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ഭരണഭാഷ – മാതൃഭാഷ,

         ന�ർ.െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3 / 407/2019                                    േകരളസം�ാന ഓഡി�് വ�

        

േജായി�് ഡയറ�ർ

രജി�ാർ,

�ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല
കാലടി.

സർ,
    
    വിഷയം :- േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് –�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2017-18    
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 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അ
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
�കാര�ം ഈ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ൈക��ി 2 (ര�് ) മാസ�ിനകം ഈ റിേ�ാർ�ിെല ഓഡി�് നിരീ�ണ�ളിൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി�് മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

വിശ��തേ

േജായി�് ഡ

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�ം സഹിതം)

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

4. ഓഫീസ് പകർ�്.



ഓഡി�് നട�ാൻ ഉ�രവാദെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ.െജേ�ാ േപാൾ,
േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�ിന് എ�� സമയം
01.06.2018 �തൽ 31.05.2019
വെര

ന�ർ. െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3/ 407/2019                                            തീയതി :19.03.2020

1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം പതി��ാം വ��്, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡ
ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാലാ നിയമം 38(6) വ��് എ�ിവ �ക

�റെ��വി�� കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2017-18 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 കാല
1993 നവംബർ 25-ന് സം�തസർ�കലാശാല �ാപിതമായി. സർ�കലാശാല �ാപന�ിന് അടി�ാനമായ
െല �ീ ശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസിെന പി�ളളി 1994-ൽ �ീ ശ�ര
സം�തസർ�കലാശാലാ നിയമം നിലവിൽ വ�. സം�തഭാഷ, ഇൻേഡാളജി, ഇൻഡ�ൻ സം�ാരം, ഭാഷ, തത
വിേദശഭാഷകൾ, േസാഷ�ൽ സയൻസ് എ�ിവയിൽ പഠന�ം ഗേവഷണ�ം സാധ�മാ�ക എ�ളള
സർ�കലാശാല�െട �ാപിതല��ം. സം�ാനെ�ാ�ാെക അധികാരപരിധി�ളള ഈ സർ�കലാശ
കാലടിയിൽ ഒ� �ഖ�േക��ം തി�വന��രം, പ�ന, �റ�ർ, ഏ�മാ�ർ, ��ർ, തി�ർ, െകായിലാ�ി, പ
എ�ിവിട�ളിലായി എ�് �ാേദശികേക�����്. ബി�ദ, ബി�ദാന�ര േകാ�കൾ� �റെമ ഗേവഷണരംഗ�
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�
�ാപന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് വിലയി��� ഏജൻസിയായ നാഷണൽ അസ�്െമ�് ആ
അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിലിെ� (NAAC) 'എ' േ�ഡ് അംഗീകാര�ം സർ�കലാശാല��്. സം�ാനെ� സം�ത
വികസന �വർ�ന��െട േനാഡൽ ഏജൻസിയായി സർ�കലാശാല �വർ�ി�വ��.

കാലടി �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2017-2018 വർഷ�ിെല ധനകാര� പ�ിക ഓഡി�് 
സർ�കലാശാല 1.4.2017 �തൽ 31.3.2018 തീയതി വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്, അവ�െട 
വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം പിൻവലി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�. ഓഡി�ിൽ കെ�
അപാകതകൾ അതാത് സമയം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട സർ�കലാശാല അധികാരി
��യിൽെ���ിയി��്. 30 അേന�ഷണ�റി�കൾ നൽകിയതിൽ 10 എ��ിന് മ�പടി ലഭി�ി��്. ഓ
പരാമർശ�ൾ�് ലഭ�മായ മ�പടികൾ പരിഗണി�േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�
േചർ�ിരി��ത്. �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�െട�ം േരഖക�െട�ം വിവര��
വിശദീകരണ�ിെ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. �ാപനം നൽകിയ െ
വിവര�ിെ�േയാ, ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് ഉ�രവ
ഉ�ായിരി��ത�

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് ത�ിക കാലയളവ്

േഡാ.എം.സി.ദിലീപ്
�മാർ

ൈവസ് ചാൻസലർ
01.04.2017 �തൽ
26.6.2017 വെര



േഡാ.പി.െക.ധർ�രാജൻ േ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലർ
(ഇൻചാർ�് )

27.6.17 �തൽ 30.11.17
FN     വെര

േഡാ.പി.െക.ധർ�രാജൻ ൈവസ് ചാൻസലർ
30.11.17 AN �തൽ
31.3.18 വെര

രജി�ാർ: േഡാ. �ി.പി. രവീ�ൻ

കാലയളവ് 01.04.2017 �തൽ 31.03.2018 വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ

കാലയളവ് 01.04.2017 �തൽ 31.03.2018 വെര

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

3 I (3) പ�തി െചലവ്

4 I (4) പ�തിേയതര െചലവ്

5 I(5) അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം

6 1(6)
�ാ���റി ധനകാര�ക�ി�ി�െട �വർ�നം
ഫല�ദമ�.

7 1(7)
വാർഷികകണ�കൾെ�ാ�ം അ�ബ�േരഖകൾ
ത�ാറാ�ി സമർ�ി��ി�



8 1(8) �ിരനിേ�പ രജി��ക�െട പരിപാലനം ��ികരമ�

9 1(9) സർ�കലാശാല അ�ൗ�ി�് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�

ഭാഗം -2-വരവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

10 2 (1) െകായിലാ�ി �ാേദശികേക�ം

11 2 (2) ഇം�ീഷ് വ��്

ഭാഗം -3- െചലവ് ഭാഗെ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

12 3(1)
വിരമി�ൽ തീയതി�േശഷ�ം അ��ാപികെയ
േസവന�ിൽ �ടരാൻ അ�വദി��

13 3 (2)
അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം ആ�ിെല
േഭദഗതിയ�സരി�് �ാ���് േഭദഗതി െച�ാ�ത്

14 3 (3)
സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത അസി��് ത�ികയിൽ
നിയമനം

15 3 (4)
ജീവന�ാർ�ം അ��ാപകർ�ം ശ�ള പരി�രണ
�ടി�ിക അ�വദി�തിെല അപാകതകൾ

16 3(5) സറ�ർ ശ�ളം അധികമായി അ�വദി�

17 3 (6) സമയബ�ിത ഹയർേ�ഡ് അ�വദി�തിെല അപാകത

18 3 (7)
�ാഗ് ഷി�് േ�ാ�ാം – അധികം അ��ാപകെര
നിയമി�തി�െട അധിക െചലവ്

19 3 (8)
േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി�യാ�െട ശ�ള�ം
െപൻഷ�ം ���ി നി�യി�ി�ി�

20 3 (9)
േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി� ജീവന�ാരി�് ശ�ള /
െപൻഷൻ പരി�രണ �ടി�ിക അധികമായി അ�വദി�

21 3 (10)
��ംബ െപൻഷൻ ൈക���വ�െട െമഡി�ൽ
അലവൻസ്

22 3 (11)
യാ�ാ നിര�് അ�വദനീയമായ നിര�ിൽ ��തൽ
നൽകി

23 3 (12) പരീ� �ല� നിർ�യം ദിനബ� അധികം നൽകി

24 3(13)
സർ�കലാശാലയിൽ നട�ി വ�� എം.പി എഡ്
േകാ�ിന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടീ�ർ
എജ�േ�ഷെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�

25 3(14) സർ�കലാശാലയിെല പർേ��കളിെല അപാകതകൾ

26 3(15) �ൻ��കൾ യഥാസമയം �മീകരി��ി�.

27 3(16)
സിൻഡിേ��് തീ�മാന�ിൽ നി�ം വ�തിചലി�്
നട�ിയ പർേ��കൾ�് അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി� –
തട�ം – 795900 �പ

28 3(17)
സർ�കലാശാല കാലടി കാ�സിൽ ഓവർെഹഡ് വാ�ർ
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   ബ�ജ�്
സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ബഡ്ജ�് 18.03.2017 �ം ���ിയ ബഡ്ജ�് 24.03.2018 �ം േ
സിൻഡിേ��് േയാഗ�ൾ പാ�ാ�ിയി��്. ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക വരവ് 2,118,015,600 �പ�ം ആെക െ
2,243,068,700 �പ�മാണ്. ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക വരവ് 1,444,234,090�പ�ം ആെക െ
1,362,592,180�പ�മാണ്. എ�ാൽ വാർഷികകണ�കൾ �കാരം യഥാർ� വരവ് 96,64,60,455 �പ�ം െ
1,01,74,57,638�പ�മാണ്.

യഥാർ� വരവ് ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള വരവിൽ നി�ം 477,773,635�പ�ം യഥാർ� െചലവ് ��
ബഡ്ജ�ിൽ നി�ം 34,51,34,542 �പ�ം �റവാണ്. വരവ് െചല�കളിെല ഈ വ�ത�ാസം ശീർഷകം തിരി�് 
േചർ��.

ശീർഷകം

വരവ്

വ�ത�ാസം

െചലവ്

വ�ത�ാസംബഡ്ജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം
ബഡ്ജ�്

എ�ിേമ�്
യഥാർ�ം

പ�തിേയതര
വിഹിതം

674,979,910 633,251,948 -41,727,962 700,262,000 611,808,982 -88,453,018

പ�തി
വിഹിതം

363,214,500 97,000,000 -266,214,500 255,807,780 137,366,281 -118,441,499

ഇയർ മാർ�്ഡ്
ഫ�്

5,769,000 3,761,758 -2,007,242 5,769,000 4,325,534 -1,443,466

െഡബ്�്സ്&
െഡേ�ാസി�്സ്

400,270,680 232,446,749 -167,823,931 400,753,400 263,956,841 -136,796,559

ആെക 1,444,234,090 966,460,455 -477,773,635 1,362,592,180 1,017,457,638 -345,134,542

1-2   വാർഷിക കണ�ുകൾ ത�ാറാ�ു�തിൽ കാലതാമസം
1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 38(2) �കാരം വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാ
ഓഡ ി�ിന് സമർ�ിേ��ത് സർ�കലാശാല രജിസ ്�ാ�െട �മതലയാണ്. കണ�കൾ സമർ�ിേ
സമയപരിധിെയ��ി സർ�കലാശാലാ നിയമ�ിൽ പരാമർശമിെ��ി�ം 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓ
നിയമം വ��് 9(1) �കാര�ം, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 15(3) �കാര�ം വാ
കണ�കൾ ഹാജരാ��തിന് നി�ർഷി�ി�ളള സമയപരിധി അതാത് സാ��ിക വർഷം അവസാന
മാസ�ി�ളളിൽ എ�താണ്. 2005 െല �ീശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല േഭദഗതി നിയമ�കാരം ഓ
െച� കണ�കൾ അ�� മാർ�് 1 ന് �ൻപ് സർ�ാരിന് സമർ�ി�ണം. േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ക
സമയ പരിധി�ളളിൽ വാർഷിക കണ�കൾ സമർ�ി�ാൽ മാ�േമ സർ�കലാശാല നിയമ�
സമയപരിധി�ളളിൽ ഓഡി�് െചയ ്ത കണ�കൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി�വാൻ സാധി�ക�ള�. നിയമ�കാരം
18 െല കണ�കൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ��ത് 31-07-2018 ന് �ൻപായി��. എ�ാൽ
കണ�കൾ ഓഡി�ിന് നൽകിയത് 01-10-2019 ൽ മാ�മാണ്. വാർഷികകണ�കൾ സമയപരിധി�
ത�ാറാ��തി�ം സിൻഡിേ��ിൽ വ�് അംഗീകാരം േന��തി�ം ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ ന
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-3   പ�തി െചല�
വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�ം സർ�ാരിൽ നി�ം പ�തിവിഹിതം ധനസഹായമായി 97,000,000 �പ തൻ



ലഭി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട അടി�ാനവികസന�ിനായി തൻവർഷം 137,366,281�പ (പ�തിവിഹ
െചലവഴി�ി��്. ഓഡി�് വർഷെ� െചലവിെ� ശതമാനം 70.6 ആണ്. �ൻവർഷെ� അേപ�ി�് ��തൽ
െചലവഴി�ാൻ കഴി �ി��്.

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

േ�ാത�് വരവ് െചലവ് െചലവ് ശതമാനം

തന� വ�മാനം 2,92,71,948
611,808,982

         96.6സർ�ാർ ധനസഹായം 60,39,80,000

ആെക 63,32,51,948 611,808,982

തന� വ�മാന�ി�ം സർ�ാർ ധനസഹായ�ി�ം �ൻവർഷെ� അേപ�ി�് വർ�നവ് ഉ�ായി��്. പ�തി
െചലവിൽ ധനക�ി ഒഴിവാ�� തര�ിൽ െചലവ് �മീകരി�വാൻ കഴി�ത് ഏെറ �േ�യമാണ്. 
വർഷ�ളിൽ തന�വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം അ�വഴി െചല�ക�ി ഒഴിവാ��തി�ം ��തൽ 
പതി�ിേ��താണ്

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

1-6   �ാ��ൂ�റി ധനകാര�ക�ി�ിയുെട �പവർ�നം ഫല�പദമല�.
സർ�കലാശാലയിെല ധനകാര�ക�ി�ി�െട �വർ�നം, അധികാര�ൾ, ഘടന എ�ിവെയ��ി സർ�കലാ
നിയമ�ി�ം (iv(21)) �ാ���ി�ം (ix(45-47)) വ��മായി �തിപാദി�ി��്. ധനകാര�ക�ി�ി ���
��മാസ�ിെലാരി�െല�ി�ം േയാഗം േചർ�് സർ�കലാശാല�െട കണ�കൾ പരിേശാധി�ക�ം െ
സംബ�ി� �പാർശകൾ ��പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ക�ം െച�ണം. സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക ബ
എ�ിേമ�് പരിേശാധി�് സിൻഡിേ��ിന് ആവശ�മായ ഉപേദശം നൽ�വാൻ ധനകാര�ക�ി�ി ഉചിതമായ സമ
േയാഗം േചേര�താണ്. സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ത�ാറാ�ി കഴി�േ
ധനകാര�ക�ി�ി േയാഗം േചർ�് വാർഷിക കണ�കൾ പരിേശാധി�് അഭി�ായ�േളാെട സിൻഡിേ�
സമർ�ി�ണം. സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക നില, വാർഷിക കണ�കൾ എ�ിവ ധനകാര� ക�ി�ി 
പരിേശാധന�് വിേധയമാ��ിെ��് വാർഷികകണ�കളിൽ വർഷം േതാ�ം ആവർ�ി�� അപാകതകളിൽ
വ��മാണ്. സർ�കലാശാലാ നിയമ�ിൽ അ�ശാസി�� അധികാര�ൾ �േയാഗി��തി�ം ക
നിർ�ഹി��തി�ം �ാ���റി ധനകാര�ക�ി�ി �� �ലർേ��താണ്.

1-7   വാർഷികകണ�ുകൾെ�ാ�ം അനുബ�േരഖകൾ ത�ാറാ�
സമർ�ി�ു�ില�
അ�ൗ�ി�് മാനദ��ൾ �കാരം വാർഷികകണ�കൾെ�ാ�ം സമർ�ിേ�� ബാലൻസ്ഷീ�് സമർ�ി�
വാർഷികകണ�കൾെ�ാ�ം സമർ�ി�ി�� ആ�ി-ബാധ�താ പ�ിക യഥാർ� ആ�ി ബാധ�ത



�തിഫലി�ി��ി�. സർ�കലാശാല�് കാലടിയിെല �ഖ�േക��ി�ം മ�് എ�് �ാേദശിക േക��ളി�മായി �
െക�ിട���െ��ി�ം ഇവ�െട വിലനിർ�യം നട�ി ആ�ി രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�. ഓേരാ ഇന�ി
െലഡ്ജർ നീ�ിയിരി�് �കാരം �യൽ ബാലൻസ് ത�ാറാ�ി എ�ാ വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം അ�
െച�െ�േ�ാ എ�് ഉറ�ാ�ിയി�ി�. ഡിമാൻഡ്,കള�ൻ,ബാലൻസ് പ�ിക ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ാ�തിനാൽ 
ഇന�ി�ം പിരിെ���ാ�� �ക സംബ�ി�� വിവര�ൾ ലഭ�മ�. കാഷ്��് എൻ�ിെ�ാ�ം ത�ാറാേ
സബ്സിഡിയറി െലഡ്ജ�കൾ പരിേശാധന�് നൽകിയി�ി�.

1-8   �ിരനിേ�പ രജി�റുകള�െട പരിപാലനം തൃ�തികരമല�
സർ�കലാശാല�് അ�മാലി സബ്�ഷറിയിൽ വിവിധ ഇന�ളിലായി �ിരനിേ�പ���്. 2
സാ��ികവർഷം കാലാവധി �ർ�ിയായ നിേ�പ��െട �നർനിേ�പ വിവര�ൾ രജി��കളിൽ േച
31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് സാ��െ���ിയി�ി�. കാലാവധി �ർ�ിയായ െപൻഷൻ,വികസനഫ�് നിേ�പ
പിൻവലി�് അ�മാലി സബ്�ഷറിയിെല ടി.എസ്.ബി - 262േല�് മാ�ിയി��്. സർ�കലാശാല�് വ
ആവശ��ൾ�ായി സർ�ാർ നൽ�� �ാ�ക�ം ഈ അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി��ത്. ആയത
ടിഎസ്ബിയിേല�് മാ�ിയ നിേ�പ�ൾ ഏത് ആവശ��ിനായി ഉപേയാഗി� എ�് വ��മ�. 2
സാ��ികവർഷം മ�് നിേ�പ�ൾ എ� ഇന�ിൽ 27.08.2017 -ൽ കാലാവധി �ർ�ിയാ�� 2,18,07,972
�ിരനിേ�പ നീ�ിയിരി��്. എ�ാൽ 2017-18 െല വാർഷികകണ�കൾെ�ാ�ം മ�് നിേ�പ�
നീ�ിയിരി�് വിവര�ൾ നൽ�കേയാ രജി�ർ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�കേയാ െച�ി�ി�.

1-9   സർ�കലാശാല അ�ൗ�ി�് ച��ൾ രൂപീകരി�ി�ില�
ബഡ്ജ�്, ധനാഗമം, ധനവിനിേയാഗം എ�ിവ നിയ�ി��തിനാവശ�മായ ച���ം മാന��ക�ം സർ�കല
�പീകരി�ി�ി�. ബഡ്ജ�് ത�ാറാ�ൽ, ധനവിനിേയാഗം എ�ിവ സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട �ാ�
ആ�ി�ം �േത�ക പരാമർശ�ളി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, ബഡ്ജ�് മാന�ൽ, �ഷറി േകാഡ്, അ�ൗ�് േ
എ�ിവയിെല നിർേദശ�ൾ�് ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��ി സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക ഇടപ
�മെ���ാ��താെണ� സിൻഡിേ��് തീ�മാന�കാരമാണ് ധനസംബ�മായ ഇടപാ�കൾ �മെ���ിയി�
നിലവി�� അ�ൗ�ി�് മാനദ��ൾ �കാരം സ�ർ�മായ വാർഷികകണ�കൾ ത�ാറാ�ി നൽ��
സർ�കലാശാല സ��മായി അ�ൗ�ി�് ച��ൾ �പീകരിേ����്.

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

2-1   െകായിലാ�ി �പാേദശിക േക��ം
ഇ-�ാ�്സ് -വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് സർ�കലാശാല�് നൽകിയി�ി�
സർ�ാരിൽ നി�് ഫീസ് ആ��ല�ം ലഭി�� വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് ഇ -�ാ�്സ് ലഭ�മാ�� 
സർ�കലാശാലാ ഫ�ിേല�്�തൽ�േ��താണ്.ഇ �ാ�്സ് അെ�ൗ�ിൽ 2017-18 സാ��ിക വർഷം ല
ഫീസ് ആ��ല�ം ഇനം തിരി�് സർ�കലാശാലയിേല�് അടവാ�ിയി�ി�. 31.03.2018 -ൽ 22,37,770.50 �പ
ഫ�ിൽ നീ�ിയിരി��്. ഈ �ക ഇനം തിരി�് അതാത് അ�ൗ�് െഹ�കളിൽ അടവാ��തി�� അടിയ
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-2   ഇം�ീ� വകു�്
കാ� ബു�് സൂ�ി�ു�തിെല അപാകതകൾ
ഡി�ാർ�െമ�ൽ സി�ം �ർ�മായ രീതിയിൽ നട�ാ�ിെ�ാ�് സർ�കലാശാല 8.7.2013-ൽ �റെ��വി� എ. ഡ
/5268 /എസ്.എസ്.�.എസ് /2009 ന�ർ സർ�കലാശാലാ ഉ�രവിെ� ഖ�ിക 14- ൽ കാഷ് 
അ�ബ�േരഖക�ം ��ിേ�� വിധം വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഈ നിബ�നകൾ പാലി�ാെതയാണ് 
��് ��ി�ിരി��ത്. കാഷ് ��് ദിവേസന േ�ാസിംഗ് നട�ി വ��േമധാവി,െസ�ൻ ഓഫീസർ, അസ
എ�ിവർ ഇനിഷ�ൽ േരഖെ���ി ��ി�ണെമ�ാണ് ഉ�രവിൽ നിർേ�ശി�ിരി��െത�ി�ം വ��േമധാ



െസ�ൻഓഫീസ�ം കാഷ്��് പരിേശാധി�ി�ി�. 
കാഷ് ��് വർഷാ��േ�ാസിംഗ് നട�ി പാ�്��മായി െപാ��െ���ിയി�ി�. റി�ൺസിേ
നട�ാ�തിനാൽ വര��കകൾ പാ�്��ിൽ േരഖെ���ാ��ം  ഡി.ഡി കള�� നൽകിയത് പാ�്�
വര� വ�ാ��ം അധി�ത�െട ��യിൽെ��ി�ി�. കാഷ്��് പാ�് ��മായി ബ�െ���ി പരിേശാധി�
�കക�ം വരവിെല��വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

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

3-1   വിരമി�ൽ തീയതി��ുേശഷവും അ��ാപികെയ
േസവന�ിൽ തുടരാൻ അനുവദി�ു�ു
1994-െല �ീശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാലാനിയമം വ��് 31[3] അ�സരി�് സർ�കലാശാലാ അധ�ാപ
വിരമി�ൽ �ായം 60 വയ�ം മ�് അധ�ാപക അനധ�ാപക ജീവന�ാ�േടത് 56 വയ�മായി നിജെ���ിയ
എ�ാൽ സർ�കലാശാലാനിയമ�ിെല ഈ വ��് 1.12.2017 �തൽ േഭദഗതി െച�തിൻ�കാരം �.ജി.സി േയാഗ�ത
അധ�ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം 60 വയ�ായിരി�ക�ം ഇവ�െട വിരമി�ൽ ത
അ�ാദമികവർഷ�ിനിടയിൽ വ�ാൽ അ�ാദമികവർഷാവസാനം വെര �ടരാൻ അ�വദി�
േസവനാ��ല��ൾ േകരള സർ�ീസ് ച��ൾ ഭാഗം 1, ച�ം 60 സി �െട അടി�ാന�ിൽ നിർ�യി�െ�
െച�ം. �.ജി.സി �ീമിൽ വരാ� അധ�ാപക�െട�ം മ� സർ�കലാശാലാ ജീവന�ാ�െട�ം കാര��ിൽ സ
ജീവന�ാർ�് ബാധകമായി�ളള�ം ഗവൺെമ�് കാലാകാല�ളിൽ തീ�മാനി���മായ �ായപരിധി
വിരമി�ൽ �ായം.സർ�കലാശാലയിൽ  ഡാൻസ് [ േമാഹിനിയാ�ം ] അധ�ാപികയായ �ീമതി എം. എസ് 
10.12.1997- ലാണ് േസവന�ിൽ �േവശി��ത്. ജനനതീയതി 25.02.1961 ആയ ഈ അധ�ാപിക�് 56 
തിക�� െഫ�വരി മാസ�ിെ� അവസാനദിവസമായ28.02.2017-ൽ ഇവർ േസവന�ിൽ 
വിരമിേ��താണ്.എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിെല അധ�ാപികെയ�നിലയിൽ സർ�കലാശാലാനിയമം വ��് 2
, 31 [ 3 ] എ�ിവ �കാരം ഇവ�െട വിരമി�ൽ �ായം 60 വയ�ായതിനാൽ 60 വയ�വെര േസവന�ിൽ �ട��
ബ�. ൈഹേ�ാടതിയിൽനി�് അ��ല ഉ�രവ് േനടി 28.02.2017-� േശഷ�ം േസവന�ിൽ �ടർ�വരിക
ഇതിനിടയിൽ സർ�കലാശാലാനിയമം 31[3] വ��ിന് 1.12.2017 �തൽ േഭദഗതി വ��ക�ം േനാൺ �. ജ
അധ�ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം സർ�ാർ ജീവന�ാ�േടതിന് �ല�മാ�ക�ം െച�. ഈ േഭദഗത
അടി�ാന�ിൽ �ീമതി എെ◌ഷ 1.12.2017-തീയതി വ�് വിരമി�തായി കണ�ാ�ി സർ�കലാശാല 31.05.2
ഉ�രവിറ�ി. എ�ാൽ േമൽ�റ� സർ�കലാശാലാ ഉ�രവ് നട�ിലാ��ത് വില�ിെ�ാ�് 
ൈഹേ�ാടതി 5.06.2018-ന് ഇട�ാലഉ�രവ് �റെ��വി�. �ടർ�് 20.12.2018-ന് വീ�ം ൈഹേ�ാടതിയിൽ
ഇട�ാലഉ�രവ് ഉ�ായതിൽ 56 വയ�ി�േശഷം സർ�ീസിൽ �ട�വാൻ അർഹതയിെ��് കെ��കയാെണ
അവർ ഇ�ാലയളവിൽ വാ�ിയ ശ�ളം തിരി�ട�െകാ�ാെമ�് സ�തി�് േബാ�് ഹാജരാ�
നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ ഇവർ ഹാജരാ�ിയ േബാ�് േകാടതി വിധി�് അ��തമെ��് ലീഗൽ വ
പരിേശാധി�് അഭി�ായെ��തിനാൽ േകസിെ� അ�ിമവിധി�േശഷം �ടർനടപടികെള��ാ��താെ
സർ�കലാശാല തീ�മാനെമ��ക�ം ഈ അധ�ാപിക ഇേ�ാൾ ശ�ളമി�ാെത േജാലിയിൽ �ട�ക�മാണ്. 
�ടർ�യായി മാ�ിവ��തിനാൽ അ�ിമവിധി ഇ�വെര സർ�കലാശാല�് ലഭ�മായി�ി�. ഈ വിഷയ
സാധ�മായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം �മം ഉ�ായി�ി�. സർ�കല
�പീകരി�ി�് കാൽ ��ാ�് കഴി�െവ�ി�ം ആ�ി�ം �ാ���ി�ം കാലാ��തമായ േഭദഗതികൾ വ��
സർ�കലാശാല ��ി�ാ�താണ് ഇ�ര�ിെലാ� �തിസ�ി� കാരണമായത്. ആ�ിെ��ം �ാ���ി
േഭദഗതി�ൾെ�െട നിയമപരമായ വിഷയ�ൾ ൈകകാര�ം െച��തിന് ലീഗൽ അസി��ിെ� ത
സർ�കലാശാലയിൽ ഉെ��ി�ം ഈ േസവനം സർ�കലാശാല �േയാജനെ����തായി കാ��ി�.

