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നം. െക.എസ്.എ/െക.ആർ.� 3/472/2017                     േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
േകരള സർവകലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം

തി�വന��രം േഫാൺ:0471-2305864
18.01.2018

Email:keralauty.ksad@kerala.gov.in

േജായി�് ഡയറ�ർ

രജി�ാർ
േകരള സർവകലാശാല
തി�വന��രം

സർ,

വിഷയം:- േകരള സർവകലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- േകരള സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 20.10.2017 െല
അ�ൗ�്സ് II/2017 ന�ർ ക�ം 2016-17 െല വാർഷിക
കണ�ക�ം

    1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ�� �കാര�ം 1974 െല േകരള
സർവകലാശാല ആ�് 50-ാം വ��് �കാര�ം �റെ��വി�� േകരള സർവകലാശാല�െട
2016-17 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം
അയ��.

    ഈ  റിേ�ാർ�ിൽ  ��ി�ാ�ിയ  അപാക�ൾ/�മേ��കൾ  പരിഹരി�്  ആയ�
സംബ�ി�  മ�പടി  ഈ  റിേ�ാർ�  ൈക��ി  ര�മാസ�ിനകം  ഈ  ഓഫീസിേല�്
അയ�തേര�താണ്. (1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല 23(1)-ാം ന�ർ
ച�ം കാ�ക.)

വിശ��തേയാെട

േജായി�് ഡയറ�ർ
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ന�ർ. െക.എസ്.എ/െക.ആർ.� .3/472/2017                             തീയതി    18 /01/2018

േകരള സർവകലാശാല�െട 2016-17 സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�ിേ��ളള
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്  ആ�് 13-ാം വ��്,  1996-െല േകരള േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�്  ച��ൾ ച�ം  18,  േകരള സർവകലാശാല ആ�ിെല 50-ാം  വ��്  എ�ിവ
�കാരം �റെ��വി��ത്.)

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീ.�ജാതൻ.ജി േജായി�് ഡയറ�ർ
15.06.2017 �തൽ
31.07.2017 വെര

�ീ.�ദർശനൻ.െക
േജായി�് ഡയറ�ർ-
ഇൻ-ചാർ�്

01.08.2017 �തൽ
10.08.2017 വെര

�ീ. െക.എ.േടാമി േജായി�് ഡയറ�ർ
11.08.2017 �തൽ15.12.2017
വെര

�ീമതി.സാല�
ബേസലിേയാസ്

േജായി�് ഡയറ�ർ
15.12.2017 �തൽ 25-12-17
വെര

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഒാഡി�ർമാ�െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്

1 �ീ.ഹരി�മാർ ടി. െക. ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�)

2 �ീമതി.ച��ഭ.സി ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�)

3 �ീമതി.�ീജി.എസ് ഓഡി�് ഓഫീസർ

4 �ീമതി.ബി�.ഒ അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

5 �ീമതി. സൗമ�.എസ്.ജി അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

6 �ീമതി.ആശ.ററി.ആർ അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

7 �ീ.േജാസ്.ഡ�� സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

8 �ീമതി.ബി�ലത.ബി.പി സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

9 �ീ. രാജൻ.വി.ഡി സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

10 �ീമതി.ബീന.എൻ സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

11 �ീമതി.സ��.എസ് സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ
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12 �ീ.രജി�മാർ.എം ഓഡി�ർ

13 �ീമതി.ദിവ�.സി ഓഡി�ർ

14 �ീ.രവീ�ൻ നായർ.െക ഓഡി�ർ

ഓഡി�് തീയതി 15.06.2017 �തൽ 31.10.2017 വെര

നിർവഹണാധികാരികൾ (2016-17)

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.പി.െക.രാധാ��ൻ

േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എൻ.വീരമണിക�ൻ

രജി�ാർ    
േഡാ.എം.ജയ�കാശ്

(രജി�ാർ - ഇൻ ചാർജ് )

പരീ�ാ കൺേ�ാളർ േഡാ.െക.മ��മാർ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ.പി.െക.രാ�

ഡയറ�ർ, േകാേളജ് വികസന സമിതി േഡാ.എം.ജയ�കാശ്

ഡയറ�ർ, �ാനിംഗ് & െഡവലപ്െമ�് േഡാ.മിനി ഡിേജാ കാ�ൻ

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ    �ീമതി.െക.േശാഭ

സിൻഡിേ��ംഗ�ൾ

1 േഡാ.എം.ജീവൻലാൽ

2 �ീ.ബി.എസ്.േജ�ാതി�മാർ

3 േഡാ.പി.രാേജഷ് �മാർ

4 േഡാ.െക.ഷാജി

5 േഡാ.പി.എം.രാധാമണി

6 െ�ാഫ.ആർ.േമാഹന��ൻ

7 �ീ.െജ.എസ്.അഖിൽ

8 �ീ.ആർ.ഗിരീഷ് �മാർ

9 േഡാ.െക.അനിൽ �മാർ
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10 േഡാ.േറാസ� ഫിലി�്

