08.2017 �തൽ
02.09.2017
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. സൗമ� ച�ൻ. എം
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

19.08.2017 �തൽ
02.09.2017
10 ദിവസം

4000

�ീ. െഷേറാൺ വ��ൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

18.08.2017 �തൽ
23.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. എം.പി രാജൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

18.08.2017 �തൽ
21.08.2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ഷീബ എം.ബി
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

14.08.2017 �തൽ
02.09.2017
&
11.09.2017 �തൽ
15.09.2017
15 ദിവസം

6000

�ീ. �നിൽ. എ.പി
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

18.08.2017 �തൽ
31.08.2017
15 ദിവസം

6000

�ീ. ഐ.എം ച�ൻ
െ�ാഫസർ ഇൻ ചാർജ്
െമ�ാനി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

14.08.2017 �തൽ
20.09.2017
23 ദിവസം

9200

�ീ. നിധിൻ. എ.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

18.08.2017 �തൽ
03.09.2017
12 ദിവസം

4800

�ീ. അലി. എം.എ 05.09.2018 �തൽ 5600



അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

01.10.2018
14 ദിവസം

�ീമതി. നയന പി. ഭാ�ർ
അസി െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

06.09.2018 �തൽ
15.09.2018
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. �ദ� ��രൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

06.09.2018 �തൽ
29.09.2018
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. സജീന ഷാജി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

06.09.2018 �തൽ
15.09.2018
7 ദിവസം

2800

�ീ. നിധിൻ. എ.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

06.09.2018 �തൽ
29.09.2018
14 ദിവസം

5600

�ീമതി. സൗമ� ച�ൻ. എം
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

06.09.2018 �തൽ
15.09.2018
8 ദിവസം

3200

�ീ. അലി. എം.എ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

25.03.2018 �തൽ
21.04.2018
14 ദിവസം

5600

�ീ. െഷേറാൺ വ��ൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

26.03.2018 �തൽ
31.03.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. നിധിൻ. എ.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

25.03.2018 �തൽ
19.04.2018
11 ദിവസം

4400

�ീമതി. സൗമ� ച�ൻ. എം
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

26.03.2018 �തൽ
13.03.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. �ദ� ��രൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

25.03.2018 �തൽ
20.04.2018
14 ദിവസം

5600

�ീ. അലി. എം.എ
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

27.02.2017 �തൽ
24.03.2017
26 ദിവസം

6500

�ീമതി. സൗമ� ച�ൻ. എം
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

10.03.2017 �തൽ
22.03.2017
8 ദിവസം

2000

�ീ. െഷേറാൺ വ��ൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

10.03.2017 �തൽ
17.03.2017
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. അശ�നി. െക.െജ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

21.03.2017 �തൽ
22.03.2017
2 ദിവസം

500

�ീ. സ ുനിൽ. എ.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ

21.03.2017
1 ദിവസം

250



ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

േഡാ. ഷീബ എം.ബി
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

21.03.2017
1 ദിവസം

250

�ീമതി. സതി. പി.എ�്.
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

21.03.2017 �തൽ
22.03.2017
2 ദിവസം

500

�ീ. നിധിൻ. എ.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

10.03.2017 �തൽ
24.03.2017
10 ദിവസം

2500

�ീമതി. �ദ� ��രൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
��ൂർ

10.03.2017 �തൽ
23.03.2017
8 ദിവസം

2000

േഡാ. സി.എ ജവഹർ
�ിൻസി�ൽ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
04.05.2018
11 ദിവസം

4400

േഡാ. �ഹ�ദ് സലീം
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
04.05.2018
9 ദിവസം

3600

േഡാ. നൗഷാദ് പി.പി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
27.04.2018
5 ദിവസം

2000

േഡാ. അഫീഫ് തറവാ��്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
03.05.2018
9 ദിവസം

3600

േഡാ. എം.െജസ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

27.04.2018 �തൽ
28.04.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. േരഖ. പി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
30.04.2018
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. രജിത െക.വി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
30.04.2018
7 ദിവസം

2800

േഡാ. ടി.െക ഉ�ർ ഫാ�ഖ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
03.05.2018
9 ദിവസം

3600

േഡാ.�ംതാസ് എൻ.എസ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
04.05.2018
10 ദിവസം

4000

�ീ. നൗഫൽ. സി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
27.04.2018
5 ദിവസം

2000

േഡാ.�ഹ�ദ് െക.വി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
30.04.2018
7 ദിവസം

2800

�ീ. അനീസ് �ഹ�ദ് സി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
04.05.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ. െക.വി വിജയക ുമാരി
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
28.04.2018
6 ദിവസം

2400

�ീ. ഇർഷാന ഷഹനാസ് ഉളളാടൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

23.04.2018 �തൽ
28.04.2018
6 ദിവസം

2400



േഡാ. സി.എ ജവഹർ
�ിൻസി�ൽ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
10.10.2018
7 ദിവസം

2800

�ീ.മേനാജ് �വീൺ
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
04.10.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ.�ഹ�ദ് െക.വി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
05.10.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ.�ഹ�ദ് ശരീഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
08.10.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ. �ഹ�ദ് സലീം
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
10.10.2018
6 ദിവസം

2400

േഡാ. ഫാ�ിമ ജസീന
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
09.10.2018
6 ദിവസം

2400

േഡാ. നിര�ന െക.പി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
09.10.2018
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. രജിത െക.വി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
04.10.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. േരഖ. പി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
09.10.2018
6 ദിവസം

2400

േഡാ. ടി.െക ഉ�ർ ഫാ�ഖ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
09.10.2018
6 ദിവസം

2400

േഡാ. അസീൽ അ�ൽ വാഹിദ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

04.10.2018
1 ദിവസം

400

േഡാ.�ംതാസ് എൻ.എസ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
10.10.2018
7 ദിവസം

2800

േഡാ. അഫീഫ് തറവാ��്
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

04.10.2018 �തൽ
10.10.2018
6 ദിവസം

2400

േഡാ. എം.െജസ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
06.10.2018
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ഹ�ൻ േകായ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
04.10.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. ജവഹർ �ന�ിർ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
05.10.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. ഇർഷാന ഷഹനാസ് ഉളളാടൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
06.10.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. നൗഫൽ. സി
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഫ�ഖ്

03.10.2018 �തൽ
05.10.2018
2 ദിവസം

800

71

1784/18-19
091093, തീ. 17.01.2019
₹ 3,90,252
��മി�ലാം അറബിക്
േകാേളജ്, അരീേ�ാട്

�ീ. ആരിഫ് െെസ��ീൻ
അസി. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.04.2018 �തൽ
10.05.2018
24 ദിവസം

9600

�ീ. ഹസാന �ൽപാടൻ 10.04.2018 �തൽ 9600



അസി. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.05.2018
24 ദിവസം

�ീ. �ജീബ് റഹ് മാൻ പാേനാളി
െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.04.2018 �തൽ
10.05.2018
24 ദിവസം

9600

�ീ. ഹാരിസ് ബിൻ സാലിം. പി
അസി. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.04.2018 �തൽ
04.05.2018
20 ദിവസം

8000

�ീ. െക.പി സ�രി�
അസി. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.04.2018 �തൽ
10.05.2018
24 ദിവസം

9600

�ീ. പി. �ഹ�ദ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

10.04.2018 �തൽ
25.04.2018
13 ദിവസം

5200

�ീ. അബ ്�ളള നജീബ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

13.04.2018 �തൽ
10.05.2018
21 ദിവസം

8400

േഡാ. എം. അ�ൽ റസാഖ്
റി�. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

24.04.2018 �തൽ
09.05.2018
12 ദിവസം

4800

േഡാ. എം. അ�ൽ റസാഖ്
റി�. െ�ാഫസർ
��മി�ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

18.04.2018 �തൽ
20.04.2018
3 ദിവസം

1200

72

1804/18-19
091158, തീ. 19.01.2019 ₹
2,27,820
പി.ടി.എം േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

�ീമതി. �ീവിദ�. യ ു
അസി. െ�ാഫസർ
പി.ടി.എം േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

27.11.2017 �തൽ
06.12.2017
8 ദിവസം

3200

73

1806/18-19
091161, തീ. 19.01.2019 ₹
2,14,880
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

�ീ. ഉദയക ുമാർ. യ ു.െക
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

26.11.2017 �തൽ
01.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. �വീൺ. എം.വി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

26.11.2017 �തൽ
01.12.2017
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ബാ�. പി
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. വിനീതൻ. ടി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017
5 ദിവസം

2000

74

1832/18-19
091390, തീ. 25.01.2019
₹ 2,14,880
കാലി��്
�ണിേവഴ് സി�ി
ക�ാ�സ്

�ീ. ഇ�ാ�വൽ ൈസമൺ
അസി. െ�ാഫസർ
കാലി��് �ണിേവഴ് സി�ി ക�ാ�സ്

13.07.2016 �തൽ
14.07.2016
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ഗായ�ി േദവി. ഡി
അസി. െ�ാഫസർ
കാലി��് �ണിേവഴ് സി�ി ക�ാ�സ്

13.07.2016 �തൽ
14.07.2016
2 ദിവസം

500

75 1828/18-19
091382, തീ. 23.01.2019
₹ 2,03,852

�ീമതി. രമ. െക
അസി. െ�ാഫസർ

13.07.2016 �തൽ
14.07.2016
2 ദിവസം

500



എസ്.എൻ.ജി.എസ്
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

�ീ. വി.െക മ ുരളീധരൻ
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ഇ� ു. പി.പി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. രജിത. സി.ആർ
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

േഡാ. എൻ.െക ബാബ ു
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ബി� ു േമേനാൻ. എം.പി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. �സാദ്. പി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. �േമാദ് എ
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഉ�ി��ൻ. സി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഗിരീഷ്. വി.പി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. �സാദ്. സി.വി
അസി. െ�ാഫസർ
എസ്.എൻ.ജി.എസ് േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

24.08.2017 �തൽ
30.08.2017
5 ദിവസം

2000

76

1860/18-19
091599, തീ. 28.01.2019
₹ 1000
കാലി��്
�ണിേവഴ് സി�ി
ക�ാ�സ്

�ീ. ഇ�ാ�വൽ ൈസമൺ
അസി. െ�ാഫസർ
കാലി��് �ണിേവഴ് സി�ി ക�ാ�സ്

04.10.2016 �തൽ
05.10.2016
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ഗായ�ി േദവി. ഡി
അസി. െ�ാഫസർ
കാലി��് �ണിേവഴ് സി�ി ക�ാ�സ്

04.10.2016 �തൽ
05.10.2016
2 ദിവസം

500

77

1851/18-19
091545, തീ. 28.01.2019
₹ 183548
െസ�് േമരീസ്
േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

�ീ. െജയിംസ് േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. സംഗീത. ടി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്

24.08.2017 �തൽ
25.08.2017
2 ദിവസം

800



സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

�ീമതി. സംഗീത. പി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. �ിയ ഫിലി�്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീ. െറജിൻ. എം.െജ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. �ിയ� േതാമസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. പി.എ മ�ായി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017
1 ദിവസം

400

േഡാ.ഗീത േജാർജ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. രേമഷ്. െക.ജി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
25.08.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ധന� പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
25.08.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. അ� വർഗീസ് എ.വി
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
25.08.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. രാമച�ൻ. െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അ�ഷ യ ു െമേനാകി
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ധന� പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

1200

�ീ. അഷ് ലിൻ േപാൾ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
23.05.2017
4 ദിവസം

1600

േഡാ. പി.സി േറായ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

2000



�ീ. നികിൽ പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. അ�ലി സി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
23.05.2017
4 ദിവസം

1600

േഡാ.ഗീത േജാർജ് െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

23.05.2017
1 ദിവസം

400

േഡാ. പി.എ മ�ായി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
20.05.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. െക. രാമച�ൻ
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
24.05.2017
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. സംഗീത. പി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
24.05.2017
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. സരിത േസവിയർ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
23.05.2017
4 ദിവസം

1600

�ീ. രേമഷ്. െക.ജി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

19.05.2017 �തൽ
20.05.2017
2 ദിവസം

800

േഡാ. പി.എ മ�ായി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. ധന� പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

േഡാ. പി.സി േറായ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീ. െജയിംസ് േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. റസീന വി.�
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീ. രാമച�ൻ. െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീ. രേമഷ്. െക.ജി
അസി. െ�ാഫസർ

15.07.2016 �തൽ
20.07.2016

1500



െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

6 ദിവസം

�ീമതി. സംഗീത. പി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. സരിത േസവിയർ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. അ�ഷ യ ു െമേനാകി
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

�ീ. നികിൽ പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ
22.12.2016
8 ദിവസം

2000

േഡാ.ഗീത േജാർജ് െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

07.02.2017 �തൽ
10.02.2017
4 ദിവസം

1000

�ീമതി. സംഗീത. ടി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
09.02.2017
4 ദിവസം

1000

േഡാ. പി.സി േറായ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

േഡാ. പി.എ മ�ായി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. ധന� പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. െജയിംസ് േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. റസീന വി.�
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. അ�ലി സി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. രാമച�ൻ. െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സരിത േസവിയർ
അസി. െ�ാഫസർ

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250



േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

�ീ. രേമഷ്. െക.ജി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
08.02.2017
3 ദിവസം

750

�ീമതി. അ�ഷ യ ു െമേനാകി
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സംഗീത. പി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. നികിൽ പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

06.02.2017 �തൽ
10.02.2017
5 ദിവസം

1250

േഡാ. പി.എ മ�ായി
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. ധന� പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. െജയിംസ് േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. റസീന വി.�
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. അ�ലി സി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് ആ�്
സയൻസ് േകാേളജ്, സ ുൽ�ാൻ
ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. രാമച�ൻ. െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സരിത േസവിയർ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. അ�ഷ യ ു െമേനാകി
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സംഗീത. പി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

�ീ. നികിൽ പി.എൻ
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
15.03.2017
3 ദിവസം

750



േഡാ. പി.സി േറായ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
സ ുൽ�ാൻ ബേ�രി

13.03.2017 �തൽ
17.03.2017
5 ദിവസം

1250

78

1886/18-19
091626, തീ. 30.01.2019
₹ 95,556
ഗവ. വിക ്േടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

�ീ. െക രാജൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
23.12.2016
7 ദിവസം

1750

�ീമതി. വസ�. പി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
22.12.2016
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. ബീന െഡാമിനിക്
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
21.12.2016
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. ൈഷനി. ഇ.ടി
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
21.12.2016
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. ൈഷനി േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
21.12.2016
5 ദിവസം

1250

േഡാ. അനീ��ീൻ. പി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
19.12.2016
3 ദിവസം

750

�ീമതി. ഷീബ. എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
22.12.2016
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. ഷീബ. എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
22.12.2016
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. േരഖ. ഇ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

17.12.2016 �തൽ
22.12.2016
6 ദിവസം

1500

�ീ. െക രാജൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. വസ�. പി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ൈഷനി േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. േരഖ. ഇ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ഷീബ. എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ഗീത. സി
അസി. െ�ാഫസർ

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017

500



ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

2 ദിവസം

േഡാ. അനീ��ീൻ. പി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ൈഷനി. ഇ.ടി
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

06.02.2017 �തൽ
07.02.2017
2 ദിവസം

500

�ീ. െക രാജൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
23.05.2017
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ഗീത. സി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
20.05.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഗീത. ഇ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

20.05.2017 �തൽ
22.05.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ൈഷനി. ഇ.ടി
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
22.05.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ബീന െഡാമിനിക്
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
22.05.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ൈഷനി േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
20.05.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. േരഖ. ഇ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
20.05.2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. അനീ��ീൻ. പി.െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

20.05.2017 �തൽ
22.05.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഷീബ. എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

18.05.2017 �തൽ
20.05.2017
3 ദിവസം

1200

�ീ. െക രാജൻ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

24.08.2017 �തൽ
27.08.2017
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ൈഷനി േജാസഫ്
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. വിക ്േടാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

24.08.2017 �തൽ
26.08.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ൈഷനി. ഇ.ടി
അസി. െ�ാഫസർ
േമഴ് സി േകാേളജ്. പാല�ാട്

24.08.2017 �തൽ
25.08.2017
2 ദിവസം

800

79

1887/18-19
091628, തീ. 30.01.2019
₹ 102712
ഗവ. േകാേളജ്,
മല� ുറം

േഡാ. ��ഭ. എൽ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. ജയ �ര�. െജ
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ
30.11.2017

1600



ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം 4 ദിവസം

�ീ. അബ ്�ൽ സമീർ. പി.എം
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
30.11.2017
4 ദിവസം

1600

�ീ. അഷ ്റഫ് പനേ�രി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
28.11.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. സജീവ്. യ ു
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
30.11.2017
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ആമിന �വ േ�രി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
30.11.2017
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ��ഭ. എൽ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

27.11.2017 �തൽ
30.11.2017
4 ദിവസം

1600

�ീ. ജയ �ര�. െജ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

22.02.2018 �തൽ
24.01.2018
3 ദിവസം

1200

80

1888/18-19
091628, തീ. 30.01.2019
₹ 138880
ഗവ. േകാേളജ്,
മല� ുറം

�ീമതി. സഫിയ. ടി
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

18.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. െമാ�ീൻ ക ു�ി. െക
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

18.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

2000

�ീ. എ �ഹ�ദ് ഷാ
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. േകാേളജ്, മല� ുറം

18.05.2017 �തൽ
24.05.2017
5 ദിവസം

2000

81

1889/18-19
091629, തീ. 30.01.2019
₹ 130755
െസ�്. േജാസഫ്
േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

�ീമതി. ഷാലി അ��ൻ
അേസാ. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
25.05.2018
19 ദിവസം

7600

�ീമതി. സമീന േതാമസ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
05.05.2018
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. സമീന േതാമസ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

07.05.2018 �തൽ
08.05.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. സ ുജിത. വി.എസ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
09.05.2018
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ഗീത േജ�ബ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
09.05.2018
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. അ � ു �സൻ േജാർജ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
09.05.2018
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. േസാണിമ െക.െക
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

03.05.2018 �തൽ
09.05.2018
6 ദിവസം

2400



േഡാ. സാേജാ േജാസ്
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�്. േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല� ുട

07.05.2018 �തൽ
19.05.2018
13 ദിവസം

5200

82

1896/18-19
091639, തീ. 30.01.2019
₹ 129676
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

�ീമതി. ആഷാ പി. റാ�
അേസാ. െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18.04.2018 �തൽ
24.04.2018
6 ദിവസം

2400

�ീ. ലിംസ് േതാമസ്
അസി. െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18.04.2018 �തൽ
24.04.2018
4 ദിവസം

1600

83

1897/18-19
091640, തീ. 30.01.2019
₹ 39424
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ. മിനിേമാൾ. െക
അേസാ. െ�ാഫസർ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

12.03.2018 �തൽ
17.03.2018
6 ദിവസം

2400

84

501/18-19
612456/25.1.2018
2,34,714/- �പ
എൻ.എസ്.എസ്.
എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

േഡാ. ജയല�ി. ബി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
21/6/2017 വെര
17 ദിവസം

6800

�ീമതി. അ�ലി.വി,
ഗ�് ലക്ചറർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
5/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ദീപ. എം.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
3/7/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഇ�. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
6/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ല�ി�ിയ. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
3/6/2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. എസ്. സി�,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
5/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ശ�ാം ��ർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
5/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. രമ�.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
5/6/2017 വെര
3ദിവസം

1200

�ീ. �വീൺ �ളസീധരൻ പി�,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
2/6/2017 വെര
1 ദിവസം

400

േഡാ. പി.ആർ.�ീ മഹാേദവൻ പി�
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5/6/2017 �തൽ
9/6/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. േഹമ നളിനി. എ.വി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5/6/2017 �തൽ
15/6/2017 വെര
9 ദിവസം

3600



�ീമതി. വർഷ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5/6/2017 �തൽ
8/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. േമാഹൻദാസ്. െക.എ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5/6/2017 �തൽ
14/6/2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. ലാർഹൻ �രളി,
അസി. െ�ാഫസർ (ഗ�് ),
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5/6/2017 �തൽ
8/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ.എ.െക.രാജി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
17/6/2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. �ര�.എസ്.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
13/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ര�ി.ജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
17/6/2017 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. ന��മാർ.പി,
െ�ാഫസർ (ഇ.സി.ഇ),
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
13/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. വിജിത.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
12/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ര�ി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8/6/2017 �തൽ
12/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. �ീലജ.എൻ.ഉ�ി�ാൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

13/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ആശ.ടി.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ഗീത.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/6/2017 �തൽ
17/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. അേശാക്.എസ്. �മാർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
3ദിവസം

1200

�ീ.ജി. ന��മാർ,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

7/6/2017 �തൽ
13/6/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ആർ. േ�ംനാഥ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

1/6/2017 �തൽ
6/6/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ഷാജി േമാഹൻ.ബി, 1/6/2017 �തൽ 1200



അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

3/6/2017 വെര
3 ദിവസം

േഡാ. ആർ. േ�ംനാഥ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

7/6/2017 �തൽ
13/6/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. സേ�ാഷ് �മാർ.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

7/6/2017 �തൽ
9/6/2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. വിേനാദ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

12/6/2017 �തൽ
17/6/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. േദവി.വി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

5 ദിവസം 2000

�ീ. സാ�.എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

14/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. വിേവക്.പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

15/6/2017 �തൽ
17/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �വീൺ�മാർ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/6/2017 �തൽ
22/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. വാസ�ി.വി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

17/6/2017 �തൽ
21/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. േ�ം�്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
5 ദിവസം

1200

�ീമതി. നീതി.എസ്. പി�,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. നീതി.എസ്. പി�,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
4 ദിവസം

1200

�ീ. അ�പ് �മാർ. ജി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/6/2017 �തൽ
19/6/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ജയല�ി.ബി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
16/10/2017 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. അനീഷ്.എം.എൻ,
അേസാ െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017
1 ദിവസം

400

�ീ. ശിവ�മാർ,
അസി. െ�ാഫസർ,

9/10/2017
1 ദിവസം

400



എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

�ീ. നിഖിൽ ബിേനായ്. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017
1 ദിവസം

400

�ീമതി. അ�ലി. എസ്. നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017
1 ദിവസം

400

�ീ. േ�ംനാഥ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017
1 ദിവസം

400

േഡാ. േദവി.ടി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2018 �തൽ
24/10/2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. വിേവക്. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
16/10/2017 വെര
6 ദിവസം

2200

േഡാ. രാജീവ്. എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
12/10/2017 വെര
2 ദിവസം

400

േഡാ. അജയ്. ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
11/10/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. നീതി.എസ്. പി�,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2018 �തൽ
12/10/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ജീമ െക െചറിയാൻ
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
13/10/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �വീൺ�മാർ. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
12/10/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ന��മാർ. ജി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
16/10/2017 വെര

3200

േഡാ. സജീഷ്.പി,
അസി. െ�ാഫസർ, (MED)
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
16/10/2017 വെര
17/10/2017 �തൽ
23/10/2017 വെര
10ദിവസം

4000

�ീ. മ� േമാഹൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
12/10/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ജി�.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
12/10/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. പി.ആർ.�ീമഹാേദവൻ പി�
െ�ാഫസർ,

9/10/2017 �തൽ
17/10/2017 വെര

3200



എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

8 ദിവസം

�ീമതി. �ര�.എസ്.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
17/10/2017 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. വർഷ.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
12/10/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. സി�. എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
13/10/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. �ഭ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

9/10/2017 �തൽ
13/10/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ന��മാർ.പി,
െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

12/10/2017 �തൽ
17/10/2017 വെര

4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ശരണ�.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

12/10/2017 �തൽ
13/10/2017 വെര

2 ദിവസം

800

�ീ. വിേനാദ്. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

16/10/2017 �തൽ
17/10/2017 വെര

2 ദിവസം

800

�ീമതി. �ിയ. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

10.12.2017
1 ദിവസം

400

�ീ. ലഖൻ �രളി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്. എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

10/10/2017 –
11/10/2017

2 ദിവസം

800

85

508/2018-19
ഗവ.ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
3,26,264/- �പ

�ീ. യാസിർ. െക.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. അ�ത അരവി�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. എടേ�ാെ� ഷാജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �ൈബർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഉ�ി��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ജിൻസി.വി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര

2000



ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5 ദിവസം

�ീ. അഭിലാഷ്. എം.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. രമ��ീ.വി,
ഗ�് ലക്ചറർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ദിേനഷ്. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ
01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000
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5011/2018-19
612467/27.7.2018
82,536/- �പ
േസ�ഡ് ഹാർ�്
േകാേളജ്,
ചാല�ടി

േഡാ. വി.നീത
അസി. െ�ാഫസർ
േസ�ഡ് ഹാർ�് േകാേളജ്,
ചാല�ടി

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. െട�ി.െക.എൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േസ�ഡ് ഹാർ�് േകാേളജ്,
ചാല�ടി

9.5.2018 �തൽ
15.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. വി.നീത
അസി. െ�ാഫസർ
േസ�ഡ് ഹാർ�് േകാേളജ്,
ചാല�ടി

9.5.2018 �തൽ
15.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000
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520/2018-19
612485/31.7.2018
1,04,251/- �പ
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. ആതിര.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

9.5.2018 �തൽ
15.05.2018 വെര

5 ദിവസം

2000

�ീ. സിജി.എ.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,

35.2018 �തൽ
805.2018 വെര
4ദിവസം

1600

�ീ. ഷിജ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,

35.2018 �തൽ
8.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ലത.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,