3-2   അധ�ാപകരുെട വിരമി�ൽ �പായം - ആ�ടിെല
േഭദഗതി��നുസരി�് �ാ��ൂ�് േഭദഗതി െച�തി�ില�
1994-െല �ീശ�രാചാര� സം�തസർ�കലാശാലാനിയമം വ��് 31[3] അ�സരി�് സർ�കലാശാലാ അധ�ാപ



വിരമി�ൽ �ായം 60 വയ�ം മ�് അധ�ാപക അനധ�ാപകജീവന�ാ�െേടത് 56 വയ�
അ�ാദമികവർഷ�ിനിടയിൽ 60 വയ�് �ർ�ിയാ�� അധ�ാപകർ�് അ�ാദമികവർഷം അവസാനി��
േസവന�ിൽ �ട��തിന് അ�വാദം നൽ�� െക . എസ് . ആർ -െല ച�ം 60 [c ] �െട ആ��ല�ം സർ�കലാ
അധ�ാപകർ�് ബാധകമാെണ� വ�വ� സർ�കലാശാലാനിയമ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ാ�തിനാൽ സർ�കലാ
അധ�ാപകർ 60 വയ�തിക�� മാസ�ിെ� അവസാനദിവസം േസവന�ിൽനി� വിരമി�ണെമ�ം ച�ം 
�െട ആ��ല�ം നൽകി അ�ാദമികവർഷ�ിെ� അവസാനം വെര േസവന�ിൽ �ടരാൻ അ�വദി��െ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� 30.11.2015-െല ബി 3 /32 /2015 നം. ക�ി�െട സർ�കലാശാലെയ അറിയി�
�തിസ�ി തരണം െച��തിന് സർ�കലാശാലാനിയമ�ിെല വ��് 31 േഭദഗതി െച��തി�് സർ�കല
തീ�മാനി�ക�ം ഇതിനായി നിയമസഭയിൽ ബിൽ െകാ�വ�ക�ം െച�. സർ�കലാശാലാനിയമ�ിെല 
വ��് 1.12.2017 �തൽ താെഴ�റ�ം വിധം േഭദഗതി വ��ിയി��്.�. ജി.സി േയാഗ�ത�ളള അധ�ാപക�െട വിരമ
�ായം 60 വയ�ായിരി�ക�ം ഇവ�െട വിരമി�ൽ തീയതി അ�ാദമികവർഷ�ിനിടയിൽ വ
അ�ാദമികവർഷാവസാനം വെര �ടരാൻ അ�വദി�ക�ം േസവനാ��ല��ൾ േകരള സർ�ീസ് ച��ൾ ഭാഗം
60 സി-�െട അടി�ാന�ിൽ നിർ�യി�െ��ക�ം െച�ം. �.ജി.സി �ീമിൽ ഉൾെ�ടാ� അധ�ാപക�െട�
സർ�കലാശാലാ ജീവന�ാ�െട�ം വിരമി�ൽ �ായം സർ�ാർ ജീവന�ാർ� ബാധകമാ�ിയി�ളള�ം സ
കാലാകാല�ളിൽ തീ�മാനി���മായ �ായപരിധിയായിരി�ം.

സർ�കലാശാലാനിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ിെയ�ി�ം അധ�ാപക�െട വിരമി�ൽ തീയതി സംബ
സർ�കലാശാലാ�ാ���ിൽ േഭദഗതിെയാ�ം വ��ിയി�ി�. �ാ���് അധ�ായം 1, �ൾ 2[എ]-യിൽ അ�ാദമിക 
എ�ത് �ൺ മാസെ� ആദ�ദിവസം �ട�ി പിെ� വർഷം െമയ് 31-ന് അവസാനി�� 12 മാസ കാലയളെ
�ാ���് അധ�ായം 3 , �ൾ 10 -ൽ അധ�ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം 60 വയെ��മാണ് േചർ�ി�
അധ�ാപകർ�് അ�ാദമികവർഷം അവസാനി���വെര േസവന�ിൽ �ട��തിന് അ�വാദം നൽ�� െക 
. ആർ -െല ച�ം 60 [c ] �െട േനാ�് 8 അ�സരി�് �ൈല 1-� േശഷം ജനനതീയതി വ�� അധ�ാപകർ�
അ�ാദമികവർഷ�ിെ� അവസാനം വെര േസവന�ിൽ �ടരാൻ അർഹത�ളളത്. േനാ�് 11 – അ�സ
അ�ാദമികവർഷം മാർ�് 31 -� േശഷ�ം നീ�ിയി�ളള �ാപന�ളിെല അധ�ാപകർ മാർ�് 31-� 
വിരമിേ���മാണ്. അ�ാദമികവർഷ�ിെ� അവസാനം വെര േസവന�ിൽ �ടരാൻ അധ�ാപകർ�് അ
നൽ�� േകരള, കാലി��്, എം.ജി സർ�കലാശാലക�െട �ാ���കൾ �ൾ 60 [ സി ] - െയ അടി�ാനെ�
ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��ിയവയാണ്. �ാ���ിെല അവ��ത�ലം �ൺ ജനനമാസമായ അധ�ാപകൻ �ൺ
വിരമിേ��തി� പകരം വിരമി�ൽ തീയതി അ�ാദമികവർഷ�ിെ� അവസാനദിവസമായ ഏ�ിൽ 30 വെര
നൽകാനിടവ�ി��്. ഇനി�ം ഇ�ര�ി�ളള അവകാശവാദ�ൾ ഉ�യി��തിനിട നൽ
,അർ�ശ��ിടയി�ാ�വിധം �ാ���് േഭദഗതി െച�വാൻ അടിയ�ിരനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-3   സർ�ാർ അംഗീകാരമില�ാെത അസി��� ത�തികയിൽ
നിയമനം
ഫയൽ നം എ ഡി ബി /1242/എസ്.എസ്.�.എസ് /2017[1]

ഫയൽ നം എ ഡി ബി / 9193/എസ്.എസ്. �.എസ് /2018

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ [ ബി ]വ��ിെ� 8.06.2004 െല GO [MS] നം 60/2004 ഉ�രവിൽ സർ�കലാശാല�് അ
നൽകിയി�ളള അസി��് ത�ിക�െട എ�ം 52 ആണ്. അസി��മാ�െട നിയമന നടപടികൾ സർ�കലാശാല 
ൽ നട�ക�ം 63 േപർ�് നിയമനം നൽ�ക�ം െച�തിനാൽ ത�ികകൾ�് സർ�ാർ േപാ�് അ
നൽ�കയാ��ായത്. സർ�കലാശാല�െട ശ�ളയിന�ിെല െചലവിേല�് സർ�ാരിൽ നി�ം �ാ�് ലഭ
ത�ികകൾ�് ടാസി�് അ�വൽ ഉളളതായി കണ�ാ�ാെമ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് �ിൻസി�ൽ െസ
23.11.1999-െല 29000 /ബി2 /98 നം. ക�ിൽ അറിയി�ി��. ഈ ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 05.01.2000-ൽ േ
സർ�കലാശാലാ സിൻഡിേ��് േയാഗം 1997-98 സാ��ികവർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല�് �ാ�് കി�ിെ�ാ�
േപാ�കൾ അടി�ാനെ���ി അസി��് േ�ഡ് -2ത�ികയിൽ 63-ഉം െസല�ൻ േ�ഡ് അസി��് ത�ിക
15-ഉം ഉൾെ�െട ആെക 78 ത�ികകൾ അസി��് േകഡറിെല �ാഫ് െ�ങ്ത് ആയി നിജെ���ി. �



അ�ാലയളവിൽ അന�� േസവനവ�വ�യിൽ ജീവന�ാർ േജാലി െച�ി�� 15 ത�ികകൾ മാ�ി നിർ�ി ബ
63 ത�ികകളിൽ സർ�കലാശാല റ�ലർ നിയമനം നട�ക�ം െച�.

സർ�കലാശാല�െട ഭരണനിർ�ഹണം �ഗമമായി നട�വാൻ നിലവി�ളള അസി��് ത�ി
അപര�ാ�മായതിനാൽ ടാസി�് അ�വൽ ഉളള 15 ത�ികകൾ �ന�ാപി�വാ�ം അതിേല�് താ�ാലികനി
നട�വാ�ം 30.06.2018-ൽ േചർ� 169-ാമത് സിൻഡിേ��് േയാഗം തീ�മാനെമ��. ഈ തീ�മാന�ിെനതിെ
എസ്. സി �െട അസി��് റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഉേദ�ാഗാർ�ി ബ�െ�� േരഖകൾ സഹിതം സർ�ാരി� നൽ
നിേവദനം പരിഗണി�് അസി��് ത�ികയിൽ താ�ാലികനിയമനം നട�ാ�ളള സർ�കലാശാല�െട തീ�
റ�െച�് ��വൻ ഒഴി�ക�ം പി. എസ്. സി �് റിേ�ാർ�െച�് വിവരം അറിയി�വാൻ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ [ബി]വ�
30.10.2018-െല ബി 2 /220 /2018 ക�ി�െട സർ�കലാശാല�് നിർേ�ശം ലഭി�. ഈ നിർേ�ശ
നിയമനാ�മതിയായി പരിഗണി� സർ�കലാശാല സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാനപ�തി�് ഒെരാഴിവ് നീ�
ബാ�ി�ളള 14 അസിസ്ററ�് ഒഴി�ക�ം പി. എസ്. സി �് റിേ�ാർ� െച�ക�ം 14 േപർ�് േനരി�ം ഒര
സമാശ�ാസ െതാഴിൽദാനപ�തി �കാര�ം നിയമനം നൽ�ക�ം െച�.

1994-െല സം�തസർ�കലാശാലാ നിയമം വ��് 14, ഉപവ��് 2 [ എ�് ] അ�സരി�് സർ�കലാശാല
ത�ികകൾ ��ി�വാൻ സിൻഡിേ��ിന് സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി ആവശ�മാെണ�ിരിെ� സ
അ�മതിയി�ാ� ത�ികകൾ പി.എസ്. സി�് റിേ�ാർ�് െച�് നിയമനം നട�ിയ നടപടി നിയമവി��
ആയതിനാൽ സർ�ാർ അ�മതിയി�ാ� 26 അസി��് ത�ികകൾ�് അംഗീകാര�ം ഈ ത�ികകളിൽ നി
നട�ിയ നടപടി�് ധനകാര�വ��ിൽനി�് സാ�കരണ�ം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-4   ജീവന�ാർ�ും അധ�ാപകർ�ും ശ�ളപരി�കരണ
കുടി�ിക അനുവദി�തിെല അപാകതകൾ
1.07.2014 �ത�ളള ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക അ�വദി��മായി ബ�െ��് ��യിൽെ�� അപാകതകൾ 
േചർ��.

1. അനധ�ാപകജീവന�ാർ

�മ
നം

േപ�ം
ത�ിക�ം

അധികം
ൈക��ിയ�ക

അധിക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
ബിൽ
നം

1.
ൈഹംസ്
ഹിലാരി,

അസിസ്ററ�്
818

പരി�രി� െ�യിലിൽ 6/15-ൽ 33900
�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി
16980/ എ� പരിഗണി�.311-6/15 ൽ

17420 അ�വദി�ി��്

81-
4/2017

2.

േജാബി
േതാമസ് പി
�റി�ൽ

അസി��്

614

പരി�രി� െ�യിലിൽ 1/15-ൽ 26500
�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി
12550/ എ�പരിഗണി�.920-1/15 ൽ

12880 /അ�വദി�ി��്

72-
4/2017

3.
പി.എസ്

റഷീദ്, ഇല.
ഓവർസിയർ

3169
7/2015-െല �ടി�ിക ര� തവണ

അ�വദി�.
70-

4/2017

4.
ആർ ബി�,
അസി��്

845

പരി�രി� െ�യിലിൽ 12/15-ൽ 34800
�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി 17420
/ എ�പരിഗണി�.870-12/15 ൽ 17860 /

അ�വദി�ി��്

264-
6/2017

900 ''



5. സേ�ാഷ്
�മാർ ആർ
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

900 പരി�രി� െ�യിലിൽ 12/14-ൽ
42500�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി 20740
/ എ�പരിഗണി�.917-1/16 ൽ

12/14�തൽ 9/15 വെര�ളള ഇൻ�ിെമ�്
�ടി�ിക അ�വദി�ി��്

6.

എസ് ഗീത,
െസല. േ�ഡ്

ക���ർ
അസി��്

1440

പരി�രി� െ�യിലിൽ 12/15-ൽ 63900/
�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി
30610/ എ�പരിഗണി�.995-2/16 ൽ

12/15-െല ഇൻ�ിെമ�് �ടി�ിക
അ�വദി�ി��്

''

7.

അഹ����ി
പി.പി, െസല.

േ�ഡ്
അസി��്

1075

പരി�രി� െ�യിലിൽ 1/16-ൽ 45800/
�പ അടി�ാനശ�ളം

അ�വദി�േ�ാൾ േ�ാൺ സാലറി
22360/ എ�പരിഗണി�.969-1/16 ൽ

22920/ അ�വദി�ി��്

275-
6/2017

8.

എ.
��രൻ,െസല.

േ�ഡ്
ക���ർ

അസി��്

927
ഇൻ�ിെമ�് 6/15-ലാെണ�ി�ം 5/15-ൽ

അ�വദി�.
275-

6/2017

9.

സ�ീ�ി എം.
ആ�ണി,
െട�ി�ൽ
അസി��്

1407

7/2014 �തൽ 12/2014 വെര പരി�രി�
ശ�ള�ിന് ഡി.എ

അ�വദനീയമെ��ി�ം 12/2014 -ൽ
അ�വദി�

268-
6/2017

10.
വി.രാമച�ൻ,

ൈല�റി
അ�ൻഡർ

445

ൈല�റി അ�ൻഡർ ത�ികയിൽ
െ�ാേബഷൻ �ർ�ീകരി��ത്

3.08.2015 ലാണ്. എ�ാൽ 8.07.2015 -ൽ
ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�.

86-
4/2017

11.
പി. �േരഷ്

�മാർ
അസി��്

5642

അസി��് ത�ികയിൽ 14.09.2010 �തൽ
േജാലി െച�െ��ി�ം െ�ാേബഷൻ

�ർ�ീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ
ശ�ളപരി�രണഉ�രവിെല

അ�ബ�ം 2, ഖ�ിക 11 �കാരം
ശ�ളം 27800 /�പയിൽ

നിജെ����തി�പകരം 28500/
�പയിൽ നിജെ���ി.

74-
4/2017

12.
കലാറാണി

ആർ
515

07/2015,1/2016 മാസ�ളിൽ േ�ാൺ
സാലറി�െട ഡി.എ

കണ�ാ�ിയിരി��ത് െത�ായാണ്.

74-
4/2017

13. ഷീജാഭായ്
െക. വി

920 07/2015,9/2015,10/2015,1/2016
മാസ�ളിൽ േ�ാൺ സാലറി�െട

74-
4/2017



ഡി.എ കണ�ാ�ിയിരി��ത്
െത�ായാണ്.

14. ദിവ� െക. 2457

7/2015,,1/2016 മാസ�ളിൽ േ�ാൺ
സാലറി�െട ഡി.എ �ം 12/2015 ൽ

േ�ാൺസാലറി�ം
കണ�ാ�ിയിരി��ത് െത�ായാണ്.

74-
4/2017

ആെക 21174.00

�ടാെത െസ�ൻ ഓഫീസർ സി. സതീഷ് �മാറിന് �ടി�ിക അ�വദി�േ�ാൾ ഇേ�ഹം െഡപ�േ�ഷനിലായ
1.07.2014 �തൽ 16.01.2015 വെര�ളള കാലയളവിെല �ക �ടി സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�ി��്. 
നം 264-6/2017 ] ഈ �ക െഡപ�േ�ഷനിലായി�� �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായി�ിെ��ിൽ ആയത് അ�വദ
വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. അധ�ാപകർ

�മ
നം

േപ�ം
ത�ിക�ം

അധികം
ൈക��ിയ�ക

അധിക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
ബിൽ
നം

1.

�ീ രേമഷ്
വർ�

സി.െക
ലക്ചറർ,
േനാൺ

�.ജി.സി.

6420

7/15 �തൽ 1/16 വെര േ�ാൺ
സാലറി�െട ഡി.എ 90 ശതമാനമാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്. 1/2016 ൽ
േ�ാൺ സാലറി 35320-� പകരം

34500 എ�ാണ് േചർ�ിരി��ത്.
990-1/2016-ൽ 35320 െ�യിം

െച�ി��്.

273-
06/2017

2.

�ീ
േജാൺസൺ

ഓ. പി
ലക്ചറർ,
േനാൺ

�.ജി.സി.

6075

7/15 �തൽ 1/16 വെര േ�ാൺ
സാലറി�െട ഡി.എ 90ശതമാനമാണ്

കണ�ാ�ിയിരി��ത്.12/2015,1/2016
മാസ�ളിെല േ�ാൺ സാലറി 27140-�

പകരം 26520 എ�ാ�
േചർ�ിരി��ത്.

867-12/15,953-1/16 ബി�കളിൽ 27140
അ�വദി�ി��്.

274-
6/2017

3.

�ീ ബി.
എസ്

�ീേഗാപൻ

ലക്ചറർ,
േനാൺ

�.ജി.സി

1557

7/2014 െല ഡ� സാലറി
കണ�ാ�ിയിരി��ത് െത�ായാണ്.

7/15 �തൽ 1/16 വെര േ�ാൺ

സാലറി�െട ഡി.എ 90ശതമാനമാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്

274-
6/2017

4. �ീമതി
സി�
എസ്

ലക്ചറർ,
േനാൺ

�.ജി.സി

7843 7/15 �തൽ 1/16 വെര േ�ാൺ

സാലറി�െട ഡി.എ 90ശതമാനമാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്.

12/2015,1/2016 മാസ�ളിെല േ�ാൺ
സാലറി 34500-� പകരം 33680
എ�ാ� േചർ�ിരി��ത്.

272-
6/2017



859-12/15,945-1/16 ബി�കളിൽ 34500
അ�വദി�ി��്.

                                                                                                    
ആെക

21895.00

െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറർ ആയ �ീ ജയൻ എ.െക �് ഇൻ�ിെമ�് തീയതിയായ 1.01.2015 ൽ 40500 / 
അർഹത�െ��ി�ം 1.07.2015 �തലാണ് അ�വദി�ി�ളളത്. ആെക 6180 �പ �റവ്. 7/15 �തൽ 1/16 വെര േ�
സാലറി�െട ഡി.എ 90ശതമാനമാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്. 1/2016 ൽ േ�ാൺ സാലറി 21240-� പകരം 
ആണ് േചർ�ിരി��ത്. ബിൽ നം. 953-1/2016-ൽ 21240 അ�വദി�ി��്. ഇ��ലം 3846 �പ അ
അ�വദി�ി��്. ആെക �റവായി അ�വദി� 2334 �പ[6180-3846] ഇേ�ഹ�ി�് അ�വദി�നൽകാ��താണ്.

ഇ�മായി ബ�െ��് 18.03.2019-ൽനൽകിയ െക.എസ്. എ /എസ്. എസ്. � /എ 3-137/2019 നം. ഓ
എൻക�യറി�് 1.08.2019-ൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ അധികമായി അ�വദി� �കകൾ ത
ഈടാ�ാൻ ബിൽ വിഭാഗ�ിന് നിർേ�ശം നൽകിയി�െ��് അറിയി�ി��. എ�ാൽ �ക തിരിെക പിടി�
േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േരഖകൾ പരിേശാധന� ഹാജരാ�ി തട�ം നീേ��താണ്.

3-5   സറ�ർ ശ�ളം അധികമായി അനുവദി��
പാർ�് ൈടം ക�ിൻജ�് ജീവന�ാരനായ �ീ സി.സി. ൈബ�വിന് 15 ദിവസെ� ആർ�ിതാവധി സറ�ർ 
ശ�ളം വാ��തിന് 27.05.2017-െല അഡ്. ബി /393/എസ്.എസ് �.എസ് /2014 ഉ�രവിൽ അ�
നൽകിയി��്. എ�ാൽ 254-05/2017 ബിൽ �കാരം �ീ ൈബ�വിന് 30 ദിവസെ� ശ�ളം അ�വദി�
[അടി�ാനശ�ളം 11100 / ഡി.എ 1554 ആെക 12654] സറ�ർ െച�� തീയതിയിൽ ഇേ�ഹ�ിെ� ലീവ് കണ
15 അവധി മാ�മാ�ളളത്. ആയതിനാൽ അധികമായി അ�വദി� 15 ദിവസെ� ശ�ളം തിരിെക ഈടാേ��
ഇ�മായി ബ�െ��് 18.03.2019-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് 1.08.2019 -ൽ ലഭി� മ�പടിയിൽ അധിക
അ�വദി� �ക ശ�ള�ിൽനി�് തിരിെക ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ി��്. വിശദാംശ
ഹാജരാ�ി ഓഡി�് തട�ം നീേ��താണ്.

