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ന�ർ.െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3/186/2018                                     േകരള സം�ാന ഒ◌ാ ഡി�്
വ��്,

േജായി�് ഡയറ��െട കാര�ാലയം,

�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല
ഓ ഡി�്, കാലടി - 683574

േഫാൺ - 0484 2463975

ഇ െമയിൽ ssusuty.ksad@kerala.gov.in

തീ�തി :27.07.2018

േജായി�് ഡയറ�ർ

രജി�ാർ,

�ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല,കാലടി.

സർ,
വിഷയം : - േകരള സം�ാന ഓഡി�് - കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2016-2017
വർഷെ� ഓഡി�്     റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത് സംബ�ി�് 
�ചന : – 1. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് വ��് 13.

             2. 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 18.

             3. 1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല ആ�്, വ��് 38(6).
�ചന �കാരം കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഭാഗം 2,3
എ�ിവയിേല�് �േത�ക �� �ണി��.േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് വ��് 15(1) ഉം, േകരള
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 20, 23 എ�ിവ �കാര�ം ഈ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ൈക��ി 2 (ര�് )
മാസ�ിനകം ഈ റിേ�ാർ�ിെല ഓഡി�് നിരീ�ണ�ളിൽ േമൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�് മ�പടി
ലഭ�മാേ��താണ്.

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�് :-

1. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓ  ഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം).

2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െസ��റി, ഗവെ��് െസ��റിേയ�്, തി�വന��രം(ഉപരിപ�തം
സഹിതം)

3. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല, കാലടി.

4. ഓഫീസ് പകർ�്.
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1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം പതി��ാം വ��്, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്

ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാലാ നിയമം 38(6) വ��്

എ�ിവ �കാരം �റെ��വി�� കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2016-17

വർഷെ� വാർഷിക കണ�ക�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

ആ�ഖം

    തത�ചി�ക�ം അൈദ�താചാര��മായ ആദിശ�രാചാര��െട നാമ�ിൽ അേ�ഹ�ിെ� ജ��ലമായ
കാലടിയിൽ 1993 നവംബർ 25-ന് സം�തസർ�കലാശാല �ാപിതമായി. സർ�കലാശാല �ാപന�ിന്
അടി�ാനമായ 1993-െല �ീ ശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസിെന പി�ളളി 1994-ൽ
�ീ ശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാലാ നിയമം നിലവിൽ വ�. സം�തഭാഷ, ഇൻേഡാളജി, ഇൻഡ�ൻ
സം�ാരം, ഭാഷ, തത�ചി�, വിേദശഭാഷകൾ, േസാഷ�ൽ സയൻസ് എ�ിവയിൽ പഠന�ം ഗേവഷണ�ം
സാധ�മാ�ക എ�ളളതാണ് സർ�കലാശാല�െട �ാപിതല��ം. സം�ാനെ�ാ�ാെക
അധികാരപരിധി�ളള ഈ സർ�കലാശാല�് കാലടിയിൽ ഒ� �ഖ�േക��ം തി�വന��രം, പ�ന, �റ�ർ,
ഏ�മാ�ർ, ��ർ, തി�ർ, െകായിലാ�ി, പ��ർ എ�ിവിട�ളിലായി എ�് �ാേദശികേക�����്.
ബി�ദ, ബി�ദാന�ര േകാ�കൾ� �റെമ ഗേവഷണരംഗ�് എം. ഫിൽ , പി. എ�് .ഡി േകാ�കൾ�ം
സർ�കലാശാല സൗകര�െമാ��ിയി��്.

    സർ�കലാശാലാ �ാ�്സ് ക�ീഷെ� 2(f), 12 (B) അംഗീകാര�ൾ� �റെമ രാജ�െ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് വിലയി��� ഏജൻസിയായ നാഷണൽ അസ�്െമ�്
ആൻഡ് അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിലിെ� (NAAC) 'എ' േ�ഡ് അംഗീകാര�ം സർ�കലാശാല��്.
സം�ാനെ� സം�തഭാഷാ വികസന �വർ�ന��െട േനാഡൽ ഏജൻസിയായി സർ�കലാശാല
�വർ�ി�വ��.

കാലടി �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2016-2017 വർഷ�ിെല ധനകാര� പ�ിക ഓഡി�്
െച�. സർ�കലാശാല 1.4.2016 �തൽ 31.3.2017 തിയതി വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്,
അവ�െട ഒ��്, വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം പിൻവലി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�.
ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതാത് സമയം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട സർ�കലാശാല
അധികാരിക�െട ��യിൽെ���ിയി��്. 13 അേന�ഷണ�റി�കൾ നൽകിയതിൽ 1 എ��ിന് മ�പടി
ലഭി�ി��്. ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ�് ലഭ�മായ മ�പടികൾ പരിഗണി�േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ
മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ േചർ�ിരി��ത്. �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�െട�ം
േരഖക�െട�ം വിവര��െട�ം വിശദീകരണ�ിെ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. �ാപനം നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ, ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ
കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് ഉ�രവാദിത�ം ഉ�ായിരി��ത�

ഓഡി�് നട�ാൻ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീ.െജയിംസ്.ടി.എ�്, േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�ിന് എ�� സമയം



01.08.2017 �തൽ 30.04.2018 വെര

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർ

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. എം.സി.ദിലീപ് �മാർ

കാലയളവ് 01.04.2016 �തൽ 31.03.2017 വെര

രജി�ാർ: േഡാ. �ി.പി. രവീ�ൻ

കാലയളവ് 01.04.2016 �തൽ 31.03.2017വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ

കാലയളവ് 01.04.2016 �തൽ 31.03.2017വെര

    സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ, േക�സർ�ാർ, �.ജി.സി, മ�്
ഏജൻസികൾ എ�ിവയിൽ നി�ം ലഭി� ധനസഹായ�ിെ� കണ�കൾ , തനത് വ�മാനം ,
അ�ൗ�കളിൽ പണം ഒ��ിയത്, പിൻവലി�ൽ എ�ിവ പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി �സ� ഓഡി�്
നിരീ�ണ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. സമകാലിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമാ�� നിരീ�ണ�ൾെ�ാ�ം
സർ�കലാശാല�െട വിവിധ പഠന / പഠേനതര വ��കൾ , വിവിധ �ാേദശിക േക��ൾ എ�ിവ
വാർഷികമായി ഓഡി�് നട�ി �റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കളിൽ സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ
�� ആവശ����ം പരിഹാര നടപടികൾ എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��്. http://aims.ksad.kerala.gov.in / aims / എ� െവബ് േപാർ�ൽ സ�ർശി�്
�ാപന�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�� user name, password എ�ിവ ഉപേയാഗി�് functionary login �െട ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.
ഈ റിേ�ാർ�ിന് 4 ഭാഗ�ൾ ഉ�്.

ഭാഗം I - െപാ� അവേലാകനം

ഭാഗം II -വരവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

ഭാഗം III - െചലവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

ഭാഗം iv- ഓഡി�് �ത�വേലാകനം �തലായവ.

�ധാന ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ - ഒ� േനാ��ിൽ

�മ
ന�ർ

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
ഖ�ിക
ന�ർ

���ം

ഭാഗം – 1 െപാ� അവേലാകനം

1 I(1) ബഡ്ജ�്

2 I (2) വാർഷിക കണ�കൾ

3 I (3) പ�തി െചലവ്

4 I (4) പ�തിേയതര െചലവ്



5 I(5) അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം

ഭാഗം -2-വരവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

6 2 (1) പ�ന �ാേദശിക േക�ം – വരവ് ഭാഗെ� അപാകതകൾ

7 2 (2) ഇം�ീഷ് വ��് – വരവ് ഭാഗെ� അപാകതകൾ

8 2 (3) ൈസേ�ാളജി വ��് - വരവ് ഭാഗെ� അപാകതകൾ

9 2 (4) േജ�ാ�ഫി വ��് – വരവ് ഭാഗെ� അപാകതകൾ

ഭാഗം -3- െചലവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

10 3(1)
01.01.2006 െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് തിയതി�േശഷം
നിയമിതയായ വ��ി�് അതി� �ൻപ് േസവന�ിൽ ഉ�വർ�്
ബാധകമായ രീതിയിൽ ശ�ളം നിർ�യി�് നൽകി

11 3 (2)
ക���ർ ഓ�േറ�ർമാർ�് �ൻകാല �ാബല�േ�ാെട ശ�ള
െ�യിൽ ഉയർ�ി നൽകി – അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ം
ആ��ല���ം ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��.

12 3 (3)
ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാ�ിയ അപാകത പരിഹരി�ാെത ശ�ള
പരി�രണം അ�വദി�.- വീ�ം അധിക ആ��ല��ൾ നൽകി

13 3 (4)
�േത�ക അ�മതിയി�ാെത ഓപ്ഷൻ മാ�ി നൽകി – ശ�ള
നിർ�യ�ിന് അധിക ആ��ല�ം നൽകി

14 3(5)
സർ�ീസ് െവയ്േ�ജ് െത�ായി കണ�ാ�ിയ��ലംശ�ള നിർ�യ�ിൽ
അപാകത

15 3 (6)
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 50 എ, ബി എ�ിവ�്
വി��മായി 86093 �പ�െട ശ�ള നിർ�യ �ടി�ിക
അ�വദി�ത് �മവി��ം

16 3 (7)
പാർ�് ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാർ�് അവധി അ�വദി��ത് –
ച��ൾ പാലി��ി�

17 3 (8)
പാർ�് ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം അധിക െചലവ്

18 3 (9)
യാ�ാബി�ിൽ ച� വി��മായി അധിക നിര�ിൽ ദിനബ�
അ�വദി�- ന�ം- 5100 �പ

19 3 (10)
�രപരിധി കണ�ാ�ാെത യാ�ാബ� നൽകിയത്
അംഗീകരി��ി�

20 3 (11)
യാ�ാബ�േയാെടാ�ം �ാൻസ് േപാർേ�ഷൻ ചാർ�് അ�വദി�.-
6000�പ അധികം നൽകി

21 3 (12)
സർ�കലാശാല ഡയറി�െട അ�ടി – സർ�ാർ നിർേ�ശ��െട
�ടർ�യായ ലംഘനം

22 3(13) േസാളാർ �ാ�് �ാപി�തിെല അപാകതകൾ

23 3(14)
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െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ീ�് ഫ�് �ിതി വിവര പ�ിക

ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   ബ�ജ�്
    സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ബഡ്ജ�് 03.03.2016 �ം ���ിയ ബഡ്ജ�് 18.03.2017 �ം
േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ൾ ഇനം 2 ആയി പാ�ാ�ിയി��്. ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക വരവ്
1,835,766,300 �പ�ം ആെക െചലവ് 1,964,942,200 �പ�മാണ്. ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക



വരവ് 1,135,777,900�പ�ം ആെക െചലവ് 1,227,113,700 �പ�മാണ്. എ�ാൽ വാർഷികകണ�കൾ �കാരം
യഥാർ� വരവ് 1,02,35,97,440 �പ�ം െചലവ് 83,22,84,109 �പ�മാണ്.

    യഥാർ� വരവ് ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള വരവിൽ നി�ം 11,21,80,460�പ�ം യഥാർ� െചലവ്
���ിയ ബഡ്ജ�ിൽ നി�ം 39,48,29,591 �പ�ം �റവാണ്. വരവ് െചല�കളിെല ഈ വ�ത�ാസം
ശീർഷകം തിരി�് താെഴേചർ��.

ശീർഷകം

വരവ്

വ�ത�ാസം

െചലവ്

വ�ത�ാസം
ബഡ്ജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം
ബഡ്ജ�്

എ�ിേമ�്
യഥാർ�ം

പ�തിേയതര
വിഹിതം

547,660,400 552,328,919 + 4,668,519 680,009,700 543,366,423 -136,643,277

പ�തി
വിഹിതം

280,203,500 296,703,500
+
16,500,000

239,450,000 132558,521 -106,891,479

ഇയർ മാർ�്ഡ്
ഫ�്

26,979,000 11,487,587 - 15,491,413 26,979,000 13,031,008 -13,947,992

െഡബ്�്സ്&
െഡേ�ാസി�്സ്

280,935,000 163,077,434 -117,857,566 280,675,000 143,328,157 -137,346,843

ആെക 1,135,777,900 1,023,597,440 -112,180,460 1,227,113,700 832,284,109 -394,829,591

1-2   വാർഷികകണ�ുകൾ
    സർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� വാർഷികകണ�കൾ 30.12.2017-ൽ ഓഡി�ി� ഹാജരാ�ി.
എ�ാൽ 29.1.2018- ൽ േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെല അ ഡീഷണൽ അജൻഡ ഇനം 30 ആയാണ്
കണ�കൾ അംഗീകരി�ി�ളളത്. സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�ാ� കണ�കളാണ് ഒ◌ാഡി�ിന്
ഹാജരാ�ിയെത�് ഇത് വ��മാ��. സർ�കലാശാല�െട പരേമാ�ത അധികാര�ാനമായ
സിൻഡിേ��ിൽ ചർ� െച�് പാ�ാ�ാ� കണ�കൾ ഓ ഡി�ി� ഹാജരാ�ിയത് ��തരമായ വീ�യായി
വിലയി���. ടി വാർഷിക കണ�ിെ� �ാഥമിക പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
പരിഹരി�ാനാവശ�െ��് 11.01.2018-ൽ സർ�കലാശാല�് ക�നൽകിെയ�ി�ം 20.04.2018- ൽ മാ�മാണ്
അപാകതകൾ പരിഹരി�് കണ�കൾ വീ�ം ഓഡി�ിന് നൽകിയത്.

    1994-െല �ീശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാലാ നിയമ�ിെ� വ��് 38-ൽ അ�ൗ�്സ്, ഓഡി�്
എ�ിവെയ��ി �തിപാദി��. എ�ാൽ കണ� സമർ�ിേ�� സമയപരിധിെയ��ി നിയമ�ിൽ
പരാമർശമി�. 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 9(1) വ��് , 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 15(3) എ�ിവ �കാരം അതാത് സാ��ികവർഷം അവസാനി�് നാ�
മാസ�ി��ിൽ വാർഷികകണ�കൾ ഓഡി�ി� ഹാജരാ�ണെമ�് സമയപരിധി നി�ർഷി�ി��്.
സർ�കലാശാലാ നിയമം 38(10) വ��ിന് 2005-ൽ വ��ിയ േഭദഗതിയ�സരി�് ഓഡി�് െച� കണ�കൾ
റിേ�ാർ�് സഹിതം അ�� മാർ�് ഒ�ി� ��് സർ�ാരിൽ സമർ�ി�ണെമ�് വ�വ� െച��. േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�കാര�� സമയപരിധി��ിൽ വാർഷികകണ�കൾ സമർ�ി�ാൽ മാ�േമ
സർ�കലാശാലാനിയമ�ിെ� സമയപരിധിയിൽ ഓഡി�് െച� കണ�കൾ സർ�ാരിൽ സമർ�ി�വാൻ
സാധി�ക��. നിയമ�കാരം 2016-17 െല കണ�കൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ി നൽേക�ത്
31.07.2017-� �ൻപായി��. എ�ാൽ കണ�കൾ ത�ാറാ�ി നൽകിയത് 30.12.2017 / 20.4.2018 ൽ
മാ�മാണ്. കണ�കൾ ത�ാറാ��തി�ം ഓഡി�ി� ഹാജരാ��തി�ം വ��� കാലതാമസം
ഒഴിവാേ��താണ്.

ി �



1-3   പ�തി െചല�
    വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�ം സർ�ാരിൽ നി�ം പ�തിവിഹിതം ധനസഹായമായി 29,67,03,500 /-
�പ തൻവർഷം ലഭി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട അടി�ാനവികസന�ിനായി തൻവർഷം 13,25,58,521
�പ െചലവഴി�ി��്. ഒ◌ാഡി�് വർഷെ� െചലവിെ� ശതമാനം 44.7 ആണ്. �ൻ വർഷെ� അേപ�ി�്
ഇ� വളെര �റവാണ്.

1-4   പ�തിേയതര െചല�
വാർഷികകണ�കൾ �കാര�ളള പ�തിേയതര െചലവിെ� വിവരം താെഴ േചർ��

േ�ാത�് വരവ് െചലവ്
െചലവ്
ശതമാനം

തന�
വ�മാനം

26416788

543366423
98.5സർ�ാർ

ധനസഹായം
525200000

ആെക 551616788 543366423

    തന� വ�മാന�ിൽ കഴി� വർഷേ��ാൾ വർ�നവ് ഉ�ാ�വാൻ സർ�കലാശാല�്
കഴി�ി��്. സർ�ാർ ധനസഹായ�ി�ം �ൻവർഷെ� അേപ�ി�് വർ�നവ് ഉ�ായി��്.
പ�തിേയതര െചലവിൽ ധനക�ി ഒഴിവാ�� തര�ിൽ െചലവ് �മീകരി�വാൻ കഴി�ത് ഏെറ
�േ�യമാണ്. വ�ം വർഷ�ളി�ം തന�വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി െചല� ക�ി �ർ�മായി
ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്

1-5   അ�ൗ�ിം� സംവിധാനം
    അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി സർ�കലാശാല ഓേരാ വർഷ�ം വളെരയധികം പണം
െചലവഴി�േ�ാ�ം അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ക���ർവൽകരി��തിന് �മ�ൾ നട��തായി
കാ��ി�. എയിംസ് (AIMS-Audit Information Management System) േസാ�് െവയർ നട�ാ�ക വഴി
ഓൺൈലൻ ഓഡി�് സംവിധാനം ൈകവ�ിരി��തിനാൽ വാർഷികകണ�കൾ ഓൺൈലനായി
സമർ�ി�ാൽ മാ�േമ റിേ�ാർ�് ഓൺൈലൻ ആയി �റെ��വി�വാൻ സാധി�ക��. ആയതിനാൽ
സർ�കലാശാലയിൽ അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ക���ർവൽ�രിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.
വിഷയ�ിെ� ഗൗരവം കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ിൽ സത�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

2-1   പ�ന �പാേദശിക േക��ം-രസീ� പരിേശാധനയിൽ ക�
അപാകതകൾ
    08.07.2016 ൽ രസീത് ��് 1776 െല 01 �തൽ 55 വെര രസീ�കൾ �കാരം ഡി�ാർ�്െമ�് െഡവല�്െമ�്
ഫ�ിേല�് 13750 �പ പിരിെ���ി�െ��ി�ം 13270 �പ മാ�മാണ് ബാ�ിൽ ഒ��ിയി��ത് . ബാ�ി
�കയായ 480 �പ ബാ�ിൽ ഒ��ിയി�ി�. ഈ �ക ബാ�ിൽ ഒ��ിയതിെ� േരഖ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�വാൻ
നടപടി സ�ീകരിേ���ം �റവ് �ക ഒ�� വ��വാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരിേ���മാണ്.

2-2   ഇം�ീ� വകു�് -വിവിധ അപാകതകൾ



1- പിരി� �ക ��വ�ം അടവാ�ിയി�ി�

22.2.2017-ൽ 1968 / 69 & 70, 1827 / 37-40 എ�ീ രസീ�കൾ �േഖന പിരിെ��� 2025 �പയിൽ 1925 �പ മാ�േമ
അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ിയി��. അടവിൽ �റ� വ� 100/- �പ അടവാ�ി റിേ�ാർ�് െചേ��താണ്.

2- അ�ൗ�് മാറി �ക അടവാ�ിയത്

    29.8.2017, 30.8.2017 തീയതികളിൽ പിരിെ��� 2075 �പ വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�ി� പകരം പി.�ി.എ
അ�ൗ�ിലാണ് വര� വ�ിരി��ത്. ഈ �ക ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയിേട�താണ്.

3.കാഷ് ��ിെ� ��ി�്

    11.7.2016-� േശഷം കാഷ് ��് വ��് േമധാവി, െസ�ൻ ഓഫീസർ എ�ിവർ പരിേശാധി�ി�ി�. കാഷ് ��്
വർഷാ�� േ�ാസിംഗ് നട�ി പാ�് ��മായി െപാ��െ���ിയി�ി�. പല എൻ�ിക�ം തി��ിെയ��ക�ം
െപൻസിൽ ഉപേയാഗി�് േരഖെ���ക�ം െച�ിരി�� നടപടി അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ�് വി��മാണ്.

    ഈ വ��ിൽ 2016 �ൈല മാസം �തൽ സ�ീകരി�ി�ളള ആഭ��രവ�മാനം 31.3.2017-വെര െഹഡ് ക�ാർേ��ിേല�്
�ാൻ�ർ െച�ി�ി�.അപാകതകൾ പരിഹരി�വാൻ നിർേ�ശി�െകാ�് 13.11.2017-ൽ ക� നൽകിെയ�ി�ം (െക.
എസ്. എ എസ്.എസ്. � /എ3 /449/2017) മ�പടി ലഭ�മായി�.

2-3   ൈസേ�ാളജി വകു�് - വിവിധ അപാകതകൾ
2-3(1) രസീത് പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകത

1- 9.3.2017-ൽ രസീ���് നം. 1787-െല 81,82 രസീ�കൾ �േഖന േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ പിരിെ��� 1025
�പ ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി��തി� പകരം െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി�ിരി��ത്. ഈ �ക
ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് മാ�ി നിേ�പിേ��താണ്.

2- രസീ�കൾ �കാരം പിരിെ��� �കകൾ ഡി�ാർ�െമ�ിെ� അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ിയി�ി� - ന�ം – 600
രൂപ

രസീ���്
നം/ രസീത് നം

തീയതി ഇനം �ക

2016/17 28.2.2017 പരീ�ാ ഫീസ് 275

2016/33 6.5.2017
�ബ�ം േകാ�ിയടി
െച�് െച��തി�ളള
ഫീസ്

100

1852/9-11 10.7.2017 േഹാ�ൽ വാടക 225

ആെക 600�

�ക അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ി റിേ�ാർ� െചേ��താണ്.

