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“ബയണ ബോശ – ഭോതയബോശ”  
 

ഇന്പര് യഭശന്  യക്യയലോ ഭിശന്  
 

ഷവയോജ് ബഴന്, കരൌണ്ട് യലോര്,ക്യഴടിമോര്.ഩി., നന്ദന്യക്യോട്  ,തിരുഴനന്തപുയം – 695 003 

 

 
21.12.2016-ന ് വഴകുയേയം 4.00-ന ്തിരുഴനന്തപുയം കഷക്രട്ടരിയമറ്റ ്അനക്സ്  ഫില്ഡിംഗില്  

തയേവഷവമംബയണ ഴകുപ്പ ് പ്രിന്ഷിപ്പല്   കഷക്രട്ടരിയുകട ഒപീഷില്  ഴച്ച ്നടേ 
ഇന്പര് യഭശന്  യക്യയലോ ഭിശന്  കഷോവഷറ്റിയുകട 10þmഭത ്എക്സിക്യൂട്ടീഴ ്ക്യമ്മിറ്റി 

യമോഗത്തികെ നടഩടിക്കുരിപ്പ ്
 
 

 
യമോഗത്തില്  ഩകെടുത്തഴര്  
 

 

ക്രഭ 
നമ്പര്  

യഩയ ് സ്ഥോനം 

1 
ശ്രീ.ടി.കക്യ.യജോഷ്, പ്രിന്ഷിപ്പല്  കഷക്രട്ടരി, 
തയേവ ഷവമംബയണ ഴകുപ്പ ്

കെമര്ഭോന്  

2 
ശ്രീ.ഴി. അജമകുഭോര്, യജോമിെ് കഷക്രട്ടരി, 
ധനക്യോയയ ഴകുപ്പ് 

കഭമ്പര്  

3 
ശ്രീ. അജിത് ബ്രഹ്മോനന്ദന്, കടക്നിക്കല്  
ഡമരക്ടര് , നോശണല്  ഇന്പര്ഭോറ്റിക്്സ 
കഷെര്, തിരുഴനന്തപുയം 

കഭമ്പര്  

4 
ശ്രീ.ഷീരോം ഷോംഫവിഴ രോവു, ഡമരക്ടര്, 
യക്യയല യസ്റ്ററ്്റ ഇന്പര് യഭശന്  കടയക്നോലജി 
ഭിശന്  

കഭമ്പര്  

5 
ശ്രീ.ഷീരോം ഷോംഫവിഴ രോവു, എക്സിക്യൂട്ടീഴ്  
ഡമരക്ടര്, ഇന്പര്യഭശന്  യക്യയല ഭിശന്  

കഭമ്പര്  കഷക്രട്ടരി 
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അജണ്ട -1 
 

22.04.2016 –ന് കൂടിമ  9þmഭത് എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റി യമോഗത്തികെ ഭിനിട്ട് ഷ ്അംഗീക്യയിച്ചു. 
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ഴിശമം:  9þmഭത ് എക്സിക്യൂട്ടീഴ ് ക്യമ്മിറ്റി യമോഗത്തികറ ഭിനിട്ടഷ്ിന് യഭല്  എടുത്ത 
നടഩടി. 

 

22.04.2016 –ന് കൂടിമ യമോഗത്തികെ തീരുഭോനങ്ങലില്  ഷവീക്യയിച്ച നടഩടിക്യള്  യമോഗം െര്ച്ച കെു. 
ഐ.കക്യ.എമ്മികെ 2016-2017 യറക്ക് നിര് യേവിക്കുേ ബോഴി ഩയിഩോടി, ഫഡ്ജറ്റ് കപ്രോയപ്പോഷല്  
എേിഴ അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിമില്  ഷഭര്പ്പിക്കോന്  നിര്യേവിച്ചു. 
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ഴിശമം:  ഷവയോജ ് ബഴനികറ ഒപീഷില്  കനറ്റ് ഴര്ക്ക ് യജോറിക്യള്  ഷര്ക്കോര്  
അംഗീകൃത ഏജന്ഷിമോമ കക്യല്യരോണ്  മുയേന കെയ്തതിന ് തുക്യ 
നല്കുേത ്-ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 ഷവയോജ്ബഴനികറ കരൌണ്ട് യലോരില്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന് 7640.00 െതുയശ്ര അടി 
സ്ഥറം അനുഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 06.03.2015 കറ ആരോഭത് എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിയുകട 6.4 നമ്പര്  തീരുഭോനപ്രക്യോയം 
കനറ്്റ ഴര്ക്ക് യജോറിക്യള്  ഷര്ക്കോര്  അംഗീകൃത ഏജന്ഷിമോമ കക്യല്യരോണ്  മുയേന 
കെയ്യുേതിന് 10 റക്ഷം രൂഩയുകട ബയണോനുഭതി റബിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 12.03.2015 തീമതിമില്  ഐ.കക്യ.എം എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ആമിരുേ 
ശ്രീ.ഷി.ഩി. സുയയഷ്കുഭോറം, കക്യല്യരോണ്  െീപ് ജനരല്  ഭോയനജര്  ആമ 
ശ്രീ.സുയയഷ്കുഭോര്.എഷ് ഉം തമ്മില്  18,57,796/-രൂഩ (ഩതികനട്്ട റക്ഷത്തി 
അന്ഩത്തിഏളോമിയത്തി എുന്നൂററ്റി കതോ്ണൂററ്റിആര്) യ്ക്ക് എരികഭെ ്പ്പുഴച്ചു. 

 ബയണോനുഭതി റബിച്ച തുക്യമില്  നിന്നം അധിക്യഭോമി 11,89,165/- റക്ഷം രൂഩയുകട 
യജോറി കെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 21,89,165/-റക്ഷം രൂഩയുകട (ഇരുഩത്തികമോേ് റക്ഷത്തി എണ്ഩത്തികമോന്ഩതിനോമിയത്തി 

രുന്നറ്റി അറഩത്തിമഞ്ച് രൂഩ) അന്തിഭ ഫില്ല് കക്യല്യരോണ്  നല്ക്യിമിട്ടുണ്ട്. 

