
നമ്പര. കക.എസസ.എ/എസസ.എസസ.യ/എ 3-243/2017                        തതീയതതി : 10.07.2017

1994      കലെ  കകരളളാ  കലെളാക്കല്  ഫണസ  ഓഡതിറസ  നതിയമമം  പതതിമൂനളാമം  വകുപസ  ,  1996      കലെ

കകരളളാ  കലെളാക്കല്  ഫണസ  ഓഡതിറസ  ചട്ടങ്ങളതികലെ  ചട്ടമം    18,  1994    കലെ  ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര

സമംസ സകൃത  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  നതിയമമം    38(6)    വകുപസ   എനതിവ  പ്രകളാരമം  പുറകപടുവതിക്കുന

കളാലെടതി  ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ സകൃത സരവ്വകലെളാശളാലെയകട    2015-'16    വരഷകത്തെ വളാരഷതിക

കണക്കുകളുകട ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ  .

1.  ഓഡതിറസ നടത്തെളാന് ഉത്തെരവളാദകപട്ട ഉകദരളാഗസ്ഥര

1. ശതീ. ഇ.ആര. ബളാലെകൃഷ്ണന്, കജളായതിനസ ഡയറക്ടര

   (01.08.2016 മുതല്  18.05.2017 വകര)

2. ശതീ. റതി.എകസ. ജയതിമംസസ, കജളായതിനസ ഡയറക്ടര

   (19.05.2017 മുതല് 31.05.2017 വകര)

2.  ഓഡതിറതിനസ എടുത്തെ സമയമം

01.08.2016  മുതല് 30.09.2016 വകരയമം 01.02.2017 മുതല് 31.05.2017 വകരയമം.

3.  ഉത്തെരവളാദതികളളായ ഉകദരളാഗസ്ഥര

   (എ)  വവസസ ചളാന്സലെര : കഡളാ. എമം.സതി.ദതിലെതീപസ കുമളാര
(01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര)

  (ബതി)  രജതിസ സടളാര : കഡളാ. റതി.പതി. രവതീന്ദ്രന്,
(01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര)

  (സതി)  ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര : ശതീ. ടതി.എല്. സുശതീലെന്
(01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വകര)

4.  ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടതികന ഉളളടക്കമം

ഈ റതികപളാരട്ടതിനസ 3 ഭളാഗങ്ങള് ഉണസ.

ഭളാഗമം I - കപളാതു അവകലെളാകനമം

ഭളാഗമം II - ഓഡതിറസ നതിരതീക്ഷണങ്ങള്

ഭളാഗമം III - ധനസ്ഥതിതതി,  ഓഡതിറസ ചളാരജസ, 

ഓഡതിറസ പ്രതരവകലെളാകനമം മുതലെളായവ.
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പ്രധളാന ഓഡതിറസ നതിരതീക്ഷണങ്ങള്   -   ഒറ കനളാട്ടത്തെതില്

ക്രമ
നമം

ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ
ഖണതിക നമ്പര ചുരുക്കമം

1 II(1)
പതി.എചസ.ഡതി തതീസതീസസ സമയബനതിതമളായതി സമരപതിചതിട്ടതിലളാത്തെതതിനളാല്
കഫകലെളാഷതിപസ പതിരതീയഡതില് കകകപറതിയ തുക തതിരതികക 
ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ.

2 II (2) ഓപ്ഷന് മളാറതി നല്കതി - ക്ലറതിക്കല് അസതിസ്റ്റനസ ശതീ. കക.എന് 
ശശതിധരനസ ശമ്പള നതിരണ്ണയത്തെതില് അധതിക ആനുകൂലെരമം.

3 II (3) കഗ്രേഡസ I കകഡ്രെെവര ശതീ. പതി.കക. കജളാസതിനസ ചട്ടവതിരുദ്ധമളായതി ശമ്പള 
നതിരണ്ണയമം - ശമ്പളവമം ബത്തെയമളായതി 13,287/- രൂപ അധതികമം കകകപറതി.

4 II (4)
കമ്പമ്പ്യൂട്ടര ഓപകററരമളാരക്കസ മുന്കളാലെ പ്രളാബലെരകത്തെളാകട ശമ്പളകസ്കെയതില്  
ഉയരത്തെതി നല്കതി - അധതികമളായതി കകകപറതിയ ശമ്പളവമം, ആനുകൂലെരങ്ങളുമം
ഓഡതിറതില് നതിരളാകരതിക്കുന.

5 II (5) കവഹതിക്കതിള് സൂപരകകവസര തസതികയകട അധതികച്ചുമതലെയസ ചളാരജസ 
അലെവന്സസ - സരവ്വകലെളാശളാലെയസ അധതിക സളാമ്പത്തെതിക ബളാദ്ധരത

6 II (6) കകലെബ്രറതി അറന്ഡരമളാരുകട നതിയമനമം അപളാകതകള്

7 II (7) സരക്കളാര ഉത്തെരവതിനസ വതിരുദ്ധമളായതി അധതിക യളാതളാബത്തെ അനുവദതിചതസ 
അമംഗതീകരതിക്കുനതില.

8 II (8) ദൂരപരതിധതി കണക്കളാക്കളാകത യളാതളാബത്തെ നല്കതിയതസ 
അമംഗതീകരതിക്കുനതില.

9 II (9) ഒരു ദതിവസകത്തെ യളാതയസ രണസ ഇന്സതികഡനല് ചളാരജസ അനുവദതിചതസ 
ക്രമപ്രകളാരമല.

10 II (10)
ചട്ട വതിരുദ്ധമളായതി അധതിക യളാതളാബത്തെ അനുവദതിചതസ 
അമംഗതീകരതിക്കുനതില.

11 II (11) ഓണമം അഡഡളാന്സസ - സരക്കളാര ഉത്തെരവസ പളാലെതിക്കളാകത ഉയരന 
നതിരക്കതില് നല്കുന.

12 II (12) കമഡതിക്കല് റതീ ഇകമ്പഴസകമനസ സരക്കളാര നതിരകദ്ദേശങ്ങള് പളാലെതിക്കുനതില.

13 II (13)
സളാമൂഹരശളാസ്ത്ര ഭളാഷളാ വതിഷയങ്ങളതികലെ അധരളാപകരക്കസ ഗകവഷണ 

കസ്കെളാളരഷതിപസ - മളാരഗ്ഗകരഖയസ വതിരുദ്ധമളായതി തുക അനുവദതിച്ചു.

14 II (14)
കകളായതിലെളാണതി കസനറതില് ബതി ആരക്കസ കകളാഴസ തുടങ്ങുനതതിനുള്ള 
അകപക്ഷ -റതിവമ്പ്യൂ ചളാരജതിനത്തെതില് കചലെവഴതിച തുക തടസ്സകപടുത്തുന - 
രൂപ 25,000/- രൂപ.

15 II (15) സ്ഥലെമം ഏകറടുക്കല് കകസുകളതില് വതിധതിക്കടമം കഡകപളാസതിറസ കചയ്യുനതസ-
ജളാഗ്രേത പുലെരകത്തെണതു സമംബനതിചസ

16 II (16) 2015-16 വരഷകത്തെ കകലെബ്രറതി പുസകങ്ങളുകട വളാങ്ങല് - അപളാകതകള്

17 II (17) സരവ്വകലെളാശളാലെയകട 2016 -കലെ ഡയറതി അചടതിചതസ സരക്കളാര 
നതിരകദ്ദേശങ്ങളുകട  ലെമംഘനമം.

18 II (18) ജതീവനക്കളാരുകട പതി.എഫസ വരതിസമംഖര അക്കഇൗണതില് യഥളാസമയമം 
നതികക്ഷപതിക്കുനതില.

2                                                                                         ശതീശങ്കരളാചളാരര  സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ  2015-'16   
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19 II (19) എന്കഡളാവ്കമനസ വതിതരണവമളായതി ബനകപട്ട അപളാകതകള്.

20 II (20)
എമം.സതി. കറളാഡതിനു സമതീപമം കഗറസ ഓഫതീസസ നതിരമളാണമം - 
ഇലെകതിഫതികക്കഷന് കജളാലെതിയകട കടന്ഡര നല്കതിയതതികലെ 
അപളാകതകള് സമംബനതിചസ

21 II (21) മുന്കൂറുകള് യഥളാസമയമം ക്രമതീകരതിക്കുനതില

22 II (22) വതിവതിധ വകുപ്പുകളുകട ഓഡതിറ്റുമളായതി ബനകപട്ട നതിരതീക്ഷണങ്ങള്.

23 II (23) വതിവതിധ പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രങ്ങളുകട ഓഡതിറ്റുമളായതി ബനകപട്ട 
നതിരതീക്ഷണങ്ങള്.

24 II (24) തതീരപളാക്കളാത്തെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടുകള്

അനുബനങ്ങള്

1 അനുബനമം I തതീരപളാക്കളാന് അവകശഷതിക്കുന ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടുകളുകട വതിവരമം

2 അനുബനമം II കക.എന്.ശശതിധരന്,  ക്ലറതിക്കല്  അസതിസ്റ്റനസ  -  അധതിക  ശമ്പളമം
വളാങ്ങതിയതസ സമംബനതിച പതതിക.

3 അനുബനമം III കകഡ്രെെവര പതി.കക.കജളാസസ  കകകപറതിയ അധതിക ശമ്പളമം സമംബനതിച
പതതിക

4 അനുബനമം IV കമ്പമ്പ്യൂട്ടര  ഓപകററരമളാര  കകകപറതിയ  അധതിക  ശമ്പളമം  സമംബനതിച
പതതിക.

5 അനുബനമം V അഡ്ജസ്റ്റസ കചയളാത്തെ മുന്കൂറുകളുകട വതിവരമം

6 അനുബനമം VI പദ്ധതതി വതിഹതിത ധനസഹളായത്തെതികന വതിവരമം.

7 അനുബനമം VI(എ) പദ്ധതതികയതര ധനസഹളായത്തെതികന വതിവരമം

8 അനുബനമം VII      ഡവലെപസകമനസ ഫണസ സ്ഥതിര നതികക്ഷപത്തെതികന വതിവരമം.

9 അനുബനമം VII(എ) ഡവലെപസകമനസ ഫണസ - ഹൃസഡകളാലെ നതികക്ഷപത്തെതികന വതിവരമം.

10 അനുബനമം VIII കപ്രളാവതിഡനസ ഫണസ സ്ഥതിരനതികക്ഷപത്തെതികന വതിവരമം

11 അനുബനമം IX കപന്ഷന് ഫണസ സ്ഥതിര നതികക്ഷപത്തെതികന വതിവരമം.

12 അനുബനമം X എന്കഡളാവ്കമനസ ഫണസ സ്ഥതിര നതികക്ഷപത്തെതികന വതിവരമം

13 അനുബനമം XI സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ മറ്റു നതികക്ഷപങ്ങളുകട വതിവരമം

14 അനുബനമം XII കസ്ട്രെങ്തനതിമംഗസ ഓഫസ സളാന്സ് ക്രതിറസ - സ്ഥതിരനതികക്ഷപ വതിവരമം

15 അനുബനമം XIII സ്റ്റളാഫസ കവല്ഫയര ഫണസ

3                                                                                         ശതീശങ്കരളാചളാരര  സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ  2015-'16   
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I(1)  കപളാതു അവകലെളാകനമം

തതഡചതിന്തകനുമം  അകകദഡതളാചളാരരനുമളായ  ജഗദ്ഗുരു  ആദതിശങ്കരളാചളാരരരുകട

നളാമകധയത്തെതില്  അകദ്ദേഹത്തെതികന ജന്മസ്ഥലെമളായ കളാലെടതിയതില്  1993  നവമംബര  25  നസ  ശതീ

ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ  സ്ഥളാപതിതമളായതി.   സരവ്വകലെളാശളാലെ  സ്ഥളാപനത്തെതിനസ

അടതിസ്ഥളാനമളായ  1993 -കലെ ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഓരഡതിനന്സതികന

പതിന്തള്ളതി  1994 -ല് ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെളാ നതിയമമം നതിലെവതില് വന.

സമംസ്കൃതഭളാഷ,  ഇന്കഡളാളജതി,  ഇന്തരന്  സമംസ്കെളാരമം,  ഭളാഷ,  തതഡചതിന്ത,  വതികദശ  ഭളാഷകള്,

കസളാഷരല്  സയന്സസ  എനതിവയതില്  പഠനവമം  ഗകവഷണവമം  സളാധരമളാവക  എനള്ളതളാണസ

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട സ്ഥളാപതിത ലെക്ഷരമം.  സമംസ്ഥളാനകത്തെളാട്ടളാകക അധതികളാര പരതിധതിയള്ള ഇഇൗ

സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  കളാലെടതിയതില്   ഒരു  മുഖര  കകന്ദ്രവമം  തതിരുവനന്തപുരമം,  പന്മന,  തുറവൂര,

ഏറ്റുമളാനൂര,  തൃശൂര,  തതിരൂര,  കകളായതിലെളാണതി,  പയന്നൂര എനതിവതിടങ്ങളതിലെളായതി എട്ടസ പ്രളാകദശതിക

കകന്ദ്രങ്ങളുമുണസ.  ബതിരുദ, ബതിരുദളാനന്തര കകളാഴ്സുകള്ക്കു പുറകമ ഗകവഷണ രമംഗത്തെസ എമം.ഫതില്,

പതി.എചസ.ഡതി കകളാഴ്സുകള്ക്കുമം സരവ്വകലെളാശളാലെ സഇൗകരരകമളാരുക്കതിയതിട്ടുണസ.  

സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  ഗ്രേളാനസസസ  കമതീഷകന  2(f)[  12  (B)  അമംഗതീകളാരങ്ങള്ക്കു  പുറകമ

രളാജരകത്തെ  ഉനത  വതിദരളാഭരളാസ  സ്ഥളാപനങ്ങളുകട  ഗുണ  നതിലെവളാരമം  പരതികശളാധതിചസ

വതിലെയതിരുത്തുന  ഏജന്സതിയളായ  'നളാകസ'  കന  (നളാഷണല്  അസകസ്മെനസ  ആന്ഡസ

അക്രഡതികറഷന്  കഇൗണ്സതില്  NAAC)  എ  കഗ്രേഡസ  അമംഗതീകളാരവമം  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ

ലെഭതിചതിട്ടുണസ.   സമംസ്ഥളാനകത്തെ  സമംസ്കൃത  ഭളാഷ,  വതികസന  പ്രവരത്തെനങ്ങളുകട  കനളാഡല്

ഏജന്സതിയളായതി സരവ്വകലെളാശളാലെ പ്രവരത്തെതിച്ചു വരുന.

I(2)  ബഡ സ ജറസ

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  2015-'16  വരഷകത്തെ  ബഡ്ജറസ  21.03.2015  ല്  കചരന

144 -ാാമതസ സതിന് ഡതികക്കറസ കയളാഗത്തെതില് ഇനമം 2 ആയമം പുതുക്കതിയ ബഡ്ജറസ 03.03.2016 -ല്

കചരന സതിന്ഡതികക്കറസ കയളാഗത്തെതിലമം പളാസ്സളാക്കതിയതിട്ടുണസ.  ബഡ്ജറസ പ്രകളാരമുള്ള ആകക വരവസ
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1,746,214,200/-  രൂപയമം  ആകക  കചലെവസ  1,875,174,200/-  രൂപയമളാണസ.   പുതുക്കതിയ

ബഡ്ജറസ  പ്രകളാരമുള്ള  ആകക  വരവസ  98,51,97,100/-  രൂപയമം  ആകക  കചലെവസ

1,13,24,64,700/-  രൂപയമളാണസ.  എനളാല് വളാരഷതിക കണക്കുകള് പ്രകളാരമം യഥളാരത്ഥ വരവസ

81,95,08,151/- രൂപയമം കചലെവസ 81,31,51,449/- രൂപയമളാണസ.

യഥളാരത്ഥ വരവസ  പുതുക്കതിയ  ബഡ്ജറസ  പ്രകളാരമുള്ള വരവതികനക്കളാള്  16,59,88,949/-

രൂപയമം യഥളാരത്ഥ കചലെവസ പുതുക്കതിയ ബഡ്ജറതില് നതിനമം 31,93,13,251/- രൂപയമം കുറവളായതി

കളാണകപടുന.  വരവസ കചലെവകളതികലെ ഇഇൗ വരതരളാസമം ശതീരഷകമം തതിരതിചസ തളാകഴ കചരക്കുന.

ശതീരഷകമം
വരവസ

വരതരളാസമം
കചലെവസ

വരതരളാസമംബഡ്ജറസ
എസ്റ്റതികമറസ

യഥളാരത്ഥമം ബഡ്ജറസ
എസ്റ്റതികമറസ

യഥളാരത്ഥമം

പദ്ധതതികയതര
വതിഹതിതമം

497522100 459810792 37711308 579839700 460185764 119653936

പദ്ധതതി
വതിഹതിതമം 225000000 179069403 45930597 288350000 180773020 107576980

ഇയര  മളാരക്കസഡസ
ഫണസ

20100000 9223692 10876308 20100000 7224031 12875969

കഡബ്റസസസ  &
കഡകപളാസതിറസ 242575000 171104264 71470736 244175000 164968634 79206366

ആകക 985197100 819208151 165988949 1132464700 813151449 319313251

I(3) വളാരഷതിക കണക്കുകള് 

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട 2015-16 -കലെ വളാരഷതിക കണക്കുകള് 10.11.2016 -ല് കചരന

സതിന്ഡതികക്കറസ കയളാഗമം അമംഗതീകരതിചസ 01.03.2017 ലെളാണസ ഓഡതിറതിനു ഹളാജരളാക്കതിയതസ.

വളാരഷതിക കണക്കുകള് തയളാറളാക്കുനതതില് കളാലെതളാമസമം

1994 -കലെ ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ നതിയമമം വകുപസ 38(2) പ്രകളാരമം

വളാരഷതിക കണക്കുകള് തയളാറളാക്കതി ഓഡതിറതിനസ സമരപതികക്കണതസ സരവ്വകലെളാശളാലെളാ രജതിസ്ട്രെളാര

ആണസ. എനളാല്  കണക്കു സമരപതികക്കണ സമയപരതിധതികയപറതി നതിയമത്തെതില് പരളാമരശമതില.

1994 കലെ കകരള കലെളാക്കല് ഫണസ ഓഡതിറസ നതിയമമം വകുപസ 9(1) പ്രകളാരവമം 1994 -കലെ കകരള

കലെളാക്കല്  ഫണസ  ഓഡതിറസ  ചട്ടങ്ങളതികലെ  ചട്ടമം  15(3)  പ്രകളാരവമം  വളാരഷതിക  കണക്കുകള്
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ഹളാജരളാക്കുനതതിനസ  നതിഷ്കരഷതിചതിട്ടുള്ള  സമയപരതിധതി  അതളാതസ  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷമം

അവസളാനതിചസ  4  മളാസത്തെതിനുള്ളതില്  എനതളാണസ.   2005  -കലെ  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  കഭദഗതതി

നതിയമപ്രകളാരമം  ഓഡതിറസ  കചയ്ത  കണക്കുകള്  അടുത്തെ  മളാരചസ  1  നു  മുന്പസ  സരക്കളാരതിനസ

സമരപതിക്കണകമനസ  വരവസ്ഥ  കചയ്തതിട്ടുണസ.   കലെളാക്കല്  ഫണസ  ഓഡതിറസ  നതിയമപ്രകളാരമുള്ള

സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  വളാരഷതിക  കണക്കുകള്  സമരപതിചളാല്  മളാതകമ  സരവ്വകലെളാശളാലെ

നതിയമത്തെതികലെ  സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്   ഓഡതിറസ  കചയ്ത  കണക്കുകള്  സരക്കളാരതിനസ

സമരപതിക്കുവളാന്  സളാധതിക്കുകയള.   നതിയമപ്രകളാരമം  2015-16  കലെ  കണക്കുകള്

സരവ്വകലെളാശളാലെ തയളാറളാക്കതി  സമരപതികക്കണതസ  31.07.2016  നു  മുന്പളായതിരുന.   എനളാല്

സരവ്വകലെളാശളാലെ  തളാത്ക്കളാലെതിക(provisional)  കണക്കുകള്  തയളാറളാക്കതി  നല്കതിയതസ

4.8.2016ല്  മളാതമളാണസ.   2015-16  കലെ  അന്തതിമ  കണക്കുകള്  10.11.2016  -ല്  കൂടതിയ

സതിന്ഡതികക്കറസ  കയളാഗമം  അമംഗതീകരതിചസ  ഓഡതിറതിനളായ  നല്കതിയതസ  01.03.2017

തതീയതതിയതിലെളാണസ.   അതളായതസ ടതി  കണക്കുകള് ഓഡതിറസ  കചയ്തു സരക്കളാരതിനു സമരപതികക്കണ

തതീയതതിയതില്  മളാതമളാണസ  കണക്കുകള്  ഓഡതിറതിനളായതി  സമരപതിക്കകപട്ടതസ.   കണക്കുകള്

തയളാറളാക്കുനതതിലമം  സതിന്ഡതികക്കറതില്  വചസ  അമംഗതീകളാരമം  കനടുനതതിലമം  വരുത്തുന

കളാലെവതിളമംബമം ഒഴതിവളാക്കളാന് ജളാഗ്രേത കളാകട്ടണതളാണസ.

I(4)    പദ്ധതതി കചലെവസ

പദ്ധതതി വതിഹതിത വതിഹതിതമളായതി സരക്കളാരതില് നതിനമം 13,25,00,000/- രൂപ തന്വരഷമം

ലെഭതിചതിട്ടുണസ.  ഇഇൗയതിനത്തെതില് യളാകതളാരു തുകയമം യ.ജതി.സതി യതില് നതിനമം ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.

പദ്ധതതി  വതിഹതിതമതിനത്തെതില് ലെഭതിച  തുകയമം  മുനതിരതിപ്പുമം  ഉള്കപടുത്തെതി  15,69,56,347/-  രൂപ

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  അടതിസ്ഥളാന  വതികസനത്തെതിനളായതി  ഓഡതിറ്റു  വരഷമം  കചലെവഴതിചതിട്ടുണസ.

അടതിസ്ഥളാന സഇൗകരരകമളാരുക്കുനതതിനളായതി പദ്ധതതിപണമം കചലെവഴതിക്കുനതതില് ശകദ്ധയമളായ

പുകരളാഗതതി കകകവരതിക്കുവളാന് സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു കഴതിഞതിട്ടുണസ.

I(5) പദ്ധതതികയതര കചലെവസ

വളാരഷതിക പദ്ധതതി പ്രകളാരമുള്ള പദ്ധതതികയതര കചലെവ കണക്കുകള് ചുവകട കചരക്കുന. 

കസളാതസസ വരവസ കചലെവസ കചലെവസ ശതമളാനമം

തനതു വരുമളാനമം 19690792
460885764

100.08%സരക്കളാര
ധനസഹളായമം 440120000

ആകക 459810792 460185764
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തനതു  വരുമളാനത്തെതില്  മുന്വരഷകത്തെതതികന  അകപക്ഷതിച്ചു  വരദ്ധനവണളാക്കുനതതിനസ

സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു  കഴതിഞതിട്ടുണസ.   സരക്കളാര  ധനസഹളായത്തെതിലമം  ഗണരമളായ

വരദ്ധനവണളാക്കുവളാന്  കഴതിഞതിട്ടുണസ.   തന്വരഷമം  പദ്ധതതികയതര  കചലെവതില്  ധനകമതി

ഒഴതിവളാക്കുന തരത്തെതില്  കചലെവ ക്രമതീകരതിക്കുവളാന് കഴതിഞതസ ഏകറ ശകദ്ധയമളാണസ.  വരുമം

വരഷങ്ങളതിലമം  തനതു  വരുമളാന  കസളാതസ്സുകള്  കകണത്തെതി  തനതു  വരുമളാനമം

വരദ്ധതിപതിക്കുനതതിനുമം  അതുവഴതി  കചലെവ  കമതി  പൂരണ്ണമളായതി  ഒഴതിവളാക്കുനതതിനുമം  നടപടതി

സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

I(6) സരവ്വകലെളാശളാലെ അക്കഇൗണസസസ  ചട്ടങ്ങള് ക്രമകപടുത്തെതിയതിട്ടതില    -     അക്കഇൗണസസസ  
തയളാറളാക്കുനതതില് കപളാരളായ്മകള്  .

1993  ല് സരവ്വകലെളാശളാലെ സ്ഥളാപതിക്കകപടുകയമം 1994 -ല് ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ്കൃത

സരവ്വകലെളാശളാലെ നതിയമമം പ്രളാബലെരത്തെതില് വരുകയമം കചയ്തതിട്ടുമം സരവ്വകലെളാശളാലെ അക്കഇൗണസസസ

ചട്ടങ്ങള് രൂപകപടുത്തെതി കുറമറ അക്കഇൗണസസസ തയളാറളാക്കുവളാന് നളാളതിതുവകര സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു

കഴതിഞതിട്ടതില.   അതരന്തമം  ഗഇൗരവകമറതിയ  ടതി  വതിഷയമം  മുന്വരഷങ്ങളതികലെ  ഓഡതിറസ

റതികപളാരട്ടുകളതിലമം ആവരത്തെതിച്ചു പരളാമരശതിചതിട്ടുകണങ്കതിലമം ഇക്കളാരരത്തെതില് അനുവരത്തെതികക്കണ

പ്രളാഥമതിക നടപടതികള് കപളാലമം സഡതീകരതിക്കുവളാന് സരവ്വകലെളാശളാലെ തയളാറളായതിട്ടതില.   തന്മൂലെമം

കുറമറതുമം  സമ്പൂരണ്ണവമളായ  അക്കഇൗണസസസ  സമയബനതിതമളായതി  തയളാറളാക്കതി

ഓഡതിറ്റുള്കപകടയള്ള കളാരരങ്ങള്ക്കളായതി സമരപതിക്കുനതതിനു സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു കഴതിയനതില.

അക്കഇൗണസസസ  ചട്ടങ്ങള്  നതിലെവതിലെതിലളാത്തെതു  മൂലെമം  സരവ്വകലെളാശളാലെ  തയളാറളാക്കുന

അക്കഇൗണസസുകളതില് തളാകഴപറയന കപളാരളായ്മകള് നതിലെനതില്ക്കുന.

എ. ഡബതിള് എന്ടതി അക്കഇൗണതിമംഗസ സമ്പ്രദളായത്തെതിലൂകട കണക്കുകള് തയളാറളാക്കുകമ്പളാഴമം  

അവകയളാകടളാപമം ലെഡ്ജറുകള് തയളാറളാക്കതി സൂക്ഷതിക്കുനതില.

ബതി. ടയല് ബളാലെന്സസ തയളാറളാക്കളാത്തെതു മൂലെമം സരവ്വകലെളാശളാലെയയകട എലളാ വരവകളുമം  

കചലെവകളുമം  അക്കഇൗണസ  കചയകപട്ടു  എനതതികന  കൃതരത  ഓഡതിറതില്  

പരതികശളാധതിക്കുവളാന് കഴതിയനതില.

സതി. സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  ആസതി  രൂപതീകരണത്തെതിനളായതി  കകന്ദ്ര-സമംസ്ഥളാന  

സരക്കളാരുകളതില് നതിനമം വരഷമം  കതളാറുമം  കകളാടതിക്കണക്കതിനു രൂപ പളാന് ഗ്രേളാനളായതി  

കകകപറ്റുകമ്പളാഴമം  വളാരഷതിക  ധനകളാരര  പതതികകയളാകടളാപമം  ബളാലെന്സസ  ഷതീറസ  

തയളാറളാക്കളാത്തെതു മൂലെമം സ്ഥളാപനത്തെതികന ആസതി/ബളാദ്ധരത സമംബനതിച വരക്തമളായ  

കണക്കുകള് ധനകളാരര പതതികയതില് നതിനമം ലെഭതിക്കുനതില.

7                                                                                         ശതീശങ്കരളാചളാരര  സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ  2015-'16   



8

ഡതി. അടതിസ്ഥളാന  സഇൗകരര  വതികസനത്തെതിനളായതി  സരവ്വകലെളാശളാലെ  വരഷമം  കതളാറുമം  

വളകരയധതികമം  തുക  കചലെവഴതിക്കുകമ്പളാഴമം  അക്കഇൗണതിമംഗസ  സമംവതിധളാനമം  

കമ്പമ്പ്യൂട്ടരവത്കരതിക്കുനതതിനു യളാകതളാരു നടപടതിയമം സഡതീകരതിക്കുനതില.  തന്മൂലെമം കുറമറ 

രതീതതിയതില് വളാരഷതിക ധനകളാരര പതതിക സമയബനതിതമളായതി പുറകപടുവതിക്കുനതതിനു  

സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു കഴതിയനതില.  

കമല്  സൂചതിപതിച  വതിഷയത്തെതികന  ഗഇൗരവമം  കണക്കതികലെടുത്തു  ആവശരമളായ  സതഡര

നടപടതികള് സഡതീകരതിക്കുനതതിനു സതിന്ഡതികക്കറതികനളാളാടു ശുപളാരശ കചയ്യുന.

ഓഡതിറസ നതിരതീക്ഷണങ്ങള്

II(1)  പതി  .  എചസ  .  ഡതി തതീസതീസസ സമയബനതിതമളായതി സമരപതിചതിട്ടതിലളാത്തെതതിനളാല്     
കഫകലെളാഷതിപസ പതിരതീയഡതില് കകകപറതിയ തുക തതിരതികക ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ  .

തുറവൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രത്തെതികലെ മലെയളാളമം വതിഭളാഗമം അകസളാസതികയറസ കപ്രളാഫസറളായ

ശതീമതതി.  ബതിച്ചു.എകസ  മലെയതില്  യ.ജതി.സതി  യകട  X  -  ളാമം  പദ്ധതതി  പ്രകളാരമം  പതി.എചസ.ഡതി

ലെഭതിക്കുനതതിനളായതി  യ.ജതി.സതി  ഫളാക്കല്റതി  ഇമംപ്രൂവ്കമനസ  കപ്രളാഗ്രേളാമതിനു  കതീഴതില്  ടതീചര

കഫകലളാഷതിപതിനുള്ള  അകപക്ഷ  5.10.2005  ല്   സരവ്വകലെളാശളാലെ  രജതിസ്ട്രെളാറതിനു  നല്കതി.

യ.ജതി.സതിയകട  മളാരഗ്ഗ  നതിരകദ്ദേശ  പ്രകളാരമം  ടതി  റതിസരച്ചു  വരക്കസ  X  -  ളാമം  പദ്ധതതിയതില്

നതിരകദ്ദേശതിചതിരതിക്കുന  കളാലെയളവതില്  തകന  പൂരത്തെതീകരതിക്കുനതളാകണന  സമതപതവമം

ടതിയളാന് അകപക്ഷകയളാകടളാപമം സമരപതിചതിട്ടുണസ.  ടതിയളാളതികന അകപക്ഷ യ.ജതി.സതി അമംഗതീകരതിച

സളാഹചരരത്തെതില്   ടതിയളാള്  6.10.2006  മുതല്  31.03.2007  വകര  മഹളാത്മഗളാനതി

യൂണതികവഴതിറതിയതില് കഫകലളാ ആയതി കചരന.  എനളാല് യ.ജതി.സതി അനുവദതിച കളാലെയളവതില്

റതിസരചസ  പൂരത്തെതിയളാക്കളാന്  കഴതിയളാതതിരുനതതിനളാല്  റതിസരചസ  കളാലെയളവസ

ദതീരഘതിപതിക്കുനതതിനളായതി  ടതിയളാള്  അകപക്ഷ  സമരപതിക്കുകയമം  അകപക്ഷ  പരതിഗണതിച്ചു

5.10.2008  വകരയമം,  പതിനതീടസ  5.10.2009  വകരയമം  രണ്ടു  പ്രളാവശരങ്ങളതിലെളായതി  യ.ജതി.സതി

റതിസരചസ  കളാലെയളവസ  ദതീരഘതിപതിച്ചു  നല്കതിയതിട്ടുണസ.   എനളാല് ടതി  കളാലെയളവതില്  ടതിയളാള്ക്കസ

റതിസരചസ പൂരത്തെതീകരതിച്ചു പ്രബനമം സമരപതിക്കുവളാന് കഴതിഞതിരുനതില.  കൂടളാകത 5.10.2009 നു

കശഷമം യ.ജതി.സതി റതിസരച്ചു കളാലെയളവ ദതീരഘതിപതിച്ചു നല്കുകയമം കചയ്തതിട്ടതില.
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യ.ജതി.സതി പുറകപടുവതിചതിട്ടുള്ള  X  - ാാ  പദ്ധതതി കകഗഡസ  കകലെന്സതികലെ ഖണതിക  3-10

പ്രകളാരമം  പതി.എചസ.ഡതി  കപ്രളാഗ്രേളാമതിനുള്ള കഫകലളാഷതിപസ  കളാലെയളവസ  2  വരഷമളായതിരതിക്കുകമനമം

നരളായമളായ കളാരണങ്ങളുകട അടതിസ്ഥളാനത്തെതില് ആയതു ഒരു വരഷമം കൂടതി യ.ജതി.സതി ദതീരഘതിപതിച്ചു

നല്കുനതളാകണനമം  വരക്തമളാക്കതിയതിട്ടുണസ.   കൂടളാകത  ടതി  മളാരഗ്ഗകരഖയതികലെ  ഖണതിക  8-3

പ്രകളാരമം  റതിസരചസ  സമയബനതിതമളായതി  പൂരത്തെതിയളാക്കളാതതിരതിക്കുകകയളാ  പളാതതി  വഴതിയതില്

ഉകപക്ഷതിക്കുകകയളാ  കചയ്തളാല്  പ്രസ്തുത  അധരളാപകനു  റതിസരചസ  കളാലെയളവതില്  യ.ജതി.സതി

നല്കതിയ  മുഴവന്  തുകയമം  ടതിയളാളതില്  നതിനമം  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കണകമനമം  വരവസ്ഥ

കചയ്യുനണസ.

പതി.എചസ.ഡതി  പ്രബനമം  അവതരതിപതിചതതികന  കരഖ  ഹളാജരളാക്കുവളാനളാവശരകപട്ടസ

സരവ്വകലെളാശളാലെ  രജതിസ്ട്രെളാര  5.3.2013-ല്  ശതീമതതി  ബതിച്ചു.എകസ  മലെയതിലെതിനു  കത്തു

നല്കതികയങ്കതിലമം  പ്രബനമം  സമരപതിചതിട്ടതിലളാകയന  മറുപടതിയളാണസ  ടതിയളാള്  നല്കതിയതസ.