2-3(2)ക�ാ� ബു�് പരിേശാധന
ക�ാഷ് �� പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.
എ ) ഡി�ാർ�െമ�ൽ സി�ം �ർ�മായ രീതിയിൽ നട�ാ�ിെ�ാ�് സർ�കലാശാല 8.7.2013-ൽ �റെ��വി�
എ. ഡി.ബി / 5268 /എസ്.എസ്.�.എസ് /2009ന�ർ സർ�കലാശാലാ ഉ�രവിെ� ഖ�ിക 14- ൽ കാഷ് ��ം
അ�ബ�േരഖക�ം ��ിേ�� വിധം വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഈ നിബ�നകൾ പാലി�ാെതയാണ്
കാഷ് ��് ��ി�ിരി��ത്. കാഷ്��് ദിവേസന േ�ാസിംഗ് നട�ി വ��േമധാവി, െസ�ൻ ഓഫീസർ,
െസ�ൻ അസി��് എ�ിവർ ഇനിഷ�ൽ േരഖെ���ിയാണ് ��ി�ി��ത്. എ�ാൽ 31.3.2016-� േശഷം
വ��േമധാവി�ം 11.7.2016-� േശഷം െസ�ൻ ഓഫീസ�ം കാഷ്��് പരിേശാധി�ി�ി�.

ബി ) കാഷ്��് വർഷാ��േ�ാസിംഗ് നട�ി പാ�് ��മായി െപാ��െ���ിയി�ി�. പല േരഖെ����ക�ം
തി��ിെയ��ക�ം ചിലത് െപൻസിൽ ഉപേയാഗി�് േരഖെ���ക�ം െച�ിരി��. കാഷ്��് േ�ാ�് െച�്
പാ�്��മായി െപാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.



    വ��കളിൽ സ�ീകരി�� ആഭ��രവ�മാനം എ�ാ മാസ�ം 10-ാം തീയതി�് ��ായി �തിമാസ കണ�കൾ
സഹിതം െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ സമർ�ി�ണെമ�് 8.7.2013-െല സർ�കലാശാലാ ഉ�രവിെ� 15-ാം ഖ�ികയിൽ
വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ 2016 �ൈല �തൽ ഡിസംബർ വെര�ളള മാസ�ളിെല ആഭ��രവ�മാനം 2017
ജ�വരിയിൽ മാ�മാണ് െഹഡ്ക�ാർേ��ിേല�് നൽകിയിരി��ത്. അപാകതകൾ പരിഹരി�വാൻ
നിർേ�ശി�െകാ�് 13.11.2017-ൽ ക�നൽകിെയ�ി�ം(െക. എസ്. എ. എസ്.എസ്. � /എ3-449/2017) മ�പടി
ലഭ�മായി�ി�.

2-4   േജ�ാ�ഗഫി വകു�് -രസീതുകള�െട പരിേശാധന
    24.01.2017 �തൽ 8.11.2017 വെര�� ഫീസ് രസീ�കൾ, ടി.ആർ.5 രസീ�ക�െട പിരിവ്, അടവ് എ�ിവ
പരിേശാധി�. രസീത് �കാരം പിരിെ��� �ക ��വൻ അടവാ�ിയി�ി�. വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം

രസീത്
ന�ർ

തീയതി വരവിനം
�ക

പിരി�ത് അടവാ�ിയത് വ�ത�ാസം

1.
1786/33-
34

07.03.2017
േഹാ�ൽ
വാടക
പിഴ

175 150 25

2.
1786/82-
86

05.06.2017 ഫീസ് 750 - 750

3. 1937/88 06.06.2017 ഫിസ് 550 - 550

4. 1786/88 07.06.2017 ഫീസ് 50 - 50

ആെക 1525 150 1375

വരവിന�ി�� ന�ം 1375/- �പ ഉ�രവാദികളിൽ നി�് ഇ◌ൗടാേ��താണ്.

                         അപാകതകൾ പരിഹരി�ണെമ�് നിർേ�ശി�െകാ�് 13.11.2017-ൽ െക. എസ്.എ. എസ്.എസ്. �/
എ3-449/2017 ന�റായി ക� നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�.

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

3-1   01.01.2006 െല ശ�ള പരി�കരണ ഉ�ര� തിയതി��
േശഷം നിയമിതയായ വ��ി�് അതി� മുൻ�
േസവന�ിൽ ഉ�വർ�് ബാധകമായ രീതിയിൽ ശ�ളം
നിർ�യി�് നൽകി
�ീമതി ഷീലാ�മാരി. എ, മലയാളം വിഭാഗം അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ�് എഡി
എ2/2387(സി)എസ്എസ് � എസ്/2013(10), തീയതി 20.11.2015 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 759762/- �പ (
ബിൽ ന�ർ – 258/6/2016 തിയതി 16.07.16, െച�് ന�ർ -106980/16.07/2016) 7/13 �തൽ 10/15 വെര��
കാലയളവിൽ അേ�ാസിേയ�് െ�ാഫ�ർ ത�ികയിേല�� േ�െ��് �ടി�ികയായി
നൽകിയി��്.േസവനേരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�� വ�തകൾ കാ��.
�ീമതി ഷീലാ�മാരി േസവന�ിൽ �േവശി�ത് 19.07.2010 – ൽ ആണ്.

ജി.ഒ(പി) 58/2010/ഹ.എഡ�േ�ഷൻ/ 27.3.2010 ന�ർ ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവിെ� �ാബല�ം 1.1.2006
ആണ്. ��ത ഉ�രവ് ഖ�ിക 5.1 �കാരം അസി��് െ�ാഫ�ർ, അേ�ാസിേയ�് െ�ാഫ�ർ,
െ�ാഫ�ർ എ�ീ 3 ത�ികകൾ മാ�മാണ് നിലവി��ത്. ഖ�ിക 6.1.1 �കാരം അ��ാപക േസവന�ിൽ
�േവശി��യാ�കൾ 15600 – 39100/AGP.6000 ശ�ള െ�യിലിൽ അസി��് െ�ാഫ�ർ ആയിരി�ം
എ�് വ��മാ�ിയി��്. ഖ�ിക 6.1.10, 6.1.11 എ�ിവ �കാരം ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ് നിലവിൽ വ�



സമയ�് േസവന�ി�� റീഡർ/ ലക്ചറർ (െസല. േ�ഡ് ) എ�ിവർ�് മാ�മാണ് അവർ അേ�ാസിേയ�്
െ�ാഫ�ർ ത�ികയിൽ േ�െ��ിന് അർഹമാ���വെര ��ത ത�ികയിൽ �ടരാ��ത്. േസവന�ിൽ
�തിയതായി �േവശി�� ഏെതാ� വ��ി�ം അസി��് െ�ാഫ�ർ ആയിരി�ം. ഖ�ിക (g) – യിൽ
അ�ബ�മായി നൽകിയിരി�� 1 �തൽ 6 വെര േടബി�കൾ �കാരം ശ�ള നിർ�യം നടേ��ത്
നിലവിൽ േസവന�ി��വർ�് മാ�മാെണ�് വ�വ� െച��. ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ് �റെ��വി�
27.3.2010 – �് 4 മാസ�ൾ�് േശഷം 19.7.2010 -ൽ മാ�ം അ��ാപന േജാലിയിൽ �േവശി� ടിയാ�െട
ശ�ളം ശ�ള െ�യിലിെല അടി�ാന �കയായ 15600 + 6000 AGP - യിൽ നിജെ��േ��തി� പകരം
ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി� �ൻപ് േജാലിയിൽ �ടർ�ി��വർ� ബാധകമായ, ഉ�രവിെല അ�ബ�ം
II -ൽ �തിപാദി�� രീതിയിൽ ശ�ള നിർ�യം നട�ി, അടി�ാന ശ�ളം 22320 + 8000 AGP യായി
നിർ�യി�. (28.09.2010 -െല Ad.A2/4534/SSUS/2010 (99) ന�ർ ഉ�രവ് ). ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ്
നിലവിൽ വ�് 4 മാസ�ൾ� േശഷം മാ�ം േസവന�ിൽ �േവശി� ടിയാൾ�് നിലവിൽ േസവന�ിൽ
�ട��വർ�് ബാധകമായ രീതിയിൽ ശ�ള നിർ�യം നട�ിയതിനാൽ അധിക�ക നൽകാൻ
ഇടയായി��്. 7/13 – ൽ ടിയാൾ�് അർഹമായ അടി�ാനശ�ളം 21150 + 6000 എജിപി - യാണ്. എ�ാൽ
ടിയാൾ�് 7/13 – ൽ 37400 – 67000, എജിപി 9000 െ�യിൽ അ�വദി� നൽകിയി��്. ടിയാൾ 37400 –
67000, 9000 എജിപി െ�യിലിൽ അേസാസിേയ�് െ�ാഫ�ർ ത�ികയിൽ േ�െ��ിന് അർഹയാ��ത്
താെഴ�റ�� രീതിയിൽ 8000 എജിപിയിൽ ��് വർഷം �ർ�ിയാ�� 19.7.2022 – ൽ മാ�മാണ്.

തീയതി
അടി�ാന

ശ�ളം
എ.ജി.പി.

19.7.2010 15600
6000 (അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ
നിയമനം)

19.7.2010 18840
6000 (പിഎ�് ഡി - �� 5 അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�കൾ നൽകി)

19.7.2014 21970
7000 (6000 എജിപി-യിൽ 4 വർഷം
�ർ�ിയായതിനാൽ എജിപി 7000)

19.7.2019 27240
8000 (7000 എജിപി-യിൽ 5 വർഷം
�ർ�ിയായതിനാൽ എജിപി 8000 ആയി
)

19.7.2022 37400
9000 (8000 എജിപി-യിൽ 3 വർഷം
�ർ�ിയായതിനാൽ അേ�ാസിേയ�്
ത�ികയിൽ േ�െ��് )

ടിയാ�െട ശ�ളനിർ�യം സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ എ3-8/16-17, തീയതി 25.10.2017 �കാരം
വീശദീകരണം ആരാെ��ി�ം അധി�തർ മ�പടി നൽകിയി�ി�. േസവന�ിൽ �േവശി� തീയതി �� 
ടിയാൾ�് അധികമായി നൽകാൻ ഇട വ� �ക കണ�ാ�ി തിരിെക ഈടാ�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2   ക��ൂ�ർ ഓ�േറ�ർമാർ�് മുൻകാല �പാബല�േ�ാെട
ശ�ള�െകയിൽ ഉയർ�ി നൽകി -അധികമായി ൈക��ിയ
ശ�ളവും ആനുകൂല��ള�ം തിരി�� പിടിേ��താ�.
    2004-െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ ക���ർ ഓ�േറ�ർമാ�െട ശ�ളെ�യിൽ 6680-10790 ഉം
അസി��മാ�േടത് 7990-12930 ഉം ആയി��. 2009-െല ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവിൽ ഇ����െട�ം
ശ�ളെ�യിൽ �ല�മാ�ി (13900-24040). ഈ പരി�രി� ശ�ളെ�യിലിന് 1.07.2009 �തൽ മാ�ം



�ാബല���ായിരിെ� ക���ർ ഓ�േറ�ർമാർ നിയമിതരായ 21.03.2005 �തൽ 7990-12930 െ�യിലിൽ
സാ��ികമായി ശ�ളം തി�െ���ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 2009-െല ശ�ളനിർ�യം അ�വദി�വാൻ
സർ�കലാശാല 3.09.2013-െല എ.ഡി.ബി /300 / എസ്.എസ്.�.എസ് /2005 ന�ർ ഉ�രവി�െട
തീ�മാനി�ക�ം �ടർ�ളള ഇൻ�ിെമ�കൾ അ�വദി�ക�ം െച�. ഈ അപാകത ഓഡി�്
എൻക�യറിയി�െട സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ക�ം �ൻ റിേ�ാർ�കളിൽ �ടർ�യായി പരാമർശി�ക�ം
െച�ി�ം അപാകത പരിഹരി�കേയാ മ�പടി നൽ�കേയാ െച�ി�ി�. ശ�ളനിർ�യ�മായി ബ�െ��ളള
ഓഡി�് പരാമർശ�െള ഗൗരവതരമായി പരിഗണി�് സമയബ�ിതമായി �ടർനടപടി സ�ീകരി�ാ�
�വണത ജീവന�ാർ വിരമി�� സമയ�് െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ അംഗീകരി�� കാര��ളിൽ
കാലതാമസം ഉ�ാ��തി�ം അനാവശ�മായ േകാടതി വ�വഹാര�ൾ�് വഴിെയാ��ക�ം െച�െമ�
ഓർ�െ����. തൻവർഷം അധികമായി ൈക��ിയ �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��

1- �ീമതി ജിജി ഈരാളി , ക���ർ ഓ�േറ�ർ അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ിെ� വിവര

മാസം

ൈക��ിയ ശ�ളം അർഹമായ ശ�ളം അധികം ൈക��ിയ �ക

ബിൽ
വിവരംഅടി�ാന

ശ�ളം
�ാമബ�

അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�
അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�

3/2016 39500 2370 2370 2034 33900 336 2034

4/2016 39500 2370 2370 2034 33900 336 2034

5/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

6/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

7/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

8/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

9/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

10/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

11/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

12/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

1/2017 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

2/2017 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

സറ�ർ 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

�ാമബ� �ടി�ിക 86% 9172 7912 1260 286/6/16

�ാമബ� �ടി�ിക 92% 5775 4975 800 772/11/16

�ടി�ിക ശ�ളം 2/16&3/16സറ�ർ
ശ�ളം ഉൾെ�െട

16727 13348 3379 32-4/16

ആെക    84959



2- �ീമതി �മ ടി.സി.,ക���ർ ഓ�േറ�ർ അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ിെ� വിവരം

മാസം

ൈക��ിയ ശ�ളം അർഹമായ ശ�ളം അധികം ൈക��ിയ �ക

ബിൽ
വിവരംഅടി�ാന

ശ�ളം
�ാമബ�

അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�
അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�

3/2016 39500 2370 2370 2034 33900 336 2034

4/2016 39500 2370 2370 2034 33900 336 2034

5/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

6/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

7/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

8/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

9/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

10/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

11/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

12/2016 39500 3555 3555 3051 33900 504 3051

1/2017 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

2/2017 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

സറ�ർ 39500 4740 4740 4068 33900 672 4068

�ാമബ� �ടി�ിക 86% 9172 7912 1260 286/6/16

�ാമബ� �ടി�ിക 92% 5775 4975 800 772/11/16

�ടി�ിക ശ�ളം 2/16&3/16സറ�ർ
ശ�ളം ഉൾെ�െട

16727 13348 3379 32-4/16

ആെക    84959

ഈ �ക തിരി�് പിടിേ��താണ്.

3-3   ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ചൂ�ി�ാ�ിയ അപാകത
പരിഹരി�ാെത ശ�ളപരി��രണം അനുവദി�� - വീ�ും
അധിക ആനുകൂല��ൾ നൽകി.
    സർ�കലാശാലയിെല ര�ാം േ�ഡ് ൈ�വർ �ീ പി. െക. േജാസിന് ആദ� സമയബ�ിതഹയർേ�ഡ്
അ�വദി�തി�േശഷം ഒ�ാം േ�ഡ് ൈ�വറായി റ�ലർ ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�േ�ാൾ െക. എസ്. ആർ
പാർ�് I �ൾ 30 അ�സരി�് ശ�ളം �മീകരി��തി� പകരം െക. എസ്. ആർ പാർ�് I �ൾ 28 എ
�കാര�� ആ��ല�ം അ�വദി�് ശ�ളം നിജെ���ിയതിനാൽ അധികശ�ളം ൈക��� വിവരം



ഓഡി�് എൻക�യറിയി�െട സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ക�ം �ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ
പരാമർശി�ക�ം െച�ി��. എ�ാൽ ഈ അപാകത പരിഹരി�ാെത 18.04.2016-െല എ.ഡി.ബി /1282 /
പി.ആർ-16 / േപ ഫിേ�ഷൻ /എസ്. എസ്.�.എസ് /2016(3) ന�ർ ഉ�രവി�െട ഇേ�ഹ�ിന് 01.07.2014
�ാബല��ിൽ ശ�ളപരി�രണം അ�വദി�. ത�ലം വീ�ം ഇേ�ഹ�ിന് അധിക ആ��ല��ൾ
ലഭി�ക�ം സീനിയറായ മ� ൈ�വർമാേര�ാൾ അധികശ�ളം ൈക��ിെ�ാ�ിരി�ക�ം െച��.
ശ�ളനിർ�യ�ിെല െത�് യഥാസമയം ��ി�ാ�ിയി�ം പരിഹരി�ാെത അേതപടി �ട�� �വണത
ഒഴിവാേ��താണ്. സീനിയറായ ൈ�വർമാർ�് ശ�ളം ഉയർ�ി നൽ���ൾെ�െട ��തൽ
സ�ീർ�തകളിേല�് ഈ വിഷയം നീ�െമ�തിനാൽ എ��ം േവഗം അപാകത പരിഹരി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്. അധികമായി അ�വദി� �ക�െട വിവരം താെഴ െകാ���.

�ശീ പി.െക േജാ�, ൈ�ഡവർ അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ി�െറ വിവരം

മാസം

ൈക��ിയ ശ�ളം അർഹമായ ശ�ളം അധികം ൈക��ിയ �ക

ബി�ിെ�
വിവരംഅടി�ാന

ശ�ളം
�ാമബ�

അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�
അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�

3/2016 31500 1890 29900 1794 1600 96 29-4/16

4/2016 31500 1890 29900 1794 1600 96 132-4/16

5/2016 31500 2835 29900 2691 1600 144 195-5/16

6/2016 31500 2835 29900 2691 1600 144 344-6/16

7/2016 31500 2835 29900 2691 1600 144 432-7/16

8/2016 31500 2835 29900 2691 1600 144 528-8/16

9/2016 31500 2835 29900 2691 1600 144 659-9/16

10/2016 32300 2907 30700 2763 1600 144 710-10/16

11/2016 32300 2907 30700 2763 1600 144 836-11/16

12/2016 32300 2907 30700 2763 1600 144 930-12/16

1/2017 32300 3876 30700 3684 1600 192 1004-1/17

2/2017 32300 3876 30700 3684 1600 192 1045-2/17

സറ�ർ ശ�ളം 31500 2835 29900 2691 1600 144 179-6/16

�ാമബ� �ടി�ിക
86%

6256 6139 117 286-6/16

�ാമബ� �ടി�ിക
92%

4591 4429 162 772-11/16

�ടി�ിക ശ�ളം
2/16&3/16

8184 7864 320 132-4/16

ആെക 23271

ഈ തുക തിരി�് പിടിേ��താ�.



3-4   �പേത�ക അനുമതിയില�ാെത ഓ�ഷൻ മാ�ി നൽകി
-ശ�ളനിർ�യ�ിൽ അധിക ആനുകൂല�ം അനുവദി��.
    സർ�കലാശാലയിെല ഒ�ാം േ�ഡ് �റി�ൽ അസി��് �ീ െക.എൻ. ശശിധരെ� ശ�ളം
ഇേ�ഹ�ിെ� �നിയറായ വി.എസ്. �േരഷ് �മാറിെ� ശ�ള�ി� �ല�മാ�ി 1.1.2008 �തൽ ഉയർ�ി
നൽകാൻ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിൽ നി�ം നിർേ�ശി�തിെന �ടർ� ശ�ളം ഉയർ�ി നൽകി. എ�ാൽ
ഇ�കാരം ശ�ളം ഉയർ�ി നൽകിയതി� േശഷം 2009-െല ശ�ളപരി�രണ�ിന് ഇേ�ഹം നൽകിയി��
1.07.2009 എ� ഓപ്ഷൻ തീയതി 1.1.2010-േല�് മാ�ാൻ അ�വദി�െകാ�് ശ�ളനിർ�യാ��ല�ം നൽകി.
ശ�ളനിർ�യ�ിന് ഒരി�ൽ സമർ�ി� ഓപ്ഷൻ അ�ിമമായിരി�െമ�ം ഓപ്ഷൻ സമർ�ി�തി�
േശഷം �ൻകാല �ാബല�േ�ാെട തരം താ�കേയാ ശ�ളെ�യിലിൽ മാ�ം വ��കേയാ െച�േ�ാഴ�ാെത
റീ ഓപ്ഷന് അവകാശമി�െയ�് ശ�ളപരി�രണഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ ഈ റീ
ഓപ്ഷൻ അ�വദനീയമെ��ം �ീ ശശിധരെ� ശ�ളം 01.07.2009 �തൽ �മീകരി�് അധികമായി
അ�വദി� �ക തിരിെക ഈടാ�ണെമ�് സർ�കലാശാലേയാട് ക� �േഖന ആവശ�െ��ക�ം ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശമായി ഉൾെ���ക�ം െച�ി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല �ടർ നടപടികൾ ഒ�ം
തെ� സ�ീകരി�ി�ി�. അധികമായി അ�വദി� �ക�െട വിവരം താെഴ െകാ���

മാസം

ൈക��ിയ ശ�ളം അർഹത�ളള ശ�ളം അധികം ൈക��ിയ �ക
ബി�ിെ�
വിവരംഅടി�ാന

ശ�ളം
�ാമബ�

അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�
അടി�ാന
ശ�ളം

�ാമബ�

3/2016 28500 1710 27800 1668 700 42 40-4/16

4/2016 28500 1710 27800 1668 700 42 143-4/16

5/2016 28500 2565 27800 2502 700 63 206-5/16

6/2016 28500 2565 27800 2502 700 63 355-6/16

ലീവ് സറ�ർ 28500 2565 27800 2502 700 63 284-6/16

1/2017 29200 3504 28500 3420 700 84 1015-1/17

2/2017 28500 2565 27800 2502 700 63
1056-
2/17

�ടി�ിക ശ�ളം 2/2016 &
3/2016

9564 9462 102 143-4/16

ആെക 5536

ഈ �ക തിരി�് പിടിേ��താണ്.

3-5   സർ�ീ� െവ�േ�� െത�ായി കണ�ാ�ിയതുമൂലം
ശ�ളനിർ�യ�ിൽ അപാകത
    ര�ാം േ�ഡ് അസി��ായി 14.09.2000-ൽ സർ�കലാശാലാ േസവന�ിൽ �േവശി� �ീ ആർ
സേ�ാഷ് �മാർ വിവിധ കാലയള�കളിലായി അ � വർഷ�ിലധികം �ന�േവതനാവധിയിലായി��.