3-6   സമയബ�ിത ഹയർേ�ഗ� അനുവദി�തിെല അപാകത
തിേയ�ർ വിഭാഗ�ിെല േനാൺ �.ജി.സി അധ�ാപകനായ �ീ രേമഷ് വർ� 9.12.1997-ലാണ് സർ�കലാ
േസവന�ിൽ �േവശി��ത്. 7.11.2013-െല 4052/ എ.ഡി.എ-1 / എസ്. എസ്. �.എസ് /2008 നം സർ�കല
ഉ�രവി�െട 9.12.2005 �ാബല��ിൽ ഇേ�ഹ�ിന് ആദ� സമയബ�ിത ഹയർേ� ഡ് അ�വദി�. 25.03.200
ജി.ഓ [ പി ] നം 145/2006 ഫിൻ ശ�ളപരി�രണഉ�രവിെല 53-ാം വ�വ�യിൽ ���ിയ േ�ഡ് ആ��ല��
�ാബല�തീയതി 1.03.2006 �തലാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ ഇേ�ഹ�ിന് 9.12.2005 ൽ ഹയർ
അ�വദനീയമ�. ഈ അപാകത ��ി�ാ�ിെ�ാ�് 15.03.2019 ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് 18.06.2
മ�പടി നൽകിയി��. 17.06.2019-െല എ.ഡി.എ-1 /3930 /എസ്.എസ്. �. എസ് /2019 ഉ�രവി�െട ഇേ�ഹ�
േ�ഡ് 1.03.2006 �ാബല��ിൽ ���ി നി�യി�ി��്.എ�ാൽ ഇ��ലം ഇേ�ഹ�ിന് ശ�ള
ഉ�ാ��തിനാൽ 23.09.2019-െല 129 /2019 ഫിൻ (പി.ആർ.സി.-എ )ഉ�രവിൽ അ�വദി�ി�ളള റീ-ഓ
സൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ി ഇേ�ഹ�ിന് �േയാജനകരമായ ഓപ്ഷൻ തീയതിയിൽ ശ
�നർനിർ�യി�നൽകാ��താണ്.

3-7   �ാ�ഷി�് േ�പാ�ഗാം - അധികം അ��ാപകെര നിയമി�തില
അധിക െചല�
2007 – 08 ബജ�് വർഷ�ിൽ �ാഗ്ഷി�് േ�ാ�ാമി� കീഴിൽ വൺ ൈടം അഡീഷണൽ െസൻ�ൽ അ�ി�ൻസ
അ��ാപകെര നിയമി�ാൻ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ (ബി) വ��ിെ� 18.3.2008 – െല 2956/ബി1/08 ന�ർ ക��
സർ�കലാശാല�് അ�വാദം നൽകിയി��്. അ��ാപക��ിയിൽ �ാവീണ��� �വജന�ൾ�് അവസരം ന
എ�താണ് ഇതിെ� �ധാന ല��ം. അവർ�് �ൾ �ഡ്ജ്ഡ് സാലറിയാണ് നൽേക�ത്. ഇവർ�് ശ�ളയിന



18,62112 �പയാണ് സർ�കലാശാല സർ�ാരിേനാട് ആവശ���െത�ി�ം ഈ ആവശ��ിേല�ായി 42,66,664
28.3.2008 -ൽ സർ�കലാശാല�് സർ�ാർ അ�വദി�നൽകിയി��്.

11.2.2009 – ൽ 10 ത�ികകൾ �ടി അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് സർ�കലാശാല സർ�ാരിന് ക� നൽകിെയ
ഇത് അ�വദി�ി�ി�. സർ�കലാശാല ആദ�ം 8 അ��ാപകെര നിയമി�. ഇതിൽ ഒ� അ��ാപകൻ 8.7.2009
വി�തൽ െച�േപായേ�ാൾ പകരം 17.8.2009 – ൽ ഒരാെള നിയമി�. ഇ��ടാെത 4 അ��ാപകെര�ടി സർ�കല
അധികമായി നിയമി�. സർ�ാർ അ�മതി �ടാെതയാണ് സർ�കലാശാല ഈ നാല് അധിക നിയമന
നട�ിയിരി��ത്. അ�വദി�ിരി�� �ക�െട അടി�ാന�ിൽ, ഇേ�ാഴെ� ശ�ളനിര�ിൽ ഈ േ�ാ�
കീഴിൽ �റ�ത് 10 അ��ാപകെര�ടി നിയമി�ാ��താെണ�ം സർ�ാർ ഇ�വെര�ം ശ�ളപരി�
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ അധികസാ��ികബാ��ത വരിെ��ം രജി�ാർ സിൻഡിേ��ിൽ അറിയി�
അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�കാരം അ��ാപകെര നിയമി�ത്.8 അ��ാപർ�� ശ�ള െചല�കൾ�ായാണ് സ
42,66,664 �പ സർ�കലാശാല�് അ�വദി�ത്. എ�ാൽ സർ�ാർ ഉ�രവി� വി��മായി 4 അ��ാപകെ
സർ�കലാശാല അധികമായി നിയമി�. സർ�ാർ അധിക�ക അ�വദി� എ�ത് െകാ�് സർ�കലാശ
അധികജീവന�ാെര നിയമി��തിേനാ അധിക�ക െചലവഴി��തിേനാ അധികാരമി�. പല വ��ക
ആവശ��ിൽ കവി�് അ��ാപകെര നിയമി�ി��്. ഇ�കാരം നിയമി�േ�ാൾ വ��് േമധാവിമാ�െട അഭി
േതടിയതായി കാ��ി�. ശാ�ീയമായ പഠന�ി�െട വർ�് േലാ ഡ് നിർ�യി�െ��ി�ി�ാ� സാഹചര�
അ��ാപകെര െതരെ���തിെ��ം വ��കൾ െതരെ���തിെ��ം മാനദ��ം വ��മാ�ിയി�ി�. ആ
കണ�ിെല��ാെതയാണ് അ��ാപകെര നിയമി�ിരി��െത�് ഇതിൽനി�ം വ��മാണ്. അ
അ��ാപകെര�ാം തെ� ഇവിെട ഗ�് ലക്ചറർമാ�മായി��. െസമ�ർ േ��് കാലഘ��ിൽ �
അ��ാപകെര ൈല�റി േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷ�േവ�ി കാലടിയിേല�് നിയമി�ി��്. ഈ േ�ാ�
ല���ിന് എതിരാണ് ഇ�കാരം ഇവെര നിയമി�ത്. ��ത കാലഘ��ിേല�� ശ�ള�ം അ��ാപ
നിര�ിൽ സർ�കലാശാല നൽകിയി��്.

3-8   േസവന�ിൽ നി�ു വിരമി�യാള�െട ശ�ളവും െപൻഷനും
പുതു�ി നി�യി�ി�ില�
ൈവസ് ചാൻസല�െട ൈ�വ�് െസ��റിയായി�� �ീ എ. െക. �േര�ൻ 31.03.2010-ൽ േസവന�ിൽ 
വിരമി�. വിരമി��തി� �ൻപ് ൈവസ് ചാൻസല�െട �േത�ക അധികാര�പേയാഗി�് ഇേ�ഹ�ിന് അ�
േ�ഡിെ� ആ��ല�ം നിലവി�ളള േ�ഡ് വ�വ�കൾ അ�സരി��ാ�തിനാൽ അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഓ
റിേ�ാർ�ിൽ തട�വാദം ഉ�യി�ി��. എ�ാൽ ഈ തട�ം പരിഹരി�ാെതയാണ് ഇേ�ഹ�ിെ� െപ
ആ��ല��ൾ അ�വദി�ത്. തട�ം നിലനിൽ��തിനാൽ ഇേ�ഹ�ിന് 1.07.2009 �ാബല��
ശ�ളപരി�രണം അ�വദി�കേയാ ഇത�സരി�് െപൻഷൻ ���ി നി�യി�കേയാ െച�ി�ി�. 1.0
�ാബല��ി�ളള െപൻഷൻ പരി�രണ�ം ഇേ�ഹ�ിന് അ�വദി�ി�ി�. വിശദീകരണം ആവശ�െ��് 18.03.2
ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി��. ഇതിന് 17.08.2019-ൽ നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഓഡി�് തട�
അംഗീകരി�െകാ�് ശ�ള�നർനിർ�യം നട�ി ശ�ളപരി�രണം, െപൻഷൻ പരി�രണം എ
അ�വദി�ണെമ�് �ീ �േര�ൻ അഭ�ർ�ി�തായി അറിയി�ക�ം അതിന�സരി�് ശ�ളം പരി
ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്. അ�വദനീയമ�ാ� േ�ഡ് �ലം അധികമായി ൈക��ിയ �ക ത
ഈടാ�ിെ�ാ�് ഇേ�ഹ�ിെ� ശ�ള, െപൻഷൻ �ടി�ികകൾ അ�വദി�് റിേ�ാർ�െചേ��താണ്.

3-9   േസവന�ിൽ നി�ു വിരമി� ജീവന�ാരി�് ശ�ള
പരി�കരണ കുടി�ിക അധികമായി അനുവദി�� (ബിൽ നം.265-
06/17 രൂ.18581)
േസവന�ിൽ നി� വിരമി� േജായി�് രജി�ാർ �ീമതി െക. ജി. സൗദാമിനി�െട ശ�ളം 1.07.2014 �ാബല�
85000-117600 െ�യിലിൽ 99200 / �പയായി ���ി നി�യി�. അ�� ഇൻ�ിെമ� തീയതിയായ 1.07.2
�ൻപ് 31.05.2015 -ൽ ഇവർ േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി�. ശ�ളം ���ി നി�യി� 28.10.2016 -െല എഡിബി /
പി.ആർ-16/േപ ഫിേ�ഷൻ/ എസ്. എസ്. �. എസ് /2016-6 ഉ�രവിൽ അ�� ഇൻ�ിെമ�് തീയതി 01.01.2015



േചർ�ക�ം അത�സരി�് ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക കണ�ാ�ി നൽ�ക�ം െച�� �ലം ഇവർ�് 18,581/
അധികമായി നൽകാനിടയായി��്. ഇ� സംബ�ി�് 25.01.2019-ൽ നൽകിയ െക.എസ്.എ /എസ്.എസ്.� /
51/19 ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് 2.05.2019-ൽ നൽകിയ എഡിബി/ആർ എസ്/ എസ്. എസ്. �. എസ്/14 [
എഫ് ] മ�പടിയിൽ ഇവ�െട ശ�ളം ശരിയായ രീതിയിൽ �നർനിർ�യി� വിവരം അറിയി�ക�ം ഉ�
ഹാജരാ�ക�ം െച�ി��്. 24.06.2019-െല എഡിഡി/7801/എസ്.എസ്.�.എസ് /2015 ഉ�രവിൽ െപ
ആ��ല���ം ���ി നി�യി�ി��്. എ�ാൽ ശ�ളപരി�രണ�ടി�ികയിന�ിൽ 2017-18�ം, കമ�േ
ഡി.സി.ആർ.ജി ഇന�ിെല �ടി�ികയായി 2016-17�ം എ�ിവ�ൾെ�െട അധികമായി ൈക��ിയ 65577/- �
�തിമാസെപൻഷൻ ഇന�ിൽ ��തലായി ൈക��ിയ�ക�ം തിരിെക ഈടാ�ിയതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധ
ഹാജരാ�ിയി�ി�. േരഖകൾ ഹാജരാ�ി ഓഡി�് തട�ം പരിഹരിേ��താണ്.

3-10   കുടുംബെപൻഷൻ ൈക����വരുെട െമഡി�ൽ അലവൻ�
ധനകാര�വ��ിെ� 21.01.2016 -െല ജി.ഒ.[ പി ] നം. 11/2016 ഉ�രവി�െട സർ�കലാശാലാ ജീവന�ാ�െട െപ
പരി�രി�വാൻ അ�മതിയായി��്. ഈ ഉ�രവിെല ഖ�ിക 8 അ�സരി�് െപൻഷൻ/ ��ംബെപ
ൈക���വർ�് �തിമാസം 300/- �പനിര�ിൽ െമഡി�ൽ അലവൻസിന് അർഹത��്. എ�ാൽ എ�്േ
െപൻഷൻ ൈക���വർ, �നർനിയമനം ലഭി� െപൻഷൻകാർ, ഉേദ�ാഗ�രായ ��ംബെപൻഷൻകാർ എ�ി
െമഡി�ൽ അലവൻസിന് അർഹതയിെ��് �ിൻസി�ൽ അ�ൗ��് ജനറലിെ� 1.03.2016-െല പിഎം /2/9-7 
/466145/1376 നം ക�ിൽ വ��മാ�ിയി��്. 2017-18 വർഷം ��ംബെപൻഷൻ അ�വദി� േഡാ. പി. �സാദ്,
എം.െക �ദീപൻ എ�ിവ�െട ��ംബെപൻഷൻ അവകാശികൾ ഉേദ�ാഗ�ളളവരായതിനാൽ അവർ�് െമഡ
അലവൻസിന് അർഹതയി�. എ�ി�ം താെഴ�റ�� വൗ��കൾ �കാരം ഇവർ�് െപൻഷൻ �
അ�വദി�േ�ാൾ െമഡി�ൽ അലവൻ��ടി അ�വദി�ി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

മരണെ��
ഉേദ�ാഗ�െ�
േപര്,ത�ിക

�ടി�ിക
അ�വദി�
കാലയളവ്

അ�വദി�
െമഡി�ൽ
അലവൻസ്
�ക

വൗ�ർന�ർ/
തിയതി

േഡാാ.െക.െക.�ദീപൻ
അസിെ�ാഫസർ

9.12.2016
�തൽ31.3.18
വെര

4723 4069/3/18

േഡാ.പി.�സാദ്
അേസാ.െ�ാഫസർ        

22.12.15
�തൽ
28.2.2018
വെര

7897 3845/2/18

ആെക 12620

ഈ �ക�ം പി�ീട് ഈയിന�ിൽ നൽകിയി�ളള �കക�ം മ�ാർെ��ി�ം ഇ�ര�ിൽ �ക നൽ��െ�
ആയ�ം തിരിെക ഈടാ�ാ�ം ഭാവിയിൽ െമഡി�ൽ അലവൻസ് അ�വദി�േ�ാൾ ഇ�ാര�ം ��ി�വാ�ം ന
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-11   യാ�താ നിര�് അനുവദനീയമായ നിര�ിൽ കൂടുതൽ നൽക
സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ�ടി)7/2016 /ധന/20.01.2016 �കാരം 01.02.2016 �തൽ ഉേദ�ാഗ�ർ�് അർഹമായ യാ�ാ
അ�വദി��തിനായി ജീവന�ാെര നാല് വിഭാഗ�ളായി തരം തിരി�ി��്. ആയത് �കാരം 27800 �



അതിലധികേമാ എ�ാൽ 42500 �പയിൽ താെഴ ശ�ളം വാ��വെര േ�ഡ് 2 ബി വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�

അവർ�് 3rd എ.സി.െ�യിൻ നിര�് അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ വിവിധ പരീ�ാ േജാലിക
മ�് വിവിധ പരിപാടികൾ�മായി വ� 22000 �പ മാ�ം ശ�ളം വാ�� കരാർ/ഗ�് ലക്�ർമാർ , മ�് വാദ�േമ

എ�ിവെര േ�ഡ് 2 ബി വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി അവർ�് 3rd എ.സി.െ�യിൻ നിര�് അ�വദി� നൽകിയ

ഈ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� ജീവന�ാർ�് 2nd �ാ�് െ�യിൻ നിര�ാണ് അ�വദനീയമായി��ത്. അ� �
17664 �പ അധികം നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

ന�ർ
ജീവന�ാരെ�
േപര്

യാ�ാ
ഉേ�ശ�ം

നൽകിയ
െ�യിൻ നിര�്

(3rd എ.സി മട�
യാ� ഉൾെ�െട)

അ�വദനീയമായ

െ�യിൻ നിര�് (2nd

�ാ�് മട� യാ�
ഉൾെ�െട)

െച�്
ന�ർ/
തീയതി

അധികം
നൽകിയ
�ക

1 നിർ�ല വി.
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

2 േഡാ.ബബിത.വി
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

3 രാേജഷ്.സി.വി
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

4 സി.െക.സിനി
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

5 േഡാ.ബി.െക.റീന
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

6 ജഗേദശ�രി.എം.ആർ
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

7 �ജാത
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

8 �ർജി�് െസൻ
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

9 േര�ി .ആർ
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

10 ഷൽമ�്
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

11 സമീർ േമേ�രി
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552



12 �കിൽ.വി ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

13 എം.െക.സിജിേമാൾ
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

14 ഷീന.സി.വി
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

15 സി�.സി.എസ്.
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

16 അ�ൺ.ബി.വാര�ർ
ബി.എഫ്.എ
പരീ�
�ല�നിർ�യം

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108863/9.6.17 552

17
രാജീവ്�� ,
മെ�ാ�്

ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

18 �േരഷ് , മെ�ാ�്
ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

19
രാേജഷ് ,
ആറാംകടവ്

ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

20 �േരഷ് ബാ�
ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

21 �േശാഭ് ന�വ�ർ
ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

22 രാേജഷ്.െക.എം
ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

23 �ജി�്.െക.ബാ�
ശ�ര ജയ�ി
ആേഘാഷം
2016

428 x 2= 856 152 x 2= 304 108883/9.6.17 552

ആെക അധികം നൽകിയ �ക 12696

ഇ�ര�ിൽ അധികം നൽകിയ �ക ഉ�രവാദിയായ ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ
അടവാേ��താണ്.

3-12   പരീ� മൂല�നിർ�യം ദിനബ� അധികം നൽകി
േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് (ഭാഗം ര�് )ച�ം 59 -�കാരം ജീവന�ാർ ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി ഒേര �ല
ദിവസ�ിൽ ��തൽ കാലം താമസി�� പ�ം 10 ദിവസെ� താമസ�ിന് ��വൻ ദിനബ��ം �ടർ�



ദിവസേ��് 3/4 ദിനബ��ം അതി�േശഷ�� ദിവസ�ൾ�് 1/2 ദിനബ��മാണ് അർഹത��ത്. 
പറ�� അന��ാപക ജീവന�ാർ�് പരീ� �ല� നിർ�യേജാലികളിൽ പെ���തിന് ദിനബ� നൽകിയ
േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ എ� ദിവസമാണ് ഇവർ പരീ� �ല� നിർ�യ േജാലിയിൽ ഉ�ായി��
േരഖെ���ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���

ബി.എ/ബി,എഫ്.എ/ പരീ� �ല�നിർ�യം

�മന�ർ
ജീവന�ാരെ�
േപര്

ത�ിക
നൽകിയ
�ക

െച�്
ന�ർ

തിയതി

1 എസ്.�ജി�്
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

9200 108863 9.6.17

2 വിേനാദ് വിശ�ം
അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ

6400 108863 9.6.17

3 അ�� വർ�ീസ്
അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ

8000 108863 9.6.17

4 രാഗി വർ�ീസ്
അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ

6400 108863 9.6.17

5 കലാറാണി .ആർ
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

8000 108863 9.6.17

6 ആനി.വി.എ
ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�്

6250 108863 9.6.17

7 രാജി അഗ�ിൻ
ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�്

6250 108863 9.6.17

എം.എസ്.ഡബ്ള�/എം.എഫ്.എ/ഡിേ�ാമ പരീ� �ല�നിർ�യം

8 ഷീന.എം.ആർ
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

12400 108886 9.6.17

9 അജിത.ബി.എസ്
അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ

10400 108886 9.6.17

10 ബി�.ആർ
സീനിയർേ�ഡ്
അസി��്

8000 108886 9.6.17

11 ഷീജ.െക.െക അസി��് 9600 108886 9.6.17

12
സി�
സദാശിവൻ

അസി��് 9920 108886 9.6.17

13 ജിജി ഈരാളി
ക���ർ
അസി��്

9920 108886 9.6.17

14 �മ.ടി.സി
ക���ർ
അസി��്

9920 108886 9.6.17

15 േജാബി േതാമസ്
�റി�ൽ
അ�ൻഡർ

9920 108886 9.6.17

16 മാർ�ിൻ.പി.എ
ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�്

7750 108886 9.6.17

17
േ�മൻ
താരവ��്

7200 108831 8.6.17



18 ഷീജ േജാർ�് 5760 108831 8.6.17

19 െക.പി.െറജി 5760 108831 8.6.17

20
അനിത
നാരായണൻ

4500 108831 8.6.17

21 �ിത ഭാ�രൻ 4480 108831 8.6.17

ഈ അപാകത പരിഹരി�് അധികം നൽകിയ �ക ബ�െ�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കല
ഫ�ിൽ അടവാ�ി പരാമർശം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-13   സർ�കലാശാലയിൽ നട�ി വരു� എം. പി എ� േകാ�സ
നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓ� ടീ�ർ എജ�ൂേ�ഷ�െറ അംഗീകാരം
ലഭി�ി�ില�
ഫയൽ നം അ�ാദമിക് .ബി 1 /8574/2012/എസ്. എസ്. � . എസ്.

സർ�കലാശാലാ സിൻഡിേ��് �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ിക�െട (ധനകാര��ം അ�ാദമിക് &റിേസർ�ം) �പാർ
പരിഗണി�് 16.4.2013-ൽ േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗം 2013-14 അ�ാദമിക വർഷ�ിൽ എം. പി എ ഡ് 
സർ�കലാശാലയിൽ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനെമ��. (ഇനം 44) അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� 
�ീ�ം സിലബ�ം ൈവസ് ചാൻസലർ അംഗീകരി� ഫീസ് ഘടന�ം സിൻഡിേ��് േയാഗം സാ�കരി�ക�ം 
ഇ�കാരം �ാ�കൾ നട�വ�േ�ാളാണ് എൻ. സി. �ി. ഇ �െട ബംഗ��വിെല സേതൺ റീജിയണൽ ക�ി�
നി�ം വിശദീകരണം ആവശ�െ��് സർ�കലാശാല�് ക� ലഭി��ത്. (F. SRC/NCTE/Kl/2014/61134 dt 23.
േകാഴിേ�ാട് ഈ�് ഹി�ി�ളള ഗവ. ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ േകാേളജ് �ിൻസി�ാൾ എൻ. സി  . �ി .ഇ ഡയറ
അയ� പരാതിയിൻേമലാണ് സർ�കലാശാലേയാട് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ത്. േകരള�ിെല പല േകാേള
സർ�കലാശാലക�ം ഫിസി�ൽ എജ�േ�ഷൻ േകാ�കൾ നട��ത് എൻ. സി. �ി. ഇ �െട അംഗീക
ആവശ�മായ പഠനസാഹചര�ം, അടി�ാനസൗകര�ം എ�ിവ�ം ഇ�ാെതയാെണ�ാണ് പരാത
വ��മാ�ിയി��ത്. പരാതിയിൽ സർ�കലാശാല�െട േപ�ം ഉൾെ����െകാ�ാണ് സർ�കലാശാല
വിശദീകരണം ആവശ�െ��ത്.