തുടരന നളാളതിതുവകര പ്രബനമം സമരപതിക്കുകകയളാ പതി.എചസ.ഡതി ലെഭരമളാക്കുകകയളാ കചയളാത്തെ

സളാഹചരരമം പരതിഗണതിച്ചു 20.05.2014 കലെ 138 -ാാമതസ സതിന്ഡതികക്കറസ മതിനതിറസസതില് ഒഇൗട്ടസ ഓഫസ

അജന്ഡ  ഇനമം  2  ആയതി  ടതി  കഫകലളാഷതിപസ  കളാലെയളവതില്  ടതിയളാള്ക്കു  നല്കതിയ  ശമ്പളമം

തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കുവളാന്  തതീരുമളാനതിക്കുകയമം  ആയതതികന  അടതിസ്ഥളാനത്തെതില്  ടതിയളാള്ക്കസ

6.10.2006 മുതല് 5.10.2008 വകര കളാലെയളവതില് നല്കതിയ 6,77,670/- രൂപ 31.10.2014 കലെ

എഡതി.എ 2/306/എസസ.എസസ.യ.എസസ/06 -ാാ  നമ്പര ഉത്തെരവ പ്രകളാരമം 2014 ഒകക്ടളാബര മളാസമം

മുതല്  25,000/-  രൂപ വതീതമം തതിരതികക ഇഇൗടളാക്കുവളാന് ഉത്തെരവളാകുകയമം  10/14  മുതല്  2/15

വകര  തുക  ഇഇൗടളാക്കുകയമം  കചയ്തു.   (രജതിസ്ട്രെളാറുകട  6.10.2008  കലെ  10048/എഡതി.എ 2/

എസസ.എസസ.യ.എസസ/06  -ാാ  നമ്പര  ഉത്തെരവ  പ്രകളാരമം  ടതിയളാള്ക്കസ  തതിരതികക  കജളാലെതിയതില്

പ്രകവശതിക്കുനതതിനുള്ള അനുവളാദമം നല്കതിയതിരുന).

എനളാല്  31.08.2014  -ല്  പ്രബനമം  സമരപതിചതിട്ടുകണനമം  ആയതതിനളാല്  ശമ്പള

റതിക്കവറതി  നതിരത്തെതിവയണമനളാവശരകപട്ടസ  ശതീമതതി  ബതിച്ചു.  എകസ  മലെയതില്  11.11.2014 -ല്

സമരപതിച അകപക്ഷകയത്തുടരനസ  20.11.2014 -ല് കൂടതിയ സതിന്ഡതികക്കറസ  (മതിനതിട്സസ കഎറമം

നമം.10) ശമ്പള റതിക്കവറതി തുടരുനതതിനുമം കമല് വതിഷയമം സമംബനതിച്ചു യ.ജതി.സതി യതില്  നതിനമം

സ്പഷതീകരണമം കതടുനതതിനുമം തതീരുമളാനതിച്ചു.  എനളാല് യ.ജതി.സതി യതില് നതിനമം സ്പഷതീകരണമം

ലെഭതിചതിട്ടതിലളാകയന കളാരണത്തെളാല്  5.3.2015 -ല് കൂടതിയ സതിന്ഡതികക്കറതില് ശമ്പള റതിക്കവറതി

നതിരത്തെതി വയ്ക്കുവളാനുമം  (അജണ  കഎറമം നമം.13)  തുടരനസ  157 -ാാമതസ  സതിന്ഡതികക്കറസ  കയളാഗ

തതീരുമളാനത്തെതികന അടതിസ്ഥളാനത്തെതില് ശമ്പള റതിക്കവറതി തുക ടതിയളാള്ക്കസ തതിരതികക നല്കുവളാനുമം
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തതീരുമളാനതിച്ചു.

ടതിയളാളതികന ശമ്പള റതിക്കവറതി നതിരത്തെതി കവചതുമം റതിക്കവറതി തുക തതിരതികക നല്കതിയതുമം

സമംബനതിച്ചു  12.04.2017  -ല്  എ 4-4/2015-16  -ാാ  നമ്പരളായതി  നല്കതിയ  ഓഡതിറസ

അകനഡഷണത്തെതിനസ 30.05.2017 -ല് ലെഭരമളാക്കതിയ മറുപടതിയതില് X -ാാ  പദ്ധതതി മളാരഗ്ഗകരഖയതികലെ

ഖണതിക  8.3  പ്രകളാരമം  പതി.എചസ.ഡതി  മുഴവനളാക്കളാതതിരതിക്കുകകയളാ  പളാതതി  വഴതിയതില്

ഉകപക്ഷതിക്കുകകയളാ  കചയ്തതിട്ടതിലളാത്തെതതിനളാല്   കഫകലളാഷതിപസ  തുക  തതിരതിചടകക്കണതതികലനമം

യ.ജതി.സതി  യതില്  സ്പഷതീകരണമം  ലെഭതിക്കുന  മുറയസ  മറസ  നടപടതിക്രമങ്ങളതികലെയ്ക്കു

നതീങ്ങുനതളാകണനമുള്ള വളാദമം അമംഗതീകരതിക്കളാവനതല.  യ.ജതി.സതി മളാരഗ്ഗകരഖയതില് വരക്തമളായ

നതിരകദ്ദേശങ്ങള്  ലെഭരമളായതിരതികക്ക  യ.ജതി.സതി  യതില്  നതിനമം  സ്പഷതീകരണമം  ലെഭതിചതിലളാകയന

കളാരണമം കളാണതിച ശമ്പള റതിക്കവറതി നതിരത്തെതിവയ്ക്കുവളാനുമം തുടരന റതിക്കവര കചയ്ത തുക തതിരതികക

നല്കുവളാനുമം  സതിന്ഡതികക്കറസ  തതീരുമളാനതിച  നടപടതി  പുനനഃപരതികശളാധതിക്കണകമന  ഓഡതിറസ

അഭതിപ്രളായകപടുന.   സ്പഷതീകരണമം  ലെഭതിക്കളാത്തെ  സ്ഥതിതതിയ്ക്കു  ശമ്പള  റതിക്കവറതി  തുടകരണതുമം

യ.ജതി.സതിയകട സ്പഷതീകരണത്തെതിനു വതികധയമളായതി തുടരനടപടതികള് സഡതീകരതികക്കണതുമളാണസ.  

II(2)  ഓപ്ഷന് മളാറതി നല്കതി   -   ക്ലറതിക്കല് അസതിസ്റ്റനസ ശതീ  .   കക  .  എന് ശശതിധരനസ ശമ്പള 
നതിരണ്ണയത്തെതില് അധതിക ആനുകൂലെരമം  .

ധനകളാരര  (പതി.ആര.സതി-സതി)  വകുപതികന  26.02.2011  തതീയതതിയതികലെ  (പതി)  85/2011

- ളാമം  നമ്പര  ഉത്തെരവതികലെ  അനുബനമം  11,  ഖണതിക  15  പ്രകളാരമം  ശമ്പള  നതിരണ്ണയത്തെതിനസ

ഒരതിക്കല് സമരപതിച ഓപ്ഷന് അന്തതിമമളായതിരതിക്കുകമനമം ഓപ്ഷന് സമരപതിചതതിനസ  കശഷമം

മുന്കളാലെ  പ്രളാബലെരകത്തെളാകട  തരമം  തളാഴ്ത്തുകകയളാ  ശമ്പള  കസ്കെയതിലെതില്  മളാറമം  വരുത്തുകയളാ

കചയ്യുകമ്പളാഴലളാകത  റതീ-  ഓപ്ഷനസ  അവകളാശമതില  എനമം  വരവസ്ഥ  കചയ്തതിട്ടുണസ.   ഇഇൗ

സളാഹചരരത്തെതിലെലളാകത  ഓപ്ഷന്  തതീയതതി  മളാറതി  നല്കണകമങ്കതില്   സരക്കളാരതികന

പ്രകതരകളാനുമതതി ആവശരമളാണസ.  

സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  ഒനളാമം  കഗ്രേഡസ  ക്ലറതിക്കല്  അസതിസ്റ്റനസ  ശതീ.  കക.എന്

ശശതിധരകന ശമ്പളമം  01.01.2008 മുതല്  5,650/- രൂപയമം  ഇകദ്ദേഹത്തെതികന ജൂനതിയറളായ ശതീ.

വതി.എസസ സുകരഷസ കുമളാറതികന ശമ്പളമം 5,790/- രൂപയമളായതിരുന. ആയതതിനളാല് ശതീ. കക.എന്.

ശശതിധരകന അടതിസ്ഥളാന ശമ്പളമം  01.01.2008  മുതല്  5,790/-  കലെയസ  ഉയരത്തെതി നല്കുവളാന്

ഉനത വതിദരളാഭരളാസ  (ബതി)  വകുപതികന  11.06.2014  തതീയതതിയതികലെ  3551/B  4/2011/H.Edn

നമ്പര  കത്തെസ  പ്രകളാരമം  സരക്കളാര  നതിരകദ്ദേശതിക്കുകയമം,  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  6.10.2015
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തതീയതതിയതികലെ  Ad.B/2524/SSUS/2009  നമ്പര  ഉത്തെരവതിലൂകട  അടതിസ്ഥളാന  ശമ്പളമം

01.01.2008 മുതല് 5,790/- കലെയസ ഉയരത്തെതി നല്കുകയമം കചയ്തു.

എനളാല്  01.01.2008  മുതല് ശമ്പളമം  ഉയരത്തെതി  നല്കതിയകപളാള്  2009  -കലെ  9- ളാമം

ശമ്പള പരതിഷ്കരണത്തെതികന ഓപ്ഷന് തതീയതതി സരക്കളാര ഉത്തെരവതിനസ വതിരുദ്ധമളായതി 01.07.2009

-ല് നതിനമം 01.01.2010 കലെക്കസ മളാറതി ശമ്പള നതിരണ്ണയമം നടത്തുകയമം അടതിസ്ഥളാന ശമ്പളത്തെതില്

അരഹമളായതതിലമം  അധതികമം  വരദ്ധനവസ  ഉണളാവകയമം  കചയ്തതിട്ടുണസ.   ഇഇൗ  അപളാകത

പരതിഹരതിക്കളാകതയളാണസ  തുടരനള്ള  ഇന്ക്രതികമന്റുകളുമം  01.07.2014  -കലെ  10  - ളാമം  ശമ്പള

പരതിഷ്കരണകത്തെളാടനുബനതിച്ചുള്ള  ശമ്പള  നതിരണ്ണയവമം  അനുവദതിചതിരതിക്കുനതസ.   വതിശദ

വതിവരങ്ങള്  അനുബനമം   II ആയതി  കചരത്തെതിട്ടുണസ.  ടതിയളാള്ക്കു  1/2010  മുതല് അധതികമം

നല്കളാനതിടയളായ 20,398/- രൂപ ടതിയളാളതില് നതിനമം തതിരതികക ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ.

ഇപ്രകളാരമം  01.07.2009  മുതല് ശതീ.  കക.എന്.  ശശതിധരകന ശമ്പളമം പുനനഃക്രമതീകരതിചസ,

അധതികമം  കകകപറതിയ  തുക  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കുവളാന്  11.02.2016  -കലെ  കക.എസസ.എ/

എസസ.എസസ.യ/എ 5-36/2016  നമ്പര  കത്തു  മുകഖന  സരവ്വകലെളാശളാലെകയളാടസ  ആവശരകപട്ടതി

രുകനങ്കതിലമം തുടരനടപടതികള് സഡതീകരതിക്കുകകയളാ മറുപടതി ലെഭരമളാക്കുകകയളാ കചയ്തതിട്ടതില.  ശമ്പള

നതിരണ്ണയവമളായതി ബനകപട്ട വതിഷയങ്ങളതില്  സമയബനതിതമളായതി തുടരനടപടതി സഡതീകരതിക്കളാ

തതിരതിക്കുന പ്രവണത നതിരുതളാഹകപടുകത്തെണതളാണസ.

II(3)  കഗ്രേഡസ   I   കകഡ്രെെവര ശതീ  .   പതി  .  കക  .   കജളാസതിനസ ചട്ടവതിരുദ്ധമളായതി ശമ്പള നതിരണ്ണയമം   - 
ശമ്പളവമം ബത്തെയമളായതി   13,287/-   രൂപ അധതികമം കകകപറതി  .

സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  കകഡ്രെെവര  ശതീ.  പതി.കക.  കജളാസതിനസ,  കകഡ്രെെവര  കഗ്രേഡസ  II

തസതികയതില്  8  വരഷകത്തെ കസവനമം പൂരത്തെതീകരതിച  31.10.2013  -ല് ഇകദ്ദേഹത്തെതിനസ  ആദര

സമയബനതിത ഹയരകഗ്രേഡസ അനുവദതിച്ചു.  ഇതതിനു കശഷമം 21.02.2015 നസ കഗ്രേഡസ I കകഡ്രെെവര

തസതികയതികലെക്കസ യഥളാക്രമമളായ സ്ഥളാനക്കയറമം ലെഭതിചകപളാള്,  കക.എസസ.ആര.  ഭളാഗമം  I,  ചട്ടമം

28 എ പ്രകളാരമുള്ള ശമ്പള നതിരണ്ണയത്തെതികന ആനുകൂലെരമം വതീണ്ടുമം അനുവദതിച്ചു.  ഇഇൗ അപളാകത

2014-15 ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടതില് ഖണതിക 11(6) ല് പരളാമരശതിചതിരുന.  ചട്ടവതിരുദ്ധമളായതി ശമ്പള

നതിരണ്ണയത്തെതികന  ആനുകൂലെരമം  അനുവദതിചതസ  മൂലെമം  2015-16  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷത്തെതില്

13,287/-  രൂപ  ശമ്പളവമം  ബത്തെകളുമളായതി   അധതികമം  കകകപറതിയതിട്ടുണസ.  അധതികമളായതി

കകകപറതിയ തുകയകട വതിശദളാമംശമം അനുബനമം III ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.  

സമയബനതിത  ഹയരകഗ്രേഡസ  ആനുകൂലെരമം  കകകപറതിയ  ഇകദ്ദേഹത്തെതിനസ  റഗുലെര
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കപ്രളാകമളാഷനതില്  വതീണ്ടുമം ശമ്പള നതിരണ്ണയ ആനുകൂലെരമം നല്കതിയതസ കതറളാകണനസ 30.12.2015

-കലെ എ 5-7 -ാാ  നമ്പര ഓഡതിറസ എന്കഡയറതി മുഖളാന്തതിരമം സരവ്വകലെളാശളാലെകയ അറതിയതിചതിരുന

കവങ്കതിലമം  ഇക്കളാരരത്തെതില് തുടരനടപടതി  സഡതീകരതിക്കുകകയളാ  മറുപടതി  നല്കുകകയളാ  കചയ്തതിട്ടതില.

ശമ്പള  നതിരണ്ണയവമളായതി  ബനകപട്ടുള്ള  ഓഡതിറസ  പരളാമരശങ്ങകള  ഗഇൗരവകരമളായതി

പരതിഗണതികക്കണതുമം സമയബനതിതമളായതി തുടരനടപടതി സഡതീകരതികക്കണതുമളാണസ.

II(4) കമ്പമ്പ്യൂട്ടര ഓപകററരമളാരക്കസ മുന്കളാലെ പ്രളാബലെരകത്തെളാകട ശമ്പളകസ്കെയതില്  ഉയരത്തെതി
നല്കതി    -    അധതികമളായതി  കകകപറതിയ  ശമ്പളവമം  ,    ആനുകൂലെരങ്ങളുമം  ഓഡതിറതില്  
നതിരളാകരതിക്കുന  .

2004 -കലെ ശമ്പള പരതിഷ്കരണ ഉത്തെരവതില് കമ്പമ്പ്യൂട്ടര ഓപകററരമളാരുകട ശമ്പള കസ്കെയതില്

6680-10790  ഉമം  അസതിസ്റ്റന്റുമളാരുകടതസ  7990-12930  ഉമം  ആയതിരുന.   2009  കലെ  ശമ്പള

പരതിഷ്കരണത്തെതില്  കമ്പമ്പ്യൂട്ടര  ഓപകററരമളാരുകടയമം  അസതിസ്റ്റന്റുമളാരുകടയമം  ശമ്പള  കസ്കെയതില്

തുലെരമളാക്കതി  (13900-24040).   ടതി  പരതിഷ്കരതിച ശമ്പള കസ്കെയതിലെതിനസ  01.07.2007  മുതല് മളാതമം

പ്രളാബലെരമുണളായതിരതികക്ക  സരവ്വകലെളാശളാലെ  കമ്പമ്പ്യൂട്ടര  ഓപകററരമളാരക്കസ  അവരക്കസ  നതിയമനമം

ലെഭതിച  21.03.2005  മുതല്  അസതിസ്റ്റന്റുമളാരുകട  ശമ്പള  കസ്കെയതിലെളായ  7990-12930  എന

സളാങ്കല്പതികമളായ കസ്കെയതിലെതില് ശമ്പളമം തതിട്ടകപടുത്തെതി, അതതികന അടതിസ്ഥളാനത്തെതില് 2009- കലെ

ശമ്പള  പരതിഷ്കരണത്തെതില്  ശമ്പളമം  നതിരണ്ണയതിചസ  നല്കളാന്  03.09.2013  -കലെ

എ.ഡതി.ബതി/300/എസസ.എസസ.യ.എസസ/2005  നമ്പര  ഉത്തെരവതിലൂകട  തതീരുമളാനതിക്കുകയമം

തുടരനള്ള ഇന്ക്രതികമന്റുകള് അനുവദതിക്കുകയമം കചയ്തു.  ഇഇൗ അപളാകതക  2014-15  ഓഡതിറസ

റതികപളാരട്ടതികന ഖണതിക നമം.11(5)  ല് പരളാമരശതിചതിട്ടുള്ളതളാണസ.   അനരഹമളായ കസ്കെയതിലെതില്

മുന്കളാലെ പ്രളാബലെരകത്തെളാകട ശമ്പള നതിരണ്ണയമം അനുവദതിചതു മൂലെമം തന്വരഷമം അധതികമളായതി

കകകപറതിയ  1,28,232/-  രൂപ കമ്പമ്പ്യൂട്ടര ഓപകററരമളാരളായ ശതീമതതി.  ജതിജതി ഇഇൗരളാളതി,  ശതീമതതി

സുമ.  ടതി.സതി  എനതിവരതില്  നതിനമം  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കളാന്  നടപടതി  സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

അധതികമളായതി കകകപറതിയ ശമ്പളത്തെതികന വതിശദളാമംശമം അനുബനമം IV - ല് കചരത്തെതിട്ടുണസ.

II(5) കവഹതിക്കതിള്  സൂപരകകവസര  തസതികയകട  അധതികച്ചുമതലെയസ  ചളാരജസ  
അലെവന്സസ   -   സരവ്വകലെളാശളാലെയസ അധതിക സളാമ്പത്തെതിക ബളാദ്ധരത

1997  കലെ  ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ  സ്റ്റളാറമ്പ്യൂട്ടതികലെ  അധരളായമം  IV,

ഭളാഗമം  2,  ചട്ടമം  7  -കലെ  കഷഡമ്പ്യൂള്  പ്രകളാരമം  കവഹതിക്കതിള്  സൂപരകകവസര  തസതിക

സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  നതിലെവതിലെതില.   പ്രസ്തുത  തസതിക  സൃഷതിക്കളാന്  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ

സരക്കളാര അനുമതതിയമം ലെഭതിചതിട്ടതില.  എനളാല് സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ ഒരു സതീനതിയര കഗ്രേഡസ
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കകഡ്രെെവരക്കസ  കവഹതിക്കതിള്  സൂപരകകവസരറുകട  അധതികച്ചുമതലെ  ഏല്പതിക്കുവളാനുമം  ചളാരജസ

അലെവന്സളായതി മളാസമം 1000/- രൂപ അനുവദതിക്കളാനുമം സരവ്വകലെളാശളാലെ തതീരുമളാനതിചതിരുന.

സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  നതിലെവതിലെതിലളാത്തെ  തസതികയകട  കപരതില്  അധതികച്ചുമതലെ

നതിരവ്വഹതിചതതിനസ  ചട്ടങ്ങള് പളാലെതിക്കളാകത ചളാരജസ അലെവന്സസ  അനുവദതിച സരവ്വകലെളാശളാലെ

ഉത്തെരവസ റദ്ദേസ  കചയണകമനമം,  ഇഇൗ ഇനത്തെതില് നല്കതിയ തുക തതിരതികക ഇഇൗടളാക്കണകമനമം

2014-15  ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടതില്  ഖണതിക  നമം.11(7)  ആയതി  പരളാമരശതിചതിരുന.   2015-16

സളാമ്പത്തെതിക  വരഷത്തെതിലമം,  കവഹതിക്കതിള്  സൂപരകകവസര  തസതികയകട  അധതികച്ചുമതലെ

നതിരവ്വഹതിചതതിനസ  സതീനതിയര  കഗ്രേഡസ  കകഡ്രെെവരമളാരളായ  ശതീ.  എസസ.ഹരഷനുമം,  ശതീ.  പതി.കക.

ഉണ്ണതിക്കുമം ചളാരജസ അലെവന്സസ അനുവദതിചതിട്ടുണസ.  വതിശദ വതിവരങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

ശതീ  .   ഹരഷന് എസസ  .   കകഡ്രെെവര സതീനതിയര കഗ്രേഡസ

മളാസമം ബതില് നമം തതീയതതി തുക

മളാരചസ  2015 01/2015-16 01.04.2015 1000.00

ഏപ്രതില് 2015 92/2015-16 27.04.2015 1000.00

കമയസ 2015 210/2015-16 30.05.2015 1000.00

ജൂണ് 2015 309/2015-16 30.06.2015 1000.00

ജൂകകലെ 2015 361/2015-16 25.07.2015 1000.00

ഓഗസ്റ്റസ 2015 467/2015-16 15.08.2015 1000.00

ആകക 6000.00

ഉണ്ണതി  .   പതി  .  കക  ,   കകഡ്രെെവര കഗ്രേഡസ   I

മളാസമം ബതില് നമം തതീയതതി തുക

ജനുവരതി 2016 955/2015-16 30.01.2016 1000.00

കഫബ്രുവരതി 2016 1027/2015-16 29.02.2016 1000.00

ആകക 2000.00

കമല് വതിശദതീകരതിച  പ്രകളാരമം  ചളാരജസ  അലെവന്സസ  ഇനത്തെതില് കകകപറതിയ  8,000/-

രൂപ  ബനകപട്ട  ഉകദരളാഗസ്ഥരതില്  നതിനമം  തതിരതികക  ഇഇൗടളാകക്കണതുമം  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ

സ്റ്റളാറമ്പ്യൂട്ടതിനു  വതികധയമളായതി  മളാതമം  നതിയമനങ്ങള്  നടത്തുനതതിനു  ഭളാവതിയതില്

ശദ്ധതികക്കണതുമളാണസ.
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II(6) കകലെബ്രറതി അറന്ഡരമളാരുകട നതിയമനമം അപളാകതകള്

കകലെബ്രറതി  അറന്ഡരമളാരുകട  5  തസതികകള്,  ഉനത വതിദരളാഭരളാസ  (ബതി)  വകുപതികന

07.06.2014  -കലെ  255/2014  നമ്പര  സരക്കളാര  ഉത്തെരവസ  പ്രകളാരമം  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ

അനുവദതിചതിരുന.   കകലെബ്രറതി സയന്സതില് ഡതികപളാമ സരട്ടതിഫതിക്കറസ കകളാഴസ കയളാഗരതയള്ള,

തളാഴ്ന്ന  ശമ്പളകസ്കെയതിലെതില്  കജളാലെതി  കചയ്യുന ജതീവനക്കളാരതില് നതിനമം ഉകദരളാഗക്കയറമം നല്കതി

9190-15780  ശമ്പളകസ്കെയതിലെതില്   നതിയമതിക്കളാനളാണസ  നതിരകദ്ദേശതിചതിരുനതസ.   03.07.2011,

19.11.2015  തതീയതതികളതികലെ  എ.ഡതി.ബതി/2036/എസസ.എസസ.യ.എസസ/2012  നമ്പര

സരവ്വകലെളാശളാലെ ഉത്തെരവതിലൂകട ഓഫതീസസ അറന്ഡുമളാരളായതിരുന ശതീ.  പതി.ജതി.  മകനളാജസ,  ശതീ.

പതി.പതി.എമം മുസഫ, ശതീമതതി വതി.  അജതിത കുമളാരതി പളാരട്ടസ കകടമം സഡതീപരമളാരളായതിരുന ശതീ.  വതി.

രളാമചന്ദ്രന്,  ശതീ.  ബതിനു  കസബളാസ്റ്റരന്  എനതിവകര  കകലെബ്രറതി  അറന്ഡര  തസതികയതികലെയ്ക്കു

നതിയമതിചതിരുന.   ഇവരുകട  നതിയമനവമളായതി  ബനകപട്ടസ  തളാകഴപറയന  അപളാകതകള്

പരതിഹരതികക്കണതളാണസ.

1. കകലെബ്രറതി  അറന്ഡര  തസതികയകട  കയളാഗരത  കകലെബ്രറതി  സയന്സതില്

ഡതികപളാമ/സരട്ടതിഫതിക്കറസ കകളാഴസ എനതളാണസ.  എനളാല് ശതീ. പതി.എമം. മുസഫ, ശതീ. രളാമചന്ദ്രന്,

ശതീ.  ബതിനു  കസബളാസ്റ്റരന്  എനതിവരക്കസ  നതിരദ്ദേതിഷ  കയളാഗരതയള്ളതളായതി  ഇവരുകട

കസവനപുസകത്തെതില് കരഖകപടുത്തുകകയളാ,  നതിരദ്ദേതിഷ കയളാഗരത കതളതിയതിക്കുന സരട്ടതിഫതിക്കറസ

ഹളാജരളാക്കതിയതതികന കതളതിവ കരഖ ഫയലെതില് സൂക്ഷതിക്കുകകയളാ കചയ്തതിട്ടതില.

2. 1997  -കലെ  ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ  സ്റ്റളാറമ്പ്യൂട്ടതികലെ  അധരയമം  IV,

ഭളാഗമം  2,  ചട്ടമം  7  -കലെ  അനധരളാപക  ജതീവനക്കളാരുകട  കയളാഗരത,  നതിയമന  രതീതതി,  ശമ്പള

കസ്കെയതില്  എനതിവകയപറതി  പ്രതതിപളാദതിക്കുന  കഷഡമ്പ്യൂളതില്  കകലെബ്രറതി  അറന്ഡര  തസതിക

ഉള്കപടുത്തെതിയതിട്ടതില.  ടതി  സരക്കളാര  ഉത്തെരവതികന   അടതിസ്ഥളാനത്തെതില്   കമല്  വതിവരങ്ങള്

സ്റ്റളാറമ്പ്യൂട്ടതില് ഉള്കപടുത്തുനതിതതിനു നടപടതി സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

കമല് അപളാകതകള്ക്കു വതിശദതീകരണമം ലെഭരമളാകക്കണതളാണസ.

II(7) സരക്കളാര  ഉത്തെരവതിനസ  വതിരുദ്ധമളായതി  അധതിക  യളാതളാബത്തെ  അനുവദതിചതസ  
അമംഗതീകരതിക്കുനതില  .

16.06.2015  മുതല്  17.06.2015  വകര സരവ്വകലെളാശളാലെയതില് കവചസ നടത്തെതിയ ബതി.എ

നൃത്തെവതിഭളാഗമം  പ്രളാക്ടതിക്കല് പരതീക്ഷയസ എക്കസ്റ്റണല് എകളാമതിനറളായ ശതീമതതി.കലെളാമണലെമം
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ആരര കമളാഹനസ (അടതിസ്ഥളാന ശമ്പളമം - 18,800/-)  യളാതളാബത്തെയതിനത്തെതില് 15.10.2015 -ല്

കചക്കസ നമ്പര 080767 പ്രകളാരമം 3,062/- രൂപ അനുവദതിച്ചു നല്കതിയതിട്ടുണസ.  യളാതളാബത്തെയതിന

ത്തെതില് ടതി തുക നല്കതിയതതികലെ അപളാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.

1. 01.07.2009 കലെ കപ റതിവതിഷന് ഉത്തെരവസ പ്രകളാരമം 18,800 /- രൂപ അടതിസ്ഥളാന ശമ്പളമം

വളാങ്ങുന ഉകദരളാഗസ്ഥകന കഗ്രേഡസ 2(ബതി) കളാറഗറതിയതിലെളാണസ ഉള്കപടുത്തെതിയതിരതിക്കുനതസ.

2. കമല് കളാറഗറതിയതില് ഉള്കപട്ട ഉകദരളാഗസ്ഥരക്കസ പ്രതതി ദതിനമം 200/- രൂപയളാണസ ഡതി.എ 

അനുവദതിചതിരതിക്കുനതസ.  ആയതു  പ്രകളാരമം  ഈ  ഗണത്തെതില്കപട്ട  ഉകദരളാഗസ്ഥരക്കസ  

അനുവദനതീയമളായ ഇന്സതികഡനല് ചളാരജസ 100/- രൂപയളാണസ. 

3. കഗ്രേഡസ 2(ബതി) വതിഭളാഗത്തെതില് കപട്ട ഉകദരളാഗസ്ഥരക്കസ കമല് യളാതയസ  III AC കയളാ III 

AC  സഇൗകരരമതിലളാത്തെ  കടയതിനുകളതില്  ഒനളാമം  ക്ലളാസ്സസ  യളാതളാ  സഇൗകരരവമം  

അനുവദനതീയമളാണസ.  നതിലെവതികലെ കടയതിന് യളാതളാ  നതിരക്കനുസരതിചസ  ആയതനുസരതിചസ  

എറണളാകുളമം - അങ്കമളാലെതി യളാതയസ  232/- രൂപ മളാതമളാണസ അനുവദനതീയമളായതിട്ടുള്ളതസ.

കമല് നതിയമങ്ങള് പളാലെതിക്കളാകത യളാതളാബത്തെ അനുവദതിചതതിലൂകട അധതികമം നല്കതിയ

തുകയകട വതിശദ വതിവരമം ചുവകട കചരക്കുന.

നല്കതിയ തുക നല്കകണ തുക വരതരളാസമം

തൃപ്പൂണതിത്തുറ - എറണളാകുളമം 
(8 കതി.മതി.ബസ്സസ)   16.06.2015

7.00 തൃപ്പൂണതിത്തുറ - എറണളാകുളമം (8 
കതി.മതി.ബസ്സസ)   16.06.2015

7.00 -

എറണളാകുളമം -അങ്കമളാലെതി 
(കടയതിന്)

593 എറണളാകുളമം -അങ്കമളാലെതി 
(കടയതിന്)

232 361

അങ്കമളാലെതി- കളാലെടതി (ഓകട്ടളാ ) 56 അങ്കമളാലെതി- കളാലെടതി (ഓകട്ടളാ ) 56 -

തളാമസ്സമം ( 2 ഡതി.എ ) 500 തളാമസ്സമം ( 2 ഡതി.എ ) 400 100

കഹളാണകററതിയമം  ( 2 ദതിവസ്സമം) 1000 കഹളാണകററതിയമം  ( 2 ദതിവസ്സമം) 1000 -

ഇന്സതിഡനല് ചളാരജസ 125 ഇന്സതിഡനല് ചളാരജസ 100 25

കളാലെടതി - അങ്കമളാലെതി (ഓകട്ടളാ ) 
17.06.2015

56 കളാലെടതി - അങ്കമളാലെതി (ഓകട്ടളാ ) 
17.06.2015

56 -

അങ്കമളാലെതി - എറണളാകുളമം 
(കടയതിന്)

593 അങ്കമളാലെതി - എറണളാകുളമം 
(കടയതിന്)

232 361

എറണളാകുളമം -തൃപ്പൂണതിത്തുറ 
(8 കതി.മതി ബസസ )

7.00 എറണളാകുളമം -തൃപ്പൂണതിത്തുറ 
(8 കതി.മതി ബസസ )

7.00 -

ഇന്സതിഡനല് ചളാരജസ 125 ഇന്സതിഡനല് ചളാരജസ 100 25

ആകക 3062 ആകക 2190 872
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ശതീ. കലെളാമണലെമം ആരര കമളാഹനസ യളാതളാബത്തെയതിനത്തെതില് 872/-  രൂപ (3062-2190

=  872)  അധതികമം  നല്കതിയതിട്ടുണസ.   ഇഇൗ  അപളാകതകള് ചൂണതിക്കളാണതിച്ചുകകളാണസ  നല്കതിയ

ഓഡതിറസ  എന്കഡയറതിക്കസ  മറുപടതി  ലെഭരമളാക്കളാത്തെ സളാഹചരരത്തെതില് അധതിക  തുക ഓഡതിറതില്

നതിരളാകരതിക്കുന.  872/- രൂപ ബനകപട്ടവരതില് നതിനമം ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ.

II(8) ദൂരപരതിധതി കണക്കളാക്കളാകത യളാതളാബത്തെ നല്കതിയതസ അമംഗതീകരതിക്കുനതില  .