 ബയണോനുഭതി റബിച്ചത് 10 റക്ഷം രൂഩയ്ക്ക് ആമിരുകേെിലം 14,86,236/- റക്ഷം രൂഩ 
കക്യല്യരോണിന് നല്ക്യി. 
 

തീരുഭോനം 
 

പുതുക്കിമ ബയണോനുഭതി, ഷോയെതിക്യ അനുഭതി എേിഴ റബയഭോക്കണം. അനുഭതി ഇല്ലോകത 
അധിക്യ യജോറി കെയ്യിച്ചതിനും, അധിക്യഭോമി 4,86,236/- റക്ഷം രൂഩ കക്യല്യരോണിന് 
നല്ക്യിമതിനും ഉത്തയഴോദിമോമ അേകത്ത എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടരില്  നിന്നം 
ഴിവദീക്യയണം ഴോയങ്ങണ്ടതോണ്. 
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ഴിശമം:  ഷവയോജ ് ബഴനില്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന ് അനുഴദിച്ച സ്ഥറത്ത ് ഷിഴില്  
ഴര്ക്കുക്യള്  സോഫിറ്റോറ്റ ് കടയക്നോലജി മുയേന കെയ്തതിന ് തുക്യ 
അനുഴദിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

 27.11.2014 കറ അഞ്ചോഭത് എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിയുകട 5.4 നമ്പര്  തീരുഭോനപ്രക്യോയം 
48,45,069/- രൂഩയ്ക്ക് (നോല്പത്തികമട്ട് റക്ഷത്തി നോല്പത്തി അയ്യോമിയത്തി 
അറഩത്തികമോന്ഩത് രൂഩ) ബയണോനുഭതി നല്ക്യിമിട്ടുണ്ട്. 

 28.11.2014 തീമതിമില്  ഐ.കക്യ.എം എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ആമിരുേ 
യഡോ.എം.ശംസുേീനും, സോഫിറ്റോറ്റ് കടയക്നോലജി ഗ്രൂപ്്പ കെമര്ഭോനും തമ്മില്  48,45,069/-
രൂഩ (നോല്പത്തികമട്ട് റക്ഷത്തി നോല്പത്തി അയ്യോമിയത്തി അറഩത്തികമോന്ഩത് രൂഩ) 
യ്ക്ക് എരികഭെ ്പ്പുഴച്ചു. ഇതില്  43,60,563/- റക്ഷം രൂഩ സോഫിറ്റോറ്റിന് നല്ക്യിമിട്ടുണ്ട.് 

 5,08,645 രൂഩയുകട ഷിഴില്  ഴര്ക്കുക്യള്  അധിക്യഭോമി കെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ ഴര്ക്കുക്യള്ക്ക് 
ബയണോനുഭതി ഴോങ്ങിമിട്ടില്ല. 

 അധിക്യഭോമി കെയ്ത യജോറിക്യള്  ചുഴകട യെര്ക്കുന്ന. 

False ceiling & Interior works in Lobby area 
Providing and fixing Reception Table & Discussion table, CPU stand and Foot stand 
Fixing U shape of Conference Table 
Supply and fixing steel door for Server room. 
 

തീരുഭോനം 
 

എരികഭെ ്പ്രക്യോയമുള്ള തുക്യ അനുഴദിക്കോവുേതോണ്.  
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ഴിശമം: ഷവയോജ ് ബഴനില്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന ് അനുഴദിച്ച സ്ഥറത്ത്  
ഇറക്ട്രിപിയക്കശന്  ഴര്ക്കുക്യള്  കെയ്തതിന ് െീപ ് എഞ്ചിനിമര്, 
എല്.എഷ.്ജി.ഡി, അഷിസ്റ്റെ ് എക്സിക്യൂട്ടീഴ ് എഞ്ചിനിമര്  ഩി.ഡബ്ലിയു.ഡി 
എേിഴര്ക്ക ്37,33,489.88 രൂഩ നല്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

 ഷവയോജ്ബഴനികറ കരൌണ്ട് യലോരില്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന് 7640.00 െതുയശ്ര അടി 
സ്ഥറം അനുഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ഷവയോജ് ബഴന്  കക്യട്ടിടത്തില്  സ്ഥിതികെയ്യുേ എല്ലോ ഒപീസുക്യള്ക്കുഭോമി 
ഇറക്ട്രിപിയക്കശന്  ഴര്ക്കുക്യള്  കെയ്യുേതിന് 21.07.2014 കറ Agreement 
No.07/EE/LSGD/14-15 പ്രക്യോയം 1,02,15,816 രൂഩയ്ക്ക് െീപ് എഞ്ചിനീമര് ക്ക് 
(എല്.എഷ്.ജി) ബയണോനുഭതി നല്ക്യിമിട്ടുണ്ട.് ആമതില്  ഐ.കക്യ.എം ഒപീഷിന് 
ഭോത്രഭോമി 26,47,489.88/- രൂഩ(ഇരുഩത്തിമോര് റക്ഷത്തി നോല്പത്തിയമളോമിയത്തി 
നോ്നൂററ്റികതോ്ണൂറര് രൂഩ) ഴക്യമിരുത്തിമതോമി 06.09.2016 കറ No.DB1/500/04/CE/LSGD 
എേ നമ്പര്  ക്യത്ത ്മുയേന അരിമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത യജോറി പൂര്ത്തീക്യയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 കഷര്ഴര്  റം, യു.ഩി.എഷ് ഴമരിംഗ്, ജനയരറ്റര്  ഭോറ്റി സ്ഥോഩിക്കുക്യ (ഴിവദഴിഴയം 
ചുഴകട യെര്ക്കുന്ന.) 
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 Shifting, erection & commissioning of 62.50KVA DG set from IKM’s old premises 
including exhaust piping 

 Installation of 2 new panel boards – 1 No. as sub main panel & other as change – over 
panel. The change-over panel is incorporated with AMF facilities. 

 Installation of surface mounting type LED light fittings 
 Installation of 2 nos. 30 KVA UPS & 1No. 5KVA UPS and connected electrics. 

