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തതീയതഡി. 09.06.2017

പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലയുപട 2015-16 വര്ഷപത
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1958 മസാര്ച്ചറ്റ് 4 നറ്റ് പകന്ദ്ര ഗവണ്പമനറ്റ് എടുത ശസാസ്ത്ര പഠനക സകബനഡിക്കുന
നയതതീരുമസാനങ്ങളഡില് പകരള ഗവണ്പമനഡിപന symbol of committment ആയഡിടറ്റ് 1971 ല്
പകസാച്ചഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി സസാപഡിതമസായഡി. സര്വ്വകലസാശസാലയുപട സസാപഡിത ലക്ഷര്യക
അമപ്ലൈഡറ്റ് സയന്സറ്റ്,
സസാപങ്കേതഡിക വഡിദര്യ,
വസാണഡിജര്യക, വര്യവസസായക, എനതീ
പമഖലകളഡില് ബഡിരുദസാനന്തര ബഡിരുദതഡിലക ഗപവഷണതഡിലക ഊനല് നല്കഡി
പകസാണ്ടുള്ള ഉനത വഡിദര്യസാഭര്യസാസതഡിപനവഡികസാസമസായഡിരുന.
1986 പഫബ്രുവരഡിയഡില് ഈ സസാപനക പകസാച്ചഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഓഫറ്റ് സയന്സറ്റ് &
പടപകസാളജഡി എന പപരഡില് പുനസകഘടഡികപപട്ടു.
ഉനത വഡിദര്യസാഭര്യസാസതഡിലക
ഗപവഷണതഡിലക മവദഗര്യക പനടുനതഡിനറ്റ് ആവശര്യമസായ സക്കൗകരര്യങ്ങള എലസാ
വകുപ്പുകളഡിലക ലഭര്യമസാണറ്റ്. രസാജര്യപത പ്രമുഖ ഗപവഷണപകന്ദ്രങ്ങളുക സപതണ് പനവല്
കമസാന്റുമസായഡി പചെര്നറ്റ് പ്രവര്തഡിക്കുനതഡിനസാല് ഈ സസാപനങ്ങളുപട റഡിപസസാഴക പഠന
ഗപവഷണ പ്രവര്തനങ്ങളഡില് ഉപയുക്തമസാകുനതഡിനറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡികറ്റ് കഴഡിയുനണ്ടറ്റ് .
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട അധഡികസാരക പ്രധസാനമസായുക സഡിന്ഡഡിപകററ്റ്, അകസാഡമഡികറ്റ്
കക്കൗണ്സഡില്, പസനററ്റ്, പബസാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ് സഡതീസറ്റ് എനഡിവയഡില് നഡിക്ഷഡിപ്തമസാണറ്റ്.
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്, എന്വപയസാണ്പമനല് സഡതീസറ്റ്, ഹമ്പ്യൂമസാനഡിറതീസറ്റ്. നഡിയമക, മമറന്
സയന്സറ്റ് , പസസാഷര്യല് സയന്സറ്റ് ആനറ്റ് പടപകസാളജഡി, എനതീ ശസാഖകള
ഉളപകളളുനതസാണറ്റ് അകസാദമഡികറ്റ് ഘടന. സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ആദര്യ സസാറമ്പ്യൂടറ്റ് 1986 പല
കുസസാററ്റ് ആകറ്റ് 34(1) വകുപറ്റ് പ്രകസാരക സര്കസാര് പുറപപടുവഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക പുതുകഡിയ
സസാറമ്പ്യൂടറ്റ് ഇതുവപര പുറപപടുവഡിച്ചഡിടഡില.
സര്വ്വകലസാശസാലകറ്റ് തൃകസാകരയഡിപല പ്രധസാന കസാമ്പസറ്റ് കൂടസാപത പകസാച്ചഡി
നഗരതഡിപന ഹൃദയഭസാഗത്തുളള പലകറ്റ്മസഡറ്റ് കസാമ്പസക ആലപ്പുഴജഡിലയഡില് കുടനസാടഡില്
ഒരു എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ് പകസാപളജറ്റ് കസാമ്പസമുണ്ടറ്റ്.
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട പ്രധസാന
കസാമ്പസഡില് 28 പഠന വകുപ്പുകളുക 13 പസനറുകളുക പ്രവര്തഡിക്കുന. സകസാശ്രയ
പമഖലയഡില് 3 എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ് പകസാപളജകളുക സര്വ്വകലസാശസാല നടത്തുന.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2) ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ തഡിയതഡി - 01.03.2017 മുതല് 23.05.2017 വപര
3) ഓഡഡിററ്റ് നടത്തുനതഡിനറ്റ് ചുമതലപപട ഉപദര്യസാഗസര്
ശ്രതീ. പക.ഡഡി വര്ഗതീസറ്റ്, പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
- 01.03.2017 മുതല് 15.05.2017 വപര
ശ്രതീമതഡി. റകലബതീവഡി പഡി എ, പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര് - 16.05.2017 മുതല് 31.05.2017 വപര

4) ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയ ഉപദര്യസാഗസര്
1. ശ്രതീ.കഡിപഷസാര് പതസാമസറ്റ്.എക, ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് (ഹ.പഗ)
2. ശ്രതീ. പ്രസനകുമസാര് എക. പഡി, ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് (ഹ.പഗ)
3. ശ്രതീമതഡി. ബഡിന. എസറ്റ്. നസായര് , ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര് (ഹ.പഗ)
4. ശ്രതീമതഡി. രശഡി . ആര്, ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര്
5. ശ്രതീ. അജഡിപമസാന്. പഡി. പഡി, അസഡിസനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര്
6. ശ്രതീമതഡി. ബഡിന സദസാനനന്, അസഡിസനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ഓഫതീസര്
7. ശ്രതീമതഡി. ആര്. പുഷ, സതീനഡിയര് പഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര്
8. ശ്രതീ. ശ്രഡിജഡിതറ്റ്. സഡി.ഡഡി, സതീനഡിയര് പഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര്
9. ശ്രതീമതഡി.മഷനഡി പഡി.എക , സതീനഡിയര് പഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര്
10. ശ്രതീമതഡി.ബബഡിത ബഡി. കുമസാര്, സതീനഡിയര് പഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര്
11. ശ്രതീമതഡി.അനഡിത ബഡി.പക, സതീനഡിയര് പഗഡറ്റ് ഓഡഡിറര്
12. ശ്രതീ. സപന്തസാഷറ്റ് പക.വഡി, ഓഡഡിറര്

5) ഓഡഡിററ്റ് കസാലയളവഡിപല യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഭരണസാധഡികസാരഡികള
മവസറ്റ് ചെസാന്സലര്

പഡസാ. പജ ലത

01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

രജഡിസസാര്

പഡസാ.പഡവഡിഡറ്റ് പതീറര്

01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര

ഫഡിനസാന്സറ്റ് ഓഫതീസര് ശ്രതീ.പസബസാസര്യന് ഔപസഫറ്റ് 01.04.2015 മുതല് 31.03.2016 വപര
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6) ഉളളടകക
ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടഡില് തസാപഴ പറയുന പ്രകസാരക 5 ഭസാഗങ്ങള ഉണ്ടറ്റ്.
ഭസാഗക 1
ഭസാഗക 2
ഭസാഗക 3
ഭസാഗക 4
ഭസാഗക 5

-

പപസാതു അവപലസാകനക
ഗസാന്റുകളുപട വഡിവരക
വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് കണക്കുകളഡിപല ഓഡഡിററ്റ് നഡിരതീക്ഷണങ്ങള.
പപസാതു വഡിവരങ്ങളുക ഓഡഡിററ്റ് പ്രതര്യവപലസാകനവുക.
അനുബനങ്ങള

7) സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല വകുപ്പുകളുപട ഓഡഡിററ്റ് പനസാടറ്റ് സ റ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ്
2012-13 സസാമ്പതഡികവര്ഷകവപര സര്വ്വകലസാശസാലയുപട വഡിവഡിധ വകുപ്പുകളഡില്
വസാര്ഷഡിക ഓഡഡിററ്റ് നടതഡി ഓഡഡിറഡില് കണ്ട വസ്തുതകള ഓഡഡിററ്റ് പനസാട്സറ്റ് മുപഖന
പുറപപടുവഡിച്ചഡിരുന. എനസാല് ബഹ. പലസാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറകറുപട
17.12.2014 പല
LF.15097/R2/2014 നമ്പര്
ഉതരവു
പ്രകസാരക
2013-14
സസാമ്പതഡികവര്ഷക മുതല് സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല വഡിവഡിധ വകുപ്പുകളുപട ഓഡഡിററ്റ് പനസാട്സറ്റ്
പ്രപതര്യകക പുറപപടുവഡിപകണ്ടതഡില എനറ്റ് നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുളളതഡിനസാല് പ്രപതര്യക ഓഡഡിററ്റ്
പനസാട്സറ്റ് പുറപപടുവഡിക്കുനഡില.
അതഡിനുപകരക
2015-16 വര്ഷക സര്വ്വകലസാശസാല
വകുപ്പുകളുപട ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയതഡില് കണ്ട പ്രധസാന പരസാമര്ശങ്ങള ഈ ഓഡഡിററ്റ്
റഡിപപസാര്ടഡിപന ഭസാഗക 3 ല് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
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ഭസാഗക 1
പപസാതു അവപലസാകനക
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1-1) ബജററ്റ്
2015-16 വര്ഷപത ബജററ്റ് സഡിന്ഡഡിപകറഡിപന 28.03.2015 തതീയതഡിയഡിപല 619.01
നമ്പര് തതീരുമസാന പ്രകസാരവുക, പുതുകഡിയ ബജററ്റ് 19.03.2016 പല 631.03 നമ്പര് തതീരുമസാനക
പ്രകസാരവുക പസാസസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ബജറ്റുക വസാര്ഷഡിക ധനകസാരര്യപതഡികകളുക സഡികഗഡിള എന്ടഡി
സമ്പ്രദസായതഡിലസാണറ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ്. 2015-16 വര്ഷപത ബജററ്റ് എസഡിപമററ്റ് പ്രകസാരമുളള
പ്രതതീക്ഷഡിത വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് കണക്കുകളുക തന്വര്ഷപത വസാര്ഷഡിക കണക്കുകള പ്രകസാരമുളള
യഥസാര്ത്ഥ വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് തുകകളുക തമഡില് വലഡിയ അന്തരക ഉണ്ടറ്റ് . ബജററ്റ് കണക്കുകള
യസാഥസാര്ത്ഥര്യ പബസാധപതസാപട തയസാറസാക്കുവസാന് ശ്രദ്ധഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പദ്ധതഡിപയതര
പചെലവുകളകറ്റ് 2015-16 ബജററ്റ് പ്രകസാരക അനുവദഡിച്ചതറ്റ് 8470.85 ലക്ഷമസായഡിരുനതറ്റ് പുതുകഡിയ
ബജറഡില് 3793.38 ലക്ഷമസായഡി. എനസാല് യഥസാര്ത്ഥ പചെലവറ്റ് 4433.58 ലക്ഷമസാണറ്റ്. പചെലവുകള
ബജററ്റ്
പപ്രസാവഡിഷനഡിലക
അധഡികരഡിക്കുനതറ്റ്
അഭഡികസാമര്യമല.
ഇകസാരര്യക
പ്രപതര്യകക
ശ്രദ്ധഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. വഡിശദസാകശങ്ങള ചുവപട പചെര്ക്കുന.
ക്രമ.
നക.

ഇനക

വരവുകള (ലക്ഷതഡില്)

പചെലവുകള (ലക്ഷതഡില്)

പ്രതതീക്ഷഡിത
വരവറ്റ്

പ്രതതീക്ഷഡിച്ച
പചെലവറ്റ്

1

SOE(non plan)

1756.04

2286.53

2326.51

2588.96

2

CUCEK(non plan)

1027.99

1297.28

1179.94

1250.45

3

KMSME(non plan)

496.43

570.56

476.49

389.74

യഥസാര്ത്ഥ
വരവറ്റ്

യഥസാര്ത്ഥ
പചെലവറ്റ്

സര്വ്വകലസാശസാലയുപട പദ്ധതഡി പദ്ധതഡിപയതര ഇനങ്ങളഡില് തന്വര്ഷപത
പചെലവറ്റ് കണക്കുകള തസാപഴ പകസാടുക്കുന.

യഥസാര്ത്ഥ വരവറ്റ്

ആപക വരവറ്റ്
(ലക്ഷതഡില്)

വര്യതര്യസാസക
(ലക്ഷതഡില്)

പദ്ധതഡി
പദ്ധതഡിപയതരക

ആപക പചെലവറ്റ്
(ലക്ഷതഡില്)

4205.26

4433.58

(-)228.32

14510.05

12257.82

2225.03

സര്വ്വകലസാശസാലയുപട സകസാശ്രയ സസാപനങ്ങളസായ SOE, CUCEK, KMSME യുപട
തന്വര്ഷപത പദ്ധതഡിപയതര വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് കണക്കുകള തസാപഴ പകസാടുക്കുന.
ആപക വരവറ്റ്
ആപക പചെലവറ്റ്
വര്യതര്യസാസക

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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(ലക്ഷതഡില്)

(ലക്ഷതഡില്)

(ലക്ഷതഡില്)

SOE

2286.52

2588.96

(-) 302.44

CUCEK

1297.28

1250.45

(+) 46.83

KMSME

570.56

389.74

(+) 180.82

2015-16 വസാര്ഷഡിക കണക്കുകള പ്രകസാരക SOE യുപട പചെലവറ്റ് വരവഡിപനകസാള അധഡികമസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ
പ്രവണത തുടരുനതറ്റ് സസാപനതഡിപന നഡിലനഡില്പഡിനറ്റ് ഭതീഷണഡിയസാകുക. മസാതമല ഇതറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാലയറ്റ് ഒരു ബസാധര്യതയസായഡി മസാറുനതഡിനുക ഇടയസാക്കുക. ആയതഡിനസാല് പദ്ധതഡിപയതര
പചെലവുകള കുറയ്ക്കുകപയസാ വരുമസാനക വര്ദ്ധഡിപഡിക്കുനതഡിനസാവശര്യമസായ പകസാഴകള നഡിലവഡിലള്ള
സക്കൗകരര്യങ്ങള ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് ആരകഭഡിക്കുകപയസാ പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്. KMSME യുപട 2015-16 വപരയുള്ള
കടക 428.39 ലക്ഷക രൂപയസാണറ്റ്. ബസാധര്യത കുറയ്ക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

1-2

വരവറ്റ് - പചെലവറ്റ് കണക്കുകളുപട ബസാര്ഗസാഫറ്റ്
2015-16 വരവപ് ഹചെലവകുകെള് (തകുകെ ലക്ഷതത്തില)

14000

12257.82

16000

12000

10000

വരവപ്
ഹചെലവപ്

2000

1250.45

1343.59

4000

389.74

6000

2588.96

4433.58

8000

0
നനനോന് പപ്ളനോന്
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12

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

1-3 ) വസാര്ഷഡിക ധനകസാരര്യ പതഡിക
1996 പല പകരളസാ പലസാകല് ഫണ്ടറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ചെടങ്ങളഡിപല ചെടക 15(3) പ്രകസാരക
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട 2015-16 പല വസാര്ഷഡിക കണക്കുകള 31.07.2016 നു മുമ്പസായഡി
ഓഡഡിറഡില് ഹസാജരസാപകണ്ടഡിയഡിരുന. എനസാല് 20.08.2016 പല സഡിന്ഡഡിപകററ്റ് പയസാഗതഡില്
ഇനക നക. 635.34 പ്രകസാരക അകഗതീകരഡിച്ച 2015-16 വര്ഷപത വസാര്ഷഡിക ധനകസാരര്യ പതഡിക
31.08.2016 ലസാണറ്റ് ഓഡഡിറഡില് ഹസാജരസാകഡിയഡിരഡിക്കുനതറ്റ് .
വസാര്ഷഡിക
കണക്കുകള
നഡിര്ദ്ദേഡിഷ്ട
സമയപരഡിധഡിയഡില്
ഓഡഡിറഡിനസായഡി
ഹസാജരസാക്കുനതഡിനറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല കര്ശന നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

1-4) സസാമ്പതഡിക വഡിശകലനക
1.4.1) പകസാച്ചഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡിപന സസാമ്പതഡികനഡില സകക്ഷഡിപ്തക (CUF)
മുനഡിരഡിപറ്റ്

1,19,50,73,309

വരവറ്റ്

2,45,26,99,344

ആപക

3,64,77,72,653

പചെലവറ്റ്

2,22,64,12,625

നതീകഡിബസാകഡി

1,42,13,60,028

പക.എക.എസറ്റ്.എക.ഇ ഫണ്ടഡിപന നതീകഡിബസാകഡി 4,28,38,836/- രൂപ കമഡി ബസാകഡി
കസാണഡിക്കുന. സര്വ്വകലസാശസാലയുപട കര്യസാഷ്ബസാലന്സഡില് പദ്ധതഡി വരവറ്റ് , പദ്ധതഡിപയതര
വരവറ്റ് , പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ്, എസറ്റ്.ഒ.ഇ, പക.എക.എസറ്റ്.എക.ഇ, കുപസകറ്റ്, പപന്ഷന് ഫണ്ടുക
ഉളപപടതസാണറ്റ്. സര്വ്വകലസാശസാലയുപട വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് പതഡിക 31.3.2016 വപരയുളളതറ്റ് വഡിവഡിധ
അകക്കൗണ്ടുകളുപട സസാമ്പതഡികനഡില (പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് ഉളപപപട) ഈ റഡിപപസാര്ടഡില്
അനുബനക (I A), (I B) എനഡിവ ആയഡി ഉളപപടുത്തുന.
1.4.2) സര്വ്വകലസാശസാല വകുപ്പുകളുപട സസാമ്പതഡികനഡില

സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല ഓപരസാ വകുപഡിനുക പഡിഡഡി അകക്കൗണ്ടുക ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ് അകക്കൗണ്ടുക
കൂടസാപത പഡിറഡിഎ, കണ്സല്ടന്സഡി തുടങ്ങഡിയ അകക്കൗണ്ടുകളുക ഉണ്ടറ്റ്. വകുപ്പുകളുപട ഓഡഡിറഡില്
ഇവ പരഡിപശസാധഡിച്ചറ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് പചെയ്യുനണ്ടറ്റ്. ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്. , പഡിഡഡി അകക്കൗണ്ടുകളുപട
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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നതീകഡിബസാകഡികള ഓഡഡിററ്റ് പനസാട്ടുകളഡില് നഡിനക എടുതറ്റ് അനുബനക II ആയഡി ഈ
റഡിപപസാര്ടഡിപനസാപക ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
1.4.3) പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ്

സര്വ്വകലസാശസാലയുപടയുക സകസാശ്രയ
സസാപനങ്ങളുപടയുക പപന്ഷന് ഫണ്ടഡിപന
സസാമ്പതഡിക നഡില തസാപഴ പചെര്ക്കുന. 2015-16 വര്ഷക പപന്ഷന് ഫണ്ടഡില് നഡിനക
പചെലവഡില.
മുന്ബസാകഡി

25,66,10,329

വരവറ്റ്

2,05,54,011

ആപക

27,71,64,340

പചെലവറ്റ്

ഇല.

നതീകഡിബസാകഡി

27,71,64,340

1.4.4) പപന്ഷന് പചെലവുകളുപട സകക്ഷഡിപ്തക

പപന്ഷന്/ഫസാമഡിലഡി പപന്ഷന്

22,48,64,880

ഡഡി.സഡി.ആര്.ജഡി

2,33,17,279

പടര്മഡിനല് സറണ്ടര്

2,06,67,049

ലതീവറ്റ് സസാലറഡി & പപന്ഷന്
പകസാണ്ടഡിബമ്പ്യൂഷന്
കമമ്പ്യൂപടഷന്
പപ്രസാ-പററ പപന്ഷന്
ആപകത്തുക

1,79,445
3,58,21,701
0
30,48,50,354

സര്വ്വകലസാശസാലയുപട പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് എനതറ്റ് സഡിര നഡിപക്ഷപമസാണറ്റ് . ആയതഡിനസാല്
പപന്ഷന് പചെലവുകള സര്വ്വകലസാശസാലയുപട പപസാതുഫണ്ടഡില് നഡിനമസാണറ്റ് നടതഡിയഡിട്ടുളളതറ്റ് .
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1.4.5) പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് സകക്ഷഡിപ്തക

മുനഡിരഡിപറ്റ്

46,65,49,673

വരവറ്റ്

14,51,77,671

ആപക

61,17,27,344

പചെലവറ്റ്

13,43,59,398

നതീകഡിബസാകഡി

47,73,67,946

1-5) പദ്ധതഡികളുപട സഡിതഡിവഡിവരങ്ങള
സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് 2015-16 സസാമ്പതഡികവര്ഷക നടപഡിലസാകഡിയ പദ്ധതഡികള
സകബനഡിച്ച വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
31.03.2015 ല് നടപസാകസാന് ബസാകഡിയുള്ള പദ്ധതഡികള - 72
2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷക ആരകഭഡിച്ച പദ്ധതഡികള - 22
2015-16 ല് പൂര്തഡിയസാകഡിയ പദ്ധതഡികള
- 16
(മുന് വര്ഷങ്ങളഡില് ആരകഭഡിച്ചതറ്റ് ഉളപപട)
31.03.2016 ല് പൂര്തഡിയസാകസാന് ബസാകഡിയുള്ള പദ്ധതഡികള - 78
2015-16 ല് പദ്ധതഡികള പരഡിപശസാധഡിച്ചറ്റ് വഡിനഡിപയസാഗ സസാക്ഷര്യപതക നല്കഡിയതഡിപന
വഡിവരങ്ങള അനുബനക (V) ആയഡി ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
1-6) സര്വ്വകലസാശസാലയുപടയുക വകുപ്പുകളുപടയുക ഓഡഡിററ്റ് നടതഡിയതഡില് കണ്ട പ്രധസാന
പരസാമര്ശങ്ങള
1-6-1) സകസാശ്രയ സസാപനതഡിപല സര്കസാര് അകഗതീകസാരമഡിലസാത തസഡികകളഡിപല
ജതീവനകസാര്കറ്റ് CUF ല് നഡിനറ്റ് പപന്ഷന് നല്കുവസാനുള്ള തതീരുമസാനക
അകഗതീകരഡിക്കുനഡില
കുസസാറഡിപല
സകസാശ്രയ
പമഖലയസായ
സ്കൂള
ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗഡിപല
ഗവ.അകഗതീകൃതമലസാത തസഡികകളഡിപല ജതീവനകസാര്കറ്റ് സസാറമ്പ്യൂടറഡി വകുപഡിപല ജതീവനകസാര്കറ്റ്
നല്കുനതുപപസാപല KSR പ്രകസാരക പപന്ഷനുക, പപന്ഷന് ആനുകൂലര്യങ്ങള സര്വ്വകലസാശസാല
ഫണ്ടഡില് നഡിനക നല്കസാനുള്ള സഡിന്ഡഡിപകറഡിപന 12.11.2014 പല (616.09) നക.
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തതീരുമസാനതഡിപന ഈ ഓഫതീസഡിപല 15.4.2016 പല പക.എസറ്റ്.എ (എസറ്റ്.ടഡി.യു) എ 6268/2016 നമ്പര് കതറ്റ് പ്രകസാരക
എതഡിര്തഡിട്ടുള്ളതസാണറ്റ് . മസാതവുമല അകക്കൗണ്ടനറ്റ്
ജനറലഡിപന 2012-14 ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടഡിലക സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ഈ നതീകപത
എതഡിര്തഡിട്ടുള്ളതുമസാണറ്റ്. കുസസാറഡിപല സകസാശ്രയ സസാപനങ്ങളഡിപല അകഗതീകസാരമഡിലസാത
തസഡികകള പമയഡിന് കസാമ്പസമസായഡി ലയഡിപഡികണക എന യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട ആവശര്യപത
ഉനത വഡിദര്യസാഭര്യസാസ വകുപറ്റ് 20.10.2014 പല 18852/B2/14/H.Edn നമ്പര് കതറ്റ് പ്രകസാരക
നഡിരസഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതസാണറ്റ്. ഇതറ്റ് സകബനഡിച്ച പരസാമര്ശക ഈ ഓഫതീസഡിപല 2014-15 പല ഓഡഡിററ്റ്
റഡിപപസാര്ടഡിലക
ഉള്ളതസാണറ്റ്
(ഖ.1-7).
എനസാല്
ഈ
എതഡിര്പ്പുകപളപയസാപക
അവഗണഡിച്ചുപകസാണ്ടറ്റ് സഡിന്ഡഡിപകറഡിപന 17.12.16 പല 638-ാസാക മതീറഡികഗഡിപല അജണ ഐറക
നക.7 ആയ SOE പല പപ്രസാഫസര്മസാരസായഡി വഡിരമഡിച്ച ശ്രതീ.പക.പഡി.ശങ്കേര നസാരസായണന് നസായര്,
പഡസാ.വര്ഗതീസറ്റ് പപസാള എനഡിവര്കറ്റ് CUF ല് നഡിനറ്റ് എലസാ പപന്ഷന് ആനുകൂലര്യങ്ങളുക
നല്കസാന് തതീരുമസാനഡിച്ചറ്റ് Ad.F1/Pension/2017 തതീയതഡി 10.01.2017 ആയഡി ഉതരവറ്റ്
പുറപപടുവഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതസാണറ്റ്. ഗവണ്പമനഡിപന വര്യക്തമസായ ഉതരവറ്റ് ഇതഡിന്പമല് ലഭഡികസാപത
സര്കസാരഡിനറ്റ് സസാമ്പതഡിക ബസാദ്ധര്യത ഉണ്ടസാക്കുന ഈ നടപടഡിപയ ഈ ഓഫതീസറ്റ്
അകഗതീകരഡിക്കുനഡില.
മസാതവുമല, ഈ വഡിധതഡില് സര്കസാര് അകഗതീകരഡികസാത
തസഡികകളഡിപല ജതീവനകസാര്കറ്റ് സര്കസാര് നഡിരകഡില് പപന്ഷന് ആനുകൂലര്യങ്ങള നല്കുനതു
വഴഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡികറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് നഷ്ടപപടുവസാനഡിടയസായസാല് പ്രസ്തുത നഷ്ടക ആയതറ്റ് അകഗതീകരഡിച്ചറ്റ്
നല്കുന അധഡികസാരഡികളുപട ബസാദ്ധര്യതയസായഡി കണകസാകഡി ഈടസാക്കുനതസാണറ്റ് . ആയതഡിനസാല്
മുകളഡില് പ്രതഡിപസാദഡിച്ചഡിട്ടുള്ള ജതീവനകസാര്കറ്റ് മുഴുവന് പപന്ഷന് ആനുകൂലര്യങ്ങളുക CUF ല് നഡിനറ്റ്
നല്കസാനുള്ള യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട നടപടഡിക്രമക പതറസാപണനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് വഡിലയഡിരുത്തുന.
സകസാശ്രയ സസാപനങ്ങളഡിപല ജതീവനകസാരുപട ശമ്പളവുക പപന്ഷനുക സകസാശ്രയ ഫണ്ടഡില്
നഡിനക മസാതപമ പചെലവഴഡികസാന് പസാടുള. ഇതരക ജതീവനകസാര്ക്കുളള പപന്ഷന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി
ഫണ്ടഡില് നഡിനക പചെലവഴഡിച്ചസാല് നഡിലവഡിലള്ള സസാറമ്പ്യൂടറഡി പപന്ഷന് ഭസാവഡിയഡില് നല്കസാന്
കഴഡിയസാത വരുക.
1-6-2) പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട അകഗതീകൃത പകസാപളജകളഡില് നഡിനക ലഭഡിപകണ്ട
ഫതീസഡിപന കുടഡിശഡിക സകബനഡിച്ചറ്റ് .
33 സസാപനങ്ങളസാണറ്റ് കുസസാറഡിപന അകഗതീകൃത പകസാപളജകളസായഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . ഇവയഡില് നഡിനക
വസാര്ഷഡിക അകഗതീകസാര ഫതീസറ്റ് ഓപരസാ വര്ഷവുക യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില് അടപകണ്ടതസാണറ്റ് . 201516 അദ്ധര്യയന വര്ഷക മുതല് എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ് പകസാപളജകള APJ അബ്ദുളകലസാക പടകഡികല്
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡിപലകറ്റ് പചെര്കപപടതഡിനസാല് തുടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളഡില് അകഗതീകസാര ഫതീസഡിപന
ആനുപസാതഡികമസായ തുക മസാതപമ യൂണഡിപവഴഡിറഡികറ്റ് ലഭഡിക്കുനള. എനസാല് ഫതീസഡിനങ്ങളുപട
രജഡിസര് പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് 2015-16 വര്ഷതഡില് തൃകസാകര പമസാഡല് എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്
പകസാപളജഡില് നഡിനക റഡിസര്ച്ചറ്റ് ഫതീസഡിനതഡില് 3,30,760/-രൂപ കുടഡിശഡിക വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. (പപജറ്റ്
78, പവസാളര്യക 1) സസാപനതഡില് നഡിനക കുടഡിശഡിക തുക ലഭഡിക്കുനതഡിനുപവണ്ട നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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1-6-3) പപന്ഷന് പറഡിയതഡിനുപശഷക വതീണ്ടുക കരസാര് വര്യവസയഡില് പജസാലഡിയഡില്
തുടരുനതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് .
പകസാച്ചഡി സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനക പപന്ഷന് പറ്റുന ജതീവനകസാര് പപന്ഷനസാകുനതഡിപന
പഡിപറന മുതല് കരസാറടഡിസസാനതഡിലക, ദഡിവസപവതനതഡിലക വതീണ്ടുക പജസാലഡിയഡില്
തുടരുനതസായഡി കപണ്ടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഒരസാള പപന്ഷന്
പറ്റുനതു മൂലമുണ്ടസാകുന ഒഴഡിവറ്റ്
സര്കസാരഡിപലകറ്റ്
അറഡിയഡിക്കുകയുക
ഒഴഡിവറ്റ്
നഡികത്തുവസാന്
പവണ്ട
നടപടഡികള
സകതീകരഡിക്കുകയുമസാണറ്റ് പവണ്ടതറ്റ്. പല തസഡികകളഡിപലക്കുക ഇപ്രകസാരക ഒഴഡിവറ്റ് നഡികത്തുനതഡിനറ്റ്
റസാങ്കേറ്റ് ലഡിസറ്റ് നഡിലനഡില്പകയസാണറ്റ് കരസാറടഡിസസാനതഡിലക ദഡിവസ പവതനതഡിനുക ആപള
നഡിയമഡിക്കുനതറ്റ്. ഇതറ്റ് ശരഡിയസായ നടപടഡിയല. അഭര്യസ വഡിദര്യരുക പതസാഴഡില് രഹഡിതരുമസായ
അപനകക പപര്കറ്റ് പജസാലഡി ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഇപ്രകസാരമുള്ള നഡിയമനങ്ങള തടസ്സമസാകുകയസാണറ്റ് .
മസാതമല സര്വ്വകലസാശസാല ഫണ്ടഡില് നഡിനതപന ഒപര ആളകറ്റ് പപന്ഷനുക പവതനവുക
ലഭഡികസാന് ഇടവരുന. ഇതരതഡില് പപന്ഷനുക പവതനവുക പറ്റുനതറ്റ് നഡിയമലകഘനമസാണറ്റ് .
പപന്ഷന് പറഡിയ ഒരസാപള തസാല്കസാലഡികമസാപയസാ സഡിരമസാപയസാ വതീണ്ടുക നഡിയമഡിക്കുനതറ്റ്
സര്കസാര് അനുമതഡിപയസാടറ്റ് കൂടഡി മസാതമസായഡിരഡികണക.
എനസാല് സര്വ്വകലസാശസാലയഡില്
സര്കസാര് അനുമതഡിയഡിലസാപത തപന പപന്ഷനസാകുനവപര വതീണ്ടുക നഡിയമഡിച്ചുവരുനതറ്റ്
ഗക്കൗരവതരമസായ നഡിയമലകഘനമസായഡി ഓഡഡിററ്റ് വതീക്ഷഡിക്കുന. ഇപ്രകസാരക നടതഡിയ ചെഡില
നഡിയമനങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1) യൂണഡിപവഴഡിറഡി എഞഡിനതീയറസായഡി 31.03.2011 ല് റഡിടയര് പചെയ ശ്രതീമതഡി. പഡി. സതഡിപയ
കരസാര് അടഡിസസാനതഡില് വതീണ്ടുക നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
2) പസകമ്പ്യൂരഡിറഡി ഓഫതീസറസായഡി 31.01.2016 ല് റഡിടയര് പചെയ ശ്രതീ. സപരഷറ്റ് ബസാബു ടഡി.വഡിപയ
കരസാര് അടഡിസസാനതഡില് വതീണ്ടുക നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
3) ഡമ്പ്യൂപ്ളഡിപകറര് ഓപപറററസായഡി 31.12.2016 ല് റഡിടയര് പചെയ ശ്രതീ.സനര്ലസാലഡിപന കരസാര്
അടഡിസസാനതഡില് വതീണ്ടുക നഡിയമഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
1.6.4) പര്പച്ചസറ്റ് ചെടങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസായ വസാങ്ങലകള
പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപന അനുബനക ഒനറ്റ് (IV) 1 പ്രകസാരക പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ്
മസാനുവലഡിപല വര്യവസകള പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലകറ്റ് ബസാധകമസാണറ്റ് .
ഈ മസാനുവലഡിപല ഖണഡിക 7.4 അനുസരഡിച്ചറ്റ് 15000/-മുതല് 1,00,000/- രൂപ വപരയുള്ള
വസാങ്ങലകള കകപടഷന് ക്ഷണഡിച്ചസാണറ്റ് നടപതണ്ടതറ്റ്.
എനസാല് സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല
വഡിവഡിധ വകുപ്പുകളഡില് വസാങ്ങലകള ഇപ്രകസാരക കകപടഷന് ക്ഷണഡികസാപത സകകസാരര്യ
സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനക പനരഡിടസാണറ്റ് വസാങ്ങുനതറ്റ്. ഇതറ്റ് ക്രമ വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്.
കൂടസാപത പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവല് ഖണഡിക 6.1 പ്രകസാരക ഒരു വര്ഷപതകറ്റ്
പസസാറഡിപന ആവശര്യകത നഡിര്ണ്ണയക നടപതണ്ടതസാണറ്റ്. വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകത കൃതര്യമസായഡി
മുന്കൂടഡി നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുവസാന് സസാധഡിക്കുന ഒരഡിനമസാണറ്റ് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള. എനസാല്
സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല വഡിവഡിധ വകുപ്പുകളഡില് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള, ഇപ്രകസാരക വസാര്ഷഡിക
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതസാപത പല തവണയസായഡിടസാണറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . വസാര്ഷഡിക
ആവശര്യകത നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചറ്റ് കകപടഷന് മുഖസാന്തഡിരക ഒറതവണയസായഡി പസഷനറഡി വസാങ്ങുനതഡിനറ്റ്
പകരക പല തവണയസായഡി വസാങ്ങുന നടപടഡി ക്രമപ്രകസാരമല.
1.6.5) നസാഷണല് പസനര് പഫസാര് അകകസാടഡികറ്റ് അനഡിമല് പഹല്തറ്റ് (NCAAH) - നറ്റ്
അടഡിസസാന സക്കൗകരര്യങ്ങള ലഭര്യമസാക്കുനതഡില് യൂണഡിപവഴഡിറഡി അലകഭസാവക വരുത്തുന .
ശസാസ്ത്രക സമൂഹ നന്മയറ്റ് എന കസാഴ്ചപസാപടസാപട 2000 -മസാണ്ടറ്റ് ജനുവരഡി 18 -നറ്റ്
സസാപഡിതമസായ 'Centre for Fish Disease Diagnosis and Management' എന സസാപനക
2006 -ല് 'National Centre for Aquatic Animal Health' എനറ്റ് പുനര്നസാമകരണക
പചെയപപടുകയുക, തുടര്നറ്റ് ജലജതീവഡികളുപട ആപരസാഗര്യ സകരക്ഷണതഡിനസായുള്ള പകന്ദ്രതഡിപന
സകഭസാവനകള കണകഡിപലടുതറ്റ് Network for Aqua culture centre in Asia pacific
(NACA) -പന ജലജതീവഡികളുപട ആപരസാഗര്യസകരക്ഷണതഡിനസായുള്ള പ്രസാപദശഡിക പകന്ദ്രമസായഡി
അകഗതീകരഡിക്കുകയുക പചെയഡിട്ടുള്ളതസാണറ്റ് ഈ സസാപനക. മസാതവുമല അകകസാകളച്ചറഡിലക സമൂദ
മജവശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക വഡിദര്യയഡിലള്ള (മമറന് ബപയസാപടപകസാളജഡി) ഈ പകന്ദ്രതഡിപന
സകഭസാവനകള കണകഡിപലടുതറ്റ് മജവ ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക വഡിദര്യയഡിലള്ള മസാനവവഡിഭവപശഷഡി
വഡികസനതഡിനസായുള്ള പദശതീയ ശകഖലയുപട ഭസാഗമസായഡി പകന്ദ്ര ഗവണ്പമനഡിപന മജവ ശസാസ്ത്ര
സസാപങ്കേതഡിക വകുപറ്റ് ' എക.പടകറ്റ് മമറന് ബപയസാപടപകസാളജഡി എന ഗപവഷണസാധഡിഷഡിതമസായ
ഒരു അകസാദമഡികറ്റ് പപ്രസാഗസാക ഈ പകന്ദ്രതഡിനറ്റ് അനുവദഡിച്ചറ്റ് നല്കുകയുക സസാമ്പതഡിക സഹസായക
നല്കുകയുക പചെയ്തു വരുന.
നതീണ്ട പതഡിനസാറു വര്ഷകസാലപത നഡിരന്തരമസായ ഗപവഷണ തപസര്യയഡിലൂപട
സമൂഹതഡിനറ്റ്, പ്രപതര്യകഡിച്ചറ്റ് മതര്യകര്ഷകര്കറ്റ്, ആവശര്യമസായ നഡിരവധഡി ഉല്പനങ്ങളസാണറ്റ് ഈ
പകന്ദ്രക വഡികസഡിപഡിപച്ചടുതഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
നഡിരവധഡി കര്ഷകരുക വര്യവസസായ സകരകഭകരുക
തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപന പ്രതഡിനഡിധഡികളുക സസാമൂഹഡിക സകരകഭകരുക മണ്ണറ്റ്, ജലക, മജവ
സസാമ്പഡിളുകള ഇവയുപട പരഡിപശസാധനകസായുക, നതീണ്ട ഗപവഷണതഡിലൂപട വഡികസഡിപഡിപച്ചടുത
ഉല്പനങ്ങള വസാങ്ങുവസാനുക സസാപങ്കേതഡിക ഉപപദശതഡിനസായുക അനുദഡിനക ഈ പകന്ദ്രക
സനര്ശഡിക്കുന.
ഇതരതഡില് പദശതീയ/അന്തര്പദശതീയ തലതഡിലക ശ്രദ്ധ പകന്ദ്രതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള ഈ
പകന്ദ്രതഡിനറ്റ് സക്കൗകരര്യപ്രദമസായ ഒരു പകടഡിടക ഇല. പ്രതഡിവര്ഷക ഏകപദശക രണ്ടര പകസാടഡി
രൂപയുപട വരവറ്റ്-പചെലവുകള നടക്കുന ഈ സസാപനതഡിനറ്റ് ഒരു ഓഫതീസറ്റ് സകവഡിധസാനക
യൂണഡിപവഴഡിറഡി അനുവദഡിച്ചഡിടഡില. 31.08.2016 -പല UO No. Ad.A1/20/DR/2015 പ്രകസാരക
31.08.2016 മുതല് മസാതമസാണറ്റ് സഡിന്ഡഡിപകറഡിപന അനുമതഡിപയസാപട അസഡിസനഡിപന ഒരു
തസാല്കസാലഡിക തസഡിക ആരകഭഡിച്ചതറ്റ്.
ഈ അസഡിസനഡിനറ്റ് ഇരഡികസാന് ഓഫതീസറ്റ്
ഇലസാതതഡിനസാല് ലസാബഡില് ആണറ്റ് ഇരഡിക്കുനതറ്റ്.
ആയതഡിനസാല് 2015-16 വപരയുള്ള
കസാലഘടതഡില് വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് കണക്കുകളകറ്റ് ആവശര്യമസായ പ്രധസാന പരഖകളസായ
കര്യസാഷ്ബുകറ്റ്, എസറ്റ്. ആര് രജഡിസര്, സഡി. ബഡി. രജഡിസര്, പസസാകറ്റ് രജഡിസര് , ആസഡി രജഡിസര്,
പചെകറ്റ് രജഡിസര് മുതലസായവ എഴുതഡി സൂക്ഷഡിക്കുനഡില.
ഇവഡിപടയുള്ള പല കണക്കുകളുക
ഗപവഷണ വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുക, ഫസാകല്റഡികളുക, ഡയറഡിയഡിലക മറ്റുമസായസാണറ്റ് എഴുതഡി
സൂക്ഷഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഗപവഷണങ്ങളക്കുക മററ്റ് പ്രവര്തനങ്ങളക്കുക ഉപപയസാഗഡിപകണ്ട ഇവരുപട
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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വഡിലപപട സമയക ഇതഡിനസായഡി നതീകഡിപവപകണ്ടഡി വരുനതറ്റ് ശരഡിയസായ പ്രവണതയല. 8 ഓളക
M.Tech വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുക പതഡിനപഞസാളക ഗപവഷണ വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുക ഉള്ള ഈ
സസാപനതഡില് അവര്കറ്റ് സക്കൗകരര്യപ്രദമസായഡി ഉപപയസാഗഡികസാനുള്ള മലബ്രറഡി സകവഡിധസാനവുക
ഇല.
പകസാടഡികണകഡിനറ്റ്
രൂപ
വഡിലപഡിടഡിപ്പുള്ളതുക,
പ്രവര്തനക്ഷമമസായതുമസായ
യന്ത്രസസാമഗഡികള പലതുക മുന്പറ്റ് മമറന് കര്യസാകമ്പസഡിപന ഡയറകറുപട കകസാര്പടഴറ്റ് ആയഡി
പ്രവര്തഡിച്ചഡിരുന ഈ പകടഡിടതഡിപന അടുകളയഡിലക വരസാന്തയഡിലക കസാര് പപസാര്ച്ചഡിലക
മുറഡികളഡിലക മറ്റുമസായഡി സജതീകരഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതറ്റ് വളപര പരഡിതസാപകരമസാണറ്റ് . 2010-11 മുതലക
നഡിലവഡിലക AICTE -യുപട അകഗതീകസാരക പനടഡിയഡിട്ടുള്ള ഈ സസാപനതഡിപലകറ്റ് നപലസാരു
പ്രപവശന കവസാടക പപസാലമഡിലസാതതറ്റ് വളപര വലഡിയ ഒരു നമ്പ്യൂനതയസാണറ്റ്.
ഭസാവഡിയഡില് പസനര് ഓഫറ്റ് എകലന്സറ്റ് ആയഡി മസാറസാവുന ഈ പകന്ദ്രതഡിനറ്റ് പവണ്ട
ആവശര്യമസായ പരഡിഗണനകള യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട ഭസാഗതറ്റ് നഡിനണ്ടസാപകണ്ടതസാണറ്റ് .
ആയതഡിനസാല്
NCAAH നറ്റ് ആവശര്യമസായ അടഡിസസാന സക്കൗകരര്യങ്ങളുക ഓഫതീസറ്റ്
സകവഡിധസാനവുക
പവണ്ടത
ജതീവനകസാപരയുക
അനുവദഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
മുന് വര്ഷങ്ങളഡിപല ഓഡഡിററ്റ് പനസാടറ്റ്സഡില് സൂചെപഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ് പപസാപല 2015-16
വര്ഷതഡിലക വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് കണക്കുകള പരഡിപശസാധഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശര്യമസായ രജഡിസറുകള
ഒനക പരഡിപസാലഡിച്ചഡിടഡില. ആയതഡിനസാല് ഹസാജരസാകഡിയ പരഖകള മസാതപമ പരഡിപശസാധഡികസാന്
സസാധഡിച്ചുള.

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഭസാഗക 2
ഗസാന്റുകള
ഇന്പവസ്റ്റുപമന്റുകള

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2-1) വഡിവഡിധ വഡിഭസാഗങ്ങളഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച ഗസാന്റുകള
2015-16 വര്ഷക ലഭഡിച്ച ഗസാനഡിപന വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1

സകസസാന സര്കസാരഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച പനസാണ് പ്ലൈസാന് ഗസാനറ്റ്

80,43,00,000

2

സകസസാന സര്കസാരഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച പ്ലൈസാന് ഗസാനറ്റ്

18,06,73,000

3

യു.ജഡി.സഡിയഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച ഗസാനറ്റ്

81,22,336

4

സകസസാന സര്കസാരഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച ഗസാനറ്റ്

49,50,000

5

ഇന്തര്യസാ ഗവണ്പമനഡിതര ഗസാന്റുകള

6

മററ്റ് ഏജന്സഡികളഡില് നഡിനളള ഗസാന്റുകള

7

1,09,99,964
7,15,591

പഠന സഹസായക

7.1 സകസസാന സര്കസാര്
7.2 Interest on plan investments

2,01,99,000
89,06,769

7.3 ഇന്തര്യസാ ഗവണ്പമനഡിതര ധനസഹസായക
7.4 യു.ജഡി.സഡി (Deen Dayal Upadhyaay Kaushal Kendra)
7.5 മററ്റ് ഏജന്സഡികള
8

-2,30,00,000
1,27,527

പസസാളര്ഷഡിപ്പുകള

8.1 സകസസാന സര്കസാര്
8.2 യു.ജഡി.സഡി

17,00,000
4,04,75,029

8.3 ഇന്തര്യസാ ഗവണ്പമനഡിതര ധനസഹസായക

99,75,201

8.4 മററ്റ് ഏജന്സഡികള

51,99,808

8.5 പസസാളര്ഷഡിപറ്റ്/മപ്രസസറ്റ്
9

2,51,469

സതീമുകള

9.1 സകസസാന സര്കസാര്
9.2 യു.ജഡി.സഡി

-29,61,507

9.3 ഇന്തര്യസാ ഗവണ്പമനഡിതര ധനസഹസായക

9,25,45,791

9.4 മററ്റ് ഏജന്സഡികള

1,49,24,432

ആപക വരവറ്റ്

1,23,00,27,424

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2-2) ഇന്പവസറ്റ് പ മന്റുകള
സര്വ്വകലസാശസാല രജഡിസസാറുപട പപരഡില് ഇന്പവസ്റ്റു പചെയഡിട്ടുളള തുകകളുപട വഡിശദ വഡിവരക തസാപഴ
പചെര്ക്കുന.
പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് ഇന്പവസറ്റ്പമനറ്റ്
43,38,45,915
ജനറല് ഫണ്ടറ്റ് & മററ്റ് ഫണ്ടറ്റ്
ഇന്പവസറ്റ്പമനറ്റ്
(12,38,13,210 + 10,64,54,280)

23,02,67,490

SOE ഇന്പവസറ്റ്പമനറ്റ്

17,27,20,636

CUCEK ഇന്പവസ്റ്റുപമനറ്റ്

8,81,19,448

പകസാര്പസറ്റ് എന്പഡസാവ്പമനറ്റ്സറ്റ്
ആപക

36,43,184
92,85,96,673

വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക III (a,b,c,d,e) ല് പചെര്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

2-3) പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് ഇന്പവസ്റ്റുപമന്റുകളുപട വഡിവരക തസാപഴ പചെര്ക്കുന
ജനറല് ഫണ്ടറ്റ് (CUF)
SOE

ഫണ്ടറ്റ്

55,47,202
13,59,88,296

KMSME ഫണ്ടറ്റ്

33,32,793

CUCEK ഫണ്ടറ്റ്

13,22,96,049

ആപക

27,71,64,340

വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക III(f,g,h,i) ല് പചെര്തഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.

2-4) എന്പഡസാവ്പമന്റുകള
എന്പഡസാവ്പമന്റുകളുപട വഡിവരക പചെര്ക്കുന.
പ്രസാരകഭബസാകഡി
- 35,53,184/പുതഡിയവ
90,000/വര്ഷസാവസാസസാന ബസാകഡി - 36,43,184/എന്പഡസാവ്പമന്റുകളുപട പലഡിശ ഇനതഡില് തന്വര്ഷക 2,79,410 രൂപ ലഭഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എന്പഡസാവ്പമന്റുകള സകബനഡിച്ച വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക IV ആയഡി ഉളപപടുത്തുന.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഭസാഗക 3
വരവു പചെലവു കണക്കുകളഡിപല
ഓഡഡിറ്റു നഡിരതീക്ഷണങ്ങള

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3-1) 2006 യു . ജഡി . സഡി / എ . ഐ . സഡി . റഡി . എ ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക - ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് തതീയതഡി
പതറസായഡി അനുവദഡിച്ചതഡിലൂപട - 41,83,236/- രൂപ അധഡികക നല്കഡി
2006
യു.ജഡി.സഡി ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക സര്കസാര് ഉതരവറ്റ് നക.
(പഡി)/58/2010/എച്ചറ്റ്.ഇ.സഡി.എന് തഡിയതഡി 27.3.2010 എ.ഐ.സഡി.റഡി.ഇ ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക
സര്കസാര് ഉതരവറ്റ് നക.389/10/H.Edn. തഡിയതഡി 7.12.2010 എനഡിവ പ്രകസാരക
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില് നടപഡിലസാകഡി യു.ജഡി.സഡി ശമ്പള പരഡിഷ്കരണ ഉതരവഡിപന Appendix V,
Clause II,V പ്രകസാരക 1.1.2006 opt പചെയ്യുന അദ്ധര്യസാപകര്കറ്റ് 1.7.2006 ല് ഇന്ക്രഡിപമനഡിനറ്റ്
അര്ഹതയുണ്ടറ്റ്. എനസാല് 1.2.2006 മുതലള്ള ഓപ്ഷന് തതീയതഡി വരുന ജതീവനകസാര്കറ്റ്
1.7.2007 ല് മസാതമസാണറ്റ് ശമ്പള പരഡിഷ്കരണ പശഷമുള്ള ആദര്യ ഇന്ക്രഡിപമനഡിനറ്റ് അര്ഹത.
എനസാല് ചുവപട പചെര്ക്കുന ജതീവനകസാര്കറ്റ് 1.2.2006 മുതലള്ള ഓപ്ഷന് തതീയതഡികളഡിലക
1.7.2006 ല് ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് നല്കുകയുണ്ടസായഡി. ഈ ഓഫതീസഡിസല് നഡിനക എല്.എഫറ്റ്.
(കുസസാററ്റ്)/എ 4/303/15 തതീയതഡി 25.4.15 കതറ്റ് പ്രകസാരക ഇതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമപലനറ്റ്
ചൂണ്ടഡികസാണഡിച്ചഡിരുന. വഡിശദസാകശങ്ങള ചുവപട പചെര്ക്കുന.
I യു . ജഡി . സഡി
അദ്ധര്യസാപകപന പപരറ്റ്

ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ്

കുടഡിശഡിക
ഇനതഡിപല
കസാലയളവറ്റ്

അധഡികക
നല്കഡിയ
തുക

1

പഡസാ.അരുണസാചെലക.പഡി.
പപ്രസാഫസര്

അപ്മളഡറ്റ്
ഇകപണസാമഡികറ്റ്

2

പഡസാ.സകറഡിയ.പക.എ

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
മസാര്ച്ചറ്റ് 2010മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡതീസറ്റ് മസാര്ച്ചറ്റ് 2013

3

പഡസാ.പസബസാസര്യന്.വഡി.എസറ്റ് സ്കൂള ഓഫറ്റ്
സഡതീസറ്റ്

4

പഡസാ.വഡി.ശഡിവസാനനന്
ആചെസാരഡി, പപ്രസാഫസര്

എന്വപയസാണ്പമനല്
സഡതീസറ്റ്.

മസാര്ച്ച 10
നവക.15

8,30,209

5

സഡി.എ.ബസാബു, പപ്രസാഫസര്

അററ്റ്പമസാസ്ഫറഡികറ്റ്
സയന്സറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
മസാര്ച്ചറ്റ് 2016

2,53,608

6

പഡസാ.പസലതീന മസാതല്യു, ,,

ഇന്ഡസഡിയല്
ഫഡിഷറതീസറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
പഫബ്രു. 2016

46,210

7

പകമഡികല്
പഡസാ.സജസാത.സഡി.എച്ചറ്റ്,
അപസസാസഡിപയററ്റ് പപ്രസാഫസര് ഓഷര്യസാപനസാഗഫഡി

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
ഡഡിസക.2015

62,131

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010ഡഡിസകബര്
2015

ലതീഗല് മസാര്ച്ചറ്റ് 2010പമയറ്റ് 2013

2,50,840/-

64,212
82,524
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8

പഡസാ.പമസാഹന കുമസാര്,
പപ്രസാഫസര്

അററ്റ്പമസാസ്ഫഡിറഡികറ്റ്
സയന്സറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
പഫബ്രു. 2016

2,37,832

9

പഡസാ.മധുസൂദനക്കുറുപറ്റ്,
പപ്രസാഫസര്

ഇന്ഡസഡിയല്
ഫഡിഷറതീസറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
പഫബ്രു. 2011

5,768

10 പഡസാ.എസറ്റ്.മബ്രററ്റ് സഡികഗറ്റ്,
പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എന്വപയസാണ്പമനല്
സഡതീസറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ഏപ്രഡില് 2015

1,65,386

11 പഡസാ.പജസാണ് പമസാഹന്,
ലക്ചെറര് സഡിനഡി.പസയഡില്

ഇന്ഡസഡിയല്
ഫഡിഷറതീസറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 10
ഡഡിസക.2015

12 പജസാണഡി ഐസകറ്റ്
അസഡി.പപ്രസാഫസര്

ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ഡഡിസക. 2015

1,14,913

13 പഡസാ.സപന്തസാഷറ്റ് കുമസാര്.ജഡി
അസഡി.പപ്രസാഫസര്

കമ്പമ്പ്യൂടര് സയന്സറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

1,30,336

14 പഡസാ.മസാലതഡി.എസറ്റ്, ,,

കമ്പമ്പ്യൂടര്
ആപ്ളഡിപകഷന്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
പഫബ്രു. 2016

1,17,002

15 പഡസാ.ഉണ്ണഡികൃഷ്ണന്.പഡി.എ, ,, അപ്മളഡറ്റ് പകമഡിസഡി മസാര്ച്ചറ്റ് 2010

94,386

1,26,874

16 പഡസാ.രസാജതീവറ്റ് കുമസാര്,
അപസസാ.പപ്രസാഫസര്

ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ഡഡിസക.2015

1,77,110

17 പഡസാ.മകലസാസറ്റ് നസാഥറ്റ്.എക,
അസഡി.പപ്രസാഫസര്

പഫസാപടസാണഡികറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ഡഡിസക. 2015

1,19,737

18 ആന്സഡി സകറഡിയ,
അപസസാ.പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

1,97,295

19 ബതീജ,എന്,

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

2,21,597

20 ഡലതീഷ.എക.വഡിശകനസാഥറ്റ്,
അസഡി.പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

83,427

21 ഫസാങ്കേങഡിന് പറസാബര്ടറ്റ് പജസാണ്
അപസസാ.പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
പഫബറ്റ് 2016

AICTE

,,

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

2,09,523
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22 പഗസാറഡി പജസാസഫറ്റ്,
അപസസാ.പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 16

2,18,615

23 ശ്രതീമതഡി.ലത.ആര് നസായര്,
അസഡി.പപ്രസാഫസര്

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

1,17,399

24 ശ്രതീ.പഷല്ബഡി പജസാസഫറ്റ്,
അസഡി.പപ്രസാഫ.

സ്കൂള ഓഫറ്റ്
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
ജനുവരഡി 2016

75,942

25 ശ്രതീമതഡി.മഷനഡി പപസാള,
അപസ്സസാ.പപ്രസാഫ.