11 േഡാ.വർഗീസ് േപറയിൽ

12 �ീ.െക.എസ്.േഗാപ�മാർ

13 �ീ.എം.െക.അ�ൾ റഹീം

14 െ�ാഫ.എം.ജമാൽ ��്

15 അഡ�.േജാൺസൺ എ�ഹാം

16 അഡ�.എസ്.���മാർ

17 േഡാ.ജി.കിേഷാർ

18 �ീ.േജാൺ േതാമസ്

19 അഡ�.െക.എ�്.ബാ�ജൻ

20 �ീ.പി.ബി�

21 േഡാ.ആർ.ലതാേദവി

22 �ീ.എം.�ീ�മാർ

23 േഡാ.െക.മാണി�രാജ്

24 അഡ�.എ.എ.റഹിം
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ആ�ഖം

തി�വന��രം ആ�ാനമാ�ി 1937 നവം�ർ ഒ�ിന് �വർ�നം �ട�ി വിദ�ാഭ�ാസ-
സാ�ഹ�  രംഗ�ളിൽ  മാർ�ദർശിയായി  �വർ�ി��  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  േക�മാണ്
േകരള  സർവകലാശാല.  ആേരാഗ�  സാേ�തികരംഗ�ളിൽ  �തിയ  സർവകലാശാലകൾ
നിലവിൽ  വെ��ി�ം  �തിയ  േകാ�കൾ  �പെ���ി  കലാസാേ�തിക
ൈവ�ാനികരംഗ�ളിൽ  നി�ണരായ  ��തല�റെയ  വാർെ����തി��
നിതാ�പരി�മ�ിലാണ്  സർവകലാശാലയിെല  അധ�ാപക�ം  ജീവന�ാ�ം.
�ത�ർഹമായി �വർ�ി�� വിവിധ പഠനവ��കൾ, െസ��കൾ, ഗേവഷണേക��ൾ,
വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക��ൾ,  അഫിലിേയ�്  െച�െ��  �ാപന�ൾ  എ�ിവിട�ളിെല
പഠിതാ��ം  അധ�ാപക  അനധ�ാപക  ജീവന�ാ�ം  സർവകലാശാല�െട
അധികാരപരിധിയിൽെ���.
    േകരള സർവകലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ബജ�് 14.03.2016െല െസന�് േയാഗ�ിൽ
അവതരി�ി�.ആെക �തീ�ിത വരവ് 536.86 േകാടി�ം ആെക �തീ�ിത െചലവ് 543.32
േകാടി��� 6.46 േകാടി�െട ക�ി ബജ�ാണ് അവതരി�ി���ത്.
     2016-17 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് 544.15 േകാടി�ം
ആെക െചലവ് 505.93 േകാടി �പ�മാണ്.
    1974 െല േകരള സർവകലാശാല ആ�്, 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ
ച�ം  3(1)  എ�ിവ  �കാരം  േകരള  സർവകലാശാല�െട  2016-17വർഷെ�  വാർഷിക
കണ�കൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.
    സർവകലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ,  േക� സർ�ാർ,
�.ജി.സി  മ�്  ഏജൻസികൾ എ�ിവയിൽ നി�്  ധനസഹായം  ലഭി�തിെ� കണ�കൾ,
തനത്  വ�മാനം  അ�ൗ�കളിൽ  ഒ��ിയത്,  പിൻവലി�ൽ  എ�ിവ�ം
പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി  �സ�  ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ  ഉൾെ���ിയി��്.
സമകാലിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമാ�ളള നിരീ�ണ�ൾെ�ാ�ം സർവകലാശാല�െട വിവിധ
പഠന-പഠേനതര വ��കൾ എ�ിവ വാർഷികമായി ഓഡി�് നട�ി �റെ��വി� ഓഡി�്
�റി�കളിെല സർവകലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ �� ആവശ��ളള�ം പരിഹാര
നടപടികൾ എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ിൽ  ഉൾെ���ിയി��്.
aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission  എ�  െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  �ാപന�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി��  User  name,Password  എ�ിവയി�െട  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്
നിരീ�ി�ാ���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴപറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളിലായി �മീകരി�ിരി��.

�മ നം. ഭാഗം വിഷയം േപജ് നം.

1 ഭാഗം 1 െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം 2 വരവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

3 ഭാഗം 3 െചലവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ
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4 ഭാഗം 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

വിവിധ ഭാഗ�ളായി ഉൾെ���ിയി�ളള ഖ�ികക�െട സം�ി�ം �വെട േചർ��.

ഉളളട�ം

ഖ�ിക വിഷയം േപജ്
നം

1-1 ബജ�്

1-2 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

1-3 സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�്

1-4
ഫാ�ൽ�ി  ഗ�്  ഹൗസ്-സർ�കലാശാല�െട  സാ��ിക
ഭ�ത ഉറ�വ��ം വിധ�� ഭരണതല നടപടികൾ അനിവാര�ം

1-5
കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്-
പരീ�ാ ഫലം �സി�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം

1-6
എ.ഐ.സി.�ി.ഇ  �േവശനാ�മതി  �ടാെത  �ണിേവ�ി�ി
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ �േവശനാ�മതി നൽകി

1-7
സർവകലാശാലയിൽ  ഒഴി�  വ��  ത�ികകളിൽ  കരാർ
നിയമം - എംേ�ാെ��് എ�്േച�സ് (Compulsory notification
of vacancy) ആ�ിെ� ലംഘനം

1-8 സർ�കലാശാല  െസന�്  ഹാൾ  നവീകരണ�ിെല
അപാകതകൾ

1-9
േകാ�്  ഓഫ്  കൾ�ിേവഷൻ ഓഫ്  �ിൻസി�ൽ േ�ാ�്  ഇൻ
ഇൻഡ�  –  �േത�ക  അെ�ൗ�്  ��ി��ി�  –  �ീം
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അെ�ൗ�ിന് പലിശ ലഭ�മാ��ി�

1-10 േകരള  സർവകലാശാല  ക�ാ��കളിെല  ച�നമര��െട
പരിപാലനം - അടിയ�ിര �ാധാന�മർഹി��

1-11
വാ�ർ ടാ�് അപകടാവ�യിൽ - വർഷ�ൾ�േശഷ�ം
അ���പണി ആരംഭി�ി�ി�

1-12 ക���ർ സയൻസ് വിഭാഗ�ിൽ രസീത് ��ിെല
അപാകതകൾ

1-13 എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�് – ആർ�ിെടക്ചറൽ , ഡിൈസൻ
വിഭാഗ��െട അഭാവം ���ികെള കാര�മായി ബാധി��

1-14 ക�ാ�സ് അ�ിനിേ�ഷൻ - നീ�ിയിരി�്
�മീകരിേ��താണ്

1-15
ൈത�ാട് വനിതാേഹാ�ൽ -െമസ് നട�ി�് - യഥാവിധി
കരാർ ചമ��ി�

1-16
�ഡ�്സ് എയ്ഡ് ഫ�് (SAF) യഥാസമയം വിതരണം
െച��ി�

1-17 സർവകലാശാല – എൻേഡാവ്െമ�കൾ

1-18
േകാ�് കാലാവധി കഴി�ി�ം ൈല�റി ��ക�ൾ തിരിെക
ഏൽ�ി��ി�-എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ്

1-19
ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ഉപകരണ�ൾ (equipments)
യഥാവിധി ക�ം െച�് സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്
�തൽ���ി�.-എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ്

1-20
സർവകലാശാല ��ിെല ഉപേയാഗ��ന�മായ�ം കാല�ഴ�ം
െച��മായ യ��ൾ ക�ം െച�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-21
സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�ം ച��ൾ�ം വി��മായി
�ാന�യ��ൾ - സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം

1-22
സർവകലാശാല അധ�ാപക നിയമന�ൾ - അപാകതകൾ -
സർവകലാശാല�െട യശ�ിന് കള�ം

1-23
�ള�ാടകം  �.െഎ.ടി  –  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട  മ�ൾ��
ഫീ ധനസഹായം േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

1-24
സർ�ാരിൽ  നി��  �ാ�ിൽ  നി�ം  �ിരനിേ�പ�ൾ
ആരംഭി��.

1-25 �ി�ിംഗ് െമഷീന് േലാഗ് ��് ��ി��ി�.

1-26
��ിെല �രിപ�ം ത�ികകളിെല�ം ഒഴി�കൾ
നിക�െ���ി�.