3.5.2018 �തൽ
8.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. �മംഗല. ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,

3.5.2018 �തൽ
4.05.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ബിനിത.എം.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
8.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. പി.െക. രാജേശഖർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
7.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ധനരാജ്. പി,വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
7.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. �ീജി�്. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.05.2018 വെര
3 ദിവസം

1200



മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. ദീപ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. അഖിൽ. ആർ ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
9.05.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. ജീന. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
7.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. നിഷ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 �തൽ
8.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000
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523/2018-19
612488/31.7.2018
1,52,916/- �പ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

േഡാളി അഗ�ിൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

2.5.2018 �തൽ
15.05.2018 വെര
10 ദിവസം

4000

�ീമതി. റീജ �ര�ാേ�ാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
14.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

ശിരീമതി േമഘ സനാ�്
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
11.05.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. ഷീമ േമാൾ. എം.ബി,
അസി. െ�ാഫസർ
േഡാൺ േബാേ�ാ േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
11.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീമതി.�തി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
11.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. അ�ലി കിേഷാർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
9.05.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. പാർവതി. െക.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
09.05.2018 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. വിജി. എ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
9.05.2018 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. ഫിജി �ാൻസിസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
09.05.2018 വെര

2400

�ീ. ര�ിത് �മാർ വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
14.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. ഹരീഷ്. വി.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
11.05.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. ഡയാന േമരി വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
14.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. അഖിത. വി.എ,
അസി െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
14.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600



�ീ. വി.െക. രാജ�മാർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
14.05.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. െബ�ി േജാൺ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
05.05.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ��. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
05.05.2018 വെര

3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ജിൻസി. ടി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. വിൻെസ�് േജാസഫ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. െസൗമ�. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
10.05.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. സ�ർ�. െക.എൽ,
അേസാ െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
 5 ദിവസം

2000

േഡാ. �ലി ആൻ�സ്,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
05.05.2018 വെര
3 ദിവസം

1200
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526/2018-19
612491/31.7.2018
32,548/- �പ
ഡ�ി�.എം.ഒ.
േകാേളജ്, ��ിൽ

�ീ. റജി. എം. ആർ,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. സജ് മി. എ,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. അ�.േസാജ,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. മിനി.സി,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. േജാജിന. പി.െക,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

525/2018-19
�ീമതി. അശ�തി. െക,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
08.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. സേ�ാഷ് �മാർ. സി,
അസി. െ�ാഫസർ

5.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
2 ദിവസം

800
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529/2018-19
612494/31.7.2018
24,220/- �പ
െസ�് േമരീസ്
േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

�ീ. ജേയഷ്. േജാർജ് േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

2.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഫിബിൻ വർ�ീസ്. ടി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. �ീജി�്. സി.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600



�ീ. ഷിബിന. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. �നിൽ േജാൺ,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ധന� രാഘവൻ,
ഗ�് ലക്ചറർ,
അൽേഫാൻ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ഭാഗ�രാജ്. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. േജാബി. എൻ.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ
07.05.2018 വെര
4 ദിവസം

1600
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535/2018-19
612534/2.8.2018
1,41,440/- �പ
�േജ�ാതി നിേകതൻ
േകാേളജ്,
���ാട്

�ീമതി. സീന മാത�സ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ

26.4.2018 –
4/5/2018
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. റിൻസി. ടി.എ,
അസി. െ�ാഫസർ

26.4.2018 –
28.4.2018
30/4/2018 –
2/5/2018
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. േസാണിയ സ�ി,
അേസാ. െ�ാഫസർ

26.4.2018 –
30.4.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ബി�.പി. ചാേ�ാ,
അേസാ. െ�ാഫസർ

26.4.2018 – 2.5.2018

5ദിവസം
2000
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538/2018-19
612537/12.8.2018
2,50,603/- �പ
എസ്.എൻ.ഡി.പി.
േകാേളജ്,
െകായിലാ�ി

േഡാ. െക. അനിൽ �മാർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
12.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. സ��.പി. പി�
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. ൈജ�.ആർ ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. ഷാ�ഗ്. ജി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
12.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. മ�. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േകാേളജ്,
െകായിലാ�ി

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര

8 ദിവസം

3200
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541/2018-19
612540/3.8.2018
1,35,664/- �പ
െസ�് അേലാഷ�സ്
േകാേളജ്,
എൽ���ി

േഡാ. െജയിംസ്. െക.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് അേലാഷ�സ് േകാേളജ്,
എൽ���ി

3.5.2018 �തൽ
14.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

�ീ. ഡയസ്. ഇ.ഡി, 8.5.2018 �തൽ 2000



അേസാ. െ�ാഫസർ 11.5.2018 വെര
3 ദിവസം
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549/2018-19
612551/6.8.2018
85,360/-
ഡ�ി�.എം.ഒ.
േകാേളജ്, ��ിൽ

�ീമിത. �മ. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷംന. െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. റഷീദ്. എൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷംന. െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. സിബിൻ െസബാ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. റജീന.പി.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഫാ�ിമ െഫബിൻ. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ശിൽപ അല�ാ�ർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ലിംസി മാത�സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൽേദാ മാർ ബേസലിേയാസ്
േകാേളജ്, മീന�ാടി

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അശ�തി.പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഏ�ൽ വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

3.5.2018 400

�ീമതി. ഷീബ വിൽസൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.എ.എസ്. േകാേളജ്,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േകാേളജ്,
മീന�ാടി

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര

3 ദിവസം

1200

�ീമിത. �മ. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,

7.5.2018 �തൽ
17.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. സംഗീത േമരി,
ഡ�ി�. എം. ഒ. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, ��ിൽ

7.5.2018 �തൽ
17.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. സിബിൻ െസബാ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,

7.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
9 ദിവസം

2000

�ീമതി. ലിംസി. മാത�സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൽേദാ മാർ ബേസലിേയാസ്
േകാേളജ്, മീന�ാടി

7.5.2018 �തൽ
09.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഫാ�ിമ 7.5.2018 �തൽ 2000



െഫബിൻ.െക.െക,അസി.
െ�ാഫസർ,ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്,
��ിൽ

11.5.2018 വെര
5 ദിവസം

�ീമതി. ഷംന. െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,

7.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. റജീന.പി.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,

7.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമിത. �മ. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. റജീന.പി.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. റഷീദ്. എൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അശ�തി.പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ശിൽപ അല�ാ�ർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഏ�ൽ വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. സിബിൻ െസബാ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. സിബിൻ െസബാ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. മി�ൻ േഗാപി,
അസി. െ�ാഫസർ

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ലിംസി. മാത�സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൽേദാ മാർ ബേസലിേയാസ്
േകാേളജ്, മീന�ാടി

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷീബ വിൽസൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േമാഡൽ
േകാേളജ്, മീന�ാടി

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഫാ�ിമ
െഫബിൻ.െക.െക,അസി.
െ�ാഫസർ,ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്,
��ിൽ

22.2.2018 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷംന. െക.എസ്,
ഗ�് ലക്ചറർ,
ഡ�ി�.എം.ഒ. േകാേളജ്, ��ിൽ

22.2.2017 –
24.2.2018
3 ദിവസം

1200
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577/2018-19
612702/13.8.2018
3,44,466/- �പ
സി.എ.എസ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. �ിയ�.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.എ.എസ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2018 –
29.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ഷിബിന.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ�്. ആർ.ഡി. േകാഴിേ�ാട്

24.8.2018 –
29.8.2018

1600



�ീമതി. സിജി.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.എ.എസ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2018 –
29.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി, ശിൽഖ. എം.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,

24.8.2018 –
25.8.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. സി�.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.എ.എസ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2018 –
26.8.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിേനാദ്�മാർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.എ.എസ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 –
29.8.2017
2 ദിവസം

1600

�ീ. ര�ി. ആർ. നാഥ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േസവ�ർ അർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്

24.8.2018 –
26.8.2018

3 ദിവസം

1200

�ീമതി. �നിത ചാേ�ാ,
അസി. െ�ാഫസർ, (േകാൺ�ാ�് )
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്

27/11/16 400

�ീ. െടഗിൽ.െജ.േജാൺ,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 –
01.12.2017
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. അ�ിമ അജിത്,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 –
28/11/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. സി�.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 –
28/11/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ജിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 –
28/11/2017
2 ദിവസം

800
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611/18-19
61363/13.8.2018
27,360/- �പ
പി.എൻ.സി, ���ാട്

േഡാ. ജിബിഷ്. മാത�,
അസി. െ�ാഫസർ,
പി.എൻ.സി. ���ാട്

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. പി.പി.േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
9.5.2018 വെര

6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ഉമാേദവി. െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ, ഇലേ�ാണി�്

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര

3 ദിവസം

1200
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614/18-19
613074/14.8.2018
2,25,568/- �പ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

�ീ. വി.െക. �രളീധരൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. ഉ�ി��ൻ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര

5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ഇ�.പി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
9.5.2018 വെര

6 ദിവസം

2400

�ീ. �സാദ്. സി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ബി� േമേനാൻ, 3.5.2018 �തൽ 2000



അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

10.5.2018 വെര
5 ദിവസം

�ീ. �സാദ്.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. േര�.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. രമ.െക.,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.േകാേളജ്, പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �േമാദ്. എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.എസ്. േകാേളജ്,
പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ഗീത. വി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്, പ�ാ�ി

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര

5 ദിവസം

2000
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620/18-19
613080/14.08.2018
1,05,180/- �പ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

�ീ. സ�യ�മാർ. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. നിസാർ അഹ�ദ്
�േ�രിെ�ാടി,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. േഗാപി. എസ്.പി�,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. ജമീല അഹ�ദ്. എൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര

8 ദിവസം

3200

99

845/18-19
2,36,180/-
െസ�് േതാമസ്
േകാേളജ്, ��ർ

�ീ. ആേ�ാ േതാമസ്. സി,
അേസാേഷ��് െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

2.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. മാർ�ിൻ െക.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

2.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. വി�. എ.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. േജാസഫനി േജാസഫ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. െജൻസി െജയിംസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. മ�ിക എ. നായർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി ആൻ േമരി േതാമസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. െടൻസി വർ�ീസ്,
അസി െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800



�ീ. രവി��ൻ. എ.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. രാധിക.െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ചി�. പി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അർ�ന. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. ഹരിഹരൻ. സി.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 400

േഡാ. ദിവ� എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി, ഐശ�ര� എസ് . ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. നീഷാ �ാൻസിസ് ആല�ാ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷീജി റാേഫൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ല�ി. സി.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. മായാേദവി ചാലിേ�രി,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. െലൗവ്ജി. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ആൻ മരിയ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. സീമ.െക.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരള വർ� േകാേളജ്, ��ർ

4.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി, രസീന.പി.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ല�ി.ജി. േമേനാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. മാഗൻബാല.ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. രജനി.െക.ആർ
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �തൽ
7.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ബി�. െക.ഡി,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര

800



സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

2 ദിവസം

�ീ. ബിബിൻ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. സാഹിബ് രാജ്.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
5.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. ആേ�ാ േതാമസ്. സി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
20.5.2018 വെര
14 ദിവസം

5600

േഡാ. വി�. എം.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

9.5.2018 �തൽ
19.5.2018 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. േജാസെഫനി േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
16.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. െജൻസി െജയിംസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
18.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ആൻ മരിയ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. സിേജാ വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.അ�തേമേനാൻ ഗവ. േകാേളജ്,
��ർ

8.5.2018 �തൽ
17.5.2018 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. ഷിജി റാേഫൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
8.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. മ�ിക. എ. നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. മായാേദവി ചാലിേ�രി,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. െലൗവ്ജി. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
9.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. സിനിക് രാജ്. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
19.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

േഡാ, നിഷ �ാൻസിസ് ആല�ാ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
19.5.2018 വെര
10 ദിവസം

4000

േഡാ. െടൻസി വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

7.5.2018 �തൽ
14.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി സീന േജാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ

11.5.2018 400

100

848/2018-19
57,200/-�പ
എസ്.എൻ െകേളജ്,
നാ�ിക

േഡാ. രേമഷ്. െക.എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ െകേളജ്, നാ�ിക

3.5.2018 �തൽ
11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. സി.�ി. അനിത,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ െകേളജ്, നാ�ിക

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ഷീജ. പി. പാറയിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര

2000



എസ്.എൻ െകേളജ്, നാ�ിക 5 ദിവസം

േഡാ. ചി�.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ െകേളജ്, നാ�ിക

3.5.2018 �തൽ
10.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

ആെക (എ) 2548050

അ�ബ�ം-1
�ട��

101

623/18-19
613083/14.8.2018
97,939/- �പ/-
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

�ീ. അ�ൽ നാസർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

27.11.2017 �തൽ 6.12.2017 വെര,
10 ദിവസം

4000

�ീമതി. �മീഷ.എ,
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 6.12.2017 വെര,
8 ദിവസം

3200

�ീ. ഉേമഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 28.11.2017 വെര,
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഗായ�ി. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 6.12.2017 വെര,
7 ദിവസം

2800

�ീ. അജി�്. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 5.12.2017 വെര,
7 ദിവസം

2800

�ീ. �നീർ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 5.12.2017 വെര,
7 ദിവസം

2800

�ീ. അ�ൽ നസീർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

21.12.2018 �തൽ 23.12.2018 വെര,
3 ദിവസം

1200

�ീ. �േമഷ്. എ
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര,
2 ദിവസം

800

�ീ. �നീർ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര,
2 ദിവസം

800

�ീ. അജി�്. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര,
2 ദിവസം

800

�ീ. ഉേമഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര,
2 ദിവസം x400
6.2.2017 – 14.2.2017

9 ദിവസം x 250

3050

�ീ. �ീജി�്. ൈവ,
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര

2 ദിവസം x400
800

േഡാ. ഗായ�ി. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര,

2 ദിവസം x400
13.3.2017 – 18.3.2017

6 ദിവസം x 250

2300

�ീ. അ�ൽ നാസർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

6.2.2017 – 16.2.2017

9 ദിവസം x400

13.3.2017 – 18.3.2017

5100



6 ദിവസം x 250

�ീ. �േമഷ്. എ
അസി. െ�ാഫസർ

6.2.2017 – 15.2.2017

8 ദിവസം x400
13.3.2017 – 18.3.2017

6 ദിവസം x 250

4700

�ീ. അജി�്. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ

6.2.2017 – 13.2.2017

6 ദിവസം x400
15.12.2016 – 23.12.2016

8 ദിവസം x 250

4400

�ീ. റി�. ഇ.വി,
അസി. െ�ാഫസർ

13.3.2017 – 18.3.2017

6 ദിവസം x400
15.12.2016 – 21.12.2016

7 ദിവസം x 250

4150

�ീ. ഉേമഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ

16.3.2017 – 18.3.2017

3 ദിവസം x400
15.12.2016 – 23.12.2016

8 ദിവസം x 250

2200

�ീ. അ�ൽ നാസർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

15.12.2016 – 23.12.2016
9 ദിവസം

2250

േഡാ. ഗായ�ി. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ

15.12.2016 – 23.12.2016
9 ദിവസം

2250

�ീ. �േമഷ്. എ
അസി. െ�ാഫസർ

15.12.2016 – 23.012.2016

9 ദിവസം
2250

102

564/2018-19
1,38,824/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. മിനി.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ

24/8/2017 �തൽ 29/8/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. സേ�ാഷ്.
�മാർ.െക.ടി,
അേസാ. െ�ാഫസർ

24/8/2017 �തൽ 29/8/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. െക. ഭാർ�വൻ.,
അസി. െ�ാഫസർ

24/8/2017 �തൽ 28/8/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ബി�
ബാ�.െക.ബി,
അസി. െ�ാഫസർ

24/8/2017 �തൽ 26/8/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. സലീജ.എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ

24/8/2017 �തൽ 26/8/2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ടി.എ. ആന�്,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 01/12/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. െക. ഭാർ�വൻ.,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 06/12/2017 വെര
5 ദിവസം

2000



�ീ. േശഷൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 01/12/2017 വെര
5 ദിവസം

4000

�ീമതി. സലീജ.എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 30/11/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ബി�
ബാ�.െക.ബി,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 01/12/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. മീര. പി.ഐ,
അസി. െ�ാഫസർ

27/11/2017 �തൽ 01/12/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. മിനി.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ

22/02/2018 �തൽ 23/02/2018
വെര
2 ദിവസം

800
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1056/18-19
614361/10.10.2018
100232/-�പ
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

�ീ. സ�യ�മാർ. എസ്,
അസി. െ�ാസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

27.11.2017 �തൽ 4.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. നിസാർ അഹ�ദ്
��ീരിെ�ാടി,
അസി. െ�ാസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

27.11.2017 �തൽ 4.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ജമീൽ അഹ�ദ്
എൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

27.11.2017 �തൽ 4.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. േഗാപി.എസ്. പി�,
അസി. െ�ാസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

27.11.2017 �തൽ 4.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

104
1061/2018-19
614280-283/11.10.2018
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

�ീ. ജയരാജൻ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

22.98.2014 �തൽ 23.9.2014 വെര
2 ദിവസം

500

�ീ. �േരഷ്. പി,
അസി. െ�ാസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

22.98.2014 �തൽ 23.9.2014 വെര
2 ദിവസം

500

�ീ. �സാദ്. െക,
അസി. െ�ാസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ

22.8.20104 �തൽ 23.9.2014 വെര
2 ദിവസം

500
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1107/2018-19
614584/23.10.2018
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

�ീ. ഷാജി ത��സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. അ�ൺ. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. സേ�ാഷ്. ടി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200



എൻ.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��.

�ീ. രേമഷ്. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. ൈല�.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �സ�.എ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��.

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ഷാജി ത��സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

09.05.2018 �തൽ 14.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. അ�ൺ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

03.05.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. സേ�ാഷ്. ടി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��.
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

03.05.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. രേമഷ്. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

03.05.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ൈല�.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

03.05.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. �സ�.എ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

03.05.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഷാജി ത��സ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. അ�ൽ സലാം. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400



എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

�ീ. അ�ൺ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��.

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. ൈല�.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. രേമഷ്. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��.

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. �സ�.എ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, കൽ��

27.11.2017 �തൽ 04.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400
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1108/2018-19
614585/23.10.2019
2,67,316/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. എടേ�ാ�് ഷാജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. ഉ�ി��ൻ. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. രാജൻ മലയിൽ,
അേസാ. െ�ാഫസർ
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ജിൻസി. വി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �ൈബർ.െക.എ,
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. മായാേദവി ത�ാ�ി
പി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ

22.05.2018 �തൽ 30.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000



സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. സരിത. പി,
അസി. െ�ാഫസർ
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. നിഖില. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േസേവ�ർസ്
ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, എര�ി�ലം

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ശരണ�.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േസേവ�ർസ്
ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, എര�ി�ലം

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ര�ി. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഹാളി േ�ാസ്
ഐ.എം.ടി, നട�ാവ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. മ�ഷ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഹാളി േ�ാസ്
ഐ.എം.ടി, നട�ാവ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. �ിയ.വി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഹാളി േ�ാസ്
ഐ.എം.ടി, നട�ാവ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. �ത മാട��്,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഹാളി േ�ാസ്
ഐ.എം.ടി, നട�ാവ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. സീന ഭാ�രൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േസേവ�ർസ്
ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, എര�ി�ലം

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. �സൻ േറായ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഹാളി േ�ാസ്
ഐ.എം.ടി, നട�ാവ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ദിേനഷ്. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000



േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. അഭിലാഷ്. എം.െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മീ��,
േകാഴിേ�ാട്

22.05.2018 �തൽ 26.05.2018 വെര
5 ദിവസം

2000
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1117/2018-19
614596 �തൽ 614599
വെര
24.10.2018/ 8300/- �പ
ൈസേ�ാളജി
ഡി�ാർ�െമ�്

േഡാ. േബബി ഷാരി.
പി.എ,
െ�ാഫസർ ൈസേ�ാളജി
ഡി�ാർ�െമ�്

01.11.2017 �തൽ 07.11.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

108

1130/2018-19
614726 �തൽ ല614738
വെര
10,530/- �പ
െസ�ർ േഫാർ െഹൽ�്
സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

�ീ. എം. രാജ�ഷ്,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

24.4.2018 - 1 ദിവസം 400

�ീ. എം. രാജ�ഷ്,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

23.4.2018 1 ദിവസം 400

�ീമതി. രസിത. സി.എ�്,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

17.4.2018 �തൽ 19.4.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അജിത. പി,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

24.4.2018 - 1 ദിവസം 400

�ീമതി. അജിത. പി,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

23.4.2018 - 1 ദിവസം 400

�ീ. നിേജഷ്. ഒ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

12.4.2018 �തൽ 13.4.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. രാഖി. സി. 16.4.2018 �തൽ 19.4.2018 വെര 800



രാഘവൻ,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

2 ദിവസം

�ീമതി. ര�ി. പി,
അസി. െ�ാഫസർ, �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

20.4.2018 1 ദിവസം 400
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1567/18-19/22.11.2018
84388-84,393/15.12.2018

കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

�ീമതി. അ�ഷ.എ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ഡ് & െടൿേനാളജി,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

4.12.2017 – 5.12.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. സബ് ന. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

4.12.2017 – 5.12.2017
2 ദിവസം

800

�ീ. �ഹ�ദ് സഫീർ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�്
സയൻസ്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

4.12.2017 – 5.12.2017
2 ദിവസം

800
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1565/18-19/22.11.2018
84379/84,384/- 5.12.2018
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്.

�ീമതി. ദിൽന.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�്
സയൻസ്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

20.6.2017 – 21.6.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. സബ് ന.പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�്
സയൻസ്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

20.6.2017 – 21.6.2017
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. അ�ഷ എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ൾ ഓഫ് െഹൽ�്
സയൻസ്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

20.6.2017 – 21.6.2017
3 ദിവസം

1200
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1559/18-19/7.12.2018
84336/15.12.2018
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

േഡാ. ടി. �ീ�മാർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. േജ�ാതില�ി.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �വർ�ല�ി. 9.8.2018 – 14.8.2018 1600



വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

4 ദിവസം

�ീ. �ീ�മാർ. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീ. വിേജഷ്
േവ�േഗാപാൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ശ�ാമള. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ഗീത. ജി. നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ര�ിനി
രാമച�ൻ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. അ�ല.
സി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീ. അനിൽ.പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. േരഖാ േമേനാൻ.
പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ദീ�ി. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ൈചതന�. �,
അസി. െ�ാഫസർ,

9.8.2018 – 14.8.2018
4 ദിവസം

1600



എൻഎസ്.എസ്.
േകാേളജ്, െന�ാറ
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1625/18-19/ 4.8.2018
85279 – 85288/19.12.2018
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

�ീമതി. െക.എം.
ഗായ�ീേദവി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

4.4.2018
1 ദിവസം

250
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1663/18-19/3.12.2018
085535/30.11.18
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
�റമ�ർ

�ീ. െനൗഷാദ്.. എൻ,
വ�� തലവൻ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
�റമ�ർ

8.11.2017
1 ദിവസം

400
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1690/18-19/ 7.12.2018
86013/86,023/-7.1.2019
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

േഡാ. ഐ.ഡി.േസവ�ർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500

േഡാ. െജ.എ. സേജഷ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 26.11.2014
6 ദിവസം

1500

േഡാ. റാണി െസബാ��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. ലീന േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500

അ�� ത�ിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. �വറി
�ാൻസിസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.11.2014 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500
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1688/18-19/ 7.12.2018
86004-86007/ 07.01.2019
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

േഡാ. എൻ.പി. ഹാഫിസ്
�ഹ�്ദ്
േകാ- ഓർഡിേന�ർ
േസാേഷ�ാളജി വ��്,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്

01.11.2016 – 3.11.2016
2 ദിവസം

500

�ീമതി.സ�ന. എം,
അസി. െ�ാഫസർ
േസാേഷ�ാളജി വ��്,

02.11.2016 – 03.11.2016
2 ദിവസം

500



കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
കാ�സ്
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1685/18-19/7.12.2018
86000/7.01.2019
എസ്.എ�് േകാേളജ്,
ചാല�ടി

�ീ. ചാേ�ാ േജാസ്. പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എ�് േകാേളജ്,
ചാല�ടി

8.12.2016 – 9.12.2016
2 ദിവസം

500

�ീമതി. അ�� ത�ിൽ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

20.11.14 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500

�ീ. �വറി �ാൻസിസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ജി.സി.െക. ��ർ

20.11.14 – 25.11.2014
6 ദിവസം

1500
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1678/18-19/21.12.2018
85988/5.1.2019
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

�ീ. സേ�ാഷ്.ടി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

24.8.2017 – 01.09.2017
9 ദിവസം

3600

�ീ. രേമശ്.െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

24.8.2017 – 31.08.2017
8 ദിവസം

3200

�ീ. ൈല�. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

24.8.2017 – 31.08.2017
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. �സ�. എ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

24.8.2017 – 31.08.2017
8 ദിവസം

3200

�ീ. വിജീഷ്. എം.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എം.എസ്.എം.ജി.സി,
കൽ��

24.8.2017 – 31.08.2017
8 ദിവസം

3200
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1676/18-19/21.12.2018
85986/4.1.2019
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

�ീ. േറാസ് ആേ�ാ,
അസി. െ�ാഫസർ
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

