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േ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 2018-19
.             സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്- �റെ��വി��ത്- സംബ�ി�്

�ചന : – �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല സി�ിേ��ിെ� 26.05.2020 ൽ �ടിയ 03/20(183)◌ാം
.             േയാഗ�ിെ� ഇനം നം. 4 �കാരം അംഗീകരി� 2018-19 െല വാർഷിക കണ�ം രജി�ാ�െട
.             17.06.2020 െല Accounts/ 11102/SSUS/2019 ന�ർ ക�ം

        1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13 , 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്
ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല ആ�്, വ��് 38(6) എ�ിവ �കാരം �ീ
ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര
നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

        ഈ റിേ�ാർ�ിെല ഭാഗം 2, 3 എ�ിവയിേല�് �േത�ക �� �ണി��. ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ിയാ�ടൻ
ഇതിൽ പരാമർശി�� �മേ��കൾ�് ഉ�രവാദികളായ വ��ികെള �സ� ഖ�ികക�െട പകർ�് സഹിതം
വിവരം ധരി�ിേ��താണ്.

        ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി ഒ� മാസ�ിനകം സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക േയാഗം �ടി ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
വിശദമായി ചർ� െചേ���ം, ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ��ം അതിേ�ൽ സർ�കലാശാല എ�� തീ�മാന�ിെ�
പകർ�് ഈ ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്. റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര� മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ���
ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ / തട��ൾ ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയത് സംബ�ി� ഒ�
റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ ഈ ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്. (േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം
വ��് 15(1), േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 20, 23 എ�ിവ കാ�ക)

.                                                                                                                                        വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�് :-

1. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓ  ഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം).
2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െസ��റി,ഗവെ��് െസ��റിേയ�്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

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

4. ഓഫീസ് പകർ�്.



ന�ർ. െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-477/2020                         തീയതി :
02.08.2021

1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം പതി��ാം വ��്, 1996െല േകരളാ
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത
സർ�കലാശാലാ നിയമം 38(6) വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി�� കാലടി �ീ
ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വാർഷിക കണ�ക�െട
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

ആ�ഖം

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

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

    കാലടി �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2018-2019 വർഷ�ിെല ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�് െച�. സർ�കലാശാല 1.4.2018 �തൽ 31.3.2019 തീയതി വെര വിവിധ
ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്, അവ�െട ഒ��്, വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ
നി�� പണം പിൻവലി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�. ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ അതാത് സമയം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട സർ�കലാശാല
അധികാരിക�െട ��യിൽെ���ിയി��്. 12 അേന�ഷണ�റി�കൾ നൽകിയതിൽ 4
എ��ിന് മ�പടി ലഭി�ി��്. ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ�് ലഭ�മായ മ�പടികൾ
പരിഗണി�േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ
േചർ�ിരി��ത്. �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�െട�ം േരഖക�െട�ം



വിവര��െട�ം വിശദീകരണ�ിെ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. �ാപനം നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ, ലഭ�മാ�ാ�
വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് ഉ�രവാദി�ം
ഉ�ായിരി��ത�.

.

ഓഡി�് നട�ാൻ
ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീമതി.ഇ.വി.മേഹശ�രി

േജായി�് ഡയറ�ർ
ഓഡി�ിന് എ�� സമയം 01.08.2019 �തൽ 30.09.2020 വെര

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് ത�ിക കാലയളവ്

േഡാ.പി.െക.ധർ�രാജൻ ൈവസ് ചാൻസലർ
01.04.2018 �തൽ 31.03.2019
വെര

േഡാ.െക.എസ്.രവി�മാർ
േ�ാ- ൈവസ്
ചാൻസലർ

01.04.2018 �തൽ 31.03.2019
വെര

േഡാ. രവീ�ൻ തവ�ൾ രജി�ാർ
01.04.2018 �തൽ 12.03.2019
വെര

േഡാ.എം.മണിേമാഹനൻ
രജി�ാർ (ഇൻ
ചാർ�് )

13.03.2019 �തൽ 31.03.2019
വെര

�ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
01.04.2018 �തൽ 31.01.2019
വെര

�ീ.വി.മേനാജ്
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
(ഇൻ ചാർ�് )

01.02.2019 �തൽ 31.03.2019
വെര

    സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ, േക�സർ�ാർ,
�.ജി.സി, മ�് ഏജൻസികൾ എ�ിവയിൽ നി�ം ലഭി� ധനസഹായ�ിെ� കണ�കൾ,
തനത് വ�മാനം, അ�ൗ�കളിൽ പണം ഒ��ിയത്, പിൻവലി�ൽ എ�ിവ പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ി �സ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. സമകാലിക
ഓഡി�ിെ� ഭാഗമാ�� നിരീ�ണ�ൾെ�ാ�ം സർ�കലാശാല�െട വിവിധ പഠന/
പഠേനതര വ��കൾ, വിവിധ �ാേദശിക േക��ൾ എ�ിവ വാർഷികമായി ഓഡി�്
നട�ി �റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കളിൽ സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ ��
ആവശ����ം പരിഹാര നടപടികൾ എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്. െകാവിഡ്-19 മഹാമാരി പടർ� പിടി�ി��തിനാൽ
പ��ർ �ാേദശിക േക��ിെ� 2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് എ��വാൻ
സാധി�ി��ി�. ആയത് 2019-20 വർഷെ� ഓഡി�ിെനാ�ം �ർ�ീകരി��താണ്.



http://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission എ� െവബ് േപാർ�ൽ സ�ർശി�്
സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ�ിയി�� user name, password എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്. ഈ റിേ�ാർ�ിന്
4 ഭാഗ�ൾ ഉ�്.

.

ഭാഗം 1 - െപാ� അവേലാകനം

ഭാഗം 2 – വരവ് കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

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

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

�ധാന ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ - ഒ� േനാ��ിൽ

�മ
ന�ർ

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
ഖ�ിക
ന�ർ

���ം

ഭാഗം – 1 െപാ� അവേലാകനം

1 1-1 ബഡ്ജ�്

2 1-2 വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിൽ കാലതാമസം

3 1-3 പ�തി െചലവ്

4 1-4 പ�തിേയതര െചലവ്

5 1-5 അ�ൗ�ിങ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ

6 1-6
വാർഷിക കണ�ക�െട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ

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

7 2-1
ആഭ��ര വ�മാനം ആ�ാനേ��് നൽ��തിൽ
കാലതാമസം

8 2-2
ഫീസ് ഇന�ിൽ പിരിെ���ി�� �ക- ��വനാ�ം
സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ ഒ��ിയി�ി�

9 2-3
സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ� ഫീസായി പിരി� �ക
ൈക�ിൽ ��ി�

10 2-4
�ിര നിേ�പ�ൾ കാലാവധി �ർ�ിയായി�ം �നർ
നിേ�പം നട�ിയി�



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

11 3-1 ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ����കൾ വ��ിയി�ി�

12 3-2
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ഭാഗം -1 
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ബഡ്ജ�്

    സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� ബഡ്ജ�് 24.03.2018 �ം ���ിയ ബഡ്ജ�്
25.03.2019 �ം േചർ� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ൾ യഥാ�മം ഇനം 4, ഇനം 2 ആയി
പാ�ാ�ിയി��്. ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക വരവ് 208,39,33,855/- �പ�ം ആെക
െചലവ് 222,12,35,700/-�പ�മാണ്. ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള ആെക വരവ്
214,33,52,100/-�പ�ം ആെക െചലവ് 217,17,48,100/- �പ�മാണ്. എ�ാൽ
വാർഷികകണ�കൾ �കാരം യഥാർ� വരവ് 94,34,35,463/- �പ�ം െചലവ്
103,31,28,001/- �പ�മാണ്. യഥാർ� വരവ് ���ിയ ബഡ്ജ�് �കാര�ളള വരവിൽ
നി�ം 119,99,16,637/- �പ�ം യഥാർ� െചലവ് ���ിയ ബഡ്ജ�ിൽ നി�ം
113,86,20,099/- �പ�ം �റവാണ്. ബഡ്ജ�് യാഥാർ��േബാധേ�ാ� �ടി ത�ാറാ�വാൻ
��ിേ��താണ്. വരവ് െചല�കളിെല ഈ വ�ത�ാസം ശീർഷകം തിരി�് താെഴ
േചർ��.

ശീർഷകം

വരവ്

വ�ത�ാസം

െചലവ്

വ�ത�ാസംബഡ്ജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം
ബഡ്ജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം

പ�തിേയതര വിഹിതം 65,94,34,700 66,87,18,239 92,83,539 72,74,30,200 62,97,87,506 -9,76,42,694

പ�തി വിഹിതം 29,75,00,000 9,39,00,000 -20,36,00,000 25,79,00,500 13,92,14,427 -11,86,86,073

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�് 75,04,000 27,55,102 -47,48,898 75,04,000 51,84,562 -23,19,438

െഡബ്�്സ്&
െഡേ�ാസി�്സ്

117,89,13,400 17,80,62,122 -100,08,51,278 117,89,13,400 25,89,41,506 -91,99,71,894

ആെക 214,33,52,100 94,34,35,463 -119,99,16,637 217,17,48,100 103,31,28,001 -113,86,20,099

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�ാറാ�ി ഓഡ ി�ിന് സമർ�ിേ��ത് സർ�കലാശാല
രജിസ ്�ാ�െട �മതലയാണ്. കണ�കൾ സമർ�ിേ�� സമയപരിധിെയ��ി
സർ�കലാശാലാ നിയമ�ിൽ പരാമർശമിെ��ി�ം 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് നിയമം വ��് 9(1) �കാര�ം, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല
ച�ം 15(3) �കാര�ം വാർഷിക കണ�കൾ ഹാജരാ��തിന് നി�ർഷി�ി�ളള
സമയപരിധി അതാത് സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി�ളളിൽ എ�താണ്.
നിയമ�കാരം 2018-19 െല കണ�കൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ��ത് 31-
07-2019 ന് �ൻപായി��. എ�ാൽ ഈ കണ�കൾ ഓഡി�ിന് നൽകിയത് 17-06-2020ൽ
മാ�മാണ്. വാർഷികകണ�കൾ സമയപരിധി�ളളിൽ ത�ാറാ��തി�ം
സിൻഡിേ��ിൽ വ�് അംഗീകാരം േന��തി�ം ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-3   പ�തി െചലവ്



    പ�തി വിഹിതമായി സർ�ാരിൽ നി�ം 9,39,00,000/- �പ തൻവർഷം ലഭി�ി��്.
ഈയിന�ിൽ യാെതാ� �ക�ം �.ജി.സി യിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പ�തി
വിഹിതമിന�ിൽ ലഭി� �ക�ം ��ിരി�ം ഉൾെ���ി 13,92,14,427/-�പ
സർ�കലാശാല�െട അടി�ാന വികസന�ിനായി ഓഡി�് വർഷം െചലവഴി�ി��്.
അടി�ാന സൗകര�െമാ���തിനായി പ�തി�ണം െചലവഴി��തിൽ �േ�യമായ
�േരാഗതി െെകവരി�വാൻ സർ�കലാശാല� കഴി�ി��്. ഓഡി�് വർഷെ�
െചലവിെ� ശതമാനം 148 ആണ്. �ൻ വർഷെ� (70.6%) അേപ�ി�് ��തൽ �ക
െചലവഴി�ാൻ ഓഡി�് വർഷം കഴി�ി��്.

1-4   പ�തിേയതര െചലവ്

    വാർഷിക പ�തി �കാര�� പ�തിേയതര െചല� കണ�കൾ �വെട േചർ��.

േ�ാതസ് വരവ് െചലവ് െചലവ് ശതമാനം

തന� വ�മാനം 3,45,39,239
62,97,87,506

94%സർ�ാർ ധനസഹായം 63,41,79,000

ആെക 66,87,18,239 62,97,87,506

    തന� വ�മാന�ിൽ �ൻവർഷെ� അേപ�ി� വർ�ന��ാ��തിന്
സർ�കലാശാല� കഴി�ി��്. സർ�ാർ ധന സഹായ�ി�ം ഗണ�മായ
വർ�ന��ാ�വാൻ കഴി�ി��്.

1-5   അ�ൗ�ിങ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ

    ബഡ്ജ�്, ധനാഗമം, ധനവിനിേയാഗം എ�ിവ നിയ�ി�ാനാവശ�മായ ച���ം
മാന��ക�ം സർ�കലാശാല ഇ�വെര�ം �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�ൗ�്
േകാഡ് എ�ിവയിെല നിർേ�ശ�ൾ�് ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��ി
സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക ഇടപാ�കൾ �മെ���ാ��താെണ� സിൻഡിേ��്
തീ�മാന�കാരമാണ് ധന സംബ�മായ ഇടപാ�കൾ �മെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ
�ത�മായ നിയമ��െട�ം ച���െട�ം അഭാവ�ിൽ സർ�കലാശാലയിെല
അ�ൗ�ിംഗ് യഥാർ� ധനവിനിേയാഗെ� �തിഫലി�ി��ി�. നിലവിെല
ധനമാേനജ്െമ�് സംബ�ി�് ��യിൽെ�� �ധാന േപാരാ�കൾ �വെട േചർ��.

    1. അേ�ാ�ിേയഷൻ കൺേ�ാൾ രജി�ർ സർ�കലാശാലയിൽ ��ി�ാ�തിനാൽ
ഓേരാ ഇന�ളി��� െചല�ം നീ�ിയിരി�ം �േത�കം നിരീ�ി�വാ�ം ഫ�ക�െട
വകമാ�ൽ തിരി�റി�വാ�ം സാധി��ി�.



    2. സർ�കലാശാല ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ി�� വാർഷിക കണ�കൾ വര�്, െചല�്,
ബാ�ി എ� രീതിയിൽ സിംഗിൾ എൻ�ി സ�ദായ�ിലാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്.
ഡബിൾ എൻ�ി അ�ൗ�ിങ് സ�ദായ�ി�� �യൽ ബാലൻസ്, െലഡ്ജർ, ബാലൻസ്
ഷീ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. െലഡ്ജർ
ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ എ�ാ വര�ക�ം, െചല�ക�ം അ�ൗ�് െച�െ��ി�േ�ാ എ�്
ഓഡി�ിൽ ഉറ�ാ�ാ�ം സാധി�ി�ി�.

    3. പരിേശാധന�ായി സമർ�ി�ി�� ആ�ി - ബാധ�താ പ�ിക യഥാർ� ആ�ി -
ബാധ�തകെള �തിഫലി�ി��ി�. സർ�കലാശാല�ം, അ�ബ� േക��ൾ�ം
സ��മാ�� �മി, െക�ിട�ൾ എ�ിവ�െട വില നി�യി�കേയാ, ആ�ി രജി�റിൽ
േചർ�കേയാ െച�ി�ി�.

    4. ഫീസ്, മ�് വര�കൾ എ�ിവ�െട ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് പ�ിക ത�ാറാ�ി
സമർ�ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ ഓേരാ ഇന�ി�ം പിരി�കി�ാ�� �ക, �ടി�ിക
നിൽ�� �ക എ�ിവ സംബ�ി�് സർ�കലാശാലയിൽ �ത�മായ േരഖകളി�.

1-6   വാർഷിക കണ�ക�െട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ

    �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വാർഷിക
കണ�ക�െട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.
1. 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�ഡ് അ�ൗ�്സ് �കാരം 31.03.2018 െല �ഷറിയിെല
നീ�ിയിരി�് 17,66,45,300/- �പയാണ്. എ�ാൽ പരിേശാധന�ായി സമർ�ി�ി�� 2018-
19 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം 01.04.2018-ൽ �ഷറിയിൽ 18,71,28,586/- �പ
��ിരി�് ഉ�തായി കാണി�ിരി��. �ൻ വർഷെ� നീ�ിയിരി�ം തൻവർഷെ�
��ിരി�ം ത�ിൽ 1,04,83,286/- �പ�െട വ�ത�ാസം ഉ�്.
2. 01.04.2018 െല ക�ിരി� പണം 4065/- �പ ആണ്. എ�ാൽ 2165/- �പ എ�ാണ്
വാർഷിക കണ�ിൽ േചർ�ി��ത്. Dept system-ൽ നീ�ിയിരി�� ക�ിരി� പണം
1900/- �പ വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.
3. അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ ��ി�ി�� എൻ േഡാവ്െമ�് ഫ�ിെല 31.03.2019 െല
നീ�ിയിരി�് 45,13,718/- �പയാണ്. എ�ാൽ വാർഷിക കണ�ിൽ 44,95,718/- �പ
മാ�മാണ് നീ�ിയിരി�ായി േചർ�ി��ത്.
4. വിവിധ റീജിയണൽ െസ��കളിൽ നിലനിർ�ിയി�� �വെട േചർ�� ബാ�്
അ�ൗ�ക�െട വിവരം വാർഷിക കണ�കളിെല നീ�ിയിരി�് പ�ികയിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

�മ
നം

റീജിയണൽ െസ�റിെ�
േപ� വിവരം

ബാ�് അ�ൗ�ിെ� വിവരം

31.03.2019 െല
നീ�ിയിരി�് �ക

(�പ)

1. െകായിലാ�ി �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�,
െകായിലാ�ി

8,44,146/-



അ�ൗ�് നം. 611102010007469

2. തി�ർ

�ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�,
തി�ർ

അ�ൗ�് നം. 10306

3,52,587/-

ആെക 11,96,733/-

5. െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�ിെ� രജി�ർ �കാരം 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
30,91,933/- �പ�െട �ിര നിേ�പം ഉ�്. എ�ാൽ 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് �ക
32,67,606/- �പ എ�ാണ് 2018-19 വാർഷിക�ണ�ിൽ േചർ�ി��ത്.
6. ബാ�് േ��്െമ�്, രജി�ർ എ�ിവ �കാരം �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�ിന�ിൽ 31.03.2019
െല നീ�ിയിരി�് 3,26,827/- �പ ആണ്. എ�ാൽ വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം
31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് 3,41,620/- �പയാണ്.
7. പി.എഫ്. അ�ൗ�് വരവ്-െചലവ് രജി�ർ �കാരം 31.03.2019 �ാബല��ിൽ
53,55,362/- �പ�െട നീ�ിയിരി�് ഉ�്. എ�ാൽ ബാ�് പാസ് ��ിൽ ��ത
തീയതിയിൽ 46,11,712/- �പ മാ�മാണ് നീ�ിയിരി�ായി ഉൾെ���ിയി�ളളത്.

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

2-1   ആഭ��ര വ�മാനം ആ�ാന�ിേല�് നൽ��തിൽ കാലതാമസം

    ഡി�ാർ�െമ�ൽ സി�ം �ർ�മായ രീതിയിൽ നട�ിലാ�ിെ�ാ�് 8.07.2013 ൽ
സർ�കലാശാല �റെ��വി�ി�� എ.ഡി.ബി/5268/എസ്.എസ്.�.എസ്/2009
ഉ�രവിെല ഖ�ിക 15 �കാരം അതാത് വ��കളിൽ സ�ീകരി�� ആഭ��രവ�മാനം
�തിമാസ കണ�കൾ സഹിതം എ�ാ മാസ�ം 10ാം തീയതി�് ��ായി െഹഡ്
ക�ാർേ��ിൽ സമർ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ വ��കളിൽ
സ�ീകരി�� ആഭ��രവ�മാനം ഇ�കാരം കണ�കൾ ത�ാറാ�ി സമയ
പരിധി��ിൽ നൽ��ി�. ഇ�ാര��ിൽ സമയ ക്ളി�ത പാലിേ��താണ്.

2-2   ഫീസ് ഇന�ിൽ പിരിെ���ി�� �ക-��വനാ�ം സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ ഒ��ിയി�ി�.

    വിവിധ പഠന വ��കളിൽ ഫീസ് ഇന�ിൽ പിരിെ���ി�� �ക ��വനാ�ം
സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ ഒ��ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

പഠന വ��ിെ�
േപര്

തീയതി
പിരിെ���
�ക

ഒ��ിയ
�ക

ബാലൻസ്

1. ൈസേ�ാളജി 06.06.19 26,880/- 26,430/- 450/-

2. േജ�ാ�ഫി
26.06.19 (രസീത് നം.
2198/46)

125/- -- 125/-

3. ഇം�ീഷ്
04.06.18 49,450/- 49,400/- 50/-

17.01.19 750/- 550/- 200/-



4. േസാേഷ�ാളജി 12.03.19 (രസീത് നം.
23/2235)

375/- 275/- 100/-

5. േസാഷ�ൽ വർ�്
13.09.18 (രസീത്
നം.2181/23)

800/- 500/- 300/-

ആെക 1225/-

ഒ��ാ�� �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിേല�് ഒ��ി േരഖകൾ സഹിതം മ�പടി
ലഭ�മാേ��താണ്.

2-3   സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ� ഫീസായി പിരി� �ക ക�ിൽ ��ി�

    േമാഹിനിയാ�ം പഠന വിഭാഗ�ിൽ ��തായി ആരംഭി� സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ�
ഫീസിന�ിൽ 50,000/- �പ 17.07.2019-ൽ  2356 ന�ർ രസീത് ��ിെല 01 �തൽ 12
വെര�� (04 & 11 രസീ�കൾ ക�ാൻസൽ െച�) രസീ�കൾ �കാരം പിരിെ���ി��്.
എ�ാൽ ഈ �ക ക�ാഷ് ��ിൽ വര� വ�് ബാ�ിൽ അട�ത് 30.09.2019 ലാണ്. േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം -1 ആർ�ി�ിൾ 7(2) �കാരം ര� മാസ�ിലധികം �ക
ൈകവശം വ�ത് താൽ�ാലിക പണാപഹരണമായി ഓഡി�ിൽ വിലയി���. ആയതിന്
വ��് തലവനിൽ നി�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. �ടർ�ം ഇ�രം
അപാകതകൾ സംഭവി�ാതിരി�ാൻ ഉ�രവാദി�െ��വ�െട ഭാഗ�് നി�ം ��
ഉ�ാേക�താണ്.

2-4   �ിര നിേ�പ�ൾ കാലാവധി �ർ�ിയായി�ം �നർ നിേ�പം നട�ിയി�.

    സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� ഓ ഡി�ിേനാട�ബ�ി�് �ിര നിേ�പ��െട
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

    1) 2017-18-ൽ കാലാവധി �ർ�ിയായ �വെട േചർ�� �ിര നിേ�പ�ൾ
ടി.എസ്.ബി.262 േല�് മാ�ിയി��തായി രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്. 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ിലാണ് ഈ �കകൾ �നർ നിേ�പം നട�ിയി��ത്. 2017 �ൺ
മാസ�ിൽ പിൻവലി� ഈ �കകൾ 2019 െഫ�വരി മാസം വെര ടി.എസ്.ബി 262-ലാണ്
��ി�ി�ളളത്. േസവി�്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിന് ബാധകമായ �റ� നിര�ി��
പലിശ മാ�മാണ് സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി��ത്. �ിര നിേ�പമാ�ിയി�െ��ിൽ
ലഭി�മായി�� ഉയർ� നിര�ി�� പലിശ സർ�കലാശാല�് ന�മായി��്.
നിേ�പ��െട വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം

ഫ�ിനം �ക
കാലാവധി �ർ�ിയായ
തീയതി

�നർ നിേ�പം നട�ിയ
തീയതി

1
െ�ാവിഡ�്
ഫ�്

1,01,91,667/- 27.06.2017 26.02.2019

2
െപൻഷൻ
ഫ�്

37,37,588/- 27.06.2017 26.02.2019



3 െപൻഷൻ
ഫ�്

53,95,192/- 27.06.2017 26.02.2019

4
െപൻഷൻ
ഫ�്

4,05,926/- 27.06.2017 26.02.2019

5
െപൻഷൻ
ഫ�്

7,40,651/- 27.06.2017 26.02.2019

    27.06.2017-ന് പിൻവലി� നിേ�പ�ൾ എ� െച�െവ�ം ഈ �ക
നിേ�പി�ി�െ��ിൽ 26.02.2019 വെര ലഭി�മായി�� പലിശ നിര�്, �ക എ�ിവ
സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് 07.08.2020 ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�. ഉയർ� പലിശനിര�� �ിര നിേ�പമാ�ാെത
െ�ാവിഡ�് ഫ�്, െപൻഷൻ ഫ�് നിേ�പ�ൾ �റ� പലിശ നിര�� േസവി�്സ്
ബാ�് അ�ൗ�ിൽ ��ി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

    2) 31.03.2017ന് മ�് നിേ�പ�ൾ എ� ഇന�ിൽ 2,18,07,972/- �പ സർ�കലാശാല�്
�ിര നിേ�പ��്. 2017-18 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല ഇതിെ� നീ�ിയിരി�്
വിവര��ം രജി��ം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ി�ം
ഇ� സംബ�ി� വിവര�ൾ നൽകിയി�ി�.

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

3-1   ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ����കൾ വ��ിയി�ി�.

     സർ�കലാശാല ബിൽ ന�ർ 939-1/19 �തൽ 966-1/19 വെര�� ബി�കൾ �കാരം
01.07.2009 �തൽ 28.02.2010 വെര�� � ജി സി ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക കണ�ാ�ി
�.പി.എഫ്. അ�ൗ�ിേല�ം ആദായനി�തി അ�ൗ�ിേല�മായി നൽകിയതായി
കാണി�ി��്. എ�ാൽ ഇ� സംബ�ി� േരഖെ����കൾ ക�ാഷ് ��ിൽ
വ��ിയി�ി�. ഇ�കാരം െചലവ് �കകൾ േരഖെ���ാ�ത് നീ�ിയിരി�് �കയിൽ
വ�ത�ാസം വ�െമ�തിനാൽ ആയത് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ േരഖെ����കൾ ക�ാഷ്
��ിൽ വ�േ���മാണ്.

.

3-2   ലീവ് േവ�ൻസിയിൽ താൽ�ാലികമായി നിയമി�െ�� വ��ി�് �ിര നിയമനം നൽകി

    സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ ഫിേലാസഫി വിഭാഗ�ിൽ 05.07.2012-ൽ ലീവ്
േവ�ൻസിയിൽ നിയമനം ലഭി� േഡാ.ആർ.ഷർ�ിള�െട നിയമനം സം�ത
സർ�കലാശാല�െട 22.08.2019-െല 7889/Ad.A3/2011/ssus ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
സർ�കലാശാല �ിര നിയമനമാ�ി ഉ�രവായി��്. ഈ നിയമനം സംബ�ി�
അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.



    23.12.2010-െല വി�ാപന �കാരം സർ�കലാശാല ഫിേലാസഫി വിഭാഗ�ിൽ
അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�് അേപ� �ണി���ം റാ�് ലി�്
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. ഇതിൽ ര�ാം റാ�കാരിയാണ് േഡാ.ആർ.ഷർ�ിള (ഹി�
നായർ വിഭാഗം). റാ�് ലി�് നിലവിൽ വ�േ�ാൾ ഫിേലാസഫി വിഭാഗ�ിൽ 2
ഒഴി�കളാണ് ഉ�ായി��ത്. ഇതിൽ ഒ� ഒഴിവ് ��ീം എൻ.സി.എ. േവ�ൻസിയിൽ
ആയി��തിനാൽ സിറാ�ൽ �നീർ എ�യാ�ം ഓ�ൺ േവ�ൻസിയിൽ ബാ� എം.എൻ.
എ�യാ�ം നിയമിതരായി. ഒ� വർഷമാണ് റാ�് ലി�ി െ� കാലാവധി.