1-27 േകരള സർവകലാശാല-ജനറൽ േ�ാർ

1-28
സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് �േത�കബ�
അ�വദി�ിരി��ത് �മവി��ം

1-29
ആഭ��രനിയ�ണ�ിന് �ിരം ജീവന�ാരി�ാെത
സ�ാ�യ �ാപന�ൾ

1-30
�നർ�ല�നിർ�യം-മാർ�ിൽ ഭീമമായ അ�രം - നടപടി
അനിവാര�ം

1-31
�ണിേവ�ി�ി  േകാേളജ്  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്-  അ�മിനി
അേസാസിേയഷെ� �വർ�ന�ിെല അപാക�ൾ

1-32 അധ�ാപക നിയമനം - സർവകലാശാല �ാ���ി�ം �.ജി.സി
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ച��ൾ�ം വി��ം

1-33
�ിരനിേ�പ�ൾ �ഷറി നിേ�പമാ��ത്
പരിഗണി�ാ��താണ്

1-34 െപൻഷൻ ഫ�്

1-35
ഹാൾ വാടക – േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് – യഥാസമയം തിരിെക
നൽകാ�� നടപടികൾ െെകെ�ാ�ണം

1-36 2016-17 വർഷം നൽകിയ വിനിേയാഗസാ��പ��ൾ

2-1
വി�ര വിദ�ാസ േക�ം- വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിന�ിൽ
21,62,150/-�പ ലഭി�ാനവേശഷി��

2-2
േകരള സർവകലാശാല�െട അഫിലിേയ�ഡ്/സ�ാ�യ
േകാേള�കളിൽ നി�് ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്
പിരിെ���ി�ി� – �ടി�ിക 11,98,62,303/- �പ

2-3
കാര�വ�ം െമൻസ് േഹാ�ൽ - വാടക, െമസ് ഫീസ്
ഇന�ളിലായി പിരി�് കി�ാൻ അവേശഷി�� �ക –
6,13,304/-�പ

2-4
ൈത�ാട് വനിതാ േഹാ�ൽ -േഹാ�ൽ ഫീസ് : 48769/- �പ
പിരിെ���ാനവേശഷി��

2-5
�വർ�നം അവസാനി�ി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ
നി�്  േ�ാഷർ  ഫീ  ഈടാ�ിയി�ി�  –  6,00,000/-  �പ
ലഭി�ാനവേശഷി��

2-6
കാര�വ�ം െമൻസ് േഹാ�ൽ - പി.ഡി അ�ൗ�് നീ�ിയിരി�്
െപാ��െ��േ��താണ്
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2-7
�ീൻ  ഫീൽഡ്  േ�ഡിയം  -  പാ��ടി�ിക-േസവനനി�തി
ഇന�ിൽ  സർവകലാശാല�്  2,93,80,059/-  �  ലഭി�ാൻ
അവേശഷി��.

2-8 ഇ�ാ�്സ് അെ�ൗ�് പരിപാലന�ിൽ �� �ലർ��ി�

2-9
േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക തിരിെക വിതരണം െച��തിൽ
അനാ�

2-10
േചാദ�േപ��കൾ  അല��മായി  െപാ�ി�തിന്  സിൻഡിേ��്
�മ�ിയ പിഴ ഈടാ�ിയി�ി�

2-11
ബസ് പാസ് വിതരണം െച��െ��ി�ം പാസ് വരവ് വിവരം
ഉറ�വ���ി�

2-12
�ാൻേ�ാർ�്  വിംഗിെ�  െചലവിന��തമായി  യാ�ാനിര�്
പരി�രി�ണം

2-13
േകരളസർവകലാശാല�െട  വിവിധ  �ാപന�ളിൽ  നി�്
െ�ഷ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ  252440�പ  ലഭി�വാൻ
അവേശഷി��

2-14 പരസ�േബാർഡ് �ാപി��തി�� വാടക �റവായി
ഈടാ�ിയത് സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം – 92497/-�പ

3-1
സർവകലാശാല  ��്  -  �ി�ിംഗ്  െമഷീൻ  റി�യറിംഗ്  �ക
തട�െ����. 264350/- �പ

3-2
�ി�ിംഗ്  േജാലികൾ  സ�കാര�  ��കൾ�്  നൽകിയത്
60034/-�പ തട�െ����.
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3-3
ഇ�േണാമി�്  വ��്  -  േജർണ�കൾ  ലഭി�ി�ി�  –  3000/-
�പ�െട െചലവ് തട�ം െച��.

3-4 േ�മനിധി വിഹിതം ഒ��് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�

3-5
െവർ�ി�ൽ  എ�്െ�ൻഷൻ  ഓഫ്  േഗാൾഡൻ  �ബിലി
ൈല�റി  ബിൽഡിംഗ്,  കാര�വ�ം  -  പ�തി  നട�ി�്
അപാകതകൾ -350556/- �പ നിരാകരി��.

3-6 സർവകലാശാല െചയ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമ�

3-7
െസമിനാർ  നട�ിയ�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി� –50000/-�പ തട�െ����.

3-8
േഡ�ാ  െസ�ർ  �ാപനം  -  പ�തി  നട�ി�ിെല
അപാകതകൾ

3-9

�.ജി.സി  െ�യിലിൽ ശ�ളം  പ�� �ിരം  അധ�ാപകർ�്
വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക��ിെല  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട
വിവിധ  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  2,75,481/-  �പ
�തിഫലം നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�

3-10
റിേ�ാ  ഡിജി�ൽ  �ി�ർ  വാ�ൽ  അപാകതകൾ  –
556263/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-11
െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സ് - സ�ീ�ിംഗ്/�ീനിംഗ് ���ികൾ -
അപാകതകൾ

3-12
െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് - ബാ�ിൽനി�് �ഷറിയിേല�്
െച�് �േഖന �ാൻ�ർ െച�� �ക യഥാസമയം തെ� �ഷറി
അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�െ��� എ�് ഉറ�ാ�ണം
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3-13
ഇ-  െട�ർ  �റ�  നിര�്  അംഗീകരി�ാതി��ത്  �ലം
സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം.

3-14
േജർണ�ക�െട  വാ�ലിനായി  സർ�ീസ്  ടാ�്  ഒ��ിയത്-
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�-�ക തട�െ����

3-15
ക�ാ�ീൻ െക�ിടം �വർ�നം ആരംഭി�ി�ി�. �വർ�ിയിെല
അപാകതകൾ  –  139521/-�പ�െട  െചലവ് ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി��.

3-16
എ�ിനീയറിംഗ്  �ണി�്  –  നിയമാ��തമായ  െെഫൻ
ഈടാ�ിയി� – 175000/-�പ�െട ന�ം

3-17
നിർ�ാണ െപർമി�്  ലഭ�മാ�ാെത െക�ിട�ൾ നിർ�ി��.
സർവകലാശാല�െട നടപടി നിയമവി��ം.

3-18 നാഷണൽ  സർവീസ്  �ീം  മാന�ലിെല  നിർേ�ശ�ൾ�്
വി��മായി െചലവ് – 66040/-�പ തട�െ����.