ഇേ�ഹ�ിന് 2009-െല ശ�ളപരി�രണ�ിൽ ശ�ളനിർ�യം അ�വദി�േ�ാൾ �ന�േവതനാവധി
കണ�ിെല��ാെത സർ�ീസ് െവയ്േ�ജ് അ�വദി�തിനാൽ അർഹത�ളളതി�ം ഒ� േ�ജ് �കളിലായാണ്
ശ�ളം നിജെ���ിയത്. ഇേ�ഹ�ിെ� ഓപ്ഷൻ തീയതിയായ 1.3.2011-ൽ 18300/- �പയിൽ ശ�ളം
നിജെ��േ��തി� പകരം 18740/- �പയിലാണ് നിജെ���ി നൽകിയത്. ഈ അപാകത ഇേ�ാ�ം
നിലനിൽ��. ഈവിവരം ��യിൽെ���ി 20.10.2016-ൽ െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ 5-174/2016



ആയി സർ�കലാശാല�് ക� നൽകിെയ�ി�ം പരിഹാരനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. അപാകത പരിഹരി�്
അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ം ബ�ക�ം തിരി�പിടിേ��താണ്.

3-6   േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ� ആർ�ി�ിൾ 56,എ,ബി
എ�ിവ��് വിരു�മായി 86093രൂപശ�ള
നിർ�യ�ുടി�ിക അനുവദി�� �കമവിരു�ം
    2004 ശ�ള പരി�രണ�ിൽ സർ�കലാശാലകളിെല െഡപ��ി രജി�ാർ, േജായി�് രജി�ാർ
ത�ികകൾ�് െസ�േ�റിയ�് പാരി�ി അ�വദി�തിെന�ടർ�് ഇ◌ൗ ത�ികക�െട ശ�ള െ�യി�കൾ
ഉയർ�ി നൽകി. 22.09.2008 -െല എ.ഡി.ബി/3028/എസ്.എസ്.�.എസ്/2006 ഉ�രവ് �കാരം ഇ◌ൗ
പാരി�ി �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ നട�ിലാ�ക�ം േജായി�് രജി�ാർ, െഡപ��ി
രജി�ാർ ത�ികകളിെല ശ�ളെ�യി�കൾ ഉയർ�ി നൽ�ക�ം െച�. ഇ◌ൗ ശ�ള�ടി�ിക െ�യിം
െച��തിന് സർ�കലാശാലയിൽ നി�് വിരമി� േജായി�് രജി�ാർ �ീ. എൻ. മാലീശ�രൻ 10.02.2016 -ൽ
നൽകിയ അേപ� പരിഗണി�് അേ�ഹ�ിന് 15.03.2016 -െല എ.ഡി.ബി/1004/2000/SSUS ഉ�രവ്
�കാരം ശ�ളം �നർ നിർ�യി� നൽ�ക�ം 19.07.2016 -െല 106981 -ാം ന�ർ െച�് �കാരം 86093/-
�പ ശ�ള നിർ�യ�ടി�ിക അ�വദി�ക�ം െച�.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 56 എ, ബി എ�ിവ �കാരം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം
ബ�ക�ം അവ ലഭിേ��ിയി�� തീയതി �തൽ അ�് വർഷ�ി��ിൽ െ�യിം െചേ��താെണ�ം
അതി� േശഷം ലഭി�� െ�യി�കൾ ആർ�ി�ിൾ 56(എ) യിൽ �തിപാദി�� നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ീകരി�് സർ�ാരിെ� �േത�ക അ�വാദം വാ�ി മാ�േമ നൽകാ� എ�ം നി�ർഷി�ി��്.
സർ�കലാശാലയിൽ െസ�േ�റിയ�് പാരി�ി നട�ിലാ�ി ഏ�വർഷ�ി� േശഷം ലഭി� െ�യിം
പരിഗണി�് ശ�ള നിർ�യ�ടി�ിക നൽകിയത് �മവി��മാണ്.ആയതിനാൽ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ
േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 56,എ,ബി എ�ിവ�് വി��മായ 86093/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ
തട�െ����. �ടി�ിക നൽകിയതി� സർ�ാരിൽ നി�ം ആവശ�മായ െചലവ�വാദം വാ�ി ഓഡി�
തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-7   പാർ�് ൈടം ക�ിൻജ�� ജീവന�ാർ�് അവധി
അനുവദി�ു��- ച��ൾ പാലി�ു�ില�
    ക�ിൻജ�് ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�ൾ പരിേശാധി�തിൽ ച��ൾ പാലി�െകാ�� ഇവർ�്
�ന�േവതനാവധി അ�വദി��െത� കാ��. 1997-െല �ീശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാലാ
�ാ���ിെ� െഷഡ�ളിൽ പാർ�് ൈടം ക�ിൻജ�് ജീവന�ാർ ഉൾെ���ി�. േകരള സർ�ീസ് �ൾസിെ�
ഒ�ം ��ം ഭാഗ�ൾ ക�ിൻജ�് ജീവന�ാർ�് ബാധക�മ�. ആയതിനാൽ എസ്. ആർ ഒ. നം. 742/75-
ആയി �സി�ീകരി�്, 02.08.1975-െല ജി.ഒ.(പി) നം 152/75/പി.ഡി ഉ�ര� �കാരം �റെ��വി� േകരള
പാർ�് ൈടം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട െ�ഷ�ൽ �ൾ�ം കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�ം
അ�സരി�ാണ് ഇ�രം ജീവന�ാ�െട േസവനേവതനവ�വ�കൾ നിർ�യിേ��ത്. എ�ാൽ ഇതി�
വിപരീതമായി �ന�േവതനാവധി അ�വദി�തിെ� വിവരം താെഴ േചർ��.

1. �ീ എ. േദവ�ി��ി

    ക�ിൻജ�് ജീവന�ാർ�് ഒ� കല�ർ വർഷ�ിൽ അ�വദി�ാ�� �ന�േവതനാവധി പരമാവധി 120
ദിവസമാണ്. (15.03.1985-െല ജി.ഒ.(പി) നം. 103/85/ജി.എ.ഡി) �ീ േദവ�ി��ി�് വിേദശ�ളള
ബ��െള സ�ർശി��തിന് 25.01.2017 �തൽ 24.05.2017 വെര 120 ദിവസം �ന�േവതനാവധി
അ�വദി�ി��. ഈ കാലാവധി�േശഷം അവധി ദീർഘി�ി�് നൽകണെമ�് ഇേ�ഹം ഇ-െമയിലിൽ
അേപ�ി�തിനാൽ ഇെതാ� �േത�ക േകസായി പരിഗണി�് സിൻഡിേ��ിെ� സാ�കരണ�ിന്
വിേധയമായി 31.01.2018 വെര അവധി നീ�ി നൽ�വാൻ ൈവസ് ചാൻസലർ അ�മതി നൽകി. ഇ�കാരം



അവധി അ�വദി�ത് നിലവി�ളള ച��ൾ� വി��മായതിനാൽ സർ�ാർ സാ�കരണ�ി� വിേധയമായി
അവധി �മീകരിേ��താണ്.

2. �ീ സാ� ടി.വി

    ഇേ�ഹം േസവന�ിൽ �േവശി��ത് 24.02.2006-ലാണ്. 4.10.2006-�തൽ അ�വർഷേ��്
വിേദശ�േപാ��തിന് �ന�േവതനാവധി അ�വദി�. ഈ കാലാവധി അവസാനി��തി� ��്
24.03.2011-ൽ ഇേ�ഹം േജാലിയിൽ തിരിെക �േവശി�. 13.08.2011-ൽ െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച�ക�ം
ആദ� ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�ക�ം െച�. അ�� ഇൻ�ിെമ�കൾ യഥാ�മം 1.02.2012,1.02.2013 എ�ീ
തീയതികളിൽ അ�വദി�ി��്. ക�ിജ�് ജീവന�ാർ�് ഒ� കല�ർ വർഷ�ിൽ അ�വദനീയമായ
�ന�േവതനാവധി 120 ദിവസമായിരിെ� റ�ലർ ജീവന�ാർ�് അ�വദനീയമായ വിധ�ിൽ അവധി
അ�വദി�ത് ച�വി��മാണ്. െ�ാേബഷൻ �ർ�ീകരി�ാെത അവധിയിൽ േപായ ഇേ�ഹ�ിന്
�ൻേസവനകാലയളവ് പരിഗണി�് െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച��ം �മവി��മാണ്. സർ�ാർ
സാ�കരണേ�ാെട ഇേ�ഹ�ിെ� അവധി, ശ�ളം, ഇൻ�ിെമ�് തീയതി എ�ിവ �മീകരിേ��താണ്.

ക�ിജ�് ജീവന�ാർ�് അവധി അ�വദി�� ഉ�രവിൽ അവധി എെ��ാം ആ��ല��ൾ�്
പരിഗണി�െമ� കാര�ം വ��മാേ��താണ്.

3-8   പാർ�് ൈടം ക�ിൻജ�� ജീവന�ാരുെട
ശ�ളപരി�കരണകുടി�ിക -സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�്
അധികെ�ല�
സർ�കലാശാലയിെല ക�ിൻജ�് ജീവന�ാർ�് 1.07.2014 �ാബല��ിൽ ശ�ളനിർ�യം അ�വദി�്
�ടി�ികശ�ളം നൽകിയതിൽ വളെരയധികം അപാകതകൾ കാ��. 1.7.2014-ൽ ലയി�ി�
അടി�ാനശ�ളമ� �ടി�ിക നിർ�യി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറിയായി കണ�ിെല��ത്.
ഇ�ാരണ�ാൽ താെഴ�റ�� ജീവന�ാർ അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ളം താെഴേ�ർ��.2014 �ൈല
�തൽ ഒേ�ാബർ വെര�ളള മാസ�ളിെല �ടി�ിക കണ�ാ�ിയതിലാണ് ഇ�കാരം െത�
പ�ിയിരി��ത്.

1.�ീ. വിൻെസ�് വർഗീസ്

2. �ീ െക. എൻ സദാന�ൻ

3.�ീ എ. േദവ�ി��ി

4.�ീമതി പി. വി കമലം

5.�ീ വി.ഡി േജാഷി

6. �ീമതി എൽസി െക. പി

7. �ീമതി േറാസി െക. വി -6.3.2015 �തൽ 10.4.2015 വെര �ന�േവതനാവധി എ��തിനാൽ ഇൻ�ിെമ�്
7/15-ൽ നി�ം 8/15- േല�് മാറിയ� പരിഗണി�ാെത 7/2016-�ം 7/2017-�ം ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�ി��്.
ഇത് പരിഹരി�് അധികമായി ൈക��ിയ�ക തിരിെക പിടി�് ഇൻ�ിെമ�് തീയതി �മീകരിേ��താണ്.

8. �ീ േടാമി സി.എ

9.�ീമതി േമരി സി. എ�്

1.07.2014-ൽ ���ി നിർ�യി� ശ�ളം -11340

1.07.2014 -ൽ ലയി�ി� അടി�ാനശ�ളം - 5520

�ടി�ിക�് പരിഗണി� അടി�ാനശ�ളം - 5400



അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

8/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

9/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

10/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

ആെക = 864 �പ

9ജീവന�ാർ�് അധികം നൽകിയത് 864*9=7776 �പ

ബിൽ നം. 1045-2/17

10.�ീമതി വി. �മാരി

1.7.2014-ൽ 5180 �പ അടി�ാനശ�ളം ലയി�ി�് 10660 �പയായി ശ�ളം ���ി നിർ�യി�. എ�ാൽ
�ടി�ിക കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 5180-� പകരം 4960 �പെയ�് പരിഗണി�തിനാ�ം 5/2015-ൽ ൈക��ിയ
അടി�ാനശ�ളം 5290 ആയിരിെ� 5180 എ� പരിഗണി�് �ടി�ിക നൽകിയതിനാ�ം താെഴ�റ�ം
വിധം അധിക�ക നൽകിയി��്.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1732 396

8/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1732 396

9/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1732 396

10/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1732 396

5/15 10880 326 11206 5290 4549 9839 1367 1571 204

ആെക = 1788 �പ

ബിൽ നം. 1045-2/17

11.�ീമതി എസ്. �ശീല

1.7.2014-ൽ 5070 �പ അടി�ാനശ�ളം ലയി�ി�് 10440 �പയായി ശ�ളം നിജെ���ി. അ��
ഇൻ�ിെമ�് 1.6.2015. �ടി�ിക നിർ�യി�േ�ാൾ 5070-� പകരം 4850 �പ പരിഗണി�തിനാൽ
താെഴ�ാ�ം വിധം അധിക�ക നൽകിയി��്.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396

8/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396



9/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396

10/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396

11/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396

12/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1710 396

1/15(
(D/N
1day)

10103 303 10406 4906 4219 9125 1281 1675 394

2/15 10440 313 10753 5070 4360 9430 1323 1732 409

3/15 10440 313 10753 5070 4360 9430 1323 1732 409

4/15 10440 313 10753 5070 4360 9430 1323 1732 409

5/15 10440 313 10753 5070 4360 9430 1323 1732 409

6/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1959 614

7/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1988 634

SLS
19
days

6751 405 7156 3281 3019 6300 856 1258 402

8/15 10660 640 13000 5180 4766 9946 1354 1988 634

9/15
(D/N
1day)

10305 618 10923 5007 4606 9613 1310 1922 612

10/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1988 634

11/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1988 634

12/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1988 634

1/16
(D/N
1day)

10316 619 10935 5013 4612 9625 1310 1923 613

ആെക 9817 �പ

ബിൽ നം. 1045-2/17

12. �ീ െക. എസ് മേഹഷ്.

1.7.2014-ൽ അടി�ാനശ�ളം 5180 �പ ലയി�ി�് 10660 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. അ��
ഇൻ�ിെമ�് തീയതി 1.04.2015. എ�ാൽ �ടി�ിക കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 5180- � പകരം 4850 ആണ്
േ�ാൺ സാലറിയായി എ��ത്. മാ��മ� അ�� ഇൻ�ിെമ�് 1.2.2015-ൽ അ�വദി�ക�ം െച�.
9/2015-�ം അധിക�ക �ടി�ികയായി അ�വദി�ി��്. അധികമായി ൈക��ിയ �ക�െട വിവരം താെഴ
േചർ��.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്



7/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1930 594
8/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1930 594

9/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1930 594

10/14 10660 - 10660 5180 4144 9324 1336 1930 594

2/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1571 226

3/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1571 226

9/15
(D/N
1day)

10517 631 11148 5114 4705 9819 1329 1535 206

ആെക 3034 �പ

ബിൽ നം.1045-2/17

13. �ീ സി�ിഖ് പി.

1.7.2014-ൽ അടി�ാനശ�ളം 4850 �പ ലയി�ി�് 10000 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. അ��
ഇൻ�ിെമ�് െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച��23.8.2014-ൽ അ�വദിേ��തി� പകരം 1.8.2014-ൽ
അ�വദി�. 23.8.2014 �തൽ ൈക��ിയ അടി�ാനശ�ളം 4960 �പയാെണ�ി�ം �ടി�ിക
നിർ�യി�ാൻ പരിഗണി�ത് 4850 �പയാണ്. അധികമായി ൈക��ിയ�ക താെഴ�ാ�ം വിധം
കണ�ാ��.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

8/14 10064 - 10064 4882 3906 8788 1276 1490 214

9/14 10220 - 10220 4960 3968 8928 1292 1490 198

10/14 10220 - 10220 4960 3968 8928 1292 1490 198

11/14 10220 - 10220 4960 3968 8928 1292 1490 198

12/14 10220 - 10220 4960 3968 8928 1292 1490 198

1/15 10220 307 10527 4960 4266 9226 1301 1506 205

2/15 10220 307 10527 4960 4266 9226 1301 1506 205

3/15 10220 307 10527 4960 4266 9226 1301 1506 205

4/15 10220 307 10527 4960 4266 9226 1301 1506 205

5/15 10220 307 10527 4960 4266 9226 1301 1506 205

8/15 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211

9/15 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211

10/15 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211

11/15 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211

12/15 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211

1/16 10440 626 11066 5070 4664 9734 1332 1543 211



അെക 3297 �പ

ബിൽ നം. 1059-2/17

14.പി. എസ് ഉഷ

1.7.2014-ൽ 5520 �പ അടി�ാനശ�ളം ലയി�ി�് 11340 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. അ��
ഇൻ�ിെമ�് തീയതി 1.7.2015. �ടി�ിക കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 5520-� പകരം 5400 �പയാണ്
പരിഗണി�ത്.(7/14 �തൽ 10/14 വെര) 1.7.2015 ൽ അ�വദിേ�� ശ�ളവർ�നവ് 1.1.2015 ൽ അ�വദി�.
അധികമായി അ�വദി� �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

8/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

SLS
15
days

5670 - 5670 2760 2208 4968 702 810 108

9/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

10/14 11340 - 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

1/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

2/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

3/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

4/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

5/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

6/15 11340 340 11680 5520 4747 10267 1413 1660 247

അെക 2454 �പ

ബിൽ നം. 1056-2/17

15. ൈബ� സി.സി.

1.7.2014-ൽ5070 �പ അടി�ാനശ�ളം ലയി�ി�് 10440 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. �ടി�ിക
കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 5070-� പകരം 4960 �പയാണ് പരിഗണി�ിരി��ത്. ഇ��ലം അധികമായി
ൈക��ിയ �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 �ന� േവതനാവധി- �ടി�ികയി�

8/14
(20

6735 - 6735 3271 2619 5890 845 975 130



days)

9/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

10/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

11/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

12/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

1/15 10568 317 10885 5134 4415 9549 1336 1659 323

2/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1754 409

3/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1754 409

4/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1754 409

5/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1754 409

6/15 10660 320 10980 5180 4455 9635 1345 1754 409

SLS
21
days

7462 224 7686 3626 3118 6744 942 1228 286

7/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

8/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

9/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

10/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

11/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

12/15 10660 640 11300 5180 4766 9946 1354 1777 423

1/16
(D/N
1day)

10529 632 11161 5013 4612 9625 1536 1945 409

ആെക 6523 �പ

ബിൽ നം. 1056-2/17

16 �ീമതി ദീപ രാമ��ൻ

1.7.2014-ൽ അടി�ാനശ�ളം 4960 �പ ലയി�ി�് ശ�ളം 10220 �പയിൽ നിജെ���ി. അ��
ഇൻ�ിെമ�് തീയതി 1.8.2014. �ടി�ിക കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 8/14 �തൽ 10/14 വെര 5070-� പകരം 4960
�പ എ� പരിഗണി�തിനാൽ അധികമായി അ�വദി� �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

8/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

9/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

10/14 10440 - 10440 5070 4056 9126 1314 1512 198

ആെക 594 �പ



ബിൽ നം. 1048-2/17

17.�ീ െക. ആർ ശാ�ിലാൽ

1.7.2014-ൽ അടി�ാനശ�ളം 5520 �പ ലയി�ി�് 11340 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. �ടി�ിക
കണ�ാ�ിയേ�ാൾ 5520-� പകരം 5400 ആണ് പരിഗണി�ത്. 7/15-ൽ �ീറിൈവസ്ഡ് െ�യിലിൽ
ഇൻ�ിെമ�് പരിഗണി�ി�ി�. അധികം നൽകിയ �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��.

അ�വദി�ാ�� �ടി�ിക
ശ�ളം

അ�വദി� ശ�ളം

മാസം ശ�ളം ഡിഎ ആെക ശ�ളം ഡിഎ ആെക
അർഹത�ളള
�ടി�ിക

അ�വദി�
�ടി�ിക

അധികം
അ�വദി�ത്

7/14 11340 0 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

8/14 11340 0 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

9/14 11340 0 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

10/14 11340 0 11340 5520 4416 9936 1404 1620 216

7/15 11580 695 12275 5640 5189 10829 1446 1677 231

ആെക 1095 �പ

ബിൽ നം. 1054-2/17

18 .�ീമതി എൽ. ലീലാമണി

ബിൽ നം 1050-2/17

1.7.2014-ൽ അടി�ാനശ�ളം 5290 �പ ലയി�ി�് 10880 �പയിൽ ശ�ളം നിജെ���ി. 2016
ജ�വരിയിെല �ടി�ിക കണ�ാ�ിയേ�ാൾ �ീറിൈവസ്ഡ് െ�യിലിൽ ഇൻ�ിെമ�് ഉളളത്
പരിഗണി�ി�ി�. അധികം നൽകിയ �ക താെഴ േചർ��.

�ടി�ിക നൽേക� �ക 11340+680 = 12020 �പ

ൈക��ിയ ശ�ളം 5520+5078 = 10598 �പ

�ടി�ിക നൽേക�ത് =1422 �പ

�ടി�ിക നൽകിയത് =1652 �പ

അധികം നൽകിയത് =230 �പ

േമൽ ജീവന�ാർ�് സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�് അധികമായി അ�വദി� ആെക�കയായ 36608/
�പ തിരിെക ഈടാ�ി ഫ�ിൽ േചർേ��താണ്.

3-9   യാ�താ ബില�ിൽ ച� വിരു�മായി അധികം നിര�ിൽ
ദിനബ� അനുവദി�� - ന�ം - 5100
    േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് ഭാഗം ര�് ച�ം 59 �കാരം ജീവന�ാർ ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി ഒേര
�ല�് 10 ദിവസ�ിൽ ��തൽ കാലം താമസി�� പ�ം 10 ദിവസെ� താമസ�ിന് ��വൻ
ദിനബ��് അർഹത��്. �ടർ�� 20 ദിവസേ��് 3/4 ദിനബ��ം പി�ീ�� ദിവസ�ൾ�് 1/2
ദിനബ��മാണ് അർഹത��ത്. എ�ാൽ താെഴ പറ�� ആ�കൾ� ച� വി��മായി ഒേര �ല�് 10
ദിവസ�ിൽ ��തൽ നട�ിയി�� താമസ�ിന് ��വൻ ദിനബ��ം നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ െകാ���.