    ഫിേലാസഫി വിഭാഗ�ിൽ അ��ാപകനായി േസവനം െച�ി��
േഡാ.എൻ.എം.ൈഫസൽ അവധിയിൽ േപായ ഒഴിവിൽ േമൽ�റ� ഫിേലാസഫി റാ�്
ലി�ിെല ര�ാം റാ�കാരിയായ, ഓ�ൺ കാ�ഗറിയിൽെ�� േഡാ. ആർ.ഷർ�ിളെയ
05.07.2012-െല 7889/Ad.A3/2011/SSUS ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം ലീവ്
േവ�ൻസിയിൽ നിയമി�. ടിയാ�െട നിയമനം തീർ�ം താൽ�ാലികമാെണ�ം
ഫിേലാസഫി വിഭാഗ�ിൽ ഭാവിയിൽ ഉ�ാ�� ഒഴി�കളിേല�് യാെതാ� വിധ
അവകാശവാദ�ം ടിയാരി�് ഉ�ായിരി�ിെ��ം ഈ നിയമന ഉ�രവിൽ സർ�കലാശാല
വ��മാ�ിയി��്. ടിയാരി�് വാർഷിക അവധി�ായി �ാപനം അട��� വെരേയാ
മെ�ാരാൾ �ിരമായി ��ത ത�ികയിേല�് നിയമി�െ���ത് വെരേയാ ഏതാണ്
ആദ�ം വ��ത് അ�വെര മാ�േമ േസവന�ിൽ �ട�വാൻ അർഹത�� എ� വിവരം
09.01.2015-െല എൽ.എഫ്.എസ്.എസ്.�.എസ്./എ4-438/2014 ന�ർ ക�് �കാരം
സർ�കലാശാലെയ ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം അറിയി�ി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല
യാെതാ� നടപടി�ം എ��ി��ി�.

    1997-െല സർ�കലാശാല �ാ���് പാർ�് I, ചാപ്�ർ III, ഖ�ിക 3 �കാരം
സർ�കലാശാലയിൽ അ��ാപകെര നിയമിേ��ത് �സ�കാല കരാർ
നിയമന�ിേലെ�ാഴിെക പ�പരസ�ം �േഖന അേപ� �ണി�ം 1968-െല KSSR
വ�വ�കൾ��സരി�ം ആണ്. എ�ാൽ ടിയാെള നിയമി�ത് KSSR ച��ളിെല ച�ം 14,
15, 16, 17 എ�ിവയ�സരി�� സംവരണ ത����ം െറാേ�ഷൻ�മ�ം പാലി��.

    05.07.2012-ൽ നിയമി�െ��് േസവന�ിൽ �ട��തിെ� അടി�ാന�ിൽ �ിര
നിയമനം ആവശ�െ��് ടിയാൾ ബ�.ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�. ബ�.ൈഹേ�ാടതി
22.02.2018-െല WP(C) ന�ർ 6010,7774 & 12960 of 2015 ന�ർ ആയി �റെ��വി�
വിധിന�ായ�ിൽ, സംവരണ ത���ൾ പാലി�ാെത�� ടിയാ�െട നിയമനം
സബ്�ാൻറീവ് േവ�ൻസിയിൽ ആെണ�് �ാപി�ാൻ കഴിയി� എ�ം
അ�െകാ�തെ� �ീമതി.ഷർ�ിള�് ബാധകമായത് നിയമന ഉ�രവിെല
വ�വ�കളാെണ�ം േകാടതി വ��മാ�ിയി��. ടിയാൾ�് നിയമനം നൽകിയ
05.07.2012 െല 7889/Ad.A3/2011/ssus ന�ർ ഉ�രവിൽ ടിയാ�െട നിയമനം തീർ�ം
താൽ�ാലികമാെണ�് വ��മാ�ിയി��താണ്.

    ��ത വിധിെ�തിെര ടിയാൾ റിവ� ഹർജി നൽകി. ആയതിേ��� “There is no
interdiction contained in the judgement under review, as against consideration of any claim
of the petitioner on the strength of her continuance in service from the year 2012” എ�



ന�ർ RP 480 of 2018 in WP(C)6010/2015 Dtd:07.03.2019 വിധി അടി�ാനമാ�ി 29.07.19-
െല 5/19 (178) ന�ർ സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം േഡാ.ഷർ�ിള�െട നിയമനം ടിയാൾ
ലീവ് േവ�ൻസിയിൽ നിയമി�െ�� 05.07.2012 �തൽ �ിരനിയമനമായി അംഗീകരി�.

    സിവിൽ അ�ീൽ 3595-3612 of 1999, ഉമാേദവി V/S കർ�ാടക േ��് എ�
േകസിേ��� ബ�.��ീം േകാടതി�െട 10.04.2006-െല വിധിന�ായ�ിൽ 09.04.2006
വെര �റ�ത് 10 വർഷ�ിലധികം �ടർ�യായി അംഗീ�ത ത�ികയിൽ  േജാലി
െച�വെര ഒ��വണ എ� നില�് �ിരെ���വാൻ അ�വാദം നൽകിയി��. ��ത
ഉ�രവിെ� സമയപരിധി ബ�. േകാടതി ആ ഉ�രവ് �റെ��വി�് 6 മാസം (09.10.2006
വെര) ആണ്. അതി�േശഷം ആെര�ം �ിരെ����െത�് ��ത ഉ�രവിൽ
പരാമർശി�ി��്. ദിവസ േവതന�ാേരാ െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ േജാലി െച��വർ
ഉൾെ�െട�� താൽ�ാലിക ജീവന�ാേരാ ആയ ഏെതാരാെള�ം 09.10.2006 � േശഷം
സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ �ിരെ����ത് ഇ� സംബ�ി�� ��ീം േകാടതി
നിർേ�ശ�ിെ� ലംഘനമാണ് എ�് വ��മാ�ിെകാ�� അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ��റി�െട 19.01.2016 െല 2661/Exp.A1/15,Fin ന�ർ ആ�� േനാ�ം നിയമ വ��ിെ�
613/Opinion-F/2016 Law—36410/WW1/15/Fin ന�ർ ആ�� നിയേമാപേദശ�ം അട�ിയ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 28.01.2016-െല 39/K1/16 ഉ.വി.വ., ന�ർ ക�ിെ� പകർ�്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സം�ത സർ�കലാശാല�് നൽകിയി��താണ്.

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നി�ം 25.04.2017-ൽ ബി4/639/2017/ഉ.വി.വ. ന�ർ ആയി
സർ�കലാശാല�് നൽകിയ ക�ിൽ അനൗപചാരികമായി നിയമി�െ�� ജീവന�ാെര
ഒ� കാരണവശാ�ം �ിരെ����െത�ം ഭാവിയിൽ ഇ�കാരം ആവശ�െ��്
സർ�ാരിേല�് െ�ാേ�ാസ�കൾ അയ��െത�ം അറിയി�ി��്.

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നി�ം 26.04.2019-ൽ സം�ത സർ�കലാശാല�്
നൽകിയ HEDN-B4/23/2019 ഉ.വി.വ. ന� ർ ക�ിൽ 09.04.2006� േശഷം
താൽ�ാലിക�ാെര ആെര�ം �ിരെ����െത� കാര�ം വീ�ം വ��മാ�ിയി��്.
അേതാെടാ�ം എ�ാ മാനദ��ൾ�ം വി��മായി ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ം
കരാറടി�ാന�ി�ം നിയമി�െ��ിരി�� എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം േസവനം
അവസാനി�ി�് �തിയ ആൾ�ാെര സർ�ാർ നി�യി�ി�� മാനദ��ള�സരി�്
ദിവസേവതന/കരാർ അടി�ാന�ിൽ നിയമി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം
ഒരാെള�െ� �ടർ�യായി ദിവസേവതന/കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി�് നിർ��ത്
െത�ാെണ�് അറിയി�ക�ം െച�ി��്.

    സംവരണ ത���ൾ പാലി�ാെത�ം ബ�. ��ീം േകാടതി�െട വിധി�ം സം�ാന
സർ�ാരി െ� ഉ�ര�ക�ം പാലി�ാെത�മാണ് േഡാ.ആർ.ഷർ�ിള�് സിൻഡിേ��്
തീ�മാന �കാരം നിയമനം നൽകിയിരി��ത്.

    �ടാെത ടിയാ�െട നിയമനം സംബ�ി�ം ഇ�ർവ�വിൽ നൽകിയ മാർ�് സംബ�ി�ം
േഡാ.ൈബ� ഇ.ബി, േഡാ.ഷീജ ഒ.െക. എ�ിവർ ബ�.സം�ാന ഗവർണർ�് പരാതി
നൽകിയതാ�ം ഫയലിൽ ഉ�്.



    10.06.19-െല 7889/Ad.A3/2011/SSUS ന�ർ �കാരം അ�ൗ�്സ്, ആഡി�് & ലീഗൽ
�ിരം സമിതി�ം �ാഫ് �ിരം സമിതി�ം �േഖന സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം
സിൻഡിേ��ിേല�് സമർ�ി� �റി�ിൽ േമൽ�റ� കാര��ൾ വിശദമായി
�തിപാദി�ി��്. ഈ �റി�ിൽ താൽ�ാലിക അ��ാപകരായി േജാലി ലഭി��വർ
പി�ീട് േജാലി ലഭി� തീയതി �തൽ റ�ലൈറസ് െച�ണെമേ�ാ �ിര നിയമനം
നൽകണെമേ�ാ ആവശ�െ��് ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�� �വണതയാെണ�ം ഇത്
സർ�കലാശാല�് അധിക ബാ��ത ഉ�ാ��െവ�ം വ��മാ�ിയി��്. �ടാെത
താൽ�ാലിക അ��ാപകെര �ിരെ���ാ�� യാെതാ� നിർേ�ശ�ം േ�ാസ�്
െച��െത�� ധനകാര� അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി�െട �റി�ിെല നിർേ�ശം
പാലി�ാൻ 10.11.2016 – െല 6/16 (156) ന�ർ സിൻഡിേ��് േയാഗം ഇനം 14 ആയി
തീ�മാനി�ക�ം ഈ തീ�മാനം നട�ിലാ�ി 06.02.2017–െല എഡിബി/2024/എസ്എസ്
� എസ്/2016 ന�ർ ആയി ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�ി��് എ� കാര�ം �ടി
വ��മാ�ിയി��്.

    ഈ സാഹചര��ിൽ, താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ�് �ിരനിയമനം അ�വദി��െത�്
സർ�ാർ പല ക�കളി�െട�ം സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി�െ��ി�ം ആയത്
പരിഗണി�ാെത�ം ബ�. ��ീം േകാടതി�െട 10.04.2006 – െല ഉ�രവി� വി��മാ�ം,
സർ�കലാശാല �ാ���ിെല വ�വ�കൾ�് വി��മാ�ം �ീമതി. ഷർ�ിളെയ നിയമി�ത്
െത�ായ നടപടിയായി ഓഡി�ിൽ വിലയി���. ��ത അപാകത ഒഴിവാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-3   ക�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെല ചി�കലാ േജാലികൾ - െചലവ് േരഖകൾ ഇ�.

    ക�ർ അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ിെല ചി�കലാ േജാലികൾ െച��തിന് കരാർ
എ��ി�� െകാ�ിയിെല ��യർ അേസാസിേയ�്സ് വിമാന�ാവള�ിെല മ�റൽ
െപയി�ിംഗ് െച��തിന് സർ�കലാശാല�മായി 11.06.2018 – ൽ കരാർ വ�ി��. ഈ
േജാലി �ർ�ിയാ��തിനായി സം�ത സർ�കലാശാലയിെല െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം
േമധാവി �ീ.സാ� ടി.എസ്.-െന �മതലെ���ി 19.06.2018-ൽ Acd.B1/7130/2012/ssus
ന�ർ ഉ�രവ് സർ�കലാശാല �റെ��വി�ി��.
േമൽ�റ� ഉ�രവിൽ �റ�ർ മഹാേദവേ���ിെല �മർ ചി���െട ���ികൾ
ഏെ���് നട���മായി ബ�െ��് �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�യിൽ �ീ.സാ�
ടി.എസ്. േപർ�് �ട�ിയി�� അ�ൗ�് (അ�ൗ�് ന�ർ 338602010152142) േമൽ
േ�ാജ�ിനായി �ടർ�ം ഉപേയാഗിേ��താെണ�ം ��ത േ�ാജ�ിനായി ലഭി��
�ക സർ�കലാശാല�െട �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�യിെല േസവിംഗ്സ് ബാ�്
അ�ൗ�് 14001 േല�് നിേ�പി�ണെമ�ം അ�െന ലഭി�� �കയിൽ �ീ സാ�
ടി.എസ്. ആവശ�െ��� �ക േമൽ�റ� അ�ൗ�ിേല�് (അ�ൗ�് ന�ർ
338602010152142) മാ�ി നൽ��താെണ�ം ഈ േ�ാജ�് സംബ�ി� വര� െചല�ക�െട
ബി�ക�ം വൗ��ക�ം �ത�മായി ��ി�ണെമ�ം ഇതിനായി ഒ� രജി�ർ
�േത�കമായി ത�ാറാ�ി ��ി�ണെമ�ം നി�തി കിഴി�� �ക�െട 80% ടി



���ിക�െട െചല�കൾ�ം ബാ�ി 20% സർ�കലാശാല�െട വ�മാന�മായി
ഉപേയാഗി�ണം എ�ം വ�വ� െച�ി��്.

    സാം�ാരിക പരിപാടിക�ം ആർ�് വർ�ക�ം എെ��� നട��തിനായി
സർ�കലാശാലയിൽ �പീ�തമായ 2011 – െല കൺേസാർഷ�ം ഓർഡിനൻസ് �കാരം,
എെ��� നട�� േ�ാ�ാ�ക�െട�ം വർ�ക�െട�ം �തിഫലം, ഉപാധികൾ,
നിബ�നകൾ �തലായവ ഏെ��� നട�ിലാേ��ത് കൺേസാർഷ�മാണ്.

    സർ�കലാശാല�ം ��യർ അേസാസിേയ�്�മാ�� 11.06.2018 – െല കരാർ �കാരം
നി�തികൾ ഉൾെ�െട ഒ� ച�ര� മീ�റിന് 10,000/- �പയാണ് കണ�ാ�ിയിരി��
നിര�്. ��് ഗ��ളായാണ് കരാർ �ക ൈകമാേറ�ത്. ഇതിൽ അവസാന ഗ�, ��ത
േജാലി ��ികരമായി തീർ�് ഒരാ��കം സർ�കലാശാല�് നൽേക�താണ്. ആെക
181.43 ച.മീ�ർ ആണ് ചി�കല െച�ിരി��ത്. ഇതിന് 10,000/-�പ നിര�ിൽ
നി�തികൾ ഉൾെ�െട 18,14,300/- �പയാണ് ആെക �ല�ം. സർ�കലാശാല�് 3
ഗ��ളായി ആെക ലഭി�ിരി��ത് (1% ആദായനി�തി കഴി�് ) 13,46,568/- �പയാണ്.
ബാ�ി ലഭി�ാ�� 4,67,732/- �പ 2019 ജ�വരി മാസ�ിൽ നൽ�െമ�് ��യർ
അേസാസിേയ�സ് സർ�കലാശാല�് ക�് നൽകിയി�െ��ി�ം ��ത �ക ഇ�വെര
ലഭി�ി�ി�. ��യർ അേസാസിേയ�്സിൽ നി�ം ഇനി�ം ലഭി�ാ�� 4,67,732/- �പ
ലഭി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
26.10.2018-ൽ �ീ. സാ� ടി.എസ്. സർ�കലാശാല�് നൽകിയ ക�ിൽ കൺേസാർഷ�ം
നിലവിൽ വ�േ�ാൾ GST ഉ�ായി��ി� എ�ം GST നിലവിൽ വ�തിനാൽ േമൽ
���ിയിൽ നി�ം സർ�കലാശാല�് നൽകാ�� 20% �ക�ം GST –�ം േചർ�േ�ാൾ
40% �ക മാറിേ�ാ�� �ിതി വ�െമ�ം ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�് നൽകാ��
20% �കയിൽ മതിയായ മാ�ം വ��ണെമ�ം അറിയി�ി��്. 01.06.2018-ന് �ൻേപ
01.07.2017 �തൽ ജി.എസ്.ടി. നിലവിൽ വ�ി��. 2011 കൺേസാർഷ�ം ൈഗഡ് ൈലൻസ്
ഖ�ിക 6 (v) �കാരം �തിഫല�ം മ�് ഉപാധിക�ം നിബ�നക�ം വേ��ത്
കൺേസാർഷ�ം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട �മതലയാണ്. GST നിലവിൽ വ�തി�േശഷം
വ� കരാറിൽ ��ത നിര�് �ടി േചർ�് �ക കണ�ാ�ാതി��ത് അപാകതയാണ്.

    2011 കൺേസാർഷ�ം ൈഗഡ് ൈലൻസ് ഖ�ിക 11(iii) �കാരം �റ�നി��

കലാകാരൻമാ�െട േവതന�ം സാധന സാമ�ിക�െട വില�ം കിഴി�� �ക�െട 2/5 ഭാഗം
സർ�കലാശാല ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പിേ��താണ്. ഇതി�േശഷം

ബാ�ി�� �ക അ�ായി ഭാഗി�് അതിൽ 3/5 ഭാഗമാണ് പെ��� അ��ാപക�െട

�തിഫലമായി നൽേക�താണ്. 1/5 ഭാഗം പെ��� വിദ�ാർ�ികൾ�ം 1/5 ഭാഗം
കൺേസാർഷ�ം െചയർമാൻ/കൺവീനർ �തലായവർ�് �തിഫലമായി വിഭജി� നൽകണം.
എ�ാൽ 1% ആദായനി�തി കിഴി�് ആെക ലഭി� 13,46,568/- �പയിൽ 13,37,500/-
�പ�ം സർ�കലാശാല �ീ.സാ� ടി.എസ്.-െ� േപരിൽ ആരംഭി�ി�� അ�ൗ�ിേല�്
(അ�ൗ�് ന�ർ 338602010152142) നൽ�കയാ��ായത്



    േമൽ ���ി�െട നട�ി�ിനായി �റ� നി�് കലാകാരൻമാ��ായി��െവ�ിൽ
അവർ�് നൽകിയ �ക�െട വിവരം, സാധന സാമ�ികൾ വാ�ിയതിെ� ബി�കൾ,
വൗ��കൾ �തലായവ ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�. ��ത ���ി സംബ�ി� വരവ്- െചലവ്
രജി�ർ ത�ാറാ�ി ��ി�ി�ി�. സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �ക�ം കൺേസാർഷ�ം
ൈവസ്െചയർമാൻ, പെ��� വിദ�ാർ�ികൾ, പെ��� അ��ാപകർ എ�ിവർ��
�കക�ം കണ�ാ�ി വിഭജി� നൽകിയി�ി�. ആെക ലഭി� �കയിൽ 9,068/- �പ കിഴി�്
ബാ�ി �ക ��വൻ �ീ.സാ� ടി.എസ്.-ന് 338602010152142 വ��ിപരമായി
ഉപേയാഗി�ാ�� അ�ൗ�ിേല�് നൽകിയി��് എ�് ഫയലിൽ നി� വ�ക�ാ��.
ഈ �കക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�് യാെതാ� വിവര�ം ലഭ�മായി�ി�. �ടാെത േമൽ
അ�ൗ�ിെ� (അ�ൗ�് നം.338602010152142) പാസ്��ം പരിേശാധന�്
ലഭ�മായി�ി�.

    �ീ സാ�വിെന ഈ വർ�് ഏൽ�ി� െകാ�� സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ നി�തി
കിഴി�� �ക�െട 80% ടി ���ിക�െട െചല�കൾ�ം ബാ�ി 20% സർ�കലാശാല�െട
വ�മാന�മായി ഉപേയാഗി�ണം എ�ം വ�വ� െച�ി��്. അ�കാരം
കണ�ാ�ിയാ�ം ഇ�വെര ലഭി� �ക�െട 20% ആയ 2,69,313/- �പ സർ�കലാശാല
അ�ൗ�ിൽ നിേ�പിേ��താണ്. അതി� പകരം ഈയിന�ിൽ 9,068/- �പ
മാ�മാണ് സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ിരി��ത്. ബാ�ി നിൽ��
2,60,245/- �പ �ീ. സാ� ടി.എസ്-ൽ നി�ം ഈടാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-4   ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക �ക സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി��തി� �ൻപ് സർ�കലാശാല
വിതരണം െച�.

    ആറാമത് �.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ�ിെ� 2 & 3 ഗ��ൾ യഥാ�മം 01.07.2007 �തൽ
30.06.2008 വെര�ം 01.07.2008 �തൽ 30.06.2009 വെര�ം ഉ� �ടി�ിക �ക വിതരണം
െച��തിനായി 4,59,84,910/- �പ 01.06.2017 – െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) ന�ർ 139/2017
ഉ.വി.വ. ന�ർ ഉ�രവ് വഴി�ം 4-ാം ഗ�വായി 01.07.2009 �തൽ 31.03.2010 വെര��
�ടി�ിക �ക 1,75,72,058/- �പ 03.03.2019-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.) ന�ർ 50/2019 ഉ.വി.വ.
ന�ർ ഉ�രവ് �കാര�ം സർ�ാർ അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ യഥാർ��ിൽ ഈ �ക
സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�. അേത സമയം ഈ �ടി�ിക �കകൾ
അ��ാപകർ�് സർ�കലാശാല അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. �ക അ�ൗ�ിൽ
ലഭി��തി� �േ� സർ�കലാശാല േനാൺ - �ാൻ �ാ�ിൽ നി�ം ��ത �ക വിതരണം
െച�ി�� നടപടി െത�ായി ഓഡി�ിൽ വിലയി���. �ടർ�ം ഇ�രം അപാകതകൾ
സംഭവി�ാതിരി�ാൻ ഉ�രവാദി�െ��വർ ��ിേ��താണ്.

3-5   �ാവൽ �ാ�് അ�വദി�് നൽകിയതിൽ അപാകത- 6,210/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����

    െകാൽ��യിെല ജാദവ്�ർ സർ�കലാശാലയിൽ വ�് 28.12.2017 �തൽ 30.12.2017 വെര
നട�ി�� ഇ��ൻ ഹി�റി േകാൺ�സിൽ പെ���തി� �റ�ർ �ാേദശിക
േക��ിെല മലയാള വിഭാഗം അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�ം ക�ാ�സ് ഡയറ��മായ



േഡാ.ബി� എ�്. മലയിലി� യാ��ായി െചലവായി�� 25,044/- �പ �ാവൽ �ാ�ായി
അ�വദി�െകാ�് ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവായി���ം ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ രജി�ാ�െട 09.07.18 െല പി.എൽ.ഡി./13605/എസ്.എസ്.�.എസ്./2013
ഉ�രവ് �കാരം ��ത �ക വൗ�ർ നം. 1279 തീയതി 17/07/18 (െച�് നം.145026
തീ.17/07/18) �േഖന േഡാ.ബി� എ�്. മലയിലി� നൽകിയി���മാണ്. െകാ�ിയിൽ
നി�ം െകാൽ��യിേല�ം തിരിെക െകാൽ��യിൽ നി�ം െകാ�ിയിേല�ം
േഡാ.ബി� എ�്. മലയിൽ വിമാന�ിൽ ആണ് യാ� നട�ിയി��ത്. യാ�യിൽ ഒ�ം
അ�ഗമി�ി�� മെ�ാ� വ��ി�െട യാ�ാ െചലവ് �ടി ഉൾെ��ി�ളള വിമാനടി��കൾ
ആണ് അേ�ഹം �ാവൽ �ാ�് ലഭി��തിനായി സമർ�ി�ി��ത്. ആയതിൽ നി�ം
േഡാ.ബി� എ�്. മലയിലി� െചലവായി�� �ക മാ�മാണ് �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം
അ�വദി� നൽകിയി��ത്. ��ത �ി.എ. ബിൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

    1. 07.04.2009 ൽ ധന വ��ിൽ നി�ം �റെ��വി�ി�� 31/2009/ധനം ന�ർ സർ�ലർ
�കാരം വിമാന ടി��കൾ �ാവൽ ഏജൻസി വഴി ��് െച�േ�ാൾ �ാവൽ ഏജൻസി�്
നൽേക�ി വ�� സർ�ീസ് ചാർ�് �ി.എ. ഇന�ിൽ ഉൾെ���ി റീ-ഇംേപ�് െച�വാൻ
പാ��ത�. േഡാ.ബി� എ�്. മലയിൽ 14.10.2017 ന് ദർശന �ർസ് ആൻഡ്
�ാവൽസ്,േകാ�യം �േഖന െകാൽ��യിേല�ം തിരിെക െകാ�ിയിേല�ം ��്
െച�ി�� ടി��കളിൽ യഥാ�മം 4,240/- �പ, 1,220/- �പ ഉൾ�െട ആെക 5,460/-
�പ സർ�ീസ് ചാർ�് ഇന�ിൽ നൽകിയി��്. അേ�ഹം യാ� നട�ിയി�� വിമാന
ക�നി�െട െവബ്ൈസ�ിൽ നി�ം ലഭ�മായി�� GST ഇൻേവായ്സ് ഇൻഫർേമഷനിൽ
നി�ം (PNR: FB8Q3Z) �ാവൽ ഏജൻസി�െട സർ�ീസ് ചാർ�് കിഴി�� �ക മാ�മാണ്
ടി��് ചാർ�ായി േരഖെ���ിയി��ത്.

    2. േകരള സർ�ീസ് �ൾസിെല പാർ�്-II െല �ാവലിംഗ് അലവൻ�ക�മായി ബ�െ��
�ൾ നം. 63 �കാരം താമസ�ി�� ബ� കണ�ാ��ത് െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ നി�ം
ആരംഭി� യാ� ഔ�് േ�ഷനിൽ അവസാനി� സമയം �തൽ തിരിെക ഉ� യാ�
ആരംഭി�� സമയം വെരയാണ്. ��ത �ൾ �കാരം േഡാ.ബി� എ�് മലയിൽ �റ�രിൽ
നി�ം െകാൽ��യിൽ എ�ിയ സമയം �തൽ (27.12.2017 – 09.30AM) മട�യാ�
ആരംഭി� സമയം (30.12.2017-11AM) വെരയാണ് താമസ�ി�� ബ� കണ�ാ��ത്.
ആയതിൻ�കാരം േമൽ വ��ി�് 3 ഡി.എ. ആയി (3 X 550) 1,650/-�പ അ�വദി�്
നൽകാ��താണ്. എ�ാൽ വൗ�ർ �കാരം േമൽ വ��ി�് 6 ഡി.എ. (6 X 400 = 2,400/-)
അ�വദി� നൽകിയിരി��.

    േമൽ �ചി�ി�ി�� അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയി��
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.01 തീയതി: 25/02/2020) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ വിമാന ടി��കൾ �ാവൽ ഏജൻസി വഴി ��് െച�േ�ാൾ
സർ�ീസ് ചാർ�് ഇന�ിൽ നൽകിയി�� 5,460/- �പ, താമസ�ി�� ബ�
ഇന�ിൽ അധികം ൈക��ിയി�� 750/- �പ എ�ിവ ഉൾ�െട ആെക 6,210/- �പ�െട



ചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����. �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�് തട�വാദം
ഒഴിവാേ��താണ്.