03.05.2018 – 18.05.2018
16 ദിവസം

6400

േഡാ. ലിസ� േജാൺ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

03.05.2018 – 15.05.2018
13 ദിവസം

5200

�ീമതി. ൈനന. എം.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

07.05.2018 – 10.05.2018
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ഇ. �രളി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 16.05.2018
14 ദിവസം

5600

119 1677/18-19/19.12.2018 േഡാ. ബി� േജാൺ. എം, 10.5.2018 – 14.5.2018 2000



85987/05.01.2019
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

5 ദിവസം

�ീമതി. ജിൽന േജാൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

03.05.2018 – 14.05.2018
8 ദിവസം

2400

�ീമതി. െസൗമ�
രാജൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

03.05.2018 – 14.05.2018
8 ദിവസം

2400

�ീ. വിജയൻ. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 15.05.2018
10 ദിവസം

4000

�ീമതി. ര�ിത രാജീവ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 15.05.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ. േതാമസ് േപാൾ
കാ��ാരൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

04.05.2018 – 14.05.2018
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. ലിജി.വി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 15.05.2018
10 ദിവസം

4000

�ീ. ഭാ�രവ�ൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 11.05.2018
5 ദിവസം

2000

�ീ. ടി.ജി. സജി,
എൻ.എൻ. േകാേളജ്,
��ർ

03.05.2018 – 5.05.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ.
േജാൺസൺ.എൻ.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 7.05.2018
4 ദിവസം

1600

�ീ. സിജി.എം.�,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 14.05.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. മ�. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, ��ർ

03.05.2018 – 15.05.2018
10 ദിവസം

4000
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1388/18-19/25.10.2018
037462/27.11.18, 175360/-
MUA College �ളി�ൽ

േഡാ.െക.െഷയ്ഖ് �ഹ�ദ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 17.5.2018 വെര
12 ദിവസം

4800

േഡാ. പി.എൻ സഅ�ൽ 3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര 4400



അഫദ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

11 ദിവസം

�ീ. �നീർ. പി.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

�ീ. ടി.െക.�സഫ്
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

�ീ. ഇസ്ഹാഖ്. പി
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

േഡാ.� അ്തസിംബി�ാഹ്.
ടി.പി
അസി. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

�ീ. എം. അ��
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

�ീ. �ഹ�ദലി. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

3.5.2018 �തൽ 16.5.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

121

1391/18-19/7.11.2018
037465/27.11.2018, 72141/-
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. െക.െക. ഹംസ,
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

േഡാ. െക.െക. ഹംസ,
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

24.12.2016 �തൽ 07.01.2017 വെര
12 ദിവസം

3000

േഡാ. െക.െക. ഹംസ,
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 3.3.2017 വെര
5 ദിവസം

1250

േഡാ. അ�ൽ റഷീദ്.
െക.വി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

�ീമതി. �ീകല.
എം.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000



സാമി�. എൻ.വി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

സാമി�. എൻ.വി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

�ീമതി. �ൈവരി�
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. �ൈവരി�
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

�ീമതി. സജ്ന. െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

�ീമതി. സജ്ന. െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.02.2017 �തൽ 3.3.2017 വെര
5 ദിവസം

1250

േഡാ. ഹരിത.എൻ.
ഹരിദാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

േഡാ. ഹരിത.എൻ.
ഹരിദാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ��റാണി,
എസ്.ഡി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

03.03.2017
1 ദിവസം

250

േഡാ. ��റാണി,
എസ്.ഡി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ��റാണി,
എസ്.ഡി,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

16.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
7 ദിവസം

1750

�ീ. ഫാസിൽ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

�ീ. ഫാസിൽ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ
ഫ�ഖ് േകാേളജ്,

27.2.2017 �തൽ 2.3.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

122 1392/18-19/29.10.2018
037466/27.11.18, 60084/-
സാ�തിരീസ്

�ീമതി. രാഖി.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്

Date not mentioned
7 ദിവസം

2800



��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. മ�ിക. �. വർ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

29.11.17 �തൽ 30.11.2017 വെര
04.12.2017 �തൽ 05.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

േഡാ. സാ�.െക. നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.17 �തൽ 30.11.2017 വെര
04.12.2017 �തൽ 05.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. ര�ി�് രാജ.
പി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.17 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ര�ി�് രാജ.
പി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

04.12.2017 �തൽ 05.12.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. രാഖി.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഫ�ഖ് േകാേളജ്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. ര�ി�് രാജ.
പി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. മേഹഷ്. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. സ�.െക.നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. മ�ിക. �. വർ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരീസ്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800



��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

123

1411/18-19/9.10.2018
37502 �തൽ 37521 വെര
/30.11.2018
115360/-
മാർ ഒേ�തിേയാസ്
േകാേളജ്,
െപ��ിലാവ്

�ീ. മാത� ഐസഖ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മാർ ഡേയാണിഷ�സ്
േകാേളജ്,
പഴ�ി

20.3.18 �തൽ 23.5.2018 വെര
15 ദിവസം

6000

േഡാ. ജി. രാജീവ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മാർ ഡേയാണിഷ�സ്
േകാേളജ്,
പഴ�ി

3.4.2018 �തൽ 23.5.2018 വെര
12ദിവസം

4800

124

1411/18-19/9.10.2018
37502 �തൽ 37521 വെര
/30.11.2018
115360/-
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

�ീ. വിജയ�മാർ. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

10.4.2018 �തൽ 24.5.2018 വെര
13 ദിവസം

5200

125

1411/18-19/9.10.2018
37502 �തൽ 37521 വെര
/30.11.2018
115360/-
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

�ീ. വി.െക. രാജ�മാർ.
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.െക.വി. േകാേളജ്,
��ർ

20.3.18 �തൽ 24.5.2018 വെര
22 ദിവസം

8800

126

1411/18-19/9.10.2018
37502 �തൽ 37521 വെര
/30.11.2018
115360/-
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
��ർ

േഡാ. േജാബി േതാമസ്.
െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

20.3.18 �തൽ 27.4.2018 വെര
21 ദിവസം

8400

127

1417/18-19/6.10.2018
37550 �തൽ 37557 വെര/
30.11.18
14042/-
െജ.എം.സി, ��ർ

േഡാ. ടി.ഡി.ൈസമൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.െക.വി.സി.േകാേളജ്,
��ർ

09.10.2017 �തൽ 11.10.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ഗിനി േപാൾ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

10.10.2017 �തൽ 11.10.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. വിമല.എം,
അസി.െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

09.10.2017 �തൽ 11.10.2017 വെര
2ദിവസം

800

128 1434/18-19/14.6.2018
37688 �തൽ 37696
/3.12.2018
2768/-
േറായൽ എ�ിനീയറിംഗ്

�ീ. നിഖിൽ, സി.ആർ,
അസി.െ�ാഫസർ,
േതജസ് എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്,
��ർ

28.10.2016
1 ദിവസം

250



േകാേളജ്,
അ�ി�വ്, ��ർ

129

1440/18-19/12.7.2018
37751 �തൽ 37767 വെര
/3.12.2018
24,760/-
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

േഡാ. മായ.സി.നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 5.07.2016
5 ദിവസം

1250

േഡാ. എ.ആർ. ര�ി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 5.07.2016
5 ദിവസം

1250

�ീ. േസാജൻ േജാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 5.07.2016
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സജിത
േമേനാൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 02.07.2016
3 ദിവസം

750

�ീമതി. േരഖ
വാ�േദവൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 04.07.2016
3 ദിവസം

750

�ീമതി. സി�. െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 02.07.2016
3 ദിവസം

750

�ീ. �േരഷ്. വി,
ഗവ. വികേടാറിയ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

30.6.2016 �തൽ 04.07.2016
3 ദിവസം

750

130

1454/18-19 / 18.9.2018
378829 �തൽ 37832 വെര
/3.12.2018
2523/-
എസ്.എൻ േകാേളജ്,
ആല�ർ

േഡാ. എം.എ. �രാജ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ േകാേളജ്,
ആല�ർ

18.4.2016 �തൽ 23.4.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. സീന. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ േകാേളജ്,
ആല�ർ

18.4.2016 �തൽ 20.4.2016 വെര
3 ദിവസം

750

131 1457/18-19 /6.10.18
37837 �തൽ 37861 വെര
/3.12.18
8769/-
വയനാട് ��ീം

�ീമതി. േര�. എം. ബാ�
Not mentioned – (Post),
േമാഡൽ േകാേളജ്,
മീന�ാടി

01.9.2016 -1 ദിവസം 250



ഓർഫേനജ് േകാേളജ്,
��ിൽ

�ീമതി. ശിൽപ
അല�ാ�ർ,
േമാഡൽ േകാേളജ്,
മീന�ാടി

01.9.2016 -1 ദിവസം 250

�ീ. റഷീദ്. എൻ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ,
വയനാട് ��ീം
ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
��ിൽ

01.9.2016 -1 ദിവസം 250

�ീമതി. ഷീബ പരീത്,
അസി.െ�ാഫസർ,
വയനാട് ��ീം
ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
��ിൽ

01.9.2016 -1 ദിവസം 250

�ീമതി. സംഗീത േമരി,
അസി.െ�ാഫസർ,
വയനാട് ��ീം
ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
��ിൽ

01.9.2016 -1 ദിവസം 250

�ീമതി. രാജിമ. പി.എം,
അസി.െ�ാഫസർ,
വയനാട് ��ീം
ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
��ിൽ

01.9.2016 -1 ദിവസം 250

�ീമതി. �മ. എൻ,
അേസാ.െ�ാഫസർ,
വയനാട് ��ീം
ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
��ിൽ

20.9.2016 -1 ദിവസം 250

132

1457/18-19/6.10.18
37837 �തൽ 37861 വെര
/3.12.2018
8769/- �പ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
ബേ�രി

�ീ. �ിൻസ് േജായ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഡാൺ േബാേ�ാ
േകാേളജ്,
ബേ�രി

20.9.2016 -1 ദിവസം 250
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1460/18-19/6.10.18
37874 �തൽ 37894 വെര
/ 3.12.18
15627/-
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

�ീമതി. ധന�
േജാൺസൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

17.4.2017 �തൽ 19.4.2017 വെര
3 ദിവസം

750

134 1462/18-19-9.10.18
37912 �തൽ 37937 വെര
/3.12.18
32,247/- �പ

�ീ. േജായ്സ് േടാം. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് സ്
േകാേളജ്, േദവഗിരി

15.4.2016 -1 ദിവസം 250



െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്

േഡാ. സേ�ാഷ്. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്

12.4.18, 19.4.2018
2 ദിവസം

500

േഡാ. അശ�തി. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് സ്
േകാേളജ്, േദവഗിരി

12.4.2016, 15.4.2016
2 ദിവസം

500

�ീ. േജാർജ് മാത�,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് സ്
േകാേളജ്, േദവഗിരി

8.4.2016, 19.4.2016
2 ദിവസം

500
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1462/18-19-9.10.18
37912 �തൽ 37937 വെര
/3.12.18
ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. െക.ആർ.ര�ിനി
അേസാ. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്

8.4.2016, 12.4.2016
2 ദിവസം

500

136

1462/18-19-9.10.18
37912 �തൽ 37937 വെര
/3.12.18
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. ജിഷ േജ�ബ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
േദവഗിരി

8.4.2016, 19.4.2016
2 ദിവസം

500

137

1463/18-19/22.11.18
37938/03.12.18
327477/- �പ
എസ്.എൻ.ജി.എസ്.
േകാേളജ്,
േചള�ർ

�ീ. എം.ആർ.�സജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

27.11.2017 �തൽ 12.12.2017 വെര
12 ദിവസം

4800

വിനീഷ്. െക.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

27.11.2017 �തൽ 3.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. േമാഹനൻ. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. േമാഹനൻ. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

01.12.2017
1 ദിവസം

400

�ീമതി. അ��. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600



�ീ. എം.ആർ.�സജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

3.5.18 �തൽ 15.5.2018 വെര
10 ദിവസം

4000

�ീ. വിനീഷ്. െക.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

3.5.18 �തൽ 09.5.2018 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. േമാഹനൻ. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

3.5.18 �തൽ 10.5.2018 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. എം.ആർ.�സജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

24.8.17 �തൽ 30.8.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. േമാഹനൻ. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

24.8.17 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. വിനീഷ്. െക.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

24.8.17 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. എം.ആർ.�സജി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

15.3.17 �തൽ 23.3.2017 വെര
9 ദിവസം

2250

�ീ. േമാഹനൻ. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

15.3.17 �തൽ 22.3.2017 വെര
8 ദിവസം

2000

�ീ. വിനീഷ്. െക.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.ജി.സി,
േചള�ർ

15.3.17 �തൽ 22.3.2017 വെര
8 ദിവസം

2000

138

1464/18-19/28.11.18
37939 �തൽ 37951വെര
03/12/2012 – 67108/-
�ീ അ�തേമേനാൻ ഗവ.
േകാേളജ്, ��ർ

�ീ. േതാമസ് േപാൾ
കാ��ാരൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

3.4.18 �തൽ 19.4.2018 വെര
2.5.18 �തൽ 24.5.18 വെര
13 ദിവസം

5200

139

1465/18-19/22.11.2018
37952/3.12.2018
1690561/-
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,

�ീ. ��ഫ.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ.�ീഷ. സി.എ�്,
അസി.െ�ാഫസർ,

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600



പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

�ീ. �നവർ അസീം,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

3.5.2018 �ൽ 5.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �രളീധരൻ. ആർ.െക,
അസി.െ�ാഫസർ
പി.എം.എസ്.ടി. ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി.ശാ�ി. െക.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
പി.എം.എസ്.ടി. ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്,
��ർ

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. അ�ൽ നാസർ. �,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �റ �ഹ�ദ് ��ി,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. സലീന െജ.സി,
അേസാ.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

3.5.2018 �ൽ 7.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. ��ഫ.െക,
അേസാ.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018 �തൽ 15.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. �രളീധരൻ. ആർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
പി.എം.എസ്.ടി. ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്,
��ർ

8.5.2018 �തൽ 15.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. സലീന. ടി.എ,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018 �തൽ 15.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ശാ�ി. െക.പി,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എം.എസ്.ടി. ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്,
��ർ

8.5.2018 �തൽ 15.5.18 വെര
6 ദിവസം 8.5.2018 �തൽ 15.5.18
വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. �ഹ�ദ് ആഷിഖ് 8.5.2018 �തൽ 9.5.18 വെര 800



�ൽ�ാൻ,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എം.എസ്.ടി. ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്,
��ർ

2 ദിവസം

�ീ. അ�ൽ നാസർ. വി,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018
1 ദിവസം

400

�ീമതി. �റ �ഹ�ദ് ��ി,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018
1 ദിവസം

400

േഡാ.�ീഷ.സി.എ�്,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018 �തൽ 14.5.18 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �നവർ അസീം,
അസി.െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

8.5.2018
1 ദിവസം

400
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1493/18-19/6.6.18
037984/6.12.18/250/-
�പ
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

േഡാ. െക.എൻ.
�ീകാ�ൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

11.4.2017
1 ദിവസം

250

141

1491/18-19/22.11.18
37981/5.12.18/ 19200/-
�പ
ഗവ.േകാേളജ്, അ��ാടി

�ീ. സലീം. എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ആർ. ജി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, അ��ാടി

27.11.2017 �തൽ 02.12.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ആശ.ടി. രാജൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ആർ. ജി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, അ��ാടി

27.11.2017 �തൽ 28.11.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ബി�. പി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ആർ. ജി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്, അ��ാടി

29.11.2017
1 ദിവസം

400

142

1490/18-19/22.11.2018
37980/5.12.2018/48730/-
�പ
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

�ീ.�േമഷ്. എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 17.5.18 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. �നീർ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 17.5.18 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. റി�. ഇ.വി, 07.05.18 �തൽ 15.5.18 വെര 2800



അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

7 ദിവസം

�ീ. അ�ൽ നാസർ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 16.5.18 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. അജിത്. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 8.5.18 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ഗായ�ി. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 16.5.18 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. ഉേമഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

07.05.18 �തൽ 15.5.18 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ.�േമഷ്. എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �നീർ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. റി�. ഇ.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ഗായ�ി. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. അ�ൽ നാസർ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. അജിത്. പി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മട��ി

03.05.18 �തൽ 05.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200
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1489/18-19/22.11.2018
37979/5.12.18
15584/- �പ
േ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീമതി. �ിത.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ ,
േ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

03.05.18 �തൽ 09.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ആൻ േറാസ്
ഏ�ൽസ്.ടി,
അസി. െ�ാഫസർ ,
േ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

03.05.18 �തൽ 09.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400

�സി.വി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ ,
േ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ്

03.05.18 �തൽ 09.5.18 വെര
6 ദിവസം

2400



േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്
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1488/18-19/22.11.18
37978/5.12.18/1250/- �പ
ആർ.ജി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്,
അ��ാടി

�ീ. സലിം. എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ആർ.ജി.എം. ഗവ.
േകാേളജ്,
അ��ാടി

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016
5 ദിവസം

1250
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1487/18-19/ 7.11.18
37977/5.12.18
41080/- �പ
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

�ീ. സ�പ് �മാർ. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 11.5.18 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. േദവയാനി.
െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 10.5.18 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. ദിലീപ്. എം. ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 5.5.18 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷിൽജി മാത�,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 11.5.18 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. േകാശി.സി. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 11.5.18 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. ലിബിന ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 11.5.18 വെര
7 ദിവസം

2800

�ീ. നിതീഷ്. െക.ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
പഴ�ിരാജ േകാേളജ്,
�ൽ��ി

03.05.18 �തൽ 07.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600
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1514/18-19/6.6.2018
43311 �തൽ 43356 വെര /
11.12.2018
31025/-
�ണിേവ�ൽ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

�ീമതി. അനിത.
െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
നജാ�് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

25.8.2016 – 1 ദിവസം 250

147 1523/18-19/10.5.18
043492 �തൽ 043504
വെര

�ീകല. ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,

16.8.2016 �തൽ 17.8.2016 വെര
2 ദിവസം

500



11.12.2018/ 7311/-
�പഎ.ഡ�ി�.സി,
െപ��ിലാവ്

എം.ഡി. േകാേളജ്,
പഴ�ി

148

1523/18-19/10.5.18
043492 �തൽ 043504
വെര
11.12.2018/ 7311/- �പ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

�ീമതി. ധന�
േജാൺസൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

17.8.2016 �തൽ 18.8.2016 വെര
2 ദിവസം

500

149

1518/18-19/3.2.2018
043409/11.12.18/500/-
�പ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

�ീ. ഹംസ.പി.വി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

19.3.2014, 20.3.2014
2 ദിവസം

500

150

1516/18-19/3.7.2018
043382 �തൽ
043400/11.12.18
13061/- �പ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

�ീ. അ�ൽ മജീദ്.
െക.എം,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09.8.2016
1 ദിവസം

250

151

1528/18-19/27.9.2018
043565 �തൽ 043586/
11.12.18
21,846/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. അ�പ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

4.4.2016
1 ദിവസം

250

സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. പി. ഇ�േലഖ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

4.4.2016 – 13.4.2016
2 ദിവസം

500

സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. പി. ഇ�േലഖ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

19.4.2016 – 20.4.2016
2 ദിവസം

500

േഡാ. വി.എ. വസ�,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട്

4.4.2016, 13.4.2016
2 ദിവസം

500

152 1530/18-19/08.09.2018
043605 �തൽ
043610/11.12.2018
5102/- �പ
േഡാൺേബാേ�ാ

�ീ. അ�പ്.സി.
മാർേ�ാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻബേ�രി

16.4.2015 – 18.4.2015
3 ദിവസം

750



േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

153

1534/18-19/7.11.2018
44171/11.12.2018, 190524/-
�പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

�ീ. സത�ൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

േഡാ. പി. േബബി
ഷീബ.സി.പി
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

േഡാ. �ാലിൻ ദാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. ഷീജ �നിൽ
�കാശ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എ.ഡ�ി�.എ�്.
െ�ഷ�ൽ േകാേളജ്,
ക�ായ്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. സജീവ്.പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 4.12.2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. അ�ൽ നാസർ.
എം.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. അ�പ് ആ�ണി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. മീര �ലിയ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

േഡാ. �ീര�ിനി. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

േഡാ. പി. അ�ൽ ഗ�ർ, 27.11.2017 – 5.12.2017 2400



അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

6 ദിവസം

�ീ. രവി. െക.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

േഡാ. സി.െജ.േജാർ�്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. ��ൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. �ീജി�്.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീമതി. നി�ി. എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 – 5.12.2017
6 ദിവസം

2400

�ീ. സത�ൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 24.2.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. മീര �ലിയ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. സി.െജ.േജാർജ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. �ീജി�്. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. ��ൺ,
അസി. െ�ാഫസർ,

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800



മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. സജീവ്. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. െസൗമ�. ടി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. രവി.െക.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ.പി. അ�ൽ ഗ�ർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. �ീര�ിനി. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�രിൻസ്
��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്.

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. �ാലിൻ ദാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. അ�ൽ നാസർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. ബി� േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. നി�ി. എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

154
1535/18-19/3.12.2018
44172/11.12.18/ 1,19,062/-
കാലി��് സർവകലാശാല

�ീ. സതീഷ്. ഇ.െക,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

18.9.2018 �തൽ 5.10.2018 വെര
13 ദിവസം

5200



േഡാ.അ�ബ�ർ സി�്ഖ്,
റീഡർ
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

18.9.2018 �തൽ 3.10.2018 വെര
11 ദിവസം

4400

േഡാ. ബി. േജാൺസൺ,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

18.9.2018 �തൽ 5.10.2018 വെര
13 ദിവസം

5200

േഡാ.എം.എ. േജാസഫ്,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

18.9.2018 �തൽ 5.10.2018 വെര
13 ദിവസം

5200
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1536/18-19/03.12.2018
044173/11.12.18/ 1,00,584/-
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

�ീ. വി.എം. േസവ�ർ,
അഡീഷണൽ േകാ -
ഓർഡിേന�ർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

16.8.2018 – 21.8.2018
4 ദിവസം

1600

േഡാ. െക.പി. �രളീധരൻ,
െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

16.8.2018 – 21.8.2018
4 ദിവസം

1600

േഡാ. െക.ബി. പവി�ൻ,
െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

16.8.2018 – 21.8.2018
4 ദിവസം

1600

േഡാ. വി.എം. േസവ�ർ,
അഡീഷണൽ േകാ -
ഓർഡിേന�ർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

14.9.2018 – 17.9.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. �മനം. ടി.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

14.9.2018
1 ദിവസം

400

േഡാ. വി.എം. േസവ�ർ,
അഡീഷണൽ േകാ -
ഓർഡിേന�ർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി

26.7.18 – 13.8.2018
14 ദിവസം

5600



െസ�ർ,
��ർ

�ീമതി. �ിത േജായ്
അസി. െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

26.7.18 – 11.8.2018
14 ദിവസം

5600

�ീ. െക.പി.�രളീധരൻ,
െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

26.7.2018 – 8.8.2018
9 ദിവസം

3600

േഡാ. �ശീല േമേനാൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

26.7.2018 – 3.8.2018
8 ദിവസം

3200

േഡാ. പി.എ. േദാേമാദരൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

26.7.2018 – 3.8.2018
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. �മനംം. ടി.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േഡാ. േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ,
��ർ

26.7.2018 – 3.8.2018
8 ദിവസം

3200
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1537/18-19/03.12.18
044174/11.12.2018
103052/- �പ
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
ക�ാ�സ്

േഡാ.എം.എ. േജാസഫ്,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

7.5.2018 – 23.5.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ.ബി.േജാൺസൺ,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

7.5.2018 – 23.5.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ.അ�ബ�ർ സി�ിഖ്,
റീഡർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

7.5.2018 – 23.5.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ.ഇ.െക.
സതീഷ്.സി.െക,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്

7.5.2018 – 23.5.2018
14 ദിവസം

5600



പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

േഡാ. വിജയച�ൻ പി�,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

7.5.2018 – 22.5.2018
12 ദിവസം

4800
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1538/18-19/3.12.2018
044175/11.12.2018
105066/- �പ
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

േഡാ.ബി.േജാൺസൺ,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

12.4.2018 – 30.4.2018
19 ദിവസം

7600

േഡാ. ഇ.െക. സതീഷ്,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

12.4.2018 – 26.4.2018
12 ദിവസം

4800

േഡാ. ബി. വി. ജയച�ൻ
പി�,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

12.4.2018 – 30.4.2018
15 ദിവസം

6000

േഡാ.എം.എ. േജാസഫ്,
െ�ാഫസർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

12.4.2018 – 25.4.2018
10 ദിവസം

4000

േഡാ.അ�ബ�ർ സി�ിഖ്,
റീഡർ,
െകാേമ�് മാേനജ്െമ�്
പഠന വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

12.4.2018 – 26.4.2018
15 ദിവസം

6000
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1539/18-19/28.11.2018
44176/11.12.2018
58,170/- �പ
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

േഡാ. ലജിഷ്. വി.എൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ക���ർ സയൻസ് പഠന
വ��്,
കാലി��് സർവകലാശാല

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമ തി. റജീന. ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. ര�ി േജാർജ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600



കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

�ീമതി. അൽസിന ഖാദർ.
െക.വി
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. ദിവ��ീ. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. സി�. പി.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. സീമ. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി. േസാണ രവീ�ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600

�ീമതി ടീന. ജി. നാഥ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,
കാലി��് സർവകലാശാല
കാ�സ്

26.3.2018 – 6.4.2018
9 ദിവസം

3600
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1540/18-19/28.11.2018
44177/12.12.2018
43,056/- �പ
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