�മ
ന�ർ

വൗ�ർ
ന�ർ

യാ� െച� ജീവന�ാരൻ കാലയളവ് താമസ�ിന്
നൽകിയ
�ക

ആെക
ഹാൾ�്

ദിനബ� -250/- നൽകാ��
�ക

അധികം
നൽകിയത്ആദ�

10
ദവസം
��വൻ

അ�� 20
ദിവസം3/4
ദിനബ�

1 221/25.4.16 െക.വി.ശശി,അസി.െ�ാഫസർ
23.11.15-
11.12.15

4500 18 2500 1500 4000 500

2 221/25.4.16
വി.െക.���മാർ,അസി
െ�ാഫസർ

23.11.15-
13.12.15

5000 20 2500 1875 4375 625

3 221/25.4.16 േഡാ.ഹരി�മാർ
27.11.15-
9.12.15

3000 12 2500 375 2875 125

4 221/25.4.16 േഡാ.റീന �മാരി .വി.എൽ
19.11.15-
6.12.15

4250 17 2500 1312.50 3812.50 437.50

5 221/25.4.16 ജയനിഷ.െക,അസി.െ�ാഫസർ
19.11.15-
3.12.15

3500 14 2500 750 3250 250

6 221/25.4.16 വിജയ�മാർ.എം,അസി.െ�ാഫസർ
19.11.15-
3.12.15

3500 14 2500 750 3250 250

7 221/25.4.16
ശശി�മാർ
.സി.എസ്,അസി.െ�ാഫസർ

19.11.15-
3.12.15

3500 14 2500 750 3250 250

8 221/25.4.16
എൻ.എസ്.ഷർമിള
,അസി.െ�ാഫസർ

27.11.15-
9.12.15

3000 12 2500 375 2875 125

9 221/25.4.16
െക.േമാഹനൻ പി�,
അേസാ.െ�ാഫസർ

26.11.15-
12.12.2015

4000 16 2500 1125 3625 375

10 221/25.4.16
െക.െക.�ധർ�

അേസാ.െ�ാഫസർ

26.11.15-
12.12.2015

4000 16 2500 1125 3625 375

11 210/21.4.16
േഡാ.ശാ�ി നായർ

െ�ാഫ� 

20.11.14 -

7.12.14
4250 17 2500 1312.50 3812.50 437.50

12 210/21.4.16
േഡാ.ര�ി ��ൻ

അസി.െ�ാഫസർ

22.11.14
-6.12.14

3500 14 2500 750 3250 250

13 210/21.4.16 െക.വി.ശശി,അസി.െ�ാഫസർ
13.11.14-
03.12.14

4000 *
ഡി.എ @200

20 2000 900 2900 1100

ആെക 5100

    സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ വി��മായി േമൽ പറ� ജീവന�ാർ�് ദിനബ�യിന�ിൽ അധികം �ക
നൽകിയതി�െട 5100 �പ�െട ന�ം വ�ി��്. ഈ അപാകതകൾ�� വിശദീകരണം അടിയ�ിരമായി
ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�െണ�ാവശ�െ��െകാ�് 01.12.2017 നൽകിയ 7ാം ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി
ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഈ �ക ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��. �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ
നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാേ��താണ്.

3-10   ദൂര പരിധി കണ�ാ�ാെത യാ�താ ബ� നൽകിയ�
അംഗീകരി�ു�ില�.
കാലടി സം�ത സർ�കലാശാലയിെല താെഴ പറ�� ൈ�വർമാർ�് വിവിധ മാസ�ളിൽ ഓഫീസ്
വാഹനം ഓടി�തിന് 23840 �പ യാ�ാ ബ� യിന�ിൽ അ�വദി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ
െകാ���
ഉേദ�ാഗ�െ�
േപര് മാസം യാ� നട�ിയ �ലം/

�രം
െച�്/വൗ�ർ ന�ർ/
തിയതി �ക

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 8/2015 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 106444/6.4.16 1500

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 10/15 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 106444/6.4.16 1800

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 12/2015 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 106491/6.4.16 1800

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 2/16 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി )

107242/29.8.16 1820



�ീ. പി.െക.ഉ�ി 3/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 107242/29.8.16 1820

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 4/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 107242/29.8.16 1820

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 5/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 107242/29.8.16 1820

�ീ. പി.െക.ഉ�ി 6/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7
കി.മി ) 107242/29.8.16 1820

�ീ.െജയ്
േമാൻ.െക.പി 1/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7

കി.മി ) 210/21.4.16 1575

�ീ.െജയ്
േമാൻ.െക.പി 3/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7

കി.മി ) 107292/29.5.16 1820

�ീ.െജയ്
േമാൻ.െക.പി 7/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7

കി.മി ) 107242/29.8.16 1820

�ീ.െജയ്
േമാൻ.െക.പി 11/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7

കി.മി ) 108459/31.3.17 2550

�ീ.െജയ്
േമാൻ.െക.പി 09/2016 കാലടി - െപ��ാ�ർ ( 7

കി.മി ) 108489/31.3.2017 1875

ആെക 23840

അപാകതകൾ

1.േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് ഭാഗം 2 �ൾ 63 �കാരം ഒ� ജീവന�ാരെ� ആ�ാന േക��ി� ��ം 8 കി.മീ
വ�ാസാർ��ി�� �ലെ� ആ�ാനമായി�ാണ് പരിഗണി�ക. അതിനാൽ ജീന�ാരൻ ആ�ാന
േക��ി� ��ം 8 കി.മീ �ര�ി��ിൽ യാ� െച�ാൽ അതിന് യാ�ാ�ടി�് അർഹതയി�.

2.േമൽ പറ� ജീവന�ാർ യാ� െച�ിരി�� �രം 7 കി.മീ�റായതിനാൽ േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് ഭാഗം 2
�ൾ 63 �കാരം യാ�ാ ബ��് അർഹതയി�.

ഈ അപാകതകൾ�� വിശദീകരണം അടിയ�ിരമായി ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�്
25.11.2017 ൽ നൽകിയ 6ാം ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഈ െചലവ്
ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��. ഈ �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ� കലാശാല
ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-11   യാ�താ ബ�േയാെടാ�ം �ടാൻ�േപാർേ�ഷൻ ചാർ�്
അനുവദി�� - 6000/- രൂപ അധികം നൽകി
സർ�കലാശാലയിെല േജാ�ഫി വിഭാഗം േമധാവി േഡാ.ടി.എസ്.ലാൻസെല�് , ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം
േമധാവി േഡാ.ൈഷലജ എ�ിവർ18.11.16 �തൽ 20.11.2016 വെര െകാൽെ�ാ�യിൽ െവ�് നട�
െസമിനാറിൽ പെ���തിന് യഥാ�മം േഡാ.ടി.എസ്.ലാൻസെല�ിന് 10.3.2017 ൽ െച�് ന�ർ 083357
�കാരം 27460�പ�ം ( ൈ��് ചാർ�് 13100, ടാ�ി ചാർ�് 560, അേ�ാമേഡഷൻ+ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�് 11000, ഡി.എ 5 ദിവ�േ��് 2000, രജിേ�ഷൻ ചാർ�് 800) േഡാ.ൈഷലജ�് 10.3.2017 ൽ
െച�് ന�ർ 083356 �കാരം 27900�പ�ം ( ൈ��് ചാർ�് 13100, രജിേ�ഷൻ ചാർ�് 800,
അേ�ാമേഡഷൻ+ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് 11000, ഡി.എ 5 ദിവ�േ��് 2000, ടാ�ി ചാർ�് 1000)
അ�വദി�നൽകിയി��്. യാ�ാ�ടി ബി�ിേനാെടാ�ം ഹാജരാ�ിയ േഹാ�ൽ ബി�ിൽ ( േഹാ�ൽ ��ി
ഇ�ർനാഷണൽ,ബിൽ ന�ർ18,19 തിയതി 20.11.16) താമസസൗകര��ിേനാേടാ�ം �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�ിന�ിൽ 3000/-�പ വീതം ഉൾെ�െട�� �കയായി�� അ�വദി�നൽകിയത്. േകരള സർ�ീസ്
ച��ളിെല യാ�ാബ� ച��ൾ �കാരം �ാൻ�ർ ടി.എ �ക െ�യിം െച�േ�ാൾ മാ�മാണ്
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് അ�വദി�വാൻ അർഹത��. ആയതിനാൽ േമൽ പറ� ജീവന�ാർ�്
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് അ�വദി� നൽകിയതി�െട 6000/-�പ�െട അധിക െചലവ് വ�ി��്. ഈ
അപാകതകൾ�� വിശദീകരണമാവശ�െ��െകാ�് ഈകാര�ാലയ�ിൽ നി�ം 7.9.2017 ൽ നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം 8.10.2017 ൽ നൽകിയ മ�പടിയിൽ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�ിന�ിൽ അ� ടാ�ി ചാർ�ിന�ിൽ നൽകിയ �കയാെണ�് അറിയി�. എ�ാൽ ഈ മ�പടി
ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. േമൽ പറ� ജീവന�ാർ ഹാജരാ�ിയ േരഖകളിൽ ടാ�ി ചാർ�് �ക
�ത�കം െ�യിം െച�ി��. ആയതിനാൽ ഈ െചലവ് �ക ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��. ഈ �ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.



3-12   സർ�കലാശാലാ ഡയറിയുെട അ�ടി-സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ള�െട തുടർ�യായ ലംഘനം
ഫയൽ നം : പബ്ളി /12704 /എസ്.എസ്.�.എസ്/2016

    സർ�കലാശാലകൾ സ��ം ഫ�പേയാഗി�് ഡയറി അ�ടി�ി�വാൻ പാടിെ��ം പരസ��ളിൽ�ടി
ലഭി�� �കയിൽനി�് ഡയറി അ�ടി��തി�ളള െചലവ് വഹി�ണെമ�ം ധനവ��ിെ� 1.12.2014-െല
ജി.ഒ (പി) നം 523/2014 ഉ�രവിൽ സർ�ാർ നൽകിയ വ��മായ നിർേ�ശ�ൾ നിലവി�െ��ി�ം
സർ�കലാശാലാ ൈക��കം എ� േപരിൽ തൻവർഷ�ം ഡയറി അ�ടി�ി��്. 10.11.2016-ൽ േചർ�
സിൻഡിേ��് േയാഗം അഡീഷണൽ അജ� ഇനം -17 ആയി ഡയറി അ�ടി�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��.
ക�േ�ഷൻ �ണി�് െനേഗാസിേയഷ� േശഷം കാ�നാ�ളള േകരള ��്സ് ആ�് പബ്ളിേ�ഷൻസ്
െസാൈസ�ി�് 10.2.2017-ൽ വർ�് ഓർഡർ നൽകി. െഡമി 1/8 ൈസസിൽ േകാ�ി ഒ�ിന് 84.14 �പ
�കാരം 1750 ഡയറി അ�ടി��തിനാണ് ഓർഡർ നൽകിയത്. അ�ടി �ർ�ിയാ�ി 13.03.2017-ൽ
1,47,245 �പ�െട ഇൻേവായ്സ് �ാപനം അയ�നൽകി. ആദായനി�തി ഇന�ിൽ 2945 �പ �റ� െച�്
1,44,300 �പ 31.03.2017-െല 108485-ാം ന�ർ െച��േഖന �ാപന�ിന് നൽ�ക�ം െച�.

    ഡയറി അ�ടി��തിന് ബാ�കളിൽനി�് സംഭാവനയായി ലഭി�ത് 70,000 / �പയാണ്. 77,245 /�പ
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�് ഈയിന�ിൽ െചലവാ�ിയി��്. �ൻവർഷ�ളിൽ
െചലവ�വാദ�ിനായി സർ�ാരിെന സമീപി�േ�ാെഴാെ� �ണിേവ�ി�ി�് ബാധ�ത വ��ാ�
വിധ�ിൽ അ�ടി നിർ�ഹി�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��ത്. സർ�ാർ നിർേ�ശം പാലി�ാ�ത്
സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ളള വീ�യാണ്. സർ�കലാശാലാഫ�ിൽ നി�ളള 77245 �പ�െട
െചലവ് തട��ിൽ വ��. ഈ െചലവിന് സർ�ാരിൽ നി�് െചലവ�വാദം വാേ��താണ്.

3-13   േസാളാർ �ാ�� �ാപി�തിെല അപാകതകൾ
സർ�കലാശാല കാ�സിൽ ഒ� െസൗേരാർജ�ാ�് �ാപി��തിന് അനർ�്, െകൽേ�ാൺ എ�ീ
�ാപന��മായി െനേഗാേഷ�ഷൻ നട�ിയതി�േശഷം ഈ പ�തി നട�ാ��തിനായി �റ� �ക�െട
െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി� െകൽേ�ാണിെന �മതലെ���ാൻ 22.12.2015 -െല 09/15 (150) -ാമത് സിൻഡിേ��്

േയാഗ�ിൽ തീ�മാനെമ��ുകയും ഈ തീരുമാനം ഉ�ര� ന�ർ Engg/2825/SSUS/2015,

1.1.2016 �പകാരം സർ�കലാശാല അംഗീകരി�ുകയും െച�തു. . ആെക േ�പാജ��
തുക 9585200 രൂപയാ�. ഇതിൽ MNRE സ�സിഡിയായി േ�പാജ�� തുകയുെട 30%
ആയ 2400000 രൂപ ലഭി�ും. ഇതി�െറ പകുതി തുകയായ 1200000 രൂപ കിഴി�് ബാ�ി
8385200 രൂപ��ാ� െകൽേ�ടാൺ കരാർ വ�ിരി�ു��. ബാ�ി സ�സിഡി തുക
MNRE- യിൽ നി�ും ലഭി�ു� മുറ�് സർ�കലാശാല�് നൽകു�താെണ�്
െകൽേ�ടാണുമായു� 20.02.2016 – െല കരാർ ഖ�ിക ന�ർ 19 – ൽ
വ��മാ�ിയി���്. 
100 കിേലാ വാ�് �ിഡ് ൈടഡ് േസാളാർ �ാ�് �ാപി�ാൽ സർ�കലാശാല�െട പകൽ സമയെ� ��വൻ
ആവശ��ി��� ൈവദ�തി ലഭി�െമ�ം എകേദശം 110 കി.വാ�്. ആണ് ഒ� പകൽ സർ�കലാശാല�്
ആവശ�മായ ൈവദ�തി എ�ം സർ�കലാശാല അസി��് എ�ിനീയർ അറിയി�ി��്. 
  െസൗേരാർജ�ാ�് �ാപി��തിന്  െകൽേ�ാണിനാണ് കരാർ നൽകിയത്.    8385200 �പ�െട
െഡേ�ാസി�് വർ�ായി നട��തിനാണ് കരാർ നൽകിയത്. 12.5.2017 – െല ഇഎൻജി-2825/എസ് എസ്
� എസ് /16, ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ആയതിെ� ൈഫനൽ ബിൽ നൽകിയി��്. ��ത �ാ�് 14.12.2016 –
ൽ ക�ീഷൻ െച�ി��തായി ഫയലിൽ വ��മാ�ിയി��്. താെഴ�റ�� രീതിയിൽ െകൽേ�ാണിന്
�കകൾ നൽകിയി��്.

ഗഡു
നൽേക�
തുക

ആദായ
നികുതി(2%)

ആദായ നികുതി കിഴി�്
നൽകിയ തുക

വൗ�ർ ന�ർ/
തീയതി

1(50%) 4192600 83852 4108748 Rusa7/4.3.16

2(20%) 1677040 3354 1643499 Rusa10/31.3.16

3(15%) 1257780 25156 1232624 Rusa18/7.7.16



4(15%) 1257780 25156 1232624 Rusa26/2.6.17

േമൽ�റ� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ ക� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1- സർ�ാർ �ാപന�ൾ�് ബാധകമായ േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ സർ�കലാശാലകൾ�് ബാധകമാണ്.
20.1.2015 – ൽ സൗേരാർജ�ാ�് �ാപി��തിന് സിൻഡിേ��് തീ�മാനെമ��ക�ം 1.1.16 – ൽ
െകൽേ�ാണിന്  െഡേ�ാസി�് വർ�് അടി�ാന�ിൽ കരാർ നൽ�ക�ം െച�. കരാർ നൽ��തിന് ഒ�
വർഷേ�ാളം സമയം ലഭി�ി�ം 83,85,200 �പ�െട വർ�ിന് െട�ർ വിളി�ി�ി�. �ണേഭാ�ാവ് െട�ർ
വിളി�് പ�തി നട�ാ�കയാെണ�ിൽ െചലവിെ� 6% കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് ഇന�ിൽ നൽകിയാൽ
കൺസൾ�ൻസി നൽ�െമ�് അനർ�് സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി���മാണ്.
2- ആെക സബ്സിഡി �കയായ 24,00,000 �പയിൽ 1200000 �പ മാ�മാണ് ലഭി�ത്.
സബ്സി ഡിയിന�ിൽ എം എൻ ആർ ഇ - യിൽനി�് ബാ�ി ലഭി�ാ��്. എം എൻ ആർ ഇ - യിൽ
നി�ം ഇത് ലഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ സംബ�ി�് വ��തയി�.

3 െസൗേരാർജ�ാ�് �ാപി��തിനായി പല െട�ക�ം നട�ിയി��്. ��ത െട�ിംഗ് റിേ�ാർ�കളിൽ
വ��മാ�ിയി�� അപാകതകൾ താെഴേചർ��.

(I)അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയർ, മാട��റ�െട (50kw – ന് ) െട�ിംഗ് റിേ�ാർ�് �കാരം
��ി�ാണി�ി�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

a. solar pannel & array എ�ിവ സംബ�ി�് യാെതാ� വിവര��ം ലഭ�മ� എ�് േചർ�ി��്.

b. capacity of circuit breaker – Interrupting device – െന��ിേയാ അതിെ� േ��ിംഗ് ക�ാസി�ിെയ
പ�ിേയാ വിവര�ൾ ഇ�.

c. സി��ിെ� സംര�ണം സംബ�ി�് യാെതാ� വിവര��ം ലഭ�മെ��ം ഇ� സംബ�ി�്
നിർ�ാതാവിെ� സർ�ിഫി��ിെ� വാ�ണെമ�ം െട�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉ�്. െട�് റിേ�ാർ�ിൽ അസി��്
എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയർ, മാട��റ ��ി�ാ�ിയി�� അപാകതകൾ പരിഹരി�� സംബ�ി�ളള
േരഖകൾ ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�.

(II)എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, ടിഎംആർ  ഡിവിഷൻ, െഷാർ�ർ – െ� െട�ിംഗ് റിേ�ാർ�് �കാരം
��ി�ാണി�ി�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

a. അ�വദനീയമായ പരിധിയിൽ അപാകതകൾ ഉ�്.

b. െകഎസ്ഇ ബി - �െട 26.11.2015 – െല േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം 308 display parametres േവണം.
എ�ാൽ ഏകേദശം 200 എ�ം മാ�േമ ഉ�.

െട�് റിേ�ാർ�ിൽ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, ടിഎംആർ  ഡിവിഷൻ, െഷാർ�ർ ��ി�ാ�ിയി��
അപാകതകൾ പരിഹരി�� സംബ�ി�ളള േരഖക�ം ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�.

4- േസാളാർ പി വി �ാ�് (50 kw) energise െച��തിന് എറണാ�ളം ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിൽ �ചന ന�ർ 2,5, എ�ിവ ഇ – െഡ�് എ�ിനീേയ�്, ��ർ
എ� �ാപന�ിെ� completion report, compliance report എ�ിവ സംബ�ി��താണ്. ഈ
അ�മതി�െട പകർ�് ഇ – െഡ�് എ�ിനീേയ�ിന് മാർ�് െച�് നൽകിയി���്.  െഡൽ� എ�
ഇൻെവർ�ർ �ാപി�തിെ� completion report -ഉം ഇ – െഡ�് എ�ിനീേയ�ിേ�താണ്. ഇതിൽനി�ം
െകൽേ�ാൺ ഈ ���ി ഇ – െഡ�് എ�ിനീേയ�ിന് ഉപകരാർ നൽകി എ�് വ��മാ��.
െകൽേ�ാ�മാ�� കരാർ ഖ�ിക 12 �കാരം ഉപകരാർ അ�വദനീയമ�ാെയ�് വ�വ� െച�ിരിെ�
കരാർ ലംഘനം നട�ി ഉപകരാർ നൽകിയി��്

5- െകഎസ്ഇ ബി - �െട 23.11.16 -െല ECP/T2/HT/solar grid ssu/16-2962/24.11.16 ന�ർ ക�ിൽ 100kw
േസാളാർ �ാ�ിന് രജി�ർ െച�താ�ം എ�ാൽ �ീം അ�വൽ 50 kw ആെണ�ം േരഖെ���ിയി��്.



ഇ – െഡ�് എ�ിനീേയ�ിെ� 476-1/3/16-17 ന�റി�� േ�ായിംഗ് ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��ർ
അംഗീകരി�ി��്. (T4-9750/16/CE, 4.8.16). ഇത് 200 പാന�ക�േടത് മാ�മാണ് (അതായത് 50 kw). 100Kw
�ാ�് �ർ�മായി �ാപി�തായി ഫയലി�െ��ി�ം ര�ാമത് �ാപി� 50 kw – െ� പാന�കൾ
സംബ�ി� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ം സർ�ിഫി��ക�ം സംബ�ി�ളള വിവര�ൾ ഫയലിലി�.

6- 14.12.2016 -ൽ �ാ�് ക�ീഷൻ െച�താ�ം നിലവിൽ ശരാശരി 400 �ണി�് ൈവദ�തി ലഭി��െ��ം
എ�ിനീയറിംഗ് വീഭാഗ�ിൽ നി�ം സിൻഡിേ��ിേല�� 27.1.2017 – െല �റി�ിൽ പരാമർശി�ി��്.

െകൽേ�ാൺ കരാർ ഏെ���് ���ി നട�ിയി�െ��ി�ം െകൽേ�ാണിേ�തായ ഉപകരണ�ൾ ഒ�ം
തെ� �ാപി�തിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ഇ�. ���ി നട�ാ�� ഒ� ഏജൻസിയായി മാ�മാണ്

െകൽേ�ാൺ �വർ�ി�ിരി��ത്. െട�ർ നൽകി �പവൃ�ി നട�ാതിരു�തുമൂലം
സർ�കലാശാല�് ന�ം സംഭവി�ി��േ�ാെയ� കാര�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാേ��താ�. �ാ�് �ാപി�േ�ാ�� അപാകതകൾ പരിഹരി�ി�മി�. ഇ�രം
അപാകതകൾ പരിഹരി�ാെത �ാ�� �പവർ�ി�ി�ാൽ വരു�
ഭവിഷ��ുകൾ ഒഴിവാ�ു�തിനും അപാകതകൾ പരിഹരി�ു�തിനും
േവ� നടപടികൾ സർ�കലാശാല അധികൃതർ സ�ീകരിേ��താ�. കരാർ
വ�വ�കളിെല ലംഘനം സംബ�ി��ം നടപടികൾ സ�കരിേ��താ�.