കളാലെടതി  സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  തളാകഴ  പറയന വഡ്രെെവരമളാരക്കസ   വതിവതിധ

മളാസങ്ങളതില്  ഓഫതീസസ  വളാഹനമം  ഓടതിചതതിനസ  14,765/-  രൂപ  യളാതളാ  ബത്തെയതിനത്തെതില്

അനുവദതിചതിട്ടുണസ.  വതിശദളാമംശങ്ങള് തളാകഴ കകളാടുക്കുന

ഉകദരളാഗസ്ഥകന കപരസ  മളാസമം യളാത നടത്തെതിയ സ്ഥലെമം/ ദൂരമം വഇൗചര
നമ്പര/തതിയതതി

തുക

ശതീ. പതി.കക.ഉണ്ണതി 2/2015 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 1989 / 1.9.2015 1900.00

4/2015 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 1991/1.9.2015 500.00

6/2015 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 1993/1.9.2015 1820.00

8/2014 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 142/16.4.2015 2200.00

10/2014 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി ) 143/16.4.15 1800.00

12/2014 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 145/16.4.15 1820.00

ശതീ.കജയസ കമളാന്.കക.പതി 3/2015 കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 1945/24.8.15 1800.00

കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി ) 1947/24.8.15 1800.00

കളാലെടതി - കപരുമ്പളാവൂര ( 7 കതി.മതി) 1949/24.8.15 1125.00

ആകക 14765.00

അപളാകതകള്
1. കകരള സരവ്വതീസസ  റൂള് പളാരട്ടസ  1  റൂള്  63  പ്രകളാരമം ഒരു ജതീവനക്കളാരകന  ആസ്ഥളാന  

കകന്ദ്രത്തെതിനു ചുറ്റുമം 8 കതി.മതീ  വരളാസളാരദ്ധത്തെതിലള്ള സ്ഥലെകത്തെ ആസ്ഥളാനമളായതിട്ടളാണസ  

പരതിഗണതിക്കുക.  അതതിനളാല് ജതീവനക്കളാരന്  ആസ്ഥളാനത്തെതിനുള്ളതില്  യളാത  

കചയ്തളാല് അതസ എത കതികലെളാമതീററളായളാല് കപളാലമം അതതിനസ യളാതളാപടതിക്കസ  

അരഹതയതില.

2. കമല് പറഞ ജതീവനക്കളാര യളാത കചയ്തതിരതിക്കുന ദൂരമം ആസ്ഥളാന കകന്ദ്രത്തെതില് നതിനള്ള

വൃത്തെപരതിധതി  കണക്കളാക്കതിയളാല്  7  കതി.മതീററളായതതിനളാല്   കകരള  സരവ്വതീസസ  റൂള്  

പളാരട്ടസ 1 റൂള് 63 പ്രകളാരമം  യളാതളാ ബത്തെക്കസ അരഹതയതില.
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കമല് ഉത്തെരവകള് ലെമംഘതിച്ചുകകളാണസ നല്കതിയ ടതി  കചലെവസ  ഓഡതിറതില് അമംഗതീകരതിക്കു

നതില.   ഇഇൗ  അപളാകതകള്  ചൂണതിക്കളാണതിച്ചുകകളാണസ  നല്കതിയ  ഓഡതിറസ  എന്കഡയറതിക്കസ

3.5.2017 -ല് ലെഭതിച മറുപടതിയതില് കളാലെടതിയതില് നതിനമം കപരുമ്പളാവൂര ബസസ സ്റ്റളാന്ഡസ,  കപളാസ്റ്റസ

ഓഫതീസസ  വകര യളാത കചയ്യുനതു മൂലെമം  ഏകകദശമം  23  കതി.  മതീറര  ഒരു ദതിവസത്തെതില് യളാത

നടകത്തെണതി വനതളാകണനമം ആയതതിനളാല് ഇഇൗ യളാത 8 കതി. മതീററതില് കൂടുതല്  ഉള്ളതതിനളാല്

പരളാമരശമം  ഒഴതിവളാക്കണകമനമം  അഭരരത്ഥതിച്ചു.   എനളാല്  ഇഇൗ  മറുപടതി  ഓഡതിറസ

അമംഗതീകരതിക്കുനതില.  കമല് ചട്ട പ്രകളാരമം ഒരു ദതിവസമം എത കതി.  മതീറര യളാത നടത്തെതിയളാലമം

യളാതളാബത്തെ അനുവദനതീയമല.  ഇക്കളാരണത്തെളാല് യളാതളാബത്തെയതിനത്തെതില്  നല്കതിയ ഇഇൗ

തുക ബനകപട്ട ജതീവനക്കളാരനതില് നതിനമം ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ.

 II(9)  ഒരു  ദതിവസകത്തെ  യളാതയസ  രണസ  ഇന്സതികഡനല്  ചളാരജസ  അനുവദതിചതസ  
ക്രമപ്രകളാരമല  .

കകരള  സരവ്വതീസസ  ചട്ടങ്ങളതികലെ  ഭളാഗമം  II,  റൂള്  63പ്രകളാരമം  ഒരു  ഉകദരളാഗസ്ഥന് ഒകര

ദതിവസമം ഒനതില് കൂടുതല്  യളാതകള് കചയ്തളാല് ആകക യളാതളാ ദൂരത്തെതിനളാണസ ഇന്സതികഡനല്

എക്സ്കപന്സസ (ഐ.സതി )  അനുവദതിക്കുനതസ.   എനളാല് തളാകഴ പറയന  ജതീവനക്കളാരക്കസ

ഒകര  ദതിവസമം  തകന  രണസ  തവണ  കടയതിന്  യളാത   നടത്തെതിയതതിനസ  ചട്ടവതിരുദ്ധമളായതി

ഇന്സതികഡനല് ചളാരജസ അനുവദതിച്ചുനല്കതിയതിട്ടുണസ.വതിശദളാമംശങ്ങള് തളാകഴ കകളാടുക്കുന. 

ജതീവനക്കളാരകന
കപരസ /തസതിക

യളാത
കചയ്ത

തതിയതതി 

യളാത കചയ്ത
സ്ഥലെമം

കടയതിന്
ചളാരജസ

 നല്കതിയ
ഇന്സതി
കഡനല്
ചളാരജസ

നല്കകണ
ഇന്സതികഡ

നല്
ചളാരജസ

വഇൗചര / കചക്കസ
/തതിയതതി

അധതികമം
നല്കതിയ

തുക

മത്തെളായതി
കുഞസ.കക.എ
ഓവരസതീയര

8.1.15 കകളായതിലെളാണതി
(മടക്കമം)

380 200 100 4019/24.2.16 100

10.2.15        ,, 380 200 100 4021/24.2.16 100

7.4.15        ,, 380 200 100 4022/24.2.16 100

24.11.15  തതിരുവനന്തപുരമം
(മടക്കമം)

325 200 100 4020/24.2.16 100

ബതിന.ആര
സതീനതി.കഗ്രേഡസ

അസതി.

4.7.15         ,,     325 200 100 2837/17.11.15 100

17.7.15         ,, 325 200 100 2837/17.11.15 100

അച്ചുതനുണ്ണതി
ചളാത്തെനളാട്ടസ

6.3.14  കുകുുറതിപ്പുറമം -
കളാലെടതി

540 250 125 083066/18.8.15 125

വതി.സതി.ഹളാരതീസസ 6.3.14 കകളാട്ടയമം-
കളാലെടതി

540 250 125 083066/18.8.15 125

രളാധളാകൃഷ്ണന് .
പതി.എസസ.

6.3.14 കകളാട്ടയമം-
കളാലെടതി

540 250 125 083066/18.8.15 125

                                                                                                                              ആകക 975
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ഇക്കളാരരങ്ങളതിലള്ള  വതിശദതീകരണമളാവശരകപട്ടുകകളാണസ   നല്കതിയ  ഓഡതിറസ

എന്കഡയറതിക്കസ  മറുപടതി  ലെഭതിക്കളാത്തെ  സളാഹചരരത്തെതില്  ഈ  975/-   രൂപയകട   കചലെവസ

ഓഡതിറതില് നതിരളാകരതിക്കുന. ഈ തുക ബനകപട്ട ജതീവനക്കളാരതില് നതിനമം ഈടളാകക്കണതളാണസ.

II(10) ചട്ട വതിരുദ്ധമളായതി അധതിക യളാതളാബത്തെ അനുവദതിചതസ അമംഗതീകരതിക്കുനതില  .

  ശതീ.കക.എ യൂസഫസ ,കഡപമ്പ്യൂട്ടതി രജതിസ്ട്രെളാര 04.06.2015 ല് എറണളാകുളത്തുകവചസ നടന

കകരള സമംസ്ഥളാന നമ്പ്യൂനപക്ഷ കമതീഷകന സതിറതിമംഗതില് പകങ്കടുത്തെതതിനസ 21.07.2015 ല് കചക്കസ

നമ്പര 080351 പ്രകളാരമം 1329/-രൂപ യളാതളാബത്തെയതിനത്തെതില് വകപറതിയതിട്ടുണസ.  യളാതളാഡയറതി

പ്രകളാരമം   ശതീ.കക.എ യൂസഫസ കളാലെടതിയതില് നതിനമളാണസ യളാത തുടങ്ങതിയതസ.  കകരള സരവ്വതീസസ

ചട്ടങ്ങള് പ്രകളാരമം ഏറവമം ഹൃസഡമളായ യളാതളാദൂരത്തെതിനളാണസ യളാതളാബത്തെ കണക്കളാകക്കണതസ.

ഇതതിനു  വതിരുദ്ധമളായതി   ഇകദ്ദേഹമം  അങ്കമളാലെതിയതില്  നതിനമം  എറണളാകുളമം   കനളാരത്തെതികലെക്കസ

കറയതില് മളാരഗ്ഗമം സഞ്ചരതിചതളായതി കളാണതിച്ചുകകളാണളാണസ യളാതളാബത്തെ വകപറതിയതിരതിക്കുനതസ.

കളാലെടതിയതില് നതിനമം എറണളാകുളകത്തെക്കസ കറളാഡസ മളാരഗ്ഗമളാണസ ഏറവമം ഹൃസഡമളായ യളാതളാ ദൂരമം.

ആയതതിനളാല്  ശതീ.കക.എ യൂസഫതിനസ   അനുവദനതീയമളായ യളാതളാബത്തെ 250/-  രൂപയളാണസ.

എനളാല് ഇതതിനസ പകരമളായതി  1079/-  രൂപ  (1329-250 = 1079)  അധതികമം അനുവദതിചതിട്ടുണസ.

ഇക്കളാരരമം  ചൂണതിക്കളാണതിച്ചുകകളാണസ  നല്കതിയ  ഓഡതിറസ  എന്കഡയറതിക്കസ  മറുപടതി  ലെഭതിക്കളാത്തെ

സളാഹചരരത്തെതില്  അധതികമം അനുവദതിച തുകയളായ  1079/-  രൂപ ഓഡതിറതില് നതിരളാകരതിക്കുന.

ഇഇൗ തുക ബനകപട്ടവരതില് നതിനമം ഇഇൗടളാകക്കണതളാണസ.

II(11)  ഓണമം  അഡഡളാന്സസ    -    സരക്കളാര  ഉത്തെരവസ  പളാലെതിക്കളാകത  ഉയരന നതിരക്കതില്  
 നല്കുന  .

7.8.2015 തതീയതതിയതികലെ സരക്കളാര ഉത്തെരവസ (അചടതി) നമം. 338/15/ധന പ്രകളാരമം 2015

വരഷമം ജതീവനക്കളാരക്കസ  ഓണത്തെതിനസ  മുന്കൂറളായതി അനുവദതിചതസ  10,000/-  രൂപയളാണസ.   ഇഇൗ

തുക 5 തുലെര ഗഡുക്കളളായതി തതിരതികക ഇഇൗടളാക്കണകമനമം ഉത്തെരവതില് വരക്തമളാക്കതിയതിട്ടുണസ.

സരവ്വകലെളാശളാലെ  ജതീവനക്കളാരക്കസ  ഓണമം  അഡഡളാന്സസ  നല്കുനതുമളായതി  ബനകപട്ടസ

പ്രകതരകമളായതി ഉത്തെരവകള് ഉണളാകളാത്തെ സളാഹചരരത്തെതില്  ടതി ഉത്തെരവതില്  പ്രതതിപളാദതിചതിട്ടുള്ള

10,000/-  രൂപ  മളാതമളാണസ  ഓണമം  അഡഡളാന്സതിനസ  അരഹമളായതിട്ടുള്ളതസ.   എനളാല്

സരവ്വകലെളാശളാലെ ജതീവനക്കളാരക്കസ 20,000/- രൂപ ഓണമം അഡഡളാന്സളായതി നല്കുകയമം ഇഇൗ തുക

10 തുലെര ഗഡുക്കളളായതി തതിരതികക ഇഇൗടളാക്കുകയമം കചയ്തു.  അതളായതസ തുക അനുവദതിചതതിലമം 
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ആയതു  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കുനതതിനുള്ള  ഗഡുക്കള്  അനുവദതിചതതിലമം  സരക്കളാര  ഉത്തെരവസ

സരവ്വകലെളാശളാലെ പളാലെതിചതിട്ടതില.  

സരവ്വകലെളാശളാലെ ഒരു ഗ്രേളാനസ  -  ഇന്  -  എയ്ഡസ സ്ഥളാപനമളാണസ.   ഉനത വതിദരളാഭരളാസ

വകുപതികന  5.5.2016  -കലെ  10423/ബതി2/2006  കത്തെസ  പ്രകളാരമം  ഗ്രേളാനസ  ഇന്  എയ്ഡസ

സ്ഥളാപനങ്ങള്  സരക്കളാര  നതിശ്ചയതിക്കുന  നതിരക്കതില്  തകനയളാണസ  ഓണത്തെതിനസ  മുന്കൂര

നല്കകണതുമം  ആയതു  തതിരതികക  ഇഇൗടളാകക്കണതുമം.   ആയതതിനളാല്   വരുമം  വരഷങ്ങളതില്

സരക്കളാര  ഉത്തെരവതിനു  വതികധയമളായതി  മളാതമം  ഓണമം  അഡഡളാന്സസ  നല്കുവളാന്

ശദ്ധതികക്കണതളാണസ.

II(12) കമഡതിക്കല് റതീ ഇകമ്പഴസകമനസ സരക്കളാര നതിരകദ്ദേശങ്ങള് പളാലെതിക്കുനതില  .

15.02.2017 -കലെ ജതി.ഒ(പതി) 60/2017/ഫതിന് സരക്കളാര ഉത്തെരവസ പ്രകളാരമം ഇ.എസസ.കഎ

സ്കെതീമതിനസ കതീഴതിലെലളാത്തെ എലളാ കപളാതുകമഖലെളാ സഡയമംഭരണ സ്ഥളാപനങ്ങളുമം  1960 -കലെ കകരള

ഗവണ്കമനസ കസരവ്വനസസസ കമഡതിക്കല് അറന്ഡന്സസ റൂള്സസ പതിന്തുടകരണതളാണസ.  എനളാല്

സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഇഇൗ  ഉത്തെരവസ  പളാലെതിച്ചുകകളാണല  കമഡതിക്കല്  റതീ  ഇകമ്പഴസകമനസ  നല്കതി

വരുനതസ.  സരവ്വകലെളാശളാലെ നതിലെവതില് പതിന്തുടരുനതസ " ശതീ ശങ്കരളാചളാരര യൂണതികവഴതിറതി ഓഫസ

സളാന്സതിറസ എമംകപളായതീസസ കമഡതിക്കല് അറന്ഡന്സസ റൂള്സസ  1997  ” ആണസ.  27.5.1997 -ല്

സതിന്ഡതികക്കറസ  അമംഗതീകരതിച  ഇഇൗ  ചട്ടങ്ങള്ക്കസ  സരക്കളാര  അമംഗതീകളാരമം  ലെഭതിചതിട്ടതില.   ഇഇൗ

കമഡതിക്കല്  റതീ  ഇകമ്പഴസകമനസ  ചട്ടങ്ങളതില്   അമംഗതീകരതിക്കകപട്ട  ചതികതിതകകള  കുറതികചളാ,

ഒഇൗഷധങ്ങകളക്കുറതികചളാ  പ്രതതിപളാദതിക്കുനതില.   ആയതതിനളാല്  സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ

സതിന്ഡതികക്കറസ മതീറതിമംഗസ അമംഗതീകരതിച കമഡതിക്കല് അറന്ഡന്സസ ചട്ടങ്ങള് സരക്കളാര ഗസറതില്

പ്രസതിദ്ധതീകരതിചസ  നതിയമളാനുസരണമളാക്കുനതു  വകര  15.2.2007  -കലെ  സരക്കളാര  ഉത്തെരവസ

അനുസരതിചസ  സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  കമഡതിക്കല്  റതീ  ഇകമ്പഴസകമനസ  അനുവദതികക്കണതുമം

അനരഹമളായതി  തുക  കചലെവഴതിക്കുനതികലനസ  ഉറപളാകക്കണതുമളാണസ.   ഇഇൗ  കളാരരങ്ങള്  മുന്

ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടുകളതില് ചൂണതിക്കളാണതിചതിട്ടുമം  സരവ്വകലെളാശളാലെ നളാളതിതു വകര ഇതതിനു കവണ

തുടര നടപടതികള് സഡതീകരതിചതിട്ടതിലകയന വതിവരമം സതിന്ഡതികക്കറതികന ശദ്ധയതില്കപടുത്തുന.

II(13) സളാമൂഹരശളാസ്ത്ര ഭളാഷളാ വതിഷയങ്ങളതികലെ അധരളാപകരക്കസ ഗകവഷണ കസ്കെളാളരഷതിപസ
-   മളാരഗ്ഗകരഖയസ വതിരുദ്ധമളായതി തുക അനുവദതിച്ചു  .

സളാമൂഹരശളാസ്ത്രത്തെതിലമം  ഭളാഷളാവതിഷയങ്ങളതിലമുള്ള  അധരളാപകരക്കസ  കകരളത്തെതിനു
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പുറത്തുള്ള  സരവ്വകലെളാശളാലെകളതിലമം  കസനറുകളതിലമം  ഗകവഷണമം  നടത്തുനതതിനസ

ഉനതവതിദരളാഭരളാസ വകുപതില് നതിനസ 25 ലെക്ഷമം രൂപ തളാകഴപറയമം പ്രകളാരമം സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു

ലെഭതിച്ചു.

ജതി.ഒ(ആര.ടതി) നമം.229/2011 ഉ.വതി തതീയതതി 8.2.2011  20 – ലെക്ഷമം

ജതി.ഒ(ആര.ടതി) നമം.1491/2011 ഉ.വതി തതീയതതി 16.9.2011 - 5 ലെക്ഷമം

ഇഇൗ  തുകകള്  യഥളാക്രമമം  ഡതി.ഡതി  നമം.  414150/24.3.2011,   ഡതി.ഡതി.

നമം.106576/12.1.2012  പ്രകളാരമം സരവ്വകലെളാശളാലെളാ ഫണതില് വരവതികലെടുത്തു.  കസ്കെളാളരഷതിപസ

അനുവദതിക്കുനതതിനുള്ള മളാരഗ്ഗകരഖ അയച്ചു നല്കുവളാന് സരവ്വകലെളാശളാലെ അഭരരത്ഥതിച്ചുകവങ്കതിലമം

ഉനത  വതിദരളാഭരളാസ  വകുപതില്  നതിനസ  ആയതസ  ലെഭരമളായതില.   അതതിനളാല്  സരവ്വകലെളാശളാലെ

രൂപകപടുത്തെതിയ മളാരഗ്ഗകരഖ സതിന്ഡതികക്കറസ അമംഗതീകരതിച്ചു നല്കതിയതതിനുസരതിചസ കസ്കെളാളരഷതിപസ

അനുവദതിക്കളാനുമം  അകപക്ഷ  സഡതീകരതിക്കളാനുമം  സരവ്വകലെളാശളാലെ  തതീരുമളാനകമടുത്തു.

കസ്കെളാളരഷതിപതിനസ  ആകക ഒരു അകപക്ഷകന് മളാതമളാണുണളായതസ.   സമംഗതീത  വതിഭളാഗത്തെതികലെ

അസതി. കപ്രളാഫസറളായ ശതീ. കക. അരവതിനളാക്ഷനസ കസ്കെളാളരഷതിപസ അനുവദതിക്കളാന് 16.4.2013-ല്

കചരന സതിന്ഡതികക്കറസ കയളാഗമം അമംഗതീകളാരമം  നല്കതി.  ഉനത വതിദരളാഭരളാസ വകുപതില് നതിനസ

8.5.2013  -കലെ  പതി.3/31704/2011  പ്രകളാരമം  മളാരഗ്ഗകരഖ  ലെഭരമളായതി.   സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഇഇൗ

മളാരഗ്ഗകരഖയതികലെ പ്രസക്തഭളാഗങ്ങള് കൂടതി ഉള്കപടുത്തെതി പുതുക്കതിയ മളാരഗ്ഗകരഖ പുറകപടുവതിച്ചു.

പളാപനളാശമം ശതിവകന കദവതീകൃതതികകളപറതി മദളാസസ മമ്പ്യൂസതികസ അക്കളാദമതിയതില് കപ്രളാജക്ടസ

കചയ്യുനതതിനളാണസ  ശതീ  അരവതിനളാക്ഷനസ  കസ്കെളാളരഷതിപസ  അനുവദതിചതസ.   കസ്കെളാളരഷതിപളായതി

പരമളാവധതി  10  മളാസമം വകര തുക അനുവദതിക്കളാനളാണസ  മളാരഗ്ഗകരഖയതില് നതിരകദ്ദേശതിചകതങ്കതിലമം

കപ്രളാജക്ടസ  പൂരത്തെതീകരതിക്കുനതതിനുള്ള  ഏകകദശ  കചലെവളായതി  അധരളാപകന്  ആവശരകപട്ട

115000/-  രൂപ  3  തവണയളായതി  മുന്കൂര  അനുവദതിക്കുകയളാണസ  കചയ്തതസ.   മുന്കൂര

നല്കതിയതതികന വതിവരമം ചുവകട കചരക്കുന.  

ഉത്തെരവ നമ്പരുമം തതീയതതിയമം     തുക

അക്കളാദമതികസ സതി2/1929/Sch/SSE/Lang/2011/SSUS തതീയതതി 28.04.2015   30,000.00

അക്കളാദമതികസ സതി2/1929/Sch/SSE/Lang/2011/SSUS തതീയതതി 08.06.2015   55,000.00

അക്കളാദമതികസ സതി2/1929/Sch/SSE/Lang/2011/SSUS തതീയതതി 28.10.2015   30,000.00
--------------

ആകക 1,15,000.00
         =========

2015  കമയസ  മളാസമം  മുതല്  2016  കഫബ്രുവരതി  വകരയള്ള  10  മളാസമളാണസ  കപ്രളാജക്ടസ

കചയ്യുനതതിനസ അധരളാപകന് ആവശരകപടുകയമം  സരവ്വകലെളാശളാലെ അനുവദതിക്കുകയമം കചയ്തതസ.
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എനളാല് അപ്രതതീക്ഷതിതമളായ കളാരണങ്ങളളാല് കപ്രളാജക്ടസ പൂരത്തെതീകരതിക്കളാന് കഴതിഞതികലനമം 7

മളാസകത്തെയ്ക്കു  കൂടതി  സമയമം  അനുവദതിക്കണകമനള്ള  അധരളാപകകന  അകപക്ഷയതികന്മല്

30.9.2016  വകര  സമയമം  ദതീരഘതിപതിച്ചു  നല്കതി.   എനളാല്  ഇഇൗ  കളാലെളാവധതി  കഴതിഞതിട്ടുമം

മുന്കൂറുകള് ക്രമതീകരതിചസ കപ്രളാജക്ടസ റതികപളാരട്ടസ സമരപതിചതിട്ടതില.

കപ്രളാജക്ടസ കചയളാനളായതി സരവ്വകലെളാശളാലെയതില് നതിനസ മളാറതി നതില്ക്കുന കളാലെയളവസ എലളാ

കസവനളാനുകൂലെരങ്ങള്ക്കുമം ശമ്പളത്തെതിനുമം പരതിഗണതിക്കുകമനസ മളാരഗ്ഗകരഖയതില്  വരക്തമളാക്കതിയതി

ട്ടുണസ.  ഏതു സ്ഥളാപനത്തെതിലെളാകണളാ ഗകവഷണമം നടത്തുനതസ,  ആ സ്ഥളാപനത്തെതികന കമധളാവതി

നല്കതിയ ഹളാജര സളാക്ഷരപതമം ഹളാജരളാക്കുന മുറയ്കക്ക മളാസ ശമ്പളമം വതിതരണമം കചയളാന്

പളാടുള.   എനളാല് ഇപ്രകളാരമുള്ള സളാക്ഷരപതമം ഫയലെതില് സൂക്ഷതിചതിട്ടതില.   ശമ്പളമം  എലളാ

മളാസവമം കൃതരമളായതി വതിതരണമം കചയ്തതിട്ടുണസ.

മളാരഗ്ഗകരഖയ്ക്കു  വതിരുദ്ധമളായതി  സരക്കളാര  ധനസഹളായമം  കചലെവഴതിക്കുകയമം

സമയക്ലതിപ്തത പളാലെതിക്കളാതതിരതിക്കുകയമം  കചയ്ത സളാഹചരരത്തെതില് ടതി  കചലെവ തുക  1,15,000/-

രൂപ ഓഡതിറതില് തടസ്സകപടുത്തുന.  സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ ഗകവഷണ പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കളായതി

അനുവദതിച  ധനസഹളായമം  സമയബനതിതമളായതി  വതിനതികയളാഗതിക്കുനതതില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുനതസ

അഭതിലെഷണതീയമല.

II(14) കകളായതിലെളാണതി കസനറതില് ബതി ആരക്കസ കകളാഴസ തുടങ്ങുനതതിനുള്ള അകപക്ഷ   -  റതിവമ്പ്യൂ
ചളാരജതിനത്തെതില് കചലെവഴതിച തുക തടസ്സകപടുത്തുന   -   രൂപ   25,000/-   രൂപ  .

ആവശരമളായ  അടതിസ്ഥളാന സഇൗകരരമം  ഒരുക്കതി  ഫളാക്കല്റതി  രൂപതീകരതിചസ   അധരളാപക

തസതികകള്  സൃഷതിക്കളാകത  ബതി  ആരക്കസ  കകളാഴസ  തുടങ്ങുനതതിനു  കവണതി  സരവ്വകലെളാശളാലെ

സമരപതിച അകപക്ഷ കഇൗണ്സതില് ഓഫസ ആരക്കതികടക്ചര നതിരസതിചതിരുന.  19.6.2015 -ല്

കചരന  146  - ളാമം  നമ്പര സതിന്ഡതികക്കറസ  മതീറതിമംഗതില് ഇഇൗ വതിഷയമം  ചരച കചയകപടുകയമം

കപ്രളാജക്ടുമളായതി  മുകമ്പളാട്ടു  കപളാകുനതതിനുമം  നതിരദ്ദേതിഷ  ഫതീസടചസ  കഇൗണ്സലെതികന  തതീരുമളാനമം

പുനനഃപരതികശളാധതിക്കുനതതിനസ  കപറതീഷന്  സമരപതിക്കുനതതിനുമം  തതീരുമളാനകമടുത്തു.   (30  - ളാമം

നമ്പര തതീരുമളാനമം) കപറതീഷന് അയയ്ക്കുനതതിനസ റതിവമ്പ്യൂ ചളാരജളായതി 25,000/- രൂപ കഇൗണ്സതില്

ഓഫ ആരക്കതികടക്ചറതിനസ  ഡതിമളാന്ഡസ  ഡ്രെെളാഫളായതി  അയച്ചു കകളാടുത്തെതിട്ടുണസ.    (ഡതി.ഡതി  നമം.

987275  തതീയതതി  23.07.2015)  കകളാഴസ  തുടങ്ങുനതതിനസ  അടതിസ്ഥളാന  സഇൗകരരകമളാ

അമംഗതീകളാരകമളാ  ഇലളാകത  അമംഗതീകളാര  പതമം  ലെഭതിക്കുനതതിനളായതി  കഇൗണ്സതിലെതിനു  നല്കതിയ

25,000/- രൂപയകട കചലെവസ തടസ്സത്തെതില് വയ്ക്കുന.   (2014-15 വരഷകത്തെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ

ഖണതിക II  12 – കൂടതി കളാണുക)
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II (15)സ്ഥലെമം ഏകറടുക്കല് കകസുകളതില് വതിധതിക്കടമം കഡകപളാസതിറസ കചയ്യുനതസ  -  ജളാഗ്രേത 
 പുലെരകത്തെണതു സമംബനതിചസ   - 
 ഫയല് നമം  .EST/LAR/Deposit/SSUS/2007(1)

സരവ്വകലെളാശളാലെ സ്ഥളാപതിക്കുനതതിനസ  സ്ഥലെമം ഏകറടുത്തെതുമളായതി  ബനകപട്ടസ  നതിരവധതി

കകസുകള് പറവൂര സബസ കകളാടതതിയകട പരതിഗണനയതിലണസ.  ഇതതികലെ ഒരു കകസളായ  LAR

263/00  -ല്  3.3.2005  നസ  പറവൂര സബസ  കകളാടതതി  പുറകപടുവതിച ജഡ്ജ്കമനസ   &  ഡതിക്രതി

അനുസരതിചസ  കകളാടതതിയതില് തുക കകട്ടതിവയളാന് സ്കപഷരല്  തഹസതില്ദളാരുകട ഓഫതീസതില്

നതിനസ അറതിയതിചതനുസരതിചസ ഡതിക്രതി തുകയളായ 3,60,955/- രൂപയതില് നതിനസ നതിയമളാനുസൃതമളായ

ആദളായ നതികുതതി  37019/-  രൂപ കുറവ കചയ്തസ  323936/-  രൂപ  7.4.2009 -ല് പറവൂര സബസ

കകളാടതതിയതില് കഡകപളാസതിറസ  കചയ്തതിരുന.  സബസ  കകളാടതതിയകട വതിധതികക്കതതികര കക്ഷതികള്

കകഹകക്കളാടതതിയതില്  അപതീല്  ഫയല്  കചയ്യുകയമം  (LAA  350/06)  18.8.2009  -കലെ

വതിധതിപ്രകളാരമം കകഹകക്കളാടതതി അപതീല് അനുവദതിചസ കകസസ റതിമളാന്ഡസ കചയ്തു.  സബസ കകളാടതതി

28.7.2012  -കലെ  വതിധതിനരളായത്തെതില്  അധതിക  നഷ  പരതിഹളാരമം  അനുവദതികചങ്കതിലമം  ഇഇൗ

വതിധതിയതില്  തൃപ്തരളാകളാകത  കക്ഷതികള്  കകഹകക്കളാടതതിയതില്  വതീണ്ടുമം  അപതീല്  ഫയല്

കചയ്തു( LAA 678/13) കകസസ പരതിഗണതിച കകളാടതതി 31.7.2014 -കലെ വതിധതിയതില് സ്ഥലെത്തെതിനസ

അധതിക നഷപരതിഹളാരമം അനുവദതിച്ചു.  കക്ഷതികള് പറവൂര സബസ കകളാടതതിയതില് വതിധതി നടത്തു

ഹരജതി ഫയല് കചയ്തതനുസരതിചസ  (ഇ.പതി  95/15)  സ്കപഷരല് തഹസതില്ദളാര കണക്കു വതിവര

പട്ടതിക തയളാറളാക്കതി സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു നല്കതി.   (ബതി  1  390/07 – തതീയതതി 19.8.2015, LA

No.  III,  KIA  ,  കനടുമ്പളാകശ്ശേരതി)  പട്ടതികയനുസരതിചസ  സരവ്വകലെളാശളാലെ  നഷപരതിഹളാരമളായതി

കകട്ടതിവയ്കക്കണ ആകകത്തുക 954094/- രൂപയളാണസ.  ഇതതില് നതിനസ മുന് കഡകപളാസതിറസ തുക

കുറവസ  കചയ്തസ  ബളാക്കതി  തുകയളാണസ  കകളാടതതിയതില്  അടവളാകക്കണതസ.   മുന്  കഡകപളാസതിറസ

ആദളായനതികുതതി കുറവ കചയ്തതടക്കമം  360955/-  രൂപയളാണസ  (323936 +  37019).   എനളാല്

തഹസതില്ദളാര  തയളാറളാക്കതി  നല്കതിയ  വതിധതിക്കടപതതികയതില്  മുന്  കഡകപളാസതിറസ  397974

എനളാണസ കരഖകപടുത്തെതിയതിട്ടുള്ളതസ.   (323936 +  37019 (  കഎ.ടതി) +  37019 (കഎ.ടതി)  മുന്

കഡകപളാസതിറസ  നടത്തെളാന് അനുവളാദമം  നല്കതികകളാണ്ടുള്ള സരവ്വകലെളാശളാലെ ഉത്തെരവതിലമം  (U.O

No. Est./LAR/Deposit/SSUS/07 (ii) dated 31.3.2009) LAR  രജതിസ്റ്റര കപജസ  212 & 213

ലമം  കഡകപളാസതിറസ  തുക  360955  (323936  +  37019)  എനളാണസ  കരഖകപടുത്തെതിയതിട്ടുള്ളതസ.

തഹസതില്ദളാര  തയളാറളാക്കതി  നല്കതിയ  കണക്കു  വതിവര  പട്ടതികയതില്  കരഖകപടുത്തെതിയ  മുന്

കഡകപളാസതിറസ തുക കുറചസ തളാകഴക്കളാണുമം വതിധമളാണസ കകളാടതതിയതില് തുക കകട്ടതിവചതിട്ടുള്ളതസ.
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കണക്കു പട്ടതിക പ്രകളാരമം അടവളാകക്കണ തുക - 954094.00

മുന് കഡകപളാസതിറസ -            397974.00

556120.00

നതിയമളാനുസൃതമം ഇഇൗടളാകക്കണ ആദളായനതികുതതി -       (-)55612.00

സരചളാരജസ(2%) -       (-)  1112.00

കസസസ(1%) -       (-)    556.00

കകളാടതതിയതില് കകട്ടതി വയ്കക്കണ ബളാക്കതി തുക - 498840.00 രൂപ

ഇഇൗ തുകയളാണസ  9.9.2015 -കലെ നമം. Est/LAR/99/SSUS/2007 (i)  ഉത്തെരവനുസരതിചസ

കകളാടതതിയതില് കകട്ടതി വചരതിക്കുനതസ.

എനളാല്  സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  കരഖകളനുസരതിചസ  കകട്ടതി  വയ്കക്കണ  തുക  തളാകഴപറയമം

വതിധമളാണസ.

കകട്ടതി വയ്കക്കണ ആകക തുക - 954094.00

മുന്കഡകപളാസതിറസ -            360955.00

593139.00

നതിയമളാനുസൃത ആദളായ നതികുതതി -   55612.00

സരചളാരജസ -    1112.00

കസസസ -                 556.00

ബളാക്കതി തുക - 535859.00

=============

വതിധതിക്കടമം  ഇനത്തെതില്  കകട്ടതി  വയ്കക്കണ തുകയസ  15%  നതിരക്കതില്   പലെതിശ  കൂടതി

അടവളാകക്കണതതിനളാല് ഇക്കളാരരമം പരതികശളാധതിചസ അടതിയന്തതിര നടപടതി സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

ഇതു  സമംബനതിച്ചു  നല്കതിയ  ഓഡതിറസ  എന്കഡയറതിക്കസ  സരവ്വകലെളാശളാലെ  മറുപടതി

ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.