േകാ�ിന് എൻ. സി. �ി. ഇ അംഗീകാരം ലഭിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ��ി സർ�കലാശാല വ��് തലവ
അഭി�ായം േതടി. േകരള�ിെല മ� സേഹാദരസർ�കലാശാലകൾ എൻ. സി. �ി. ഇ അംഗീകാരമി�ാെത
േകാ�കൾ നട��െത�ം േകാ�ിെ� അ�ഡിേ�ഷെന��ി നിര�രം പരാതികൾ ഉ�ായിെ�ാ�ിര
സാഹചര��ിൽ എൻ. സി. �ി. ഇ അംഗീകാര�ിനായി �മി�ാ��താെണ�ം അേ�ഹം അറിയി�. 16.5.2
േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗം എം. പി. ഇ എഡ് േകാ�ിെ� അംഗീകാര�ിന് നിർ�ി� ഫീസ് സഹിതം ഓൺ
അേപ� 31.5.2015-നകം സമർ�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��. (അഡീഷണൽ അജൻഡ ഇനം 41 ) ഈ അേപ�യിൻ
തീ�മാനെമ���തിന് എൻ. സി. �ി. ഇ �െട വിസി�ിംഗ് ടീം 3.2.2016-ൽ സർ�കലാശാല സ�ർശി�. എ�ാൽ 
പാേ�ൺ 2014-െല എൻ. സി. �ി. ഇ റ�േലഷൻസ് അ�സരി��ാ�തിനാൽ സർ�കലാശാല�െട അ
കൗൺസിൽ അ�ാെട തളളി�ള�. 1993-െല എൻ. സി. �ി. ഇ ആ�ിെ� 18-ാം വ��് �കാരം അ�ീൽ നൽ��
അ�മതി�െ��് കൗൺസിൽ അറിയി�തിെന�ടർ�് നിർ�ി� ഫീസായ 25000/-�പ അടവാ�ി ഓൺ
അേപ� യഥാസമയം നൽകി. എ�ാൽ ഇതി� േശഷം �ടർനടപടികെളാ�ം ഫയലിൽ കാ��ി�. േകാ�ിന്
സി. �ി. ഇ അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തി�ളള �മ�ൾ ഊർ�ിതെ��േ��താണ്.

3-14   സർ�കലാശാലയിെല പർെ��� നടപടികളിെല
അപാകതകൾ
�ചന:- ഫയൽ ന�ർ Est.3/14275/SSUS
സർ�കലാശാല�െട �ഖ�കാര�ാലയ�ിേല�ം വിവിധ വ��കളിേല�ം �ാേദശിക േക��ളിേല�ം ആവശ
ക����കൾ മ� അ�ബ� സാമ�ികൾ എ�ിവ�ായി ലഭി� അേപ�കൾ സർ�കലാശാല�െട Purchase, 
Finance ക�ി�ികൾ പരിേശാധി�ക�ം 7,24,000/- �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം ആയതിന് 12.11.2015-ൽ 



സിൻഡിേ��ിെ� 149-ാമത് മീ�ിംഗിൽ ഇനം 46 ആയി അംഗീകാരം േന�ക�ം െച�. E-Tender �കാരം 
ഏൽ�ി� നൽകെ�� പന�ി�ി നഗറി�� Sri.Technology Excellence Group 21.12.2017-ൽ ഹാജരാ�ിയ ഇൻേവ
നം. TEG /COC/16-17/230 �കാരം 540380 �പ അ�വദി� നൽ��തിന് സർ�കലാശാല 20.02.2
തീ�മാനി�ക�ം അതിൻ�കാരം �ക അ�വദി�ക�ം െച�.
സർ�കലാശാല�െട �ാേദശിക േക��ൾ �ടർ�ം ക����ക�െട ആവശ�ം ഉ�യി�ക�ം 25.11.2016, 23.1
തീയതികളിെല Works,Purchase, Finance ക�ി�ികൾ ആയവ വീ�ം �പാർശ െച�ക�ം 21.01.2017-െല 15
സിൻഡിേ��് വാ�ലി�� അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�. പർേ�സിനാവശ�മായ പണം �ജിസി XII -�
വകയി��വാ�ം വാ��കൾ�് E-Tender നട�വാ�ം സിൻഡിേ��് തീ�മാനി�.എ�ാൽ ഈ വിഷയ
പി�ീട് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�. 20.09.2017-ൽ ൈവസ് ചാൻസല�െട അധിക�മതല വഹി�ി�� PVC േ
വിളി���ക�ം E-Tender നട�ിലാ��തി�� �ാേയാഗിക ��ി��് വിലയി��ി േലാ�ൽ ക
�ണി�വാ�ം സാധന�ൾ െവേ�െറ വാ�വാ�ം തീ�മാനി�. ല��ണ�ി� �പ�െട വാ�ൽ നടപ
ഇ�രം േലാ�ൽ ക�േ�ഷൻ വഴി നട�ാ��തിന് ഇത് കാരണമായി.േമൽ വിഷയ�ൾ�് നൽകിയ ഓ
എൻക�യറികൾ�് സർ�കലാശാല മ�പടി ഹാജരാ�ിയി�. �.ജി.സി. ഫ�ിെ� സമയപരിധി�ം �ാധാ
കണ�ിെല��് സർ�കലാശാല�് ലാഭമാ�� തര�ിൽ ഒ� bulk purchase ആയി�� നടേ��ത്. ഭാവ
ഇ�രം നടപടികൾ ഒഴിവാ�വാൻ ��ിേ��താണ്.

3-15   മുൻകൂറുകൾ യഥാസമയം �കമീകരി�ു�ില�
2017-18 വർഷെ� �ൻ�ർ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം പല �ൻ��ക�ം യഥാസമയം �മീകരി�ി�ി�ാ
വ��മാ��. ധനകാര� വ��ിെ� 4.10.2011 -െല ജി.ഒ (പി) നം.419/2011 -ാം ന�ർ ഉ�രവിൽ �ൻ�
�മീകരി��ത് സംബ�ി�് വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്. �ൻ�ർ അ�വദി�് �� മാസ�ി�
അവസാനബിൽ ഹാജരാ�ി �മീകരിേ���ം സയമപരിധി കഴി�് െെകവശം വ� �ക തിരി�ട��� വെ
നിര�ിൽ പലിശ ഇ◌ൗടാേ���മാണ്. നിർ�ി� സമയപരിധി��ിൽ അഡ്ജ�്െമ�് ബിൽ സമർ�ി�ിെ�
�ൻ�ർ �ക ഒ��വണയായി 18% പലിശേയാെട തിരി�ട�ാ�ം വ�വ���്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല
�ൻ��കൾ അ�വദി�ക�ം �മീകരി�ക�ം െച��തിൽ േമൽ ഉ�രവിെല നിർേ�ശ�ൾ പാലി��
കാ��ി�. �മീകരി�ാ� �ൻ��കൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�ം – 8 ആയി േചർ�ി��്. �ൻ�
അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം സർ�ാർ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ പാലിേ��താണ്.

3-16   സിൻഡിേ��് തീരുമാന�ിൽ നി�ും വ�തിചലി�് നട�ിയ
Purchase-കൾ�് അംഗീകാരം വാ�ിയി�ില� – തട�ം 795900/-
സർ�കലാശാല 22.09.2017-െല 1510/Est.2/SSUS/16 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം കാലടി ആ�ാന�� േജ
വിഭാഗ�ിന് GIS ലാബ് സ�ീകരി��തി�� സാധനസാമ�ികൾ വാ��തിന് ഉ�രവാ�ക�
ഇന�ൾ�ായി വ��് േമധാവി�െട ആവശ��കാരം ലി�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�ക�ം 
�ടർനടപടികൾ�ായി അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ േഡാ.സാ� ടി.എസ്. -െന �മതലെ���ക�ം 795900/
�ൻ�ർ നൽ�ക�ം െച� (Vr.No.2005/24.9.17). എ�ാൽ േഡാ.സാ� ടി.എസ്. ഇന�ളിൽ മാ�ം വ
സാധനസാമ�ികൾ വാ�ക�ം ബി�കൾ ഹാജരാ�ക�ം െച�. ഇ�കാരം ഇന�ളിൽ മാ�ം വ��ിയ
സർ�കലാശാല�െട അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�.അംഗീകാരം േനടിയ��കാര�� ഇന�ൾ വാ�ർ പ�രിഫയ
ഡിെ�ൻസർ, വാ�ർ ക�ാളി�ി െട�ർ, േസായിൽ െകമി�ൽ െട�ിംഗ് കി�്, ഫിസി�ൽ െട�ിംഗ് 
എ�ിവയാെണ�ിരിേ� ജി.പി.എസ്., േമശ, കേസര എ�ിവയാണ് വാ�ിയത് എ� കാ��. മാ�മ� 
േമധാവി�് ആയവ ൈകമാറിയതിൻെ◌റ േരഖകൾ സർ�കലാശാല ആവശ�െ��തിൻെ◌റ അടി�ാന�ിൽ �ീ
�ി.എസ്. നൽകിയ മ�പടിയിൽ സാധന�ൾ ഏെ��േ��� സമയം ടിയാൾ തെ�യാണ് വ��് അധ��െ
ആയതിനാൽ േനരിെ���താണ് എ�ം അറിയി�ിരി��. �ടാെത Env Single Use Software, Table, Chair എ
വാ�ിയതി�� രശീതിൻെ◌റ െവ� േപ�റിൽ ഒ�ി� രസീ�കൾ മാ�മാണ്. Cheque No. 1000
004005/9.11.17/Sanoj P. എ�ിവർ ഒ�ി� നൽകിയതാണ്. �ാപന��േടതായ രസീ�കൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 
Purchase Manual �കാരം 5ല�ം �പ�് �കളി�� വാ��കൾ�് ഇ-െട�ർ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ി
െചറിയ ക�േ�ഷ�കളി�െട പർേ�സ് നട�ക മാ�മ� �ത�മായ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�മി�. മ
വ��ിനാവശ��� സാധന�ള� വാ�ിയത് എ�് വ��ധ�� പരാതിെ��ിരി�ക�ം െച��. ഗേവ



വിദ�ാർ�ിക�ം ഇതിെനതിേര പരാതിെ��ിരി�കയാണ്. േമൽ വിഷയ�ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��െ
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി 23/19ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ �ൻ�ർ നൽകിയ �ക 79590
ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-17   സർ�കലാശാല കാലടി ക�ാ�സിൽ ഓവർെഹ� വാ�ർടാ�
നിർ�ാണം
ഫയൽ നം.Engg./14976/SSUS/2015
സർ�കലാശാല കാലടി ക�ാ�സിൽ ഓവർെഹഡ് വാ�ർടാ�് നിർ�ാണം നട��തിനായി അ�രിെല �ീൈ
േകാൺ�ാ�ിംഗ് & റിയൽ എേ��് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�് ���ി ഏൽ�ി�് നൽകിയി��. ( 14.3
Engg./1497/SSUS/15ന�ർ ഉ�രവ് ) ���ി�െട �ർ�ീകരണ�ിന് പിഴ �ടാെത�ം പിഴേയാ��ടി�ം ആവർ
ദീർഘി�ി� നൽകിയി�ം പണി�ർ�ിയായി�ി�. PAC 2,13,42,434/- �പ�് ക�നി ഈ ���ി ഏെ���
90% �കേയാളം ൈക��ിയി��്. 03.08.2016-െല ഇേത ന�ർ ഉ�ര��കാരം താൽ�ാലിക ഇല�ിക് കണ
അ�വദി�േ�ാൾ ആയതിൻെ◌റ കറ�ചാർ�് ക�നിയിൽ നി�ം ഈടാ�ം എ�ം �പാർശ െച�ി��. എ
ക�നി�് ധനസഹായ�ൾ അ�വദി� ബി�കളിേലാ അ�ാെതേയാ കറ�ചാർ�് �ക തിരിെക ഈടാ�
സംബ�ി�് പരാമർശി�ി�ി�. വ��മായ ന�ം കണ�ാ��തിന് േമൽ പരാമർശി� പ�തിയിൽ ഇതിേനാടകം
�പ െചലവഴി�ി�െ��ം പിഴ, കറ�ചാർ�് എ�ിവ ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ 
���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം ഓഡി�ിൽ അറിയി��തിന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി 16ന് 
നൽകിയി�ി�. MBOOK പരിേശാധി��തിനായി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അധികാരിക�െട സത�ര�� ഈ വിഷയ�
�ണി��.

3-18   പ�ളിേ�ഷൻ വിഭാഗം- �പി�റിം� ചാർ�ിേനാെടാ�ം
അധികനിര�ിൽ ജി.എ�.ടി അനുവദി��
ഫയൽ നം.പി.�.ബി /13936 /എസ്. എസ്. �. എസ് /2017

�സി� സാഹിത�കാരൻ �ഭാവർ��െട ശ�ാമമാധവം എ� ���ിന് േഡാ. എൻ.വി. പി ഉണി�ിരി ത�ാറ
സം�തവിവർ�നം അ�ടി�് �സി�ീകരി��തിന് സർ�കലാശാല തീ�മാനെമ��. ��ക�ിെ� 
േജാലികൾ ക�േ�ഷൻ നടപടി�മ�ൾ പാലി�െകാ�് എസ്. എം. ഡിജി�ൽ പാർ�് അ�മാലി എ� �ാപ
ഏ�ി�. ഈ �ാപനം േക�ാ�െച� �ക �ി�ിംഗിന് 67850+ജി.എസ്.ടി 6650 �പ��ൾെ�െട 74500 �പ
അ�ടി �ർ�ീകരി�് �ാപനം 74500 �പ�െട ബിൽ ഹാജരാ�ി. ബി�ിൽ േരഖെ���ിയ�കാരം HSN േ
49010000 വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��� അ�ടി േജാലികൾ�് ബാധകമായ ജി.എസ്.ടി അ�് ശതമാനമാണ്. ഇത�
�ാപന�ിന് നൽേക� �ക 67850+3393 [ജി.എസ്.ടി] - 71243 �പയാണ് . എ�ാൽ നൽകിയിരി��ത് 
�പയാണ്. അധികമായി അ�വദി� 3257 /�പ തിരിെക ഈടാ�ണെമ�ാവശ�െ��് 11.04.2018-ൽ െക.എസ്.എ
.എസ്. � എ5-60/2018 �കാരം ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�. സ�ീ
�ടർനടപടിക�െട വിവരം റിേ�ാർ�െചേ��താണ്.

3-19   ഉറവിട�ിൽ കിഴിേ�� ആദായ നികുതി
(ടി.ഡി.എ�)ഈടാ�ിയി�ില�
ആദായ നി�തി വ��് നിയമം 194 (സി) �കാരം താെഴ പറ�� �ാപന�ളിൽ നി�ം 2% നിര�ിൽ ടി.ഡി
ഈടാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ
ന�ർ

�ാപന�ിെ� േപര്
നൽകിയ �ക /
തീയതി

െച�് /
തീയതി

ഈടാേ�� നി�തി
2%

1 ധ�പ് സൗ�് 114000 108683/8.5.17 2280

2 �ാ�് െഡ�േറഷൻസ് 82000 108683/8.5.17 1640



3 അബാൻ ൈല�് &
സൗ�്

30000 108727/18.5.17 600

4 െസൻ സി�ം , െകാ�ി 122040 108889/12.6.17 2441

5 േവാ�് ഡാ� െടക് 72000 108785/29.5.17 1440

6 കലാ ൈല�് & സൗ�് 42500 108783/29.5.17 850

7 സി ഡി�് 198000 108888/12.6.17 3960

ആെക 11771

ഇത് സംബ�ി�� വിശദീകരണം ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് എൻക�യറി �
ആവശ�െ��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഈ �ക ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈ
സർ�ാരിേല�് അടവാേ��താണ്.

3-20   െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയില� – യു.ജി.സി- 12ാം പ�തി
�ഗാ�� ഉപേയാഗി�് േകാ�ിം� �ാ�് നട�ിയ� - 64400 രൂപ
തട�െ�ടു�ു�ു
�.ജി.സി 12ാം പ�തി �ാ�് വിനിേയാഗി�് േകാ�ിംഗ് �ാ�് നട�ിയതിന് ചീഫ് �ണിേവ�ി�ി എംേ�ാ
ഇൻഫർേമഷൻ ആൻഡ് ൈഗഡൻസ് ബ�േറാ വിഭാഗ�ിെല േഡാ.എം.ഐ.േജാസഫിന് 18.5.2017 ൽ െച�് 
083661 �കാരം (വൗ�ർ ന�ർ- 473/18.5.17) 64400 �പ നൽകിയി��്. എ�ാൽ ഈ െചലവ് സംബ�ി� വിവ
ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�്ല. െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ അടിയ�ിരമായി ഹാജരാ�ണെമ�ാവശ�െ��െ
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ ഈ െചലവ് �ക ഓഡി�ിൽ തട�െ���

3-21   റൂസ േകാർഡിേന�ർ�് അനുവദി� െമാൈബൽ േഫാൺ,
ലാ�്േടാ�് - തിരിേ�ൽ�ി�ില� - െചലവുതുക 56900/- രൂപ
തട�െ�ടു�ു�ു.
സർ�കലാശാല�െട23.03.2017-െല ഉ�രവ് 1332/എസ്.എസ്.�.എസ്./2017�കാരം �സ േകാർഡിേന
െമാൈബൽ േഫാൺ, ലാ�്േടാ�് എ�ിവ വാ��തിനായി 55000 �പ �ൻ�ർ അ�വദി�ി��. െവൗ�ർ 
2108/28.09.17�കാരം ��ത �ൻ�ർ �മീകരി�ക�ം ടിയാ� െചലവായ �കയിൽ ബാ�ി 1900 �പ അ�വദി�
െച�. ��ത സാധന�ൾ Equipment Register Vol.V -ൽ Page 153, 353 �കാരം stock -ൽ എ��ി��്. �
േകാർഡിേന�ർ േസവന�ിൽ നി�ം 31.7.2018-ൽ വിരമി�ി��്. എ�ാൽ ആയവ തിരിെക സമർ�ി�തിൻെ◌റ വ
stock -ൽ േചർ�ി�ി�. ഈ വിഷയ�ിൽ വിശദീകരണം നൽ��തിന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി 21/19-ന് 
ലഭി�ി�ി�. ആയതിനാൽ ��ത �ക 56900 ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-22   'ഇ�േറണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻ� െസൽ' -യൂജിസി
ധനസഹായം ലഭി�ി�ില�
IQAC -Administrative Staff Training Programme നട��തിനായി �ീമതി. �ീകല,എം.നായർ IQAC ഡയറ
152625 �പ വൗ�ർ ന�ർ 2971/12.12.17�കാരം �ൻ�ർ ന�ിയി��്. 2017 ഡിസംബർ 13 �തൽ 14 വെര നട
��ത പരിപാടി�് �ജിസി ധനസഹായം നാളി�വെര ലഭി�ി�ി�. ആയത് ലഭി��തി�� അടിയ�ിര നടപ
സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

3-23   തിരുവന�പുരം �പാേദശിക േക��ം
1- െചലവ് വിവരം ലഭ�മ� – �ക തട�െ����
�ാേദശിക േക��ിെ� 2017/18 വർഷെ� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ െചലവ് വിവരം ലഭ�മായി�ി�ാ�ത



�വെട േചർ�ി�� െചല�കൾ തട��ിൽ െവ��.

വൗ�ർ ന�ർ തീയതി �ക

224 19.8.17 1200

181 28.7.17 1122

72 15.6.17 17200

ആെക 19522

2-േ�ാളർഷി�് / െഫേ�ാഷി�് വിതരണ�ിെല അപാകതകൾ

�ഖ�കാര�ാലയ�ിൽനി�ം �ാേദശികേക��ിൽ ലഭി�� �ാൻ �ാ�്, േനാൺ �ാൻ �ാ�് �കക�െട വിവ
രജി�റിൽ എ�തി ��ി�ി�ി�. േ�ാളർഷി�് / െഫേ�ാഷി�് എ�ിവ�െട വിതരണ�ിനായി ലഭി��
വിതരണം െച� �ക, നീ�ിബാ�ി എ�ീ വിശദാംശ�ൾ എ�തി ��ി�ി�ി�.

േ�ാളർഷി�് �കകൾ വിതരണം െച��ത് േരഖെ���� രജി�റിൽ പല വിദ�ാർ�ിക�ം ഒ�ി�ി�ി�
വിതരണം െച��തിനായി േ��്െമ�കൾ ത�ാറാ�ക�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് �ക വിതരണം െച�ക�ം െച�
ഈ േ��്െമ�ിൽ ഉൾെ��ി�� ചില വിദ�ാർ�ികൾ�് പി�ീട് െച�് �േഖന േ�ാളർഷി�് �ക വിത
െച�ി��്. ഓഡി�് എൻക�യറി �േഖന ആരാ�തിൽ ഇവർ�് ര� �ാവശ�ം �ക നൽകിയി�ി�ാെയ�് ക
ഡയറ�ർ മ�പടി നൽകിയി��്. എ�ാൽ ചിലർ�് മാ�ം െച�് നൽകിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

സം�തം േ�ാളർഷി�് വാ�� വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�് നിർ�ിേ�ാ�േ�ാൾ അവർ ൈക��ിയ േ�ാളർഷി�
തിരിെക അടവാേ����്. എ�ാൽ �ൻകാല�ളിൽ േകാ�് നിർ�ിയ �രിഭാഗം വിദ�ാർ�ികളിൽനി�
തിരിെക ഈടാ�ിയ വിവരം രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�.

3-24   പ��ൂർ �പാേദശിക േക��ം
1- െചലവ് വിവരം ലഭ�മ�
2017-18 വർഷ�ിൽ പി.ടി.എ ഫ�ിൽ നി�ം നട�ിയ താെഴ പറ�� െചല�ക�െട വിശദാംശ�ൾ ഫയ
ലഭ�മ�.വിശദവിവര�ൾ താെഴ െകാ���

�മ
ന�ർ

െചലവ് വിവരം �ക അപാകതകൾ

1
ക���ർ �ി�ർ േടാണർ

വാ�ിയത്
5300

ബി�കൾ
ലഭ�മ�

2    
േലഡീസ് േഹാ�ൽ

�ഴിമണൽ ഇറ�ിയത്
10000

ബി�കൾ
ലഭ�മ�

3 ��് െഫ�ിെവൽ 20000
�ൻ�ർ

�മീകരി�ി�ി�

4 �ണിയൻ ഉത്ഘാടനം 40000
�ൻ�ർ

�മീകരി�ി�ി�

5 എ�ിബിഷൻ (20.3.17) 50000
�ൻ �ർ

�മീകരി�ി�ി�

ആെക 125300



2- േകാേളജ് ബ�ിെ� പരിപാലനം

KL-13-AG 6340 എ� ന�റായി�� േകാേളജ് വാഹന�ിെ� പരിപാലനം പി.ടി.എ �െട നിയ�ണ�ില
എ�ാൽ ഇ� സംബ�ി� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1- േലാഗ് ��്, െപേ�ാൾ , ഡീസൽ എ�ിവ�� ഓർഡർ ��് , റി�യർ രജി� , ഇ�ന�ിെ��ം മ�ം ഉപേ
കാണി�� ഫ�വൽ അ�ൗ�് എ�ിവ വാഹന�ിെ� കേ�ാഡിയൻ നിർബ�മാ�ം ��ിേ��താണ്. എ
�ാേദശിക േക��ിെല വാഹനെ� സംബ�ി�് േലാഗ് ��് മാ�മാണ് എ�തി ��ി��ത്. എ�ാൽ 
��് ശരിയായ രീതിയില� എ���ത്. കേ�ാഡിയൻ ഓഫീസർ േലാഗ് ��ിൽ സാ��െ���ിയി�ി�. ഓടി
��ി എ���തി�ം വ�ത�ാസം വ�ി��്.വാഹന�ിെ� റി�യറിംഗ് സംബ�ി� വിവര��ം േലാഗ് ��ിൽ 
�മത�� അധികാരി സാ��െ���ിയി�ി�.

2- ആ�മാസ�ിെലാരി�ൽ വാഹന�ിെ� ഫ�വൽ കൺസംപ്�ൻ െട�് സർ�ാരിെ� േമാേ�ാർ െവഹ
ഡി�ാർ�്െമ�ിെല �മത�� ഉേദ�ാഗ�െനെകാ�് നട�ിേ���ം ഇ�ന ഉപേയാഗെ� സംബ�ി�
സർ�ിഫി��് ആ ഉേദ�ാഗ�ൻ േലാഗ് ��ിൽ േരഖ��േ���മാണ്. എ�ാൽ �ാേദശിക േക��
വാഹനെ� സംബ�ി�� േലാഗ് ��ിൽ ഇ�ാര��ൾ േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാൽ വാഹന�ിെ� ഇ
�മത ഉറ�് വ��വാൻ സാധി��ി�.