3-19
�.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� അധ�ാപകർ�് െറ�ലർ
വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  നൽകിയ
�തിഫലം തിരി�് പിടി�ണെമ� നിർേ�ശം നട�ിലാ�ണം

3-20
ഡി.ഡി.എഫ് ച��ൾ പാലി�ാെത അ�ൗ�ിൽ നി�് �ക
െചലവ് െച� - 44,600/- �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��.

3-21

മരാമ�്  ���ികൾ  -  ഡിെ�യിൽഡ്  എ�ിേമ�ിേന�ാൾ
ഉയർ�  നിര�ിൽ  ചില  ഇന�ളിൽ  അധിക  ���ികൾ
നട��  -  ശരിയായ  ആ��ണ  മികവിെ�  അപര�ാ�ത  –
സർവകലാശാല�് സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��.
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3-22
�ാ�ിനംെവയർ  -  േ�ാ�ിൽ  �റവ്  ;  േ�ാ�്  രജി�ർ
�ത�മായി പരിപാലി��ി�.

3-23
േകരള  സർവകലാശാല  േരഖക�െട  ഡിജിൈ�േസഷ�ം
��ി�ം  -  പ�തി  -  ല��ം  െെകവരി�ി�  -  തൻവർഷം
െചലവഴി� 17,40,311/-�പ തട�െ����

3-24
സർവകലാശാല�െട അെ�ൗ�കളിൽ നി�ം വിവിധ ബാ�്
ചാർ�കൾ ഈടാ��

3-25 െവ��രം സമയബ�ിതമായി ഒ��ിയി� – പിഴ ഇന�ിൽ
അധികെചലവ് വ��ി.

3-26
ഭവനനിർ�ാണ  വാ�  –  �ാ�്  ഡ��ി  റീഇംേബ�്  െച�  -
1,36,300/- �പ തട�െ����.

3-27
സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  ലംഘി�്  ജീവന�ാർ�്  ഓണം
അഡ�ാൻസ് അ�വദി��

3-28 ഇ  എസ്  ഐ  വിഹിതം  സമയബ�ിതമായി  ഒ���ി�,
പിഴയിന�ിെല അധികെചലവ് 44697/- �പ

3-29
െട�ർ  �ണി�ാെത ലാപ്േടാ�കൾ  വാ�ി വിതരണം
നട�ിയത്  –  �മ�കാരമ�  –  െചലവ് തട�െ����  –
1266300/-�പ

3-30
പരീ� റ�് െച� വിവരം സമയബ�ിതമായി അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കളിൽ  അറിയി�ി�-�ന:പരീ�  നട�ി  അധിക
െചലവിനിട  വ��ി  -  ഉ�രവാദിയായവർെ�തിെര  നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�

3-31
െസന�് ഹാൾ ലി�് -എ.എം.സി.-കരാർ �ാപി�ി�
-2,05,323/- �പ തട�െ����
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3-32
സർവകലാശാല  ജീവന�ാ�െട  സ�കാര�  ആ�പ�ികളിെല
ചികി�ാ െചലവ്  -  മാനദ��ൾ�് വി��മായി  നൽകിയ
5,16,635/-�പ തട�െ����.

3-33
േകരള സർ�കലാശാല- വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി��ി�.

3-34 വിവിധ വ��കൾ�് നൽകിയ �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി�.

3-35 ഒേ�ാ ഇലേ�ാണി�് – െപാ� അപാക�ൾ

3-36
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ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ബജ�്

േകരള സർവകലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ബജ�് 14.03.2016െല െസന�് േയാഗ�ിൽ

അവതരി�ി�.  ആെക  �തീ�ിത  വരവ്  536.86  േകാടി�ം  ആെക  �തീ�ിത  െചലവ്

543.32  േകാടി���  6.46  േകാടി�െട  ക�ി  ബജ�ാണ്  അവതരി�ി���ത്.  ���ിയ

ബജ�് 22-2-17 ൽ അംഗീകരി�ി��്.

    2016-17 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് 544.15 േകാടി�ം

ആെക െചലവ് 505.93 േകാടി �പ�മാണ്.

    2016-17  സാ��ിക  വർഷെ�  ബജ�്  �കാര��  �തീ�ിത  വരവിന��തമായി

തെ�  യഥാർ�  വരവ്  പിരിെ����തിന്  സർവകലാശാല�്  കഴി�ി��്.  ബജ�്

�കാര��  �തീ�ിത  െചലവ്  കണ�ക�ം,  യഥാർ�  െചലവ്  കണ�ക�ം  ത�ിൽ

വളെരേയെറ അ�ര��്.  2016-17  സാ��ിക വർഷെ� വരവ്  െചല�ക�െട താരതമ�ം

�വെട േചർ��.

    വരവ്

ഇനം ബജ�് �കാര��ത്
വാർഷിക കണ�്

�കാര��ത്

�ാൻ 528700000 422420735

േനാൺ�ാൻ 3826200000 3687899694
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െചലവ്

ഇനം ബജ�് �കാര��ത്
വാർഷിക കണ�്

�കാര��ത്

�ാൻ 528700000 276526232

േനാൺ�ാൻ 3890771000 2989168350

    യാഥാർ�� േബാധം ഉൾെ�ാ�ാെത െചലവ് െപ��ി� കാ�� ബജ�് ത�ാറാ��

�വണത  ഒഴിവാേ��താണ്.  ��തൽ  ദീർഘവീ�ണേ�ാെട�ം

ആ��ണപാടവേ�ാെട�ം  സ�ലിതമായ  ബജ�കൾ  അവതരി�ി�ാൻ

��െച�േ��താണ്.

2.�വർ�ന�മമ�ാ��ം �വർ�നം തീെര നട�ാ��മായ �ാപന�ൾ�് �ക
വകയി���

േകരള  സർവകലാശാല  �ട�ിയതായി��  നിരവധി  െസ��ക�െട�ം  െചയ�ക�െട�ം
�വർ�നം  അവസാനി�ി�  മ�ാണ്.  എ�ാൽ  ഇ�രം  �ാപന�ളിൽ  ചിലതിെ�
�വർ�ന�ൾ�ായി  ബജ�ിൽ  �ക  വകയി��ിയി��്.  വാർഷിക  കണ�്
പരിേശാധി�തിൽ ചിലവ് ഒ�ം നട�ാ��ം ക�ിജൻസി െചല�കൾ�് മാ�മായി �ക
െചലവി��മായ �ാപന��െട പ�ിക �വെട േചർ��.

ബജ�് നീ�ിയി��് ഉ�ായി��ി�ം െചലവ് നട�ി�ി�ാ�
�ാപന��െട വിവരം

�മ
നം.