II (16) 2015-16   വരഷകത്തെ കകലെബ്രറതി പുസകങ്ങളുകട വളാങ്ങല്   -   അപളാകതകള്

സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  മുഖര  കകലെബ്രറതിയതികലെയ്ക്കുമം  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രങ്ങളതികലെ

കകലെബ്രറതികളതികലെയ്ക്കുമം  2015-16  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷമം  പുസകമം  വളാങ്ങുനതതിനസ  സമംസ്ഥളാന

സരക്കളാരതില് നതിനസ 35 ലെക്ഷമം രൂപയമം യ.ജതി.സതി യതില് നതിനസ ഒരു ലെക്ഷമം രൂപയമം ഉള്കപകട
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ആകക  36,00,000/-  രൂപയകട  ധനസഹളായമം  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  ലെഭതിചതിരുന.

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  145-ാാമതസ  സതിന്ഡതികക്കറസ  മതീറതിമംഗതില്  കകലെബ്രറതി  അകകഡഡസറതി

കമതിറതിയകട  ശുപളാരശകള് അമംഗതീകരതിചസ  2015-16  മുതല്  2017-18  വകര  3  സളാമ്പത്തെതിക

വരഷങ്ങളതികലെയസ സരവ്വകലെളാശളാലെയ്ക്കു കവണതി പുസകങ്ങള് വളാങ്ങുനതതിനസ കഡകട്ടഷന് ക്ഷണതിചസ

കയളാഗരരളായ വതിതരണക്കളാരുകട പളാനല് തയളാറളാക്കളാന് തതീരുമളാനതിച്ചു.

മലെയളാളമം,  ഇമംഗതീഷസ,  ഹതിനതി,  ഉറുദ,  സമംസ്കൃതമം,  മമ്പ്യൂസതികസ  പുസകങ്ങളുമം  സരക്കളാര

പ്രസതിദ്ധതീകരണങ്ങളുമം  മൂന  വരഷകത്തെയസ  വതിതരണമം  കചയ്യുനതതിനസ  മലെയളാള  മകനളാരമയകട

കകളാചതി എഡതിഷനതില് വതിന്കഡളാ പരസരമം നല്കുകയമം സരവ്വകലെളാശളാലെയകട കവബസ കകസറതില്

കഡകട്ടഷന്  അപസ  കലെളാഡസ  കചയ്യുകയമം  കചയ്തു.   ഇഇൗ  കഡകട്ടഷനതില്  മലെയളാളമം  ഇമംഗതീഷസ

പുസകങ്ങള്ക്കസ കകരളത്തെതിനസ പുറത്തെസ നതിനള്ള വതിതരണക്കളാര കകഡളാട്ടസ  കചകയണതതില എന

നതിബനന പതിനതീടസ  സരക്കളാര  പ്രതതിനതിധതിയകട  നതിരകദ്ദേശകത്തെത്തുടരനസ  ഒഴതിവളാക്കതി  വതീണ്ടുമം

കഡകട്ടഷന്  മലെയളാള മകനളാരമ പതത്തെതില് പ്രസതിദ്ധതീകരതിച്ചു.  

സരവ്വകലെളാശളാലെ  നല്കതിയ   പതപരസരമനുസരതിചസ  23  സ്ഥളാപനങ്ങള്  പുസകമം

വതിതരണമം  കചയ്യുനതതിനസ  കഡകട്ടഷന്  നല്കതി.   ഉയരന  ഡതിസഇൗണസ  നതിരക്കസ  കഡളാട്ടസ  കചയ്ത

സ്ഥളാപനങ്ങള്ക്കസ  സകകപ ഓരഡര നല്കുകയമം ലെഭതിച പുസകങ്ങള്ക്കസ ബതില് പ്രകളാരമുള്ള

വതിലെ  അനുവദതിക്കുകയമം  കചയ്തു.   2015-16  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷകത്തെ  പുസകമം  വളാങ്ങല്

സമംബനതിച അപളാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.

1.  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട മുഖര കകലെബ്രറതിയതികലെയ്ക്കുമം പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രങ്ങളതികലെയ്ക്കുമം പുസകമം

വളാങ്ങുനതതിനളായതി 2015-16 മുതല് 2017-18 വകര മൂന വരഷങ്ങളതികലെയളാണസ വതിതരണക്കളാകര

കതരകഞടുത്തെതസ.   കദശതീയ  ദതിനപതങ്ങളതില്  പരസരമം  നല്കളാകത  പ്രളാകദശതിക  ഭളാഷളാ

പതമളായ മലെയളാള മകനളാരമയകട കകളാചതി എഡതിഷനതില് മളാതമം കഡകട്ടഷന് പ്രസതിദ്ധതീകരതിചതസ

കദശതീയതലെത്തെതിലള്ള പ്രസളാധകകരയമം  വതിതരണക്കളാകരയമം  ആകരഷതിക്കളാന്  പരരളാപ്തമളായതിരു

നതില.

2. അധതിക  സളാമ്പത്തെതിക  ബളാധരതയണളാക്കുമം  എന  കളാരണത്തെളാല്   കദശതീയ

ദതിനപതങ്ങളതില്  കഡകട്ടഷന് പ്രസതിദ്ധതീകരതിക്കുനതസ  ഒഴതിവളാക്കതികയങ്കതിലമം  മലെയളാളമം,  ഇമംഗതീഷസ

പുസകങ്ങള്ക്കസ  കകരളത്തെതിനസ  പുറത്തുള്ള  വതിതരണക്കളാര  കകഡളാട്ടസ  കചകയണതതില  എന

നതിബനന സരക്കളാര  പ്രതതിനതിധതിയകട  നതിരകദ്ദേശകത്തെത്തുടരനസ  ഒഴതിവളാക്കതിയകപളാള് പരസരമം

വതീണ്ടുമം പ്രസതിദ്ധതീകരതിചതതിനസ 10,734/- രൂപ അധതികമം കചലെവഴതിച്ചു.   കഡകട്ടഷന് നതിബനനകള്
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രൂപകപടുത്തുനതതില്  സരവ്വകലെളാശളാലെ  കവണത  ശദ്ധ  പുലെരത്തെതിയതില  എനസ  ഇതസ

വരക്തമളാക്കുന.

3. സ.ഉ (സളാധളാ) 288/14/I & PRD തതീയതതി 10.09.2014 പ്രകളാരമം മലെയളാള മകനളാരമയകട

കകളാചതിന്  എഡതിഷനതില്  പരസരമം  കചയ്യുനതതിനസ  ഒരു  ചതുരശ  കസനതിമതീററതിനസ  166.98

രൂപയളായതി  സരക്കളാര  നതിശ്ചയതിചതിട്ടുണസ.    26.60  ച.  കസ.  മതീററതിനസ  പരസരത്തെതിനസ  15%

ഡതിസഇൗണതിനസ കശഷമം ഇതസ പ്രകളാരമം 3,776/- രൂപ മളാതമളാണസ കചലെവഴതികക്കണതസ.   എനളാല്

സരവ്വകലെളാശളാലെ  15.7.2015,  28.10.2015  എനതീ  തതീയതതികളതികലെ  എസസ.എസസ.യ.എസസ/

കകലെബ്ര/5375/പരകചസസ/2015-16  ഉത്തെരവസ പ്രകളാരമം  10,374/-  രൂപ വതീതമം അനുവദതിചതിട്ടുണസ

(ആകക 20748/- രൂപ)

സരക്കളാര  നതിശ്ചയതിച  കുറഞ നതിരക്കസ  പ്രകയളാജനകപടുത്തെളാനളായതി  I  &  PRD  യകട

എറണളാകുളമം ജതിലളാ കഡപമ്പ്യൂട്ടതി ഡയറക്ടര മുകഖന പരസരമം നല്കളാകത സരവ്വകലെശളാലെ കനരതിട്ടസ

പരസരമം നല്കുകയമം തുക മുന്കൂറളായതി അനുവദതിക്കുകയമം കചയ്തു.

4. സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  പുസകമം  നല്കുനതതിനസ  ലെഭതിച  കഡകട്ടഷനുകളതില്  സമംസ്കൃതമം

പുസകങ്ങള്ക്കസ  ഉയരന  ഡതിസഇൗണസ  നതിരക്കസ  കഡളാട്ടസ  കചയ്തതിരുനതസ  നമ്പ്യൂ  ഭളാരതതീയ  ബുക്കസ

കകളാരപകറഷന്  എന  സ്ഥളാപനമളാണസ.   സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഇഇൗ  സ്ഥളാപനകത്തെളാടസ  മുഴവന്

പുസകങ്ങളുമം  30%  ഡതിസഇൗണതില്  20  ദതിവസ്സത്തെതിനുള്ളതില് നല്കണകമന നതിബനനകയളാകട

സവപ  ഓരഡര  നല്കുകയമം  10  ദതിവസ്സത്തെതിനുള്ളതില്  കരളാറതില്  ഏരകപടളാന്

ആവശരകപടുകയമം കചയ്തു.  (കഡകട്ടഷന് കനളാട്ടതീസസ  നതിബനന  (2)  പ്രകളാരമം സകകപ ഓരഡര

നല്കതി  30  ദതിവസത്തെതിനകമം ഇന്തരന് പബതികക്കഷന് പുസകങ്ങളുകടയമം  45  ദതിവസത്തെതിനകമം

വതികദശ പബതികക്കഷന് പുസകങ്ങളുകടയമം  75% എങ്കതിലമം നല്കകണതളാണസ).  എനളാല് 30%

ഡതിസഇൗണതില്  മുഴവന്  പുസകങ്ങളുമം  നല്കളാന്  കഴതിയതികലനമം  കൂടുതല്  സമയമം

അനുവദതിക്കണകമനമുള്ള നമ്പ്യൂഭളാരതതീയ  ബുക്കസ  കകളാരപകറഷകന  ആവശരമം  അമംഗതീകരതിക്കളാന്

തയളാറളാകളാകത സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഇഇൗ സ്ഥളാപനത്തെതിനസ  നല്കതിയ സകകപ ഓരഡര റദ്ദേളാക്കതി.

അടുത്തെ ഉയരന ഡതിസ്കെഇൗണസ നതിരക്കസ  കഡളാട്ടസ  കചയ്ത ഭളാരതതീയ ബുക്കസ കകളാരപകറഷന്,  അമര

പബതികക്കഷന്സസ  എനതീ  സ്ഥളാപനങ്ങള്ക്കസ  25.5%  ഡതിസഇൗണസ  നതിരക്കതില്  സമംസ്കൃതമം

പുസകങ്ങള് നല്കുനതതിനസ സവപ ഓരഡര നല്കതി.   കൂടതിയ ഡതിസഇൗണസ നതിരക്കസ വളാഗളാനമം

കചയ്ത നമ്പ്യൂ  ഭളാരതതീയ  ബുക്കസ  കകളാരപകറഷകന കഡകട്ടഷന് മതതിയളായ  കളാരണങ്ങളതിലളാകത  റദ

കചയ്തസ   കുറഞ ഡതിസഇൗണസ  നതിരക്കസ  വളാഗളാനമം  കചയ്ത സ്ഥളാപനങ്ങള്ക്കസ  സകകപ ഓരഡര
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നല്കതിയതതിനസ  വതിശദതീകരണമം  നല്കകണതളാണസ.  ഇഇൗ  സ്ഥളാപനങ്ങളുകട  കഡകട്ടഷന്

പരതികശളാധതിചതതില് തളാകഴപറയന അപളാകതകള് ശദ്ധയതില്കപട്ടതിട്ടുണസ.  

a. ഭളാരതതീയ  ബുക്കസ  കകളാരപകറഷന്,  അമര  പബതികക്കഷന്സസ  എനതീ  സ്ഥളാപനങ്ങള്  

പ്രവരത്തെതിക്കുനതസ ഒകര കമല്വതിലെളാസത്തെതിലെളാണസ.

b. കഡകട്ടഷന് നതിബനനപ്രകളാരമുള്ള സ്ഥളാപനങ്ങളുകട ക്ലയനസ ലെതിസ്റ്റസ നല്കതിയതിട്ടുകണങ്കതിലമം

ക്ലയനസ നല്കതിയ സകകപ ഓരഡറതികന പകരപസ നല്കതിയതിട്ടതില.

c. CIN (Corporate Indentification Number)  ഉള്ള പ്രസളാധകരുകട അധതികളാരപതമം  

നല്കണകമനസ  കഡകട്ടഷന്  നതിബനനയതില്  പറഞതിട്ടുകണങ്കതിലമം  അവര  

പബതികക്കഷന്സതിനസ അധതികളാരപതമം നല്കതിയതിട്ടുള്ള ഭളാരതതീയ വതിദരളാപ്രകളാശന് എന 

സ്ഥളാപനമം  പ്രവരത്തെതിക്കുനതസ  അമര  പബതികക്കഷന്സതികന  കസയതില്സസ  ഓഫതീസസ  

വതിലെളാസത്തെതിലെളാണസ.

ഒകര  സ്ഥളാപനമം  തകന  വതിവതിധ  കപരുകളതില്  കഡകട്ടഷന്  നല്കതിയതിട്ടുമം  അകത

സ്ഥളാപനത്തെതിനു  തകന  സകകപ  ഒളാരഡര  നല്കതിയതസ  ഗുരുതരമളായ  അപളാകതയളാണസ.

സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഇഇൗ സ്ഥളാപനങ്ങളതില് നതിനമം  സമംസ്കൃതമം,  ഹതിനതി  പുസകങ്ങള് വളാങ്ങുകയമം

24.02.2016 -കലെ  SSUS/LIB/PUR/5375/2014-15  നമ്പര ഉത്തെരവസ പ്രകളാരമം പുസകത്തെതികന

വതിലെ അനുവദതിക്കുകയസ കചയ്തതിട്ടുണസ.

ക്രമ
നമം. സ്ഥളാപനമം സകകപ ഓരഡര നമം/

തതീയതതി ഇന്കവളായ്സസ നമം./തതീയതതി തുക

1.

അവര പബതികക്കഷന്സസ/ 
നമ്പ്യൂഡല്ഹതി

SSUS/LIB/PUR/5375/
2015-16 തതീയതതി

18.11.2015

020-024
11.12.2015

(സമംസ്കൃതമം കവദളാന്തമം) 28053.00

028-034
11.12.2015 

(സമംസ്കൃതമം സളാഹതിതരമം)
89687.00

035
11.12.2015

(സമംസ്കൃതമം നരളായമം)
6556.00

036
11.12.2015

(സമംസ്കൃതമം വരളാകരണമം)
372.00

ആകക 124668.00

2. ഭളാരതതീയത ബുക്കസ
കകളാരപകറഷന്

SSUS/LIB/PUR/5375/
2015-16 തതീയതതി

44-88
22.12.2015 (ഹതിനതി)

63593.00
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18.11.2015

1-31
22.12.2015

73176.00

39-41
12.12.2015 (സമംസ്കൃതമം

കവദളാന്തമം)
20140.00

42
12.12.2015 

(സമംസ്കൃതമം നരളായമം)
6289.00

43
12.12.2015 (സമംസ്കൃതമം

വരളാകരണമം)
362.00

ആകക 260373.00

3. ഭളാരതതീയത ബുക്കസ
കകളാരപകറഷന്

SSUS/LIB/PUR/5375/
2015-16 തതീയതതി

18.11.2015

176
02.02.2016 119600.00

ഭളാരതതീയ ബുക്കസ കകളാരപകറഷന്,  അവര പബതികക്കഷന്സസ  എനതീ സ്ഥളാപനങ്ങള്ക്കസ

കചക്കസ  നമം.  083307/09.03.2016,  083308/09.03.2016  എനതിവ  പ്രകളാരമം  യഥളാക്രമമം

1,24,668/-  രൂപയമം  2,60,373/-  രൂപയമം  നല്കതിയതിട്ടുണസ.  (വഇൗചര  നമം.4287/09.03.2016.

കഡകട്ടഷനതികലെ  നതിബനനകള്  പളാലെതിക്കളാത്തെ  സ്ഥളാപനങ്ങള്ക്കസ  പുസകങ്ങളുകട  വതിലെയളായതി

നല്കതിയ 3,85,041/- രൂപയകട കചലെവസ തടസ്സകപടുത്തുന.

2015-16  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷമം  മുതല്  2017-18  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷമം  വകര

സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  കകലെബ്രറതിക്കുമം  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്ര  കകലെബ്രറതികളതികലെയ്ക്കുമം   പുസകങ്ങള്

നല്കുനതതിനസ  വതിതരണക്കളാകര  കതരകഞടുക്കുനതതില്  സരവ്വകലെളാശളാലെ  കവണത  ശദ്ധ

പുലെരത്തെതിയതില.  സ്ഥളാപനങ്ങളുകട  വതിശഡളാസരത  പരതികശളാധതിക്കളാകത  സകകപ  ഓരഡര

നല്കുകയമം പുസകങ്ങളുകട വതിലെ അനുവദതിക്കുകയമം കചയ്തു.  സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ ഗകവഷണ

പ്രവരത്തെനങ്ങളുകട കകന്ദ്രമളായ കകലെബ്രറതികളുകട പ്രവരത്തെനത്തെതില്  സരവ്വകലെളാശളാലെ കൂടുതല്

ശദ്ധ  പതതിപതികക്കണതുമം  ക്രമകക്കടുകള്  ഒഴതിവളാക്കുനതതിനു  കവണ  മുന്കരുതലകള്

സഡതീകരതികക്കണതുമളാണസ.

II (17) സരവ്വകലെളാശളാലെയകട   2016 -  കലെ ഡയറതി അചടതിചതസ സരക്കളാര നതിരകദ്ദേശങ്ങളുകട
  ലെമംഘനമം  .

ഉനത  വതിദരളാഭരളാസ  വകുപതികന  11.02.2016  -കലെ  66/ബതി  4/2016/  ഉ.വതി.  നമ്പര

കത്തെതില് സരവ്വകലെളാശളാലെയ്കക്കളാ സരക്കളാരതികനളാ സളാമ്പത്തെതിക ബളാധരതയണളാക്കളാകത ഡയറതി
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അചടതിക്കളാന്  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  അനുവളാദമം  ലെഭതിച്ചു.   24.05.2016  -കലെ

പതി.യ.ബതി/13709/എസസ.എസസ.യ.എസസ/  2015  (2)  ഉത്തെരവസ  പ്രകളാരമം  സരവ്വകലെളാശളാലെ

കക.ബതി.പതി.എസസ  നസ  2,84,325/-  രൂപ  നല്കതിയതിട്ടുണസ.   2500  ഡയറതി  അചടതിക്കുനതതിനസ

സരവ്വകലെളാശളാലെ കചലെവളാക്കതിയ തുകയതില് 70,000/- രൂപ മളാതമളാണസ സ്കപളാണ്സരഷതിപതിലൂകട

സമളാഹരതിക്കളാന്  കഴതിഞതസ.  2,14,325/-  രൂപ  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  ഫണതില്  നതിനസ  ഡയറതി

അചടതിക്കളാന് കചലെവളാക്കതി.  സരക്കളാര നതിരകദ്ദേശങ്ങള് പളാലെതിക്കളാകത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഫണതില്

നതിനസ തുക കചലെവളാക്കതി ഡയറതി അചടതിചതസ ക്രമവതിരുദ്ധമളാണസ.

II (18) ജതീവനക്കളാരുകട പതി  .  എഫസ വരതിസമംഖര അക്കഇൗണതില് യഥളാസമയമം   
  നതികക്ഷപതിക്കുനതില  .

ജതീവനക്കളാരുകട  പതി.എഫസ  വരതിസമംഖര  ശമ്പളത്തെതില്  നതിനമം  കതിഴതിവസ  കചയ്യുനതസ

കൃതരമളായതി  പതി.എഫസ  അക്കഇൗണതില്  നതികക്ഷപതിക്കുനതില.   2015  മളാരചസ,  ജൂണ്,  ജൂകകലെ,

കസപ്റമംബര  എനതീ  മളാസങ്ങളതികലെ  പതി.എഫസ  തുക  23.3.2016  -ല്  മളാതമളാണസ  ടഷറതി

അക്കഇൗണതില്  അടവളാക്കതിയതിട്ടുള്ളതസ.   01.04.2015  ല്  25,45,765/-  രൂപ  18.5.2015  -ല്

30,59,800/-  രൂപ  30.6.2015  -ല്  32,19,532/-  രൂപ എനതിങ്ങകന പതി.എഫസ  ല്  തുകകള്

അടവളാക്കതിയതിട്ടുണസ.  ആഗസ്റ്റസ  2015 -കലെയമം ഒകക്ടളാബര  2015  മുതല് മളാരചസ  2016  വകരയള്ള

മളാസങ്ങളതികലെയമം  തുകകള്  ഇതുവകരയമം  ടഷറതിയതില്  അടവളാക്കതിയതിട്ടതില  എന  കളാണുന.

അടവളാക്കുന തുകകളുമം കൃതരമളായ മളാസങ്ങളതികലെതല.  ഡതിസമംബര  2014  മുതല് മളാരചസ  2014

വകര  അടവളാക്കളാതതിരുനതിട്ടസ  പതിനതീടസ  2014  ഏപ്രതില്  മളാസകത്തെ  തുകയളാണസ

അടവളാക്കതിയതിട്ടുള്ളതസ.  ഇടക്കുള്ള മളാസങ്ങളതികലെ തുകകള് അടവളാക്കതിയതിട്ടതില.  തുകകള്

അടവളാക്കുനതസ സമംബനതിച വതിവരങ്ങള് തളാകഴ കചരക്കുന.

മളാസമം തുക ടതി.പതി അക്കഇൗണതില് വരവസ
വന തതീയതതി

മളാരചസ 2015, ജൂണ് 2015, ജൂകകലെ 2015,
കസപ്റമംബര 2015

19346800 23.032016

ആഗസ്റ്റസ 2015, 
ഒകക്ടളാബര 2015 മുതല് മളാരചസ 2016 വകര -

ഇതു വകര ടഷറതി
അക്കഇൗണതില്

അടവളാക്കതിയതിട്ടതില.

കളാലെളാകളാലെങ്ങളതില്   അനുവദതിക്കുന  ഡതി.എ  യകട  കുടതിശ്ശേതിക  തുകയമം  ഇപ്രകളാരമം

ടഷറതിയതില് അടവളാക്കുനതില.  

പതി.എഫസ. തുക യഥളാസമയമം ടഷറതിയതില് അടവളാക്കുനതിലളാത്തെതതിനളാല് ഇഇൗയതിനത്തെതില്
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ലെഭതികക്കണ  പലെതിശതുകയമം  ലെഭതിക്കുനതില.   എനളാല്  ജതീവനക്കളാരക്കസ  പലെതിശ  സഹതിതമം

പതി.എഫസ  തുക തതിരതികക  നല്കകണതതിനളാല് യൂണതികവഴതിറതി  ഫണതില് നതിനമം  നല്കുകകയളാ,

പതി.എഫസ  സ്ഥതിര  നതികക്ഷപത്തുക  ടഷറതി  അക്കഇൗണതില്  നതികക്ഷപതിചസ  അതതില്  നതിനമം

നല്കുകകയളാ  ആണസ  കചയ്തതിരതിക്കുനതസ.   2014-15  വരഷത്തെതില്   പതി.എഫസ  സ്ഥതിര

നതികക്ഷപമളായണളായതിരുന  65,00,000/-  രൂപയമം  പലെതിശ  2,45,531/-  രൂപയമം  പതിന്വലെതിചസ

ടഷറതി അക്കഇൗണതില് 20.08.2014 -ല് നതികക്ഷപതിച്ചു.  ഇതതില് നതിനളാണസ തളാല്കളാലെതിക വളായ,

എന്.ആര.എ, പതി.എഫസ കക്ലളാഷര മുതലെളായവ ജതീവനക്കളാരക്കസ നല്കുനതസ.

II (19) എന്കഡളാവ്കമനസ വതിതരണവമളായതി ബനകപട്ട അപളാകതകള്

ശതീശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  ശങ്കര  ജയന്തതികയളാടനുബനതിചസ  9

എന്കഡളാവ്കമന്റുകളളാണസ വതിതരണമം കചയ്യുനതസ.   ഒന്പതസ സ്ഥതിര നതികക്ഷപങ്ങളതില്  നതിനള്ള

പലെതിശ മുകഖനയളാണസ ഇവ വതിതരണമം കചയ്യുനതസ.  2015-16 വരഷമം സ്ഥതിര നതികക്ഷപങ്ങളതില്

നതിനമം  ലെഭരമളായ  പലെതിശ  74,209/-  രൂപയളാണസ.   എന്കഡളാവ്കമന്റുകളുകട  വതിതരണവമളായതി

ബനകപട്ടസ തളാകഴപറയന അപളാകതകള് കളാണുന.

1. സ്ഥതിര നതികക്ഷപത്തെതിനസ ലെഭതിച പലെതിശ കുറവളായതി കളാണുന  .

9 സ്ഥതിര നതികക്ഷപങ്ങളതില് ശതീ സുബ്ബരളാമ ഭട്ടര കമകമളാറതിയല് എന്കഡളാവ്കമനസ സ്ഥതിര

നതികക്ഷപമം സരവ്വകലെളാശളാലെളാ ഫയല് പ്രകളാരമം 26561/- രൂപയളാണസ.  ഇതതികന നതികക്ഷപകളാലെമം

7.4.2015  മുതല്  10.4.2016  വകരയളാണസ.   9%  ആണസ  പലെതിശ  നതിരക്കസ.   ഇഇൗ  സ്ഥതിര

നതികക്ഷപത്തെതിനസ  ഒരു  വരഷമം  ലെഭതികക്കണ പലെതിശ  2390/-  രൂപയളാണസ  (  26561  x  9/100)

എനളാല് ഫയല് പ്രകളാരമം ലെഭരമളായതി കളാണുനതസ 2,136/- രൂപയളാണസ.  294/- രൂപ കുറവളായതി

ലെഭരമളായതതികന കളാരണമം വതിശദമളാകക്കണതളാണസ.

2. എന്കഡളാവ്കമന്റുകള് പൂരണ്ണമളായമം വതിതരണമം കചയ്തതു സമംബനതിച കരഖയതില  .

(എ)  3.5.2016  -ാാ  തതീയതതിയതികലെ  Acdc1/8897/SSUS/2015  -ാാ  നമ്പര

സരവ്വകലെളാശളാലെ രജതിസ്ട്രെളാറുകട ഉത്തെരവ്പ്രകളാരമം 66,822/- രൂപ 2015-16 സളാമ്പത്തെതിക വരഷമം

വതിതരണമം  കചയളാനളായതി  അനുവദതിച്ചുകവങ്കതിലമം  56,622/-  രൂപയ്ക്കുള്ള  കകകപറസ  രസതീതതികള്

മളാതകമ  ഫയലെതില്  ലെഭരമളായതിട്ടുള.  കുമളാരതി  കഎശഡരര  ആര  -  നസ  10,200/-  രൂപ

എന്കഡളാവ്കമനസ  അനുവദതിചതിട്ടുകണങ്കതിലമം  അതസ  കകകപറതിയതതികന  കരഖകള്  ഫയലെതില്

ലെഭരമല. ടതി തുക കുമളാരതി കഎശഡരര ആര - നസ അനുവദതിചതിട്ടുകണങ്കതില് ആയതതികന വതിവരങ്ങളുമം

കകകപറ്റു രസതീതതിയമം ഓഡതിറതിനസ ലെഭരമളാകക്കണതളാണസ.
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(ബതി)  എന്കഡളാവ്കമനസ  നല്കളാനളായതി  ലെഭതിച  പലെതിശ  74,209/-  രൂപയളാകണങ്കതിലമം

രജതിസ്ട്രെളാറുകട ഉത്തെരവ പ്രകളാരമം ഇതതിനളായതി അനുവദതിച തുക  66,822/-  രൂപയളാണസ.  ബളാക്കതി

തുക  7,387/-  രൂപ  ഏതസ  അക്കഇൗണതില്  നതികക്ഷപതിച്ചു  എന  വതിവരവമം  ഓഡതിറതിനസ

ലെഭരമളാകക്കണതളാണസ.  

3. രജതിസ്റ്ററുകള് ശരതിയളായ രതീതതിയതില് പരതിപളാലെതിചതില  .

എന്കഡളാവ്കമനസ  വതിതരണമം  കചയ്യുനതുമളായതി  ബനകപട്ടസ  രജതിസ്റ്ററുകള്  ശരതിയളായ

രതീതതിയതില് സരവ്വകലെളാശളാലെ പരതിപളാലെതിക്കുനതില.  എന്കഡളാവ്കമനതികന നതികക്ഷപ തുകകളുകട

വതിവരമം,  അതതില് നതിനമം ലെഭരമളായ പലെതിശയകട വതിവരമം,  അനുവദതിച തുക,  വതിതരണമം കചയ്ത

തുക,  ഗുണകഭളാക്തളാക്കള് കകകപറതിയ തുക,  വതിതരണമം കചയളാത്തെ എന്കഡളാവ്കമനസ,  ബളാക്കതി

വന  തുക  ഏതസ  അക്കഇൗണതില്  നതികക്ഷപതിച്ചു  എനതിവ  വരക്തമളാക്കുന  തരത്തെതില്

എന്കഡളാവ്കമനസ  രജതിസ്റ്ററുകള് ശരതിയളായ രതീതതിയതില് പരതിപളാലെതികക്കണതുമം,  വതിതരണത്തെതികലെ

അവരക്തത ഒഴതിവളാകക്കണതുമളാണസ.

II (20)   എമം  .  സതി  .   കറളാഡതിനു സമതീപമം കഗറസ ഓഫതീസസ നതിരമളാണമം   -   ഇലെകതിഫതികക്കഷന് 
   കജളാലെതിയകട കടന്ഡര നല്കതിയതതികലെ അപളാകതകള് സമംബനതിചസനഃ  -

എമം.സതി.  കറളാഡതിനു  സമതീപമം  കഗറസ  ഓഫതീസസ  നതിരമളാണത്തെതികന  ഭളാഗമളായതി

ഇലെകതിഫതികക്കഷന്  പ്രവൃത്തെതിക്കളായതി  5,42,587/-  രൂപയകട  എസ്റ്റതികമറസ  തയളാറളാക്കുകയമം

25.4.2015  -ല്  Engg/1855/SSUS/15  -ാാ  നമ്പരളായതി  കടന്ഡര  ക്ഷണതിക്കുകയമം  കചയ്തു.

ആയതതികന അടതിസ്ഥളാനത്തെതില്  ശതീ.  പതി.സതി.  കജളാസസ,  കജളാസസ  ഇലെകതിക്കല്സസ,  പുളതിയനമം

എനയളാള് എസ്റ്റതികമറസ നതിരക്കതികനക്കളാള് 8% കുറഞ നതിരക്കതിലമം M/s. യൂണതികവഴല് ഇലെകതികസ

കമ്പനതി,  അങ്കമളാലെതി  എന  സ്ഥളാപനമം  0.01%  കുറഞ നതിരക്കതിലമം  കടന്ഡര  സമരപതിച്ചു.

Catogory  C  യതില് ഉള്കപടുന കകളാണ്ടളാക്ടര  എന നതിലെയതില് ശതീ.  പതി.സതി.  കജളാസതികന

കടന്ഡര നതിരസതിച സളാഹചരരത്തെതില്  8%  കുറഞ നതിരക്കസ  കഡളാട്ടസ  കചയ്തയളാളുകട നതിരക്കതില്

പ്രവൃത്തെതി കചയ്യുവളാന് തയളാറളാകുന  പക്ഷമം സതിമംഗതിള് കടന്ഡറളായ M/s. യൂണതികവഴല് ഇലെകതികസ

കമ്പനതിയകട കടന്ഡര അമംഗതീകരതിക്കുവളാന് തയളാറളാകണന ടതി സ്ഥളാപനകത്തെ അറതിയതിക്കുവളാന്

30.05.2015  -ല്  തതീരുമളാനമളായതി.   എനളാല്  M/s.  യൂണതികവഴല് ഇലെകതികസ  കമ്പനതി  ആകക

എസ്റ്റതികമറസ തുകയളായ 5,42,587/- രൂപയതില് 2,86,975/- രൂപ മളാരക്കറസ നതിരക്കതില് ഉള്കപടളാത്തെ

ഇനങ്ങളുകട  വതിലെകയനമം  കവരതതിരതിച്ചു  കണക്കളാക്കതി  മളാരക്കറസ  നതിരക്കതില്  ഉള്കപടളാത്തെ

ഇനങ്ങളുകട വതിലെയളായ  2,55,612/-  രൂപ മളാതമം  8%  കുറഞ നതിരക്കസ അമംഗതീകരതിച്ചു കടന്ഡര
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അനുവദതിക്കുണകമനളാവശരകപടുകയമം   ആയതു അനുവദതിച്ചു  ടതി  സ്ഥളാപനത്തെതികന   കടന്ഡര

അനുവദതിക്കുകയമം കചയ്തു. 

ടതി നടപടതിയതിലൂകട ടതി സ്ഥളാപനത്തെതിനു ഫലെത്തെതില് 3.82% കുറഞ നതിരക്കതില് കടന്ഡര

അനുവദതിച്ചു  നല്കുകയളാണുണളായതസ.   സരവ്വകലെശളാലെ  ടതി  കടന്ഡറതിനു  മുന്പുമം  കശഷവമം

നല്കതിയതിട്ടുള്ള ഇലെകതിക്കല്  കടന്ഡറുകള് പരതികശളാധതിചളാല്  മളാരക്കറസ നതിരക്കതില്  ഉള്കപടുന

കടന്ഡറുകള്  ഇനങ്ങകളനമം  അലളാത്തെവകയനമം  കവരതതിരതിവതിലളാകത  ആകക  കടന്ഡര

തുകയളാണസ  കുറവസ/കൂടുതല്  തുക  അമംഗതീകരതിചതിട്ടുള്ളതസ.   ശതീ.  പതി.സതി.  കജളാസസ  സമരപതിച

കഡകട്ടഷനതിലമം കമല്പ്രകളാരമം തുക കവരതതിരതിക്കളാകത ആകക എസ്റ്റതികമറസ തുകയകട 8% കുറഞ

നതിരക്കളാണസ കഡളാട്ടസ കചയ്തതസ.