CUCEK

മസാര്ച്ചറ്റ് 2010
പഫബ്രുവരഡി
2016

1,80,360

41,83,236
പമല് പറഞ ജതീവനകസാര്കറ്റ് 1.7.2006 മുതല് 2010 പഫബ്രുവരഡി വപരയുള്ള കസാലയളവഡില്
ശമ്പള നഡിര്ണ്ണയതഡിപല അപസാകത മൂലക അധഡിക ശമ്പള കുടഡിശഡിക നല്കഡിയഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡില്
ആതുക കൂടഡി പമല് പറഞ പടഡികയഡിപല തുകപയസാപടസാപക പചെര്തറ്റ് തഡിരഡിച്ചറ്റ് പഡിടഡിപകണ്ടതുക
തഡിരഡിച്ചടവഡിപന വഡിശദസാകശങ്ങള ഓഡഡിറഡിപന
അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് . പമല് പറഞ
ലഡിസഡിലഡിലസാത ജതീവനകസാര്ക്കുക ഇതരതഡില് അധഡിക തുക നല്കഡിയഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡില് തഡിരഡിച്ചു
പഡിടഡിക്കുനതഡിനുള്ള നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
3-2) ഇന്കക ടസാകറ്റ് , വസാററ്റ് , പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ് എനഡിവയുപട അടവഡിപല കുറവറ്റ്
2015-16 വര്ഷപത ഇന്കക ടസാകറ്റ്, വസാററ്റ്, പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ് എനഡിവ പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില്
യൂണഡിപവഴഡിറഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ്സഡില് പമല് ഇനങ്ങള പഡിരഡിച്ചതുക അടവസാകഡിയതുക തമഡില്
വര്യതര്യസാസക കസാണുന. വഡിശദസാകശക തസാപഴ നല്കുന.
ഇനക

അകക്കൗണ്ടറ്റ് സ റ്റ്
പ്രകസാരക പഡിരഡിച്ചതറ്റ്

അകക്കൗണ്ടറ്റ് സ റ്റ്
പ്രകസാരക അടച്ചതറ്റ്

ബസാകഡി

ഇന്കക ടസാകറ്റ്

3341926

2257695

(-)1084231

വസാററ്റ്

3220626

3174469

(-) 46157

പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ്

937241

968624

(+) 31383

ഇന്കക ടസാകറ്റ് ((-)1084231), വസാററ്റ് (-)46157 ഇനങ്ങളഡില് കുറവറ്റ് തുക അടവസാകഡിയതഡിനുക
പവല്പഫയര്ഫണ്ടറ്റ് ഇനതഡില് (31383) കൂടുതല് അടവസാകഡിയതഡിനുക ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡി
നക.21 നല്കഡിപയങ്കേഡിലക വഡിശദതീകരണക ലഭര്യമസാകഡിയഡില.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഇന്കക ടസാകറ്റ്, പക.വസാററ്റ്, പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ് ഇനങ്ങളുപട റഡികവറഡി നടതഡിയ
തുകകളുപട പഷഡമ്പ്യൂളുകള, ഇന്കക ടസാകറ്റ്, പക.വസാററ്റ്, പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ് ഇനങ്ങളുപട രജഡിസര്
പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് ഇന്കക ടസാകറ്റ് ഇനതഡില് 475464 രൂപയുക വസാററ്റ് ഇനതഡില് 225531/രൂപയുക പവല്പഫയര് ഫണ്ടറ്റ് ഇനതഡില് 231376/- രൂപയുക നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് കസാണുന. ഇതഡിനറ്റ്
വഡിശദതീകരണക
ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില.
ടഡി
തുകകള
അതസാതറ്റ്
വകുപ്പുകളഡിപലകറ്റ്
അടവസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-3) ജതീവനകസാരുപട പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് - അപസാകതകള .
3.3.1) പഡി.എഫറ്റ്.അകക്കൗണ്ടറ്റ് വസാര്ഷഡികകണക്കുകളുക, പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീറഡിപല കണക്കുകളുക തമഡില്
പപസാരുതപപടുനഡില.
വസാര്ഷഡിക കണക്കുകളഡില് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുള്ള 2015-16
പല, ജതീവനകസാരുപട
പഡി.എഫറ്റ്.അകക്കൗണ്ടറ്റ് സകബനഡിച്ചുള്ള പരഖപപടുതലക പഡി.എഫറ്റ്.പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീറഡിപല
പരഖപപടുതലക തമഡില് പപസാരുതപപടുനഡില. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
വസാര്ഷഡിക
പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീററ്റ് വര്യതര്യസാസക
കണക്കുകള
പ്രകസാരക
പ്രകസാരക
1.4.2015 പല മുനഡിരുപറ്റ്

46,65,49,673 52,34,43,973 5,68,94,300

വരവറ്റ്
വരഡിസകഖര്യ
പലസാണ് റതീഫണ്ടറ്റ്

11,81,69,690
1,95,35,009

മററ്റ് സസാപനങ്ങളഡില്
നഡിനക

6,900

ജഡി,പഡി,എഫറ്റ്.റഡികവറഡി

2,37,591

13,79,49,190 13,76,53,171 + 2,96,019

പചെലവറ്റ്
റതീഫണ്ടബഡിള പലസാണ്

2,25,20,480

പനസാണ് റതീഫണ്ടബഡിള
വഡിപഡസാവല്

6,87,81,000

പഡി.എഫറ്റ്.പകസാഷര്

4,28,53,457

ജഡി.പഡി.എഫറ്റ്.അടവറ്റ്
31.3.2016 പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്

2,04,461

13,43,59,398 13,38,83,692 + 4,75,706
47,73,67,946 57,36,02,164

9,62,34,218

വര്യതര്യസാസതഡിനുള്ള കസാരണക വര്യക്തമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

27

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

3.3.2) ജതീവനകസാരുപട ശമ്പളതഡില് നഡിനക
പഡി.എഫറ്റ്.അകക്കൗണ്ടഡില് മുതല് കൂടഡിയഡിടഡില.

റഡികവറഡി

നടതഡിയ

മുഴുവന്

തുകയുക

ജതീവനകസാരുപട പഡി.എഫറ്റ്. തുക സൂക്ഷഡിക്കുനതഡിനസായഡി എസറ്റ്.ബഡി.റഡി. തൃകസാകര
ശസാഖയഡില് രണ്ടറ്റ് അകക്കൗണ്ടുകള സൂക്ഷഡിക്കുനണ്ടറ്റ്. കൂടസാപത സഡിര നഡിപക്ഷപങ്ങളസായുക
പഡി.എഫറ്റ്. തുക സൂക്ഷഡിക്കുനണ്ടറ്റ്. എനസാല് 2015-16 പല പഡി.എഫറ്റ്. പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീററ്റ് പ്രകസാരമുള്ള
നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്
തുകയുക
ബസാങ്കേറ്റ്
അകക്കൗണ്ടുകളഡിപലയുക
സഡിരനഡിപക്ഷപങ്ങളഡിപലയുക
ആപകത്തുകയുമസായഡി പപസാരുതപപടുനഡില. ഇതഡില് നഡിനക ജതീവനകസാരുപട ശമ്പളതഡില്
നഡിനക റഡികവറഡി നടതഡിയ മുഴുവന് തുകയുക പഡി.എഫറ്റ്. അകക്കൗണ്ടഡില് യഥസാസമയക മുതല്
കൂടഡിയഡിടഡില എനറ്റ് കസാണുന. ജതീവനകസാരുപട പഡി.എഫറ്റ്. തുക വക മസാറഡി പചെലവഴഡിക്കുനതറ്റ്
പതറസായ നടപടഡിയസാണറ്റ്. ഇതറ്റ് മൂലക ലഭഡിപകണ്ട പലഡിശ നഷ്ടമസാകുന.
വസാര്ഷഡിക കണക്കുകള പ്രകസാരക പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീററ്റ് പ്രകസാരക 31.3.2016 പല വര്യതര്യസാസക
31.3.2016 പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്
നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്
അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.
67011099942

81,04,663 ആപക നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്

57,36,02,164

അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.
67246460256

1,04,32,531 (കുറക്കുക) പഡി.എഫറ്റ്.
വരഡികസാര്കറ്റ്
43,38,45,915 നല്പകണ്ട പലഡിശ

4,63,88,712

സഡിര
നഡിപക്ഷപക
ആപക

45,23,83,109 ബസാകഡി നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്

52,72,13,452 7,48,30,343

3.3.3) പഡി.എഫറ്റ്. വരഡികസാര്കറ്റ് നല്പകണ്ട പലഡിശയുക നഡിപക്ഷപങ്ങളഡിലൂപട ആര്ജഡിക്കുന
പലഡിശയുക തമഡില് വലഡിയ അന്തരക.
പഡി.എഫറ്റ്.വരഡികസാര്കറ്റ് 8.7% നഡിരകഡിലസാണറ്റ് പലഡിശ നല്കുനതറ്റ്. ഈ നഡിരകഡില്
2015-16 വര്ഷതഡില് വരഡികസാര്കറ്റ് നല്പകണ്ട ആപക പലഡിശ 4,63,88,712/- രൂപയസാണറ്റ്
(പബ്രസാഡറ്റ് ഷതീററ്റ് പ്രകസാരക). എനസാല് വസാര്ഷഡിക അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരക പഡി.എഫറ്റ്.സഡിര
നഡിപക്ഷപങ്ങളകറ്റ് ലഭഡിച്ച പലഡിശ 72,28,481/- രൂപയസാണറ്റ്. 3,91,60,231 രൂയുപട
കമഡിയസാണുള്ളതറ്റ്.
ഈ
കമഡി
നഡികത്തുനതഡിനറ്റ്
ഫലപ്രദമസായ
നടപടഡികള
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. അലസാത പക്ഷക യൂണപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡില് നഡിനക പഡി.എഫറ്റ്.
പലഡിശയഡിനതഡില് തുക പചെലവഴഡിപകണ്ട സസാഹചെരര്യക ഉണ്ടസാകുക.
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3-4) ബസറ്റ് വസാടക അധഡികക നല്കഡിയ 10800/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .
വക്കൗച്ചര് നക.81030 തതീ.28.1.16
സഡി.ബഡി.നക.714/2015-16
2015 ഡഡിസകബര് മസാസക
ബസറ്റ് വസാടകയറ്റ് എടുതതഡിനറ്റ് കസാര്മല് ടസാവല്സഡിനറ്റ്
പറയുക പ്രകസാരക തുക നല്കഡി കസാണുന.

തസാപഴ

ആപക ദഡിവസക
- 17
ആപക ടഡിപറ്റ്
- 60
ഒരു ടഡിപഡിനറ്റ് നഡിരകറ്റ്
- 1200
ആപക 60 ടഡിപഡിനറ്റ് 1200 രൂപ നഡിരകഡില് 72000/-രൂപ പചെകറ്റ് നക.61645 തതീയതഡി.28.1.16
പ്രകസാരക നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
വഡിശദമസായ പരഡിപശസാധനയഡില് രസാവഡിപല 8.15 നറ്റ് ആലവ, 4.00pm നറ്റ് ആലവ, 5pm നറ്റ്
എറണസാകുളക എനഡിങ്ങപനയസാണറ്റ് ടഡിപ്പുകള നടത്തുനതറ്റ്. എനസാല് 9 ദഡിവസങ്ങളഡില് 5.45 നറ്റ്
എറണസാകുളതറ്റ് നഡിനക തഡിരഡിച്ചറ്റ് കുസസാറഡില് വനതഡിനുക 1200/- രൂപ പ്രകസാരക തുക
നല്കഡിയതസായഡി കസാണുന.
ഒരു ടഡിപഡിനറ്റ് പപസായഡി വരുനതഡിനസാണറ്റ് നഡിരകറ്റ്
നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതറ്റ് എനഡിരഡിപക ഈ 9 ദഡിവസക ഭസാഗതീകമസായഡി ടഡിപറ്റ് നടതഡിയതഡിനറ്റ് മുഴുവന്
തുകയുക നല്കഡിയതറ്റ് അകഗതീകരഡിക്കുനഡില. ആയതഡിനസാല് 10800/-രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന.
3-5) യസാതസാബത പരഡിധഡിയഡില് കൂടുതല് നല്കുനതറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല വക്കൗച്ചര് പരഡിപശസാധനയഡില് യസാതസാബത ഇനതഡില് പരഡിധഡി കവഡിഞ
തുക നല്കഡിയതസായഡി കസാണുന. 28.1.2012 പല GO(P)No.74/2012/Fin, 20.01.2016 പല
GO(P)No. 7/2016/Fin എനഡിവ പ്രകസാരക ഓപരസാ മസാസവുക നല്കസാവുന പരഡിധഡിയഡില് 20%
വര്ദ്ധനയുണ്ടസാകസാക.
എനസാല് അതറ്റ് മതമസാസ പരഡിധഡിയഡില് ക്രമതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് ഈ പരഡിധഡിപയസാനക ക്രമതീകരഡികസാപത യസാതസാബത അനുവദഡിച്ചു
കസാണുന. ജതീവനകസാര്കറ്റ് യസാതസാബത നല്കുപമ്പസാള പമല് ഉതരവഡിപല നഡിബനനകള
കര്ശനമസായഡി പസാലഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-6) സര്വ്വകലസാശസാല ഡയറഡി അച്ചടഡിച്ചതഡിപല അപസാകതകള - 264075/- രൂപ
തടസ്സപപടുത്തുന
സഡി.ബഡി.നക. 794/2015-16
വക്കൗച്ചര് നക. 83228 തതീ. 11.3.16
പചെകറ്റ് നക. 702717 തതീ. 11.3.16 , 259604 രൂപ.
2016 വര്ഷപത ഡയറഡി അച്ചടഡിയുമസായഡി ബനപപടറ്റ് ഫയല് നക.DPR&P/Diary/2014
പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് കണ്ട അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
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1.12.2014 സര്കസാര് ഉതരവറ്റ് നക.(P)523/2014/Fin പ്രകസാരക സര്കസാര് വകുപ്പുകളുക
പബഡികറ്റ് പസകര് /ഓപടസാപണസാമസറ്റ് പബസാഡതീസറ്റ് എനഡിവയുക ഡയറഡി അച്ചടഡിക്കുവസാന് പസാടഡില
എനറ്റ് ഉതരവസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ജൂമല 2014 ഓപട ഡയറഡി അച്ചടഡിക്കുനതഡിനുള്ള പ്രരകഭ
നടപടഡികള സകതീകരഡിച്ചറ്റ് പസപ്തകബര് 20 നറ്റ് പചെമനയഡിപല ഈഗഡിള പ്രപനഴഡിപന പജസാലഡി
ഏല്പഡിക്കുകയുക ഡഡിസകബര് ആദര്യ വസാരപതസാപട ഡയറഡി വഡിതരണതഡിനറ്റ് തയസാറസാവുകയുക
പമല്
പറഞ
ഉതരവറ്റ്
മുന്ന്ുപറ്റ്
ഇലസാതഡിരുന
സസാഹചെരര്യതഡിലക
അനുമതഡി
ആവശര്യപപട്ടുപകസാണ്ടറ്റ്
22.12.14 ല് രജഡിസസാര് ഫഡിനസാന്സറ്റ്
അഡതീഷണല്
ചെതീഫറ്റ്
പസക്രടറഡികറ്റ്
കതറ്റ് നല്കുകയുക
പചെയ്തു.
ഇതഡിനു മറുപടഡിയസായഡി 9.1.2015 പല
109869/Edn.C1/2014/Fin നക. കതറ്റ് പ്രകസാരക മുന് വര്ഷപതതഡിലക 50% കൂടസാപത മസാതക
പ്രഡിനറ്റ് പചെയസാനുള്ള (2015 വര്ഷപത ഡയറഡി) അനുമതഡി നല്കുകയുക അതഡിലധഡികക പ്രഡിനറ്റ്
പചെയ്യുനതഡിനു വരുന തുക പദ്ധതഡിപയതര ഫണ്ടഡില് നഡിനക തഡിരഡിപക ഈടസാക്കുക എനക
അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഈ ഉതരവറ്റ് നഡിലവഡിലഡിരഡിപക 2016 പല ഡയറഡിയുപട അച്ചടഡിയുക
സര്വ്വകലസാശസാല നടത്തുകയുണ്ടസായഡി. 2015 ല് 4200 ഡയറഡികള അച്ചടഡിച്ചപപസാള 2016 ല്
3975 ഡയറഡികള അച്ചടഡിച്ചുപകസാള്ളസാക എന സമതപതക സര്കസാരഡിനു നല്കഡി കസാണുന.
(12.3.15 പല DPR&P/Diary/2014 നക.കതറ്റ്) ഇതഡിനറ്റ് സര്കസാരഡില് നഡിനക മറുപടഡി
ലഭഡിച്ചഡിടഡില.
സര്വ്വകലസാശസാല 3000 ഡയറഡി അച്ചടഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഉതരവഡിടുകയുക 2974
ഡയറഡികള അച്ചടഡിക്കുകയുക പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. സര്കസാര് അനുമതഡി ലഭഡികസാതതഡിനസാല് 259604/രൂപ ഓഡഡിററ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3-7) Fuel consumption statement പല മമപലജക Certificate of Fuel consumption
പല മമപലജക തമഡില് പപസാരുതപടുനഡില .
കുസസാറഡിപല ചുവപട പചെര്ക്കുന വസാഹനങ്ങളുപട പലസാഗ്ബുകറ്റ് പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില്
Certificate of Fuel consumption ല് സസാക്ഷര്യപപടുതഡിയഡിട്ടുള്ള മമപലജഡിനുക കുറവറ്റ്
മമപലജസാണറ്റ് വസാഹനങ്ങളകറ്റ് ലഭഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതറ്റ്. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
വസാഹനതഡിപന
നക.

മസാസക

ഉപപയസാഗഡിച്ച ഓടഡിയ ദൂരക
fuel
(ലഡിററഡില്)

മമപലജറ്റ് മമപലജറ്റ്
(as per
(as per logbook)
certificate)

KL 07.BY 9396 2/2016

99.2

547Km

9Km/litre

KL.7.CC 7705

6/2015

90.6

983Km

14Km/litre 10.84 Km/litre

7/2015

151.51

1709Km

14 ,,

8/2015

148.9

1826 ,,

,,

12.26 ,,

10/2015

133.06

1491 ,,

,,

11.20 ,,

12/2015

123.26

1304 ,,

,,

10.57 ,,

1/2016

244.41

2761 ,,

,,

11.29 ,,
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5.51Km/litre
11.27 ,,
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Fuel consumption statement പല മമപലജക Certificate of Fuel consumption പല
മമപലജക തമഡില് പപസാരുതപപടസാതതഡിനുള്ള കസാരണക വര്യക്തമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-8) കക്കൗശല് പകന്ദ്രയഡിപല മുന്കൂര് തുക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
കക്കൗശല് പകന്ദ്രയുപട ഡഡി.ഡഡിയുപട പപരഡില് നല്കഡിയ മുന്കൂര് തുകയസായ 10,000/-രൂപ
നസാളഡിതുവപര ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില. ടഡി തുകയുപട SR നമ്പര് വര്യക്തമല. പടസാകണ് നക. 83546/B2. തതീയതഡി-25.1.2016 , അനുവസാദക നല്കഡിയതഡിപന നമ്പര് P1(UGC)1/Kaushal/2015
തഡിയതഡി 22.1.16.
ടഡി തുക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡില് ആയതഡിപന വഡിശദസാകശങ്ങള
ഹസാജരസാക്കുവസാന് ആവശര്യപപടറ്റ് നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡികറ്റ് (നക.11/2017/8.5.17)
മറുപടഡി ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില. കക്കൗശല് പകന്ദ്രയുപട മദനകദഡിന പ്രവര്തനങ്ങളകസാണറ്റ് മുന്കൂര്
അനുവദഡിച്ചതറ്റ്. തുക ക്രമതീകരഡിച്ചതഡിപന വഡിവരങ്ങള ഹസാജരസാകഡിയഡില.
3-9) സതീമുകളകറ്റ് നല്കഡിയ മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷതഡില് വഡിവഡിധ സതീമുകളകസായഡി നല്കഡിയ ഏതസാനുക മുന്കൂറുകള
ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില. ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡിലസാതവയുപട വഡിശദസാകശങ്ങള ഇനറ്റ് പറയുന.
ക്രമ SR നക .തതീയതഡി
നക
.

നല്കഡിയ
തുക/തതീയതഡി

നല്കഡിയതറ്റ്

1

3/15-16/27.4.15

1,00,45,662/29.4.15

പഡസാ.പക.പമസാഹന്കുമസാര്, പപ്രസാജകറ്റ്
ഡയറകര്,
അററ്റ്പമസാസ്ഫറഡികറ്റ് സയന്സറ്റ് വകുപറ്റ്.
(ST RADAR പന ഇലകഡികല്
പ്രവൃതഡികളകറ്റ് നല്കഡിയ തുക)

2

2/15-16/3.9.15

40,00,000/26.9.15

പഡസാ. പക.പമസാഹന്കുമസാര്, പപ്രസാജകറ്റ്
ഡയറകര്, അററ്റ്പമസാസ്ഫറഡികറ്റ് സയന്സറ്റ് വകുപറ്റ്.
(മഹ പപര്പഫസാര്മന്സറ്റ് കമ്പമ്പ്യൂടര് വഡിതറ്റ്
ആകസറതീസഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക)

3

6/15-16/22.4.15

3,00,000/9.6.15

പഡസാ.എസറ്റ് .ജയലകഡി, ഫഡിസഡികറ്റ് വകുപറ്റ്.
(CSIR എമറഡിറഡികറ്റ് സതീമഡില് റഡിസര്ച്ചറ്റ്
ഗസാനഡിനറ്റ് (3 വര്ഷക) നല്കഡിയ തുക

4

9/15-16/25.9.15

3,32,730/27.10.15

പഡസാ.എക.എച്ചറ്റ്.സപ്രഡിയ,
ഇലപകസാണഡികറ്റ് വകുപറ്റ്
(DST-FIST യഡില് 'General components'നറ്റ്
നല്കഡിയ തുക)
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5

2/15-16/15.12.15 40,000/4.2.16

പഡസാ.പക.പക.സസാജ,
പ്രഡിന്സഡിപല്
ഇന്പവസഡിപഗറര്, U 3075, എസറ്റ്.ഒ.ഇ
(AICTE പപ്രസാജകഡില് Lab Modification
charges നറ്റ് നല്കഡിയ തുക)

6

3/15-16/15.12.15 1,00,000/4.2.16

പഡസാ.പക.പക.സസാജ,
പ്രഡിന്സഡിപല്
ഇന്പവസഡിപഗറര്, U 3075, എസറ്റ്.ഒ.ഇ
(AICTE പപ്രസാജകഡില് Test charges നറ്റ്
നല്കഡിയ തുക)

7

4/15-16/15.12.15 10,000/4.2.16

പഡസാ.പക.പക.സസാജ,
പ്രഡിന്സഡിപല്
ഇന്പവസഡിപഗറര്, U 3075, എസറ്റ്.ഒ.ഇ
(AICTE പപ്രസാജകഡില് Machining
charges നറ്റ് നല്കഡിയ തുക)

8

7/15-16/22.3.16

45,000/31.3.16

ഡയറകര്, DDUKK
(പവബ്മസററ്റ് ഉണ്ടസാക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ
തുക)

9

2/15-16/25.9.15

3,35,520/1.10.15

പഡസാ.ബൃന ബസാല, ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഇകഗ്ളതീഷറ്റ് & പഫസാറഡിന് ലസാകപഗകജസറ്റ്)
ഇറസാലഡിയന്
അദ്ധര്യസാപകനറ്റ്
ശമ്പളക
നല്കുനതഡിനറ്റ്.

ആപക തുക

1,52,08,912/-

ടഡി തുകകള അതസാതറ്റ് കരസാറഡിപല വര്യവസകളകനുസരഡിച്ചറ്റ് ക്രമതീകരഡിക്കുവസാന് നടപടഡികള
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-10) അഡഡിനഡിസതീറതീവറ്റ് പസക്ഷനഡിപല മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
അഡഡിനഡിസതീറതീവറ്റ് പസക്ഷനഡിപല
വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ നല്കുന .
SR നമ്പര്

തതീയതഡി

തസാപഴ

തുക

പറയുന

മുന്കൂറുകള

ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .

കുറഡിപറ്റ്

SR.No.22/15-16 20.06.15

100000/- പലഡിശ രഹഡിത പമഡഡികല് അഡകസാന്സറ്റ് ശ്രതീ
അജഡികുമസാര്,
ഓഫതീസറ്റ്
അറനന്ഡഡിനറ്റ്
നല്കഡിയതറ്റ്

SR.No.47/15-16 11.09.15

820/-

ഡഡിജഡിറല് സഡിപഗ്നേച്ചര് സര്ടഡിഫഡികററ്റ്
ശ്രതീമതഡി. എക.രസാജഡി, പഡി.ഡഡി.ഒയറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്

SR.No 88/15-16 29.01.16

30000/-

നസാഷണല് വര്കറ്റ്പഷസാപറ്റ് ഓണ് സയന്സറ്റ്.
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ടഡി തുകകള ക്രമതീകരഡിക്കുവസാന് നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-11) പമഡഡികല് ടതീറ്റുപമനഡിനറ്റ് പലഡിശ രഹഡിത വസായ നല്കഡിയതഡിപല അപസാകതകള
സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല ജതീവനകസാര്കറ്റ്
പമഡഡികല് ടതീറ്റുപമനഡിനറ്റ് പലഡിശരഹഡിത വസായ
നല്കുനതഡില് ധസാരസാളക അപസാകതകള കസാണുന. വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1. ജതീവനകസാര്കറ്റ് നല്കഡിയ തുക മസാതമസാണറ്റ് രജഡിസറഡില് പചെര്ക്കുനതറ്റ് . തുകയുപട
പചെകറ്റ്/ഡഡി.ഡഡി നക. തതീയതഡി, NEFT, R.T.G.S
എനഡിവയസാപണങ്കേഡില് ആയതഡിപന
ടസാന്സസാക്ഷന് ID നക. തതീയതഡി എനഡിവ രജഡിസറഡില് പചെര്ക്കുനഡില.
2. തുക നല്കുന ജതീവനകസാരുപട തസഡിക, നഡിലവഡിലള്ള ശമ്പളക, വഡിരമഡിക്കുന തതീയതഡി
എനഡിവ രജഡിസറഡില് പചെര്ക്കുനഡില.
3.
തുക അഡ്ജസറ്റ് പചെയതഡിപന വഡിവരങ്ങളസായ CB.No. തതീയതഡി, പചെലവസായ
തുക/അനുവദഡിച്ച പചെലവറ്റ് തുക, പചെലവസാകസാപത ആശുപതഡിപയസാ, ജതീവനകസാരപനസാ തഡിരഡിച്ചടച്ച
തുക, ആയതഡിപന രസഡിതറ്റ് നക/തതീയതഡി, ശമ്പളതഡില് നഡിനക തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡിപകണ്ട
സസാഹചെരര്യതഡില് തഡിരഡിച്ചടവറ്റ് തുക, തഡിരഡിച്ചടവറ്റ് ആരകഭഡിച്ചതഡിപനയുക അവസസാനഡിച്ചതഡിപനയുക
മസാസങ്ങള തുടങ്ങഡിയപതസാനക രജഡിസറഡില് പചെര്ക്കുനഡില.
4) ജഡി.ഒ(പഡി)298/2001/HRFWD/20.11.01 പ്രകസാരക തുക ലഭഡിച്ചറ്റ് മൂനറ്റ് മസാസതഡിനകക
യൂടഡിമലപസഷന് സര്ടഡിഫഡികററ്റ് ലഭര്യമസാകണക എനക 6 മസാസതഡിനകക വസായ അഡ്ജസറ്റ്
പചെയണക എനമസാണറ്റ്.
യൂടഡിമലപസഷന് സര്ടഡിഫഡികറഡിപന വഡിവരക രജഡിസറഡില്
പരഖപപടുത്തുനഡില.
മസാതമല യൂടഡിമലപസഷന് ലഭര്യമസാകസാതവരഡില് നഡിനക ആയതറ്റ്
ആവശര്യപപടറ്റ് എപന്തങ്കേഡിലക നടപടഡിപയടുക്കുനതസായുക കസാണുനഡില.
5) തുക തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡികസാനുള്ള നടപടഡികള ആരകഭഡിക്കുനതുക തുക തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡികസാന്
തുടങ്ങുനതുക വളപര മവകഡിയസാണറ്റ്. ശ്രതീ.സസാജ.ഐ.എസറ്റ്, സകതീപര് എന ജതീവനകസാരനറ്റ്
പചെകറ്റ് നക.034054/20.10.08 പ്രകസാരമസാണറ്റ് 50,000 രൂപ R.C.C തഡിരുവനന്തപുരപതകറ്റ്
നല്കഡിയതറ്റ്. പഡിനതീടറ്റ് യസാപതസാരു വഡിവരവുക രജഡിസറഡില് ഇല. 2016 പസപ്തകബര് മുതല്
പ്രതഡിമസാസക 2000 രൂപ വച്ചറ്റ് തഡിരഡിച്ചുപഡിടഡിക്കുനതസായഡി ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡി നക.9 നറ്റ്
മറുപടഡിയസായഡി സര്വ്വകലസാശസാല വര്യക്തമസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. അതുപപസാപല പജര്യസാതഡിഷറ്റ്.പക.എസറ്റ്,
മഡവര് എന ജതീവനകസാരനറ്റ് 047166/22.4.10 പ്രകസാരക നല്കഡിയ 40,000/- രൂപയഡില്
28,078/- രൂപ ജതീവനകസാരന് നസാലര വര്ഷതഡിനുപശഷക 173243/17.10.14 രസതീതറ്റ് പ്രകസാരക
തഡിരഡിച്ചടച്ചതസായഡി കസാണുന.
പ്രസ്തുത ജതീവനകസാരനഡില് നഡിനക 6 മസാസതഡിനകക തുക
അഡ്ജസറ്റ് പചെയസാതതഡിനസാല് 12% പലഡിശ ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്. എനസാല് ജതീവനകസാര്
സമര്പഡിച്ച പലഡിശ ഒഴഡിവസാക്കുനതഡിനുള്ള അപപക്ഷ പരഡിഗണഡിച്ചറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല നടപടഡി
സകതീകരഡിക്കുനഡില. സഡിന്ഡഡിപകററ്റ് ഇത കസാലതഡിനുപശഷവുക ഈ അപപക്ഷകളഡിന്പമല്
യസാപതസാരു തതീരുമസാനവുക എടുക്കുനമഡില.
പമല്
അപസാകതകള
പരഡിഹരഡിച്ചറ്റ്
രജഡിസറഡിപല
പരഖപപടുതലകള
സമയബനഡിതമസായഡി കസാലഡികമസാക്കുനതഡിനുക നഡിശ്ചഡിത സമയതറ്റ് വസായ അഡ്ജസറ്റ് പചെയസാത
ജതീവനകസാരഡില് നഡിനറ്റ് പലഡിശ ഈടസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
രജഡിസര് പരഡിപശസാധനയഡില് കണ്ട അപസാകതകള ചുവപട പചെര്ക്കുന
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ക്രമ പപരറ്റ്
നക.

1

തുക/പചെകറ്റ് തസഡിക, അഡ്ജസറ്റ് പചെലവസാ
പമനറ്റ്
യ തുക
നക.തതീയതഡി ശമ്പളക,
പസയഡില് സഡി.ബഡി.
/തതീയതഡി

പചെലവസാകസാ രസതീതറ്റ്
പത
നക./തതീ
തഡിരഡിച്ചടച്ച യതഡി
തുക

ശമ്പള
തഡില് റഡിമസാര്കറ്റ്
നഡിനള്ള
തഡിരഡിച്ചട
വറ്റ്
2000x25
from
Sept.
2016

50,000/സകതീപര്/
സസാജ.
R.C.C,Tvm ക്ളതീനര്
ഐ.എസറ്റ്

--

--

--

--

പജര്യസാതഡിഷറ്റ്. 40000/എല്.ഡഡി
PVS
മഡവര്
പക.എസറ്റ്
ആശുപതഡി
047166 തതീ.
22.4.2010

-

വഡിവരക
ലഭര്യമല.

ആശുപതഡി 113434
തഡിരഡിച്ചടച്ചതു തതീ.
ക -11922
2.7.2010

034054
തതീ.
20.10.08

2

-

പജര്യസാതഡിഷറ്റ് 173243
തഡിരഡിച്ചടച്ചതറ്റ് തതീ.
28,078/17.10.14

പലഡിശ
ഒഴഡിവസാക്കു
നതഡിനുള്ള
അപപക്ഷ
സഡിന്ഡഡി
പകറഡിപന
പരഡിഗണന
കസായറ്റ്
സമര്പഡിച്ചഡി
ട്ടുണ്ടറ്റ്.
പലഡിശ
ഒഴഡിവസാക്കു
നതഡിനുള്ള
അപപക്ഷ
സഡിന്ഡഡി
പകറഡിപന
പരഡിഗണന
കറ്റ്
സമര്പഡിച്ചഡി
ട്ടുണ്ടറ്റ്.

3

പജസ്സഡി.
പക.ടഡി

പമ്പ്യൂണ്
50000/ലഡിസ്സഡി
പഹസാസഡിറല്
048470
തതീ.
1.6.2010

--

--

പഹസാസഡിറല് 113856
തഡിരഡിച്ചടച്ചതു 16.7.
ക
2010
31265

4

തങ്കേമണഡി.
വഡി.പക

പമ്പ്യൂണ്
60,000/055065 /
16.5.11,
ലൂര്ദ്ദേറ്റ്,
എറണസാകുളക

-

-

പഹസാസഡിറല് 128612/ 28173/- 8865/തഡിരഡിച്ചടച്ച
1.10.11 ആഗസറ്റ് interest
തുക
waived
2014
11810
മുതല്
by

പമ്പ്യൂണ്

-

5

പജസ്സഡി.
പക.ടഡി

25000/ലഡിസ്സഡി
പഹസാസഡിറ
ല്
839852/
30.3.13

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

10998/- ശമ്പള
തഡില്
നഡിനറ്റ്
പഡിടഡിച്ചു
പകസാണ്ടഡി
രഡിക്കുന.
w.e.f
Jan.2011
384x1 &
366x29

syndicate

27204

-

-

-

ഒറഡിജഡിനല്
പമഡഡികല്
ബഡില്ലുകള
നഷ്ടപപട്ടു.
ഡമ്പ്യൂപ്ളഡി
പകററ്റ്
ബഡില്ലുകള
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ഓഡഡിററ്റ്
പരഡിപശസാധ
നകറ്റ്
സമര്പഡിച്ചഡി
ടണ്ടറ്റ്.

6

ശങ്കേരന് ഇ 220000/-

Lab
-Lissie
Assistant
Hospital
334927/
17.12.2015

185540/- പഹസാസഡിറല്
തഡിരഡിച്ചടച്ച
തുക
34460/-

പചെകറ്റ്
-നക.
483612/
2.1.2016

അഡകസാന്
സറ്റ്
തുക
നസാളഡിതുവ
പര
ക്രമതീകരഡി
ച്ചഡിടഡില

3-12) എകസാമഡിപനഷന് വഡിഭസാഗതഡിപന കമ്പമ്പ്യൂടമറപസഷന് ഫയല് നക .EC1/79/Computerisation/2011.
ജഡി.ഒ(ആര്.ടഡി)നക.161/2011/ഹ.എഡമ്പ്യൂ. തതീയതഡി- 31.01.2011 പ്രകസാരക പകസാച്ചഡി
സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല
എകസാമഡിപനഷന്
വഡിഭസാഗതഡിപന
കമ്പമ്പ്യൂടമറപസഷന്
നടപഡിലസാക്കുനതഡി നസായഡി 2,00,00,000 (രണ്ടു പകസാടഡി) രൂപ അനുവദഡിക്കുകയുണ്ടസായഡി. ഇപത
തുടര്നറ്റ് 16.11.2012 ല് സഡിന്ഡഡിപകററ്റ് അനുമതഡിപയസാടുകൂടഡി മഹദരസാബസാദഡിലള്ള നസാമസാപ്പൂര്
ഇന്പഫസാപസസാഫറ്റ് മപ്ര.ലഡിമഡിറഡറ്റ് എന സസാപനവുമസായഡി 40,43,000/-രൂപക്കുള്ള പസസാഫറ്റ്
പവയര് നഡിര്മഡിക്കുനതഡിനറ്റ് കരസാറഡിപലര്പപട്ടു. 6 മസാസതഡിനുള്ളഡില് പസസാഫറ്റ് പവയറഡിപന
നഡിയന്ത്രണക പൂര്ണ്ണമസായുക യൂണഡിപവഴഡിറഡികറ്റ് മകമസാറുവസാനസായഡിരുന ധസാരണ. സസാപനതഡിനറ്റ്
നസാളഡിതുവപര നല്കഡിയ തുകയുപട വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന. തതീയതഡി ഒഴഡിപകയുള്ള വഡിതരണ
വഡിവരങ്ങള ഫയലഡില് ലഭര്യമല. ഇതറ്റ് ലഭര്യമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
തതീയതഡി/വക്കൗച്ചര്
തുക
നക/പചെകറ്റ് നക.
1

23.4.2013

4,04,300/-

2

22.11.2013

4,04,300/-,

3

07.12.2013

12,12,900/-

4

17.05.2014

5,00,000/-

5

01.11.2014

7,00,000/-

ആപക

2013-14
2014-15

32,21,500/-

11/2014 നറ്റ് പശഷക നസാളഡിതുവപര സസാപനതഡിനറ്റ് ബസാകഡി തുക മകമസാറഡിയഡിടഡില.
സസാപനവുമസായുള്ള കരസാര് പ്രകസാരക കരസാര് തതീയതഡിയസായ 16.11.2012 മുതല് 6
മസാസതഡിനുള്ളഡില് പസസാഫറ്റ് പവയര് മകമസാപറണ്ടതസായഡിരുന.
തുടര്നറ്റ് വഡിജയകരമസായഡി
പസസാഫറ്റ് പവയര് കമതീഷന് പചെപയണ്ടതുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് പസസാഫറ്റ് പവയര്
കമതീഷന്
പചെയതസായഡി ഫയലഡില് പരഖകളഡില.
28.3.17 പല സസാപനതഡിപന കതറ്റ് പ്രകസാരക
അഡതീഷണല് പജസാലഡി പചെയതുളപപപട 58,81,600/-രൂപ ആവശര്യപപടഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല്
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഫയലഡില് യൂണഡിപവഴഡിറഡി സസാപനതഡിപനസാടറ്റ് അഡതീഷണല് പജസാലഡി നടപഡിലസാക്കുനതഡിനസായഡി
ആവശര്യപപടുന പരഖകള ഇല. 10.4.2015 ലസാണറ്റ് കമ്പമ്പ്യൂടമറപസഷനുമസായഡി ബനപപട
പമസാണഡിററഡികഗറ്റ് കമഡിറഡി അവസസാനമസായഡി പയസാഗക കൂടഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
2012 ല് ആരകഭഡിച്ച പവല നസാലരവര്ഷക പഡിനഡിടഡിട്ടുക പൂര്തതീകരഡികസാനസാകസാതതഡിനുള്ള
വഡിശദതീകരണക ലഭര്യമസാകഡിയഡില.
SRS (Software requirement specification)
തയസാറസാകഡിയതഡില് പപസാരസായ്മ ഉണ്ടസായഡിരുപനസാ സഡിസക അഡഡിനഡിപസറര്ക്കുക, എകസാമഡിപനഷന്
ജതീവനകസാര്ക്കുക പരഡിശതീലനക ലഭര്യമസായഡിട്ടുപണ്ടസാ എനഡിവ സകബനഡിച്ചുക വഡിശദതീകരണക
ലഭര്യമസാകഡിയഡില.
3-13) പകരള സകസസാന സര്കസാരഡിപന ഇ - ഗപവണ്നന്സറ്റ് പദ്ധതഡി സകബനഡിച്ചറ്റ് .
പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര
സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലയറ്റ് ഹയര് എഡമ്പ്യൂപകഷന് (ബഡി)
വകുപഡിപന 6.3.2013 പല G.O(Rt) No.312/2013/H.Edn പ്രകസാരക 5 പകസാടഡി രൂപ
അനുവദഡിച്ചഡിരുന. ഈ പദ്ധതഡിയുപട ഉപഘടകങ്ങളക്കുള്ള ബജററ്റ് വഡിഹഡിതക 2.3.2013 പല
G.O(Rt)56/2013 നമ്പര് ഉതരവഡില് വര്യക്തമസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ ഉപഘടകങ്ങളഡില് ഒരഡിനമസായ
Inter University connectivity, Data centre and campus networking നസായഡി വഡിഭസാവനക
പചെയഡിരുനതറ്റ് 175 ലക്ഷക രൂപയസാണറ്റ്.
ഈ പ്രവൃതഡിയുപട നടതഡിപഡിനസായഡി
തഡിരുവനന്തപുരത്തുള്ള KELTRON മസായഡി Memorandum of Understanding മസാര്ച്ചറ്റ് 2014
മുതല് ഏര്പപടഡിരുന.
ഈ
എഗഡിപമനറ്റ് പ്രകസാരക 30 ദഡിവസതഡിനുള്ളഡില് പ്രവൃതഡി
ആരകഭഡികണപമനക 90 പ്രവൃതഡി ദഡിവസതഡിനുള്ളഡില് പൂര്തഡിയസാകണപമനക വര്യവസ
പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
2015-16 വര്ഷതഡില് ഈ പദ്ധതഡികസായഡി പചെലവഴഡിച്ച തുക എതപയനറ്റ്
വര്യക്തമസാകഡിയഡില.
കൂടസാപത ഈ പദ്ധതഡി ഇപപസാള പൂര്തതീകരണതഡിപന ഏതറ്റ്
ഘടതഡിലസാപണനറ്റ് വര്യക്തമസാകഡിയഡില. ഈ പദ്ധതഡിപയ സകബനഡിച്ചറ്റ് വസാര്ഷഡിക റഡിപപസാര്ടറ്റ്
പരഡിപശസാധനകസായഡി ഹസാജരസാകഡിയഡില.
3-14) എകസാമഡിപനഷന് വസാലല്യുപവഷന് ചെസാര്ജറ്റ്
10.12.2010 പല GO(P) No.392/2010/H.Edn (യു.ജഡി.സഡി പറഗുപലഷന് 2010)
പകസാസറ്റ് 17.1.(vii) പ്രകസാരക പരതീക്ഷ നടതഡിപഡിലള്ള സഹസായക, സൂപര്വഡിഷന്,
ഇന്വഡിജഡിപലഷന്, ഇവസാലല്യുപവഷന് എനഡിവ അദ്ധര്യസാപകരുപട ഉതരവസാദഡിതകതഡില് വരുന
പജസാലഡികളസാണറ്റ്. 21.12.2016 പല
GO(P) No.25/2016/H.Edn പ്രകസാരക പറഗുലര്
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുപട ഉതരകടലസാസറ്റ് പരഡിപശസാധനയറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള മുഴുവന് തുകയുക ആറസാക
ശമ്പള പരഡിഷ്ക്കരണ കുടഡിശഡികയഡില് നഡിനക ഈടസാക്കുവസാന് നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ചെഡില
ഉദസാഹരണങ്ങള ചുവപട പചെര്ക്കുന.

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പരതീക്ഷയുപട പപരറ്റ്
M.Phil Degree/
II Semester
July 15

വക്കൗച്ചര് നക./ തഡിയതഡി
സഡി.ബഡി.നക./
81354/3.2.16
CB.87/15-16

M.Sc IVth Semester 81482/6.2.16
Exam
CB No.61/15-16
April.2014
M.Phil
2012-13

80910/23.1.16
CB 58/15-16

MCA Degree
III Dec.15

80912/23.1.16

MCA Degree I sem
Nov.2015

80913/23.1.16
CB.No.457/EM-15-16

തുക

8145/-

3267/-

6480/63248/-

B.FSc II,IV,VIII & 80915/23.1.16
VIII
CB No.444/EM-15-16
April 2015

72005/-

11904/-

M.Sc degree 1st Sem 80919/23.1.16
Nov.2014
CB.No.63/15-16

3157/-

M.Sc.Degree II Sem 80920/21.1.16
April 2014
CB No.60/15-16

3574/-

M.Phil Hindi,
II Sem Exam and

80939/25.1.16
CB No.40-15-16

8150/-

80953/25.1.16
CB 64/15-16

3619/-

VIVA VOCE

M.Sc.IV Sem
April 2015

MA IV Sem Exam
80960/25.1.16
April 2015 (Spl.camp CB No.78/15-16
allowance)

2340/-

M.Phil (Life science) 80962/25.1.16
II Sem
CB.407/EM/15-16

7320/-

B.Tech IV Sem
Nov.2014

66708/-

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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B.Tech I & II Sem
May 2015

80172/30.12.15
CB No.472/EM 15-16

796476/-

B.Tech Degree
Instrumentation
April 2015

81149/29.01.16
CB No.478/EM 15-16

49874/-

B.Tech Degree I Sem 80415/14.1.16
May 2015
CBNo.437/15-16

384939/-

Msc I & IV Sem
April 2015

34976/-

811147/29.01.16
CB No.38/15-16

M.Sc I & 3rd Sem
81145/29.1.16
Marine
Biology, CB No.44/MGD/15-16
Exam Nov.2014

34924/-

MBA IV Sem
May 2015

81140/29.1.16
CB No.505/EM/15-16

97345/-

M.Sc II Sem
April.15

81139/29.1.16
CB.No.65/15-16

2776/-

M.Tech IV Semester 81138/29.1.16
April 2015
CB No.285/EM 15-16

1915/-

ഇപ്രകസാരക അദ്ധര്യസാപകര്കറ്റ് ഉതരകടലസാസറ്റ് പരഡിപശസാധനയ്കകറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള മുഴുവന് തുകയുക
ഈടസാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി സകതീകരഡികണ്ടതസാണറ്റ്.
3-15) 2013-14 വര്ഷപത സഡിര നഡിപക്ഷപ തുക 2015-16 വര്ഷപത വസാര്ഷഡിക
കണകഡില് ഇന്പവസ്റ്റുപമനസായഡി കസാണഡിച്ചതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ്
2015-16 വര്ഷപത അകക്കൗണ്ടറ്റ്സഡില് പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡിപന ജനറല്
ഫണ്ടറ്റ് ഇന്പവസ്റ്റുപമനഡില് 2013-14 സസാമ്പതഡിക വര്ഷക നടതഡിയ FDR No. 67219364555
നഡിപക്ഷപതഡിപന വഡിവരക ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. പ്രസ്തുത നഡിപക്ഷപക 2013-14, 2014-15
എനതീ വര്ഷങ്ങളഡിപല അകക്കൗണ്ടറ്റ്സഡില് പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
വഡിശദസാകശക ചുവപട
പചെര്ക്കുന.

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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FDR No.

കസാലയളവറ്റ്

67219364555 5.4.2013
മുതല്
1.3.2016
വപര

തുക

1,16,948/-

അകക്കൗണ്ടറ്റ് സ റ്റ്
ഇന്പവസറ്റ് പ മനറ്റ്
പപജറ്റ്
നക/ക്രമ രജഡിസര്
നക.
നക./ക്രമ.നക.
30/24

XI/55

പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന നഡിപക്ഷപക മുന് വര്ഷങ്ങളഡില് അകക്കൗണ്ടറ്റ് പചെയസാതതഡിനുള്ള
വഡിശദതീകരണക ഹസാജരസാകഡിയഡില.
കൂടസാപത ടഡി നഡിപക്ഷപക 1.3.2016 ല്
കസാലസാവധഡി
പൂര്തഡിയസാകഡി
പഡിന്വലഡിച്ചറ്റ് 1,48,219/-രൂപ 1.3.2016 മുതല് 1.2.2019 വപരയുള്ള
കസാലയളവഡിപലകറ്റ് നഡിപക്ഷപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. (Investment Reg.XI/84). 1,48,219/- രൂപയുപട
നഡിപക്ഷപക അകക്കൗണ്ടറ്റ്സഡില് പരഖപപടുപതണ്ടതഡിനു പകരക 2015-16 വര്ഷതഡില് ഈ
നഡിപക്ഷപതഡിനറ്റ് വസാര്ഷഡിക കണകഡില് എടുതഡിട്ടുള്ള തുക 1,16,948/-രൂപ മസാതമസാണറ്റ്. ഈ
നഡിപക്ഷപതഡില് കുറവറ്റ് വനഡിട്ടുള്ള 31,271/-രൂപ കൂടഡി ഉളപപടുതഡി വസാര്ഷഡിക കണകഡില്
ആവശര്യമസായ മസാറക വരുപതണ്ടതുക, മുന് കസാലങ്ങളഡില് ഈ നഡിപക്ഷപക വസാര്ഷഡിക കണകഡിലക
ഇന്പവസ്റ്റുപമനറ്റ് രജഡിസറഡിലക ഉളപപടുതസാതഡിരുനതഡിനു വഡിശദതീകരണക ലഭര്യമസാകഡിയഡില.

3-16) പസക്ഷന് ഓഫതീസര് ( മടപഡിസറ്റ് ) ഹയര് പഗഡറ്റ് , പസക്ഷന് ഓഫതീസര് മടപഡിസറ്റ് )

എനഡിവപര തസഡിക മസാറക നല്കഡി ഓഫതീസറ്റ് സൂപ്രണ്ടറ്റ് ആകഡി മസാറഡിയ പശഷക പൂള
ഓഫതീസര് ആയഡി പപ്രസാപമസാഷന് നല്കഡി ആ തസഡികയഡില് പപ ഫഡിക്പസഷന്
അനുവദഡിക്കുനതറ്റ് പതറസായ നടപടഡിയസാണറ്റ് .
9.3.2017 പല ഫഡിന് II/PR-2014/2016/980 പ്രകസാരക ശ്രതീ.പഡി.രസാധസാകഷ്ണന്.
ശ്രതീ.അജയകുമസാര്, ശ്രതീ.സദസാശഡിവന്. പഡി.സഡി എനഡിവരുപട 2014 പപ റഡിവഡിഷന് പ്രകസാരമുള്ള
ഫഡിക്പസഷന് പസറ്റുപമനറ്റ്
പ്രകസാരക ശ്രതീ.സദസാശഡിവന്.പഡി.സഡി, അജയകുമസാര്.എക,
രസാധസാകൃഷ്ണന്.പഡി എനഡിവപര ഓഫതീസറ്റ് സൂപ്രണ്ടറ്റ് (ഹ.പഗ) ആയഡി 1.7.2014 മുതല് പുനര്
നസാമകരണക പചെയ പശഷക പൂള ഓഫതീസര് ആകഡി പ്രപമസാഷന് നല്കഡി പപ ഫഡിക്പസഷന്
നല്കഡിയ നടപടഡി ശരഡിയല. ഈ വഡിധതഡിലള്ള പുനര് നസാമകരണതഡിനറ്റ്
പക.എസറ്റ്.എ
(എസറ്റ്.റഡി.യു) എ 6-30/17 തതീയതഡി. 20.1.17, പക.എസറ്റ്.എ (എസറ്റ്.റഡി.യു) എ 6-146/17
തതീയതഡി.
11.5.17 എനഡിവ
പ്രകസാരക
ഈ
ഓഫതീസഡില്
നഡിനറ്റ്
വഡിപയസാജഡിപറ്റ്
അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതുമസാണറ്റ്. ഈ രതീതഡിയഡിലള്ള തസഡിക മസാറതഡിനറ്റ് വര്യക്തമസായ ഗവ.അകഗതീകസാരക
ലഭര്യമസാക്കുനതുവപര ഈ തരതഡില് നടത്തുന ശമ്പള നഡിര്ണ്ണയങ്ങളുക, പപന്ഷന് നഡിര്ണ്ണയവുക
ഈ ഓഫതീസഡിനറ്റ് അകഗതീകരഡികസാനസാവഡില എനറഡിയഡിക്കുന. 26.02.2011 പല GO(P)No.
86/2011/Fin 2009 പല ശമ്പള പരഡിഷ്കരണ ഉതരവഡിപല അനുബനക IV പല Schedule of
post & scale of Pay യഡിപല ക്രമ നക. 7 പല പഫയര് പകസാപഡി പസക്ഷനഡിപല തസഡികയഡില്
വര്യക്തമസാക്കുനതറ്റ് " The practice of promotion of Office Superintendent as SO (FC&D)
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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Section Officer FC&D (HG) and Pool Officer will be discontinued and the present
incumbent holding the post alone will be allowed to continue in their corresponding
revised scale” എനസാണറ്റ്. നഡിലവഡിലള്ള സര്കസാര് ശമ്പള പരഡിഷ്കരണ ഉതരവുകളക്കുക
സര്ക്കുലറുകളക്കുക വഡിരുദ്ധമസായ ശമ്പള നഡിര്ണ്ണയക നടതഡി
ശമ്പളക - പപന്ഷന്
ആനുകൂലര്യങ്ങള നല്കുനതുവഴഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടറ്റ് നഷ്ടപപടുവസാനഡിടയസായസാല് പ്രസ്തുത നഷ്ടക
ആയതറ്റ് അകഗതീകരഡിച്ചറ്റ് നല്കുന അധഡികസാര സസാപനങ്ങളുപട ബസാധര്യതയസായഡി കണകസാകഡി
ഈടസാക്കുനതസാപണന വഡിവരക കൂടഡി അറഡിയഡിക്കുന. ആയതഡിനസാല് മുകളഡില് പ്രതഡിപസാദഡിച്ചഡിട്ടുള്ള
മൂനറ്റ് ജതീവനകസാര്ക്കുക നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള ശമ്പള നഡിര്ണ്ണയക ഈ ഓഫതീസറ്റ് നഡിരസാകരഡിക്കുന.
3-17) ശമ്പള നഡിര്ണ്ണയതഡിപല അപസാകതകള
3.17.1) ശ്രതീ . മുരളതീധരന് എ എന് , ഓവര്സതീയര് പഗഡറ്റ് I
1992 പല ശമ്പളപരഡിഷ്കരണ ഉതരവു പ്രകസാരക മലന് പഹല്പറുപട ശമ്പള പസയഡില് 8251290 എനതസാണറ്റ്. 29.03.1995 മുതല് സര്കസാര് അകഗതീകസാരമഡിലസാപത 950-1500 പസയഡില്
അനുവദഡിച്ചു നലഡിയതസായഡി കസാണുന. മലന് പഹല്പറുപട പസയഡില് 825-1290 ല് നഡിനറ്റ്
ഇലകതീഷര്യന് പഗഡറ്റ് II പന പസയഡില് ആയ 950-1500 അനുവദഡിച്ചതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല.
02.11.1996 ല് ഇലകതീഷര്യന് പഗഡറ്റ് II ആയഡി പ്രപമസാഷന് ലഭഡിച്ചു. ഇലകതീഷര്യന്
പഗഡറ്റ് II നറ്റ് അനുവദഡികസാവുന പസയഡില് 950-1500 ആണറ്റ്. എനസാല് ഇതഡിനറ്റ് പകരക 12002040 പസയഡില് അനുവദഡിച്ചു കസാണുന.
ഇതഡിപന ആധസാരമസാകഡി 2004,2009 ശമ്പള
പരഡിഷ്കരണങ്ങളഡിലക ഉയര്ന പസയഡിലഡില് ശമ്പളക നഡിജപപടുതഡി നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഇതറ്റ്
ക്രമപ്രകസാരമല. സര്കസാര് അകഗതീകസാരമഡിലസാത പസയഡില് അനുവദഡിച്ചതഡിനസാല് 02.11.96 മുതല്
നസാളഡിതുവപര അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിപക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ് .
23.11.2005 ല് ടഡിയസാനറ്റ് ജൂനഡിയര് സതീനഡിയര് അപനസാമലഡി പരഡിഹരഡിച്ചറ്റ് ശമ്പളക ഉയര്തഡി
നല്കഡിയതുക ക്രമപ്രകസാരമല.
ശ്രതീ.മുരളതീധരന് 2004 ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക opt പചെയ
തതീയതഡിയസായ 1.11.2004 ടഡിയസാനറ്റ് 8590 രൂപ നല്കഡി നഡിജപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ശ്രതീ.ചെന്ദ്രകുമസാര്
2004 ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക opt പചെയ 1.11.2005 ലസാണറ്റ് ടഡിയസാനറ്റ് 8590 രൂപയഡില് ശമ്പളക
നഡിജപപടുതഡിയതറ്റ്. ആയതഡിനസാല് ശമ്പള പരഡിഷ്കരണക മൂലക ജൂനഡിയര് സതീനഡിയര് അപനസാമലഡി
ഉണ്ടസായഡിടഡില. അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിച്ചു പഡിടഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.17.2) ശ്രതീമതഡി . സജസാത . എസറ്റ് , മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ്
ശ്രതീമതഡി.സജസാത.എസറ്റ് 15.06.1998 ല് പമ്പ്യൂണ് തസഡികയഡില്
പ്രപവശഡിക്കുകയുക
06.06.2002 ല് മലബ്രറഡി അസഡിസനസായയഡി പ്രപമസാഷന് ലഭഡിക്കുകയുക പചെയ്തു. എനസാല്
06.06.2002 മുതല് 3050-52230 എന ശമ്പള പസയഡിലഡിനറ്റ് പകരക പടകഡികല് പകഡറഡില്
ഉളപപടുതഡി 3350-5275 എനസാകഡിയതഡിനറ്റ് നസാളഡിതുവപര സര്കസാര് അകഗതീകസാരക
ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില.
സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപഡിപന വഡിവഡിധ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ട്ടുകളഡിലക
അകക്കൗണ്ടനറ്റ് ജനറലഡിപന ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ട്ടുകളഡിലക ഈ അപസാകതകപള സകബനഡിച്ചറ്റ്
പരസാമര്ശഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക നസാളഡിതുവപര പരഡിഹരഡിച്ചഡിടഡില.
ലസാബറ്റ് അസഡിസനറ്റ് തസഡികയഡില് 7 വര്ഷപത ഹയര്പഗഡറ്റ് 07.06.2009 മുതല് നല്കഡിയതറ്റ്
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അകഗതീകരഡികസാവുനതല. എനസാല് ടഡിയസാളകറ്റ് 8 വര്ഷക പൂര്തഡിയസാകുന മുറയറ്റ് 1.2.2011
പ്രസാബലര്യതഡില് ഹയര് പഗഡഡിനറ്റ് അര്ഹതയുണ്ടറ്റ്. അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിപക
ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.17.3) ശ്രതീ . പസയ്തു മുഹമദറ്റ് . എക , ലസാബറ്റ് അസഡിസനറ്റ്
14.07.1998 ല് പമ്പ്യൂണ് തസഡികയഡില് പജസാലഡിയഡില് പ്രപവശഡിച്ച ശ്രതീ.പസയറ്റ് മുഹമദഡിനറ്റ്
പമ്പ്യൂണ് തസഡികയഡില് 8 വര്ഷപത ഹയര് പഗഡറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് (പസയഡില് 4630 – 7000).
പഡിനതീടറ്റ് കറഡികല് അറനറസായഡി പ്രപമസാഷന് നല്കഡി (by transfer പസയഡില് 5250-8390).
സമയബനഡിത ഹയര് പഗഡഡില് നഡിനക ഉള്ള പ്രപമസാഷന് ആയതഡിനസാല് Rule 30
പ്രകസാരമസാണറ്റ് ശമ്പളക നഡിര്ണ്ണയഡിപകണ്ടതറ്റ്. അതസായതറ്റ് ടഡിയസാന് വസാങ്ങഡിയഡിരുന ശമ്പളക തപന
നല്കുകയുക normal increment date ല് തപന ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് നല്കുകയുമസാണറ്റ് പവണ്ടതറ്റ്.
Rule 28A പ്രകസാരക ശമ്പളക നല്കഡിയതറ്റ് പതറസാണറ്റ്. ക്ളസാസ്സറ്റ് IV തസഡികയഡില് 8 വര്ഷപത
പഗഡറ്റ് അനുവദഡിക്കുകയുക ലസാബറ്റ്/മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ്, ലസാബറ്റ് അറനനറ്റ്, ക്ളറഡികല്
അറനനറ്റ്/ക്ളറഡികല് അസഡിസനറ്റ്
എനതീ ഇനര് പചെയ്ഞബഡിള തസഡികയഡിപലകറ്റ്
മസാറപപടുപമ്പസാള 28A ഫഡിക്പസഷന് നല്കുവസാന് നഡിര്വ്വസാഹമഡില. അഥവസാ ക്ളസാസ്സറ്റ് IV ല്
നഡിനക By transfer വഴഡി നഡിയമനക നല്കുനപവങ്കേഡില് ഈ തസഡികയഡിപലകറ്റ് പടസറ്റ്
നടതഡിപവണക നഡിയമനക നല്പകണ്ടതറ്റ്.
ആയതഡിനസാല് 8 വര്ഷപത പഗഡറ്റ്
അനുവദഡിച്ചതഡിനസാല് വതീണ്ടുക ഒരു 28A ഫഡിക്പസഷന് നല്കഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല.
ലസാബറ്റ് അസഡിസനറ്റ് തസഡികയഡില് അനുവദഡിച്ച റൂള 28A ഫഡിക്പസഷന് സര്കസാരഡിപന
കണ്കറന്സഡിനറ്റ് വഡിപധമസായഡി അനുവദഡികസാവുനതസാണറ്റ്.
സര്കസാരഡിപന കണ്കറന്സറ്റ്
ലഭഡികസാത പക്ഷക അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിച്ചടപകണ്ടതസാണറ്റ് . ഇതഡിനറ്റ് 200 രൂപ
വഡിലയുള്ള മുദപതതഡില് സമതപതക എഴുതഡി വസാങ്ങഡി സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.17.4) ശ്രതീമതഡി . സഹറസാ ബതീവഡി . എ . പഡി , ഓഫതീസറ്റ് അറനന്ഡറ്റ്
ടഡിയസാളകറ്റ് 01.09.14 ല് 22200 ആയഡി നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല. 20.08.14 ല്
റഡിവര്ഷന് ലഭഡിച്ചറ്റ് 20550 ആയഡി നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചു.
01.09.2014 ല് വതീണ്ടുക പ്രപമസാഷന്
ലഭഡിച്ചപപസാള (20550+550) ഒരു അഡകസാന്സറ്റ് ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് നല്കഡി 21100 ആയഡി ആണറ്റ്
നഡിര്ണ്ണയഡിപകണ്ടതറ്റ്.
കൂടസാപത 01.06.2015 ല് 21650 ആയഡി നഡിര്ണ്ണയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
07.09.2015 ല് ആദര്യ സമയബനഡിത ഹയര് പഗഡറ്റ് അനുവദഡിക്കുവസാന് നഡിര്വ്വസാഹമഡില. 1.9.14
മുതല് 8 വര്ഷക തഡികയുന മുറയറ്റ് മസാതപമ സമയബനഡിത ഹയര് പഗഡറ്റ് നല്കസാവ.
ആയതഡിനസാല് ശ്രതീമതഡി.സൂഹറബതീവഡിയുപട 01.09.2014 മുതലള്ള ശമ്പളക പുനര് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചറ്റ്
അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിച്ചടച്ചറ്റ് ഈ ഓഫതീസഡിപന അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് . യഥസാസമയക
തുക തഡിരഡിച്ചടകസാപത പപന്ഷന് സമയതറ്റ് ഈ തുക തഡിരഡിച്ചടക്കുവസാന് ആവശര്യപപടസാല്
അധഡിക ബസാധര്യത വരുനതഡിനസാല് പ്രസ്തുത കസാരര്യക കൃതര്യമസായഡി പസാലഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് .
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3.17.5) ശ്രതീ . ഷസാജഡി . ബഡി , മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ്
04.06.1999 ല് പമ്പ്യൂണ് തസഡികയഡില് പജസാലഡിയഡില് പ്രപവശഡിച്ച ശ്രതീ.ഷസാജഡി.ബഡികറ്റ് 2004
ശമ്പള പരഡിഷ്കരണതഡിനറ്റ് ഓപ്ഷന് തതീയതഡിയസായ 01.06.05 ല് 5250 രൂപ ശമ്പളക
നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചതറ്റ് ശരഡിയസാണറ്റ്. 04.06.2007 ല് 8 വര്ഷപത ഹയര് പഗഡറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
(പസയഡില് 4630-7000) 01.01.2008 ല് മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ് ആയഡി പ്രപമസാഷന് നല്കഡി (by
transfer പസയഡില് 5250-8390). സമയബനഡിത ഹയര്പഗഡഡില് നഡിനക ഉള്ള പ്രപമസാഷന്
ആയതഡിനസാല് റൂള 30 പ്രകസാരമസാണറ്റ് ശമ്പളക നഡിര്ണ്ണയഡിപകണ്ടതറ്റ്. അതസായതറ്റ് ടഡിയസാന്
വസാങ്ങഡിയഡിരുന ശമ്പളക തപന നല്കുകയുക normal ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് തതീയതഡിയഡില് തപന
ഇന്ക്രഡിപമനറ്റ് നല്കുകയുമസാണറ്റ് പവണ്ടതറ്റ്.
റൂള 28A പ്രകസാരക ശമ്പളക നല്കഡിയതറ്റ്
ക്രമപ്രകസാരമല.
ക്ളസാസ്സറ്റ് 4 തസഡികയഡില് 8 വര്ഷപത പഗഡറ്റ് അനുവദഡിക്കുകയുക
ലസാബറ്റ്/മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ്, ലസാബറ്റ് അറനനറ്റ്, ക്ളറഡികല് അറനനറ്റ്/ ക്ളറഡികല് അസഡിസനറ്റ്
എനതീ ഇനര് പചെയഡിഞബഡിള തസഡികയഡിപലകറ്റ് മസാറപപടുപമ്പസാള 28A ഫഡിക്പസഷന്
നല്കുവസാന് നഡിര്വ്വസാഹമഡില. അഥവസാ കസാസ്സറ്റ് 4 ല് നഡിനക by transfer വഴഡി നഡിയമനക
നല്കുനപവങ്കേഡില് ഈ തസഡികയഡിപലകറ്റ് പടസറ്റ് നടതഡിപവണക നഡിയമനക നല്പകണ്ടതറ്റ് .
ആയതഡിനസാല് 8 വര്ഷപത പഗഡറ്റ് അനുവദഡിച്ചതഡിനസാല് വതീണ്ടുക ഒരു 28A ഫഡിക്പസഷന്
നല്കഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല.
ടഡിയസാളകറ്റ് അധഡികക നല്കഡിയ തുക തഡിരഡിപക
ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.