3-14   സർ�കലാശാലയിൽ െട�േനാളജി ബിസിന�്
ഇൻകുേബ�ർ �ാപി�ു�തിനു �പേത�ക ധനസഹായം
ഫയൽ നം. Pld/12581/SSUS/2014

�വസംരംഭകെര കെ���തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േവ�ി എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കൾ�
മാ�ം അ�വദി�ി�� ധനസഹായം സർ�കലാശാല സമർ�ി� െ�ാേ�ാസൽ അേതപടി അംഗീകരി�്
സർ�ാർ സർ�കലാശാല�് അ�വദി�നൽകി. 8.03.2016-െല ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം 682/2016/ഉ.വി. �കാരം
ഈ പ�തി�് സർ�ാർ ഭരണാ�മതി നൽകി. ഈ പ�തി �കാരം ൈഫൻ ആർട്സ് & �ാ�് ഉ���ൾ
നിർ�ി�ക�ം അത് വിപണനം െച�ക�മാണ് ഉേ�ശി��ത്. 25.11.2016-െല ജി.ഒ (ആർ.ടി )നം
3223/2016/ഉ.വി ഉ�രവി�െട എ�ിേമ�് �കയായ 95.27 ല�ം �പ അ�വദി�. ഈ �ക െപയി�ിംഗ്
വ�� േമധാവി , അസി. െ�ാഫ�ർ എ�ിവ�െട േപരിൽ കാനറ ബാ�ിൽ �ട�ിയ സം��
അ�ൗ�ിേല�് (അ�ൗ�് നം.10002) 10.3.2017-ൽ മാ�ി നൽകിയി��്. സർ�കലാശാല�െട അഭിമാനമായ
ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാ�ളള എ�ാ �മ�ം ഉ�ാേവ�താണ്.

3-15   സർ�കലാശാലയിൽ 'ഇ�േറണൽ ക�ാളിററി
അഷ�റൻ� െസൽ 'രൂപീകരണം- യു.ജി.സി.അനുവദി�
�െപഷ�ൽ �ഗാ�� ലഭ�മാ�ുവാൻ നടപടി സ�ീകരി�ില�
ഫയൽ നം. Pld/B/NAAC/09

    ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��െട �ണേമ� വിലയി���തി�ം േ�ഡി�് നട��തി�മായി
�.ജി.സി. �ാപി� നാഷണൽ അസ�്െമ�് ആ�് അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിലിെ� അ�ഡിേ�ഷൻ
നടപടികൾ അനിവാര�മാ���മായി ബ�െ��് ഒ◌ാേരാ �ാപന�ളി�ം ഇേ�ണൽ ക�ാളിററി
അഷ�റൻസ് െസൽ �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത �തിപാദി�െകാ�� �. ജി.സി െചയർമാെ�
ക�് സർ�കലാശാല�് ലഭി�ത�സരി�് മാർ�േരഖക�െട അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല 17.12.2010 -ൽ
IQAC െസൽ �പീകരി�് �വർ�നം �ടർ� േപാ�കയാണ്. �. ജി.സി േജായി�് െസ��റി�െട 2009
�ൈലയിെല F. No 20-1/2009 (IUC) ക�ിൽ �. ജി.സി ഇതിനായി 5 ല�ം �പ�െട െ�ഷ�ൽ �ാ�്
(സീഡ് മണി) വകയി��ിയി�െ��് അറിയി�ി��്. IQAC -െ� �വർ�ന�ൾ�ായി



സർ�കലാശാല�െട ജനറൽ ഫ�ിൽ നി�് പല ഗ��ളായി ��ര ല��ിലധികം �പ ഈ െസ�ിെ�
ഡയറ�ർ�് അ�വദി�നൽകിയി��്. സീഡ് മണി ലഭി��തിന് വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ ത�ാറാ�ി
സമർ�ി�വാൻ െസൽ ഡയറ�ർ�് രജി�ാ�െട ഓഫീസിൽനി�് നിർേ�ശം നൽകിെയ�ി�ം
�ടർനടപടി��ായി�. സീഡ് മണി ലഭി�ാ� വിവരം ഇേ�ണൽ ഓഡി�് െസ�ൻ േനാ�് ഫയലിൽ
േരഖെ���ിയി��്. സർ�കലാശാല�് അർഹതെ�� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് �ടർനടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-16   തിരുവന�പുരം �പാേദശിക േക���ിൽ കുഴൽകിണർ
നിർ�ാണം - മുൻകൂർ �കമീകരി�ി�ില�.
    േകരള വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ നി� ലഭി�� െവളളം �ാേദശികേക��ിെ� ഉപേയാഗ�ി�
തികയാ�തിനാൽ ഒ� കിണർ നിർ�ി�ണെമ�ളള കാ�സ് ഡയറ��െട നിർേ�ശം പരിഗണി�്
എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി. 12.11.2015-ൽ േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ ഇനം 41
ആയി ഭരണാ�മതി നൽകി, എ�ിേമ�് അംഗീകരി�്, �ജലവ��ിെനെ�ാ�്    െഡേ�ാസി�് വർ�ായി
�വർ�ി െച�ി��തിന് തീ�മാനെമ��. �ജലവ��് ത�ാറാ�ി നൽകിയ എ�ിേമ��സരി�്
1,30,910/- �പ �ൻ�റായി സർ�കലാശാല നൽകി (ഡി.ഡി.നം 402516 തീയതി 7.5.2016). �ജലവ��്
10.06.2016-ൽ നൽകിയ അവസാന ബിൽ �കാരം �വർ�ി�ല�ം 1,65,620 /- �പയാണ്. ��തൽ
ആഴ�ിൽ �ഴിേ��ി വ�തിനാലാണ് �ല�ം എ�ിേമ�ിൽ അധികരി�െത�് അറിയി�േതാെടാ�ം
പ�ി�് സി�ം �ാപി��തി�ളള 1.4 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ം �ജലവ��് അയ�നൽകി.
സർ�കലാശാലാ എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം ഇ� പരിേശാധി�് ൈഹ��് വിത് ടാ�് എ� ഇനം
ആവശ�മിെ��് റിേ�ാർ�് നൽകിയ �കാരം ആയതിെ� �ക �റ� െച�് 1.35 ല�ം �പ �ൻ�റായി
അ�വദി�ക�ം െച� (െച�് നം. 108098/22.2.2017). എ��ം േവഗം �വർ�ി നിർ�ഹി�് അ�ിമബിൽ
സമർ�ി�് �ൻ�ർ �ക �മീകരി�ണെമ�് സർ�കലാശാല അറിയിെ��ി�ം �ഴൽ�ിണർ നിർ�ി�തിെ�
ബാലൻസ് �കയായ 34,710/- �പ ഡി.ഡി.യായി അട�ാൽ മാ�േമ പ�ി�് �ീമിെ� േജാലികൾ
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് �ജലവ��് 21.03.2017-ൽ മ�പടി നൽകി. ബാ�ി �ക
നൽ�വാൻ 21.04.2017-ൽ സർ�കലാശാല ഉ�രവാെയ�ി�ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. ജല�ാമം
��മായതിനാൽ എ��ം േവഗം �ർ�ീകരി�ണെമ� ല���ിൽ ആരംഭി� േജാലി �ർ�ിയാ�ി
�ൻ��കൾ �മീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരിേ��താണ്.

3-17   സർ�കലാശാലയുെട വിവിധ �പാേദശിക േക���ള�െട
ഓഡി�്
1- െകായിലാ�ി �പാേദശിക േക��ം

ഇ-�ഗാ��� - തുക അ�ൗ�ിൽ കിട�ു�ു - തുക തരംതിരി�് വിതരണം
െച���തിനാവശ�മായ ജീവന�ാരില�.

a). െകായിലാ�ി െസ�ററിൽ 2005 മുതൽ 2009 വെരയു� കാലഘ��ളിൽ ഇ –
�ഗാ��� ഇന�ിൽ ലഭി� 3288905 രൂപ 03/2017വെര തരംതിരി�് അതാ�
ഇന�ളിൽ നൽകാെത �പാേദശിക േക���ി�െറ അ�ൗ�ിൽ തെ�യാ�
സൂ�ി�ിരു��. 3/2017 - നുേശഷം ഇ – �ഗാ��� ഇന�ിൽ ലഭി� തുകകൾ
അതാ� അ�ൗ�ുകളിേല�് തരംതിരി�് നൽകിയി�ില�. േ��് ബാ�് ഓ�
ഇ�� 80856717067 -ാം ന�ർ അ�ൗ�ിൽ 7-9-2017 – ൽ നിലവിലു�
നീ�ിയിരി�് 21,22,344.50 രൂപയാ�. ഇ�പകാരം സർ�ാരിൽ നി�ും ലഭി�
തുക വിതരണം െച�ാെത �പേത�ക അ�ൗ�ിൽ സൂ�ി�ിരി�ു��
ശരിയായ നടപടിയല�.



b) ഏകേദശം 600 കു�ികേളാളം പഠി�ു� െകായിലാ�ി �പാേദശികേക���ിൽ
ഒരു അസി��� െസ�ൻ ഓഫീസർ മാ�തമാ� ഓഫീ� േജാലികൾ ൈകകാര�ം
െച���തിനായു��. ബാ�ി ഓഫീ� േജാലികൾ �ാ� IV ജീവന�ാെര
ഉപേയാഗി�ാ� െച����. മുഖ�േക���ിൽ നി�ും ഉേദ�ാഗ�െര
കുടി�ിക േജാലികൾ തീർ�ു�തിനായി നിേയാഗിേ��ി വ�തും വീ�ും ഇ-
�ഗാ��� തുക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ തരംതിരി�ാെത നീ�ിയിരി�ായതും
േജാലിഭാര�ിനനുസൃതമായി ഉേദ�ാഗ�െര
പു�ന വിന�സി�ാ�തുമൂലമാ� . ഇ�തയധികം കു�ികൾ പഠി�ു� ഈ
�പാേദശികേക���ിൽ ആവശ��ി� ജീവന�ാരിെല��� വളെര
പരിതാപകരമായ അവ�യാ�. �പാേദശികേക���ളിെല േജാലിഭാര�ി�
ആനുപാതികമായി ഉേദ�ാഗ�െര പു�ന വിന�സി�ു�തിനു� നടപടികൾ
അധികൃതർ സ�ീകരിേ��താ�.

2 - പി.ടി.എ ഫ�് അപാകതകൾ

1- പി.ടി.എ ഫ�് വര� െചല� കണ�ുകള�െട രജി�ർ എഴുതി
സൂ�ി�ു�ില�.

2- െചല� വിവരം സംബ�ി� മിനി�്� ബു�് പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ില�.

3- പി.ടി.എഫ�ിൽ നി�ും 2016-17 വർഷം 167975 രൂപ െചലവുകൾ
നട�ിയി���്. എ�ാൽ ഈ െചല� സംബ�ി� േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ില�. ഇവ സംബ�ി� വിവര�ൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

�കമ ന�ർ വൗ�ർ ന�ർ തിയതി തുക

1 3492 3.4.16 5399

2 3495 6.9.16 10000

3 3498 19.7.16 33750

4 3499 20.7.16 9353

5 3771 23.8.16 13785

6 3772 1.9.16 50741

7 3173 26.9.16 6000

8 3774 30.9.16 10000

9 3777 29.11.16 10000

10 3778 1.2.17 3492

11 3779 6.3.17 15455

ആെക 167975

    പി.ടി.എ ഫ�ിൽ നി�ും 2016-17 വർഷം 167975 രൂപയുെട െചല� സംബ�ി�
വൗ�റുകേളാ അനുബ� ബില��കേളാ, പി.ടി.എ ക�ി�ി തീരുമാന�േളാ



ഹാജരാ�ിയി�ില�ാ�തിനാൽ 167975 രൂപയുെട െചല� ഓഡി�ിൽ
തട�െ�ടു�ു�ു. േരഖകൾ പരിേശാധന��ു ഹാജരാ�ി തട�വാദം
ഒഴിവാേ��താ�.

3- െക.എ�.ഇ.ബി യിൽ 57243 രൂപ പിഴയായി നൽകി

    െകായിലാ�ി �പാേദശിക േക��ം �പവർ�ി��െകാ�ിരു�� �ശീ.റഷീ�
എ�യാള�െട ഉടമ�തയിലു� െക�ിട�ിലായിരു�ു. ഈ �പാേദശിക േക��ം
തുട�ു� കാല�് �പ�തുത െക�ിടവും �ലവും വില�് വാ�ു�തി�
തീരുമാനി�ുകയും അതിനു� മുൻകൂർ ആയി �ശീ.റഷീദിനും കുടുംബ�ിനും
400000 രൂപ നൽകുകയും െച�തതായി േരഖകളിൽ കാണു�ു. ബാ�ി തുക
തവണകളായി അട�് ആധാരം നട�ുകയാ� െചേ��ിയിരു��. എ�ാൽ
ഈ വിഷയ�ിൽ അധികൃതർ തുടർ നടപടി സ�ീകരി�ുകേയാ, വ�തുവും
െക�ിടവും സർ�കലാശാലയുെട േപരിൽ ആർ�ി�ുകേയാ െച�തില�.
ത�ൂലം െക�ിട�ി�െറ ൈവദ�ുതി കണ�ൻ �ശീ.റഷീദി�െറ േപരിലാ�.
ൈവദ�ുതി കണ�� അനുവദി�ിരു� കണ�ട� േലാഡിെന�ാള�ം കൂടുതൽ
േലാ� 11/2015 മുതൽ 11/2016 വെര �പാേദശിക േക���ി�െറ
അ�കു��ണി�ായി ഉപേയാഗിേ��ിവെ��ിലും ൈവദ�ുതി കണ�ൻ
സർ�കലാശാലയുെട േപരിൽ അല�ാ�തിനാൽ മുൻകൂർ അനുവാദം
വാ�ുവാൻ �പാേദശിക േക��ം അധികൃതർ�് കഴി�ില�. 11/15 മുതൽ 11/16
വെര അധികമായി ൈവദ�ുതി ഉപേയാഗി��െവ�ും അധികമായി���
കണ�ട � േലാ � നിയമനുസൃതമാ�ുവാൻ ഇതു വെരയും ഒരു നടപടിയും
സ�ീകരി�ി�ില�ാ�തിനാൽ 11/15 മുതൽ അധിക നിര�ിലു� തുകയായ 57243
രൂപ പിഴയട�െണമ�ും െക.എ�.ഇ.ബി അസി��� എ�ീനീയർ റഷീദി�
ക�് നൽകി. ആയതി�െറ പകർ�് കാ��് ഡയ�ടർ�ും െക.എ�.ഇ.ബി
നൽകി. കണ�ൻ വിേ�ദി�ാതിരി�ാൻ �പ�തുത തുക സർ�കലാശാല
അധികൃതർ ൈവദ�ുതി േബാർഡിൽ അടവാ�ി (വൗ�ർ ന�ർ 300/29.12.2016,
ഉ�ര� ന�ർ ഇഎൻജിജി/15808/SSUS/16, 20.12.2016 - െച�് ന�ർ 4227/29.12.2016,
െച�് ന�ർ 13810/29.12.2016,കീഴരിയൂർ എ� സി ബി).�പ�തുത
െക�ിട�ി�െറ മുകൾ ഭാഗ�് ഷീ�് ഇടു� �പവർ�ികൾ സർ�കലാശാല
െച�തതുെകാ�ാ� ൈവദ�ുതിനിര�് ഉയരാനിടയായ�. �ാ��കൾ
തുടരു�തി� തടസം സംഭവി�ാതിരി�ാൻ സർ�കലാശാല �പ�തുത പിഴ
െക.എ�.ഇ ബി�് നൽകി. കൃത�സമയ�് �ലവും െക�ിടവും
സർ�കലാശാലയുെട േപരിലാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ു�തിെല
അധികൃതരുെട അലംഭാവമ� ഇ�രം ഒരു അവ� സംജാതമാ�ിയ�.

2-പ�ന �പാേദശിക േക��ം

െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ില�

    ഓഫീ� മാ�വുമായി ബ�െ��് 12.4.16 ൽ �ശീ.ഷംസു�ീൻ, പുളിയിന�്
എ�യാൾ�് 14500 രൂപ നൽകുകയു�ായി. എ�ാൽ ഇ� സംബ�ി� െചല�
േരഖകൾ ഒ�ും തെ� ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയി�ില�. െചല� േരഖകൾ
ഹാജരാ�െണ�ാവശ�െ���െകാ�് 17.08.2017 ൽ നൽകിയ 1ാം ന�ർ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് വ��മായ മറുപടി നൽകിയി�ില�ാ�തിനാൽ ഈ 14500



രൂപയുെട െചല� ഓഡി�ിൽ തട�െ�ടു�ു�ു. െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ി
ഓഡി�് തട�ം ഒഴിവാ�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താ�.

3- തിരൂർ �പാേദശിക േക��ം

1- അടി�ാന സൗകര��ള�െട അപര�ാ�തത

    തിരൂർ �പാേദശിക േക���ിൽ നിലവിൽ ഏകേദശം 35 കു�ികൾ േഹാ�ൽ
സൗകര�ം �പേയാജനെ�ടു�ുകയും െച���ു�്. എ�ാൽ �പാേദശിക
േക���ി� സ��മായി ഒരു േഹാ�ലിൽ നി�ാ� പഠി�ു��. െക�ിടം ഇല�.
�പാേദശിക േക���ി�െറ ക�ാ��ി� െവളിയിലായി ഒരു സ�കാര�
േഹാ�ലിലാ� കു�ികൾ താമസി�ു��. േഹാ�ലിൽ താമസി�ു�
കു�ികള�െട സുര�ിതത�െ� മുൻ നിർ�ി ക�ാ��് ഡയറ�ടറുെട പൂർ�
നിയ��ണ�ിലു� ഒരു െക�ിടം ക�ാ��ിനു�ിൽ തെ� പണികഴി�ി�്
�പവർ�ി�ു�തിനു� നടപടികൾ സ�ീകരി�ുവാൻ ഓഡി�് ശുപാർശ
െച���ു.

    ക�ാ��ിേനാ� േചർ�് ഒരു ക�ാ�റീൻ സൗകര�ം ഒരു�ുവാൻ �പാേദശിക
േക���ി� നാളിതുവെര കഴി�ി�ില�.െമയിൻ േറാഡിൽ നി�ും വളെര
അകെല ഒ�െ��് �പവർ�ി�ു� ഈ �ാപന�ി� ക�ാ�റീൻ സൗകര�ം
ഇല�ാ�� വലിയ അസൗകര�ം സൃ�ി�ു�ു�്. േമൽ പറ� അടി�ാന
സൗകര��ള�െട അഭാവമാ� ഉയർ� �ാ��കളിൽ അനുവദനീയമായ
സീ��കളിൽ േപാലും കു�ികള�െട അ�മിഷൻ നട�ാ�തി�െറ �പധാന
കാരണ�െള�് ഓഡി�് വിലയിരു�ു�ു.ആയതിനാൽ േമൽ വിവരി�
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒരു�ു�തി� സർ�കലാശാലയുെട ഭാഗ�ു നി�ും
�കിയാ�കമായ തീരുമാന�ൾ എടുേ��താ�.

4- തിരുവന�പുരം �പാേദശിക േക��ം

1- പി.ടി.എ ഫ�് അപാകതകൾ

1-1- രസീ� �പകാരം പിരിെ�ടു� തുക അടവാ�ിയില�.

    പി.ടി.എ ഫ�ിന�ിൽ രസീ� ബു�് �പകാരം 6.6.2017 ൽ 68250 രൂപ
പിരിെ�ടു�ുകയും യൂണിയൻ ബാ�ി�െറ 3133-)0 ന�ർ അ�ൗ�ിൽ 45000
രൂപ മാ�തം നിേ�പി�് ബാ�ി 23250 രൂപ ക�ിൽ സൂ�ി�ുകയും െച�തു .
തുടർ�് 7.7.17ൽ 23250 രൂപ പിരിെ�ടു�ുകയും േമൽ അ�ൗ�ിൽ 45000 രൂപ
ഒടു�ുകയും െച�തു . ആെക 91500 രൂപ പിരിെ�ടു�േ�ാൾ 90000 രൂപ
മാ�തമാ� ബാ�ിൽ ഒടു�് വരു�ിയ�. ഇ� സംബ�ി�് 26.09.2017 ൽ നൽകിയ
ഒ◌ാഡി�് അേന�ഷണ�ി� 11.10.2017 ൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ സർ�കലാശാല
പാൻ കാർ� / പാൻ ന�ർ ബാ�ിൽ നൽകാ�തിനാൽ 50000/- രൂപ�് മുകളിൽ
വരു� തുക അ�ൗ�ിൽ െ�കഡി�് െച�ാൻ കഴിയാ�തിനാലാ� 6.6.17 ൽ
45000 രൂപ മാ�തം നിേ�പി�െത�് വിശദീകരി�� . അ�പകാരെമ�ിൽ 23250
രൂപ െതാ�ടു� �പവർ�ി ദിവസം ബാ�ിൽ ഒടു�് വരുേ��തി� പകരം
ഒരു മാസ�ാലം ക�ിൽ പണമായി സൂ�ി� നടപടി സർ�ാർ ച��ൾ�്
വിരു�മാ�. കൂടാെത ബാ�ിൽ അട�ുവാൻ ബാ�ി നിൽ�ു� 1500
രൂപയുെട 73/87 -)0 ന�ർ രസീ� (തി�തി േരഖെ�ടു�ിയി�ില�) റ�്
െച�തതാെണ�് മറുപടിയിൽ വിശദീകരി�ു�ു��ിലും റ�് െച�ത



ഡ�ൂ�ിേ��് സഹിതമു� ഒറിജിനൽ രസീ� ഒ◌ാഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയി�ില�.
സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�് വിരു�മായി പണം ൈകകാര�ം െച�തതിെല
അപാകതകൾ ഒഴിവാ�ുവാൻ കർശന നിർേദശം നൽേക�താ�.

1-2- റി�ൻസലിേയഷൻ നട�ിയി�ില�.

പി.ടി.എ ഫ�് സംബ�മായ ക�ാ� ബു�് ,പാ�് ബു�് ബാലസുകൾ ത�ിൽ
െപാരു�െ�ടു�ി �മതയു� അധികാരി സാ��െ�ടു�ിയി�ില�. ഇ�
സംബ�ി�് നൽകിയ ഒ◌ാഡി�് അേന�ഷണ�ി� ശരിയായ മറുപടിയല�
ഹാജരാ�ിയ�.ക�ാ� ബു�് നീ�ിയിരി�് , പാ�് ബു�ുമായി
െപാരു�െ�ടു�ി സാ��െ�ടു�ു�തി� അധികാരികൾ
�ശ�ിേ��താ�.