3-6   GST ഇന�ിൽ അധികം ഒ��ിയി�� 51,458/- �പ �മീകരി�കേയാ റീ-ഫ�് െച�്
ലഭ�മാ�കേയാ െച�ി�ി� - �ക തട�െ����

        2018 ആഗ�് മാസ�ിൽ േകരള�ിൽ ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ിൽ അകെ��്
േക�പാ�കൾ സംഭവി� ഉപേയാഗ�ന�മായി�� വാഹന�ൾ�് പകരമായി �തിയ 4
കാ�കൾ വാ��തിന് 09.11.2018 ൽ നട� സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ
തീ�മാനെമ��ി��. ��ത തീ�മാനം സർ�കലാശാല സർ�ാരിെന
അറിയി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ �തിയ 4 കാ�കൾ വാ��തി� 53 ല�ം �പ
(നശി�് േപായ വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് �ക കിഴി�� �ക) അ�വദി�് 19.12.2018 ൽ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഉ�രവായി��താണ് [സ.ഉ.(സാധാ)നം.2275/2018]. സർ�ാർ
അ�മതി�െട അടി�ാന�ിൽ െടാേയാ� കിർേലാ�ർ േമാേ�ാ�് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്,
ബാം�രിൽ നി�ം 3 വാഹന�ൾ 29.12.2018 െല 16401/എേ��്3/
എസ്.എസ്.�.എസ്./2018(1) ന�ർ രജി�ാ�െട ഉ�രവ് �കാരം വാ�ിയി��്.
വാഹന��െട വിലയായ 37,71,488/- �പയിൽ നി�ം 2% TDS (വാഹന��െട അടി�ാന
വില + ൈ��് ചാർ�് + �ാൻസി�് ഇൻ�റൻസ് എ�ിവയിൽ നി�ം) കിഴി�് 37,20,030/-
�പ 29.12.2018 ൽ െടാേയാ� കിർേലാ�ർ േമാേ�ാ�് ൈ�വ�് ലിമി�ഡിെ�
അ�ൗ�ിേല�ം കിഴിവ് വ��ിയി�� 2% TDS (Rs.51,458/-) �കയിൽ 1% CGST
ഇന�ിൽ 25,729/- �പ�ം 1% SGST ഇന�ിൽ 25,729/-�പ�ം സർ�കലാശാല
ഒ��ിയി��. എ�ാൽ വാഹന�ൾ വാ�ിയി�ളളത് മെ�ാ� സം�ാന�ിൽ
(കർ�ാടകയിൽ) നി�ം ആയി��തിനാൽ അ�ർസം�ാന വാ��കൾ�്
ബാധകമായി�� IGST ആയി�� GST ഇന�ിൽ ഒ�േ��ിയി��ത്. പിഴവ്
മന�ിലാ�ിയ സർ�കലാശാല 16.01.2019 െല 16401/എേ��്3/ എസ്.എസ്.�.എസ്./2018
ന�ർ രജി�ാ�െട ഉ�രവ് �കാരം വീ�ം 51,458/- �പ �ടി പിൻവലി�് IGST ഇന�ിൽ
ഒ��ി. എ�ാൽ CGST ഇന�ി�ം SGST ഇന�ി�ം ആയി �ൻപ് ഒ��ിയി�� 51,458/-
�പ റീ-ഫ�് െച�ി��തിെ�േയാ �മീകരി�തിെ�േയാ േരഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.
േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�വാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയി�� ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.04 തീയതി 07/03/2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ GST
ഇന�ിൽ അധികം ഒ��ിയി�� 51,458/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.
അധികമായി ഒ��ിയി�� 51,458/- �പ �മീകരി�തിെ�േയാ റീ-ഫ�് െച�്
ലഭ�മായി��തിേ�േയാ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ി ഓഡി�് പരാമർശം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-7   �ളയ�ിൽ അകെ��് ഉപേയാഗ�ന�മായ വാഹന�ൾ േലലം െച� വിൽ�ന നട�ിയി�ി�.

    2018 ആഗ�് മാസ�ിൽ േകരള�ിൽ ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ിൽ അകെ��് േക�പാ�കൾ
സംഭവി� ഉപേയാഗ�ന�മായി�� രജി�ാ�െട ഔേദ�ാഗിക വാഹനമായ സ�ി�്-ഡിസയർ
(No. KL-41-D-8657), ഓഫീസ് വാഹനമായ േഫാർഡ് ഫിയ� (No. KL-41-C-1849) എ�ീ



വാഹന�ൾ ഇ�വെര�ം േലലം െച� ൈകെ�ാഴി��തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല
സ�ീകരി�ി�ി�. േഫാർഡ് ഫിയ� വാഹന�ിന് 2,52,000/- �പ�ം സ�ി�്-ഡിസയർ
വാഹന�ിന് 3,60,225/- �പ�ം ഉൾ�െട ആെക 6,12,225/- �പ ഇൻേഷ�ർഡ് ഡിേ�ർഡ്
വാല� ഉ�ായി�� േമൽ വാഹന�ൾ�് ഇൻ�റൻസ് ക�നികൾ നൽകിയി��
ഇൻ�റൻസ് �ക യഥാ�മം 2,11,000/- �പ�ം 1,79,112/- �പ�ം ഉൾ�െട ആെക 3,90,112/-
�പ മാ�മാണ്. �റവ് വ�ി�� 2,22,113/- �പ വാഹന�ൾ േലല നടപടികളി�െട
വി�ഴി�് സർ�കലാശാല�് ഈടാ�ാ��താണ്. എ�ാൽ ഇ�വെര�ം സർ�കലാശാല
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�തിനാൽ വാഹന�ൾ നിലവിൽ ജീർ�ാവ�യിൽ ആണ്.
ആയത് ഉ�രവാദി�െ��വ�െട ഭാഗ�് നി�ം �ത�നിർ�ഹണ�ിൽ വ�ി��
വീ�യായി ഓഡി�ിൽ വിലയി���. വാഹന�ൾ േലലം െച�് വി�ഴി��തി��
സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് ഓഡി�് ശിപാർശ െച��.

3-8   പ�ന �ാേദശിക േക��ിേല�് UF+UV വാ�ർ �ള�കൾ - പർേ�സ് നടപടി�മ�ളിൽ
അപാകത - 1,04,550/- �പ തട�െ����

    പ�ന �ാേദശിക േക��ിേല�് UF+UV സൗകര��� 3 (��് ) വാ�ർ �ള�കൾ
വാ��തിന് �ാേദശിക േക�ം ഡയറ�ർ േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി�് 1,12,500/- �പ �ൻ�ർ
നൽ��തി� 03.06.2017െല 160-ാമത് സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെല തീ�മാന�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ൈവസ്-ചാൻസിലർ അ�മതി നൽകിയി��. ��ത അ�മതി�െട
അടി�ാന�ിൽ 28.07.2018 െല േജായി�് രജി�ാ�െട 12355/എേ��്.2/
എസ്.എസ്.�.എസ്./2015 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം േമൽ �ക �ാേദശിക േക�ം
ഡയറ�ർ�് �ൻ�റായി അ�വദി� നൽകിയി��്. 3 വാ�ർ�ള�കൾ�മായി 1,04,550/-
�പ�ം അ�ബ� ��ിംഗ് ���ികൾ�ായി 5,729/- �പ�ം ഉൾ�െട 1,10,279/- �പ
െചലവഴി�ി��താ�ം �ൻ�റിൽ ബാ�ി നിൽ�� �ക 2,221/- �പ സർ�കലാശാല
ഫ�ിേല�് തിരി�ട�ി��താ�ം കാണി�് �ാേദശിക േക�ം ഡയറ�ർ രജി�ാർ�്
23.11.2018 ൽ ക�് നൽകിയി��. ��ത ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

    1. സ.ഉ.(പി.)നം.03/2013/എസ്.പി. ഡി. തീ.21-06-2013 �കാര�� േ�ാർ പർേ�സ്
മാന�ൽ 2013 അ�സരി�് ഒ� ല�ം �പ�് �കളി�� പർേ��കൾ ലിമി�ഡ് െട�ർ
�േഖന നട�ിലാേ��താണ്. െട�ർ േനാ�ീസ് െവബ്ൈസ�ിൽ �സി�ീകരിേ���ം
െട�ർ േരഖകൾ രജി�ർ െച�ി�� വിതരണ�ാർ�് സൗജന�മായി അയ�
നൽേക��മാണ്. �ടാെത ��ിലധികം വിതരണ�ാ�െട പ�ാളി�ം ഉറ�ാേ���ം
െട�ർ സമർ�ി��തി� 14 ദിവസെ� സമയം അ�വദിേ���മാണ്. എ�ാൽ ��ത
ച��ൾ �ാേദശിക േക�ം ഡയറ�ർ പാലി�ി��തായി കാ��ി�. പകരം 3
�ാപന�ളിൽ നി�ം വാ�ർ �ളർ വിതരണം െച��തിനായി ക� േ�ഷൻ �ണി�ക�ം
അതിൽ �റ� �ക (ഒ� വാ�ർ �ളറി� 34,850/- �പ) ക�ാ�് െച�ി�� മീഡിേയാ, ചവറ,
െകാ�ം എ� �ാപന�ിൽ നി�ം 3 വാ�ർ�ള�കൾ 1,04,550/- �പ െചലവഴി�്
വാ�ിയി��തായി കാ��.



    2. േമൽ ഉ�രവ് �കാരം എ�ിേമ�് �ക 1 ല��ിൽ ��ത�ം എ�ാൽ 10 ല�ം
വെര�ം ഉ� പർേ��കൾ�് െട�ർ �ക�െട 0.2% (�റ�ത് 400/- �പ) ഈടാ�ി
പർേ�സ് നട�� ഉേദ�ാഗ�ൻ നി�ിത മാ�കയിൽ ത�ാറാ�ി�� െട�ർ േഫാറം
വിതരണം െചേ��താണ്. എ�ാൽ ��ത നിർേ�ശം ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ
പാലി�ി��തായി കാ��ി�.

    3. േമൽ ഉ�രവ് �കാരം കരാറിെ� �ത�മായ നിർ�ഹണം ഉറ�ാ��തിനായി കരാർ
�ക 1 ല��ി� �കളി�� െട��കളിൽ നി�ം കരാർ �ക�െട 5% െപർേഫാമൻസ്
െസക�രി�ി ആയി കരാ�കാരനിൽ നി�ം വാ�ി ��ിേ��താണ്. എ�ാൽ ��ത
ച��ം ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ പാലി�ി��തായി കാ��ി�.

    പർേ�സ് നടപടി�മ�ളിെല കാര��മത, മിതവ�യം, ഉ�രവാദി�ം എ�ിവ
ഉറ�ാ��തിനായി സർ�ാർ �റെ��വി�ി�� േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല ച��ൾ
�ാേദശിക േക�ം ഡയറ�ർ പാലി�ാതി��തി� വിശദീകരണം ആവശ�െ��് ഓഡി�്
എൻക�യറി (നം.9 തിയതി 17/06/2020) നൽകിയി��. സർ�കലാശാല�് േവ�ി �ര�ാ
നിേ�പം/ഇ.എം.ഡി. സ�ീകരി��തി�ം, കരാറിൽ ഏർെ���തി��� അധികാരം
�ാേദശിക േക�ം  ഡയറ�ർ�് ഇ�ാ�താണ് േമൽ അപാകത�് കാരണെമ�് മ�പടിയിൽ
സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി��്. പർേ�സ് നടപടി�മ�ളിൽ സർ�കലാശാല�്
േവ�ി കരാറിൽ ഏർെ�ടാൻ അധികാരമി�ാ� ഒ� വ��ിെയ പർേ�സിംഗ് ഓഫീസർ
ആയി നിേയാഗി�ി��ത് ഉ�രവാദി�െ��വ�െട ഭാഗ� നി�� വീ�യായി ഓഡി�ിൽ
വിലയി���. ആയതിനാൽ വാ�ർ�ള�കൾ വാ��തിനായി െചലവഴി�ി�� 1,04,550/-
�പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����. ഖ�ികയിൽ പരാമർശി�ി�� അപാകതകൾ
പരിഹരി�് ഓഡി�് തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-9   �പകൽപന െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�ർ - പ�തി ഫല�ാ�ിയിെല�ിയി�

    സം�ാന സർ�ാർ 08.03.2016െല ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) ന�ർ.682/2016 ഉ.വി.വ��് ഉ�രവ്
�കാരം സർ�കലാശാലയിൽ �പകൽപന െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�റിന്
ഭരണാ�മതി നൽകി. െപയി�ി�്, മ�റൽ െപയി�ി�്, �ൾപ്ചർ, ഡിജി�ൽ �ാഫി�്
ആ�് �ി�്സ്, െട�്ൈ�ൽ ഡിൈസനി�്, െ�ാഡ�് ഡിൈസനി�്, ഡിജി�ൽ ഫിലിം
േമ�ി�് എ�ീ േമഖലകളിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട ൈന�ണ�ം വികസി�ി�ക, ഈ
േമഖലക�മായി ബ�െ�� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
പരിശീലനം നൽ�ക, വിദ�ാർ�ികൾ നിർ�ി�� ഉൽപ��ൾ �പകൽപന എ�
�ാ�ിൽ വി�ഴി�ാൻ േവ� സംവിധാന�െളാ��ക എ�ിവയാണ് പ�തിയി�െട
വിഭാവനം െച�ി��ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി െക�ിടം നിർ�ാണ�ിന് 40 ല�ം �പ
വകയി��ക�ം അധികമായി െചലവാ�� �ക സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�്
െചലവഴി�ാൻ തീ�മാനെമ��ക�ം െച�. 52,19,728/- �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
ഇ-ദർഘാസ് �ണി�േ�ാൾ ക�ാ�് െച� ഏ��ം �റ � നിര�് 25.87% എ�ിേമ�്
നിര�ി�ം �റവായി��. ഈ കരാ�കാരന് ���ി ഏൽ�ി� നൽകി 12.10.2017-ന് �ലം
ൈകമാറി നൽ�ക�ം െച�. ഒ� വർഷമായി�� കരാർ കാലാവധിെയ�ി�ം അധിക
���ികൾ െചേ��തായി വ��െകാ�് സമയം വീ�ം നീ�ി നൽകി. 31.12.2018-ന്



���ി �ർ�ീകരി�ി��്. ���ി �ർ�ീകരി�തിന് േശഷ�ം െക�ിടം
ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തിന് �േത�ക എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അധിക ���ികൾ
നിർ�ഹി�.

    െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�ർ െക�ിടനിർ�ാണം സംബ�ി�് ��യിൽെ��
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

    1. 25%ൽ �റവ് നിര�് േരഖെ���ിയ കരാ�കാരന് ���ി ഏൽ�ി� നൽ��തിന്
�ൻപ് കരാ�കാരെ� �ൻകാല പരിചയം, �റ � നിര�ിൽ ���ി എ�െന
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�ം എ�� വിശദീകരണം എ�ിവ പരിേശാധി�്
വിലയി�േ����്. (ജി.ഒ. (പി) നം. 124/2016 ധന. തീയതി 29.08.2016) എ�ാൽ
െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�ർ നിർ�ാണ�ിൽ സാ��ിക ഭ�ത�ം �വ ൃ�ി
പരിചയ�ം സംബ�ി�് കരാ�കാരൻ നൽകിയ ��ാവന പരിഗണി�് ���ി ഏൽപി�
നൽ�കയായി��.

    2. െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�റിെ� െക�ിടം �പകൽപന െച��തിന് �ൻപ്
െ�സിഫിേ�ഷൻ സംബ�ി�് ഈ രംഗെ� വിദഗ് ദ�മായി �ടിയാേലാചന
നട�ിയി�ി�. നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�തി� േശഷ�ം കലാ
�വർ�ന�ൾ�ം ശിൽപ നിർ�ാണ�ി�ം അ�േയാജ�മാ��തിന് െക�ിട�ിെ�
ആർ�ിെടക്ചറിൽ �ടർ�യായി മാ��ൾ വ�േ��തായി വ�. പ�തി
നട�ാ��തിനായി ചി�കലാ വിദ�െര ഉൾെ���ി വിദ�സമിതി �പീകരി�െവ�ി�ം
െക�ിട�ിെ� �പകൽപന സംബ�ി�് അഭി�ായം േതടിയതായി ഫയലിൽ
പരാമർശമി�. െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�റിെ� െക�ിട നിർ�ാണ�ിൽ
സർ�കലാശാല എ�ിനീയറി�് വിഭാഗം കാര��മത �ലർ�ിയി�.

    3. െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി െതരെ���ത് മഴ�ാലം ��വൻ െവ�െ���
�മിയാണ്. 20 െസ.മീ കന�ി�� മ�് നിക�ൽ െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിന്
പര�ാ�മായി�. െക�ിടം പണി �ർ�ിയായതി�േശഷം െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിന്
�േത�ക നിർ�ാണ ���ികൾ നടേ��ി വ�.

    4. െക�ിട�ിന് സമീപം നി� മരം മറി�് വീണ് പണി �ർ�ിയായ ചില ഭാഗ�ൾ
തകർ�് വീണതിനാ�ം െക�ിടം പണി�ായി സംഭരി� വ� നിർ�ാണ സാമ�ികൾ 2018
ആഗ�ി��ായ �ളയ�ിൽ നശി�േപായതിനാ�ം ഉ�ായ ന�ം പരിഹരി�
നൽകണെമ�് കരാ�കാരൻ ആവശ�െ��ി��്. എ�ാൽ ഇത് സംബ�ി�് സർ�കലാശാല
തീ�മാനെമ��ി�ി�.

    േമൽ പരാമർശ�ൾ�് 31.03.2020 ന് �ൻപ് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ഓ ഡി�്
എൻ ക�യറി (നം.9 തിയതി 19.03.2020) നൽകിയി�െ��ി�ം സർ�കലാശാല നൽകിയ
മ�പടി ��ികരമ�. സർ�കലാശാലയിെല ചി�കലാ വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�ാരാ�
തല�ിൽ തെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാൻ പര�ാ�മായ പ�തി ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ
കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി��ായി�. െക�ിടം പണി
31.12.2018 ന് �ർ�ീകരിെ��ി�ം െടേ�ാളജി ബിസിനസ് ഇൻ�േബ�ർ പ�തിയിെല



ൈക�റി മാ�മാണ് ഇേ�ാൾ �വർ�ന സ�മായി��ത്. വിദ�ാർ�ികൾ�് ceramic
kiln ഉപേയാഗി�് പരിശീലനം നൽകാൻ പ�തി വിഭാവനം െച��െ��ി�ം ഉപകരണം
ഇ�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിദ�ാർ�ികൾ�് സാേ�തിക പരിശീലനം നൽ��തി�
േവ� ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം �പകൽപന – െടേ�ാളജി ബിസിനസ്
ഇൻ�േബ�ർ പ�തി വിഭാവനം െച� രീതിയിൽ നട�ിലാ��തി�ം കാര��മമായ
�വർ�ന�ൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി��ാേക���്.

3-10   �ിര നിേ�പമാ��തിേല�ായി വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�ം �ക പിൻവലി� - �ിര
നിേ�പ സർ�ിഫി��കൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ ��ി�ി�� സർ�കലാശാല�െട ടി.എസ്.ബി
അ�ൗ�കളിൽ നി�ം �ിര നിേ�പം നട��തിേല�ായി 2018-19 വർഷ�ിൽ
6,43,79,542/- �പ പിൻവലി�ി��്. എ�ാൽ േമൽ �ക �ിര നിേ�പം
ആ�ിയി�ളളതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��.

    1) വൗ�ർ നം. 3722/22.2.2019 �കാരം 2,58,26,911/- �പ ടി.എസ്.ബി. 262െല �ിര
നിേ�പ�ം പലിശ��ൾെ�� �ക പിൻവലി�് അ�ൗ�് നം. 14001 േല�് മാ�ിയി��്.
അേന�ഷണ�ിൽ വിവിധയിന�ളിലായി�� ഈ �ക �ിര നിേ�പമായി മാ��തിന്
േവ�ിയാണ് പിൻവലി�െത�റിയി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ �ിര നിേ�പ�ിെ�
സർ�ിഫി��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ �ിരനിേ�പമായി�� �ക
പിൻവലി�് േസവിങ്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയ�വഴി പലിശയിന�ിൽ വ�ി��
ന�ം ഉ�രവാദിയായ ഉ േദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

    2) വൗ�ർ നം. 4061/26.3.2019 �കാരം 3,77,58,236/- �പ�ം വൗ�ർ നം.
4060/26.3.2019 �കാരം 7,94,395/- �പ�ം യഥാ�മം PSTSB & TSB യിൽ നി�ം
പിൻവലി�് �ാൻ ഫ�് അ�ൗ�ിേല�് (15490) മാ�ിയി�ി��്. എ�ാൽ പാസ്��്
�കാരം ഈ �കകൾ �ാൻ ഫ�് അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�. �ക
പിൻവലി�ി�ിെ��ിൽ ആ വിവരം േരഖകൾ സഹിതം അറിയിേ���ം വൗ��കളിൽ
ആവശ�മായ വിവരം േരഖെ��േ���മാണ്.

    േമൽ അപാകതകൾ ��ികാണി�് ഓഡി�് എൻക�യറി (AO/3/2020 dt.28.2.2020)
നൽകിയി��െവ�ി�ം മ�പടി നൽകിയി�ി�. പിൻവലി�ി�� �കകൾ �ിര
നിേ�പമാ�ി മാ�ിയത് സംബ�ി� സർ�ിഫി��് പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ി ഓഡി�്
പരാമർശം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-11   ഏ�മാ�ർ റീജിയണൽ െസ�ർ - േപ�ർ േ�ാ�ി� ��മതിൽ നിർ�ാണം - നട�ി�ിെല
അപാകതകൾ- 7,58,303/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����

ഫയൽ നം. എൻജി./1531/SSUS/2015

അള� ��കം 05/2017

കൺവീന�െട േപര് േഡാ.�ർ�ിമ ജി.,



പി.ടി.എ.െസ��റി

െചലവ്

          282000/- 22.11.2017

         563000/- 25.01.2018
ആെക: 845000/-

    ഏ�മാ�ർ റീജിയണൽ െസ�റിെല േപ�ർ േ�ാ�ി� ��മതിൽ നിർ�ാണം �ണേഭാ�
സമിതി �േഖനയാണ് (പി.�ി.എ.) നട�ാ�ിയി��ത്. ���ി നട�ി�ിനായി 8,45,000/-
�പ പി.ടി.എ. െസ��റി�് (ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ) അ�വദി� നൽകിയിരി��. േമൽ
���ി സംബ�ി� ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകത കൾ താെഴ
െകാ���.

    1) ൈഫനൽ ബിൽ �കാരം 7,58,303/- �പയാണ് ആെക ���ി �ല�ം. അധികം
അ�വദി� �കയായ 86,697/- (8,45,000-7,58,303) �പ അഡ്ജ�്െമൻറ് വൗ�ർ
നം.4233/30.03.2019 �കാരം �മീകരി�ി��തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ
തിരി�ട� �ക�െട രസീത്, �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിേല�് െ�ഡി�്
ആയി��തിെ� േരഖകൾ എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2) ഈ ���ിയിൽ നി�ം സർ�ാറിേല�് അടേ�� നി�തികൾ �വെട േചർ��.

ആെക ���ി �ല�ം 7,58,303/-

�മ
നം.

ഇനം �ക

1. ജി.എസ്.ടി. @ 2% 15,166

2. ആദായനി�തി @2% 15,166

3.
േകരള നിർ�ാണ െതാഴിലാളി
േ�മനിധി വിഹിതം @1%

7,583

ആെക 37,915/-



    ൈഫനൽ ബി�ിൽ േമൽ �ക �മീകരി�ി�െ��ി�ം നി�തികൾ ഒ��ിയതിെ� വിവരം
ഫയലിൽ ലഭ�മ�. ഇതിൽ ആദായ നി�തി �ണേഭാ� സമിതി കൺവീനറിൽ (പി.ടി.എ.
െസ��റി) നി�ം ഈടാേ��തായി��െവ�ി�ം ഈടാ�ിയി�ി�.

    േമൽ �ചി�ി�ി�� അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ആവശ�െ��് 17.03.2020 ൽ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.08 നൽകിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ
��ത ���ി�് െചലവായി�� 7,58,303/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����. അള�
��ക�ം മ�് േരഖക�ം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ി ഓഡി�് തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-12   സർ�കലാശാലയിെല േ�ഡിയം നിർ�ാണം - ഒ�ാം ഘ�ം - ച���ം വ�വ�ക�ം ലംഘി�്
സ�കാര� കരാ�കാരന് 65 ല�ം �പ �ൻ�ർ അ�വദി�.

    സർ�കലാശാല ആ�ാനേ�ാട�ബ�ി�്, േ�ഡിയം നിർ�ാണം ഒ�ാംഘ�ം (മ�ി�
നിക�ൽ) എ� ���ി നട�ിലാ��തിേല�ായി 18/01/2016 -ൽ വിളി� െട�റിൽ 11
േപർ പെ���ക��ായി. ഇതിൽ ഏ��ം �റ�് െട�ർ �ക (2,40,95,458/-) എ�ിേമ�്
നിര�ിൽ നി�ം 1.7001% �റവ് േരഖെ���ിയ �ീൈശലം േകാൺ�ാ�ിങ് & റിയൽ
എേ��് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്, അ�ർ എ� �ാപന�ിനാണ് ���ി ഏ�ി�് നൽകിയത്.
�� മാസ�ിനകം ���ി �ർ�ീകരി�ണം എ� വ�വ�േയാെട 09/02/2016-ൽ
സർ�കലാശാല കരാറിൽ ഏർെ��് 18/02/2016-ൽ �ലം ൈകമാ�ക�ം െച�. ൈസ�്
ഏെ���് 3 മാസ�ിനകം (17/05/2016) �ർ�ിയാേ�� ���ി 3 വർഷെമ��്
13/02/2019-ൽ �ർ�ീകരി�ി��തായി ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ആയത്
സർ�കലാശാല എൻജിനീയർ സാ��െ���ിയി�ി�. ഈ ���ി�െട നട�ി�മായി
ബ�െ��് താെഴ േചർ�� അപാകതകൾ കാ��.

    1) സർ�കലാശാലയിെല മരാമ�് ���ികൾ നട�ിലാ��ത് േകരള െപാ� മരാമ�്
ച���ം, െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ�ക�ം �കാരമാെണ�ി�ം, 09/02/2016-ൽ
സർ�കലാശാല�ം കരാ�കാര�ം ത�ിൽ ഒ�ി� കരാറിൽ കാലാവധി ദീർഘി�ി�ൽ,
കാലാവധി ദീർഘി�ി��തി�� പിഴ, കരാർ റ�ാ�ൽ �ട�ിയവ സംബ�ി��
(വ�വ� 2112, 2112-1, 2116-1, 2116-2, 2116-2-1) 01-02-2012-െല ജി.ഒ(പി) നം.13/2012/
പി.ഡബ്ള�ഡി �കാര�� 2012-െല ���ിയ െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ�കൾ
ഉൾെ��േ��തായി��െവ�ി�ം അ�കാരം െച�ി�ി�.