എനളാല് സതിന്ഡതികക്കറസ  തതീരുമളാനമം  അകതപടതി  നടപതിലെളാക്കളാകത  കടന്ഡര  കനടതിയ

സ്ഥളാപനത്തെതിനനുകൂലെമളായതി കടന്ഡര  കുറവതില് ഇളവ നല്കതിയതതിലൂകട സരവ്വകലെളാശളാലെക്കസ

22,958/- രൂപയകട നഷമം സമംഭവതിചതിട്ടുണസ.  (അതളായതസ മളാരക്കറസ നതിരക്കതികലെ ഉല്പന വതിലെയകട

8%  തുക)  ടതി  തുക,  പ്രവൃത്തെതി  കചയ്ത  സ്ഥളാപനമം  നല്കതിയ  കണക്കസ  പരതികശളാധതിചസ  തുക

അനുവദതിച്ചു  നല്കുവളാന്  ശുപളാരശ  കചയ്ത  ഉകദരളാഗസ്ഥകന  വരക്തതിപരമളായ  ബളാദ്ധരതയളായതി

കണക്കളാക്കതി  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കുവളാന്  നടപടതി  സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.  (ഉത്തെരവളാദകപട്ട

ഉകദരളാഗസ്ഥന്നഃ സരവ്വകലെളാശളാലെ ഇലെകതിക്കല് എന്ജതീനതീയര).

ഏറവമം കുറഞ നതിരക്കു കഡളാട്ടസ കചയ്ത സ്ഥളാപനത്തെതികന എസ്റ്റതികമറ്റു തുകയകട  8% കുറവസ

എന  നതിരക്കസ  അമംഗതീകരതിച്ചു  പ്രവൃത്തെതി  കചയ്യുവളാന്  M/s.യൂണതികവഴല്  കമ്പനതി

തയളാറളാകളാതതിരുന  പക്ഷമം  സതിമംഗതിള്  കടന്ഡര  എന  നതിലെയതില്  റതീ  കടന്ഡര

ക്ഷണതികക്കണതതിനു പകരമം  കടന്ഡര സ്ഥളാപനമം  ഡതിമളാന്ഡസ  കചയ്ത  3.82%  എന കുറഞ

കടന്ഡറതിനു  വഴങ്ങതി  പ്രവൃത്തെതി  കചയ്യുനതതിനസ  അമംഗതീകളാരമം  നല്കതിയ  നടപടതി

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  സളാമ്പത്തെതിക  വതിനതിമയ  പ്രക്രതിയയ്ക്കു  കദളാഷകരമളാകണനതതിനളാല്  കമല്

വസ്തുതയതികലെയ്ക്കു  സരക്കളാരതികന  പ്രകതരക  ശദ്ധ  ക്ഷണതിക്കുന.   ടതി  പ്രവൃത്തെതിയകട

പൂരത്തെതീകരണകത്തെ തുടരന 25.6.2016 കലെ എന്ജതി/1855/എസസ.എസസ.യ.എസസ/15 -ാാ  നമ്പര

ഉത്തെരവ  പ്രകളാരമം  5,42,587/-  രൂപയകട  3.82%  കുറവ  തുകയതില്  5,21,850/-  രൂപ

അമംഗതീകരതിക്കുകയമം  കകഫനല് ബതില്  തുകയളായ  5,21,645/-  രൂപ  അനുവദതിച്ചു  നല്കുകയമം

കചയ്തതിട്ടുണസ.
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II (21)  മുന്കൂറുകള് യഥളാസമയമം ക്രമതീകരതിക്കുനതില

2015-16  വരഷകത്തെ മുന്കൂര  രജതിസ്റ്റര  പരതികശളാധതിചതതില്  നതിനമം  പലെ മുന്കൂറുകളുമം

യഥളാസമയമം ക്രമതീകരതിചതിട്ടതിലളാകയനസ വരക്തമളാകുന.  ധനകളാരര വകുപതികന  4.10.2011 -കലെ

ജതി.ഒ (പതി) നമം.419/2011 - ളാമം നമ്പര ഉത്തെരവതില് മുന്കൂറുകള് ക്രമതീകരതിക്കുനതസ സമംബനതിചസ

വരക്തമളായ മളാരഗ്ഗനതിരകദ്ദേശങ്ങള് നല്കതിയതിട്ടുണസ.  മുന്കൂര അനുവദതിചസ മൂന മളാസത്തെതിനുള്ളതില്

അവസളാനബതില് ഹളാജരളാക്കതി ക്രമതീകരതികക്കണതുമം സയമപരതിധതി കഴതിഞസ കകകവശമം വച തുക

തതിരതിചടയ്ക്കുനതു  വകര  18%  നതിരക്കതില്  പലെതിശ   ഇഇൗടളാകക്കണതുമളാണസ.    നതിരദ്ദേതിഷ

സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില്  അഡ്ജസ്റ്റസകമനസ  ബതില്  സമരപതിചതികലങ്കതില്  മുന്കൂര  തുക

ഒറത്തെവണയളായതി  18%  പലെതിശകയളാകട  തതിരതിചടയളാനുമം  വരവസ്ഥയണസ.   എനളാല്

സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  മുന്കൂറുകള്  അനുവദതിക്കുകയമം  ക്രമതീകരതിക്കുകയമം  കചയ്യുനതതില്  കമല്

ഉത്തെരവതികലെ  നതിരകദ്ദേശങ്ങള് പളാലെതിക്കുനതളായതി  കളാണുനതില.   ക്രമതീകരതിക്കളാത്തെ മുന്കൂറുകള്

സമംബനതിച വതിവരങ്ങള് അനുബനമം V ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

മുന്കൂറുകള് അനുവദതിക്കുനതതിലമം ക്രമതീകരതിക്കുനതതിലമം സരക്കളാര മളാരഗ്ഗ നതിരകദ്ദേശങ്ങള്

പളാലെതികക്കണതളാണസ.  

II  (22)(എ)  പഠനവകുപ്പുകളുകട  ഓഡതിറസ    -    ഇമംഗതീഷസ  ,    കകസകക്കളാളജതി  ,    ആയരകവദമം  ,  
മമ്പ്യൂസതികസ  ,   ഫതികലെളാസഫതി

i) രസതീതസ പരതികശളാധന  കപളാതുവളായ അപളാകതകള്–

1. റദ്ദേളാക്കതിയ രസതീതുകള് വകുപ്പു തലെവന് സളാക്ഷരകപടുത്തുനതില.

2. രസതീതുകള് എഴതുകമ്പളാള് ഡബതിള് കകസഡഡസ കളാരബണ് ഉപകയളാഗതിക്കുനതില.

ii) പഠനയളാതയ്ക്കുള്ള അഡഡളാന്സുകള് ക്രമതീകരതിചതിട്ടതില  .

ഓകരളാ പഠന വകുപ്പുകളതികലെ വതിദരളാരത്ഥതികളതില് നതിനമം പതിരതികചടുക്കുന സ്കപഷരല്

ഫതീ അതളാതസ പഠനവകുപസ തലെവകന കപരതിലള്ള സ്കപഷരല് അക്കഇൗണതില് നതികക്ഷപതിക്കുകയമം

വതിദരളാരത്ഥതികളുകട കക്ഷമപ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കസ ഉപകയളാഗതിക്കുകയമം കചയളാറുണസ.  എനളാല് ഇഇൗ

അക്കഇൗണതില് നതിനസ  വതിദരളാരത്ഥതികളുകട ആവശരങ്ങള്ക്കു കവണതി അധരളാപകരക്കസ നല്കുന

അഡഡളാന്സുകള് ക്രമതീകരതിക്കകപടളാകത കപളാകുന.  വതിശദ വതിവരങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

ക്രമ
നമം

പഠനവതിഭളാഗമം അഡഡളാന്സസ 
തുക

കകകപറതിയ അധരളാപകന് ഉകദ്ദേശരമം കചക്കസ
നമം./തതീയതതി

1 ഇമംഗതീഷസ 15,000 കഡളാ. നതിഷ കവണുകഗളാപളാല് പഠന യളാത 101441/10.3.16

2. കകസകക്കളാളജതി 3250 കഡളാ. എചസ. കകസലെജ പഠനയളാത 032654/16.3.16
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II (22)(ബതി) കപയതിനതിമംഗസ വകുപസ

1. ഇ  ഗ്രേളാനസസസ ശതീരഷകത്തെതില് പട്ടതികജളാതതി  – -  പട്ടതികവരഗ്ഗ വതികസന വകുപതില് നതിനസ

ലെഭതിച  ഗ്രേളാന്റു തുക വകുപതികന ജനറല് അക്കഇൗണതില്  16.3.2016  -ല് കക്രഡതിറ്റു  കചയ്യുകയമം

30.3.2016 -ല് കസല്ഫസ  കചക്കസ  മുകഖന പതിന്വലെതിക്കുകയമം കചയ്തു.   ആകകയള്ള  86,393/-

രൂപയതില് നതിനസ ഫതീസസ, കഹളാസ്റ്റല് വളാടക എനതീയതിനത്തെതില് 71,385/- രൂപ സരവ്വകലെളാശളാലെ

അക്കഇൗണതികലെയസ  വരവ  വയ്ക്കുയമം  15,008/-  രൂപ  ABLC  ഇനത്തെതില്  കഹളാസ്റ്റല്  വളാരഡനസ

നല്കുകയമം കചയ്തു.   കഹളാസ്റ്റല് വളാരഡന് തുക കകകപറതിയതതികന കരഖകള് പരതികശളാധനയ്ക്കു

ലെഭതിചതില. 

2.  വകുപ്പു  തലെവനസ  മുന്കൂറളായതി  അനുവദതിച  തളാകഴപറയന  തുകകള്  അഡ്ജസ്റ്റസ

കചയ്തതതികന കരഖകള് ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.

തതീയതതി തുക കചക്കസ നമം. ഉകദ്ദേശരമം

16.4.2015 10000 000081/16.4.2015 വരകക്ഷളാപസ നടത്തുനതതിനസ

25.6.2015 24500 000082/25.6.2015 കകലെഫസ കമളാഡല് സ്റ്റഡതി
നടത്തുനതതിനസ

16.10.2015 4000 000084/16.10.15 കകലെഫസ കമളാഡല് സ്റ്റഡതി
നടത്തുനതതിനസ

ആകക 38500

II (23) പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രങ്ങളുകട ഓഡതിറസ 

എ  .   റതീജതിയണല് കസനര  ,   തുറവൂര

ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  2015-16  വരഷകത്തെ ഓഡതിറതികന

ഭളാഗമളായതി  തുറവര  റതീജതിയണല്  കസനറതില്  നടത്തെതിയ  പരതികശളാധനയതില്  കളാണുന

അപളാകതകള് ചുവകട കചരക്കുന.  

1. എസസ  .  സതി  /  എസസ  .  ടതി വതിഭളാഗങ്ങളതികലെ വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കുള്ള ഫതീസളാനുകൂലെരമം   -   വതിതരണ 
കരഖകളതില  .

എസസ.സതി/എസസ.ടതി  വതിഭളാഗങ്ങളതികലെ  വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കു  ഫതീസളാനുകൂലെരമം

നല്കുനതതിനളായതി 7.9.2015 -കലെ വഇൗചര നമം.252 പ്രകളാരമം 63,700/- രൂപ പതിന്വലെതികചങ്കതിലമം

ആയതതികന  വതിതരണ  കരഖ  ഓഡതിറതില്  ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.   വതിതരണകരഖ  ഓഡതിറതില്

ഹളാജരളാകക്കണതളാണസ.
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2. മുന്കൂര തുകകള് ക്രമതീകരതിക്കുനതില

തുറവൂര  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതികലെ  വതിവതിധ  ആവശരങ്ങള്ക്കളായതി  മുന്കൂര  തുകകള്

കകകപറതിയതിട്ടുകണങ്കതിലമം  അഡഡളാന്സസ  രജതിസ്റ്റര  പ്രകളാരമം  ആയവ  സമയബനതിതമളായതി

ക്രമതീകരതിക്കുനതളായതി കളാണുനതില.  വതിശദ വതിവരമം ചുവകട കചരക്കുന.

വഇൗചര നമം തുക കകകപറതിയ ആളതികന കപരസ തുക

നമം.23/17.4.2015 കഡളാ. എല്.സുധരമതിണതി 5000/-

214/10.8.2015 കഡളാ. മതിനതി കതളാമസസ 5000/-

411/10.2.2016 കഡളാ. സളാലെമ ആര 5000/-

443/14.3.2016 കഡളാ. മതിനതി കതളാമസസ 5000/-

444/14.3.2016 കഡളാ. ബതിച്ചു എകസ. മലെക്കല് 9900/-

കകരള ഫതിനളാന്ഷരല് കകളാഡസ വളാലെരമം  I  ആരട്ടതിക്കതിള്  99, 4.10.2011  കലെ ജതി.ഒ(പതി)

നമം.419/11/ഫതിന് എനതിവ പ്രകളാരമം മുന്കൂര തുക കകകപറതി മൂന മളാസത്തെതിനുള്ളതില്  വതിശദമളായ

ബതില്  /  വഇൗചര പ്രകളാരമം തുക ക്രമതീകരതികക്കണതളാകണനമം അലളാത്തെ പക്ഷമം  18%  പലെതിശ

സഹതിതമം  തുക  തതിരതികക  ഇഇൗടളാകക്കണതളാകണനമം  വരവസ്ഥ കചയ്യുന.   കമല്  ചട്ടത്തെതിനുമം

സരക്കളാര ഉത്തെരവതിനുമം വതികധയമളായതി തുക ഇഇൗടളാക്കുവളാന് നടപടതി സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.  

3. സ്ഥളാപനത്തെതികലെയ്ക്കു വളാങ്ങുന സളാധനങ്ങള് കസ്റ്റളാക്കതില് കചരക്കുനതില  .

കസനറതികന കകദനമംദതിന പ്രവരത്തെനങ്ങളുമളായതി ബനകപട്ടു കണതിജനസ ബതില് പ്രകളാരമം

വളാങ്ങുന സളാധനങ്ങള് കസ്റ്റളാക്കസ രജതിസ്റ്ററതില് കചരക്കളാകത ഉപകയളാഗതിച്ചു വരുനതളായതി കളാണുന.

സ്ഥളാപനത്തെതികലെയ്ക്കു വളാങ്ങുന മുഴവന് സളാധനങ്ങളുമം കസ്റ്റളാക്കതില് ഉള്കപടുത്തെതിയ കശഷമം മളാതമം

ഉപകയളാഗത്തെതിനളായതി വതിതരണമം കചയ്യുവളാന് നടപടതി സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

പതി  .  ടതി  .  എ ഫണസ അപളാകതകള്

ശതീശങ്കരളാചളാരര  സമംസ്കൃത  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  തുറവൂര  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതില്

പതി.ടതി.എ ഫണസ രൂപതീകരതിചതിട്ടുണസ.   പതി.ടതി.എ ഫണസ രൂപതീകരണമം സമംബനതിചസ ഓഡതിറതില്

കണ അപളാകതകള് തളാകഴ കകളാടുക്കുന.
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1. പതി.ടതി.എ  ഫണസ  സഡരൂപതിക്കുനതതിനളായതി  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതില്  നതിനമം  എത  

രസതീതസ  ബുക്കസ അചടതിചതിട്ടുകണനസ വരക്തമല  (രസതീതസ  ബുക്കസ നമ്പര  3,4,5  എനതിവ  

മളാതമളാണസ ഓഡതിറതില് ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടുള്ളതസ).

2. രസതീതസ  ബുക്കുകളുകട കസ്റ്റളാക്കസ,  ഇഷമ്പ്യൂ,  ബളാക്കതി എനതിവ എഴതുന കസ്റ്റളാക്കസ രജതിസ്റ്റര  

എഴതതി സൂക്ഷതിക്കുനതില.

3. റദ്ദേസ  കചയ്യുന  രസതീതുകള്  റദ  കചയ്യുനതതിനുള്ള കളാരണമം  കരഖകപടുത്തെതി  ഓഫതീസസ  

തലെവന് സളാക്ഷരകപടുത്തുനതില.

4. രസതീതസ  ബുക്കുകളതില്  വകുപസ  തലെവന്  രസതീതുകളുകട  ആകക  എണ്ണമം  

സളാക്ഷരകപടുത്തുനതില (സരട്ടതിഫതിക്കറസ ഓഫസ കഇൗണസ)

5. കഡയസ ലെതി കളക്ഷന് രജതിസ്റ്റര എഴതതി സൂക്ഷതിക്കുനതില.

6. 2015-16 സളാമ്പത്തെതിക വരഷത്തെതില് പതി.ടതി.എ ഫണതിനത്തെതില് എത രൂപ വരവസ, എത 

രൂപ കചലെവസ എനമുള്ള വതിവരമം ലെഭരമല.

7. 26.8.2015 മുതല് 24.06.2016 വകര കളാലെയളവതില് കുട്ടതികളതില് നതിനമം കളക്ടസ കചയ്യുന 

തുക കൂടളാകത  30,369/-  രൂപയകട  വരവസ  അക്കഇൗണതില്  വനതിട്ടുണസ.   എനളാല്  

ഏതതിനത്തെതിലെളാണസ ഇഇൗ തുകകയനസ വരക്തമല.

ഇഇൗ അപളാകതകള് ചൂണതിക്കളാട്ടതി  26.04.2017  ല് നല്കതിയ ഓഡതിറസ  എന്കഡയറതിക്കസ

ലെഭരമളാക്കതിയ  മറുപടതിയതില്  മറതിനത്തെതില്  സ്ഥളാപനത്തെതില്  ലെഭതിക്കുന  വരവ  തുകയമം  ടതി

അക്കഇൗണതില്  മളാറതികയടുക്കുനതതിനളാലെളാണസ  കണക്കുകളതില്  വരതരളാസമുണളാകുനകതന

വതിശദതീകരതിച്ചു.   എനളാല് ടതി  അക്കഇൗണതില്  കകകകളാരരമം  കചയ്യുന തുകകകള  സമംബനതിച

വരക്തമളായ  രജതിസ്റ്റര  എഴതതി  സൂക്ഷതിക്കുനതിലളാകയനതളാണസ  അടതിസ്ഥളാന  കളാരണകമനസ

ഓഡതിറതില്  വതിലെയതിരുത്തുന.

കമല്  അപളാകതകള്  പരതിഹരതിക്കുവളാനുമം,  പതി.റതി.എ  ഫണതികന  വരവ  കചലെവകളതില്

സുതളാരരത കകകവരതിക്കുനതതിനളാവശരമളായ നടപടതികള് സരവ്വകലെളാശളാലെ സഡതീകരതിക്കുനതതിനുമം

ഓഡതിറസ ശുപളാരശ കചയ്യുന.  

II (23) ബതി. തതിരുവനന്തപുരമം പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം

1. കസ്റ്റളാക്കസ രജതിസ്റ്റര എഴതതി സൂക്ഷതിക്കുനതില  .

ഓഫതീസതികന  കകദനമംദതിന  പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കളായതി  വതിവതിധ  വഇൗചറുകള്  പ്രകളാരമം
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34,011/-  രൂപയകട  സളാധനങ്ങള്  2015-16  വരഷമം  വളാങ്ങതിയതിട്ടുണസ.   എനളാല്  ടതി

സളാധനങ്ങകളളാനമം കപളാലമം കസ്റ്റളാക്കതികലെടുക്കുകകയളാ ആയതതികന അടതിസ്ഥളാനത്തെതില് വതിതരണമം

കചയ്യുകകയളാ  കചയ്തതിട്ടതില.   ടതി  നടപടതി  കമലെതില്  ഒഴതിവളാകക്കണതളാണസ.   സ്ഥളാപനത്തെതികന

ആവശരത്തെതിനളായതി  വളാങ്ങുന  മുഴവന്  സളാധനങ്ങളുമം  കസ്റ്റളാക്കതില്  ഉള്കപടുത്തെതി

ഉപകയളാഗത്തെതിനളായതി  നല്കകണതുമം  കസ്റ്റളാക്കസ  രജതിസ്റ്ററതില് ഉള്കപടുത്തെതി ഉപകയളാഗത്തെതിനളായതി

നല്കകണതുമം  കസ്റ്റളാക്കസ  രജതിസ്റ്റര  ക്ഷമതയള്ള  ഉകദരളാഗസ്ഥന്  പരതികശളാധന  നടത്തെതി

ആവശരമളായ സളാക്ഷരകപടുത്തെലകള് നടകത്തെണതുമളാണസ.  

കൂടളാകത കകദനമംദതിന ഉപകയളാഗത്തെതിനളാവശരമളായ കപപര മുതലെളായ സളാധനങ്ങള് കകരള

കസ്റ്റളാര  പരകചസസ  മളാനഡല്  ഖണതിക  6  -ല്  പ്രതതിപളാദതിചതിട്ടുള്ള  വളാരഷതിക  ആവശരകതളാ

നതിരണ്ണയമം  നടത്തെതി  നതിയമമം  അനുശളാസതിക്കുന  തരത്തെതില്  വളാങ്ങുതതിനുള്ള  നടപടതികള്

സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.

2. സരവ്വകലെളാശളാലെ ആസ്ഥളാനകത്തെയസ അയച്ചുകകളാടുക്കുന ഇകനണല് റവനമ്പ്യൂ കകകപറതിയ  
തതികന രസതീതസ ഓഡതിറതിനസ ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില  .

2015-16  വരഷമം തളാകഴപറയന വഇൗചറുകള് പ്രകളാരമം ഇകനണല് റവനമ്പ്യൂ  തുകയകട

കചക്കസ  അയച്ചുകകളാടുത്തെതിട്ടുകണങ്കതിലമം  ടതി  തുകകള്  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  ആസ്ഥളാനത്തെസ

കകകപറതിയതതികന ഒറതിജതിനല് രസതീതസ ഓഡതിറതില് ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.  തുകയകട വതിശദ വതിവരമം

ചുവകട കചരക്കുന.

വഇൗചര നമം & തതീയതതി തുക

38/16.5.2015 58528.00

39/16.5.2015 8825.00

56/2.6.2015 4484.00

234/27.7.2015 131195.00

260/7.8.2015 137926.00

261/7.8.2015 2600.00

299/18.9.2015 6425.00

340/15.10.2015 89476.00

362/11.11.2015 40876.00

368/23.11.2015 13108.00
 

ടതി തുകകള് കകകപറതിയതതികന ഒറതിജതിനല് രസതീതുകള് പരതികശളാധനയസ ഹളാജളാരകക്കണ
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തളാണസ.

3. അഡഡളാന്സസ രജതിസ്റ്റര എഴതതി സൂക്ഷതിക്കുനതില  .

2015-16  വരഷമം  വതിവതിധ  ആവശരങ്ങള്ക്കളായതി  തളാകഴപറയന വഇൗചറുകള് പ്രകളാരമം

അഡഡളാന്സസ അനുവദതിചതിട്ടുണസ.

ക്രമ
നമം വഇൗചര നമം/തതീയതതി തുക അനുവദതിക്കകപട്ടതസ

1 വഇൗചര നമം.48/20.05.2015 7395 കരളാമ്പസസ ഡയറക്ടര

2 വഇൗചര നമം.49/25.05.2015 3072 കരളാമ്പസസ ഡയറക്ടര

3. വഇൗചര നമം.410/04.01.2016 12300 സ്റ്റഡതി ടൂര

4 വഇൗചര നമം.484/29.02.2016 14100 സ്റ്റഡതി ടൂര

5. വഇൗചര നമം.499/15.03.2016 6000 കഡളാ. കക. മുത്തുലെകതി

അഡഡളാന്സസ  അനുവദതിക്കുനകണങ്കതിലമം  തുക  സമംബനമളായ  അഡഡളാന്സസ  രജതിസ്റ്റര

എഴതതി  സൂക്ഷതിക്കുനതില.   തന്മൂലെമം  ടതി  അഡഡളാന്സുകള്  അഡ്ജസ്റ്റസ  കചയ്തതതികന  വതിവരകമളാ

അഡ്ജസ്റ്റസ  കചയളാത്തെ  അഡഡളാന്സുകളതികന്മല്  സഡതീകരതിച  നടപടതികളുകട  വതിവരകമളാ

പരതികശളാധതിക്കുവളാന് കഴതിഞതിട്ടതില.   ടതി  അഡഡളാന്സുകള് അഡ്ജസ്റ്റു  കചയ്തതു സമംബനമളായ

കരഖകള് ഓഡതിറതില്  ഹളാജരളാക്കളാത്തെ സളാഹചരരത്തെതില് അഡഡളാന്സസ  രജതിസ്റ്റര  പൂരണ്ണമളായതി

എഴതതി ടതി അഡഡളാന്സുകളുകട അഡ്ജസ്റ്റുകമനസ സമംബനമളായ കരഖകള് സഹതിതമം ഓഡതിറതിനു

ഹളാജരളാകക്കണതളാണസ.

4. സ്റ്റളാമ്പസ അക്കഇൗണസ രജതിസ്റ്റര എഴതതി സൂക്ഷതിക്കുനതില  .

2015-16  വരഷമം വഇൗചര നമം.71/3.6.2015,  491/8.3.2016, 513/28.3.2016  എനതിവ

പ്രകളാരമം 1500/- രൂപ സ്റ്റളാമ്പസ വളാങ്ങുനതതിനളായതി കചലെവഴതിചതിട്ടുണസ.  എനളാല് ടതി തുകയസ സ്റ്റളാമ്പസ

വളാങ്ങതിയതതികന കരഖകയളാ വളാങ്ങതിയ സ്റ്റളാമ്പുകള് രജതിസ്റ്ററതില് കചരത്തു കത്തെതിടപളാടുകള്ക്കളായതി

കചലെവഴതിചതതികന കരഖകയളാ ഓഡതിറതില് ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.  കഡസ്പളാചസ രജതിസ്റ്ററതില് കപളാലമം

കചലെവഴതിച  സ്റ്റളാമ്പതികന  കൃതരമളായ  കരഖകളതില.   ഇതു  സമംബനമളായ  ഓഡതിറസ

അകനഡഷണത്തെതിനസ തൃപ്തതികരമളായ മറുപടതി ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.  കമല് സളാഹചരരത്തെതില് സ്റ്റളാമ്പസ

അക്കഇൗണസ  രജതിസ്റ്റര  പൂരണ്ണമളായതി  എഴതതി  ക്ഷമതയള്ള  അധതികളാരതി  സളാക്ഷരകപടുത്തെതി

പരതികശളാധനയളായതി ഹളാജരളാകക്കണതളാണസ.

5. പതി  .  റതി  .  എ  ഫണസ    -    തുക  പതിരതികചടുത്തെതതികനയമം  കചലെവഴതിചതതികനയമം  കരഖകള്  
ഓഡതിറതിനു ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില  .
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പതി.റതി.എ  ഫണതിനത്തെതില്  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രമം  സഡന്തമം  നതിലെയതില്  അചടതിച

രസതീതുപകയളാഗതിച്ചു  പണപതിരതിവ  നടത്തുകയമം  കമയതിന്  കസനറതികന  നതിരകദ്ദേശമം  കൂടളാകത

യകഥഷമളായതി  കചലെവഴതിക്കുകയമം  കചയ്യുനണസ.   ഇതു  സമംബനമളായ  വരവ  കചലെവകള്

ഓഡതിറതിനു  ഹളാജരളാക്കണകമനളാവശരകപട്ടസ  17.05.2017  -ല്  നല്കതിയ  ഒളാഡതിറസ

അകനഡഷണത്തെതിനു  "  കകബകലെളാ  പ്രകളാരമം  പതി.റതി.എ  കസക്രട്ടറതിയമം  ടഷററുമളാണസ  പതി.റതി.എ

ഫണ്ടുമം മതിനതിട്സസ ബുക്കുമം കകകകളാരരമം കചയ്യുനതസ.  പതി.റതി.എ നതികയളാഗതിക്കുന ഓഡതിറരമളാകര

വചസ കണക്കുകള് ഓഡതിറസ കചയ്തു ജനറല് കബളാഡതിയതില് അവതരതിപതിച്ചു അമംഗതീകരതിക്കുകയളാണസ

പതതിവസ.   ഇഇൗ ഫണസ പതി.റതി.എ എകതികമ്പ്യൂട്ടതീവസ  കമതിറതിയകട നതിരകദ്ദേശളാനുസരണമം പ്രളാകദശതിക

കകന്ദ്രത്തെതികന  വതികസന  പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കുമം  കുട്ടതികളുകട  അതരളാവശര

കക്ഷമപ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കുമം  ഉപകയളാഗതിക്കുകയളാണസ  കചയളാറുള്ളതസ  "  എന  മറുപടതിയളാണസ

ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടുളളതസ.   സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രമം  എന  നതിലെയതില്  ആ

സ്ഥളാപനത്തെതില്  പഠതിക്കുന  കുട്ടതികളതില്  നതിനമം  പതിരതികചടുക്കുന  തുകയകട  വരവ

കചലെവകളതിലള്ള  സുതളാരരത  പരതികശളാധതിക്കുനതതിനസ  ഓഡതിറതിനു  മുമ്പളാകക

ഹളാജരളാകക്കണതതിലളാകയന  നതിലെപളാടസ  ഒഇൗകദരളാഗതിക  സ്ഥളാനത്തെതിരതിക്കുന  ഒരു  ഓഫതീസസ

കമധളാവതിക്കസ  കചരനതല.   ആയതു  ടതിയളാകന  ഒഇൗകദരളാഗതിക  നതിരവ്വഹണത്തെതിലള്ള  കടുത്തെ

വതീഴ്ചയളായതി  ഓഡതിറതില്  കളാണുന.   കൂടളാകത  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  കതീഴതില്  പ്രവരത്തെതിക്കുന

സ്ഥളാപനമം  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  അമംഗതീകളാരമതിലളാകത  പതി.റതി.എ  ഫണതിനളായതി  കകബകലെളാ

രൂപതീകരതിച്ചു എനതു കടുത്തെ അചടക്ക ലെമംഘനമളാണസ.   ടതി  കകബകലെളായസ ആരതില് നതിനമളാണസ

ഒഇൗകദരളാഗതിക  അമംഗതീകളാരമം  ലെഭതിചകതനമം  ആയതതിനു  കവണ  നടപടതികള്  സഡതീകരതിചതസ

ആരളാകണനമം കരളാമംപസസ ഡയറക്ടര വരക്തമളാകക്കണതളാണസ.

പതി.റതി.എ  ഫണതികന  കപരതില്  അനധതികൃത  ഫണസ  പതിരതിവമം  ക്രയ  വതിക്രയവമം

നടപളാക്കുനതസ സരവ്വകലെളാശളാലെ നതിയനതികക്കണതളാണസ.  പണമം പതിരതികചടുക്കുവളാനുള്ള രസതീതു

ബുക്കസ മുതല് എലളാ ഇനങ്ങളതിലമുള്ള ക്രയ വതിക്രയവമം സസൂകമം നതിരതീക്ഷതികക്കണതുമം കപളാതു

പണത്തെതികന വരവ കചലെവകള് സുതളാരരമളാക്കുനതതിനസ കരശന നടപടതികളുമം പരതികശളാധനയമം

അനതിവളാരരമളാണസ.    ടതി  ഫണസ സമംബനമളായതി നളാളതിതുവകരയള്ള മുഴവന് വരവ കചലെവകളുമം

പരതികശളാധനയസ ഹളാജരളാക്കുവളാന് കരളാമംപസസ ഡയറക്ടരക്കു കരശന നതിരകദ്ദേശമം നല്കുനതതിനു

സരവ്വകലെളാശളാലെകയളാടു ശുപളാരശ കചയ്യുന.
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6. കരളാഷ്ബുക്കസ  /   ബളാങ്കസ പളാസ്ബുക്കസ എനതിവയകട വരഷളാന്തര നതീക്കതിയതിരതിപസ 
കപളാരുത്തെകപടുനതില  .

തതിരുവനന്തപുരമം പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രത്തെതികന 31.03.2016 കലെ കരളാഷസ ബുക്കസ പ്രകളാരമുള്ള

നതീക്കതിയതിരതിപസ  2,57,506/-  രൂപയമം  ബളാങ്കസ  പളാസസ  ബുക്കസ  പ്രകളാരമുള്ള   നതീക്കതിയതിരതിപസ

2,16,883/- രൂപയമളാണസ.  അതളായതസ ടതി നതീക്കതിയതിരതിപസ തുകകള് തമതില് 40,623/- രൂപയകട

വരതരളാസമം നതിലെനതില്ക്കുന.  ടതി വരതരളാസമം സമംബനതിചസ 17.05.2017 -ല് നല്കതിയ ഓഡതിറസ

അകനഡഷണത്തെതിനു  മറുപടതി  ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.   ടതി  സളാഹചരരത്തെതില്  നതീക്കതിയതിരതിപസ

തുകകളതികലെ വരതരളാസത്തെതികന കളാരണമം വതിശദതീകരതികക്കണതളാണസ.

 II (23) സതി  .   ഏറ്റുമളാനൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം  

കരളാഷ്ബുക്കസ ശരതിയളായ രതീതതിയതില് എഴതതി പരതിപളാലെതിക്കുനതില  .

എസസ.എസസ.യ.എസസ  ഏറ്റുമളാനൂര  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതില്  കരളാഷ്ബുക്കസ

പരതിപളാലെതിക്കുനതതില്  തളാകഴപറയന അപളാകതകള് കളാണുന.

1. കപജസ സരട്ടതിഫതികക്കഷന് ഇലളാത്തെതിടത്തെസ എന്ടതികള് എഴതതികചരത്തു  .

2016-17  വരഷകത്തെ കരളാഷസ  ബുക്കതില്  1  മുതല്  100  വകര  കപജുകളളാണസ  ഓഫതീസസ

കമധളാവതി  സളാക്ഷരകപടുത്തെതിയതിട്ടുള്ളതസ.   എനളാല്  22.02.2017  മുതല്  28.02.2017  വകരയള്ള

ടളാന്സളാക്ഷനുകള്  എഴതതികചരത്തെതിരതിക്കുനതസ  സളാക്ഷരകപടുത്തെളാത്തെ  (നൂറളാമം  കപജതിനു

കശഷമുള്ള  കപജുകളതില്)  കപജുകളതിലെളാണസ.   കരളാഷ്ബുക്കതില്  കപജസ  സരട്ടതിഫതികക്കഷന്

കൃതരമളായതി  നതിരവ്വഹതികക്കണതുമം  സരട്ടതികകഫ  കചയ്ത  കപജുകളതില്  മളാതമം  എന്ടതികള്

കരഖകപടുകത്തെണതുമളാണസ.