3-18) എന്ജഡിനഡിയറഡികഗറ്റ് വകുപറ്റ്
3.18.1) NAAC സനര്ശനവുമസായഡി ബനപപടറ്റ് വഡിവഡിധ ഡഡിപസാര്ടറ്റ് പ മന്റുകളഡില്
പകസാണ്ക്രതീററ്റ് ഇനര്പലസാകഡിങ്ങറ്റ് മടല് വഡിരഡിച്ചതഡിപല അപസാകതകള - നഷ്ടക 70,380/I. ഫയല് നമ്പര് UEU/2931/2015-16
II. PAC= 1582366 (DSR-13 + 46 % C.I)
III. കരസാറുകസാരന് = അന്ഷസാദറ്റ് വഡി.പക.
IV.M Book = 543/15-16
V. C.B = 1530/15-16 = 14,77,463/യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില്
NAAC
സനര്ശനവുമസായഡി
ബനപപടറ്റ്
കര്യസാമ്പസറ്റ്
സക്കൗനരര്യവല്കരഡിയ്ക്കുനതഡിനുക വഡിവഡിധ ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനറ്റ് ബഡില്ഡഡിങ്ങഡിനുചുറ്റുക പുലറ്റ് ങ വളരുനതറ്റ്
ഒഴഡിവസാക്കുനതഡിനുമസായഡി , തറയുപട നസാലറ്റ് വശങ്ങളഡിലക ഇനര്പലസാകഡിങ്ങറ്റ് മടല് വഡിരഡിയ്ക്കുന
പ്രവൃതഡിയസാണഡിതറ്റ്. ബഡിലറ്റ്ങ പ്രകസാരക ഈ പ്രവൃതഡിയുപട ഇനങ്ങളുക, പചെയ അളവുകളുക,
കരസാറുകസാരന് കകസാടറ്റ്പചെയറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി അകഗതീകരഡിച്ചറ്റ് നല്കഡിയ തുകയുപട വഡിശദസാകശങ്ങളുക
തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
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(1) Surface dressing (D.S.R) (2.281) 1866.99 m2 x @35/m2

=

65,344

(2) Paving interlocking tile 60 mm thick over 50mm bed of =
coarsesand (D.S.R) (16.68) 1871.45 m2 x @ 750/m2

14,03,962

(3)

Cement Concrete (1:2:4 Coarse sand, 20mm Stone) (D.S.R) =
(4.1.3) 17.075m3 x @ 7000/m3

1,19,525

=

15,88,832

നഡികുതഡികള കഡിഴഡിച്ചറ്റ് 1477463 രൂപ കരസാറുകസാരനറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.

പ്രവൃതഡിയഡിപല

1) എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ് DSR-2013 (16.68) ഇന പ്രകസാരമസാണറ്റ്. 50mm
കനതഡില് മണല് വഡിരഡിച്ചറ്റ് അതഡിനുമുകളഡില് 60 mm കനമുള്ള പകസാണ്ക്രതീററ്റ് ഇനര്പലസാകഡിങ്ങറ്റ്
മടല് വഡിരഡിച്ചറ്റ് മവപബ്രറര് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് അടഡിച്ചറ്റ് ഉറപഡിച്ചതഡിനുപശഷക, മടലഡിപന
വഡിടവുകളഡില് പപസാടഡി മണല് വഡിതറുനതഡിനസാണറ്റ് നഡിരകറ്റ് കണകസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ് . എനസാല്
പരഡിപശസാധനയഡില് 50 mm കനതഡില് മണല് വഡിരഡിച്ചറ്റ് പബഡറ്റ് തയസാറസാക്കുനതഡിനുപകരക 6
mm പമറല് ഉപപയസാഗഡിച്ചസാണറ്റ് പബഡറ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
അതുപപസാപലതപന
വഡിടവുകളഡില് പപസാടഡി മണല് വഡിതറഡിയതസായഡി കസാണുനഡില. DSR -ല് ഇലസാത ഒരഡിനക
പചെയണപമങ്കേഡില് observed data തയസാറസാപകണ്ടതസാണറ്റ്. എനസാല് അങ്ങപന പചെയഡിടഡില.
മണലഡിനുപകരക 6 mm പമറല് ഉപപയസാഗഡിച്ചതഡിപന വഡില വര്യതര്യസാസവുക, വഡിടവുകളഡില് മണല്
വഡിതറസാതതഡിനസാല് ഇതഡിനു അവശര്യമസായ മണലഡിപന വഡിലയുക കുറവറ്റ് പചെയ നഡിരകറ്റ് മസാതപമ
കരസാറുകസാരനറ്റ് അനുവദഡിയ്ക്കുവസാന് കഴഡിയുകയുള.
നല്കഡിയതറ്റ്

അനുവദഡിയസാവുനതറ്റ്

1 Interlocking tile (60 mm) 10 m2 x @ 325/m2 = 10 m2 x @ 325/m2 = 3250
3250
2 Bedding (50 mm coarse sand ) 0.50 m2 x @ 6 mm പമറല് 0.50 m2 x @ 1100
1120 = 560
= 550
3 കടത്തുകൂലഡി = 53.32

കടത്തുകൂലഡി = 53.32

4 പപസാടഡി മണല് 0.15 m2 x @ 650 = 97.50

ഉപപയസാഗഡിച്ചഡിടഡില = 0

5 കടത്തുകൂലഡി = 16.00

ഉപപയസാഗഡിച്ചഡിടഡില = 0

6 Mason ( 1st class)
0.50 x @ 393/day = 196.50

0.50 x @ 393/day = 196.50

7 Mason ( 2nd class)
0.50 x @ 361/day = 180.50

0.50 x @ 361/day = 180.50

8 Beldar 1.00 x @ 297/day = 297

1.00 x @ 297/day = 297
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9 Coolie 0.50 x @ 297/day = 148.50

0.50 x @ 297/day = 148.50

10 Total = 4799.32

Total = 4675.82

11 Add water charge @ 1% = 47.99

1% = 46.75

12 Total = 4847.31

Total = 4722.57

13 CP+OH @ 15% = 727.10

15% = 708.38

14 Cost of 10 m2 = 5574.41

10 m2 = 5430.95

15 Cost of 1 m2 = 557.45

1 m2 = 543

16 എറണസാകുളക ജഡില cost Index 1.460 x 557.45 = 1.46 x 543 = 792.78
813.87/ m2
1 m2 മടല് വഡിരഡിയ്ക്കുനതഡിനറ്റ് എസഡിപമററ്റ് നഡിരകറ്റ് 813.87 രൂപയസാണറ്റ് കരസാറുകസാരന് കകസാടറ്റ്
പചെയ നഡിരകറ്റ് 750/ m2 രൂപയസാണറ്റ്.
അതസായതറ്റ് 750/813.87 x 100 = 92 %
അകഗതീകരഡിയസാവുന നഡിരകറ്റ് = 793 x 92% = 729.56 = 730 രൂപ
ആപക 1871 m2 മടല് വഡിരഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ് . ആയതഡിനറ്റ് അധഡികക നല്കഡിയ തുക 1871 m2 x 20
= 37,420/അധഡികക നല്കഡിയതറ്റ് കരസാറുകസാരനഡില് നഡിപനസാ ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസനഡില്
നഡിപനസാ ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
2) പകടഡിടതഡിനുചുറ്റുക ഇനര്പലസാകഡിങ്ങറ്റ് മടല് വഡിരഡിച്ചതഡിനുപശഷക വശങ്ങളഡില് (1:2:4)
(20mm) പമറല് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .
പകടഡിടങ്ങളുപട ഭഡിതഡിപയസാടറ്റ്
പചെര്നള്ള ഭസാഗക ചെതുരസാകൃതഡിയഡിലക മറ്റു വശങ്ങള റസാബറ്റ് മസാതൃക (തതീപകസാണസാകൃതഡിയഡില്)
യഡിലമസാണറ്റ്. ഭഡിതഡിപയസാടറ്റ് പചെര്ന ഭസാഗതറ്റ് പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയതഡിപന കനക 0.12 cm
നല്കഡിയതസായഡിടസാണറ്റ് M.Book -പരഖപപടുതഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്. എനസാല് ഭഡിതഡിപയസാടറ്റ് പചെര്ന
ഭസാഗതറ്റ് 50 mm കനതഡിലള്ള 6 mm പമറലഡിനു മുകളഡിലസായഡി മസാതപമ പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയ്യുവസാന്
കഴഡിയുകയുള.
അതസായതറ്റ് അവഡിടപത പമറല് നതീകക പചെയ്തു പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയ്യുക
പ്രസാപയസാഗഡികമല. ആയതഡിനസാല് പമറലഡിനുകളഡില് മടലഡിപന കനതഡില് മസാതപമ പകസാണ്ക്രതീററ്റ്
പചെയ്യുവസാന് കഴഡിയുകയുള ( y=.06 cm)
നല്കഡിയതറ്റ്
ഭഡിതഡിപയസാടറ്റ് പചെര്നള്ള
പകസാണ്ക്രതീറഡിങ്ങഡിപന അളവറ്റ്
(ചെതുരസാകൃതഡിയഡില്)
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lxbxh
lb x 0.12 cm

നല്കസാവുനതറ്റ്
lxbxh
lb x 0.06 cm
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അതുപപസാപലതപന റസാബറ്റ് മസാതൃകയഡില് (തഡിപകസാണസാകൃതഡിയഡില്) (x) പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയതഡിപന
കനക 0.12 cm നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് 50 mm കനതഡില് പമറല് വഡിരഡിച്ചറ്റ് അതഡിനുമുകളഡില്
60 mm കനമുള്ള മടല് വഡിരഡിച്ചറ്റ് അതഡിനുമുകളഡില് മവപബ്രറര് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് അടഡിച്ചറ്റ്
ഉറപഡിയ്ക്കുപമ്പസാള, പമറല് അമര്നകഴഡിഞറ്റ് 0.10 cm കനതഡില് മസാതപമ പകസാണ്ക്രതീററ്റ്
ആവശര്യമസായഡി വരഡികയുള എനസാല് എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതുക 0.10 cm കനക
നല്കഡിയസാണറ്റ്.
എനസാല്
0.12
cm
പകസാണ്ക്രതീററ്റ്
പചെയതസായഡിടസാണറ്റ്
ബഡിലറ്റ്ങ
തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്. അങ്ങപനവരുപമ്പസാള 0.02 mm കനതഡില് പകസാണ്ക്രതീററ്റ് മടല്
നഡിരപഡിപനകസാളുക ഉയര്ന നഡില്ക്കുക. എനസാല് അങ്ങപന ഉയര്നനഡില്ക്കുനഡില. മതീഡഡിയക,
പഹവഡി ടസാഫഡികറ്റ് ഉള്ള പറസാഡുകളഡില് മടലഡിപനസാടറ്റ് പചെര്തറ്റ് റസാബറ്റ് നഡിര്മഡിയ്ക്കുപമ്പസാള മസാതമസാണറ്റ്
കൂടഡിയ കനതഡിലക നതീളതഡിലക പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയ്യുനതറ്റ് .
ഈ പ്രവൃതഡിയഡില്
പകടഡിടതഡിനുചുറ്റുക നഡിരതഡിയഡിട്ടുള്ള മടല് ഇളകഡി മസാറസാതഡിരഡിയ്ക്കുകപയനതു മസാതപമ ഈ
പകസാണ്ക്രതീറ്റുപകസാണ്ടറ്റ് ഉപദ്ദേശഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
നല്കഡിയതറ്റ്
നല്കസാവുനതറ്റ്
തഡിപകസാണസാകൃതഡിയഡിലള്ള 1:2:4 1/2 x l x b x h
(20mm) പകസാണ്ക്രതീറഡിപന അളവറ്റ് 1/2 x lb x 0.12 cm

1/2 x l x b x h
1/2 x lb x 0.10 cm

M Book പ്രകസാരക ആപക 17.075 m3 പകസാണ്ക്രതീററ്റ് പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ആയതഡില് 5.49 m3
ചെതുരസാകൃതഡിയഡിലള്ള പകസാണ്ക്രതീറ്റുക (ഭഡിതഡിപയസാടറ്റ് പചെര്നക) ബസാകഡി 11.58 m3
തഡിപകസാണസാകൃതഡിയഡിലള്ള (റസാബറ്റ്) പകസാണ്ക്രതീറ്റുമസാണറ്റ്. കരസാറുകസാരന് ഒരു ഘനമതീററഡിനറ്റ് 7000
രൂപയസാണറ്റ് കകസാടറ്റ്പചെയഡിരുനതറ്റ്. ഈ ഇനതഡില് അധഡികക കണകസാകഡിയ അളവഡിപന
വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
(a)
ചെതുരസാകൃതഡിയഡിലള്ള പകസാണ്ക്രതീററ്റ്
നല്കഡിയതറ്റ്
l x b x 0.12 cm = 5.49 m3
lb =
5.49
= 45.75
0.12
നല്കസാവുനതറ്റ് = l b x 0.06
l x b x 0.06 cm = 45.75 x 0.06 = 2.745 m3
അധഡികക നല്കഡിയതറ്റ് 5.49- 2.74 = 2.74 m3
(b)
തഡിപകസാണസാകൃതഡിയഡിലള്ള പകസാണ്ക്രതീററ്റ്

നല്കഡിയതറ്റ്
1/2 ( l x b x 0.12 cm = 11.58 m3
1/2 lb =
11.58
= 96.5
0.12

നല്കസാവുനതറ്റ് = 1/2 l b x .10 cm = 9.65 x .10
= 9.65 m3
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അധഡികക നല്കഡിയതറ്റ് 11.58- 9.65 =1.93 m3
ആപക അധഡികക A + B = 2.74 + 1.93 = 4.67 m3
അധഡികക നല്കഡിയ തുക = 4.67 m3 x @ 7000/m3 = 32,690/- രൂപ
അധഡികക നല്കഡിയ 32960/- രൂപ കരസാറുകസാരനഡില് നഡിപനസാ ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസരഡില്
നഡിപനസാ ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.18.2) യൂണഡിപവഴഡിറഡി പമയഡിന് പറസാഡറ്റ് റഡിപയറഡികഗറ്റ് - നഷ്ടക 54,325/ഫയല് നമ്പര് : UEU/2244/15-16
PAC = 9,86,000/- (DSR-2014)
കരസാറുകസാരന് = ശ്രതീ. അന്സസാര്
എക. ബുകറ്റ് 1) 451/15-16
2) 456/15-16
C.B No. 1661/15-16 = 9,08,713/- രൂപ
യൂണഡിപവഴഡിറഡി സഡിഗ്നേല് മുതല് ഗസറ്റ് ഹക്കൗസറ്റ് വപരയുള്ള പറസാഡഡിപല കുഴഡികള അടച്ചറ്റ് ,
Tack coat പചെയറ്റ്, അതഡിനുമുകളഡില് 2 cm കനതഡില് premix carpet surfacing നടതഡി
തുടര്നറ്റ് Seal coat പചെയ്യുന പ്രവൃതഡിയസാണഡിതറ്റ്. അകഗതീകരഡിച്ച നഡിരകറ്റ് പ്രകസാരക കരസാറുകസാരനറ്റ്
ഓപരസാ ഇനങ്ങളക്കുക ബഡിലറ്റ്ങ പ്രകസാരക നല്കഡിയ തുകയുപട വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
ഇനക

അളവറ്റ്

തുക

1 36 mm പമറല് ( S.O.R.-2012)

19.299m3 x @ 1900/m3

36,668

2 12 mm പമറല് ( S.O.R.-2012)

4.482 m3 x @ 2000/m3

8,964

3 Pot hole filling using 36mm (B.S) 19.299m3 x @ 3600/m3
(27.5 kg/m3 Bitumen)

69,476

4 Leveling undulation less than 20mm

14,276

3.32 m3 x @ 4300/m3

5 Tack coat VG-10 existing Road 2173.95 m2 x @ 49/ m2
Bitumen @ .50kg/m2 (DAR-2014 +
cost index (Ekm) 1.446)

1,06,524

Item No. ( 16.30.2)
6 2cm Premix carpet surfacing VG-10
2173.95 m2 x @ 188/
Bitumen with solvent (DAR-2014) m2
Item No: (16.32.1)
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7 Seal coat 98Kg VG-10 DSR (16.41)

2173.95 m2 x @ 117/
m2

8 Engaging man Coolie

15 x 650/E
ആപക

2,54,352
9,750
9,08,713

പറസാഡറ്റ് റഡിപയറഡിങ്ങഡില് വനഡിട്ടുള്ള അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1) 2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷപത മരസാമതറ്റ് പണഡികളുപട എസഡിപമററ്റ് CPWD
specification, Delhi Analaysis of Rates (DAR-2014), Delhi Schedule of Rates (DSR2014), MoRD Specification, അതസാതറ്റ് ജഡിലകളഡിപല Cost Index (C.I) എനഡിവ പ്രകസാരക
തയസാറസാക്കുവസാനസാണറ്റ് സര്കസാര് നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
DAR -ല് ഇലസാത ഇനങ്ങളകറ്റ്
MoRD Specification, അനുസരഡിച്ചറ്റ്, ഇവ രണ്ടഡിലക ഇലസാത ഇനങ്ങളകറ്റ് observed
data തയസാറസാകഡിപവണക പ്രവൃതഡി പചെപയണ്ടതറ്റ്.
എനസാല് ഈ പ്രവൃതഡിയഡില് സര്കസാര് നഡിര്പദ്ദേശക പസാലഡിയസാപത കുഴഡി അടയ്ക്കുനതഡിനറ്റ്
IRC specification (3.6.1.2) പ്രകസാരക 36 mm പമറല് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് pot-hole filling, 12
mm പമറല് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് leveling undulation less than 20 mm എനഡിവ ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ്
Estimate തയസാറസാകഡിയസാണറ്റ് പണഡി നടതഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്. എനസാല് MoRD Specification
506(a) (50mm), 506(b) (75mm) എനഡിവ പ്രകസാരക constrcution of penetration macadam
എന ഇനക ഉണ്ടസായഡിരഡിപക IRC specification (3.6.1.2) പ്രകസാരക കുഴഡിയടച്ചതറ്റ് അധഡിക
പചെലവറ്റ് വരുതഡിയഡിട്ടുമ്ടറ്റ്. അതസായതറ്റ് VG-10 ടസാര് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് '1' m2 ( ഒരു ചെതുരശ്ര
മതീററഡിനറ്റ്) MoRD 506(a) യുപട നഡിരകറ്റ് 256/m2 രൂപയുക MoRD 506(b) -യുപട നഡിരകറ്റ്
324/m2 രൂപയുമസാണറ്റ്. എനസാല് IRC pot hole filling 1 m 3 -നറ്റ് ( ഒരു ഘനമതീററഡിനറ്റ്)
എസഡിപമററ്റ് നഡിരകറ്റ് 2922/ m3 രൂപയുക കരസാറുകസാരന് കകസാടറ്റ് പചെയറ്റ് അകഗതീകരഡിച്ച നഡിരകറ്റ് 3600/
m3 രൂപയുമസാണറ്റ്.
2) പറസാഡഡിപല കുഴഡി അടച്ചതഡിനുപശഷക Bitumen മസാതക ഉപപയസാഗഡിച്ചുള്ള DAR (16.30.2)
പ്രകസാരമുള്ള tack coat ആണറ്റ് നടതഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്. അതസായതറ്റ് DAR ( 16.31.1.2) Rapid
setting emulsion (R.S), DAR (16.31.2.2) Medium setting emulsion(M.S), എനതീ
ഇനങ്ങള പ്രകസാരമുള്ള tack coat അല നടതഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
ആയതഡിനസാല് ഇപ്രകസാരമുള്ള tack coat -നറ്റ് മുകളഡില് solvent ഉപപയസാഗഡികസാത
(without solvent) 2 cm premix carpet surfacing DAR-2014(16.32.2) മസാതപമ
പചെയ്യുവസാന് കഴഡിയുകയുള.
എനസാല് Estimate തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതുക ബഡിലറ്റ്ങ
പസാസ്സസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതുക solvent പചെര്ത്തുള്ള carpet surfacing (DAR-14 (16.32.1)
പ്രകസാരമുള്ള നഡിരകറ്റ് അനുസരഡിച്ചസാണറ്റ്. ഈയഡിനതഡില് യൂണഡിപവഴഡിറഡിയറ്റ് അധഡിക പചെലവറ്റ്
വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
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DAR -2014 നഡിരക്കുക + എറണസാകുളക ജഡില cost index ഉക പചെര്ത നഡിരകറ്റ് തസാപഴ
പചെര്ക്കുന.
1) DAR-2014 (16.32.1) with solvent 1 m2
2) DAR-2014 (16.32.2) without solvent
1m2 = 154.25 x 1.446
= 223 Rounded to 225/-

= 173.2/m2 x 1.446(C.I)
= 250/m2
= 225/m2

1m2 carpet surfacing -നറ്റ് അധഡികക വരുന തുക 250-225 = 25/-m2 ഈ പ്രവൃതഡിയഡില്
ആപക 2173m2 premix carpet surfacing നടതഡിയതഡിനറ്റ് ആപക അധഡികക വരുന തുക
2173 x 25/-m2 = 54,325/- ഈ തുക ഉതരവസാദഡിയസായവരഡില് നഡിനക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3) കരസാറുകസാരന് ഉപപയസാഗഡിച്ച ടസാര് വസാങ്ങഡിയതഡിപന Original Bill ഹസാജരസാക്കുനതഡിനറ്റ്
അനുസരഡിച്ചറ്റ് മസാതപമ പ്രവൃതഡിയുപട മഫനല് ബഡിലറ്റ്ങ പസാസ്സസാകസാവു എനതസാണറ്റ് സര്കസാര്
നഡിര്പദ്ദേശക. എനസാല് ടസാറഡിപന ബഡിലറ്റ്ങ ഹസാജരസാകസാപതയസാണറ്റ് കരസാറുകസാരനറ്റ് ബഡിലറ്റ്ങ പസാസ്സസാകഡി
നല്കഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
ബസാരലഡില് നഡിറച്ച
Bitumen -പന നഡിരകസാണറ്റ് കരസാറുകസാരനറ്റ്
നല്കഡിയപതങ്കേഡില് പ്രവൃതഡി കഴഡിയുന മുറയറ്റ് ഒഴഡിഞ ബസാരല് യൂണഡിപവഴഡിറഡിയറ്റ് തഡിരഡിപക
നല്കുകപയസാ/ഒഴഡിഞ വതീപയുപട വഡിലയുക VAT നഡികുതഡിയുക കുറച്ചഡിട്ടുപവണക മഫനല് ബഡിലറ്റ്ങ
പസാസ്സസാകഡി നല്കസാവ. എനസാല് ഇപ്രകസാരക പചെയസാതഡിരുനതറ്റ് പതറസായ നടപടഡിയസാണറ്റ്.
3.18.3) മൃഗശവശരതീരങ്ങള മറവുപചെയ്യുനതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് .
യൂണഡിപവഴഡിറഡി കര്യസാമ്പസഡിലൂപടയുള്ള പമയഡിന് പറസാഡറ്റ്, ബസറ്റ് സര്വ്വതീസറ്റ് ഉളപപപട
പപസാതുജനങ്ങള വസാഹന ഗതസാഗതതഡിനറ്റ് ഉപപയസാഗഡിക്കുനതസാണറ്റ്.
വസാഹനമഡിടഡിച്ചറ്റ്
മരണമടയുന പശു, ആടറ്റ്, പടഡി മുതലസായവ ഉടമസരഡിലസാത മൃഗങ്ങളുപട ശവശരതീരങ്ങള
യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടറ്റ് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് മറവറ്റ് പചെപയണ്ടഡിവരുനണ്ടറ്റ് . പചെലവഡിപന ഉദസാഹരണങ്ങള
തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
ക്രമ
ബഡില് നമ്പര്
വഡിവരണക
തുക
നമ്പര്
1

CB/676/15-16 ഒരു പടഡിപയ കുഴഡിച്ചഡിടുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക

2500

2

CB/686/15-16 2 പടഡികപള കുഴഡിച്ചഡിടുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക

5000

3

CB/717/15-16 ചെത പശുവഡിപന കുഴഡിച്ചഡിടുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ
തുക

6000

4

CB/721/15-16 ചെത
പശുവഡിപന
JCB
കുഴഡിച്ചഡിടതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക

4000

5

CB/725/15-16 ചെത ആടഡിപന കുഴഡിച്ചഡിടുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ്

3000
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കളമപശരഡി നഗരസഭയുമസായഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി മസാലഡിനര്യ നഡിര്മസാര്ജനതഡിനറ്റ് ഒരു കരസാര്
ഉണ്ടസാകഡിയഡിട്ടുള്ളതുക പ്രതഡിമസാസക 60000/- രൂപ (പ്രതഡിവര്ഷക 7.2 ലക്ഷക രൂപ) നഗരസഭയറ്റ്
ഈയഡിനതഡില് നല്കുനമുണ്ടറ്റ്. 1996 -പല പകരള പഞസായതറ്റ് രസാജറ്റ് (അനസാഥ പപ്രതങ്ങളുക,
മൃഗങ്ങളുപട ശവശരതീരങ്ങള മറവറ്റ് പചെയല്) ചെടങ്ങള. 1994 -പല ആകറ്റ് 13 -ാസാക വകുപറ്റ് (166
-ാസാക വകുപഡിപനസാടറ്റ് 254 -ാസാക വകുപറ്റ് പചെര്തറ്റ്) 1994 -പല പകരള മുനഡിസഡിപല് ആകറ്റ് 491 -ാസാക
വകുപറ്റ് എനഡിവ പ്രകസാരക പപസാതുസലപതസാ അപലങ്കേഡില് സകകസാരര്യ സലപതസാ യസാപതസാരസാളുക
അവകസാശപപടസാപത കസാണുന മനുഷര്യജഡക, മൃഗങ്ങളുപട ശവശരതീരക, ശരതീര അവശഡിഷ്ടപമസാ
തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപനതഡിപന അതഡിര്തഡിയ്ക്കുള്ളഡില് കഡിടക്കുനതസായഡി വഡിവരക
ലഭഡിച്ചസാലടപന തപന അവ മറവറ്റ് പചെയ്യുനതഡിനറ്റ് തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപനതഡിപന
പസക്രടറഡി നടപടഡി എടുപകണ്ടതസാണറ്റ്. ഇതഡിനറ്റ് ആവശര്യമസായഡിവരുന നര്യസായമസായ പചെലവറ്റ്
തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപനതഡിപന ഫണ്ടഡില് നഡിനക പചെലവഴഡിയസാവുനതുമസാണറ്റ് .
ആയതഡിനസാല് വസാഹനമഡിടഡിച്ചറ്റ് ഉടമസരഡിലസാത മൃഗങ്ങള ചെസാവുകയസാപണങ്കേഡില് ആ വഡിവരക
പരഖസാമൂലക നഗരസഭപയ അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
അടഡിയന്തഡിരഘടങ്ങളഡില് യൂണഡിപവഴഡിറഡി
തപന മൃഗശവശരതീരങ്ങള മറവുപചെപയണ്ടഡിവനസാല് നര്യസായമസായ പചെലവുതുക മസാതപമ
അനുവദഡിയസാവ.
3.18.4) അഡഡിനഡിപടറതീവറ്റ് പബസാകഡില് കസാര് പഷഡറ്റ് നഡിര്മസാണക - 28560/- രൂപ
അധഡികക നല്കഡി .
ഫയല് നമ്പര് : UEU/2908/15-16
കരസാറുകസാരന് = ശ്രതീ. അബദുള അസതീസറ്റ് ( DSR - 2013)
എക. ബുകറ്റ് 1) 441/15-16
2) 442/15-16
C.B No. 697/15-16 = 4,47,576/- രൂപ
അഡഡിനഡിപടറതീവറ്റ് പബസാകഡില് നഡിലവഡിലള്ള കസാര് പഷഡഡിപന നതീളക വര്ദ്ധഡിപഡിയ്ക്കുന
പ്രവൃതഡിയസാണഡിതറ്റ്. ടസ്സറ്റ് വര്കറ്റ് പചെയറ്റ് G.I.Sheet ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് പമല്കൂര നഡിര്മഡിയ്ക്കുനതഡിനറ്റ്
DSR-2013
ഇനക (10.2) പ്രകസാരമസാണറ്റ് എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
ഒരു
കഡിപലസാപഗസാമഡിനറ്റ് 80 രൂപയസാണറ്റ് കരസാറുകസാരന് കകസാടറ്റ്പചെയറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി അകഗതീകരഡിച്ചതറ്റ് .
ആപക 3684.71 kg സച്ചറല് സതീല് വര്കറ്റ് നടതഡിയതഡിനറ്റ് (3684.71 x @ 80 )= 2,94,777
രൂപ കരസാറുകസാരനറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് 100 mm OD GI pipe പനയുക 40mm x 40
mm square tube പനയുക നതീളതഡിനറ്റ് ആനുപസാതഡികമസായഡി തൂകക കണകസാകഡിയപപസാള
Bureau of Indian standards (BIS) നഡിശ്ചയഡിച്ചതഡിലക കൂടുതല് തൂകക നല്കഡിയസാണറ്റ്
കരസാറുകസാരനറ്റ് ബഡിലറ്റ്ങ പസാസ്സസാകഡി നല്കഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
100 mm outer diameter, 4.5 mm wall thickness G.I pipe ഒരു മഡിററഡിപന തൂകക
10.78 kg/m ആകുന. എനസാല് അളവറ്റ് പുസകതഡില് 11.13 kg/m തൂകക നല്കഡിയഡിരഡിയ്ക്കുന.
അതുപപസാപലതപന 40mm x 40 mm x 2mm wall കനമുള്ള 1(ഒരു) മതീറര് hollow tube
-പന തൂകക 2.5 kg/meter ആകുന. എനസാല് 3.29 kg/m തൂകക കണകസാകഡിയസാണറ്റ് ബഡിലറ്റ്ങ
തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്. വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

അനുവദഡിച്ചതറ്റ്

അനുവദഡിയസാവുനതറ്റ്

1

100mm OD x 4.5 mm 40.09 x @ 11.13 40.09 x @ 10.78
wall G.I pipe, 40.09 kg/m = 446.20 Kg
kg/m = 432.17 Kg
meter (Page 19 MB)

2

40mm x 40 mm x 434.17
x
2mm wall hollow 3.29Kg/m
Tube 434.17 meter . 1428.42Kg
Page 21 MB)

അധഡികക
14 Kg

@ 434.17 x @ 2.5Kg/m 343 Kg
= = 1085.4 Kg

ആപക

357 kg

ആയതഡിനസാല് 357 kg x @ 80/kg = 28560/- രൂപ കരസാറുകസാരനറ്റ് ഈയഡിനതഡില്
അധഡികക നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ടഡി തുക കരസാറുകസാരനഡില് നഡിപനസാ ഉതരവസാദഡിയസായ
ഉപദര്യസാഗസനഡില് നഡിപനസാ ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.18.5) സ്റ്റുഡനറ്റ് സ റ്റ് അമഡിനഡിറഡി പസനറഡില് ഹസാന്ഡറ്റ് പറയഡില് സസാപഡിച്ചതഡില് 9391/രൂപ അധഡികക നല്കഡി
ഫയല് നമ്പര് : UEU/2890/14-15
കരസാറുകസാരന് = ശ്രതീ. റഡി.എ. സൂനതീര് ( DSR - 2013)
എക. ബുകറ്റ് = 363/14-15
C.B No. 667/15-16 = 3,10,805/- രൂപ
അമഡിനഡിറഡി പസനറഡിപന മുന്ഭസാഗതറ്റ് പപസാസ്റ്റുകള സസാപഡിച്ചറ്റ് ചെങ്ങല വലഡിയ്ക്കുനതഡിനുക,
വരസാന്തയഡില് ഹസാനറ്റ് പറയഡില് സസാപഡിയ്ക്കുനതുക ഉളപപടുനതസാണറ്റ് ഈ പ്രവൃതഡി. Delhi
Analysis of Rate(DAR) -2013
ഇനക. (10.28) പ്രകസാരമസാണറ്റ് എസഡിപമററ്റ്
തയസാറസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
സതീല് വര്കഡിനറ്റ് കരസാറുകസാരന് കകസാടറ്റ്പചെയറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി
അകഗതീകരഡിച്ച നഡിരകറ്റ് ₹ 638/kg പ്രകസാരമസാണറ്റ്. എനസാല് അളവുപുസകതഡില് 2” പുറക
വര്യസാസമുള്ള സതീല് ടമ്പ്യൂബഡിപന നതീളതഡിനു അനുസൃതമസായഡി തൂകക കണകസാകഡിയപപസാള
പതറസായഡിടസാണറ്റ് തൂകക എടുതഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
Steel Tube (304) (1.6 mm wall thickness) സസാധസാരണയസായഡി ഘടനപരമസായ
നഡിര്മസാണ ആവശര്യങ്ങളക്കുക ( structural purposes), steel pipes (കനക കൂടഡിയവ)
വസാതകങ്ങളുക (ദസാവകങ്ങളുക കടതഡിപകസാണ്ടുപപസാകുനതഡിനുകമസാണറ്റ് ( transportation of gas
and fluids) ഉപപയസാഗഡിയ്ക്കുനതറ്റ്.
ടസാറസാ കമ്പനഡി നഡിര്മഡിയ്ക്കുനവയസാണറ്റ് മസാര്കറഡില്
ലഭര്യമസാകുനതഡില് തൂകക കൂടുതലള്ളതറ്റ്.
മറ്റു കമ്പനഡികളുപടതറ്റ് ടസാറപയകസാള ഭസാരക
കുറഞവയസാണറ്റ്. സസാധസാരണയസായഡി ഒരു പപപഡിപന നതീളക 6 മതീററസാണറ്റ്. വഡിശദസാകശങ്ങള
തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
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a)

6 meter S.S. (304) (2 “ OD x .12 wall x 1.76 “ ID) = 9.5 kg
1 meter = 9.5 kg/6 = 1.58kg/m

b)

6 meter SS (304) (2 “ OD x .16 wall x 1.68 “ ID ) = 11.00 kg
1 meter = 11.00kg/6 = 1.833 kg/m
(OD = outer diameter , ID = Inner Diameter)

എനസാല് അളവുപുസകതഡില് steel tube -പന നതീളതഡിനറ്റ് ആനുപസാതഡികമസായ തൂകക
കണകസാകഡിയപപസാള വര്യസാവസസായഡിക ആവശര്യങ്ങളകറ്റ് ഉപപയസാഗഡിയ്ക്കുന steel pipe -പന തൂകക
1 മതീററഡിനറ്റ് 1.988kg പ്രകസാരമസാണറ്റ് കണകസാകഡിയഡിരഡിയ്ക്കുനതറ്റ് എനസാല് യഥസാര്ത്ഥ തൂകക 1
മതീററഡിനറ്റ് 1.833 kg മസാതമസാണറ്റ് അനുവദഡിയസാവുനതറ്റ്. ആയതഡിനസാല് അളവുപുസക പ്രകസാരക
നല്കഡിയതഡിപനയുക നല്കസാവുനതഡിപനയുക വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
നല്കഡിയതറ്റ്

നല്കസാവുനതറ്റ്

1

Vertical post
18 nos x 1.2 m x 1.988 18 nos x 1.2 m x 1.833
S.S. Tube (304) ( 2” OD x kg/m = 42.94kg
kg/m = 39.59kg
15mm wall)

2

Inside court yard
SS(304) ( 2” OD x 15mm
wall)

6 nos x 0.95m x 1.988 6 nos x 0.95m x 1.833
kg/m = 11.33kg
kg/m = 10.44kg

3

Hand Rail
SS(304) ( 2” OD x 15mm
wall)

1x67.44m x 1.988 kg/m 1 x67.44m x 1.833 kg/m
= 134.09kg
= 123.61kg

ആപക തൂകക = 188.36 kg

ആപക = 173.64 kg

അധഡികക നല്കഡിയതറ്റ് = 188.36-173.64 = 14.72 kg
അധഡികക നല്കഡിയ തുക = 14.72 kg x 638 = 9,391/ആയതഡിനസാല് കരസാറുകസാരനറ്റ് അധഡികക നല്കഡിയ 9391/- രൂപ തഡിരഡിപക ഈടസാക്കുകപയസാ/
ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസരഡില് നഡിനക ഈടസാക്കുകപയസാ പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്.
3.18.6) അനധഡികൃതമസായഡി പകടഡിടനഡിര്മസാണക നടതഡിയതഡിനറ്റ് കളമപശരഡി നഗരസഭ
17,28,540/- രൂപ പഡിഴയടകസാന് ഡഡിമസാനറ്റ് പനസാടതീസറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ് - എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്
വഡിഭസാഗതഡിപന ഗുരുതരമസായ വതീഴ്ചയസാണറ്റ് .
കളമപശരഡി മുനഡിസഡിപസാലഡിറഡി 05.11.2016 -ല് KLM- 81948/63/2016 ഡഡിമസാനറ്റ് പനസാടതീസറ്റ്
പ്രകസാരക 8 പകടഡിടങ്ങള പകടഡിടനഡിര്മസാണ ചെടങ്ങള പ്രകസാരക നഡിര്മഡിച്ചവപയലസാപയനക,
ആയതഡിനസാല് അവപയ അനധഡികൃത പകടഡിടങ്ങളസായഡി കണകസാകഡി UA നമ്പറുകളസാണറ്റ്
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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(unauthorised Building No)നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളപതനക വര്യക്തമസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. UA നമ്പറുകള
സസാധസാരണയസായഡി മവദല്യുതഡി, വസാടര് കണക്ഷന് എനഡിവ എടുക്കുനതഡിനുമസാതമസായഡിട്ടുള്ളതസാണറ്റ്.
ആയതഡിനറ്റ് പ്രതഡിവര്ഷക സസാധസാരണ നല്കുന വസ്തുനഡികുതഡിയുപടയുക മലബ്രറഡി പസസ്സഡിപനയുക
3 ഇരടഡി നഡികുതഡി നല്പകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
1999 -പല പകരള മുനഡിസഡിപല് ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ് റൂളസറ്റ് ( KMBR) , പകരള പഞസായതറ്റ്
ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ് റൂളസറ്റ്( KPBR) എനഡിവപ്രകസാരക പുതഡിയ പകടഡിടങ്ങള നഡിര്മഡിയല് നഡിലവഡിലള്ള
പകടഡിടങ്ങള രൂപവര്യതര്യസാസക വരുതല്, വലഡിപക വര്ദ്ധഡിപഡിയല്, മുകളഡില് നഡിലകള
വര്ദ്ധഡിപഡിയല് എനഡി പ്രവൃതഡികള ആരകഭഡിയ്ക്കുനതഡിനു മുന്പറ്റ് പ്ലൈസാനുക അനുബനപരഖകള
സഹഡിതക അപപക്ഷഡിയ്പകണ്ടതുക, പകടഡിട വഡിസതീര്ണ്ണതഡിനറ്റ് അനുസരഡിച്ചറ്റ് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചഡിട്ടുള്ള
ഫതീസറ്റ് അടയ്ക്കുന മുറയറ്റ് ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ് പപര്മഡിററ്റ് ലഭഡിയ്ക്കുനതുമസാണറ്റ് . ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ് പപര്മഡിററ്റ്
ലഭഡിച്ചതഡിനുപശഷക മസാതപമ ഏപതസാരു പകടഡിടനഡിര്മസാണവുക ആരകഭഡിയസാവ.
പകടഡിട
നഡിര്മസാണക പൂര്തഡിയസാകഡിയതഡിനുപശഷക പകടഡിട നഡിര്മസാണ ചെടങ്ങളുപട ലകഘനമഡിലസാപയനറ്റ്
ഉറപറ്റ് വരുതഡിയതഡിനുപശഷപമ കകപ്ലൈതീഷന് സര്ടഡിഫഡികററ്റ് നല്കുകയുക പകടഡിട നമ്പര്
അനുവദഡിയ്ക്കുനതുക തുടര്നറ്റ് വസ്തുനഡികുതഡി നല്പകണ്ട വഡിഭസാഗതഡില് വരുന പകടഡിടമസാപണങ്കേഡില്
നഡികുതഡി നഡിശ്ചയഡിക്കുനതുമസാണറ്റ്. എനസാല് UA നമ്പര് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള തസാപഴ പറയുന 8
പകടഡിടങ്ങളഡില് ചെഡിലതറ്റ് പകടഡിട നഡിര്മസാണതഡിനഉള്ള പപര്മഡിററ്റ് എടുകസാപത നഡിര്മഡിച്ചവയുക,
മറ്റുള്ളവ KMBR -പല വര്യവസകള ലകഘഡിച്ചറ്റ് നഡിര്മഡിച്ചവയുമസാണറ്റ്. ഇതരക സനര്ഭങ്ങളഡില്
പ്ലൈസാനുക അനുബനപരഖകളുക സമര്പഡിച്ചറ്റ് നഡിര്മസാണതഡില് പകടഡിടനഡിര്മസാണ ചെടങ്ങളുപട
ലകഘനമുണ്ടസായഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡില് അവ പരഡിഹരഡിച്ചറ്റ്, നഡിയമസാനുസൃതമസായ പഡിഴ അടച്ചറ്റ് അനധഡികൃത
നഡിര്മസാണക ക്രമവല്കരഡിയ്ക്കുനതഡിനുള്ള വര്യവസകള മുനഡിസഡിപല് ആകഡില് നഡിലവഡിലണ്ടറ്റ് .
തസാപഴപറയുന 8 UA നമ്പറഡിലള്ള പകടഡിടങ്ങളുപട 2009-10 മുതല് 2013-14 വപരയുള്ള
കുടഡിശഡിഖ വസ്തുനഡികുതഡിയുക പഡിഴപലഡിശയുക തുടര്നറ്റ് 2014-15 മുതല് വര്ദ്ധനവറ്റ് വരുതഡിയ
നഡികുതഡിയുപടയുക പഡിഴപലഡിശയുപടയുക പതഡിക തസാപഴപചെര്ക്കുന.
ക്രമ ഡഡിമസാനറ്റ് പനസാടതീസറ്റ്
നമ്പര്
നമ്പര്

1

വസാര്ഡറ്റ് നക. /
പകടഡിടതഡിപന
UA നമ്പര്

നഡികുതഡി കുടഡിശഡിക
അടകക

പഡിഴപലഡിശ

81948

XXI/ 506 UA
(2009-10) to (2013-14)

14,78,461

5,31,885

81949

XXI/ 506 UA
(2014-15) to (2016-17)

6,31,051

63,105

81950

XXI/ 507 UA
(2009-10) to (2013-14)

81,181

29,205

81951

XXI/ 507 UA
(2014-15) to (2016-17)

34,651

3465

XXI/ 507A/ UA
(2009-10) to (2013-14)

46,741

16815

2

3

81952

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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81953

XXI/ 507 A/UA
(2014-15) to (2016-17)

19951

1995

81954

XXI/ 507B/ UA
(2009-10) to (2013-14)

46741

16815

81955

XXI/ 507 B/UA
(2014-15) to (2016-17)

19951

1995

81956

XXI/ 508 UA
(2009-10) to (2013-14)

1,86,961

67,260

81957

XXI/ 508 UA
(2014-15) to (2016-17)

79,801

7980

81958

XXI/ 509 UA
(2009-10) to (2013-14)

7,01,101

2,52,225

81959

XXI/ 509 UA
(2014-15) to (2016-17)

2,99,251

29925

81960

XXI/ 509 A/UA
(2009-10) to (2013-14)

5,33,821

1,92,045

81961

XXI/ 509 A/UA
(2014-15) to (2015-16)

2,27,851

22,785

81962

XXI/ 509 B/UA
(2009-10) to (2013-14)

12,20,161

4,38,960

81963

XXI/ 509 B/UA
(2014-15) to (2016-17)

5,20,801

52,080

61,28,476

17,28,540

4

5

6

7

8

ആപക

ആയതഡിനസാല് അടഡിയന്തരമസായഡി ഈ പകടഡിടങ്ങളകറ്റ് UA
നമ്പര് മസാറഡി പപര്മനനറ്റ്
ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ് നമ്പര് ലഭഡിയ്ക്കുവസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് . യഥസാസമയക നഡികുതഡി
അടയസാതഡിരുനതുപകസാണ്ടറ്റ് നല്പകണ്ടഡിവരുന പഡിഴ ഉതരവസാദഡിയസായ എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്
വഡിഭസാഗക ഉപദര്യസാഗസരഡില് നഡിനക ഈടസാപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
3.18.7) പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകറ്റ് അഗ്നേഡിശമന വഡിഭസാഗതഡിപന ഫയര് NOC ലഭഡിയ്കസാപത
വസാടകയറ്റ് നല്കുനതറ്റ് നഡിയമവഡിരുദ്ധമസാണറ്റ് .
യൂണഡിപവഴഡിറഡി പുതഡിയതസായഡി നഡിര്മഡിച്ച പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകഡിനറ്റ് അഗ്നേഡിശമന വഡിഭസാഗതഡില്
നഡിനക ഫയര് NOC ലഭഡിയസാതതഡിനസാല് കളമപശരഡി മുന്സഡിപസാലഡിറഡിയഡില് നഡിനക പകടഡിട
നമ്പര് ലഭഡിച്ചഡിടഡില. എനസാല് പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ആവശര്യതഡിനുക, മറ്റു
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സകകസാരര്യ സസാപനങ്ങളുപട ആവശര്യങ്ങളകറ്റ് വസാടകയ്ക്കുക നല്കുനണ്ടറ്റ്.
അഗ്നേഡിശമന
വഡിഭസാഗതഡില് നഡിനക NOC യുക, തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപനതഡില് നഡിനക ആവശര്യമസായ
അനുമതഡിയുക ലഭര്യമസാക്കുവസാന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി സതകരനടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് . ഇവ
ഇലസാപത പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകറ്റ് വസാടകയറ്റ് നല്കുനതറ്റ് നഡിയമവഡിരുദ്ധമസായ നടപടഡിയസാണറ്റ്.
3.18.8) സര്വ്വകലസാശസാല കര്യസാമ്പസഡിപല മഡില്മസാ & പകസാഫഡി പഷസാപറ്റ് ഡഡി & ഒ
മലസന്സറ്റ് ഇലസാപത പ്രവര്തഡിയ്ക്കുന .
2011 -പല പകരള മുനഡിസഡിപസാലഡിറഡി ആപല്കരവുക, അസഹര്യവുമസായ വര്യസാപസാരങ്ങളക്കുക, മറ്റു
വര്യസാപസാരങ്ങളക്കുക ഫസാകറഡികളക്കുക മലസന്സറ്റ് നല്കല് ചെടപ്രകസാരക മുനഡിസഡിപല്
അതഡിര്തഡിയഡില് ഏപതസാരു വര്യസാപസാരപമസാ സസാപനപമസാ നടതണപമങ്കേഡില് നഡിര്ബനമസായുക ഡഡി
& ഒ മലസന്സറ്റ് എടുതഡിരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
എനസാല് യൂണഡിപവഴഡിറഡി കര്യസാമ്പസഡില്
പ്രവര്തഡിയ്ക്കുന മഡില്മ & പകസാഫഡി പഷസാപഡിനറ്റ് ഡഡി & ഒ മലസന്സറ്റ് ലഭഡിച്ചഡിടഡില. യൂണഡിപവഴഡിറഡി
വസാടകയറ്റ് നല്കഡിയ പകടഡിടതഡിനറ്റ് പകടഡിട നമ്പര് ഇലസാതതുപകസാണ്ടസാണറ്റ് മലസന്സറ്റ്
ലഭഡിയസാതതറ്റ്. ഡഡി & ഒ മലസന്സറ്റ് ഇലസാപത പ്രവര്തഡിയ്ക്കുന സസാപനതഡിനറ്റ് പഡിഴ
ചുമത്തുനതഡിനുക സസാപനക അടച്ചുപൂടഡിയ്ക്കുനതഡിനുക തപദ്ദേശസകയകഭരണ സസാപനതഡിനറ്റ്
അധഡികസാരമുണ്ടറ്റ്. ആയതഡിനസാല് ഈ സസാപനക പ്രവൃതഡിയ്കുക്കുന പകടഡിടതഡിനറ്റ് ബഡില്ഡഡിങ്ങറ്റ്
നമ്പര് ലഭഡിയ്ക്കുനതഡിനുക തുടര്നറ്റ് സസാപന ഉടമയുപട പപരഡില് ഡഡി & ഒ മലസന്സറ്റ്
എടുപഡിയ്ക്കുനതഡിനുക പവണ്ട നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.18.9) ഇനതീരഡിയര് ഫര്ണഡിഷഡികഗറ്റ് പവല - പൂര്തതീകരഡിച്ചതഡില് കസാലതസാമസക പഡിഴ ഈടസാകഡിയതഡില് കുറവറ്റ് .
പവല
കരസാറുകസാരന്
അടങ്കേല് തുക
നല്കഡിയ തുക

-

ഫഡിനസാന്സറ്റ് വഡികഗറ്റ് - ഇനതീരഡിയര് ഫര്ണഡിഷഡികഗറ്റ്
സഡിഡ്പകസാ, എറണസാകുളക
34,63,065
28,64,894