 

തുടങ്ങിമഴ അധിക്യഭോമി ഷവയോജ് ബഴനില്  കെയ്യുേതിന് 09.06.2014 കറ 
No.3657/P&W/2013/IKM ക്യത്്ത പ്രക്യോയം ഐ.കക്യ.എം എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  െീപ് 
എഞ്ചിനീമര്  ഩി.ഡബ്ലിയു.ഡി(ഇറക്ട്രിക്കല്  ഴിംഗ്) യനോട് ആഴവയകപ്പടുക്യയും 
20.06.2016 കറ No.EDT/DB1-1936/2016 ക്യത്്ത പ്രക്യോയം 10,86,000/- രൂഩയുകട 
എസ്റ്റിയഭറ്്റ എക്സിക്യൂട്ടീഴ് എഞ്ചിനീമര് , ഩി.ഡബ്ലിയു.ഡി(ഇറക്ട്രിക്കല്  ഴിംഗ്) 
അംഗീക്യയിച്്ച നല്കുക്യയും കെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത യജോറി പൂര്ത്തീക്യയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 
തീരുഭോനം 
 

അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിമില്  ഴയ്ക്കോന്  തീരുഭോനിച്ചു. 
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ഴിശമം: നികുതി ഩിയിക്കുേതിനു യഴണ്ടിയുള്ള സോന്ഡ ് കസല്ഡ ് ഡിവഴഷില്  
ഉഩയമോഗിക്കുേതിനുള്ള ആപ്ലിയക്കശന്  ഴിക്യഷിപ്പിക്കുേതിന ്
ആന്യരോയ്ഡ് പഡ ് പ്ലോറ്റയ്പോഭില്  ഷോയെതിക്യ ഩയിജ്ഞോനമുള്ള യണ്ടുയഩകയ 
തോല്ക്യോറിക്യഭോമി നിമഭിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

തീരുഭോനം 
 

 

അംഗീക്യയിച്ചില്ല. 
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ഴിശമം: ശ്രീ.ഷഫീന്.എഷ,് ഷീനിമര്  കടക്നിക്കല്  ഒപീഷര്, ഐ.കക്യ.എം 
കസഡ്ക്യവോയട്ടഴ്സ ് - ശൂനയയഴതന അഴധി ദീര്ഘിപ്പിച്ച ് നല്കുേത ്
ഷംഫന്ധിച്ച.് 

തീരുഭോനം 
 

ഐ.കക്യ.എം ജീഴനക്കോര്ക്ക് സ്കഩശയല്  റള്  നിറഴില്  ഇല്ലോത്തതിനോല്  ശൂനയയഴതന 
അഴധി ഫോധക്യഭല്ല.  ആമതിനോല്  ശൂനയയഴതന അഴധിമില്  പ്രയഴവിച്ച 21.07.2016 
തീമതി മുതല്  അനധികൃത സോജയില്ലോയ്മമോമി ക്യണക്കോക്കുന്ന. ആമതിനോല്  7 
ദിഴഷത്തിനുള്ളില്  തിയികക്യ ഐ.കക്യ.എമ്മില്  യജോറിമില്  പ്രയഴവിക്കോന്  യനോട്ടീഷ ്
അമയക്കണ്ടതോണ്. 7 ദിഴഷത്തിനുള്ളില്  യജോറിമില്  പ്രയഴവിച്ചികല്ലെില്  യഷഴനത്തില്  നിന്നം 
നീക്കം കെയ്യോനും തീരുഭോനിച്ചു. 
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ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എം – ക്ലീനിംഗ ് ജീഴനക്കോരുകട ദിഴഷയഴതനം ഴര്ധിപ്പിക്കുേത ്
ഷംഫന്ധിച്ച.് 
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(ഐ.കക്യ.എം ഷവമംബയണ സ്ഥോഩനഭോമി യജിസ്റ്റര്  കെയ്തതിന് യവശം)  
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 ഷവയോജ്ബഴനികറ കരൌണ്ട് യലോരില്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന് 7640.00 െതുയശ്ര അടി 
സ്ഥറം അനുഴദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 നിറഴില്  ഐ.കക്യ.എമ്മില്  3 ക്ലീനിംഗ് ജീഴനക്കോര്  350/- രൂഩ ദിഴഷ യഴതനത്തില്  
യജോറി കെയ്യുന്ന. 

 G.O(P)No.28/2016/Fin നമ്പര്  ഷര്ക്കോര്  ഉത്തയഴ് പ്രക്യോയം ക്ലീനിംഗ് ജീഴനക്കോരുകട 
ദിഴഷയഴതനം 600രൂഩമോമി ഴര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതോമി ക്യോനന്ന. 

 ആമതിനോല്  ഐ.കക്യ.എമ്മില്  ദിഴഷയഴതനോടിസ്ഥോനത്തില്  ക്ലീനിംഗ് യജോറിക്യള്  
കെയ്ത് ഴരുേ 3 ക്ലീനിംഗ് ജീഴനക്കോര്ക്ക് ദിഴഷയഴതനം 600 രൂഩമോമി ഉമര്ത്തി 
നല്കുേതിനുള്ള അനുഭതി. 
 

തീരുഭോനം 
 

G.O(P)No.61/2010/Fin dated 09.02.2010 പ്രക്യോയം ഴിവദഭോമ രിയപ്പോര്ട്്ട അടുത്ത 
എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിമില്  ഴയ്ക്കോന്  തീരുഭോനിച്ചു. 
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ഴിശമം: ശ്രീഭതി.ആവ.എഷ,് കടക്നിക്കല്  ഒപീഷര്, കെങ്ങ്നൂറര്  മുനിഷിപ്പോറിറ്റി, 
ആറപ്പുള ജില്ല ശൂനയയഴതന (കഭഡിക്കല് ) അഴധി അനുഴദിക്കുേത ്
ഷംഫന്ധിച്ച.് 