േഡാ. കവിത. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

7.5.2018 – 9.5.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിജി േമരി വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

7.5.2018 – 9.5.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിജി. എം.ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

7.5.2018 – 8.5.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. ൈനജിൽ  േജാർ�്, 7.5.2018 – 9.5.2018 1200



അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

3 ദിവസം

േഡാ. കവിത. ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിജി േമരി വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിജി. എം.ഒ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. ൈനജിൽ  േജാർ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

7.5.2018 – 9.5.2018
3 ദിവസം

1200
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2574/-18-19/23.3.2019
383740 �തൽ 383745
വെര
30.03.2019
8320/-
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

�ീ. പി.വി. �കാശ്
ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

3.6.2018 – 6.6.2018
4 ദിവസം

1600
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2571/18-19/26.3.2019
383734/30.3.2019
33,490/- �പ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

�ീ. അ�ൽ മജീദ്.
െക.എം,
അേസാ. െ�ാഫസർ

08.08.2018 – 14.08.2018
3 ദിവസം

1200

�ീ. നിസാ��ീൻ ���്,
അസി. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09.08.2018 – 10.08.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. �നീറ. പി.ഒ,
അേസാ. െ�ാഫസർ

09.08.2018 – 10.08.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. �ഹ�ദ് ഷാഫി
ഒ�ാ�ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

09.08.2018 – 10.08.2018
2 ദിവസം

800
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218/18-19
611431/7.6.2018/
6,580/- �പ
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
ഫിസി�് പഠന വിഭാഗം

േഡാ. �ഹ�ദ് ഷാഹിൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി
ഫിസി�് പഠന വിഭാഗം

27.1.2017�തൽ 01.02.2017 വെര
6 ദിവസം

1500



163 224/2018-19
61436/7.6.2018
6560/- �പ
മഹാരാജാസ് േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

േഡാ. �നീഷ്.െക.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മഹാരാജാസ് േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

12.6.2017�തൽ 15.6.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. അജിത് േതാമസ്
േജാൺ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് ആൽബർട്സ്
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

12.6.2017�തൽ 13.6.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ബിേജായ്. വി.എം,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് ആൽബർട്സ്
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

12.6.2017�തൽ 13.6.2017 വെര
2 ദിവസം

800
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208/2018-19
611420/7.6.2018
1600/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്,
േകായ��ർ

�ീ. �േമഷ്.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്,
േകായ��ർ

1.8.2017 �തൽ 2.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ആർ. �നിൽ �മാർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് േകാേളജ്,
േകായ��ർ

1.8.2017 �തൽ 2.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800
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212/2018-19
611424/7.6.2018
2750/- �പ
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ. ക�ണ.െക.എസ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1.12.2016, 2.12.2016, 5.12.2016
3 ദിവസം

750

�ീ. േമാണി േജാർജ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

1.12.2016 �തൽ 2.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

�ീമതി. അനിത
േഡാവീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

2.12.2016, 5.12.2016
2 ദിവസം

500

�ീമതി. െകാ�റാണി. െജ.
ത�ിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

01.12.2016 �തൽ 02.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

�ീമതി. നിഥ. ടി.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

01.12.2016 �തൽ 02.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

166

156/2018-19
610670/28.5.2018
59,734
എസ്. എൻ േകാേളജ്,
നാ�ിക

േഡാ. ഗിരിജ. െക.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

5.6.2017, 6.6.2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. നമിത 5.6.2017 �തൽ 9.6.2017 വെര 2000



അേശാകൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്. എൻ േകാേളജ്,
നാ�ിക

5 ദിവസം

167

159/18-19
610673/28.5.2018
1,23,933/- �പ
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

േഡാ. ബി. �േരഷ്,
�ിൻസി�ാൾ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ.ആർ. ല�ി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 20.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ഷീന
എലിസബ�് വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ബി�. ടി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ഹാ�ി. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. �ീകല.െക.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. സീജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. നയന ആന�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. േഹമലത.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
വിമല േകാേളജ്, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ബിപിൻ.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ഇ.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ, ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �ഷാര �രളി,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ�കര

18.8.2017 �തൽ 19.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ദീപ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, വല�ാട്

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600



�ീമതി. മിനി.െക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
െജ.പി.ഇ.െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്,
�ർ�േ�രി

18.8.2017 �തൽ 22.8.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ലിജി. ഇ.
വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െജ.പി.ഇ.െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്,
�ർ�േ�രി

18.8.2017 �തൽ 22.8.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. നിഷ.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ�കര

18.8.2017 �തൽ 19.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. േമരി ആൻ
േപാൾ.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
നവേജ�ാതി േകാേളജ്
ഓഫ് ടീ�ർ എ ജ�േ�ഷൻ

18.8.2017 �തൽ 22.8.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ഷീതൾ �ര�ൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െജ.പി.ഇ.െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്,
�ർ�േ�രി

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. രാ�. വി. �മാർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ�കര,
��ർ

18.8.2017 �തൽ 19.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. ഇ�യിൽ റ���
മഠ�ിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, വല�ാട്

18.8.2017 �തൽ 19.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ബി�. ടി.
ബാലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ �കര

18.8.2017 �തൽ 19.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ.എം.�ാനശീലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ജയ�ി. എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

18.8.2017 �തൽ 21.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ.െക.ആർ.
ഹരിനാരായണൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

18.8.2017 �തൽ 22.8.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ബി. �േരഷ്, 20.03.2017 �തൽ 01.04.2017 വെര 3000



�ിൻസി�ാൾ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

12 ദിവസം

�ീ. ഫിയാെമൻ േപാൾ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 28.03.2017 വെര
9 ദിവസം

2250

�ീമതി. അനില. ബി.
നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
11 ദിവസം

2750

േഡാ. ഹാ�ി. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 29.03.2017 വെര
9 ദിവസം

2250

േഡാ.െക.ആർ.
ഹരിനാരായണൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 21.03.2017 വെര

2 ദിവസം
500

�ീമതി. ഷീന
എലിസബ�് വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

21.03.2017 �തൽ 28.03.2017 വെര

8 ദിവസം
2000

�ീമതി. ബിൻസി. ഒ.ജി, 
അസി. െ�ാഫസർ,
നവേജ�ാതി ടീ�ർ
എ �േ�ഷൻ , ഒലവി�ര

21.03.2017 �തൽ 27.03.2017 വെര
7 ദിവസം

1750

�ീമതി. ബ�.ടി. ബാലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ �കര

21.03.2017 �തൽ 27.03.2017 വെര
7 ദിവസം

1750

േഡാ.എം.�ാനശീലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
11 ദിവസം

2750

�ീമതി. �ഷാര �രളി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 29.03.2017 വെര
10 ദിവസം

2500

�ീ. �ശാ�്. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
11 ദിവസം

2750

168
വൗ�ർ നം. 159/2018-19
610673/28.05.2018
ഐ.എ.എസ്. ഇ. ��ർ

�ീ. രാ�.വി.�മാർ, 
അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ �കര

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
12 ദിവസം

3000

�ീമതി. അനിത.െക.ഡി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
12 ദിവസം

3000

േഡാ. ആർ ല�ി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഐ.എ.എസ്.ഇ. ��ർ

20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര
12 ദിവസം

3000

�ീമതി. നിഷ. എ, 20.03.2017 �തൽ 31.03.2017 വെര 3000



അസി. െ�ാഫസർ,
CUTEC, അരണാ �കര

12 ദിവസം

169

252/2018-19,
611770/2.6.2018
63,040/- �പ
എൻ.എസ്.എസ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

േഡാ. െക.ഡ�ി�.
�ീകാ�ൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ, 
എൻ.എസ്.എസ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

27.11.2017 �തൽ 01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. െഷമിന.
വി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മൗ�് സീന േകാേളജ്, (8
കി.മി)

27.11.2017 �തൽ 29.11.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. �ീജ. �.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മൗ�് സീന േകാേളജ്, (8
കി.മി)

27.11.2017 �തൽ 29.11.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. ഫാസിൽ. എം.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മൗ�് സീന േകാേളജ്, (8
കി.മി)

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. മ�. ബി.എൽ,
അേസാ. െ�ാഫസർ, 
എൻ.എസ്.എസ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

27.11.2017 �തൽ 01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. നയന.െക,
അസി. െ�ാഫസർ, 
എൻ.എസ്.എസ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

27.11.2017 �തൽ 01.12.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീമതി. ജയ.െക.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മൗ�് സീന േകാേളജ്, (8
കി.മി)

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

170

254/2018-19
611773/12.6.2018
42,909/-
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4.12.2017 �തൽ 5.12.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,

19.5.2017 �തൽ 23.5.2017 വെര
4 ദിവസം

1600



െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

15.12.2016 �തൽ 22.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

േഡാ. െ�� േജാസഫ്, 
അേസാ. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

6.2.2017 �തൽ 10.2.2017 വെര
5 ദിവസം

1250

171

263/2018-19
611828/14.6.2018
18,027/-�പ
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

�ീ. പി. ബഷീർ
അഹ�ദ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

16.3.2015 �തൽ 20.3.2015 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. ൈഫസൽ െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

16.3.2015 �തൽ 19.3.2015 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. എം. �ഹ�ദ്
ഇഖ്ബാൽ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

16.3.2015 �തൽ 19.3.2015 വെര
4 ദിവസം

1000

േഡാ.പി.�ജീബ് റ�ാൻ
അേസാ. െ�ാഫസർ,
പി.എസ്.എം.ഒ. േകാേളജ്,
തി�ര�ാടി

16.3.2015 �തൽ 19.3.2015 വെര
4 ദിവസം

1000

172

264/2018-19
644829/14.6.2018
25,128/- �പ
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്,
�റമ�ർ

�ീ. നൗഷാദ്. എൻ,
എ�്.ഒ.ഡി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

21.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
9 ദിവസം

3600

�ീ. അഭിലാഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

21.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. �ർഹാൻ.എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

21.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. രജിത് .ഇ.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

21.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

173 268/2018-19 �ീ. നൗഷാദ്. എൻ,, 6.3.2018 400



611833/14.6.2018
1,30,692/- �പ
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

വ��് േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

1 ദിവസം

�ീ. �ർഹാൻ.എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

6.3.2018 –
1 ദിവസം

400

�ീ. നൗഷാദ്. എൻ,
വ��് േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

11.6.2018 �തൽ 13.6.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �േനഷ് പാറയിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

11.6.2018 �തൽ 13.6.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. അഭിലാഷ്. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

11.6.2018 �തൽ 12.6.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. �ർഹാൻ.എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

11.6.2018 �തൽ 13.6.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. നൗഷാദ്.എൻ,
വ��് േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

22.2.2018 �തൽ 24.2.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �ർഹാൻ. എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

22.2.2018 �തൽ 24.2.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. അഭിലാഷ്.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

22.2.2018 �തൽ 24.2.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. നൗഷാദ്. എൻ.
വ�� േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

74.3.18, 8.3.18, 9.3.18, 12.3.18,
13.3.18, 14.3.18-
6 ദിവസം

2400

�ീ. അഭിലാഷ്..െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

7.3.18, 8.3.18, 9.3.18, 12.3.18, 13.3.18
5 ദിവസം

2000

�ീ. �ർഹാൻ. എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,

7.3.18, 8.3.18, 9.3.18, 12.3.18, 13.3.18
5 ദിവസം

2000



മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

�ീ. �േനഷ്.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

7.3.18, 8.3.18, 9.3.18, 12.3.18, 13.3.18
5 ദിവസം

2000

�ീ. നൗഷാദ്.എൻ,
വ��് േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

16.5.18 �തൽ 19.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. �ർഹാൻ. എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

16.5.18 �തൽ 19.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. �േനഷ് പാറയിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

16.5.18 �തൽ 19.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. അഭിലാഷ്.എൻ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

16.5.18 �തൽ 19.5.18 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. നൗഷാദ്.എൻ,
വ��് േമധാവി,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

9.5.2018, 10.5.18, 11.5.2018,
14.5.2018 15.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. �ർഹാൻ. എ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

9.5.18, 10.5.18, 11.5.18, 14.5.18,
15.5.18
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഷിഹാ��ഈൻ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

9.5.18, 10.5.18, 11.5.18, 14.5.18,
15.5.18
5 ദിവസം

2000

�ീ. അഭിലാഷ്.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

9.5.18, 10.5.18, 11.5.18, 14.5.18,
15.5.18
5 ദിവസം

2000

�ീ. �േനഷ് പാറയിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
മജ് ലിസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്

9.5.18, 10.5.18, 11.5.18, 14.5.18,
15.5.18
5 ദിവസം

2000

174

283/2018-19
611865/16.6.2018
1,14,607/- �പ
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ. ജയനിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15.12.2016 �തൽ 22.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000



േഡാ. അനിൽ�മാർ. എ.
ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
7 ദിവസം

1750

േഡാ. നാരായണൻ.
എൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
7 ദിവസം

1750

േഡാ. ജയഗീത. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

15.12.2016 �തൽ 16.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

േഡാ. െക.ഐ.�ീസ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
��ർ

15.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
7 ദിവസം

1750

�ീമതി. വിമലരാജ്.
എ.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

500

േഡാ. ജയനിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 27.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ജയഗീത. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. അനിൽ�മാർ. എ.
ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. അജിത. ടി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. െക.ഐ.�ീസ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
��ർ

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. നാരായണൻ.
എൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200



�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

േഡാ. ജയനിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

1200

േഡാ. നാരായണൻ.
എൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

22.2.2018 �തൽ 23.2.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. അനിൽ �മാർ.
എ.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

22.2.2018 �തൽ 23.2.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ജയഗീത. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

22.2.2018 �തൽ 23.2.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ജയനിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

27.11.2017 �തൽ 4.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. അനിൽ �മാർ.
എ.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

27.11.2017 �തൽ 5.12.2017 വെര
9 ദിവസം

3600

േഡാ. ജയഗീത. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

27.11.2017 �തൽ 3.12.2017 വെര
7 ദിവസം

2800

േഡാ. നാരായണൻ.
എൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

27.11.2017 �തൽ 6.12.2017 വെര
10 ദിവസം

4000

േഡാ. ജയനിഷ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

18.5.2017 �തൽ 22.5.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ജയഗീത. െക.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

18.5.2017 �തൽ 22.5.2017 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. അനിൽ �മാർ. 18.5.2017 �തൽ 22.5.2017 വെര 2000



എ.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��

5 ദിവസം

േഡാ. നാരായണൻ.
എൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ. േകരളവർ�
േകാേളജ്, ��ർ

20.5.2017
1 ദിവസം

400

175

286/2018-19
611869/18.6.2018
78,100/- �പ
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

േഡാ. �.എൻ. കല,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 22.12.2016 വെര
8 ദിവസം

2000

േഡാ. രമ. െക.പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
7 ദിവസം

1750

�ീമതി. സൗമ�. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
6 ദിവസം

1500

േഡാ. സജിത,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
6 ദിവസം

1500

േഡാ. ജി.കല �സാദ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. രമ�.എൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
6 ദിവസം

2400

േഡാ.വി.എസ്. ഈശ�രി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

േഡാ.അനഭ. ഇ.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

േഡാ. ല�ി�ിയ.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര
6 ദിവസം

1500

�ീമതി. ഗീത.െക.എം, 15.12.2016 �തൽ 20.12.2016 വെര 1500



അേസാ. െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
നാ�ിക

6 ദിവസം

176

325/2018-19
611908/20.6.2018
54,985/- �പ
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. ഡി.െക.ബാ�,
അേസാ.െ�ാഫസർ/
വ��േമധാവി,
സാ�തിരി േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 31.8.2017 വെര
6 ദിവസം

1500

േഡാ. മാലിനി. പി.ടി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 28.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

േഡാ. ജി. ഇ�ിര േദവി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 26.8.2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീമതി. സംഗീത.െക.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

500

േഡാ. �ധീഷ്. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
2 ദിവസം

500

േഡാ. ലിേയാൺ �ശാ�്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 25.8.2017 വെര
3 ദിവസം

750

177

2262
381028/11.3.2019
43,376/- �പ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

േഡാ. പ��മാർ.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.3.2018 – 26.3.2018
4 ദിവസം

1600

�ീ. ഷി�ിൽ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.3.2018 – 24.3.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ. േജാൺ. പി.ആർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.3.2018 – 24.3.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ദിവ�.െക.നായർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

22.3.2018 – 23.3.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. ���ള�ര
വർ�ീസ് വിേനാദ്,
അസി. െ�ാഫസർ,

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800



ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

േഡാ. എ.ആർ. രേമശ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ശാരിക.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി �ിയ വർ�. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീ. സ�ീപ്.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. താനിയ
ആ�ണി,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2

800

േഡാ. ശാ�ി. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

േഡാ. ര�ി. സി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 24.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. �ജി. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,
പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഹർഷ േപാൾ,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

�ീമതി. അ�ിളി
േജ�ബ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട്

22.2.2018 – 23.2.2018
2 ദിവസം

800

178 2363/
3/2019
382608 /19.3.2019
1840/- �പ
�ൾ ഓഫ് ബിേഹവ�റൽ
സയൻസ്,

േഡാ. പി.ടി. ബാ�രാജ്,
അസി. െ�ാഫസർ ആ�്,
വ�� തലവൻ
എം.ജി. �ണിേവ�ി�ി,
േകാ�യം

3.9.2018 – 4.9.2018
2 ദിവസം

800



എം.ജി. �ണിേവ�ി�ി,
േകാ�യം

179

2364/3/2019
382609/19.3.2019
2080/- �പ
�ൾ ഓഫ് ബിേഹവ�റൽ
സയൻസ്,
എം.ജി. �ണിേവ�ി�ി,
േകാ�യം

േഡാ. പി.ടി. ബാ�രാജ്,
അസി. െ�ാഫസർ ആ�്,
വ�� തലവൻ
എം.ജി. �ണിേവ�ി�ി,
േകാ�യം

3.7.2018 – 4.7.2018
2 ദിവസം

800

180

2371/3/2019
382880/19.3.2019
185185/- �പ
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

�ീ. രവി��ൻ. എ.െക,
അേസാഷിേയ�്
െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

17/5/2017 – 20/5/2017,
22/5/2017
5 ദിവസം

2000

േഡാ. അ�.പി.അേശാകൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 20/5/2017,
22/5/2017
4 ദിവസം

1600

�ീ. ഹരിഹരൻ.സി.െക,
അേസാഷിേയ�്
െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 20/5/2017,
22/5/2017
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. സീമ.െക.വി,
അേസാഷിേയ�്
െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800

�ീമതി. അർ�ന.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 20/5/2017,
22/5/2017
3 ദിവസം

1200

േഡാ. സനിൽ രാജ്. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 20/5/2017,
3 ദിവസം

1200

�ീ. ബിബിൻ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800

േഡാ. വി�. എം.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800

േഡാ. രാേഫൽ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800



െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

േഡാ. അബിത
ബാലേഗാപാലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 22/5/2017,
4ദിവസം

1600

�ീമതി. �� വർ� ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

19/5/2017 – 20/5/2017,
2 ദിവസം

800

േഡാ. ദിവ�.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800

േഡാ. ജനീപ. പി.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

18/5/2017 – 19/5/2017,
2 ദിവസം

800

�ീ. രവി ��ൻ. എ.െക,
അേസാഷിേയ�്
െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

23.8.2017 – 26.8.2017
4 ദിവസം

1600

�ീ. ബിബിൻ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017
1 ദിവസം

400

�ീ. ബിബിൻ േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017
1 ദിവസം

400

�ീ. വി�. എം.െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017
1 ദിവസം

400

�ീമതി. �ി�ീന. ടി.
േജാസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017
1 ദിവസം

400

േഡാ. മാർ�ിൻ.െക.എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017
1 ദിവസം

400

േഡാ. സനിൽ രാജ്. െജ,
അസി. െ�ാഫസർ,

24/8/2017 – 26/8/2017
3 ദിവസം

1200



െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്,
��ർ

�ീമതി. േരാഷ്നി
�ീനിവാസൻ,
അേസാഷിേയ�്
െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

േഡാ. അ�.ടി.അേശാകൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീ. സ�ീപ്.  ടി.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ചി�. പി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017
1 ദിവസം

400

�ീമതി. അബിത
ബാലേഗാപാലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. അർ�ന. വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീ. ഹരിഹരൻ. സി.െക,
അേസാേഷ��് െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ദിവ�. എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. സീമ.െക.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഐശ�ര�. എസ്.
ബാ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

25/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

�ീമതി. ഐശ�ര�. 24/8/2017 – 26/8/2017 800



െജ.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

2 ദിവസം

�ീമതി. �� വർ�,
അസി. െ�ാഫസർ,
�ീ േകരളവർ� േകാേളജ്,
��ർ

24/8/2017 – 26/8/2017
2 ദിവസം

800

181

2393/3/2019
382964/20.3.2019
2924/- �പ
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി

േഡാ. െക.സി. ചി�
അസി.െ�ാഫസർ,
�േവാളജി വ��്,
കാലി��് സർവകലാശാല

11/2/2017 – 12/2/2017
2 ദിവസം

800

182

2384/2/2019
382930/20.3.2019
128010/- �പ
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. സത�ൻ. എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

2.5.2018 – 19.5.2018
19 ദിവസം

7600

�ീ. രവി.െക.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 11.5.2018
7 ദിവസം

2800

�ീമതി. അപർണ. ടി,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ.പി. അ�ൽ ഗ�ർ.
പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

10 ദിവസം 4000

�ീ. ��ൺ.വി.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം

1200

േഡാ. ബി� േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 7.5.2018
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. നി�ി.എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്

3.5.2018 – 16.5.2018
10 ദിവസം

4000



േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. അ�ൽ നാസർ.
എം.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 8.5.2018
5 ദിവസം

2000

�ീ. �ാലിൻ ദാസ്
പടി�ാെറ �ര�ൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 5.5.2018
7.5.2018 – 12.5.2018
14.5.2018 – 19.5.2018
14 ദിവസം

5600

�ീ. �ീജി�്. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
മലബാർ ���ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 5.5.2018
3 ദിവസം
7.5.2018 – 12.5.2018
14.5.2018 – 19.5.2018
14 ദിവസം

5600

േഡാ. സി.പി. േബബി
ഷീബ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

3.5.2018 – 5.5.2018
7.5.2018 – 11.5.2018
14.5.2018 – 15.5.2018
10 ദിവസം

4000

�ീ. ഉ�ി��ൻ.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്.

3.5.2018 – 8.5.2018
5 ദിവസം

2000

�ീ. സജീവ്. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

7.5.2018 – 15.5.2018
8 ദിവസം

3200

183

2451/2/2019
383149 �തൽ 383154 വെര
/26.3.2019
5788/- �പ
കാലി��് സർവകലാശാല

�ീ. രാ�.സി.വി,
അസി.െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ്
േജർണലിസം ആ�് മാസ്
ക��ണിേ�ഷൻ വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

16.8.2018 – 18.8.2018
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. ശിഖ. എൻ,
അസി.െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ്
േജർണലിസം ആ�് മാസ്
ക��ണിേ�ഷൻ വ��്
കാലി��് സർവകലാശാല

16.8.2018 – 18.8.2018
3 ദിവസം

1200



184 2450/2/2019
383146 �തൽ 383148
വെര/26.3.2019
1200/- �പ
ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

േഡാ. എ.പി. അലവി ബിൻ
�ഹ�ദ് ബിൻ അഹ�ദ്
അേസാേഷ��് െ�ാഫസർ,
ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

25/7/2018
1 ദിവസം

400

�ീമതി. സജിത. ബി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

25/7/2018
1 ദിവസം

400

േഡാ. അ�ൽ ഹമീദ്.
പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം

25/7/2018
1 ദിവസം

400

185

2444/13.2019
383120 �തൽ 383126 വെര
/23.6.2019
40584/- �പ
െ�ാവിഡൻസ് വിെമൻസ്
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

�ീ. േജാർ�് മാത�,
അേസാേഷ��് െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
േദവഗിരി

4,6,10,11,12,13,16,17,18,19,26,27,30
ഏ�ിൽ 2017
2,23 െമയ് 2017
15 ദിവസം

6000

�ീ. േജാർ�് മാത�,
അേസാേഷ��് െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
േദവഗിരി

7,10,20,21 ഏ�ിൽ 2017
4,5,15,16,17,22,23,24,25,26,29,30,31
െമയ് 2017
15 ദിവസം

6000

186

732/2018-19
1,25,168/- �പ
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

േഡാ. പി.എ. മ�ായ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ 19.5.2018 വെര
14 ദിവസം

5600

�ീ. രാമച�ൻ. െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ 18.5.2018 വെര
12 ദിവസം

4800

േഡാ. പി.എൽ.േറായ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ 17.5.2018 വെര
12 ദിവസം

4800

േഡാ.രേമഷ്.െക.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

4.5.2018 �തൽ 7.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. െജയിംസ് േജാസഫ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

3.5.2018 �തൽ 17.5.2018 വെര
12 ദിവസം

4800

187 729/2018-19
1,97,328/- �പ
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

േഡാ.െക.െഷയ്ഖ്
�ഹ�ദ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,

27.11.2017 �തൽ 9.12.2017 വെര
9 ദിവസം

3600



എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

�ീ. അ�ൽ �നീർ ��ല,
അസി. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
5.12.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. അ�ൽ അഹദ്.
പി.എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. ഇസ് ഹാഖ്. പി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. �ംതാസിം
ബി�ാഹ്. ടി. ആർ,
ലക്ചറർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. �ഹ�ദ് ബഷീർ,
െ�ാഫസർ േ�ഡ് II,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 30.11.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �മ�.വി,
അേസാ. െ�ാഫസർ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. ടി.െക.�സഫ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. ബഷീർ. എം,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. െനൗഫൽ. പി.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. എൻ. �ഹ�ദ് അലി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. അ�റ�ാൻ െച�കര,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. എം. അ��, 27.11.2017 �തൽ 8.12.2017 വെര 3200



അേസാ. െ�ാഫസർ,
എം.�.എ േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

8 ദിവസം

188
805/2018-19
2,29,944/- jth
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

�ീ. വിേനഷ്. ഒ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

5.5.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ഹംസ. ഇ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

5.5.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. �നിത.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

5.5.2018 �തൽ 9.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീമതി. സബിത.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

5.5.2018 �തൽ 9.5.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. ടി.എ�് ജാഫറലി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

5.5.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. വിേനഷ്. ഒ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

3.5.2018 �തൽ 4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. ഹംസ.ഇ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

3.5.2018 �തൽ 4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. ടി.എ�്. ജാഫറലി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

3.5.2018 �തൽ 4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. ജയ�കാശൻ. പി.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

3.5.2018 �തൽ 4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. �നിത.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. േകാേളജ്, മല�റം

3.5.2018 �തൽ 4.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

189

808/2018-19
82,052/- �പ
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

�ീമതി. ജയല�ി. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 21.3. 2017 വെര
7 ദിവസം

1750

േഡാ. സി�. ജി. നായർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 17.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. വിജയേഗാവി�ൻ.
സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.