�ാപനം
ബഡ്ജ�്

നീ�ിയി��്
െചലവ്

1
അേക�റിയം റിസർ�് േ�ഷൻ,
ആ�ളം

1,20,000 -
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2
െസ�ർ േഫാർ മൈറൻ
ൈഡേവ�ി�ി

1,04,000 -

3
െസ�ർ േഫാർ അ�ിനിേ��ീവ് റിേഫാംസ്,
ൈ�നിംഗ് & റിസർ�്

5,00,000 -

4
െസ�ർ േഫാർ ഇൻഫർേമഷൻ
ലി�റസി �ഡീസ്

25,000 -

5
െടേ�ാളജി&റിേസാ�് െസ�ർ
േഫാർ മലയാളം ലാംേഗ�ജ്

15,000 -

6
�ി��ൻ െസ�ർ േഫാർ കൾ�റൽ ആ�് േസാഷ�ൽ
െചയ്�സ്

28,000 -

7 ടാേഗാർ െചയർ 10,000 -

8
വി.െക.��േമേനാൻ െചയർേഫാർ ഇ�ർനാഷണൽ
റിേലഷൻസ്

45,000 -

9
െസ�ർ േഫാർ കേനഡിയൻ
�ഡീസ്

6,000 -

10
േഡാ.അംേബദ്കർ െചയർ
േഫാർ ഹ�മൻ ൈറ�്സ് &
േസാഷ�ൽ ജ�ിസ്

16,000 -

11
മഹാ� അ��ാളി
െചയർ േഫാർ കീഴാളർ
ഹിേ�ാറി�ൽ �ഡീസ്

50,000 -
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1-2  വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക

1.വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക സമയബ�ിതമായി സമർ�ി�ി�

    േകരള സർവകലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാെട�� 2016-17 െല വാർഷിക

ധനകാര�പ�ിക 20.10.2017-നാണ് ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ത്.  1994-െല േകരള േലാ�ൽ

ഫ�്  ഓഡി�്  ആ�്  വ��്  9  �കാരം  സാ��ിക  വർഷം  അവസാനി�്  4

മാസ�ി��ിൽ  (�ൈല  31നകം  )  ഓഡി�ിനായി  സമർ�ിേ��താണ്.  എ�ാൽ  ടി

സമയപരിധി  പാലി�ി�ി�.  വാർഷിക  കണ�്  �കാര��  യഥാർ�  വരവ്-  െചലവ്

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഭാഗം വരവ് (�പ) െചലവ് (�പ)

I. പ�തി 422420735 276526232

II. പ�തിയിതരം 3687899694 2989168350

III.ഇയർ മാർക്ഡ് ഫ�കൾ 142929996 144598406

IV.ഋണശീർഷകം 1188332420.05 1649050454

ആെക 5441582845 5059343442

2.അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�

    സ�യംഭരണ  �ാപനമായ  േകരള  സർവകലാശാലയിൽ  നാളി�വെര  അ�ൗ�ിംഗ്
ച��ൾ  �പീകരി�ി�ി�.  േക�,സം�ാന  സർ�ാ�കൾ,  ഇതര  ഏജൻസികൾ
എ�ിവയിൽ നി�� വര�ക�ം, തനത് വര�ക�ം ഉൾെ�െട േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട
ആയ-വ�യ  വ�വ�കൾ  പാലി��  േകരള  സർവകലാശാലയിൽ  നാളി�വെര
അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ാതിരി��ത് ആശാസ�മായ �വണതയ�. ൈദനംദിന
സാ��ിക  ഇടപാ�ക�െട  േരഖെ���ൽ  രീതി,  അടി�ാന  രജി��കൾ,  വാർഷിക
ധനകാര�  പ�ിക,  അ�ബ�  പ�ികകൾ  എ�ിവ�െട  മാ�കകൾ  േ�ാഡീകരി�്
വിശദമായ  അ�ൗ�്സ്  മാർഗേരഖ  സ�ീകരിേ��ത്  അത��ാേപ�ിതമാണ്.  വരവ്
െചല�കൾ  േരഖെ����തിന്  േകരള  അ�ൗ�്സ്  േകാഡ്,  േകരള  സർവീസ്  �ൾസ്,
േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  �ട�ിയ ച��ളിെല വ�വ�കൾ
ഉൾെ���ി ഒ� അ�ൗ�് ച�ം �പീകരിേ��ത് അനിവാര�മാണ്.
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3.െചലവ് കണ�കൾ ധനകാര�പ�ികയിേല�മായി െപാ��െ���ി�.- അധിക െചലവിെ�
വിവരം േബാധ�െ���ിയി�.

    അ�ൗ�്സ് ത�ാറാ��തിന് ആധികാരികമാ�ിയ കൺേസാളിേഡ�ഡ് േ��്െമ�്
ഓഫ്  േപെമ�്  �കാരം  16-17  വർഷെ�  ആെക  െചലവ്  5034956024/-  �പയാണ്.
എ�ാൽ ധനകാര�പ�ിക �കാരം ആെക െചലവ് 5059343442/- �പയാണ്. വ�ത�ാസം
വ�  24387418/-  �പ�െട  െചല�മായി  ബ�െ��  വിശദാംശ�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�.
26.10.2017-െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ.നം.2/ഫിനാൻസ്/16-17  �കാരം  വിശദീകരണം
ആവശ�െ�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. 24387418/- �പ�െട െചല�മായി ബ�െ��
േരഖകൾ  ഹാജരാ�ാ�പ�ം  െചലവ്  നട�ി�ിെ��  നിഗമന�ിൽ  �ടർ  നടപടികൾ
സ�ീകരി��തായിരി�ം.

4.ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ��ി�

    1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്  ച�ം 15-1  സി �കാരം സർവകലാശാല�െട
വാർഷിക  കണ�കേളാെടാ�ം  താെഴ  പറ��  വിവര�ൾ  �ചി�ി��  ഡി.സി.ബി
പ�ിക സമർ�ിേ����്. എ�ാൽ വാർഷിക കണ�കൾെ�ാ�ം ഡി.സി.ബി പ�ിക
സമർ�ി�ി�ി�.

1. വിവിധ ഫീസ് വരവിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്

2. പരീ�ാ ഫീസിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്

3. വിവിധ േകാേള�കളിൽ നി�ം ഒ��� െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്.

    േകാേള�കളിൽ  നി��  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  �ടി�ിക�െട  വിവരം
ആവശ�െ��്നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  മ�പടിയായി  119862303/-  �പ  ഈ
ഇന�ിൽ  �ടി�ിക��തായി  �ചി�ി�ി��്.  ഇതിെ�  നിജ�ിതി  പരിേശാധി�ാൻ
ഡിസിബി  പ�ിക�െട  അഭാവ�ാൽ  സാധി��ി�.  വാർഷിക  കണ�കൾെ�ാ�ം 
ഡി.സി.ബി  പ�ിക  ത�ാറാ�ാ���ലം  സർവകലാശാല�െട  വ�മാന  �ടി�ിക
സംബ�ി�് വ��ത ഇ�ാ� സിഥിതി��്.