തീരുഭോനം 
 

ഐ.കക്യ.എം ജീഴനക്യോക്യര്ക്ക് സ്കഩശയല്  റള്  നിറഴില്  ഇല്ലോത്തതിനോല്  ശൂനയയഴതന 
അഴധി ഫോധക്യഭല്ല.  ശൂനയ യഴതന അഴധി ഇല്ലോത്തതിനോല്  19.04.2016 മുതല്  
30.06.2016 ഴകയ അനധികൃത സോജയില്ലോയ്മമോമി ഩയിഗണിച്്ച നടഩടി ഷവീക്യയിക്കോനും, 
കെങ്ങ്നൂറര്  മുനിഷിപ്പോറിറ്റിമിയറക്ക് ഭോറ്റി നിമഭിക്കോനും തീരുഭോനിച്ചു. 
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ഴിശമം: ശ്രീ.ജിയനശ.്ഐ.ഴി, ജില്ലോ കടക്നിക്കല്  ഒപീഷര്, തൃശ്ശൂര്  - യജോറിമില്  
പ്രയഴവിപ്പിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

തീരുഭോനം 
 

ഐ.കക്യ.എം ജീഴനക്കോര് ക്ക ് സ്കഩശയല്  റള്  നിറഴില്  ഇല്ലോത്തതിനോല്  ശൂനയയഴതന 
അഴധി ഫോധക്യഭല്ല.  ആമതിനോല്  ശൂനയയഴതന അഴധിമില്  പ്രയഴവിച്ച 15.05.2015 
മുതല്  ഷര്വീഷില്  നിന്നം നീക്കം കെയ്യോന്  തീരുഭോനിച്ചു. 
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ഴിശമം: ശ്രീ.യഭയശ്രീ.എം, ജൂനിമര്  കടക്നിക്കല്  ഒപീഷര്, ക്യ്ണൂറര്  - യജോറിമില്  
പ്രയഴവിപ്പിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 
  



10-mഭത ്എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റി യമോഗം – ഭിനിട്ട്ഷ്     21 ഡിഷംഫര്  2016  
(ഐ.കക്യ.എം ഷവമംബയണ സ്ഥോഩനഭോമി യജിസ്റ്റര്  കെയ്തതിന് യവശം)  
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തീരുഭോനം 
ഐ.കക്യ.എം ജീഴനക്യോക്യര്ക്ക് സ്കഩശയല്  റള്  നിറഴില്  ഇല്ലോത്തതിനോല്  ശൂനയയഴതന 
അഴധി ഫോധക്യഭല്ല.  ആമതിനോല്  ശൂനയയഴതന അഴധിമില്  പ്രയഴവിച്ച 06.03.2015 
തീമതി മുതല്  ഷര്വീഷില്  നിന്നം നീക്കം കെയ്യോന്  തീരുഭോനിച്ചു.  
 

കക്യ.എഷ ്& എഷ.്എഷ.്ആര്-ജനരല്  ഷര്വീഷ് റള്  ഐ.കക്യ.എമ്മിന് ഫോധക്യഭോണ് എേ് 
പ്രിന്ഷിപ്പല്  കഷക്രട്ടരി അരിമിച്ചു.  
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ഴിശമം: യഷോഫ്റ്് കഴമര്  ഴിബോഗത്തില്  യപ്രോരോഭരോമി ശ്രീഭതി. റക്ഷ്മി എം.ഫികമ 
തോല്ക്യോറിക്യഭോമി നിമഭിച്ച നടഩടിയ്ക്ക ് എക്സിക്യൂട്ടീഴ ് ക്യമ്മിറ്റിയുകട 
ഷോധൂക്യയണം യതടുേത ് ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

തോകള ഩരയുേ യജോറിക്യള്  പൂര്ത്തീക്യയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

Module Name Description Date 

Receipt Cancellation Designed the page and done the coding for cancelling a receipt by 
updating the status. Cancellation is allowed for receipts generated in the 
current date. Cancelled receipts which are not approved will be listed. 

09/03/2016 

Approve Cancelled 
Receipts 

Designed the page and done the coding for approving the cancelled 
receipts by updating the status. Cancelled receipts which are not 
approved will be listed and from the list select the receipts for approval. 
Approved cancelled receipts will be listed. 
 

10/03/2016 

Reverse Receipts Designed the page and done the coding for reversing a receipt by 
updating its status. Reversed receipts which are not approved will be 
listed. 

14/03/2016 

Approve Reversed 
Receipts 

Designed the page and done the coding for approving the reversed 
receipts by updating its status and adding new records into table. 
Reversed receipts which are not approved will be listed and from the list 
select the receipts for approval. Approved reversed receipts will be listed. 
 

15/03/2016 

Account Mapping Designed the page and done the coding for mapping the accounts (bank, 
post office, treasury) with account heads and fund source. Accounts of 
the current local body will be listed and from that select an account for 
mapping. Mapped accounts will be listed. 

21/03/2016 

Approve Account 
Mapping 

Designed the page and done the coding for approving the mapped 
accounts by updating the status. Approved mapped accounts will be 
listed. 

22/03/2016 

Approve Bank 
Account-Account 
Mapping 

Designed the page and done the coding for approving the accounts 
mapped with the current local body. Approved accounts will be listed. 

23/03/2016 

Subsidiary Cash Designed the page and done the coding  for providing the subsidiary cash 
for the beneficiary. Subsidiary voucher no. will be generated. 

28/03/2016 

Subsidiary Cash 
Return 

Designed the page and done the coding for returning the amount to 
secretary. 

30/03/2016 

Impressed Account Designed the page and done the coding for generating the pay bill for 
impressed account. Pay order no. will be generated. 

04/04/2016 

Payment to  
Impressed Account 

Designed the page and done the coding for making the payment for the 
generated pay bill  of impressed account. 

06/04/2016 

Impressed Account- Designed the page and done the coding for adding the beneficiary 08/04/2016 



10-mഭത ്എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റി യമോഗം – ഭിനിട്ട്ഷ്     21 ഡിഷംഫര്  2016  
(ഐ.കക്യ.എം ഷവമംബയണ സ്ഥോഩനഭോമി യജിസ്റ്റര്  കെയ്തതിന് യവശം)  
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Sub Ledger amount against the impressed account 

Pay order from 
Impressed Account 

Designed the page and done the coding for making the payment for the 
generated impressed account. 