2. കരളാഷ്ബുക്കതില്  കപജുകള് കരളാന്സല് കചയ്തതിരതിക്കുന

കരളാഷ്ബുക്കതില് പലെയതിടത്തുമം കപജുകള് കരളാന്സല് കചയ്തതിരതിക്കുനതളായതി കണ്ടു. (ഉദളാനഃ

കപജസ നമം.5,6,7  – തതീയതതി 01.12.2015 മുതല് 07.12.2015 വകര) കരളാന്സല് കചയ്തതിരതിക്കുന

കപജുകളതില്   ഓഫതീസസ  കമധളാവതി  സളാക്ഷരകപടുത്തെതിയതിട്ടുമതില.   കരളാഷസ  ബുക്കസ  ശദ്ധകയളാകട

കകകകളാരരമം കചകയണതുമം അനതിവളാരര ഘട്ടത്തെതില് കപജസ കരളാന്സല് കചകയണപക്ഷമം ആയതു

ക്ഷമതയള്ള ഉകദരളാഗസ്ഥന് സളാക്ഷരകപടുകത്തെണതുമളാണസ.
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3. വരവസ ഭളാഗത്തുമം കചലെവസ ഭളാഗത്തുമം എന്ടതികള് എഴതുന  .

കരളാഷ്ബുക്കതില് മതിക്കവളാറുമം സ്ഥലെങ്ങളതില് വരവ ഭളാഗത്തുമം കചലെവ ഭളാഗത്തുമം കതറളായതി

എന്ടതികള്  എഴതതികചരക്കുന.   പണമം  ബളാങ്കതില്  അടവളാക്കുകമ്പളാള്  അതതികന

കരഖകപടുത്തെലകളുമം,  പണമം ബളാങ്കതില് നതിനസ പതിന്വലെതിക്കുകമ്പളാള് അതതികന കരഖകപടുത്തെലമം

കരളാഷ്ബുക്കതില്  കതറളായളാണസ  എഴതുനതസ  (ഉദളാനഃ-  15.02.2016  -ല്  24,625/-  രൂപ

ബളാങ്കതിലെടവളാക്കതിയതുമം  അകത  ദതിവസമം  കചക്കസ  നമം.306942  പ്രകളാരമം  പതിന്വലെതിച  19,800/-

രൂപയകട  എന്ടതി  വരുത്തെതിയതിരതിക്കുനതുമം)  ഇപ്രകളാരമം  വരവ  കചലെവകകളക്കുറതിചസ  ശരതിയളായ

ധളാരണകയളാകടയലളാകത കരളാഷ്ബുക്കസ കകകകളാരരമം കചയ്യുനതതിനളാലെളാണസ റതിക്കണ്സതിലെതികയഷന്

സളാധരമളാകളാത്തെതസ.

4. റതിക്കണ്സതിലെതികയഷന് നടത്തുനതില

കരളാഷസ  ബുക്കസ  കകദനമംദതിന  കക്ലളാസതിമംഗസ  നടത്തെതി  മളാസളാന്തര/വരഷളാന്തര

റതിക്കണ്സതിലെതികയഷന്  നടത്തുകകയളാ  ഓഫതീസസ  കമധളാവതി  ആയതു  സളാക്ഷരകപടുത്തുകകയളാ

കചയ്യുനതില.

പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതികലെ  അക്കഇൗണ്ടുകളുകട  31.03.2016  കലെ  നതീക്കതിയതിരതിപസ  തളാകഴ

കചരക്കുന.

അക്കഇൗണസ നമം  .1347  –  സ്കപഷരല് ഫതീ അക്കഇൗണസ

പളാസ്ബുക്കസ പ്രകളാരമുള്ള നതീക്കതിയതിരതിപസ - 337448

കരളാഷ്ബുക്കസ പ്രകളാരമുള്ള നതീക്കതിയതിരതിപസ - 242426
---------

വരതരളാസമം -   95022
======

അക്കഇൗണസ നമം  . 3230 -   ജനറല് അക്കഇൗണസ

പളാസസ ബുക്കസ പ്രകളാരമുള്ള നതീക്കതിയതിരതിപസ - 194687.15

കരളാഷ്ബുക്കസ പ്രകളാരമുള്ള നതീക്കതിയതിരതിപസ - 187847.00

വരതരളാസമം -     6840.15
  =======

ഇഇൗ രണസ അക്കഇൗണ്ടുകളതിലമളായതി  ഒരു ലെക്ഷത്തെതിലെധതികമം രൂപയകട വരതരളാസമം നതിലെ

നതില്ക്കുനതസ  ഇതുവകര  കണ്ടുപതിടതിചസ  കപളാരുത്തെകപടുത്തെതിയതിട്ടതില.   മുന്  റതികപളാരട്ടുകളതിലമം

ഇക്കളാരരമം  സൂചതിപതിചതിട്ടുള്ളതളാണസ.   ആയതതിനളാല്  കണക്കുകള് കപളാരുത്തെകപടുകത്തെണതതിനസ
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സതഡരനടപടതികള്  സഡതീകരതികക്കണതളാണസ.   സരവ്വകലെളാശളാലെ  ഫതിനളാന്സസ  ഓഫതീസറുകടയമം

ധനകളാരര വതിഭളാഗത്തെതികനയമം പ്രകതരക ശദ്ധ ഇക്കളാരരത്തെതില് ഉണളാകകണതളാണസ.

5. വതിവതിധ കഫളാറങ്ങള് സമംബനതിച കസ്റ്റളാക്കസ ശരതിയളായ രതീതതിയതില് പരതിപളാലെതിക്കുനതില

ശതീ  ശങ്കര  സമംസ്കൃത  സരവ്വകലെശളാലെ  ഏറ്റുമളാനൂര  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതില്  നതിനമം

വതിതരണമം കചയ്യുന വതിവതിധ അകപക്ഷളാ കഫളാറങ്ങളുമം അവയകട വതിലെയമം തളാകഴകചരക്കുന. 

എമം.എ. എകളാമം കഫളാറമം - 10 രൂപ

കപ്രളാവതിഷണല് സരട്ടതിഫതിക്കറസ അകപക്ഷളാകഫളാറമം - 50 രൂപ

ഡതിഗ്രേതി സരട്ടതിഫതിക്കറസ അകപക്ഷളാ കഫളാറമം - 50 രൂപ 

കകമകഗ്രേഷന് സരട്ടതിഫതിക്കറസ അകപക്ഷളാകഫളാറമം - 50 രൂപ 

കമടതിക്കുകലെഷന് സരട്ടതിഫതിക്കറസ അകപക്ഷളാകഫളാറമം - 50 രൂപ 

ഇപ്രകളാരമം  വതിതരണമം  കചയ്യുന  അകപക്ഷളാ  കഫളാറങ്ങളുകട  വരവകള്

സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  ഉണളാകുനകണങ്കതിലമം  അവയകട  മുന്ബളാക്കതി,  തന്വരഷകത്തെ  വരവസ,

നതീക്കതിബളാക്കതി എനതിവ കരഖകപടുത്തുനതില.  കസ്റ്റളാക്കസ രജതിസ്റ്റര പൂരണ്ണമളായതി എഴതതി വരഷളാന്തര

നതീക്കതിയതിരതിപസ ക്ഷമതയള്ള അധതികളാരതി സളാക്ഷരകപടുകത്തെണതളാണസ.

6. രസതീതുകള് കരളാന്സല് കചയ്യുനതതില് കരളാമംപസസ ഡയറക്ടര സളാക്ഷരകപടുത്തുനതില

ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ്കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ ഏറ്റുമളാനൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രത്തെതില് രണ്ടു

തരമം  രസതീതുകളളാണസ  വരവകള് കരഖകപടുത്തെളാന് ഉപകയളാഗതിക്കുനതസ.   സരവ്വകലെശളാലെയതില്

ലെഭതിക്കുന ഫതീസുകള് കരഖകപടുത്തെളാനുള്ള ഫതീസസ  രസതീതുകളുമം  മറ്റു  വരവകള്ക്കുള്ള ജനറല്

രസതീതുകളുമം.   രസതീതുകള്  ഓഡതിറസ  വരഷവമം,  2016-17  ലമം  വളകരയധതികമം  കരളാന്സല്

കചയ്തതിരതിക്കുനതളായതി  കളാണുന.   (ഉദളാനഃ-1976/41,  42)  കരളാന്സല്  കചയ്ത  രസതീതുകളതില്

പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രമം  ഡയറക്ടര  കരളാന്സല്  കചയ്യുനതതിനുള്ള  കളാരണമം  കരഖകപടുത്തെതി

സളാക്ഷരകപടുത്തെതിയതിട്ടതില.    രസതീതുകള് കരളാന്സല് കചയളാകത കനളാകക്കണതുമം,  കരളാന്സല്

കചയ്തളാല് അവയതില് ഓഫതീസസ കമധളാവതി സളാക്ഷരകപടുകത്തെണതുമളാണസ.  ഭളാവതിയതില് ഇക്കളാരരമം

ശദ്ധതികക്കണതളാകണനറതിയതിച്ചുകകളാള്ളുന.  

 II (23) (4) പന്മന പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം

ഇ  -  ഗ്രേളാനസസസ വതിതരണമം കചയ്തതിട്ടതില

പട്ടതികജളാതതി  -  പട്ടതികവരഗ്ഗ,  മറ്റു  പതികനളാക്ക  വതിഭളാഗങ്ങളതികലെ  കപളാസ്റ്റസ  കമടതികസ

വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ സമയബനതിതമളായതി പഠന സഹളായമം  ലെഭരമളാക്കുക എന ലെക്ഷരകത്തെളാകട
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പട്ടതികജളാതതി  -  പട്ടതികവരഗ്ഗ  വതികസന  വകുപസ  ആവതിഷ്കരതിച  പദ്ധതതിയളാണസ  ഇ   ഗ്രേളാനസസസ– .

സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  പന്മന  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതിനസ  സരക്കളാര  01.01.2014  മുതല്

31.03.2016 വകര ഇ  ഗ്രേളാനസസസ വതിതരണത്തെതിനളായതി – 1,43,475/- രൂപ അനുവദതിചതിട്ടുണസ.  ഇതു

സമംബനമളായ ഫയല് പരതികശളാധതിചതതില് ടതി തുകയതില് 42,652/-  രൂപ 31.05.2017 വകരയമം

വതിതരണമം കചയ്തതിട്ടതില.

പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം ഇ  ഗ്രേളാനസസസ വതിതരണത്തെതിനളായതി എസസ– .ബതി.കഎ രളാമന്കുളങ്ങര

ശളാഖയതില്  ആരമംഭതിച  കറനസ  അക്കഇൗണതികന  (അക്കഇൗണസ  നമം.  30859595917)  വതിശദ

വതിവരങ്ങള് ചുവകട കചരക്കുന.

തതീയതതി വരവസ കചലെവസ അക്കഇൗണസ
കതീപതിമംഗസ ചളാരജസ

നതീക്കതിയതിരതിപസ

25.01.2014 28200 28200

24.02.2014 9400 37600

12.03.2014 - 550 37050

20.03.2014 550 37600

22.03.2014 37600 -

31.05.2014 16450 16450

05.06.2014 14100 2350

26.06.2014 35250 37600

16.07.2014 37600 --

30.01.2015 2600 2600

10.04.2015 618 1982

10.08.2015 9725 11707

12.08.2015 2350 9725 4332

28.12.2015 11900 16232

02.03.2016 630 15602

22.03.2016 27050 42652

ആകക 143475 99025 1798
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 ഇ  ഗ്രേളാനസസസ വതിതരണമം കചയളാത്തെതുമളായതി ബനകപട്ടസ  ഓഡതിറസ എന്കഡയറതി നമ്പര–

5/17  പ്രകളാരമം  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രകത്തെളാടസ  വതിശദതീകരണമം  ആവശരകപട്ടതിരുന.   പന്മന

പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം കരളാമംപസസ ഡയറക്ടറുകട  09.06.2017 -കലെ  RCPAN/EST/01/SSUS/2016 (5)

നമ്പര  ഉത്തെരവതിലൂകട  ഇ-  ഗ്രേളാനസസസ  വതിതരണമം  കചയളാന്  തതീരുമളാനതിചതളായതി  മറുപടതി

നല്കതിയതിരുന.   എനളാല് കചലെവഴതിചതളായതി കരഖകപടുത്തെതിയ തുകയതില് വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ

തുക വതിതരണമം കചയ്തതതികനകയളാ, ഫതീസതിനത്തെതില്  ആഭരന്തര വരുമളാനമളായതി സരവ്വകലെളാശളാലെ

യകട  അക്കഇൗണതികലെയസ  തതിരതികക  ഇഇൗടളാക്കതിയതതികനകയളാ  അനുബന  കരഖകകളളാനമം

ഓഡതിറതില് ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.  

പന്മന  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതികന  ഇ   ഗ്രേളാനസസസ  വതിതരണവമളായതി  ബനകപട്ടസ–

തളാകഴപറയന അപളാകതകള്ക്കസ വതിശദതീകരണമം നല്കകണതളാണസ.  

1. പട്ടതികജളാതതി  -  പട്ടതികവരഗ്ഗ,  മറ്റു  പതികനളാക്ക  വതിഭളാഗങ്ങളതികലെ  വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ  

സമയബനതിതമളായതി  പഠനസഹളായമം  ലെഭരമളാക്കുക  എന  പദ്ധതതി  ലെക്ഷരത്തെതിനസ  

വതിരുദ്ധമളായതി  2014-15,  2015-16  സളാമ്പത്തെതിക  വരഷങ്ങളതില്  വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ  

പഠനസഹളായമളായതി വതിതരണമം കചകയണ തുക നളാളതിതുവകര പൂരണ്ണമളായമം വതിതരണമം  

കചയ്തതിട്ടതില.

2. ഇ  ഗ്രേളാനസസളായതി ലെഭതിച – 9,725/-  രൂപ 12.03.2015  നസ കറനസ അക്കഇൗണതില് നതിനമം 

പതിന്വലെതിചതിട്ടുകണങ്കതിലമം, ജനറല് അക്കഇൗണതികലെയസ അടക്കുകകയളാ, വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ 

പഠനസഹളായമം വതിതരണമം കചയ്തതതതികന കചലെവസ  കരഖകകളളാ,  കകകപറസ  രസതീകതളാ  

ഹളാജരളാക്കതിയതിട്ടതില.

3. സരവ്വകലെശളാലെ  സളാമ്പത്തെതിക  പ്രതതിസനതി  കനരതിടുന  ഘട്ടത്തെതില്  ഫതീസതിനത്തെതില്  

ആഭരന്തര  വരുമളാനമളായതി  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  ഫണതികലെക്കസ  ലെഭതികക്കണ  തുക  

സരവ്വകലെളാശളാലെ  അക്കഇൗണതികലെയസ  വരവസ  കവക്കളാന്  കവണ  നടപടതിക്രമങ്ങള്  

സഡതീകരതിചതിട്ടതില.

കചലെവഴതിച  തുകയകട  വതിതരണകരഖ  സൂക്ഷതിക്കളാത്തെതുമം  കചലെവഴതിക്കളാത്തെ  തുക

വതിതരണമം കചയളാകത അനധതികൃതമളായതി സൂക്ഷതിചതുമം അതരന്തമം ഗഇൗരവമളായതി കളാകണണതളാണസ.
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 II (23) (5) കകളായതിലെളാണതി അക്കളാദമതികസ കബളാക്കസ നതിരമളാണമം   -   പൂരത്തെതീകരതിച കകട്ടതിടത്തെതില്
കചളാരചയമം അപളാകതകളുമം

കകളായതിലെളാണതി  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതികലെ  അക്കളാദമതികസ  കബളാക്കതികന  നതിരമളാണമം

പ്രവൃത്തെതികളുകട പ്രളാരമംഭ പ്രവരത്തെനങ്ങളതിലണളായ അപളാകതകള് സരവ്വകലെളാശളാലെയകട 2014-

15  വരഷകത്തെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടതികലെ ഖണതിക  II (24) -ല് വതിശദമളായതി പ്രതതിപളാദതിചതിരുന.

ആയതതിനു  സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  നതിനമം  യളാകതളാരു  മറുപടതിയമം  നളാളതിതുവകര  ഓഡതിറതില്

ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.  2015-16 വരഷകത്തെ ഓഡതിറ്റുമളായതി ബനകപട്ടസ കകളായതിലെളാണതി പ്രളാകദശതിക

കകന്ദ്രത്തെതില് 8.5.2017 മുതല് കനരതില് സനരശതിച ഓഡതിറസ ടതീമം നതിരമളാണമം പൂരത്തെതീകരതിച ടതി

കകട്ടതിടമം മഴയതില് കചളാരനസ ഒലെതിക്കുനതുമം ക്ലളാസസ മുറതികളതിലമം മറ്റുമം കവള്ളമം കകട്ടതി നതില്ക്കുനതുമം

കനരതില്  കണസ  കബളാദ്ധരകപട്ടു.   ചുമരുകള്  പതിലറുകളുമളായതി  കചരുന  ഭളാഗമം  മഴയതില്

കചളാരകനളാലെതിക്കുകയളാണസ.  കവനല് മഴയതില് കപളാലമം ക്ലളാസസ മുറതികളുമം കകലെബ്രറതി ഹളാളുമം കവള്ളമം

കകട്ടതി  നതില്ക്കുകമ്പളാള്  അദ്ധരയന  വരഷളാരമംഭത്തെതികലെ  മണ്സൂണ്  കളാലെത്തെസ  ടതി  കകട്ടതിടമം

കുട്ടതികളുകട  പഠനളാവശരത്തെതിനസ  പ്രകയളാജനകപടുത്തുവളാന്  കഴതിയതികലളായനസ  ഓഡതിറസ

വതിലെയതിരുത്തുന.

കകളായതിലെളാണതി  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതിനു  സഡന്തമം  കകട്ടതിടമം  സ്ഥളാപതിക്കുനതതിനു  ഭൂമതി

വളാങ്ങുനതുമളായതി  ബനകപട്ടുള്ള  അപളാകത  സമംബനതിച്ചു  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  2005-06

വരഷകത്തെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടസ ഖണതിക 9,10,  2008-09 & 2009-10 വരഷങ്ങളതികലെ ഓഡതിറസ

റതികപളാരട്ടസ ഖണതിക II(30)  എനതിവയതില് ഉള്കപടുത്തെതിയതിട്ടുള്ള പരളാമരശങ്ങള്ക്കുമം സരവ്വകലെളാ

ശളാലെ നളാളതിതുവകര മറുപടതി ലെഭരമളാക്കതിയതിട്ടതില.

കകളായതിലെളാണതി  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതികന  പ്രവരത്തെനത്തെതിനളായതി  വസ്തു  ആരജതിച

വകയതിലമം  കകട്ടതിട  നതിരമളാണമം  നടത്തെതിയ  വകയതിലമം  ലെക്ഷരകബളാധമതിലളാകത  കപളാതുപണമം

കചലെവഴതിചതളായതി  ഓഡതിറതില് കബളാധരകപടുന.  കകളാടതികള് കചലെവഴതിച്ചു നതിരമതിച കകട്ടതിടമം

ഉപകയളാഗ  ശൂനരമളായതതിലൂകട  സരക്കളാര  ഫണസ  ദരുപകയളാഗമം  കചയ്തതളായതി  ഓഡതിറതില്

വതിലെയതിരുത്തുന.  

കമല്  സളാഹചരരത്തെതില്  കകളായതിലെളാണതി  പ്രളാകദശതിക  കകന്ദ്രത്തെതിനളായതി  ഭൂമതി

വളാങ്ങതിയതതികലെയ്ക്കുമം  ആയതതില്  സ്ഥളാപതിച  കകട്ടതിട  നതിരമളാണത്തെതികലെയ്ക്കുമം  അപളാകതകള്

സമംബനതിച വതിശദമളായ അകനഡഷണമം നടത്തുനതതിനസ  സരക്കളാരതികനളാടു  ശുപളാരശ കചയ്യുന.

കചളാരച സമംബനതിച ഏതളാനുമം കഫളാകട്ടളാകള് തളാകഴ കചരക്കുന.
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II (24) തതീരപളാക്കളാത്തെ ഓഡതിറസ റതികപളാരട്ടുകള്

1991-92  മുതല്  2014-15  വകരയള്ള  ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടുകള്  ഇതുവകര

പുറകപടുവതിചതിട്ടുണസ.   ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടസ  കകകപറതി  രണ്ടു  മളാസത്തെതിനകമം  റതികപളാരട്ടതില്

പ്രതതിപളാദതിചതിരതിക്കുന  നമ്പ്യൂനതകള്,  ക്രമകക്കടുകള്  എനതിവ  പരതിഹരതിക്കളാന്  കകകകക്കളാണ

നടപടതികളുകട  വതിശദളാമംശങ്ങള്  അടങ്ങുന  കറക്ടതിഫതികക്കഷന്  റതികപളാരട്ടസ  സരവ്വകലെശളാലെ

ലെഭരമളാകക്കണതളാണസ.  (കകരള കലെളാക്കല് ഫണസ ഓഡതിറസ ആക്ടസ 1994, കസക്ഷന് 15).  2002-03

മുതല്  2007-08  വകരയള്ള  റതികപളാരട്ടുകള്ക്കസ  ഭളാഗതികമളായ  കറക്ടതിഫതികക്കഷന്  റതികപളാരട്ടുമം

1991-92  മുതല്  1993-94  വകരയള്ള വരഷങ്ങളതികലെ ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടുകള്ക്കസ  പൂരണ്ണമളായ

മറുപടതിയമം നല്കതിയകതളാഴതികക അവകശഷതിക്കുന മറസ റതികപളാരട്ടുകള്ക്കസ യളാകതളാരു മറുപടതിയമം

ലെഭതിചതിട്ടതില.   തതീരപളാക്കളാന്  അവകശഷതിക്കുന  ഓഡതിറസ  റതികപളാരട്ടുകളുകട  വതിശദളാമംശമം

അനുബനമം I ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

സളാമ്പത്തെതിക നതിലെ  ,   ഓഡതിറസ ചളാരജസ  ,   ഓഡതിറസ അവകലെളാകനമം

 III(1)(എ)  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ ഫണ്ടുകള്

പളാന് ഗ്രേളാനസ, കനളാണ്-പളാന് ഗ്രേളാനസ, അഡതീഷണല് കസന്ടല് അസതിസ്റ്റന്സസ, യ.ജതി.സതി.

ധനസഹളായമം  എനതീ  ഗ്രേളാന്റുകളുമം  കചരനതളാണസ  സരവ്വകലെളാശളാലെയകട  ജനറല്  ഫണസ.

2015-'16  വരഷത്തെതില്  സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  ലെഭതിച  വതിവതിധ  ഗ്രേളാന്റുകളുകട  വതിശദളാമംശമം

അനുബനമം VI ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

III(1)(ബതി)  സ്കപസതിഫതികസ ഫണ്ടുകള്

1. വതികസന ഫണസ

ശതീ  ശങ്കരളാചളാരര  സമംസ സകൃത  സരവ്വകലെളാശളാലെളാ  ആക്ടസ,  1994  കസക്ഷന്  (36)

പ്രകളാരമളാണസ കഡവലെപസകമനസ ഫണസ രൂപതീകരതിചതിട്ടുളളതസ.  കസക്ഷന് 36(2) ല് പ്രതതിപളാദതിക്കുന

വതിധത്തെതില് കഡവലെപസകമനസ ഫണസ ദതീരഘകളാലെ നതികക്ഷപമളായതി അങ്കമളാലെതി സബസ ടഷറതിയതില്

നതികക്ഷപതിചതിട്ടുണസ. 31.03.2016 ല് 56,48,380/- രൂപയളാണസ ഈയതിനത്തെതികലെ നതികക്ഷപത്തുക.

നതികക്ഷപവതിവരങ്ങള് ഈ റതികപളാരട്ടതില് അനുബനമം VII ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.
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2. കപ്രളാവതിഡനസ ഫണസ

ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെളാ ആക്ടസ 1994, കസക്ഷന് 37 പ്രകളാരമളാണസ

ഈ  ഫണസ  രൂപതീകരതിചതിട്ടുളളതസ.  കപ്രളാവതിഡനസ  ഫണസ  ക്രയ-വതിക്രയങ്ങള്ക്കളായതി  യൂണതിയന്

ബളാങ്കസ  ഓഫസ  ഇന്ഡര,  കളാലെടതി  ശളാഖയതികലെ അക്കഇൗണസ നമ്പര  15556  ഉമം,  ജതീവനക്കളാരുകട

പതി.എഫസ.  വരതിസമംഖര  നതികക്ഷപതിക്കുനതതിനളായതി  അങ്കമളാലെതി  സബസ  ടഷറതിയതില്  (ടതി.പതി.

അക്കഇൗണസ നമ്പര 150  എ)  അക്കഇൗണ്ടുമം ഉണസ. 31.03.2016 -കലെ കപ്രളാവതിഡനസ ഫണസ സ്ഥതിര

നതികക്ഷപ നതീക്കതിയതിരതിപസ  4,57,46,462/-  രൂപയളാണസ.   നതികക്ഷപ വതിവരങ്ങള്  അനുബനമം

VIII ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

3. കപന്ഷന് ഫണസ  .

പ്രതതിമളാസമം കപന്ഷന് തുകകള് നല്കുനതതിനളായതി,  യൂണതിയന് ബളാങ്കസ ഓഫസ ഇന് ഡര,

കളാലെടതി  ശളാഖയതില്  ഒരു  പ്രകതരക  അക്കഇൗണസ  (അക്കഇൗണസ  നമ്പര  18131)  നതിലെനതിരത്തെതി

വരുന.   സരപസസ  ഫണസ  ദതീരഘകളാലെ  നതികക്ഷപമളായതി  അങ്കമളാലെതി  സബസ  ടഷറതിയതില്

നതികക്ഷപതിചതിട്ടുണസ.   31.03.2016  ല് നതീക്കതിയതിരതിപ്പുളള  കപന്ഷന് ഫണസ  സ്ഥതിര  നതികക്ഷപമം

2,11,33,701/- രൂപയളാണസ.  നതികക്ഷപ വതിവരങ്ങള് അനുബനമം IX ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

4. എന് കഡളാവ്കമനസ ഫണസ

സരവ്വകലെളാശളാലെ ആക്ടസ  1994,  കസക്ഷന്  34  പ്രകളാരമം  അങ്കമളാലെതി  സബസ  ടഷറതിയതില്

ആരമംഭതിച  എന് കഡളാവ്കമനസ  ഫണതില്  31.03.2016  കലെ  നതീക്കതിയതിരതിപസ  22,13,718/-

രൂപയളാണസ.   പലെതിശയതിനത്തെതില് ലെഭതിയ്ക്കുന തുക അരഹരളായ വതിദരളാരത്ഥതികള്ക്കസ  എന് കഡളാ

വ്കമന്റുകളളായതി നല്കുന.  നതികക്ഷപ വതിവരങ്ങള് അനുബനമം X ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

5. മറസ നതികക്ഷപങ്ങള്

സരവ്വകലെളാശളാലെയതില്  നതിലെനതില്ക്കുന മറസ  നതികക്ഷപങ്ങള് സമംബനതിച  വതിവരങ്ങള്

അനുബനമം XI ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.

6. കസ്ട്രെങ്തനതിമംഗസ ഓഫസ സളാന്സതിറസ

സരവ്വകലെളാശളാലെയസ  2000-01  കളാലെയളവതില്  ലെഭതിച  തുകയതില്  നതിനസ  2015-16

വരഷത്തെതില് 26,22,112/-  രൂപ സ്ഥതിര നതികക്ഷപമം ഉണസ.  ഇതതികന വതിവരങ്ങള് അനുബനമം

XII  ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.
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7. സ്റ്റളാഫസ കവല്ഫയര ഫണസ

സ്റ്റളാഫസ  കവല്ഫയര  ഫണതിനത്തെതില്  2015-16  വരഷമം  2,80,451/-  രൂപ

സ്ഥതിരനതികക്ഷപമുള്ളതതികന വതിവരമം അനുബനമം XIII ആയതി കചരത്തെതിട്ടുണസ.  

III(2)  ബളാങ്കസ അക്കഇൗണ്ടുകളുകട വതിവരങ്ങള്

കളാലെടതി  സമംസ സകൃത  സരവ്വകലെളാശളാലെയതികലെ  പ്രധളാന  ബളാങ്കസ  അക്കഇൗണ്ടുകളുകട

വതിവരങ്ങള് തളാകഴ കചരക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര അക്കഇൗണതികന കപരസ ബളാങ്കസ അക്കഇൗണസ

നമ്പര ബളാങ്കതികന കപരസ

1 കമയതിന് അക്കഇൗണസ 14001 യ.ബതി.ഐ., കളാലെടതി

2 പതി.എഫസ. അക്കഇൗണസ 15556               “ “

3 എന്.എസസ.എസസ. ഫണസ 15498              “ “

4 കപന്ഷന് 18131              “ “

5 ഇകനണല് റവനമ്പ്യൂ 17455              “ “

6 കപ്രളാഫസര  ഇന്  ചളാരജസ  ഓഫസ
എകളാമതികനഷന്

15015              “ “

7 കസ്ട്രെങ്തനതിമംഗസ  ഓഫസ  സളാന്സ് ക്രതിറസ
കപ്രളാജക്ടസ

(1) 17634
(2) 857110100010035

ബളാങ്കസ ഓഫസ ഇന്ഡര,
കളാലെടതി

8 കജന്ഡര  ഇകക്കളാളജതി  &  ദലെതിതസ
സ്റ്റഡതീസസ  -  പതി.ജതി.കകളാഴസ  (യ.ജതി.സതി.
ധനസഹളായമം)

150097 യ.ബതി.ഐ, കളാലെടതി

9 കക്രറര കകളാഴസ (യ.ജതി.സതി.സഹളായമം) 150239                  “ “

10 ടഷറതി അക്കഇൗണസ
(എ) ടതി എസസ ബതി
(ബതി) പതി.എഫസ.അക്കഇൗണസ

(1) ടതി.എസസ.ബതി.262
(2) ടതി.പതി.എ. 150

സബസ ടഷറതി,
അങ്കമളാലെതി

11 യൂണതികവഴതിറതി  യൂണതിയന്  &  സ്റ്റളാഫസ
അവഡഡസര (കജളായതിനസ അക്കഇൗണസ)

360902010014339 യ.ബതി.ഐ,
കചരത്തെലെ

12 പളാന് ഫണസ 151490 യ.ബതി.ഐ, കളാലെടതി

13 എറുവഡറസ സ്കെതീമം 151297 യ.ബതി.ഐ, കളാലെടതി

III(3)  ഓഡതിറസ ചളാരജസ

1996  കലെ കകരളളാ കലെളാക്കല് ഫണസ ഓഡതിറസ  ചട്ടങ്ങളതികലെ ചട്ടമം  24,  28.08.2009 കലെ

ജതി.ഒ.(പതി)നമം.368/2009/ഫതിന്,  15.10.2010 കലെ ജതി.ഒ.(പതി)നമം.541/2010/ഫതിന് ഉത്തെരവകള്
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എനതിവയതികലെ  നതിരകദ്ദേശങ്ങള്  അനുസരതിചസ,  സരവ്വകലെളാശളാലെ  2015-'16  വരഷത്തെതില്

സരക്കളാരതികലെയസ അടവളാകക്കണ ഓഡതിറസ ചളാരജസ തളാകഴക്കളാണുന വതിധമം കണക്കളാക്കുന.

വസ്തുവകകളതില് നതിനളള ആദളായമം  - 169020.00

ഉപകയളാഗശൂനരമളായ സളാധനങ്ങളുകട വതില്പന   - 143125.00

പഴയ പതവതില്പന - 10064.00

കനളാട്ടതിഫതികക്കഷനതില് നതിനളള വരുമളാനമം - 1150.00

കടണര കഫളാറമം വതില്പന - 140700.00

കകട്ടതിട വളാടക - 230920.00

മറസ പലെവക വരുമളാനമം - 657467.00

പുസക വതില്പന - 72200.00

വതിവരളാവകളാശഫതീസസ - 16094.00

ബസസ ചളാരജസ - 54050.00

വളാഹന വളാടക - 9862.00

അകപക്ഷളാകഫളാറമം - 19450.00

കമടതിക്കുകലെഷന് കഫളാറമം - 59050.00

മറസ കഫളാമുകള് - 141560.00

ടമ്പ്യൂഷന് ഫതീസസ - 4017650.00

സ്കപഷരല് ഫതീസസ - 1693305.00

മറസ ഫതീസുകള് - 346032.00

വഫന് - 300620.00

പ്രകവശന ഫതീസസ - 95710.00

കണ്കഡളാകണഷന് ഫതീസസ - 62550.00

കയളാഗരതളാ സരട്ടതിഫതിക്കറസ ഫതീസസ - 7050.00

പുന:പ്രകവശന ഫതീസസ - 2800.00

റക്കഗതിഷന് ഫതീസസ - 9050.00

പതി.ജതി.രജതികസ്ട്രെഷന് ഫതീസസ - 46800.00

പതീ.എചസ.ഡതി. രജതികസ്ട്രെഷന് ഫതീസസ - 407110.00

ഹ്രസഡകളാലെ കകളാഴ്സുകള് - 2882.00

എന്ടന്സസ പരതീക്ഷ - 21525.00

എമം.ഫതില്. കഡകസരകട്ടഷന് ഫതീസസ - 97000.00

പതി.എചസ.ഡതി. മൂലെരനതിരണ്ണയമം - 57500.00

കമടതിക്കുകലെഷന് ഫതീസസ - 65975.00

കസനര ടളാന്സ്ഫര ഫതീസസ - 2000.00
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ഡമ്പ്യൂപതികക്കറസ കളാര ഡസ ഫതീസസ - 2775.00

കഗ്രേഡസ കണ്കവരഷന് ഫതീസസ - 22550.00

ഫുള്കകടമം പതി.എചസ.ഡതി. / പളാരട്ടസവടമം ആക്കതി മളാറ്റുനതതിനുള്ള ഫതീ - 5550.00

എമം.ഫതില് വളാരഷതിക ഫതീസസ - 70500.00

പരതീക്ഷളാഫതീസസ - 895280.00

മളാരക്കസ ലെതിസ്റ്റസ ഫതീസസ - 35550.00

റതീവളാലെമ്പ്യൂകവഷന്/സ്ക്രൂട്ടതിനതി ഫതീസസ - 1200.00

കപ്രളാവതിഷനല് സരട്ടതിഫതിക്കറസ ഫതീസസ - 90155.00

ഡതിഗ്രേതി സരട്ടതിഫതിക്കറസ ഫതീസസ - 238000.00

വമകഗ്രേഷന് സരട്ടതിഫതിക്കറസ ഫതീസസ - 17825.00

പലെവക ഫതീസസ - 62875.00

കകന്ദ്രതീകൃത മൂലെരനതിരണയകരളാമ്പസ ഫതീസസ - 96100.00

ഫളാസ്റ്റസടളാക്കസ ഫതീസസ - 84700.00

പതി.എചസ.ഡതി വളാരഷതിക ഫതീസസ - 161300.00

കസരചസ ഫതീസസ - 75700.00

വഫന് - 22760.00

കകവകതി അകപക്ഷ  പതിഴ– - 38510.00

അകപക്ഷളാകഫളാറമം വതിലെ - 320.00

കഹളാസ്റ്റല് വളാടക - 947205.00

പലെവക വരവസ - 1060.00

വലെബ്രറതി ഫതീസസ - 239700.00

വലെബ്രറതി - വഫന് - 172513.00

യൂണതികവഴതിറതി ഡയറതി കകളാണ്ടതിബമ്പ്യൂഷന് - 90000.00

ആകക (ഓഡതിറസ ചളാരജതിനസ കണക്കളാക്കളാവന 
വരുമളാനമം) - 1,23,32,399.00

ഓഡതിറസ ചളാരജസ 1% നതിരക്കതില് - 123324.00

31.03.2015 ല് അടവളാക്കളാന് അവകശഷതിക്കുന
ഓഡതിറസ ചളാരജസ

- 314393.00

2015-'16 വരഷകത്തെ ഓഡതിറസ ചളാരജസ - 123324.00

ആകക - 437717.00

2015-'16 വരഷത്തെതില് അടവളാക്കതിയ ഓഡതിറസ ചളാരജസ - 90905.00

31.03.2016 ല് അടവളാക്കളാന് അവകശഷതിക്കുന
ഓഡതിറസ ചളാരജസ - 3,46,812.00
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അടവളാക്കളാന് അവകശഷതിക്കുന തുകയകട വരഷമം തതിരതിച്ചുളള വതിവരമം

വരഷമം തുക (രൂ.)