15.3.2017 �തൽ 21.3. 2017 വെര
6 ദിവസം

1500



േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

�ീമതി. �നിത. െക.ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 17.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീമതി. �നിത. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 18.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. ബി. ശരവണൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 18.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. ൈവശാഖ്.സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 18.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. കിരൺ ആന�്.
എം.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 17.3. 2017 വെര
3 ദിവസം

750

�ീമതി. ജയല�ി,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.12.2016 �തൽ 23.12. 2016 വെര
9 ദിവസം

2250

േഡാ. സി�. ജി. നായർ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 19.12. 2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. വിജയേഗാവി�ൻ.
സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 19.12. 2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. �നിത. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.

15.3.2017 �തൽ 19.12. 2016 വെര
5 ദിവസം

1250



േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

�ീ. ൈവശാഖ്. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.3.2017 �തൽ 19.12. 2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീമതി. �നിത. െക.
എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

20.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

�ീ. ബി. ശരവണൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

20.12.2016 �തൽ 21.12.2016 വെര
2 ദിവസം

500

�ീമതി. ജയല�ി. എൻ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6.2.2017 �തൽ 9.2.2017 വെര
4 ദിവസം

1000

�ീ. ബി. ശരവണൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

7.2.2016 �തൽ 9.2.2016 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. ൈവശാഖ്. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

7.2.2016 �തൽ 9.2.2016 വെര
3 ദിവസം

750

�ീ. വിജയേഗാവി�ൻ.
സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

7.2.2016 �തൽ 9.2.2016 വെര
3 ദിവസം

750

�ീമതി. �നിത. െക. ജി,
അസി. െ�ാഫസർ,
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

6.2.2017 �തൽ 7.2.2017 വെര
2 ദിവസം

500

190 817/2018-19
49,264/- �പ

�ീ. സി.ടി. വർ�ീസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ

3.5.2018 �തൽ 21.5.2018 വെര
17 ദിവസം

6800



�േചാതി നിേകതൻ
േകാേളജ്, ���ാട്

191
820/2018-19
1,17,584/- �പ

�ീമതി. �കന�.
ബി,േമേനാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

9.5.2018 �തൽ 10.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. വർ�ീസ് േപാൾ.െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

9.5.2018 �തൽ 10.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. മി� മരിയ ആേ�ാ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

9.5.2018 �തൽ 10.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. െസൗമ� �ാർെല�്.
സി.ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

9.5.2018 �തൽ 10.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീമതി. �കന�.
ബി,േമേനാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

9.5.2018 �തൽ 10.5.2018 വെര
6 ദിവസം

2400

േഡാ. ൈനസ് േമരി
�ാൻസിസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

3.5.2018 �തൽ 08.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. മി� മരിയ ആേ�ാ,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

3.5.2018 �തൽ 08.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. േമരി എഡ�ാർഡ്,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

3.5.2018 �തൽ 08.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. ജയ.എ.ടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

3.5.2018 �തൽ 08.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

േഡാ. വർ�ീസ് േപാൾ.
െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ,
�േചാതി നിേകതൻ,
���ാട്

3.5.2018 �തൽ 08.5.2018 വെര
5 ദിവസം

2000



192 811/2018-19
26,157
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

�ീമതി. ഗായ�ീേദവി,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

5.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
9 ദിവസം

2250

193
814/2018-19
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

�ീ. രാധാ��ൻ. െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ ഓഫ്
ക���ർ സയൻസ്,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.12.2016 �തൽ 23.12.2016 വെര
9 ദിവസം

2250

�ീ. രാേജഷ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.12.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. സേ�ാഷ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.12.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. �ിേയഷ്. െക.ജി,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.12.2016 �തൽ 19.12.2016 വെര
5 ദിവസം

1250

�ീ. രാധാ��ൻ. െക,
അേസാ. െ�ാഫസർ ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.03.2017 �തൽ 20.03.2017 വെര
6 ദിവസം

1500

�ീ. �ിേയഷ്. െക.ജി,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.03.2017 �തൽ 20.03.2017 വെര
6 ദിവസം

1500

�ീ. സേ�ാഷ്. ആർ,
അേസാ. െ�ാഫസ ർ,
എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
ഒ��ാലം

15.03.2017 �തൽ 20.03.2017 വെര
6 ദിവസം

1500

194
826/2018-19
36,880/- �പ
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

�ീമതി. അജിത.െക,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

3.5.2018 �തൽ 11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ. ദീപ. എസ്.എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

3.5.2018 �തൽ 11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

േഡാ.ടി. �ീവ�ലൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

3.5.2018 �തൽ 11.5.2018 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീമതി. �ിതാ റാണി
എം. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

10.5.2018 �തൽ 11.5.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. െക.പി. രവിച�ൻ, 3.5.2018 �തൽ 8.5.2018 വെര 2000



അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്,

5 ദിവസം

195

829/2018-19
2,14,684/- �പ
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

�ീ. േറായി. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

27/11/2017 �തൽ 1/12/2017 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ലലി�്. എസ്,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

27/11/2017 �തൽ 30/11/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. അ�ൽ റഷീദ്. പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഇ.എം.ഇ.എ. േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

27/11/2017 �തൽ 30/11/2017 വെര
4 ദിവസം

1600

196

833/2018-19
1,19,912/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

�ീ. എം.െക. ഉ�ാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.02.2018 �തൽ 24.02.2018 വെര
3 ദിവസം

1200

�ീ. �ഹ�ദ്
മ�ിൽെതാടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.02.2018 �തൽ 23.02.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. എം.െക. ഉ�ാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27/11/2017 �തൽ 2/12/2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. �ഹ�ദ്
മ�ിൽെതാടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

22.8.2017 �തൽ 30.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീ. എം.െക. ഉ�ാൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ 6.12.2017 വെര
8 ദിവസം

3200

�ീ. �ഹ�ദ്
മ�ിൽെതാടി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

27.11.2017 �തൽ 5.12.2017 വെര
7 ദിവസം

2800

197

837/2018-19
82,011/- �പ
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

�ീ. രവി. െക.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 31.8.2017 വെര
6 ദിവസം

2400

�ീ. േജാർജ്. സി.െജ,
അേസാ. െ�ാഫസർ,

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4ദിവസം

1600



ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

േഡാ. സി.പി.േബബി
ഷീബ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4ദിവസം

1600

�ീമതി. നി�ി.എ.പി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4ദിവസം

1600

�ീ. സത�ൻ.എം,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. പി. അ�ൾ ഗ�ർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. �ാലിൻദാസ്,അസി.
െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. സജീവ്. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ.
എം.സി.അ�ൾനാസർ,
അസി. െ�ാഫസർ,
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

24.8.2017 �തൽ 29.8.2017 വെര
2 ദിവസം

800

198

838/2018-19
91,700/- �പ
ഇൻ���് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്
ഇൻ എജ�േ�ഷൻ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

േഡാ. ബി. �േരഷ്,
�ിൻസി�ൽ
ഇൻ���് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്
ഇൻ എജ�േ�ഷൻ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 9.06.2018 വെര
5 ദിവസം

2000

�ീ. ഹാ�ി. പി.വി,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 8.06.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. ആർ ല�ി.,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 6.06.2018 വെര
2 ദിവസം

800

�ീ. േവ�േഗാപാൽ. സി,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 6.06.2018 വെര
2 ദിവസം

800



േഡാ. സേ�ാഷ്
അരീ�ഴിയിൽ,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 8.06.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

�ീമതി. ഷീന.േജാസ്. എ,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 6.06.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. ഉ�ി��ൻ. ഇ.എൻ,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 6.06.2018 വെര
2 ദിവസം

800

േഡാ. �ബി.െക. �ഹ�ദ്
അലി,
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 8.06.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

േഡാ. അ�.
അസി. െ�ാഫസർ,
(ഐ.എ.എസ്.ഇ), ��ർ

5.6.2018 �തൽ 8.06.2018 വെര
4 ദിവസം

1600

ആെക (ബി) 1218700

ഒ�ാെക (എ 2548050 +ബി
1218700)

3766750

അ�ബ�ം-2 
േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 4,25,82,738/- �പ �ടി�ിക (ഖ�ിക 2-3)

�മ
ന�ർ

�ാപന�ിെ� േപര് ഡിമാ�് പിരിെ���ത് ബാ�ി

1 എൻ.എം.എസ്.എം.േകാേളജ്, ക�� 622500 397250 225250

2
െസ�്േമരീസ് േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ
ബേ�രി

711435 504335 207100

3 പഴ�ിരാജ േകാേളജ്, ���ി 567365 399765 167600

4
ഡ�ി�.എം.ഒ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ��ിൽ

713820 365170 348650

5
ഓറിയ�ൽ �ൾ ഓഫ് േഹാ�ൽ
മാേനജ് െമ�്, ല�ിടി

204555 0 204555

6
ഓറിയ�ൽ േകാേളജ് ഓഫ് േഹാ�ൽ
മാേനജ് െമ�് ആൻറ് ക�ലിനറി
ആർട്സ്, ല�ിടി

58920 0 58920

7
േഡാൺേബാേ�ാ േകാേളജ്,
�ൽ�ാൻ ബേ�രി

190255 189475 780

8
സി.എം. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
&സയൻസ്, പനമരം

305035 111035 194000

9
എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം
ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ്,
�ൽപളളി

115010 113950 1060

10
അൽേഫാൻസ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �ൽ�ാൻ ബേ�രി

377340 184175 193165



11 ജയ�ീ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, കാളനാടിെകാ�ി

96515 87715 8800

12 േമാഡൽ േകാേളജ്, മീന�ാടി 52850 50745 2105

13
സി.െക.രാഘവൻ െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ

49940 48500 1440

14
മർ�സ് വയനാട് �െമൻസ് േകാേളജ്,
�ൽ�ഴ, �ൽ�ാൻ ബേ�രി

20310 0 20310

15 ഗവ.േകാേളജ്, മട��ി, വടകര 1064345 0 1064345

16
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
മീ��

1038145 0 1038145

17
എസ്.എ.ആർ.ബി.ടി.എം.
ഗവ.േകാേളജ്, െകായിലാ�ി

217350 64170 153180

18
സി.െക.ജി.െമേ�ാറിയൽ
ഗവ.േകാേളജ്, േപരാ�

574520 0 574520

19 ഗവ.േകാേളജ്, േകാടേ�രി 477830 0 477830

20 ഗവ.േകാേളജ്, െമാേകരി 497670 0 497670

21
സാ�തിരി ��വാ�ര�ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

722110 0 722110

22
മലബാർ ���ൻ േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

744160 470825 273335

23
ഫ�ഖ് േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്
(ഓേ�ാണമസ് )

1234265 1234015 250

24
െ�ാവി ഡൻസ് വിെമൻസ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

643755 494195 149560

25
െസ�്  േജാസഫ് സ് േകാേളജ്,
േദവഗിരി, േകാഴിേ�ാട്

982215 564605 417610

26
�ീനാരായണ �� േകാേളജ്,
േചള�ർ, ക��ര

428480 225925 202555

27
�ഹ�ദ് അ�റഹിമാൻ െമേ�ാറിയൽ
(എം.എ.എം.ഒ)േകാേളജ്, മണാേ�രി,
��ം

813150 0 813150

28
ആർ.ശ�ർ െമേ�ാറിയൽ
എസ്.എൻ.ഡി.പി.േയാഗം േകാേളജ്,
െകായിലാ�ി.

291870 189325 102545

29
സാവി�ിേദവി സാ� െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്, െപ�വയൽ

77730 56180 21550

30
എ.ഡ�ി�.എ�്. െ�ഷ�ൽ േകാേളജ്,
ക�ായി

101700 100700 1000

31
എ.വി.അ�റഹിമാൻ ഹാജി ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്, േമ��ർ

244005 243005 1000

32
ദയാ�രം ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ ,ദയാ�രം

123225 122695 530

33 എം.ഇ.ടി േകാേളജ് നാദാ�രം 226575 226310 265

34 �ീ നാരായണ േകാേളജ്.വടകര 692260 311000 381260

35 ബ�ൽ ഇസ് ആർട്സ് & സയൻസ് 198145 196100 2045



േകാേളജ്, നരി�നി

36
എ.സി.എൻ.എ.എസ്, പ�ിെ�ായിൽ,
േകാഴിേ�ാട്

60650 0 60650

37
എം.എ�്.ഇ.എസ്.േകാേളജ് ഓഫ്
സയൻസ് & െടക ്േനാളജി

401585 301570 100015

38
െജ.ഡി.ടി.ഇ�ാം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, െവ�ിമാ���്

324520 321180 3340

39
െക.എം.ഒ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, െകാ�വ�ി

147810 0 147810

40
എം.ഇ.എസ്.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ചാ�മംഗലം

278350 0 278350

41
നാഷണൽ േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്&സയൻസ്,പാറ�ടവ്

167745 167480 265

42
േഹാളി േ�ാസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ്
എം.ജി.ടി & െടക ്േനാളജി, നട�ാവ്

309940 259950 49990

43
മർ�സ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, ��മംഗലം

144675 144410 265

44
സിൽവർ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േപരാ�

181510 181245 265

45
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, �ടാടി

376185 143500 232685

46
െസ�്.േസേവ�ർസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, എര�ി�ാലം

148745 139080 9665

47

വയലിൽ ��ാലി ഹാജി
െമേ�ാറിയൽ ഓർഫേനജ് േകാേളജ്
ആർട്സ് & സയൻസ് േഫാർ �െമൻ,
��ം

53250 51290 1960

48
��ിം ഓർഫേനജ്സ് േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്
,പറ�ിൽ,േകാഴിേ�ാട്

67840 67310 530

49
േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �രി�ിലാട്, വടകര,
േകാഴിേ�ാട്

140685 139920 765

50
െക.എം.സി.ടി. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

99570 89555 10015

51
�ീ.േഗാ�ലം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ബാ�േ�രി

170070 169070 1000

52
�ീ നാരായണ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േചള�ർ,
േകാഴിേ�ാട്

99875 98845 1030

53
എസ്.എൻ.ഇ.എസ് േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്, െകാേമ�് & മാേനജ് െമ�് ,
��മംഗലം

123120 120990 2130

54
എസ്.എൽ.വിമൺസ് ആർട്സ്
&സയൻസ് േകാേളജ്, ഉ��ർ

38955 0 38955

55 േഡാൺേബാേ�ാ േകാേളജ്, മാ��, 83460 82150 1310



��ം, താമരേ�രി, േകാഴിേ�ാട്

56
സി.എ�്.എം.െക.എം.ഗവ.ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, െകാ�വ�ി,
േകാഴിേ�ാട്

260970 36250 224720

57
േഡാ.ബി.ആർ.അംേബദ്കർ
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
ബാ�േ�രി, േകാഴിേ�ാട്.

186690 0 186690

58
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
നാദാ�രം, േകാഴിേ�ാട്

377965 0 377965

59
അൽേഫാൻസ േകാേളജ്, തി�വ�ാടി,
േകാഴിേ�ാട്

106220 104410 1810

60
അൽ ഇർഷാദ് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ് േഫാർ �െമൻ, െത��ാട്,
ക���ി

78420 60155 18265

61
േഗാൾഡൻ ഹിൽസ് ആ ർട്സ്
&സയൻസ് േകാേളജ്, െകാ�വളളി

85330 85065 265

62
��േദവ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ് ഡ് �ഡീസ്,
െകായിലാ�ി, േകാഴിേ�ാട്

69665 68635 1030

63
��മംഗലം ഗവ.ആർട് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ചാ�മംഗലം, േകാഴിേ�ാട്

159625 88555 71070

64
മലബാർ ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ്
േഫാർ വിമൺ, നാദാ�രം

72345 0 72345

65
മഹിളാര ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളഡ്, മാ�ർ

60140 46110 14030

66
എ�േ�ാസ് ആർട്സ് &സയൻസ്
േകാേളജ്, ���ാടി, േകാഴിേ�ാട്

102325 101810 515

67
മലബാർ ടി.എം.എസ്.േകാേളജ് ഓഫ്
മാേനജ് െമ�് െടക ്േനാളജി,
��മംഗലം

47010 0 47010

68
എസ്.എം.ഐ.ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ��ി��ി, വടകര

174540 0 174540

69
പി.വി.എസ്. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
& സയൻസ്, പ�ീരാൻകാവ്,
േകാഴിേ�ാട്

53795 52735 1060

70
കട�നാട് ആർട് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മ��ർ, വടകര

124280 0 124280

71
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ, ഈ�് ഹിൽ

49000 0 49000

72
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, കിളിയനാട്

215280 212530 2750

73
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, ക�ാ�ി, നാദാ�രം

62215 60420 1795

74
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, തി�വ�ാടി

133445 0 133445

75 േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് 391260 194250 197010



സയൻസസ്, െകാറ�ാട്, താമരേ�രി

76
എസ്.എൻ.ഇ.എസ് േകാേളജ് ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് &റിസർ�്.
െച�കടവ്

146280 0 146280

77
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട്

26500 25000 1500

78 ഫ�ഖ് ൈ�നിംഗ് േകാളജ്, ഫ�ക് 72180 49820 22360

79
േമ��ർ സലഫി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട്

38250 13250 25000

80
എ.ഡബ്ളി�.എ�് േകാേളജ് ഓഫ്
എഡ�േ�ഷൻ, െച�വ�ർ

43050 18550 24500

81
എസ്.എൻ.േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, േചള�ർ

25000 0 25000

82
സി.ഐ.സി.എസ്. േകാേളജ് ഓഫ്
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, േകാഴിേ�ാട്

26500 25000 1500

83
ഭവൻസ് രാമ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ രമനാ�കര

53265 50250 3015

84
െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ േഫാർ �െമൻ,
മാലാപറ�

38750 13250 25500

85
ഓറിയ�ൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, �ന�്, േകാഴിേ�ാട്

50000 0 50000

86 ��ിയ അറബിക് േകാേളജ്, ��ം 172465 0 172465

87
ജലാലിയ �െമൻസ് അറബിക്
േകാേളജ്, ��ി�ാ�ർ

41445 24750 16695

88
ദാ�ൽ മആരിഫ അറബിക് േകാേളജ്
,���ാടി

30210 0 30210

89
െബ�ൽ ഇ� �െമൻസ് അറബിക്
േകാേളജ്, നരി�നി

34355 15105 19250

90
സാഖ�ഫാ�ൽ ഇ�ാം അറബിക്
േകാേളജ്, ഉഉ��ർ

71870 27720 44150

91
അൽ ഫാ�ഖ് അറബിക് േകാേളജ്,
നാദാ�രം, േകാഴിേ�ാട്.

62600 0 62600

92 ഗവ.േകാേളജ്, മല�റം 799428 441456 357972

93
�േ�ായ ത�ൾ െമേ�ാറിയൽ
ഗവ.േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

392545 181500 211045

94
��ൻ െമേ�ാറിയൽ ഗവ.േകാേളജ്,
തി�ർ

421555 196895 224660

95
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
നില�ർ

75525 0 75525

96 എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, മേ�രി 741520 0 741520

97
േഡാ.ഗ�ർ െമേ�ാറിയൽ
എം.ഇ.എസ്. േകാേളജ്, മ�ാട്

747825 434615 313210

98 പി.എസ്.എം.ഒ.േകാേളജ്, തി�ര�ാടി 462405 327425 134980

99 എം.ഇ.എസ്.െപാ�ാനി േകാേളജ്, 571355 317585 253770



െപാ�ാനി െസൗ�്

100 മാർേ�ാ� േകാേളജ്, ���റ 290180 27960 262220

101
െകാര�യിൽ അഹ�ദ് ഹാജി
െമേ�ാറിയൽ �ണി�ി വിെമൻസ്
േകാേളജ്, മേ�രി

676585 147900 528685

102
എം.ഇ.എസ്.െക.വി.എം.േകാേളജ്,
വളാേ�രി

477565 410660 66905

103
ഇ.എം.ഇ.എ.േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
& സയൻസ്, െകാേ�ാ�ി

556470 374045 182425

104
�� ��ലം സയൻസ് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്.

351780 70615 281165

105
അമൽ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, നില�ർ

713495 0 713495

106
മജ് ലിസ് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �രമ�ർ വളാേ�രി

531825 529970 1855

107
എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം ശതാ�ി
�ാരക േകാേളജ് ,െപരി�ൽമ�

228430 225780 2650

108
െക.വി.ഉ�ാദ് െമേ�ാറിയൽ
ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ്
��ര�റ

149290 88244 61046

109
�ീ.വിേവകാന� പഠനേക�ം
ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
പാേലമാട്

246830 243385 3445

110
റീജ�ണൽ േകാേളജ് ഓഫ് സയൻസ് &
ഹ�മാനി�ീസ്, �ഴിമ�, മല�റം

193950 193185 765

111
നജാ�് േകാേളജ് ഓഫ്
സയൻസ്&െടക ്േനാളജി,
ക�വാര��്.

191065 190535 530

112
േ�സ് വാ�ി േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്&സയൻസ് കാടാ�ഴ

207065 0 207065

113
േവദവ�ാസ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ആർട്സ്
& സയൻസ്, വാഴ�ർ, മല�റം

43500 0 43500

114
അ�ാബാ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, വാളയം �ളം, മല�റം

375680 373120 2560

115
ഫ�ഖ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
ച�െവ�ി, േകാ��ൽ

271610 271095 515

116
ഖിദ്മ�് ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ് ച�െവ�ി, േകാ��ൽ

132235 124750 7485

117
ജംസ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
രാമ�രം

466310 462160 4150

118
മഅ്ദിൻ ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ്
,േമൽ�റി

98205 86655 11550

119 �ീ.ശാ�ാ േകാളജ് ,എട�ാട് 73935 72345 1590

120
സഫ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ് , എട�ർ

240485 230540 9945



121 ഹികമിയ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �േ�ാൾ, പ�ിരിയാൽ

142260 0 142260

122
ഐഡിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ് വാൻസ്ഡ് �ഡീസ്,
കട�ാേ�രി, തവ�ർ

181820 143820 38000

123
അൽ ജാമിഅ ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ് ,��ലം,വല�ർ

217565 217300 265

124
െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്,
��ന�ാടി, അ�ാടി�റം

311050 307400 3650

125
േ�ാസം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �ളി�ൽ, െകാേ�ാ�ി

574370 573575 795

126 േനാബിൾ വിമൻസ് േകാേളജ്, മേ�രി 111270 110770 500

127
�വാസി ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േഗാ�ലം

91470 0 91470

128
ഐ.െക.ടി. െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, െച��ള�

208670 208405 265

129
�ിയദർശിനി ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, േമൽ�റി, മല�റം

644535 0 644535

130
ബാഫഖി യതീംഖാന
ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ് േഫാർ
വിമൺ ,കൽപകേ�രി

216340 160325 56015

131
സി.പി.എ. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, ��ന�ാണി

144145 143895 250

132
എം.ഐ.സി. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, അ�ാണി�ൽ

220980 220450 530

133
ന� േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്,
തി�ർ�ാട്

172705 171455 1250

134
ഐ.എസ്.എസ് ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

208555 206700 1855

135
സി.എ�്. �ഹ�ദ് േകായ
െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, താ�ർ

175995 0 175995

136
സഹ� ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
വ�ർ

445120 442530 2590

137
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ് േകാേമ�് &
സയൻസ്, മ�ർ, േചക�ർ േറാഡ്,
മല�റം

161590 0 161590

138
മലബാർ േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ് വാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േവ�ര

558105 129735 428370

139
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
െകാേ�ാ�ി

333000 96525 236475

140
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
മ�ട

620130 410250 209880

141
േനാളജ് സി�ി േകാേളജ് ഓഫ്
ആർെ�ചർ,എള�ർ

182395 0 182395



142 മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്,
സയൻസ് & േകാേമ�്, ��ായി, തി�ർ

417690 417425 265

143
െക.എം.സി.ടി. ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, വളാേ�രി, മല�റം

157685 156360 1325

144
ഫാ�ിമ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, �േ�ടം, നില�ർ

683040 0 683040

145
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
തവ�ർ

275780 31270 244510

146
വിമൻസ് ഇ�ാമിയ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, വ�ർ

53235 52735 500

147
എം.ടി.എം. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്,
സയൻസ് & െകാേമ�്, െവളിയൻേകാട്

153685 0 153685

148
അംേബദ്കർ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
& സയൻസ്, വ�ർ

424060 0 424060

149
െക.ആർസ് �ീനാരായണ േകാേളജ്,
വാളാേ�രി

119895 117305 2590

150
പാണ�ാട് �ഹ�ദലി ശിഹാബ്
ത�ൾ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ന��.