ഫഡിനസാന്സറ്റ് വഡികഗഡിപന കതീഴഡിലള്ള കര്യസാഷറ്റ്, ഓഡഡിററ്റ്, അകക്കൗണ്ടറ്റ്സറ്റ്, ഫഡിനസാന്സറ്റ് എനതീ
പസക്ഷനുകളഡില് പമസാഡുലസാര് കര്യസാബഡിനുകള പണഡിയുനതഡിനസായഡി 34,63,065/- രൂപയുപട
എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാക്കുകയുണ്ടസായഡി. 27.10.2015 -പല UEU/2961/15-16 ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക
ടഡി പവല സഡിഡ്പകസായറ്റ് അനുവദഡിച്ചു. (സഡിന്ഡഡിപകററ്റ് തതീരുമസാനക നക. 625.37/28.09.2015) .
2.11.2015 -പല UEU/2961/15-16 ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക സഡിഡപകസായറ്റ് സമപ്ലൈ ഓര്ഡര്
നല്കുകയുക 30 ദഡിവസതഡിനകക പവല പൂര്തഡിയസാകണപമനക ആവശര്യപപട്ടു. 21.12.2015
-നറ്റ് ആരകഭഡിച്ച പവല ജൂണ് 2016 -ലസാണറ്റ് അവസസാനഡിച്ചതറ്റ്. 19.02.2016 -പല UEU/2961/1516 കതറ്റ് പ്രകസാരക പവല പൂര്തഡിയസാക്കുനതഡിപല കസാലതസാമസതഡിനറ്റ് നഷ്ടക ഈടസാക്കുപമനറ്റ്
സഡിഡ്പകസാപയ അറഡിയഡിച്ചു. 14.5% വസാററ്റ് ഉളപപപട ബഡില് തുകയസായ 30,15,679 രൂപയഡില് 2%
ഇന്കക ടസാകറ്റ്, 1% KCWWF എനഡിവ കൂടസാപത 1% തുക പസകമ്പ്യൂരഡിറഡി പഡപപസാസഡിറസായുക, 1%
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തുക മവകഡി പവല പൂര്തതീകരഡിച്ചതഡിനുള്ള പഡിഴയസായുക ഈടസാകഡി.
പമല്പറഞ പവലയഡില് തസാപഴപറയുന അപസാകതകള ഉണ്ടറ്റ്.
1. 30 ലക്ഷതഡിലധഡികക അടങ്കേലള്ള പവലയറ്റ് സഡിഡ്പകസായുമസായഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി
കരസാറഡിപലര്പപടഡിടഡില. തുക നല്കുന പവളയഡില് 2 വര്ഷപത ഗര്യസാരനഡികസായഡി
മസാതമസാണറ്റ് കരസാറുണ്ടസാകഡിയതറ്റ്.
2. 5 മസാസക മവകഡിയസാണറ്റ് പവല പൂര്തതീകരഡിച്ചതറ്റ്. എനസാല് കരസാറഡിപന അഭസാവതഡില്
കസാലതസാമസക പനരഡിടതഡിനറ്റ് കരസാറുകസാരനഡില് നഡിനക പഡിഴ ഈടസാകഡിയതഡില് കുറവറ്റ്
സകഭവഡിച്ചു. 2012 -പല PWD മസാനകല് 2116.1 പ്രകസാരക ലഡികകഡിപഡറഡറ്റ് ഡസാപമജസറ്റ്
ഇനതഡില് കസാലതസാമസക ഉണ്ടസായ ഓപരസാ ആഴ്ചക്കുക അടങ്കേല് തുകയുപട 0.1% തുക
കരസാറുകസാരനഡില് നഡിനക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്. എനസാല് കരസാറുകസാരനഡില് നഡിനക 1%
പഡിഴ മസാതപമ ഈടസാകഡിയഡിട്ടുള.
1.8% പഡിഴ ഈടസാപകണ്ടതസായഡിരുന.
ഈയഡിനതഡില് കുറവറ്റ് ഈടസാകഡിയ 24,125/- രൂപ ഉതരവസാദഡിയസായ എഞഡിനതീയറഡില്
നഡിനക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3. പവല പൂര്തതീകരഡിച്ച പശഷക 1% തുക പസകല്യുരഡിറഡി പഡപപസാസഡിററ്റ് ഈടസാകഡിയ നടപടഡി
ശരഡിയല. 15.01.2015 -പല G.O(P) No. 3/15/Fin പ്രകസാരക പപര്പഫസാര്മന്സറ്റ്
ഗര്യസാരനഡി ഇനതഡില് അടങ്കേല് തുകയുപട 5% ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
4. പവല പൂര്തതീകരഡിക്കുനതുവപര ഫഡിനസാന്സഡിനു കതീഴഡിലള്ള പസക്ഷനുകള പസമഡിനസാര്
പകസാകപ്ലൈകഡിലസാണറ്റ് പ്രവര്തഡിച്ചഡിരുനതറ്റ്. ഈ പസക്ഷനുകള പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകഡില്
പ്രവര്തഡിക്കുനതഡിനറ്റ് പ്രതഡിദഡിനക പചെലവറ്റ് പചെയ തുക സകബനഡിച്ച വഡിവരക
അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഇതു
കൂടഡി
കണകഡിപലടുക്കുപമ്പസാള
ടഡി
പവല
പൂര്തഡിയസാകസാനുള്ള കസാലതസാമസക കസാരണക യൂണഡിപവഴഡിറഡിക്കുണ്ടസായ നഷ്ടക
നഡിജപപടുതസാനസാകൂ.
3.18.10) വസാടക , ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ് , വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവ പൂര്ണ്ണമസായുക
പഡിരഡിപച്ചടുക്കുനഡില .
പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ഉടമസതയഡിലള്ള ചെഡില പകടഡിടങ്ങള പല
സസാപനങ്ങളക്കുക പ്രവര്തഡികസാനസായഡി വഡിട്ടുനല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ചെഡില സസാപനങ്ങളഡില്
നഡിനക പകടഡിടവസാടക, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവ പഡിരഡിപച്ചടുക്കുനതഡില്
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ഭസാഗതറ്റ് നഡിനക കടുത അനസാസ ഉണ്ടസാകുനതസായഡി കസാണുന.
അപതസാപടസാപക പമല് വഡിവരങ്ങള പരഖപപടുതഡി വയ്ക്കുന രജഡിസര് അപൂര്ണ്ണമസാപണനക
പരഡിപശസാധനയഡില് വര്യക്തമസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. വഡിശദവഡിവരങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1. മഡില്മ ബൂതഡിപന 2016 ജനുവരഡി, പഫബ്രുവരഡി, മസാര്ച്ചറ്റ് എനതീ മസാസങ്ങളഡിപല
പവള്ളകരക ഓഡഡിററ്റ് നടക്കുന തതീയതഡി വപര ഒടുകഡിയഡിടഡില. 2015 ഒപകസാബര് മുതല്
2016 മസാര്ച്ചറ്റ് വപര (6 മസാസക) യുള്ള കസാലയളവഡിപല മവദല്യുതഡി ചെസാര്ജക നസാളഡിതറ്റ് വപര
ഒടുകഡിയഡിടഡില. 01.04.2015 മുതല് 2 വര്ഷപതയറ്റ് 31.03.2017 വപര മഡില്മ ബൂതറ്റ്
നടത്തുനതഡിനുള്ള അവകസാശക ശ്രതീ സഡിറസാജറ്റ് ടഡി.എ. എന വര്യക്തഡികസാണറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്.
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അപദ്ദേഹതഡിപന ആകസഡിക മരണപതത്തുടര്നറ്റ് ഭസാരര്യയസായ ശ്രതീമതഡി. ബദറുനഡിസ
പ്രതഡിമസാസക 18,313/- രൂപ നഡിരയഡില് ഏപറടുത്തു നടത്തുന. തുടര്നറ്റ് എഗഡിപമനറ്റ്
കസാലസാവധഡി 03.07.2015 മുതല് 02.07.2017 വപര പുതുകഡിനല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 2016-17
വര്ഷപതയുക നസാളഡിതറ്റ് വപരയുക ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവയുക
ഒടുകഡിയഡിടഡില. 18 മസാസപത ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജക, 15 മസാസപത വസാടര് ചെസാര്ജക
കുടഡിശഡിക വരുതഡിയഡിട്ടുക സര്വ്വകലസാശസാല പ്രസ്തുത വര്യക്തഡിയുപട പപരഡില് ഒരു പമപമസാ
അയക്കുക മസാതമസാണറ്റ് പചെയതറ്റ്. വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് ശരസാശരഡി 1000 രൂപയുക ഇലകഡിസഡിറഡി
ചെസാര്ജറ്റ് ശരസാശരഡി 2200 രൂപയുമസാപണനറ്റ് രജഡിസറഡില് നഡിനറ്റ് വര്യക്തമസാക്കുന.
ഇതഡിപനസാടകക
55000
രൂപയഡില്
അധഡികക
കുടഡിശഡിക
വനതസായഡി
കണകസാകസാവുനതസാണറ്റ്.
പമല് തുക പഡിരഡിപച്ചടുകസാന് പവണ്ട നടപടഡികള
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
തുക പലലക വഡിളഡിച്ച വര്യക്തഡി ഒടുകസാത സസാഹചെരര്യക
വരഡികയസാപണങ്കേഡില് ആയതറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി എഞഡിനതീയറഡില് നഡിനക പമല്
അപസാകതകള നഡിരതീക്ഷഡികസാനുക കൃതര്യസമയതറ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് പചെയസാനുക നഡിയക്തരസായ
ഉപദര്യസാഗസരഡില് നഡിനക തുലര്യ നഡിരകഡില് ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
2. സര്വ്വകലസാശസാല പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി എകപപ്ലൈസായതീസറ്റ് സര്വ്വതീസറ്റ് പസസാമസറഡി,
പവല്പഫയര്
ഫണ്ടറ്റ്,
പകസാച്ചഡിന്
യൂണഡിപവഴഡിറഡി
വഡിപമന്
പവല്പഫയര്
അപസ്സസാസഡിപയഷന്,
പഡ-പകയര്
പസനര്,
പടലഡിപകസാക
പസനര്
എനതീ
സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനക വസാടകപയസാ, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര്ചെസാര്ജറ്റ്
എനഡിവപയസാ ഈടസാക്കുനതസായഡി പരഖകളഡില. രജഡിസറഡില് പ്രസ്തുത സസാപനങ്ങളുപട
പപരറ്റ് വഡിവരക പപസാലക പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
സസാറമ്പ്യൂടഡിപന പരഡിരക്ഷയുള്ളതറ്റ്
പകസാണ്ടസാണറ്റ് പമല് സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനറ്റ് വസാടകയടകക ഈടസാകസാതപതനറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാല അധഡികൃതര് മറുപടഡി നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് പകസാച്ചഡി
സര്വ്വകലസാശസാല ആകറ്റ് - ചെസാപ്റര് -2- പകസാസറ്റ് -11 (j) പ്രകസാരക പസസാമസറഡിയടകമുള്ള
സസാപനങ്ങള ആരകഭഡികസാനുക ആവശര്യമസായ ഫണ്ടറ്റ് നല്കസാനുക സഡിന്ഡഡിപകറഡിനറ്റ്
അധഡികസാരമുണ്ടറ്റ് എനസാണറ്റ് സൂചെഡിപഡിക്കുനതറ്റ്. ഇതനുസരഡിച്ചറ്റ് വസാടകയടകമുള്ള
സകഗതഡികളകറ്റ് പ്രപതര്യക ഉതരവറ്റ് കൂടസാപത ഇളവറ്റ് നല്കസാന് കഴഡിയഡില. പമല്
സസാപനങ്ങള വസാടക ഇളവറ്റ് നല്കസാന് സര്വ്വകലസാശസാല ഉപദ്ദേശഡിക്കുനപണ്ടങ്കേഡില്
ആയതഡിനസായഡി പ്രപതര്യക ഉതരവറ്റ് പുറപപടുവഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്,
വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവയറ്റ് പരഡിപൂര്ണ്ണ ഇളവറ്റ് നല്കസാപത പ്രതഡിമസാസ പരഡിധഡി
നഡിശ്ചയഡിക്കുനതസായഡിരഡിക്കുക ഉചെഡിതക.
ഇങ്ങപന ഇളവറ്റ് നല്കഡിയസാലക ഇതരക
സസാപനങ്ങളുപട പപരറ്റ് രജഡിസറഡില് നഡിര്ബനമസായുക പചെര്ക്കുകയുക ആയതഡിപന
പ്രതഡിമസാസ ഇലകഡിസഡിറഡി യൂണഡിററ്റ് പപസാലള്ള പരഖകള പരഖപപടുത്തുകയുക
പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്.
3. തഡിപവണഡി പകസാഫഡി ഹക്കൗസഡില് നഡിനക മവദല്യുതഡി ചെസാര്ജഡിപന 2015 നവകബര് മസാസക
വപരയുള്ള കുടഡിശഡികയസായ 74,464 രൂപയഡില് 49,510 രൂപയസാണറ്റ് ഒടുകഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ബസാകഡി 24,954 രൂപയുക 2016 ജനുവരഡി, പഫബ്രുവരഡി, മസാര്ച്ചറ്റ് വപരയുള്ള 34,139
രൂപയുക അടകക 59,093 രൂപ ഈ ഇനതഡില് ഒടുകസാനുണ്ടറ്റ്. 2016 ജനുവരഡി,
പഫബ്രുവരഡി, മസാര്ച്ചറ്റ് മസാസങ്ങളഡിപല പവള്ളകരക 30,410 രൂപയുക ഒടുകസാനുണ്ടറ്റ്. ആപക
39,503 രൂപ കുടഡിശഡികയുപണ്ടനറ്റ് പരഡിപശസാധനയഡില് വര്യക്തമസായഡി. കുടഡിശഡികയസായഡി ഒരു
വര്ഷക കഴഡിഞഡിട്ടുക നഡിയമനടപടഡികള സകതീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ് പ്രസാരകഭ നടപടഡികള
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

സകതീകരഡിക്കുക മസാതമസാണറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല പചെയതതറ്റ്.
പമല് തുക ഈടസാകസാന്
പവണ്ട സതകര നടപടഡികള സകതീകരഡിക്കുക. തുക ഒടുകസാതപക്ഷക ആയതറ്റ്
യൂണഡിപവഴഡിറഡി എഞഡിനതീയറുപടയുക പജസാലഡി വഡിഭജനപരഖപ്രകസാരക ഉതരവസാദഡിയസായ
ഉപദര്യസാഗസരഡില് നഡിനക തുലര്യ നഡിരകഡില് ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്..
സസാകറ്റ് ബസാര് എന സസാപനതഡിനറ്റ് നഡിലവഡില് വസാടക ഈടസാക്കുനഡില. ആയതഡിനറ്റ്
വസാടക ഇളവറ്റ് നല്കഡിയതസായഡി ഉതരവുക പുറപപടുവഡിച്ചഡിടഡില. ചെടപ്രകസാരക ഇളവറ്റ്
അനുവദഡിക്കുകപയസാ
അലസാതപക്ഷക
വസാടക
നഡിശ്ചയഡിച്ചറ്റ്
ഈടസാക്കുകപയസാ
പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്. 2016 ജൂലസായറ്റ് മസാസതഡിലസാണറ്റ് പ്രപതര്യക ഇലകഡികറ്റ് മതീറര് ഈ
സസാപനതഡില് സസാപഡിച്ചതറ്റ്.
അതഡിനറ്റ് പശഷപമസാ അതഡിനറ്റ് മുന്പപസാ ഇലകഡികറ്റ്
ചെസാര്ജറ്റ് ഈടസാകഡിയതസായഡി പരഖയഡില. 2015 ഒപകസാബറഡിനറ്റ് മുന്പറ്റ് വസാടര്ചെസാര്ജക
ഈടസാകഡിയഡിടഡില. പമല്സസാപനതഡില് നഡിനറ്റ് കുടഡിശഡികയസായഡി എലസാ തുകയുക
ഈടസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പ്രപതര്യക മതീറര്
സസാപഡിച്ചതഡിനറ്റ് പശഷക വരുന ശരസാശരഡി റതീഡഡികഗറ്റ് മതീറര് വയ്ക്കുനതഡിനറ്റ് മുന്പുള്ള
കസാലയളവഡില് കണകസാകസാവുനതസാണറ്റ്.
പടലപഫസാണ് ബൂതഡില് 2015 പമയറ്റ് മസാസക മുതലള്ള വസാടകപയസാ, ഇലകഡിസഡിറഡി
ചെസാര്പജസാ ഈടസാകഡിയഡിടഡില. ഈ സസാപനവുമസായഡി നഡിലവഡില് വര്യവഹസാരക ഉള്ളതസായഡി
മറുപടഡിയഡില് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. പകസാടതഡി ഉതരവഡില് വസാടക, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്
എനഡിവയറ്റ് കൃതര്യമസായ പരസാമര്ശക ഉപണ്ടങ്കേഡില് ആയതഡിന് പ്രകസാരക നടപടഡി
സകതീകരഡിക്കുക. അലസാതപക്ഷക വസാടക, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവ ഈടസാകസാന്
പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിക്കുക.
അക്ഷയ പസനര് എന സസാപനതഡിപന മവദല്യുതഡി മതീറര് ഘടഡിപഡിച്ചതറ്റ് ജൂണ് 2016
-ലസാണറ്റ്. ആയതഡിനറ്റ് പശഷമുള്ള റതീഡഡികഗഡിപന ശരസാശരഡി കണകസാകഡി 2015-16 -പല
മവദല്യുതഡി ചെസാര്ജറ്റ് ഈടസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പകസാച്ചഡിന് സര്വ്വതീസറ്റ് പപന്ഷപനഴറ്റ് അപസ്സസാസഡിപയഷന് എന സസാപനതഡിപന വസാടക
2014 നവകബര് മുതല് നസാളഡിതുവപര ഒടുകഡിയഡിടഡില.
ആയതഡിപന ഇലകഡിസഡിറഡി
ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവയുക നസാളഡിതുവപര ഈടസാകഡിയതസായഡി കസാണുനഡില.
പ്രതഡിമസാസ വസാടക പവറുക 50 രൂപ മസാതമസാണറ്റ്. ഈ നഡിരകനുസരഡിച്ചറ്റ് പപസാലക 2015-16
-ല് 600 രൂപ പമല് സസാപനതഡില് നഡിനക ലഭര്യമസാകസാനുണ്ടറ്റ്. കുടഡിശഡിക ലഭര്യമസാകസാന്
പവണ്ട നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
റഡിടയര് പചെയ ജതീവനകസാര്, അദ്ധര്യസാപകര് എനഡിവര്കറ്റ് റഡിടയര്പമനഡിനറ്റ് പശഷവുക
മുറഡികള വസാടകയറ്റ് നല്കുനതസായഡി കസാണുന. ആയതഡിപന വഡിവരങ്ങപളസാനക ഒരു
രജഡിസറഡിലക പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
2015-16 -ല് 65,898 രൂപ ഈ ഇനതഡില്
വരുമസാനക ലഭഡിച്ചതസായഡി
ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡികറ്റ് നല്കഡിയ മറുപടഡിയഡില്
സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. റഡിടയര് പചെയ ഉപദര്യസാഗസപന പപരറ്റ്, വസാടക, മസാസക, രസതീതറ്റ് നക.
തതീയതഡി,
മുറഡികളുപട
വഡിവരങ്ങള
എനഡിവ
സഹഡിതക
രജഡിസറഡില്
പരഖപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
പസമഡിനസാര് പകസാകപ്ലൈകറ്റ്, അമഡിനഡിറഡി പസനര്, ഓപണ് എയര് ഓഡഡിപറസാറഡിയക എനഡിവ
വസാടകയസായഡി 70,000 രൂപ 2015-16 -ല് ലഭഡിച്ചതസായഡി കസാണുന. എനസാല് ആയതറ്റ്
ഒരു രജഡിസറഡിലക പരഖപപടുത്തുനഡില. പമല് സസാപനങ്ങളകറ്റ് വസാടക കൃതര്യമസായഡി
നഡിശ്ചയഡിപകണ്ടതുക
(ഭസാഗഡികമസായഡി
നല്കസാവുനതസാപണങ്കേഡില്
ആയതുക
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നഡിശ്ചയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.) പസകല്യുരഡിറഡി പഡപപസാസഡിററ്റ് തുക , ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, കരക,
വസാടര്ചെസാര്ജറ്റ്എനഡിവയുക നഡിശ്ചയഡിപകണ്ടതുക വസാടകയറ്റ് നല്കഡിയ വര്യക്തഡി/സസാപനക,
തതീയതഡി, സമയക മററ്റ് ആവശര്യമസായ വഡിവരങ്ങള എലസാക സഹഡിതക രജഡിസര് തയസാറസാകഡി
സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
10. പമല് വഡിഷയങ്ങപള സകബനഡിച്ച മററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിര്പദ്ദേശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
(എ) യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഏര്പപടുന എഗഡിപമന്റുകള യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട ഉതമ
തസാല്പരര്യങ്ങള പൂര്ണ്ണമസായഡി സകരക്ഷഡിക്കുനതല.
വസാടക, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്,
വസാടര്ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവ ഈടസാപകണ്ട തതീയതഡി പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് എങ്കേഡിലക ആയതറ്റ്
കൃതര്യസമയതറ്റ് ഒടുകഡിയഡിപലങ്കേഡില് എന്തറ്റ് പചെയണപമനറ്റ് എഗഡിപമനഡിലഡില. പഡിഴ
ഈടസാകസാനുള്ള വര്യവസ പപസാലമഡില. ആയതറ്റ് ഉളപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
(ബഡി) ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവയുപട യൂണഡിറ്റുക നഡിരക്കുക സഹഡിതക
രജഡിസറഡില് പരഖപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
(സഡി) വസാടക, ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര്ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവ ചെഡില സസാപനങ്ങള
എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ് ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനഡിലക മററ്റ് ചെഡില സസാപനങ്ങള യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട
പ്രധസാന ഓഫതീസഡില് ഒടുക്കുനതസായഡി കസാണുന. ആയതറ്റ് ഏപതങ്കേഡിലക ഒരു പകന്ദ്രതഡില്
ഒടുക്കുനതസായഡിരഡിക്കുക നലതറ്റ്.
(ഡഡി) രജഡിസറഡില് കൃതര്യമസായ പരഖപപടുതലകള നടപതണ്ടതസാണറ്റ്.
എലസാ
സസാമ്പതഡിക വര്ഷസാവസസാനവുക പഡിരഡിപച്ചടുകസാനുള്ള തുക ഓപരസാ സസാപനതഡിപനയുക
പ്രപതര്യകക പരഖപപടുതഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി എഞനതീയര് സസാക്ഷര്യപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
(ഇ) വസാടകയഡില് പ്രതഡിവര്ഷ
നടപസാകസാവുനതസാണറ്റ്.

വര്ദ്ധന

(നഡിശ്ചയഡികപപടുന

രതീതഡിയഡില്)

(എഫറ്റ്) തുക കൃതര്യസമയതറ്റ് ഒടുകസാതപക്ഷക തുടര്നടപടഡികള കൃതര്യസമയതറ്റ്
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
(ജഡി) വസാടക കരസാര് കസാലസാവധഡി, നടതഡിപ്പുകസാരപന പപരറ്റ്,
രജഡിസറഡില് പരഖപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.

വഡിലസാസക എനഡിവ

(എച്ചറ്റ്) ഇലകഡിസഡിറഡി ചെസാര്ജറ്റ്, വസാടര് ചെസാര്ജറ്റ് എനഡിവയറ്റ് ഡഡിമസാനറ്റ് പനസാടതീസറ്റ്/ ബഡില്
നല്പകണ്ടതുക ആയതറ്റ് രജഡിസറഡില് പരഖപപടുപതണ്ടതുമസാണറ്റ്.
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3.18.11) സഡി . പഡി . ഡബ . ഡഡി - യുപട പമല് പനസാടതഡില് പണഡികഴഡിപഡിച്ച ഓവര്
പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേറ്റ് പചെസാര്ച്ച മൂലക ഉപപയസാഗസജമസായഡിടഡില . സര്വ്വകലസാശസാലയറ്റ്
54,54,999/- രൂപയുപട നഷ്ടക
പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപല ജല ദക്കൗര്ലഭര്യക പരഡിഹരഡിക്കുനതഡിപന
ഭസാഗമസായഡി 1 ലക്ഷക ലഡിറര് കപസാസഡിറഡിയുള്ള ഓവര് പഹഡറ്റ് ടസാങക 1.5 ലക്ഷക ലഡിറര്
കപസാസഡിറഡിയുള്ള
അണ്ടര് ഗക്കൗണ്ടറ്റ് ടസാങക (sump) നഡിര്മഡികസാന് 18.09.2010 -പല
സഡിന്ഡഡിപകററ്റ് മതീറഡികഗഡില് ഐറക നക. 562.18 പ്രകസാരക തതീരുമസാനപമടുക്കുകയുക പവല
പസന്ടല് പബഡികറ്റ് വര്കറ്റ് ഡഡിപസാര്ടപമനഡിപന ഏല്പഡിക്കുകയുക പചെയ്തു. ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനല്
ചെസാര്ജസറ്റ് ആയഡി 6,40,963 രൂപ സഹഡിതക ആപക 60,95,963 രൂപയസായഡിരുന എസഡിപമററ്റ്.
13.08.2012 -ല് ധസാരണസാപതക ഒപറ്റ് വച്ചു. 18,18,333 രൂപ വതീതക മൂനറ്റ് ഗഡുകളസായഡി ( 02/13,
02/14, 03/14) ആപക 54,54,999 രൂപ സര്വ്വകലസാശസാല സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -യറ്റ്
അഡകസാന്സസായഡി നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ധസാരണസാപതതഡില് സൂചെഡിപഡിച്ചതഡിന് നഡിനക ഒരു
വര്ഷതഡിന് മുകളഡില് സമയക എടുതറ്റ് 30.09.2014 -ലസാണറ്റ് ടസാങ്കേറ്റ് നഡിര്മസാണക പൂര്തഡിയസായതറ്റ്.
സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി ഹസാജരസാകഡിയ പചെലവറ്റ് പതഡിക പ്രകസാരക ആപക പചെലവറ്റ് 65,87,296
രൂപയസായതസായഡി സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഇതനുസരഡിച്ചറ്റ് 11,32,297 രൂപ ഇനഡിയുക സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
-വഡിനറ്റ് നല്കസാനുണ്ടറ്റ്.
ടസാങ്കേറ്റ് നഡിര്മസാണതഡിനുക മററ്റ് നടപടഡി ക്രമങ്ങളഡിലക ഒടനവധഡി
അപസാകതകള സകഭവഡിച്ചതസായഡി പരഡിപശസാധനയഡില് വര്യക്തമസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
സര്വ്വകലസാശസാല അസഡിസനറ്റ് എഞഡിനതീയറുപട 06.04.2015 -പല റഡിപപസാര്ടഡില് ഓവര്
പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേഡിപന എലസാ വശങ്ങളഡില് നഡിനക കൂടസാപത സകപറ്റ് ടസാങ്കേഡിപന മുകളഡിലപത വശതറ്റ്
നഡിനക പചെസാര്ച്ചയുപണ്ടനറ്റ് അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ വഡിഷയക അര്ഹഡിക്കുന ഗക്കൗരവപതസാപട
സര്വ്വകലസാശസാല അധഡികൃതര് ശ്രദ്ധഡിച്ചഡില എനസാണറ്റ് ഫയല് പരഡിപശസാധനയഡില് നഡിനറ്റ്
വര്യക്തമസാകുനതറ്റ്.
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ഭസാഗതറ്റ് നഡിനണ്ടസായ കടുത അനസാസയസാണറ്റ്
ലക്ഷങ്ങളുപട നഷ്ടതഡിപന വകഡിപലകറ്റ് ഈ പദ്ധതഡിപയ എതഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതറ്റ് . വഡിശദസാകശങ്ങള
ചുവപട പചെര്ക്കുന.
1. 06.04.2015 -പല എഞഡിനതീയറുപട റഡിപപസാര്ടഡിനറ്റ് പശഷക ഏതസാനുക അറകുറപണഡികള
നടതഡി 04.08.2015 -ല് നക. 23(11) CCSDN/2015-16 -ാസാക കതറ്റ് പ്രകസാരക പമല്
പ്രവൃതഡി എലസാ അര്ത്ഥതഡിലക പൂര്തഡിയസായതസായുക മസററ്റ് ഏപറടുകണപമനക
സൂചെഡിപഡിച്ചറ്റ് സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി കതറ്റ് നല്കഡിയതസായഡി കസാണുന.
എനസാല്
അടഡിയന്തരമസായഡി പവള്ളക നഡിറച്ചറ്റ് പരഡിപശസാധന നടപതണ്ടുനതഡിനറ്റ് പകരക 05.11.2015
-ല് മൂനറ്റ് മസാസതഡിനറ്റ് പശഷമസാണറ്റ് പചെസാര്ച്ച മസാറഡിയഡിടഡിപലനറ്റ് എ.ഇ. റഡിപപസാര്ടറ്റ്
പചെയ്യുനതറ്റ്. ഈ മൂനറ്റ് മസാസകസാലക ടസാങ്കേറ്റ് ഉപപയസാഗഡിച്ചഡിരുപനസാ പചെസാര്ച്ച മുന്പുണ്ടസായ
സലതറ്റ് തപനയസാപണസാ തുടങ്ങഡിയ സകഗതഡികളകറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല അധഡികൃതര്
മറുപടഡി നല്കഡിയഡിടഡില.
2. സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
അധഡികൃതരുമസായഡി
പചെര്നറ്റ്
പജസായഡിനറ്റ്
ഇന്സ്പപക്ഷന്
നടതഡിയതസായഡി പറയുനപണ്ടങ്കേഡിലക ആയതഡിപന പരഖസാമൂലമസായ റഡിപപസാര്ടറ്റ്
തയസാറസാകഡിയതസായഡി കസാണുനഡില.
ഇരു കക്ഷഡികള തമഡിലള്ള തര്കതഡില്
നഡിര്ണ്ണസായകമസാണറ്റ് ഇതരതഡിലള്ള പരഖസാമൂലമുള്ള പജസായഡിനറ്റ് ഇന്സ്പപക്ഷന്
റഡിപപസാര്ടറ്റ്. ആയതറ്റ് പരഖസാമൂലക തയസാറസാകഡി സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി അധഡികൃതരുപട ഒപറ്റ്
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വസാങ്ങസാതഡിരുനതറ്റ് വന് അപസാകതയസായഡി ഓഡഡിററ്റ് വഡിലയഡിരുത്തുന.
3. Kindly treat the matter as most urgent' എനറ്റ് 05.11.2015 -ല് സൂചെഡിപഡിച്ച പമല്
വഡിഷയതഡില് പഡിനതീടറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -വഡിനറ്റ് കതയയ്ക്കുനതറ്റ് ഒരു
വര്ഷതഡിനറ്റ് പശഷക 04.11.2016 -ലസാണറ്റ്. ( EEU/2179/10-11) .
ആയതറ്റ്
സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി സൂപ്രണ്ടഡികഗറ്റ് എഞഡിനതീയര്കസാണറ്റ് അയച്ചഡിരുനതറ്റ്.
ഈ
കസാലയളവഡില് ടസാങ്കേറ്റ് പചെസാര്ച്ചപയസാടുകൂടഡി പ്രവര്തഡിച്ചഡിരുപനസാ എന പചെസാദര്യതഡിനറ്റ്
പചെസാര്ച്ചമൂലമുള്ള നമ്പ്യൂനതകള പരഡിഹരഡികസാന് കുറച്ചറ്റ് കസാലക ടസാങ്കേഡില് പവള്ളക
നഡിറച്ചഡിരുനഡില എന മറുപടഡിയസാണറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല നല്കഡിയതറ്റ്. എപന്തങ്കേഡിലക
കസാരര്യമസായ അറകുറപണഡി നടതസാപത ടസാങ്കേഡില് പവള്ളക നഡിറയസാതഡിരുനസാല് പചെസാര്ച്ച
മസാറസാനുള്ള യസാപതസാരു സസാദ്ധര്യതയുക ഇല. വഡിലപപട ഒരു വര്ഷമസാണറ്റ് ഇതരക
നടപടഡികള മൂലക നഷ്ടപപടതറ്റ്.
4. ഇതഡിനഡിപട 31.01.2017 -ല് 23/254/ACHCD/17/76
നക. കതറ്റ് പ്രകസാരക
യൂണഡിപവഴഡിറഡി ചൂണ്ടഡികസാട്ടുന പചെസാര്ച്ച ഇല എനക നനവറ്റ് ( dampness) മസാതമസാണറ്റ്
ഉള്ളപതനക സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -യുപട മറുപടഡി ലഭഡിച്ചു. എനസാല് 27.03.2017 -പല
എ.ഇ. -യുപട മറുപടഡിയഡില് ഓവര് പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേഡിപന അറകുറപണഡി കൃതര്യമസായഡി
നടതഡിയഡിടഡില
എനക
പുറപമയുള്ള
പസാച്ചറ്റ്
വര്കറ്റ്
മസാതമസാണറ്റ്
നടതഡിയഡിരഡിക്കുനപതനക
ഇതറ്റ്
ടസാങ്കേഡിപന
ദതീര്ഘകസാല
നഡിലനഡില്പഡിനറ്റ്
പരര്യസാപ്തമപലനക ചൂണ്ടഡികസാടഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഓവര്പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേഡിപന പചെസാര്ച്ച ഒരു നഡിസ്സസാര
പ്രശ്നമപലനക സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി അധഡികൃതര് ഇതുവപര ഈ വഡിഷയതഡില്
പ്രതഡികരഡിച്ചഡിടഡിപലനക ഏതറ്റ് തരതഡിലള്ള അറകുറപണഡികളസാണറ്റ് സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
പചെയപതനറ്റ് വര്യക്തമസാക്കുനഡിപലനക എ.ഇ. വര്യക്തമസാകഡിയഡിരഡിക്കുന. ഓവര് പഹഡറ്റ്
ടസാങ്കേഡിപന പചെസാര്ച്ചയഡില് യസാപതസാരുമസാറവുക ഇതുവപര വനഡിടഡില എനസാണറ്റ് എ.ഇ. -യുപട
റഡിപപസാര്ടഡിലൂപട വര്യക്തമസായഡിരഡിക്കുനതറ്റ്.
5. നഡിശ്ചഡിത കസാലസാവധഡിയഡില് നഡിനക ഒരു വര്ഷതഡിലധഡികക മവകസാനുണ്ടസായ
കസാലതസാമസതഡിനറ്റ്
സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
ചൂണ്ടഡികസാണഡിച്ചഡിരുന
കസാരണങ്ങള
തസാപഴപചെര്ക്കുന.
a) വസാടര്ടസാങ്കേറ്റ്, സകപറ്റ് എനഡിവയുപട പലസാപകഷന് മസാറഡിയതറ്റ്
b) പലസാറഡി സമരക, കകസാറഡി സമരക
c) കനതമഴ
ഈ വഡിഷയതഡില്
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട അഭഡിപ്രസായക ആരസാഞപപസാള പലസാപകഷന്
മസാറഡിയതറ്റ് പവലപയ സകസാധതീനഡിച്ചഡിടഡിപലനന്ുക ചൂണ്ടഡികസാടഡിയ മററ്റ് കസാരണങ്ങള സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
പവലപചെയ സമയതറ്റ് തങ്ങപള അറഡിയഡിച്ചഡിടഡിപലനമസാണറ്റ് മറുപടഡിയസായഡി ലഭഡിച്ചതറ്റ് .
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുക സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -യുക തമഡില് ഒപറ്റ് വച്ച കരസാറഡില് 6.6 -ാസാക നക. പകസാസറ്റ്
പ്രകസാരക സമയക്രമക പസാലഡികസാന് കഴഡിയസാത സസാഹചെരര്യക വരഡിയസാപണങ്കേഡില് ആയതറ്റ്
കയനഡിപന ( യൂണഡിപവഴഡിറഡിപയ) കൃതര്യസമയതറ്റ് അറഡിയഡികണക എനറ്റ് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ഈ നഡിബനന പസാലഡിച്ചഡിടഡില.
6. അഡതീഷണല് കണ്ടതീഷന് നക. 7 പ്രകസാരക എസഡിപമറഡില് സൂചെഡിപഡിച്ചതഡിപനകസാള
കൂടുതല്
പചെലവറ്റ്
വനതഡിനറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട
മുന്കൂര്
അകഗതീകസാരക
ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില. വഡിശദമസായ കസാരണക പബസാധഡിപഡിച്ചതസായുക പരഖകളഡില.
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7. ഇരു കക്ഷഡികളുക തമഡില് തര്കക വരഡികയസാപണങ്കേഡില് ആയതഡിനറ്റ് അവസസാന തതീര്പറ്റ്
കല്പഡിപകണ്ട
ഉപദര്യസാഗസഥന്
സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി
വകുപഡില്
നഡിനസായതറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട തസാത്പരര്യങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസായതസായഡി ഓഡഡിററ്റ് കരുതുന.
8. ഓവര്പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേറ്റ് പവള്ളക പൂര്ണ്ണമസായുക നഡിറച്ചറ്റ് കുറച്ചറ്റ് കസാലക ഉപപയസാഗഡിച്ചസാല് മസാതപമ
പരഡിപൂര്ണ്ണമസായഡി പചെസാര്ച്ച മസാറഡിപയനറ്റ് അറഡിയസാന് സസാധഡിക. അതഡിനറ്റ് മുന്പറ്റ് തപന
മുഴുവന് തുകയുക സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -കറ്റ് മകമസാറസാവുന തരതഡിലള്ള കരസാര് ചെമച്ചതുക
സര്വ്വകലസാശസാലയറ്റ് തഡിരഡിച്ചടഡിയസായഡി.
9. ചുരുകതഡില് എസഡിപമറഡിപനകസാള കൂടുതല് പചെലവറ്റ് വരഡികയുക തുകയുപട ഭൂരഡിഭസാഗവുക
കരസാര്
എടുത
സസാപനമസായ
സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡികറ്റ്
നല്കുകയുക
ധസാരണസാപതതഡിപല സമയക കഴഡിഞറ്റ് 3 വര്ഷമസായഡിട്ടുക ഉപപയസാഗപയസാഗര്യമസാകസാന്
സസാധഡികസാതതറ്റ്
സര്വ്വകലസാശസാലയറ്റ്
കനതനഷ്ടക
വരുതഡിയഡിരഡിക്കുന.
സര്വ്വകലസാശസാല അധഡികൃതരുപട നടപടഡി ക്രമങ്ങളഡിപല അപസാകത മൂലമസാണറ്റ് ഇങ്ങപന
സകഭവഡിച്ചപതനറ്റ് വര്യക്തമസാണറ്റ്. അടഡിയന്തരമസായഡി സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി അധഡികൃതരുമസായഡി
ബനപപടുകയുക ഓവര്പഹഡറ്റ് ടസാങ്കേറ്റ് പചെസാര്ച്ച പൂര്ണ്ണമസായുക മസാറസാന് പവണ്ട നടപടഡികള
സകതീകരഡിക്കുകപയസാ നഡിലവസാരക കുറഞ ടസാങ്കേറ്റ് നഡിര്മഡിച്ചറ്റ് 54 ലക്ഷപതസാളക രൂപ
നല്കഡിയ സഡി.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡഡി -യ്പകതഡിപര നഷ്ട പരഡിഹസാരതഡിനറ്റ് നഡിയമനടപടഡി
സകതീകരഡിക്കുകപയസാ പവണപമനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ശുപസാര്ശ പചെയ്യുന.
3.18.12) മരങ്ങളഡില് നഡിനള്ള ആദസായ പലലക പചെയ്തു നല്കുനഡില .
വവൃക്ഷങ്ങളുപട രജഡിസര് പ്രകസാരക സര്വ്വകലസാശസാല വളപഡില്
234 വൃക്ഷങ്ങള ഉണ്ടറ്റ്.
വൃക്ഷങ്ങളഡില് നഡിനള്ള ആദസായക പലലക പചെയറ്റ് നല്കുനപണ്ടസാ എന ഓഡഡിററ്റ്
അപനകഷണതഡിനറ്റ്, ഇല എനറ്റ് മറുപടഡി ലഭര്യമസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് രജഡിസറഡില് മസാവുകള
സകബനഡിച്ച വഡിവരക പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
അതുപപസാപല പതങ്ങുകള കര്യസാമ്പസഡില്
ഉപണ്ടങ്കേഡിലക അവയുക രജഡിസറഡില് ഉളപപടുതഡിയഡിടഡില.
കര്യസാമ്പസഡിപല കസായഫലമുള്ള
പ്ലൈസാവുകള, മസാവുകള, പതങ്ങുകള എനഡിവയഡില് നഡിനള്ള ആദസായക പലലക പചെയറ്റ്
നല്കുനതഡിനുള്ള നടപടഡി സകതീകരഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ശുപസാര്ശ പചെയ്യുന. സര്വ്വകലസാശസാല
കര്യസാമ്പസഡിലള്ള മുഴുവന് വൃക്ഷങ്ങളക്കുക നമ്പര് പരഖപപടുതഡി വൃക്ഷങ്ങളുപട രജഡിസര്
കസാലഡികമസാകഡി സൂക്ഷഡിപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
3.18.13) തൃകസാകര കര്യസാമ്പസഡില് അതഡിഥഡി ഭവനറ്റ് സമതീപക കുളക നഡിര്മസാണക അപസാകതകള

ഫയല് നമ്പര് - UEU/2366/12-13
സര്വ്വകലസാശസാല സഡിന്ഡഡിപകറഡിപന 30.03.2013 -പല 596.03 - ാസാക നമ്പര് തതീരുമസാനക
അനുസരഡിച്ചറ്റ് തൃകസാകര കര്യസാമ്പസഡിപല അതഡിഥഡി ഭവനറ്റ് സമതീപക 1,40,60,000/- രൂപ അടങ്കേല്
വരുന ഒരു കുളക നഡിര്മഡിക്കുനതഡിനറ്റ് 2012 SOR പ്രകസാരക എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡി
14.03.2014 -ല് പടണ്ടര് ക്ഷണഡിക്കുകയുക ശ്രതീ പനസാബഡിള മസാതല്യു എന ആപള കരസാര്
ഏല്പഡിക്കുകയുക പചെയ്തു. കുളക നഡിര്മസാണതഡിപല അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
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1. കരസാര് കസാലസാവധഡിയകക നഡിര്മസാണക പൂര്തഡിയസായഡില - പഡിഴ ഒഴഡിവസാകഡി കസാലസാവധഡി
ദതീര്ഘഡിപഡിച്ചു .
പ്രവൃതഡി പൂര്തതീകരഡിക്കുനനതഡിനറ്റ് എടറ്റ് മസാസപത കസാലസാവധഡിയസാണറ്റ് കരസാര് പ്രകസാരക
നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
എനസാല് പ്രവൃതഡി കസാലസാവധഡികകക പൂര്തഡിയസാകസാതതഡിനസാല്
തസാപഴപറയുക പ്രകസാരക തുടര്ച്ചയസായഡി കസാലസാവധഡി ദതീര്ഘഡിപഡിച്ചു നല്കഡിപകസാണ്ടഡിരഡിക്കുന.

കരസാര് നക. തതീയതഡി

കസാലസാവധഡി

A.509/MRW/13-14/01.04.2014

മസററ്റ് മകമസാറഡി നല്കഡിയതു മുതല് എടറ്റ് മസാസക
03.04.2014 - 02.12.2014

A.509/MRW/13-14/08.04.2016

08.02.2016 - 07.09.2016

A.509/MRW/13-14/07.01.2017

08.09.2016 - 28.02.2017

A.509/MRW/13-14/24.03.2017

01.03.2017 - 30.04.2017

03.12.2014 മുതല് 07.02.2016 വപരയുള്ള കസാലയളവറ്റ് ഒഴഡിവസാകഡിയസാണറ്റ് കരസാര് കസാലസാവധഡി
മൂനറ്റ് തവണ ദതീര്ഘഡിപഡിച്ചറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. നഡിയമപ്രകസാരക ഉള്ള പഡിഴ ഒഴഡിവസാകഡിയസാണറ്റ്
കസാരസാര് കസാലസാവധഡി ദതീര്ഘഡിപഡിച്ചറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 27.02.2015 -പല UEU/2366/12-13
-ാസാക നമ്പര് കതറ്റ് മുഖസാന്തരക കരസാറുകസാരപനസാടറ്റ് പ്രവൃതഡി തുടരുവസാന് ആവശര്യപപടഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് പ്രവൃതഡി നഡിര്തഡിവയ്ക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശര്യപപട്ടുക കസാണുനഡില.
ആയതഡിനസാല്
കരസാറുകസാരന് സകപമധയസാ പ്രവൃതഡി നഡിര്തഡി വച്ചതസായഡി കസാണുന. പ്രവൃതഡിയുപട കസാലസാവധഡി
ദതീര്ഘഡിപഡിച്ചു നല്കഡിയതഡിനറ്റ് കസാരസാറുകസാരനഡില് നഡിനക നഡിയമപ്രകസാരക ഉള്ള പഡിഴ
ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
2. കുഴഡിപച്ചടുത മണ്ണറ്റ് പൂര്ണ്ണമസായുക ഉപപയസാഗഡിച്ചു എനറ്റ് ഉറപ്പുവരുതഡിയഡിടഡില .
കുളക നഡിര്മസാണതഡിപന ഭസാഗമസായഡി 12207.679 ഘ.മതീ മണ്ണറ്റ് കുഴഡിപച്ചടുതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ
മണ്ണറ്റ് വകുപഡിപല ഉപദര്യസാഗസഥരുപട നഡിര്പദ്ദേശപ്രകസാരക പറസാഡുവകഡിലക തസാഴ്ന്ന പ്രപദശങ്ങളഡിലക
നഡിറച്ചു എനസാണറ്റ് അളവുപുസകതഡില് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. എനസാല് ഇതയുക മണ്ണറ്റ്
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട ഏപതലസാക ഭസാഗങ്ങളഡിലസായസാണറ്റ് നഡിറച്ചഡിട്ടുള്ളപതനക നഡിറച്ചതഡിപന അളവുക
സകബനഡിച്ച വഡിവരങ്ങള ഒനക തപന ഫയലഡില് ലഭര്യമല. ഏകപദശക 2500 പലസാഡറ്റ് മണ്ണഡിപന
വഡിനഡിപയസാഗ വഡിവരക ലഭര്യമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3. എക്സ ഐറകസഡിനറ്റ് DSR -2014 പല നഡിരകറ്റ് അനുവദഡിച്ചു .
2012 -പല SOR പ്രകസാരക തയസാറസാകഡിയ എസഡിപമററ്റ് പ്രകസാരമസാണറ്റ് 01.04.2014 -ല് കരസാര്
ഏര്പപടഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 42,72,158/- രൂപയുപട എക്സസാ ഐറകസറ്റ് ഉളപപടുതഡി 17.03.2017 -ല്
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

62

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

അനുബന കരസാറഡില് ഏര്പപടഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എക്സസാ ഐറകങ്ങളകറ്റ് 2014 DSOR 44.76%
പകസാസറ്റ് ഇനകറ്റ് നഡിരകറ്റ് ഉളപപടുതഡിയസാണറ്റ് എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . ആദര്യ കരസാറഡില്
2012 -പല SOR പ്രകസാരക തയസാറസാകഡിയ എസഡിപമറഡില് 15% അധഡിക നഡിരകറ്റ് പ്രകസാരമസാണറ്റ്
പഷഡമ്പ്യൂളുകള അകഗതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഈ പ്രവൃതഡികസായുള്ള എക്സസാ ഐറതഡിനറ്റ് 2014 DSR
നഡിരകറ്റ് അനുവദഡിച്ചതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല.
2012 SOR പ്രകസാരക എക്സസാ ഐറതഡിപന
എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാപകണ്ടതുക ഡസാറസാ ലഭര്യമലസാതപക്ഷക ഒബ്പസര്വ്ഡറ്റ് ഡസാറ പ്രകസാരക
എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
2014 DSOR
നഡിരകറ്റ് എക്സസാ ഐറതഡിനറ്റ്
നല്കഡിയതറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് അകഗതീകരഡിക്കുനഡില. G.O(P) 13/2012/PWD/01-02-2012 പസക്ഷന്
(1601.1.6) TS ലഭര്യമസായ original estimate -ല് ഏപതങ്കേഡിലക ഇനക ഒഴഡിവസാകലക കൂടഡി
പചെര്കലക മസാറക വരുതലക ആവശര്യമസായഡി വരുന സകഗതഡിയഡിലക, original estimate -ല് 5%
അധഡികരഡിച്ചസാലക revised estimate തയസാറസാപകണ്ടതസാണറ്റ്. ആയതഡിനസാല് എക്സസാ
ഇനങ്ങളകറ്റ് 2012 പല SOR നഡിരക്കുക 15% അധഡികവുക അനുവദഡിക്കുകയുക അധഡിക തുക
നല്കഡിയതറ്റ് കണകസാകഡി തഡിരഡിച്ചറ്റ് പഡിടഡിപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
4. WGDP
- പന
സമര്പഡിച്ചഡിടഡില .

ഭസാഗമസായഡി

ധനസഹസായക

പനടുനതഡിനസായഡി

പപ്രസാപപസാസല്

16.03.2012 പല കതറ്റ് നക. 710/WGC-2/2011/plg. പ്രകസാരക പശ്ചഡിമ ഘട വഡികസന
പദ്ധതഡി (Western Ghat Development Program)യുപട ഭസാഗമസായഡി ഏപറടുക്കുനതഡിനസായഡി
പപ്രസാജകറ്റ്
പപ്രസാപപസാസല്
സമര്പഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
സര്കസാര്
യൂണഡിപവഴഡിറഡിപയസാടറ്റ്
ആവശര്യപപടതനുസരഡിച്ചസാണറ്റ് പപ്രസാജകറ്റ് തയസാറസാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി സകതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ് .
എനസാല് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഈ പപ്രസാജകറ്റ് പപ്രസാപപസാസല് സര്കസാരഡില് സമര്പഡിച്ചറ്റ് WGDP -പന
ധനസഹസായക പനടഡിപയടുക്കുനതഡിനറ്റ് ശ്രമഡിച്ചഡിടഡില.
5. മണ്ണറ്റ് കുഴഡിപച്ചടുകല് മനുഷര്യ പ്രയതക ഉളപപടുതഡി എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡി - യന്ത്രക
ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് പ്രവൃതഡി പചെയ്തു .
കുളക നഡിര്മസാണതഡിപല ഏറവുക പ്രധസാന ഇനമസായ മണ്ണറ്റ് കുഴഡിപച്ചടുകലഡിനസായഡി മനുഷര്യ പ്രയതക
കണകസാകഡിയുള്ള നഡിരകസാണറ്റ് എസഡിപമററ്റ് പ്രകസാരക കണകസാകഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
എനസാല്
പജ.സഡി.ബഡി. ഉപപയസാഗഡിച്ചസാണറ്റ് ഈ പ്രവൃതഡി പചെയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. യന്ത്രക ഉപപയസാഗഡിച്ചുള്ള നഡിരകറ്റ്
ഉളപപടുതഡി
എസഡിപമററ്റ്
തയസാറസാകഡിയഡിരുപനങ്കേഡില്
ഈയഡിനതഡിപന
പചെലവറ്റ്
ഗണര്യമസായഡിക്കുറകസാമസായഡിരുന. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
ഇനക

എസഡിപമററ്റ് അളവറ്റ്

എസഡിപമററ്റ്
നഡിരകറ്റ്

കരസാറുകസാരനറ്റ്
നല്കഡിയ നഡിരകറ്റ്

3550 m3

1749.48/10m3

3000/10m3

Earth work
excavation in all
classes of soil
1. 0 to 1.5 m depth
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2. 1.5m to 3 m depth

3150 m3

1915.36/10m3

3500/10m3

3. 3m to 4.5 m depth

2500 m3

2081.24/10m3

4000/10m3

4. 4.5m to 6m depth

2300 m3

2247.12/10m3

4500/10m3

5. 6m to 7.5 m depth

1500 m3

2413/10m3

5000/10m3

6. 7.5m to 9m depth

600 m3

2578.88/10m3

5500/10m3

7. 9m to 10.5 m depth

50 m3

2910.64/10m3

6000/10m3

യന്ത്രക ഉപപയസാഗഡിച്ചുള്ള മണ്പണഡികറ്റ് 2013 DSOR
നഡിരകറ്റ് (cost index 1.46)
3
2138.9/10m ആണറ്റ്. ഇതറ്റ് മൂലക കരസാറുകസാരനറ്റ് അധഡിക ലസാഭക ലഭഡിക്കുവസാന് ഇടയസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
3.18.14) എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ് ഡഡിപസാര്ടപമനറ്റ് പസസാറഡിപലകറ്റ് സതീലഡിങ്ങറ്റ് ഫസാന് വസാങ്ങല് 22,002/- രൂപ അധഡിക പചെലവറ്റ്

ഫയല് നമ്പര്

-

UEU/2694/14-15

പചെലവറ്റ് വഡിവരക

-

രൂപ 1,60,002/[CB No. 522/15-16 : Cheque No. 965351/20.05.2015
(100 സതീലഡിങ്ങറ്റ് ഫസാനുകള സമപ്ലൈ പചെയതഡിനറ്റ് ഫസാപനസാനഡിനറ്റ്
1600/- രൂപ നഡിരകഡില് M/s Shine Star, Alwaye
എന സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക)]

യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട വഡിവഡിധ പഹസാസളുകളഡില് സസാപഡിച്ചഡിട്ടുള്ള പ്രവര്തന രഹഡിതമസായതുക
റഡിപയര് പചെയസാനസാവസാതതുമസായ ഫസാനുകള മസാറഡി പുതഡിയവ സസാപഡിക്കുനതഡിനസായഡിടസാണറ്റ് ഈ
വസാങ്ങല് നടതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. 20.12.2014 -ല് നടതഡിയ കകസാപടഷനഡില് 4 സസാപനങ്ങള
പപങ്കേടുതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഇതഡില് ഏറവുക കുറഞ നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുതഡിയതറ്റ് (1234.31) M/s
Transwave equipment Pvt Ltd എന സസാപനമസാണറ്റ്.
എനസാല് ഇവരുപട ഫസാനഡിനറ്റ് 5
star rating ഇലസാതതഡിനസാല് കകസാപടഷന് ഒഴഡിവസാകഡി, ഏറവുക കുറഞ രണ്ടസാമപത നഡിരകറ്റ്
പരഖപപടുതഡിയ M/s Shine Star എന സസാപനതഡില് നഡിനമസാണറ്റ് ഫസാനുകള
വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. എനസാല് ഈ വസാങ്ങലഡില് അധഡിക പചെലവറ്റ് ഉണ്ടസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
കകപടഷന് പനസാടതീസഡില് ആവശര്യപപടഡിരുന സ്പപസഡിഫഡിപകഷന് 48”/1200mm
( five star rated) , crompton, V-guard, Orient , Havells, Usha, Kulirma, എനതസാണറ്റ്.
M/s Shine Star 4 തരക ഫസാനുകളകറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
Crompton രൂപ 1600
Havells
രൂപ 1875
Orient
രൂപ 1765
Kulirma
രൂപ 1380
ആവശര്യപപടഡിട്ടുള്ള സ്പപസഡിഫഡിപകഷന് അനുസരഡിച്ചറ്റ് M/s Shine Star പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുള്ള
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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കുറഞ നഡിരകറ്റ് KULIRMA ഫസാനഡിനസാണറ്റ്. എനസാല് ഈ ഫസാന് വസാങ്ങസാപത 1,600/- രൂപ
പരഖപപടുതഡിയ CROMPTON ഫസാന് ആണറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ഈ നടപടഡി
ക്രമവഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. ആവശര്യപപടഡിട്ടുള്ള സ്പപസഡിഫഡിപകഷന് അനുസരഡിച്ചറ്റ് കുറഞ നഡിരകറ്റ്
1,380/- രൂപ ആയഡിരഡിപക അതഡിലക ഉയര്ന നഡിരകസായ 1,600/- രൂപ അകഗതീകരഡിച്ചറ്റ്
ഫസാനുകള വസാങ്ങഡിയതഡിനസാല് അധഡിക പചെലവറ്റ് ഉണ്ടസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. കുറഞ നഡിരകഡിലള്ള ഫസാന്
ഒഴഡിവസാക്കുവസാന് കസാരണക ഒനക തപന പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
നല്കഡിയ തുക
നല്കസാവുനതറ്റ് 100 x 1380 -

Rs. 1,60,002/Rs. 1,38,000/----------------അധഡികക നല്കഡിയതറ്റ്
Rs. 22,002/==========
M/s Shine Star സസാധനങ്ങള സമപ്ലൈ പചെയതഡിപന ഇന്പവസായ്സറ്റ് പരഡിപശസാധനയസായഡി
ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില.
22,002/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് അകഗതീകരഡിക്കുനഡില.
3.18.15) ഇലടഡികല് പഹസാക അമപ്ലൈയന്സസറ്റ് - ചെട വഡിരുദ്ധമസായ വസാങ്ങല് 1,32,900/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന .

ഫയല് നമ്പര് - UEU/2706/15-16 (elec)
പചെലവറ്റ് വഡിവരക

-

രൂപ 1,32,900/[CB No. 624/15-16 : എറണസാകുളക ജഡില പഹസാളപസയഡില്
(പകസാ-ഓപപററതീവറ്റ് കണ്സമ്പ്യൂമര് പസസാര് ലഡിമഡിറഡറ്റ് - എന
സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക]

1. പടണ്ടര് ക്ഷണഡികസാപത ഉപകരണങ്ങള പനരഡിടറ്റ് വസാങ്ങഡി .
പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm)ഖണഡിക 7.7 അനുസരഡിച്ചറ്റ് ഒരു ലക്ഷക രൂപപയസാ
അതഡിലധഡികപമസാ എസഡിപമററ്റ് തുക വരുന വസാങ്ങലകളകറ്റ് പടണ്ടര് ക്ഷണഡികണക. ഇതഡിനറ്റ്
വഡിരുദ്ധമസായ ഇലടഡികല് ഉപകരണങ്ങള EDWCCS Ltd -ല് നഡിനക പനരഡിടസാണറ്റ്
വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഈ നടപടഡി സര്കസാര് സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനക സസാധനങ്ങള വസാങ്ങുനതറ്റ്
സകബനഡിച്ചറ്റ് SPM -പല 9.22, 9.23 എനതീ ഖണഡികകളഡിപല വര്യവസകളക്കുക വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്.
EDWCCS Ltd -ല് നഡിനക ഇലടഡികല് വതീട്ടുപകരണങ്ങള പടണ്ടപറസാ/കകപടഷപനസാ കൂടസാപത
പനരഡിടറ്റ് വസാങ്ങുനതഡിനറ്റ് പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm) ഖണഡിക 9.23
ഒഴഡിവസാകഡിപകസാണ്ടറ്റ് സര്കസാര് ഉതരവറ്റ് പുറപപടുവഡിച്ചഡിടഡിലസാത സസാഹചെരര്യതഡില് , ഈ
സസാപനതഡില് നഡിനക പനരഡിടറ്റ് വസാങ്ങഡിയ നടപടഡി ചെട വരുദ്ധമസാണറ്റ്.
2. നര്യസായവഡില ഉറപസാകഡിയഡില
ആവശര്യമസായ എടറ്റ് ഇലകഡികല് പഹസാക അമപ്ലൈയന്സഡിനറ്റ് , മസാര്കററ്റ് പറററ്റ് അനുസരഡിച്ചറ്റ്
125000/- രൂപ (122000 വഡില + 3000 കണ്ടഡിജന്സഡി) എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
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24.06.2015 -പല 1205 -ാസാക നമ്പര് പപ്രസാപഫസാര്മ ഇന്പവയ്സറ്റ് പ്രകസാരക ഈ സസാധനങ്ങളകറ്റ്
EDWCCS Ltd
1,32,900/- രൂപയസാണറ്റ് ഓഫര് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
എനസാല്
നര്യസായവഡില നഡിശ്ചയഡിച്ചറ്റ് എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡിയതഡിപനകസാള കൂടുതല് തുക പരഖപപടുതഡിയ
ഓഫര് സകതീകരതീച്ചതറ്റ്
പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm) ഖണഡിക 9.48 -നറ്റ്
വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. ടഡി സസാപനപതസാടറ്റ് പനപഗസാപഷര്യററ്റ് പചെയസാപത അവര് ആവശര്യപപട നഡിരകഡില്
സസാധനങ്ങള വസാങ്ങഡിയ നടപടഡിയുക ചെടവഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. EDWCCS Ltd സസാധനങ്ങള സമപ്ലൈ
പചെയതഡിപന ഇന്പവസായ്സറ്റ് പരഡിപശസാധനയറ്റ് ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില. ആയതഡിനസാല് 1,32,900/രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.18.16) പവസറ്റ് ബഡിനകള വസാങ്ങല് - പടണ്ടര് ക്ഷണഡികസാപത പനരഡിടറ്റ് വസാങ്ങഡി - മററ്റ്
അപസാകതകള - 1,71,000/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന .

ഫയല് നമ്പര്

-

UEU/2947/15-16

പചെലവറ്റ് വഡിവരക

-

രൂപ 1,71,000/[CB No. 642/15-16 :
( 18 പവസറ്റ് ബഡിനകള, ഒനഡിനറ്റ് 9500/- രൂപ നഡിരകഡില്
എറണസാകുളക പഹസാളപസയഡില് പകസാ-ഓപപററതീവറ്റ് കണ്സമ്പ്യൂമര്
പസസാര് ലഡിമഡിറഡറ്റ് - എന സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക]

പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm)ഖണഡിക 7.7 പ്രകസാരക ഒരു ലക്ഷക രൂപപയസാ
അതഡിലധഡികപമസാ എസഡിപമററ്റ് തുക വരുന വസാങ്ങലകളകറ്റ് പടണ്ടര് ക്ഷണഡികണക. എനസാല്
ഇപ്രകസാരക പടണ്ടര് ക്ഷണഡികസാപത EDWCCS Ltd എന സസാപനതഡില് നഡിനക പനരഡിടസാണറ്റ്
പവസറ്റ് ബഡിനകള വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
കൂടസാപത സര്കസാര് സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനക
സസാധനങ്ങള വസാങ്ങുനതഡിനസായുള്ള , പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm)ഖണഡിക 9.22,
9.23 എനതീ ഖണഡികകളഡിപല വര്യവസകളുക പസാലഡിച്ചഡിടഡില. ഈ സസാപനതഡില് നഡിനക
പവസറ്റ് ബഡിനകള പനരഡിടറ്റ് വസാങ്ങുനതഡിനറ്റ് പസസാര് പര്പച്ചയ്സറ്റ് മസാനകലഡിപല (spm)ഖണഡിക 9.23
ഒഴഡിവസാകഡിപകസാണ്ടറ്റ് സര്കസാര് ഉതരവഡിലസാത സസാഹചെരര്യതഡില് ഈ വസാങ്ങല് നടപടഡി
ചെടവഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്.
പവസറ്റ് ബഡിനകള 6 എണ്ണക വതീതക സനസാതന പഹസാസല്, സപരസാവര് പഹസാസര്, സ്റ്റുഡനറ്റ്
അമഡിനഡിറഡി പസനര് എനഡിവഡിടങ്ങളഡില് സസാപഡിക്കുനതഡിയസാണറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . എനസാല്
ഇവ പ്രസ്തുത സലങ്ങളഡില് സസാപഡിച്ചതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് ബനപപട അധഡികസാരഡികള
സസാക്ഷര്യപപടുതഡിയഡിടഡില.
EDWCCS Ltd
പവസറ്റ് ബഡിനകള സമപ്ലൈ പചെയതഡിപന
ഇന്പവസായ്സറ്റ് പരഡിപശസാധനയറ്റ് ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില. ആയതഡിനസാല് 1,71,000/- രൂപയുപട
പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.18.17) മരസാമതറ്റ് പണഡികള പടണ്ടര് ക്ഷണഡികസാപത പനരഡിട്ടു നഡിര്വ്വഹണക നടതഡി 13,81,100/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന
പടണ്ടര്

എസഡിപമററ്റ് തുക ഒരു ലക്ഷക രൂപപയസാ അതഡിലധഡികപമസാ വരുന മരസാമതറ്റ് പണഡികള
ക്ഷണഡിച്ചറ്റ് മസാതപമ നഡിര്വ്വഹണക നടതസാവ.
ജഡി.ഒ. (എക.എസറ്റ്.)
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13/2015/ഐ.ടഡി.ഡഡി./12.05.2015 -ാസാക നമ്പര് ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക 5 ലക്ഷതഡിലധഡികക
എസഡിപമററ്റ് തുക വരുന പ്രവൃതഡികള ഇ-പടണ്ടര് ക്ഷണഡിച്ചസാണറ്റ് നഡിര്വ്വഹണക നടപതണ്ടതറ്റ്.
എനസാല് തസാപഴപറയുന പ്രവൃതഡികള പടണ്ടപറസാ, ഇ-പടണ്ടപറസാ, ക്ഷണഡികസാപത വകുപറ്റ്
പനരഡിടറ്റ് നടതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
1. VFC (Visiting faculty complex) - ല് ജഡി . ഐ . ഷതീററ്റ് റൂഫഡിങ്ങറ്റ് .

ഫയല് നമ്പര്

-

അളവറ്റ് പുസകക

-

എസഡിപമററ്റ് തുക
പചെലവറ്റ് വഡിവരക

-

UEU/3052/2016-17

7,31,373/- (പരഡിഷ്കരഡിച്ചതറ്റ്)
CB No. 797/16-17/25.02.2017
രൂപ 7,31,373/619/16-17

മണ്സൂണ് കസാലക ആരകഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് മുപമ്പ ഈ പ്രവൃതഡി പൂര്തതീകരഡിപകണ്ടതഡിനസാല്
വകുപറ്റ് പനരഡിടറ്റ് നഡിര്വ്വഹണക നടത്തുനതഡിനറ്റ് അനുമതഡി പതടഡിയുള്ള 07.05.2016 -പല കുറഡിപറ്റ്
അകഗതീകരഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഇതനുസരഡിച്ചറ്റ് ശ്രതീ. മതീതതീന് കുഞറ്റ് പഡി.പക. എന കരസാറുകസാരന് മുപഖന
പ്രവൃതഡി വകുപറ്റ് പനരഡിടറ്റ് നടപഡിലസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഈ പണഡി ആരകഭഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്
05.09.2016 -നറ്റ് മസാതമസാണറ്റ്. അതസായതറ്റ് മണ്സൂണ് കസാലതഡിനറ്റ് പശഷക ഇ-പടണ്ടര് ക്ഷണഡിച്ചറ്റ്
പ്രവൃതഡി നടപഡിലസാക്കുനതഡിനറ്റ് ആവശര്യതഡില് കൂടതല് സമയക ഉണ്ടസായഡിരുനഡിട്ടുക ഇതരതഡില്
പനരഡിടറ്റ് നഡിര്വ്വഹണക നടതഡിയതറ്റ് തസാല്പരര്യമുള്ള കരസാറുകസാരനറ്റ് പ്രവൃതഡി നല്കുവസാന്
പവണ്ടഡിയസാപണനറ്റ് കസാണുന. മസാതമല 6,80,000/- രൂപ എസഡിപമററ്റ് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചസാരകഭഡിച്ച
പ്രവൃതഡി 7,31,373/- രൂപയസായഡി എസഡിപമററ്റ് റഡിമവസറ്റ് പചെയസാണറ്റ് പൂര്തതീകഡിരച്ചഡിട്ടുള്ളതുക.
2. VFC പകടഡിടതഡിനറ്റ് അലൂമഡിനഡിയക പകസാകപപസാസഡിററ്റ് പസാനല് .

ഫയല് നമ്പര്

-

അളവറ്റ് പുസകക

-

എസഡിപമററ്റ് തുക
പചെലവറ്റ് വഡിവരക

-

UEU/3179/2016-17

6,75,000/- രൂപ
CB No. 820/16-17/07.03.2017
രൂപ 6,49,727/463/15-16

പനരഡിടറ്റ് നഡിര്വ്വഹണക നടത്തുനതഡിനറ്റ് അനുമതഡി ലഭഡിച്ചഡിടഡിലസാത ഈ പ്രവൃതഡി ശ്രതീ.
മതീതതീന്കുഞറ്റ് പഡി.പക. എന കരസാറുകസാരന് മുപഖന തപനയസാണറ്റ് നടപഡിലസാകഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . ഇപടണ്ടര് ക്ഷണഡിച്ചറ്റ് കൂടുതല് ലസാഭകരമസായ നഡിരകറ്റ് ലഭഡിക്കുപമസാ എനറ്റ് പപസാലക ഉറപസാകസാപത ഈ
പ്രവൃതഡികള പനരഡിടറ്റ് നഡിര്വ്വഹണക നടതഡിയതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല. ആയതഡിനസാല് 13,81,100/രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന. പടണ്ടര് നടപടഡിക്രമങ്ങള പസാലഡികസാപത കരസാര്
നല്കഡിയതഡിനറ്റ് ഉതരവസാദഡിയസായവര്പകതഡിപര യൂണഡിപവഴഡിറഡി നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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3.18.18) ക്രമതീകരഡികസാത മുന്കൂറുകള
2015-16 എസറ്റ്.ആര്. രജഡിസര് പ്രകസാരക അനുവദഡിച്ച തസാപഴപറയുന മുന്കൂറുകള
ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
SR നക. തതീയതഡി
തുക
റഡിമസാര്കറ്റ്
22/15-16/14.9.15

1,12,99,609

മമറന് സര്വ്വതീസറ്റ് കര്യസാമ്പസഡില് പുതഡിയതസായഡി
പണഡിയുന അകസാദമഡികറ്റ് പബസാകറ്റ്
നഡിര്മസാണതഡിനസായഡി BSNL -നറ്റ് അനുവദഡിച്ച തുക
(Ch No. 388805/9-10-2015)

23/15-16/25.9.15

61,62,512

ST റഡസാര് ബഡില്ഡഡിങ്ങഡിപന ഗക്കൗണ്ടറ്റ് പഫസാര്, ഫസറ്റ്
പഫസാര് എനഡിവയുപട ഇനതീരഡിയര്
ഫര്ണഡിഷഡിങ്ങഡിനസായഡി BSNL -നറ്റ് അനുവദഡിച്ച തുക
(Ch No. 388819/12-10-2015)

24/15-16/25.9.15

22,11,718

ST റഡസാര് ബഡില്ഡഡിങ്ങഡിപന ഗക്കൗണ്ടറ്റ് പഫസാര്, ഫസറ്റ്
പഫസാര് എനഡിവയുപട ഇനതീരഡിയര്
ഫര്ണഡിഷഡിങ്ങഡിനസായഡി BSNL -നറ്റ് അനുവദഡിച്ച തുക
(Ch No. 388928/03-11-2015)

32/15-16/22.01.16

61,62,512

ST റഡസാര് ബഡില്ഡഡിങ്ങഡിപന ഗക്കൗണ്ടറ്റ് പഫസാര്, ഫസറ്റ്
പഫസാര് എനഡിവയുപട ഇനതീരഡിയര്
ഫര്ണഡിഷഡിങ്ങഡിനസായഡി BSNL -നറ്റ് അനുവദഡിച്ച തുക
(Ch No. 389581/30-01-2016)

25/15-16/26.10.15

32,06,000

യൂണഡിപവഴഡിറഡി മലബ്രറഡിയുപട പമസാപഡമണപസഷന്BSNL -നറ്റ് നല്കഡിയ തുക
(Ch No. 388920/30-10-2015)

27/15-16/12.11.15

54,74,280

ST റഡസാര് പകടഡിടതഡിപന ഇലകഡികല് വര്കറ്റ്,
എയര് കണ്ടതീഷനഡികഗറ്റ് FACT FEDO -യറ്റ് നല്കഡിയ
തുക
(Ch No. 389044/19-11-2015)

28/15-16/16.11.15 1,00,45,662

ആപക

ST റഡസാര് പകടഡിടതഡിപന ഇലകഡികല് വര്കറ്റ്,
എയര് കണ്ടതീഷനഡികഗറ്റ് FACT FEDO -യറ്റ് നല്കഡിയ
തുക
(Ch No. 389043/19-11-2015)

4,45,62,293
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3.18.19) മരസാമതറ്റ് പണഡികള പടണ്ടര് - ഇനക തഡിരഡിച്ചറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുത്തുന രതീതഡി
അവലകബഡിക്കുന - സര്വ്വകലസാശസാല ഫണ്ടഡിനറ്റ് നഷ്ടക സകഭവഡിക്കുന .
സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് മരസാമതറ്റ് പണഡികളകസായഡി പടണ്ടര് ക്ഷണഡിക്കുപമ്പസാള ഇനക
തഡിരഡിച്ചറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുത്തുന രതീതഡിയസാണറ്റ് നഡിലവഡില് അവലകബഡിച്ചുപപസാരുനതറ്റ് . പടണ്ടറഡില്
പപങ്കേടുക്കുനവര് ചെഡില ഇനങ്ങളകറ്റ് എസഡിപമററ്റ് നഡിരകഡിപനകസാള കൂടുതല് നഡിരക്കുക,
മറഡിനങ്ങളകറ്റ് കുറവറ്റ് നഡിരക്കുക പരഖപപടുത്തുന. പ്രവൃതഡി പചെയ്യുപമ്പസാള കൂടുതല് നഡിരകറ്റ്
പരഖപപടുതഡിയ ഇനങ്ങള കൂടുതല് അളവറ്റ് പചെയ്യുകയുക കുറവറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുതഡിയ
ഇനങ്ങള കുറഞ അളവഡില് പചെയ്യുകപയസാ ആയഡിനക പചെയസാതഡിരഡിക്കുകപയസാ പചെയ്യുന.
ഇപ്രകസാരക പചെയ്യുനതറ്റ് പലപപസാഴുക യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡിനറ്റ് നഷ്ടക വരുത്തുനതഡിനുക
പ്രവൃതഡിയുപട ഗുണനഡിലവസാരക കുറയുനതഡിനുക കസാരണമസാകുന. ഉദസാഹരണക.
പ്രവൃതഡി - ബമ്പ്യൂടഡിഫഡിപകഷന് വര്കറ്റ് ഇന് എസറ്റ് . എസറ്റ് . പകസാകപ്ലൈകറ്റ്
( UEU/2845/2014-15)
എസഡിപമററ്റ്

തുക

അളവറ്റ്

4
സഡിമനറ്റ്
പകസാണ്ക്രതീററ്റ്
1:4:8

നഡിരകറ്റ്

പ്രവൃതഡി പചെയ
അളവറ്റ്

കൂടുതല് പചെയ
അളവറ്റ് ( %)

2 m3

5742.15

20.271m3

913.55%

5
60 mm സഡിമനറ്റ്
പകസാണ്ക്രതീററ്റ് കട
പസാകല്

575 m2

813.88

855.64m2

48.8%

6
ഇഷ്ടഡികപണഡി

37 m3

6089.3

63.292m3

71.06%

11
1:4
സഡിമനറ്റ് പമസാര്ടസാര്
പ്ലൈസാസറഡിങ്ങറ്റ്

350 m3

212.28

388.14m3

10.9%

18
പുലറ്റ്ങ വച്ചറ്റ്
പഡിടഡിപഡികല്

60 m2

772.92

Not done

-

ഇനക

ഐറകമവസറ്റ് പകസാണ്ടസാകറ്റ് പ്രകസാരക പ്രവൃതഡി പചെയ്യുനതഡില് എസഡിപമററ്റ് അളവുക
പ്രവൃതഡിയഡിപല അളവുക തമഡില് വര്യതര്യസാസക വരുപമ്പസാള നഡിരകറ്റ് കൂടുതല് പരഖപപടുതഡിയ
പടണ്ടറഡിപനകസാള അധഡികക തുക, കുറഞ നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുത്തുകയുക പ്രവൃതഡി നല്കുകയുക
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പചെയ പടണ്ടറഡിനറ്റ്, നല്കുവസാനുള്ള സസാദ്ധര്യതയുണ്ടറ്റ്. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
എസഡിപമററ്റ്
പടണ്ടര് നമ്പര് - 1
പടണ്ടര് നമ്പര് -2
ഇ അളവറ്റ്
നക

നഡിര
കറ്റ്

തുക

ഇനക അളവറ്റ് നഡിരകറ്റ്

തുക

ഇനക അളവറ്റ് നഡിരകറ്റ്

തുക

1

100

30/E

3,000

1

100

30/E

3,000

1

100

55/E

5,500

2

100

60/E

6,000

2

100

100/E

10,000

2

100

80/E

8,000

ആപക

9,000

ആപക

13,000

ആപക

13,500

പടണ്ടര് നമ്പര്-1 -നറ്റ് പ്രവൃതഡി നല്കഡി. പചെയ പ്രവൃതഡി പ്രകസാരക നല്കഡിയ തുകയുക, ഈ
പ്രവൃതഡി പടണ്ടര് നമ്പര് -2 പചെയസാല് നല്പകണ്ടഡിവരുന തുകയുക തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
പടണ്ടര് നമ്പര് - 1
പടണ്ടര് നമ്പര് -2
ഇനക

അളവറ്റ്

നഡിരകറ്റ്

തുക

ഇനക

അളവറ്റ്

നഡിരകറ്റ്

തുക

1

50

30/E

1,500

1

50

55/E

2,750

2

200

100/E

20,000

2

200

80/E

16,000

ആപക

21,500

ആപക

18,750

കുറഞ നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുതഡിയ കരസാറുകസാരന് പ്രവൃതഡി പചെയ്യുപമ്പസാള കൂടഡിയ നഡിരകറ്റ്
പരഖപപടുതഡിയ പടണ്ടറഡിപനകസാള 2750/- രൂപ അധഡികക നല്കുവസാനുള്ള സസാദ്ധര്യത
ഐറകമവസറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുത്തുനതഡിലൂപട ഉണ്ടസാകുനണ്ടറ്റ്.
ഈ സസാഹചെരര്യതഡില് സര്വ്വകലസാശസാല പ്രവൃതഡികള പടണ്ടര് പചെയ്യുപമ്പസാള
ഐറകമവസറ്റ് നഡിരകറ്റ് പരഖപപടുത്തുന രതീതഡി ഒഴഡിവസാകഡി പപര്പസപനജറ്റ് പറററ്റ് പകസാണ്ടസാകറ്റ്
രതീതഡി അവലകബഡിക്കുനതഡിനറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് ശുപസാര്ശ പചെയ്യുന.
3-19) നസാഷണല് പസനര് പഫസാര് അകകസാടഡികറ്റ് അനഡിമല് പഹല്തറ്റ്
3.19.1) മുന്കൂറുകള കൃതര്യമസായുക സമയബനഡിതമസായുക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
ഈ സസാപനതഡില് 2015-16 വര്ഷക M.Tech -പന പചെലവഡിനസായഡി 2 പ്രസാവശര്യക
സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനക മുന്കൂറുകള എടുതഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഈ തുകയ്ക്കുള്ള ബഡില്ലുകള
ഹസാജരസാകഡി തുക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക അയതറ്റ് ക്രമപ്രകസാരമല. വഡിശദസാകശക ചുവപട
പചെര്ക്കുന.
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എസറ്റ് . ആര്
നക. തതീയതഡി

01/15-16
20.04.2015

14/15-16
17.09.2015

മുന്കൂര്
എടുത
തുക

6,00,000

7,70,000

മുന്കൂര്
എടുതതഡിപന
ഉപദ്ദേശര്യക
കണ്ടഡിജന്സഡി
പചെലവുക മററ്റ്
പചെലവുകളുക

കണ്ടഡിജന്സഡി
പചെലവുക മററ്റ്
പചെലവുകളുക

തുക ക്രമതീകരഡിച്ച
സഡിബഡി നക./
തതീയതഡി/ തുക

റഡിമസാര്കറ്റ്

81/15-16
25.02.2016
6,00,000/-

ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള
സഡി.ബഡി. വക്കൗച്ചറഡില്
ഉളപപടുതഡിട്ടുള്ള
ബഡില്ലുകള 1/2015
മുതല് 9/2015
വപരയുള്ളതസാണറ്റ്.

23/16-17
06.06.2016
7,30,000
[40,000/15.12.2016 -ല്
തഡിരഡിച്ചടച്ചു]

ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള
സഡി.ബഡി. വക്കൗച്ചറഡില്
ഉളപപടുതഡിട്ടുള്ള
ബഡില്ലുകള 4/2015
മുതല് 3/2016
വപരയുള്ളതസാണറ്റ്.

പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന മുന്കൂര് തുകകളഡില് ആദര്യപത മുന്കൂര് തുകയഡില് ക്രമതീകരഡികസാനുള്ള
വക്കൗച്ചറുകളഡില് 1/2015 മുതല് 9/2015 വപരയുള്ള ബഡില്ലുകളസാണുള്ളതറ്റ്. രണ്ടസാമപത മുന്കൂര്
തുകയഡില് ക്രമതീകരഡികസാനുള്ള വക്കൗച്ചറുകളഡില് വതീണ്ടുക 4/2015 മുതല് 9/2015 വപരയുള്ള
ബഡില്ലുകളസാണുള്ളതറ്റ്. മുന്കൂര് തുകയുപട വക്കൗച്ചറുകള കൃതര്യമസായഡി ക്രമതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.19.2) M.Tech അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനള്ള കര്യസാഷറ്റ് പഡിന്വലഡികല് - പചെലവറ്റ് പരഖകള
ഹസാജരസാകസാതതഡിനസാല് 4,38,038/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .
M.Tech മമറന് ബപയസാപടപകസാളജഡി പകസാഴഡിപന നടതഡിപഡിനസായഡി തുടങ്ങഡിയ SBT
ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് ( A/c No. 67067651969) നഡിനറ്റ് 2015-16 വര്ഷതഡില് തസാപഴ
സൂചെഡിപഡിക്കുക പ്രകസാരക " പസല്ഫറ്റ് “ പചെകറ്റ് മുപഖന 4,38,038/- രൂപ കര്യസാഷസായഡി
പഡിന്വലഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് ഈ തുക പചെലവഴഡിച്ചതഡിപന ബഡില്ലുകള/വക്കൗച്ചറുകള
ലഭര്യമസാകസാതതഡിനസാല് 4,38,038/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന. വഡിശദ വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
പചെകറ്റ് നക.
തതീയതഡി
തുക
പചെകറ്റ് നക.
തതീയതഡി
തുക
669016

09.04.2015

10,000

255842

15.09.2015

2,000

669019

10.04.2015

25,000

255850

15.10.2015

10,000

669022

13.04.2015

15,000

255856

29.10.2015

20,000

669024

05.05.2015

10,000

255858

06.11.2015

10,000
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669026

07.05.2015

15,000

387298

24.11.2015

10,000

669030

21.05.2015

10,000

387309

09.12.2015

10,000

669034

01.06.2015

10,000

387314

22.12.2015

5,000

899471

01.06.2015

10,000

468131

15.01.2016

10,000

899486

09.06.2015

10,000

468135

31.01.2016

10,000

978150

25.06.2015

20,000

468138

15.02.2016

10,000

978152

30.06.2015

10,000

468140

23.02.2016

5,000

978160

10.07.2015

10,000

468145

05.03.2016

15,000

978164

21.07.2015

10,000

598991

17.03.2016

15,000

85622

24.07.2015

10,000

85626

01.08.2015

15,000

85627

01.08.2015

25,000

85631

11.08.2015

41,038

85639

07.09.2015

50,000

3.19.3) M.Tech
തടസ്സപപടുത്തുന .

ആപക

4,38,038

അകക്കൗണ്ടഡിപല പചെലവഡിപല ക്രമപകടുകള - 22,04,373/- രൂപ

2015-16 വര്ഷതഡില് M.Tech അകക്കൗണ്ടഡില് ( 67067651969) പസാസ്സറ്റ് ബുകറ്റ്
പ്രകസാരമുള്ള ആപക പചെലവറ്റ് 28,69,741/- രൂപയസാണറ്റ്. M.Tech പകസാഴഡിപന നടതഡിപഡിനസായഡി
മുന്കൂര് എടുത 13,70,000/-( 6,00,000 + 7,70,000) രൂപയുപട അഡ്ജസറ്റ്പമനറ്റ് സഡി.ബഡി
യഡില് ഹസാജരസാകഡിയ ബഡില്ലുകളുക സ്റ്റുഡനറ്റ്ഷഡിപ്പുക കൂടഡി ആപക 13,38,665/- രൂപയുപട ബഡില്ലുകള
മസാതപമ ഈ അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനക നല്കഡിയ പചെക്കുകളഡില് ഉളപപടുനള. (സ്റ്റുഡനറ്റ്ഷഡിപറ്റ്10,80,000/-, മററ്റ് സഡി.ബഡി വക്കൗച്ചര് - 2,58,665/-) ആയതഡിനസാല് ഈ അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ്
പചെകറ്റ്
നല്കഡിയ
ബസാകഡി
തുകയസായ
15,31,076/രൂപയുപട
വക്കൗച്ചറുകള
ഹസാജരസാകസാതതഡിനസാല് ഈ തുക തടസ്സപപടുത്തുന. ഈ തുകയഡില് കര്യസാഷസായഡി പഡിന്വലഡിച്ച
4,38,038/- രൂപയുക ഉളപപടുന.
കൂടസാപത മുന്കൂപറടുത 13,70,000/- രൂപയുപട അഡ്ജസറ്റ്പമനറ്റ് സഡി.ബഡിയഡില് ആപക
2,58,665/- രൂപയുപട വക്കൗച്ചറുകള മസാതപമ ഈ അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ് പചെകറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള.
ആയതഡിനസാല് ബസാകഡി തുകയസായ 11,11,335/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് ഏതറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ്
നടതഡിപയനറ്റ് വര്യക്തമസാകസാതതഡിനസാല് 11,11,335/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന.
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3.19.4) M.Tech അകക്കൗണ്ടഡിപല നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട വഡിവരക ലഭര്യമസായഡിടഡില
M.Tech അകക്കൗണ്ടഡില് ( A/c No. 67067651969 ) വഡിവഡിധ ദഡിവസങ്ങളഡില്
നഡിപക്ഷപക നടതഡിയഡിട്ടുള്ള 1,36,740/- രൂപയുപട വഡിവരക ലഭര്യമസാകഡിയഡില. രസതീതുകള
നല്കസാപതയുള്ള വരവറ്റ് ശരഡിയസായ അകക്കൗണ്ടഡികഗറ്റ് രതീതഡിയല. വഡിശദസാകശക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
വരവറ്റ് വഡിവരങ്ങള ലഭര്യമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.

നഡിപക്ഷപഡിച്ച
തതീയതഡി

കര്യസാഷറ്റ് / പചെകറ്റ്

തുക

02.04.2015

കര്യസാഷറ്റ്

28,000

17.02.2016

പചെകറ്റ് നക. - 388408

30,000

15.03.2016

പചെകറ്റ് നക. - 679947

24,095

31.03.2016

പചെകറ്റ് നക. - 598960

54,645

ആപക

1,36,740

3.19.5) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തുക വഡിതരണക പചെയതഡിപന വഡിവരക ഹസാജരസാകഡിയഡില 30,000/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .
M.Tech അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ് 16.02.2016 -ല് പചെകറ്റ് നക. 468139 പ്രകസാരക 30,000/രൂപ പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് വഡിതരണതഡിനസായഡി പഡിന്വലഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ് . എനസാല് ഈ തുക
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് വഡിതരണക പചെയതഡിപന വഡിവരക പരഡിപശസാധനയസായഡി ഹസാജരസാകഡിയഡില.
ആയതഡിനസാല് 30,000/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന.
3.19.6) സസാപനതഡിപന മദനകദഡിന പചെലവുകളകസായഡി പപര്മനനറ്റ് അഡകസാന്സറ്റ്
നല്കഡിയഡിടഡില .
ഈ സസാപനക നഡിലവഡില് വനഡിടറ്റ് 17 വര്ഷക കഴഡിഞപവങ്കേഡിലക പസനറഡിപന
മദനകദഡിന പചെലവുകള നടത്തുനതഡിനസായഡി നസാളഡിതുവപര സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനറ്റ് ഒരു
പപര്പമനനറ്റ് അഡകസാന്സറ്റ് അനുവദഡിച്ചു നല്കഡിയഡിടഡില. പസനറഡിപന സഗമമസായ നടതഡിപഡിനറ്റ്
ഇതറ്റ് അതര്യസാവശര്യമസാണറ്റ്. ആയതറ്റ് ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

73

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

3.19.7) പപ്രസാജക്ടുകളുപട നടതഡിപഡിപല അപസാകതകള
2015-16 വര്ഷപത 8 പപ്രസാജക്ടുകള പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് 6 പപ്രസാജക്ടുകള
പൂര്തതീകരഡിച്ചതുക 2 പപ്രസാജക്ടുകളുപട പ്രവൃതഡി പുപരസാഗമഡിക്കുനതുമസാണറ്റ്.
പപ്രസാജകഡിപന
നടതഡിപഡിനസായഡി ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് യഥസാസമയക പപ്രസാജകഡിനസാവശര്യമസായ തുക
ലഭഡികസാപത വരുപമ്പസാള സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനറ്റ് മുന്കൂര് എടുതറ്റ് പപ്രസാജകഡിപന
നടതഡിപഡിനസായഡി വഡിനഡിപയസാഗഡിക്കുകയുക ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് തുക ലഭഡിക്കുപമ്പസാള
ആതറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് തപന ക്രമതീകരഡിക്കുകയുമസാണറ്റ് പചെപയണ്ടതറ്റ് . NCAAH -പല
ഓപരസാ പപ്രസാകഡിപനയുക നടതഡിപഡിനസായഡി ഓപരസാ ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് തുറനഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക
ഏപതങ്കേഡിലപമസാരു പപ്രസാജകഡിനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് തഡികയസാപത വരുപമ്പസാള സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനറ്റ്
മുന്കൂര് എടുക്കുനതഡിനറ്റ് പകരക മപറപതങ്കേഡിലക പപ്രസാജകഡിപന ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് ഫണ്ടറ്റ്
ഉപണ്ടങ്കേഡില് ആ അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ് പചെകറ്റ് മുപഖന ഫണ്ടറ്റ് ആവശര്യമുള്ള പപ്രസാജകഡിനസായഡി
നല്കുകയസാണറ്റ് പചെയ്യുനതറ്റ്. അതസായതറ്റ് ഒരു പപ്രസാകഡിപന ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡിപല വരവറ്റ്പചെലവറ്റ് കണക്കുകളഡില് വഡിവഡിധ പപ്രസാകഡിപന പചെലവുകളസായഡിരഡിക്കുക ഉളപപടഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . ഒരു
പപ്രസാജകഡിപന പചെലവറ്റ് പരഖകള ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടുമസായഡി പരഡിപശസാധഡിക്കുപമ്പസാള പ്രസ്തുത
പപ്രസാജകഡിപനതലസാത പചെലവുകളുക ഉളപപടുന.
ഉദസാഹരണതഡിനറ്റ്
DBT ഫണ്ടഡികഗറ്റ്
ഏജന്സഡിയസായഡി 30.04.2016 -ല് പൂര്തഡിയസാകഡിയ " Detailed performance evaluation
and accelerated commercialization of the nitrifying bio reactor technology in Indian
Market – Phase II “ എന പപ്രസാജകഡിപന എസറ്റ്.ബഡി.ടഡി -യഡിപല അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.
67230369182 -ല് 24.04.2017 -പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ് തുക 31,326/- രൂപയസാണറ്റ്. ഇതഡില്
6,654/- രൂപ സര്വ്വകലസാശസാലയഡിപലകറ്റ് നല്പകണ്ട ബസാങ്കേറ്റ് പലഡിശയുക 24,672/- രൂപ UGC
പപ്രസാജകഡില് നഡിനറ്റ് DBT പപ്രസാജകഡിനസായഡി പചെലവഴഡിച്ച തുക തഡിരഡിപക UGC പപ്രസാജകഡിനറ്റ്
നല്പകണ്ട തുകയുമസാണറ്റ്. ഈ വഡിധതഡില് ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് സൂക്ഷഡിച്ചസാല് പരഡിപശസാധന
അസസാദ്ധര്യമസായഡിരഡിക്കുക.
ഓപരസാ പപ്രസാജകഡിപന നടതഡിപഡിനുക തുടങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ള ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടുകളഡില് കൂടഡി
മസാതപമ അതസാതറ്റ് പപ്രസാജകഡിപന വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് നടതസാന് പസാടുള. ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില്
നഡിനക ആവശര്യമസായ ഫണ്ടറ്റ് ലഭഡികസാതപപസാള സര്വ്വകലസാശസാലയഡില് നഡിനറ്റ് മുന്കൂര് എടുതറ്റ്
പവണക പപ്രസാജകറ്റ് നടപസാകസാന്. ഈ രതീതഡി കര്ശനമസായഡി പസാലഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

പപ്രസാജക്ടുകള
1) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Detailed performance evaluation
and accelerated commercialization
of the nitrifying bio reactor
technology in Indian Market
-Phase II

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: BT/SBIRI/754/9-BIS/2011
തതീയതഡി - 09.10.2012

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പപ്രസാഫ. പഡസാ. ഐ.എസറ്റ്. മബ്രററ്റ്
സഡികഗറ്റ്

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

74

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: DBT

പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

: 15,00,000/-

പപ്രസാജകഡിപന കസാലയളവറ്റ്

: 07.11.2013 മുതല് 30.04.2016 വപര

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

: 2,50,000/-

06.11.2014 വപര DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട =
തുക

6,60,405

07.11.2014 മുതല് 30.04.2016 വപരയുള്ള
പചെലവറ്റ്

4,95,000

=

11,55,405
ഈ കസാലയളവഡില് DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച
തുക

=

-

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട തുക = 11,55,405
DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട 11,55,405/- രൂപ ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

(2) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Selection and identification of
immuno competent early life
stages of the giant fresh water
prawn macrobrachium rosenbergii
based on differential mRNA
expression.

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: DST

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: SB/SO/AS-132/2012
തതീയതഡി - 27.05.2013

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പപ്രസാഫ. പഡസാ. ഐ.എസറ്റ്. മബ്രററ്റ്
സഡികഗറ്റ്

പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

: 43,67,000/-

പപ്രസാജകഡിപന കസാലയളവറ്റ്

: 19.06.2013 മുതല് 18.06.2016 വപര

2014-15 വപര DST -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക : 40,57,000/31.03.2015 വപരയുള്ള പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

11,41,003

2015-16 -ല് DST -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

=

20,00,000

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പചെലവഴഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള തുക

=

8,58,997

18.06.2016 വപരയുള്ള പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

11,68,997

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള
തുക

=

3,10,000

DST -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള 3,10,000/- രൂപ ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
കൂടസാപത പപ്രസാജകറ്റ് പൂര്തതീകരഡിച്ചതഡിനസാല് പപ്രസാജകഡിനറ്റ് പവണ്ടഡി
വസാങ്ങഡിയ 9,57,000/- രൂപ വഡിലയുള്ള ഉപകരണക ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനഡിനറ്റ് മകമസാപറണ്ടതുക ആസഡി
രജഡിസറഡിപലകറ്റ് പചെര്പകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
(3) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Immortalization of lymphoid cell
culture from penacus monodon by
transduction
with
encogenes,
ectopic expression of telomerase
reverse transcriptase using shrimp
specific expression vectors and
hybridization with established cell
lines.

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: DBT

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: BT/PR-5126/AAQ/31591/2012
തതീയതഡി - 14.09.2012

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പപ്രസാഫ. പഡസാ. ഐ.എസറ്റ്. മബ്രററ്റ്
സഡികഗറ്റ്

പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

: 46,06,959/-

പപ്രസാജകഡിപന കസാലയളവറ്റ്

: 14.09.2012 മുതല് 31.03.2016 വപര

31.03.2015 വപരയുള്ള പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

65,806

2015-16 -ല് DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

=

11,01,312

പചെലവഴഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള തുക

=

10,35,506

31.03.2016 വപരയുള്ള പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

10,35,506

ബസാകഡി

=

-

പപ്രസാജകഡിപന നടതഡിപഡിനസായഡി തസാപഴ സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന 6,72,959/- രൂപ വഡിലയുള്ള
ഉപകരണങ്ങള വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. പപ്രസാജകറ്റ് പൂര്തഡിയസാകഡിയതഡിനസാല് ഈ ഉപകരണങ്ങള
ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനഡിനറ്റ് മകമസാറഡി ഡഡിപസാര്ടറ്റ്പമനഡിപന ആസഡി രജഡിസറഡില് ഉളപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ് .
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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1.
2.
3.
4.

Micropipette
(-) 800 C freezer premium upright system
Centrifuge minispin with standard roter
Cool system CRYO

(4) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Polyhydroxy butrate from
marine
micro organisms for bio medical and
acqua culture applications

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: MoES / CMLRE

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: F.No.MoES/CMLRE/10-MLRTD/09/2012
തതീയതഡി - 09.10.2012

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പപ്രസാഫ. പഡസാ. ഐ.എസറ്റ്. മബ്രററ്റ് സഡികഗറ്റ്

പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

: 87,00,000/-

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

: 01.04.2012 മുതല് 31.03.2017 വപര

31.03.2015 വപരയുള്ള മുനഡിരഡിപറ്റ്

=

9,38,418

2015-16 -ല് MoES -ല് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച
തുക

=

-

=

9,38,418

=

16,54,400

31.03.2016 വപരയുള്ള പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്
31.03.2016 -ല് MoES -ല് നഡിനറ്റ്
ലഭഡിപകണ്ട തുക

25,94,818

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള തുകയസായ 25,94,818/- രൂപ
ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
(6) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: M.Tech Marine Bio Tehnology project

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: DBT

പകസാഴറ്റ് പകസാ- ഓര്ഡഡിപനറര്

: പപ്രസാഫ. പഡസാ. ഐ.എസറ്റ്. മബ്രററ്റ് സഡികഗറ്റ്

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: BT/HRD/01/017/2005
തതീയതഡി - 16.01.2008

2014-15 -പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

=

22,47,961
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2015-16 -ല് ലഭഡിച്ച തുക

=

46,84,961

2015-16 -ല് പലഡിശ വരവറ്റ്

=

14,049

പചെലവഴഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള തുക

=

24,51,049

2015-16 -പല പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

25,14,000

31.03.2016 -ല് DBT -യഡില് നഡിനറ്റ്
ലഭഡിപകണ്ട തുക

62,951

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട 62,951/- രൂപ ലഭര്യമസാക്കുവസാന് പവണ്ട
നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഈ പപ്രസാജകഡിപന ബസാങ്കേറ്റ് പസാസ്സറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള വരവറ്റ്-പചെലവറ്റ് കണകറ്റ് പപ്രസാജകറ്റ്
കണക്കുമസായഡി പപസാരുതപപടുനഡില. വഡിശദസാകശക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
01.04.2015 പല മുനഡിരുപറ്റ്
2,47,464.50
2015-16 പല വരവറ്റ്
27,32,638.00
2015-16 പല പചെലവറ്റ്
28,69,741.00
31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്
1,10,361.50
M.Tech പപ്രസാജകറ്റ് അകക്കൗണ്ടുക M.Tech പന ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടുക തമഡില്
പപസാരുതപപടസാതതഡിനുള്ള കസാരണക വര്യക്തമസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.

(7) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Optimization of neutral lipid and
biomass production of marine micro
algae and expression pattern of the key
genes in neutral lipid synthesis

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: UGC

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: FN-41-568/2012(SR)
തതീയതഡി - 18.07.2012

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

: 01.07.2012 മുതല് 31.12.2015 വപര

പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

13,75,336

UGC -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

=

12,53,383

UGC -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട തുക

1,21,953

ഈ പപ്രസാജകറ്റ് 31.12.2015 -ല് പൂര്തഡിയസാപയങ്കേഡിലക ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ്
ലഭഡിപകണ്ട 1,21,953/- രൂപ നസാളഡിതുവപര ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില. ആയതറ്റ് ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട
നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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(8) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Metagenomic approach to cloning and
expression of endo and exoglucanses
and beta 1-4 glycosidase from soil
water system.

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: DBT

സസാകഗ്ഷന് ഓര്ഡര് നക. & തതീയതഡി

: BT/PR/12706/BCE/08/68/768/2009
തതീയതഡി - 28.09.2010

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

: 28.09.2010 മുതല് 27.09.2014 വപര

ആപക പപ്രസാജകറ്റ് പചെലവറ്റ്

=

46,50,778

DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച ആപക തുക

=

38,87,581

DBT -യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപകണ്ട തുക

7,63,197

ഈ പപ്രസാജകറ്റ് 27.09.2014 -ല് പൂര്തഡിയസാപയങ്കേഡിലക ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില്
നഡിനക ലഭഡിപകണ്ട 7,63,197 രൂപ നസാളഡിതുവപര ലഭഡിച്ചഡിടഡില. ആയതറ്റ് ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട
നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-20) ഗണഡിത ശസാസ്ത്ര വകുപറ്റ്
3.20.1) സര്കസാര് ഗസാനറ്റ് പൂര്ണ്ണമസായുക വഡിനഡിപയസാഗഡികസാപത പഡി . ഡഡി അകക്കൗണ്ടഡില്
നഡിലനഡിര്ത്തുന .
ABLC (Actual Boarding and lodging charges), ടമ്പ്യൂഷന് ഫതീസറ്റ്, പരതീക്ഷ ഫതീസറ്റ്,
മററ്റ് ഫതീസകള എനഡിവ അര്ഹതപപടവര്കറ്റ് റതീ ഇകപബഴറ്റ് പചെയ്യുനതഡിനസായഡി സര്കസാര് ഇഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് തുക നല്കുന.
ഇ-ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനക തുകകള വകുപറ്റ്
പമലധഡികസാരഡിയുപട പഡിഡഡി അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് ടസാന്സ്ഫര് പചെയറ്റ് അവഡിപട നഡിനക
അര്ഹതപപടവര്കറ്റ് വഡിതരണക പചെയ്യുന.
അര്ഹമസായ
തുക നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചറ്റ് പഡിഡഡി
അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് മസാറഡി വഡിതരണക പചെയ്യുനതഡിനസാല് പഡിഡഡി അകക്കൗണ്ടഡില് ഈ ഇനതഡില്
നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് ഉണ്ടസാകുവസാന് പസാടഡില. എനസാല് 2015-16 വര്ഷതഡില് ഇ-ഗസാനറ്റ് തുക പഡിഡഡി
അകക്കൗണ്ടഡില് നതീകഡിയഡിരഡിപ്പുണ്ടറ്റ്. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
വരവറ്റ്
പചെലവറ്റ്
നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്
മുനഡിരഡിപറ്റ്

114325

06/2015

49509

49509

07/2015

92680

92680

12/2015

127380

50720

01/2016

21455

--
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02/2016

--

59280

03/2016

54724

15170

460073

267359

192714

മുനഡിരഡിപറ്റ് ഉണ്ടസായഡിരുന 114325/-രൂപയുക തന്വര്ഷക ലഭഡിച്ച തുകയഡില് 78389/-രൂപയുക
ഉളപപപട 192714/-രൂപയസാണറ്റ് പഡി.ഡഡി അകക്കൗണ്ടഡില് നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് ഉള്ളതറ്റ്. ഈ തുക
വഡിതരണക പചെയപപപടണ്ടവരുപട വഡിശദ വഡിവരങ്ങളുക നസാളഡിതുവപര തുക വഡിതരണക
പചെയസാതതഡിപന കസാരണവുക പബസാദ്ധര്യപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
3.20.2) മലബ്രറഡി പുസകങ്ങളുപട പസസാകറ്റ് പവരഡിഫഡിപകഷന്
2015-16 വര്ഷക മലബ്രറഡി പുസകങ്ങളുപട പസസാകറ്റ് പവരഡിഫഡിപകഷന് നടതഡിയഡിടഡില.
നഡിലവഡില് 9500-ലധഡികക പുസകങ്ങള മലബ്രറഡിയഡിലണ്ടറ്റ്. മലപബ്രറഡിയപന 2014 പല
പസസാകറ്റ് പവരഡിഫഡിപകഷന് റഡിപപസാര്ടറ്റ് പ്രകസാരക ₹14,408/- യുപട 13 പുസകങ്ങളുക 2016 പല
പസസാകറ്റ് പവരഡിഫഡിപകഷന് റഡിപപസാര്ടറ്റ് പ്രകസാരക ₹9,066.73 + $42.50 യുപട 17 പുസകങ്ങളുക
കസാണസാനഡില എനക റഡിപപസാര്ടറ്റ് പചെയഡിരുന. എനസാല് ഇതഡിപന്മല് തുടര് നടപടഡികള
ഉണ്ടസായഡിടഡില. പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന തുക ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസനഡില് നഡിനറ്റ്
ഈടസാകസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-21)

അമപ്ലൈഡറ്റ് എകപണസാമഡികറ്റ്

3.21.1) മലബ്രറഡി പുസകങ്ങളുപട പസസാകറ്റ് പരഡിപശസാധന
അപ്മളഡറ്റ് എകപണസാമഡികറ്റ് വകുപഡില് 13167 പുസകങ്ങളുള്ള മലബ്രറഡിയസാണുള്ളതറ്റ്.
05.11.2016 പല റഡിപപസാര്ടറ്റ് പ്രകസാരക 60386/-രൂപയുപട 226 പുസകങ്ങള നഷ്ടപപട വഡിവരക
സര്വ്വകലസാശസാലപയ അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് നസാളഡിതുവപര നഷ്ടതഡിപന ഉതരവസാദഡിതകക
നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുകപയസാ, നഷ്ടമസായ പുസകങ്ങള രജഡിസറഡില് നഡിനക നതീകക പചെയ്യുനതഡിനുള്ള
(write off) നടപടഡിപയസാ സകതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
3.21.2) പഡി . ടഡി . എ രൂപതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
2014-15 വര്ഷപത ഓഡഡിററ്റ് പനസാടഡില് പഡി.ടഡി.എ രൂപതീകരഡികസാന് നഡിര്പദ്ദേശഡിപച്ചങ്കേഡിലക
നസാളഡിതുവപര പഡി.ടഡി.എ രൂപതീകരഡിച്ചഡിടഡില. നഡിലവഡില് പഡി.ടഡി.എ ഫണ്ടുക ഡഡി.ഡഡി.എഫക ഒറ
അകക്കൗണ്ടസായഡിടസാണറ്റ് സൂക്ഷഡിക്കുനതറ്റ്. യൂണഡിപവഴഡിറഡി നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ച പ്രകസാരക പ്രപതര്യകക പഡി.ടഡി.എ
ഫണ്ടറ്റ് ആരകഭഡികസാനുള്ള നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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3-22) ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇകഗ്ളതീഷറ്റ് & പഫസാറഡിന് ലസാകപഗകസാജറ്റ്
3.22.1) അഡകസാന്സറ്റ് തുക അഡ്ജസറ്റ് പചെയഡിടഡില .
NAAC പന സനര്ശനവുമസായഡി ബനപപടറ്റ് ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ഓഫറ്റ് ഇകഗ്ളതീഷറ്റ് &
പഫസാറഡിന് ലസാകപഗകസാജഡിപല പമയഡിനനന്സറ്റ് പ്രവൃതഡികള പചെയ്യുനതഡിപലകസായഡി SR No.05/1516 dt: 14.3.2016 പ്രകസാരക 50,000/-രൂപ ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് പഹഡറ്റ് മകപറഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
5.4.2016 ലസാണറ്റ് ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിനറ്റ് തുക ലഭഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. അതറ്റ് നസാളഡിതുവപര ക്രമതീകരഡിച്ചതസായഡി
കസാണുനഡില. KFC Vol.1 Article 99 പ്രകസാരക പ്രപതര്യക ആവശര്യങ്ങളക്കുപവണ്ടഡി നല്കുന
മുന്കൂറുകള മൂന മസാസതഡിനകക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിരഡികണക. അലസാത പക്ഷക തുക മകപറഡിയ
തതീയതഡി മുതല് 18% പഡിഴപലഡിശ സഹഡിതക തുക തഡിരഡിപക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-23) കമ്പമ്പ്യൂടര് സയന്സറ്റ് വകുപറ്റ്
3.23.1) 1.5 ടണ് സഡിളഡിററ്റ് എസഡി വസാങ്ങല് - അപസാകത
CB No. 65/-16
പചെകറ്റ് നക. 389152/27.11.15
58270/-രൂപ.
1.5 ടണ് സ്പ്ളഡിററ്റ് എ.സഡി വസാങ്ങുനതഡിനസായഡി 18.6.2015 ല് കകപടഷന് ക്ഷണഡിച്ചു (നക.29/1516) M/s Cool care, ആലവ എന സസാപനക മസാതമസാണറ്റ് ഓഫര് സമര്പഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . അവര്
പരഖപപടുതഡിയ വഡിലയറ്റ് (58270/-രൂപ) ബ്ളൂസസാറഡിപന എ.സഡിയസാണറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഈ
വസാങ്ങലഡില് കണ്ട പ്രധസാന അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
a) നര്യസായവഡില ഉറപസാകഡിയഡിടഡില
കകപടഷന് നടപടഡിയഡില് ഒരസാള മസാതക പപങ്കേടുക്കുകയുക കകസാടറ്റ് പചെയപപട നഡിരകറ്റ് നര്യസായമസാപണസാ
എനറപസാകസാപത അയസാളഡില് നഡിനക തപന എ.സഡി വസാങ്ങഡിയ നടപടഡി പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ്
മസാനകലഡിപന 9.48, 9.49 എനതീ ഖണഡികകളഡിപല വര്യവസകളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. ഏക
ബഡിഡപറസാടറ്റ് പനപഗസാപഷര്യററ്റ് പചെയ്യുകപയസാ ഇപദ്ദേഹക പകകസാടറ്റ് പചെയ നഡിരകറ്റ് നര്യസായമസാപണനറ്റ്
ഉറപസാക്കുകപയസാ പചെയഡിടഡില.
b) പലസാകല് പര്പച്ചസറ്റ് കമറഡി രൂപതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനകലഡിപല ഖണഡിക 7.4 പ്രകസാരക 15000 രൂപ മുതല് 1 ലക്ഷക രൂപ
വപരയുള്ള വസാങ്ങലകള പലസാകല് പര്പച്ചസറ്റ് കമറഡിയുപട പമല്പനസാടതഡില് നടതണക.
കൂടസാപത വസാങ്ങലഡിനറ്റ് പശഷക ഖണഡികയഡില് നഡിര്പദ്ദേശഡിക്കുന രൂപതഡില് ഒരു സസാക്ഷര്യപതവുക
പരഖപപടുതണക. എനസാല് ഇതരതഡില് ഒരു പലസാകല് പര്പച്ചസറ്റ് കമറഡി രൂപതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനകല് അനുബനക 1 പല (IV) 1 പ്രകസാരക കുസസാറഡിനറ്റ് ഈ മസാനുവല്
ബസാധകമസാണറ്റ്. ആയതഡിനസാല് സര്വ്വകലസാശസാല വസാങ്ങലകള നടത്തുപമ്പസാള നഡിര്ബനമസായുക
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പസസാര്
പര്പച്ചസറ്റ്
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.

മസാനകലഡിപല

വര്യവസകളകനുസരഡിച്ചുള്ള

നടപടഡികള

3.23.2) പഫസാപടസാ പകസാപഡിയര് വസാങ്ങള - അകഗതീകൃത ഡതീലര് ആപണനറപസാകസാപത
DGS&D നഡിരകഡില് വസാങ്ങഡി .
CB.No.75/15-16
പചെകറ്റ് നക. 389474/22.1.2016
രൂപ - 71915.
DGS&D Rate contract നഡിരകഡില് Thoshiba യുപട e-studio 2007 എന പഫസാപടസാ
പകസാപഡിയര് വസാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള തുകയസാണഡിതറ്റ് . പഫസാപടസാ പകസാപഡിയര് സപ്മള
പചെയഡിട്ടുള്ള GEM Systems എന സസാപനമസാണറ്റ്. ഈ വസാങ്ങള സകബനഡിച്ച അപസാകതകള
തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
a) DGS&D Rate contract ലഭര്യമല .
DGS&D Rate contract അനുസരഡിച്ചസാണറ്റ് പമഷതീന് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. എനസാല് ഈ Rate
contract ഉതരവറ്റ് ഫയലഡില് ലഭര്യമല.
b) സപ്മളയര്
ഉറപസാകഡിയഡിടഡില .

Rate contract holder പട അകഗതീകൃത ഡതീലര് ആപണനറ്റ്

പതസാഷഡിബ കമ്പനഡികറ്റ് ലഭഡിച്ച Rate contract പ്രകസാരക പമഷതീന് സപ്മള പചെയ്യുനതഡിനറ്റ് M/s
GEM Systems എന സസാപനപത അധഡികസാരപപടുതഡിയതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് പരഖകപളസാനക
ലഭര്യമസാകസാപതയസാണറ്റ് ഈ സസാപനതഡില് നഡിനക പഫസാപടസാ പകസാപഡിയര് പനരഡിടറ്റ്
വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
c) AMC യഡില് ഏര്പപടഡിടഡില .
പഫസാപടസാ പകസാപഡിയറഡിനറ്റ് ഒരു വര്ഷപത വസാറണ്ടഡിയസാണുള്ളതറ്റ്. 4.12.2015 ല് സസാപഡിച്ച
പഫസാപടസാ പകസാപഡിയര് പമഷതീപന
വസാറണ്ടഡി 3.12.2016 നറ്റ് അവസസാനഡിച്ചു.
എനസാല്
ഉപകരണതഡിപന സഗമമസായ പ്രവര്തനക ഉറപസാക്കുനതഡിനറ്റ് ആനുവല് പമയഡിനനന്സറ്റ്
പകസാണ്ടസാകഡില് ഏര്പപടഡിടഡില.

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

82

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

3.23.3) സമരതഡില് പപങ്കേടുത്തു 9235/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .

അനധഡികൃത ഹസാജരഡിലസായ്മ - ശമ്പളക അനുവദഡിച്ചു -

2015 പസപ്തകബര് 2 നുക 2016 ജനുവരഡി 12 നുക നടന സമരതഡില് ഈ വകുപഡിപല
തസാപഴ പറയുന മൂനറ്റ് ജതീവനകസാര് (പനസാണ് ഗസറഡറ്റ്) പപങ്കേടുതതസായഡി ഹസാജര് പുസകതഡില്
പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് പ്രസന്ുത മസാസങ്ങളഡില് ഈ ദഡിവസങ്ങളഡിപല ശമ്പളക ഇവര്കറ്റ്
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. അനധഡികൃത ഹസാജരഡിലസായ്മയറ്റ് ശമ്പളക അനുവദനതീയമല. വഡിശദസാകശക ചുവപട
പചെര്ക്കുന.
ജതീവനരകസാരുപട
9/2015 പല 9/2015 ല് 1/2016
1/2016 ല് ആപക
പപരുക തസഡികയുക
പഗസാസറ്റ് പപ ആധഡികക
പല
ആധഡികക അധഡികക
നല്കഡിയതറ്റ് പഗസാസറ്റ്
നല്കഡിയ നല്കഡിയതറ്റ്
പപ
തറ്റ്
ശ്രതീമതഡി.ഗഡിരഡിജ
അസഡിസനറ്റ് പസക്ഷന് 44421
ഓഫതീസര്

1480

63551

2050

3530

1174

50503

1629

2803

ശ്രതീ.ഷഡിബു.എസറ്റ്പടകഡികല് അസഡിസനറ്റ് 36046
പഗഡറ്റ് II.

1201

52736

1701

2902

ആപക

3855

5380

9235

ശ്രതീമതഡി.മഞ.
എന്.തങ്കേപന് 35228
പടകഡികല് അസഡിസനറ്റ്
പഗഡറ്റ് II.

ഭസാവഡിയഡില് സര്കസാര് ഈ ഹസാജരഡിലസായ്മ റഗുലമറസറ്റ് പചെയറ്റ് ഉതരവഡിറക്കുന മുറയറ്റ് മസാതപമ,
ഹസാജരഡിലസായ്മ ക്രമപപടുതഡി അര്ഹപമങ്കേഡില് ശമ്പളക അനുവദഡികസാവ. ആയതഡിനസാല്
അധഡികമസായഡി നല്കഡിയ 9235/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന.
3.23.4)
പകസാഷന്
ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ്
തുക വഡിതരണക
പചെയസാപത
അവപശഷഡിക്കുന .
പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ്- റതീഫണ്ടറ്റ് പചെയ്യുനതഡിനസായഡി പഡിന്വലഡിച്ച തുകയഡില് വഡിതരണക
പചെയസാപത അവപശഷഡിക്കുന. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
CB No
തുക
വഡിതരണക പചെയതറ്റ് വഡിതരണക പചെയസാപത
നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്.
25/15-16

6500

4000

2500

21/15-16

9500

9000

500

ആപക നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

3000
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ഈ തുക ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് 2.7.15 ല് മുതല് കൂടഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ തുക വഡിതരണക
പചെയ്യുനതഡിനുപവണ്ട
നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
വഡിതരണക
പചെയസാന്
സസാധഡികസാതപക്ഷക തുക യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡിപലകറ്റ് മുതല്കപടണ്ടതസാണറ്റ്.
തുക മകപറസാതവരുപട വഡിവരക
1

നഡിഷഡിപമസാള.എ

500

2

ശഡിവപ്രസസാദറ്റ്

500

3

നഡിമഡി.എക.പക

500

4

പ്രതീതഡി.എന്.പഡി

500

5

സമഡിത.ഇ.സഡി

500

CB No.25/15-16

2500
6.