    സർവകലാശാല  ത�ാറാ��  വാർഷിക  കണ�ിെല  വരവ്  �ക�ം
അ�ബ��ാപന�ളിെല  വര�ം  ത�ിൽ  െപാ��െ���ി�.  ഏതാ�ം  ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

�ാപനം
വാർഷിക കണ�്
�കാര�� വരവ്

യഥാർ�
വരവ്

വ�ത�ാസം

1
ഇ�ാമിക്  �ഡീസ്
വിഭാഗം

47485 18410 29075

2 ധനത��ശാ� വിഭാഗം 405063 531035 -125972
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3 ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം 391058 375661 15397

4 വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക�ം 30857012 7141198 23715814

    യഥാർ� വരവ് വിവരം ആധികാരികമാ�ി വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ����തിന്

��ിേ��താണ്.അ�ൗ�്സ്  ത�ാറാ��തിൽ  ഏകീ�ത�ം  അംഗീ�ത�മായ  രീതി

അവലംബി��തി�ം  വ��മായ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  നൽ��തട���  നടപടികൾ

സ�ീകരി��തി�ം ധനകാര�വിഭാഗം ��െച�േ��താണ്.

5.ഋണശീർഷക�ിെല വരവ് െചലവ് �കകൾ വ�ത�ാസെ��ിരി��

    സർവകലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം ഈടാ�ി ഒ��് വ���
വിവിധ ഇന�ൾ ഋണശീർഷക കണ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇവ�െട വര�ം
െചല�ം ത�ിൽ വ�തിയാനം ഉ�തായി കാ��.

�മ നം. ഇനം വരവ് െചലവ് വ�ത�ാസം

1 ഇൻകം ടാ�് 94546526 94146903 399623

2 മ�് റി�വറികൾ 86451150 86686428 235278

3 എൻ.പി.എസ് 2277370 7727468 5450097

4 സർവീസ് ടാ�് 0 77884 77884

ഋണശീർഷക  കണ�കളിൽ  വരവ്  െചലവ്  വ�തിയാനം  ഉ�ാകാതിരി�ാൻ
��ിേ��താണ്.

6.ഇ.എം.ഡി,  െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്,  െട�ർ  േഫാറ  വില  എ�ിവ�െട  വര�കൾ
അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�

സർവകലാശാലയി�ം  വിവിധ  പഠന/പഠേനതര  വ��കളി�മായി  മരാമ�്  ���ികൾ,

പർേ��കൾ ക�േ�ഷൻ/െട��കൾ �ണി��. ഇ�ര�ിൽ െട�ർ �ണി�േ�ാൾ

ഈടാ�� െട�ർ േഫാറ  വില�െട  വരവ്  വിവരം  അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

െട�ർ േഫാറ വിലയായി തൻവർഷം വരവിൽ വ� �ക, ഇ.എം.ഡി ഇന�ിൽ തൻവർഷം
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ഈടാ�ിയ �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം ആവശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്

മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  അ�ൗ�്സിൽ  ഇ.എം.ഡി  വരവായി  3500  �പ  മാ�മാണ്

ഉൾെ���ിയി��ത്.  സർവകലാശാല  മരാമ�  ���ികൾ  നട�ിലാ��  കാര�വ�ം

എ�ിനീയറിംഗ്  �ണി�ിൽ  മാ�ം  ല��ണ�ിന്  �പ  ഇ.എം.ഡി  ഇന�ിൽ  വരവ്

വ���്.  ��ത  വിവര�ൾ  അ�ൗ�്സിൽ  ഉൾെ���ാതി��ത്  സർവകലാശാല

അ�ൗ�്സ് വിഭാഗ�ിെ� േപാരാ�യാണ്.

7.ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�് നീ�ിയി��് �ക വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�

    സർവകലാശാലയിെല വിവിധ പഠന/പഠേനതര വ��് തലവ�ാർ തനത് വ�മാനം എ�
രീതിയിൽ ��ി�� ഡി�ാർ�്െമ�് െഡവലപ്െമ�് ഫ�ിെ� വരവ് െചലവ് കണ�കൾ
അ�ൗ�്സിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  54  വ��കളിെല  ഡി.ഡി.എഫ്  അ�ൗ�ിൽ
31.03.2017-ൽ 16788648.45�പ നീ�ിയിരി��്.

ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ിെല 2016-17 വർഷെ� സാ��ിക നില

മാസം ��ിരി�് വരവ് ആെക െചലവ് നീ�ിയി��്

ഏ�ിൽ-16 15397390.18 1394147 16791537.18 287775.05 16503762.13

െമയ് -16 16503762.13 471218 16974980.13 529006.40 16445973.73

�ൺ -16 16445973.73 345407 16791380.73 632924.00 16158456.73

�ൈല -16 16158456.73 835496 16993952.73 615210.5 16378742.23

ആഗ�് -16 16378742.23 1890639 18269381.23 567366.00 17702015.23

െസപ്�ംബർ-16 17702015.23 513211 18215226.23 509801.00 17705425.23

ഒേ�ാബർ-16 17705425.23 677448 18382873.23 686272.00 17696601.23

നവംബർ - 16 17696601.23 611486 18308087.23 677009.00 17631077.73

ഡിസംബർ -16 17631077.73 516882 18147959.73 627075.00 17520884.73

ജ�വരി -17 17520884.73 501229 18022113.73 1397054.5 16625059.23

െഫ�വരി -17 16625059.23 496159 17121218.23 469723 16651495.23
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മാർ�് -17 16651495.23 1020670 17672165.23 8835166.8 16788648.43

9273992 24671382.18 7882733.75 16788647.43

ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�് വരവ് െചലവ് കണ�കൾ ധനകാര�പ�ികയിൽ
ഉൾെ��േ��താണ്.

8.�ിരനിേ�പ�ൾ ഉൾെ�െട�� ഇൻെവ�്െമ�ക�െട വിവരം വാർഷിക കണ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

    േകരള സർവകലാശാല�് 31.03.2017-ൽ 12 വിഭാഗ�ളിലായി 4579990848/- �പ�െട
�ിരനിേ�പ��്. എ�ാൽ ഈ �ക�െട �ൻബാ�ി, തൻവർഷ വരവ്, പിൻവലി� �ക
എ�ിവ അ�ൗ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�ിരനിേ�പം ��ിരി�് ��ിേ�ർ�ത് പിൻവലി�ത് നീ�ിയി��്

േകരള �ണിേവ�ി�ി

ഫ�് അ�ൗ�്സ്
419937473 39137268 16666451 442408290

േ�ാവിഡ�് ഫ�്

അ�ൗ�്സ്
518706268 326731641 241578750 603859159

എൻേഡാവ്െമ�്

അ�ൗ�്സ്
28473143 2353130 1176559 29649714

ഫാമിലി െബനിഫി�്

�ീം അ�ൗ�്സ്
28815777 2620125 501816 30934086

��് െവൽെഫയർ

�ീം അ�ൗ�്സ്
47962983 6527465 2276409 52214039

എംേ�ായീസ്

െബനവല�് ഫ�്

അ�ൗ�്സ്

3037371 224205 0 3261576

േകരള �ണിേവ�ി�ി

ഫ�് (ഇൻ�ി���് 243389830 18537890 36502510 225425210
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ഓഫ് ഡി�ൻസ്

എഡ�േ�ഷൻ)

അ�ൗ�്സ്

െഡേ�ാസി�്സ്

അ�ർ �ണിേവ�ി�ി

െഡവലപ്െമ�്

�ീംസ്

2601034275 721959530 149316037 3173677768

േകരള �ണിേവ�ി�ി

ഫ�് (േഹാർ�സ് )

അ�ൗ�്സ്

8596045 714502 0 9310547

േകരള �ണിേവ�ി�ി

ൈല�റി

അ�ൗ�്സ്

4227845 0 0 4227845

േഡാ.വി.െക.