108915 108650 265

151
േവദവ�ാസ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, കേ�ാവ്

117435 0 117435

152
ജാമിയ ഇ�ാമിയ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, മേ�രി

56595 0 56595

153
എം.എ.ഒ. േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, ഇള�ർ, അരീേ�ാട്

79470 78705 765

154
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്
േഫാർ വിമൻ, െഡൗൺഹിൽ, മല�റം

211140 55915 155225

155
സ�ിദ് �ഹ�ദലി ശിഹാബ് ത�ൾ
െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ��ില�ാടി

166635 0 166635

156
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, ഗവ. േകാേളജ് കാ�സ്,
മല�റം

33035 26145 6890

157
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, വ�ം�ളം, എട�ാൾ

107850 103610 4240

158
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്,വാഴ�ാട്

75800 64395 11405

159
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസസ്, ��വ�ർ

52205 41340 10865

160
േമാഡൽ ഡി�ി േകാേളജ്,
പര�ന�ാടി

105365 0 105365

161
േനാളജ് സി�ി േകാേളജ് ഓഫ്
ആർെ�ചർ,ഏറനാട് േനാളജ് സി�ി

38500 0 38500

162
മർ��ൽ െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
ആതവനാട്

25000 0 25000



163 എം.സി.ടി. െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
േമൽ�റി

25000 0 25000

164
ജാമിഅ നദ് വി� ൈ�നിംഗ്
േകാേളജ്,എടവ�

59575 26500 33075

165
െക.പി.പി.എം. േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, ആന�യം

49000 25750 23250

166
��ാ�� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്
ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ,വാലി�ാ�ഴ.

45450 37500 7950

167
മൗലാന േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, ��ായി

49675 25175 24500

168
മജ്മഅ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
കാവ�ർ

25000 0 25000

169
ഇ.എം.ഇ.എ. ൈ�നിംഗ് േകാേളജ് ,
െകാേ�ാ�ി

76240 51940 24300

170
����ലാം േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ, അരീേ�ാട്

25000 0 25000

171
മദീന�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്,
�ളി�ൽ

139260 99775 39485

172
ദാ�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്,
വാഴ�ാട്

213640 0 213640

173
അൻവാ�ൽ ഇ�ാം അറബിക്
േകാേളജ്, �നിയിൽ, കീ�പറ�

174320 0 174320

174
����ലാം അറബിക് േകാേളജ്,
അരീേ�ാട്

294285 0 294285

175
അൻവാ�ൽ ഇ�ാം വിമൻസ് അറബിക്
േകാേളജ്, േമാ�ം

90125 77140 12985

176
ദാ��ജാ�് അറബിക്
േകാേളജ്,ക�വാര��്.

79260 0 79260

177
അൻസാർ അറബിക് േകാേളജ്
,വളവ�ർ

115435 94085 21350

178
ഓർഫൻസ് എജ�േ�ഷണൽ ��്
അറബിക് േകാേളജ്, എട�ർ

22380 10500 11880

179
അൻവാ�ൽ ഇ�ാം അറബിക്
േകാേളജ്, തി�ർ�ാട്

44440 20140 24300

180
ഇഷ അ�ൽ ഇ�ാം അറബിക്
േകാേളജ്, ��രി�ാട്, പര�ന�ാടി

47715 0 47715

181
ഫലാഹി� അറബിക് േകാേളജ്
,െഡൗൺ ഹിൽ,മല�റം

56820 40545 16275

182
അൽ ഹിദായ�് അറബിക് േകാേളജ്,
�റ�ൽ െകാേ�ാ�ി

61280 0 61280

183
െക.എം.എം.എം.ഒ അറബിക്
േകാേളജ്,തി�ര�ാടി

65055 46905 18150

184
ജാമിയ നാദ് വി� വിമൻസ് അറബിക്
േകാേളജ്, എടവ�

81575 0 81575



185 ഷരീയ�് േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ,
േത�ി�ലം

66075 0 66075

186 ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജ്, പാല�ാട് 1037630 0 1037630

187
�ീ നീലക� ഗവ. സാൻ�ി�്
േകാേളജ്, പ�ാ�ി

777300 0 777300

188 ഗവ. േകാേളജ്, ചി�ർ 1147415 0 1147415

189
െചൈ� െമേ�ാറിയൽ ഗവ. മ�സിക്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

48530 13250 35280

190
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
െകാഴി�ാ�ാറ

162525 5890 156635

191
രാജീവ് ഗാ�ി െമേ�ാറിയൽ ഗവ.
ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
അഗളി, അ��ാടി, പാല�ാട്

290955 0 290955

192 എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, ഒ��ാലം 667140 467565 199575

193
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
പ�ിരി�ാല

124815 0 124815

194 േമ�ി േകാേളജ്, പാല�ാട് 566980 0 566980

195 എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്, െന�ാറ 601185 0 601185

196
എം.ഇ.എസ്. ക�ടി േകാേളജ്,
മ�ാർ�ാട്

1351450 1075615 275835

197
�ീനാരായണ േകാേളജ്, ഏറാ��ളം,
ആല�ർ

583555 0 583555

198
എം.പി.എം.എം.എസ്.എൻ. േകാേളജ്,
െഷാറ�ർ

483865 144620 339245

199
�ീ���രം വി.ടി. ഭ�തിരി�ാട്
േകാേളജ്, മ�ാ��, പാല�ാട്

680070 427000 253070

200
വി.വി. േകാേളജ് സയൻസ് &
െടക ്േനാളജി, ��ിമാട, ക�ിേ�ാട്

198570 192390 6180

201
��െ����ൻ േകാേളജ്,
എളവേ�രി, െന�ാറ

205505 205240 265

202
എ.ഡ�ി�.എ�്. േകാേളജ് ഓഫ്
സയൻസ് & െടക ്േനാളജി, ആന�ര

94795 94265 530

203
�വേ�� ഇൻ�ി���് ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, ഏഴ�ാട്

439795 438045 1750

204
െമൗ�് സീന േകാേളജ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, അക�ർ, ല�ിടി, േപ�ർ

149960 148930 1030

205
െചർ�ളേ�രി േകാേളജ് ഓഫ്
സയൻസ് & െടക ്േനാളജി,
െചർ�ളേ�രി

110165 105130 5035

206
എം.ഇ.എസ്. വിമൻസ് േകാേളജ്,
ആമ�ർ

207460 0 207460

207
ആ�യർ േകാേളജ് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്
�ഡീസ്

133805 131540 2265

208
സദാനം �മാരൻ േകാേളജ്, മ�ര,
പാല�ാട്

77100 74730 2370



209 എസ് .എൻ.ഇ.എസ്. കല�ാണി
േകാേളജ്, കാർ�ഴ, ഒ��ാലം

55900 54855 1045

210
േനതാജി െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, െന�ാറ

330975 0 330975

211
ഗവ. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
��ാല

90475 56265 34210

212
�ീനാരായണ �� േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ് �ഡീസ്

96405 0 96405

213
േറായൽ േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, ��ാല, പാല�ാട്

187915 100025 87890

214
എ.എം.സി. ��് ഓഫ്
എജ�േ�ഷണൽ ഇൻ�ി��ഷൻസ്

185915 180350 5565

215
െക.എസ്.എ�.എം. ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, എട�നാ�കര,
പാല�ാട്

134910 129585 5325

216
നജാ�് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, െന�ി�ഴ, മ�ാർ�ാട്

215635 212530 3105

217
�ണിേവ�ൽ േകാേളജ് ഓഫ്
ആർട്സ്&സയൻസ് ,മ�ാർ�ാട്

124550 120575 3975

218
ഭാരതമാത േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, െകാഴി�ാ�ാറ,
പാല�ാട്

94250 91425 2825

219
െലെമ�് േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്, േമേല
പ�ാ�്, പാല�ാട്

268080 89500 178580

220
ന��ിയസ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർസ് &
സയൻസ്, ��തല, പ�ാ�ി

49860 0 49860

221
ലയൺസ് എഡ�േ�ഷണൽ ��്
േകാേളജ്, മട��ർ

81190 41870 39320

222
എൻ.എസ്.എസ്. ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ്,പറ�ളം പാല�ാട്

108990 12000 96990

223
െസ�് അൽേഫാൺസ േകാേളജ്,
,മ�ാർ�ാട്

11925 0 11925

224
ഐഡിയൽ ആർട്സ്&സയൻസ്
േകാേളജ്, െചർ�ളേ�രി

340715 335415 5300

225
േകാേളജ് ഓഫ് അ�യ്ഡ് സയൻസ്
വട�ാേ�രി

136780 133030 3750

226
േകാേളജ് ഓഫ് അ�യ്ഡ് സയൻസ്
മല�ഴ

77305 58490 18815

227
േകാേളജ് ഓഫ് അ�യ്ഡ് സയൻസ്
അയ�ർ

80295 51675 28620

228
�ീപതി ഇൻ�ി���് ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് & െടക ്േനാളജി, വവ�ർ,
��നാട്

87250 0 87250

229 എൻ.എസ്.എസ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ഒ��ാലം

95145 52245 42900



230
േഹാളി ഫാമിലി േകാേളജ് ഓഫ്
എഡ�േ�ഷൻ േഫാർ വിമൺ
,െകാ�വാ�ർ

51940 49000 2940

231
ബി.എസ്.എസ്. ബി.എഡ്. െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, ആല�ർ

25000 0 25000

232
എം.ഇ.എസ്. ക��ൽ െസയ്ദലവി
ഹാജി െമേ�ാറിയൽ െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, എട�നാ�കര

25000 0 25000

233
ഐഡിയൽ െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
െചർ�ളേ�രി

131910 95410 36500

234
ഭാരതീയ വിദ�ാനിേകതൻ േകാേളജ്
ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ ,കേ��ാട്

51940 51490 450

235
സലഫി� അറബിക് േകാേളജ്,
കരി�നാട്

51255 0 51255

236
അൽ അബ്റാർ ഓറിയ�ൽ അറബിക്
േകാേളജ്, മ�ാർ�ാട്

10850 10000 850

237 െക.െക.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജ്, ���് 432415 171750 260665

238
�ീ സി. അ� ുതേമേനാൻ ഗവ.
േകാേളജ്, ��െന�ർ

932835 0 932835

239
പന�ി�ി െമേ�ാറിയൽ ഗവ.
േകാേളജ്, ചാല�ടി

441430 33000 408430

240
ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ
ആർട്സ്.��ർ

62925 23490 39435

241
�ീ.രാമ വർ� ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ്
മ�സിക് &െപർേഫാർമിങ്

20670 0 20670

242 െസ�് േതാമസ് േകാേളജ്, ��ർ 869410 574390 295020

243 വിമല േകാേളജ്, ��ർ 690025 580580 109445

244 െസ�് േമരീസ് േകാേളജ്, ��ർ 533115 487800 45315

245 �ീ േകരളവർ� േകാേളജ്, ��ർ 1358380 0 1358380

246 ലി�ിൽ �വർ േകാേളജ്, ��വാ�ർ 655420 495630 159790

247
െസ�് േജാസഫ് േകാേളജ്,
ഇരി�ാല�ട

1119945 680655 439290

248 ൈ��് േകാേളജ് , ഇരി�ാല�ട 2976300 1488900 1487400

249 �ീ നാരായണ േകാേളജ് , നാ�ിക 686865 296640 390225

250 �ീ �� േകാേളജ്, ��വാ�ർ 781760 0 781760

251
�ീ വ�ാസ എൻ.എസ്.എസ്.
േകാേളജ്, ൈവശാഗിരി, വട�ാേ�രി

527495 158500 368995

252
െസ�് അേലാഷ�സ് േകാേളജ്,
എൽ���്

659220 532945 126275

253
എം.ഇ.എസ്. അ�ാബി േകാേളജ്,
േവ��ർ, െകാ���ർ

1767085 477600 1289485

254
സാ�ഡ് ഹാർ�് േകാേളജ് േഫാർ
വിമൻ, ചാല�ടി

402390 263485 138905

255 �ീ വിേവകാ� േകാേളജ്, ��ം�ളം 334300 0 334300



256 കാർ�ൽ േകാേളജ്, മാള 411280 0 411280

257
മാർ ഡിേയാനീഷ�സ് േകാേളജ്,
പഴ�ി

733915 0 733915

258
�േജ�ാതി നിേകതൻ േകാേളജ്,
���ാട്

241595 114065 127530

259
ൈന�ണ� ഇൻ�ി���് ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് &ഇൻഫർേമഷൻ
െടക ്േനാളജി ,െകാര�ി,��ർ

322770 321975 795

260
മദർ ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
��േ�രി

116290 115275 1015

261
എ.സി.��ിേമാൻ ഹാജി
െമേ�ാറിയൽ ഐ.സി.എ േകാേളജ്
,െതാഴി�ർ

188680 187885 795

262
അൻസാർ വിമൺസ് േകാേളജ്,
െപ��ിലാവ്.

368350 367025 1325

263
സഹർദ� േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്

1181155 523500 657655

264
താരാെന�ർ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, ഇരി�ാല�ട

231270 228885 2385

265
പാറേമ�ാവ് േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ്
& സയൻസ്, അ�േ�ാൾ, ��ർ

133470 132410 1060

266
െസ�് േതേരസാസ് ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ് ,േകാ��ൽ, മാള

374510 250960 123550

267
മാർ ഓ�ാ�ിേയാസ് േകാേളജ്,
െപാ��ിലാവ്

284095 91500 192595

268
ഡിൈവൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ് മീഡിയ
സയൻസ്, �രി�ർ, ചാല�ടി വഴി,
��ർ

73320 0 73320

269
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
േചല�ര,��ർ

168425 97535 70890

270
�ീ നാരായണ �� േകാേളജ് ഓഫ്
അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ് ,വ���ാറ,
��ർ

100830 98975 1855

271
നിർ�ല േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &
സയൻസ്, േമ�ർ, ചാല�ടി, ��ർ

312370 282920 29450

272
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്,
ഒ�ർ , ��ർ

124980 53830 71150

273
േചതന േകാേളജ് ഓഫ് മീഡിയ &
െപർേഫാർമിംഗ് ആർട്സ്,
ചി�ാരം,��ർ

29915 29415 500

274
െമ�്സ് �ൾ ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡി. മാള

95135 94605 530

275
െസ�് േജാസ�് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, പാവറ�ി, ��ർ

95105 94075 1030

276 ല�ി നാരായണ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, മായ�ർ, ��ർ

39865 38805 1060



277
ൈ��് േകാേളജ് ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എജ�േ�ഷൻ, ഇരി�ാല�ട

69815 26765 43050

278
േകാേളജ് ഓഫ് അ�യ്ഡ് സയൻസ്
നാ�ിക, വല�ാട്

87015 0 87015

279
േകാേളജ് ഓഫ് അ�യ്ഡ് സയൻസ് ,
െകാ���ർ

123600 60000 63600

280
ഇൻ����് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡി
ഇൻ എജ�േ�ഷൻ, പാലസ് േറാഡ്,
��ർ

42045 0 42045

281
െജ.പി.ഇ. െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
�ർ�േ�രി

25000 0 25000

282
േഡാ. പൽ� െമേ�ാറിയൽ
എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം േകാേളജ്
ഓഫ് എജ�േ�ഷൻ, െകാ���ർ

50705 25705 25000

283
മഹാ�ബിലി െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
��ർ�ര

25000 0 25000

284
�േ�ഷ� െ�യിനിംഗ് േകാേളജ് േഫാർ
വിമൺ,ഇരി�ാല�ട

25660 24910 750

285
അറഫ ഇൻ�ി���് ഓഫ് ടീ�ർ
എജ�േ�ഷൻ, അ�ർ, ��ർ

17250 0 17250

286
ഹി�ി �ചാർ േക� േകാേളജ് ഓഫ്
ടീ�ർ എജ�േ�ഷൻ, െകാ���ർ

25250 0 25250

287
വി�ം സാരാഭായ് ബി.എഡ്. േകാേളജ്,
ൈക�മംഗലം

50000 0 50000

288
��ാ�ൽ ഉ�ം അറബിക് േകാേളജ്,
െകാ��ളം, ��ർ

42605 0 42605

ടീ�ിംഗ് & റിസർ�് ഡി�ാർ�്െമ�്

289 അറബിക് 21400 20515 885

290 െസ�ർ േഫാർ വിമൺ �ഡീസ് 19875 11610 8265

291 െകാേമ�് &മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് 53660 35945 17715

292 ക���ർ സയൻസ് 11250 0 11250

293
എ�േണാമി�് (േജാൺ മ�ായി
െസ�ർ)

15105 7020 8085

294 എ ഡ�േ�ഷൻ 18000 0 18000

295 ഇം�ീഷ് 14750 0 14750

296 ജിേയാളജി 11350 9540 1810

297 ഹി�ി 45070 13740 31330

298 ഹി�റി 26320 11625 14695

299
േജർണലിസം & മാസ്
ക��ണിേ�ഷൻ

4500 0 4500

300 ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് 5000 0 5000

301 മലയാളം 18250 0 18250

302 മാ�മാ�ി�് 1000 0 1000

303 നാേനാ സയൻസ് &െടക ്േനാളജി 3975 3710 265



304 ഫിേലാസഫി 12500 0 12500

305 ഫിസി�് 22920 19855 3065

306 െപാളി�ി�ൽ സയൻസ് 15850 8710 7140

307 ൈസേ�ാളജി 3000 0 3000

308 റഷ�ൻ & ക�ാരി�ീവ് ലി�േറ�ർ 15800 7680 8120

309 സംസ് �തം 11100 0 11100

310 േസാേഷ�ാളജി 12410 11895 515

311 �ാ�ി�ി�് 16660 2915 13745

312 �േവളജി 24500 7950 16550

313 േലാ 4240 3430 810

314
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െകാേമ�്&
മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

19250 0 19250

315 എസ്.എം.എസ്., തി�ർ 1500 0 1500

316 സി.സി.എസ്.ഐ.ടി. തളി�ളം, ��ർ 42875 31115 11760

317
സി.സി.എസ്.ഐ.ടി.,
ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്., ���ാട്

1750 0 1750

318 സി.സി.എസ്.ഐ.ടി,��ർ 2500 0 2500

ആെക
₹
7,99,44,018/-

₹
3,73,61,280/-

₹
4,25,82,738/-

അ�ബ�ം-3
െമൻസ് േഹാ�ൽ - �റി വാടകയിന�ിൽ �ടി�ിക - 4,02,533/- �പ (ഖ�ിക 2-13)

�മനം അ ഡ് മിഷൻ.നം /തിയതി േപര് ക ുടി�ിക

1 1148/20.11.12 സഫീർ .വി.എം. 1520

2 1848/04.11.16 ശരത്�� .െക.പി. 80

3 1849/04.11.16 വിപിൻ.വി. 80

4 2033/20.01.18 ജിഷ് വ .എ. 560

5 2034/20.01.18 �ഹ�ദ്റാഷിദ് 240

6 103 -C (NEW ANNEX) അ�താഹിർ 160

7 2084/09.07.18 അജയ് .െക.വി. 240

8 2135/20.07.18 അ�ൺ .പി.വി. 600

9 2097/11.07.18 രാ�ൽ രാജീവ് 560

10 2146/25.07.18 രാ�ൽ .ആർ. 200

11 1909/20.07.17 വസീം റജബ്മിർ 1360

12 1710/20.07.17 വസീം അഹ�ദ് പാരി 1360

13 1923/03.08.17 ആൽബിൻ 840

14 2205/01.01.18 അ�ബ് .ടി. 1760

15 1885/16.11.16 ജിബിൻ േബബി 80

16 1858/01.12.16 േജാൺ മാത� 560

17 2098/11.07.18 സ�ിദ് ��ർ ബാ� .െക. 240

18 2170/13.08.18 സാദിഖ് അലി. സി. 160



19 2168/10.08.18 ബാ�ഷ് .വി. പി. 160

20 1981/19.09.17 മി�ൻ .െക. 960

21 �ം നം. 114-B NEW ANNEX രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 2120