2013-'14 1,06,948.00

2014-'15 1,16,540.00

2015-'16 1,23,324.00

ആകക 3,46,812.00

III(4)  സരക്കളാരതികലെയ്ക്കുള്ള അടവകള്

മുന് വരഷങ്ങളതില് സരവ്വകലെളാശളാലെ ഓഡതിറതിനളായതി സമരപതിച വളാരഷതിക കണക്കുകളതില്

ഋണശതീരഷകത്തെതിലളള(കഡബ്റസ  കഹഡസ)  വരവകചലെവകള്  ഇനമം  തതിരതിചസ  നല്കതിയതിട്ടതിലളാ

ത്തെതതിനളാല് ഈയതിനങ്ങളതികലെ മുനതിരതിപസ കചരത്തെതിട്ടതില.

(a)  ആദളായനതികുതതി

മുനതിരതിപസ - ലെഭരമല

വരവസ - 35200734.00

കചലെവസ - 35081974.00

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

നതീക്കതിയതിരതിപസ -    118760.00

(b)  വതില്പന  /  വളാങ്ങല് നതികുതതി

മുനതിരതിപസ - ലെഭരമല

വരവസ - 4871129.00

കചലെവസ - 4871129.00

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

നതീക്കതിയതിരതിപസ -     ഇല

(c)  നതിരമളാണ കതളാഴതിലെളാളതി കക്ഷമനതിധതി

മുനതിരതിപസ - ലെഭരമല

വരവസ - 1198829.00

കചലെവസ - 1198829.00
     ---------------------

നതീക്കതിയതിരതിപസ -   ഇല
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III (5) സളാമ്പത്തെതിക നതിലെ   2015-'16

(എ) യൂണതികവഴതിറതി ഫണസ

മുനതിരതിപസ -   134452141.00 രൂ.
വരവസ -   819208151.00 രൂ.

    ---------------------------
ആകക -   953660292.00 രൂ.
കചലെവസ -   813151449.00 രൂ.

     -------------------------
നതീക്കതിയതിരതിപസ -   140508843.00രൂ.

    =================

മുന്വരഷങ്ങളതിലള്കപകട  നതീക്കതിയതിരതിപതില്  നതിലെനതില്ക്കുന  500/-  രൂപയകട

വരതരളാസത്തെതിനസ ഇതുവകര വതിശദതീകരണമം ലെഭതിചതിട്ടതില.

നതീക്കതിയതിരതിപതികന ഘടകങ്ങള്

വകയതിരതിപസ പണമം

കളാലെടതി ആസ്ഥളാനമം -   55966.00 രൂ.

കളാലെടതി മുഖരകകന്ദ്രമം - --     രൂ.

തതിരുവനന്തപുരമം പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -             -

പന്മന പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -       

ഏറ്റുമളാനൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -      153.00  രൂ.

തുറവൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -             -

തൃശ്ശൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -              -

തതിരൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -        297.00 രൂ.

കകളായതിലെളാണതി പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -          79.00 രൂ.

പയന്നൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -       -

 ഡതിപളാരട്ടസകമനസ സതിസ്റ്റമം -        150.00 രൂ
     ---------------------

ആകക -     56645.00 രൂ.
    =============

ബളാങ്കതികലെ നതീക്കതിയതിരതിപസ

കളാലെടതി ആസ്ഥളാനമം -  52496171.00 രൂ.

കളാലെടതി മുഖരകകന്ദ്രമം -    4847405.00 രൂ.
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തതിരുവനന്തപുരമം പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -   1745862.00 രൂ.

പന്മന പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -     419616.00 രൂ.

ഏറ്റുമളാനൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -      430273.00  രൂ

തുറവൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -    1143136.00 രൂ.

തൃശ്ശൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -      302586.00 രൂ.

തതിരൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -    1199508.00രൂ.

കകളായതിലെളാണതി പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -      803042.00 രൂ.

പയന്നൂര പ്രളാകദശതിക കകന്ദ്രമം -    2598599.00 രൂ.

ഡതിപളാരട്ടസകമനസ സതിസ്റ്റമം -  16919814.00 രൂ.

ഇ  ഗ്രേളാനസസസ– -    3589224.00 രൂ
      --------------------

ആകക - 86495236.00 രൂ
         ============

ടഷറതിയതികലെ പണമം -  53946462.00 രൂ.

ഇമംപ്രസ്റ്റസ -         10000.00 രൂ.

           -----------------------
           140508343.00 രൂ.

==============

III (5) സളാമ്പത്തെതിക നതിലെ   പതി–  .  എഫസ

(  ബതി  )   പതി  .  എഫസ  .   അക്കഇൗണസ നമ്പര   - 15556

മുനതിരതിപസ - 16589197.00 രൂ.

വരവസ - 48906217.00 രൂ.
         ---------------------

ആകക - 65495414.00 രൂ.
============

കചലെവസ - 50361871.00 രൂ.

         ---------------------
നതീക്കതിയതിരതിപസ - 15133543.00 രൂ.

        ==============

31.03.2016 -ല് പളാസ്ബുക്കസ പ്രകളാരമം 
നതീക്കതിയതിരതിപസ -   1275211.00 രൂ.

        ==============
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കൂട്ടുക 

ബളാങ്കസ ചളാരജസ -         150.00 രൂ.

പളാസ്ബുക്കതില് വരവസ വയളാത്തെ തുകകള് -       14758182.00      രൂ  .

        16033543.00 രൂ

കുറയ്ക്കുക 

പണമളാക്കളാത്തെ കചക്കുകള് -   900000.00 രൂ.
      -----------------------

31.03.2016 -ല് കരളാഷസ ബുക്കസ പ്രകളാരമുളള
നതീക്കതിയതിരതിപസ - 15133543.00 രൂ.

      =============

III(6)(എ)   തുകകള് തടസ്സകപടുത്തെതിയതസ  ,   നതിരളാകരതിചതസ  ,   നഷമം വരുത്തെതിയതസ എനതിവ
                കളാണതിക്കുന പതതിക  .

ക്രമ
നമ്പര

പളാരട്ടസ &
ഖണതിക
നമ്പര

തടസ്സകപടു
ത്തെതിയ തുക
(രൂപ)

നതിരളാകരതിച
തുക (രൂപ)

സരവ്വകലെളാശളാലെ
ഫണതിനുണളായ
നഷമം (രൂപ)

ഉത്തെരവളാദതിയളായ ഉകദരളാഗസ്ഥന്

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

1. II(2) 20398 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

2 II(3) 13287 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

3 II(4) 128232 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

4 II(5) 8000 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

5 II(7) 872 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

6 II(8) 14765 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

7 II(9) 975 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

8 II(10) 1079 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

9 II(13) 115000 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

10 II(14) 25000 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര
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ക്രമ
നമ്പര

പളാരട്ടസ &
ഖണതിക
നമ്പര

തടസ്സകപടു
ത്തെതിയ തുക
(രൂപ)

നതിരളാകരതിച
തുക (രൂപ)

സരവ്വകലെളാശളാലെ
ഫണതിനുണളായ
നഷമം (രൂപ)

ഉത്തെരവളാദതിയളായ ഉകദരളാഗസ്ഥന്

11 II(16) 385041 ശതീ.റതി.എല്.സുശതീലെന്
ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര

12 II (20) 22958
വതിനതീതസ. ആര, 
സരവ്വകലെളാശളാലെ ഇലെകതിക്കല് 
എന്ജതീനതീയര.

ആകക 525041 40649 169917

ബതി) നകഷളാത്തെരവളാദതിയളായ ഉകദരളാഗസ്ഥരുകട കമല്വതിലെളാസമം

ക്രമ
നമ്പര സ്ഥതിര കമല്വതിലെളാസമം ഔകദരളാഗതിക കമല്വതിലെളാസമം

1

ശതീ. റതി.എല്.സുശതീലെന്
പുറക്കളാട്ടുപതിളളതി മന
അനമനട. പതി.ഒ.
തൃശ്ശൂര - 680741

ഫതിനളാന്സസ ഓഫതീസര
ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ
കളാലെടതി - 683574

2.

വതിനതീതസ. ആര,
ലെതീലെളാ ഭവന്,
കളാഞ്ഞൂര. പതി.ഒ,
പുതതിയതിടമം - എറണളാകുളമം

അസതിസ്റ്റനസ എന്ജതീനതീയര (ഇലെക്ടതിക്കല്)
ശതീ ശങ്കരളാചളാരര സമംസ് കൃത സരവ്വകലെളാശളാലെ
കളാലെടതി - 683574

സതി)  നഷമം തതിട്ടകപടുത്തെളാന് കൂടുതല് അകനഡഷണമം ആവശരമളായ ഖണതികകള്

  - ഇല -

ഡതി.  സമംസ്ഥളാന സരക്കളാരതിനുണളായ നഷമം

            - ഇല -

ഇ.  കകന്ദ്ര സരക്കളാരതിനുണളായ നഷമം

   - ഇല-

     കജളായതിനസ ഡയറക്ടര
      കകരള സമംസ്ഥളാന ഓഡതിറസ വകുപസ
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അനുബനന്ധം   - I (  ഖണണ്ഡിക   II (24))

കകാലടണ്ഡി സന്ധംസ്കൃത സര്വ്വകലകാശകാലയുടട   1991-'92   മുതല്   2014-'15   വടരെയുളള തതീര്പകാകകാന് അവശശഷണ്ഡിക്കുന്ന ഓഡണ്ഡിററ്റ് റണ്ഡിശപകാര്ട്ടുകളുടട വണ്ഡിവരെന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഓ ഡണ്ഡിററ്റ് റണ്ഡിശപകാര്ടറ്റ്
വര്ഷന്ധം ഓഡണ്ഡിററ്റ് റണ്ഡിശപകാര്ടണ്ഡിടന്റെ നമ്പറന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം അവസകാനന്ധം നടതണ്ഡിയ കതണ്ഡിടപകാടണ്ഡിടന്റെ

റഫറന്സറ്റ് നമ്പറന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം

(1) (2) (3) (4)

1 1991-'92 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു)1027/98 തതീയതണ്ഡി 02-12-1998 / 07-07-1999 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1) 705/2000 
തതീയതണ്ഡി 07-05-2000

2 1992-'93 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)1023/2004 തതീയതണ്ഡി 12-04-2005 / 04-06-2005

3 1993-'94 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു)1282/98 തതീയതണ്ഡി 07-07-2000 / 31-08-2000

4 1994-'95 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു)1502/99 തതീയതണ്ഡി 06-06-2000

5 1995-'96 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)1493/99 തതീയതണ്ഡി 15-03-2001

6 1996-'97 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1) 1037/2000 തതീയതണ്ഡി 18-12-2001

7 1997-'98 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)452/01 തതീയതണ്ഡി 02-11-2002 / 13-12-2002

8 1998-'99 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)790/03 തതീയതണ്ഡി 10-12-2003 / 08-01-2004

9 1999-2000 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)519/04 തതീയതണ്ഡി 18-04-2005 / 04-06-2005

10 2000-'01 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)520/04 തതീയതണ്ഡി 30-04-2005 / 04-06-2005

11 2001-'02 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)1024/04 തതീയതണ്ഡി 18-04-2005 / 04-06-2005

12 2002-'03 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 1)1472/05 തതീയതണ്ഡി 15-06-2006 / 07-07-2006 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/ എ 2-
529/2013 തതീയതണ്ഡി 27-01-2014
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13 2003-'04 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 3)690/07 തതീയതണ്ഡി 10-04-2008 / 04-09-2008
(എക്സ്ടപന്ഡണ്ഡിച്ചര് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ്)
എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 3)1081/2009 തതീയതണ്ഡി 04-08-2010 / 01-10-2010
(റസതീപ്ററ്റ് അകക്കൗണറ്റ്സറ്റ്)

എല്.എഫറ്റ്./എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/ 
എ 2-529/2013 തതീയതണ്ഡി 27-01-2014

14 2004-'05 എല്.എഫറ്റ്.ഇ(സണ്ഡി 3)77/2009 തതീയതണ്ഡി 04-08-2010 / 30-09-2010   ''

15 2005-'06 എല്.എഫറ്റ്.(എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്)/എ 3-191/2011 തതീയതണ്ഡി 29-02-2012/ 
02.06.2012

എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/
എ 2-354/2012 തതീയതണ്ഡി 10-10-2013

16 2006-'07 എല്.എഫറ്റ്.(എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്)/എ 3-323/2011 തതീയതണ്ഡി 29-02-2012 / 18-
05-2012

എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/   
എ 2-354/2012 തതീയതണ്ഡി 31-10-2013

17 2007-'08 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3-302/2012 തതീയതണ്ഡി 30-08-2013 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/
എ 3-302/2012 തതീയതണ്ഡി 06-05-2014

18 2008-'09
2009-'10

എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3-186/2014 തതീയതണ്ഡി 31-05-2014 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/
എ 3-186/2014 തതീയതണ്ഡി 29-12-2014

19 2010-'11
2011-'12

എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3-351/2014 തതീയതണ്ഡി 11-11-2014 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3- 351/14 
തതീയതണ്ഡി 13-03-2015

20 2012-'13 എല്.എഫറ്റ്/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3-13/2015 തതീയതണ്ഡി 26-02-2015 എല്.എഫറ്റ്./എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു.എസറ്റ്/എ 3-13/15 
തതീയതണ്ഡി 29-07-2015

21 2013-'14 ടക.എസറ്റ്.എ/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു/എ 3-244/2015 തതീയതണ്ഡി 13-11-2015 ടക.എസറ്റ്.എ/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു/എ 3-244/ 2015 
തതീയതണ്ഡി 05-03-2016

22. 2014-15 ടക.എസറ്റ്.എ/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു/എ 3-128/2016 തതീയതണ്ഡി 06-10-2016 ടക.എസറ്റ്.എ/എസറ്റ്.എസറ്റ്.യു/എ 3-128/ 2016 
തതീയതണ്ഡി 04-03-2017

  ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - II 
പരെകാമര്ശന്ധം - ഖണണ്ഡിക II(2)

ശതീ  .   ടക  .  എന്  .   ശശണ്ഡിധരെന്  ,   ക്ലറണ്ഡികല് അസണ്ഡിസ്റ്റന്റെറ്റ്  അധണ്ഡികമകായണ്ഡി കകപറണ്ഡിയ ശമ്പളതണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിവരെന്ധം കകാണണ്ഡിക്കുന്ന പതണ്ഡിക

കകാലയളവറ്റ്
അനുവദണ്ഡിച്ചതറ്റ് അര്ഹമകായതറ്റ് അധണ്ഡികന്ധം

ടടകപറണ്ഡിയ
തുക

ബണ്ഡിലണ്ഡിടന്റെ
വണ്ഡിശദകാന്ധംശങ്ങളഅടണ്ഡിസകാന

ശമ്പളന്ധം
കകാമബത വതീട്ടുവകാടക ആടക അടണ്ഡിസകാന

ശമ്പളന്ധം
കകാമബത വതീട്ടുവകാടക ആടക

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ജനുവരെണ്ഡി 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

ടമയറ്റ് 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

ജൂണ് 2010 11320 906 580 12806 11020 882 580 12482 324 979-1/16

ജനുവരെണ്ഡി 2011 12220 2933 580 16963 11620 2789 580 15819 744 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2011 12220 2933 1410 16963 11620 2789 1410 15819 744 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2011 12220 2933 1410 16963 11620 2789 1410 15819 744 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2011 12220 2933 1410 16963 11620 2789 1410 15819 744 979-1/16

ടമയറ്റ് 2011 12220 2933 1410 16963 11620 2789 1410 15819 744 979-1/16

ജൂണ് 2011 12220 2933 1810 16963 11620 2789 1810 16219 744 979-1/16

ജനുവരെണ്ഡി 2012 12550 4769 1810 19129 12220 4644 1810 18031 455 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2012 12117 4604 1748 18469 11799 4484 1748 18031 438 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2012 12550 4769 1810 19129 12220 4644 1810 18674 455 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2012 12550 4769 1810 19129 12220 4644 1810 18674 455 979-1/16

ടമയറ്റ് 2012 12550 4769 1810 19129 12220 4644 1810 18674 455 979-1/16

ജൂണ് 2012 12550 4769 1880 19199 12220 4644 1880 18744 455 979-1/16
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ജനുവരെണ്ഡി 2013 10387 5505 1613 17505 10121 5364 1613 17098 407 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2013 12880 6826 1940 21646 12550 6652 1940 21142 504 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2013 12880 6826 840 21646 12550 6652 840 21142 504 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2013 12880 6826 840 21646 12550 6652 840 21142 504 979-1/16

ടമയറ്റ് 2013 12880 6826 840 21646 12550 6652 840 21142 504 979-1/16

ജൂണ് 2013 12880 6826 840 21646 12550 6652 840 21142 504 979-1/16

ജനുവരെണ്ഡി 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

ടമയറ്റ് 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

ജൂണ് 2014 13210 9643 1940 24793 12880 9402 1940 24222 571 979-1/16

ജനുവരെണ്ഡി 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

മകാര്ച്ചറ്റ് 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

ഏപണ്ഡില് 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

ടമയറ്റ് 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

ജൂണ് 2015 13540 10832 1940 26312 13210 10568 1940 25718 594 979-1/16

ജനുവരെണ്ഡി 2016 13452 12375 1926 27753 13103 12055 1926 27086 669 966-1/16

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2016 13900 12788 1990 28678 13540 12457 1990 27987 691 1038-2/16

ആടക 20,398

         

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്



5

അനുബനന്ധം   - III
പരെകാമര്ശന്ധം - ഖണണ്ഡിക II(3)

ശതീ  .   പണ്ഡി  .  ടക  .   ശജകാസറ്റ്  ,   ശഗ്രേഡറ്റ്   I   ടടഡ്രെെവര്  ,   അധണ്ഡികമകായണ്ഡി കകപറണ്ഡിയ ശമ്പളതണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിവരെന്ധം കകാണണ്ഡിക്കുന്ന പതണ്ഡിക

തതീയതണ്ഡി

അനുവദണ്ഡിച്ചതറ്റ് അര്ഹമകായതറ്റ്
ബണ്ഡിലണ്ഡിടന്റെ
വണ്ഡിശദകാന്ധംശ

ങ്ങള

അധണ്ഡികന്ധം
ടടകപറണ്ഡി
യ തുക

അടണ്ഡിസകാന
ശമ്പളന്ധം

കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാടക
ബത

വണ്ഡിശശ
ഷകാല്
ബത

ആടക
അടണ്ഡിസകാ
ന ശമ്പളന്ധം

കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാട
ക ബത

വണ്ഡിശശ
ഷകാല്
ബത

ആടക

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2015 14723 11778 250 290 27041 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 185

മകാര്ച്ചറ്റ് 2015 14980 11984 250 290 27504 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 648

ഏപണ്ഡില് 2015 14980 11984 250 290 27504 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 648

ടമയറ്റ് 2015 14980 11984 250 290 27504 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 648

ജൂണ് 2015 14980 11984 250 290 27504 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 648

ജൂടടല 2015 14980 11984 250 290 27504 14620 11696 250 290 26856 992/02-16 648

ഓഗസ്റ്ററ്റ് 2015 14980 12883 250 290 28403 14620 12573 250 290 27733 992/02-16 670

ടസപ്റന്ധംബര് 2015 14980 12883 250 290 28403 14620 12573 250 290 27733 992/02-16 670

ഒശക്ടകാബര് 2015 15780 13571 250 290 29891 14980 12883 250 290 28403 992/02-16 1488

 നവന്ധംബര് 2015 15780 13571 250 290 29891 14980 12883 250 290 28403 992/02-16 1488

ഡണ്ഡിസന്ധംബര് 2015 14980 14518 250 290 30838 14980 13782 250 290 29302 992/02-16 1536

ജനുവരെണ്ഡി 2016 15780 14518 250 290 30838 14980 13782 250 290 29302 992/02-16 1536

ഏണ്ഡറ്റ് ലതീവറ്റ്
സറണര്

14980 11984 250 290 27504 14620 11606 250 - 26566 992/02-16 938

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2016 15780 14518 250 290 30838 14980 13782 250 290 29302 1027/02-06 1536

ആടക 13287

  
ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - IV
[പരെകാമര്ശന്ധം - ഖണണ്ഡിക II(4)]

1.   ശതീമതണ്ഡി  .   ജണ്ഡിജണ്ഡി ഈരെകാളണ്ഡി  ,   കമ്പമ്പ്യൂടര് ഓപശററര്

മകാസന്ധം

ടടകപറണ്ഡിയ ശമ്പളന്ധം അര്ഹമകായ ശമ്പളന്ധം

ബണ്ഡിലണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിശദ വണ്ഡിവരെങ്ങള

അധണ്ഡികന്ധം
കകപറണ്ഡി

യതറ്റ്അടണ്ഡിസകാന
ശമ്പളന്ധം

കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാടക
ബത ആടക അടണ്ഡിസകാന

ശമ്പളന്ധം
കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാടക
ബത ആടക

മകാര്ച്ചറ്റ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 01/15-16 തതീയതണ്ഡി 1.4.15 4788

ഏപണ്ഡില് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 92/15-16 തതീയതണ്ഡി 27.4.15 4788

ടമയറ്റ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 219/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.5.15 4788

ജൂണ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 309/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.6.15 4788

ജൂകല 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 361/15-16 തതീയതണ്ഡി 25.7.15 4788

ഓഗസ്റ്ററ്റ് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 467/15-16 തതീയതണ്ഡി 15.8.15 4937

ടസപ്റന്ധംബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 599/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.9.15 4937

ഒശക്ടകാബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 666/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.10.15 4937

നവന്ധംബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 793/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.11.15 4937

ഡണ്ഡിസന്ധംബര് 2015 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 870/15-16 തതീയതണ്ഡി 31.12.15 5107

ജനുവരെണ്ഡി 2016 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 955/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.01.16 5107

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2016 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 1027/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.2.16 5107

ഏണ്ഡറ്റ് ലതീവറ്റ് 
സറണര്

19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 5107

ആടക 467318 403202 64116

  ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - IV
[പരെകാമര്ശന്ധം - ഖണണ്ഡിക II(4)]

2. ശതീമതണ്ഡി  .   സുമ  .   ടണ്ഡി  .  സണ്ഡി  ,   കമ്പമ്പ്യൂടര് ഓപശററര്  .

മകാസന്ധം
ടടകപറണ്ഡിയ ശമ്പളന്ധം അര്ഹമകായ ശമ്പളന്ധം

ബണ്ഡിലണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിശദ വണ്ഡിവരെങ്ങള
അധണ്ഡികന്ധം

കകപറണ്ഡിയ
തറ്റ്

അടണ്ഡിസകാന
ശമ്പളന്ധം

കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാടക
ബത ആടക അടണ്ഡിസകാന

ശമ്പളന്ധം
കകാമ
ബത

വതീട്ടുവകാടക
ബത ആടക

മകാര്ച്ചറ്റ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 03/15-16 തതീയതണ്ഡി 1.4.15 4788

ഏപണ്ഡില് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 94/15-16 തതീയതണ്ഡി 27.4.15 4788

ടമയറ്റ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 221/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.5.15 4788

ജൂണ് 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 311/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.6.15 4788

ജൂകല 2015 19240 15392 250 34882 16580 13264 250 30094 363/15-16 തതീയതണ്ഡി 25.7.15 4788

ഓഗസ്റ്ററ്റ് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 469/15-16 തതീയതണ്ഡി 15.8.15 4937

ടസപ്റന്ധംബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 601/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.9.15 4937

ഒശക്ടകാബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 668/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.10.15 4937

നവന്ധംബര് 2015 19240 16546 250 36036 16580 14269 250 31099 795/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.11.16 4937

ഡണ്ഡിസന്ധംബര് 2015 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 872/15-16 തതീയതണ്ഡി 31.12.15 5107

ജനുവരെണ്ഡി 2016 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 955/15-16 തതീയതണ്ഡി 30.1.16 5107

ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 2016 19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 1029/15-16 തതീയതണ്ഡി 29.2.16 5107

ഏണ്ഡറ്റ് ലതീവറ്റ് 
സറണര്

19240 17701 250 37191 16580 15254 250 32084 5107

ആടക 467318 403202 64116

 
 ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - V
2015-16   ല് മുന്കൂര് ആയണ്ഡി വണ്ഡിവണ്ഡിധ ഇനങ്ങളകറ്റ് നല്കണ്ഡിയ തുക   -   ഇതുവടരെ ക്രമതീകരെണ്ഡികകാതതറ്റ്   (  ഖണണ്ഡിക   II(21)   കകാണുക  )

ക്രമ
നന്ധം

തതീയതണ്ഡി മുന്കൂര് ടടകപറണ്ഡിയ ആള/സകാപനന്ധം  യു.ഒ നമ്പര്  ഉശദ്ദേശശന്ധം തുക

1 16.04.2015 ശഡകാ. ബണ്ഡിജു വണ്ഡിന്ടസന്റെറ്റ്, ഫണ്ഡിനകാന്സറ്റ് കമണ്ഡിറണ്ഡി. No. Pl.01/2782/2015 (1)/dtd. 
16.04.2015.

ശങ്കരെജയനണ്ഡി 2015 186000.00

2 16.04.2015 ശഡകാ. വണ്ഡി.എന്. ദകാശമകാദരെന് ഉണണ്ഡി, സണ്ഡി.ഡണ്ഡി, 
ആര്.സണ്ഡി, ടകകായണ്ഡിലകാണണ്ഡി.

No. Pl.01/2782/2015 (1)/dtd. 
16.04.2015.

ശങ്കരെജയനണ്ഡി 2015 7000.00

3 30.09.2015 ശതീ. അനൂപറ്റ്. ടക. ശമകാഹന്, പണ്ഡി.ആര്.ഒ 
ഓണ് ടഡയയണ്ഡി ശവജറ്റ്

No. Acd/3494/ssus/2010/dtd 
28.9.2015.

Towards Hiring a vehicle in
connection with the transportation
of Annual reports to Secretariat.

14000.00

4 30.10.2015 Sri.Jibi.C.S, Driver  –
Vehicle No. KL 63-B-3927 

No. Ad.D/11505/SSUS/Dt. 
27.10.2015

For the Fuel Consumption of
Vehicle

1500.00

5 22.03.2015 Santhosh Kumar, Driver, Vehicle No. KL
07- BC  1925–

No. R. Cell/286/SSUS/11/ 
Dt.16.03.2015

2500.00

6 18.05.2015 Sri. Aravindakshan  Asst. Professor –
-Music

No. Ac.d/2/1929/SS. For the Purchase of Books,Journal,
Cds and Wave Recorder

30000.00

7 8.6.2015 Sri. Aravindakshan, Asst. Professor  –
Music.

No. Ac.d/C2/1429/Sch-
SSUS/Languages/2011/SSUS/ 
Dt.8.6.15.

For different Expences. 55000.00

8 11.6.2015 Sri. Chindu K. Babu,  TA  Computer –
Center.

No. 15465/Est/SSU/2012/Dt. 
8.6.2015

For Net working and installation of
Computer in Local Fund Audit and

Dept of Sahithya.

17800.00

9 27.6.2015 Smt. Shimi.C.M, Dept. Of Philosophy No. Acd/1251/SSU/2015/Dt. 
25.6.2015

For Conducting Seminar on
Politics

50000.00

10 27.06.2015 Dr. Dharama Rajan  HOD of Sahithya– No. P/D 399/SSU/2015 Dt. 
25.06.2015

Towards Organising the Scholar in 
Residence Programme

83000.00

11 01.07.2015 M/s. Karunuya Community Pharmacy, No. 7853/Est/SSU/2013 Dt. Cost of Medicine for the University 49008.00



9

ക്രമ
നന്ധം തതീയതണ്ഡി മുന്കൂര് ടടകപറണ്ഡിയ ആള/സകാപനന്ധം  യു.ഒ നമ്പര്  ഉശദ്ദേശശന്ധം തുക

TVM. 27.6.2015 Health Centre

12 02.07.2015 Smt. Bichu.X. Malayil, Associate 
Professor, Dept. Of Malayalam.

No. SWC/7677/SSUS/2015 Dt. 
1.7.2015.

For Conducting Various University
Union activities

187500.00

13 12.8.2015 Dr. T.S. Saju, Associate Professor and 
Co- ordinator.

No. Acd/8308/SSUS/2015 
Dt.12.8.2015.

For Conducting Village Camp
study for 3rd sem. MA Georgraphy

student at Peechi  Thrissur.–

27750.00

14 4.9.2015 Sri. Joseph. M.V, Office Attendant 
General Store

No. AD/D 8891/IFM/MR/SSUS/ 
14 Dt. 4.9.2015.

Towards interest less Loan for
treatment at his wife Kochu Rani.

200000.00

15 9.9.2015 Dr. P. Dharmarajan,  HOD  Sahithya.– No.P/D/6784/SSUS/2015(1) Dt. 
9.9.2015.

Towards Sanskrit day celebration. 169000.00

16 9.9.2015 Smt. Bichu. X. Malayil, Thuravur No.P/D/6784/SSUS/2015(1) Dt. 
9.9.2015.

Towards Sanskrit day celebration. 26000.00

17 18.9.2015 Smt. Bichu. X. Malayil No. SWC/10547/SSUS/2015 Dt. 
17.9.2015

Towards conducting inter centre
Physical education activities and to
meet TA/DA For Participate inter

centre competition.

22500.00

18 19.9.2015 Dr. K. Remadevi, Amma  NSS –
Programme officer.

No. SWC/NSS/10464/SSUS/10/ 
Dt. 8.9.2015

Towards depute two NSS
Volunteers to the PRD Camp at

Mysore.

10000.00

19 19.9.2015 Dr. P.K. Dharmarajan  HOD of Sanskrit –
Sahithya

No.Pl.01/6784/SSUS/2015/(1) Dt.
19.9.2015

Towards for Conduct of Sanskrit
day celebration.

56000.00

20 25.9.2015 Dr. P Radhakrishnan, Co-ordinator, 
Pathanjali centre for Indian system of 
indigenous knowledge.

No./411/Acd/B1/2014/Dt. 
25.9.2015

For Conducting Yoga at HQ
Kalady and one day seminar on
Yoga and Ayurveda at Nirmala

college on 25.9.2015 and 30.9.2015

37500.00

21 29.9.2015 Sri. T.G. Jyothilal  HOD of Painting– No./3675/Est.1/SSUS/2015 Dt. 
29.9.2015

For purchace of materials For BFA
Practical Exam 2015

48750.00
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ക്രമ
നന്ധം തതീയതണ്ഡി മുന്കൂര് ടടകപറണ്ഡിയ ആള/സകാപനന്ധം  യു.ഒ നമ്പര്  ഉശദ്ദേശശന്ധം തുക

22 1.10.2015 Sri. T.G. Jyothilal  HOD of Painting.– No./Acd/11720/2013/SSUS/ Dt. 
1.10.2015

For meeting expenditure on
connection with inauguration of

MFA programme held on 1.1.2015

15000.00

23 9.10.2015 Dr. P. Radhakrishnan, Co- ordinator 
Pathanjali Centre.

UO No.14116/Acd/B1/2104/ Dt. 
8.10.2015.

Lecture Conduct for Indian System
of Indgenous knowledge

12500.00

24 13.10.2015 Sri. Chindu K Babu, PA  Computer –
Centre

No. 8876/Est.3/SSUS/13/Dt. 
7.10.2015.

Towards reparing CPU of computer
in Academic Section.

5000.00

25 15.10.2015 Sri. Chindu K Babu, PA No. 5155/Est/SSUS/13/ Dt. 
9.10.2015.

For reparing of broken optical fibre
cable for the smooth functioning of

internet connection.

5000.00

26 29.10.2015 Sri. Aravindakshan, Asst. Professor, 
Dept. Of Music.

No.Acd/1929/Sch/SSUS/291/ Dt. 
28.10.2015.

For doing the project on
Devikrithis of papanasam sivan and
Madras Music Academy for period

of 10 month. w.e.f. 1.5.2015.