1-3-രസീ� ബു�ുകള�െട േ�ാ�് രജി�ർ സൂ�ി�ു�ില�.

പി.ടി.എ ഫ�് സംബ�മായ രസീ� ബു�ുകൾ സർ�കലാശാലയുെട െമയിൻ
േ�ാറിൽ നി�ും വാ�ു�ുെ��ിലും അവയുെട കണ�ുകൾ
സൂ�ി�ു�ില�ാെയ�് ക�ാ�� ഡയറ�ടർ മറുപടി നൽകിയിടു�് .
പഠി�ു� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് െപാതുവായി പിരിെ�ടു�ു� തുകെയ�
നിലയിൽ രസീ� ബു�ുകള�െട േ�ാ�് പരിപാലി�ുവാൻ �മതയു�
അധികാരി ബാ���നാ�. ഇ�ാര��ിൽ വീ��യു�ായ സാഹചര��ിൽ
സർ�കലാശാലയുെട �പധാന േക���ിൽ നി�ും ആവശ�മായ അേന�ഷണ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ുവാൻ ഒ◌ാഡി�് ശുപാർശ െച���ു.

1-5- ക�േ�ഷൻ നടപടികൾ പാലി�ാെത സാധന�ൾ വാ�ു�ു

പി.ടി.എ ഫ�ിൽ നി�ും �ാ�ി�് കേസരകൾ വാ�ു�തി� 42950 രൂപയും
(വൗ�ർ ന�ർ 193/31.01.2017 രൂപ 22200) േഫാേ�ാ�ാ�് െമഷീൻ വാ�ു�തി�
36345 രൂപയും (വൗ�ർ ന�ർ 199/06.03.2017) െചലവഴി�ി���് . എ �ാൽ േമൽ
സാധന�ൾ വാ�ു�തി� നിയമപരമായി പാലിേ�� ക�േ�ഷൻ നടപടികൾ
പാലി�തായി കാണു�ില� . ഇ� സംബ�മായി നൽകിയ ഒ◌ാഡി�്
അേന�ഷണ�ി� ലഭ�മാ�ിയ മറുപടിയിൽ ക�നിയിൽ നി�്
ഇടനില�ാരില�ാെത ഏ�വും കുറ� ക�നി വില��് പി.ടി.എ അംഗ�ൾ
േനരി�് വാ�ിയതാെണ�് വിശദീകരി�ു�ു�്. എ�ാൽ ടി മറുപടി 2013 െല
േകരളാ േ�ാർ പർേ�� മാനുവൽ ഖ.7.5 � വിരു�മാ� . കൂടാെത
േഫാേ�ാ�ാ�് െമഷീൻ നിലവിൽ �പവർ�ന സ�മല�ാെയ�ാ�
അേന�ഷണ�ിൽ അറിയാൻ കഴി�� .
5- തുറവൂർ �പാേദശിക േക��ം

5-1- അടി�ാന സൗകര��ള�െട അപര�ാ�തത

�ശീ ശ�രാചാര� സം�കൃത സർ�കലാശാലയുെട ആല��ഴ ജില�യിെല
�പാേദശിക േക��മായ തുറവൂർ �പാേദശിക േക��ം അടി�ാന
സൗകര��ള�െട കാര��ിൽ വളെര ദയനീയ അവ�യിലാ�. National
Assessment and Accreditation council �െറ അംഗീകാരം ലഭി�് േദശീയതല�ിൽ
�ശ�യാകർഷി�� നിൽ�ു� ഈ സർ�കലാശാല��് ഇ�തേമൽ
േശാചനീയമായ നിലയിൽ ഒരു �പാേദശിക േക��ം �പവർ�ി�ു�ു എ��
ഒ��ം ഭൂഷണമല�.



5-2- സ��മായി ഒരു െക�ിടമില�.

പ�ണ�ാ� �ഗാമ പ�ായ�ി�െറ ഉടമ�തയിലു� ഒരു യു.പി ��ൂൾ
അ�ണ�ിൽ ��ൂളി�െറ ഭാഗമായ ഏതാനും മുറികളിലാ� തുറവൂർ
�പാേദശിക േക��ം വാടക��് �പവർ�ി�� വരു��.തീർ�ം അസൗകര��ൾ
നിറ� അ�രീ��ിലാണ് �റ�ർ �ാേദശിക േക�ം �വർ�ി��ത്.മിക� അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഉറ�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ ഉ�ാേക�താണ്.

5-3-േഹാ�ൽ സൗകര�മില�

േഹാ�ൽ സൗകര��ള�െട അഭാവം കൂടുതൽ കു�ികെള �പാേദശിക
േക���ിേല�് ആകർഷി�ു�തിനു വിഘാതമായി നിൽ�ു�ു .കു�ികളിൽ
സം�കൃത ഭാഷയും അതിലൂെട ഭാരതീയ സം�കൃതിയും
വളർ�ിെയടു�ു�തിൽ �പഥമ�ാന�ു നിൽ�ു� �ശീ ശ�രാചാര�
സം�കൃത സർ�കലാശാല അതി�െറ �പാേദശിക േക���ളിൽ പരമാവധി
അടി�ാന സൗകര��െളാരു�ി കൂടുതൽ െമ�െ�� നിലയിൽ
�പവർ�ി�ു�തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ുവാൻ ഒ◌ാഡി�്
ശുപാർശ െച���ു. ��ത�ം െപൺ��ികൾ പഠി�� ഈ േക��ിന് നിലവിൽ മതിയായ
�ചി�റികൾ ഇ�. മിക� ൈല�റി�ം ക�ാ�ീൻ സൗകര���ം ഏർെ����തിന് �� നൽേക�താണ്.

3-18   സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ വകു��കള�െട ഓഡി�്
1- േസാേഷ�ാളജി വ��് 

ഇ �ാ�്സ് വിതരണം – അപാകതകൾ

2016-17 വർഷം എം.എ േസാേഷ�ാളജി വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ കിഴി�േശഷം
18037 �പ പ�ിക ജാതി വികസന വ��ിൽ നി�ം �ാ�ിന�ിൽ അ�വദി� നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ
െകാ���.

ഉ�രവ് ന�ർ തിയതി �ക

NO.DS/5978/A/SO/2013/SSUS 23.3.2017 1116

NO.DS/5978/A/SO/2013/SSUS 14.3.2017 1238

NO.DS/5978/A/SO/2013/SSUS 28.2.2017 870

NO.DS/5977/A(5)/SO/2013/SSUS 9.2.2017 809

NO.DS/5977/A(5)/SO/2013/SSUS 7.2.2017 1342

NO.DS/5977/A(5)/SO/2013/SSUS 26.12.2016 979

NO.DS/5977/A(5)/SO/2013/SSUS 16.12.2016 11683

ആെക 18037

അപാകതകൾ

1-�ാ�ിന�ിൽ ��ികൾ�ായി അ�വദി�� �ക ��ഷ, വനിതാ േഹാ�ൽ െഡപ��ി വാർഡ�ാർ�് അവ�െട
വ��ിഗത ബാ�് അ�ൗ�ിേല�ാണ് അ�വദി�് നൽകിയിരി��ത്.
2- �ാ�് �ക ബ�െ�� േഹാ�ൽ െഡപ��ി വാർഡ�ാർ ��ികൾ�് വിതരണം നട�ിയത് സംബ�ി� േരഖകൾ
ഫയലിൽ ലഭ�മ�.
3-പ�ിക ജാതി വ��ിൽ നി�ം അ�വദി�ിരി�� ഈ �ക അർഹതെ�� ��ികൾ ൈക��ിയ വിവരം ഫയലിൽ
ലഭ�മ�.

േമൽ അപാകതക�െട അടി�ാന�ിൽ 18037 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����. ഇ �ാ�്സ് ഇന�ിൽ



അ�വദി�� അലവൻ�കൾ െഡപ��ി േഹാ�ൽ വാർഡ�ാ�െട വ��ിഗത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ക�ം സ��ം പണം ൈകകാര�ം െച�� തര�ിൽ വിനിേയാഗി�� �വണത പണം
ൈകകാര�ംെച��� സംബ�ി� നിലവിെല ച��ൾ�് വി��മാണ്. ആയത് ഒഴിവാ�െ�േട��ം േഹാ�ൽ
വാർഡ�ാ�െട ഔേദ�ാഗികവിലാസ�ിൽ �േത�ക അ�ൗ�് ആരംഭി�് �ാ�് �ക നിേ�പി�് വിതരണം
നട��തി�� �ിയാ�കമായ നടപടികൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാേക��മാണ്.

2-െമയിൻ െസ�റർ , കാലടി

ഇ-�ഗാ��� - യഥാർ� േബാർഡിം�, േലാ�ജിം� തുകകൾ വാർ ഡ�െറ
വ��ിഗത അെ�ൗ�ിേല�് നൽകു�ു.

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ – �ഗാ��� ആയി ലഭി�ു� തുകയിൽനി�് യഥാർ�
േബാർഡിം�, േലാ�ജിം� െചലവുകൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകു�തിനായി
അതാതു വകു��കളിൽ നി�ും വാർ ഡ� നൽകു�ു�്. ഇ� ലഭി�തായി
വാർ  ഡൻ ൈക��് രസീ� നൽകുകയും െച���ു�്. നിലവിൽ വാർഡ�െറ
േപരിൽ സർ�കലാശാല ഒരു അ�ൗ�് തുറ�ി�ില�. പകരം അതാ� സമയ�്
ഉ�രവാദി�ം വഹി�ു� വാർഡൻമാരുെട േപരിലാ� ഈ തുകയുെട
െച�് നൽകു��. അവരുെട വ��ിഗത അ�ൗ�ിലാ� െച�്
മാറിെയടു�ു��. വിദ�ാർ�ികൾ�് അർഹമായ തുക വാർഡ�െറ
വ��ിഗത അ�ൗ�ിേല�് നൽകിയ� ഗുരുതരമായ അപാകതയാ�. ഈ
തുകയുെട വിതരണം സംബ�ി� വിവര�ൾ പരിേശാധി�ാനായി�ില�.

3-19   മുൻകൂറുകൾ യഥാസമയം �കമീകരി�ു�ില�
2016-17 വർഷെ� �ൻ�ർ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം പല �ൻ��ക�ം യഥാസമയം
�മീകരി�ി�ി�ാെയ�് വ��മാ��. ധനകാര�വ��ിെ� 04/10/2011 െല ജി.ഒ(പി)ന�ർ419/2011
ഉ�രവിൽ �ൻ��കൾ �മീകരി��ത് സംബ�ി�് വ��മായ മാർ� നിർ�ശ�ൾ നൽകിയി��്. �ൻ�ർ
അ�വദി�് ��് മാസ�ി��ിൽ അവസാന ബിൽ ഹാജരാ�ി �മീകരിേ���ം സമയപരിധി കഴി�്
ൈകവശം വ� �ക തിരി�ട���വെര 18% നിര�ിൽ പലിശ ഈടാേ���മാണ്. നിർ�ി� സമയ
പരിധി��ിൽ അഡ്ജ�്െമ�് ബിൽ സമർ�ി�ിെ��ിൽ �ൻ�ർ �ക ഒ� തവണയായി 18% പലിശേയാെട
തിരി�ട�ാ�ം വ�വ���്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ �ൻ�ർ അ�വദി��തിൽ േമൽ ഉ�രവിെല
നിർ�ശ�െളാ�ം പാലി��തായി കാ��ി�.2016-17 വർഷം അ�വദി� �ൻ��കളിൽ
�മീകരി�ാ�വ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ
ന�ർ

തിയതി
അഡ�ാൻസ് ൈക��ിയ
ആൾ

ഉ�രവ് /തിയതി ആവശ�ം �ക

1 26.8.16
േഡാ.പി.എ�്.ഇ�ാഹിം��ി

േകാ-ഓർഡിേന�ർ

10468/ssus/15
/29.8.16

13ാമത് ��് മ�ര��െട
നട�ി�്

10000

2 30.9.16 േഡാ.പി.എ�്.ഇ�ാഹിം��ി 15074/ssus/15/23.9.16 ഭരണനിർ�ഹണ�ി�േവ�ി 167500

3 3.10.16
േഡാ.ദി�

കായിക വിഭാഗം േമധാവി
7473/15/ssus/27.9.16 ൈല�ററി ��് വാ�ൽ 100000

5 8.12.16
െക.െക.���മാർ

തിയ�ർ വിഭാഗം
11077/16/ssus/7.12.16

ദ�ിണ േമഖല
�വജേനാ�വം

100000

6 8.12.16

േഡാ.േവ�േഗാപാലൻ
നായർ

��വിഭാഗം

11077/16/ssus/7.12.16
ദ�ിണ േമഖല
�വജേനാ�വം

70000

7 8.12.16
�ീതി.െക.

സംഗീത വിഭാഗം
11077/16/ssus/7.12.16

ദ�ിണ േമഖല
�വജേനാ�വം

100000



8 13.12.16 ഷംല .െക.എ

എസ്.ഒ.അ�ാദമിക്
വിഭാഗം

- അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽനട�ി�്

20000

9 22.12.16
രതീഷ്

സി�ം അനലി�്
12447/ssus/14/20.12.16 റി�യറിംഗ് 72000

10 26.12.16 െകൽേ�ാൺ 2609/ssus/14 /19.12.16 ൈവൈഫ കണ�ൻ 11432801

11 25.12.16 േഡാ.വി.െക.ഭവാനി
16724/ssus/14
/28.12.16

റി�ബ്ളി�് ദിന്േഘാഷം 10000

12 3.1.17 കാ�ണ� ഫാർമസി 7853/ssus/14 /26.12.16 മ��് വാ�ൽ 29528

13 7.1.17 �സാദ്.ടി.എസ് 14513/ssus/14 /7.1.17 െ�യിനിംഗ് 25000

14 30.1.17

േഡാ.േവ�േഗാപാലൻ
നായർ

��വിഭാഗം

16575/ssus/14 /30.1.17 അഖിേല�� �വജേനാ�വം 35000

15 30.1.17
�ീതി.െക.

സംഗീത വിഭാഗം
16575/ssus/14 /30.1.17 അഖിേല�� �വജേനാ�വം 70000

16 14.2.17
േഡാ.ദി�

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

1795/ssus/14
/14.2.17.17

കായിക മ�ര�ൾ നട�ി�് 44600

17 7.3.17 േഡ.ടി.ജി.േജ�ാതിലാൽ 606/ssus/14 /2.3.17 ബ.എഫ്.എ �ദർശനം 150000

3-20   യു.ജി.സി ഇേ�ാേവ�ീ� േ�പാ�ഗാം ക��ൂ�ർ എ�ഡ�
ലാംേഗ�� ടീ�ിം� -യു.ജി.സി യുെട സാ��ിക സഹായം
പാഴാ�ി
�.ജി.സി �െട ഇേ�ാേവ�ീവ് േകാ�കൾ എ� േ�ാ�ാമി�ൾെ���ി സർ�കലാശാല�െട ഇം�ീഷ് പഠന
വിഭാഗ�ിന് പി.ജി. ഡിേ�ാമ ഇൻ കംപ��ർ അസി�ഡ് ലാംേഗ�ജ് ടീ�ിംഗ് എ� േകാ�്
അ�വദി�ക��ായി. �.ജി.സി �െട 16.11.2010 -െല F-14-7/2010 (Inno/Assist) എ� ഉ�ര� �കാരം
01.04.2011 �തൽ 31.03.2016 വെര�� അ�് വർഷ കാലയളവിേല�് 28 ല�ം �പ�െട ധനസഹായം
അ�വദി�. 08.04.2011 -ൽ േചർ� േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് മീ�ിംഗിൽ പി.ജി. ഡിേ�ാമ ഇൻ CALT എ�
േകാ�ിെ� െറ�േലഷൻ�ം സിലബ�ം അംഗീകരി� 01.06.2011െല14051/പി.എൽ.ഡി/എ/
എസ്.എസ്.�.എസ്/2010 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഇം�ീഷ് പഠനവിഭാഗം േമധാവി ആയ േഡാ. എൻ.
�ശാ��മാറിെന േകാ- ഓർഡിേന�റായി നിയമി�ക�ം െച�. 05.05.2011 െല 108 -ാംമത് സിൻഡിേ��ിൽ
2011-12 അ�ാദമിക് വർഷം �തൽ േകാ�് ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനിെ��ി�ം ആ വർഷം േകാ�്
ആരംഭി�കേയാ �.ജി.സി അ�വദി� �ക േകാ-ഓർഡിേന��െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് മാ�കേയാ
െച�ി�.

േകാ�് േകാ-ഓർഡിേന�റായ േഡാ. എൻ. �ശാ�്�മാർ CALT പി.ജി. ഡിേ�ാമ േകാ�് വിദ�ാർ�ികെള
ആകർഷി�ാൻ പര�ാ�മ� എ�ം എം.എ ഇം�ീഷ്(with specilization in CALT) പി.ജി. ഡിേ�ാമ േകാ�ിന്
പകരമായി അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് �.ജി.സി �് ക�യ�ണെമ�് അഭ�ർ�ി�. എ�ാൽ
�.ജി.സി ഇ◌ൗ �പാർശ അംഗീകരി�ി�. നാളി�വെര�ം �.ജി.സി അ�വദി� ഇേ�ാേവ�ീവ് േകാ�്
ആരംഭി��തി� േവ�ി േകാ- ഓർഡിേന��െട ഭാഗ�് നി�ം മ�് �മ�െളാ�ം ഉ�ായി�. (2010-
11&2011-12 ഓ ഡിററ് റിേ�ാർ�് ഭാഗം 11 ഖ�ിക 15ൽ ഇെത�റി�് പരാമർ  ശി�ി��്.)CALT പി.ജി.ഡിേ�ാമ
േകാ�ി� േവ�ി വാ�ിയ ഉപകരണ��ം മ�് സാമ�ിക�ം ഇം�ീഷ് പഠന വിഭാഗ�ിെല ഒ� �റിയിൽ
��ി�ി��് എ�് ഫയലിൽ കാ��. ധനസഹായം അ�വദി� െകാ�� ടി ഉ�രവിെല നിബ�ന  5
�കാരം �ക �േത�കം അെ�ൗ�ിൽ ��ി�ണെമ�ം 22 �കാരം �ാ���റി ഓഡി�് വിഭാഗം ഓഡി�്
െച� കണ�കൾ �.ജി.സി �് സമർ�ി�ണെമ�ം 28 �കാരം �ാ���റി ഓഡി�് വിഭാഗ�ിൽ നി�ം
നിർ�ി� മാ�കയി�� ��ിെെലേസഷൻ സർ�ിഫി��് വാേ��താെണ�ം വ�വ� െച�ി��്. �ടാെത



നിബ�ന 24 �കാരം �ാ�് �ക നിർ�ി� കാര��ിനായി െചലവഴി�ാ� പ�ം �ാ�് തട��തിേനാ
പിഴ�ലിശ സഹിതം പിൻവലി��തിേനാ �.ജി.സി �് അധികാര�െ��ം വ�വ� െച��. ടി
ധനസഹായ�ിെ� കാലാവധി 31.03.2016 -ൽ അവസാനിെ��ി�ം നിബ�ന 5 �കാരം �ക
��ി��തിന്�േത�കം അെ�ൗ�് ആരംഭി�കേയാ 22, 28 �കാര�� നടപടികൾ�ായി ആവശ�മായ
േരഖകൾ ഇ◌ൗ ഓഫീസിൽ നാളി� വെര ലഭ�മാ�കേയാ െച�ി�ി�.

�.ജി.സി ഇേ�ാേവ�ീവ് േകാ�കളായ പി.ജി ഡിേ�ാമ ഇൻ KRATER ( പി�ീട് എം.എ േകാ�് ) പി.ജി.
ഡിേ�ാമ ഇൻ GEDS എ�ിവ സർ�കലാശാലയിൽ വളെര വിജയകരമായി നട�ിയി��. പി.ജി. ഡിേ�ാമ
ഇൻ കംപ��ർ അസി�ഡ് ലാംേഗ�ജ് ടീ�ിംഗ് േകാ�ിനായി െ�ാേ�ാസൽ നൽകി അംഗീകാരം േനടിയ
േശഷം വിദ�ാർ�ികെള ആകർഷി�ാൻ കഴി��ി� എ� കാരണ�ാൽ �ടർ �വർ�ന�ൾ
നട�ാതി���ം ഇേ�ാേവ�ീവ് േകാ�ിനായി അ�വദി� �ക ജനറൽഫ�ിൽ ��ി��ം ��തരമായ
അപാകതയാണ്. ഇ�രം നടപടികൾ ഭാവിയിൽ സർ�കലാശാല�െട വികസന�വർ�ന�െള�ം
�.ജി.സിയിൽ നി�് ലഭ�മാ�� ധനസഹായെ��ം േദാഷകരമായി ബാധി�ം എ�ത്
  ��യിൽെ����.

3-21   അ��ാപക – അന��ാപക ത�തികകളിേല�ു�
നിയമനം- അപാകതകൾ
1994 - െല �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല ആ�്, 1997 – െല �ാ���് എ�ിവ �കാരം
സർ�കലാശാല�് അ��ാപക – അന��ാപക ത�ികകളിേല�� നിയമനം നട��തി�� അംഗീകാരം
നൽകിയി��്. അേതാെടാ�ം തെ� ��ത ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�േ�ാൾ ആ�് െസ�ൻ 7 (xx)
(xxi)(14h) െസ�ൻ 40(7) എ�ിവ �കാരം സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി േനടിയിരി�ണം എ�ം
നി�ർഷി�ി��്. വിവിധ ഉ�ര�കൾ �കാരം സർ�കലാശാല�് 256 അന��ാപക ത�ികകൾ�്
സർ�ാർ അ�വാദം നൽകിയി��്. എ�ാൽ േമൽ�റ� ത�ികകൾ�് �റേമ സർ�കലാശാല പല
ത�ികകളി�ം നിയമനം നട�ിയി��്. സർ�ാർ അ�മതിയി�ാ� പല ത�ികക�ം സർ�കലാശാല
��ി�ി��്.സർ�കലാശാലയിെല േകാൺ�ാ�് ഗ�് ലക്�റർ രജി�ർ, ദിവ�േവതന രജി�ർ എ�ിവ
പരിേശാധി�േ�ാൾ സർ�കലാശാല താൽ�ാലികമായി ��ി� ത�ികക�ം അതിന് നൽ�� �തിഫല�ം
കെ��ി .ആയത് താെഴ േചർ��.