    2) 2012-െല ���ിയ െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ� 2112, 2112-1 എ�ിവ �കാരം
�ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ�ി നൽകാ��ത് ഒ��വണ ഒറിജിനൽ സമയ�ിെ� 25
ശതമാന�ം, പരമാവധി 50 ശതമാന�മാണ്. ഇ�കാരം സമയം നീ�ി നൽ��തി�്
ആദ�െ� തവണ പി.എ.സി �െട 1 ശതമാന�ം, ര�ാമെ� തവണ 2 ശതമാന�ം
പിഴയായി ഈടാ�ണെമ�മാണ് വ�വ�. എ�ാൽ ഈ കരാ�കാര�് ഒറിജിനൽ
സമയ�ിെ� (�� മാസം) 11 ഇര�ി സമയമാണ് അയാ�െട ആവശ� �കാരം
സർ�കലാശാല നീ�ി നൽകിയത്. ഇ�കാരം നീ�ി നൽകിയ സമയ�ിൽ 18/06/2016 �തൽ
15/12/2016 വെര�� 7 മാസം പിഴ ഇ�ാെത�ം, 16/12/2016 �തൽ �തി ദിനം 500/- �പ
പിഴേയാ� �ടി�മാണ് സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് �കാരം സമയം നീ�ി നൽകിയത്. െപാ�



മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ� 2116-1, 2116-2, 2116-2-1, എ�ിവ �കാരം നി�ിത സമയ
പരിധി�കം ���ി �ർ�ീകരി�് �ലം ൈകമാ�ം െച�ാ� കരാ�കാരനിൽ നി�ം
കരാർ �ക�െട 10 ശതമാനം വെര ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജായി ഈടാ�ാ�ം, കരാർ റ�
െച�് കരാ�കാരെ� നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ാ�ം,
അവേശഷി�� പണി�െട 30 ശതമാനം �ക തിരി� പിടി�ാ�ം വ�വ���ായി�ം
കരാർ റ�് െച�് ���ി മ�് വിധ�ിൽ യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ി ന�ം കരാ�കാരനിൽ
നി�ം ഈടാ��തി�് സർ�കലാശാല നടപടി സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

    3) സർ�കലാശാല ആദ�ം ത�ാറാ�ിയ �ാൻ �കാരം 200m X 190m �ലം

നിക��തി�് 68000 m3 മ�് ആവശ�മായി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി��െവ�ി�ം
കൺസൾ��് ആർ�ിെട�ിെ��ം, വർ�് & പർേ�യ്സ് ഉപസമിതി�െട�ം
നിർേ�ശാ�സരണം േ�ഡിയ�ിെ� �ാനം മാ�ിയതിനാൽ േ�ഡിയ�ിനായി 120m X

200m �ല�് േവ�ിയി��ത് 38450.778 m3 മ�ം, പാർ�ിങ് ഏരിയാ�ം, 15 മീ�ർ

വീതി�� േറാഡി�മായി 27073.02m3 മ�ം ഉൾെ�െട ആെക 65523.79 m3 മ�ാണ്
േവ�ിയി��ത്. ഒ�ാം പാർ�് ബിൽ ത�ാറാ��തിനായി അള�് ��കം 22/15 േപജ് 10-

ൽ 14-06-2016-ൽ േരഖെ���ിയിരി�� മ�ിെ� അള�് 17581.50m3 ഉം, ര�ാം പാർ�്
ബി�ിനായി 21/12/2016-ൽ േപജ് 19-ൽ േരഖെ���ിയിരി�� മ�ിെ� ആെക അള�്

38401.453m3 ഉം, അവസാന അളവായി 07/02/2019-ൽ േപജ് 30-ൽ േരഖെ���ിയിരി��

ആെക അള�് 51793.61 m3 ഉം ആണ്. 14/06/2016-െല അള�് േട�് െമഷർെമ�് എ�്
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ര�ാം ഘ��ിൽ ഇൻ�ിം െലവൽ എ�ം, അവസാന
ഘ��ിൽ ആെ�ർ െലവൽ എ�മാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. ര�ാം ഘ��ി�ം,
അവസാന ഘ��ി�ം കി�ിയിരി�� മ�ിെ� അള�് എ�െന ലഭി� എ�ത്
സാ�കരി�� നീളം, വീതി, കനം �ട�ിയവ ഉൾെ��� അള�കൾ അള�് ��ക�ിൽ
േരഖെ���കേയാ, ഫയലിൽ ��ി�കേയാ െച�ി�ി�. ഇ�കാരം േരഖെ���ിയ
അളവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ആെക ���ി�െട �ല�ം 1,84,45,685.02 �പ എ�്
കണ�ാ�ിയിരി��ത്. അവസാന അള�് 13/02/2019-ൽ അസി.എ�ി.എൻജിനിയർ
േരഖെ���ിയതായി കാ��െ��ി�ം, ഈ അള�കൾ �ണിേവ�ി�ി എൻജിനീയർ
െച�് െമഷർ െച�ി�ി�.

    4) െപാ� മരാമ�് ച��ളിെല ച�ം 15(6) �കാരം കരാ�കാരൻ െച� ���ി�െട
അള�്, അള�് ��ക�ിൽ േരഖെ���ി അതിെ� അടി�ാന�ിൽ മാ�േമ പാർ�്
ബിേ�ാ, ൈഫനൽ ബിേ�ാ ത�ാറാ�ി �ക അ�വദി�ാൻ പാ�� എ� പറ���്.
േ�ഡിയം നിർ�ാണം ഏെ��� കരാ�കാര�് 14/06/2016-ൽ േരഖെ���ിയിരി��
അളവി� അടി�ാന�ിൽ ഒ�ാം പാർ�് ബി�ായി നിയമാ��ത കിഴി�കൾ കഴി�്
63,45,680/- �പ�ം, 22/12/2016-െല അളവിെ� അടി�ാന�ിൽ ര�ാം പാർ�് ബി�ായി
66,48,114/- �പ�ം അ�വദി�. �ടർ�് �ടർ ���ി െച�ാെത തെ� 23/02/2018-ൽ
15,00,000/- (പതിന�് ല�ം) �പ�ം, 12/04/2018-ൽ 50,00,000/- (അൻപത് ല�ം )
�പ�ം, ആദായനി�തി മാ�ം �റ�് വ��ി, �ൻ�റായി അ�വദി�. സ�കാര�
കരാ�കാർ�് �ൻ�ർ അ�വദി�ാൻ നിലവി�� നിയമ�ളി�ം, ച��ളി�ം



വ�വ�യിെ��ിരിെ�യാണ് ഒ�ം ര�ം പാർ�് ബി�കൾ �കാരം 1,29,93,794/-�പ
ൈക��ിയതി�േശഷം യാെതാ� ���ി�ം െച�ാ� കരാ�കാരന് 65,00,000/-
(അ�പ��് ല�ം �പ) �ൻ�റായി അ�വദി�ിരി��ത്. �ൻ�ർ �ക ൈക��ിയതി�
േശഷം, കരാ�കാരൻ ���ി�െട അള�് േരഖെ���ിയ 13/02/2019-വെര 54,51,889.69/-
�പ�െട ���ി മാ�മാണ് െച�ിരി��ത്. നിലവിൽ സർ�കലാശാല 10,48,110/-�പ
കരാ�കാര�് അധികം നൽകിയതായി കാ��.

    5) കരാ�കാർ�് അ�വദി�� �കയിൽ നി�ം, ആദായ നി�തി, ചര�് േസവന
നി�തി, നിർ�ാണെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി എ�ിവ �റ�് വ�േ��താെണ�ി�ം
ഇവിെട കരാ�കാര�് �ൻ�റായി അ�വദി� 65 ല��ിൽ നി�ം ആദായ
നി�തിെയാഴിെക��വ �റ�് വ��ാ�ത് സർ�കലാശാല�െട വീ�യാണ്.

    6) 13/02/2019-ൽ ആെക ���ി�ല�ം 1,84,45,685/- �പ എ�് അളവ് ��കം േപജ്
38-ൽ േരഖെ���ിയി���ി�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ കരാ�കാര�് ആെക നൽകിയ
�ക, ഈടാ�ിയ �ക, ഇനി ഈടാേ���മായ നിയമാ��ത�� വിവിധ കിഴി�കൾ
�കാര�� �കകൾ എ�ിവ കണ�ാ�ി അവസാന ബിൽ ത�ാറാ�ി ���ി�് േമൽ
േനാ�ം വഹി� എൻജിനീയർ സാ��െ��േ��താെണ�ി�ം അ�കാരം െച�ി�ി�.
ഇ��ലം കരാ�കാര�് ആെക എ� �ക അധികമായി നൽകിെയ�ം, എ� �ക
തിരി�പിടി�ാ��് എ��ം വ��മ�.

     7) കരാ�കാരന് സമയം നീ�ി നൽകിയ സർ�കലാശാല�െട 27/12/2016-െല
നം.എൻജി/9100/എസ്.എസ്.�.എസ്./2013 ഉ�ര�് �കാരം 16/12/2016 �തൽ ���ി
�ർ�ിയാ���വെര�� ഓേരാ ദിവസ�ി�ം 500/- �പ നിര�ിൽ പിഴ ഈടാ�ാൻ
വ�വ� െച�െകാ�് കരാ�കാര�മായി സർ�കലാശാല സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�്
െവ�ി��. അ� േപാെല തെ� 2012-െല ���ിയ െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ�
2112-�കാരം, ആദ�തവണ �ർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി�േ�ാൾ കരാർ �ക�െട 1%
�ക�ം, �ടർ�് ദീർഘി�ി�േ�ാൾ 2% ഈടാ�ണെമ�മാണ് വ�വ�. തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് അഡീഷനൽ ചീഫ് െസ��റി�െട 18/08/2018-െല എസി2/223/2015
ത.സ�.ഭ.വ ന�ർ സർ�ലർ �കാരം കരാ�കാരൻ യഥാസമയം ���ി
�ർ�ീകരി�ാതി��ാ�� പിഴ, ആദ�െ� 3 മാസ കാലയളവി�് 1% നിര�ി�ം
�ടർ�� ഓേരാ �� മാസ�ി�ം 2% നിര�ി�ം പിഴ ഈടാ�ണെമ�മാണ് വ�വ�.
എ�ാൽ 27/02/2020-ൽ േചർ� സർ�കലാശാല�െട സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ
കാലാവധി പിഴേയാ��ടി നീ�ി നൽകിയ തീ�തി �തൽ ബാ�ി നിർ�ഹി�ാ��
���ി�െട അട�ൽ �ക�െട 1 ശതമാനമായ 11,70,17/- �പ മാ�ം കരാ�കാരനിൽനി�ം
ഈടാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത്. കരാ�കാര�മായി ഒ�ി� കരാറിെല വ�വ��ം,
നിലവി�� െപാ� മരാമ�് ച��ൾ�ം അ��തമായി പിഴ ഈടാ�ാെത,
കരാ�കാരനിൽ നി�ം �റ� പിഴ ഈടാ�ാൻ തീ�മാനി�ത് സർ�കലാശാല�െട
വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.

    8) ധനകാര� വ��ിെ� 10/06/2012-െല ജി.ഒ.(പി) നം.390/2012/ധന ഉ�ര�് �കാരം
�ൻ�റായി നൽകിയ �കയിൽ ഉപേയാഗി�ാ� �ക�്, അ� �മീകരി���വെര 18%



പലിശ ഈടാ�ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്. 27/02/2020-ൽ �ടിയ സിൻഡിേ��്
േയാഗ�ിൽ കരാ�കാര�് അധികം നൽകിയ �ക�് ബാ�് പലിശ മാ�ം ഈടാ�ാനാണ്
തീ�മാനി�ിരി��ത്. ഇത് �കളിൽ പരാമർശി� സർ�ാർ ഉ�രവി�് വി��മാണ്.

    9) െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ� 2106-�കാരം കരാർ ഒ�ി�് ആരംഭി�
���ി�െട എ�ാ മാസെ��ം �വർ�ന �േരാഗതി നി�ിത മാ�കയിൽ നിർ�ഹണം
നട�� എൻജിനിയർ ത�ാറാ�ി നൽകണെമ�ാണ്. അ�േപാെലതെ� ���ി
�ർ�ീകരണ സാ��പ�ം ത�ാറാ�ൽ, �ത�മായ അള�് േരഖെ���ൽ, ബി�്
ത�ാറാ�ി ബി�ിൽനി�ം നിയമ �കാാര�� എ�ാ തിരി�ട�ക�ം ഉറ�് വ�േ���ം
േമൽേനാ�ം വഹി�� എൻജിനിയറായിരി�ണെമ�ിരിെ�, സർ�കലാശാലയിെല
എൻജിനീയർ ഇ�കാരം �വർ�ി�തായി കാ��ി�. എ�ിേമ�് �കാരം,
േ�ഡിയ�ി�ം പാർ�ിങ് �ല�ി�ം അ�ബന് ധേറാഡി�ം േവ�ിയായി��
മ�ിേട�ിയി��ത്. എസ്ററിേമ�് �കാര�� ആെക മ�ിെ� 79 % മാ�ം ൈസ�ിൽ
ഇറ�ിയതായി�ാണ് കാ��ത്. ഇറ�ിയിരി�� മ�ിെ� അള�് േവർതിരി�് അള�്
��ക�ിൽ േരഖെ���ിയി�മി�. സർ�കലാശാല എൻജിനിയ�െട ���ി
�ർ�ീകരണ സാ��പ�മി�ാ�തിനാൽ ���ി എ�കാരമാണ് �ർ�ിയാ�ിയത്
എ� കാര��ം വ��മ�.

    10) ഈ ���ി�െട േമാണി�റിങ് നിർ�ഹി�ത് വർ�്സ് & പർേ�യ്സ് �ാൻഡിങ്
ക�ി�ി ഉപസമിതിയായി��െവ�ി�ം ���ി�െട േമാണി�റിങ് റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�തായി കാ��ി�.

    11) 2012-െല െപാ� മരാമ�് മാന�ലിെല ച�ം 2116-1 �കാരം കരാർ ���ിയിൽ വീ�
വ��� കരാ�കാരെന അ� വർഷേ��് െട�ർ നടപടികളിൽ പെ����തിൽ നി�്
വില�ാൻ വ�വ� െച���്. ��് മാസം െകാ�് �ർ�ിയാേ�� ���ി, ��
വർഷെമ��ി�ം ഭാഗികമായി മാ�ം �ർ�ിയാ�ിയ കരാ�കാരെനതിെര േമൽപറ� ച�
�കാരം നടപടിെയ��താ�ം കാ��ി�.

    12) 2013-14 വർഷം വിഭാവനം െച� േ�ഡിയം നിർ�ാണം ഒ�ാംഘ�ം മ�ിടീൽ എ�
���ി 17/05/2016-ൽ �ർ�ിയാേ��തായി��െവ�ി�ം, കരാ�കാരെ� ഭാഗ�
നി���ായ ��തരമായ വീ� �ലം 13/02/2019-വെര നീ� േപാ�ക��ായി. നിലവിൽ
ഈ ���ി എ�ിേമ�് �കാരം �ർ�ിയാ�െ��േവാ എ�കാര�ം സർ�കലാശാല
എൻജിനീയർ സാ��െ���ിയി�മി�. കഴി� നാ�വർഷം െകാ�് വർ�ി�ിരി��
നിർ�ാണെ�ല�് കണ�ിെല��േവണം ഈ ���ി�െട കാലതാമസം �ല��ായ
ന�ം കണ�ാ�ാൻ. ഈ ���ി�െട ര�ാം ഘ�ം ഇ�വെര �ട�ിയി�ി� എ�
കാര��ം �േത�കം പരിഗണിേ��താണ്.

    സർ�കലാശാല�ം കരാ�കാര�മായി ഒ�ി� �ധാന കരാറിെല�ം, സ�ിെമ�റി
കരാ�കളിെല�ം വ�വ�കൾ പാലി�ാ� കരാ�കാരെന കരാറിൽ നിെ�ാഴിവാ�ി
കരാ�കാരെ� നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ ���ി �ർ�ീകരി�ാൻ യഥാസമയം നടപടി
സ�ീകരി�ാെത, ���ി �ർ�ീകരണ കാലാവധി വീ�ം വീ�ം നീ�ി നൽകി�ം,



���ി�െട അള�് �ത�മായി േരഖെ���ാെത, െപാ�മരാമ�് ച��ൾ�ം
വ�വ�കൾ�ം വി��മായി 65,00,000/- (അ�പ�ിയ�് ല�ം) �പ കരാ�കാര�്
�ൻ�റായി നൽ �വാൻ ശിപാർശ െച� സർ�കലാശാല എൻജിനീയ�െട നടപടി ��തര
അപാകതയായി ഓഡി�് വിലയി���.
കരാറിെല വ�വ�കൾ പാലി�ാ� കരാ�കാരനിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ി�ം,
അധികമായി നൽകിയ �ക�് പലിശ ഈടാ�ി�ം െപാ� മരാമ�് ച���ം വ�വ�ക�ം
പാലി�് സർ�കലാശാല�െട താ�ര�ം സംര�ിേ��തി� പകരം, സർ�കലാശാലയിെല
ഉ�രവാദി�െ��വർ കരാ�കാര�് അ��ലമായ നിലപാട് സ�ീകരി�തായി�ാണ്
കാ��ത്.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 40-ൽ െപാ� പണം െചലവഴി��ത് സ��ം
പണം െചലവഴി�� മിതവ�യ േബാധ��ി�െടയായിരി�ണെമ�് വ�വ� െച���്.
(Financial Propriety) എ�ാൽ ഈ ���ിയിൽ അടി�ടി ��ത വ�വ�കൾ
ഭ�ി�െ���തായി കാ���്.

    േമൽ പരാമർശി� ച� ലംഘന�ൾ�ം, വീ�കൾ�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.
അ�േപാെല കരാ�കാര�് അധികം നൽകിയ �ക�ം, ഈടാ�ാ� നിയമപരമായ
കിഴി�ക�ം കരാ�കാരനിൽ നി�ം ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.07 തീയതി:17/03/2020)

3-13   �ൻ��കൾ യഥാസമയം �മീകരി��ി� - 2,80,96,596/- �പ തട�െ����

    ധനകാര� വ��ിെ� 04.10.2011 -െല ജി.ഒ.(പി.)നം.419/2011 -ാം ന�ർ ഉ�രവിൽ
�ൻ��കൾ �മീകരി��ത് സംബ�ി�് വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്.
�ൻ�ർ അ�വദി�് �� മാസ�ി��ിൽ അവസാനബിൽ ഹാജരാ�ി �മീകരിേ���ം
സയമപരിധി കഴി�് െെകവശം വ� �ക തിരി�ട��� വെര 18% നിര�ിൽ പലിശ
ഈടാേ���മാണ്. നിർ�ി� സമയപരിധി��ിൽ അഡ്ജ�്െമ�് ബിൽ
സമർ�ി�ിെ��ിൽ �ൻ�ർ �ക ഒ��വണയായി 18% പലിശേയാെട തിരി�ീടാ�ാ�ം
വ�വ���്. ഈ സമയപരിധി പാലി�െ���ി� എ�് ക�് 23.10.2019 ൽ 87/2019/
ധന ന�റായി�� സർ�ല�ം 09.01.2020 െല ജി.ഒ.(പി) നം.05/2020/ഫിൻ ന�ർ
ഉ�ര�ം ധനകാര� വ��് �റെ��വി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ�
�ൻ�ർ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ വിവിധ ശീർഷക�ളിലായി നൽകിയ ആെക
8,85,13,065/- (എ� േകാടി എൺപ�ിയ� ല��ി പതി��ായിര�ി അ�പ�ിയ�് )
 �പയിൽ 2,80,96,596/- (ര� േകാടി എൺപ� ല��ി െതാ��ി ആറായിര�ി
അ��ി െതാ��ിയാറ് ) �പ ഇനി�ം �മീകരി�ാ��്. 2018-19 വർഷെ� �ക 2019-20
വർഷ�ി�േശഷ�ം �മീകരി�് കാ��ി�. വിവിധ ശീർഷക�ളിൽ നൽകിയി��
�ൻ��ക�ം �മീകരി�ാൻ േശഷി�� �ക�ം താെഴ  േചർ��.

�മ
നം.

ശീർഷകം
�ൻ�റായി നൽകിയി�� �ക

(�പ)
�മീകരി�ാൻ ബാ�ി�� �ക

(�പ)



1 DD II (C1) NON
PLAN

2,10,24,189/- 71,06,806/-

2 DD II (C2) PLAN 2,18,56,284/- 1,39,00,290/-

3 DD II (D) EXAM 20,20,920/- 2,50,000/-

4 DD II (E) WORKS 4,34,79,172/- 68,39,500/-

5 DD II (B) VEHICLE 1,32,500/- nil

ആെക 8,85,13,065/- 2,80,96,596/-

�ൻ��കൾ ൈകപ�ിയവ�െട േപ� വിവരം അ�ബ�ം - 9 ആയി േചർ��.

    സർ�കലാശാല �ൻ��കൾ അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം സർ�ാർ മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ പാലിേ���ം യഥാസമയം �മീകരി�ാ�വരിൽ നി�ം
നിയമാ��ത�� പിഴേയാ��ടി �ക തിരി� പിടിേ���മാണ്. �മീകരി�ാൻ
ബാ�ി�� 2,80,96,596/- �പ�െട െചലവ് തട��ിൽ വ��.

3-14   ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിന് വി��മായി �ാ���ിൽ നിലവി�� വ�വ�ക�ം അനധി�ത
നിയമന��ം

    ശ�ള പരി�രണ ഉ�ര�കളിെല വ�വ�കൾ���തമായി സർ�കലാശാല
�ാ���കൾ േഭദഗതി െച�് �ാഫ് പാേ�ൺ �മീകരി� േശഷം ശ�ള പരി�രണം
നട�ിലാ�വാൻ ബ�െ�� സർ�കലാശാലകൾ�് സർ�ാർ നിർേ�ശം നൽകിയതായി
ധനകാര� പി.ആർ.സി.ഡി3 വ��ിെ� 05.11.2019-െല 1019030/പി.ആർ.സി.ഡി3/145/2018-
ധന ന�ർ ക�ി�െട സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന അറിയി�ി��്. �ീ ശ�രാചാര�
സം�ത സർ�കലാശാല�െട �ാ���ിൽ ശ�ള പരി�രണ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി
നിലവി�� വ�വ�ക�ം സർ�ാർ അ�വാദമി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിേല�്
സർ�കലാശാല നട�ിയ ദിവസ േവതന/ കരാർ നിയമന��ം �വെട േചർ��.

1. അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം

    �.ജി.സി. അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം അ�പത് വയ�ായി �ാ���ി�ം ആ�ി�ം
നിജെ���ിയി��്. (ആ�് അധ�ായം VI വ��് 31(3) �ാ���് അധ�ായം III �ൾ (10)) �ൈല
1ന് േശഷം അ�പത് വയ�് �ർ�ിയാ�� അ��ാപകർ�് അ��യന വർഷ�ിെ�
അവസാനം വെര േജാലിയിൽ �ടരാം എ� േഭദഗതി (Rule 60(c)of KSR Part III) ആ�ിൽ
വ��ിെയ�ി�ം �ാ���് ഇത�സരി�് േഭദഗതി െച�ി�ി�.

2. േനാൺ �.ജി.സി. അ��ാപക�െട വിരമി�ൽ �ായം

    േനാൺ �.ജി.സി. അ��ാപകർ�് സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ബാധകമായ
വിരമി�ൽ �ായമാെണ�ി�ം സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട വിരമി�ൽ �ായം 56
ആയി ഉയർ�ിയേ�ാൾ �ാ���ിൽ ഈ േഭദഗതി ഉൾെ���ിയി�ി�.



3. ട��ർ ത�ിക േനാൺ �.ജി.സി. ലക്ചറർ ത�ികയായി �നർനാമകരണം െച�തിന്
സർ�ാർ അ�വാദം വാ�ിയി�

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ട��ർ-I, ട��ർ -II ത�തികകൾ ഏകീകരി�് േനാൺ
�.ജി.സി. ലക്ചറർ ത�ികയായി 1997 ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവിൽ �നർനാമകരണം
െച�. സർ�കലാശാല �ാ���ിൽ ഉൾെ�ടാ� ട��ർ ത�ിക സർ�ാർ അ�വാദമി�ാെത
േനാൺ �.ജി.സി. ലക്ചറർ ത�ികയായി �നർനാമകരണം െച�ക�ം ഈ ത�ികയിൽ
േജാലി െച�ി��വർ�് ഉയർ� െ�യിൽ അ�വദി�ക�ം െച�. 2009 ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവിൽ ശ�ള െ�യിലിെല അപാകത പരിഹരിെ��ി�ം അ�വാദമി�ാ��ം
�ാ���ിൽ ഉൾെ���ാ��മായ േനാൺ �.ജി.സി. ലക്ചറർ ത�ിക ഇേ�ാ�ം
നിലനിൽ��.

    4. ൈല�റി അസി�ൻ�മാർ�് ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ അ�വദി�ാ� േ�ഡ്
െ�ാേമാഷൻ നട�ിലാ�ക�ം 4:5:3 എ� അ�പാത�ിൽ ൈല�റി അസി��്,
െട�ി�ൽ അസി��് എ�ീ ത�ികകളിൽ �ാന�യ�ം അ�വദി�ക�ം െച�.
സർ�കലാശാല�് ത�തികകൾ അ�വദി� െകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവിൽ അ�വദി�
ത�ികക�െട എ�ം െഡപ��ി ൈലേ�റിയൻ-1, റഫറൻസ് അസി�ൻറ്-3, ൈല�റി
അസി��്-14 എ�ി�െനയാണ്. െട�ി�ൽ അസി��് ത�ിക �ാ���ിൽ
ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം ത�ികകൾ അ�വദി� െകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവിൽ ഈ
ത�ിക ഉൾെ���ിയി�ി�. (2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ ഈ ത�ിക പി�ീട്
ഉൾെ���ി)

    5. ക���ർ അസി��മാർ�് 2004 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ അ�വദി�ാ� ശ�ള
െ�യിൽ 2006 �തൽ �ർ�കാല �ാബല�േ�ാെട അ�വദി�ക�ം േനാഷണൽ
ഫിേ�ഷൻ അ�വദി�് ശ�ളം പരി�രി�ക�ം അത് �കാരം 2009-െല ശ�ള നിർ�യം
അ�വദി� നൽ�ക�ം െച�. ര�് ക���ർ ഓ�േറ�ർമാർ�് അ�വദി� നൽകിയ അധിക
ശ�ളം ഇേ�ാ�ം നൽകിെ�ാ�ിരി��.

    6. സർ�കലാശാല�െട ൈദനംദിന ആവശ��ൾ നട��തിന് ചില ത�ികകളിൽ
സർ�കലാശാല േകാൺ�ാ�്/ദിവസേവതന നിയമന�ൾ നട���്. വിവര�ൾ �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

ത�ികകൾ നിയമനം
ത�ികക�െട

എ�ം
അംഗീകാര��

ത�ികക�െട എ�ം

1.
സി�ം
അനലി�്/
അ�ിനിേ��ർ

കരാർ 1

�ാ���ിൽ ത�ിക
ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം
ത�ികകൾ അ�വദി�
െകാ�� സർ�ാർ
ഉ�രവിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

2. േപ�ണൽ കരാർ 1 �ാ���ി�ം ത�ികകൾ



അസി��് അ�വദി� െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾെ���ിയി�ി�.

3. ഓവർസീയർ കരാർ 7
അ�മതി�� 2
ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട�ിയി��്

4. അസി��് കരാർ 5
അ�മതി�� 52
ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട�ിയി��്

5.
ൈല�റി
അസി��്

കരാർ 7
അ�മതി�� 14
ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട�ിയി��്

6.
െ�യിൻഡ്
ഗാർഡ്നർ

കരാർ 2

�ാ���ി�ം ത�ികകൾ
അ�വദി� െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾ െ���ിയി�ി�.
ഇ�േ��ഡ് �ാസ് 4
ത�ികയിൽ ഉൾെ���ി
5 ഗാർഡ്നർമാെര
നിയമി�ി��്.