3- �ാേദശിക േക��ിെല വാഹന�ിൽ ഇ�നം നിറ��തി� േവ�ി െപേ�ാൾ പ�ിൽ നി�ം ലഭ
ഇൻഡ�ാണ് ബി�ായി കാണി�് ഫയലിൽ ��ി�ിരി��ത്. യഥാർ� ബി�് ഫയലിൽ ലഭ�മ� . മാ�
െപേ�ാൾ പ�ിൽ നി�� പണം ൈക��ിയതിെ� രസീത് ഫയലിൽ ലഭ�മ� ആയതിനാൽ ഇൻഡ�ിെല അ
തെ� ഇ�നം വാഹന�ിൽ നിറ��േ�ാെയ�് ഉറ�ാ�ാൻ സാധി��ി�.

3-കരാർ മറി�് നൽകി – പണി �ർ�ിയായി ഒ� വർഷ�ി��ിൽ േവ�് ടാ�് തകർ�

2017 ജ�വരിയിൽ ആണ് പ��ർ െസ�റിൽ വനിതാേഹാ�ൽ �വർ�നം �ട�ിയത്. വനിതാേഹാ�ലിെ� 
ടാ�് േചാർ�ത് അട�വാൻ മതിലിെ� വശ�ൾ േകാൺ�ീ�് െച�തിന് 24.7.2017 – ൽ 4000/- �പ പ
ഫ�ിൽനി�ം െചലവാ�ിയി��്. പി�ീട് ��ത േവ�് ടാ�് കം��ർ ഉപേയാഗി�് ആഴം ��ക�ം നാ�വ
േത�് അ����ണി നട�ക�ം െച�ി��്. ഇതിന് പിടിഎ ഫ�ിൽനി�മാണ് �ക െചലവാ�ിയത്. ��ത
60900�പ 12.12.2017 -ൽ �ണീക് ബിൽേഡ�് & െഡവലേ��് , പഴയ�ാടി എ� �ാപന�ിെ� എംഡി യാ
എസ്.വി.�ഹ�ദ് ഹാരിസിൽനി�ം പിടിഎ ഫ�ിേല�് തിരിെക ലഭി�ി��്.

ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��് നിർ�ാണം നട�ിയ േഹാ�ൽ 2017 ജ�വരിയിൽ മാ�മാണ് �വർ�നം ആരം
ന� ഉറ� െച�ൽ �േദശ�ാണ് േഹാ�ൽ �ിതി െച��ത്. നിർ�ാണ�ിെല അപാകത �ലമാണ് ഇ�കാര
വർഷ�ി��ിൽ�െ�, ഉറ� െച�ൽ�േദശ�് �ിതി െച�� േവ�് ടാ�് ലീ�് െച�ത്. നിർ�ാണ�
അപാകതെകാ� തെ�യാണ് ഇതി� െചലവായ �ക നിർ�ാണക�നിയിൽനി�ം ന�പരിഹാരമായി നൽക
ഹാബി�ാ�് ��് ആണ് വനിതാേഹാ�ൽ നിർ�ാണം നട�ിയത്. എ�ാൽ ഈ ���ിയിെല അപാക
ന�പരിഹാരം നൽകിയിരി��ത് �ണീക് ബിൽേഡ�് ആണ്. അതിനർ�ം ഹാബി�ാ�് ��് ഈ കരാർ �
ബിൽേഡ�ിന് മറി�് നൽ�ക�ം അവരാണ് പണി നട�ക�ം െച�െത�താണ്. ഹാബി�ാ�് ��് 
ഏെ���ക�ം മ�് ഏജൻസികെളെ�ാ�് പണി നട�ി�ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ ഈ ���ി�െട�ം
നട�ിയ ബാ�ി നിർ�ാണ���ിക�െട�ം �ണനിലവാരം സംബ�ി�് വ��തയി�. ���ികൾ നട�േ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� േമൽേനാ��ൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ായി��ായി�െ��ിൽ ഇ�
അപാകതകൾ സംഭവി�മായി��ി� എ�് വിലയി���.
4- വാടക ഈടാ�ാെത നൽകിയ കാ�ീനിെ� ൈവദ�തി �ാേദശിക േക�ം അടവാ��.

�ാേദശികേക�േ�ാട�ബ�ി�� കാ�ീൻ നട�ി�് വർഷ�ളായി �ീ ടി. മേനാഹരൻ എ�യാളാണ് 
എ���ത്. 5.9.2017 – ൽ അവസാനി� കരാറി�േശഷം 27.3.2018 – ലാണ് കരാർ വ�ിരി��ത്. 27.3.2018 
26.3.2019 വെര നൽകിയിരി�� ��തകരാറിെല വ�വ�കള�സരി�് വാടകയി�ാെതയാണ് ടിയാൾ�് ക
നട�ാൻ സൗകര�ം നൽകിയിരി��ത്.



ഫർണി�ർ, പാ��ൾ, �തലായവ കരാ�കാരൻതെ�യാണ് െകാ�വേര�ത്.എ�ാൽ കാ�ീനിൽ ഉപേയാഗ�
8 െബ �കൾ, 8 െഡ�കൾ, ഒ� േമശ, കേസര എ�ിവ സർ�കലാശാല നൽകിയിരി��താണ്. �ടാെത 20
4ഇരി�ിട�േളാ��ടിയ 4 �ീൽ േമശകൾ കാലടി �ഖ�േക��ിൽനി�ം നൽകിയി���്. �ടാെത ��ത 
�കാരം കരാ�കാരന് ൈവദ�തി, െവ�ം �തലായവ സർ�കലാശാല സൗജന�മായി നൽ��താണ്. െവളി��
ആവശ��ിേല�് മാ�േമ ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�ാ� എ�് കരാറിൽ ഉ�്. എ�ാൽ ഇതി� വിപരീതമായി കാ�
മി�ി, െവ�് ൈ�ൻഡർ, ഇൻഡ�ൻ ��ർ, �ീസർ �തലായവ ഉപേയാഗി���്. കാ�ീനിേല�� ൈവ
കണ�ൻ െമയിൻ ബിൽഡിംഗിൽ നി�മാണ് എ��ിരി��ത്. കാ�ീനിേല�് �േത�ക മീ�ർ നൽകിയി�ി�.

�ഖ�േക��ിെല കറ�് �തിമാസം 15,000/- �പേയാളം ആ���്. കാ�ീനിൽ ഉപേയാഗ
അധികൈവദ�തി�െട ചാർജ് അട�മാണ് ഈ �ക. ഇ�കാരം അധികൈവദ�തി കാ�ീനിൽ ഉപേയാഗി��
ചാർജ് സർ�കലാശാലയാണ് അടവാ��ത്. അധികൈവദ�തി ഉപേയാഗി��തിന് ആ�പാതിക
കരാ�കാരനിൽനി�് �ക ഈടാ�കേയാ അതെ��ിൽ �േത�ക മീ�ർ ഘടി�ി�് ൈവദ�തി 
കരാ�കാരെനെ�ാ�് അടവാ�ി�കേയാ െച��തി�� അടിയ�ിരനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

5-കരാർ ഏെ���ത് ഹാബി�ാ�് , �വ ൃ�ി െച�ി�ി�ത് പി.ടി.എ

1.3.2017 -ൽ ഹാബി�ാ�് ��ിൽനി�ം പിടിഎ ഫ�ിേല�് 1,40,000/- �പ�ം 31.3.2017 – ൽ 10,000/- �പ�ം
വ�ി��്. വനിതാേഹാ�ൽ നിർ�ാണ�ിന് കരാർ എ��ി��ത് ഹാബി�ാ�് ��ായി��. ഈ േഹാ�ലി
ൈവദ�തി ൈലൻ വലി�് കണ�ൻ ലഭി��തി�ം െക�ിടം റ�ലൈറസ് െച��തി�മായി�ാണ് ഇ�കാരം പ
ഫ�ിേല�് �ക ൈകമാറിയിരി��ത്. ഈ �ക െചലവഴി�് പിടിഎ ���ികൾ െച�ക�ം െച�ി��്. പ
�ര�ലമായതിനാൽ േനരി�് വ�് ���ി നട�ക ��ി��ായതിനാലാണ് പിടിഎ – െയെ�
നട�ി�െത�ാണ് ഇ� സംബ�ി�് െസ�ൻ വിശദീകരി�ത്.

�ര�ല�് കരാർ ഏെ���േ�ാൾ േനരി�് വ�് ���ി നട�വാൻ സാധി�ിെ��ത് അറി�െ
തെ�യാണ് ഹാബി�ാ�് ��് കരാർ ഏെ����ം കരാർ മറി�നൽകിയ�ം. കരാർ മറി�നൽകിയ�െകാ�തെ�
േഹാ�ലിെല േവ�് പി�് തകർ�േ�ാൾ ഹാബി�ാ�ി� പകരം �ണീക് ബിൽേഡ�് എ� �ാപനം സർ�കലാശ
ന�പരിഹാരം നൽകിയ�്.കരാർ ഏെ���് ഹാബി�ാ�് �ക ൈക��ക�ം പി�ീട് പിടിഎ - െയെ�
െച�ി�ി�ക�ം െച�ത് സംബ�ി�് സർ�കലാശാല വിശദീകരണം േത�കേയാ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�
െച�ി�ി�. .

3-25   െകായിലാ�ി �പാേദശിക േക��ം
1-ൈദനംദിന െചല�കൾ നിർ�ഹി��തിന് �ക ൈക�ിൽ ��ി��
�ാേദശികേക��ിെല ൈദനംദിന െചല�കൾ നട��തിന് �ക �ൻ�ർ പിൻവലി�് ക�ിൽ ��ി���
�വണത ഒഴിവാേ��താണ്.ൈദനംദിന െചല�കൾ നിർ�ഹി��തിന് IMPREST ACC
ആരംഭി�ാ��താണ്.സർ�കലാശാല�മായി ബ�െ��് ഇതിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2- പി.ടി.എ ഫ�് വിനിേയാഗ അപാകതകൾ
2017-2018 സാ��ിക വർഷം �ാേദശികേക��ിെല പി.ടി.എ ഫ�ിൽ നി�് വിവിധ ആവ ശ��ൾ�ായ
�ൻ�ർ നൽകിയി��്.�ൻ�ർ �ക തിരി�ട�ാ�തിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

െച�് ന�ർ /
തീ�തി

�ൻ�ർ �ക
ൈക��ിയ വ��ി

�ൻ�ർ �ക
നൽകിയ

ഉേ�ശ�ം

�ൻ�ർ
�ക(�)

1 6652/11.09.2017
േഡാ.അ�ാ��
ഖാൻ

േ�ാർ ട്സ് 55,000

2 6653/27.09.2017
േഡാ.അ�ാ��
ഖാൻ

െമയി�നൻസ് 75,000

3 6655/29.01.2018 േഡാ.വി.അ�ൽ 10,000



ല�ീഫ്

4 6657/02.03.2018 േഡാ.ബി.െക റീന
സം�ത
ദിനാേഘാ ഷം

45,000

േമൽ   �ചി�ി� �ൻ�ർ �കകൾ �മീകരി�് െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ നി�് �ക അ�വദി�� �റ�് പി.ടി.എ ഫ�
തിരി�ട�വാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
3-�ാേദശിക േക��ിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് ഫല�ദമായ �ടർ നടപടികൾ ആവശ�ം

താരതേമ�ന ഉയർ� �േദശ�് �ിതി െച�� �ാേദശിക േക��ിൽ ��ജല�ാമം ��മാണ്. �ഴൽകിണ
നി�് ആവശ�മായ െവ�ം ലഭ�മാ��ി�.െവ�ം ലഭ�മാ�� �ലം സമീപ�േദശ�നി�് വില� വാ�
സർ�കലാശാല തീ�മാനെമ�� സമയ�ാണ് �ാേദശിക േക��ിെ� െക�ിട നിർ�ാണ കരാ�കാരായ ഹാബ
��് ത��െട ഉടമ�തയി�� കിണ�ം അ�ൾെ�ാ�� �ല�ം സർ�കലാശാല�് സൗജന�മായി
നൽ�വാൻ സ��ത അറിയി�ത്.���ാടി ജലേസചന പ�തി�െട കനാൽ കട�് േപാ��തി� സമീപ�
�ാേദശിക േക��ിൽ നി�് അധികം അകല��ാെത�ം �ിതി െച�� ഈ �ല�് സർ�കലാശാ
ആവശ�ാ�സരണം െവ�ം ലഭി�െമ�തിനാൽ ഈ �ലം ഏെ���വാൻ 10.11.2016-ൽ േചർ� സർ�കല
സിൻഡിേ��് േയാഗം അഡീഷണൽ അജ� ഇനം 16 ആയി തീ�മാനെമ��. ഈ �ല�ിെ� രജിേ�
െചല�കൾ�ായി 25,000 /-�പ ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ�് അ�വദി�് െകാ�് 8.02.2017-ൽ സർ�കലാശാല ഉ�
ഇറ�ിയി��്.(ഫയൽനം.8171/എേ��് -2/എസ്.എസ്.�.എസ്/2015). എ�ാൽ ഇതിന്   േശഷം �ടർനടപടികെ
സ�ീകരി�തായി ഫയലിൽ കാ��ി�.

�ാേദശിക േക�ം �തിയ െക�ിട�ിൽ �വർ�നമാരംഭി�� �തൽ ആയിരം ലി�ർ െവ��ിന് 273/- �പ �
ടാ�ർ േലാറിയിൽ െകാ� വ�ാണ് ക�ാ�സിെ� �വർ�നം �േ�ാ� െകാ� േപാ��ത്.ഒ◌ാഡി�് 
കരാ�കാരനായ �ീ ബിനീഷ്, േമാവർവീ�ിൽ, അരി�ളം എ�യാൾ�് ഈയിന�ിൽ 60,060
അ�വദി�ി��്.ആവശ��ിന് ജല ലഭ�ത�� ��ജല േ�ാത�് സൗജന�മായി ലഭി�ി�ം അതിെ� രജിേ�
നടപടികൾ �ർ�ീകരി�് ,ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�് �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി�ാെത ഇേ�ാ�ം ടാ�ർ േല
ആ�യി�� നിലപാട് ന�ായീകരി���ത�.ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തിെല തട��ൾ പരിഹരി�് �ാേ
േക��ിെ� �ഗമമായ നട�ി�ി�� സൗകര��ൾ ഒ��വാൻ സർ�കലാശാല �ിയാ�കമായ നടപ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-26   ൈസേ�ാളജി വകു�്
1-ഇ�ാ�്സ് ��വൻ �ക�ം വിതരണം െച�ി�ി�
ഇ -�ാ�്സ് െ� കറ�് അ�ൗ�ിൽ നി�് 49128/- �പ വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് 06-02-2
മാ�ിയി��്. ക്ളയിം േ��്െമ�് പരിേശാധി�തിൽ 15 ��ിക�െട ഫീസായി 35250/-�പ�ം ��് ��ി
േബാർഡിംഗ് & േലാഡ്ജിംഗ് ചാർജായ 15814/- �പ�മട�ം ആെക 51064/- �പയാണ് ഇ -�ാ�്സ് ഇന
ലഭി�ി��ത്. ഈ �കയിൽ നി�് 23500/-�പ ഫ�ിേല�് ഫീസിന�ിൽ �തൽ��ക�ം 11250/-�പ ��ിക
മട�ി നൽ�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ േബാർഡിംഗ് & േലാഡ്ജിംഗ് ചാർജായി ലഭി� �ക പിൻവലി�് േഹ
വാടക ഫ�ിൽ �തൽ��ക�ം േബാർഡിംഗ് ചാർജ് അർഹതെ�� ��ികൾ�് അ�വദി�ക�ം െച�ി�ി�. ഈ
വിതരണം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2- െഫേല�ാഷി�് അധികമായി അനുവദി��
ലിമ രാജ് എ� ഗേവ ഷണ വിദ�ാർ�ിനി�് (2015 ഡിസംബർ അ�ിഷൻ ) 2017 ജ�വരി, െഫ�വരി മാസ�
5000/-�പ െഫേ�ാഷി�ിന് അർഹത�െ��ി�ം 4000/-�പ നിര�ിലാണ് അ�വദി�ത്.26.07.2017 ൽ ഇ
മാർ�് ,ഏ�ിൽ മാസെ� െഫേ�ാഷി�് വിതരണം െച�േ�ാൾ �ൻമാസെ� �ടി�ിക 2000/-�പ
അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ മാർ�് 2017 െല െഫേ�ാഷി�് 5000/-�പ�് പകരം 6000/-�പയാണ് അ�വദി�ത്.

2017 ഏ�ിൽ മാസെ� വർ�ി�ി� െഫേ�ാഷി�ായ 10000/-�പയട�ം ഈ ��ി�് അർഹത�� �ക 17
�പയാണ്(5000+10000+2000).എ�ാൽ 26.07.2017 െല 1009 ന�ർ െച�് �കാരം 18000/-�പ



അ�വദി�ിരി��ത്(6000+10000+2000) അധികമായി അ�വദി� 1000/-�പ തിരി� പിടി�കേയാ ഇ
അ�വദി�ാ�� െഫേ�ാഷി�് �കയിൽ ത�ി�ിഴി�കേയാ െച�് റിേ�ാർ�് നൽേക�താണ്.

3-27   ഫിേലാസഫി വകു�്
ഇ – �ാ�് വിതരണം അപാകതകൾ
ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ തൻവർഷം ലഭി� 38875 /-�പ[30550-ഫീസ് , 8325-എ.ബി.എൽ.സി]എസ് . ബി . 
അ�ൗ�ിൽ നി�ം 01.08.2017 െല 078509 െച� �േഖന പിൻവലി�ി��്.ഈ �ക ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ െ�
െച�ാെത പണമായി ക�ിൽ വ�ക�ം 03.08.2017-ൽ11750 �പ ഫീസിന�ി�ം 675 �പ േഹാ�ൽ വാടകയിന�
ഫ�ിൽ �തൽ��ക�ം7650 �പ േബാർഡിംഗ് ചാർ�ിന�ിൽ േഗൾസ് േഹാ�ൽ െഡപ��ി വാ
ൈകമാ�ക�ംെച�. ബാ�ി�ളള 18800�പ 8 വിദ�ാർ�ികൾ ഫീസിന�ിൽ അട� �ക അ
തിരിെകനൽകാ�ളളതാണ്. എ�ാൽ േരഖകള�സരി�് 16450/-�പ മാ�േമ വിതരണം െച�ി��. അവേശഷ
2350/- �പ ജാ�് എം. െജയിംസ് എ� വിദ�ാർ�ി�് അർഹതെ�� ഫീസ് റീഫ�്�കയാണ്. ഈ �ക വിത
െച�കേയാ അ�ാ�പ�ം ബ�െ�� വ��ിേല�് തിരി�ട�കേയാ െച�് റിേ�ാർ�് െചേ��താണ്.

3-28   ജിേയാ�ഗഫി വകു�്
1-ഇ – �ാ�്സ് �ക വിതരണം – അപാകതകൾ

16 ��ിക�െട ഫീസിന�ിൽ 37600/- �പ�ം (@2350)6 ��ിക�െട േബാർഡി�് & േലാഡ്ജി�് ചാർജിന
33980/- �പ�മട�ം തൻവർഷം ലഭി� 71580/- �പ 02.02.2018ൽ വ��ിെ� ജനറൽ അെ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയ
എ.ബി .എൽ .സി ഇന�ിൽ ലഭി� 33980/- �പ താെഴ�ാ�ം വിധമാണ് വിനിേയാഗിേ��ിയി��ത്.

�മനം ഇനം �ക

1
േബായ്സ് േഹാ�ൽ വാർഡൻ(േഡാ
�േ�ാസ് േജാർജ് )

12083

2
േഗൾസ് േഹാ�ൽ വാർഡൻ(േഡാ എ�്
ൈശലജ)

19047

3.
േഹാ�ൽ വാടകയായി സർ�കലാശാല
ഫ�ിേല�് �തൽ�േ��ത്

2175

4.
േഹാ�ൽ ഫീസ് അടവാ�ി യ 2 ��ികൾ�്
തിരി� നൽേക�ത്.

675

ആെക 33980

�ക വിനിേയാഗി�തിെ� വിവരം �വെട േചർ��

�മനം
െച�്നം /
തീയതി

�ക ഇനം

1 1637/02.02.2018 19047
േഡാ എ�് ൈശലജ (േഗൾസ് േഹാ�ൽ
വാർഡൻ)

2 1638/02.02.2018 12083
േബായ്സ് േഹാ�ൽ വാർഡൻ (േഡാ
�േ�ാസ് േജാർജ് )

3. 1639/02.02.2018 300
�ജീഷ്.ജി എ� വിദ�ാർ�ി�് േഹാ�ൽ
ഫീസ് തിരിെക നൽകി

4. 1640/02.02.2018 425
ജിജി എം എ� വിദ�ാർ�ിനി�് തിരിെക
നൽകി.



5.                      - 1950 േഹാസ്ററൽ ഫീസിന�ിൽ
സർ�കലാശാലാ ഫ�ിേല�് �തൽ��ി

ആെക 33805

ജനറൽഫ�ിൽ അവേശഷി�� 175 �പ�ം (33980-33805) ജിജി എ� വിദ�ാർ�ിനി�് അധികമായി അ�വദ
�പ�ം (425-375) അട�ം 225 �പ �ടി േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ സർ�കലാശാല ഫ�ി
�തൽ�േ��താണ്.േഹാ�ൽ വാർഡൻ ഈ �ക ൈക��ക�ം വിനിേയാഗി�ക�ം െച�തിെ� വിവ
പരിേശാധന�് ലഭ�മായി�.ഫീസിന�ിൽ 37600�പ 02.02.2018െല 0801 െച� �േഖന പണമായി പിൻവലി�
ട�ഷൻ ഫീസ് ,പരീ�ാഫീസ് ഇന�ി� � 10850 �പ ജനറൽ അെ�ൗ�ി�ം െ�ഷൽ ഫീസ് ഇന�ിൽ 56
െ�ഷൽഅെ�ൗ�ി�ം 16.02.2018ൽ രസീെത�തി വരവാെയ��ക�ം െച�.(10850+ 5600= 16450) ബാ�ി��
�പ (37600-16450) 9 ��ിക�െട ഫീസിന�ിൽ അടവാ�ി യ �ക തിരിെക നൽകാ��താണ്. എ�ാൽ ഈ
വിതരണം െച�തിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന� ലഭ�മായി�.വിനിേയാഗേരഖക�െട അഭാവ�ിൽ ABLC ഇന�
31130 �പ�ം (19047+12083) ഫീസ് ഇന�ി�� 21150 �പ�മട�ം ആെക 52280 �പ�െട െചലവ് തട�
വ��.