22 2130/20.07.18 ഷാഹിദ്. പി. 680        

23 2142/24.07.18 അമാൻ ഖാൻ 680

24 2174/29.08.18 അജ്മൽ �ഫീദ് 80

25 1853/16.11.16  ഷിജി�് .െക. 640

26 1854/16.11.16 �ഹ�ദ് അനീസ് 1360

27 112/08.07.16 �ഹ�ദ് ഷംസാദ് 560

28 1933/14.08.17 അേമഖ് രാഘവൻ 560

29 1936/13.08.17 സ�ിദ് അൻവർ എൻ. 400

30 1944/19.08.17 �രജ് എം. 560

31 1835/17.10.16 �ധീഷ് ബാ�. ബി. 480

32 2031/18.1.18 �നിൽ പി.പി. 120

33 1924/03.08.18 �ഹ�ദ് ദിൽ ഷാൽ പി പി 1200

34 1949/21.08.17 റിൻ ഷാദ് സി. 480

35 1975/11.09.17 അ�� പി.ടി. 80

36 1976/13.09.17 ആദിത�ൻ 400

37 1943/18.08.17 �ജീത് ക ുമാർ 560

38 1913/24.07.17 ഉ�ി��ൻ പി. എസ്. 640

39 2005/11.10.17 ജിതിൻ പി.െക. 960

40 2006/11.10.17 �ഹ�ദ് അ��മദ് 960

41 2004/11.10.17 അ�ൽ ബാസിത്.െക.സി. 480

42 2000/09.10.17 ജയനാഥൻ പി. ആർ. 960

43 2001/10.10.17 അമർനാഥ് എസ്. വി. 480

44 1894/29.06.17 �ീകാ�് സി. എസ് 640

45 2083/06.07.18 നിധിൻ േജാസഫ് 960

46 2184/17.09.18 അഖിൽ െറജി 200

47 1851/04.11.16 �ബിൻസാന�് വി. എസ്. 560

48 1982/19.09.17 അമിത് എം. 640

49 1984/25.09.17 ഷിജിൻ െക. പി. 1345

50 2015/26.10.17 ഇജാസ് അ�ം 920

51 1866/23.05.17 െഷറിൻ വർഗീസ് 800

52 2008/13.10.17 േഗാക ുൽദാസ് 1360

53 1969/25.08.17 വ�ൺ ക ുമാർ വി. 800

54 2011/20.10.17 വി�യ് സി.പി. 1585

55 2023/20.11.17 സബാഹ് �ഹ�ദ് 2640

56 19.03/11.07.17 അ�ൽ റഊഫ് 560

57 2213/18.12.18 �ഹ�ദ് ഫാസിൽ 960



58 2140/2307.18 �ഹ�ദ് സിറാ��ീൻ 200

59 1859/19.12.16 െറസിൻ െക. പി. 800

60 2139/23.07.18 അ�േമാദ് ധാസ് എം. 160

61 2138/23.07.18 േരാഹിത് പി. 160

62 2147/25.03.18 റാസി �റാദ് പി. സി. 560

63 1915/25.07.17 വി�ീഷ് പി. 960

64 1892/29.06.17 ഫയാസ് അമീൻ. സി. 400

65 1891/29.06.17 അഫ് ലഹ് ഷാദിൽ. െക. 480

66 2184/17.09.18 അഖിൽ െറജി 40

67 2190/12.10.18 �ദീപ്. ടി. 400

68 2191/15.10.18 അ� േബാസ് 400

69 2193/15.10.18 ഷിബി. െക. 880

70 1823/27.09.16 ന� �� . െക. എസ്. 800

71 1837/26.10.16 േടാണി േജാസ് 800

72 1838/26.10.16 വിമൽ രാജ് 960

73 2047/07.04.18 െജബിൻ േജാസഫ് 480

74 2048/07.04.18 ആകാശ് ബാ� 560

75 2059/09.05.18 ശ�ാംലാൽ. എസ്. 400

76 2181/12.09.18 ൈബ�ൽ. ഇ. 80

77 21.82/12.09.18 ലിനീഷ്. എ. വി. 80

78 2186/25.09.18 ഷിദിൻ. എ. 80

79 1600/307 D നിഷാദ്. എൻ. വി 1600

80 2194/15.10.18 രാ�ൽ ബാ�. െക. 880

81 1961/23.08.17 വിജയ് ക ുമാർ. എൻ. 360

82 1978/13.09.17 യഹ് യ. െക. 1880

83 1931/11.08.17 ശബരി ��ൻ. എം. പി. 1880

84 84/01.09.15 അഭിന�്. എസ്. 1520

85 2200/29.10.18 സതീഷ് 320

86 1605/15.02.16 വിപിൻ. എം. 880

87 1677/15.02.17 സിറാ�ൽ ഹഖ് 880

88 1678/15.02.16 അജയ്. എസ്. 1280

89 1906/12.07.17 �സ. ടി. 960

90 1680/15.02.16 മി�ൻ. പി. വി. 240

91 1686/15.02.16 സ�ിൻ േദവ് 480

92 1983/20.09.17 റ��� അഹ�ദ് 5500

93 1901/11.07.17 ക�വായ് .എസ്. 7700

94 8B /SC ഇ�ർനാഷണൽ �ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 400

95 13A ഇ�ർനാഷണൽ �ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 400

96 15B ഇ�ർനാഷണൽ �ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 1800



97 2021/10.11.17 ഹസ് മ�� 2200

98 21 B/SC ഇ�ർനാഷണൽ �ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 3000

99 2091/10.07.18 ഹരീഷ്. എം. 525

100 2105/12.07.18 ബാസിൽ േബബി 4200

101 2122/18.07.18 റാഹിൽ. എം. െക. 1050

102 2133/20.07.18 വി�. െക. പി. 4288

103 2095/10.07.18 ജി�ജിത്. ടി.പി. 1400

104 2151/27.07.18 ഫാരിസ് റ�ാൻ 262

105 1945/19.08.17 ശരത്. എ. ആർ. 1225

106 2114/17.07.18 ടിേ�ാ ത�ി 525

107 2107/13.07.18 �ബിത്. ജി. 525

108 2137/23.07.18 �ൈന�ൽ അ�ം 437

109 1928/09.08.17 അഭിജിത്. വി. 2450

110 2020/08.11.17 അ�ൽ ��. പി. െക. 1312

111 2163/08.08.18 അ�യ്. പി. 3150

112 2075/29.06.18 ജിപിൻേജാസ് 525

113 2172/14.08.18 രാ�ൽ. െക. 350

114 2072/26.06.18 അജീഷ്. എ. ഡി. 525

115 2123/18.07.18 അർ�ൻ. െക. പി. 525

116 2162/08.08.18 സജ് വാൾ �രളി 350

117 2131/20.07.18 അബരീഷ്. ടി. 2450

118 2028/11.01.18 �ഹ�ദ് ജലീൽ. എം. 2100

119 1997/05.10.17 േഡാണ�്. െക. േജാൺ 2100

120 2058/05.05.18 �ി�് ആ�ണി 875

121 2096/10.07.18 അഭിൻ . ടി.െക. 1925

122 2127/19.07.18 ജിതിൻ 1400

123 1938/19.08.17 �ീഹരി . ആർ. 612

124 2155/01.08.18 ഹാരിസ് റ�ാൻ 350

125 1964/25.08.17 അ�ൽ ജമാൽ 2363

126 2082/06.08.17 മി�ൻ രാജ്. െക. 1400

127 2136/23.07.18 ജി�. പി. 700

128 1948/21.08.17 �ീലാൽ. സി. എ സ്. 1400

129 2003/11.10.17 ൈവ�വ്. പി. സി. 1662

130 2148/26.07.18 �ഹ�ദ് ഷിബിൽ 525

131 2111/16.07.18 രാ�ൽദാസ് 1400

132 2141/23.07.18 ആദർഷ്. എസ്. 1050

133 1999/09.10.17 ഷിബാസ്. സി. എസ്. 2975

134 2071/25.06.18 ����ി. എസ്. 787

135 2152/27.07.18 നൗഷാദ്. എഫ്. എം. 1225



136 2143/24.07.18 അഹ�ദ് ലബീബ് 525

137 2102/12.07.18 യാസിർ. സി.െക. 525

138 2125/19.07.18 �േകഷ്. ആർ. 1225

139 2144/24.07.18 ന�ിേകഷ് 437

140 2169/13.08.18 അഭിജിത്. ജി. 1925

141 2106/12.07.18 വിനയ്. എം. െജ. 1575

142 1985/25.09.17 അഖിൽനാഥ്. ഇ. െക. 2800

143 1986/25.09.17 നസീബ്. �. 2670

144 2090/10.07.18 ശ�ാം േമാഹൻ 1050

145 2209/26.11.18 �വീൺ �കാശ് 262

146 1895/29.06.17 േഡാമിനിക് അഗ�ിൻ 2100

147 2158/02.08.18 �ഹ�ദ് ആ രിഫ്. െക. പി. 350

148 2108/13.07.18 വിേവക് ജയൻ 1050

149 2100/12.07.18 അദീപ് വർഗീസ് 1575

150 1925/03.08.17 ഹരീഷ് �ദീപ് 2450

151 1941/17.08.17 രാ�ൽ �ക ുമാർ 1837

152 2013/24.10.17 �േജാഷ്. എ.സി. 1750

153 2112/16.07.18 �ീേലഷ്. എം. െക. 437

154 1953/21.08.17 അേജഷ് ക ുമാർ 2362

155 2093/10.07.18 അ�രാഗ് 525

156 1916/26.07.17 സ�ാദിയ േദവാനിഷ് 2450

157 2156/02.08.18 ഫായിസ്. പി. എം. 350

158 2089/10.07.18 അജിത്. െക. 1400

159 2103/12.07.18 അമീൻ �ഹ�ദ് 525

160 2101/12.07.18 സജിൻ. ടി.എം. 1400

161 2113/16.07.18 അ�യ്. എം. എസ്. 437

162 2012/23.10.17 മി�ൻ ക ുമാർ. െക. വി. 2012

163 2070/25.06.18 വിപിൻ ഉ�ാസ് 1575

164 1947/19.08.17 �ഖീഷ് േദവ് 2363

165 1979/14.09.17 �ീ�. എ. 1049

166 2120/17.07.18 അൻസിൽ. പി. എ. 437

167 2078/03.07.18 ആേ�യ്. രവി. 525

168 1939/17.08.17 ഉ�ി��ൻ. െക. വി. 1400

169 1942/17.08.17 േനായിൽ സാംേജാ 1225

170 1965/25.08.17 അ�ൽ അസീസ് െക. 2363

171 2183/14.09.18 യാസർ. പി. െക. 1050

172 1920/11.08.17 ശ�ാംജിത്. പി. വി. 2625

173 1919/01.08.17 േഗാക ുൽ. ജി. 1050



174 1902/11.07.17 ൈവശാഖ്. വി.എം. 1400

175 1905/11.07.17 �� ��ൻ 1400

176 1957/23.08.17 പരീ�ിത്. െക. ബി. 1400

177 1950/21.08.17 നിതിൻ ��ൻ 3150

178 2110/13.07.18 അ�യ് ക ുമാർ 525

179 1932/11.08.17 നീരജ്. ഡി. എസ്. 2450

180 1946/19.08.17 �ജിത്. വി. 1575

181 1995/03.10.17 ആകാശ് .െക. േഗാപി 1225

182 1865/27.03.17 മേനാജ്. ടി.പി. 3150

183 2115/17.07.18 അ�ൽ േജാൺ 700

184 1956/23.08.17 അഖിൽ ഫറാസ് 2363

185 1966/25.08.17 �ഹ�ദ് റാഷിദ് 2625

186 1994/03.10.17 �ഹ�ദ് ഫാസിൽ. െക. െക. 2100

187 2098/11.07.18 സ�ിദ് ഹ�ർ ബാ� 700

188 1979/14.09.17 �ീ�. എ. 3150

189 2175/30.08.18 അബ് � ��ർ. െക. 700

190 2211/03.12.18 അഭിജിത്. പി. പി. 1400

191 1967/25.08.17 നിതിൻ. ഐ. െക. 1400

192 1889/27.06.17 ബിപിൻ ബാ� 2100

193 2087/10.07.18 ജവാദ്. ഇ. പി. 525

194 2086/09.07.18 �ഹ�ദ് ഷഹീൻഷാ 525

195 2164/09.08.18 �സ്ഹാൻ. െക. 525

196 1968/25.08.17 ൈസ��ഖാൻ 1400

197 2109/03.07.18 ൈവ�വ്. എം. ഡി. 525

198 2124/18.07.18 േറാബർ�് �ലി 437

199 2073/26.06.18 അ�യ് െക. ഹർഷൻ 613

200 1918/26.07.18 അ�യ്. ജി.എം. 2100

201 2126/19.07.18 ഗംഗ �രൻ. െക. 1400

202 2119/17.07.18 �ഹ�ദ് അ�ൽ 438

203 1940/17.08.17 ഫാഹിം. െക. എസ്. 2363

204 2080/03.07.18 റഫീഖ്. ഇ. പി. 525

205 2026/15.12.17 �ബിൻ. െക. 1400

206 2166/09.08.18 �ഹ�ദ് ഷ�ാസ് 350

207 2129/17.07.18 �ഹ�ദ് �ൈഹബ് 438

208 2118/17.07.18 �ീജിത്. സി. ആർ. 3500

209 2104/12.07.18 ഹരി��. ഒ. 1225

210 2094/10.07.18 അമീൻ ഹ�ൻ 525

211 1970/29.08.17 �നയിർ അലി 350

212 1929/07.08.17 നൗഫൽെക. െക. 2450



213 2074/29.06.18 അജിത്. സി. 1050

214 1992/28.08.17 ��സ് 2975

215 2170/13.08.18 സാദിഖലി 350

216 2116/17.07.18 െജസ് വിൻ േജാസ് 438

217 1988/20.08.17 സലീം മാലിക് 1400

218 1935/16.08.17 അർഷാദ് അ�ം 1400

219 2010/20.10.17 ഹരി��ൻ. സി. 1225

220 2120/17.07.18 അൻസിൽ. പി. എ. 438

221 1962/23.08.17 അ�ൽ കരീം. പി. 2100

222 2160/06.08.18 േഗാക ുൽ. എ. സ്. 1225

223 2179/04.09.18 വിനയൻ. എൻ.ഡി. 1050

224 1960/23.08.17 �ഹ�ദ്�നീ��മാൻ.െക. ടി. 2100

225 1951/23.08.17 �ഹ�ദ് അജ്മൽ െക. 1925

226 2165/09.08.18 ഷഫീഖ്. െക. 350

227 2018/06.11.17 �ഹ�ദ് ഷകീബ്. എം. 1925

228 2167/09.08.18 ഇർഷാദ്. െക. എസ്. 350

229 2150/26.07.18 സാഹിദ് ഇ� അസീസ് 3150

230 1917/26.07.17 ബിപിൻ ഷാ റാ��ർ 2450

231 1937/17.08.17 ജിതിൻ. െക. വി. 1400

232 2069/25.06.18 േജാ��ൻ അഗ�സ് 438

233 2044/14.02.18 ആബിദ്. സി. 1400

234 2016/30.10.17 ഇ�ായിൽ. എം. പി. 1925

235 2171/14.08.18 �ഹ�ദ് അനസ്. െജ. ഇ. 350

236 2154/01.08.18 ഹംറാസ് 1050

237 1954/22.08.17 രാേജഷ്. വി. ആർ. 875

238 1934/16.08.17 ആദർഷ്. എം. 1400

239 2085/09.07.18 �ഹ�ദ് അ�ൽ 1050

240 2092/10.07.18 അ�ൽസമദ്. സി. െക. 1400

241 2079/03.07.18 ഹർഷാദലി 525

242 2134/20.07.18 റിയാസ്. െക. െക. 613

243 2153/31.07.18 �ഹ�ദ് ഷാമിൽ. ടി. 350

244 2132/20.07.18 ൈവശാഖ്. എം. െക. 525

245 2088/09.07.18 �ഹ�ദ് ഹം��. എ. 438

246 2052/04.05.18 അ�ൽ. െക. എസ്. 1280

247 2051/04.05.18 അവിനാഷ്. എ.സി. 600

248 1832/14.10.16 നിഖിൽ �� 1920

249 2064/12.06.18 സാലിഹ്. സി. െക. 160

250 1870/24.05.17 ശരത് .ജി. നായർ 240

251 2061/09.05.18 ശ�ർ എസ്. േമേനാൻ 480



252 2177/04.09.18 �ഹ�ദ് �ൈഹൽ. പി. പി. 80

253 2180/05.09.18 ൈസ��ീൻ 80

254 2067/19.06.18 വി�നാഥ്. �. �. 200

255 2063/12.06.18 സലീഹ്. എൻ. വി. 480

256 1878/02.06.17 മി�ൻ എസ്. 140

257 1839/27.10.16 �ഹ�ദ് �ഹ്സിൻ 1840

258 2157/02.08.18 വി�. െക. 160

259 1898/04.07.17 ശശിക ുമാർ. സി. 1440

260 2210/26.11.18 ദി� േമാൻ. പി. ജി. 160

261 1668/29.03.16 ��ക ുമാർ. സി. െക. 1920

262 2068/21.06.18 �ഹ�ദ് ഷബീർ. എ. 280

263 2045/15-02-18 �ഹ�ദ് റിൻഷാദ്. ടി.െക. 560

264 1826/06-02-17
െസയ്ദ് �ഹ�ദ് �� ുമാ�ൽ
ഹ�ീം

520

265 2187/01-10-18 �ഹമദ് ഫായിസ് 1520

266 1680/15-02-16 മി�ൻ പി.വി. 1200

267
1676/15-02-16 �ം നം എസ് േഹാം 2
സി

രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 280

268
ലഭ�മ�, �ം നം എസ് േഹാം 4 എ
ഒഇസി

രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 1040

269 1747/01-08-16 സജീഷ് എം.വി. 1120

270 1980/14-09-17 ആഷിക് േമാഹനൻ 1120

271 1748/01-08-16 �ബിൻ െക. 760

272 1830/04-10-16 ബി� എം. 560

273 ലഭ�മ�, �ം നം എസ് േഹാം 2 സി രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി� 480

274 1798/05-09-16 ബാസിം അമീൻ 120

275 1856/21-11-16 ര�ൽ രാജൻ ടി. 280

276 1825/28-09-16 ശരത് െക. 280

277 2198/25-10-18 വി� ടി.െക. 440

278 1692/15-02-16 �ജി�് ടി.എം. 560

279 2081/04-01-18 �േരഷ് എം. 800

280 2099/11-07-18 ബിജീഷ് ഒ.ബി. 240

281 2145/24-01-18 നബീൽ ടി. 920

282 1891/29-06-17 അഫ് ലഹ് ഷാദിൽ എം.പി. 720

283 1908/19-07-17 ഷം�ദീൻ 1160

284 2178/04-09-18 അർഷാദ് വി.പി. 480

285 1702/02-03-16 അൻഷാദ് 560

286 2017/31-10-17 ആദർശ് വി.െക. 560

287 2035/22-01-18 അമീർ െക. 985



288 1895/28-09-16 ശരത് െക. 560

289 1690/15-02-16 ഷാജഹാൻ എം. 960

290 1697/19-02-16 അന� .ആർ. നാരായണൻ 2040

291 1573/16.9.2015 ഷാ�േമാൻ.ഇ.െക 1360

292 1354/2.6.2014 �ഹ�ദ് �ൈഹബ്. പി.എ 640

293 2066/18.6.18 ബിനീഷ്.എം 280

294 2161/7.8.2018 ശ�ാം �സാദ്.െക 160

295 1350/3.3.2014 �േമഷ് കാ�ിൽ 3040

296 1736/20.7.2016 ഹരിക ുമാർ.സി 680

297 1927/8.8.2017 മാത� സാം 1120

298 1413/24.9.2014 ശിവാന�ൻ 3520

299 1181/22.2.2013 ജംഷീദലി 5600

300 1365/10.7.2014 സേ�ാഷ് ക ുമാർ 80

301 1186/4.6.2013 മ�.ഇ.എസ് 960

302 1832/14.10.2016 നിഖിൽ �� 560

303 1656/7.1.2016 ഗിരീഷ് ബാ� 560

304 1983/19.9.2017 അ�േമാൻ.പി 960

305 1831/7.10.2016 �ജി�്.സി 1920

306 1363/5.7.2014 ശ�ാം 4080

307 1914/24.7.2017 രജീഷ്.ഇ.പി 1160

308 1930/11.8.2017 സാജിൽ.െക.െക 1120

309 1654/6.1.2016 എൽേദാസ്.എൻ.െജ 240

310 1912/24.7.2017 �വീൺ.വി.പി 1160

311 1871/25.5.2017 മ� ഫിലി�് 80

312 1789/26.9.17 വി�.സി.വി 960

313 1869/24.5.17 അ�ൺ.ടി.റാം 1320

314 1362/1.7.2014 സരിൻ.സി 1040

315 1027/1.8.2012 അസീബ്.എ.െക 2362

316 1762/10.8.2016 ജിേതഷ്.െക 2080

317 1650/4.1.2016 വി� സി�ാർ�ൻ 240

318 1488/1.12.14 കിേഷാർ.എം.എ�് 3120

319 1275/11.9.13 എബിൻ േതാമസ് 240

320 1197/4.7.13 ശിവ�സാദ്.പി 160

321 1185/1.4.13 ഉ�ി��ൻ.പി 4640

322 2025/14.12.17 അ�ൺ.എ 800

323 1193/22.11.12 രാേജഷ്.െക 960

324 1188/11.6.13 ര�സ�ാമി.എൻ 3600

325 1489/1.12.14 േദേവഷ്.െക.െക 3840

326 980/28.10.11 സജീഷ്.ഒ 960



327 1358/16.6.14 േശാഭിത്.പി.െക 1120

328 1670/4.6.16 അ�ൽ നാസർ.സി.എ�് 1920

329 1827/30.9.16 ൈഷ�.വി 560

330 1739/25.7.16 ജിനീഷ്.വി.െക 2120

331 1183/12.3.13 �ീജി�്.വി.ടി 240

332 1381/19.8.14 മി�ൻ.ജി 920

333 1367/21.7.14 സജിത് േസാമൻ.എ 2720

334 1176/1.2.13 അഹ�ദ് ഷാ�ൽ.എം 3840

335 2065/12.6.18 ശിവൻ.എൻ.ജി 320

336 1196/28.6.13 ജീേവഷ്.എം 4160

337 1896/3.7.17 ബാ�രാജൻ.െക 960

338 1860/26.12.16 അനീഷ്.എം.എസ്. 1720

339 1536/18.4.15 അ� താഹിർ.ഇ.പി 440

340 1535/18.4.15 സനീഷ് 2240

341 859/4.1.11 നിേകഷ്.എം 2160

342 1168/3.1.13 സേ�ാഷ് ക ുമാർ.െക 4320

343 1431/7.10.14 ഭവീഷ്.പി.െക 1280

344 1887/14.6.17 അഫീഫ് �ഫിയാൻ.എൻ 1280

ആെക 402533

അ�ബ�ം-4
വിെമൻസ് േഹാ�ൽ വാടക പിരിെ���ാ��ത് 210420 �പ (ഖ�ിക 2-21)

2018 ഏ�ിൽ �തൽ 2019 മാർ�് വെര�� വാടക ക ുടി�ിക

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ിനി�െട േപര്
�ടിശിക��
മാസ�ൾ

�തിമാസ
വാടക

�ടിശിക
�ക

പഠന വ��്

1 ക ുമാരി. ദ ൃശ�. വി 8 175 1400 േബാ�ണി

2 ക ുമാരി. രശ് മി. എസ് 12 175 2100 ,,

3 ക ുമാരി. സൗമ�. പി 9 175 1575 ,,

4 ക ുമാരി. �ഷാര. വി.എസ് 7 175 1225 ,,

5 ക ുമാരി. ഗീതിക. െക 7 175 1225 ,,

6 ക ുമാരി. �ീ� ഗംഗ 9 175 1575 ,,

7 ക ുമാരി. ഇർഫാന ജാ�ിൻ. െക 12 80 960 ,,

8 ക ുമാരി. അമ ൃത.എ 6 80 480 ,,

9 ക ുമാരി. �രഭി. �.െക 12 80 960 ,,

10 ക ുമാരി. ���ിയ. ടി.എസ് 12 80 960 ,,

11 ക ുമാരി. രമ��ീ. ആർ 12 80 960 ,,

12 ക ുമാരി. ലി�ി. ആർ 12 80 960 ,,

13 ക ുമാരി. ദീ� ലത 12 175 2100 ,,

14 ക ുമാരി. രാഖി ക ൃ� 7 80 560 ,,

15 ക ുമാരി. അ�ന അജിത്. െക 8 80 640 ,,



16 ക ുമാരി. ദിവ� പരി 7 80 560 ,,

17 ക ുമാരി. നൗഫിറ. എസ്.വി 2 80 160 ,,

18 ക ുമാരി. ���ിയ. എം.പി 2 80 160 ,,

19 ക ുമാരി. ഗജല പർവീൻ 12 80 960 ബേയാ െടേ�ാളജി

20 ക ുമാരി. ദിശ ജേയഷ് ഷാ 12 80 960 ''

21 ക ുമാരി. റിയ േജായ് 12 80 960 ''

22 ക ുമാരി. ടി. ദീപ�മാരി 12 80 960 ''

23 ക ുമാരി. േമ� �േധഷ് 12 80 960 ''

24 ക ുമാരി. ��.എസ്.സവർ�ർ 12 80 960 ''

25 ക ുമാരി. �ൈനന. എൻ.പി 6 80 480 '

26 ക ുമാരി. നിേവദ� വീനസ് 2 80 160 ''

27 ക ുമാരി. സൗഫീന. പി.പി 8 175 1400 െകമി�ി

28 ക ുമാരി. ജസീല. പി.െക 8 175 1400 ''

29 ക ുമാരി. ആൻസി. വി.എ 6 175 1050 ''

30 ക ുമാരി. അ�പമ ആർ �സാദ് 8 80 640 ''

31 ക ുമാരി. െഡൽന വിൽസൻ 3 80 240 ''

32 ക ുമാരി. അ��ീ. െക.എ 12 80 960 ''

33 ക ുമാരി. സി�ീഖ. എം.പി 5 175 875 ''

34 ക ുമാരി. അഖില. എ.െക 3 80 240 ''

35 ക ുമാരി. സൗമ�. പി 4 80 320 ''

36 ക ുമാരി. സജ്ന. ടി.എ 12 80 960 ഹി�റി

37 ക ുമാരി. ജസ് ന. പി.െജ 12 175 2100 ''

38 ക ുമാരി. സരിഗ.പി 12 80 960 ''

39
ക ുമാരി. ഐശ�ര� �േരഷ്.
പി.എസ്

9 80 720 ''

40 ക ുമാരി. ഹസന�്. െക.പി 12 80 960 ''

41 ക ുമാരി. അ�ത ഹരി.എം 12 80 960 ''

42 ക ുമാരി. ഹർഷിത. പി 9 80 720 ''

43 ക ുമാരി. അഫ് ന. വി 3 80 240 ''

44 ക ുമാരി. ദീപ. െക 10 80 800
ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ
സയൻസ്

45 ക ുമാരി. ആതിര. � 1 80 80 "

46 ക ുമാരി. അശ�തി. െക.െക 5 80 400 ''

47 ക ുമാരി. അഹന�. ടി 1 80 80 "

48 ക ുമാരി. �തി. പി.ഐ 12 80 960 ൈലഫ് സയൻസ്

49 ക ുമാരി. സഹല നർഗീസ്.െക 10 80 800 "

50 ക ുമാരി. സിജിഷ. െക.എസ് 1 80 80 "

51 ക ുമാരി. റിസാന. എൻ 6 80 480 "

52 ക ുമാരി. �ീ�. എം 12 80 960 "

53 ക ുമാരി. സിമി.െക.ൈസമൺ 6 80 480 "

54 ക ുമാരി. ശിൽ പ. വി 7 80 560 "

55 ക ുമാരി. �ഫീദ. െക 7 80 560 "



56 ക ുമാരി. റനിയ. സി 6 80 480 ''

57 ക ുമാരി. ഐശ�ര�. വി 1 80 80 "

58 ക ുമാരി. ലിജിഷ. പി.െക 12 80 960 മാത് സ്

59 ക ുമാരി. സിൻസിയ. പി 6 80 480 "

60 ക ുമാരി. �ൈശബ. െക.പി 1 80 80 "

61 ക ുമാരി. ശാദിയ. എ.എം 12 80 960 എം.ബി.എ

62 ക ുമാരി. അമ ൃത പി.എസ് 6 80 480 ''

63 ക ുമാരി. കാർ�ിക േകശവൻ 7 80 560 "

64 ക ുമാരി. ആനി ഷാ� 12 80 960 "

65 ക ുമാരി. േരഷ് മ. ആർ 7 80 560 "

66 ക ുമാരി. റിയ. ആർ 7 80 560 "

67 ക ുമാരി. നമിത 9 80 720 "

68 ക ുമാരി. െജനി ജീേജാ 2 80 160 "

69 ക ുമാരി. സറീന അക്ബർ 12 80 960 "

70 ക ുമാരി. �ിയ. പി.സി 3 80 240 "

71 ക ുമാരി. �തി. എസ് 4 80 320 "

72 ക ുമാരി. �ർഗ. എം.എസ് 1 80 80 "

73 ക ുമാരി. �ജ. എം 1 80 80 "

74 ക ുമാരി. അശ�തി ശശി 2 80 160 "

75 ക ുമാരി. ���ിയ.എസ്.�മാർ 1 80 80 "

76 ക ുമാരി. അവ�ിക. എ.എസ് 2 80 160 "

77 ക ുമാരി. അഫീഫ േചാലേ�രി 12 175 2100 െകാേമ�്

78 ക ുമാരി. ടീന.െക.ഉ�ൻ 12 175 2100 "

79 ക ുമാരി. �ീ� ദാസ്. എം.എ�് 7 80 560 "

80 ക ുമാരി. �ീ��ി. െക.എസ് 12 175 2100 "

81 ക ുമാരി. അ��ീ.പി.എസ് 12 80 960 "

82 ക ുമാരി. അശ�തി. ഡി.എസ് 5 80 400 "

83 ക ുമാരി. അൻസിയ 12 80 960 "

84 ക ുമാരി. ൈവ�. െക 2 80 160 "

85 ക ുമാരി. മി�. െക.നായർ 3 80 240 "

86 ക ുമാരി. സിൻസിയ. െക.എ 3 80 240 "

87 ക ുമാരി. സലീന. എ.െക 2 80 160 "

88 ക ുമാരി. അനിത. � 6 80 480 "

89 ക ുമാരി. ജിഷ.വി.െജ 3 80 240 "