7. േമ�ൺ കരാർ 3

�ാ���ി�ം, ത�ികകൾ
അ�വദി�െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾ െ���ിയി�ി�.

8. ��്/െഹൽ�ർ
ദിവസ

േവതനം
10

�ാ���ി�ം, ത�ികകൾ
അ�വദി� െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾെ���ിയി�ി�.

9. സ�ീ�ർ
ദിവസ

േവതനം
38

സർ�ാർ അ�വാദ��
ത�ികകളിൽ നിയമനം
നട�ിയി��്.

10.
അസി��്
എ�ിനീയർ

കരാർ 2

സർ�ാർ അ�വദി� 2
ത�ികകളിൽ ഒ�ിൽ
�ിര നിയമനം
നട�ിയി��്

11. �ാേജ��്
െ�യിനി

കരാർ 2



േ�ാ�ാമർ

12.
ക���ർ
അസി��്

കരാർ 2
സർ�ാർ അ�വാദ��
ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട�ിയി��്.

13.

ഇേ�ൺഷി�്
െ�യിനി
(പ�ിക്
റിേലഷൻസ് )

കരാർ 2

14.
െ�ാജ�്
െ�യിനി (നാക്
അ�ഡിേ�ഷൻ)

കരാർ 2

15. േഡാ�ർ കരാർ 1

�ാ���ി�ം, ത�ികകൾ
അ�വദി�െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾ െ���ിയി�ി�.

16. ന�് കരാർ 1

�ാ���ി�ം, ത�ികകൾ
അ�വദി�െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾ െ���ിയി�ി�.

17.
ന�ി�്
അസി��്

കരാർ 1

�ാ���ി�ം, ത�ികകൾ
അ�വദി�െകാ��
സർ�ാർ ഉ�രവി�ം
ഉൾ െ���ിയി�ി�.

18.
െസക�രി�ി
ഗാർഡ്

ദിവസ
േവതനം

21
സർ�ാർ അംഗീകാര��
8 ത�ികകളിൽ �ിര
നിയമനം നട�ിയി��്.

19.
വാ�് മാൻ/
ൈന�് വാ�്
മാൻ

ദിവസ
േവതനം

7

ഇ�േ��ഡ് �ാസ് 4
ത�ികയിൽ ഉൾെ���ി

�ിര നിയമനം
നട�ിയി��്.

.

    അ�വദി�െ�� അംഗബല പരിധി��ിൽ നി� െകാ�് മാ�േമ വിവിധ ത�ികകളിൽ
താത്�ാലിക അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിയമി�വാൻ കഴി�. സർ�കലാശാല�െട
ൈദനം ദിന �വർ�ന�ൾ�് അത��ാേപ�ിതമായ ത�ികകൾ�് സർ�ാർ
അംഗീകാരമിെ��ിൽ താത്�ാലിക നിയമനം നട��തിന് �ൻപ് സർ�ാരിെ� �േത�ക



അ�വാദം വാേ��താണ്. 
.

7.െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ത�ിക �ാ���ിൽ നി�് നീ�ം െച�ി�ി�.

    െഫയർേകാ�ി വി�ിൽ െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D) ത�ിക 2014 ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവിൽ നിർ�ലാ�ക�ം പകരം ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�.) ത�ിക ��തായി
ഉൾെ�ാ�ി�ക�ം െച�ി��്. �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല �ാ���ിൽ �മ
നം. 15 ആയി ഉൾെ���ിയി�� െസ�ൻ ഓഫീസർ (എഫ്.സി.&ഡി) ത�ിക നീ�ം
െച�് ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�.) ത�ിക ഉൾെ�ാ�ി�് �ാ���ിൽ േഭദഗതി
വ��ിയി�ി�.
.

8. അന��ാപക നിയമന�ൾ െക.പി.എസ്.സി.�് വി� നൽകിയത് - �ാ���് േഭദഗതി
െച�ി�ി�

    സർ�കലാശാലകളിെല അന��ാപക ജീവന�ാ�െട നിയമനം േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്
ക�ീഷന് സർ�ാർ ഉ�രവി�െട വി� നൽകിയി��്. േകരള പ�ിക് സർ�ീസ് ക�ീഷൻ
ആ�ിെല വ�വ�കൾ���തമായി സർ�ാർ െ�ഷ�ൽ �ൾസ്/എ�ിക��ീവ് ഓർേഡ�്
�പെ���ാ� സാഹചര��ിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 26.02.2016-െല 07/2016
ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാശാലകേളാട് അവ�െട �ാ���ിൽ േവ� േഭദഗതി വ��ാൻ
നിർേ�ശി�ി��്. ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷൻ, അ�ർസർ�കലാശാല �ലംമാ�ം
എ�ിവ സംബ�ി�് �ാ���ിൽ നി�് വ�ത��മായ നിർേ�ശ�ളാണ് േമൽ
ഉ�രവി��ത്. ച�സംഹിതയിെല അ�ശാസന�െള ഒ� ഉ�രവി�െട േഭദഗതി
വ��ാനാവാ�തിനാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ �ാ���് േഭദഗതി അത��ാേപ�ിതമാണ്.

9.സർ�ാർ അ�മതിയി�ാ� അസി��് ത�ികകളിൽ പിഎസ്.സി വഴി നിയമനം

    1994-ൽ �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല �വർ�നമാരംഭിെ��ി�ം
ത�ികകൾ അ�വദി�െകാ�് സർ�ാർ ഉ�രവിറ�ിയത് 2004-ലാണ്. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 08.06.2004-െല 60/2004 ഉ�രവ് �കാരം സർ�ാർ അ�വാദ��
അസി��് ത�ികക�െട എ�ം 52 ആണ്. 1994-െല സം�ത സർ�കലാശാലാ നിയമം
വ��് 14, ഉപവ��് 2(എ�് ) �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ അധ�ാപക അനധ�ാപക
ത�ികകൾ ��ി��തിന് സിൻഡിേ��്, സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി േതേട���്.
2004-ൽ അ�വദി�െ�� 52 ത�ികകൾ�് പകരം 63 അസി��് ത�ികകൾ
സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി� വ��. ഇതി� �റേമ 15 അസി��് ത�ികകളിേല�്
താത്കാലിക നിയമനം നട��തിന് 24.07.2018െല എ.ഡി.ബി./9193/എസ്.എസ്.
�.എസ്/2018 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാ ശാല തീ�മാനി�. പി.എസ്.സി
അസി��് റാ�് ലി�ിൽ ഉൾെ�� ഒ� ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട പരാതിെയ�ടർ�്
താത്�ാലിക നിയമന നടപടികൾ റ� െച�് നിലവിൽ ഒഴി�� എ�ാ ത�ികക�ം െക.
പി.എസ്.സി�് റിേ�ാർ�് െച�ാൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നി�് നിർേദശം നൽകി.
(30.10.2018-െല ബി2/220/2018/ഉ.വി.വ ന�ർ ക�് ).



    ധനകാര� (�ീം ൈലനി�് ) വ��ിെ� 05.10.2019െല 83/2019/ധന സർ�ലറിെല
നിർേ�ശ �കാരം സർ�ാർ അംഗീകാര�� ത�ികകളിൽ (sanctioned strength) മാ�േമ
താത്�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�. സർ�കലാശാലയിെല അംഗീകരി�െ��
അസി��് ത�ികക�െട എ�ം 52 ആണ്. അധികമായി 11 അസി��് ത�ികകൾ (ആെക
63)  നില നിൽ�േ�ാഴാണ് 15 അധിക ത�ികകളിൽ �ടി താത്�ാലിക നിയമനം
നട�ാൻ സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ത്. ഈ ത�ികകളിൽ 14 അസി��് ത�ികകൾ
(ഒെര�ം ആ�ിത നിയമന�ിനായി നീ�ി വ�) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിർേദശ
�കാരം േകരള പ�ിക് സർവീസ് ക�ീഷന് റിേ�ാർ�് െച�ക�ം �ിര നിയമനം
നട�ക�ം െച�. ഒഴി�� ത�ികകൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
നിർേ�ശി�േ�ാൾ സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളാണ് സർ�കലാശാല റിേ�ാർ�്
െച�ക�ം �ിര നിയമനം നട�ക�ം െച�ത്.  അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളിൽ
നട�ിയ നിയമന�ിന് സർ�ാരിൽ നി�് സാ�കരണം വാേ��താണ്.
സർ�ാർ ഉ�രവ്, �ാ���് എ�ിവ ത�ി�� െപാ��േ��കൾ
പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�് േമൽ അപാകതകൾ
ഒഴിവാേ��താണ്.

3-15   ഡാ�ാ െസ�ർ -���ി നിർ�ഹണ�ി�ം നട�ി�ി�ം അപാകത

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനെമ� നിലയിൽ വിവര സാേ�തിക വിദ�യിെല ആ�നിക
സൗകര��ൾ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മാ��തിന് �സ (RUSA) പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി
േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�്, ൈവൈഫ, ഡാ�ാ െസ�ർ, െന�് വർ�് െസക�രി�ി എ�ിവ
�ാപി�ാൻ െപാ� േമഖല �ാപനമായ െകൽേ�ാണിെന ഏൽ�ി�ക�ം 20.02.2016ന്
കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം െച�. െകൽേ�ാൺ 2017ൽ ���ി �ർ�ീകരി�ക�ം  
3,79,00,610/- �പ�െട ബി�കൾ സമർ�ി�ക�ം െച�. �� ഗ��ളായി 3,69,86,312/-
�പ െകൽേ�ാണിന് നൽകിയി��്. പ�തി�െട നിർ�ഹണ�ം നട�ി�ം സംബ�ി�്
��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

ഫയർവാൾ േസാ�് െവയറിൽ പിഴവ്

1) 2019 ജ�വരിയിൽ പാസ് േവർഡ് തകരാർ �ലം സർ�കലാശാലയിെല ബേയാെമ �ിക്
സർ�ർ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയാെത വ�. െകൽേ�ാ�മായി ബ�െ��് പാസ് േവർ ഡ്
വീെ� ��് പരിേശാധി�േ�ാൾ സർ�റിെല ��വൻ വിവര��ം എൻ�ിപ്ററ് െച�
നിലയിലായി��. ഡാ�ാ െസക�രി�ി േസാ�് െവയറായ ഫയർവാളിെ� പിഴവ് �ലമാണ്
സർ�റിെല വിവര�ൾ എൻ�ിപ്�ഡ് ആയത്. ഫയർവാളിെ� ൈലസൻസ്
കാലാവധി��ിൽ തെ� ഈ പിഴവ് സംഭവി�ത് സർ�റിെല വിവര�ൾ�് േവ��
�ര� ഉറ�ാ�ാൻ െകൽേ�ാണിന് കഴി �ിെ��തിന് െതളിവാണ്.

2 ) ജനേറ�ർ �വർ�ന�മമ�:

ഡാ�ാ െസ�ർ �വർ�ന�ിന് അത��ാേപ�ിതമായ പവർ ബാ�് അപ് നൽ��തിന്
�ാപി� ഡീസൽ ജനേറ�ർ 2018-െല �ളയ�ിൽ �വർ�നരഹിതമാെയ�ി�ം ഇത്
�വർ�ന�മമാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.



2 ) െപാളി�വീണ സീലിംഗ് �ന:�ാപി�ി�ി�:

ഡാ�ാ െസ�റിെ� സീലിംഗ് 2019 െസപ്�ംബർ മാസ�ിൽ തകർ� വീെണ�ി�ം ഇ�വെര
�നർനിർ�ി�ി�ി�.

3 ) ഉപകരണ�ൾ േ�ാ�് രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�:

ഡാ�ാ െസ�റിെല  ഉപകരണ�ൾ േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ�് സി�ം അനലി�ിന്
ൈകമാറി നൽകിയി�ി�. ഡാ�ാ െസ�റിെ� ഉപകരണ��ം വിവര��ം ൈകകാര�ം
െച��ത് സംബ�ി�് വ��മായ ച��േളാ ഉ�ര�കേളാ ഇ�.

4 ) ഉപകരണ�ള◌ുെട �ടർ പരിപാലനം അനാ�:

2018െല �ളയ�ി�േശഷം ഡാ�ാ െസ�റിെല പല ഉപകരണ�ൾ�ം അ����ണി
ആവശ�മായി വ�. വാറ�ി പീരിയഡ് കഴി� ഉപകരണ��െട അ����ണി�ായി
എ.എം.സിയിൽ ഏർെ���തിന് ഉപകരണ��മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ൈകമാറാൻ
ആവശ�െ��് 11.01.2019-ൽ ക�് നൽകിെയ�ി�ം െകൽേ�ാണിെ� ഭാഗ� നി�ം
നടപടി��ായി�. വാറ�ി പിരീയഡ് തീർ�തിനാൽ A.M.C.-യിൽ ഏർെ���തി�േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് സി�ം അനലി�് 25.02.2019-ൽ ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�. ഈ ഉപകരണ��െട രജിേ�ഷൻ, െ�ാഡ�്, വാറ�ി സംബ�ി�
വിവര�ൾ െകൽേ�ാണിൽ നി�് ൈകമാറി ലഭി�ി�ി�.

5)പ�തി �ർ�ീകരി�് �� വർഷ�ി� േശഷ�ം െകൽേ�ാ�മായ◌ു� സാ��ിക
ഇടപാ�കൾ തീർ�ാ�ിയി�.
05.12.2016, 08.12.2016 എ�ീ തീയതികളിെല 2607/എസ്.എസ്.�.എസ് /2014 ന�ർ
ഉ�ര�കൾ �കാരം 3,69,86,312/- �പ ബിൽ �കയായി െകൽേ�ാണിന് നൽകിയി��്. 
2018െല �ളയ�ി�േശഷം ഡാ�ാ െസ�റിെല പല ഉപകരണ�ൾ�ം അ����ണി
ആവശ�മായി വ�. വാറ�ി പീരിയഡ് കഴി� ഉപകരണ��െട അ����ണി�ായി
എ.എം.സിയിൽ ഏർെ���തിന് ഉപകരണ��മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ൈകമാറാൻ
ആവശ�െ��് 11.01.2019-ൽ ക�് നൽകിെയ�ി�ം െകൽേ�ാണിെ� ഭാഗ� നി�ം
നടപടി��ായി�. ���ി നിർ�ഹണം ��ികരമ�ാ�തിനാൽ സർ�കലാശാല
െകൽേ�ാണിെ� ൈഫനൽ ബിൽ തീർ�ാ�ിയി�ി�. ഡാ�ാ െസ�റിെല അപാകതകൾ
പരിഹരി�ാ�തിനാൽ െകൽേ�ാൺ നൽകിയ 20,56,000/- �പ�െട ബാ�് ഗ�ാര�ി�ം
ഇ�വെര തിരിെക നൽകിയി�ി�. 18.02.2016 ന് സർ�കലാശാല�ം െകൽേ�ാ�മായി ഒ�
വ� കരാറിെല ക്േളാസ് 22.2 �കാരം സർ�കലാശാല�ം െകൽേ�ാൺി�ം പരിഹരി�ാൻ
കഴിയാ� തർ��ൾ ഉഭയസ�ത �കാരം നിേയാഗി�� ഒ� ആർബിേ��ർ �േഖന
പരിഹരി�ാ��താണ്.

6) ഡാ�ാ െസ�ർ നട�ി�ിനായി സാേ�തിക േയാഗ�ത�� �ിര ജീവന�ാരി�.

സർ�കലാശാലയിൽ ക���ർ േയാഗ�ത�� �ിര ജീവന�ാരായി ര�് ക���ർ
ഓ�േറ�ർമാർ  മാ�മാ��ത്. ൈല�റിയിെല ഡാ�ാ എൻ�ി�ം പരീ� സംബ�മായ
േജാലികൾ�മായി ഇവെര നിേയാഗി�ിരി��. സർ�കലാശാലയിെല പരീ�ാ



സംബ�മായ ഓൺൈലൻ �വർ�ന�ൾ, ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സി�ം, ഇ-
ഗേവണൻസ്, സർേവലൻസ് സി�ം എ�ിവ േഹാ�് െച�� ഡാ�ാ െസ�ർ
�വർ�ന�ൾ�ായി താത്�ാലികാടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായ സി�ം അനലി�്,
േപ�ണൽ അസി��് എ�ിവെരയാണ് നിേയാഗി�ി��ത്. (സി�ം അനലി�് ത�ിക
സർ�കലാശാല �ാ���ിെല െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം സർ�ാരിെ�
അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�). സർ�കലാശാലയിെല ഇ-ഗേവണൻസ് സംവിധാനം
നട�ാ��തിന് 2015ൽ സർ�ാർ നിർേ�ശം നൽകി �ക ൈകമാറി നൽകി. എ�ാൻ ഇ-
ഓഫീസ് സംവിധാനം  നട�ാ�ാൻ സർ�കലാശാല�് ഇ�വെര കഴി�ി�ി�. 165ാം
സിൻഡിേ��് മീ�ി�ിെല തീ�മാന �കാരം 16.02.2018െല പി.എൽ.ഡി/2607/
എസ്.എസ്.�.എസ്/2014 ന�ർ ഉ�രവി�െട വിവര സാേ�തിക വിദ�ാ നയം
സർ�കലാശാല നട�ാ�ിെയ�ി�ം സാേ�തിക േയാഗ�ത�� ജീവന�ാ�െട അഭാവം
�ലം നയം കാര��മമായി നട�ാ�ാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�.

    സർ�കലാശാലയിെല പരീ�ാ സംബ�മായ ഓൺൈലൻ �വർ�ന�ൾ,
ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സി�ം, ഇ-ഗേവണൻസ്, സർേവലൻസ് സി�ം എ�ിവ േഹാ�്
െച�� ഡാ�ാ െസ�റിന് മതിയായ പവർ, ഡാ�ാ ബാ�്-അപ് ഏർെ����തി�ം
ഉപകരണ��െട െമയി�നൻസ് ഉറ�വ���തി�ം േവ� നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരിേ��താണ്. സി�ം അനലി�് ത�ിക�് സർ�ാർ അംഗീകാരം േനടി �ിര
നിയമനം നട��തി�ം ഇ-ഗേവണൻസ് �വർ�ന�ൾ സമയ ബ�ിതമായി
നട�ാ��തി�ം അടിയ�ിര �ാധാന�ം നൽേക�താണ്.

3-16   െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം

1. ��തായി നിർ�ി� െക�ിട�ിെ� �ാ�റിംഗ് അടർ� േപാ�� – നിർ�ാണ�ിെല
അപാകത    

2017 ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ ഉദ്ഘാടനം നട�ിയ �ാേദശിക േക��ിെ� �തിയ
െക�ിട�ിെ� �ാ�റിംഗ് െപാടിയായി അടർ� വീ� െകാ�ിരി�കയാണ്.
പലയിട�ളി�ം ഇ�ിക �റ� കാണാ�� �ിതിയാണ്. തി�യിൽ വിരി�ിരി��
�ാൈന�ിെ� അടിയിൽ �ാ�റിംഗ് േപായിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. അ��ലം �ാൈന�്
തി�യിൽ ഉയർ�ാണ് നിൽ��ത്. മഴ െപ�ാൽ െവ�ം �റികളി�ം വരാ�കളി�ം
ഒ��� അവ�യാണ്. പല �ാ�് �റികളി�ം �വർ വ�ാെത നന�് ഈർ��ം പായ�ം
പിടി� അവ���്. സൺേഷഡ് നിർ�ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ വരാ�യി�ം �ാസ്
�റികളി�ം െവ�ം കയറാതിരി�ാനായി സർ�കലാശാല പി�ീട് സൺേഷഡി� പകരം
അ�മിനിയം ഷീ�് ഇ�ി��് .

        ഉദ്ഘാടനം നട�ിയ വർഷം തെ� �റികളി�ം �വ�കളി�ം െവ�ം വീണ്
നന��ത് സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസിെല ഓഡി�് ടീമിെ� ��യിൽ െപ�ക�ം ആയത്
2015-16 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ക�ം െച�താണ്. എ�ാൽ ��ത
റിേ�ാർ�ിേ�ൽ യാെതാ� നടപടിക�ം സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.



(െക�ിട�ിെ� �ാ�റിംഗ് അടർ�േപായ േശഷം ഇ�ിക �റ� കാ��)        

.
ഈ െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�ിൽ അപാകതകൾ സംഭവി�ി�േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ക�ം െക�ിട നിർ�ാണ കരാ�കാർെ�തിെര നിയമപരമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം ഇ�വെര�ം അപാകതകൾ അവെരെ�ാ�് പരിഹരി�ി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം സർ�കലാശാല െച�ി�ി�.

.
2. ഇ–�ാ�്സ്- �ക ലഭി�ത് ഇനം തിരി�് സർ�കലാശാല �ഖ�േക��ിൽ
അടവാ��ി�.
എസ് സി ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ നി�ം ഫീസിന�ിൽ ലഭ�മായ �കകൾ ഇ�വെര ഇനം
തിരി�് സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിേല�് അടവാ�ിയി�ി�. എസ് ബി ഐ കറ�്
അ�ൗ�് ന�ർ 30855717067 – ൽ 31.3.2019 – ൽ 34,08,321.50 �പ നീ�ിയിരി��്. ഈ
�ക�് പലിശ ലഭി��ി�. മാ�മ�, അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർ ജ് ഇന�ിൽ ബാ�് �ക
ഈടാ�ക�ം െച���്. ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി� എ� കാരണം െകാ�ാണ് ഈ
�ക സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ�ാ�ത്. ഇ��ം വലിയ �ക വർഷ�ളായി
പലിശ ലഭി�ാെത കറ�് അ�ൗ�ിൽ ��ി�ിരി��ത് സർ�കലാശാല�െട
അനാ�യാണ്.

.
3. അസി��ിെ��ം െസ�ൻ ഓഫീസ�െട�ം േജാലികൾ െച��ത് ഓഫീസ്
അ�ൻഡ�്
െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക��ിെല അ�ൻഡൻസ് രജി�ർ �കാരം നിലവി��
ഓഫീസ് ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.
.

റ�ലർ ജീവന�ാർ

�മ ത�ിക എ�ം



ന�ർ
1 പി ടി എസ് 4

2 ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് 2

3 �റി�ൽ അസി��് 1

4 ൈല�റി അസി��് 1

5 ക���ർ അസി��് 1

.

കരാർ / ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ
ഉ�വർ

�മ
ന�ർ

ത�ിക എ�ം

1 അസി��് 1

2 വാ�്മാൻ 2

3 ��് 1

7 എം ഫിൽ വിദ�ാർ�ിക�ം 4 പി എ�് ഡി വിദ�ാർ�ിക�ം ഉൾെ�െട ആെക 437
വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�� ഈ �ാേദശിക േക��ിൽ റ�ലർ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഒ�
അസി��ിെനേയാ േമൽേനാ�ം വഹി��തി�� െസ�ൻ ഓഫീസേറേയാ
സർ�കലാശാല �നർ വിന�സി�ി�ി�. നിലവി�� അസി��് �ിര നിയമം
അ�ാ�തിനാൽ അസി��ം െസ�ൻ ഓഫീസ�ം നിർ�ഹിേ�� േജാലികൾ �രിഭാഗ�ം
െച��ത് ഒ� ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ആണ്. താരതേമ�ന ഇതി�ം �റവ് ��ികൾ പഠി��
മ�� െസ��കളിൽ അത�ാവശ�ം റ�ലർ ജീവന�ാെര വിന�സി�ി��്.

കാലടി �ഖ� േക��ിൽ മി�വാ�ം എ�ാ വിഷയ�ൾ�ം ഓേരാ അസി��ം ഏതാ�്
നാല് അസി��മാർ�് ഒ� െസ�ൻ ഓഫീസ�ം എ� നിലയിൽ ജീവന�ാെര
വിന�സി�ി��്. എ�ാൽ ഒേര വിഷയ�ളിൽ �ഖ� േക��ിെലേ�ാെല തെ�
വിദ�ാർ�ിക�െട എ��� �ാേദശിക േക��ിൽ അതിന് ആ�പാതികമായി ഒ� റ�ലർ
അസി��ിെന േപാ�ം വിന�സി�ി�ി� എ�തിൽ നി�ം വ��മാ��ത് �ാേദശിക
േക��ൾ�് ആവശ�മായ പരിഗണന നൽ��ി� എ�താണ്.

4. ഉ�ര�ടലാ�കൾ ��ി��തിെല അപാകതകൾ



ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് ��ി�ിരി��ത് എ�ി�ി�െ���ിയ�.
പരീ�ാ�റികളിേല�് നൽ�� െമയിൻ ഉ�ര�ടലാ�ക�െട�ം അ ഡീഷണൽ
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട�ം ബാ�ി തിരിെക ലഭി��ത് എ�ാം ഡ��ി രജി�റിൽ േചർ�്
നീ�ിബാ�ി േരഖെ���ിയി��്. ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ�ം തി�െ���ി
വ�ി�ി�ാ�തിനാൽ േ�ാ�് രജി�റിെല എ��മായി താരതമ�ം െച�ാനായി�ി�.
ഉ�ര�ടലാ�കൾ ന�െ��ി�േ�ാെയ��തി�ം വ��തയി�. വളെര ഗൗരവേ�ാെട
ൈകകാര�ം െചേ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ അല��മായി�ാണ് ൈകകാര�ം െച�ി��ത്.
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് �ത�മായി കണ�ാ�ി ��ിേ��താണ്.

.
5. �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�

താെഴ െകാ��ിരി�� �കാരം �ൻ��കൾ നാളി� വെരയാ�ം �മീകരി�ി�ി�.

�ക
നൽകിയ
തീയതി

�ക ഇനം
�ക നൽകിയതിെ�
വിവരം

19.04.2018 50,000/-
കാ�ീൻ
നവീകരണം

�ീ. െക. എസ്.
അ�ാ�� ഖാൻ,
   ഡയറ�ർ

04.05.2018 10,000/-

14.06.2018 50,000/-

14.01.2019 9,000/-

ക�ാ�സ്
�ണിയൻ
ഇല�ൻ
2019

�ീ. െക. എസ്.
ന�ലൻ, അസി��്
റിേ�ണിംഗ് ഓഫീസർ

ആെക 1,19,000/-

    ധനകാര� വ��ിെ� 04.10.2011 -െല ജി.ഒ.(പി.)നം.419/2011 -ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
�ൻ�ർ അ�വദി�് �� മാസ�ി��ിൽ അവസാന ബിൽ ഹാജരാ�ി �ക
�മീകരിേ���ം സയമപരിധി കഴി�് െെകവശം വ� �ക തിരി�ട��� വെര 18%
നിര�ിൽ പലിശ ഈടാേ���മാണ്. ആയതിൻ�കാരം േമൽ പ�ികയിൽ �ചി�ി�ി��
�ൻ��കൾ �മീകരി��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

6. അടി�ാന സൗകര��ളിെല അപര�ാ�ത

    �ാേദശിക േക��ിൽ ആെക 437 വിദ�ാർ�ികൾ പഠി���്. ആെക 23 �ാ�്
�റികളാണ് ആവശ���ത്, എ�ാൽ 10 �ാ�് �റികൾ ആണ് നിലവി��ത്. ബാ�ി
�ാ�കൾ നട��ത് കാ�ീൻ നട��തിനായി പണിത െഷഡ്, �ാർ�് �ം, റീ ഡിംഗ് �ം,



ക���ർ �ം എ�ിവയിൽ ആണ്. ഇ��ം വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�� ഈ �ാപന�ിൽ
അവർ�് േവ� സൗകര��ൾ ഒ��ിയി�ി�.

    വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉപേയാഗി��തിനായി കളി�ല�ൾ ഒ��ിയി�ി�. കാ�
പിടി��ം നിര�ി�ാ��മായ േകാ�ൗ�് ആണ് നിലവിൽ �ാേദശിക േക��ി��ത്.
മഴ െപ�� അവസര�ളിൽ ൈല�റിയിൽ െവ�ം കയ�� അവ�യാണ്. തെ��മ�
പി എ�് ഡി, എം ഫിൽ �തലായ േകാ�കൾ�് �ാ�ായി പലേ�ാ�ം ഉപേയാഗി��ത്
ൈല�റിയാണ്.

    കാ�ീൻ നട�ി�ിനായി നിർ�ി� െക�ിട�ിൽ �ാ�് �റികൾ നട��തിനാൽ
കാ�ീൻ സൗകര�ം ഇ�.
�ാേദശിക േക��ിെ� അടി�ാന സൗകര��ൾ ഉറ�് വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-17   േസാേഷ�ാളജി വ��്

1. വൗ��കൾ ലഭ�മാ�ിയി� – 32,329/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.
താെഴ�റ�� െചല�കൾ�് ആധാരമായ വൗ��കൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ 32,329/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

തീയതി െചല�് േരഖ (െച�് നം.) �ക

05/09/2018 ch.no.10000507 7,875/-

05/09/2018 ch.no.10000511 3,200/-

05/09/2018 ch.no.10000512 925/-

15/10/2018 ch.no.10000517 6,750/-

15/10/2018 ch.no.10000518 3,200/-

15/10/2018 ch.no.10000519 8,850/-

23/10/2018 ch.no.5336 1,529/-

ആെക 32,329/-

3-18   മ�സിക് വിഭാഗം



1. പഠന യാ��് �ൻ�ർ അ�വദി� �ക �മീകരി�ി�ി�

    വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന യാ� നട��തിന് 6300/- �പ 01.02.2019-െല 090424
െച�് �േഖന വ��് േമധാവി�് അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ ഈ �ക �മീകരി�തിെ�
േരഖകൾ പരിേശാധന� ലഭി�ി�. �ക എ��ം േവഗം �മീകരി�് ഉ�രവാേ��താണ്.

3-19   കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

പഠന യാ��് �ൻ�ർ അ�വദി� �ക �മീകരി�ി�ി�

        എം. പി. ഇ. എഡ്. ഒ�ം ര�ം വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന യാ� നട��തിന്
25,200/- �പ 28.03.2019-െല െച�് നം. 135451 �കാരം വ�� േമധാവി�് നൽകിയി��്.
പഠന യാ� നട�ിയതിെ� ബി�കൾ ഫയലിൽ ��ി�ി�െ��ി�ം �ൻ�ർ �ക
�മീകരി�് ഉ�രവായി�ി�. ഉ�ര� �റെ��വി�് �ൻ�ർ �ക �മീകരിേ��താണ്.

3-20   ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം

1. �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�
താെഴ െകാ��ിരി�� �കാരം �ൻ��കൾ നാളി� വെരയാ�ം �മീകരി�ി�ി�.

�മ
നം.

�ൻ�ർ �ക
വാ�ിയ വ��ി

�ൻ�ർ �ക നൽകിയ ഉേ�ശ�ം �ൻ�ർ �ക

1
 Dr.േജ��്
േതാമസ്
(ആ�ർേ�ദം)

ആ�ർേ�ദ ഡിേ�ാമ
േകാ�ിെ� �ാ�ി�ൽ �ാസ്
നട��തിന്

15000.00

2
 Dr.േജ��്
േതാമസ്
(ആ�ർേ�ദം)

ആ�ർേ�ദ വിഭാഗ�ിന്
ൈല�റി ��ക�ൾ
വാ��തിന്

50000.00

3

േഡാ
.ജി.ച�വദന
കാ�സ്
ഡയറ�ർ

��ക��ം േജർണ�ക�ം
വാ��തിന്

225000.00

4
 Dr.േജ��്
േതാമസ്

ഇൻഡ�ിയൽ വിസി�് 9000.00

5
േഡാ.ഷാജി
േജ��്

കാ�സ്
�ണിയൻ�വർ�നം/
��് െഫ�ിവൽ

70000.00

6 േഡാ.�ർ�ിമ.ജി നാഷണൽ െസമിനാർ 75000.00

ആെക �ക 4,44,000.00



    ധനകാര� വ��ിെ� 04.10.2011 -െല ജി.ഒ.(പി.)നം.419/2011 -ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
�ൻ�ർ അ�വദി�് �� മാസ�ി��ിൽ അവസാന ബിൽ ഹാജരാ�ി �ക
�മീകരിേ���ം സയമപരിധി കഴി�് െെകവശം വ� �ക തിരി�ട��� വെര 18%
നിര�ിൽ പലിശ ഈടാേ���മാണ്. ആയതിൻ�കാരം േമൽ പ�ികയിൽ �ചി�ി�ി��
�ൻ��കൾ �മീകരി��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

.

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

4-1   സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക നില

സർ�കലാശാലാ സാ��ിക നില

��ിരി�് 28,08,26,891/-

വര�് 94,34,35,463/-

ആെക 122,42,62,354/-

െചല�് 103,31,28,001/-

നീ�ിയിരി�് 19,11,34,353/-

2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം (ന�ർ െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�./എ3/
407/2019 തീയതി 29/04/2020) സർ�കലാശാല�െട നീ�ിയിരി�് 28,08,26,891/- �പ
ആണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം ��ിരി�്
29,13,07,777/- �പ എ�് കാണി�ിരി��. 1,04,80,886/- �പ�െട വ�ത�ാസ�ിെ�
കാരണം വ��മാേ��താണ്. �ടാെത ഈ വ�ത�ാസം 2018-19 വർഷെ� അ�ൗ�്സ്
�കാര�� നീ�ിയിരി�ി�ം �തിഫലി���്.

നീ�ിയിരി�ിെ� ഘടക�ൾ

ക�ിരി�് പണം

കാലടി ആ�ാനം 18,783/-            



കാലടി �ഖ�േക�ം ഇ�

തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം ഇ�

പ�ന �ാേദശിക േക�ം ഇ�

ഏറ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

��ർ �ാേദശിക േക�ം 330/-

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം ഇ�

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം ഇ�

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 1,100/-

ആെക 20,213/-

ബാ�ിെല നീ�ിയിരി�്

കാലടി ആ�ാനം 9,14,72,489.00

കാലടി �ഖ�േക�ം 48,60,488.00

തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം 22,24,777.50

പ�ന �ാേദശിക േക�ം 7,29,209.25

ഏറ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം 7,73,232.00

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം 8,70,226.50

��ർ �ാേദശിക േക�ം 6,82,135.08

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം 19,64,750.00

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം 45,32,001.00

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം 18,31,029.00

ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം 2,83,44,645.00

ആെക 13,82,84,982.33

�ഷറിയിെല പണം 6,33,00,044.00

ഇം��് 10,000.00

ആെക 20,15,95,026.33

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

പി.എഫ്.അ�ൗ�് ന�ർ -15556

��ിരി�് 1,62,49,588.00

വര�് 6,02,11,764.00



ആെക 7,64,61,352.00
െചല�് 7,11,05,990.00

നീ�ിയിരി�് 53,55,362.00
(ബാ�് പാ�് ��് �കാരം 29/03/2019 -ൽ നീ�ിയിരി�് 46,11,712/- �പയാണ് )

4-2   ബാ�് അ�ൗ�ക�െട വിവര�ൾ

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

�മ
നം

അ�ൗ�ിെ� േപ�് ബാ�ിെ� േപ�് അ�ൗ�് ന�ർ

1 െമയിൻ അ�ൗ�് �.ബി.ഐ, കാലടി 14001

2 പി.എഫ്.അ�ൗ�് �.ബി.ഐ, കാലടി 15556

3 എൻ.എസ്.എസ്.ഫ�് �.ബി.ഐ, കാലടി 15498

4 െപൻഷൻ �.ബി.ഐ, കാലടി 18131

5 ഇേ�ണൽ റവന� �.ബി.ഐ, കാലടി 17455

6
എ�ാമിേനഷൻ        
(confidential printing)

�.ബി.ഐ, കാലടി 15015

7 എ�ാമിേനഷൻ ( entrance) �.ബി.ഐ, കാലടി 151851

8
െ�ങ്തനിങ് ഓഫ്
സാൻ�ി�് െ�ാജ�്

ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�,
കാലടി

(1) 17634

(2) 01187

9 വാ�് / ജി.എസ്.�ി അടവ്
േ��് ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ� , കാലടി

864444

10

�ഷറി അ�ൗ�്

(എ) �ി.എസ്.ബി

(ബി) പി.എഫ്.അ�ൗ�്

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1) ടി.എസ്.ബി.
262

(2) ടി.പി.എ. 150

11

�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ &

�ാഫ് അൈഡ�സർ

(േജായി�് അ�ൗ�് )

�.ബി.ഐ .
േചർ�ല

360902010014339

12 �ാൻ ഫ�് �.ബി.ഐ, കാലടി 151490

13 എ�ൈഡ�് �ീം �.ബി.ഐ, കാലടി 151297

14 �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ &

�ാഫ് അൈഡ�സർ

�.ബി.ഐ, കാലടി 151479



(േജായി�് അ�ൗ�് )

15 �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�് �.ബി.ഐ, കാലടി 72135

16
എ�ിനീയറിങ്

( ഇ- െടൻഡർ)
�.ബി.ഐ, കാലടി 497121

4-3   സർ�കലാശാല ഫ�കൾ

(എ) ജനറൽ ഫ�്
�ാൻ �ാ�്, േനാൺ-�ാൻ �ാ�്, അഡീഷണൽ െസൻ�ൽ അസി�ൻസ്, �.ജി.സി
ധനസഹായം എ�ീ �ാ�ക�ം േചർ�താണ് സർ�കലാശാല�െട ജനറൽ ഫ�്. 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭി� വിവിധ �ാ�ക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�ം-1,2 എ�ിവ ആയി േചർ�ി��്.

(ബി) െ�സിഫിക് ഫ�കൾ

1. വികസന ഫ�്

    �ീ ശ�രാചാര� സംസ ്�ത സർ�കലാശാലാ ആ�്, 1994 െസ�ൻ (36) �കാരമാണ്
വികസന ഫ�് �പീകരി�ി�ളളത്. െസ�ൻ 36(2) ൽ �തിപാദി�� വിധ�ിൽ
വികസന ഫ�് ദീർഘകാല നിേ�പമായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്.
വാർഷിക കണ�് �കാരം 31.03.2019 ൽ ഈയിന�ിെല നീ�ിയിരി�് 61,96,385/-
�പയാണ്. കാലാവധി �ർ�ിയായ നിേ�പ�െള സംബ�ി� വിവര�ൾ വികസന
ഫ�് രജി�റിൽ േചർ�് 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് സാ��െ���ിയി�ി�. നിേ�പ
വിവര�ൾ അ�ബ�ം-3 ആയി േചർ�ി��്.

2. െ�ാവിഡ�് ഫ�്

    �ീ ശ�രാചാര� സംസ് �ത സർ�കലാശാലാ ആ�് 1994, െസ�ൻ 37 �കാരമാണ് ഈ
ഫ�് �പീകരി�ി�ളളത്. െ�ാവിഡ�് ഫ�് �യ-വി�യ�ൾ�ായി �ണിയൻ ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ�, കാലടി ശാഖയിെല അ�ൗ�് ന�ർ 15556 ഉം, ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.
വരിസംഖ� നിേ�പി��തിനായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ (ടി.പി. അ�ൗ�് ന�ർ
150 എ) അ�ൗ�ം ഉ�്. വാർഷിക കണ�് �കാരം 31.03.2019 -െല െ�ാവിഡ�് ഫ�്
�ിര നിേ�പ നീ�ിയിരി�് 4,58,44,494/- �പയാണ്. കാലാവധി �ർ�ിയാ�ിയ
നിേ�പ��െട വിവര�ൾ െ�ാവിഡ�് ഫ�് രജി�റിൽ േചർ�് രജി�ർ
കാലികമാ�ിയി�ി�. നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം-4 ആയി േചർ�ി��്.

.

3. െപൻഷൻ ഫ�്.

    �തിമാസം െപൻഷൻ �ക നൽ��തിനായി, �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻ ഡ�, കാലടി
ശാഖയിൽ ഒ� �േത�ക അ�ൗ�് (അ�ൗ�് ന�ർ 18131) നിലനിർ�ി വ��. സർ�സ്
ഫ�് ദീർഘകാല നിേ�പമായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്. വാർഷിക



കണ�കൾ �കാരം 31.03.2019 ൽ നീ�ിയിരി�ളള െപൻഷൻ ഫ�് �ിര നിേ�പം
2,51,44,925/- �പയാണ്. നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം-5 ആയി േചർ�ി��്.

4. എൻ േഡാവ്െമ�് ഫ�്

    സർ�കലാശാല ആ�് 1994, െസ�ൻ 34 �കാരം അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ ആരംഭി�
എൻ േഡാവ്െമ�് ഫ�ിെല 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് 45,13,718/- �പയാണ്.
പലിശയിന�ിൽ ലഭി�� �ക അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് എൻ േഡാവ്െമ�കളായി
നൽ��. എൻ േഡാവ്െമ�് രജി�റിെല വിവര�ൾ കാലികമാ�ി സാ��െ���ിയി�ി�.
നിേ�പ വിവര�ൾ അ�ബ�ം-6 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�ത ഭാഷാ വികസന �വർ�ന��െട േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി�� സർ�കലാശാല�് 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 30,91,933/- �പ
�ിര നിേ�പം ഉ�്. ഇതിെ� വിവര�ൾ അ�ബ�ം-7 ആയി േചർ�ി��്. 

.

7.�ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�്

    �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�ിന�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം 3,26,827/- �പ �ിര
നിേ�പ��തിെ� വിവരം അ�ബ�ം-8 ആയി േചർ�ി��്. ബാ�് േ��്െമ�്, രജി�ർ
എ�ിവ �കാരം 31.03.2019െല നീ�ിയിരി�് 3,26,827/- �പ ആെണ�ി�ം
വാർഷിക�ണ�ിെല നീ�ിയിരി�് 3,41,620/- �പയാണ്. 14793/- �പ�െട
വ�ത�ാസ�ിന് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

.

4-4   ഓഡി�് ചാർ�്

    1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 24, 28/08/2009 െല ജി.ഒ.
(പി) നം.368/2009/ഫിൻ, 15/10/2010െല ജി.ഒ.(പി) നം.541/2010/ഫിൻ ഉ�ര�കൾ
എ�ിവയിെല നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി�് സർ�കലാശാല 2018-19 വർഷ�ിൽ
സർ�ാരിേല�് അടവാേ�� ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ കാ�� വിധം കണ�ാ��.

.

�മ തനത് വ�മാന�ിെ� ഇനം �ക



നം.

1 വ� വകകളിൽ നി�� ആദായം 14,750/-

2 പഴയ പ� വി�ന 18,721/-

3 െട�ർ  േഫാം വി�ന 7,02,325/-

4 െക�ിട വാടക 4,40,260/-

5 പലവക വ�മാനം 33,28,111/-

6 ��ക വി�ന 39,997/-

7 വിവരാവകാശ ഫീസ് 3,780/-

8 ബസ് ചാർ�് 40,750/-

9 വാഹന വാടക 7,686/-

10 അേപ�ാ േഫാറം 19,849/-

11 സർ�കലാശാല ഡയറി �ി�ി�ി�െട വര�് 30,200/-

12 ൈവദ�ത ചാർ�ിന�ിൽ വര�് 1,32,242/-

13 െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 25,22,020/-

14 മ�് ഫീ�കൾ 15,00,415/-

15 ൈഫൻ 44,495/-

16 �േവശന ഫീസ് 5,89,340/-

17 കൺേഡാേണഷൻ ഫീസ് 84,150/-

18 േയാഗ�താ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 22,700/-

19 �ന:�േവശന ഫീസ് 800/-

20 െറ��ീഷൻ ഫീസ് 4,700/-

21 പി.ജി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 1,09,090/-

22 പി.എ�്.ഡി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 42,000/-

23 എൻ�ൻസ് പരീ� 37,565/-

24 എം.ഫിൽ  .െഡേസർേ�ഷൻ ഫീസ് 48,500/-

25 പി.എ�്.ഡി. �ല� നിർ�യം 1,07,550/-

26 െമ�ി�േലഷൻ ഫീസ് 70,360/-

27 െസ�ർ �ാൻ�ർ  ഫീസ് 4,000/-

28 ഡ��ിേ��് കാർഡ് ഫീസ് 5,575/-

29 േ�ഡ് കൺെവർഷൻ ഫീസ് 16,700/-

30 എം.ഫിൽ വാർഷിക ഫീസ് 21,500/-

31 പരീ�ാ ഫീസ് 16,07,805/-

32 മാർ�് ലി�് ഫീസ് 51,965/-



33 റിവാല�േവഷൻ  ��്നി ഫീസ് 68,450/-

34 െ�ാവിഷനൽ സർ�ിഫ��് ഫീസ് 78,150/-

35 ഡി�ി സർ�ിഫി��് ഫീസ് 2,88,850/-

36 ൈമേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്ഫീസ് 28,500/-

37 പലവക ഫീസ് 1,29,590/-

38 േക�ീ�ത �ല� നിർ�യ ക�ാ�് ഫീസ് 1,88,500/-

39 ഫാ�് �ാ�് ഫീസ് 1,52,700/-

40 പി.എ�്.ഡി. വാർഷിക ഫീസ് 3,25,500/-

41 പി.എ�്.ഡി. േകാ�് വർ�് ഫീസ് 10,900/-

42 േല�് അ�ിഷൻ ഫീസ് 1,500/-

43 െസർ�് ഫീസ് 67,830/-

44 ക���ർ െസ�ർ വര�് 11,500/-

45 അേപ�ാ േഫാറം വില 32,120/-

46 േഹാ�ൽ വാടക 15,37,060/-

47 പലവക വര�് 2,250/-

48 ൈല�റി ഫീസ് 3,87,190/-

49 ൈല�റി - ൈഫൻ 1,77,898/-

50
�ഷറി / ബാ�് നിേ�പ�ളിൽ
നി�� പലിശ

1,07,37,769/-

51 െമ�ി�േലഷൻ േഫാം 52,600/-

52 മ� േഫാ�കൾ 1,44,770/-

53 ട�ഷൻ ഫീസ് 49,33,500/-

54 ഡി�ാർ�്െമ�് െഡവലപ്െമ�് ഫ�് 14,79,025/-

55 േനാ�ിഫിേ�ഷനിൽ നി�� വര�് 6,000/-

56 ൈവകിനൽകിയ അേപ��� ൈഫൻ 75,600/-

ആെക (ഓഡി�് ചാർ�ി�്
കണ�ാ�ാ�� വ�മാനം )

3,25,87,653/-

ഓഡി�് ചാർ�് ( 1%നിര�ിൽ) 3,25,877/-

31/03/2018-ൽ  അടവാ�ാൻ അവേശഷി��
ഓഡി�് ചാർ�്

5,49,708/-

2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർ�് 3,25,877/-

ആെക 8,75,585/-

2018-19 വർഷം അടവ�ിയ ഓഡി�് ചാർജജ് ഇ�

31/03/2019-ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� 8,75,585/-



ഓഡി�് ചാർ�്

.
ഓഡി�് ചാർ�് അടവാ�ാൻ അവേശഷി��തിെ� വിവര�ൾ

2016-17 2,64,168.00

2017-18 2,85,540.00

2018-19 3,25,877.00

ആെക 8,75,585.00

.
2016-17 �തൽ 2018-19 വെര �ടി�ികയായി�ളള 8,75,585/- �പ 0070-60-110-87-ഓഡി�്
ചാർ�് എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാ�ി, െചലാെ� അസൽ പകർ�് േകരള
സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ�ർ�് അയ� െകാ�േ��താണ്.

4-5   സർ�ാരിേല�� അട�കൾ

1) ആദായ നി�തി

��ിരി�് ഇ�

വര�് 4,85,01,467/-

െചല�് 4,85,01,467/-

നീ�ിയിരി�് ഇ�

2) വി�ന / വാ�ൽ നി�തി

��ിരി�് ഇ�

വര�് 14,35,394/-

െചല�് 14,35,394/-

നീ�ിയിരി�് ഇ�

(3) നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി



��ിരി�് ഇ�

വര�് 7,28,255/-

െചല�് 7,28,255/-

നീ�ിയിരി�് ഇ�

4-6   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

4-6(എ) സം�ി� വിവരം
.

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 94,34,35,463.00

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 103,31,28,001.00

സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം ഇ�

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

ഇ�

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക ഇ�

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 2,96,12,446.00

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 30,332.00

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 7,583.00

.
4-6(ബി)സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം

ഇ�

.
4-6(സി) സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��ാൻ അവേശഷി�� �ക

�മ
ന�ർ

ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 2-2 1,225.00



.
4-6(ഡി) ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക

ഇ�

.
4-6(ഇ) ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക

�മ ന�ർ ഖ�ിക ന�ർ �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 3-5 6,210.00
�ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

2 3-6 51,458.00
�ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

3 3-8 1,04,550.00
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി
ഡയറ�ർ,
പ�ന �ാേദശിക േക�ം

4 3-11 7,58,303.00
�ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

5 3-13 2,80,96,596.00
�ീ. ടി.എൽ. �ശീലൻ,
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

6 3-16(5) 1,19,000.00

െകായിലാ�ി �ാേദശിക
േക�ം ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ
1. േഡാ. െക.സി. അ�ാ��
ഖാൻ – Rs. 1,10,000/-
2. േഡാ. എം �സ – Rs. 9,000/-

7 3-17(1) 32,329.00
േഡാ.ബി� വിൻെസ�്
േസാേഷ�ാളജി വ��് േമധാവി

8 3-20 4,44,000.00
േഡാ . ജി. ച�വദന ,
ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ
ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം

ആെക �ക 2,96,12,446.00

.
4-6(എഫ് ) നേ�ാ�രവാദി�െടവിവരം



                        ഇ�

.
4-6(ജി) നേ�ാ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ��െട േമൽവിലാസം

ഇ�

.
4-6(എ�് ) ന�ം തി�െ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായ ഖ�ികകൾ

ഇ�

.
4-6(ഐ) സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം

�മ
ന�ർ

ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 3-11 7,583/-

.
4-6(െജ) േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം

�മ
ന�ർ

ഖ�ിക ന�ർ �ക

1 3-11 30,332/-

4-7   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

 
�മ
നം.

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� ന��ം
തിയതി�ം

അവസാനം ക�ിടപാട്
നട�ിയതിെ� റഫറൻസ്
ന��ം തിയതി�ം

1 1991-'92
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്.എസ്.�)1027/98
02-12-1998 / 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)452/01
തിയതി 02-11-2002 /13-12-2002

8 1998-'99
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)790/03
തിയതി 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
തിയതി10.4.2008/4.9.2008
(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

എൽഎഫ്./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 എൽ.എഫ്. എൽ.എഫ്./



2011-12 (എസ്.എസ്.�.എസ് )എ3-351/2014
തിയതി 11.11.2014

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 തിയതി05.03.2016

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

െക.എസ്.എ.
എസ്.എസ്.�.എ3-
128/2016
തിയതി 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-
147/2019 തിയതി
03.03.2019

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

26. 2017-18
െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3 /
407/2019 തിയതി 19-03-2020

െക.എസ്.എ/
എസ്.എസ്.�.എസ് /എ3–
490/2020
തിയതി 16.10.2020

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

.
                                                                                     േജായി�് ഡയറ�ർ
                                                            �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല
ഓഡി�്
.                                                                                            കാലടി



.

അ�ബ�ം-1
2018-19 വർഷെ� പ�തിേയതര ധനസഹായ�ിെ� വിവരം

�മ
നം

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

1
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.828/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 27.04.2018

₹528,00,000/-
സബ്
�ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1025/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 26.05.2018

₹528,00,000/- “

3
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1245/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 25.06.2018

₹528,00,000/- “

4
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1413/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 21.07.2018

₹528,00,000/- “

5
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1552/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 14.08.2018

₹528,00,000/- “

6
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1769/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 25.09.2018

₹528,00,000/- “

7
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1933/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 25.10.2018

₹528,00,000/- “

8
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2113//2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 23.11.2018

₹528,00,000/- “

9
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2263/2018/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 18.12.2018

₹528,00,000/- “

10
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.114/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 29.01.2019

₹528,00,000/- “

11
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.311/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 23.02.2019

₹528,00,000/- “

12.
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.420/2019ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 18.03.2019

₹533,79,000/- “

2018-19 സാ��ിക വർഷം ആെക ലഭി�
പ�തിേയതര ധനസഹായം

₹63,41,79,000/- “

                                                                                                േജായി�് ഡയറ�ർ

.

                                                            



അ�ബ�ം-2
2018-19 വർഷെ� പ�തി വിഹിത ധനസഹായ�ിെ� വിവരം 

�മ

നം.
സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക

�ഷറി�െട
േപര്

1
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1521/2018/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,
തീയതി 06.08.2018

1,65,00,000/-
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1520/2018/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,
തീയതി 06.08.2018

2,91,00,000/- “

3
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2275/2018/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,
തീയതി 19.12.2018

4,83,00,000/- “

2018-19 സാ��ിക വർഷം ലഭി� ആെക പ�തി
വിഹിത ധനസഹായം

9,93,00,000/-

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-3
2018-19 വർഷെ� െഡവല�്െമ�് ഫ�് �ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക



�മ
നം.

രസീത് ന�ർ / തീയതി
��ിരി�്

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ

പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

�മ
നം.

രസീത് ന�ർ / തീയതി
��ിരി�്

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ

പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

1
എ.എ. നം.

192587/14815
5,14,410/-

സബ്
�ഷറി,

അ�മാലി
9% 22.04.2019 5,14,410/-

2
എ.എ.നം.

419417/34834/
തീ.04.03.2018

13,92,210/- “ 8.75% 04.03.2021 13,92,210/-

3 419415/13734/28.05.2015 36,396/- 36,396/- “ 9% 28.05.2018

4 419415/13734/28.05.2018 36,396/- 8.5% 28.05.2021 36,396/-

5
എ.എ.നം.

419394/34809
തീ. 07.06.2015

1,54,678/- 1,54,678/- 9% 07.06.2018

6.
എ.എ.നം.

419394/34809
തീ. 07.06.2018

1,54,678/- 8.5% 07.06.2021 1,54,678/-

7.
എ.എ.നം.

192668/14895
തീ.14.05.2016

3,61,800/- 14.05.2019 3,61,800/-

8

െജ.െജ.നം.
381859/

799010500025232
തീ.21.11.2016

1,62,847/- - - “ 9% 21.11.2019 1,62,847/-

9
419418/34823/
തീ.28.01.2018

97,419/- 8.5% 28.01.2021 97,419/-

10
എ.എ. നം.

354110/265122
തീ. 23.11.2017

1,66,955/- 8.5% 23.11.2020 1,66,955/-

11
എ.എ. നം.

1189161/63539
തീ. 30.06.2017

4,18,092/- - - “ 8.5% 30.06.2020 4,18,092/-

12
െജ.െജ.നം.

നം.192586/14814
തീ. 22.04.2016

3,88,600/- - - “ 9% 22.04.2019 3,88,600/-

13
എ.എ. നം.