11/04/2016 

Sub Ledger-Office Designed the page and done the coding for adding master for sub ledger 
office 

13/04/2016 

Sub Ledger-
Institution 

Designed the page and done the coding for adding sub ledger institution 14/04/2016 

Journal Voucher Designed the page and done the coding for adding journal voucher 18/04/2016 

Allotment Annexure 
C II 

Designed the page and done the coding for generating report for 
Annexure C-II 

20/04/2016 

Requisition Annexure 
C III 

Designed the page and done the coding for generating report for 
Annexure C-III 

22/04/2016 

Authorisation 
Annexure C IV 

Designed the page and done the coding for generating report for 
Annexure C-IV 

25/04/2016 

Annexure C VII Designed the page and done the coding for generating report for 
Annexure C-VII 

28/04/2016 

Project Register 
Annexure B V 

Designed the page and done the coding for generating report for 
Annexure B V 

02/05/2016 

Ledger Trial Balance Designed the page and done the coding for generating report for Ledger 
Trial Balance 

04/05/2016 

Receipt and Payment Designed the page and done the coding for generating report for Receipt 
and Payment 

09/05/2016 

Income and 
Expenditure 

Designed the page and done the coding for generating report for Income 
and Expenditure 

11/05/2016 

Balance Sheet Designed the page and done the coding for generating report for Balance 
Sheet 

18/05/2016 

 
തീരുഭോനം 

 

നടഩടിക്രഭങ്ങള്  ഩോറിച്്ച നടത്തിമ തോല് ക്കോറിക്യ നിമഭനഭോമതിനോല്  അംഗീക്യയിച്ചു. 
 
അജണ്ട -13 

 

ഴിശമം: ശ്രീഭതി.അേമ്മ, ക്ലീനിംഗ ് സ്റ്റോപ ്  അഴധി ക്യളിഞ്ഞ ് തിയികക്യ യജോറിമില്  
പ്രയഴവിപ്പിച്ച നടഩടിയ്ക്ക ് എക്സിക്യൂട്ടീഴ ് ക്യമ്മിറ്റിയുകട ഷോധൂക്യയണം യതടുേത ് 
ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

തീരുഭോനം 
 

അംഗീക്യയിച്ചു. 
 
അജണ്ട -14 

 
 

ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എം കടക്നിക്കല്  അപ്രെീഷ ് കരമിനിക്യള്ക്ക ് മോത്രോഫത്ത 
അനുഴദിക്കുേത ് ഷംഫന്ധിച്ച.് 

തീരുഭോനം 
 

ഴയക്തഭോമ അജണ്ട ഇല്ലോത്തതിനോല്  ഭോറ്റിഴച്ചു. 
 
അജണ്ട -15 

 
 



10-mഭത ്എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റി യമോഗം – ഭിനിട്ട്ഷ്     21 ഡിഷംഫര്  2016  
(ഐ.കക്യ.എം ഷവമംബയണ സ്ഥോഩനഭോമി യജിസ്റ്റര്  കെയ്തതിന് യവശം)  

 
ഇന്പര് യഭശന്  യക്യയലോ ഭിശന്   യഩജ് 8 / 15 

ഴിശമം: ഇടിക്കറ്റിംഗ ് ഷംഴിധോനം നടപ്പിറോക്കുേതികെ ബോഗഭോമി ക്യയോര്  
അടിസ്ഥോനത്തില്  ഉയദയോഗോര്ഥിക്യകല നിമഭിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

ഒയയോ തസ്തിക്യയ്ക്കം ഉള്ള ഴിദയോബയഷ യമോഗയതയും പ്രവൃത്തി ഩയിെമവും വമ്പലവും State E-
governance Mission Team(SEMT) നിര്യേവിച്ചത് ചുഴകട യെര്ക്കുന്ന. ഉയദയോഗോര്ഥിക്യകല 
ക്യയോര്  അടിസ്ഥോനത്തില്   3 ഭോഷയത്തക്ക് തോല്ക്യോറിക്യഭോമി നിമഭിക്കുേതിനുള്ള 

അനുഭതിക്കോമി .(as Project  Staff  for 3 months through T.S.P / NICSI). 
 
 

തസ്തിക്യ എണ്ണം 
ഴിദയോബയോഷ 
യമോഗയത 

പ്രവൃത്തി ഩയിെമം 
വമ്പലം 

(per month) 

Technology 
Architect 

1 
B-Tech 

(C.S)/MCA 

 Must have 10 year experience in IT application 
development,maintenance and support areas 

 Should have at least 4 years of  experience 
in Solution Architecture,  design and 
implementing large and complex system 

 Should have at least 4 years experience in 
LAMP, PHP, Different PHP frameworks,MVC, 
SOA 

 Should have different architectural design and 
implementation using LAMP Technologies(at 
least 2 large project) 

 Familiarity with Architectural and 
design patterns  

 Good communication and interpersonal skills 

1,00,000 

Designer  / 
Senior 

Developer 
1 

B-Tech 

(C.S)/MCA 

 6 + years of experience in designing , 
developing and maintaining application using 
LAMP / Open source technologies 

 Must have 3 + yrs of  hands on experience in 
PHP, Different PHP frameworks, Databases 

 Must have experience in preparation of SRS, 
Design Document and other project artofatcs  

 Good understanding  MVC / SOA / web 
services , good design and coding practices 

75,000 

Developers 2 
B-Tech 

(C.S)/MCA 

 Must have 3 + years of experience in designing , 
developing and maintaining applicationusing 
multiple technology. 

 At least 2 years experience in developing PHP 
applications 

 Must be familiar with project lifecycle 
documentation 

65,000 

 
തീരുഭോനം 
 

അംഗീക്യയിച്ചു. 
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അജണ്ട -16 

 
 

ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എം ജീഴനക്കോരുകട യഷഴന യഴതന ഴയഴസ്ഥക്യള്  
തീരുഭോനിക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

തീരുഭോനം 
 

തസ്തിക്യ, ഴിദയോബയോഷ യമോഗയത, നിമഭന യീതി എേിഴ ഉള്കപ്പകട ഴിവദഭോമ രിയപ്പോര്ട്്ട 
അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ക്യമ്മിറ്റിമില്  ഷഭര്പ്പിയക്കണ്ടതോണ്. 
 