3-29   സം�കൃതം-വ�ാകരണ വകു�്
ഇ-�ാ�്സ് വിതരണം – അപാകതകൾ 
തൻവർഷം ഇ �ാ�്സ് ഇന�ിൽ 67365 �പയാണ് വ��ിന് ലഭി�ത്. ഈ �ക േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ
കറ�് അ�ൗ�ിൽ നി�് വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് 31.1.2018 ൽ മാ�ിയി�. 2.2.2018-ൽ ഇതിൽനി�ം
�പ താെഴ�റ�� െച�കൾ �േഖന പിൻവലി�.                                        

�മ ന�ർ െച�് നം �ക

1 104441 52150

2 001179 1940

3 001180 9125

                                                                                            

ഇതിൽ 43975 �പ സർ�കലാശാലയിേല�് �തൽ��ക�ം 13500 �പ ��ികൾ�് തിരിെക നൽ�ക�ം1940
േബാർഡിംഗ് ചാർ�ിന�ിൽ േഹാസ്ററൽ വാർഡന് അ�വദി�ക�ം െച�. അവേശഷി� 3800 �പ പ�ികജ
വർ�വികസനവ��ിേല�് തിരി�ട�. 26.2.2018 ൽ െച�് നം. 104448 �കാരം 2075 �പ പി. എസ് �വർ�
വിദ�ാർ�ിനി�് നൽകി.ഇ�കാരം 65290 �പ െചല� വ�ി��്. ബാ�ി നിൽ�� 2025 �പ ആ
���ണ�ൻ എ� എം. എ വിദ�ാർ�ി�് തിരി�നൽേക� ഫീസ് �കയാണ്. ഈ �ക നൽ��തി�ളള നടപ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-30   ഹി�റി വകു�്
യാ�ാബ� അധികം നൽകി
17.02.2017 �തൽ 26.02.2017 വെര നട� �ഡി �റിെ� ഭാഗമായി താെഴ പറ�� ജീവന�ാർ�് അ�വദി�് നൽ
യാ�ാബ�ാ��ല���െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

ജീവന�ാരെ� േപര്
െ�യിൻ
നിര�്

ൈമേലജ്
അലവൻസ്

െ�.അലവൻസ് ഡി.എ �റിവാടക
നൽകിയ
�ക

െച�്/
തിയതി

േഡാ.ആനി �ീസ
എേ�ം

863x2=1726 1513x2=3026 80x2=160 2100 1800 8816 3383/24.7.17

േഡാ.ബിബിൻ
�ര�ാേ�ാസ്(കരാർ)

863x2=1726 1513x2=3026 80x2=160 1500 1800 7606 3384/24.7.17



അപാകതകൾ
1- േകരള സർ�ീസ് �ൾ ഭാഗം 2 �ൾ 39 �കാരം ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ിനായി യാ� നട�േ�ാൾ യാ�ാ േവള
സൗജന�മായി ഭ�ണ�ം താമസസൗകര���ം ഒ��ിയി�ി�ാെയ�ിൽ ആ ഉേദ�ാഗ�ൻ ��വൻ ദിനബ
അർഹനാണ്. എ�ാൽ ഈ യാ�യിൽ േമൽ പറ� ജീവന�ാർ�് സൗജന�മായി ഭ�ണ�ം താമസസൗകര
ഒ��ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ��വൻ ദിനബ��് അർഹരാണ്.എ�ാൽ ഇത് പരിഗണി�ാെത ��വൻ ദിന
നൽകിയതിേനാെടാ�ം താമസ സൗകര��ിനായി �േത�ക അലവൻസായി 1800 �പ വീതം ജീവന�ാർ�് അ
നൽകിയി��്.
2- താമസ സൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ിയതിെ� േരഖകൾ ബ�െ�� ഫയലിൽ ലഭ�മ�
സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി അധികം നൽകിയ 3600 �പ ബ�െ�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈ
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-31   സം�കൃതം - ജനറൽ വകു�്
1-െഫേ�ാഷി�് - ലഭി�തി�ം അധികം �ക വിതരണം െച�.
തൻവർഷം �ഖ�കാര�ാലയ�ിൽനി�ം വ��ിേല�് 6,50,000�പയാണ് െഫേ�ാഷി�് വിതരണ�ിനായി ല
എ�ാൽ 8,52,666 �പ തൻവർഷം വിതരണം െച�ി��്. �ൻവർഷം വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി�� �ക തൻ
വിതരണം െച� എ�ാണ് ഇ�സംബ�ി�് െസ�നിൽനി�ം വിശദീകരണം നൽകിയത്. �ൻവർഷ�ിൽ അധി
വ��ിേല�് നൽകിയതാേണാ അേതാ നൽകിയ �ക അർഹതെ��വർ�് വിതരണം െച�ാതി��താേണാ 
വ��തയി�. വ��കളിേല�് നൽ�� �കക�െട െചലവ് �ഖ�കാര�ാലയ�ിൽനി�ം നിരീ�ണവിേധയമാ�
എ�ാണ് ഇതിൽനി�ം മന�ിലാ��ത്.

2- ഇ – �ാ�്സ് �ക വിതരണം സംബ�ി�് �താര�തയി� 
ഇ – �ാ�്സ് �ക വ��ിെ� അ�ൗ�ിൽ ലഭ�മാ��ത് ഇനം തിരി�് കണ�ാ�ി ആർ�ാേണാ നൽേക
അവ�െട അ�ൗ�് ന��കൾ േചർ�് ലി�ാ�ി ആ ലി�് �കാരം ഒ� െച�ായാണ് ബാ�ിൽ നൽ�
ഇ�കാരം നൽ�� െച�ിന് ബാ�ിൽ നി�ം ൈക��് രസീത് ലഭി��ി�. നൽേക� അ�ൗ�കളി
തെ�യാണ് �ക േപായെത�് ഉറ�ാ�ാ�ം സാധി��ി�.അർഹതെ�� അ�ൗ�ിേല�ാണ് �ക നൽകിയ
ഉറ�ാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.31.3.2018 – ൽ ഇ – �ാ�്സ് 34251369592 ന�ർ അ�ൗ
226694 �പ ബാ�ി��്. ഇത് �ൻവർഷ�ളിെല ഉൾെ�െട�� �കയാണ്. വർഷ�ളായി ഇ�കാരം ഇനംത
വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി�� �കകൾ അതാത് അ�ൗ�കളിേല�് �തൽ���തിന് നടപ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-റിസർ�് െഫേ�ാഷി�് - അ�ൻ ഡൻസിെല അപാകത സംബ�ി�്

വാ�വിദ� വ��ിെല റിസർ�് േ�ാളർ ആയ �ീ ഷി� േതാമസ് �ൺ 2017 �തൽ െസ�ംബർ 2017 വെര��
മാസെ� അ�ൻ ഡൻസ് റിേ�ാർ�ം േ�ാ��് റിേ�ാർ�ം 20.11.2017 – ൽ ആണ് സബ്മി�് െച�ിരി�
വാരണാസിയിൽ ഒ� െസമിനാറിൽ പെ��േ��ിയി���െകാ�ാണ് ഇത് സമർ�ി�ാൻ ൈവകിയെത�് ട
ഇേതാെടാ�ം സമർ�ി�ിരി�� ക�ിൽ വ��മാ�ിയി��്. ഏ� തീയതിയിലാണ് ടിയാൾ െസമിന
പെ���െതേ�ാ എ� ദിവസം അവധിയായി�െ�േ�ാ ഉ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.അ�ൻ ഡൻസ് റിേ
�കാരം ടിയാ�െട �ൺ 2017 �തൽ ഡിസംബർ 2017 വെര�� അ�ൻഡൻസ് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

മാസം ���ിദിനം
ഹാജരായ
ദിവസ�ൾ

ഹാജരാകാ�
ദിവസ�ൾ

ശതമാനം

�ൺ 2017 24 24 0 100

�ൈല
2017

25 24 1 96

ആഗ�്
2017

25 24 1 96

െസ�ംബർ 17 17 0 100



2017

ഒേ�ാബർ
2017

23 22 1 96

നവംബർ
2017

25 24 1 96

ഡിസംബർ
2017

22 22 0 100

ഈ മാസ�ളിൽ ടിയാൾ�് ��വൻ നിര�ി�ം െഫേ�ാഷി�് �ക നൽകിയി��്. ൈവകി സമർ�ി� 6/17 �തൽ
വെര�� മാസ�ളിെല�ം അതി�േശഷ�� മാസ�ളിെല�ം ഹാജർനിലയിൽ ഓേരാ ദിവസെ� അവധികേള
വാരണാസിയിൽ െസമിനാറിൽ പെ���് ഒ� ദിവസം െകാ�് മട�ിെയ�ാനാകിെ��തിനാൽ ടിയാ�െട ഹ
കണ�ാ�ിയതിൽ അപാകത�േ�ാെയ�് പരിേശാധിേ��താണ്.

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

4-1   സർ�കലാശാലയുെട സാ��ിക നില
സർ�കലാശാലാ ഫ�്

��ിരി�് 33,18,22,174

വരവ് 96,64,60,455

ആെക 1,29,82,82,629

െചലവ് 1,01,74,57,638

നീ�ിയിരി�് 28,08,26,891

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

നീ�ിയിരി�ിെ� ഘടക�ൾ

ൈക�ിരി�് പണം

കാലടി ആ�ാനം 2,117.00

കാലടി �ഖ�േക�ം ഇ�

തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം ഇ�

പ�ന�ാേദശിക േക�ം ഇ�

ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം 1.00

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

��ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം 47.00

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 1,900.00

ആെക 4,065.00



ബാ�ിെല നീ�ിയിരി�്

കാലടി ആ�ാനം 7,24,25,975.00

കാലടി �ഖ�േക�ം 47,98,554.00

തി�വന��രം �ാേദശിക
േക�ം

11,53,912.00

പ�ന �ാേദശിക േക�ം 3,50,627.75

ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം 3,26,412.00

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം 4,39,953.50

��ർ �ാേദശിക േക�ം 2,89,025.10

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം 10,55,700.90

െകായിലാ�ി �ാേദശിക
േക�ം

11,23,579.00

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം 9,83,253.00

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 2,12,20,033.44

ആെക 10,41,67,026.00

�ഷറിയിെല പണം 17,66,45,300.00

ഇം��് 10,000.00

ആെക 28,08,26,891.00

സാ��ിക നില – പി.എഫ്(ബാ�് പാ�് ��് �കാരം)

പി.എഫ്. അ�ൗ�് ന�ർ - 15556

��ിരി�് 1,38,39,378.00

വരവ് 4,89,86,883.00

ആെക 6,28,26,261.00

െചലവ് 4,65,76,703.00

നീ�ിയിരി�് 1,62,49,558.00

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�ീ �ാ
േചർ�താണ് സർ�കലാശാല�െട ജനറൽ ഫ�്. 2017-18 വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭി� വിവിധ �ാ�
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 വികസനഫ�്
�പീകരി�ി�ളളത്. െസ�ൻ 36(2) ൽ �തിപാദി�� വിധ�ിൽ വികസനഫ�് ദീർഘകാല നിേ�പമായി
അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്. വാർഷികകണ�് �കാരം 31.03.2018ൽ ഈയിന�ിെല നീ�ിയി
74,61,975 �പയാണ്. കാലാവധി �ർ�ിയായ നിേ�പ�െള സംബ�ി� വിവര�ൾ വികസനഫ�് രജി�റിൽ
േചർ�് 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് സാ��െ���ിയി�ി�. രജി�റിെല നീ�ിയിരി�ം വാർഷികകണ�കളിെ
നീ�ിയിരി�ം െപാ��െ���ി�. രജി�ർ �കാരം ലഭ�മായ നിേ�പ വിവര�ൾ റിേ�ാർ�ിൽ അ�ബ�ം 2 ആ
േചർ�ി��്.

2. െ�ാവിഡ�് ഫ�്

�ീ ശ�രാചാര� സംസ് �ത സർ�കലാശാലാ ആ�് 1994, െസ�ൻ 37 �കാരമാണ് ഈ ഫ�് �പീകരി�ി�
െ�ാവിഡ�് ഫ�് �യ-വി�യ�ൾ�ായി �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, കാലടി ശാഖയിെല അ�ൗ�് 
15556 ഉം, ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. വരിസംഖ� നിേ�പി��തിനായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ (ടി.പി. അ�
ന�ർ 150 എ) അ�ൗ�ം ഉ�്. സാ��ിക �തിസ�ി �ലം ജീവന�ാ�െട �തിമാസ െ�ാവിഡ�് 
വരിസംഖ� ��വനാ�ം �ഷറിയിെല അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി�ി�. വാർഷികകണ�് �കാരം 31.03.2018
െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ിര നിേ�പ നീ�ിയിരി�് 4,58,44,494/- �പയാണ്. കാലാവധി �ർ�ിയ
നിേ�പ��െട വിവര�ൾ െ�ാവിഡ�് ഫ�് രജി�റിൽ േചർ�് രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�. രജി�
നീ�ിയിരി�ം വാർഷികകണ�കളിെല നീ�ിയിരി�ം െപാ��െ���ി�.രജി�ർ �കാരം ലഭ�മായ നി
വിവര�ൾ അ�ബ�ം 3ആയി േചർ�ി��്.

3. െപൻഷൻ ഫ�്.

�തിമാസം െപൻഷൻ �ക നൽ��തിനായി, �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻ ഡ�, കാലടി ശാഖയിൽ ഒ� �
അ�ൗ�് (അ�ൗ�് ന�ർ 18131) നിലനിർ�ി വ��. സർ�സ് ഫ�് ദീർഘകാല നിേ�പമായി അ�മാലി
�ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്.വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം 31.03.2018 ൽ നീ�ിയിരി�ളള െപൻഷൻ ഫ�് 
നിേ�പം 2,29,10,461 �പയാണ്. രജി�ർ �കാര�� 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
വാർഷികകണ�് �കാരം 31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�് 45,13,718/- �പയാണ്. പലിശയിന�ിൽ ലഭി��
അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് എൻ േഡാവ്െമ�കളായി നൽ��. എൻേഡാവ്െമ�് രജി�റിെല വിവ
കാലികമാ�ി സാ��െ���ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഇതിെ� �ത�ത വിലയി��ാൻ കഴി�ി�ി�. ലഭ�മായ നി
വിവര�ൾ അ�ബ�ം 5 ആയി േചർ�ി��്.

5. മ�് നിേ�പ�ൾ

സർ�കലാശാലയിൽ നിലനിൽ�� മ�് നിേ�പ�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ിയി

6. െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�്

സം�ാനെ� സം�തഭാഷാ വികസന�വർ�ന��െട േനാഡൽ ഏജൻസിയായി �വർ�
സർ�കലാശാല�് 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ര�് അ�ൗ�കളിലായി 29,25,705 �പ �ിര നിേ�പം
ഇതിെ� വിവര�ൾ അ�ബ�ം 6 ആയി േചർ�ി��്.

7.�ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�്

    �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�ിന�ിൽ 2017-18 വർഷം 3,10,933 �പ �ിരനിേ�പ��തിെ� വിവരം അ�ബ�ം
ആയി േചർ�ി��്.

4(3) ബാ�് അ�ൗ�ക�െട വിവര�ൾ

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

�മ അ�ൗ�ിെ� േപര് ബാ�് അ�ൗ�് ബാ�ിെ� േപര്



ന�ർ ന�ർ

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
എ�ാമിേനഷൻ(confidential

printing)
15015 “ “

7 എ�ാമിേനഷൻ(entrance) 151851 “ “

8
െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ്

സാൻസ് �ി�് െ�ാജ�്

(1) 17634

(2) 01187

ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ�, കാലടി

9 Remittance of VAT 864444
േ��് ബാ�്

ഓഫ് ഇൻഡ�,
കാലടി

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

14
�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ &

�ാഫ് അൈഡ�സർ (േജായി�്
അ�ൗ�് )

151479 �.ബി.ഐ.കാലടി

15 �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�് 72135 �.ബി.ഐ.കാലടി

16 എ�ിനീയറിംഗ് (ഇ-െടൻഡർ) 497121 �.ബി.ഐ.കാലടി

4-3   സർ�ാരിേല�ു� അടവുകൾ
�ൻ വർഷ�ളിൽ സർ�കലാശാല ഓഡി�ിനായി സമർ�ി� വാർഷിക കണ�കളിൽ ഋണശീർഷക�ി�ളള(െഡ
െഹഡ് ) വര�െചല�കൾ ഇനം തിരി�് നൽകിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ളിെല ��ിരി�് േചർ�ി�ി�.

(a) ആദായനി�തി

��ിരി�് ലഭ�മ�

വരവ് 52730530.00

െചലവ് 52730530.00



നീ�ിയിരി�് ഇല�

(b) വിൽ�ന/വാ�ൽ നി�തി

��ിരി�് ലഭ�മ�

വരവ് 628253.00

െചലവ് 628253.00

നീ�ിയിരി�് ഇല�

(c) നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി

��ിരി�് ലഭ�മ�

വരവ് 772024.00

െചലവ് 772024.00

നീ�ിയിരി�് ഇല�

4-4   ഓഡി�് ചാർ�്
1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 24, 28.08.2009െല ജി.ഒ.(പി)നം.368/2009/ഫിൻ, 15.10.20
ജി.ഒ.(പി)നം.541/2010/ഫിൻ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�്, സർ�കലാശാല 2017-'18 വർഷ
സർ�ാരിേല�് അടവാേ�� ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ�ാ�� വിധം കണ�ാ��.

വ�വകകളിൽ നി�ളള ആദായം 17600.00

പഴയ പ�വിൽ�ന 10590.00

െട�ർ േഫാറം വിൽ�ന 265726.00

െക�ിട വാടക 205846.00

മ�് പലവക വ�മാനം 1093624.00

��ക വിൽ�ന 50510.00

വിവരാവകാശഫീസ് 10778.00

ബസ് ചാർ�് 59922.00

വാഹന വാടക 8524.00

അേപ�ാേഫാറം 146726.00

െമ�ി�േലഷൻ േഫാറം 41450.00

മ�് േഫാ�കൾ 159985.00

ട�ഷൻ ഫീസ് 8121063.00

െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 2741805.00

മ�് ഫീ�കൾ 675415.00

ൈഫൻ 22545.00

�േവശന ഫീസ് 126175.00

കൺേഡാേണഷൻ ഫീസ് 157850.00

േയാഗ�താ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 24200.00

�ന:�േവശന ഫീസ് 1600.00

റ��ിഷൻ ഫീസ് 8400.00

പി.ജി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 85075.00



പി.എ�്.ഡി. രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 197000.00

എൻ�ൻസ് പരീ� 22960.00

എം.ഫിൽ. െഡേസർേ�ഷൻ ഫീസ് 49000.00

പി.എ�്.ഡി. �ല�നിർ�യം 94250.00

െമ�ി�േലഷൻ ഫീസ് 79850.00

െസ�ർ �ാൻ�ർ ഫീസ് 3550.00

ഡ��ിേ��് കാർ ഡ് ഫീസ് 6250.00

േ�ഡ് കൺെവർഷൻ ഫീസ് 13700.00

�ൾെെടം പി.എ�്.ഡി. / പാർ�്ൈടം ആ�ി മാ��തി�� ഫീ 70250.00

എം.ഫിൽ വാർഷിക ഫീസ് 28500.00

പരീ�ാഫീസ് 1787083.00

മാർ�് ലി�് ഫീസ് 65250.00

റീവാല�േവഷൻ/��ിനി ഫീസ് 1550.00

െ�ാവിഷനൽ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 84400.00

ഡി�ി സർ�ിഫി��് ഫീസ് 301000.00

ൈമേ�ഷൻ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 23900.00

പലവക ഫീസ് 174835.00

േക�ീ�ത �ല�നിർണയക�ാ�് ഫീസ് 233100.00

ഫാ�്�ാ�് ഫീസ് 92700.00

പി.എ�്.ഡി വാർഷിക ഫീസ് 251500.00

പി.എ�്.ഡി േകാ�് വർ�് ഫീ 12500.00

ൈവകിയ �േവശന�ി�� ഫീസ് 1000.00

െസർ�് ഫീസ് 72250.00

െെവകി അേപ� – പിഴ 35820.00

അേപ�ാേഫാറം വില 7800.00

േഹാ�ൽ വാടക 1335055.00

പലവക വരവ് 5150.00

ൈല�റി ഫീസ് 291198.00

ൈല�റി - ൈഫൻ 208517.00

�ഷറി,ബാ�് നിേ�പ�ളിൽ നി�ളള പലിശ 8546452.00

ഡി�ാർ�്െമ�് െഡവല�്െമ�് ഫ�് 422250.00

ആെക (ഓഡി�് ചാർജിന് കണ�ാ�ാ��

വ�മാനം)
28554029.00

ഓഡി�് ചാർജ് 1% നിര�ിൽ 285540.00

31.03.2017 ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി��

ഓഡി�് ചാർജ്
610980.00

2017-'18 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് 285540.00



ആെക 896520.00

2017-'18 വർഷ�ിൽ അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർജ് 346812.00

31.03.2018 ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി��

ഓഡി�് ചാർജ്
549708.00

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

വർഷം �ക

2016-17 264168.00

2017-18 285540.00

ആെക 549708.00

അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് 0070-60-110-87 എ� ശീർഷക�ിൽ സർ�ാര
അടവാേ��താണ്.

4-5   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
4-5(എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 1,29,52,84,529.00

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 1,01,74,57,638.00

സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം ഇ�

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

ഇ�

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക 79,008.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 9,89,002

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 11,771.00

4-5(ബി)സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം

ഇ�

4-5(1) സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��ാൻ അവേശഷി�� �ക

ഇ�

4-5(2) ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക



�മ ന�ർ ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 3-4 46,915.00

2 3-10 12,620.00

3 3-11 12,696.00

4 3-18 3,257.00

5 3-30 3,600.00

4-5(3) ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക

�മ ന�ർ ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 3 -16 7,95,900.00

2 3-20 64,400.00

3 3-21 56,900.00

4 3-23 19,522.00

5 3-28-(1) 52,280.00

4-5(4) നേ�ാ�രവാദി�െടവിവരം

�മ
ന�ർ

ന�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ �ക

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി� �ക

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 46,915.00 രജി�ാർ

2        12,620.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

3 17,664.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

4 3,257.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

5     3,600.00 ഹി�റിവ��്േമലധികാരി

6 7,95,900.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

7 64,400.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

8 56,900.00- ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

9 19,522.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

10 52,280.00 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

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

�മ
ന�ർ

ഉ�രവാദിയായവ�െട
േപര്

ഔേദ�ാഗിക േമൽവിലാസം �ിര േമൽവിലാസം

1 �ീ.�ി.എൽ.�ശീലൻ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

�ീശ�രാചാര�സംസ് �ത
സർ�കലാശാല

കാലടി - 683574

�ീ.�ി.എൽ.�ശീലൻ

�റ�ാ�പിളളി മന

അ�മനട. പി.ഒ.

��ർ - 680741

2 േഡാ.ടി.പി.രവീ�ൻ രജി�ാർ േഡാ.ടി.പി.രവീ�ൻ



�ീശ�രാചാര�സംസ് �ത
സർ�കലാശാല

കാലടി - 683574

കീർ�നം
മ��ർ
ക�ർ

3 േഡാ.എൻ.െജ.�ാൻസീസ് ഹി�റി വ��് േമലധികാരി

D-2
മാ� റസിഡൻസി

�ർ�േ�രി
��ർ

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

                                        ഇ�

ഡി. സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം

ഖ�ിക ന�ർ �ക

3-19 11,771.00

ഇ. േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം
ഇ�

4-6   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� ഓഡി�് 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

25 2016-17
െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-186/2018
തിയതി 27.07.2018

െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.എ3-
186/2018 തിയതി 28.01.2019

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

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം -1 2017-18 വർഷെ� പ�തിേയതര
ധനസഹായ�ി�െറ വിവരം

�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ്
ന��ം തീയതി�ം

�ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

1

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.761/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
28.04.2017

₹5,03,00,000
സബ്
�ഷറി,
അ�മാലി



�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ്
ന��ം തീയതി�ം

�ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

2

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.970/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
27.05.2017

5,03,00,000 “

3

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.1222/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
28.06.2017

5,03,00,000 “

4

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.1374/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
21.07.2017

5,03,00,000 “

5

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.1579/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
25.08.2017

5,03,00,000 “

6

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.1731/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
26.09.2017

5,03,00,000 “

7

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.1923/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
24.10.2017

5,03,00,000 “

8

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.2141/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
24.11.2017

5,03,00,000 “

9

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.2344/2017/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
27.12.2017

5,03,00,000 “

10

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.205/2018/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
29.01.2018

5,03,00,000 “

11

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.373/2018/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
26.02.2018

5,03,00,000 “



�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ്
ന��ം തീയതി�ം

�ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

12.

ജി.ഒ.
(ആർടി)നം.530/2018/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി
22.03.2018

46,95,090 “

13 �.ജി.സി. അരിയർ 4,59,84,910 “

2017-18സാ��ിക
വർഷം ആെക ലഭി�
പ�തിേയതര
ധനസഹായം

60,39,80,000

                                                                                                                                                                      

                                                                                            േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം -2 2017-18 വർഷെ� െഡവല�്െമ�� ഫ�്
�ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം.

രസീത് ന�ർ /
തീയതി

��ിരി�്
(�.)

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2017-18 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 - 218748
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

8.5% 27.06.2017

closed on
27-06-
2017&

transferred
to tsb 262..

2
എ.എ. നം.41935/

1371
തീയതി 22.11.2014

93707 - - “ 8.75% 22.11.2017
Deposited
as new fd-

3
എ.എ. നം.419418/

113737
97419 - - “ 8.75% 28.01.2018

Deposited
as new fd-

4
എ.എ. നം.192587/

14815
514410 “ 9% 22.04.2019 514410 -

5
എ.എ.നം.419416/

13735
1737677 - - “ 8.5% 04.03.2018 -

6
എ.എ.നം.419417/

13736
1392210 “ 8.75% 04.03.2021 1392210 -

7
419415/
13734

36396 “ 9% 28.05.2018 36396 -

8
എ.എ. നം.419394/

13713
154678 - “ 9% 07.06.2018 154678 -

9 13715 158107 “ 8.75% 22.11.2017 -

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 -

14 - 361800 - - “ 9% 14.05.2019 361800 -



�മ
നം.