354109/265101
തീ.23.11.2017

98,940/- - - “ 8.5% 23.11.2020 98,940/-

14
െജ.െജ.നം.

383971/15098
തീ. 05.07.2016

5,141/- 9% 05.07.2019 5,141/-

15
െജ.െക .നം.

407691/35521
2,18,748/- 7.5% 26.02.2022 2,18,748/-



�മ
നം.

രസീത് ന�ർ / തീയതി
��ിരി�്

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ

പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

16
എ.എ. നം.

419425/34882
4,42,472/- 8.5% 24.07.2021 4,42,472/-

17
എ.എ. നം.

419416/34846/
തീ.04.03.2018

17,37,677/- 8.5% 04.03.2021 17,37,677/-

നീ�ിയിരി�് 61,96,385/-

.
േജായി�്  ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-4
2018-19 വർഷെ� െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ിര നിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക 

.

�മ

നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം

��ിരി�്
(�പ)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2018-19 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

ബാ�ിെ�

േപര്

നീ�ിയിരി�്

(�)
അഭി�ായം

1 13707 /23.11.2017 17,52,605/- ------ ----- 23.11.2020 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

�തിയ
നിേ�പ-
മാ�ി

2
എ.എ.നം.354110/
265122

------- ..... 23.11.2020 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

18,50,637/-
രജി�റിൽ
േചർ�ി�ി�.

3
എ.എ.നം.419387/
34979/28.01.2018

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

66,18,493/-

4
എ.എ.നം 419385/
35149/ 30.03.2018

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

80,00,000/-

5
എ.എ.നം.419424/
13743/24.07.2015

35,05,431/- ... 35,05,431/- 24.7.2018 9%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

------

6.
എ.എ.നം.419424/
35823/24.07.2018

35,05,431/- .... 24.7.2021 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

35,05,431/-

7
എ.എ.നം.419386/
35141/ 4.3.2018എ.

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

41,03,075/-

8

എ.എ.നം.41935/
35160

31.3.2018

22,99,360/- ------ 31.3.2021 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

22,99,360/-

9 13695/08.04.2015 21,34,241/- .... 21,34,241/- 8.4.2018 8.75%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

-------



�മ

നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം

��ിരി�്
(�പ)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2018-19 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

ബാ�ിെ�

േപര്

നീ�ിയിരി�്

(�)
അഭി�ായം

10

എ.എ.നം.419376/
35174

08.04.2018

21,34,241/- .... 8.4.2021 8.75%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

21,34,241/-

11 13693/11.5.2015 50,64,555/- .... .... 16.5.2018 9%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

-------

12 13693/11.5.2018 50,64,555/- .... 11.5.2021 9%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

50,64,555/-

13 13692/12.5.2015 3,42,321/- -------- --------- 12.5.2018 9%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

-------

114
എ.എ.നം.41937/
13743/12.05.2018

- 3,42,321/- -------- 12.05.2021 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

3,42,321/-

15 13691/15.5.2015 17,34,714/- .... 17,34,714/- 15.5.2018 9%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

-------

16
എ.എ.നം.419372/
1374315.05.2018

17,34,714/- ------- 15.05.2021 8.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1734714/-

17

െജ.െക.നം.407689/
35375

26.02.2019

101,91,667/- -------- 26.02.2022 7.5%
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,01,91,667/-

നീ�ിയിരി�് 4,58,44,494/-

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-5
2018-19 വർഷെ� െപൻഷൻ ഫ�് നി�പം സംബ�ി� പ�ിക

�മ
നം

രസീത് നം/
തീയതി

നിേ�പ�ക �ഷറി
2018-19-െല
നി�പം

2018-19
െല

പിൻവലി-
��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ിയിരി�്

1.
എ.എ

നം419389/
22.04.2016

17,76,760/-
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

22.04.2019 9% 17,76,760/-



�മ
നം

രസീത് നം/
തീയതി

നിേ�പ�ക �ഷറി
2018-19-െല
നി�പം

2018-19
െല

പിൻവലി-
��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ിയിരി�്

2.
എ.എ.നം
419389/

13708/07.04.2015
70,65,188/-

സബ്�ഷറി
അ�മാലി

07.04.2018 8.75%

3.

എ.എ.നം
419389/35772/

07.04.2018

സബ്�ഷറി
അ�മാലി

70,65,188/- 07.04.2021 8.5% 70,65,188/-

4.

എ.എ.നം
419423/13742/

07.04.2018
24.07.2015

14,90,690/-
സബ്�ഷറി
അ�മാലി

24.07.2018 9%

5.

എ.എ.നം
419423/35777/

24.07.2018

സബ്�ഷറി
അ�മാലി

14,90,690/- 24.07.2018 8.5% 14,90,690/-

6.
െജ.െക നം
407690/

26.02.2019
1,25,77,823/- 26.02.2022 7.5% 1,25,77,823/-

7.

െജ.െക നം
407693/
635571

26.02.2019

22,34,464/- 26.02.2022 7.5% 22,34,464/-

നീ�ിയിരി�് 2,51,44,925

.
േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-6
2018-19 വർഷെ� എൻേഡാവ്െമ�് �ിര നിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക

�മ
നം

എൻേഡാവ്െമ�ിെ�
േപര്

രസീത് നം
നിേ�പ-
�ക

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2018-19ൽ
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/
08.12.16

20,000/- ---- - 08.12.2019 9% 20,000/-

2
വി.ആർ െവ�ിേട ശ�രൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം. 261722/
799010500031206/
08.12.16

30,000/- ---- --- 08.12.2019 9% 30,000/-

3
െ�ാഫ.എ.ബാല��വാര�ർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 261721/
79910500031200/
08.12.16

15,000/- - 08.12.2019 9% 15,000/-

4 േഡാ.�വർണ നാല�ാ�്
െജ.െജ നം-
/992012/15391/20.08.16

1,00,000/- 20.08.2019 9% 1,00,000/-



�മ
നം

എൻേഡാവ്െമ�ിെ�
േപര്

രസീത് നം
നിേ�പ-
�ക

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2018-19ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

പലിശ
നിര�്

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

5
േഡാ.എം.എസ്.േമേനാൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം-
/635216/12937/26.02.2019

17,000/- 26.02.2022 7.5% 17,000/-

27.06.2017-
ൽ
പിൻവലി�
നിേ�പം

6

സർ�കലാശാല
കലാതിലകം/
കലാ�തിഭ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം 192585/14813/

22.04.2016
1,00,000/- 22.04.2019 7.5% 1,00,000/- -

7
പി.എസ് ��രാമപ�ർ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 192584/
14812/22.04.2016

6,00,000/- 22.04.2019 9% 6,00,000/-

8
പ�ിതർ ഇ.വി.രാമൻ
ന�തിരി
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം-
/383932/15109/08.07.2016

50,000/- 08.07.2019 9% 50,000/-

10
െ�ാഫ.എൻ.േഗാപാല
പിൈ� െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 419338/
35730/10.07.2018

5,157/- 10.07.2021 8.5% 5,157/-

10
�ീ.��രാമപ�ർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 13658/10.07.2018 26,561/- 10.07.2018 9%

11
�ീ.��രാമപ�ർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം419339/
35759 /10.07.2018

26,561/- 10.07.2021 8.5% 26,561/-

14.
സി.എം.നീലക�ൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം

നം 0012288/19622
1,00,000/- 05.01.2021 8.5% 1,00,000/-

15.
സി.എം.നീലക�ൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം0012288/
19635/20.01.2018

1,00,000/- 05.01.2021 8.5% 1,00,000/-

16.

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

എ.എ നം012288/
19677/

20.01.2018

2,00,000/- 20.01.2021 8.5% 2,00,000/-

17.
െ�ാഫ.എസ്.െവ�ിട��
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം012290/
19673/

20.01.2018

2,50,000/- 20.01.2021 8.5% 2,50,000/-

18.
െ�ാഫ.ആർ.വാ�േദവൻ
േപാ�ി എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക നം012289/13270/

05.01.2018
3,00,000/- 05.01.2021 8.5% 3,00,000/-

19.
െ�ാഫ.വി.െവ�ടരാജ-
ശർ� എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക
നം012292/19680/20.01.2018

3,00,000/- 20.01.2021 8.5% 3,00,000/-

20.
േഡാ.എസ്.രാജ േശഖരൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ.നം327559/
13929/07.09.2015

1,00,000/- 07.09.2018 9%

20.
േഡാ.എസ്.രാജ േശഖരൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ.നം327559/
35768/07.09.2018

1,00,000/- 07.09.2021 8.5% 1,00,000/-

21.

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

െജെജ.നം.383970/
15097

5,00,000/- 05.07.2019 9% 5,00,000/-

22.
േഡാ.�  �േസാമൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം992013./
15392

2,00,000/- 03.09.2019 9% 2,00,000/-

24.
പൺഡി�് ��രാമപ�ർ
എൻേഡാവ്െമ�്
നാഷണൽ േകാൺഫറൻസ്

െജ.െക.നം.456114/
55536/31.07.2018

15,00,000/- 31.07.2021 15,00,000/-

നീ�ിയിരി�് 45,13,718/-



.
േജായി�് ഡയറ�ർ

അ�ബ�ം-7
2018-19 വർഷെ� െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�് �ിര നിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക

�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. 662479 30,91,933/- 13.3.2019 5.5%
46

ദിവസം
28.04.2019 30,91,933/- ---

നീ�ിയിരി�് 30,91,933/-

.
േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-8
2018-19 വർഷെ� �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�് �ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക

�മ
നം.

അ�ൗ�്
നം/തീയതി

��ിരി�്
(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2018-19 ൽ
നട�ിയ

പിൻവലി�
�കൾ (�.)

ബാ�ിെ�
േപര്

പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
നീ�ിയിരി�്

(�പ)

1.
33760916761/
തീ.25.03.2019

3,26,827/- 6.25% 91 ദിവസം 3,26,827/-

നീ�ിയിരി�് 3,26,827/-



.
േജായി�്  ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-9
2018-19 വർഷെ� �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട വിവരം സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക:3-13)

Head of Account :- DD11 (C)1 Non plan

�മ
നം.

തീയതി അഡ�ാൻസ് ൈകപ�ിയ ആൾ ഉ�രവ്/തീയതി ആവശ�ം �ക

1 08.04.2018
േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ

അധ��ൻ,സാഹിത� വിഭാഗം

No.Acd C1/3551/ssus/13

dtd 07.04.2018

െ�ാ.എസ്.െവ�ിട��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�്
�ഭാഷണം ന ട��തിന്
�ക �ൻ�ർ

21,000/-

2 04.05.2018

  േഡാ.പി.ഐ.േദവരാജ്

അസി.െ�ാ,

ഫിേലാസഫി

പ��ർ

No.AcdB1/11984/ssus/2017
dated 03.05.20018

രവീ�നാഥ ടാേഗാർ
� ഡി െസ�റിെ�
ഉദ്ഘാടന ചട�ിന് �ക

35,000/-

3 08.05.2018
േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ

അധ��ൻ,സാഹിത� വിഭാഗം

No. 148/publication/ssus/2013
dated 30.04.2018

സാഹിത� വിഭാഗം
റിസർ�് േജർണലായ
�ത�ഭി��െട വാല�ം
4 ര�ാം ല�ം
�സി �ീകരി��തിന്

75,000/-

4 07.06.2018

 േഡാ.എൻ.�ഷമ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

തി�ർ �ാേദശിക േക�ം

No.pld/7360/ssus/2018 dated
04.06.2018

2018-19 വർഷ�ിൽ
�.ജി.സി െന�് േകാ�ിങ്
�ാ�കൾ �ാേദശിക
േക��ിൽ
സംഘടി�ി��തിന്

50,000/-

5 14.06.2018
സി�.സി.പി

സീ.േ�.അസി��്

No.PlD/11985/ssus/2016
dated 14/06/2018

 േഡാ.െക.എസ്.രവി�മാർ

പി.വി.സി. .�െട യാ��ം
താമസ സൗകര��ം
ഒ���തിന്

30,000/-

6 26.06.2018

േഡാ.എസ്.�ിയ

മലയാള വിഭാഗം

േ�ാ�ാം േകാർഡിേന�ർ

No.PlD/silver
jubilee/ssus/2018(c2) dated
21.06.2018

2018 �ൈല 11-13
തീയതികളിൽ മലയാള
സാഹിേത�ാ�വം
നട��തിന്

75,000/-

7 26.06.2018
�ീ.മ�.എ.െക.

നാടക വിഭാഗം േമധാവി

No.PlD /silver
jubilee/ssus/2017(c4) dated
21.06.2018

നാടക വിഭാഗം
നിർ�ി�� േ�
െ�ാഡ�െ�
ചില�കൾ�് ആദ� ഗ�

25,000/-

8 26.06.2018

േഡാ.വി.എ.വ�ലൻ

െ�ാഫസർ

മലയാള വിഭാഗം േമധാവി

No.PlD/ssus/2017(C3)dated
21.06.2018

2018ഓഗ�് 9,10
തീയതികളിൽ േഷാർ�്
ഫിലിം െഫ�ിവൽ
സംഘടി�ി��തിന്

50,000/-

9 27.06.2018 േഡാ.യ�ന.െക No. NAAC /5101/ssus/2018
dated 26.06.18

NAAC എ�ഡിേ�ഷൻ
സംബ�ി�

32,800/-



NAAC േകാർഡിേന�ർ &
കൺവീനർ

നിർേ�ശ�ൾ ന��തിന്
േയാഗം
സംഘടി�ി��തിന്

10 11.07.2018

േഡാ.�േരഷ്.െക.വി

െ�ാഫസർ,

േവദാ� വിഭാഗം

No.PlD/silver
jubilee/SSUS/2017(C)1 dated
21.06.18

ഓഗ�് 6,7 െല േദശീയ
േകാൺഫറൻസിൽ
പെ����
അതിഥികൾ�് താമസ
സൗകര�ം
ഏർെ����തിന്

10,000/-

11 17.07.18

  േഡാ.ബി�.വി

അസി.െ�ാ,

േസാേഷ�ാളജി

No.PlD4640/ssus/2017 dated
11.07.18

�.ജി.സി.
അ�വദി�ക�ം
എ�ാൽ െ�ഡി�്
ആകാ� റിസർ�് �ാ�്
�ക �ൻ�ർ

1,00,000/-

12 17.07.18
േഡാ.െക.��ല�ി

േവദാ� വിഭാഗം

No.plD/silver
jubilee/ssus/2017(C) dated
17.07.18

"സം�ത പഠന�ിൽ
േകരള പാര�ര�ം" എ�
വിഷയ�ിൽ �ിദിന
േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

1.50,000/-

13 18.07.2018

�ീ.സാ�.ടി.എസ്

വ��് േമധാവി,

െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം

No.3675/estate1/ssus/2015
dated 12.7.18

െപയി�ിംഗ്
വിഭാഗ�ിേല�്
പഠേനാപകരണ�ൾ
വാ��തിന്

21,600/-

14 01.08.2018
 േഡാ.െക.വി.അജിത് �മാർ

�ാഫ് അൈഡ�സർ

No.ssc/1107/ssus/2018 dated
31.07.18

2017-18 അ��യന
വർഷെ� ക�ാ�സ്
�ണിയൻ �ടർ
�വർ�ന�ൾ�്

35,000/-

15 02.08.2018
 േഡാ.െക.വി.അജിത് �മാർ

�ാഫ് അൈഡ�സർ

No.plD/silver
jubilee/ssus/2017(C)1 dated
02.08.2018

ചല�ി� ഉ�വം,ഷ�ിൽ
�ർണെമ�് എ�ിവ�െട
നട�ി�ിന്

45,000/-

16 03.08.2018

േഡാ.��െമാ�ീൻ ��ി

േകാ�് േകാർഡിേന�ർ

,തി�ർ

No.PlD/silver
jubilee/ssus/2017(C)2

dated 02.08.2018

അറബി വിഭാഗം
സംഘടി�ി��
സാഹിേത�ാ�വ�ി�ം
അ�ാരാ� െസമിനാർ
നട�ി�ി�ം

50,000/-

17 03.08.2018
േഡാ.എം.ഐ.േജാസഫ്

ൈസേ�ാളജി വ�� േമധാവി

No.9383/Estt3/ssus/2018
dated 27.07.2018

ൈസേ�ാളജി�ൽ
െട�ം കൗൺസിലി�ം
നട��തിന് MISC ര�
േകാ�ി വാ��തിന്

4,000/-

18 29.08.2018
േഡാ.േജാസ് ആ�ണി

അേസാ.െ�ാഫസർ

No.PlD/11818/ssus/2018 dated
29.08.18

�ളയാന�ര
�വർ�ന�ൾ�്

ര�ാം ഘ�ം

2,00,000/-

19 18.09.2018
റാഹിലാബീവി എം.ഐ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക

No.swc/9606/ssus/2017
dated 17.09.18

2018-19 െല ഇൻ�മ�റൽ
കായിക മ�ര�ൾ
നട��തിന്

50,000/-

ഇ�ർ െസ�ർ
േകാ��ീഷ�ം േജ�ി
വാ��തി�ം

25,000/-

20 27.09.2018
േഡാ.ശാ�ി നായർ

ഹി�ി വിഭാഗം വ��് േമധാവി

No.PlD/11605/ssus/2015
dated 27.09.2018

ഹി�ി ദ�ി വാരാേഘാഷ
പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി��തിന്

1,00,000/-

21 29.09.2018 േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ No.Acd C1/2067/2012/ssus
dated 27.09.18

6-ാമത്
െ�ാഫ.െക.പി.നാരായണ
പിഷാരടി

15,000/-



സം�ത സാഹിത� വിഭാഗം
േമധാവി

എൻേഡാവ്െമ�്
�ഭാഷണം നട��തിന്

22 05.10.2018
�ീ.െക.എസ്.ദിേനശ് �മാർ

ഓർഗൈനസിംഗ് െസ��റി

No.ssc2/10941/ssus/2018
dated 05.10.18

�ട്േബാൾ ചാ��ൻഷി�്
നട��തിന്

19,219/-

23 05.10.2018
റാഹിലാബീവി എം.ഐ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക

No.ssc2/9675/ssus/2018
dated 19.09.18

പ�ന �ാേദശിക േക�ം
2018-19 അ�ാദമിക്
വർഷെ� കായിക
മ�ര�ൾ നട��തിന്

ഇൻ�ാ മ�റൽ

ഇ�ർ െസ�ർ

15,000/-

25,000/-

24 05.10.2018 േഡാ.ഉ�ി��ൻ.പി
No.ssc(2)12636/ssus/2018
dated 05.10.18

34-ാമത് ദ�ിണ േമഖല
അ�ർ സർ�കലാശാല
�വജേനാ�വ�ിൽ
പെ����തിന്

75,750/-

25 06.10.2018

 േഡാ.ബി�.എ�് മലയിൽ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,

�റ�ർ

No.swc/9606/ssus/2017
dated 03.10.18

2018-19 അ�ാദമിക്
വർഷെ� കായിക
മ�ര�ൾ നട��തിന്

(ഇൻ�ാ മ�റൽ /ഇ�ർ
െസ�ർ)

39,500/-

26 06.10.2018

േഡാ.�ഷമ എൽ

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,

തി�ർ

Ssc(2)/9675/ssus/2018 dated
03.10.2018

2018-19 അ�ാദമിക്
വർഷെ� കായിക
മ�ര�ൾ നട��തിന്

(ഇൻ�ാ മ�റൽ /ഇ�ർ
െസ�ർ)

75,000/-

27 06.10.2018 േഡാ.ഉ�ി��ൻ.പി
No.ssc(2)12636/ssus/2018
dated 06.10.18

34-ാമത് ദ�ിണ േമഖല
അ�ർ സർ�കലാശാല
�വജേനാ�വ�ിൽ
പെ����തിന്(2-ാം
ഗ�)

25,250/-

28 12.10.2018
റാഹിലാബീവി എം.ഐ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക

No.ssc(2)/10941/ssus/2018
dated 12.10.18

കബഡി ചാ�ൻഷി�ിെ�
െസല�ൻ �യൽ
നട��തിന്

28,000/-

29 12.10.2018 േഡാ.ടി.ജി.േജ�ാതിലാൽ
No.3675/Estate1/ssus/2015
dated 10.10.18

ശി�കലാ
വിഭാഗ�ിേല�്
പഠേനാപകരണ�ൾ
വാ��തിന്

69,250/-

30 20.10.2018
�ീമതി.സ��.െക

െസ�ൻ ഓഫീസർ

No.Acd
C2/7580/d.lit/ssus/2018
dated 20.10.18

സർ�കലാശാല�െട
ഉ�ത ബി�ദദാന ചട�്
സംഘടി�ി��തിന്

4,00,000/-

31 22.10.2018
േഡാ.വി.എ.വ�ലൻ

മലയാള വിഭാഗം വ�� േമധാവി

No.Acd C1/11589/ssus/ 2018
dated 13.08.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

67,000/-

32 26.10.2018
�ീ.�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

No.ssc(2)/12279/ssus/2018(2)
&2018(3) dated 24.10.18

ദ�ിണ േമഖലാ
അേനതർ സർ�കലാശാല
�ട്േബാൾ
�ർണെമ�ിെ� പരിശീലന
കളരി നട��തിന്

50,000/-

69,000/-

33 31.10.2018

േഡാ.ബി�.എ�് മലയിൽ

No.Acd/1644/ssus/2018
dated 27.10.18

ഭരണഭാഷാ വാരാചരണ
ആേഘാഷ�ൾ�്

5,000/-

േഡാ.ഷീലാ�മാരി,പ�ന 5,000/-

േഡാ.എ.െക.�ധർ�,
തി�വന��രം

5,000/-



34 31.10.2018 റാഹിലാബീവി എം.ഐ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക

No.ssc2/10941/ssus.2018(2)
dated 30.10.18

കബഡി ചാ�ൻഷി�ിെ�
െസല�ൻ �യൽ
നട��തിന്

7,000/-

35 31.10.2018
േഡാ.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ

No.ssc(2)9675/ssus/2018
dated 30.10.18

2018-19 െല ഇൻ�മ�റൽ/
ഇ�ർ െസ�ർ കായിക
മ�ര�ൾ നട��തിന്

24,000/-

36 01.11.2018
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

No.ssc(2)10941/ssus/2018(1)
dated 01.11.18

െവയി�് ,പവർ
ലി�ിംഗ്,േബാ�ിംഗ്
െസല�ൻ �യൽ

6,000/-

37 07.11.2018

േഡാ.എൻ.െക.ലലന

അേസാ.െ�ാഫ.,

��ർ

Acd C1/14616/ssus/2018
dated 02.11.18

സം�ത സാഹിത�
വിഭാഗം �തി മ�പം
�ഭാഷണ�ൾ
നട��തിന്

26,250/-

38 07.11.2018
േഡാ.ബി� വിൻെസ�്

അസി.െ�ാഫ.

Acd C1/12179/ssus/2018
dated 07.11.2018

േസാേഷ�ാളജി
വിഭാഗ�ിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

1,50,000/-

39 07.11.2018
െക.െക.അംബികാേദവി

േകാ�് കൺവീനർ

No.str13218/ssus/2018 dated
03.11.18

സർ�കലാശാല /
േകാേളജ് തല�ി��
സം�ത അ��ാപകർ�്
റി�ഷർ േകാ�്

1,24,635/-

40 14.11.2018
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

No.ssc(2)/12279/ssus/2018(1)
dated 14.11.18

ഓൾ ഇ�� ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി െവയ്�്
ലി�ിംഗ്
ചാ��ൻഷി�ിൽ
സർ�കലാശാല ടീമിെന
പെ���ി��തിന്

11,306/-

41 27.11.2018
�ീ.�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

No.ssc(2)/12279/ssus/2018
dated 26.11.18

സൗ�് േസാൺ ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി �ട്േബാൾ
�ർണെമ�ിൽ ടീമിെന
പെ���ി��തിന്

77,000/-

42 27.11.2018
റാഹിലാബീവി .എം.ഐ.

കായിക വിഭാഗം അ��ാപിക

No.ssx(2)10941/ssus/2018
dated 26.11.18

തി�വന��ര. �ാദശിക
േക��ിൽ ഇ�ർ
െസ�ർ െച�്
ചാ��ൻഷി�്
നട��തിന്

21,000/-

43 01.12.2018
േഡാ.സാ�.ടി.എസ്

െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം

No.Acd /14966/ssus/2018
dated 26.11.18

�വർ ചി���െട
�ന��ാരണ�ിന്

4,76,000/-

44 03.12.2018
അനിത.എ

അസി.െ�ാഫസർ

No.Acd C1/13386/ssus/ 2018
dated 29.11.18

ക�ർ,ആല�ഴ
ജി�കളിെല ACER
സർേ��െട�ം
െ�യിനിംഗിെ��ം
െചലവിേല�ായി

49,000/-

45 07.12.2018
േഡാ.മ� േഗാപാൽ

വ�� േമധാവി

No.Acd C1/16305/ssus/ 2018
dated 7.12.18

മ�സിക് വിഭാഗ�ിൽ
മ�സിക് കൺസർ�്
നട��തിന്

15,000/-

46 07.12.2018
േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം

No.ssc(2)/12197/ssus/
2018(2) dated 6.12.18

ഇ�ർ െസ�ർ ഹാ�്
േബാൾ ചാ��ൻഷി�്
നട��തിന്

20,096/-

47 07.12.2018 �ീ.�േ�ാസ് േജാർ�്
No.ssc(2)12197/ssus/2018(1)
dated 06.12.18

കാലടി �ഖ�േക��ിൽ
ഇ�ർെസ�ർ �ി��്
ച്��ൻഷി�്
നട��തിന്

22,970/-

48 13.12.2018 േഡാ.െക.ടി.�ീലത No.AcdC1/16175(3)/ssus/
dated 07.12.18

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ സാഹിത�

30,000/-



അേസാ.െ�ാഫസർ വിഭാഗ�ിൽ �തി
മ�പം �ഭാഷണ�ിന്

49 15.12.2018
േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

ഡയറ�ർ,പ��ർ

No.Acd.B1/ssus/2015 dated
07.12.18

�ീനാരായണ െസ�ർ
േഫാർ �ാൻേ�ാർേമഷൻ
�ിദിന ക�ാ�്
നട��തിന്

1,45,000/-

50 15.12.2018
േഡാ.ടി.മിനി

ഫിനാൻസ് ക�ി�ി െചയർമാൻ

No.acd C2/silver jubilee/
16548/2018 dated 14.12.2018

�ീ.ടി.എം.���െട
സംഗീത സദ�്
സംഘടി�ി��തിന്

2,50,000/-

51 18.12.2018

േഡാ.േര� ഭരദ�ാജ്

േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗം
േമധാവി

No.AcdC1/13488/ssus/ 2018
dated 17.12.18

ഡിസംബർ 20,21
തീയതികളിെല
വർ�്േഷാ�്
നട��തിന്

15,000/-

52 20.12.2018

േഡാ.ദി�.എം.ആർ

കായിക വിഭാഗം,

അസി െ�ാഫസർ

No.ssc(2)12279/ssus/2018
dated 20.12.18

ഓൾ ഇ�� ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി �േഡാ
ചാ��ൻഷി�ിൽ ടീമിെന
പെ���ി��തിന്

32,000/-

53 20.12.2018
േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ

സാഹിത� വിഭാഗം

No.16157/publi/ssus/2018
dated 15.12.218

സാഹിതി സീരീസിൽ  4
��ക�ൾ
�സി�ീകരി��തിന്

1,00,000/-

54 21.12.2018 േഡാ.പി.ഉ�ി��ൻ
No.7909/estate1/ssus/ 2018
dated 03.12.18

നിള,�ർ�
േഹാ�ലിേല�് അ��ള
പാ��ൾ വാ��തിന്

35,000/-

55 01.01.2019
േഡാ.െക.വി� ന�തിരി

സം�തം വ�ാകരണ വിഭാഗം

No.Acd C1/16804/ssus/ 2019
dated 01.01.19

വാക�ാർ� സഭ
നട��തിന്

1,50,000/-

56 04.01.2019
േഡാ.എബി േകാശി

ഫിേലാസഫി വ�����ൻ
No.Acd B1/7384/ssus/ 2011(2)

എ�ഡി�് േ�ാ�ാം
നട��തിന്

1,39,300/-

57 15.01.2019 േഡാ.പി.വി.നാരായണൻ
No.Acd B1/16219/ssus/ 2018
dated 28.12.18

സാഹിത� വിഭാഗം
വർ�്േഷാ�്
നട��തിന്

30,000/-

58 18.01.2019
േഡാ.പി.ഉ�ി��ൻ

DSS

No.ssc/186/ssus/2019 dated
17.01.19

34-ാമത് േദശീയ
�വജേനാ�വ�ിൽ
വിദ�ാർ�ികെള
പെ���ി��തിന്

1,40,000/-

59 25.01.2019   േഡാ.വി.എ.വ�ലൻ
No.Acd B1/16180/ssus/ 2018
dated 23.01.19

ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േകാ�ക�െട സിലബസ്
പരി�രണം സം. വ��്
േമധാവികൾ�് �ൻ�ർ

20,250/-

 േഡാ.എ�് .ൈഷലജ ” ” 75,000/-

 േഡാ.േര� ഭരദ�ാജ് ” ” 69,000/-

േഡാ.െക.എ.രവീ�ൻ ” ” 15,000/-

േഡാ.െക.��ല�ി ” ” 45,000/-

 േഡാ.െക.വി� ന�തിരി ” ” 52,500/-

മ�.എ.െക. ” ” 37,500/-

 േഡാ.എൻ.െജ�ി റ�ായി ” ” 75,000/-

േഡാ.െക.വി.അജിത് �മാർ ” ” 75,000/-

േഡാ.സാ�. ടി.എസ് ” ” 45,000/-

60 30.01.2019
�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം അധ�ാപകൻ

�ീ ശ�ര ആൾ േകരള
േവാളിേബാൾ �ർണെമ�്
നട��തിന്

73,500/-

61 30.1.2019 െക.എസ്.ദിേനഷ് �മാർ no.SSC(2)12197/SSUS/2018(2) വിവിധ �ട്േബാൾ 25,875/-



dtd 30.01.19 �ർണെമ�കളിൽ
വിദ�ാർ�ികെള
പെ���ി��തിന്

62 07.02.2019  േഡാ.എബി േകാശി
no.Acd B1/16219/SSUS/2018
dtd 05.02.19

സിലബസ് പരി�രണം
സം.