��മാരൻ നായർ

െചയർ േഫാർ

പാർലെമ�റി

അഫേയ�്

925845 67753 66043 927555

അ��ാളി െചയർ 3820520 274539 0 4095059

ആെക 3908927375 1119148048 448084575 4579990848

9.നീ�ിയി��ിെ� വിശദാംശം അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�

2016-17െല  വാർഷിക  കണ�കൾ  �കാരം  35,30,34,187/-  �പ  ��ിരി�്,  തൻവർഷ

വരവായി 5,44,15,82,845/- �പ�ം, 5,05,93,43,442/- �പ െചല�ം, 73,52,73,590/- �പ

നീ�ിയിരി�മാ��ത്.  എ�ാൽ  നീ�ിയി���  �ക  ബാ�്/�ഷറി  അ�ൗ�ിൽ
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നിലനിൽ��െവേ�ാ,  ക�ിരി�്  പണമാ�േ�ാ  എ�ിവ  സംബ�ി�്  വിശദാംശ�ൾ

ഒ�ം  തെ�  അ�ൗ�്സിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ആയ�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ

26.10.2017െല  ഓ.റി.നം.2/ഫിനാൻസ്/16-17  �കാരം  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ണെമ�്

ആവശ�െ�െ��ി�ം  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  നീ�ിയിരി�ിെ�  വിശദാംശ�ൾ  ഓഡി�ിൽ

േബാധ�െ��േ��താണ്.

10.നീ�ിയി��് �ക ബാ�് അ�ൗ�ക�മായി െപാ��െ���ൽ നട��ി�

    സർവകലാശാലയിൽ വരവ് െചലവ് കണ�കൾ േരഖെ����തിനായി ക�ാഷ് ��്

��ി��ി�.ആകയാൽ ആെക വരവ്,  െചലവ്,  ��ിരി�്  ,  നീ�ിയിരി�്  എ�ിവ�െട

ആധികാരികത  പരിേശാധി�ാൻ  സാധി�ി�ി�.വാർഷിക  കണ�കൾ  �കാരം

നീ�ിയി��� �ക 73,52,73,590/- �പയാണ്. വിവിധ ബാ�്/�ഷറി അ�ൗ�കളിെല

നീ�ിയി���  �ക�മായി  ഇതിെന  െപാ��െ���ൽ  നട��തിന്  യാെതാ�

നടപടി�ം  സ�ീകരി�ി�ി�.തൻ  വർഷേ�ത്  മാ�മ�  സർവകലാശാലയിൽ  നാളി�വെര

നീ�ിയിരി�് �ക െപാ��െ���ി ��ി��തിന് നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

അ�ൗ�്  പരിപാലന�ിെല  അടി�ാന  ഘടകമായ  അ�ൗ�്  െപാ��െ���ൽ

േപാ�ം  നട�ാെത  വാർഷിക  കണ�്  ത�ാറാ��ത്  സർവകലാശാല  ഫിനാൻസ്

വിഭാഗ�ിെ�  െക�കാര��ത�െട  ഉദാഹരണമാണ്.  നീ�ിയിരി�്  വിശദാംശ�ൾ

പരിേശാധി��തിനായി  നിലവി��  ബാ�്/�ഷറി  അ�ൗ�ക�െട  േ��്െമ�കേളാ

അവ�െട  െപാ��െ���ൽ  പ�ികകേളാ  ഹാജരാ�ിയി�.നീ�ിയിരി�്  �ക

ബാ�്/�ഷറി  അ�ൗ�കളിലാേണാ ക�ിരി�്  പണമായി�േ�ാ എ�ീ വിവര�െളാ�ം

േബാധ�െ���ിയി�.വിശദീകരണം  (നം.2/ഫിനാൻസ്/16-17)  ആവശ�െ��്  നൽകിയ

ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. സർ�ാർ �ാ�് വിനിേയാഗി� �വർ�നം

നട��  സർവകലാശാല  പ�തി  /പ�തിയിതര  ,  തനത്  വ�മാനം  ൈകകാര�ം

െച��തിൽ കാണി�� �ത�വിേലാപം അപലപനീയമാണ്.
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11.ബാ�് അ�ൗ�ക�െട �ർ� �പ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

    സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി ��തിൽ�രം അ�ൗ�കൾ

��ി���്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
ബാ�് അ�ൗ�് നം.

നീ�ിയി��്

�ക
ഉേ�ശ�ം

1
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002315803 111786374

�ാൻ േകരള സർ�ാർ

�ാ�് െക.�.എഫ് 3312

2
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002275904 82839040.83

േനാൺ �ാൻ

എ�്െപ�ി�ർ

െക.�.എഫ് അ�ൗ�്

3
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002275915 17327470.53 എ�ാം ഫീസ് കള�ൻ

4
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002315676 26169427.22

െക.�.എഫ്(ബി)(ഇയർ

മാർ�്ഡ് ഫ�്സ് )

5
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276963 Closed െക.�.എഫ് ൈസഡ്

6
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276419 03.17-Closed െക.�.എഫ് �.ഐ.�ി

7
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276883 -

െക.�.എഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് ഫീസ്
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8
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276157 Closed

െക.�.എഫ് �ഡ�്സ്

സർവീസ്

9
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67091089928 858634.50

െക.�.എഫ് േപ &

അലവൻസസ്

10
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002277162 69043.50 എ�്.ഡി.ആർ

11
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67017043450 2088033.50

െക.�.എഫ്

(എൻേഡാവ്െമ�്

ഇ�റ�് )

12
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276168 1417899.50

െക.�.എഫ്

ഐ.എം.െക

13
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002276146 31.17-Closed

െക.�.എഫ്

(പ�ിേ�ഷൻ)

14
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67326187720 11383724.50

െക.�.എഫ്

(എഡ�േ�ഷൻ)

15
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67153233669 1257301

�.ജി/പി.ജി

ഓൺൈലൻ അ�ിഷൻ

16
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67200231080 947501.50 ഡി�ി ഓൺൈലൻ
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17
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67275247936 736903.50