രസീത് ന�ർ /
തീയതി

��ിരി�്
(�.)

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2017-18 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി-
��കൾ

(�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

അഭി�ായ-
�റി�്

15
എ.എ. നം.

379908/12879
തീയതി 6.6.2014

411004 - - “ 8.5% 06.06.2017 -

16
എ.എ. നം.

1189161/63539
തീയതി 30.06.2017

418092 - - “ 8.5% 30.06.2020 418092 -

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.354109/265101
98940 - - “ 8.5% 22.04.2019 98940 -

                                                                                                                                                             

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം -3 2017-18 വർഷെ� െ�പാവിഡ�� ഫ�് �ിര
നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം

��ിരി�്
(�പ)

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2017-18 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ

ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ

��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

ബാ�ിെ�

േപര്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1
13707/

22.11.2014
17,52,605 .... 17,52,605 22.11.2017 8.75%

സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

.....
�തിയ

നിേ�പമാ�ി

2 /23.11.2017 17,52,605
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

17,52,605

3 /28.1.2015 66,18,493 .... 16,18,493 28.01.2018 8.75%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

....
�തിയ

നിേ�പമാ�ി

4

എ.എ.നം.419387/
34979

/28.01.2018

66,18,493 ..... 28.1.2021 8.5%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

66,18,493

5
സി 13704/
30.3.2015

80,00,000 .... 80,00,000 30.3.2018 8.75%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

......
�തിയ

നിേ�പമാ�ി

6
എ.എ.നം 419385/

35149
30.03.2018

..... 80,00,000 .... 30.3.2021 8.5%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

80,00,000

7
എ.എ.നം.419424/ 

13743
3505431 ... .... 24.7.2018 9%

സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

35,05,431

8
എ.എ.നം.419386/

13705
04.03.2015

41,03,075 ... 41,03,075 4.3.2018 8.75%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

.....
�തിയ

നിേ�പമാ�ി

9
എ.എ.നം.419386/

35141/
04.03.2018

.... 41,03,075 ..... 4.3.2021 8.5%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

41,03,075



�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം

��ിരി�്
(�പ)

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2017-18 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ

ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ

��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

ബാ�ിെ�

േപര്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

10
െജ.െജ.നം.635221/

12942
27.06.2014

1,01,91,667 ... 1,01,91,667 27.6.2017 8.5%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

�കTSB-262-
ൽനിേ�പി�

11.

എ.എ.നം.419375/
13694/

31.03.2015

22,99,360 .... 22,99,360 31.3.2018 8.75%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

�തിയ
നിേ�പമാ�ി

12

എ.എ.നം.41935/
35160

31.3.2018

22,99,360 31.3.2021 8.5% 22,99,360

13
13695/

08.04.2015
21,34,241 .... .... 8.4.2018 8.75%

സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

21,34,241

14
13693/
11.5.2015

50,64,555 .... .... 16.5.2018 9%
സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

50,64,555

15
13692/

12.5.2015
3,42,321 12.5.2018 9%

സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

3,42,321

16
13691/

15.5.2015
17,34,714 .... .... 15.5.2018 9%

സബ്�ഷറി,
അ�മാലി

17,34,714

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം-4 2017-18 വർഷെ� െപൻഷൻ ഫ�്
�ിരനിേ�പപ�തിക

�മ
നം

രസീത് ന�ർ

തീയതി
നിേ�പ�ക

ബാ�ിെ�
േപര്

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 8.50%
Closed and

transferred to
TSB-262

2.
െജ.െജ നം635220/12941/

27.06.2014
22,98,466

സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.50%
Closed and

transferred to
TSB-262

3
എ.എനം419389

/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%
closed&transferred

to tsb 262

6 എ.എ.നം 419423/24.07.2015 14,90,690
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

24.07.2018 9% 14,90,690

7.
27.06.2014െജ.െജ
നം635218/12939

53,95,192
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5%
Details of closure

not updated



�മ
നം

രസീത് ന�ർ

തീയതി
നിേ�പ�ക

ബാ�ിെ�
േപര്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ��

തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ിയിരി�് അഭി�ായം

8.
27.06.2014െജ.െജ
നം635219/12940

37,37,588
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

27.06.2017 8.5%
Closed and

transferred to
TSB-262

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം -5 2017-18 വർഷെ� എൻേഡാ�െമ�� �ിര
നിേ�പം സംബ�ി� പ�തിക

�മ
നം

എൻ  േഡാവ്െമ�ിെ�
േപര്

രസീത് ന�ർ/
നിേ�പ�ീയതി

ബാ�ിെ�

േപര്
നിേ�പ�ക

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2017-18 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 261720/

7991050003188

സബ്�ഷറി

അ�മാലി
- - 08.12.2019 9% 20000

2.
വി.ആർ െവ�ിേട ശ�രൻ

െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം. 261722/
799010500031206

,, 30000 8.12.2019 9% 30000

3.
െ�ാഫ.എ.ബാല��-
വാര�ർ െമേ�ാറിയൽ

എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 261721/
79910500031200

,, 15000 - 8.12.2019 9% 15000

4. േഡാ.�വർണ നാല�ാ�്
െജ.െജ നം.

992012/15391
,, 100000 20.08.2019 9% 100000

5.
േഡാ.എം.എസ്.

േമേനാൻ െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം.
635216/12937

,, 17000 27.06.2018 9% 17000

6.
�ണിേവഴ് സി�ി

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.േഗാപാല-
പിൈ�

െ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.
സിഎം.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



�മ
നം

എൻ  േഡാവ്െമ�ിെ�
േപര്

രസീത് ന�ർ/
നിേ�പ�ീയതി

ബാ�ിെ�

േപര്
നിേ�പ�ക

2017-18 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2017-18 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ

ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി-
�ായം

17.
െ�ാഫ.എസ്.െവ�ിട��

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�ട-

രാജശർ�
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം.001250/
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�്

െജ.െജ.നം992013./
15392

,, 200000 03.09.2019 9% 200000

                                                                                                                                                                

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം -6 2017-18 വർഷെ� �െ�ട�തനിം� ഓ� സൻ��കി
�ി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 289517 276845 07/03/2017 5.5%
46

ദിവസം
22/04/2017 19189

 
 
 
 
 
 

2 289037 2787604 22/04/2017 5.5%
46

ദിവസം
07/06/2017 19322

3 289131 2806926 07/06/2017 5.5%
46

ദിവസം
23/07/2017 19456

 
 
 
 
 

4 289179 2845973 07/09/2017 5.5%
46

ദിവസം
23/10/2017 19591

 
 
 
 
 

5 289179 2865700 23/10/2017 5.5%
46

ദിവസം
08/12/2017 19727  

 
 

6 289179 2885564 0812/2017 5.5%
46

ദിവസം
24/01/2018 19864

7 289179 2905565 24/01/2018 5.5%
46

ദിവസം
12/03/2018 20001

8 289179 2925705 12/03/2018 5.5%
46

ദിവസം
28/04/2018 20140  

 
 



�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

 
 
 

നീ�ിയിരി�് 2925705

േജായി�് ഡ

അനുബ�ം-7 �ാ� െവൽഫയർ ഫ�് �ിരനിേ�പ പ�തിക

�മ
ന�ർ

�ക/

നിേ�പതീയതി
ബാ�്

പലിശ
നിര�്

രശീത്
ന�ർ/

അ�ൗ�്
നം.

നിേ�പ
കാലാവധി

പലിശ
കാലാവധി

�ർ�ിയാ��
തീയതി

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

1

2,95,374
തീയതി

27.03.2017

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
6.25% 33760916761 91 ദിവസം 4,725 25.06.2017

2
3,00,099
തീയതി

26.06.2017

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
6.25% ,, 91 ദിവസം 4,854 24.09.2017

3
3,04,953
തീയതി

25.09.2017

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
6.25% ,, 91 ദിവസം 4,955 24.12.2017

4.

3,07,054
തീയതി

25.12.2017

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
6.25% ,, 91 ദിവസം 4,850 25.03.2018

5.
3,10,933 തീയതി

26.03.2018

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
6.25% ,, 91 ദിവസം 25.06.2018

                                                                                     േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം-8 2017-18 വർഷെ� മുൻകൂർ സംബ�ി� പ�തിക
Head of account : DD II (C)2

�മ
നം.

തീയതി
അഡ�ാൻസ് ൈകപ�ിയ

ആൾ
ഉ�രവ്/
തീയതി

ആവശ�ം �ക



1 1.4.17 അ�പ്.െക.േമാഹൻ no.152/PRO/inaug/ssus/17
dtd. 1.4.17

സ�ർണ ഇ-ക�ാ�സ്
പ�തി ഉത്ഘാടനം

15,000

2 20.4.17 െക.ആർ.അംബിക
No.stw.3583/ssus/17

dtd. 19.4.17

12-ാം പ�തിയിെല �ാൻ ഫ�ിൽ
നി�ം വിവിധ ജി�കളിൽ

എ�്�ൻഷൻ േ�ാ�ാം
നട��തിന്

1,00,000

3 21.4.17

െക.െക.�� �മാർ

വ��് േമധാവി,
നാടക വിഭാഗം

no.SDC4783/ssus/17
dtd. 20.4.17

േദശീയ ചല�ി� േജതാ�െള
ആദരി�� പരിപാടി�്

64,000

4 8.6.17

 േഡാ.എ�്.ൈഷലജ

വ��് േമധാവി,
ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം

no.Acd4/3314/ssus/17
dtd. 24.6.17

2017 �ൺ 27,28,29
തീയതികളിെല െസമിനാർ 

45,000

5 28.6.17

 േഡാ.എസ്.�ിയ

മലയാളം െ�ാഫസർ,
തി�വന��രം

no.Acd4.7512/ssus/17
dtd 27.6.17

2017 �ൺ 28,29,30
തീയതികളിെല െസമിനാർ

30,000

6 26.7.17

േഡാ.ഇ.�േരഷ് ബാ�

വയനാട്
ജി�ാ േകാ-ഓർഡിേന�ർ

no.Str.3583/ssus/17
dtd. 25.7.17

എ�്�ൻഷൻ
ആ�ിവി�ീസിെ� ഭാഗമായി

ഏകദിന ശി�ശാല
25,000

7 8.8.17

േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

പ�ന

no.12355 Est2/ssus/17
dtd. 3.8.17

വാ�ർ �ള�കൾ (3 എ�ം )
വാ��തി�

66,000.

8 14.8.17
സജിത.െക.ആർ

സിൻഡിേക�ംഗം

no.plD 11474/ssus/17(8)
dtd 11.8.17

12-ാം പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി

െസമിനാ�ം വർ�് േഷാ�ം
2,00,000

9 14.8.17

 േഡാ.സി.െക.ജയ�ി.

അേസാ. െ�ാഫസർ,
സാഹിത� വിഭാഗം.

no.PlD.11474/ssus/2012(2)
dtd 11.8.17

സം�ത പാര�ര�െ�
�ൻനിർ�ി 12-ാം
�.ജി.സി പ�തി
നട�ാ��തിന്

3,00,000

10 14.8.17
േഡാ.�ീതി.െക

സംഗീത േമധാവി

no.PlD.11474/ssus/2012
dtd 11.8.17

12-ാം �.ജി.സി പ�തി�െട
ഭാഗമായി

എ�്�ൻഷൻ േ�ാ�ാം
1,20,000

11 14.8.17
�ീ. െക.െക.��ൻ

നാടക വിഭാഗം േമധാവി

no. PlD 11474/ssus/14
dtd 11.8.17

�ടിയാ�ം/ നങ�ാർ��്
എ�ിവ�െട

േസാദാഹരണ �ഭാഷണം/
ഭാഗാവതരണം

50,000

12 14.8.17
 േഡാ.�രളീധരൻ

സം�ത സാഹിത� വിഭാഗം

no.plD .11474/ssus/12(6)
dtd 11.8.17

ബി.എ.(ഐ.ടി)
��ികൾ�ായി

സ�ീകരിേ��
കം���ർ ലാബ്

�വർ�ന�മമാ�ാൻ

4,00,000

13 14.8.17
േഡാ.അ�ാ�� ഖാൻ

െകായിലാ�ി

no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

ക�ാൻസർ ആ�്
കൗൺസലിങ് െസൽ

�ട��തിന്
1,00,000

14 14.8.17
ബി�.എ�്.മലയിൽ

�റ�ർ

no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

ക�ാൻസർ ആ�്
കൗൺസലിങ്

െസൽ �ട��തിന് (�റ�ർ)
1,00,000

15 14.8.17
േഡാ.എ.െക.�ധർ�

തി�വന��രം

no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

ക�ാൻസർ ആ�്
കൗൺസലിങ്

െസൽ �ട��തിന്
(തി�വന��രം)

1,00,000

16 14.8.17
േഡാ.എ.െക.�ധർ�

തി�വന��രം

no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

12-ാം പ�തി�െട
ഭാഗമായി

കാ�ീൻ �ട��തിന്
2,50,000

17 14.8.17 േഡാ.അ�ാ�� ഖാൻ no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

12-ാം പ�തി�െട
ഭാഗമായി

2,50,000



െകായിലാ�ി കാ�ീൻ �ട��തിന്

18 14.8.17
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന

no.PlD.11474/ssus/2012(7)
dtd 11.8.17

12-ാം പ�തി�െട
ഭാഗമായി

കാ�ീൻ �ട��തിന്
2,50,000

19
ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

ഏ�മാ�ർ

�ാേദശിക
േക��ളിേല�്

��ക�ം േജണ�ക�ം
വാ��തിന്

2,25,000

20
ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

��ർ

�ാേദശിക
േക��ളിേല�്

��ക�ം േജണ�ക�ം
വാ��തിന്

2,75,000

21 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

�ാേദശിക
േക��ളിേല�്

��ക�ം േജണ�ക�ം
വാ��തിന്

2,80,000

22
കാലടി

ഹി�ി വ��് േമധാവി
േജണ�ക ൾ വാ��തിന് 5000

 
23

 
18.9.17

     േഡാ.വി.എ.വ�ലൻ
െ�ാ. &

േകാർഡിേന�ർ

മലയാള വിഭാഗം,കാലടി

u.o.no. Acd C1/10001/ssus/2017

dtd 16.9.17

"മലയാള െച�കഥ
അ�ഭവ�ം ആഖ�ാന�ം"

േദശീയ െസമിനാർ
1,20,000

24 20.9.17

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

േഡാ.അ�ാ�� ഖാൻ

െകായിലാ�ി

no.Eng/1786/ssus/17
dtd 20.9.17

�ാേദശിക േക��ിെല
�തിയ അ�ാദമിക്

േ�ാ�ിെ� ഔേദ�ാഗിക
ഉത്ഘാടനം

1,70,000

25 20.9.17

േഡാ.േജാസ്.െക.ആ�ണി

േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം

വ��് േമധാവി

no.PlD.14908/ssus/12
dtd 19.9.17

2017 െസ�ംബർ 19
�തൽ 23 വെര

�ൈബയിെല TISS ൽ വ�
നട�� 3-ാമത്

�ി�ി�ൽ എഡ്ജസ്
അലിയൻസ്

േകാൺഫറൻസിൽ
പെ����തി�ം

�ബ�ം അവതരി�ി��തി�ം

25,000

26 26.9.17
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന �ാേദശിക േക�ം

no.14275 Est2/ssus/15
dtd 22.9.17

പ�ന �ാേദശിക
േക��ിേല�്

കം����ക�ം മ�്
അ�ബ� സാമ�ിക�ം

വാ��തിന്

60,000

27 27.9.17

േഡാ.സാ�.ടി.എസ്

അേസാ.െ�ാഫസർ

േജ�ാ�ഫി വിഭാഗം

no.1510 Est2/ssus/16
dtd 22.9.17

ജി.ഐ.എസ് ലാബ്
സ�ീകരി��തിന്

7,95,900

28 7.10.17

േഡാ.എം.ഐ.േജാസഫ്

അേസാ.െ�ാഫസർ

ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം

no.plD.4526/ssus/15
dtd 6.10.17

െന�് പരീ�ാപരിശീലന
�ാ�് സംഘടി�ി��തിന്

80,000

29 13.11.17

േഡാ.നാരായണൻ.ജി

അേസാ.െ�ാഫസർ

തി�വന��രം

no.AcdC1/13432/ssus/17
dtd 4.11.17

2017 ഡിസംബർ 7
�തൽ 13 വെര

തീയതികളിൽ ശി�
ശാല നട��തിന്

9500

30 11.12.17

M/s െകൽേ�ാൺ

തി�വന��രം

(through PFMS RUSA)

no.PlD.2607/ssus/19
dtd 8.12.17

Implementation of LAN
with Wifi Data Centre

and network security System
3 rd advance )

50,00,000

31 11.12.17 ലിഷ.സി.ആർ no.Acd c1/8107/ssus/17 ഡിസംബർ 12 �തൽ 93,750



അ�ി��് െ�ാ.

സം�തം (general)

dtd 8.12.17 14 വെര നട��
േദശിയ െസമിനാർ

32 12.12.17

േഡാ.എൻ.െക.ലലന.

അേസാ.െ�ാഫസർ

��ർ

ACd 1 15945/ssus/17
dtd 21.12.17

ജ�വരി 13,14,15
തീയതികളിെല

േദശീയ െസമിനാർ
15,000

33 28.12.17

േഡാ.എൻ.െക.ലലന

അേസാ.െ�ാഫസർ

��ർ

no.Acd.C115945/ssus17
dtd 21.12.17

ജ�വരി 3,4,5
തീയതികളിൽ

ശി�ശാല ന ട��തിന്
18,750

34 30.12.17 റബ്േകാ
no.10104/Est/ssus/15

dtd 21.12.17

ഭരണ വിഭാഗം
ഓഫീസിൽ ക�ബി�ിൾസ്

�ാപി��തിന്
2-ാം ഘ� �ൻ�ർ

23,55,809

35 30.12.17
േഡാ.�ീകല.എം.നായർ

കൺവീനർ

no.PlD.silver jubilee.ssus/17

dtd 30.12.17

രജത �ബിലി
ആേഘാഷം - ഇ�ർ നാഷണൽ

േകാൺഫറൻസ്
ജ�വരി 9,10 തീയതികളിൽ

നട��തിന്

2,62,500

36 6.01.18

േര� ഭരദ�ാജ്

അസി.െ�ാഫസർ

േസാഷ�ൽ

no.Acd C1/16108/ssus/17
dtd 4.1.18

ജ�വരി 15,16,17
തീയതികളിൽ

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ

േദശീയ െസമിനാർ

90,000

37 6.01.18
േഡാ.െക.പി.േബർളി

ഹി�ി വിഭാഗം െ�ാഫസർ

no.Acd C1/15762/ssus/17
dtd 12.17

ജ�വരി 17,18,19
തീയതികളിൽ

േദശീയ െസമിനാർ
93,750

38 8.01.18

േഡാ.യ�ന.െക

െ�ാഫസർ,
വ�ാകരണ വിഭാഗം

no.Acd C1/107/ssus/18
dtd 6.1.18

േദശീയ ശാ�
സദ�് നട��തിന്

1,50,000

39 10.1.18

േഡാ.�സൻ േതാമസ്

അേസാ.െ�ാഫസർ,
�റ�ർ

no.PlD.10477/ssus/17
dtd 8.1.18

േ�ാളർ ഇൻസിഡൻസ്
േ�ാ�ാം

നട��തിന്
35,000

40 12.1.18

േഡാ.യ�ന.െക

െ�ാഫസർ,
വ�ാകരണ വിഭാഗം

no.Acd C1.107/ssus/18
dtd 11.1.18

േദശീയ ശാ�
സദ�് നട��തിന്

(ര�ാം ഗ�)
50,000

41 15.1.18

േഡാ.ലാർസല�്.ടി.എസ്.

േജ�ാ�ഫി വിഭാഗം,
വ��് േമധാവി

no.PlD.8914/ssus/14
dtd 9.1.16

അ�ാരാ� േജ�ാ�ഫി�ൽ
�ണിയൻ

േകാൺഫറൻസിൽ
പെ����തിന്

25,500

42 25.1.18

േഡാ.വി.�മീള �മാരി

േവദാ� വിഭാഗം,
പ�ന

no.Acd.C1.79/ssus/18
dtd 19.1.18

Inflence of
Darsena in western..
എ� വിഷയ�ിൽ

െസമിനാർ

1,05,000

43 3.2.18

േഡാ.ജിനിത .െക.എസ്

അസി.െ�ാഫസർ,
വ�ാകരണ വിഭാഗം

no.AcdC1/1098/ssus/18
dtd 1.2.18

േദശിയ െസമിനാർ 1,05,000

44 3.2.18

േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
�റ�ർ

noAcd.C1.9993/ssus/18
dtd 1.2.18

ഭാഷാനേവാ�ാനം
ആ�നീകരണം എ�

വിഷയ�ിൽ
െസമിനാർ നട��തിന്

50,000

45 5.2.18
േഡാ.െക.ആർ.അംബിക.