42,930/-

63 15.02.2019
 േഡാ.ദിേനഷ് �മാർ െക.എസ്

കായിക വിഭാഗം

no.773/Estate 1/SSUS/2018
dtd 12.02.19

�ട്േബാൾ േപാ�്,വാ�ർ
ടാ�് േക�പാ�കൾ
തീർ��തിന്

5,000/-

64 18.02.2019
 േഡാ.ദിേനഷ് �മാർ െക.എസ്

കായിക വിഭാഗം

no.SSC(2)12197/ssus/2018 dtd
18.02.19

െജ.ആർ.എൽ വിദ�ാപീഠം
രാജ�ാനി ൽ വ�്
നട�� ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി േബാ�ിംഗ്
ചാ��ൻഷി�ിൽ ടീമിെന
പെ���ി��തിന്

55,000/-

65 18.02.2019 േഡാ.ആനി �ീസ
no.ssc/17792/ssus/2019 dtd
18.02.19

സൗ�് േസാൺ
സ്റ�ഡ�് റിസർ�്
കൺെവൻഷനിൽ
(A.P)പെ����തിന്

30,000/-

66 21.02.2019
േഡാ.എം.സത�ൻ

�ാഫ് അൈഡ�സർ

no.ssc/1107/ssus/2018
dtd 20.02.19

2018-19 െല ക�ാ�സ്
�ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ�്

70,000/-

67 23.02.2019
േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ no.Ad A3/16845/ssus/ 2018

dtd 22.02.19

79 th ഇ��ൻ ഹി�റി
േകാൺ�സിൽ
പെ����തിന്(M.P)

10,000/-

േഡാ.മിനി േതാമസ് 10,000/-

68 23.02.2019 േഡാ.ബി.േവ�േഗാപാൽ
no.Acd B1/754/ssus/2016 dtd
22.02.19

2019 മാർ�് 8,9
തീയതികളിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

1,00,000/-

69 27.02.2019
സി�.വി.െക

െസ�ൻ ഓഫീസർ

no.Acd c2/16624(5)/ssus/
2019 dtd 27.02.19

�തിഭ സംഗമം
നട��തിന്

60,000/-

70 01.03.2019
േഡാ.എസ്.ഗീതാമണിയ�

പ�ന �ാേദശിക േക�ം

no.Acd b1/14514/ssus/ 2019
dtd 28.02.19

േദശീയ െസമിനാർ
നട�ി�ി�ം ��കം
വാ��തി�ം

1,53,000/-

71 07.03.2019
േഡാ.ആനി �ീസ എേ�ം

േ�ാ�ാം േകാർഡിേന�ർ

no.ssc/17792/ssus/2019 dtd
07.03.19

ഗജ്പത്
�ണിേവ�ി�ിയിെല
നാഷണൽ െലവൽ
കൺെവൻഷനിൽ
വിദ�ാർ�ികെള
പേ���ി��തിന്

45,000/-

72 12.03.2019
�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം അ��ാപകൻ

no.ssc(2)/10941/ssus/2018
dtd 12.03.19

ഇ�ർ െസ�ർ അത്
ല�ിക് ചാ��ൻഷി�്
(കാലടി) നട��തിന്

39,000/-

73 12.03.2019
സാ�.ടി.എസ്

െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം േമധാവി

no.Acd C2/16827/ssus/ 2019
dtd 11.3.19

മാർ�് 20 �തൽ ഏ�ിൽ
5 വെര ശി�കലാ ക�ാ�്
നട��തിന്

5,00,000/-

74 14.03.2019
േഡാ.�ധർ�ിണി

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം

no.Acd c1/3076/ssus/2019
dtd 11.03.19

�തി മ�പം �ഭാഷണം
നട��തിന്

14,450/-

75 14.03.2019
സാ�.ടി.എസ്

െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം േമധാവി

no.SWC /606/ssus/2016 dtd
12.3.19

ബി.എഫ്.എ/
എം.എഫ്.എ
വിദ�ാർ�ിക�െട
േകാൺെവേ�ഷൻ

1,87,500/-

76 15.03.2019
േഡാ.മ� േഗാപാൽ

സംഗീത വിഭാഗം

no.Acd c1/10187/ssus/2015
dtd 14.03.19

�� �ണാമം സീരീസ് v
നട��തിന്

91,875



77 15.03.2019 േഡാ.െക.എ.രവീ�ൻ

സാഹിത� വിഭാഗം

no.Acd c1/8965/ssus/2017
dtd 07.03.19

മാർ�് 21 �തൽ 23വെര
പ�ി�് ��രാമ
േകാൺഫറൻസ്
നട��തിന്

2,70,000/-

78 18.03.2019 െക.എസ്.ദിേനഷ് �മാർ
no.ssc(2)/10941/ssus/2018
dtd 16.3.19

ഇ�ർ െസ�ർ േയാഗ
ചാ�ൻഷി�്(കാലടി)
നട��തിന്

7,125/-

79 20.03.2019

അരവി�ാ�ൻ.െക.

അസി.െ�ാ.

സംഗീത വിഭാഗം

no.Ad A1/3071/ssus/2019 dtd
19.03.19

ഒ�ാനിയ
�ണിേവ�ി�ിയിൽ
േദശീയ െസമിനാറിന്
പെ����തിന്

15,000/-

80 20.03.2019
േഡാ.വി,ലിസി മാത�

പ��ർ േക�ം

no.16179/pwd/ssus/ 2018(2)
dtd 16.03.19

െച�ഴി എ� േപരിൽ
അർ�വാർഷിക
േജഴ്ണൽ
�സി�ീകരി��തിന്

60,000/-

81 22.03.2019

േഡാ.ടി.മിനി

ഫിനാൻസ് ക�ി�ി

െചയർ േപ�ൺ

no.Acd c2/16624/ssus/ 2019
dtd 21.03.19

മാർ�് 23 ന് രജത
�ബിലി സമാപന
സേ�ളനം നട��തിന്

4,00,000/-

82 25.03.2019 േഡാ.െജ�ി റ�ായി
no.11021/estste 3/ssus/ 2019
dtd 22.3.19

ക����ക�െട
േക�പാ�കൾ
തീർ��തിന്

8,500/-

83 25.03.2019
േഡാ.കിരൺ.എ.�

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം

no.Acd C1/1984/ssus/2019
dtd 20.03.19

അ��ാളി െസ�ർ േഫാർ
േസാഷ�ൽ ആ�്
കൾ�റൽ �ഡീസിെ�
േന�ത��ിൽ െസമിനാർ
നട��തിന്

54,875/-

ആെക �ക (A) 71,06,806/-

Head of account :DD II (C)2
plan

1 25.07.2018
േഡാ.എ.�ധർ�

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ(Tvpm)

no.ssus/Lib/8287/
purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

85,000/-

2 25.07.2018
 േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന

no.ssus/Lib/8287/
purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

2,25,000/-

3 25.07.2018
േഡാ.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ

no.ssus/Lib/8287/
purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

2,50,000/-

4 25.07.2018
േഡാ.എൻ.ആർ.സജില

��ർ

no.ssus/Lib/8287
/purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

3,20,000/-

5 25.07.2018
േഡാ.എൽ.�ഷമ

തി�ർ

no.ssus/Lib/8287
/purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

4,85,000/-

6 25.07.2018
േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

പ��ർ

no.ssus/Lib/8287
/purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

85,000/-



7 25.07.2018 േഡാ.എം.�സ

െകായിലാ�ി

no.ssus/Lib/8287
/purchase/2018-19

2018-19 വർഷെ�
��ക��ം
േജഴ്ണ�ക�ം
വാ��തിന്

₹5,60,000/-

8 27.09.2018
 േഡാ.എൻ.െക.ലലന

അേസാ.െ�ാ.,��ർ

no.Acd c1/11999/ssus/ 2018
dtd 15.9.18

െസ�ംബർ 26 �തൽ 29
വെര modern writings in
sanskrit എ�
വിഷയ�ിൽ ശി�ശാല
നട��തിന്

35,000/-

9 26.10.2018
േഡാ.വി.ആർ.�രളീധരൻ

സം�ത സാഹിത� വിഭാഗം

no.Acd c1/14374/ssus/ 2018
dtd 25.10.18

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

1,50,000/-

10 07.11.2018
േഡാ.വി.ലി�ി മാത�

മലയാള വിഭാഗം

no.Acd c1/14199/ssus /2018
dtd 2.11.18

പ��ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

1,31,250/-

11 12.11.2018
�ീമതി.െജൻസി .എം

സം�ത സാഹിത� വിഭാഗം

no.Acdc1/15272/ssus dtd
12.11.18

അ�ർ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

1,50,000/-

12 07.12.2018 േഡാ.െക.ടി.�ീലത
no.Acd c1/16175/ssus/ 2018
dtd 04.12.18

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ േദശീയ
ശി�ശാല നട��തിന്

52,500/-

13 07.12.2018 േഡാ.െക.ടി.�ീലത
no.Acd c1/16175(1)/ssus/ 2018
dtd 4.12.18

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ ശാ� സദ�്
നട��തിന്

97,500/-

14 13.12.2018 േഡാ.�നിൽ.പി.ഇളയിടം
no.Acd c1/16553/ssus /2018
dtd 13.12.18

േഡാ.�ദീപൻ
പാ�ിരി��്
അ��രണ െസമിനാർ
നട��തിന്

60,000/-

15 20.12..2018 േഡാ.പി.െക.ശശിധരൻ
no.acd c1/14937/ssus/    2018
dtd 11.12.18

2019 ജ�വരി 10 �തൽ 20
വെര േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

2,10,000/-

16 29.12.2018 േഡാ.എസ്.ഷീബ
no.Acd c1/17449/ssus/ 2018
dtd 28.12.18

േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

1,31,250/-

17 11.01.2019
േഡാ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന �ാേദശിക േക�ം

no.9257/estate2/ssus/ 2018
dtd 7.12.18

കാ�ീനിേല�്
ഫർണീ��കൾ,പാ��ൾ
മ�പകരണ�ൾ
വാ��തിന്

2,00,000/-

18 11.01.2019
േഡാ.െക.പി.വിജയല�ി

പ�ന

no.Acd c1/17881/(A)/ssus/
2018 dtd 11.1.19

ശാ� സദ�്
സംഘടി�ി��തിന്

56,250/-

19 16.01.2019 േഡാ.സജിത.െക.ആർ
no.Acd c1/335/ssus/2018 dtd
15.01.19

2019 ജ�വരി 16 �തൽ 18
വെര േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

1,12,500/-

20 17.01.2019 േഡാ.വി.െക.ഭവാനി
no.Acd c1/17674/ssus/ 2018
dtd 17.01.19

േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

75,000/-

21 18.01.2019
േഡാ.എസ്.ഗീതാമണിയ�

പ�ന

no.AcdC1/17881/ssus/2018 dtd
18.01.19

ജ�വരി 21 �തൽ 29 വെര
േദശീയ ശി�ശാല
നട��തിന്

1,05,000/-

22 21.01.2019
േഡാ.�സ എം

െകായിലാ�ി

no.Eng 8513/ssus/2017 dtd
05.01.209

�ാർ�് �ാ�ിെ�
ഇല�ി�് വർ�കൾ
െച��തിന്

7,000/-

23 24.01.2019
എ�ിക��ീവ് ഡയറ�ർ

CWRDG

no.Eng 11685/ssus/2017 dtd
21.01.19

�ടിെവ� സൗകര�ം
ഏർ�ാടാ��തിന്

1,41,600/-

24 25.01.2019 േഡാ.ടി.മിനി no.Acd C1/4255/ssus/ 2018 2019 െഫ�വരി 4 �തൽ 3,00,000/-



dtd 24.01.19 7 വെര േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

25 01.02.2019 േഡാ.സി.എസ്.ശശി�മാർ
no.Acd C1/363/ssus/2019 dtd
19.01.19

തി�വന��രം
�ാേദശിക േക��ിൽ
േദശീയ ശി�ശാല
നട��തിന്

1,12,500/-

26 01.02.2019 േഡാ.െക.വി.�േരഷ്
no.Acd C1/823/ssus/2018 dtd
01.02.19

�ഭാഷണ പര�ര
നട��തിന്

63,750/-

27 08.02.2019
േഡാ.പി.വി.നാരായണൻ

സാഹിത�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(1)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

28 08.02.2019
േഡാ.�ീവിദ�.ജി

സം�തം-ജനറൽ

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(2)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

29 08.02.2019
 േഡാ.അംബികാേദവി

സം�തം-ന�ായം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(3)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

30 08.02.2019
േഡാ.െക.��ല�ി

സം�തം-േവദാ�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(4)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

31 08.02.2019
േഡാ.െക.വി�ന�തിരി

സം�തം-വ�ാകരണം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(5)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

32 08.02.2019

േഡാ.േജ�ബ് േതാമസ്
����ിൽ

ആ�ർേവദം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(6)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

33 08.02.2019
േഡാ.ശാ�ി നായർ

ഹി�ി വിഭാഗം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(7)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

34 08.02.2019
േഡാ.വ�ലൻ.വി.എ

മലയാള വിഭാഗം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(8)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

35 08.02.2019
േഡാ.അ�.െക.എം

�� വിഭാഗം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(9)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

36 08.02.2019 േഡാ.എ.പസിലി�ിൽ no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(10)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി

2,00,000/-



ഹി�റി വിഭാഗം ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

37 08.02.2019
േഡാ.മ� േഗാപാൽ

സംഗീതം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(11)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

38 08.02.2019
േഡാ.എബി േകാശി

ഫിേലാസഫി

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(12)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

39 08.02.2019
 േഡാ.ൈശലജ.എ�്

മന:ശാ�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(13)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

40 08.02.2019
ടി.എസ്.സാ�

ചി�രചന

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(14)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

41 08.02.2019
േഡാ.േര� ഭരദ�ാജ്

േസാഷ�ൽ വർ�്

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(15)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

42 08.02.2019
ദിലീപ്.െക.ജി

േസാേഷ�ാളജി

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(16)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

43 08.02.2019
എ.െക.മ�

നാടക വിഭാഗം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(17)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

44 08.02.2019
ദിേനശ് �മാർ

കായിക വിഭാഗം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(18)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

45 08.02.2019
േഡാ.െജ�ി റ�ായി

ഇം�ീഷ്

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(19)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

46 08.02.2019
േഡാ.സാ�.ടി.എസ്

�മിശാ�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(20)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

2,00,000/-

47 08.02.2019 േഡാ.രവീ�ൻ .െക.എ

േവാദിക് �ഡീസ്

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(21)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി

50,000/-



ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

48 08.02.2019

േഡാ.എം.�സ

െകായിലാ�ി �ാേദശിക
േക�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(23)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

49 08.02.2019
േഡാ.ഇ.െക.രാജൻ

തി�ർ

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(24)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

50 08.02.2019
േഡാ.എൻ.ആർ.സജില

��ർ

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(25)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

51 08.02.2019
േഡാ.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(26)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

52 08.02.2019
േഡാ.ബി�.എ�്.മലയിൽ

�റ�ർ �ാേദശിക േക�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(27)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

53 08.02.2019
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന �ാേദശിക േക�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(28)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

54 08.02.2019
േഡാ.എ.െക.�ധർ�

തി�വന��രം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(29)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

55 08.02.2019
േഡാ.ഇ.�ീധരൻ

പ��ർ �ാേദശിക േക�ം

no.Pld./NAAC/Exp/ ssus/2018
(30)

NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക
സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

3,00,000/-

56 13.02.2019
േഡാ.എം.വി.നേടശൻ

വ�ാകരണ വിഭാഗം

no.Acd C1/256/ssus/2019 dtd
07.02.19

ADEP ആദ�ഘ�ം
നട�ിലാ��തിന്

50,000/-

57 14.02.2019
േഡാ.സാ�.ടി.എസ്

േജ�ാ�ഫി വിഭാഗം

no.Acd C1/362/ssus/2018 dtd
13.02.19

ADEP �െട ഭാഗമായി
േ�ാ�ാം നട��തിന്

90,000/-

58 15.02.2019

േഡാ.ജി.ര��മാർ

തി�വന��രം �ാേദശിക
േക�ം

no.Acd C1/104(a)/ssus/ 2018
dtd 07.02.19

മലയാള വിഭാഗ�ിൽ
�ഭാഷണം
സംഘടി�ി��തിന്

22,500/-

59 22.02.2019 സി�.എസ്

ലക്ചറർ,�� വിഭാഗം

no.Acd C1/2330/ssus/ 2019
dtd 21.02.19

2019 െഫ�വരി 21 �തൽ
23 വെര േദശീയ

98,000/-



െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

60 22.02.2019
േഡാ.സി.എ�്.സത�നാരായണൻ

വ�ാകരണ വിഭാഗം

no.Acd C1/2058/ssus/ 2018
dtd 19.02.19

േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

67,500/-

61 26.02.2019

കവിത രാമൻ

അസി.െ�ാ,

െകായിലാ�ി

no.Acd C1/1081/ssus/2018 dtd
22.02.19

2019 മാർ�് 6 �തൽ 8
വെര േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

98,000/-

62 27.02.2019 േഡാ.റീജ സി. കാവനാൽ
no.Acd C1/2214/ssus/2018
dtd 28.02.19

"ഇ��ൻ എ��ിക്
�ഡിഷൻസ് " എ�
വിഷയ�ിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

98,000/-

63 27.02.2019
േഡാ.പി.െക.ശശിധരൻ

ഫിേലാസഫി വിഭാഗം

no.Acd C1/178/ssus/2019 dtd
22.02.19

മാർ�് 21 �തൽ 23 വെര
േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

98,000/-

64 01.03.2019
േഡാ.വി.ജി.േഗാപാല��ൻ

േകാർഡിേന�ർ

no.Acd C1/742/ssus/2018 dtd
07.02.19

2019 മാർ�് 14,15
തീയതികളിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

60,000/-

65 01.03.2019
േഡാ.എ.ഷീലാ�മാരി

പ�ന �ാേദശിക േക�ം

no.Acd C1/1578/ssus/2019
dtd 28.02.19

പ�ന �ാേദശിക
േക�ം,മലയാള
വിഭാഗ�ിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

98,000/-

66 06.03.2019
 േഡാ.ആശാലത.വി

ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം

no.Acd C1/2212/ssus/2019
dtd 02.03.19

മാർ�് 6 �തൽ 8 വെര
േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

37,500/-

67 06.03.2019
�ീ.എ.െക.മ�

നാടക വിഭാഗം

no.17706/estate/ssus/ 2018
dtd 01.03.19

�ളയ�ിൽ േക�പാ�കൾ
വ� �ടിയാ�ം ��കൾ
ന�ാ��തിന്

2,50,000/-

68 06.03.2019
േഡാ.െക.��ല�ി

േവദാ� വിഭാഗം

no.Acd C1/2677/ssus/ 2019
dtd 05.03.19

2019മാർ�് 6 �തൽ 8
വെര േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

98,000/-

69 11.03.2019
�ീമതി.ഉഷ.പി.െക

നാടക വിഭാഗം

no.Acd C1/2782/ssus/ 2019
dtd 11.3.19

2019 മാർ�് 12 �തൽ 14
വെര േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

98,000/-

70 12.03.2019

േഡാ.ജി.�ർണിമ

അസി.െ�ാ.,

ഏ�മാ�ർ

no.Acd c1/3115/ssus/2019 dtd
11.03.19

2019 മാർ�് 12 �തൽ 14
വെര േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

75,000/-

71 12.03.2019

േഡാ.ജി.ര��മാർ

തി�വന��രം �ാേദശിക
േക�ം

no.Acd C1/3075/ssus/ 2019
dtd 07.03.19

2019 മാർ�് 13 �തൽ 15
വെര േദശീയ െസമിനാർ
നട��തിന്

67,500/-

72 12.03.2019
േഡാ.മ� േഗാപാൽ

സംഗീത വിഭാഗം

no.Acd C1/2287/ssus/ 2019
dtd 07.03.19

�ഭാഷണ പര�ര
സംഘടി�ി��തിന്

17,000/-

73 12.03.2019
�ീമതി.േര�ക.െക.സി

അസി.െ�ാ.

no.Acd C1/3097/ssus/2 019
dtd 11.03.19

2019 മാർ�് 13 �തൽ 20
വെര േദശീയ ശി�ശാല
സംഘടി�ി��തിന്

75,000/-

74 13.03.2019
േഡാ.എസ്.�ിയ

ലി�േറ�ർ

no.Acd C1/3139/ssus/2018
dtd 12.03.19

2019 മാർ�് 12 �തൽ 14
വെര േദശീയ െസമിനാർ
സംഘടി�ി��തിന്

75,000/-

75 18.03.2019 �ീമതി.സരിത.ടി.പി

ന�ായം വിഭാഗം

no.Acd C1/3218/ssus/2018
dtd 13.03.19

2019 മാർ�് 26 �തൽ 28
വെര േദശീയ െസമിനാർ

75,000/-



സംഘടി�ി��തിന്

76 18.03.2019
എഫ്.എ.ഐ.ടി ലിമി�ഡ്

ആ�വ

no.1747/estate2/ssus/ 2018
dtd 07.03.2.16

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിേല�്
ഫർണീ��കൾ വിതരണം
െച��തിന്

15,26,190/-

77 28.03.2019
േഡാ.െജ�ി റ�ായി

ഇം�ീഷ് വിഭാഗം

no.Acd C1/12240/ssus/ 2019
dtd 27.03.19

2019 മാർ�് 28,29
തീയതികളിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട��തിന്

75,000/-

ആെക �ക (B) 13900290/-

Head of Account DD II (D)
Exam

1 12.06.2018
�ീമതി.രാശി വർ�ീസ്

െസ�ൻ ഓഫീസർ

no.ED/8102/cvc/ssus/ 2018
dtd 11.06.18

1st െസമ�ർ എം.ഫിൽ
ഉ�രകടലാസ്
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്
നട��തിന്

1,00,000/-

2 06.12.2019
േജ�ാതിഷ് .പി.എം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ

no.ED/15414/2018/ssus dtd
04.11.18

ബി.എ/ബി.എഫ്.എ
ഉ�രകടലാസ്
�ല�നിർ�യ ക�ാ�്
നടത��തിന്

1,50,000/-

ആെക �ക (C) 250000/-

Head of Account DD II (E)
WORKS

1 02.04.2018
�ീൈശലം േകാൺ�ാ�ിംഗ് &
റിയൽ എേ��് pvt Ltd

no.Eng/9100/ssus/2013 dtd
12.04.18

കാലടി �ഖ�േക��ിെല
േ�ഡിയം
നിർ�ാണം,�ൗഡ്
�പവത്കരണം എ�ീ
�വർ�ികൾ�ായി

49,00,000/-

2 15.05.2018
�ീ.ടി.�.�ധാകരൻ

അസി.എൻജിനീയർ

no.Eng/6782/ssus/2018 dtd
11.05.18

സർ�കലാശാല
കാ�ീനിെല
അ���പണികൾ�ായി

20,000/-

3 27.07.2018
�ീ.േജ�ബ് േജാൺ

സർ�കലാശാല എൻജിനീയർ

no.Eng/16422/ssus/2017 dtd
26.07.18

തി�ർ �ാേദശിക
േക��ിൽ േഹാ�ൽ
നിർ�ാണം �ാരംഭ
െചല�കൾ�്

40,000/-

4 18.12.2018
േകാ�് േഫാർഡ്

��ർ

no.Eng/14988/ssus/2017 dtd
15.12.18

കാലടി �ഖ�േക��ിൽ
െസെ��ൽ ആർ�്
േമൽ�രേയാ��ടിയ
ഓ�ൺ എയർ
ഓഡിേ�ാറിയം
നിർ�ി��തിന്

15,33,500/-

5 24.01.2019
അ�ൺ.െക.വി

ഓവർസീയർ

no.Eng/7594/ssus/2018 dtd
21.01.19

കായികവിഭാഗം
ആ�ിവി�ി െസ�റിൽ
െന�് �ാപി��തിന്

46,000/-

6 27.03.2019

േഡാ.ഇ.�േരഷ് ബാ�

െകായിലാ�ി �ാേദശിക
േക�ം

no.Eng/14509/ssus/2017 dtd
20.03.19

ഗാൽവാ�ം ഷീ�്
ഉപേയാഗി�് മഴ മറ,െറ�്
�ം എ�ിവ
നിർ�ി��തിന്

3,00,000/-

ആെക �ക (D) 6839500/-

�മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട ആെക �ക (A+B+C+D) 28096596/-



.
േജായി�് ഡയറ�ർ