അജണ്ട -17 

 

ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എം ഒപീഷ ് ആഴവയത്തിനോമി ക്യയോര്  അടിസ്ഥോനത്തില്  ഒടുേ 
ഴോസനങ്ങളുകട ക്യയോര്  ക്യോറോഴധി പുതുക്കുേത ്ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്  ഉഩയമോഗിച്ചു ഴരുേ KL-20 G 9638 നമ്പര്  ഷവിഫ്്റ് ഡിഷമര്  എ ഷി 
ക്യോരിന് നിറഴില്  പ്രതിഭോഷം കുരഞ്ഞ ദൂയഭോമ 1500 ക്യിയറോഭീറ്റരിന്   23,000 രൂഩയും, 
അതിനുയവശമുള്ള ഒയയോ അധിക്യ ക്യിയറോഭീറ്റരിനും 9.95 രൂഩയും, 10 ഭണിക്കൂരിന് യവശമുള്ള 
ഒയയോ അധിക്യ ഭണിക്കൂരിനും 60 രൂഩയും,  കൂടോകത തിരുഴനന്തപുയം ജില്ലയ്ക്ക് പുരത്്ത യോത്രി 
സോള്ട്്ട കെയ്യുക്യമോകണെില്  രു ദിഴഷയത്തയ്ക്ക് 200 രൂഩ സോള്ട്്ട അറഴന്സുഭോണ് നല്ക്യി 
ഴേിരുേത്. 
 

തീരുഭോനം 
 

ഐ.ടി.ഭിശനികറ ഉടമ്പടി ഴയഴസ്ഥക്യള്  പ്രക്യോയം എരികഭെ് പുതുക്കോന്  തീരുഭോനിച്ചു.  
 
അജണ്ട -18 

 

ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എമ്മികെ യക്യോണ്പരന്ഷ ് സോലിയറക്ക ് രിയഴോള്ഴിംഗ ് കെമര്  
ഴോങ്ങുേതിനുള്ള അനുഭതി. 

 

ഐ.കക്യ.എം കഷോവഷറ്റിയുകട വഫറോ റള്ഷ ് ആെ് കരലേയറശന്ഷികറ േഡികിക്യ17.1(q) 
പ്രക്യോയം  എക്സിക്യൂട്ടീഴ ് ഡമരക്ടറകട നിറഴികറ ആഴര്ത്തന/ റ്റത്തഴണ കെറഴളിക്കല്  
അധിക്യോയം രു റക്ഷം രൂഩമോണ.് ആമതിനോല്  എക്സിക്യൂട്ടീഴ് ഡമരക്ടര്ക്ക ് ഇതിന്യഭല്  ഷവമം 
നടഩടിക്യള്  ഷവീക്യയിക്കോവുേതോണ്. 
 

തീരുഭോനം 
 
അംഗീക്യയിച്ചു. 
 
അഡീശണല്  അജണ്ടക്യള്  
 
അജണ്ട -1 

 

ഴിശമം: ഇന്പര് യഭശന്  യക്യയല ഭിശനില്  കഡഩൂയട്ടശന്  / യക്യോണ്രോക്റ് ്
ഴയഴസ്ഥമില്  കടക്നിക്കല്  ഡമരക്ടകര നിമഭിക്കുേത് ഷംഫന്ധിച്ച.് 

തീരുഭോനം 
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B-Tech / BE (CSE / IT / ECE) / (ഭോത് ഷ ്/ പിഷിക്്സ ഡിരിക്കുയവശം ഇന്  ക്യയോമ്പഷ് MCA) 

എേീ ഴിദയോബയഷ യമോഗയത യുള്ളഴരും (PMP/MBA are preferred), യഷോഫ്്റ് കഴമര്  

കഡഴറപ്പ്കഭെ് യഭേറമില്  (Experience in the areas of software Development, Managing 

large teams involved in software Development, Testing, Implementation and Technical 
Support, Technology, Project Management, Technical Team Management) 15 ഴര്ശകത്ത 
പ്രവൃത്തി ഩയിെമവുമുള്ള യോകല പ്രതിഭോഷം രു റക്ഷം രൂഩ വമ്പലത്തില്   ഩത്രഩയഷയം, 
ഇകെര്ഴൂ എേിഴയുകട അടിസ്ഥോനത്തില്  നിമഭിക്കോന്  തീരുഭോനിച്ചു. 

 
അജണ്ട -2 

 
ഴിശമം: ഐ .കക്യ. എമ്മികെ ആഴവയത്തിയറക്കോമി തോകള ഩരയുേ 

സോര്ഡ് കഴമറക്യളും യഷോഫ്റ്് കഴമറക്യളും ഇ -കടണ്ടര്  മുയേന ഴോങ്ങുേതിനുള്ള 
അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച.് 

 

ഒയയോ ഇനത്തികെയും ഴിവദഭോമ സ്കഩഷിപിയക്കശനും ഏക്യയദവ ഴിറയും ചുഴകട 
യെര്ക്കുന്ന. ഇതിനോമി ഏക്യയദവം 43,64,000 രൂഩയുകട കെറഴ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന . 2016-
2017 ഷോമ്പത്തിക്യ ഴര്ശം Annual Plan fund ആമി ഐ.കക്യ.എമ്മിന് 1000 റക്ഷം 
രൂഩയുകട അഡ്മിനിഷിയരറ്റീഴ് Sanction റബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമതില്   Infrastructure 
Management ല്  Infrastructure development and upgradation നോമി 250 റക്ഷം  രൂഩ 
ഴക്യമിരുത്തിമിട്ടുണ്ട്. 
 