സം�ത സാഹിത� വിഭാഗം,��ർ

no.Acd C1/1032/ssus/18
dtd 1.2.18

Rasagangadhara
എ� വിഷയ�ിൽ
േദശീയ ശിൽ�ശാല

നട��തിന്

30,000

 േഡാ.എൽ.�ധർ�ിണി no.Acd C11338/ssus/18 േദശീയ െസമിനാർ 37,500



46    7.2.18    അേസാ.െ�ഫസർ,
�റ�ർ

dtd 2.2.18 നട��തിന്

47 14.2.18

േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
പ��ർ

no.Acd.C1 876/ssus/18
dtd 11.2.18

േവദാ� വിഭാഗ�ിൽ
േദശീയ െസമിനാർ

നട��തിന്
22,500

48 16.2.18

േഡാ.വി.ലിസി മാത�

െ�ാഫസർ,
മലയാള വിഭാഗം

no.Acd.C1/1648/ssus/18
dtd 16.2.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

67,500

49 19.2.18

േഡാ.ബി.ച�ിക

െ�ാഫസർ,
േവദാ� വിഭാഗം

no.Acd.C1.1987/ssus/18
dtd 14.2.18

Upanisheds and
cultutred diversity

in the current world...
എ� വിഷയ�ിൽ

െസമിനാർ

1,50,000

50 19.2.18

േഡാ.വി.അ�ൾ ല�ീഫ്

ടീ�ർ ഇൻ ചാർജ്,
െകായിലാ�ി

no.Acd C1.1337/ssus/18
dtd 19.2.18

ഭാഷാശാ�ം എ�
വിഷയ�ിൽ െസമിനാർ നട��തിന്

93,750

51 21.2.18
േഡാ.റീജ.ബി.കാവനാൽ

െ�ാഫസർ േകാർഡിേന�ർ

no.Acd C1.1772/ssus/18
dtd 19.2.18

Historical perspective
of Sanskrit Literature…
എ� വിഷയ�ിൽ
േദശീയ െസമിനാർ

1,12,500

52 21.2.18 േഡാ.െക.െക.അംബികാേദവി
no.Str.1514/ssus/18

dtd 14.2.18
ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാം

നട��തിന്
1,72,500

53 21.2.18 േഡാ.െക.വി.അജിത്. �മാർ
no.Str.1514/ssus/18

dtd 14.2.18
ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാം

നട��തിന്
2,02,500

54 26.2.18
േകരള സം�ാന നിർ�ിതി േക�ം,

�ാേദശിക േക�ം,
കളമേ�രി

U.O. no Eng/851/ssus/2015 dtd 23.2.18
കാലടി െമയിൻ

െസ�റിൽ ഓഡിേ�ാറിയം
നിർ�ാണം �ൻ�ർ

3 crore

55 26.2.18
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

മലയാളവിഭാഗം,പ�ന

no.Acd C1. 1736/ssus/18
dtd 19.2.18

ചല�ി� സൗ�ര�
ശാ�ം സ���ം

സാ�ാത്കാര�ം …
എ� വിഷയ�ിൽ

െസമിനാർ

93,750

56 26.2.18

േഡാ.�ർണിമ.ജി

അസി.െ�ാഫസർ,
ഏ�മാ�ർ

no.Acd C1 2320/ssus/18
dtd 22.2.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

67,500

57 3.3.18

േഡാ.ബാ�.െക.വിശ�നാഥൻ

ടീ�ർ ഇൻ ചാർജ് ഹി�ി,
തി�ർ

no.Acd C1 1683/ssus/18
dtd 2.3.18

Contemporary
Hindi Short Story

എ� വിഷയ�ിൽ
േദശീയ െസമിനാർ

90,000

58 5.3.18

 േഡാ.ഇ.�േരഷ് ബാ�

അേസാ.െ�ാഫസർ,
സാഹിത�ം,െകായിലാ�ി

no.Acd C1 1838/ssus/18
dtd 5.3.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

93,750

59 6.3.18
േഡാ.െക.വി.അജിത്�മാർ

േകാർഡിേന�ർ

no.Acd C1 2846/ssus/18
dtd 5.3.18

Comparative literature ...
എ� വിഷയ�ിൽ
േദശീയ ശി�ശാല

55,000

60 12.3.18

േകരള ഇല�ി�ൽ
& അൈലഡ്

എൻജിനീയറി�്
ലിമി�ഡ് ക�നി

no. Eng 8513/ssus/17
dtd 9.3.18

�ാർ�് �ാ�്
�ാപി��തിന് േവ�ി

75,000

61 15.3.18
ആന��മാർ.പി.ജി

PS to PVC

no. 3029 Est 1/ssus/18
dtd 14.3.18

കം���ർ ,�ി�ർ
എ�ിവ വാ��തിന്

49,000

62 19.3.18

േഡാ.�പ .വി

അസി.െ�ാഫസർ,
വ�ാകരണ വിഭാഗം

no. Acd C1 3486/ssus/18
dtd 19.3.18

Sidhantha Kaumudi Dasagani...എ�
വിഷയ�ിൽ

േദശീയ െസമിനാർ
60,000



63 21.3.18 േഡാ.എ.െക.�ധർ�

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
തി�വന��രം

no.ssus/5143/p/17-18
dtd 20.3.18

2017-18 വർഷ�ിൽ
േജർണ�കൾ
വാ��തിന്

40,000

21.3.18

േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
പ�ന

“ “ 20,000

21.3.18

േഡാ.ജി.ച�വദന

ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർ,
ഏ�മാ�ർ

“ “ 50,000

േഡാ.അ�ാ�� ഖാൻ

െകായിലാ�ി
“ “ 40,000

േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

പ��ര
“ “ 40,000

േഡാ.�ഷമ .എൽ

തി�ർ
“ “ 40,000

64 23.318
 േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no.Acd.C1 3670/ssus/18
dtd 19.3.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

45,000

65 28.3.18
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no.Acd C1/3435/ssus/18
dtd 26.3.18

ആേരാഗ� പരിര���
െഹൽ�്

അവയർനസ് �ാ�കൾ
സംഘടി�ി��തിന്

36,000

66 28.3.18

േഡാ.രാജി ബിേനായി

അേസാ.െ�ാഫസർ,
തി�വന��രം

no.Acd C1/2890/ssus/18
dtd 28.3.18

േദശീയ ശി�ശാല
നട��തിന്

50,000

67 31.3.18

ടി.ജി.േജ�ാതിലാൽ

ചി�കലാ വിഭാഗം
വ��് േമധാവി

no.Acd C1 3255/ssus/18
dtd 31.3.18

Digital Archive of
Art History of Kerala...

എ� െ�ാജ�ിെ�
ഒ�ാം ഘ�ം

നട�ാ��തിന്

2,25,000

68 31.3.18
േഡാ.േജാസ് ആ�ണി

േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗം
no.Acd C1.4294/ssus/2018 dtd 31.3.18

േസാഷ�ൽ
േകസ് വർ�് ആ�്

േസാഷ�ൽ ��് വർ�് ....
എ� െ�ാജ�്
െച��തിന്

1,87,500

 
 

Head of account DD 11 (C)1

�മ
നം

തീയതി
അഡ�ാൻസ് ൈകപ�ിയ

ആൾ
ഉ�രവ് ന��ം
തീയതി�ം        

ആവശ�ം    �ക

69 6.4.17

ന�ായം വ��് അ���ൻ
No. Acd C1/2603/ssus/17 dtd

5.4.17

PG Regularisation

സിലബസ്
പരി�രണ�മായി

ബ�െ��് �ക �ൻ�ർ 

21,000

ഉ�� വ��്
അ���ൻ

“ “ 22,400

േജ�ാ�ഫി വ��്
അ���ൻ

“ “ 17,500

സാഹിത�ം വ��്
അ���ൻ

“ “ 17,500

70 20.4.17
േഡാ.പി.രവി

ഹി�ി വിഭാഗം

No. Acd C1 2603/ssus/17 dtd
19.4.17

പി.ജി.റ�േലഷൻ സിലബസ് പരി�രണ�മായി
ബ�െ��് �ക �ൻ�ർ

11,250

“ �ീ .��െമാ�ീൻ ��ി “ “ 30,000



അറബിക്

71 27.4.17 േഡാ.വി.െക.ഭവാനി
no.PlD 16412/ssus/16

dtd 27.4.17
പി.ജി.റ�േലഷൻ സിലബസ് പരി�രണം സംബ�ി�് 75,00

േഡാ.സി.േവ�േഗാപാലൻ
നായർ

“ “ 50,000

േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ “ “ 15,000

�ീ.ദിേനശൻ
െപാകിേര�വിട

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
െകായിലാ�ി

“ “ 15,000

േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ “ “ 30,000

72
27.4.17

“

േഡാ.എം.െജ.�ാൻസിസ്

ചരി� വിഭാഗം

no.Acd C1 2603/ssus/17 dtd
27.4.17

പി.ജി.റ�േലഷൻ സിലബസ് പരി�രണം
സംബ�ി�്

ശി�ശാല നട��തിന്
31,500

േഡാ.എസ്.വിജയ�മാരി

സം�തം െജനറൽ
“ “ 17,250

73 1.6.17
േഡാ.എ�്.ൈശലജ.

�ാഫ് അൈഡ�സർ

no.Swc 15187/ssus/16
dtd 30.5.17

പരി�ിതി
ദിനേ�ാട�ബ�ി�്

ക�ാ�സിൽ ��ൈ�കൾ ന��തിന്
15,000

74 13.6.17
വിനീത്,ആ ർ

അസി.എൻജിനീയർ

ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വിഭാഗ�ിെല
റിസർ�് ലാബിേല�്

�ബിൈലസർ 
വാ��തിന്

2,900

75 22.6.17

േഡാ.െക.െക.അംബികാ േദവി

സം�തം ന�ായ
വിഭാഗം േമധാവി

no.731/Acd B1/ssus/16 dtd
21.6.17

േദശീയ െസമിനാർ നട��തിന് 75,000

76 21.7.17

േഡാ.സി.േവ�േഗാപാലൻ
നായർ

�� വിഭാഗം

no.Acd C1 8257/ssus/17 dtd
20.7.17

�ീ പിശ�ി�ി രാജീവിെ� േസാദാഹരണ �ഭാഷണം
നട��തിന്

8,000

77 1.8.17

േഡാ.ദി�.എം.ആർ

�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
�ാഫ് അൈഡ�സർ

no. Swc 466/ssus/17
dtd 28.7.17

2016-17 വ ർഷേ���
�ണിേവ�ി�ി

�ണിയൻ �വർ�ന ഫ�്
1,00,000

78 7.8.17
�ീ.െക.െക.���മാർ

നാടക വിഭാഗം േമധാവി

no.3493/Est 2/ssus/16
dtd 3.8.17

���ല�ിൽ അ��� പണി 5,000

79 7.8.17

േഡാ.ബി�.വി

അസി.െ�ാഫസർ,
േസാേഷ�ാളജി

no.PlD 4640/ssus/16 �.ജി.സി അവാർഡ് ഇന�ിൽ അ�വദി� �ൻ�ർ 1,00,000

80 16.8.17

 േഡാ.ദി�.എം.ആർ

അസി.െ�ാഫസർ,

കായിക വിഭാഗം

no.Swc/10330/ssus/2017 dtd
16.8.17

ചാ��ൻഷി�് നട��തിന് 8250

81 17.8.17

േഡാ.േജാസ്. ആ�ണി

േസാഷ�ൽ വിഭാഗം
വ��് േമധാവി

no.Acd C1 13356/ssus/2017
dtd 16.8.17

WAPSWI & ASSK
എ�ിവയിൽ

അംഗത�ം എ���തിന്
30,000

82 22.8.17
�ീമതി.സരിത.ടി.പി

ന�ായം

no.Acd C1 9717/ssus/17 (2) dtd
22.8.17

സം�ത ദിനാേഘാഷം
2017 �ൻ�ർ

25,000

“
േഡാ.എം.വി.നേടശൻ

വ�ാകരണം
“ “ 6,500

“
േഡാ.െക.രമാേദവി അ�

േവദാ�ം
“ “ 30,000



“  േഡാ.െക.എം.സംഗേമശൻ “ “ 25,000

“
േഡാ.െക.വി.അജിത് �മാർ

സാഹിത�ം
“ “ 20,000

83 26.8.17

 േഡാ.�ീതി.െക

അസി.െ�ാഫസർ,
സംഗീത വിഭാഗം

no.Acd.C1/10187/ssus/2015 dtd
26.8.17

���ണാമം സീരീസ് 4 ...
�ൻ�ർ

71,250

84 7.9.17
M/s കാ�ണ� ഫാർമസി,

തി�വന��രം
no. 7853/Est/ssus/2013 dtd

29.8.17
�ണിേവ�ി�ിെഹൽ�് െസ�റിേല��

മ��കൾ�ം മ�ം �ൻ�ർ
24,338

85 13.9.17 

  േഡാ.�ഷമ എൽ

തി�ർ ക�ാ�സ്
ഡയറ�ർ

no.Acd C1 9717/ssus/17 dtd
13.9.17

2017 െല
സം�തദിനാേഘാഷ�മായി

ബ�െ�� �ക
37,500

“
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന
“ “ 37,500

“
േഡാ.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ
“ “ 37,500

 86

15.9.17

േഡാ.പി.ഉ�ി��ൻ

അ�ാദമിക് ക�ി�ി
ഫിേലാസഫി

no.PlD-16412/ssus/2016 dtd
14.9.17

�ീ ശ�രജയ�ി 2017
ര�ാം ഘ�

ആേഘാഷ പരിപാടികൾ നട��തിന്
3,75,000

“
േഡാ.വി.െക.ഭവാനി

ന�ായം
“ “ 60,000

“
�ീ.ജയൻ .എ.െക

എ�ിബിഷൻ, െപയി�ിങ്
“ “ 63,750

“
േഡാ.െക.രമാേദവി അ�

േവദാ�ം
“ 70,000

87 23.9.17

േഡാ.അ�.െക.എം

അസി.െ�ാഫസർ

�� വിഭാഗം

no.PlD-16412/ssus/16
dtd 23.9.17

�ീ ശ�രജയ�ി 2017
ര�ാം ഘ�

ആേഘാഷപരിപാടികൾ�്
�ക �ൻ�ർ

11,250

“
േഡാ.എസ്.ഷീബ

േവദാ� വിഭാഗം
“ “ 40,500

88 23.9.17
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no.Swc-7905/ssus/17
dtd 18.9.17

2017-18 ഇൻ�ാ മ�റൽ
മ�ര�ൾ നട��തിന്

59,450

89 27.9.17
േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

no.Acd C1-9717/ssus/17 dtd
20.9.17

സം�ത �ചാരണ വിഭാഗം
സം�ത ദിനാേഘാഷം

2017 ൽ
നട��തിന്

37,500

90 4.10.17
�ീ െക.എസ്.ദിേനശ്

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

no.Swc 7905/ssus/17
dtd 4.10.17

കാലടി �ഖ� േക�ം
�ട്േബാൾ ചാ��ൻഷി�് (M) െസല�ൻ �യൽസ്

നട��തിന്
17,000

91 16.10.17

േഡാ.അ�ാ�� ഖാൻ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ ,
െകായിലാ�ി

no.Swc 10604/ssus/17
dtd 11.10.17

2017-18 വർഷെ�
ഇ�ർ െസ�ർ

കായിക മ�ര�ൾ
നട��തിന്

42,600

92 16.10.17

�ീമതി.റാഹിലാ
ബീവി.എം.എ

അസി.ഡയറ�ർ

പ�ന

no.swc 9606/ssus/17
dtd 10.

10.17

2017-18 വർഷെ�
ഇ�ർ െസ�ർ

കായിക മ�ര�ൾ
നട��തിന്

54,600

93 16.10.17 േഡാ.ഇ.�ീധരൻ no. Swc 10604/ssus/17 dtd
10.10.17

2017-18 വർഷെ�
ഇ�ർ െസ�ർ

61,000



ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
പ��ർ

കായിക മ�ര�ൾ
നട��തിന്

94 20.10.17

േഡാ.ദി�.എം.ആർ

�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ �ാഫ്
അൈഡ�സർ

no.Swc 466/ssus/17
dtd 10.10.17

2016-17 അ��യന വർഷ �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ�്

3-ാം ഗ�
1,00,000

95 26.10.17

െ�ാ.െക.െക.വിശ�നാഥൻ

േഡാ.മിനി.ടി.
ഇവ�െട

േജായി�് അ�ൗ�്

no.PlD..silver jubilee /ssus/17
dtd 26.10.17

സിൽവർ �ബിലി
ആേഘാഷ�ൾ�്

1,00,000

96 31.10.17

േഡാ.വി.വസ��മാരി

അേസാ.െ�ാഫസർ,
േവദാ�ം

no.Acd C1 13069/ssus/17 dtd
30.10.17

നവംബർ 1 �തൽ 11 വെര തീയതികളിെല െസമിനാർ 1,12,500

97 2.11.17
േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

കൺവീനർ.പ��ർ

no.Acd. B1 7334/2012/ssus
dtd 27.9.17

2017-18 വർഷ�ിൽ
നട�ിലാ�� വിവിധ പരിപാടികൾ�ായി

1,30,000

98 3.11.17

റാഹിലാ ബീവി

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക,
തി�വന��രം

no. Swc-9606/ssus/17
dtd 2.11.17

2017-18 വർഷെ� കായിക മ�ര�ൾ�് �ക �ൻ�ർ 59,700

99 3.11.17
ബി�.എ�്.മലയിൽ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,�റ�ർ
“ “ 40,000

100 3.11.17
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no.Swc-7905/ssus/17
dtd 2.11.17

2017-18 ദ�ിണ േമഖലാ
അ�ർ സർ�കലാശാല

കബഡി ചാ�ൻഷി�് പെ����തിന്
പരിശീലന കളരി സംഘടി�ി��തിന്

33,000

101 20.11.17
�ീ.�േഖഷ്.െക,ദിവാർ,

അസി.െ�ാ.,
പി.എസ്.� രജി�ാർ

no.Ad B 7266/ssus/13
dtd 20.11.17

െസർ�് ക�ി�ി േയാഗ
സ�ീകരണം

1,25,000

102 4.12.17

�ീ.െക.എസ്.ദിേനഷ് �മാർ

അസി.െ�ാഫസർ,

കായിക വിഭാഗം

no.Swc-14736/ssus/17
dtd 29.11.17

ദ�ിണ േമഖലാ അ�ർ സർ�കലാശാല
�ട്േബാൾ �ർണെമ�്

പരിശീലന കളരി
60,000

103 4.12.17

േഡാ.ദിലീപ്.െക.ജി.

ൈസേ�ാളജി
വിഭാഗം വ�����ൻ

No Acd C 1-14110/ssus/17
dtd 27.11.17

�ഡ�്സ് റിസർ�്
കൺെവൻഷൻ നട��തിന്

40,000

104 7.12.17

േഡാ.ടി.മിനി & െ�ാഫസർ
െക.െക.വിശ�നാഥൻ

ഇവ�െട
േജായി�് അ�ൗ�്

no.PlD/siolver jubilee/ssus/17
dtd 7012.17

രജത �ബിലി ആേഘാഷ�ൾ�് 5,00,000

105 12.12.17
േഡാ.സി.േവ�േഗാപാലൻ

നായർ

no.Swc-14586/ssus/12

dtd 12.12.17

ദ�ിണ േമഖലാ
അ�ർ സർ�കലാശാല �വജേനാ�വം വിവിധ

ഡി�ാർ�െമ�കൾ�് �ക
1,31,000

േഡാ.�ീതി.െക “ “ 1,23,000

106 19.12.17
�ീ.�േ�ാസ് േജാർജ്

റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസർ

no.Swc-10526/ssus/17
dtd 19.12.17

സർ�കലാശാല �ണിയൻ
ഇല�ൻ 2017

നട�ി�ിനായി
60,000

107 22.12.17

�ീ.െക.എസ്.ദിേനശ് �മാർ

അസി.െ�ാഫസർ

കായിക വിഭാഗം

no.ssc-14736/ssus/17
dtd 22.12.17

ദ�ിണ േമഖലാ
അ�ർ സർ�കലാശാല

�ട്േബാൾ ചാ��ൻഷി�ിൽ പെ����തിന്
35,800

108 1.1.18
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no.Ssc -14736/ssus/2017(1)
dtd 1.1.18

പ�ാബ് സർ�കലാശാലയിൽ നട��
�േഡാ ചാ��ൻഷി�ിൽ പെ����തിന്

43,000

109 3.1.18 �ീമതി.�പ.വി

അസി.െ�ാഫസർ

no.Acd C1-10612/ssus/12 dtd
29.12.17

പ�ിതരാജൻ ശാ�ര�ം
കല��് േഗാവി�ൻ ന��ാർ എൻേഡാവ്െമ�്

2017 നട��തിന്

28,531



വ�ാകരണം

110 9.1.18
േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ

വ�����ൻ ,സാഹിത�ം

no.Acd C1 1459/ssus/17 dtd
6.1.18

�തി മ�പം �ഭാഷണം നട��തിന് 45,000

111 10.1.18
�ണിേവ�ി�ി �ണിയെ��ം
�ാഫ് അൈഡ�സ�െട�ം

േജായി�് അ�ൗ�്

no.Swc-466/ssus/17
dtd 10.1.18

2017-18 വർഷേ���
�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ

�വർ�ന ഫ�്

4th ഗ�

1,00,000

112 17.1.18

േഡാ.ടി.ജി.േജ�ാതിലാൽ

േകാർഡിേന�ർ,
Centre for intangible

heritage studies

no.Acd B1-754/ssus/16 dtd
17.1.18

���ല�ിൽ
അ��ൻ തീയാ�ം,
േഡാക�െമേ�ഷൻ

നട��തിന്

51,000

113 17.1.18

�ീമതി.ലിഷ.സി.ആർ

അേസാ.എൻ.സി.സി
ഓഫീസർ

no.Ssc-14858/ssus/17
dtd 15.1.18

ഗ�ാളിയാർ ഒ.ടി.എ യിൽ
നട��

എൻ.സി.സി പരിശീലന
ക�ാ�ിൽ പെ����തിന്

50,000

114 22.1.18
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

no. Swc-7905/ssus/17
dtd 22.1.18

ഇ�ർ െസ�ർ അത് ല�ി�് ചാ��ൻഷി�് മ�ര�ൾ�് 27,825

115 31.1.18
േഡാ..എ.വ�ലൻ

മലയാളം വിഭാഗം െ�ാഫസർ

no.plD /silver jubilee/ssus/17
dtd 30.1.18

രജത �ബിലി
ആേഘാഷ�മായി ബ�െ��

സം�ത
ചല�ിേ�ാ�വ�ിെ�

ഉദ്ഘാടന ചട�ിെല �ക

5000

116 9.2.18
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം േമധാവി

No.SSC/1220/ssu/18
dtd 3.2.18

ഫി�്െനസ് െസ�റിെ�
ഭി�ികളിൽ വ�ായാമ �റകൾ വ��മാ�� ചി��ൾ

പതി�ി��തിന് �ക
5000

117 12.2.18
    േഡാ.മ� േഗാപാൽ

േഡാ.പി.ഉ�ി��ൻ

2017-18 െഫ�വരിയിൽ
റാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ

െവ�് നട��
�വജേനാ�വ�ിൽ പെ����തിന് �ക

59,000

66,400

118 17.2.18  േഡാ.�ഹ�ദ് സഗീർ.ടി.െക
�ണിേവ�ി�ി ഡാ�ാ

െസ�ർ െസർവർ
റി�യർ സം.

1200

119 17.2.18
�ീ.ഷാജൻ.

െകയർ േട�ർ

No.1802/est2/ssu/17

dtd 17.2.18

ഫാ�ൽ�ി ഗ�്
ഹൗസ് േസാഫാെസ�ി

റി�യർ സം.
5500

120 21.2.18

�ീ.േജാഷി.എം.വി.

ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്

കാലടി

no. 1763/Est2/SSUS/2016

dtd 20.2.18

ൈല�റിയിൽ നി�ം
ഫർണീ��കൾ േജർണൽ െസ�നിേല�് മാ��തിന്

10,000

121 6.3.18
േഡാ.പി.ഉ�ി��ൻ

ഡി.എസ്.എസ്

no.ssc/422/ssu/18
dtd 1.3.18

33-ാമത് അ�ർേമഖലാ അ�ർസർ�കലാശാല
�വജേനാ�വ മ�ര വിജയികൾ�� അ�േമാദന

സേ�ളനം
17,000

122 6.3.18 േഡാ.ദി�.എം.ആർ
no.swc.10604/ssu/17

dtd 5/3/18
ഇൻറർ െസ�ർ

ചാ��ൻഷി�് മ�ര�ൾ നട��തിന് �ക
13,875

 �ീ.എസ്.ദിേനഷ് �മാർ 7,125

�േ�ാസ് േജാർജ് 16,850

123 8.3.18

േഡാ.ഷീലാ� .ആർ

ടീ�ർ ഇൻ ചാർജ്

േസാഷ�ൽ വർ�്

Acd.C1-2468/ssus/18
dtd 5.3.18

2018 മാർ�് 14 � റിസർ�് െമത്േഡാളജി എ�
വിഷയ�ിൽ േദശീയ

െസമിനാർ നട��തിന്
40,000

124 9.3.18
േഡാ.ടി.ജി.േജ�ാതിലാൽ

ചി�കലാ വിഭാഗം േമധാവി

No.ssc.2894/ssu/18

dtd 8.3.18

2018 മാർ�് 20 -30 വെര
BFA ,MFA

വാർഷിക �ദർശനം
നട��തിന്

2,00,000

125 9.3.18 േഡാ.ദിലീപ്,െക.ജി No.Acd.c1.1410/ssu/17 dtd മാർ�് 13,14 തീയതികളി ൽ ഹരിയാനയിെല 20,000



വ�����ൻ,
േസാേഷ�ാളജി

9.3.18 അംബാലയിൽ വ� നട�� േദശീയതല �ഡ�്സ്
കൺെവൺഷനിൽ
പെ����തിന്

126 12.3.18
േഡാ.െക.വി.അജിത് �മാർ

�ാഫ് അൈഡ�സർ

No.ssc/1107/ssus/18
dtd 8.3.18

2017-18 വർഷെ� കാലടി ക�ാ�സ് �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ �ക

90,000

127 14.3.18

�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
�ാഫ് അൈഡ�സർ ,

�ണിേവ�ി�ി
ജനറൽ െസ��റി

j/ac

No.ssc.16851/ssu/17
dtd 13.3.18

2017-18 വർഷെ� കാലടി ക�ാ�സ് �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ �ക

5,00,000

128 26.3.18
േഡാ.വി.എ.വ�ലൻ

മലയാള വിഭാഗം േമധാവി

no.Acd.C1/3618/ssu/18

dtd 23.3.18

മലയാള വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ിൽ

േഡാ.��മാർ അഴീേ�ാട് അ��രണ �ഭാഷണം
33,750

േജായി�് ഡ