കരാർ േജാലി�ാർ എ�ം േവതനം

ൈല�റി അ��ിസ്
െ�യിനീസ്

5 4984

റഫറൻസ് അസി��് 4 16500

േമ�ൺ 4 16500

�ാനിംഗ് & െഡവലപ്െമ�്
ഡയറ�ർ

1 40000

അസി��് എ�ിനീയർ 2 25000

സി�ം അനലി�് 1 25000

ഓവർസിയർ 5 18000

എൻ എസ് വി 1 17000

േപ�ണൽ അസി��് 1 18000

ഇല�ീഷ�ൻ 2 15000

െ�യിൻഡ് ഗാർഡനർ 2 15000



െകയർേട�ർ 2 15000

അസി��്സ് 3 17000

ൈട�ി�് 2 16500

േഡാ�ർ, െഹൽ�് െസ�ർ 1 22000

�ാഫ് ന�് 1 11000

ന�ി�് അസി��് 1 10000

ദിവസ�ലി വിഭാഗം

�ാ�് 4 6 350

��് 16 350

െഹൽ�ർ 8 350

�ാസ് 4 കം ക��ർ 2 350

സ�ീ�ർ 20 350

ന�റി ടീ�ർ 1 350

പ�് ഓ�േറ�ർ 1 400

ൈലൻ െഹൽ�ർ 1 350

െസ ക�രി�ി ഗാർഡ് 22 400

എഫ് എസ് 1 350

ൈന�് വാ�്മാൻ 5 400

�റി�ൽ അ�ൻഡ�് 1

ൈ�വർ 1 450

പ�ിക് റിേലഷൻസ്-
ഇൻഫർേമഷൻ അസി��്

1 400

അ�ൻഡ�് കം-സ�ീ�ർ, െഹൽ�്
െസ�ർ

1 350

പാർ�് ൈടം ൈ�വർ 1

അ��ാപകർ - കരാർ നിയമനം/ഗ�് അ��ാപകർ



വിഭാഗം �ജിസി
@22000

േനാൺ
�ജിസി
@15000

െപയി�ിംഗ് 8 4

സാഹിത�ം -
കംപാര�ിവ്
ലി�േറ�ർ

9 -

ന�ായം 4 2

വ�ാകരണം 4

േവദാ�ം 3 -

മ�സിക് 6 -

മലയാളം 2 -

ഇംഗ്ളീഷ് 3 -

ഡാൻസ് 6 10

േസാഷ�ൽ വർ�് 5 -

ഹി�റി 2 1

ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

3 -

സം�തം ജനറൽ 8 -

േസാ േഷ�ാളജി 4 -

േജ�ാ�ഫി 3 -

ൈസേ�ാളജി 3 -

തി�വന��രം
�ാേദശികേക�ം

25 4

പ�ന
�ാേദശികേക�ം

7 1

ഏ�മാ�ർ
�ാേദശികേക�ം

9 2

��ർ 8 1

െകായിലാ�ി 23 3

തി�ർ 25 2

പ��ർ 26 5

�റ�ർ 17 2

2010 ൽ ���ിയ �ജിസി മാനദ��ൾ �കാരം അ��ാപക�െട േജാലിഭാരം കണ�ാ�ിയേ�ാൾ
െത�ായി വർ�് േലാഡ് കണ�ാ��തിനാൽ മലയാളം വിഭാഗ�ി�ം ഹി�റി വിഭാഗ�ി�ം അധികം
�ിരം ജീവന�ാെര നിയമി�ി��്. �ടാെത കരാർ/ഗ�് അ��ാപകെര�ം അധികമായി നിയമി�ാനിട
വ�ി��്. വർ�് േലാഡ് അ�പാതേ��ാൾ ��തലായി അ��ാപക/അന��ാപകജീവന�ാെര
നിയമി�ാനിട വ�ി�� സാഹചര�ം സംബ�ി�ം സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളിെല
നിയമന�ൾ സർ�കലാശാല�് അധിക സാ��ിക ബാ��ത വ���ത് സംബ�ി�ം 2012-13



വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക (5), (9),(11) എ�ിവയിൽ വിശദമായി �തിപാദി�ി��താണ്.
എ�ാൽ ഇ�വെര�ം ��ത വിഷയ�ിൽ ആവശ�മായ തീ�മാന�െള���തിന് സർ�കലാശാല
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

3-22   സർ�ാർ ഉ�ര� അവഗണി�് കൂടിയ നിര�ിൽ
ഓണം അഡ�ാൻ� നൽകി
സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ (അ�ടി) 129/2016 ധന. 1.9.2016 �കാരം 2016 – െല  ഓണം അഡ�ാൻസ് ആയി
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം മ�് വിഭാഗ�ളിെല ജീവന�ാർ�ം അ�വദി�ിരി��ത് 15000 �പയാണ്. ഈ
ഉ�രവിെല പകർ�ിൽ എ�ാ സർ�കലാശാലകളിെല�ം രജി�ാർമാർ എ�ം േചർ�ി��്. എ�ി�ം
സം�ത സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് 20000 �പ നിര�ിലാണ് അഡ�ാൻസ് നൽകിയിരി��ത്.
ഓണം അഡ�ാൻസ് 20000 �പ അ�വദി� ൈവസ് ചാൻസല�െട നടപടി 10.11.2016 – െല സിൻഡിേ��്
േയാഗം ഐ�ം ന�ർ 46 ആയി സാ�കരി�ി���്. �ാേദശികേക��ളിെല�ം �ഖ�േക��ിെല�ം
ൈല�റിയിെല�ം എ�ാജീവന�ാർ�ം�ടി ആെക 73,20,000 �പ ആെക വിതരണം െച�ി��് (366 x
20000). ഇതിൽ ആെക 18,30,000 �പ അധികമായാണ് (366 േപർ�് 5000 �പ വീതം) വിതരണം
നട�ിയിരി��ത്. തിരിെക അടവാ��താെണ�ി�ം െപാ�പണ�ിെ� �ർ�ിനിേയാഗമാണ് ഇ�കാരം
നട�ിയിരി��ത്.സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ� വി��മായി പ� തവണകളായാണ് ഈ �ക
തിരി�ട��ത്. വർഷ�ളായി ഇത് �ടർ�െകാ�ിരി��. ഇ�ാര��ൾ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ
പരാമർശി��താെണ�ി�ം ഇതിൽ തി��ൽ വ��ാൻ അധി�തർ ത�ാറായി�ി�. സർ�ാരിെ� േനാൺ
- �ാൻ �ാ�ിെന ആ�യി�� �ാ�് - ഇൻ -എയ്ഡ് �ാപനമായതിനാൽ സർ�ാർ അ�വദി��
നിര�ിൽ മാ�േമ സർ�കലാശാലകൾ െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് നൽകാ� എ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� 5.5.2006 – െല 10423/ബി2/2006/ഉ.വി. ക�് �കാരം സർ�ാർ വ��മാ�ിയി���മാണ്.
ഇെത�ാം അധി�തർ തീർ�ം അവഗണി�കയാണ് െച�ിരി��ത്.

3-23   െമഡി�ൽ റീ ഇേ���െമ�� സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ു�ില�.
15.02.2007 -െല ജി.ഒ(പി) 60/2007/ഫിൻ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ഇ.എസ്.എെ◌ �ീമിന് കീഴില�ാ�
എ�ാ െപാ�േമഖലാ സ�യംഭരണ �ാപന��ം 1960 -െല േകരള ഗവൺെമ�് െസർ��്സ് െമഡി�ൽ
അ�ൻഡൻസ് �ൾസ് പിൻ�ടേര�താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല ഇ◌ൗ ഉ�രവ് പാലി�െകാ��
െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് നൽകി വ��ത്. സർ�കലാശാല നിലവിൽ പിൻ�ട��ത് " �ീ ശ�രാചാര�
�ണിേവ�ി�ി ഓഫ് സാൻ�ി�് എംേ�ായീസ് െമഡി�ൽ അ�ൻഡൻസ് �ൾസ് 1997” ആണ്. 27.5.1997 -ൽ
സിൻഡിേ��് അംഗീകരി� ഇ◌ൗ ച��ൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�. ഇ◌ൗ െമഡി�ൽ റീ
ഇേ��്െമ�് ച��ളിൽ അംഗീകരി�െ�� ചികി�കെള �റിേ�ാ, ഒ◌ൗഷധ�െള�റിേ�ാ
�തിപാദി��ി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാലയിെല സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗ് അംഗീകരി� െമഡി�ൽ
അ�ൻഡൻസ് ച��ൾ സർ�ാർ ഗസ�ിൽ �സി�ീകരി�് നിയമാ�സരണമാ��� വെര 15.2.2007 -െല
സർ�ാർ ഉ�രവ് അ�സരി�് സർ�കലാശാലയിൽ െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് അ�വദിേ���ം
അനർഹമായി �ക െചലവഴി��ിെ��് ഉറ�ാേ���മാണ്. ഇ◌ൗ കാര��ൾ �ൻ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�കളിൽ ��ി�ാണി�ി�ം സർ�കലാശാല ഇ� വെര ഇതി� േവ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�െയ� വിവരം സിൻഡിേ��ിെ� ��യിൽെ����.

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

4-1   സർ�കലാശാലയുെട സാ��ിക നില



�ണിേവ�ി�ി ഫ�്
��ിരി�് 140508843.00

വരവ് 1023597440.00

ആെക 1164106283.00

െചലവ് 832284109.00

നീ�ിയിരി�് 331822174.00

�ൻവർഷ�ളി�ൾെ�െട നീ�ിയിരി�ിൽ നിലനിൽ�� 500/- �പ�െട വ�ത�ാസ�ിന് ഇ�വെര
വിശദീകരണം ലഭി�ി�ി�.

നീ�ിയിരി�ിെ� ഘടക�ൾ

ൈക�ിരി�് പണം

കാലടി ആ�ാനം 00

കാലടി �ഖ�േക�ം          00

തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം                      00

പ�ന �ാേദശിക േക�ം 00

ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം 1150 .00

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം 00

��ർ �ാേദശിക േക�ം 00

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം 318 .00

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം 896 .00

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം 00

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 1250 .00

ആെക 3614 .00

ബാ�ിെല നീ�ിയിരി�്

കാലടി ആ�ാനം 170461448 .00

കാലടി �ഖ�േക�ം 4894267.79

തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം 1839251

പ�ന �ാേദശിക േക�ം 451618.75

ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം 439994

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം 1150964.25

��ർ �ാേദശിക േക�ം 380043

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം 1347030

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം 1633095 .00



പ��ർ �ാേദശിക േക�ം 2949494

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 17961567.7

ഇ – �ാ�്സ് 602296

ആെക 204111069.49

�ഷറിയിെല പണം 127696991 .00

ഇം��് 10000 .00

ആെക 331818060.49

സാ��ിക നില – പി.എഫ്

പി.എഫ്. അ�ൗ�് ന�ർ - 15556

��ിരി�് 15133543.00

വരവ് 39544790.00

ആെക 54678333.00

െചലവ് 40838955.00

നീ�ിയിരി�് 13839378.00

4-2   സർ�കലാശാല - ഫ�ുകൾ
4(2)(എ) സർ�കലാശാല ഫ�കൾ

�ാൻ �ാ�്, േനാൺ-�ാൻ �ാ�്, അഡീഷണൽ െസൻ�ൽ അസി�ൻസ്, �.ജി.സി. ധനസഹായം എ�ീ
�ാ�ക�ം േചർ�താണ് സർ�കലാശാല�െട ജനറൽ ഫ�്. 2016-'17 വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭി�
വിവിധ �ാ�ക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ�ി��്.

4(2)(ബി) െ�സിഫിക് ഫ�കൾ

1. വികസന ഫ�്

�ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാലാ ആ�്, 1994 െസ�ൻ (36) �കാരമാണ് െഡവല�്െമ�് ഫ�്
�പീകരി�ി�ളളത്. െസ�ൻ 36(2) ൽ �തിപാദി�� വിധ�ിൽ െഡവല�്െമ�് ഫ�് ദീർഘകാല
നിേ�പമായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്. 31.03.2017 ൽ 6175216 /- �പയാണ്
ഈയിന�ിെല നിേ�പ�ക. നിേ�പവിവര�ൾ ഈ റിേ�ാർ�ിൽ അ�ബ�ം 2 ആയി േചർ�ി��്.

2. െ�ാവിഡ�് ഫ�്

�ീ ശ�രാചാര� സംസ് �ത സർ�കലാശാലാ ആ�് 1994, െസ�ൻ 37 �കാരമാണ് ഈ ഫ�്
�പീകരി�ി�ളളത്. െ�ാവിഡ�് ഫ�് �യ-വി�യ�ൾ�ായി �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, കാലടി
ശാഖയിെല അ�ൗ�് ന�ർ 15556 ഉം, ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. വരിസംഖ� നിേ�പി��തിനായി
അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ (ടി.പി. അ�ൗ�് ന�ർ 150 എ) അ�ൗ�ം ഉ�്. 31.03.2017 -െല െ�ാവിഡ�്
ഫ�് �ിര നിേ�പ നീ�ിയിരി�് 45746462 /- �പയാണ്. നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം 3 ആയി
േചർ�ി��്.

3. െപൻഷൻ ഫ�്.

�തിമാസം െപൻഷൻ �കകൾ നൽ��തിനായി, �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻ ഡ�, കാലടി ശാഖയിൽ ഒ�
�േത�ക അ�ൗ�് (അ�ൗ�് ന�ർ 18131) നിലനിർ�ി വ��. സർ�സ് ഫ�് ദീർഘകാല



നിേ�പമായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്. 31.03.2017 ൽ നീ�ിയിരി�ളള െപൻഷൻ
ഫ�് �ിര നിേ�പം22910461 /- �പയാണ്.നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം 4 ആയി േചർ�ി��്.

4. എൻ േഡാവ്െമ�് ഫ�്

സർ�കലാശാല ആ�് 1994, െസ�ൻ 34 �കാരം അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ ആരംഭി� എൻ േഡാവ്െമ�്
ഫ�ിൽ 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�് 3013718 /- �പയാണ്. പലിശയിന�ിൽ ലഭി�� �ക അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് എൻ േഡാ വ്െമ�കളായി നൽ��. നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം 5 ആയി
േചർ�ി��്.

5. മ�് നിേ�പ�ൾ

സർ�കലാശാലയിൽ നിലനിൽ�� മ�് നിേ�പ�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�ം 6 ആയി
േചർ�ി��്.

6. െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�്

സർ�കലാശാല�് 2000-01 കാലയളവിൽ ലഭി� �കയിൽ നി�് 2016-17 വർഷ�ിൽ 2787604 /- �പ
�ിര നിേ�പം ഉ�്. ഇതിെ� വിവര�ൾ അ�ബ�ം 7 ആയി േചർ�ി��്.

7. �ാഫ് െവൽെഫയർ ഫ�്

�ാഫ് െവൽെഫയർ ഫ�ിന�ിൽ 2016-17 വർഷം 280451/- �പ �ിരനിേ�പ��ായി��ത് 27.6.2016
ൽ പിൻവലി�ി��്.

4(3) ബാ�് അ�ൗ�ക�െട വിവര�ൾ

കാലടി സംസ ്�ത സർ�കലാശാലയിെല �ധാന ബാ�് അ�ൗ�ക�െട വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ
ന�ർ

അ�ൗ�ിെ� േപര്
ബാ�് അ�ൗ�്
ന�ർ

ബാ�ിെ�
േപര്

1 െമയിൻ അ�ൗ�് 14001
�.ബി.ഐ.,
കാലടി

2 പി.എഫ്. അ�ൗ�് 15556 “ “

3 എൻ.എസ്.എസ്. ഫ�് 15498 “ “

4 െപൻഷൻ 18131 “ “

5 ഇേ�ണൽ റവന� 17455 “ “

6
െ�ാഫസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

15015 “ “

7
െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ്
സാൻസ് �ി�് െ�ാജ�്

(1) 17634

(2)
857110100010035

ബാ�്
ഓഫ്
ഇൻഡ�,
കാലടി

8
െജൻഡർ ഇേ�ാളജി & ദലിത്
�ഡീസ് - പി.ജി.േകാ�്
(�.ജി.സി. ധനസഹായം)

150097
�.ബി.ഐ,
കാലടി

9
േ��ർ േകാ�്
(�.ജി.സി.സഹായം)

150239 “ “

10 �ഷറി അ�ൗ�്



(എ) ടി എസ് ബി

(ബി) പി.എഫ്.അ�ൗ�്

(1)
ടി.എസ്.ബി.262

(2) ടി.പി.എ. 150

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി

11
�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ & �ാഫ്
അൈഡ�സർ (േജായി�്
അ�ൗ�് )

360902010014339
�.ബി.ഐ,
േചർ�ല

12 �ാൻ ഫ�് 151490
�.ബി.ഐ,
കാലടി

13 എ�ൈഡ�് �ീം 151297
�.ബി.ഐ,
കാലടി

4-3   ഓഡി�് ചാർ�്
1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 24, 28.08.2009െല ജി.ഒ.(പി)നം.368/2009/
ഫിൻ, 15.10.2010 െല ജി.ഒ.(പി)നം.541/2010/ഫിൻ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�്,
സർ�കലാശാല 2016-'17 വർഷ�ിൽ സർ�ാരിേല�് അടവാേ�� ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ�ാ�� വിധം
കണ�ാ��.

വ�വകകളിൽ നി�ളള ആദായം 57105.00

ഉപേയാഗ�ന�മായ സാധന��െട വിൽ�ന 7000.00

പഴയ പ�വിൽ�ന 4784.00

ബാ�് / �ഷറി പലിശ വ�മാനം 6458640.00

െട�ർ േഫാറം വിൽ�ന 894316.00

െക�ിട വാടക 421550.00

മ�് പലവക വ�മാനം 565946.00

��ക വിൽ�ന 115840.00

വിവരാവകാശഫീസ് 5804.00

ബസ് ചാർ�് 57479.00

വാഹന വാടക 4752.00

അേപ�ാേഫാറം 22675.00

െമ�ി�േലഷൻ േഫാറം 48850.00

മ�് േഫാ�കൾ 185595.00

ട�ഷൻ ഫീസ് 7060045.0

െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 3315700.0

മ�് ഫീ�കൾ 303650.00

ൈഫൻ 24820.00

�േവശന ഫീസ് 156825.00

കൺേഡാേണഷൻ ഫീസ് 77100.00

േയാഗ�താ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 12350.00

�ന:�േവശന ഫീസ് 2500.00



റ��ിഷൻ ഫീസ് 3600.00

പി.ജി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 64025.00

പീ.എ�്.ഡി. രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 523950.00

�സ�കാല േകാ�കൾ 21600.00

എൻ�ൻസ് പരീ� 80630.00

എം.ഫിൽ. െഡേസർേ�ഷൻ ഫീസ് 68250.00

പി.എ�്.ഡി. �ല�നിർ�യം 107500.00

െമ�ി�േലഷൻ ഫീസ് 97975.00

െസ�ർ �ാൻ�ർ ഫീസ് 2750.00

ഡ��ിേ��് കാർ ഡ് ഫീസ് 6888.00

േ�ഡ് കൺെവർഷൻ ഫീസ് 11850.00

�ൾെെടം പി.എ�്.ഡി. / പാർ�്ൈടം ആ�ി
മാ��തി�� ഫീ

10066.00

എം.ഫിൽ വാർഷിക ഫീസ് 9500.00

പരീ�ാഫീസ് 2098215.00

മാർ�് ലി�് ഫീസ് 46425.00

റീവാല�േവഷൻ/��ിനി ഫീസ് 12200.00

െ�ാവിഷനൽ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 69475.00

ഡി�ി സർ�ിഫി��് ഫീസ് 255725.00

ൈമേ�ഷൻ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 19100.00

പലവക ഫീസ് 363030.00

േക�ീ�ത �ല�നിർണയക�ാ�് ഫീസ് 164700.00

ഫാ�്�ാ�് ഫീസ് 84300.00

പി.എ�്.ഡി വാർഷിക ഫീസ് 262700.00

െസർ�് ഫീസ് 59950.00

ൈഫൻ 17850.00

െെവകി അേപ� – പിഴ 45090.00

അേപ�ാേഫാറം വില 9755.00

േഹാ�ൽ വാടക 1156970.00

പലവക വരവ് 3375.00

ൈല�റി ഫീസ് 300100.00

ൈല�റി - ൈഫൻ 197574.00

�ണിേവ�ി�ി ഡയറി േകാൺ�ിബ�ഷൻ 70000.00

�ൻ�റിേ�ൽ പലിശ 994.00

പി.എ�്.ഡി േകാ�് വർ�് ഫീസ് 11850.00

ഡി�ാർ�്െമ�് വികസനഫ�് 355500.00



ആെക (ഓഡി�് ചാർജിന് കണ�ാ�ാ��

വ�മാനം)

26416788.00

ഓഡി�് ചാർജ് 1% നിര�ിൽ 264168.00

31.03.2016ൽഅടവാ�ാൻഅവേശഷി��ഓഡി�്
ചാർജ്

346812.00

2016-'17 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് 264168.00

ആെക 610980.00

2016-'17 വർഷ�ിൽ അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർജ് ----

31.03.2017ൽഅടവാ�ാൻഅവേശഷി��ഓഡി�്
ചാർജ്

610980.00

അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക�െട വർഷം തിരി�ളള വിവരം

വർഷം �ക (�.)