Hardware 

Item Product Description Qty  Rate  
Cost INR 
Estimate 

Server 
(Development 
and Testing) 

2 U Rack Mountable, 2 x Intel Xeon Processor E5-
2680 v4, 14 core, 2.4 GHz, 128 GB DDR-4 RAM, 8 
X600 GB 10K SAS HDD, Support RAID 5,6,10, Quad 
port 1Gbps or better, Redundant hot pluggable 
Power Supply, 5 year comprehensive onsite 
warranty directly from OEM 

2 7,50,000  15,00,000  

Network 
Active 
Components 

Router -2U Rack Mountable, 3 integrated ports 
10/100/1000 , 4 high speed WAN interface card 
slots, 512 MB RAM,256 MB Flash, 5 year OEM 
warranty 

1 1,25,000    1,25,000  

Core Switch - Layer 3, Managed, Rack mountable, 
28 port- 8 SFP port with 20 combo 10/100/1000 
Gbe, Supports PoE-, Must support 2 port 
expansion module slot for 10 Gbits/sec (SFP+),128 
MB RAM,16 MB Flash, 5 year OEM warranty 

1    80,000      80,000  

Access Switch- Layer 2, Managed, Rack 
mountable, 48Port - 46 port 10/100/1000 Gbe 
with 2 combo SFP port. Supports PoE, 128 MB 
RAM, 16 MB Flash, 5 year OEM warranty 

4 
     

50,000  
              

2,00,000  
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Item Product Description Qty  Rate  
Cost INR 
Estimate 

Access Switch- Layer 2, Managed, Rack 
mountable, 24Port 10/100/1000 Gbe with 2 
combo SFP port. Supports PoE, 5 year OEM 
warranty 

1    25,000      25,000 

PoE Injector : Two 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
ports: 1 data uplink, 1 power + data, Output 
power wattage: 15.4W, 5 year OEM warranty 

2      7,500       15,000  

Wireless Controller – With Mobility Support 
Feature, Licenses to manage 10 APs and support 
to manage 200 Aps, Supports up to 1 Gbps 
throughput, 5 year OEM warranty 

1    35,000       35,000  

Wireless Access Point – Supports 802.11 
a/b/g/n/ac, Dual Radio, Dual Antenna 3x3:2 
MIMO Access Point, Data rate 1Gbps, 5 year OEM 
warranty 

2    25,000       50,000  

Printers 

Monochrome Laser printer - 25ppm, A4, 
automatic duplexing, Networking, Windows and 
Linux operating system compatibility, 3 year OEM 
warranty 

4    25,000    1,00,000  

Scanners 

High speed document scanner, A4 paper size, 
sheetfed, two-sided scanning, Upto 20 ppm, 600 
dpi, USB 2.0, Drivers and Scanning software, 3 
Year OEM Warranty 

1    40,000  40,000  

Laptop 
Computer(for 
Project 
Managers and 
Software 
developers) 

64 Bit Multicore x86 processor, BAPCO sysmark 
2014 rating 1000 or above, OEM Motherboard, 8 
GB RAM, 256 GB SSD, 15.x" LED/LCD, 1366x768 
WXGA or higher resolution, Windows 10 
Professional, Weight less than 2.3 Kg including 
battery, Min 4Hr battery backup, OEM backpack, 3 
Year comprehensive onsite warranty. 

20    50,000  10,00,000  

Connectivity 
Upgrade of existing internet leased line to 8MPps 
bandwidth from BSNL(Charges per annum) 

1 3,15,000 3,15,000 

  Hardware Total     34,85,000  

Software         

Operating 
System 

MS Windows Server 2016 R2  Standard Edition 
with Media 

4    65,000    2,60,000  

DBMS 
MS SQL Server 2016 Standard Volume license with 
Media 

1    64,000    64,000  

Office 
productivity 

MS Office 2016 Standard 10    20,000    2,00,000  
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Item Product Description Qty  Rate  
Cost INR 
Estimate 

Software 
Development 
Tools 

Microsoft Visual Studio 2015 Professional 5   36,000    1,80,000  

Zend Studio 13.5, PHP IDE 3 15,000 45,000 

Antivirus 
Agent based endpoint Protection antivirus 
software for 3 years  subscription & Management 
console 

100      1,300    1,30,000  

  Software Total     8,79,000  

   Grand Total     43,64,000 
 
തീരുഭോനം 
 

എല്ലോ നടഩടിക്രഭങ്ങളും ഩോറിച്ച് കടക്നിക്കല്  ക്യമ്മിറ്റിയുകട അംഗീക്യോയയത്തോകട ഴോങ്ങോന്  തീരുഭോനിച്ചു. 
 
അജണ്ട -3 

 
ഴിശമം:  ഷവയോജ ് ബഴനികറ ഐ.കക്യ.എം ഒപീഷില്  Video Conferencing 

system സ്ഥോഩിക്കുേതിനുള്ള അനുഭതി ഷംഫന്ധിച്ച.് 
 

ഴിവദ ഴിഴയങ്ങള്  ഇയതോകടോപ്പം യെര്ക്കുന്ന. 
 

Sl No Particulars/ Items Qty Unit price Amount 

1 
Perpetual desktop/ laptop/ mobile licenses as per 
specifications mentioned at Annexure 1 of RFP 1 36,000 36,000 

2 

Supply, install and configure room based Video 
Conferencing equipment, Camera, Mic and related 
accessories/ cables at the following locations as per 
technical specifications stipulated in Annexure 1 of RFP 1 1,75,100 1,75,100 

3 
42" inch Display as per specifications mentioned at 
Annexure 1 of the RFP 1 34,440 34,440 

4 
3 Year on-site OEM warranty and 2 Year extended 
warranty:    

 
Floating licenses 5 1,265 6,325 

 

Video Conferencing equipment, Camera, Mic and related 
accessories/ cables 5 10,200 51,000 

 
42" TV 5 1,850 9,250 

 

Grand Total 
  

3,12,115 

* Unit rate for warranty is for 1 Year warranty, 
 
തീരുഭോനം 

 
അംഗീക്യയിച്ചു. 
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അജണ്ട -4 

 

ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എമ്മില്  രു കടക്നിക്കല്  വറബ്രരി സ്ഥോഩിക്കുേതിനുള്ള 
അനുഭതി. 

 

തീരുഭോനം 
 

അംഗീക്യയിച്ചു. 
 
അജണ്ട -5 

 
ഴിശമം: ഐ.കക്യ.എമ്മികറ ജീഴനക്കോര്ക്ക്  IIITM-K, Java Technologies എേീ 

സ്ഥോഩനങ്ങളുകട ഷസോമയത്തോകട രമിനിംഗ ്നല്കുേതിനുള്ള അനുഭതി. 
 