െക.�.എഫ്

(സി.വി ക�ാ�് )

18
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67314379176 - എൻ.പി.എസ്

19
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67327604176 29030

എസ്.ഡി.ഇ

രജിേ�ഷൻ

20
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67339400860 123163028 ആർ.�.എസ്.എ

21
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002313362 1045218.90 പി.ഇ

22
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002314934 788294.10 ജി.ഡ��.എസ്

23
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
5700231993 86075.40 എഫ്.ബി.എസ്

24
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
57002315892 14773 ഇ.ബി.എഫ്.എസ്

25
എസ്.ബി.�ി

പാളയം
67397185638 903723 എൻ.എസ്.എസ്

26
എസ്.ബി.ഐ

കാര�വ�ം
57007216830 24299191.97 �.പി.എഫ് കാര�വ�ം
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27
എസ്.ബി.ഐ

കാര�വ�ം
57007268947 - ഐ.ഡി.ഇ കാര�വ�ം

28
എസ്.ബി.ഐ

കാര�വ�ം
57007216466 - ഐ.ഡി.ഇ കാര�വ�ം

29
എസ്.ബി.ഐ

കാര�വ�ം
57007216477 3184949.50

എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ്

30
എസ്.ബി.ഐ

കാര�വ�ം
97277391614 2155314 -

31
എസ്.ബി.ഐ

പാളയം
67334622743 779088.50 ൈ�വ�് രജിേ�ഷൻ

32
�ഷറി

അ�ൗ�്
TPA 4071 569431616 പി.എഫ്

33
�ഷറി

അ�ൗ�്
799010100010632 134522 ഇ��് ഓൺ

34
�ഷറി

അ�ൗ�്
799011700000076 229930926 -

35
�ഷറി

അ�ൗ�്
799010100005344 153010000 -

36
എസ്.ബി.ഐ

പാളയം

67225683110 വിവരം

ലഭ�മാ�ിയി�
ഐ.�ി, വാ�്, ഇ-െട�ർ
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67263202783

     വിവിധ  അ�ൗ�ക�െട  െപാ��െ����മായി  ബ�െ��  േ��്െമ�്

ത�ാറാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഇനി�ം ബാ�് അ�ൗ�കൾ നിലവി�േ�ാ എ� വിവരം

പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.��വൻ ബാ�്  അ�ൗ�ക�ം െപാ��െ���ൽ നട�ി

വിവരം ഓഡി�ിൽ േബാധ�െ��േ��താണ്.

12.ആഭ��രവ�മാന�ിൽ ഇടിവ്

സർവകലാശാല�െട  2016-17  സാ��ികവർഷെ�  ആഭ��രവ�മാന�ിൽ  ജനറൽ

അ�ിനിേ�ഷൻ വരവ് 18.25 േകാടിയാണ്. 2015-16 വർഷ�ിൽ 22.18 േകാടി��ായി��

ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷൻ വരവിൽ 3.93    േകാടി(17.7%)�െട ഇടിവാ��ായി��ത്. �തിയ

സർവകലാശാലകൾ നിലവിൽ വ�ത് പരിഗണി�് ��തൽ വ�മാന േമഖലകൾ കെ��ി

വ�മാനം ��ാ�� ഊർ�ിതനടപടികൾ സ�ികരിേ��താണ്.

13.സെ�ൻസ് അ�ൗ�് - വരവി�ം അധികം �ക െചലവഴി�ിരി��

    വരവ്  െചലവ്  ഇടപാ�കൾ  വ��മായി  േ�ാഡീകരി�ാൻ  സാധ�മാവാ�

സാഹചര��ിലാണ്  �ാപന�ളിൽ  സെ�ൻസ്  അ�ൗ�കൾ  പരിപാലി��ത്.

2016-17  വാർഷിക  കണ�കൾ  �കാരം  േകരള  സർവകലാശാല  17  സെ�ൻസ്

അ�ൗ�കൾ പരിപാലി� വ���്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ 25.10.2017- െല ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ നം.3/2016-17 -ന് നൽകിയ മ�പടിയിൽ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം

വിവിധ  ഘ��ളിലായി  പിടി��  �കകൾ  (പി.എഫ്,  എൽ.ഐ.സി,  എസ്.എൽ.ഐ.,

ജി.ഐ.എസ്, േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി റി�വറി, ഇൻകംടാ�് �തലായവ) സെ�ൻസ്

അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയേശഷം അതാത് മാസാവസാനം ബ�െ�� ഡി�ാർ�്െമ�ിേലേ�ാ

അ�ൗ�ിേലേ�ാ മാ�ി നിേ�പി��തിനാൽ സർവകലാശാല�് യാെതാ� ബാധ�ത�ം

ഇ�ാ�വയാണ് എ� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

    2016-17 വാർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ സെ�ൻസ് അ�ൗ�ിെല

ആെക  വരവ്  19,67,85,069/-�പ�ം  െചലവ്  19,85,01,449/-  �പ�ം  ആണ്.  അതായത്
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വരവിേന�ാൾ 17,16,380/-�പ അധികം െചലവ്  വ�ി��്.  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ

നി���  റി�വറികൾ  പിടി�്  മാസാവസാനം  വിവിധ  ഡി�ാർ�്െമ�ിേലേ�ാ

അ�ൗ�ിേലേ�ാ  അട��  സാഹചര��ിൽ  ഇ��ം  �പ  അധികം  െചലവ്

വ�തിെന�റി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  വ��മായി

േ�ാഡീകരി�ാൻ കഴി�� ഇ�രം െചല�കൾ അതാത്  െലഡ്ജ�കളിൽ േരഖെ���ി

വരവ് െചല�കൾ �ത�മായി നിരീ�ിേ��താണ്.

1-3  സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�്

*�.പി.എഫ് പരിപാലന�ിനായി സമ�മായ ഇ-സംവിധാന�ൾ അനിവാര�ം

1200ൽപരം  വ��  സർവകലാശാല  ജീവന�ാ�െട  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്  അ�ൗ�്

പരിപാലന�ിനായി  നിലവിൽ  സമ�മായ  ഇ-സംവിധാന�ൾ  നട�ിൽ  വ��ിയി�ി�.

ഇ�യധികം  ജീവന�ാ�െട  പി.എഫ്  വരവ്,  പി.എഫ്  ആ��ല��ൾ  അ�വദി�ൽ

എ�ിവ  മാ�വൽ  രീതിയിലാണ്  നിറേവ�ിവ��ത്.  ഇതിനാൽ�െ�  അ�ൗ�ിംഗിൽ

പല  പിശ�ക�ം  സംഭവ�മാണ്.ജീവന�ാർ��  െ�ഡി�്  �ി�കൾ  ഓേരാ  വർഷ�ം

നേ����്. മാന�ലായി എ�ാ ജീവന�ാർ�ം െ�ഡി�് �ി�കൾ ന��