90 ക ുമാരി. അ�ന. പി 6 80 480 "

91 ക ുമാരി. അ�ഷ രാജൻ 6 80 480 "

92 ക ുമാരി. ശിഖ.എസ്.നായർ 2 80 160 "

93 ക ുമാരി. അ��ീ. െക 3 80 240 "

94 ക ുമാരി. റാശിദ.പി 1 80 80 "

95 ക ുമാരി. �മി. െക.പി 3 80 240 "

96 ക ുമാരി. �ീവിദ� 3 80 240 "

97 ക ുമാരി. അശ�നി. പി.െക 12 80 960 എം.സി.െജ



98 ക ുമാരി. േ�ഹ. സി.െക 12 80 960 "

99 ക ുമാരി. അഖില. എ.െക 3 80 240 "

100 ക ുമാരി. േര� സാ� 12 80 960 "

101 ക ുമാരി. ആരതി.എസ്.ബി 12 80 960 "

102 ക ുമാരി. ശിൽപ. പി 12 80 960 "

103 ക ുമാരി. �ിയ. പി.സി 12 80 960 "

104 ക ുമാരി. �ീ�. എം 12 80 960 "

105 ക ുമാരി. ശരണ�. െക 12 80 960 "

106 ക ുമാരി. േതജ. ടി.വി 1 80 80 "

107 ക ുമാരി. ആതിര.എം 6 80 480 "

108 ക ുമാരി. നമിത ജയ�് 6 80 480 "

109 ക ുമാരി. സംഗീത. എസ് 7 80 560 എജ�േ�ഷൻ

110
ക ുമാരി. ദാനിഷ
��േഷാ�മൻ

12 80 960 "

111 ക ുമാരി. ജിൻസി. വി.ടി 6 80 480 "

112 ക ുമാരി. ഷമീന. പി 7 80 560 "

113 ക ുമാരി. സ��. വി.പി 12 175 2100 ഫിേലാസഫി

114 ക ുമാരി. നീ�. ആർ 12 80 960 "

115
ക ുമാരി. അ�ജ ഫിേലാമിന.
െക.എം

3 80 240 "

116 ക ുമാരി. ദീ�. എസ് 6 80 480 "

117 ക ുമാരി. അനിഷ. ആർ 3 80 240 "

118 ക ുമാരി. നീമ. ടി. സിറിൽ 1 80 80 "

119 ക ുമാരി. അ� േപാൾസൺ 4 80 320 ഫിസി�്

120 ക ുമാരി. സനില. എസ് 12 80 960 "

121
ക ുമാരി. െക.എൻ. �ഹറ
ബീവി

1 80 80 "

122 ക ുമാരി. അശ�തി രാധാ��ൻ 1 80 80 "

123 ക ുമാരി. അ�ണ ഉ�ി��ൻ 1 80 80 "

124 ക ുമാരി. അനഘ േബബി 2 80 160 "

125 ക ുമാരി. ഐശ�ര� �ശാ�് 2 80 160 "

126 ക ുമാരി. �ദ റിൻശി. എൻ 3 80 240 "

127 ക ുമാരി. റംഷിദ. പി.വി 12 80 960 ൈസേ�ാളജി

128 ക ുമാരി. കവിത. ജി. ഭാ�ർ 11 80 880 "

129 ക ുമാരി. അ�ലി. എസ് 1 80 80 "

130 ക ുമാരി. ശിൽപ. െക.െക 1 80 80 "

131 ക ുമാരി. ൈനല. പി 5 80 400 "

132 ക ുമാരി. അലീന േസാജൻ 8 80 640 "

133 ക ുമാരി. ക� സജീവ് 3 80 240 "

134
ക ുമാരി. േതജസ് എൽസ
േജാർജ്

12 80 960 "

135
ക ുമാരി. ഫാ�ിമ റിൻസി.
ടി.െക

2 80 160 "



136 ക ുമാരി. േറാ�ിൻ േജായ്. െക 3 80 240 "

137 ക ുമാരി. മ�ഷ. പി 1 80 80 "

138 ക ുമാരി. സ�. വി.പി 2 80 160 "

139 ക ുമാരി. പാർവതി. വി.ജി 11 80 880 "

140 ക ുമാരി. അഥീന േമാഹൻ 5 80 400 "

141 ക ുമാരി. കദീജ. പി 11 80 880 "

142 ക ുമാരി. �ഫീദ. എ 11 80 880 "

143 ക ുമാരി. ഫറ എം.െക 5 80 400 "

144 ക ുമാരി. േദവിക നായർ 2 80 160 "

145 ക ുമാരി. െഹൽന അബി 2 80 160 "

146 ക ുമാരി. രമ� ��ൻ. െക 4 80 320 "

147 ക ുമാരി. റിസ് വാന ൈസ��ീൻ 8 80 640 "

148 ക ുമാരി. നഹല. എം 8 80 640 "

149
ക ുമാരി. അ�ലീന
എസ്.��ൻ

3 80 240 "

150 ക ുമാരി. അഷിത. വി.വി 12 80 960 �ാ�ി�ി�്

151 ക ുമാരി. �ര� ��ൻ. പി.വി 12 80 960 "

152 ക ുമാരി. ശ�ാമി� ��. എൻ.വി 12 80 960 "

153 ക ുമാരി. �ീ� ച�ൻ 1 80 80 "

154 ക ുമാരി. ഷിഫ. െക.എം 6 80 480 "

155 ക ുമാരി. വിഷ��ിയ 2 80 160 "

156 ക ുമാരി. ശിൽപ. െക 2 80 160

157
ക ുമാരി. േജാൺലിൻ. സി.
േജാൺസൺ

2 80 160 "

158
ക ുമാരി. റമീസ ഫർസാന.
ടി.െക

3 80 240 അറബിക്

159 ക ുമാരി. സഹല 3 80 240 "

160 ക ുമാരി. ടി� േതാമസ് 3 175 525 ഇം�ീഷ്

161 ക ുമാരി. േറാഷ്ന. വി 3 80 240 "

162 ക ുമാരി. ആതിര. പി.എസ് 12 80 960 ''

163 ക ുമാരി. �ീ� 10 80 800 ''

164 ക ുമാരി. പാർവതി. പി.ജി 6 80 480 ''

165 ക ുമാരി. �സീത. പി 11 80 880 ഹി�ി

166 ക ുമാരി. ബിജി നായർ. സി.വി 3 175 525 ''

167 ക ുമാരി. ജാ�ിൻ. െജ 7 80 560 “

168 ക ുമാരി. ദിവ�. ഇ.എ 4 80 320 ''

169 ക ുമാരി. ജിബി േജാസ് 12 80 960 ''

170 ക ുമാരി. ഷംസാദ്ബീ. ടി 6 80 480 ''

171 ക ുമാരി. അനഘ. െക 2 80 160 ''

172 ക ുമാരി. �ീജ. െക 6 80 480 ''

173 ക ുമാരി. ഗീ�. െക 3 80 240 ''

174 ക ുമാരി. േറാഷ്ന. സി.എ�് 6 80 480 “

175 ക ുമാരി. ഷാമില അ�ൽ ��ർ 3 80 240 ''



176 ക ുമാരി. ദിൽഷ. പി.െക 6 175 1050 മലയാളം

177 ക ുമാരി. തസ് ലീമ 6 175 1050 ''

178 ക ുമാരി. ദിവ�. ഒ.ഡി 6 175 1050 ''

179 ക ുമാരി. െഫമിന. സി.പി 6 80 480 ''

180 ക ുമാരി. കവിത.പി 8 80 640 ''

181 ക ുമാരി. േനവി. ടി 3 80 240 ''

182 ക ുമാരി. ചി � െബ�ി 8 80 640 ''

183 ക ുമാരി. അ�ത �ിയ. എം 9 80 720 ''

184 ക ുമാരി. �ീല�ി 9 80 720 ''

185 ക ുമാരി. �ീല�ി. സി 7 80 560 ''

186 ക ുമാരി. ഫാ�ിമ കൗസർ 3 80 240 ''

187
ക ുമാരി. ഫാ�ിമ ശിഫാന�്.
െക.ടി

1 80 80 "

188 ക ുമാരി. വരദ 3 80 240 ''

189 ക ുമാരി. �ിദി. എ 9 80 720 സം� ൃതം

190 ക ുമാരി. വിദ�. െക.പി 10 80 800 ''

191 ക ുമാരി. ���ിയ. എം.എസ് 10 80 800 ''

192 ക ുമാരി. അ�ല� ബാ�രാജ് 10 80 800 ''

193 ക ുമാരി. ര�ിത 10 175 1750 �േവാളജി

194 ക ുമാരി. �മി. എൻ 12 175 2100 ''

195 ക ുമാരി. �ീ�. െക.പി 3 175 525 ''

196 ക ുമാരി. ൈറബീേമാൾ 12 175 2100 ''

197 ക ുമാരി. �ീജിന �ീധരൻ 12 175 2100 ''

198 ക ുമാരി. മറിയം. െക. എ�് 12 175 2100 ''

199 ക ുമാരി. േര�. വി 12 175 2100 ''

200 ക ുമാരി. �ര�. പി 12 80 960 ''

201
ക ുമാരി. അലീന ആൻ
േജാസഫ്

8 80 640 ''

202 ക ുമാരി. ദീ�ി. എം 2 80 160 ''

203 ക ുമാരി. ആതിര ശശിധരൻ 3 80 240 ''

204 ക ുമാരി. അഹല�.എസ്.ആർ 10 80 800 ''

205 ക ുമാരി. �ീ� വർമ 10 80 800 ''

206 ക ുമാരി. േര�. ആർ 10 80 800 ''

207 ക ുമാരി. �തി. എം 10 80 800 ''

208 ക ുമാരി. ആതിര. എ 8 80 640 ''

209 ക ുമാരി. അ� അരവി�് 8 80 640 ''

210 ക ുമാരി. രാജല�ി. െക.ജി 8 80 640 ''

211 ക ുമാരി. അ�ത. വി 3 80 240 റഷ�ൻ

212 ക ുമാരി. അ�ലി. എം.സി 4 80 320 ''

213 ക ുമാരി. ഷഹന �ംതസ് 6 80 480 ''

214 ക ുമാരി. സന. എ.എസ് 7 80 560 ''

215 ക ുമാരി. �സാദിനി �സാദ് 2 80 160 "



216 ക ുമാരി. ൈവ�വി. െക 12 80 960 "

217 ക ുമാരി. ആശിഫ. െക 5 80 400 ''

218 ക ുമാരി. ജയല�ി േമേനാൻ 4 175 700 െപാളി�ി�്

219 ക ുമാരി. സിതാര. ബി 12 80 960 ''

220 ക ുമാരി. റിൻശിദ 12 80 960 ''

221 ക ുമാരി. അ��ീ. െക.െക 3 80 240 ''

222 ക ുമാരി. ജിഷില. ടി 9 80 720 "

223 ക ുമാരി. ആതി�. സി.വി 3 80 240 ''

224 ക ുമാരി. �ർശിദ 6 80 480 ''

225 ക ുമാരി. �ര��ഭ 12 80 960 വിമൻ�ഡീസ്

226 ക ുമാരി. അ�ലി 12 80 960 ''

227 ക ുമാരി. നിേവദ� 12 80 960 ''

228 ക ുമാരി. അപർണ. െക 6 80 480 ''

229 ക ുമാരി. ശിഫ. എം 12 80 960 ''

230 ക ുമാരി. കദീജ �ബ്റ 3 80 240 ''

231 ക ുമാരി. �തി രാജ് 4 80 320 ''

232 ക ുമാരി. അ�ണിമ 7 80 560 ''

233 ക ുമാരി. അഖില. ടി.പി 2 80 160 "

234 ക ുമാരി. ജാൻസി താജ് 5 80 400 ''

235 ക ുമാരി. അ�ത് �ിയ 9 80 720 േഫാൿേലാർ

236 ക ുമാരി. അ��ീ. പി 2 80 160 ''

237 ക ുമാരി. �ൽഫിയ െഷസ്റി 6 80 480 ''

238 ക ുമാരി. അ�ന. ടി.സി 3 80 240 "

239 ക ുമാരി. വഫ. എൻ.എം 6 80 480 എം.സി.എ

240 ക ുമാരി. ഫർസാന. എം 11 80 880 ''

241 ക ുമാരി. അൽസീഷ അേശാക് 10 80 800 ''

242 ക ുമാരി. ആതിര രാമച�ൻ 6 80 480 ''

243 ക ുമാരി. ആതിര. ആർ 6 80 480 ''

244 ക ുമാരി. ഷഫ് സി 12 80 960 ''

245 ക ുമാരി. �ീവിദ� 6 80 480 ''

246 ക ുമാരി. നി� അശ്റഫ് 10 80 800 ''

247 ക ുമാരി. ജിൻഷ. ടി.സി 1 80 80 ''

248 ക ുമാരി. അ��ീ. എൻ 1 80 80 ''

249 ക ുമാരി. ഷഹന. പി 11 80 880 ''

250 ക ുമാരി. �പ. എം.ടി 7 80 560 ''

251 ക ുമാരി. േജ�ാതി.വി.എ 12 80 960 സി.എസ്

252 ക ുമാരി. ഹിമ. പി 12 80 960 ''

253 ക ുമാരി. െമറിൻ. പി.േതാമസ് 3 80 240 ''

254 ക ുമാരി. ല�് മി. ഇ.വി 6 80 480 ''

255 ക ുമാരി. �ീല�് മി. െക 5 80 400 ''

256 ക ുമാരി. മ�ലിൻ ആ��ാര 12 80 960 ''

257 ക ുമാരി. അ�ത. എം.� 12 80 960 "



258 ക ുമാരി. �തി. െക 10 80 800 "

259 ക ുമാരി. ഹർഷ. ടി 6 80 480 ''

260 ക ുമാരി. കാവ� ദാസ് 12 80 960 ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ

261 ക ുമാരി. തസ് മില 12 80 960 ''

262 ക ുമാരി. ലിൻസി 12 80 960 ''

263 ക ുമാരി. �ീതി ജനാർ�ൻ 12 80 960 ''

264 ക ുമാരി. സീന േമാൾ 12 80 960 ''

265 ക ുമാരി. �തി �സാദ് 12 80 960 ''

266 ക ുമാരി. ഹഫ് സ 8 80 640 ''

267 ക ുമാരി. ൈ��് െക േതാമസ് 12 80 960 ''

268 ക ുമാരി. ആര�. െക.വി 12 80 960 ''

269 ക ുമാരി. േമരി ജാക�ലിൻ 12 80 960 ''

270 ക ുമാരി. േര� 12 80 960 ''

271 ക ുമാരി. േമരി അ�യ് 12 80 960 ''

272 ക ുമാരി. ശിൽപ കാതറിൻ 12 80 960 ''

273 ക ുമാരി. അനിത ച�ൻ 7 80 560 ''

274 ക ുമാരി. അേശ�ത. വി.എസ് 8 80 640 ''

275 ക ുമാരി. ധന�. െക 8 80 640 ''

276 ക ുമാരി. േദവിക. െക.ആർ 8 80 640 ''

277 ക ുമാരി. ഷീബ. എസ് 8 80 640 ''

278 ക ുമാരി. ശിവ�ിയ 7 80 560 ''

279 ക ുമാരി. �ീതി. െക. എ�ഹാം 8 80 640 ''

280 ക ുമാരി. കാർ� 8 80 640 ''

281 ക ുമാരി. ആതിര 7 80 560 ''

282 ക ുമാരി. റിൻസി േപാൾസൺ 12 80 960 ''

283 ക ുമാരി. അർ�ന 6 80 480 ''

284 ക ുമാരി. അനിഷ ഷാജി 3 80 240 '

285 ക ുമാരി. അശ�തി ��മാരൻ 8 80 640 '

286 ക ുമാരി. ഗീ�. എ.ആർ 6 80 480 ''

287 ക ുമാരി. ദി�ബ ജഹാൻ 7 80 560 �ഡ് സയൻസ്

288 ക ുമാരി. എബി ടി ഏയ്�ൽ 8 80 640 ''

289 ക ുമാരി. അപർണ. പി.എം 12 80 960 ''

290 ക ുമാരി. നായർ േര� രവീ�ൻ 12 80 960 ''

291 ക ുമാരി. േ�യ 12 80 960 ''

292 ക ുമാരി. അൽമാസ് നൗഫിറ 12 80 960 ''

293 ക ുമാരി. ജ� േജാസ് 12 80 960 ''

294 ക ുമാരി. അ�ജ. സി 11 80 880 ''

295 ക ുമാരി. സ�ീപ. എം 12 80 960
സിഎ�്

എസ്  സി എംഎംബി

296 ക ുമാരി. �തിഭ 10 80 800 ''

297 ക ുമാരി. ഫഹ് മിത 12 80 960 ''

298 ക ുമാരി. �തിഭ. െക.എസ് 10 80 800



299 ക ുമാരി. അനന. ടി 12 80 960 ''

300 ക ുമാരി. �ബീന. എം 7 80 560
സിഎ�്

എസ്  സി എംബിസി

301 ക ുമാരി. ആയിഷ അസീസ് 12 80 960 "

302 ക ുമാരി. ഫാ�ിമ�് �മാന 12 80 960 "

303 ക ുമാരി. അ�യ 12 80 960 നാേനാ സയൻസ്

304 ക ുമാരി. ആയിഷ�് �മാന 12 80 960 ''

305 ക ുമാരി. �ീല�ി. െജ.െജ 12 80 960

306 ക ുമാരി. സാ�. െക.െജ 12 80 960 ''

307 ക ുമാരി. െജ�ിഫർ 11 80 880 േറഡിേയഷൻ ഫിസി�്

308 ക ുമാരി. ഹർഷ. െക.വി 2 80 160 "

309 ക ുമാരി. മിഷ വർഗീസ് 6 80 480 "

310 ക ുമാരി. േര�. പി 12 80 960 "

311 ക ുമാരി. ധന� 12 80 960 ''

312 ക ുമാരി. നീ�. െക.വി 8 80 640 ജിേയാളജി

313 ക ുമാരി. �സ് മി ��രം 8 80 640 േസാേഷ�ാളജി

ആെക 2,10,420/-

അ�ബ�ം-5
�ിരനിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 4-5)

List if Fixed Deposit (Others) as on 31.03.2019

Sl. No. FDR No. Amount

1 JJ 34110/40367 196100

2 JJ 400222/29873 206400

3 JJ 643180/34627 455500

4 JJ 34111/40377 350000

5 JJ 400049/4616 394000

6 JJ 643902/10500 855000

7 JJ 575235/49392 4264000

8 JJ 400321/83301 1130000

9 JJ 344955/63334 1955000

10 JJ 400021/14599 357000

11 JJ 400336/3312 240000

12 JJ 400217/2804 200000

13 JJ 400310/6122 250000

14 JJ 515254/8086 7258100

15 JJ 515253/58821 2324000

16 67206695399 1641102

17 JJ 515654/5547 1120000

18 JJ 643095/7838 365000



19 JJ 643094/8437 1610000

20 JJ 400429/99544 715000

21 JJ 400215/2903 1732300

22 JJ 400113/3743 1985000

23 JJ 400306/3753 490000

24 JJ 515221/4367 1385000

25 JJ 400437/0307 33816500

26 67013915314 138800

27 67257587509 3348765

28 JJ 515833/5530 300000

29 JJ 0400408/3690 30000

30 JJ 020898/8603 940000

31 JJ 400480/3267 90000

32 JJ 515208/1150 939700

33 JJ 515746/4212 1909000

34 JJ 515732/4213 500000

35 67203692618 1689345

36 JJ 400401/6016 2060000

37 67209291246 541441

38 67209251928 5296072

39 JJ 515805/7048 365000

40 67312669302 107942

41 67256169571 562269

42 67231255971 1648731

43 67231028288 110959640

44 67231457116 44554308

45 JJ 344102/8217 643000

46 67168448159 441032

47 JJ400213/7467 400000

48 67144181632 1747066

49 67180449520 66427

50 JJ 020897/7762 1550000

51 67249538040 2195751

52 JJ 400407/00032 5000

53 JJ 400077/8124 90000

54 JJ 400436/10500 220000

55 JJ 515239/5577 865000

56 JJ 515240/5575 651000

57 JJ 515241/8767 216000



58 JJ 515256/8121 115000

59 JJ 515257/1789 145000

60 JJ 515291/5665 118000

61 JJ 515292/5670 140000

62 JJ515616/8830 70000

63 JJ 400144/3746 60000

64 JJ 515293/5673 90000

65 JJ 515294/5675 635000

66 JJ 515707/8914 5000

67 JJ 515706/8944 1140000

68 JJ 400158/7328 310000

69 JJ 400174/0032 1775000

70 JJ 515224/4368 224000

71 JJ 400309/0036 30000

72 JJ 515712/7479 125000

73 JJ 4218225/7839 305000

74 JJ 643062/7876 194000

75 JJ 643060/7874 86000

76 JJ 515252/8084 30000

77 JJ 643059/7873 250000

78 JJ 643061/7815 174000

79 JJ 400320/5543 1315000

80 JJ 400383/7579 245000

81 JJ 643172/1160 770000

82 JJ 643143/7573 2210000

83 JJ 643147/7441 224000

84 JJ 643146/7552 474000

85 JJ 344193/6020 45000

86 JJ 344972/6004 35000

87 67145231991 15548456

88 67145231786 14466980

89 67145231877 5680245

90 JJ 400455/3943 105000

91 JJ 515215/0494 175000

92 JJ 515216/7329 1265000

93 JJ 400248/0411 243000

94 JJ 400249/0415 232000

95 JJ 400250/0461 230000

96 JJ 400301/0477 138000



97 JJ 400302/0481 85000

98 JJ 400303/0487 70000

99 Jj 515214/0490 705000

100 67158483127 1437223

101 67158488909 204459

102 67158495654 549500

103 67245534572 537142

104 67244467866 384814

105 67244984997 1129128

106 67245766296 1526045

107 67167127420 125753

108 67173580111 42034

109 67178661427 161571.6

110 67178661289 104736

111 67178870543 141316

112 67178870394 3078467

113 67183846445 3214734

114 Jj 515223/8139 975000

115 67191018670 348387

116 67191017315 1470978

117 67191018954 1297557

118 67191018749 46451

119 67192273811 4250608

120 67214369784 848992.41

121 67221403332 455862

122 67229249869 1333077

123 67229249665 309628

124 67229250126 87517

125 67231827543 60063

126 67231785330 113258

127 67231782894 1005770

128 67231784675 23747

129 67231749108 48888

1130 67231827779 914971

131 67266950655 547379

132 37518558715 2050923

133 67236970938 41881

134 67236999448 38611

135 67236999812 41683



136 67236999992 187574

137 67236970858 2149410

138 67262285058 726261

139 67262285150 65426

140 67262285207 97290

141 67262293807 887570

142 67262285423 80958

143 67262285457 2700773

144 67271149976 2697378

145 67271150302 16663

146 67271152424 1360835

147 67271150142 343224

148 67271150084 347164

149 67271683625 1100000

150 67271681298 166627

151 67271681403 154442

152 67271681481 49300

153 67277347019 1000000

154 67280490897 600000

155 67292749923 1774375

156 67292749810 598081

157 67292750916 326225

158 67292749876 83828

159 67299456974 400000

160 67299457388 100000

161 67299457661 200000

162 67299458632 200000

163 67299458870 1000000

164 67299459169 800000

165 67299459534 807500

166 67299459748 1400000

167 67299460027 100000

168 67299460232 700000

169 67299458177 100000

170 67299458393 200000

171 67302003218 3700000

172 67302003354 109615

173 67302003489 68089



174 67302003751 24417

175 67302003842 88182

176 67302003933 24323

177 67306951974 1100000

178 673108004650 2100000

179 67310085723 1021294

180 67310806374 12104

181 67311297638 200000

182 67315610661 600000

183 67316986860 2656155

184 67316942981 382745

185 67316943043 114823

186 67317843990 174443

187 67317844268 783662

188 67317844133 185178

189 67318312877 696663

190 67318312844 76530

191 67318586677 13794

192 67318586713 76527

193 67318587831 1093652

194 67318587706 219609

195 67319111590 2700000

196 67318312786 774216

197 67324044794 600000

198 67332054496 359498

199 67332055875 81089

200 67332056222 45100

201 67325634726 707315

202 67329301918 200000

203 67343410318 4823300

204 67356429346 206059

205 67368984782 383680

206 67365351468 1067557

207 67381212665 2134798

208 37362713461 703256

209 37362715083 26437

210 36972388455 825000

211 36972348218 722000

212 38278372584 268000



213 38228150593 325000

214 67164915957 490769

TOTAL 386082909

List of Fixed Deposits (Short Term) as on 31.03.2019

Sl. No. FDR No. Amount

1 67346896119 59247825

2 67346896335 59247825

3 37568019478 11530496

4 37568031564 11530496

5 37568032080 11530496

6 37568013635 11530496

7 37568031064 11530496

8 37568032568 11530496

9 37568030560 11530496

10 4128 20000000

11 4131 20000000

12 4178 10000000

13 4187 10000000

14 9541 20000000

15 9543 20000000

16 9548 20000000

17 9552 20000000

18 4028 20000000

19 4040 20000000

20 4048 20000000

21 4054 20000000

22 4014 20000000

23 4064 20000000

24 38042005849 50000000

25 38041988830 50000000

26 38042004981 50000000

27 38042007926 50000000

28 38042007109 50000000

29 38042006615 50000000

30 38227949109 50000000

31 38227965744 50000000

32 38227955419 50000000

33 38227956977 50000000



34 38227963190 50000000

TOTAL 1009209122
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