രമിനിംഗ് റബിയക്കണ്ട ജീഴനക്കോരുകട ഴിവദഴിഴയം ചുഴകട യെര്ക്കുന്ന. 
 

ക്രഭ 
നം 

രമിനിംഗ ്
റബിയക്കണ്ട 

ഉയദയോഗസ്ഥകെ 
യഩയ ്

നിറഴികറ 
തസ്തിക്യ/യജോറി 

യജോറിമില്  
പ്രയഴവിച്ച 

തീമതി 

ഴിദയോബയോഷ 
യമോഗയത 

ഏത ്ഴിശമത്തിറോണ ്രമിനിംഗ ്
നല്യക്യണ്ടത ്(*) 

ഩയിെമം 

1 Sreeja C Programmer 06/11/2005 B.Tech.(CSE) Open source technology stack, 
Content Management, Website 
Design, Mobile technologies, 
Mobile application 

PHP, Drupal 
8 

2 Shruthi K S Technical 
Officer 

02/08/2006 Diploma & 
B.Tech.(CSE) 

Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
technologies, Mobile application 

Web 
Design,CMS,
Drupal,Word
press 

3 Divya S V Junior 
Technical 
Officer 

09/07/2008 Diploma in 
CE & BSc 
Computer 
Science 

Open source technology stack, 
Content Management, Website 
Design, Mobile application 

Web 
Design,CMS,
Drupal,Word
press 

4 Shiji R Programmer 07/09/2008 MCA Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
technologies, Mobile application Asp.net,PHP 

5 Savitha V Programmer 05/12/2008 MCA Open source technology stack 
PHP 

6 Jeeja 
Mohanan 

Programmer 18/01/2010 Diploma in 
CE  

Open source technology stack, 
Website Design PHP 

7 Syalima S Programmer 28/07/2010 B.Tech.(CSE) Open source technology stack 
Asp.Net 

8 Anisha C Programmer 01/12/2007 B.Tech.(CSE) Open source technology stack, 
Content Management, Mobile 
technologies, Mobile application 

Java,VB,ASP.
net 

9 Reeja 
Surendran 

Junior 
Technical 
Officer 

21/07/2006 BCA Open source technology stack, 
Content Management, Website 
Design Asp.Net 
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10 Varsha V B Junior 
Programmer 

04/06/2008 BCA Open source technology stack, 
Mobile technologies, Mobile 
application Asp.Net 

11 Biji P R Programmer 28/05/2008 Diploma in 
Electronics, 
MSC 
Computer 
Science 

Project Management, Quality 
Assurance, Testing,  Open source 
technology stack – Linux, Apache, 
MySQL, Postgre, JAVA, PHP,  
Mobile application, Mobile 
Technologies (Android) Asp.Net, VB, 

Java 

12 Jasmin Nazeer Programmer 12/05/2008 B.Tech. Open source technology stack, 
Website Design Asp.Net 

13 Saritha B S Project 
Manager 

26/07/2006 Diploma in 
CE  

Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
technologies, Mobile application Asp.Net 

14 Saveen S S Technical 
Officer 

30/03/2005 Diploma in 
CHM  

Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
technologies, Mobile application Asp.Net 

15 Jetheesh G Technical 
Officer 

10/12/2004 Diploma in 
CHM  

Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
technologies, Mobile application Asp.Net 

16 Lekshmi B L Programmer 04/07/2006 MCA Open source Frame work, Mobile 
technologies, Bootstrap design 

Asp.Net, 
PHP, Java 

17 Sibi Anto 
Wilson 

Senior 
Technical 
Officer 

24/11/2006 B.Tech.in IT Asp.Net, Open source Frame 
work, Mobile application, Java PHP code 

ignater 

18 Jayaraj P R Senior 
Technical 
Officer 

01/04/2001 B.Tech. (CS) Open source technology stack, 
Project Management, Quality 
Assurance, Testing, Mobile 
application 

PHP code 
ignater, 
Postgres DB, 
MSSQL 

19 Remya 
Krishnan 

Programmer 28/07/2010 B.Tech. (CS) Java, Mobile technologies, Open 
source technology stack VB, Asp.Net 

20 Anees A Technical 
Officer 

28/07/2005 B.Tech. (CS) Open source technology stack, 
Website Design, Mobile 
application Asp.Net, PHP 

21 Rajesh R Technical 
Officer 

30/05/2005 Diploma in 
CE  

Java Spring,  Hibernate, Postgres, 
Mobile technologies 

Asp.Net, 
PHP, Java, 
Structs 2 

22 Cini R S Senior 
Programmer 

01/05/2004 MCA Open source technology stack, 
Mobile application, Mobile 
technologies 

PHP, SQL 
Server, 
Postgresql, 
.NET 

23 Misha S V Project 
Manager 

10/11/2005 MCA, MBA Project Management, Mobile 
technologies, Mobile application 

VB6, Asp., 
PHP, SQL 
server 
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24 Ranjitha A K Project
I\4anager

0s/04/2oo1 B.Tech. (csE) Project Management, Java,
Postgress, Mobile technologies,
PHP

Asp.Net,
PHP, SQL

Server,
Classic Asp,

VB
Anish A Project

L4anager
01/03/2OOs MCA Project Management, Java,

Postgress, Mobile technologies
Asp.Net, SQL

seNer, VB
26 sathiv Project

I!4anager

01/1.0/2003 M5C

Mathematics
& PGDCA

PHP, Postgress,.lava
VB, Asp.Net,
SqL Server
2014

27 Prema Project
N4anager

01/0112004 MCA Project Management, Java,
Postgress, PHP

VB, Asp.Net,
sQL Setuer
2014

2a Krishnapriya Project
Manager

t4/1t/2OOs MCA Project Management;Java,
Postgress, PHP

VB, Asp.Net,
SQI Server
2014

29 LekshmiV N Programmer 29/O7 /2O7O MCA Open source technology stack,
Mobile technologies, Mobile
application

VB, Asp.Net,
SQL Server
2014
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