3000.00

27 20.11.2015 M/s. Geeyaro Motors (P) Ltd. Bypass, 
Nettoor. P.O, Kochi  682040–

No.Acd/D/9584/SSUS/2015 Dt. 
19.11.2015

Towards providing accessories and
Insurance Package to New vehicle.

87319.00

28 4.12.2015 Sri. T.G. Jyothilal, Painting HOD No. AC/BC/13659/SSUS/2015 
Dt. 1.12.2015

ഡണ്ഡിസന്ധംബര് 8 മുതല് 18 വടരെ
ലളണ്ഡിതകലകാ അകകാദമണ്ഡിയുടട
ആഭണ്ഡിമുഖശതണ്ഡില്  അയ്യനകാര്
കുതണ്ഡിരെകടളപറണ്ഡി ശണ്ഡില്പശകാല

37500.00

29 7.2.2015 Sri. Chindu K. Babu No. 13703/Est/SSUS/15 Dt. 
26.11.2015

For the repair of the computer in
the computer centre

10800.00

30 14.12.2015 Dr. P.K. Sasidhararn, Associate, 
Professor and Co-Operator

No. Acd/6652/SSUS/2015 Dt. 
14.12.2015.

15 ദണ്ഡിവസടത വര്കറ്റ് ശഷകാപറ്റ്
പകാലകായണ്ഡില് വച്ചറ്റ് നടത്തുന്നതറ്റ് മുന്കൂര്

50000.00

31 5.2.2016 Dr. K. Remadevi Amma  NSS –
Programmer

No. SWC/NSC/14181/SSU/11/Dt.
4.11.2016

Towards Special campaign
prorgramme

175000.00

32 11.1.2016. Dr. Dharmarajan  HOD of Sahithya– No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00
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ക്രമ
നന്ധം തതീയതണ്ഡി മുന്കൂര് ടടകപറണ്ഡിയ ആള/സകാപനന്ധം  യു.ഒ നമ്പര്  ഉശദ്ദേശശന്ധം തുക

17.12.2015.

33 Sri. K.K. Krishnakumar- Dept.of Theatre-
Mahathama Gandhi centre

No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. 
17.12.2015.

വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00

34 Dr. M.C. Suvarnalatah, Associate 
Professor RC  Koilandy, Vivekanananda–
Centre

No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. 
17.12.2015.

വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00

35 Dr. S. Mahewaran Pillai, Reader - 
Vedanda R-C Payyannoor  Chattambi –
swami Centre.

No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. 
17.12.2015.

വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00

36 Dri. Manju Gopal, Asst. Professor Music,
MC Kalady.

No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. 
17.12.2015.

വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00

37 Dr. E.K. Rajan, Asst. Professor Dept.of 
History  RC  Tirur– –

No. Acd/37334/2012/SSUS Dt. 
17.12.2015.

വണ്ഡിവധ തരെന്ധം ശപകാഗ്രേകാമുകള 100000.00

38 18.1.2016 Dr. Dharmarajan, Sanskrit Sahithya- 
HOD, Kalady

No.AcD/12067/12/SSUS/Dt. 
16.1.2016

ടപകാഫസര് പണ്ഡിഷകാരെടണ്ഡി അനുസ്മരെണ
പഭകാഷണന്ധം

25000.00

39 30.1.2016 Sri. James S.J, രെജണ്ഡിസ്ട്രറടട ചുമതലയുള്ള 
ടടപവററ്റ് ടസക്രടറണ്ഡി

No. AC/347AIU/SSUS/2016 Dt. 
29.1.2016

24.2.2016 മുതല് 26.2.2016 വടരെ
പഞകാബണ്ഡിടല ശദശറ്റ് ഭഗതറ്റ്

സര്വ്വകലകാശകാലയണ്ഡില് വച്ചറ്റ് നടന്ന
വര്കറ്റ് ശഷകാപണ്ഡില് പടങ്കടുകകാന്

50000.00

40 30.1.2016 Dr. Dhinu. HOD of Physical Education No.9090/Est.2/SSUS/13/Dt. 
29.11.2016

To Furnish HOD's Cabin and
retiring room.

50500.00

41 10.2.2016 Smt. Bichu X Malayil No. SWC/7677/SSUS/15 
Dt.10.2.2016

യൂണണ്ഡിയന് സമകാപന
പവര്തനങ്ങളകകായുള്ള മുന്കൂര്

62500/-

42 10.2.2016 Dr. C Venu Gopalan Nair, Dance Dept No. Acd/11/858/SSUS/16 Dt. 
9.12.2016

പകായല് ഓന്ധം ചനകാനണ്ഡിയുടട കുച്ചണ്ഡിപ്പുടണ്ഡി
നൃതകാവതരെണന്ധം 2016  – ടഫബ്രുവരെണ്ഡി

2011 മുന്കൂര് തുക

12000.00
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ക്രമ
നന്ധം തതീയതണ്ഡി മുന്കൂര് ടടകപറണ്ഡിയ ആള/സകാപനന്ധം  യു.ഒ നമ്പര്  ഉശദ്ദേശശന്ധം തുക

43 12.2.2016 Campus Director  RC  Payyannoor– – No. SSUS/PVR/5375/2015-16 Dt.
9.2.2016

Purchase of Books and Journal 50000.00

44 12.2.2016 Campus Director  RC Thrissur–
Dr. K.R. Ambika

No. SSUS/PVR/5375/2015-16 Dt.
9.2.2016

Purchase of Booksa and Journal 25000.00

45 12.2.2016 Campus Director RC Thirur No. SSUS/PVR/5375/2015-16 Dt.
9.2.2016

Purchase of Books 100000.00

46 12.2.2016 Campus Director RC Koyilandi  Dr. –
M.C. Suvarnalatha.

No. SSUS/PVR/5375/2015-16 Dt.
9.2.2016

Purchase of  Journal 100000.00

47 18.2.2016 Dr. C.K. Jayanthi, Associate Professor, 
Tirur RC

No. AcD/2100/SSUS/2016 Dt. 
16.2.2016

Commenteral Literature of Kerala
Sanskrit Tradition എന്ന

വണ്ഡിഷയതണ്ഡില് 2016 ടഫബ്രുവരെണ്ഡി 17,
18 തതീയതണ്ഡികളണ്ഡില് നടന്ന ടസമണ്ഡിനകാര്

70000.00

48 20.2.2016 Dr. V.R. Muralidharan, Associate 
Professor, Sahithya, Thrissur Centre

No. Acd/1963/SSUS/16 
Dt.19.12.2016.

മകാര്ച്ചറ്റ് 15,16,17,18 തതീയതണ്ഡികളണ്ഡില്
ശദശതീയ ശണ്ഡില്പശകാല നടത്തുവകാന്

മുന്കൂര് തുക അനുവദണ്ഡിച്ചതറ്റ്

18750.00

49 20.12.2016 M/s. Keltron No. Pl.01/2607/SSUS/14 
Dt.2.2.2016

Implementation of LAN with WIFI
data centre and w.e.f work security.

20553511.00

50 23.2.2016 Dr. Preethi.K, Asst. Professor, Music 
Dept. HOD

No. AcD.C1/2461/SSUS/16 Dt. 
23.2.2016

Feb. 24, 25,26 തതീയതണ്ഡികളണ്ഡില് നടന്ന
തണ്ഡിദണ്ഡിന ശണ്ഡില്പശകാല.

33750.00

51 23.2.2016 Dr. L. Sudharmini, Associate Professor, 
Sanskrit Sahithya, Thuravur.

No. AcD/C1/1701/SSUS/16 Dt. 
24.2.2016.

തുറവൂര് പകാശദശണ്ഡിക ശകന്ദ്രതണ്ഡില്
നടത്തുന്ന തണ്ഡിദണ്ഡിന ശദശതീയ ടസമണ്ഡിനകാര്

നടത്തുന്നതണ്ഡിശലകകായണ്ഡി മുന്കൂര്
നല്കല്. 

67500.00

52 28.2.2016 M/s. Keltron No. 13427/Est/SSUS/15 Dt. 
22.2.2016

For the installation of Bio Metric
Punching System in the University.

1088184.00

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - VI

ഭകാഗന്ധം - III ഖണണ്ഡിക III (1) എ
2015 -16   വര്ഷടത പദ്ധതണ്ഡി വണ്ഡിഹണ്ഡിത ധനസഹകായതണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിവരെന്ധം

ക്രമ 
നന്ധം.

സര്കകാര് ഉതരെവറ്റ് നമ്പരന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം തുക ട്രഷറണ്ഡിയുടട ശപരെറ്റ്

1 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്.ടണ്ഡി)നന്ധം.1718/2015/ ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 06.07.2015 3,32,00,000/- സബറ്റ് ട്രഷറണ്ഡി,
അങ്കമകാലണ്ഡി

2 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്.ടണ്ഡി)നന്ധം.2465/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 19.09.2015 3,31,00,000/- “

3 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്.ടണ്ഡി)നന്ധം.11/2016/ഹയര് എ ഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 05.01.2016 3,31,00,000/- “

4 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്.ടണ്ഡി)നന്ധം.505/2016/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 19.02.2016 1,50,00,000/- “

5. ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്.ടണ്ഡി)നന്ധം.506/2016/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 19.02.2016 1,81,00,000/- “

ആടക 13,25,00,000/-

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - VI (a)
2015-16   വര്ഷടത പദ്ധതണ്ഡിശയതരെ ധനസഹകായതണ്ഡിടന്റെ വണ്ഡിവരെന്ധം

ക്രമ നന്ധം സര്കകാര് ഉതരെവറ്റ് നമ്പരന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം തുക (രൂപ) ട്രഷറണ്ഡിയുടട ശപരെറ്റ്

1 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.701/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 04.04.2015 3,50,00,000/- സബറ്റ് ട്രഷറണ്ഡി, അങ്കമകാലണ്ഡി

2 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.915/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 02.05.2015 3,50,00,000/- “

3 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.1209/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 28.05.2015. 3,50,00,000/- “

4 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.1534/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 22.06.2015. 3,50,00,000/- “

5 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.1927/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 25.07.2015 3,50,00,000/- “

6 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.2099/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 17.8.2015 4,50,00,000/- “

7 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.2531/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 26.9.2015 3,50,00,000/- “

8 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.2772/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 27.10.2015 3,50,00,000/- “

9 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.3011/2015/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 27.11.2015 3,50,00,000/- “

10 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.5055/2015/ഹയര് എ ഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 17.12.2015 3,50,00,000/- “

11 ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.243/2016/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 23.01.2016 3,50,00,000/- “

 12. ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.542/2016/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 24.02.2016 2,51,20,000/-

13. ജണ്ഡി.ഒ.(ആര്ടണ്ഡി)നന്ധം.542/2016/ഹയര് എഡമ്പ്യൂശകഷന്, തതീയതണ്ഡി 24.02.2016 2,00,00,000/-

44,01,20,000/-

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - VII
2015-16   വര്ഷടത ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം സന്ധംബനണ്ഡിച്ച പതണ്ഡിക

ക്രമ
നന്ധം.

രെസതീതറ്റ് നമ്പര് / തതീയതണ്ഡി മുന്നണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂ.)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപന്ധം

(രൂ.)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ

പണ്ഡിന്വലണ്ഡിക
ലുകള (രൂ.)

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ
ശപരെറ്റ്

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാകു
ന്ന തതീയതണ്ഡി

നതീകണ്ഡിയണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂപ)

അഭണ്ഡിപകായക്കു
റണ്ഡിപറ്റ്

1
എ.എ.നന്ധം.419417/13736/ 
04.03.2015 1392210 - -

സബറ്റ്
ട്രഷറണ്ഡി,

അങ്കമകാലണ്ഡി
8.75% 4.3.2018 1392210

2 എ.എ.നന്ധം.419416/ 13735 / 
04.03.2015

1737677 - - 8.75% 4.3.2018 1737677

3 എ.എ.നന്ധം.187416/ 12538/ 
17.10.2013 155562 - 8.5 % 17.10.2016 155562

4 ടജ.ടജ നന്ധം.635217/12938 
27.6.2014

218748 - 8.5% 27.6.2017 218748

5 എ.എ.നന്ധം. 41935/ 13714/ 
22.11.2014 93707 - - 8.75% 22.11.2017 93707

6 എ.എ.നന്ധം.419418/ 13737 / 
28.1.2015

97419 - - 8.75% 28.01.2018 97419

7 13715/22.11.2014 158107 - - 8.75% 22.11.2017 158107

8 സണ്ഡി - 11840/28.5.2012 36396 36396 9% 28.5.2015 -

9 എ.എ.നന്ധം.419415/13734/ 
28.05.2015 36396 8% 28.5.2018 36396

10 11860/7.6.2012 154678 154678 9% 7.6.2015

11 എ.എ.നന്ധം.419394/ 13713 / 
7.6.2015

154678 9% 7.6.2018 154678



16

ക്രമ
നന്ധം.

രെസതീതറ്റ് നമ്പര് / തതീയതണ്ഡി മുന്നണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂ.)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപന്ധം

(രൂ.)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ

പണ്ഡിന്വലണ്ഡിക
ലുകള (രൂ.)

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ
ശപരെറ്റ്

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാകു
ന്ന തതീയതണ്ഡി

നതീകണ്ഡിയണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂപ)

അഭണ്ഡിപകായക്കു
റണ്ഡിപറ്റ്

12 സണ്ഡി - 12261/18.4.2013 388600 8.5% 18.4.2016 388600

13 സണ്ഡി- 12294/14.5.2013 361800 8.5% 14.5.2016 361800

14 എ.എ.നന്ധം.379808/ 12879 / 
6.6.2014

411004 8.5% 6.6.2017 411004

15 എ.എ.നന്ധം.419425/ 13744 /
24.7.2015 442472 9% 24.7.2018 442472

5648380

    ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ്  ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - VII(a)

ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം പണ്ഡിന്വലണ്ഡിച്ചറ്റ് കകാലടണ്ഡി എസറ്റ്  .  ബണ്ഡി  .  ടണ്ഡി യണ്ഡില് ഹൃസസ്വകകാല നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡിയതറ്റ് സന്ധംബനണ്ഡിച്ച പതണ്ഡിക
2015-16

ക്രമ
നമ്പര്

തുകയുന്ധം നണ്ഡിശകപ
തതീയതണ്ഡിയുന്ധം

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ ശപരെറ്റ് രെശതീതറ്റ് നമ്പര്/
അകക്കൗണറ്റ് നമ്പര്

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

നണ്ഡിശകപ
കകാലകാവധണ്ഡി

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാകുന്ന

തതീയതണ്ഡി

അഭണ്ഡിപകായന്ധം

1 300380 / 26.03.2015 എസറ്റ്.ബണ്ഡി.ടണ്ഡി.
കകാലടണ്ഡി 67057471342 7% 91 ദണ്ഡിവ സന്ധം 26.06.2015

2 1002215/28.04.2014      ,, 67099320462 10.5% ഒര വര്ഷന്ധം 01.06.2015

3 18754605 / 27.08.2014       ,, 67291808802 8.25% ഒര വര്ഷന്ധം 27.08.2015

     ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - VIII

2015-16   വര്ഷടത ടപകാവണ്ഡിഡന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് സണ്ഡിരെ നണ്ഡിശകപന്ധം സന്ധംബനണ്ഡിച്ച പതണ്ഡിക

ക്രമ
നന്ധം. രെസതീതറ്റ് നമ്പറന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം മുന്നണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്

(രൂപ)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപന്ധം

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
പണ്ഡിന്വ

ലണ്ഡികലുകള

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാ

കുന്ന തതീയതണ്ഡി

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ
ശപരെറ്റ്

നതീകണ്ഡി
യണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്

(രൂ)
അഭണ്ഡിപകായന്ധം

1 ടജ.ടജനന്ധം.635221/
12942 തതീയതണ്ഡി. 27.06.2014 1,01,91,667 - 27.06.2017 8.5% സബറ്റ് ട്രഷറണ്ഡി,

അങ്കമകാലണ്ഡി 1,01,91,667

2 എ.എ.നന്ധം. 
419386/13705/4.3.2015

41,03,075 4.3.2018 8.75%     ,, 41,03,075

3 എ.എ.നന്ധം. 419375/13694/ 
31.3.2015 22,99,360 31.3.2018 8.75% “ 22,99,360

4 സണ്ഡി - 11837/8.4.12 21,34,241 21,34,241 8.4.2015 9 % “
പുതണ്ഡിയ 
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

5 13695/8.4.2015 - 21,34,241 - 8.4.2018 8.75%      ,, 21,34,241 -

6 സണ്ഡി - 11835/11.5.2012 50,64,555 - 50,64,555 11.5.2015 9 %      ,,   പുതണ്ഡിയ 
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

7 13693/11.5.2015 - 50,64,555 - 11.5.2018  9 %      ,, 50,64,555

8 സണ്ഡി - 11836 /
12.5.2012

3,42,321 3,42,321 12.5.2015 9%      ,, -  പുതണ്ഡിയ 
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

9 13692/12.5.2015 - 3,42,321 - 16.5.2018 9 %
“

3,42,321

10 സണ്ഡി - 11834 / 15.5.2012 17,34,714 - 17,34,714 15.5.2015 9% ,, - പുതണ്ഡിയ 
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

11 13691/15.5.2015 - 17,34,714 - 16.5.2018 9 % ,, 17,34,714
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ക്രമ
നന്ധം.

രെസതീതറ്റ് നമ്പറന്ധം തതീയതണ്ഡിയുന്ധം മുന്നണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂപ)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപന്ധം

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
പണ്ഡിന്വ

ലണ്ഡികലുകള

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാ

കുന്ന തതീയതണ്ഡി

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ
ശപരെറ്റ്

നതീകണ്ഡി
യണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്

(രൂ)
അഭണ്ഡിപകായന്ധം

12 13707/22.11.14 17,52,605 - 22.11.2017 8.75 % ,, 17,52,605

13 സണ്ഡി - 13706/28.1.2015 66,18,493 - - 28.1.2018 8.75% ,, 66,18,493

14 സണ്ഡി - 13704/30.3.2015 80,00,000 - - 30.3.2018 8.75 % ,, 80,00,000

15 എ.എ.നന്ധം. 419424/13743/ 
24.7.2015

35,05,431 24.7.2018 9 % “ 35,05,431

4,22,41,031 1,27,81,262 92,75,831 4,57,46,462

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - IX
2015-16   വര്ഷടത ടപന്ഷന് ഫണറ്റ് സണ്ഡിരെ നണ്ഡിശകപന്ധം സന്ധംബനണ്ഡിച്ച പതണ്ഡിക

ക്രമ
നന്ധം.

രെസതീതറ്റ് നമ്പറന്ധം
തതീയതണ്ഡിയുന്ധം

മുന്നണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂപ)

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപന്ധം

2015-16 ല്
നടതണ്ഡിയ
പണ്ഡിന്വ

ലണ്ഡികലുകള

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാ

കുന്ന തതീയതണ്ഡി

പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

ബകാങ്കണ്ഡിടന്റെ
ശപരെറ്റ്

നതീകണ്ഡിയണ്ഡിരെണ്ഡിപറ്റ്
(രൂ) അഭണ്ഡിപകായന്ധം

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 ടജ.ടജ.നന്ധം.635218
/12939 /27.06.2014 53,95,192 - - 27.6.2017 8.5%

സബറ്റ്
ട്രഷറണ്ഡി,

അങ്കമകാലണ്ഡി
53,95,192

2 ടജ.ടജ.നന്ധം.635219
/12940 /27.06.2014 37,37,588 27.6.2017 8.5% “ 37,37,588        -

3 ടജ.ടജ.നന്ധം.635223
/12944 /27.06.2014

4,05,926 27.6.2017 8.5% “ 4,05,926

4. ടജ.ടജ.നന്ധം.635220
/12941 /27.06.2014 22,98,466 27.6.2017 8.5% “ 22,98,466

5 സണ്ഡി - 11830/7.4.2012 70,65,188 70,65,188 7.4.2015 9% “ - പുതണ്ഡിയ 
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

6 എഎ നന്ധം.419389/ 
13708/7.4.2015 - 70,65,188 - 7.4.2018 8.75% “ 70,65,188 -

7. ടജ.ടജ.നന്ധം.635222/
12943/27.06.2014

7,40,651 27.6.2017 8.5% “ 7,40,651

8. എ.എ.നന്ധം.419423/ 
13742/ 24.7.2015 14,90,690 24.7.2018 9% “ 14,90,690

1,96,43,011 85,55,878 70,65,188 2,11,33,701

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - X
2015-16   എന്  ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം സന്ധംബനണ്ഡിച്ച പതണ്ഡിക

ക്രമ
നമ്പര്

സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം - ശപരെറ്റ് രെസതീതറ്റ്
നമ്പര്/തതീയതണ്ഡി

വര്ഷകാരെന്ധം
ഭന്ധം തുക
(രൂ.)

2015-16 ല് പലണ്ഡിശ
നണ്ഡിരെകറ്റ്

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാകു
ന്ന തതീയതണ്ഡി

 വര്ഷകാവസകാ
നന്ധം തുക (രൂ)

അഭണ്ഡിപകായന്ധം

നണ്ഡിശകപണ്ഡി
ച്ചതറ്റ് (രൂ)

പണ്ഡിന്വലണ്ഡിച്ച
തറ്റ്

1
ശതീ.സുബ്ബരെകാമപടര് ടമശമകാറണ്ഡിയല്  
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി-11827 /
26.05.2012

26,561 - 26561 9% 07.04.2015 - നണ്ഡിശകപന്ധം
പുതുകണ്ഡി

ശതീ.സുബ്ബരെകാമപടര് ടമശമകാറണ്ഡിയല്  
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എഎ നന്ധം.
13658/10.7.15

- 26,561 - 9% 10.7.18 26,561

2 ശതീ.വണ്ഡി.ആര്.ടവങ്കണ്ഡിശടശസ്വരെന് 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

റണ്ഡി.എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.
12617/4.12.2013

30,000 - - 8.5% 04.12.2016 30,000

4 ടപകാഫ.എ.ബകാലകൃഷ്ണ വകാരെണ്ഡിയര് 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

റണ്ഡി.എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.
12615/4.12.2013

15,000 - - 8.5% 04.12.2016 15,000

5 ശതീ. സണ്ഡി.എന്ധം.വണ്ഡിഷ്ണുനമ്പൂതണ്ഡിരെണ്ഡി 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി-4740 /
04.12.2013

20,000 8.5% 04.12.2016 20,000

6 ശഡകാ.എന്ധം.എസറ്റ്.ശമശനകാന് 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

ടജ.ടജ.നന്ധം
635216/12937/

27.06.2014

17,000 - 17,000 8.5% 27.06.2017 17000

7 യൂണണ്ഡിശവഴണ്ഡിറണ്ഡി കലകാതണ്ഡിലകന്ധം & 
കലകാപതണ്ഡിഭ എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി - 12255 /
17.04.2013

1,00,000 - - 8.5% 17.04.2016 1,00,000

8 പണ്ഡി.എസറ്റ്.സുബ്ബരെകാമഭടര് 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി - 10153 /
17.04.2015

6,00,000 - - 8.5% 17.04.2016 6,00,000

9 പണണ്ഡിതര് ഇ.വണ്ഡി.രെകാമന് നമ്പൂതണ്ഡിരെണ്ഡി 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി - 10478 /
08.07.2013

50,000 - - 8.5% 08.07.2016 50,000

10. പഫസര് എന്. ശഗകാപകാലപണ്ഡിള്ള, 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

സണ്ഡി. 11646/
28.1.2012

5,157 - 5,157 9% 28.1.2015 - പുതണ്ഡിയ
നണ്ഡിശകപമകാകണ്ഡി

പഫസര് എന്. ശഗകാപകാലപണ്ഡിള്ള, 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

13657/10.7.2015 5,157 - 9% 10.7.2018 5,157
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11 സണ്ഡി.എന്ധം.നതീലകണ്ഠന് 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ് - ശവദണ്ഡികറ്റ് 
സ്റ്റഡതീസറ്റ് വണ്ഡിഭകാഗന്ധം

എഎനന്ധം.001245 /
13266/ 05.01.2015

1,00,000 - 8.75% 05.01.2018 1,00,000

12 സണ്ഡി.എന്ധം.നതീലകണ്ഠന് 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ് - സന്ധംസ് കൃത 
സകാഹണ്ഡിതശ വണ്ഡിഭകാഗന്ധം

എ.എ.നന്ധം.
001246 / 13267 /

05.01.2015

1,00,000 - 8.75% 05.01.2018 1,00,000

13 പണണ്ഡിതരെകാജന് ശകാസ്ത്രരെതന്ധം 
കലകതറ്റ് ശഗകാവണ്ഡിനന് നമ്പശകാര് 
ടമശമകാറണ്ഡിയല് എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എ.എ.നന്ധം.
001247 / 13268 /

05.01.2015

2,00,000 8.75% 05.01.2018 2,00,000

14 ടപകാഫ.എസറ്റ്.ടവങ്കണ്ഡിടകൃഷ്ണ 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എ.എ.നന്ധം.001248 /
13269 /

05.01.2015

2,50,000 8.75% 05.01.2018 2,50,000

15 ടപകാഫ.ആര്.വകാസുശദവന് ശപകാറണ്ഡി 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എ.എ.നന്ധം.001249 /
13270 /

05.01.2015

3,00,000 - 8.75% 05.01.2018 3,00,000

16 ടപകാഫ.വണ്ഡി.ടവങ്കണ്ഡിടരെകാജ ശര്മ 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എ.എ.നന്ധം.001250 /
13271/5.1.2015

3,00,000 - 8.75% 05.01.2018 3,00,000

17 ശഡകാ. എസറ്റ്. രെകാജശശഖരെന്, 
എന്ശഡകാവ്ടമന്റെറ്റ്

എ.എ.നന്ധം.327559/
13929/ 7.9.2015

1,00,000 9% 7.9.2018 1,00,000

ആടക 21,13,718 1,31,718 31,718 22,13,718

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - XI
സര്വ്വകലകാശകാലയണ്ഡില് നണ്ഡിലനണ്ഡില്ക്കുന്ന മററ്റ് നണ്ഡിശകപങ്ങള

ക്രമ
നമ്പര്

തുക/
 നണ്ഡിശകപതതീയതണ്ഡി ഇനന്ധം ബകാങ്കറ്റ് പലണ്ഡിശ

നണ്ഡിരെകറ്റ്
രെശതീതറ്റ് നമ്പര്/
അകക്കൗണറ്റ് നന്ധം.

നണ്ഡിശകപ
കകാലകാവധണ്ഡി

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകാകുന്ന

തതീയതണ്ഡി

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

1

1,20,82,869/-
 29.06.2014 ട്രഷറണ്ഡി ടഡശപകാസണ്ഡിററ്റ് സബറ്റ് ട്രഷറണ്ഡി, അങ്കമകാലണ്ഡി 7.5% ടജ.ടജ.നന്ധം.635224/

12945 6 മകാസന്ധം 27.12.2014

(ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ്) പലണ്ഡിശ 784973/- രൂപയടകന്ധം ആടക 12867842/-  രൂപ 25.7.2015 -ല് പണ്ഡിന്വലണ്ഡിച്ചതറ്റ് യു.ബണ്ഡി.ടഎ - 151490/- നന്ധം. 
അകക്കൗണണ്ഡില് നണ്ഡിശകപണ്ഡിച.

2 11,04,354/-
02.06.2015 ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് എസറ്റ്.ബണ്ഡി.ടണ്ഡി കകാലടണ്ഡി 8.8% 67099320462 400 ദണ്ഡിവസന്ധം 6.7.2016

3   50,00,000/-
 11.6.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി. ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.1

ബകാങ്കറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡശ,
കകാലടണ്ഡി

6.28 % 387 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 10.9.2015

4 45,00,000/-
12.6.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി. ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.2

പഞകാബറ്റ് നകാഷണല്
ബകാങ്കറ്റ്, അങ്കമകാലണ്ഡി 6 % 4254000R00005474 18 ദണ്ഡിവസന്ധം 30.6.2015

5
56,57,331/-

3.8.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി. ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.III,
(ശപജറ്റ് 74)

 ടസന്ട്രല് ബകാങ്കറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഇന്ഡശ, അങ്കമകാലണ്ഡി 7.6 % 3476408449 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 2.11.2015

6  55,69,868/-
11.6.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി. ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
എഫറ്റ്.ഡണ്ഡി.III,
(ശപജറ്റ് 76)

Vol.I

കകാനറ ബകാങ്കറ്റ്, കകാലടണ്ഡി 7 % 2921301000094 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 10.9.2015

7 1,58,39,475/-
3.3.2016

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി. ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് യു.ബണ്ഡി.ടഎ, കകാലടണ്ഡി 6.25% 323321 91 ദണ്ഡിവസന്ധം

2.6.2016
(മുതല് 12500000

രൂപയുന്ധം പലണ്ഡിശ 4092214
രൂപയുന്ധം 3/12/2016 -ല്

ശക്ലകാസറ്റ് ടചയ)

8 87,260/- പലണ്ഡിശ നണ്ഡിശകപന്ധം ബകാങ്കറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്ഡശ, 7 % J0000363 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 10.9.2015
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 12.06.2015 അങ്കമകാലണ്ഡി

9 93,493/-
11.06.2015 പലണ്ഡിശ നണ്ഡിശകപന്ധം ,, 7% 5741170000362 “ 10.9.2015

10
3,31,396/-
28.7.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
പലണ്ഡിശ

സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം

പഞകാബറ്റ് നകാഷണല്
ബകാങ്കറ്റ്, അങ്കമകാലണ്ഡി 6.5% 425400CR00006446 47 ദണ്ഡിവസന്ധം 12.9.2015

11
64,048/-

28.07.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
പലണ്ഡിശ

സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം

പഞകാബറ്റ് നകാഷണല്
ബകാങ്കറ്റ്, അങ്കമകാലണ്ഡി 6.5 % 4254000R00001455 47 ദണ്ഡിവസന്ധം 12.9.2015

12
16564/-

30.6.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
പലണ്ഡിശ

സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം

പഞകാബറ്റ് നകാഷണല്
ബകാങ്കറ്റ്, അങ്കമകാലണ്ഡി 6.5 % 4254000R00006473 46 ദണ്ഡിവസന്ധം 15.8.2015

13 23,538/-
25.7.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
 സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപപലണ്ഡിശ

,, 5% 4254000R00006640 43 ദണ്ഡിവസന്ധം 12.9.2015

14.
40,375/-
4.8.2015

യു.ജണ്ഡി.സണ്ഡി ഗ്രേകാന്റെറ്റ്
 സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപപലണ്ഡിശ “ 6.5% 4254000R00006710 43 ദണ്ഡിവസന്ധം 19.9.2015

15. 15,982/-
29.6.2015

“ “ 6.5% 4254000R00006817 46 ദണ്ഡിവസന്ധം 14.8.2015

16. 24,532/-
29.7.2015 “ “ 6.5% 4254000R00006853 46 ദണ്ഡിവസന്ധം 13.9.2015

17. 3,24,873/-
24.3.2016

ടഡവലപറ്റ്ടമന്റെറ്റ് ഫണറ്റ് എസറ്റ്.ബണ്ഡി.ടണ്ഡി കകാലടണ്ഡി 6.5% 67057471342 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 23.6.2016

18. 2,03,50,390/-
27.8.2015 “ “ 7.20% 67291808802 1 വര്ഷന്ധം 27.8.2015

19. 1,94,784/-
12.3.2015 സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപ പലണ്ഡിശ ബകാങ്കറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇന്  ഡശ,

കകാലടണ്ഡി 7% 857141110000370 91 ദണ്ഡിവസന്ധം

11.6.2015 
(പുതണ്ഡിയ നണ്ഡിശകപന്ധം
അകക്കൗണറ്റ് നന്ധം.387)
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20. 77,180/-
1.8.2015 “ “ 4.5% 857141110000387 40 ദണ്ഡിവസന്ധം 10.9.2015

21. 83,935/-
16.6.2015 “ “ 6.5% 857141110000387 86 ദണ്ഡിവസന്ധം 10.9.2015

59399378

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - XII

ടസ്ട്രങ്തനണ്ഡിന്ധംഗറ്റ് ഓഫറ്റ് സകാന്സണ്ഡിററ്റ്

ക്രമ
നന്ധം.

തുക/ നണ്ഡിശകപ
തതീയതണ്ഡി ഇനന്ധം ബകാങ്കറ്റ് പലണ്ഡിശ നണ്ഡിരെകറ്റ് രെസതീതറ്റ് നന്ധം. നണ്ഡിശകപ

കകാലകാവധണ്ഡി

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകായ

തതീയതണ്ഡി

1. 26,22,112/-
19.4.2016

ടസന്ട്രല് പകാന് സതീന്ധം -
ഗ്രേകാന്റെറ്റ് - ഇന് - എയ്ഡറ്റ് -

2000-011

യൂണണ്ഡിയന് ബകാങ്കറ്റ്
ഓഫറ്റ് ഇനശ, കകാലടണ്ഡി

6.5 % 379792 46 ദണ്ഡിവസന്ധം 4.6.2016

26,22,112.00

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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അനുബനന്ധം   - XIII

സ്റ്റകാഫറ്റ് ടവല്ഫയര് ഫണറ്റ്   -   സണ്ഡിരെനണ്ഡിശകപന്ധം സന്ധംബനണ്ഡിച്ച വണ്ഡിവരെന്ധം

ക്രമ
നന്ധം.

തുക/ നണ്ഡിശകപ
തതീയതണ്ഡി ഇനന്ധം ബകാങ്കറ്റ് പലണ്ഡിശ നണ്ഡിരെകറ്റ് രെസതീതറ്റ് നന്ധം.

നണ്ഡിശകപ
കകാലകാവധണ്ഡി

കകാലകാവധണ്ഡി
പൂര്തണ്ഡിയകായ

തതീയതണ്ഡി

1.
280451/-
26.3.2016

സ്റ്റകാഫറ്റ് ടവല്ഫയര്
ഫണറ്റ്

എസറ്റ്.ബണ്ഡി.ടഎ,
കകാലടണ്ഡി 6.5 % 33760916761 91 ദണ്ഡിവസന്ധം 27.6.2016

2,80,451/-

ശജകായണ്ഡിന്റെറ്റ് ഡയറക്ടര്
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