പദവഡികറസാണഡി

500

CB No.21/15-16

500

3-24) പകമഡികല് ഓഷര്യസാപനസാഗഫഡി വകുപറ്റ്
3.24.1) പപ്രസാജക്റ്റുകള
a) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ് - Contaminent characterization of soil in the selcted areas
(Chittur and Kanjikode) of Palakkad District, Kerala.

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

പപ്രസാ.പഡസാ. സഡി.എച്ചറ്റ് സജസാത

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

KSCSTE

സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര് നക..തതീയതഡി

404/2013/KSCSTE തതീ.22.3.2013

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

5.4.2013 മുതല് 5.4.2016 വപര

പപ്രസാജകറ്റ് തുക

15,55,000/-

പപ്രസാജകഡിനറ്റ് ആപക പചെലവസായ തുക

15,27,469/-

KSCSTE യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

12,32,700/-

KSCSTE ല് നഡിനക ലഭഡികസാനുള്ള തുക

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

2,94,769/-
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ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനക ലഭഡികസാനുള്ള 2,94,769/-രൂപ ലഭര്യമസാക്കുവസാന് പവണ്ട
നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പപ്രസാജകഡിപന നടതഡിപഡിനസായഡി കലൂരഡിലള്ള
Maverick Agencies ല് നഡിനക
18.3.15 ല് ഇന്പവസായ്സറ്റ് നക.MVK00270 പ്രകസാരക 6,11,000/- രൂപ വഡിലയുള്ള ഒരു WX
6000 Model Digestion Systyem MW WX 600 with accesseries എന ഉപകരണക
വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
ഈ ഉപകരണക പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി കഴഡിഞഡിട്ടുക ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിനറ്റ്
മകമസാറഡിയഡിടഡില. ആയതറ്റ് ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിനറ്റ് മകമസാറഡി ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ആസഡി രജഡിസറഡില്
എടുതറ്റ് വകുപറ്റ് പമധസാവഡി സസാക്ഷര്യപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
b) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

- Biogeo chemistry of selcted trace element
(Fe,Zn,Mn,Cu)in the realm of Arabian sea with special
reference to Kerala Coast.

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

പപ്രസാ. പഡസാ. സഡി.എച്ചറ്റ് സജസാത

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

MoES

സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര് നക..തതീയതഡി

PLB2/14216/2011 dt. 25.4.2012

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

9.9.2011 മുതല് 31.3.2017 വപര

പപ്രസാജകറ്റ് തുക

29,10,000/-

പപ്രസാജകഡിനറ്റ് ആപക പചെലവസായ തുക

2980657/-

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

2060000/-

MOES ല് നഡിനക ലഭഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള തുക 920657/ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനക ലഭഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള 9,20,657/-രൂപ
ലഭഡിക്കുവസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
കൂടസാപത പപ്രസാജകഡിനറ്റ് ആവശര്യമസായ തസാപഴ സൂചെഡിപഡിക്കുന ഉപകരണങ്ങള
ഇടപള്ളഡിയഡിപല Calgon Scientific Co.യഡില് നഡിനക വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് പപ്രസാജകറ്റ്
കസാലസാവധഡി കഴഡിഞഡിട്ടുക ഈ ഉപകരണങ്ങള ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിനറ്റ് മകമസാറഡി ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ്
ആസഡി രജഡിസറഡില് പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
ഇന്പവസായ്സറ്റ്
നക.തതീയതഡി

എണ്ണക

തുക

9234/29.6.12 Spectro-Fluorimeter Modd.HALO DB
20s
Make: Dynamica

1

4,50,000

9233/29.6.12 Digital research microscope with inbuilt

1

1,25,000

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

ഉപകരണതഡിപന പപരറ്റ്
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digital camera & imaging software
Micro controlled PH meter

1

19,850

GPS System GPSMP.

1

55,150
6,50,000

മുകളഡില് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന ഉപകരണങ്ങള ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ആസഡി രജഡിസറഡില്
പചെര്തറ്റ് വകുപറ്റ് പമധസാവഡി സസാക്ഷര്യപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
c) പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

- Quantification of trace metals and its counterparts as an
interlocking system for revealing sediment/water/air status
in southern tip of peninsular India.
പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്
പപ്രസാ.പഡസാ. സഡി.എച്ചറ്റ് സജസാത
ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

MoES/CMLRE

സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര് നക .തതീയതഡി

PLB2/19270/2012 dt.
14.2.2013

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

1.4.2012 മുതല് 31.3.2015 വപര

പപ്രസാജകറ്റ് തുക

66,00,000/-

പപ്രസാജകഡിനറ്റ് ആപക പചെലവസായ തുക

2455488

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച തുക

1375558

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനക ലഭഡികസാന്
ബസാകഡിയുള്ള തുക

1079930

MOES ല് നഡിനക ലഭഡികസാന് ബസാകഡിയുള്ള 10,79,930/- രൂപ ലഭര്യമസാക്കുവസാന് പവണ്ട നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. ഈ പപ്രസാജകഡിനുപവണ്ടഡി കലൂരഡിലള്ള Maverick Agencies ല് നഡിനക
2,99,930/-രൂപ വഡിലയുള്ള ഒരു Dust sampler/Air sampler എന ഉപകരണക 31.3.2015 ല്
ഇന്പവസായ്സറ്റ് നക. MVK00298 പ്രകസാരക വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ ഉപകരണക പപ്രസാജകറ്റ്
കസാലസാവധഡി കഴഡിഞഡിട്ടുക ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിനറ്റ്
മകമസാറഡിയഡിടഡില. ആയതറ്റ് ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിപന
ആസഡി രജഡിസറഡില് പചെര്തറ്റ് മകമസാപറണ്ടതസാണറ്റ്.
3-25) സസാറഡിസഡികറ്റ് വകുപറ്റ്
3.25.1) യു . ജഡി . സഡി . എസറ്റ് . എ . പഡി പപ്രസാഗസാക രണ്ടസാക ഘടക
സസാറഡിസഡികറ്റ് വകുപഡില് യു.ജഡി.സഡിയുപട F.520/1/DRS/2010 (SAP-1) dtd: 13.10.2010
പ്രകസാരക ആരകഭഡിച്ച DRS II സ്പപഷര്യല് അസഡിസഡിറന്സറ്റ് പപ്രസാഗസാമഡില് 2010-11 മുതല് 1415 വപരയുള്ള
കസാലയളവഡില് പചെലവഴഡിച്ച 41,75,300/-രൂപയഡില് 36,43,267/-രൂപ
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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യു.ജഡി.സഡിയഡില് നഡിനക ലഭര്യമസാകഡിയഡിരുന.
ഇതഡിപന ബസാകഡി തുകയസായ 5,32,033/രൂപയഡില് 15-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷക No.DS/UGC-SAP/DRS II/15-16 dtd: 20.5.16
പ്രകസാരക 5,01,605/-രൂപ ലഭഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ബസാകഡി 30428/-രൂപ കൂടഡി ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-26) സ്കൂള ഓഫറ്റ് ലതീഗല് സഡതീസറ്റ്
3.26.1) രജഡിസറുകള സൂക്ഷഡിക്കുനതഡിപല അപസാകതകള
വകുപഡിപല പല രജഡിസറുകളുക സൂക്ഷഡിക്കുനതഡില് അലകഭസാവക കസാട്ടുനതസായഡി ഓഡഡിറഡിനറ്റ്
പബസാദ്ധര്യപപട്ടു.
പ്രധസാനപപട പല രജഡിസറുകളുക അവ അര്ഹഡിക്കുന പ്രധസാനര്യപതസാപട
സൂക്ഷഡിക്കുനഡില. വഡിശദവഡിവരക തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1) കര്യസാഷ്ബുകറ്റ്
വകുപഡില്
പഡി.ഡഡി.അകക്കൗണ്ടഡിപനതപന
ഒനഡിലധഡികക
കര്യസാഷ്ബുക്കുകള
ഉപപയസാഗഡിക്കുനതസായഡി കപണ്ടതഡി. ഇതറ്റ് ശരഡിയസായ രതീതഡിയല. ഒരു അകക്കൗണ്ടഡിനറ്റ് ഒരു
കര്യസാഷ്ബുകറ്റ് മസാതപമ സൂക്ഷഡികസാവ.
2) ആസഡി രജഡിസര്
ആസഡി രജഡിസറസായഡി വകുപഡില് സൂക്ഷഡിച്ചഡിരഡിക്കുനതറ്റ് ഒരു കമ്പമ്പ്യൂടര് പ്രനറ്റ് ഒക്കൗടസാണറ്റ് . ഇതറ്റ്
ഏപതലസാക സസാധനങ്ങള ഏപതലസാക മുറഡികളഡില് ഉണ്ടറ്റ് എനതഡിപന ഒരു സൂചെകക മസാതമസാണറ്റ് .
ആസഡി
രജഡിസര്
ഇതഡിപന
മസാതൃകയഡില്
രജഡിസറസായഡിതപന
ഇനക
തഡിരഡിച്ചറ്റ്
സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3) പസസാകറ്റ് രജഡിസര്
വകുപഡില് ആപക ഒരു പസസാകറ്റ് രജഡിസര് മസാതമസാണറ്റ് സൂക്ഷഡിക്കുനതറ്റ് . അതുതപന ബഡില്
നക./തതീയതഡി ക്രമതഡില് സൂക്ഷഡിച്ചുപപസാകുന ഒരു രജഡിസറസാണറ്റ് . പസസാകറ്റ് രജഡിസറുകളഡില്
വകുപറ്റ് വസാങ്ങുന സസാധനങ്ങള പ്രപതര്യകക തരക തഡിരഡിച്ചറ്റ് എഴുതഡി സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
4) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് രജഡിസര്
വകുപഡില് പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് രജഡിസര് സൂക്ഷഡിക്കുനഡില. പകസാഴറ്റ് കഴഡിയുന
കുടഡികളകറ്റ് തഡിരഡിച്ചുനല്കുന തുകക്കുള്ള രസതീതുകള ഒരു ഫയല് പബസാര്ഡഡില് പകടഡി
സൂക്ഷഡിക്കുകയസാണറ്റ് പചെയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
ആയതഡിനസാല്തപന പലതുക നഷ്ടപപടസാന് ഇടയുണ്ടറ്റ്.
മസാതമല ഇതറ്റ് ഓഡഡിറഡിനറ്റ് കൃതര്യമസായഡി പരഡിപശസാധഡികസാനുക സസാധഡിക്കുനഡില. ആയതഡിനസാല് ഈ
രജഡിസര് എഴുതഡി സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഇകസാരര്യങ്ങളഡിപലകറ്റ് പമല് അധഡികസാരഡികളുപട സതകര ശ്രദ്ധ ക്ഷണഡിക്കുന.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3.26.2) എല് . റഡി . സഡി യസാതസാപരഖകള ഹസാജരസാകഡിയഡില -7330/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .
01.04.2013 പല GO(P) No.5/2013/Fin പ്രകസാരക വകുപഡിപല മലബ്രറഡി അസഡിസനറ്റ്
ശ്രതീമതഡി. പശസാഭന. ആര്. SR.No.02/15-16 പ്രകസാരക എല്.റഡി.സഡി 5085/-രൂപ എടുക്കുകയുക
ആയതഡിപന പചെലവുകള സഡി.ബഡി.നക.52/15-16 പ്രകസാരക ക്രമതീകരഡിക്കുകയുക പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ടഡി
ബഡില് പ്രകസാരക ടഡിയസാളുപട യഥസാര്ത്ഥ പചെലവറ്റ് തുകയസായ 15508/-രൂപയഡില് മുന്കൂര് കഡിഴഡിച്ചറ്റ്
10423/-രൂപയുപട പകസാസ്സഡികഗറ്റ് ബസാലന്സറ്റ് എഴുതഡിപയങ്കേഡിലക പമയഡിന് ഓഫതീസഡില് നഡിനക
2245/- രൂപ മസാതമസാണറ്റ് അനുവദഡിച്ചതറ്റ്. എനസാല് ടഡിയസാള യസാത പചെയതഡിപന യഥസാര്ത്ഥ
പരഖകള ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില. (പടയഡിന് ടഡികററ്റ്) ഇതു സകബനഡിച്ചറ്റ് നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ്
എന്കകയറഡി നക..1 നറ്റ് മറുപടഡി ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില. ആയതഡിനസാല് യസാതസാപചെലവഡിനതഡില്
നല്കഡിയ ഈ തുക 7330 രൂപ(5085+2245) തടസ്സപപടുത്തുന.
3.26.3) CULR പ്രഡിനഡികഗറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ്
സ്കൂള ഓഫറ്റ് ലതീഗല് സഡതീസഡില് എലസാ വര്ഷവുക അര്ദ്ധ വസാര്ഷഡികമസായഡി CULR
(Cochin University Law Review) അച്ചടഡിക്കുനണ്ടറ്റ്. 5.2.2010 പല കകപടഷന് പനസാടതീസറ്റ്
പ്രകസാരക 20 സസാപനങ്ങള കകസാടറ്റ് പചെയ്യുകയുക ഏറവുക കുറഞ നഡിരകറ്റ് കകസാടറ്റ് പചെയ ഇന ഓഫറ്റ്
പസററ്റ് പ്രഡിപനഴഡിപന പ്രഡിനഡികഗറ്റ് പജസാലഡി ഏല്പഡിക്കുകയുക പചെയ്തു. ഈ സസാപനക തപനയസാണറ്റ്
കഴഡിഞ 5 വര്ഷവുക ഈ പജസാലഡി പചെയ്തു വരുനതറ്റ്. 2013 പല പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനകല്
ഖണഡിക 7.4 പ്രകസാരക 15000/-രൂപയഡില് കൂടുതല് പചെലവറ്റ് വരുന പജസാലഡികളകറ്റ് കകപടഷന്
ക്ഷണഡിപകണ്ടതുക ആയതറ്റ് സര്കസാര് പവബ്മസറഡില് പരസര്യപപടുപതണ്ടതുമസാണറ്റ്. കഴഡിഞ
അഞ്ചുവര്ഷവുക ഇപ്രകസാരക പചെയഡിടഡില.
മസാതമല
CULR പന 250 പകസാപഡികള വതീതമസാണറ്റ് അച്ചടഡിക്കുനതറ്റ്.
ഇതഡില്
ഏകപദശക 50 ഓളക പകസാപഡികള ഓപരസാ വര്ഷവുക ബസാകഡിയസാകുനണ്ടറ്റ് . തന് വര്ഷവുക ഈ
ഇനതഡില് 133314/-രൂപ പചെലവറ്റ് വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഇതയുക വഡില നല്കഡി അച്ചടഡിപഡിക്കുപമ്പസാള
അനസാവശര്യമസായഡി പകര്പ്പുകള അച്ചടഡിപഡികസാതഡിരഡിക്കുവസാന് ശ്രദ്ധഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഈ വഡിഷയക കഴഡിഞ ഓഡഡിററ്റ് പവളയഡിലക സൂചെഡിപഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക 2015-16
വര്ഷതഡിലക മസാറമഡിലസാപത തുടര്നതഡിനസാല് ഇതു സകബനഡിച്ചറ്റ് ഒരു ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡി
നല്കുകയുണ്ടസായഡി.
ഇതഡിനു മറുപടഡിയസായഡി 2015 ഒപകസാബറഡില് പുതഡിയ കകപടഷന്
ക്ഷണഡിക്കുകയുക ഏറവുക കുറഞ നഡിരകറ്റ് കകസാടറ്റ് പചെയ M/s പ്രഡിനറ്റ് എക്സ്സറ്റ്പ്രസ്സഡിപന പജസാലഡി
ഏല്പഡിക്കുകയുക പചെയതസായുക 25 പകസാപഡികള കുറച്ചറ്റ് അച്ചടഡികസാന് പവണ്ട നഡിര്പദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകയുക പചെയഡിട്ടുപണ്ടനറ്റ് അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
3.26.4) വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് യസാതസാ ബത അനുവദഡിച്ചതറ്റ് - 57502/- രൂപ ഓഡഡിറഡില്
തടസ്സപപടുത്തുന
ലതീഗല് സഡതീസറ്റ് വകുപഡിപല വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള വഡിവഡിധ സലങ്ങളഡില് പസമഡിനസാറുകളഡിലക
മൂടറ്റ് പകസാര്ടഡിലക പപങ്കേടുതതഡിനറ്റ് തസാപഴ പറയുക പ്രകസാരക തുക അനുവദഡിച്ചു നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
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സഡി.ബഡി.നക.

ഉപദ്ദേശര്യക

തുക

14/15-16

തഡിരുവനന്തപുരക പലസാ അകസാദമഡിയഡില് മൂടറ്റ്
പകസാര്ടഡില് പപങ്കേടുതതഡിനറ്റ്

9624/-

15/15-16

മകഗലസാപുരക വഡിപകസാറഡിയ ജൂറഡിസറ്റ് 2015 ല്
പലസാ പഫസഡില് പപങ്കേടുതതഡിനറ്റ്

8907/-

16/15-16

കസാസര്പകസാടറ്റ് പസന്ടല് യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില്
അന്തസാരസാഷ്ട്ര പകസാണ്ഫറന്സഡില് പപപര്
പ്രസപനഷന്

1762/-

17/15-16

ഗുജറസാതറ്റ് ആനനറ്റ് പലസാ പകസാപളജഡില് മൂടറ്റ്
പകസാര്ടറ്റ്

5490/-

19/15-16

കസാരര്യവടക പകരള സര്വ്വകലസാശസാലയഡില്
ഇനര്നസാഷണല് പകസാണ്ഫറന്സറ്റ്

4000/-

26/15-16

ലകക്കൗവഡില് മൂടറ്റ് പകസാര്ടറ്റ്

12864/-

31/15-16

ഡല്ഹഡി ജസാമഡിയ മഡിലഡിയ
നസാഷണല് മൂടറ്റ് പകസാര്ടറ്റ്

ഇസസാമഡിയ

14855/57502/-

ഈ പചെലവുകള പചെയതഡില് തസാപഴ പറയുന അപസാകതകള കസാണുന.
1)
കണ്ടഡിജനറ്റ് ബഡില്ലുകപളസാപടസാപക വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പസമഡിനസാറുകളഡില്/മൂടറ്റ് പകസാര്ടഡില്
പപങ്കേടുതതഡിപന
ഹസാജര്
സര്ടഡിഫഡികപറസാ,
പസാര്ടഡിസഡിപപഷന്
സര്ടഡിഫഡികപറസാ
ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില.
2) പ്രസ്തുത പരഡിപസാടഡികളഡില് പപങ്കേടുക്കുനതഡിനറ്റ് അനുമതഡി സസാക്ഷര്യപതക വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്
നല്കഡിയതസായഡി കസാണുനഡില. വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള ഇതരക മതരങ്ങളഡില് പപങ്കേടുക്കുപമ്പസാള
വകുപറ്റ് പമധസാവഡി അനുമതഡി വസാപങ്ങണ്ടതസാണറ്റ്.
3) കണ്ടഡിജനറ്റ് ബഡില്ലുകപളസാപടസാപക ഹസാജരസാകഡിയ സബറ്റ് വക്കൗച്ചറുകളഡില് യസാതസാബത/ദഡിന
ബത എനഡിവ വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പകയഡിക പചെയഡിരഡിക്കുനതറ്റ് TR-56 Form ലസാണറ്റ്. ഇതറ്റ്
സര്കസാര് ഉപദര്യസാഗസര്കറ്റ് യസാതസാബത പകയഡിക പചെയ്യുനതഡിനുള്ള പഫസാക ആണറ്റ് . ഈ
പഫസാമഡില് കുടഡികള പകയഡിക നടത്തുവസാന് പസാടുള്ളതല. IInd AC നഡിരക്കുക ഡഡി.എ നഡിരക്കുക
എലസാക ഏതറ്റ് മസാനദണക ഉപപയസാഗഡിച്ചസാണറ്റ് കുടഡികളകറ്റ് നല്കഡിയഡിരഡിക്കുനതറ്റ് എനറ്റ്
വര്യക്തമസാകുനഡില. ഇവര് യസാത പചെയതഡിപന ടഡികറ്റുകളുക ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില. ആയതഡിനസാല്
ഈയഡിനതഡില് പചെലവഴഡിച്ച 57502/-രൂപ ഓഡഡിറഡില് തടസ്സപപടുത്തുന.
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3-27) ബപയസാ പടപകസാളജഡി വകുപറ്റ്
3.27.1) മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡികസാതതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് .
തസാപഴ പചെര്തഡിരഡിക്കുന മുന്കൂര് തുകകള നസാളഡിതുവപര ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
ക്രമ എസറ്റ് . ആര്.നക/
ഉപദ്ദേശര്യക
തുക
നക. തതീയതഡി
1

4/15-16/24.7.15

National Workshop on Discusions 20,000/of Intellectual property rights in
Science & Technology യുപട
നടതഡിപഡിനറ്റ് പവണ്ടഡി വകുപറ്റ് പമധസാവഡികറ്റ്
അനുവദഡിച്ചതറ്റ്.

2

6/15-16/9.2.16

പജര്ണലകളുപട വരഡിസകഖര്യകറ്റ് പവണ്ടഡി 10,952/HOD ശ്രതീമതഡി.പഡസാ.സരഡിത.ജഡി.ഭടഡിനറ്റ്
അനുവദഡിച്ചതറ്റ്

3

7/15-16/19.2.16

റഡിപയര് & പമയഡിനനന്സറ്റ് വകുപറ്റ്
പമധസാവഡികറ്റ് അനുവദഡിച്ചതറ്റ്.

50,000/-

മുന്കൂര് തുകകള ക്രമതീകരഡിച്ചറ്റ് വഡിവരക ഓഡഡിറഡിപന അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് . അലസാത പക്ഷക
14.10.2011 പല GO(P) 419/Fin/2011 പ്രകസാരക തുക 18% പലഡിശ സഹഡിതക
തഡിരഡിച്ചടപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.27.2) പപ്രസാജകറ്റ് പരഡിപശസാധന
(1)
പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Whole genome analysis of marine
microbial community for novel feed
enzymes.

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പഡസാ.സരഡിത.ജഡി.ഭടറ്റ്

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: യു.ജഡി.സഡി

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലയളവറ്റ്

: 1.7.2012 മുതല് 31.12.2015 വപര

ആപക ഗസാനറ്റ്

: 14,95,226

നസാളഡിതുവപര ലഭഡിച്ച ഗസാനറ്റ്

: 13,80,984/-

നസാളഡിതുവപര പചെലവസായ തുക

: 14,94,926/-

ബസാകഡി ലഭഡിപകണ്ട തുക

: 1,13,942/-

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയസായ യു.ജഡി.സഡിയഡില് ലഭഡികസാനുള്ള 1,13,942/-രൂപ ലഭഡിക്കുവസാന് പവണ്ട
നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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(2)
പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

: Screening and isolation of
potential Bioactive molecules
from deepsea organisms
including bacteria.

പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്

: പഡസാ.സരഡിത.ജഡി.ഭടറ്റ്

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

: CMLRE MoES

പപ്രസാജകറ്റ് കസാലയളവറ്റ്

: 2012-17

പപ്രസാജകഡിപന പചെലവറ്റ്

:

അനുവദഡിച്ചറ്റ് ഗസാനറ്റ്

: 20,53,979

ആപക പചെലവറ്റ്

: 60,44,796/-

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനക
കഡിട്ടുവസാനുള്ള തുക

: 39,90,817/-

87 ലക്ഷക

2017 ല് അവസസാനഡിപകണ്ടഡിയഡിരുന പപ്രസാജകസാണറ്റ്. എങ്കേഡിലക ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയുപട
നഡിര്പദ്ദേശപ്രകസാരക 31.3.2016 ല് പപ്രസാജകറ്റ് അവസസാനഡിപഡിച്ചു. ഈ ഏജന്സഡിയുപട മപറസാരു
പപ്രസാജകഡില് ബസാകഡിയുണ്ടസായഡിരുന 150979/- രൂപയുക പപ്രസാജകറ്റ് കസാലയളവഡില് ഫണ്ടഡികഗറ്റ്
ഏജന്സഡി നല്കഡിയ 19,03,000/- രൂപയുക (Fellowship) പചെര്തറ്റ് ആപക ലഭഡിച്ചതറ്റ്
20,53,979/- രൂപ മസാതമസാണറ്റ്. കുസസാററ്റ് ടഡി പപ്രസാജകഡിപന നടതഡിപറ്റ്നസായഡി 23,64,467/-രൂപ
കൂടഡി ഉപപയസാഗഡിച്ചസാണറ്റ് പപ്രസാജകറ്റ് നടപഡിലസാകഡിയതറ്റ്. ആയതഡിനസാല് ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില്
നഡിനക ലഭഡിക്കുവസാനുള്ള 39,90,817/-രൂപ എതയുക പവഗക ഈടസാക്കുവസാന് നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-28) ഭക്കൗതഡിക ശസാസ്ത്ര വകുപറ്റ്
3.28.1) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് മകപറഡിയതസായഡി പരഖയഡില .
1) തസാപഴ പചെര്തഡിരഡിക്കുന വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തുക മകപറഡിയതസായഡി
പരഖകളഡില.
ക്രമ
വക്കൗച്ചര് നക.
പപരറ്റ്
തുക
നക.
1

CB. 14/15-16

സമഹന.ടഡി

500

2

CB 15&16/15-16

സമഹന.ടഡി

1000

ആപക

1500
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കൂടസാപത 2014-15 ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടഡില് സൂചെഡിപഡിച്ച 1500 രൂപയുക (ലഡിപഷസാസറ്റ്.എക.ബഡി),
2011-12 വര്ഷപത എക.ഫഡില് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡിനഡി കുമസാരഡി.കുഞപമസാള.വഡി.എസഡിപന
1000 രൂപയുക ഇതുവപര അതതു വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് നല്കഡിയഡിടഡില. പമല് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്
നഡിശ്ചഡിത സമയക നഡിശ്ചയഡിച്ചറ്റ് പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തഡിരഡിപക നല്കസാന് അവസരക
നല്കുകയുക ആയതഡിനറ്റ് പശഷവുക മകപറസാതവരുപട പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി
ഫണ്ടഡില് തഡിരഡിപക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.28.2) ഡഡി . ഡഡി . എഫഡില് നഡിനറ്റ് നല്കഡിയ എന്പഡസാവ്പമനറ്റ് തഡിരഡിപക
ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില .
ഒനസാക വര്ഷ എക.എസറ്റ്.സഡി പകസാഴഡിപല ഏറവുക കൂടുതല് മസാര്കറ്റ് വസാങ്ങുന കുടഡികറ്റ്
പപ്രസാഫ. പജസായറ്റ് പജസാര്ജറ്റ് എന അദ്ധര്യസാപകപന പപരഡില് ഒരു എന്പഡസാവ്പമനറ്റ്
നല്കുനതഡിനറ്റ് അപദ്ദേഹതഡിപന ശഡിഷര്യന്മസാര് തതീരുമസാനഡിച്ചു. ഒരു ലക്ഷക രൂപ പഡപപസാസഡിററ്റ്
പചെയറ്റ് ആയതഡിപന പലഡിശയഡില് നഡിനസാണറ്റ് കര്യസാഷറ്റ് അവസാര്ഡറ്റ് നല്കഡിവരുനതറ്റ് . 15-16 പല
എന്പഡസാവ്പമനറ്റ് വഡിതരണക 10/10/2015 ല് ഫഡിസഡികറ്റ് അലകനഡി ദഡിവസമസാണറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്.
ഈ
കസാലയളവഡില്
പഡപപസാസഡിററ്റ്
തുക
കസാലസാവധഡി
പൂര്തഡിയസാകസാതതഡിനസാല്
ഡഡി.ഡഡി.എഫഡില് നഡിനറ്റ് 3000 രൂപ പഡിന്വലഡിച്ചറ്റ് എന്പഡസാവ്പമനറ്റ് വഡിതരണക പചെയ്തു. (പചെകറ്റ്
നക. 696049). പമല് തുക ഡഡി.ഡഡി.എഫഡിപലകറ്റ് നസാളഡിതുവപര തഡിരഡിപക ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില.
ആയതറ്റ്
ഡഡി.ഡഡി.എഫഡിപലകറ്റ്
തഡിരഡിപക
ലഭര്യമസാകസാന്
പവണ്ട
നടപടഡികള
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-29) സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് ഇന്ഡസഡിയല് ഫഡിഷറതീസറ്റ്
3.29.1) പര്പച്ചസറ്റ് ചെടങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസായ വസാങ്ങലകള - 239375/- രൂപ
തടസ്സപപടുത്തുന .
പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപന അനുബനക ഒനറ്റ് (IV) 1 പ്രകസാരക പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ്
മസാനുവലഡിപല വര്യവസകള പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലകറ്റ് ബസാധകമസാണറ്റ് .
ഈ മസാനുവലഡിപല ഖണഡിക 7.4 അനുസരഡിച്ചറ്റ് 15000/-മുതല് 1,00,000/- രൂപ വപരയുള്ള
വസാങ്ങലകള കകപടഷന് ക്ഷണഡിച്ചസാണറ്റ് നടപതണ്ടതറ്റ്. എനസാല് തസാപഴപറയുന വസാങ്ങലകള
ഇപ്രകസാരക കകപടഷന് ക്ഷണഡികസാപത സകകസാരര്യ സസാപനങ്ങളഡില് നഡിനക പനരഡിടസാണറ്റ്
വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്.
സഡി.ബഡി.നക

തുക

വഡിശദ വഡിവരക

127/15-16

96000/-

ഇന്പവസായ്സറ്റ് നക.12849/- 29.2.2016 പ്രകസാരക ടഡിഷമ്പ്യൂ
പഹസാപമസാജഡിമനസര് സപ്മള പചെയതഡിനറ്റ് കസാല്ഗണ്
സയനഡിഫഡികറ്റ്
കമ്പനഡി,
പകസാച്ചഡി
41
എന
സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക.

137/15-16

65,700/-

ഇന്പവസായ്സറ്റ് ന ാക .12903/- 11.03.2016 പ്രകസാരക
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പവര്ടഡികല് ഓപടസാക്പളവറ്റ് സപ്മള പചെയതഡിനറ്റ്
കസാല്ഗണ് സയനഡിഫഡികറ്റ് കമ്പനഡി, പകസാച്ചഡി-41 എന
സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക
138/15-16

77,675/-

ആപക

2,39,375/-

ഇന്പവസായ്സറ്റ് 2RB/0224/15-16 11.3.2016 പ്രകസാരക
പവര്ടഡികല്
ഡതീപറ്റ്
ഫതീസര്
സപ്മള
പചെയതഡിന്കകസാളഡിറഡി പടപഡഴറ്റ്, പകസാച്ചഡി-18 എന
സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക.

ഈ
ഉപകരണങ്ങള
പസസാകറ്റ്
രജഡിസറഡില്
പരഖപടുതഡിയഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക
ഇവയറ്റ്
ഗര്യസാരണ്ടഡി/വസാറണ്ടഡി ലഭര്യമസാപണസാ എന വഡിവരക പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില. ഇതറ്റ് സകബനഡിച്ച മററ്റ്
പരഖകകളുക വക്കൗച്ചറഡില് ലഭര്യമല. ആയതഡിനസാല് 239375/-രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.29.2) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് വഡിതരണക പചെയസാപത അവപശഷഡിക്കുന .
ഓഡഡിററ്റ് വര്ഷതഡില് വഡിതരണക പചെയ്യുനതഡിനസായഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡില് നഡിനക
അനുവദഡിച്ച തുകയഡില് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്
വഡിതരണക പചെയസാപത തുക ഇപപസാഴുക
പഡി.ഡഡി.അകക്കൗണ്ടഡില് പശഷഡിക്കുനണ്ടറ്റ്. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
1)
CB No.

തുക

വഡിതരണക
പചെയതറ്റ്

വഡിതരണക
പചെയസാതതറ്റ്

68/15-16

9000

7500

1500

MFSC -2013 ബസാച്ചറ്റ്
മലബ്രറഡി സഡി.ഡഡി

69/15-16

9000

7500

1500

MFSC -2013 ബസാച്ചറ്റ്
ലസാബറ്റ് സഡി.ഡഡി

70/15-16

7000

1000

1000

MFSC -2013 ബസാച്ചറ്റ്
പഹസാസല് സഡി.ഡഡി

ആപക

4000

തുക മകപറസാതവരുപട വഡിവരക.
പപരറ്റ്

റഡിമസാര്കറ്റ്

തുക

മലബ്രറഡി

ലസാബറ്റ്

പഹസാസല്

ആപക

അശകതഡി.ടഡി.പജ

500

500

500

1500

പജസ.എന്.എസറ്റ്

500

500

--

1000

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

93

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

സബ്ബജഡിതറ്റ് ഗസാകഗുലഡി

500

500

500

1500

ആപക

1500

1500

1000

4000

2)
CB No.

തുക

വഡിതരണക
പചെയതറ്റ്

വഡിതരണക
പചെയസാതതറ്റ്

റഡിമസാര്കറ്റ്

92/15-16

7500

4500

3000

MSC -2013-15 ബസാച്ചറ്റ്
മലബ്രറഡി സഡി.ഡഡി

93/15-16

7500

4500

3000

,,
സഡി.ഡഡി

94/15-16

5500

3000

2500

,,
സഡി.ഡഡി

ആപക

8500/-

,,

ലസാബറ്റ്

,, പഹസാസല്

തുക മകപറസാതവരുപട വഡിവരക
പപരറ്റ്

തുക
മലബ്രറഡി

ലസാബറ്റ്

പഹസാസല്

ആപക

കൃഷ്ണ പ്രസൂണ്

500

500

500

1500

രസാധഡിക വഡിശകനസാഥറ്റ്

500

500

500

1500

സബുജഡിതറ്റ് പറസായറ്റ്

500

500

500

1500

സനതീപറ്റ് പസവര്യര്

500

500

--

1000

സതറ്റ് രൂപ സര്കസാര്

500

500

500

1500

അപൂര്വ്വ സഡി.എച്ചറ്റ്.ദസാസറ്റ്

500

500

500

1500

ആപക

3000

3000

2500

8500

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3)
CB No.

തുക

വഡിതരണക
പചെയതറ്റ്

വഡിതരണക
പചെയസാതതറ്റ്

റഡിമസാര്കറ്റ്

123/15-16

2000

1500

500

MPhil -2013-14
മലബ്രറഡി സഡി.ഡഡി

124/15-16

2000

1500

500

,,
സഡി.ഡഡി

125/15-16

2000

1500

500

,,
,, പഹസാസല്
സഡി.ഡഡി

ആപക

1500/-

,,

ലസാബറ്റ്

തുക മകപറസാതവരുപട വഡിവരക
പപരറ്റ്

തുക
മലബ്രറഡി

ലസാബറ്റ്

പഹസാസല്

ആപക

സനര്യ.എക

500

500

--

1000

സക്കൗമുബ്രത
സര്കസാര്

--

--

500

500

500

500

500

1500

ആപക
4)

CB No.

തുക

വഡിതരണക
പചെയതറ്റ്

വഡിതരണക
പചെയസാതതറ്റ്

126/15-16

4050

1000

3050

ആപക

3050/-

റഡിമസാര്കറ്റ്
P.hd & MFSC പകസാഴറ്റ്
സഡി.ഡഡി

തുക മകപറസാതവരുപട വഡിവരക
പപരറ്റ്

തുക

സസായറ്റ് ശഡില്പ ശശതീന്ദ്രന്

2000

നയന.പക.എസറ്റ്

1050

ആപക

3050

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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വഡിതരണക പചെയസാപത അവപശഷഡിക്കുന പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തുകയസായ 17050/-രൂപ
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് വഡിതരണക പചെയ്യുനതഡിനുള്ള നടപടഡി സകതീകരഡിക്കുകപയസാ, യൂണഡിപവഴഡിറഡി
ഫണ്ടഡിപലകറ്റ് തഡിരഡിപക അടവസാക്കുകപയസാ പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്.
3-30) ഹഡിനഡി വകുപറ്റ്
3.30.1) ഡഡി . ഡഡി . എഫറ്റ് രസതീതറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള വരവറ്റ് ബസാങ്കേഡില് അടച്ചഡിടഡില .
നഷ്ടക 54476/- രൂപ
2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷതഡില് DDF രസതീതറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള 02/16,03/16 എനതീ
മസാസങ്ങളഡിപല വരവറ്റ് മുഴുവനസായുക അകക്കൗണ്ടഡില് അടച്ചഡിടഡില. വഡിശദസാകശങ്ങള പചെര്ക്കുന.
മസാസക

രസതീതറ്റ് നക.

ആപക തുക

ബസാങ്കേഡില്
അടച്ച തുക

ബസാങ്കേഡില്
അടവസാകസാന്
ബസാകഡിയുള്ള തുക

02/16

87/8682-8700

20525

4625

15900

03/16

90/8901-8925

43548

4972

38576

ആപക

54476

അകക്കൗണ്ടഡില് കുറവറ്റ് തുക അടവസാകഡിയതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് വഡിശദതീകരണക ആവശര്യപപടറ്റ്
നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ് അപനകസാഷണതഡിനറ്റ് മറുപടഡി ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില. ഈ സസാഹചെരര്യതഡില്
54476/-രൂപയുപട നഷ്ടക ബനപപടറ്റ് ഉപദര്യസാഗസനഡില് നഡിനക ഈടസാകഡി DDF അകക്കൗണ്ടഡില്
അടവസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.30.2) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് പൂര്ണ്ണമസായുക വഡിതരണക പചെയഡില .
പകസാഴറ്റ് പൂര്തതീകരഡിച്ച വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് തഡിരഡിപക നല്കുനതഡിനസായഡി പഡിന്വലഡിച്ച പകസാഷന്
ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് തുകയഡില് രണ്ടറ്റ് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുപട ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് തുക തഡിരഡിച്ചു നല്കഡിയഡിടഡില.
വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
സഡി.ബഡി.
നക.

പചെകറ്റ്
നക.

തുക

23/15-16 187386/ 14500/15.7.15

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

വഡിതരണക വഡിതരണക
പചെയ തുക പചെയസാപത
അവപശഷഡിക്കുനതറ്റ്
14000/-

500/-

തുക മകപറസാത
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡിയുപട
പപരറ്റ്
ഹഡിമസാനര്യ
ദസാസറ്റ്.പഡി.പഡി
(MA)
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33/15-16 345488/
16.10.1
5

5500/-

5000/-

500/-

ആപക

1000/-

അഞ്ജലഡി കൃഷ്ണ
( Ph.D)

ഇതറ്റ് സകബനഡിച്ചറ്റ് വഡിശദതീകരണക ആവശര്യപപടറ്റ് നല്കഡിയ ഓഡഡിററ്റ് എന്കകയറഡികറ്റ്,
ബനപപടറ്റ് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികപള ഈ വഡിവരക അറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടനക അവര് അടുത ദഡിവസങ്ങളഡില്
വനറ്റ് തുക മകപറ്റുപമനക മറുപടഡി ലഭര്യമസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
തുക വഡിതരണക പചെയ വഡിവരക ഓഡഡിറഡിപന അറഡിയഡിപകണ്ടതസാണറ്റ് .
3-31) ഷഡിപറ്റ് പടപകസാളജഡി വകുപറ്റ് .
3.31.1) NPOL- 'Under Water Tower System' എന കണ്സല്ടന്സഡി പജസാലഡികളുപട
പചെലവറ്റ് പതഡിക ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില .
NPOL ഷഡിപറ്റ് പടപകസാളജഡി വകുപഡിപന ഏല്പഡിച്ചഡിട്ടുള്ള 'Under water Tower System'
എന
കണ്സല്ടന്സഡി
പജസാലഡിയുപട
പ്രഡിന്സഡിപല്
ഇന്പവസഡിപഗറര്മസാരസായ
പഡസാ.ജഡി.നനകുമസാര് (3,35,000/-), പഡസാ.പസന്തഡില് പ്രകസാശറ്റ് (2,61,000) എനഡിവരുപട
കണ്സല്ടന്സഡി പചെലവുകള ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ഹസാജരസാകണപമനറ്റ് കഴഡിഞ വര്ഷപത
പനസാട്സഡില് നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ചഡിരുന. എനസാല് 2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷതഡിലക പ്രസ്തുക
കണക്കുകള ഓഡഡിറഡിനറ്റ് ലഭര്യമസാകഡിയഡിടഡില. കണക്കുകള തയസാറസാകഡി പരഡിപപശസാധനകറ്റ്
ഹസാജരസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിപല അദ്ധര്യസാപകര് പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്മസാരസായഡി ധസാരസാളക
കളസല്ടന്സഡി പജസാലഡികള ഏപറടുതറ്റ് നടതഡി വരുനണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഇതറ്റ് സകബനഡിച്ച
വഡിവരങ്ങള DESCON അകക്കൗണ്ടറ്റ് ഫയലഡില് ലഭര്യമല. ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ഒപരസാ സസാമ്പതഡിക
വര്ഷവുക ഏപറടുക്കുന കണ്സളടന്സഡി പജസാലഡികളുപട മുഴുവന് വഡിവരങ്ങളുക കസാണഡിക്കുന ഒരു
രജഡിസര് വകുപറ്റ് പമധസാവഡി സൂക്ഷഡിപകണ്ടതുക ഇതഡില് വര്കറ്റ് അവസാര്ഡറ്റ് പചെയ്യുന
സസാപനതഡിപന പപരറ്റ്, അവസാര്ഡറ്റ് തുക,
പ്രഡിന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗററുപട പപരറ്റ് ,
കണ്സല്ടന്സഡി ഫതീസറ്റ്, DDF, CUF വഡിഹഡിതക എനഡിവയുപട വഡിവരങ്ങളുക വര്കറ്റ്
ഏപറടുതതുക
പൂര്തഡിയസാകഡിയതുമസായ
തതീയതഡികളുക
പരഖപപടുപതണ്ടതസാണറ്റ്.
കണ്സല്ടന്സഡി പചെലവുകള സകബനഡിച്ച വക്കൗച്ചറുകളുക വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് പസറ്റുപമന്റുകളുക
പ്രപതര്യകക ഫയലഡില് സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
വകുപറ്റ് പമധസാവഡിയുപട അറഡിപവസാ സമതപമസാ ഇലസാപത അദ്ധര്യസാപകര് കണ്സല്ടന്സഡി
പജസാലഡികള ഏപറടുതറ്റ് പചെയ്യുനതറ്റ് 22.09.2006 പല PL B1/16767/05 നമ്പര് യു.ഒ യഡിപല
നഡിബനന III 2.1 പന ലകഘനമസാണറ്റ്.
ആയതഡിനസാല് മുകളഡില് പറഞഡിട്ടുള്ള
നഡിര്പദ്ദേശങ്ങളകനുസൃതമയഡി കണ്സല്ടന്സഡി പജസാലഡികളുപട പറപകസാഡുകള തയസാറസാകഡി
സൂക്ഷഡിപകണ്ടതുക പരഡിപശസാധനകറ്റ് ഹസാജരസാപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3-32) അററ്റ് പ മസാസ്ഫറഡികറ്റ് സയന്സറ്റ് വകുപറ്റ്
3.32.1) പപ്രസാജകറ്റ് ' ടറ്റ്
പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ് - Atmospheric boundary layer & cloud characteristics
and monitering of aerosal over Cochin.
പപ്രസാജകറ്റ് ഇന്പവസഡിപഗറര് - പഡസാ.സഡി.എ.ബസാബു.
ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി
സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര്
പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി

- ഐ.എസറ്റ്.ആര്.ഒ
- PhB3/2639/208/09.05.08
- 2012-15 (3 വര്ഷക)

ആപക പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

- 16,91,000 രൂപ.

എ) ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി മുഴുവന് തുകയുക നല്കഡിയഡിടഡില.
ഗസാനറ്റ് ഇന് എയ്ഡറ്റ് ലഭഡിച്ചതഡിപന വഡിശദസാകശങ്ങള
2012-13 - 9,31,000 രൂപ.
പചെലവറ്റ് വഡിശദസാകശങ്ങള
2012-13
2013-14
2014-15

- 3,83,374
- 3,25,115
- 4,18,507
11,26,996
========

ലഭഡിച്ചതഡിപനകസാള അധഡികക തുക 1,95,996 രൂപ പചെലവഴഡിച്ചതസായഡി കസാണുന. ആയതറ്റ്
CUF ല് നഡിനറ്റ് മുന്കൂര് എടുക്കുകയസാണറ്റ് പചെയതറ്റ്. 1,95,996 രൂപ ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില്
നഡിനറ്റ് ലഭര്യമസാക്കുനതഡിനറ്റ് പവണ്ട നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
എ)
ഓവര്പഹഡറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ് ഇനതഡിപല മുഴുവന് തുകയസായ 2,17,000 രൂപയുപട 50
ശതമസാനമസായ 1,08,500 രൂപ CUF ലക 21,700 രൂപ ഡഡി.ഡഡി.എഫഡിലക ലഭര്യമസാകഡിയതസായഡി
കസാണുന.
പമല് പപ്രസാജകറ്റ് പൂര്തതീകരഡിച്ചതസായുക ആയതറ്റ് ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിപയ
അറഡിയഡിച്ചതസായുക കസാണുന.
ബഡി) ബസാങ്കേറ്റ് പസാസ്സറ്റ്ബുകഡില് ആവശര്യമസായ പരഖപപടുതലകള ഇല.
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പമല് പപ്രസാജകഡിപന നടതഡിപഡിനസായഡി എറണസാകുളക പബ്രസാഡറ്റ് പവയഡിലള്ള എസറ്റ് .ബഡി.ടഡി
ശസാഖയഡിപല
ബസാങ്കേറ്റ്
അകക്കൗണ്ടഡിലസാണറ്റ്
ഇടപസാടുകള
നടതഡിയഡിരഡിക്കുനതറ്റ്.
(നക.67212040468). പ്രസ്തുത പസാസ്സബുകഡില് 17.12.2014 വപരയസാണറ്റ് പരഖപപടുതലകള
ഉള്ളതറ്റ്. ആയതറ്റ് പ്രകസാരക അപന ദഡിവസക 32,034 രൂപ അകക്കൗണ്ടഡില് കസാണുന. പ്രസ്തുത
പസാസ്സബുകറ്റ് പൂര്ണ്ണമസായഡി പരഖപപടുതലകള വരുതഡി ഓഡഡിറഡില് ഹസാജരസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.32.2) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പൂര്ണ്ണമസായുക തഡിരഡിപക മകപറ്റുനഡില .
പകസാഴറ്റ് പൂര്തഡിയസാകഡിയ വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് നല്കസാനസായഡി
തുക CUF ല് നഡിനറ്റ് പഡിന്വലഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് എലസാ വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുക തുക
മകപറഡിയഡിടഡില. വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
ക്രമ
നക.

പകസാഴറ്റ്/വര്ഷക

വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളു
പട എണ്ണക

പകസാഷന്
പഡപപസാസഡിററ്റ്

തുക

1

എക.എസറ്റ്.സഡി
(പമറതീരഡിപയസാളജഡി 13-14)
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പമല് പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തഡിരഡിപക നല്കസാന് ഒരു നഡിശ്ചഡിത സമയക നഡിശ്ചയഡിച്ചറ്റ്
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് അറഡിയഡിപ്പുറ്റ് നല്കസാനുക ആയതഡിനറ്റ് പശഷക പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ്
മകപറസാതവരുപട തുക CUF ല് തഡിരഡിച്ചടകസാനുക നഡിര്പദ്ദേശഡിക്കുന.
3-33) സ്കൂള ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡതീസറ്റ്
3.33.1) പസഷനറഡി വസാങ്ങള - വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകത നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുനഡില .- പല തവണ
വസാങ്ങല് നടത്തുന - 65475/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവല് ഖണഡിക
6.1 പ്രകസാരക ഒരു വര്ഷപതകറ്റ് പസസാറഡിപന
ആവശര്യകത നഡിര്ണ്ണയക (forecast requirement) നടപതണ്ടതസാണറ്റ്. വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകത
കൃതര്യമസായഡി മുന്കൂടഡി നഡിര്ണ്ണയഡിക്കുവസാന് സസാധഡിക്കുന ഒരഡിനമസാണറ്റ് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള.
എനസാല് സ്കൂള ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡഡിസഡില് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള, ഇപ്രകസാരക
വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതസാപത പല തവണയസായഡിടസാണറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് .
വഡിശദ വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
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CB No.

തുക

പചെകറ്റ് നക.

റഡിമസാര്കറ്റ്സറ്റ്

30/15-16

15280/-

63560/11.6.15

തഡിപവണഡി
പസസാറഡില്
നഡിനക
B/845/15.5.15 ബഡില് പ്രകസാരക
പസഷനറഡി വസാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ
തുക

84/15-16

26161

345560/8.10.15

Cee Cee Enterprises
എന
സസാപനതഡില് നഡിനക പസഷനറഡി
വസാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ് നല്കഡിയ തുക.
Inv.259/9-9-15
272/14.9.15

137/15-16

9328/-

617523/25.2.16

-ടഡി
Inv 530/14.1.16

148/15-16

14706/-

702806/15.3.16

-ടഡിInv 598/11.2.16

ആപക

65475/-

വസാര്ഷഡിക ആവശ്കത നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചറ്റ് കകപടഷന് മുഖസാന്തഡിരക ഒറതവണയസായഡി പസഷനറഡി
വസാങ്ങുനതഡിനറ്റ് പകരക പല തവണയസായഡി വസാങ്ങഡിയ നടപടഡി ക്രമപ്രകസാരമല. ആയതഡിനസാല്
65475/-രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.33.2) യുപഡി . എസറ്റ് പര്പച്ചസറ്റ് - അപസാകതകള - 3,44,978/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന .
CB No.146/15-16, ; പചെകറ്റ് നക . 630337/1-3-2016 - 344,978/- രൂപ
15 KVA യുപഡി.എസറ്റ്, 12V 200AH ടമ്പ്യൂബുലസാര് ബസാററഡി (20 എണ്ണക) എനഡിവ സമപ്ലൈ
പചെയതഡിനറ്റ് M/s SUNPOWER TECHNOLOGIES എന സസാപനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള
തുകയസാണഡിതറ്റ്. ഈ വസാങ്ങള നടപടഡിയഡില് കസാണുന അപസാകതകള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
1. മഫനല് എഗഡിപമസാനഡില് ഏര്പപടഡിടഡില .- സമപ്ലൈ ഓര്ഡര് നല്കഡി .
ഫയലഡില് സൂക്ഷഡിച്ചഡിട്ടുള്ള പ്രലഡിമഡിനറഡി എഗപമനഡില് സസാധനങ്ങള സപ്മള പചെയ്യുനതഡിനസായഡി
അറഡിയഡിക്കുന മുറയറ്റ് യഥസാര്ത്ഥ കരസാര് വയ്ക്കുക എനറ്റ് വര്യവസ പചെയഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക ഇതരതഡില്
യഥസാര്ത്ഥ കരസാറഡില് ഏര്പപടസാപതയസാണറ്റ് സസാധനങ്ങള സമപ്ലൈ പചെയ്ട്ടുള്ളതറ്റ്.
പസസാര്
പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപല ഖണഡിക 9.51, 9.60 എനഡിവ പ്രകസാരക കരസാറഡില് ഏര്പപടതഡിനു
പശഷക മസാതപമ സപ്മള ഓര്ഡര് നല്കസാവ. എനസാല് ഇവഡിപട കരസാറഡില് ഏര്പപടസാപത
തപന സമപ്ലൈ ഓര്ഡര് നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ( (SMS) QUT.PURCHASE/2015-16/1096/0802-2016)
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2. വസാറണ്ടഡി - വഡിവരക കരസാര് പചെയഡിടഡില .
04.02.2016 പല SP/012803/SMS/PUR/2012--ാസാക നമ്പര് ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക 15 KVA
യു.പഡി.എസഡിനറ്റ് 3 വര്ഷവുക ബസാററഡികറ്റ് 5 വര്ഷവുക വസാറണ്ടഡി ഉപണ്ടനറ്റ് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
എനസാല് ഇതറ്റ് ഉളപപടുതഡി കരസാര് ചെമച്ചഡിടഡില. യു.പഡി.എസറ്റ് സസാപഡിച്ചതഡിപന ഇന്സപലഷന്
സര്ടഡിഫഡികററ്റ് ലഭര്യമല. ആയതഡിനസാല് ഏതറ്റ് തതീയതഡി മുതലസാണറ്റ് വസാറണ്ടഡി ആരകഭഡിക്കുനതറ്റ്
എനതഡിനുക വര്യക്തതയഡില.
3.
സമപ്ലൈ ഓര്ഡറഡിപന പകര്പറ്റ് പകസാപമഴര്യല് ടസാകറ്റ് / ആദസായ നഡികുതഡി വകുപറ്റ്
അധഡികൃതര്കറ്റ് നല്കഡിയഡിടഡില - 3,44,978/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന .
SPM ഖണഡിക 9.53 പ്രകസാരക സമപ്ലൈ ഓര്ഡറഡിപന പകര്പറ്റ് വഡില്പന നഡികുതഡി, ആദസായ
നഡികുതഡി വകുപറ്റ് അധഡികൃതര്കറ്റ് നല്കണപമനറ്റ് വര്യവസ പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് . എനസാല് ഈ
വസാങ്ങലഡിനസായഡി നല്കഡിയ സമപ്ലൈ ഓര്ഡറഡിപന പകര്പറ്റ് പ്രസ്തുത വകുപ്പുകളകറ്റ് നല്കഡിയഡിടഡില.
പമല് പരസാമര്ശഡിച്ചഡിട്ടുള്ള അപസാകതകള കസാരണക 3,44,978/-രൂപയുപട പചെലവറ്റ്
തടസ്സപപടുത്തുന.
3.33.3) കണ്സല്ടന്സഡി - 14 ലക്ഷക രൂപ ലഭഡിച്ചഡില .
കണ്സല്ടന്സഡി പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

- 'Study on Restructuring of KSFE Ltd.'

കണ്സല്ടന്സഡി ഏജന്സഡി

- സ്കൂള ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡതീസറ്റ്
കണ്സളടനറ്റ്സറ്റ് ടതീക

അടങ്കേല്

- 24,00,000/-

ഉതരവറ്റ് നക.

- KSFE ലഡിമഡിറഡഡിപന പബസാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ്
ഡയറപകഴഡിപന പറസലമ്പ്യൂഷന് 7075
തതീയതഡി. 26.08.15,
KSFE മസാപനജഡികഗറ്റ് ഡയറകറുപട
11.09.15 പല റഫ. 4155 നക.കതറ്റ്.

കണ്സല്ടഡി.കണ്വതീനര്

- പഡസാ.എക.ഭസാസഡി, പപ്രസാഫസര്

കസാലസാവധഡി

- 7 മസാസക
- പഫയഡിസറ്റ് I - 3 മസാസക
- പഫയഡിസറ്റ് II - 2 ,,
- പഫയഡിസറ്റ് III- 2 ,,

മുന്കൂര്

- 10,00,000/പചെകറ്റ് നക. 012225 തതീയതഡി.21.11.15
രസതീതറ്റ് നക. 148/14797 തതീ. 01.12.15
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സ്കൂള ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡതീസഡിപന KSFE യറ്റ് പവണ്ടഡിയുള്ള കണ്സല്ടന്സഡി പപ്രസാജകറ്റ്
ആദര്യ ഗഡുവസായ 10 ലക്ഷക രൂപ അനുവദഡിച്ചപപസാളതപന ആരകഭഡിക്കുകയുക
വര്കറ്റ്
പൂര്തതീകരഡിച്ചറ്റ് അന്തഡിമ റഡിപപസാര്ടറ്റ് KSFE യുപട പബസാര്ഡറ്റ് ഓഫറ്റ് ഡയറകപചെഴഡിനു മുമ്പഡില്
സമര്പഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതു മസാപണനറ്റ് കണ്സല്ടന്സഡി കണ്വതീനര് അറഡിയഡിച്ചു. KSFE അനുവദഡിച്ചറ്റ് 10
ലക്ഷക രൂപയഡില് നഡിനറ്റ് 5 ലക്ഷക രൂപ പചെകറ്റ് നക.002186 തതീ.23.12.15 (SR നക 13/15-16)
DDF ല് നഡിനറ്റ് അഡകസാന്സറ്റ് എടുത്തു. ബസാലന്സറ്റ് തുക DDF അകക്കൗണ്ടഡില് ഉണ്ടറ്റ്. എനസാല്
നസാളഡിതുവപര KSFE കണ്സല്ടന്സഡിയുപട ബസാകഡി 14 ലക്ഷക രൂപ അനുവദഡിച്ചഡിടഡില പമല്
തുക ലഭഡികസാതതഡിനസാല് DDF അകക്കൗണ്ടഡിലക CUF അകക്കൗണ്ടഡിലക ലഭഡിപകണ്ട
കണ്സല്ടന്സഡിയുപട വഡിഹഡിതക ലഭഡിച്ചഡിടഡില.
08.03.2017 നറ്റ് KSFE ഡയറകര്കറ്റ്
കണ്സല്ടന്സഡിയുപട ബസാകഡി തുക അനുവദഡികണപമനറ്റ് ആവശര്യപപടറ്റ് ഇ-പമയഡില്
അയച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ആയതഡിനസാല് KSFE യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള 14 ലക്ഷക രൂപ ലഭഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
വകുപറ്റ് തുടര് നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. കണ്സല്ടന്സഡി സകബനഡിച്ചറ്റ് പചെലവുകളുക
DDF, CUF വഡിഹഡിതമടച്ചതഡിപന വഡിവരങ്ങളുക പരഡിപശസാധനകറ്റ് ഹസാജരസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-34) മമറന് ബപയസാളജഡി , മമപക്രസാ ബപയസാളജഡി & ബപയസാ പകമഡിസഡി വകുപറ്റ്
3.34.1) പപ്രസാജകറ്റ് പരഡിപശസാധന
പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ്

- Taxonomy and Genetic Characterization of Pelagic Copepods
(Crustacea) from the Marine Waters of the South West Coast

of India.
പപ്രസാജകറ്റ് ഇന്പവസഡിപഗറര്

- പഡസാ.എസറ്റ്.ബഡിപജസായറ്റ് നനന്

പകസാ- പപ്രസാജകറ്റ് ഇന്പവസഡിപഗറര് - പഡസാ.എക.ഹരഡികൃഷ്ണന്
ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി

- Ministry of Science & technology, Department of
Bio technology, Govt.of India.

സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര്

- BT/PR 4258/AAQ/3/525/2011 തഡിയതഡി 22.8.12

പപ്രസാജകറ്റ് അടങ്കേല്

- 44,22,909/-

a) ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി മുഴുവന് തുകയുക നല്കഡിയഡിടഡില.
പചെലവഴഡിച്ച തുക (വര്ഷക തഡിരഡിച്ചറ്റ് )
2012-13

23,53,149

2013-14

7,37,991

2014-15

5,69,073
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2015-16

5,62,896

2016-17

2,00,000

ആപക

44,22,909

ലഭഡിച്ച തുക (വര്ഷക തഡിരഡിച്ചറ്റ് )
2012-13

25,36,509

2016-17

10,32,128

ആപക

35,68,637

b) പസാസ്സറ്റ് ബു കറ്റ് എലസാ പരഖപപടുതലകളുക വരുതഡി ഹസാജരസാകഡിയഡിടഡില .
പപ്രസാജകഡിനുള്ള പസാസ്സബുകറ്റ് 14-15 നറ്റ് പശഷക പരഖപപടുതലകള വരുതഡിയതസായഡി
കസാണുനഡില.
(അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.67210700325).
പസാസ്സറ്റ് ബുകഡിപന
പൂര്ണ്ണമസായ
പരഖപപടുതല് അതര്യസാവശര്യമസാണറ്റ്. ആയതറ്റ് തയസാറസാകഡി ഓഡഡിറഡില് ഹസാജരസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
കൂടസാപത ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള 8,54,272/- രൂപ ലഭര്യമസാകസാന് പവണ്ട
നടപടഡി സകതീകരതീപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.34.2) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പൂര്ണ്ണമസായുക മകപറഡിയഡില .
പകസാഴറ്റ് പൂര്തഡിയസായഡി വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് നല്കസാനുള്ള പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തുക CUF ല്
നഡിനറ്റ് പഡിന്വലഡിച്ചറ്റ് പഡി.ഡഡി.അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിപക്ഷപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഈ ഇനതഡില്
22,400 രൂപ ഇനഡിയുക വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള മകപറഡിയഡിടഡില. വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
ക്രമ
വര്ഷക/പകസാഴറ്റ്
കുടഡികളുപട
പകസാഷന്
ആപക
നക.
എണ്ണക
ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് തുക
1

എക.ഫഡില്/2017

2

600

1200

2

എക.ഫഡില്/2012

2

600

1200

3

എക.എസറ്റ് സഡി/2012

2

1500

3000

4

എക.എസറ്റ് സഡി/2013

10

1500

15000

5

എക.എസറ്റ് സഡി/2013

2

1000

2000

ആപക

22,400

പമല് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് തുക മകപറ്റുനതഡിനറ്റ് ഒരു നഡിശ്ചഡിത തതീയതഡി നഡിശ്ചയഡിച്ചറ്റ് അറഡിയഡിപറ്റ്
നല്കുകയുക ആയതഡിനറ്റ് പശഷവുക
തുക മകപറസാതവരുപട തുക തഡിരഡിച്ചറ്റ് CUF ല്
ഒടുപകണ്ടതുണ്ടറ്റ്.
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3-35) യൂണഡിപവഴഡിറഡി മലബ്രറഡി .
3.35.1) Bibilometric Training Programme- പഹഡറ്റ് മവസറ്റ് പചെലവറ്റ്
അനുവദനതീയമസായതഡിലക അധഡികരഡിച്ചു - 14498/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് അകഗതീകരഡിക്കുനഡില .
Bibilometric
Training
Programme
നടത്തുനതഡിനസായഡി
26.05.2016 പല
Ac.A2/16208/2015--ാസാക നക. ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക 50,000/-രൂപ മുന്കൂര് അനുവദഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
(SR No. 01/2015-16, പചെകറ്റ് നക.096581/27.05.2015) ഈ ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക Honararium
+Travel, Tea, Refreshment and Lunch, contingency/Stationary/Consumable items
എനതീ പഹഡ്ഡുകളഡില് യഥസാക്രമക 20,000/-രൂപ, 25,000/-രൂപ, 5000/-രൂപ എനഡിങ്ങപന
ഉയര്ന പചെലവറ്റ് പരഡിധഡി നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. CB No.33/15-16 പ്രകസാരക ഈ മുന്കൂര് തുക
50494/- രൂപയുപട വക്കൗച്ചറുകള സഹഡിതക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ക്രമതീകരണ വക്കൗച്ചറുകള
പ്രകസാരമുള്ള കണകഡില് സര്വ്വകലസാശസാല നഡിശ്ചയഡിച്ചഡിട്ടുള്ള പഹഡറ്റ് മവസറ്റ് ഉടര്ന പചെലവറ്റ്
പരഡിധഡിയഡിലക അധഡികക തുക പചെലവഴഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. വഡിശദ വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
ക്രമതീകരണ
വക്കൗച്ചര് Honararium
പസറ്റുപമനഡിപല ക്രമ.നക +Travel

Tea, Refreshment

കണ്ടഡിജന്സഡി,
പസഷനറഡി മുതലസായവ

1

--

490

--

2

--

--

2183

3

--

--

3030

4

--

273

--

5

--

--

1200

6

--

--

2500

7

--

110

--

8

--

88

--

9

--

--

110

10

--

--

66

11

--

546

--

12

--

--

1838

13

6996

--

--

14

4000

--

--

15

--

33

--

16

--

40

--
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17

--

100

--

18

--

250

--

19

--

35

--

20

--

--

788

21

--

44

--

22

--

16

--

23

--

399

--

24

--

--

359

25

--

25000

--

ആപക

10996

27424

12074

അനുവദനതീയമസായ
ഉയര്ന പചെലവറ്റ് പരഡിധഡി

20000

25000

5000

ഇല

7424

7074

അധഡിക പചെലവറ്റ്

സര്വ്വകലസാശസാല ഉതരവറ്റ് പ്രകസാരക അനുവദനതീയമസായതഡിലക അധഡികക തുക പചെലവഴഡിച്ചതറ്റ്
സകബനഡിച്ച വഡിശദതീകരണക ആവശര്യപടതഡിനറ്റ് മറുപടഡി ലഭര്യമസാകഡിയതനുസരഡിച്ചറ്റ് അധഡിക
പചെലവുകള
ക്രമവല്കരഡിക്കുനതഡിനറ്റ്
യൂണഡിപവഴഡിറഡികറ്റ്
കതറ്റ്
നല്കഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്
എനറഡിയഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഓര്ഡര് ലഭഡിച്ചഡിടഡിലസാതതഡിനസാല് അധഡികമസായഡി പചെലവഴഡിച്ച
14498/-രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3-36) സ്ക്കൂള എന്വപയസാണ്പമനല് സഡതീസറ്റ്
3.36.1) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള തഡിരഡിപക മകപറ്റുനഡില
ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനറ്റ് ഓഫറ്റ് എന്വപയസാണ്പമനല് സഡതീസഡിപല പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് രജഡിസര്
പ്രകസാരക പകസാഴറ്റ് പൂര്തഡിയസാകഡിയ ധസാരസാളക വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികള പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ്
മകപറസാനുള്ളതസായഡി കസാണുന. വഡിശദസാകശങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
ക്രമ നക.
പകസാഴറ്റ് വര്ഷക
കുടഡികളുപട
തുക
ആപക
എണ്ണക
1

2010-12

8

500

4000

2

2009-11

6

1000

6000

3

2012-14

3

1500

4500

4

2013-15

2

1000

2000

ആപക

16500
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പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് തഡിരഡിപക നല്കസാനുള്ള വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികറ്റ് ഒരു നഡിശ്ചഡിത സമയക വപര
തുക സകതീകരഡികസാന് സമയക അനുവദഡിച്ചുപകസാണ്ടറ്റ് വഡിവരക നല്പകണ്ടതുക ആയതഡിനറ്റ് പശഷക
ബസാകഡി തുക CUF ല് ഒടുപകണ്ടതുമസാണറ്റ്.
3-37) ഇനര്നസാഷണല് സ്ക്കൂള ഓഫറ്റ് പഫസാപടസാണഡികറ്റ്
3.37.1) പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് നല്കഡിയഡില .
2010-15 ബസാച്ചറ്റ് എക.എസറ്റ്.സഡി (പഫസാപടസാണഡികറ്റ്) വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് പകസാഷന്
പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് നല്കുനതഡിനസായഡി തസാപഴ സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന കണ്ടഡിജനറ്റ് വക്കൗച്ചറുകള
പ്രകസാരക 26,000/-രൂപ യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിപച്ചങ്കേഡിലക 3 കുടഡികളകറ്റ് റതീ ഫണ്ടറ്റ് തുക
നല്കഡിയഡിടഡില. വഡിശദസാകശക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
സഡിബഡി.വക്കൗച്ചര്
നക./തതീയതഡി

തുക

റതീഫണ്ടറ്റ് നല്കസാനുള്ള
കുടഡികളുപട പപരറ്റ്

തുക

87/15-16/25.8.15

9000
ഹസാഫഡിസറ്റ്
(500
വതീതക
18 റഹസാന്.വഡി.എക.
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്)

1000

88/15-16/25.8.15

9000
പ്രദതീപറ്റ്.പക
(500
വതീതക
18
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്)

1500

89/15-16/25.8.16

8000
സഞ്ജയറ്റ് കുമസാര്
(500
വതീതക
16 പകസരഡി
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ്)

1500

ആപക

26000

4000

പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന കുടഡികളകറ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് തുക നല്കസാന് പവണ്ട
സകതീകരഡിക്കുകപയസാ അഥവസാ തുക CUF ല് തഡിരഡിച്ചടക്കുകപയസാ പചെപയണ്ടതസാണറ്റ്.

നടപടഡി

3.37.2) പപ്രസാജകറ്റ് പരഡിപശസാധന
പപ്രസാജകഡിപന പപരറ്റ് - Investigation of dopped copper oxide for P-Channel thin film
transister applications.
ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡി - DST
സസാങ്ഷന് ഓര്ഡര് നക/തതീയതഡി- SR/FTP/PS-151/2012 തതീയതഡി 11.11.2013
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പപ്രസാജകറ്റ് കസാലസാവധഡി - 27.11.2013 മുതല് 26.11.2016 വപര (3 വര്ഷക)
പപ്രസാജകറ്റ് തുക
- 27,60,000/പ്രന്സഡിപല് ഇന്പവസഡിപഗറര്- പഡസാ.സജഡി.പക.പജ, അസഡിസനറ്റ് പപ്രസാഫസര്
27.11.2013 മുതല് 28.8.2016 വപര ടഡി പപ്രസാജകറ്റ് നടപസാകഡിയതറ്റ് പസാലകസാടറ്റ്
വഡിപകസാറഡിയ പകസാപളജഡിലസാണറ്റ്.
29.8.2016 മുതലസാണറ്റ് ഈ പപ്രസാജകറ്റ് പഫസാപടസാണഡികറ്റ്
വകുപഡിപലകറ്റ് മകമസാറഡിയതറ്റ്. ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡികറ്റ് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള യു.സഡി പ്രകസാരക
28.8.2016 വപരയുള്ള പചെലവറ്റ്
- 2558888
29.8.2016 മുതല് 26.11.2016 വപരയുള്ള പചെലവറ്റ് - 202112
ആപക പചെലവറ്റ്
DST യഡില് നഡിനറ്റ് ലഭര്യമസായ ആപക തുക
ബസാകഡി ലഭഡികസാനുള്ള തുക

- 2760000
- 2250000
- 510000
=======

ഫണ്ടഡികഗറ്റ് ഏജന്സഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡികസാനുള്ള 5,10,000/- രൂപ ലഭര്യമസാകസാനുള്ള നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-38) ഫഡിസഡികല് ഓഷര്യസാപനസാഗഫഡി വകുപറ്റ്
3.38.1) മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
എസറ്റ്.ആര്.രജഡിസര് പ്രകസാരക അനുവദഡിച്ച തസാപഴ പറയുന മുന്കൂര് ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
എസറ്റ്.ആര്.നക

തുക

07/15-16/
22.2.2016

50,000.00

ആപക

50,000.00

പചെകറ്റ് നമ്പര്
389767/25.2.16

ആവശര്യക
നസാകറ്റ് സനര്ശനതഡിനറ്റ്
മുപനസാടഡിയസായഡി റഡിപയര് വര്ക്കുകള
പചെയ്യുനതഡിനസായഡി വകുപറ്റ്
പമധസാവഡികറ്റ് നല്കഡിയതറ്റ്

പകരള ഫഡിനസാന്ഷര്യല് പകസാഡറ്റ് പവസാളര്യക.1, ആര്ടഡികഡിള 99 പ്രകസാരവുക 04.10.2011 പല GO(P)
No. 419/Fin/2011 പ്രകസാരവുക പ്രപതര്യകസാവശര്യങ്ങളകസായഡി നല്കുന മുന്കൂര് തുകകള മൂനറ്റ്
മസാസതഡിനകക ക്രമതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. അലസാതപക്ഷക 18% പഡിഴപലഡിശ സഹഡിതക തുക
തഡിരഡിപക ഈടസാകണപമനക വര്യവസ പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
പമല് പരസാമര്ശഡിച്ച മുന്കൂര് തുക ചെടപ്രകസാരക തഡിരഡിപക ഈടസാക്കുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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3-39) ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന് വകുപറ്റ്
3.39.1) CUF ല് പണക ഒടുക്കുനതഡില് കസാലതസാമസക
ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന് വകുപഡില് പഡി.ഡഡി.അകക്കൗണ്ടഡിപല വരവറ്റ് മസാസങ്ങള മവകഡിയസാണറ്റ്
CUF പലകറ്റ് ഒടുക്കുനതറ്റ്. 2014-15 സസാമ്പതഡിക വര്ഷതഡിപല ജനുവരഡി, പഫബ്രുവരഡി, മസാര്ച്ചറ്റ്
മസാസങ്ങളഡിപല വരവറ്റ് ഏകപദശക 10 മസാസപതസാളക മവകഡിയസാണറ്റ് CUF ല് ഒടുകഡിയതറ്റ്. വഡിശദ
വഡിവരങ്ങള തസാപഴ പചെര്ക്കുന.
വരവറ്റ് മസാസക

ലഭഡിച്ച തുക

ഒടുപകണ്ട അവസസാന
തതീയതഡി

ഒടുകഡിയതറ്റ്- പചെകറ്റ്
നക/തതീയതഡി.

ജനുവരഡി 2015

699225/-

5.2.15

005014/ 12.11.15

പഫബ്രുവരഡി 2015

257252/-

5.3.15

005015/ 4.2.16

മസാര്ച്ചറ്റ് 2015

71370/-

5.4.15

005019/ 25.2.16

അതുപപസാപല 2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷപത പ്രതഡിമസാസ വരവുക CUF ല് ഒടുക്കുവസാന്
കസാലതസാമസക വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്.
വരവറ്റ് മസാസക

ലഭഡിച്ച തുക

ഒടുപകണ്ട അവസസാന
തതീയതഡി

ഒടുകഡിയതറ്റ്- പചെകറ്റ്
നക/തതീയതഡി.

ഏപ്രഡില് 2015

22893/-

5.5.15

005020/ 25.2.16

പമയറ്റ് 2015

12059/-

5.6.15

738471/ 14.3.16

ജൂണ് 2015

70640/-

5.7.15

738472/ 14.3.16

ജൂമല 2015

1202245/-

5.8.15

738476/22.3.16

ഓഗസറ്റ് 2015

35615/-

5.9.15

738477/22.3.16

പസപ്തകബര് 2015

54714/-

5.10.15

738478/22.3.16

ഒപകസാബര് 2015

21877/-

5.11.15

738479/6.4.16

നവകബര് 2015

66799/-

5.12.15

738480/6.4.16

ഡഡിസകബര് 2015

389105/-

5.1.16

738481/6.4.16

ജനുവരഡി 2016

1284316/-

5.2.16

738482/11.4.16
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പഫബ്രുവരഡി 2016

37875/-

5.3.16

738483/11.4.16

മസാര്ച്ചറ്റ് 2016

34624/-

5.4.16

738484/11.4.16

പ്രതഡിമസാസ വരവറ്റ് അടുത മസാസക 5-ാസാക തതീയതഡികറ്റ് മുമ്പസായഡി CUF ല് ഒടുക്കുവസാന്
നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.39.2) പഡി .ടഡി .എ ഫണ്ടറ്റ് വഡിഹഡിതക ലഭഡിച്ചഡിടഡില .
2015 പല അഡഡിഷന് ലഭഡിച്ച വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുപട PTA ഫണ്ടറ്റ് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡില് നഡിനക
വകുപഡിപലകറ്റ് മകമസാറഡിയഡിടഡില. വഡിശദ വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
പകസാഴറ്റ്

വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുപട
എണ്ണക

വഡിഹഡിതക

ആപക

ബഡി.പടകറ്റ്

31

1655

51305

എക.എസറ്റ്.സഡി

11

1105

12155

ആപക

63460

ഈ തുക CUF ല് നഡിനക മകമസാറുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.39.3) പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് പൂര്ണ്ണമസായുക വഡിതരണക പചെയഡിടഡില . മററ്റ് അപസാകതകള
2011-15 ബഡി.പടകറ്റ്, 2013-15 എക.എസറ്റ്.സഡി ബസാച്ചുകളുപട മലബ്രറഡി, ലസാബറ്റ്, പഹസാസല്
എനതീ ഇനങ്ങളഡിപല പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് തഡിരഡിപക നല്കുനതഡിനസായഡി മൂനറ്റ് ബഡില്ലുകളഡിലസായഡി
62000/- രൂപ CUF ല് നഡിനക ലഭഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഇതറ്റ് പൂര്ണ്ണമസായുക വഡിതരണക
പചെയഡിടഡില. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
തുക
ബസാച്ചറ്റ്
മസാറഡിയ തുക വഡിതരണക
വഡിതരണക
ബഡില് നക.
പചെയതറ്റ്
പചെയസാതതറ്റ്
21/15-16

23000/-

ബഡി.പടകറ്റ്
33x500

16500

15000

1500

എക.എസറ്റ്.സഡി
13x500

6500

5500

1000

(മലബ്രറഡി
പഡപപസാസഡിററ്റ്)
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22/15-16

16000/-

ബഡി.പടകറ്റ്
24x500

12000

10500

1500

എക.എസറ്റ്.സഡി
8x500

4000

4000

--

ബഡി.പടകറ്റ്
33x500

16500

15000

1500

എക.എസറ്റ്.സഡി
13x500

6500

5500

1000

62000

55500

6500

(പഹസാസല്
പഡപപസാസഡിററ്റ്)

23/15-16

23000/-

(ലസാബറ്റ്
പഡപപസാസഡിററ്റ്)

ആപക
തുക മകപറസാത വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളുപട വഡിവരക
കസാസ്സറ്റ്
പപരറ്റ്
ബഡി.പടകറ്റ്

എ.എസറ്റ്.സഡി

തുക

1. ബഡിപജന്ദ്ര കുമസാര്

1500/-

2. ബഡിതഡിന്.ബഡി

1500/-

3. അശകഡിന്.സഡി

1500/-

1. പഫബഡിന്.പക.പഫഡഡി

1000

2. മഡിഥുന്.പക.പമസാഹന്

1000/-

ആപക

6500/-

ഈ തുക നസാളഡിതുവപര മകപറസാതതഡിനസാല് CUF പലകറ്റ് അടവസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
മററ്റ് അപസാകതകള
1. അകകഡിറന്സറ്റ് രജഡിസറഡില് ഒപ്പു വയസാത തുക വഡിതരണക പചെയ്തു .
പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് വഡിതരണ രജഡിസറഡില് ഒപ്പുവയസാപത 'പപയ്ഡറ്റ് ' എന മസാതക
പരഖപപടുതഡി തുക വഡിതരണക പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ നടപടഡി പകരള ഫഡിനസാന്ഷര്യല് പകസാഡറ്റ്
പവസാളര്യക ഒനഡിപല ഫഡിനസാന്ഷര്യല് പ്രന്സഡിപളസഡിനറ്റ് വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. ആയതഡിനസാല് 12000/രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന. വഡിശദ വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
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കസാസ്സറ്റ്

പപരറ്റ്

ബഡി.പടകറ്റ്

എ.എസറ്റ്.സഡി

തുക

1. ആവഡിന് ആനണഡി

1500/-

2. ദഡിലതീപറ്റ്.പഡി

1500/-

3. ഫസാസഡില്.പഡി.എക.

1000/

4. രഞ്ജഡിതറ്റ്.ആര്

1000

5. പരസാഹഡിതറ്റ്

1500

6. സസാരങ്കേറ്റ് പ്രദതീപറ്റ്

1500

7. ഷഫതീന് ഹസാലഡി

1500

8. പസസാബഡിന്

1000

1. നഡിഷസാദറ്റ് അഹമദറ്റ്

1500

ആപക

12000/-

2. അകകഡിറന്സഡില് തതീയതഡി വച്ചറ്റ് ഒപഡിടുനഡില .

പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് തഡിരഡിപക വസാങ്ങുന വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളഡില് നഡിനക തതീയതഡിപയസാടുകൂടഡിയ
ഒപറ്റ് പകസാഷന് ഡഡിപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ് രജഡിസറഡില് പരഖപപടുത്തുനഡില.
3.39.4) മുന്കൂര് തുക ചെടപ്രകസാരക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
SR രജഡിസര് പ്രകസാരക വകുപറ്റ് പമധസാവഡികറ്റ് അനുവദഡിച്ചഡിട്ടുള്ള തസാപഴ പറയുന മുന്കൂര് തുക ചെട
പ്രകസാരക നഡിശ്ചഡിത സമയതഡിനകക ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
SR നക .
6/15-16/19.2.16

തുക
50000/----------ആപക 50000/========

പചെകറ്റ് നമ്പര്
680282/24.2.16

ഈ തുക NAAC അക്രഡഡിപറഷനുമസായഡി ബനപപട പമയഡിനനന്സഡിനസായഡി മകപറഡിയഡിട്ടുള്ള
തുകയസാണഡിതറ്റ്. പകരള ഫഡിനസാന്ഷര്യല് പകസാഡറ്റ്, പവസാളര്യക ഒനഡിപല 99-ാസാക ആര്ടഡികഡിള
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

111

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

പ്രകസാരക പ്രപതര്യക ആവശര്യതഡിനസായഡി അനുവദഡിക്കുന മുന്കൂറുകള 4.10.2011 പല
G.O(P)419/ധന പ്രകസാരക മൂനറ്റ് മസാസതഡിനകക ക്രമതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. അലസാത പക്ഷക തുക
പചെലവഴഡിച്ചഡില എനറ്റ് കണകസാകഡി തുക മകപറഡിയ തതീയതഡി മുതല് 18% പഡിഴപലഡിശ
സഹഡിതക ഈടസാപകണ്ടതുമസാണറ്റ്. ഈ തുക 18% പഡിഴപലഡിശ സഹഡിതക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.39.5) ഇ - ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് - തുക വഡിതരണക പചെയസാപത അവപശഷഡിക്കുന .
അര്ഹതയുള്ള വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് പഹസാസല് ഫതീസറ്റ്, ടമ്പ്യൂഷന് ഫതീസറ്റ് തുടങ്ങഡിയവ റതീ
ഇകപബഴറ്റ് പചെയ്യുനതഡിനസായഡി സര്കസാര് അനുവദഡിക്കുന തുകകളസാണറ്റ് ഇ -ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡിലൂപട
ലഭഡിക്കുനതറ്റ്. ഈ തുക അനുവദഡിച്ചു ലഭഡിക്കുന മുറകറ്റ് PD അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് മസാറഡി,
ബനപപടവര്കറ്റ്
അവഡിപടനഡിനക
വഡിതരണക
പചെയ്യുന
രതീതഡിയസാണറ്റ്
വകുപറ്റ്
അവലകബഡിച്ചഡിട്ടുളളതറ്റ്. എനസാല് സര്കസാര് ഇ-ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് അനുവദഡിച്ചു നല്കഡിയ
തുകയുക, വകുപറ്റ് PD അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് മസാറഡിയഡിട്ടുള്ള തുകയുക പൂര്ണ്ണമസായുക വഡിതരണക
പചെയഡിടഡില. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
ഇ - ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് (A/c No. 30845340294)
മുനഡിരഡിപറ്റ്

:

277,762-

തന്വര്ഷക വരവറ്റ്

:

780789

ആപക

:

1058551

പചെലവറ്റ്

:

584292

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

:

474259

PD അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് മസാറഡിയ തുക (A/c No. 57014606457)
മുനഡിരഡിപറ്റ്
:
പ്രപതര്യക അകക്കൗണ്ടറ്റ്എഴുതഡി
സൂക്ഷഡികസാതതഡിനസാല് ലഭര്യമല.
തന്വര്ഷക മസാറഡിയ തുക

:

583662

തന്വര്ഷക വഡിതരണക പചെയ തുക

:

185135

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

:

398527

രണ്ടറ്റ് ആണ്ടഡിലമസായഡി ഓഡഡിററ്റ് വര്ഷസാവസസാനക 872786/- രൂപ അര്ഹതപപടവര്കറ്റ് വഡിതരണക
പചെയസാപത അവപശഷഡിക്കുന.
വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകളുപട അര്ഹത നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചറ്റ് വകുപറ്റ്, സര്കസാരഡിപന അറഡിയഡിക്കുന
മുറയറ്റ് ലഭര്യമസാക്കുന തുക യഥസാസമയക അര്ഹതപപടവര്കറ്റ് വഡിതരണക പചെയസാതഡിരഡിക്കുനതറ്റ്
ക്രമവഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. നസാളഡിതുവപരയുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക എതയുക പവഗക അര്ഹതപപടവര്കറ്റ്
വഡിതരണക പചെയ്യുനതഡിനറ്റ് നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
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ഇ- ഗസാനറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് നഡിനറ്റ്, അകക്കൗണ്ടറ്റ് കതീപഡികഗറ്റ് ചെസാര്ജസായഡി 630/-രൂപ
12.3.2016 ല് ബസാങ്കേറ്റ് പഡബഡിററ്റ് പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ തുക തഡിരഡിപക മുതല്കൂട്ടുനതഡിനുക നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
ഇ-ഗസാനറ്റ്സഡിനറ്റ് ഒരു പ്രപതര്യക അകക്കൗണ്ടറ്റ് ഉള്ളതഡിനസാല് ബനപപട ബസാങ്കേഡില് നഡിനക
പചെകറ്റ് ബുകറ്റ് വസാങ്ങഡി രജഡിസസാര്, വസാര്ഡന് എനഡിവര്കറ്റ് ഇതഡില്നഡിനറ്റ് തപന പചെകറ്റ്
നല്കുന രതീതഡി അവലകബഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. PD അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് ടസാന്സ്ഫര് പചെയറ്റ് PD
പചെകറ്റ് വഴഡി transaction
നടത്തുനതറ്റ് കസാലതസാമസതഡിനുക, ഇ-ഗസാനറ്റ്സറ്റ്
വഡിതരണ
ബസാകഡിയുപട വഡിവരങ്ങള എടുക്കുനതഡിനുക തടസ്സക സൃഷ്ടഡിക്കുനണ്ടറ്റ്.
3.39.6) വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതസാപത പല തവണയസായുളള വസാങ്ങള ചെട വഡിരുദ്ധക - 182471/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന .
ഓഡഡിററ്റ്
വര്ഷതഡില് പകമഡികല്സക ഗ്ളസാസ്സറ്റ് പവപയഴക പല തവണകളഡിലസായഡി പല
സപ്പളയര്മസാരുപട പകല് നഡിനമസാണറ്റ് വകുപറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് . ഇതറ്റ് പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ്
മസാനുവലഡിപല വര്യവസകളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസാണറ്റ്. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
തുക
പചെലവഡിപന വഡിശദവഡിവരക
സഡി.ബഡി നക.
48/15-16

80838/-

21 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക വസാങ്ങഡിയതറ്റ്

78/15-16

7136/-

2 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക വസാങ്ങഡിയതറ്റ്

81/15-16

11653/-

ആല്ഫ പകമഡികല്സറ്റ്& ഡയഗപണസാസഡികഡില് നഡിനക
4 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക പകമഡികല്സറ്റ് വസാങ്ങഡിയതറ്റ്.

82/15-16

30264/-

10 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക വസാങ്ങഡിയതറ്റ്.

88/15-16

12020/-

ആല്ഫ പകമഡികല്സറ്റ്& ഡയഗപണസാസഡികഡില് നഡിനക
2 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക പകമഡികല്സറ്റ് വസാങ്ങഡിയതറ്റ്.

91/15-16

32526/-

4 വക്കൗച്ചറുകള പ്രകസാരക പകമഡികല്സറ്റ് വസാങ്ങഡിയതറ്റ്.

92/15-16

8034/-

വഡിഷന്
സയനഡിഫഡികറ്റ്
പകമഡികല്സറ്റ് വസാങ്ങഡിയതറ്റ്.

ആപക

അങ്കേമസാലഡിയഡില്

നഡിനക

182471/-

പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപല അനക്ഷര് I (IV) 1 പ്രകസാരക ഈ മസാനുവലഡിപല വര്യവസകള
CUSAT നറ്റ് ബസാധകമസാണറ്റ്. പര്പച്ചസറ്റ് റൂളസറ്റ് അനുസരഡിച്ചറ്റ് ഒരു വര്ഷതഡില് ആവശര്യമസായഡി
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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വരുന സസാധനങ്ങളുപട വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതഡി (ഖണഡിക 6.1), ഒരു
സസാമ്പതഡികവര്ഷതഡിപലകറ്റ് ആവശര്യമസായവ ഒറതവണയസായഡി പവണക വസാങ്ങുവസാന്.
ഖണഡിക 7.7 പ്രകസാരക ഒരു ലക്ഷക രൂപയഡില് അധഡികക മൂലര്യക വരുന സസാധനങ്ങള
വസാങ്ങുനതഡിനറ്റ് പടണ്ടര് ക്ഷണഡികണക. എനസാല് Chemicals & Glass wares എനയഡിനക
സസാധനങ്ങള ഈ ചെടങ്ങളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസായസാണറ്റ് വകുപറ്റ് വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. പല തവണയസായഡി
ഒപരയഡിനക സസാധനങ്ങള വസാങ്ങുനതറ്റ് നഷ്ടസസാധര്യത കൂട്ടുനണ്ടറ്റ്.
സസാധനങ്ങള പസസാകഡിപലടുതറ്റ്, ഇന്പവസായ്സഡില് പസസാകറ്റ് എന്ടഡി സര്ടഡിഫഡിപകഷന്
നടതഡിയതഡിനറ്റ് പശഷക മസാതപമ ബഡില് തുക നല്കുവസാന് പസാടുള (ഖണഡിക 12.22) എനസാല്
പമല് പര്പച്ചസകളഡിപല വക്കൗച്ചറുകളഡിപലസാനഡിലക ഇപ്രകസാരക പസസാകറ്റ് എന്ടഡി സസാക്ഷര്യ പതക
പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില.
പമല് പരസാമര്ശങ്ങളുപട അടഡിസസാനതഡില് 182471/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ്
തടസ്സപപടുത്തുന.
3-40) യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഗസറ്റ് ഹക്കൗസറ്റ്
3.40.1) അതഡിഥഡിഭവനഡിപല മുറഡി ഉപപയസാഗശൂനര്യമസായഡി കഡിടക്കുനതു സകബനഡിച്ചറ്റ്
(1) അതഡിഥഡിഭവനഡിപല റൂക നക.6, SBT യറ്റ് ATM സസാപഡിക്കുനതഡിനറ്റ് നല്കഡിയഡിരുന.
ബസാങ്കേഡിപന പുതഡിയ ശസാഖ കുസസാറഡില് സസാപഡിതമസായപതസാപട ATM പമല് മുറഡിയഡില് നഡിന മസാറഡി
സസാപഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. എനസാല് ഇപപസാഴുക പ്രസ്തുത മുറഡി ഉപപയസാഗപയസാഗര്യമസാകഡിയഡിടഡില. ഈ
അപസാകത 12-13 വര്ഷപത ഓഡഡിററ്റ് പനസാട്സഡില് പരസാമര്ശഡിച്ചഡിരുപനങ്കേഡിലക നസാളഡിതുവപര ഒരു
നടപടഡിയുക സകതീകരഡിച്ചഡിടഡില.
(2) ഗസറ്റ് ഹക്കൗസഡില് തസാമസഡിക്കുന അതഡിഥഡികളകറ്റ് നല്കുന പസവനങ്ങപള സകബനഡിച്ചറ്റ്
പരസാതഡികളുക നഡിര്പദ്ദേശങ്ങളുക പരഖപപടുത്തുനതഡിനറ്റ് ഒരു രജഡിസര് റഡിസപ്ഷനഡില്
സൂക്ഷഡിപകണ്ടതസാപണനക, മുറഡികളഡില് തസാമസഡിക്കുനവപര കസാണസാപനത്തുന സനര്ശകരുപട
പപരുവഡിവരവുക സമയവുക പരഖപപടുത്തുന മപറസാരു രജഡിസര് സൂക്ഷഡികണപമനക 12-13 പല
ഓഡഡിററ്റ് പനസാട്സഡില് നഡിര്പദ്ദേശമുണ്ടസായഡിരുപനങ്കേഡിലക ആയതറ്റ് ഇതുവപര പസാലഡികപപടഡിടഡില.
3.40.2) ഗസറ്റ് ഹക്കൗസറ്റ് രജഡിസര് സൂക്ഷഡിക്കുനതഡില് അപസാകത
തസാമസകസാരുപട
രജഡിസര്
സൂക്ഷഡിക്കുനതഡില്
അപസാകതകള
ശ്രദ്ധയഡില്പപട്ടു.
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട 19.7.97 പല GS.1/21729/95-ാസാക നമ്പര് യു.ഒ പ്രകസാരക ചെഡില പ്രപതര്യക
വര്യക്തഡികളകറ്റ് ഗസറ്റ്ഹക്കൗസഡില് സക്കൗജനര്യ തസാമസക അനുവദഡികസാവുനതസാണറ്റ് . എനസാല് ഗസറ്റ്
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഹക്കൗസറ്റ് രജഡിസറഡില്
പല പപരുകളക്കുക പനപര RENT FREE എനറ്റ് മസാതക
എഴുതഡിയഡിരഡിക്കുന.
ഏതറ്റ് സസാഹചെരര്യതഡിലസാണറ്റ്
ടഡി വര്യക്തഡികറ്റ് സക്കൗജനര്യ തസാമസക
അനുവദഡിച്ചതറ്റ് എനറ്റ് നഡിര്ബനമസായഡിട്ടുക പരഖപപടുതണക.
ചെഡില പപരുകളകറ്റ് പനപര
സക്കൗജനര്യമസാപണനറ്റ് പരഖപപടുതഡിയഡിട്ടുമഡില. തുക ഒടുകഡിയതഡിപന വഡിവരങ്ങളുക പചെര്തഡിടഡില.
ചെഡില സക്കൗജനര്യ തസാമസക അനുവദഡിച്ച വര്യക്തഡികളുപട, ആയതഡിപന അനുമതഡി പതക
ഹസാജരസാകഡിയഡില. പമല് അപസാകതകള തഡിരുതസാന് നഡിര്പദ്ദേശഡിക്കുന.
3-41) സ്കൂള ഓഫറ്റ് എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്
3.41.1) പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീ ഫണ്ടറ്റ് തുക പൂര്ണ്ണമസായഡി വഡിതരണക പചെയഡിടഡില .
2015-16 വര്ഷപത കണ്ടഡിജനറ്റ് വക്കൗച്ചറുകള പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് പകസാഷന്
പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീ ഫണ്ടറ്റ് നലകുനതഡിനസായഡി യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഓഫതീസഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ച തുകകള
ബനപപട വഡിദര്യസാര്ത്ഥഡികളകറ്റ് വഡിതരണക പചെയതസായഡി പകസാഷന് പഡപപസാസഡിററ്റ് റതീഫണ്ടറ്റ്
രജഡിസറഡില് പരഖപപടുതഡിയഡിടഡില. വഡിശദസാകശക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
സഡി.ബഡി.നക./തതീയതഡി
തുക
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില് നഡിനറ്റ് ലഭഡിച്ച
പചെകറ്റ് നക./തതീയതഡി
139/15-16/ 25.6.15

2000/-

334701/13.7.15

144/15-16/ 29.6.15

15000

334716/22.7.15

153/15-16/ 2.7.15

4000/-

334716/22.7.15

161/15-16/ 7.7.15

23000/-

334716/ 22.7.15

241/15-16/26.8.15

17000/-

334881/18.11.15

246/15-16/ 28.8.15

2000/-

334793/17.9.15

342/15-16/ 26.10.15
ആപക

1000/334887/20.11.15
(Excess fee refunded)
64000/-

പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന തുക വഡിതരണക പചെയസാന് പവണ്ട നടപടഡി സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.41.2) മുന്കൂര് സമയബനഡിതമസായഡി ക്രമതീകരഡികസാതതഡിനറ്റ് പഡിഴപലഡിശ ഈടസാകഡിയഡില .
4.10.2011 പല GO(P)No.419/2011/ധന പ്രകസാരക മുന്കൂര് മകപറഡി മൂനറ്റ് മസാസതഡിനകക
ക്രമതീകരഡിച്ചഡിപലങ്കേഡില് 18% പലഡിശ ഈടസാപകണ്ടതുക 4.10.2011 നറ്റ് മുന്പറ്റ് എടുതഡിട്ടുള്ള
മുന്കൂറുകളകറ്റ് GO(P)No.1035/2000/ധന തതീയതഡി.19.7.2000 പ്രകസാരക ബസാങ്കേറ്റ് പലഡിശയുക
ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്. 2015-16 വര്ഷപത വര്ഷപത എസറ്റ്.ആര് രജഡിസര് പ്രകസാരക ചുവപട
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന മുന്കൂറുകള ക്രമതീകരഡിച്ചഡിട്ടുപണ്ടങ്കേഡിലക
ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില. വഡിശദവഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
എസറ്റ്.ആര്. മുന്കൂര്
നക. തതീയതഡി എടുത
തുക

മുന്കൂര്
ഉപദ്ദേശര്യക

നഡിശ്ചഡിത സമയപരഡിധഡിക്കുള്ളഡില്

എടുതതഡിപന തുക ക്രമതീകരഡിച്ച വതീഴ്ച വരുതഡിയ
സഡിബഡി.
ദഡിവസങ്ങള
നക./തതീയതഡി/തുക

26/073,00,000/ Advance for conducting 117/15-16/
08/27.2.08 mechanical workshop for I 11.6.15/301743
year
B.Tech
students
given to HOD

ഈടസാപകണ്ട
പലഡിശ തുക
2662
ദഡിവസങ്ങള
@8%
175036/-

10/1450,000/- Advance for renewing the 183/15-16/
135 ദഡിവസങ്ങള
15/17.3.15
Indian Journal periodicals 29.7.15/50,000/ @18%
for 2015 given to Smt. 3329/Tanooja,
Assistant
Librarian
7/1485,000/- Conducting
Annual 261/15-16/
240 ദഡിവസങ്ങള
15/15.1.15
Technical Extra vaganza 11.9.15/85200/- @18%
Xplender 2015 given to
10060
Dr. Biju N Assistant
Professor, Mechanical
17/1147,466/- Travel grant to K.K.Sajeev 360/15-16/
12/12.9.11
Associate
Professor, 4.11.15/47466
Dept.of
Mechanical
Engineering.

1515
ദഡിവസങ്ങള
@8%
15761

6/1579,500/- Paid to Raphika.P.M, 441/15-16/
16/11.9.15
Research Scholar under 1.1.16/75900/faculty inprovement fort
attending
International
conference.

113 ദഡിവസങ്ങള
@18%
4430/-

ആപക തുക

208616/-

പമല് സൂചെഡിപഡിച്ചഡിരഡിക്കുന മുന്കൂര് തുകകള സമയബനഡിമസായഡി ക്രമതീകരഡികസാതതഡിനസാല്
ബനപപടറ്റ് ഉപദര്യസാഗസരഡില് നഡിനറ്റ് വതീഴ്ച വരുതഡിയ ദഡിവസങ്ങളുപട പഡിഴപലഡിശ ഈടസാകഡി
സര്വ്വകലസാശസാല ഫണ്ടഡില് അടവസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3-42) കുഞസാലഡി മരയസാര് സ്കൂള ഓഫറ്റ് മമറന് എഞഡിനതീയറഡികഗറ്റ്
3.42.1) അണ് എപകസായഡി പചെമ്പര് - പപ്രസാജകറ്റ്
കപല് എഞഡിന് റൂക ശബ്ദ നഡിയന്ത്രണ സകവഡിധസാനക വഡികസഡിപഡിക്കുനതഡിനുള്ള ഒരു പ്രജകറ്റ്
എന നഡിലയഡില് അണ് എപകസായഡി പചെമ്പര് എന പപരഡില് ഒരു പപ്രസാജകറ്റ് തുടങ്ങഡി. ഇതഡിപന
നടതഡിപഡിനറ്റ് DDF ല് നഡിനക സ്കൂള കക്കൗണ്സഡില് തതീരുമസാനക നക.105/3.12.15 പ്രകസാരക 3
ലക്ഷക രൂപ പചെകറ്റ് നക. 509955/തതീ.21.12.15 പ്രകസാരക അനുവദഡിക്കുകയുക ഇതഡില് 2,48,748/രൂപ 15-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷക പചെലവഴഡിക്കുകയുക പചെയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. ഈ പപ്രസാജകറ്റ് 16-17 ലക
തുടരുനപവങ്കേഡിലക ഇതഡിപന പചെലവറ്റ് പരഖകള മുഴുവന് വക്കൗച്ചറുകള ആയഡി DDF പലവക
വക്കൗച്ചറുകള ആയഡിടസാണറ്റ് സൂക്ഷഡിക്കുനതറ്റ്. ഇതറ്റ് ഒരു പപ്രസാജകറ്റ് ആയഡി കണകസാകഡി പപ്രസാജകറ്റ്
ഫയല് തുടങ്ങുകയുക പചെലവു വക്കൗച്ചറുകളുപട പകസാപഡികള സഹഡിതക പചെലവുകള സൂക്ഷഡിക്കുവസാനുക
വസാങ്ങുന ഇനങ്ങള പസസാകറ്റ് രജഡിസറഡില് എടുക്കുവസാനുക നഡിര്പദ്ദേശഡിച്ചഡിട്ടുണ്ടറ്റ് . ഈ പപ്രസാജകറ്റ്
DDF നറ്റ് അധഡിക പചെലവറ്റ് വരുത്തുനതസാകയസാല് യൂണഡിപവഴഡിറഡിയഡില് നഡിപനസാ മപറപതങ്കേഡിലക
ഏജന്സഡികളഡില് നഡിപനസാ ഇതഡിനസാവശര്യമസായ
ഫണ്ടറ്റ് കപണ്ടത്തുവസാന് നടപടഡി
സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3.42.2) പഡി . ടഡി . എ ഫണ്ടറ്റ് , ഡഡിപസാര്ട്ടുപമനഡിപന PTA അകക്കൗണ്ടഡില് വരവറ്റ് വനഡിടഡില .
യൂണഡിപവഴഡിറഡിയുപട ഉതരവറ്റ് നക. Accts.I/A4/PTA Vol.4 തതീയതഡി 15/12/2016
പ്രകസാരക 2015 അഡഡിഷപന പഡി.ടഡി.എ ഫണ്ടറ്റ് 1,32,400 രൂപയുക 2016 അഡഡിഷപന പഡി.ടഡി.എ
ഫണ്ടറ്റ് 1,04,400 രൂപയുക ആപക 2,36,800 രൂപ കുഞസാലഡി മരകസാര് സ്കൂള ഓഫറ്റ് മമറന്
എഞഡിനതീയരഡികഗഡിപന പഡി.ടഡി.എ അകക്കൗണ്ടഡിപലകറ്റ് ടസാന്സ്ഫര് പചെയ്യുനതഡിനറ്റ് ഉതരവസായഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .
എനസാല് നസാളഡിതുവപര ടഡി തുക PTA ഫണ്ടറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് ആയ SBT, CUSAT ബ്രസാഞഡിപല
67072315443 അകക്കൗണ്ടഡില് വരവറ്റ് വനഡിടഡില. ഈ തുക അകക്കൗണ്ടഡില് ലഭര്യമസാക്കുനതഡിനുള്ള
നടപടഡികള സകതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്.
3-43) പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി പകസാപളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എന്ജഡിനഡിയറഡികഗറ്റ് , കുടനസാടറ്റ് ( കുപസകറ്റ് )
3.43.1) വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതസാപത പല തവണയസായഡി പസഷനറഡി
സസാധനങ്ങള വസാങ്ങഡിയതറ്റ് - ക്രമവഡിരുദ്ധക - 134059/- രൂപ തടസ്സപപടുത്തുന
ഓഡഡിററ്റ് വര്ഷതഡില് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള വസാങ്ങുനതഡിനസായഡി പചെലവു പചെയ
തുകകളുപട വഡിവരക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
CB.No.

Cheque No.

Amount

41/15-16 733074/27.5.15 52058

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

Invoice No.

Supplier

Amount

3440/6.3.15

KSCCF Ltd.

1528

3441/6.3.15

-do-

11090
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2899/9.3.15

SH
papermart

10200

2954/18.3.15

-do-

19875

3088/313.15

-do-

9365
52058

79/15-16 733098/6.7.15 10125

3000/22.4.15

82/15-16 728277/19.8.15 9250

860/7.5.15

134/1516

728293/15.9.15 6072
1067/15.8.15
(പസഷനറഡി
സസാധനങ്ങള
കറ്റ് 4512/രൂപയുക മററ്റ്
പചെലവുകള
കറ്റ് 1560/രൂപയുക)

162/1516

728304/24.9.15 38960

-do-

10125

വഡിദര്യസാരകഭക
ബുകസസാള

9250

SH
papermart

4512

1303/8.7.15

-do-

11050

1304/8.7.15

-do-

10410

1325/3.10.15

-do-

14000

1385/31.8.15

-do-

3500
38960

163/1516

728304/24.9.15 7254

965/24.7.15

-do-

5684

1198/17.8.15

-do-

1570
7254

271/1516

728370/15.1.16 11900

1537/16.9.15

-do-

2650

2760/15.1.16

-do-

9250
11900

ആപക

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപന അനുബനക 1(IV)1 പ്രകസാരക ഈ മസാനുവലഡിപല വര്യവസകള
പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഓഫറ്റ് സയന്സറ്റ് & പടപകസാളജഡികറ്റ് ബസാധകമസാണറ്റ്. ഖണഡിക 6.1
പ്രകസാരക ഒരു സസാമ്പതഡിക വര്ഷപതകറ്റ് സസാപനതഡിപലകറ്റ് ആവശര്യമസായഡിവരുന
സസാധനങ്ങളുപട വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതഡിപവണക വസാങ്ങള നടപതണ്ടതറ്റ്.
എനസാല് പമല് വഡിവരഡിച്ച പചെലവറ്റ് സൂചെഡിപഡിക്കുനതറ്റ് ഇതരതഡില് വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ
നഡിര്ണ്ണയക നടതസാപത പല തവണയസായഡിടസാണറ്റ് പസഷനറഡി സസാധനങ്ങള വസാങ്ങഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് .
പസഷനറഡി ഇനങ്ങള വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതസാവുന ഒരഡിനമസായതഡിനസാല്,
പല തവണയസായുള്ള വസാങ്ങലകള യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടഡിനറ്റ് നഷ്ടക വരുത്തുനണ്ടറ്റ്.
ഖണഡിക 7.5 പ്രകസാരക ഒരു ലക്ഷതഡിലധഡികക തുക വരുന വസാങ്ങലകള പടണ്ടര്
മുഖസാന്തഡിരമസാണറ്റ് വസാപങ്ങണ്ടതറ്റ്. പസഷനറഡി ഇനക തപന പല തവണകളസായഡി വസാങ്ങഡിയതഡിനറ്റ്
134059/- രൂപ പചെലവറ്റ് വനഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. വസാര്ഷഡിക ആവശര്യകതസാ നഡിര്ണ്ണയക നടതഡി പസഷനറഡി
സസാധനങ്ങള പടണ്ടര് ക്ഷണഡിച്ചസാണറ്റ് വസാപങ്ങണ്ടഡിയഡിരുനതറ്റ്. പസസാര് പര്പച്ചസറ്റ് മസാനുവലഡിപല
വര്യവസകളകറ്റ് വഡിരുദ്ധമസായുള്ള ഈ വസാങ്ങള നടപടഡി സകബനഡിച്ചറ്റ് വഡിശദതീകരണക
ലഭര്യമസാകസാതതഡിനസാല് 134059/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.43.2) കകസാറഡി പവസറ്റ് / ഡസറ്റ് ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് പവള്ളപകടറ്റ് ഒഴഡിവസാകല് - അപസാകതകള 162425/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന
CB.No 131/15-16 പചെകറ്റ് നക.നമ്പര് 728282/24.08.15 രൂപ. 1,62,425/പകസാപളജഡിപന നടവഴഡിയഡിപല പവള്ളപകടറ്റ് ഒഴഡിവസാക്കുനതഡിനറ്റ്, കകസാറഡി പവസറ്റ്, കകസാറഡി പവസറ്റ്
ഡസറ്റ് എനഡിവ ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ്, നടവഴഡി ഫഡിലറ്റ്ങ പചെയതഡിനറ്റ് ശ്രതീ.പജസാഷഡി വര്ഗതീസറ്റ് എനയസാളകറ്റ്
നല്കഡിയഡിട്ടുള്ള തുകയസാണഡിതറ്റ്.
പചെലവഡിപന വഡിശദ വഡിവരവുക നഡിര്വ്വഹണതഡിപല
അപസാകതകളുക ചുവപട പചെര്ക്കുന.
വക്കൗച്ചര് 1 - കകസാറഡി പവസറ്റ് 12 പലസാഡറ്റ് x 7500= 90000
കകസാറഡി ഡസറ്റ് 8 പലസാഡറ്റ് x 8000 = 64000
154000
വക്കൗച്ചര് 2- പജ.സഡി.ബഡി ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ്
കകസാറഡി പവസറ്റ് ഉറപഡിച്ചതഡിനറ്റ്
ആപക

= 8425
= 162425

1) എസഡിപമററ്റ് എടുതറ്റ് ആവശര്യമസായ കകസാറഡിപവസഡിപന അളവറ്റ് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചഡിടഡില .
പവള്ളപകടറ്റ് ഒഴഡിവസാക്കുനതഡിനറ്റ് നടവഴഡിയുപട പലവല് എടുതറ്റ് ആവശര്യമസായ കകസാറഡി
പവസ്റഡിറഡിപന അളവറ്റ് നഡിര്ണ്ണയഡിച്ചഡിടഡില. ഫഡിലറ്റ്ങ പചെയ കകസാറഡി പവസഡിപന അളവറ്റ്
സസാക്ഷര്യപപടുതഡിയഡിടഡില.
ആപക കകസാറഡി പവസറ്റ് 20 പലസാഡറ്റ് ഈ പ്രവൃതഡികസായഡി ഉപപയസാഗഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതസായഡി വക്കൗച്ചര്
പ്രകസാരക കസാണുനപണ്ടങ്കേഡിലക ഇതഡിപന കൃതര്യത, ക്ഷമതയുള്ള ഒരു അധഡികസാരഡി (എഞഡിനതീയര്)
സസാക്ഷര്യപപടുതഡിയഡിടഡില.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2) പടണ്ടര് ക്ഷണഡിച്ചഡിടഡില .
എസഡിപമററ്റ് തയസാറസാകഡി, പ്രവൃതഡി നഡിര്വ്വഹണക നടത്തുനതഡിനറ്റ് പടണ്ടര് ക്ഷണഡികസാപതയസാണറ്റ്
ഈ പ്രവതഡി നടതഡിയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്. പ്രവൃതഡി നഡിര്വ്വഹണക നടത്തുനതഡിനറ്റ് ശ്രതീ.പജസാഷഡി വര്ഗതീസറ്റ്
എനയസാപള എങ്ങപനയസാണറ്റ് പതരപഞടുതതറ്റ് എനറ്റ് വര്യക്തമല.
3) കകസാറഡി ഡസറ്റ് സമപ്ലൈ പചെയ തതീയതഡിയുക , അതറ്റ് നടവഴഡിയഡില് ഉറപഡിച്ച തതീയതഡിയുക
പപസാരുതപപടുനഡില .
വക്കൗച്ചര് നക.1 പ്രകസാരക പ്രവൃതഡികസായഡി കകസാറഡി ഡസറ്റ് സമപ്ലൈ പചെയഡിട്ടുള്ളതറ്റ് 10/07/2015 (12
പലസാഡറ്റ്) 12/07/2015 (8 പലസാഡറ്റ്) എനഡിങ്ങപനയസാണറ്റ്.
എനസാല് ഈ കകസാറഡി ഡസറ്റ്
നടവഴഡിയഡില് പജ.സഡി.ബഡി ഉപപയസാഗഡിച്ചറ്റ് ഉറപഡിച്ചതസായഡി വക്കൗച്ചര് നക. 2 പ്രകസാരക 5.7.2015,
06.07.2015 എനതീ ദഡിവസങ്ങളഡിലസാപണനറ്റ് കസാണുന. കകസാറഡി ഡസറ്റ് സമപ്ലൈ പചെയതഡിനറ്റ് മുമ്പറ്റ്
നടവഴഡിയഡില് ഇതറ്റ് ഫഡിലറ്റ്ങ പചെയറ്റ് ഉറപഡിച്ചതറ്റ് എങ്ങഡിപന എനറ്റ് വര്യക്തമല. ആയതഡിനസാല്
162425/- രൂപയുപട പചെലവറ്റ് തടസ്സപപടുത്തുന.
3.43.3) പ്രപതര്യക ആവശര്യങ്ങളകസായഡി അനുവദഡിച്ച മുന്കൂറുകള ക്രമതീകരഡിച്ചഡിടഡില .
2015-16 വര്ഷപത എസറ്റ്.ആര് രജഡിസര് പരഡിപശസാധഡിച്ചതഡില് തസാപഴ
അഡകസാന്സകള അഡ്ജസറ്റ് പചെയതസായഡി കസാണുനഡില.
ക്രമ എസറ്റ്.ആര്.നക.
പചെകറ്റ്
തുക
ആവശര്യക
യു.ഒ.നക.
നക.
നക
തതീയതഡി.
.തതീയതഡി
1

SRB/031/UEP/
23.1.2016

728353/ 1,55,000
23.1.2016

2

05/15-16/17.2.16 728376/
23.2.2016

50,000

പറയുന

മമനര് വര്ക്കുകള U.Ono.CUCEK/A
8/2000 Minor
works dt:19.1.16
given to
University
Engineer
നസാകറ്റ് റതീ അക്രഡഡിററ്റ്ഷന്
എകര്മസസറ്റ്

UEU/2951/15-16
1.8.2015 given to
Principal Sri
Sreejith P S

2,05,000
പകരള ഫഡിനസാന്ഷര്യല് പകസാഡറ്റ് Vol.I Art.99 പ്രകസാരക പ്രപതര്യക ആവശര്യങ്ങളകറ്റ് പവണ്ടഡി
നല്കുന മുന്കൂറുകള 3 മസാസതഡിനകക ക്രമതീകരഡിപകണ്ടതസാണറ്റ്. അലസാത പക്ഷക തുക
മകപറഡിയ തതീയതഡി മുതല് 18% പഡിഴപലഡിശ സഹഡിതക തുക തഡിരഡിപക ഈടസാപകണ്ടതസാണറ്റ്.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഭസാഗക 4
പപസാതു വഡിവരങ്ങളുക
ഓഡഡിററ്റ് പ്രതര്യവപലസാകനവുക

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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4.1) ഓഡഡിററ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്
ഫതീസഡിനതഡിലളള വരവുക മററ്റ് തനതറ്റ് വരവുക
(-)തന് വര്ഷക തഡിരഡിപക നല്കഡിയ ഫതീസറ്റ്

73,81,93,402.00
1,72,77,877.00
72,09,05,525.00

(+) കണ്സല്ടന്സഡി വരവറ്റ്

40,61,721.00
72,49,67,246.00

ഓഡഡിററ്റ് ചെസാര്ജറ്റ് @ 1%

72,49,672.46
72,49,672.00

4.2)ഓഡഡിററ്റ് ചെസാര്ജറ്റ് അടകസാന് ബസാകഡി നഡില്ക്കുനതഡിപന വഡിവരങ്ങള
2011-12

34,19,228.00

2012-13

48,50,674.00

2013-14

54,59,962.00

2014-15

61,14,394.00

2015-16

72,49,672.00
ആപക

2,70,93,930.00

2008-09 മുതല് 2010-11 വപരയുള്ള ഓഡഡിററ്റ് ചെസാര്ജറ്റ് തുകയസായ 1,05,59,545/- രൂപ
08.03.2016 പല പചെലസാന് നക. 325 പ്രകസാരക എറണസാകുളക ജഡിലസാ ടഷറഡിയഡില്
അടവസാകഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ്. 2011-12 മുതല് 2015-16 വപര കുടഡിശഡികയസായഡിട്ടുളള 2,70,93,930/- രൂപ
00-7060-110-99-ഓഡഡിററ്റ് ചെസാര്ജറ്റ് എന ശതീര്ഷകതഡില് ടഷറഡിയഡില് അടവസാകഡി, പചെലസാപന
അസല് പകര്പറ്റ് പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറകര്കറ്റ് അയച്ചു പകസാടുപകണ്ടതസാണറ്റ് .
4.3) ഓഡഡിററ്റ് പ്രതര്യവപലസാകനക

4.3.1)സകക്ഷഡിപ്ത വഡിവരക
ഓഡഡിററ്റ് വര്ഷപത ആപക വരവറ്റ്

2,45,26,99,344.00

ഓഡഡിററ്റ് വര്ഷപത ആപക പചെലവറ്റ്

2,22,64,12,625.00

വരവഡിനങ്ങളഡിലളള നഷ്ടക

54,476.00

പചെലവഡിനങ്ങളഡിലളള നഷ്ടക/ഓഡഡിറഡില്
അകഗതീകരഡികസാത തുക

73,82,695.00

ഓഡഡിറഡില് തടസ്സപപടുതഡിയ തുക

58,30,565.00

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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4.3.2) വര്യക്തമസായ നഷ്ടതഡിപന വഡിവരക .
(i) വരവറ്റ് - പചെലവറ്റ്
ഖണഡിക
വരവഡില്
നഷ്ടക
തുക (രൂപ)
3.30.1

54476.00

പചെലവഡില്
നഷ്ടക തുക
(രൂപ)

ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസന്

-- പഡസാ. പക. വനജ,
വകുപറ്റ് പമധസാവഡി, ഹഡിനഡി വകുപറ്റ്

3.18.1

70380.00 ശ്രതീമതഡി. സതഡി.പഡി.