2013-'14 106948.00

2014-'15 116540.00

2015-16 123324.00
2016-17 264168.00

ആെക 610980.00

4-4   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
4-4(എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 1023597440

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 832284109

സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം 2555

വിവിധ �ാപന�ൾ സർ�കലാശാല
ഫ�ിേല�് ഒ��ാൻ അവേശഷി�� �ക

ഇ�

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക 270273

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 363850

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇല�
സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇല�

4-4(ബി)സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം

�മ ന�ർ    ഖ�ിക ന�ർ    �ക

1    2-1 480

2 2-2 100

3 2-3 600

4 2-4 1375

4-4(1) സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��ാൻഅവേശഷി�� �ക



�മ ന�ർ    ഖ�ിക ന�ർ    �ക

1    2-1 480

2 2-2 100

3 2-3 600

4 2-4 1375

ആെക 2555

4-4(2) ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക

�മ ന�ർ ഖ�ിക ന�ർ �ക

1    3-2    169918

2 3-3 23271

3 3-4 5536

4 3-8 36608

5 3-9 5100

6 3-10 23840

7 3-11 6000

4-4(3) ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക

�മ ന�ർ ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 3 (6) 86093

2 3-12 77245

3 3-17-1(2) 167975

4 3-17(2) 14500



5 3-18(1) 18037

4-4(4) നേ�ാ�രവാദി�െടവിവരം

�മ
ന�ർ

ന�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ�ടു�ിയ

തുക

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി� �ക

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 480 ക�ാ��് ഡയറ�ർ

2            100
ഇം�ീഷ് വിഭാഗം

േമധാവി

3 600
ൈസേ�ാളജി

വിഭാഗം േമധാവി

4 1375
േജ�ാ�ഫി വിഭാഗം

േമധാവി

5          86093 രജി�ാർ

6 ----- 36608
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

7 ---- 5100
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

8 ---- 23840
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

9 ---- 6000
ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

10 167975 --- ക�ാ��് ഡയറ�ർ

11 14500 --- ക�ാ��് ഡയറ�ർ

12 18037 ---
േസാേഷ�ാളജി

വിഭാഗം േമധാവി

4-4(5) നേ�ാ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ��െട േമൽവിലാസം

�കമ
ന�ർ

ഉ�രവാദിയായവരുെട
േപ�

ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിര
േമൽവിലാസം



1 നിഷാ േവ�േഗാപാൽ ഇം�ീഷ് വിഭാഗം േമധാവി

2 എ�്.ൈഷലജ
ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം
േമധാവി

3 ടി.എസ്.ലാൻസല�്
േജ�ാ�ഫി വിഭാഗം
േമധാവി

4 േഡാ.െക.ജി.ദിലീപ്
േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം
േമധാവി

5 �ീ.�ി.എൽ.�ശീലൻ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീശ�രാചാര�സംസ് �ത
സർ�കലാശാല

കാലടി - 683574

�ീ.�ി.എൽ.�ശീലൻ

�റ�ാ�പിളളി മന

അ�മനട. പി.ഒ.

��ർ - 680741

6 േഡാ.ടി.പി.രവീ��ൻ

രജി��ടാർ
�ീശ�രാചാര�സംസ് �ത
സർ�കലാശാല

കാലടി - 683574

േഡാ.ടി.പി.രവീ��ൻ
കീർ�നം
മ��ൂർ
ക��ർ

സി) ന�ം തി�െ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായ ഖ�ികകൾ

ഇ�

ഡി. സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം

ഇല�
ഇ. േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം

ഇ�

4-5   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� റിേ�ാർ��കൾ
�മന�ർ

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� ന��ം തിയതി�ം
അവസാനം ക�ിടപാട്
നട�ിയതിെ� റഫറൻസ് ന��ം
തിയതി�ം

1 1991-'92
എൽ.എഫ�്.ഇ(എസ്..എസ്.�)1027/9802-12-1998 / 07-
07-1999

എൽ.എഫ്.ഇ
(സി)705/2000/7.5.2000

2 1992-'93
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1023/2004 തിയതി 12-04-2005 / 04-
06-2005

3 1993-'94
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്..എസ്.�)1282/98 തിയതി 07-07-
2000 / 31-08-2000

4 1994-'95
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്..എസ്.�)1502/99 തിയതി 06-06-
2000

5 1995-'96 എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1493/99 തിയതി 15-03-2001

6 1996-'97 എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1037/2000 തിയതി 18-12-2001

7 1997-'98
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)452/01തിയതി 02-11-2002 /13-12-
2002

8 1998-'99
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)790/03തിയതി 10-12-2003 / 08-01-
2004

9
1999-
2000

എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)519/04 തിയതി 18-04-2005 / 04-06-
2005

10 2000-'01
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)520/04 തിയതി 30-04-2005 / 04-
06-2005

11 2001-'02
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1024/04 തിയതി 18-04-2005 / 04-
06-2005



12 2002-'03 എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1472/05 തിയതി 15-06-2006 / 07-
07-2006

13 2003-04

എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3) 690/07 തിയതി
10.4.2008/4.9.2008(എ�്െപൻഡി�ർ
അ�ൗ�്സ് )എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3)1081/2009 തിയതി
4.8.2010/1.10.2010(റസീപ്�് അ�ൗ�്സ് )

എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/ എ
2-
529/2013 തിയതി 27-01-2014

14
2004-
05    

എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3)77/2009 തിയതി 4.8.2010/30.9.2010
എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/ എ
2-
529/2013 തിയതി 27-01-2014

15 2005-06
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-323/2011 തിയതി
29.2.2012/18.5.2012

എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/ എ
2-
354/2012 തിയതി 10-10-2013

16
2006-
07    

എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-323/2011 തിയതി
29.2.2012/18.5.2012

എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/ എ
2-
354/2012 തിയതി 31.10.2013

17 2007-08
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-302/2012 തിയതി
30.8.2013

എൽ.എഫ്(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-
302/2012 തിയതി 6.5.2014

18
2008-09
2009-10

എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-186/2014തിയതി
31.5.2014

എൽ.എഫ്.
(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-186/2014
തിയതി 29.12.2014

19
2010-11
2011-12

എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-351/2014 തിയതി
11.11.2014

എൽ.എഫ്.
(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-351/2014
തിയതി 13.03.2015

20 2012-13
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-13/2015 തിയതി
26.2.2015

എൽ.എഫ്.
(എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-13/2015
തിയതി 29.07.2015

21 2013-14
െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-244/2015 തിയതി
13.11.2015    

െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-
244/2015 തിയതി0 5.03.2016

22 2014-15
െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-128/2016തിയതി
6.10.2016

െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-
128/2016തിയതി 04.03.2017

23 2015-16
െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-243/2017 തിയതി
10.7.2017/31.7.2017

െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-
243/2017 തിയതി 22.01.2018

തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� റിേ�ാർ�കൾ തീർ�കൽ�ി��തി�� നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരിേ��താണ്.

േജായി�്ഡയറ�ർ
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് 

അനുബ�ം 1 2016-17 വർഷം സർ�കലാശാല�� ലഭി�
വിവിധ �ഗാ�റുകള�െട �ിതി വിവര പ�തിക

(1) 2016-17 വർഷെ� പ�തിേയതര ധനസഹായ�ിെ� വിവരം

�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

1
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1086/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 18.04.2016

₹4,35,00,000
സബ്
�ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1348/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 23.05.2016

₹4,35,00,000 “

3
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1653/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 27.06.2016

₹4,35,00,000 “



�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

4
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1955/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 24.07.2016

₹4,35,00,000 “

5
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2265/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 25.08.2016

₹5,35,00,000 “

6
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2597/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 27.09.2016

₹3,85,00,000 “

7
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2883/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 25.10.2016

₹3,85,00,000 “

8
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.3195//2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 24.11.2016

₹4,35,00,000 “

9
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.3499/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 23.12.2016

₹4,35,00,000 “

10
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.134/2017/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 30.01.2017

₹4,35,00,000 “

11
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.335/2017/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 22.02.2017

₹4,51,00,000 “

12.
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.485/2017/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.03.2017

₹4,51,00,000 “

2016-17 സാ��ിക വർഷം ആെക
ലഭി� പ�തിേയതര ധനസഹായം

₹52,52,00,000

(അൻപ�ിര�് േകാടി
അൻപ�ിര�് ല�ം �പ)

“

(2) 2016-17 സാ��ിക വർഷെ� പ�തി വിഹിത ധനസഹായ�ിെ� വിവരം

�മ

നം.
സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക

�ഷറി�െട
േപര്

1
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1669/2016/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 28.06.2016

3,50,00,000/-
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.3497/2016/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 23.12.2016

3,50,00,000/- “

3
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.85/2017/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 19.01.2017

3,50,00,000/- “

4
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.265/2017/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 13.02.2017

3,00,00,000/-

50,00,000/-
“

2016-17 സാ��ിക വർഷം ലഭി� ആെക പ�തി
വിഹിത ധനസഹായം

14,00,00,000/-

(പതിനാല്
േകാടി �പ)

(3) ആർ.എെ◌.ഡി.എഫ് �ീം - 2016-17



�മ
നം

ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക
ബാ�്/
�ഷറി

1.
ജി.ഒ (ആർ.ടി) 3224/2016/ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസവ��്/തീയതി 25.11.2016

9,89,000/-
സബ്

�ഷറി,
അ�മാലി

(4) െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�ർ

�മ
നം

ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക
ബാ�്/
�ഷറി

1.
ജി.ഒ (ആർ.ടി) 3223/2016/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസവ��്/തീയതി 25.11.2016

95,27,000/-
സബ്

�ഷറി,
അ�മാലി

(5) 2016-27 സാ��ിക വർഷം ലഭി� എൻ.എസ്.എസ് ധനസഹായ�ിെ� വിവരം

�മ
നം

ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക ബാ�്/�ഷറി

1.
എ2 /788/2016/
എൻ.എസ്.എസ് തീയതി
30.01.2016

5,54,287/-
�ണിയൻ ബാ�്
ഓഫ് ഇ��, കാലടി

2.
എ2/788/2016/
എൻ.എസ്.എസ് തീയതി
25.02.2016

1,75,000/- ''

ആെക ധനസഹായം
729287/-
�പ

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 2 2016-17 വർഷെ� െഡവല�്െമ�� ഫ�്
�ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം.

രസീത് ന�ർ / തീയതി
��ിരി�്
(�.)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്
(�പ)

അഭി�ായ�റി�്

1
െജ.െജ. നം.635217/12938
തീയതി 27.06.2014

218748 - -
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

8.5% 27.06.2017 218748 -

2
എ.എ. നം.41935/1371
തീയതി 22.11.2014

93707 - - “ 8.75% 22.11.2017 93707 -

3 എ.എ. നം.419418/113737 97419 - - “ 8.75% 28.01.2018 97419 -

4 എ.എ. നം.192587/14815 514410 “ 9% 22.04.2019 514410 -

5 എ.എ.നം.419416/13735 1737677 - - “ 8.75% 04.03.2018 1737677 -

6 എ.എ.നം.419417/13736 1392210 “ 8.75% 04.03.2018 1392210 -

7 419415/13734 36396 “ 9% 28.05.2018 36396 -

8 എ.എ. നം.419394/13713 154678 - “ 9% 07.06.2018 154678 -



�മ
നം.

രസീത് ന�ർ / തീയതി
��ിരി�്
(�.)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്
(�പ)

അഭി�ായ�റി�്

9 13715 158107 “ 8.75% 22.11.2017 158107 -

10
െജ.െജ. നം.383971/15098/
05.07.2016

5141 “ 9% 05.07.2019 5141 -

11
െജ.െജ.നം.383971/381859/
21.11.2016

162847 - - “ 9% 21.11.2019 162847 -

12 സി - 12261 388600 - 388600 “ 8.5% 18.04.2016 -

13 സി -12294/14.05.2013 361800 - 361800 “ 8.5% 14.05.2016 -

14 - 361800 - - “ 9% 14.05.2019 361800 -

15
എ.എ. നം. 379908/12879
തീയതി 6.6.2014

411004 - - “ 8.5% 06.06.2017 411004 -

16. എ.എ. നം.419425/13744 442472 - - “ 9% 24.07.2018 442472 -

17. എ.എ. നം.192586/14814 388600 - - “ 9% 22.04.2019 388600 -

18.
എ.എ. നം.187416/12538
തീയതി7.10.2013( �മ
ന�ർ 12)

155562 155562 “ 8.5% 17.10.2016
(പലിശ 7285
+155562
=162847)�തിയ
നിേ�പമാ�ി

നീ�ിയിരി�് 61,75,216

േജായി�്  ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 3 2016-17 വർഷെ� െ�പാവിഡ�� ഫ�് �ിര
നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം

��ിരി�്
(�പ)

2015-16 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2015-16 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
�� തീയതി

പലിശ
നിര�്

ബാ�ിെ�

േപര്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1

െജ.െജനം.635221/

12942തീയതി.
27.06.2014

1,01,91,667 - 27.06.2017 8.5%
സബ്
�ഷറി,
അ�മാലി

1,01,91,667

2
സി-13707, തീയതി
24.11.2014

1752605 - - 22.11.2017 8.75% 1752605

3
സി - 13706 തീയതി
28.01.2015

6618493 - - 28.01.2018 8.75% 6618493

4
എ.എ.നം.
419386/13705/ തീയതി
04.03.2015

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

5
സി - 13704 തീയതി
30.032015

8000000 - - 30.03.2018 8.75% 8000000 -

6 13695/തീയതി 8.4.2015 21,34,241 - 8.4.2018 8.75% ,, 21,34,241

7
എ.എ.നം.
419375/13694/
31.3.2015

22,99,360 31.3.2018 8.75% “ 22,99,360

8
13693 തീയതി
11.05.2015

50,64,555 11.05.2018 9% 50,64,555

9
13692 തീയതി
12.05.2015

3,42,321 16.05.2018 9% 3,42,321

10
13691 തീയതി
15.05.2015

17,34,714 16.05.2018 9% 17,34,714

11. എ.എ.നം.419424/13743 35,05,431 24.07.2018 9% 35,05,431

നീ�ിയിരി�് 4,57,46,462

േജായി�് ഡയറ�ർ

് ി



അനുബ�ം 4 2016-17 വർഷെ� െപൻഷൻ ഫ�് �ിര
നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം

രസീത് ന�ർ/
നിേ�പ�ീയതി

നിേ�പ�ക
(�)

ബാ�ിെ�

േപര്

2016-17 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2016-17 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1.

െജ.െജ
നം635222/12943/

27.06.2014

7,40,651
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5% 7,40,651

2.

െജ.െജ
നം635220/12941/

27.06.2014

22,98,466
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5% 22,98,466

3.
എ.എ നം419389/

22.04.2016
17,76,760

സബ്�ഷറി
അ�മാലി

22.04.2019 9% 17,76,760

4.

എ.എ
നം419389/13708/

07.04.2015

70,65,188
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

07.04.2018 8.75% 70,65,188

5.

െജ.െജ
നം635223/12944/

27.06.2014

4,05,926
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5% 4,05,926

6.

എ.എ
നം419423/13742/

24.07.2015

14,90,690
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

24.07.2018 9% 14,90,690

7.
െജ.െജ നം635218/
12939/27.06.2014

53,95,192
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5% 53,95,192

8.

െജ.െജ
നം635219/12940/

27.06.2014

37,37,588
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5% 37,37,588

നീ�ിയിരി�് 2,29,10,461

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 5 2016-17 വർഷെ� എൻേഡാ�െമ�� �ിര
നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക



�മനം എൻേഡാവ്െമ�്◌ിെ� േപര് രസീത് ന��ം തീയതി�ം
��ിരി�്

�ക(�)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2016-17 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം�മനം എൻേഡാവ്െമ�്◌ിെ� േപര് രസീത് ന��ം തീയതി�ം
��ിരി�്

�ക(�)

2016-17 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2016-17 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1 സി.എം. വി�ന�തിരി എൻേഡാവ്െമ�്
എ.എ നം 187494/12616

12942
20000 20000 04.12.2016 8.5% -

2 സി.എം. വി�ന�തിരി എൻേഡാവ്െമ�് എ.എ നം 261720/7991050003188 - - 08.12.2019 9% 20000

3
വി.ആർ െവ�ിേട ശ�രൻെമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം- /187495/12617 30000 30000 04.12.2016 8.5%

4.
വി.ആർ െവ�ിേട ശ�രൻെമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം.
261722/799010500031206

30000 8.12.2019 9% 30000

5.
െ�ാഫ..എ.ബാലക്◌ൃ�വാര�ർെമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം- /187493/12615 15000 - - 04.12.2016 8.5%

6.
െ�ാഫ..എ.ബാലക്◌ൃ�വാര�ർെമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 261721/79910500031200 15000 - 8.12.2019 9% 15000

7. േഡാ.�വർണ നാല�ാ�് െജ.െജ നം- /992012/15391 100000 20.08.2019 9% 100000

8.
േഡാ.എം.എസ്.േമേനാൻ
െമേ�ാറിയൽഎൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം- /635216/12937 17000 27.06.2018 9% 17000

9.
�ണിേവ �ി�ി കലാതിലകം/കലാ�തിഭ
എൻേഡാവ്െമ�്

192585/14813/22.04.2016 100000 22.04.2019 9% 100000

10. പി.എസ് ��രാമപ�ർ എൻേഡാവ്െമ�്
എ.എ നം
192584/14812/22.04.2016

600000 22.04.2019 9% 600000

11.
പ�ിതർ ഇ.വി.രാമൻ ന�തിരി
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം-
/383932/15109/08.07.2016

50000 08.07.2019 9% 50000

12.
െ�ാഫ..എൻ.േഗാപാലപിൈ�
െമേ�ാറിയൽ എൻേഡാവ്െമ�്

10.07.2015 5157 10.07.2019 9% 5157

13.
�ീ.��രാമപ�ർ െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 13658/10.07.2018 26561 10.07.2018 9% 26561

14. സി.എം.നീലക�ൻ എൻേഡാവ്െമ�് എ.എ നം001245/13266 100000 05.01.2018 8.75% 100000

15. സി.എം.നീലക�ൻ എൻേഡാവ്െമ�് എ.എ നം001246/13267 100000 05.01.2018 8.75% 100000

16.
പ�ിതരാജൻ ശാ�ര�ം കല��്
േഗാവി�ൻ ന��ാർ െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം001247/13268/

05.01.2018
200000 05.01.2018 8.75% 200000

17.
െ�ാഫ.എസ്.െവ�ിടക്◌ൃ�
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം001248/13269/

05.01.2015
250000 05.01.2018 8.75% 250000

18.
െ�ാഫ.ആർ.വാ�േദവൻ േപാ�ി
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം001249/13270/

05.01.2015
300000 05.01.2018 8.75% 300000

19.
െ�ാഫ.വി.െവ�ടരാജശർ�
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം001250/13271/

05.01.2015
300000 05.01.2018 8.75% 300000

20. േഡാ.എസ്.രാജ േശഖരൻ എൻേഡാവ്െമ�് എ.എനം327559/13929/07.09.2015 100000 07.09.2018 9% 100000

21.
ആർ.െക.�ീകാ� �മാരസ�ാമി&�ീമതി
ജയല�ിഎൻേഡാവ്െമ�്

െജെജ.നം.383970/15097 5,00,000 05.07.2019 9% 500000

22.
േഡാ.�  �േസാമൻ

എൻേഡാവ്െമ�്
െജെജ.നം992013./15392 200000 03.09.2019 9% 200000

നീ�ിയിരി�് 3013718

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 6 സർ�കലാശാലയിൽ നിലനിൽ�ു� മ�്
നിേ�പ�ള�െട �ിതി വിവര പ�തിക

�മ
ന�ർ

�ക/

നിേ�പതീയതി
ഇനം ബാ�്

പലിശ
നിര�്

രശീത്
ന�ർ/
അ�ൗ�്
നം.

നിേ�പ
കാലാവധി

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��
തീയതി

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

1
3,24,873 തീയതി

24.03.2016

െഡവല�്െമ�്
ഫ�്

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

6.5% 67057471342 91 ദിവസം 23.06.2016

2 3,30,138 തീയതി 22.06.2016 െഡവല�്െമ�് സബ് �ഷറി, 6.5% 91 ദിവസം 22.09.2016



ഫ�് അ�മാലി

3 3,35,488 തീയതി 22.09.2016
െഡവല�്െമ�്
ഫ�്

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

6.5% 91 ദിവസം 23.12.2016

4 3,40,925 തീയതി 23.12.2016
െഡവല�്െമ�്
ഫ�്

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

6.5% 91 ദിവസം 22.03.2017

5
2,03,50,390 തീയതി
27.08.2015

െഡവല�്െമ�്
ഫ�്

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

7.2 67291808802
ഒ�
വർഷം

26.08.2016

6
2,18,07,972 തീയതി
26.08.2016

െഡവല�്െമ�്
ഫ�്

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

5.75
ഒ�
വർഷം

27.08.2017

7. 1,58,39,475തീയതി03.03.2016 �.ജി.സി.�ാ�് �.ബി.ഐ.കാലടി 6.25 91 ദിവസം 02.06.2016

8. 1,60,86,289 02.06.2016 �.ജി.സി.�ാ�് �.ബി.ഐ.കാലടി 6.30 91 ദിവസം 01.09.2016

9.
1,63,36,949/

01.09.2016
�.ജി.സി.�ാ�് �.ബി.ഐ.കാലടി 6.25 91 ദിവസം 01.12.2016

10.
1,65,92,214/

01.12.2016
�.ജി.സി.�ാ�് �.ബി.ഐ.കാലടി 6.25 91 ദിവസം

01.03.2016(എഫ്.ഡി.
ക്േളാസ് െച�)

നീ�ിയിരി�് 21807972

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 7 2016-17 വർഷെ� �െ�ട�തനിം� ഓ�
സാൻ��കീ�് �ിര നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം.

രസീത്
ന�ർ

നിേ�പ�ക(�പ) നിേ�പ�ീയതി
പലിശ
നിര�്

കാലയളവ്
കാലാവധി�ർ�ിയാ�ു�
തീയതി

പലി ശ

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1 379792 2600807 04/03/2016 6.5%
46
ദിവസം

19.04.2016 21305 26,22,112

2 379792 2622112 19/04/2016 6.5%
46
ദിവസം

04.06.2016 21480 26,43,592

3 379792 2643592 04/06/2016 6.5%
46
ദിവസം

20.07.2016 21656 26,65,248

4 379792 2665248 20/07/2016 6.5%
46
ദിവസം

04.09.2016 21833 26,87,081

5 289692 2687081 04/09/2016 6.5%
46
ദിവസം

20.10.2016 22012 27,09,093

6 289620 2709093 20/10/2016 6.25%
46
ദിവസം

05/12/2016 21339 27,30,432

7 289576 2730432 05/12/2016 5.5%
46
ദിവസം

20.01.2017 18926 27,49,358

8 289517 2749358 20/01/2017 5.5%
46
ദിവസം

07.03.2017 19057 27,68,415

9 289517 2768415 07/03/2017 5.5%
46
ദിവസം

22.04.2017 19189 27,87,604

നീ�ിയിരി�് 27,87,604

േജായി�് ഡയറ�ർ