3.18.2

54325.00 യൂണഡിപവഴസഡിറഡി എന്ജഡിനഡിയര്

3.18.4

28560.00

3.18.5

9391.00

3.18.6

1728540.00

3.18.11

5454999.00

3.18.14

22002.00

3.35.1

14498.00 പഡസാ. സഡി. ബതീന,

യൂണഡിപവഴസഡിറഡി മലബ്രറഡിയന്
(ഇന്-ചെസാര്ജറ്റ്)
ആപക

(ii)

54,476.00

73,82,695.00

തടസ്സപപടുതഡിയ തുകകള
ഖണഡിക

തുക (രൂപ)

3.6

ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസന്

259604.00 ശ്രതീ.പസബസാസര്യന് ഔപസഫറ്റ്, ഫഡിനസാന്സറ്റ്
10800.00 ഓഫതീസര്

3.4
3.19.2

256038.00 പഡസാ. സജതീവന്. ടഡി.പഡി, അസഡിസനറ്റ്
പപ്രസാഫസര്, എന്.സഡി.എ.എ.എച്ചറ്റ്

3.19.2

182000.00 പഡസാ. വതമ പജസാസഫറ്റ്, അപസസാസഡിപയററ്റ്
പപ്രസാഫസര്, എന്.സഡി.എ.എ.എച്ചറ്റ്

3.19.3

1219837.00 പഡസാ. സജതീവന്. ടഡി.പഡി, അസഡിസനറ്റ്
പപ്രസാഫസര്, എന്.സഡി.എ.എ.എച്ചറ്റ്

3.19.3

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

984536.00 പഡസാ. വതമ പജസാസഫറ്റ്, അപസസാസഡിപയററ്റ്
പപ്രസാഫസര്, എന്.സഡി.എ.എ.എച്ചറ്റ്
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3.19.5

30000.00 പഡസാ. വതമ പജസാസഫറ്റ്, അപസസാസഡിപയററ്റ്
പപ്രസാഫസര്, എന്.സഡി.എ.എ.എച്ചറ്റ്

3.26.4

57502.00 പഡസാ. എന് എസറ്റ്.പസസാമന്, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി,
സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് ലതീഗല് സഡഡിസറ്റ്

3.29.1

239375.00 പപ്രസാ. പക.ടഡി. പതസാകസണ്, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി,
സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് ഇന്ഡസഡിയല് ഫഡിഷറതീസറ്റ്

3.33.1

41441.00 പഡസാ. ഭസാസഡി. എക, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി, സ്ക്കുള ഓഫറ്റ്
മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡഡിസറ്റ്

3.33.1

24034.00 പഡസാ. പമസാളഡി.പഡി.പകസാശഡി, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി, സ്ക്കുള
ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡഡിസറ്റ്

3.33.3

344978.00 പഡസാ. പമസാളഡി.പഡി.പകസാശഡി, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി, സ്ക്കുള
ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ് സഡഡിസറ്റ്

3.39.6

182471.00 പഡസാ.പക.രസാജതീവറ്റ് കുമസാര്, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി,
ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന് വകുപറ്റ്

3.43.1

62183.00 പഡസാ. മസാതല്യു പചെറഡിയസാന്, പ്രഡിന്സഡിപസാള,
കുപസകറ്റ്

3.43.1

71876.00 പഡസാ. ശ്രതീജഡിതറ്റ് പഡി.എസറ്റ്, പ്രഡിന്സഡിപസാള,
കുപസകറ്റ്

3.43.2

162425.00 പഡസാ. ശ്രതീജഡിതറ്റ് പഡി.എസറ്റ്, പ്രഡിന്സഡിപസാള,
കുപസകറ്റ്

3.18.15

132900.00 ശ്രതീമതഡി. സതഡി.പഡി.

3.18.16

171000.00 യൂണഡിപവഴസഡിറഡി എന്ജഡിനഡിയര്

3.18.17

1381000.00

3.26.2

7330.00

3.23.3

9235.00 പപ്രസാഫറ്റ്. സമക പമരഡി ഇടഡിക്കുള, വകുപറ്റ് പമധസാവഡി,
കമ്പമ്പ്യൂടര് സയന്സറ്റ് വകുപറ്റ്

ആപക

58,30,565.00

4.3.3) പകന്ദ്ര / സകസസാന / പക്ഷമ പബസാര്ഡറ്റ് എനഡിവയറ്റ് നല്കസാനുള്ള നഡികുതഡി
ഇല
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4.3.4) ഉതരവസാദഡിയസായ ഉപദര്യസാഗസരുപട സഡിരമസായ പമല്വഡിലസാസക .

ഉതരവസാദഡിയസായ
ഉപദര്യസാഗസരുപട
പപരുക
ഉപദര്യസാഗപപരുക

ഇപപസാഴപത
ഔപദര്യസാഗഡിക
പമല് വഡിലസാസക

സഡിരക പമല് വഡിലസാസക

പഡസാ. പക. വനജ,
വകുപറ്റ് പമധസാവഡി
ഹഡിനഡി വകുപറ്റ്

വകുപറ്റ് പമധസാവഡി
ഹഡിനഡി വകുപറ്റ്

അഭഡിരസാമക, സരഭഡി പറസാഡറ്റ്,
ഇടപള്ളഡി പഡി ഒ
പകസാച്ചഡി - 682024

ശ്രതീ.പസബസാസര്യന്
ഔപസഫറ്റ്, ഫഡിനസാന്സറ്റ്
ഓഫതീസര്

ഫഡിനസാന്സറ്റ് ഓഫതീസര്

വനമസാലഡില് പകസാപടജറ്റ്,
ജഡ്ജറ്റ് മുകറ്റ്, തൃകസാകര
എറണസാകുളക

ശ്രതീമതഡി. സതഡി. പഡി
യൂണഡിപവഴസഡിറഡി
എന്ജഡിനഡിയര്

യൂണഡിപവഴസഡിറഡി
എന്ജഡിനഡിയര്

വടകഡിപനടതറ്റ് ഹക്കൗസറ്റ്
എസറ്റ്.പഡി.ഡബമ്പ്യൂ പറസാഡറ്റ്
തസായഡികസാട്ടുകര, ആലവ

4.4) തതീര്പസാകസാന് അവപശഷഡിക്കുന ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ട്ടുകള
സര്വ്വകലസാശസാലയുപട ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ട്ടുകളഡില് തതീര്പസാകസാന് അവപശഷഡിക്കുനവയുപട വഡിവരക ചുവപട
പചെര്ക്കുന.
ക്രമ നക.

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് വര്ഷക

ഒടുവഡിലപത കതഡിടപസാടറ്റ് സകബനഡിച്ച വഡിവരങ്ങള

1

1978-79

2

1981-82

3

1989-90

4

1991-92

5

1992-93

6

1993-94

7

1994-95

8

1995-96

9

1996-97

എല്.എഫറ്റ്.കുസസാററ്റ് എ 3- 62/98, 09.09.08

10

1997-98

,,

152/99, 10.08.99

11

1998-99

,,

350/00, 23.05.00

12

1999-00

,,

596/01,

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

എല്.എഫറ്റ് കുസസാററ്റ് എ 3-274/15 , 04.04.2015
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13

2000-01

,,

341/02, 15.11.02

14

2001-02

,,

07/04,

27.04.04

15

2002-03

,,

115/05,

12.04.05

16

2003-04

,,

02/06,

05.05.06

17

2004-05

,,

331/07,

28.11.07

18

2005-06

,,

239/08,

28.08.08

19

2006-07

,,

120/09,

07.07.09

20

2007-08

,,

433/10, 30.04.10

21

2008-09

,,

434/12, 18.12.12

22

2009-10

,,

138/12, 30.04.14

23

2010-11

,,

177/13, 28.04.14

24

2011-12

,,

209/14, 10.03.15

25

2012-13

,,

32/15, 25.02.15

26

2013-14

പക.എസറ്റ്.എ (എസറ്റ്.ടഡി.യു)-എ 3-563/15, 04.01.16

27

2014-15

പക.എസറ്റ്.എ (എസറ്റ്.ടഡി.യു)-എ 3-110/17, 28.02.17

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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ഭസാഗക 5

അനുബനങ്ങള
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അനുബനക 1A
സര്വ്വകലസാശസാല ഫണ്ടഡിപന സസാമ്പതഡിക നഡില (ഖണഡിക 1.4.1)
( വരവറ്റ് പചെലവറ്റ് പതഡിക 2015-16)

പ്രസാരകഭ
ബസാകഡി

വരവറ്റ്

ആപക

പചെലവറ്റ്

നതീകഡി ബസാകഡി

പനസാണ് പ്ളസാന്

(-) 61701201

1451004942 1389303741 1225781932 163521809

പ്ളസാന്

403920323

420525955

824446278

443357645

381088633

പപ്രസാവഡിഡനറ്റ്

466549673

145177671

611727344

134359398

477367946

SOE

105263240

228652542

333915782

258895552

75020230

KMSME

(-)60921479

57056194

(-)3865285

38973551

(-)42838836

കുപസകറ്റ്

85352424

129728029

215080453

125044547

90035906

പപന്ഷന്

256610329

20554011

277164340

1195073309

2452699344 3647772653 2226412625 1421360028

ഫണ്ടറ്റ്

(ഋണബസാദ്ധര്യത)

---

277164340

ഫണ്ടറ്റ് .
ആപക

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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അനുബനക I B
സസാമ്പതഡിക നഡില
I.യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടുകള
1.
2.
3.
4.

CUF
SOE
KMSME
CUCEK

II പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് (സഡിര നഡിപക്ഷപക)
1.
2.
3.
4.

SOE
KMSME
CUCEK
CUF

III.പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് .
ഈ ഫണ്ടുകളുപട 2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷപത പ്രപതര്യകക പ്രപതര്യകമുളള സസാമ്പതഡിക
നഡില ചുവപട പചെര്ക്കുന.

I. യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടുകള
1. പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടറ്റ് (CUF)
സനോമതത്തികെനത്തില

2015-16 (കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ളതറ്റ്)

പ്രസാരകഭബസാകഡി. (01.04.2015)
(പ്ളസാന്-403920323 + പനസാണ് പ്ളസാന് -(-)61701201)

342219122.00

2015-16 വര്ഷപത വരവുറ്റ്
1) ഇപനണല് റവനല്യു
a)പ്ളസാന്
b) പനസാണ് പ്ളസാന് - 472702968
ആപക

0.00
472702968.00

2) സകസസാന സര്കസാര് ഗസാന്റുകള
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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a) പ്ളസാന്
- 202572000
b) പനസാണ് പ്ളസാന് - 809250000

ആപക

1011822000.00

3) മറ്റു പദ്ധതഡി വരവുകള
a) പ്ളസാന്
- 217953955
b) പനസാണ് പ്ളസാന്
- 0

ആപക

217953955.00

4) സകഭസാവനകള
a) പ്ളസാന്
0
b) പനസാണ് പ്ളസാന്. - 251469

ആപക

251469.00

5) പുതഡിയ എന്പഡസാവ്പമന്റുകള
a) പ്ളസാന്
0
b) പനസാണ് പ്ളസാന് - 90000

ആപക

90000.00

6) അവപശഷഡിക്കുന ഋണ ബസാദ്ധര്യതവരവുറ്റ്
(പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് ഒഴഡിപക)

2879446.00

6 (1)ഋണ ബസാദ്ധര്യത വരവുറ്റ്
a) പ്ളസാന്
0.00
b) പനസാണ് പ്ളസാന്. - 168710505.00
6 (11)ഋണ ബസാദ്ധര്യത പചെലവുറ്റ്
a) പ്ളസാന്
0.00
b) പനസാണ് പ്ളസാന്.
165831059.00
തന് വര്ഷപത ആപക വരവുറ്റ്
a) പപ്ളനോന്
b)പനസാണ് പ്ളസാന്

420525955.00
1285173883.00

1705699838.00

ആപക വരവുറ്റ്
പ്രസാരകഭബസാകഡി+തന് വര്ഷപത വരവുറ്റ്
(342219122 + 1705699838)

2047918960.00

2015-16 വര്ഷപത ആപക പചെലവുറ്റ്.

1503308518.00

a) പപ്ളനോന്
b)പനസാണ് പ്ളസാന്

443357645.00
1059950873.00

കര്യസാഷ്ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്
a) പപ്ളനോന്
b)പനസാണ് പ്ളസാന്

544610442.00

381088633.00
163521809.00
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പപസാരുതപപടുതല്
ബസാങ്കേറ്റ് അകഔണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്
a) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.57014606413
( പനസാണ് പ്ളസാന് )
b) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക.67010965970
( പ്ളസാന് )
c) ടഷറഡി
d)ബസാങ്കേറ്റ് ഓഫറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക

5847

28737574.00
10181267.00
67300000.00
21643768.00

e) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67101077096
(കര്യസാററ്റ് ആപ്ളഡിപകഷന് വഡില്പന-പചെലസാന് വഴഡി)

1146236.00

f) എസറ്റ്. ബഡി. പഎ. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 31008462286
(കര്യസാററ്റ് ആപ്ളഡിപകഷന് വഡില്പന-പചെലസാന് വഴഡി)

1660689.00

g) എസറ്റ്. ബഡി.പഎ, അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 32765952362
( പുതഡിയ കര്യസാററ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

213922.00

h) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67225606065
(പുതഡിയ കര്യസാററ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

74164.00

i) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67035706075
( പനസാണ് പ്ളസാന് പുതഡിയ അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

6717061.00

j) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67246460325
(പ്ളസാന് പുതഡിയ അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

43092200.00

k) എസറ്റ്. ബഡി.പഎ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 325718447266
(സസാലറഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

482547.00

l) എറുമഡററ്റ് സതീക അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67316115292

6574360.00

m) എറുമഡററ്റ് സതീക അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67111328097

80910.00

n) ഇ- പടണ്ടര് അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67260936089

661335.00

o) സ്പപഷര്യല് പടക പഡപപസാസഡിറ്റുറ്റ്(എന്പഡസാവ്പമന്റുറ്റ്)
p) സ്പപഷര്യല് പടക പഡപപസാസഡിറ്റുകള (ഫഡികറ്റ്സഡറ്റ് പഡപപസാസഡിററ്റ്)
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

3643184.00
230267490.00
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q) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67347208941
(കളക്ഷന് അകക്കൗണ്ടറ്റ് )
ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്(31.03.2016)

11265350.00
433742057.00

(കൂട്ടുക)
a) ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് പക്രഡഡിററ്റ് ആവസാത പചെക്കുകള
(പ്ലൈസാന് & പനസാണ് പ്ലൈസാന്)

8900.00

b) ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടഡില് പക്രഡഡിററ്റ് ആവസാത പചെക്കുകള
(പ്ലൈസാന് & പനസാണ് പ്ലൈസാന്) 2015-16
c) പക്രഡഡിററ്റ് ആവസാത എന്. എസറ്റ്.എസറ്റ് ഗസാനറ്റ്

25863167.00
76000.00

d) 13-14 പല ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജകള, കുറവറ്റ് പക്രഡഡിററ്റ് പചെയതറ്റ്
(എലസാ ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടുകളുക ഉളപപപട)

47826.00

e) 14-15 പല ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജകള

52595.00

f) 15-16 പല ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജകള

34418.00

g) 2015-16 ല് പതറസായഡി പഡബഡിററ്റ് പചെയതറ്റ്

11641.00

h)പചെകറ്റ് നമ്പറഡിലസാപത പഡബഡിററ്റ് പചെയത തുക 14-15

2715.00

i) KMSME യഡില് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക

32190576.00

j) SOE യഡില് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക

88316387.00

k) CUCEK യഡില് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക

67762393.00

ആപക കൂപടണ്ട തുക

214366618.00

(കുറയ്ക്കുക)
a) അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക. 5970, 60325, 6075 എനഡിവയഡിപല
സസ്പപന്സറ്റ് പക്രഡഡിററ്റ് (2014-15)

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

56756.00
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b) അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക. 5970 ല് കുറവറ്റ് പഡബഡിററ്റ് പചെയതറ്റ് 14-15
c) സസ്പപന്സറ്റ് പക്രഡഡിററ്റ് (2015-16)

2000.00
90326.00

d) പണമസാകസാത പചെക്കുകള (മുന് വര്ഷക)

239822.00

e) പണമസാകസാത പചെക്കുകള (2015-16)

70480215.00

f) പഡി.എഫഡിപലകറ്റ് നല്പകണ്ട തുക

32629114.00

ആപക കുറവുറ്റ് പചെപയണ്ട തുക.

103498233.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്.

544610442.00

2. സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് എന്ജഡിനതീയറഡികഗറ്റ് (SOE) വസാര്ഷഡിക കണകറ്റ്
സനോമതത്തി കെ നത്തി ല

2014-15

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ളതറ്റ്
പ്രസാരകഭബസാകഡി(01.04.2015)

105263240.00

തന്വര്ഷപത വരവുറ്റ്

228652542.00

ആപക വരവറ്റ്

333915782.00

തന്വര്ഷപത പചെലവുറ്റ്

258895552.00

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

75020230.00

പപസാരുതപപടുതല്
ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)
(a) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67010966145.

4116065.00

(b) എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67279404339.

443641.00

(c) എസറ്റ്.ബഡി. ഐ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 10067983001
(d) എസറ്റ്.ബഡി. ഐ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 57014660765.
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

16346270.00
7182.00
133

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

(e) എസറ്റ്.ബഡി. ഐ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67084577551.

2364606.00

(f) എസറ്റ്.ബഡി.ഐ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 35380952274.

11018451.00

(g) എസറ്റ്.ബഡി. ഐ അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 32571847528

2051817.00

(h) സ്പപഷര്യല് പടക പഡപപസാസഡിററ്റ്

172720636.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

209068668.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട തുകകള
1) ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജഡിനതഡിലള്ള തുകകള.
മുന്വര്ഷപത അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്. 40756.00
തന്വര്ഷപത ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്

15042.00

55798.00

2) പക്രഡഡിററ്റ് പചെയസാത ഡഡി ഡഡി

46335.00

3) പതറസായഡി പഡബഡിററ്റ് പചെയതറ്റ്

16634.00

3) KMSME ല് നഡിനക കഡിപടണ്ട തുക.

10243240.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട ആപക തുക

10362007.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡില് നഡിനക കുറവു പചെപയണ്ട തുക .
1) CUF പലകറ്റ് നല്പകണ്ട തുക
2) പണമസാകസാത പചെക്കുകള
3) പതറസായഡി പക്രഡഡിററ്റ് പചെയതറ്റ് (മസകപറ്റ് പചെയതറ്റ്)

88316387.00
2360083.00
775.00

4) CUCEK പലകറ്റ് നല്പകണ്ട തുക

53733200.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡില് നഡിനക കുറവറ്റ് പചെപയണ്ട ആപക തുക.

144410445.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

75020230.00
===========

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3. കുഞസാലഡി മരയസാര് സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് മമറന് എന്ജഡിനതീയറഡികങഡിപന (KMSME)
വസാര്ഷഡിക കണകറ്റ് .
സസാമ്പതഡികനഡില 2015-16
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ളതറ്റ്
പ്രസാരകഭബസാകഡി(01.04.2015)

(-)60921479.00

തന് വര്ഷപത വരവറ്റ്

57056194.00

ആപക വരവറ്റ്

(-) 3865285.00

തന് വര്ഷപത പചെലവുറ്റ്

38973551.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുളള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

(-)42838836.00

പപസാരുതപപടുതല് .
ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)
എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67001122602.

2486042.00

എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക. 67107898187.

2409042.00

എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക. 67347208861.

249745.00

ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

5144829.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട തുക
1) ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്.
മുന്വര്ഷപത ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്.
തന്വര്ഷപത ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്

7707.00
( 2015-16)

1290.00

ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജഡിനതഡിലള്ളആപക തുകകള

8997.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട ആപക തുക

8997.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡില് നഡിനക കുറവു പചെപയണ്ട തുക .
1) CUF നറ്റ് നല്കുവസാന് ബസാകഡി നഡില്ക്കുന തുക
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

32190576.00
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2) CUCEK നറ്റ് നല്കുവസാന് ബസാകഡി നഡില്ക്കുന തുക
3) SOE കറ്റ് നല്കുവസാന് ബസാകഡി നഡില്ക്കുന തുക
4) പണമസാകസാത പചെക്കുകള

5160335.00
10243240.00
398511.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡില് നഡിനക കുറവറ്റ് പചെപയണ്ട ആപക തുക
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

47992662.00
(-) 42838836.00
==========

4. പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി പകസാപളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എന്ജഡിനതീയറഡികഗറ്റ് , കുടനസാടറ്റ് (CUCEK)

പന വസാര്ഷഡിക കണകറ്റ് .
പ്രസാരകഭ ബസാകഡി (01.04.2015)

85352424.00

തന് വര്ഷപത വരവറ്റ്

129728029.00

ആപക വരവറ്റ്

215080453.00

തന് വര്ഷപത പചെലവറ്റ്

125044547.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുളള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

90035906.00

പപസാരുതപപടുതല്
ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)
എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകഔണ്ടറ്റ് നക. 67015380374 (CAT a/c)

4029663.00

എസറ്റ്. ബഡി. റഡി. അകഔണ്ടറ്റ് നക. 67002210849(കളക്ഷന് അകക്കൗണ്ടറ്റ് )

2414274.00

57014607564(വഡിതരണഅകക്കൗണ്ടറ്റ് )

5444037.00

സ്പപഷര്യല് പടക പഡപപസാസഡിറ്റുകള
ബസാങ്കേറ്റ് ആകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള ആപക നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

88119448.00
100007422.00
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ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട തുകകള
1) ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്
a) മുന്വര്ഷക അധഡികമസായഡി കുറവുറ്റ് പചെയ തുക.

48324.00

b) 2015-16 പല ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജറ്റ്

2775.00

(1) പന ആപക തുക.

51099.00

2) SOE ല് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക

53733200.00

3) KMSME ല് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക

5160335.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിപനസാപടസാപക കൂപടണ്ട ആപക തുക

58944634.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡിന് നഡിനക കുറവുറ്റ് പചെപയണ്ട തുക .
1) പണമസാകസാത പചെക്കുകള
a) 2015-16 വര്ഷതഡില് പണമസാകസാത പചെക്കുകള
b) മുന്വര്ഷങ്ങളഡിപല പണമസാകസാത പചെക്കുകള
പണമസാകസാത പചെക്കുകളുപട ആപക തുക.

1109494.00
44263.00
1153757.00

2) CUF ല് നല്കുവസാന് ബസാകഡി നഡില്ക്കുന തുക

67762393.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബസാലന്സഡില് നഡിനക കുറവറ്റ് പചെപയണ്ട ആപക തുക

68916150.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

90035906.00
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II.പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് അ കക്കൗ ണ്ടുകളുപട സസാമ്പതഡിക നഡില (201 5-16 )
1) സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് എന്ഞതീനതീയറഡികങറ്റ്
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 01.04.2015 പല പ്രസാരകഭബസാകഡി.

135988296.00

പപന്ഷന് പകസാണ്ടഡിബല്യുഷന് ആയഡി നഡിപക്ഷപഡിച്ച തുക.

0.00

പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് നഡിപക്ഷപതഡില് ലഭഡിച്ച പലഡിശ വരവറ്റ്

0.00

2015-16 പല ആപക വരവറ്റ്
ആപക പചെലവുറ്റ്

135988296.00
0.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

135988296.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2015)

135988296.00

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട ആപക തുകയസാണറ്റ്. പമല്പറഞ നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട
വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക - III (h) ല് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .

2) കുഞസാലഡി മരയസാര് സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് മമറന് എന്ഞതീനതീയറഡികങറ്റ്
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 01.04.2015 പല പ്രസാരകഭബസാകഡി.

2778782.00

പപന്ഷന് പകസാണ്ടഡിബല്യുഷന് ആയഡി നഡിപക്ഷപഡിച്ച തുക.

5,00,000.00

പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് നഡിപക്ഷപതഡില് ലഭഡിച്ച പലഡിശ വരവറ്റ്

54011.00

2015-16 പല ആപക വരവറ്റ്
ആപക പചെലവുറ്റ്

3332793.00
0.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

3332793.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

3332793.00

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട ആപക തുകയസാണറ്റ്. പമല്പറഞ നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട
വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക - III (g) ല് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .
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3). പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി പകസാപളജറ്റ് ഓഫറ്റ് എന്ഞതീനതീയറഡികഗറ്റ് , കുടനസാടറ്റ്
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 01.04.2015 പല പ്രസാരകഭബസാകഡി.

112296049.00

പപന്ഷന് പകസാണ്ടഡിബല്യുഷന് ആയഡി നഡിപക്ഷപഡിച്ച തുക.

2,00,00,000.00

പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് നഡിപക്ഷപതഡില് ലഭഡിച്ച പലഡിശ വരവറ്റ്
2015-16 പല ആപക വരവറ്റ്
ആപക പചെലവുറ്റ്

0.00
132296049.00
0.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

132296049.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

132296049.00

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട ആപക തുകയസാണറ്റ്. പമല്പറഞ നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട
വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക - III (i) ല് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .

4) പകസാച്ചഡിന് യൂണഡിപവഴഡിറഡി ഫണ്ടറ്റ്
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 01.04.2015 പലപ്രസാരകഭബസാകഡി.

5547202.00

പപന്ഷന് ഫണ്ടറ്റ് നഡിപക്ഷപതഡില് ലഭഡിച്ച പലഡിശ വരവറ്റ്

0.00

ആപക
ആപക പചെലവുറ്റ്

5547202.00
0.00

കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്

5547202.00

ബസാങ്കേറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

5547202.00

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട ആപക തുകയസാണറ്റ്. പമല്പറഞ നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട
വഡിശദസാകശങ്ങള അനുബനക - III (f) ല് ഉളപപടുതഡിയഡിട്ടുണ്ടറ്റ് .
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III. പപ്രസാവഡിഡനറ്റ് ഫണ്ടറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് - സസാമ്പതഡിക നഡില
a) കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് പ്രകസാരക 01.04.2015 പല പ്രസാരകഭബസാകഡി.

466549673.00

b) വരവുറ്റ് (2015-16)
പഡി എഫറ്റ് മസാസവരഡി അടവുറ്റ്
തഡിരഡിച്ചടവുറ്റ് നടതഡിയ പലസാണ് തുക.
യൂണഡിപവഴസഡിറഡിയുപട പഡി എഫറ്റ് മററ്റ് സസാപനതഡില് നഡിനക ലഭഡിച്ചതറ്റ്
പഡി.എഫറ്റ്. റഡികവറഡി
പലഡിശയഡിനതഡിലള്ള വരവുറ്റ്.
ആപക വരവുറ്റ്.(തന്വര്ഷക)
ആപക വരവുറ്റ്.തന്വര്ഷക+ പ്രസാരകഭബസാകഡി.

118169690.00
19535009.00
6900.00
237591.00
7228481.00
145177671.00
611727344.00

പചെലവുറ്റ് (-) 2015-16
a) ഉപദ്ദേര്യസാഗസര്കറ്റ് നല്കഡിയ തുക.തഡിരഡിപക ഒടുപകണ്ട
വഡിധതഡില് പലസാണ് അനുവദഡിച്ച തുക

22520480.00

b) എന്. ആര്. എ.ഇനതഡില് നല്കഡിയ പഡി. എഫറ്റ് തുക.

68781000.00

c) പഡി.എഫറ്റ്. അകഔണ്ടറ്റ് ക്പളസാസറ്റ് പചെയറ്റ് നലഡിയ തുക

42853457.00

d) ജഡി. പഡി.എഫറ്റ്. പറമഡിറന്സറ്റ്.

204461.00

ആപക പചെലവുറ്റ്

134359398.00

31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്.

477367946.00

പപസാരുതപപടുതല്
ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്(31.03.2016)
a) അകണ്ടറ്റ് നക 67011099942(പഡി.എഫറ്റ്)
പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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b) അകക്കൗണ്ടറ്റ് നക 67246460256(പഡി.എഫറ്റ്)

10432531.00

c) പഡി.എഫറ്റ് ഇന്പവസ്റ്റുപമന്റുകളുപട വഡില.

433845915.00

ബസാങ്കേറ്റ് അകക്കൗണ്ടറ്റ് പ്രകസാരമുള്ള നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് (31.03.2016)

452383109.00

(കൂപടണ്ട തുകകള)
സഡി.യു.എഫഡില് നഡിനക കഡിടസാനുള്ള തുക.
ബസാങ്കേറ്റ് ചെസാര്ജഡിനതഡിലള്ള തുക.
പണമസാകസാത പചെക്കുകള
ആപക കൂപടണ്ട തുക

32629114.00
7082.00
97852.00
32734048.00

(കുറവുറ്റ് പചെപയണ്ട തുകകള)
കഴഡിഞ വര്ഷപത ബസാങ്കേറ്റ് പസസാള പ്രകസാരമുള്ള കണകഡില്
അധഡികമസായഡി പക്രഡഡിററ്റ്പചെയഡിട്ടുള്ളതറ്റ്
പണമസാകസാത പചെക്കുകളുപട ആപക തുക.
ആപക കുറപകണ്ട തുക
കര്യസാഷറ്റ് ബുകറ്റ് അനുസരഡിച്ചറ്റ് 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ് തുക.

2121.00
7747090.00
7749211.00
477367946.00
===========

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്.
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അനുബനക II
( ഖണഡിക 1.4.2 പ്രകസാരക )
വഡിവഡിധ വകുപ്പുകളുപട പഡി.ഡഡി/ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ് അകക്കൗണ്ടുകളുപട 31.03.2016 പല നതീകഡിയഡിരുപറ്റ്
ക്രമ
നക

വകുപഡിപന പപരറ്റ്

1

അപ്മളഡറ്റ് പകമഡിസഡി

2

നതീകഡിയഡിരഡിപറ്റ്
പഡി.ഡഡി അകക്കൗണ്ടറ്റ്

ഡഡി.ഡഡി.എഫറ്റ്
അകക്കൗണ്ടറ്റ്

1396655.00

142753.00

അപ്മളഡറ്റ് ഇകപണസാമഡികറ്റ്

619976.00

228415.00

3

അററ്റ്പമസാസ്ഫഡിയറഡികറ്റ് സയന്സറ്റ്

130270.00

370802.00

4

ബപയസാ പടകറ്റ്പനസാളജഡി

120927.00

146264.00

5

പകമഡികല് ഓഷര്യസാപനസാഗഫഡി

363347.00

224359.00

6

കമ്പല്യുടര് ആപ്ളഡിപകഷന്

1047499.00

61122.00

7

സഡി.പഎ. ആര്.എക

140821.00

188719.00

8

കമ്പല്യുടര് സയന്സറ്റ്

840308.00

861238.00

9

പസനര് പഫസാര് സയന്സറ്റ് ഇന്
പസസാമസറഡി

1241154.00

5317788.00

10

കളച്ചര് & പഹറഡിപറജറ്റ്

188001.00

2055685.00

11

ഇലകറ്റ്പടസാണഡികസറ്റ്

1398958.00

18710.00

12

എന്ഞഡിനതീയറഡികങറ്റ് വകുപറ്റ്

277630.00

----

13

എണ്വപയസാണ്പമനല് സഡതീസറ്റ്

338979.00

354860.00

14

ഹഡിനഡി

215383.00

198160.00

15

ഇന്ഡസഡിയല് ഫതീഷറതീസറ്റ്

1027628.00

118629.00

16

ഇന്സ്ട്രുപമന്പറഷന്

17

ലതീഗല് സഡതീസറ്റ്

89930.00

431872.00

18

മമറന് ജഡിപയസാളജഡി ജഡിപയസാ
ഫഡിസഡികറ്റ്

245910.00

18107.00

19

മമറന് ബപയസാളജഡി,
മമപക്രസാബപയസാളജഡി&ബപയസാ
പകമഡിസഡി

384341.00

475389.00

20

മമറന് സയന്സറ്റ്

283465.00

217234.00

21

മസാതമസാറഡികറ്റ്

483790.00

21231.00

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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22

നസാഷണല് പസനര് പഫസാര്
അകകസാടഡികറ്റ് ആനഡിമല്
പഹല്തറ്റ്

----

450856.00

23

പഫസാപടസാണഡികറ്റ്

850747.00

108335.00

24

ഫഡിസഡികല് ഓഷര്യസാപനസാഗസാഫഡി

42465.00

90054.00

25

ഫഡിസഡികറ്റ്

382878.00

910674.00

26

ഫഡിസഡികല് എഡല്യുപകഷന്

27

പപസാളഡിമര് സയന്സറ്റ് & റബര്
പടകറ്റ്പനസാളജഡി

1272868.00

274892.00

28

ഷഡിപറ്റ് പടകറ്റ്പനസാളജഡി

2358936.00

398117.00

29

സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് മസാപനജ്പമനറ്റ്
സഡതീസറ്റ്

518767.00

1236173.00

30

യൂതറ്റ് പവല്ഫയര്

1969.00

31

ഇന്സ്ട്രുപമപനഷന്

3238644

26996

32

സസാറഡിസഡികറ്റ്

43222.00

136639.00

33

യൂണഡിപവഴഡിറഡി മലബ്രറഡി

8180837.00

107657.00

34

യൂണഡിപവഴഡിറഡി യൂണഡിയന്

22796.00

----

35

യൂണഡിപവഴഡിറഡി പഹസാസല്

730114.00

----

36

സ്ക്കുള ഓഫറ്റ് എന്ഞഡിനതീയറഡികങറ്റ്

37

കുഞസാലഡി മരയസാര് സ്ക്കുള ഓഫറ്റ്
മമറന് സയന്സറ്റ്

38

കുടനസാടറ്റ് എന്ഞഡിനതീയറഡികങറ്റ്
പകസാപളജറ്റ്

68314.00

---

---

4707760.00

3224611.00

381042.00

4475761.00

6731478.00

638114.00

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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അനുബനക III
(ഖണഡിക 2.2 പ്രകസാരക)
പകസാച്ചഡി ശസാസ്ത്ര സസാപങ്കേതഡിക സര്വ്വകലസാശസാലയുപട 2015-16 വര്ഷപത സഡിര
നഡിപക്ഷപങ്ങളുപട വഡിശദസാകശക
a) DETAILS OF GENERAL FUNDS OF INVESTMENTS AS ON 31.03.2016
SL
No.

Particulars& ReceiptNo.&
Bank

Date of
Deposit

Date of
Maturity

Amount
(Rs)

Vol.
Page

1

856956110000736 Bank of
India

26.04.2015 26.10.2016

168099 X 25

2

856956110000992, BOI

20.04.2015 26.04.2016

168055 X 24

3

856956110000378, BOI

05.10.2015 05.04.2017

85242 X29

4

67219364555, SBT

05.04.2013 01.03.2016

116948 XI 18

5

33980353002, SBI

21.07.2015 21.07.2016

8885848 X 26

6

856945110001777, BOI

31.10.2015 31.10.2016

5591806 X 28

7

856945110001778, BOI

31.10.2015 31.10.2016

5591806 X 28

8

856945110001521, BOI

14.08.2015 14.08.2016

5977078 X 26

9

856945110001522, BOI

14.08.2015 14.08.2016

5977078 X 27

10

67288760136 ST RADAR,
SBT

01.02.2016 02.08.2016

5944725 X 30

11

67309464592, SBT

14.01.2016 14.01.2017

8178098 X 29

12

67309464671, SBT

14.01.2016 14.01.2017

8178099 X 29

13

856945110002057, BOI

20.09.2015 20.09.2016

7500000 X 27

14

67302415246 UGC 12th Plan,
SBT

19.11.2014 19.10.2016

5602198 X 20

15

67302415778 UGC 12th Plan,
SBT

19.11.2014 19.10.2016

5602198 X 20

16

67302415881 UGC 12th Plan,
SBT

19.11.2014 19.10.2016

5602198 X 20

17

67302416012 UGC 12th Plan,
SBT

19.11.2014 19.10.2016

5602198 X 21

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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18

67302416045 UGC 12th Plan,
SBT

19.11.2014 19.10.2016

5602198 X 21

19

856945110002058, BOI

20.09.2015 20.09.2016

7500000 X 27

20

67302155626, SBT

18.11.2014 18.10.2016

8000000 X 22

21

67302155820, SBT

18.11.2014 18.10.2016

4889888 X 22

22* 856945110002059, BOI

20.09.2015 20.09.2016

5000000 X 28

23

856956110000588, BOI

06.10.2014 06.04.2016

160353 X 23

24

67321330798 Matching Grant,
SBT

29.04.2015 28.04.2020

725284 XI 9

25

67172643696, SBT

04.02.2016 04.02.2018

7163813 X 30

TOTAL

123813210

b) DETAILS OF OTHER FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2016
SL. Particulars(Recipt
No
no. And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

1

33132916654, SBI 16.07.2015

16.07.2016

8861949 II 66

2

33132926979, SBI 16.07.2015

16.07.2016

8861949 II 67

3

33132927190, SBI 16.07.2015

16.07.2016

8861949 II 67

4

33132927394, SBI 16.07.2015

16.07.2016

8861949 II 67

5

33975939388, SBI 16.07.2015

16.07.2016

9837750 II 68

6

33975958685, SBI 16.07.2015

16.07.2016

1213670 II 68

7*

67332469263, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 12

8

67332469036, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 13

9

67332468747, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 13

10

67332469081, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 13

11

67332469150, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 14

12

67332469218, SBT 07.08.2015

07.08.2016

7500000 XI 14

13

67332472129, SBT 07.08.2015

07.08.2016

5000000 XI 14

14

67294641305, SBT 27.02.2016

27.05.2016

9955064 XI 18

TOTAL

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

Amount (Rs)

Vol.
Page

106454280
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c) DETAILS OF CUCEK INVESTMENTS AS ON 31.03.2016
SL.
Particulars
No (Receipt No. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturitY

Amount (Rs)

Vol.
Page

1

67285985314
SBT,Pulincunnu

15.07.2015

15.07.2016

12679343 II 68

2

67285991779
SBT,Pulincunnu

15.07.2015

15.07.2016

12441738 II 69

3

67286003870
SBT,Pulincunnu

15.07.2015

15.07.2016

12441738 II 69

4

67286004080
SBT,Pulincunnu

15.07.2015

15.07.2016

12441738 II 69

5

67286004182
SBT,Pulincunnu

15.07.2015

15.07.2016

12441738 II 70

6

67287890973
SBT,Pulincunnu

29.07.2015

29.07.2016

5965393 II 70

7

33292154010,
SBT,CUCB

04.09.2015

04.09.2016

6482115 II 74

8

67309607951,
SBT,Pulincunnu

15.01.2016

15.01.2017

5452065 II 78

9

67332450230
SBT,Pulincunnu

30.01.2016

30.04.2016

7773580 II 79

TOTAL

88119448

d) DETAILS OF SCHOOL OF ENGINEERING INVESTMENTS AS ON
31.03.2016
SL.
No

Particulars(Receipt
no. And Bank)

1

35633221603, SBI 29.02.2016

28.02.2017

10333845 II 81

2

67285563629 SBT 06.07.2014

21.07.2017

11379897 II 55

3

35211031995 SBI

26.07.2016

5664332 II 77

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

Date of
Deposit

26.07.2015

Date of
Maturity

Amount(Rs)

Vol. page
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4

33158819196 SBI

26.07.2015

26.07.2016

9479407 II 72

5

33158821728 SBI

26.07.2015

26.07.2016

9479407 II 72

6

34005435059 SBI

31.07.2015

31.07.2016

5465417 II 73

7

34005436267 SBI

31.07.2015

31.07.2016

8198125 II 73

8

34005445160 SBI

31.07.2015

31.07.2016

8198125 II 73

9

67287696308 SBT

31.07.2015

31.07.2016

8158007 II 70

10

67287706758 SBT

31.07.2015

31.07.2016

8158007 II 71

11

67287706952 SBT

31.07.2015

31.07.2016

5438671 II 71

12

67287707037 SBT

31.07.2015

31.07.2016

5438671 II 71

13

67301983809 SBT

18.11.2014

18.10.2016

5602198 II 63

14

67301923912 SBT

18.11.2014

18.10.2016

5602198 II 63

15

67301983945 SBT

18.11.2014

18.10.2016

5602198 II 64

16

67301983956 SBT

18.11.2014

18.10.2016

5602198 II 64

17

67301983978 SBT

18.11.2014

18.10.2016

5602198 II 64

18

35211040615 SBI

26.07.2015

29.07.2016

10259625 II 80

19

35567388850 SBI

29.01.2016

14.01.2016

5000000 II 65

20

34602598800 SBI

14.01.2016

14.01.2017

8158110 II 79

21

35143691450 SBI

30.03.2016

30.05.2016

9900000 II 80

22

35663875866 SBI

30.03.2016

31.05.2016

8000000 II 81

23

35664073338 SBI

30.03.2016

30.04.2016

8000000 II 81

TOTAL

172720636

e) DETAILS OF PROVIDENT FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2016
SL. Particulars (Receipt No.
No
And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Vol. Page

1

AA327363/12349
Govt,Treasury

27.07.2015

27.07.2020

5875000 X1 12

2

67276294282 SBT

15.05.2015

15.05.2016

8996348 XI 9

3

67276294929 SBT

15.05.2015

15.05.2016

8996348 XI 10

4

67276294963 SBT

15.05.2015

15.05.2016

8996348 XI 10
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5

67276295048 SBT

15.05.2015

15.05.2016

8996348 XI 10

6

67281116369 SBT

20.06.2015

20.06.2016

9847375 XI 11

7

67281116449 SBT

20.06.2015

20.06.2016

9847375 XI 11

8

67281116563 SBT

20.06.2015

20.06.2016

6413453 XI 12

9

67285563607 SBT

06.07.2014

21.07.2017

295877320 XI 3

10

67301793910 SBT

17.11.2014

17.10.2016

5000000 XI 3

11

67301794051 SBT

17.11.2014

17.10.2016

5000000 XI 6

12

67356869229 SBT

16.03.2016

16.03.2018

7500000 XI 15

13

67356869739 SBT

16.03.2016

16.03.2018

7500000 XI 16

14

67356869773 SBT

16.03.2016

16.03.2018

5000000 XI 16

15

67356010030 SBT

08.03.2016

23.04.2016

5000000 XI 16

16

67356009830 SBT

08.03.2016

23.04.2016

5000000 XI 17

17

67356010664 SBT

08.03.2016

08.03.2018

7500000 XI 17

18

67356010325 SBT

08.03.2016

08.03.2018

7500000 XI 17

19

67356010198 SBT

08.03.2016

08.03.2018

7500000 XI 18

20

67356010450 SBT

08.03.2016

08.03.2018

7500000 XI 18

Total PF Investments in
Bank and Govt.
Treasury

433845915

f) DETAILS OF PENSION FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2016
SL.
No

Particulars
(Receipt No. And
Bank)

1

Pen. Investments
67156134235
SBT,CUCB

Date of
Deposit

Date of
maturity

17.08.2011

17.08.2016

TOTAL VALUE OF
INVESTMENTS
PENSION FUND(CUF)

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

Amount (Rs)

Vol. Page

5547202 Pen. Reg 18
5547202
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g) DETAILS OF K.M. SCHOOL OF MARINE ENGINEERING PENSION FUND
INVESTMENTS AS ON 31.03.2016
SL.
Particulars
No (Receipt No. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Vol. Page

1

67156134326,
SBT,CUCB

17.08.2011

17.08.2016

554720 Pen.Reg 16

2

67288717034
SBT,CUCB

29.07.2014

13.08.2017

566657 Pen.Reg 23

3

67292750495
SBT,CUCB

03.09.2014

03.08.2016

500000 Pen.Reg 23

4

67315653037
SBT,CUCB

28.02.2016

29.02.2017

711416 Pen.Reg 32

5

67251260363
SBT,CUCB

04.11.2013

21.07.2016

500000 Pen.Reg 23

6

67332471895
SBT,CUCB

07.08.2015

07.08.2020

500000 Pen.Reg 30

TOTAL

3332793

h) DETAILS OF S.O.E. PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2016

SL.
No

Particulars (Receipt
No. And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Vol. Page

1

67156114627 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347 Pen.Reg 11

2

67156114355 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347 Pen.Reg 11

3

67156114300 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 11

4

67156114208 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 12

5

67156113351 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 12

6

67156115097 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 12
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7

67156114990 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 13

8

67156114898 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 13

9

67156114843 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 13

10

67156114718 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6611347

Pen.Reg 14

11

67156115166 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

8037668

Pen.Reg 14

12

67156134064 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6521080

Pen.Reg 14

13

67156133956 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6521080

Pen.Reg 15

14

67156133730 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6521080 Pen.Reg 15

15

67156134144 SBT,
CUCB

17.08.2011 17.08.2016

6536000

Pen.Reg 15

16

67285563630 SBT

06.07.2014 21.07.2017

11379897

Pen.Reg 24

17

67285563551 SBT

06.07.2014 21.07.2017

5670835

Pen.Reg 26

18

67285563573 SBT

06.07.2014 21.07.2017

9343593

Pen.Reg 24

19

67285563595 SBT

06.07.2014 21.07.2017

9343593

Pen.Reg 24

Total Pension Fund
Investments

135988296

i) DETAILS OF CUCEK PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2016

SL.
No

Particulars (Receipt
No. And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

1

67156134280
SBT,CUCB

17.08.2011 17.08.2016

2

67286004331 SBT,

15.07.2014 30.07.2017

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

Amount (Rs)

Vol. Page

5547202 Pen. Reg 17
11231271

Pen. Reg 22
150

കുസസാററ്റ് ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപസാര്ടറ്റ് 2015-16

Pulincunnu
3

67286004444 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017

10199832

Pen. Reg 22

4

67286004535 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017

11371116

Pen. Reg 25

5

67286004580 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017

11371116

Pen. Reg 25

6

67286004669 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017

11371116

Pen. Reg 25

7

67287709839
SBT,CUCB

31.07.2014 15.08.2017

7500000

Pen. Reg 27

8

67287710039
SBT,CUCB

31.07.2014 15.08.2017

7500000

Pen. Reg 27

9

67287496784
SBT,CUCB

31.07.2014 15.08.2017

7500000

Pen. Reg 27

10 67287496911 SBT,
Pulincunnu

31.07.2014 15.08.2017

7500000

Pen. Reg 27

11 67292747212 SBT

03.09.2014 03.08.2016

5000000 Pen. Reg 28

12 67292765832 SBT

27.08.2014 11.09.2017

5000000

Pen. Reg 28

13 67303003658 SBT

22.11.2014 22.10.2016

5602198

Pen. Reg 29

14 67303003783 SBT

22.11.2014 22.10.2016

5602198

Pen. Reg 30

15 67333170614

01.08.2015 01.08.2020

7500000 Pen. Reg 30

16 67333175704

01.08.2015 01.08.2020

7500000 Pen. Reg 31

17 67333175964

01.08.2015 01.08.2020

5000000 Pen. Reg 31

Total Pension Fund
Investments

132296049

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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അനുബനക 1V

(ഖണഡിക 2.4 പ്രകസാരക)

എന്പഡസാവ്പമന്റുകളുപട വഡിശദസാകശങ്ങള
SL Particulars (Receipt No. And
.N
Bank)
o

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Pa- Intrest
ge

1

N.C.John Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

8466

3

675

2

Dr.N.K.Paniker Memorial
Endowment

01.03.2010 01.03.2018

3300

7

263

3

Antony Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

3535

11

282

4

Sir Robert Bristo Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

11761

15

938

5

Prof. Wazir Hassan Abdi Prize

01.03.2010 01.03.2018

27000

19

2154

6

Dr. C.V.Kurian Endovement

01.03.2010 01.03.2018

11300

23

902

7

Venkideswara shastipoorthi
Memorial Award

01.03.2010 01.03.2018

4144

27

331

8

Dr. T.K.Thommen Prize in Maritimr
Law

01.03.2010 01.03.2018

5936

31

474

9

Pro. C.C John Memorial Endowment

01.03.2010 01.03.2018

11541

35

921

10 M.M. Cherian Memorial Endowment 01.03.2010 01.03.2018

17558

39

1401

11 Prof. Joy George Endowment

01.03.2010 01.03.2018

14313

43

1142

01.03.2010 01.03.2018

7846

47

626

13 Prof.P.N.Rajendra Prasad

01.03.2010 01.03.2018

12933

51

1032

14 Prof.C.T. Samuel Endowment

01.03.2010 01.03.2018

14461

55

1154

15 Kelappan Memorial Endowment

01.03.2010 01.03.2018

11756

59

938

16 Dr.S.Lakshmanan Endowment

01.03.2010 01.03.2018

13520

63

1079

17 Dr.L.M.Singvi Endowment

01.03.2010 01.03.2018

11258

67

898

18 Dr.Sunil Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

13090

71

1044

19 V.N.Padmanabha Pillai Gold Medal 01.03.2010 01.03.2018

14290

75

1140

20 R.V.Kelkar Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

10000

81

798

21 K.ADamodara Menon Memorial

01.03.2010 01.03.2018

80000

85

6383

12

Bommareddy venkidary Reddy
Memorial Prize

Endowment

Endowment

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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22 Prof.M.V.Pylee Endowment

30.11.2009 30.11.2017

1000000 145 79782

23 Lt. Arpan Banerjee Endowment

01.03.2010 01.03.2018

15450

93

1233

24 K.C.Menon Memorial Endowment

01.03.2010 01.03.2018

10000

97

798

25 Lyka Olefins Endowment

01.03.2010 01.03.2018

10000 101

798

26 Dr.Terry Adams Prize

01.03.2010 01.03.2018

28510 105

2275

27 Kanichai Thomas Jose Endowment

01.03.2010 01.03.2018

50000 109

3989

28 CRL Chair for CSIS

01.03.2010 01.03.2018

1000000 113 64820

29 Prof.P.Madhavan Pillai Endowment 01.03.2010 01.03.2018

30000 117

2393

30 Prof.P.N.K.Nambeessan Memorial

01.03.2010 01.03.2018

25000 121

1995

31 C.P.Menon MEMORIAL

01.03.2010 01.03.2018

50000 129

3989

32 Antony James Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018

5050 133

403

33 Prof.N.R.Menon Memorial

28.06.2002 28.06.2012

60000 137

5425

34 Dr.Sathianandan Mem Endowment

30.03.2007 30.03.2017

100000 153

9308

35 Dr.T.S.A Padmanabhan of Badakara 24.04.2007 24.04.2017

35200 157

2902

Prize

endowment

Endowment

36 CLASSIC.83

10.06.2009 10.06.2019

37 Kerala Manegement Association

1.03.2010

38 ABS India Merit Award

01.03.2010 01.03.2018

39 Prof.K.K.Mohammad Yusuf

14.12.2011 14.12.2012

240000 165 23625

40 Prof. S.Sugunan Endowment

28.04.2012 28.042022

222000 169 20072

41 Vishnu Prasad Memorial

04.10.2012 04.10.2022

150000 173 13162

42 Prof. Joy George Endowment II

25.06.2015 01.03.2018

Endowment

Endowment

Endowment

TOTAL ENDOWMENTS

1.03.2018

150000 161 12763
9840 185

785

54126 189

4318

90000 177
3643184

279410

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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അനുബനക V
(ഖണഡിക -1.5.1)

2015-16 സസാമ്പതഡിക വര്ഷതഡില് വഡിനഡിപയസാഗ സസാക്ഷര്യപതക പുറപപടുവഡിച്ച
ഗസാന്റുകളുപട /സതീമുകളുപട വഡിവരങ്ങള .
ക്രമ
നക.

1

2

3

4

പദ്ധതഡിയുപട വഡിവരങ്ങള

മുനഡിരുപറ്റ് ലഭഡിച്ച ഗസാനറ്റ് വഡിനഡിപയസാഗ
തുക
സസാക്ഷര്യപതക
പുറപപടുവഡിച്ച
തുക

NTMIS Nodal Centre
(-)
utilisation certificate year 3869616/2012-13
DOD Project “Role of
Benthuc vibrios in the
mineralization process in
the Marine Environment
KSCSTE- Scheme for
financial assistance for
the strengtheningof the
infrastructure and R&D
facilities Project entitled
“Investigation on the
structure and insulin
mimetics of
Oxovanadium (iv)
complexes of some
multidentate ligands
DRDO Project on
Development of the
heterogeneous catalysts
on transition metal
complexes of polymer
supported Dendrimers

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

0

0

0

റഫറന്സറ്റ്
നക.തതീയതഡി

821724/-

KSA(STU)
168807/- A7-644/15
15.10.15

1789963/-

KSA(STU)
1789963/- A7-107/14
09.11.15

370000/-

KSA(STU)
356000/- A7-574/15
13.11.15

3192368/-

3192368/-

KSA(STU)
A7-91/14
13.11.15
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5

6

7

DST Project –
Investigation of structural
and non-linear optical
properties of metal
complexes of
multidentate ligands
IPD Project _
Development of Archival
Quality handmade paper
for printing of Rural
Postal Life Insurance
Certificate and other uses
of the Indian Postal Dept
ICMR Project –
Dopaminergic and
serotonergic functional
regualtion of aldehyde
dehydrogenase in
alcoholism at the
molecular level

8

KSCSTE Project on
financial assistance for
the strengthening of the
infrastructure and R&D
facilities

9

DOD project – Tuna
resources of the Indian
EEZ – an assessment of
growth & migratory
pattern

10

STED Project –
Fabrication of Culn Se 2
based soalr cells by
simple scalable processes

11

Aspire scholarship –
2013-14

12

ADA Project –
Establishment of New
National MEMs Design

പകരള സകസസാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്

915819/-

KSA(STU)
915819/- A7-84/14
13.11.15

71500/-

KSA(STU)
71500/- A7-63/14
09.11.15

0

857499/-

KSA(STU)
857499/- A7-162/15
11.11.15

0

3205870/-

3205890/- KSA(STU)
A7-819/13
24.11.15

0

2150807/-

2150807/- KSA(STU)
A7-90/14
19.01.16

0

0

0

186141/-

0

294500/-

700000/-

1140000/-

KSA(STU)
284354/- A7-751/13
28.01.16
886095/- KSA(STU)
A7-83/16
15.02.16
KSA(STU)
1282134/- A7-850/13
20.02.16
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Centre
13

14

CSIR Scholarship
2013-14
DST Project – Studies on
the optical characteristics
of coloured dissolved
organic matter (C-DOM)
in the down stream
reaches of cochin estuary
and nearby coastal waters

3157673/-

11119242/-

KSA(STU)
11523701/- A7-446/14
26.02.16

0

1458000/-

KSA(STU)
1458000/- A7-819/13
24.11.15

TOTAL

26352954/-

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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അനുബനക VI
( ഖണഡിക 3.32 പ്രകസാരക )
CAT പരതീക്ഷ നടത്തുനതഡിനറ്റ് എടുതഡിട്ടുളള മുന്കൂറുകള ക്രമതീകരഡികസാതതറ്റ്
ഉതരവറ്റ്
നക.തതീയതഡി
IRAA-IA/404/
CAT-2016
പസസാഫറ്റ്
പവയര്/2016
തതീയതഡി
28.10.2015

എസറ്റ് . ആര്.നക./
തതീയതഡി
40/15-16/IRAA
23.09.2015

ഉപദ്ദേശര്യക
NIC പകസാച്ചഡിയറ്റ് പസസാഫറ്റ്
പവയര് നഡിര്മസാണതഡിനുക
പരഡിപസാലഡിക്കുനതഡിനുമസായഡി
നല്കഡിയ മുന്കൂര് (Academic
Admission 2016)

തുക

14,20,000/-

പജസായഡിനറ്റ് ഡയറകര്
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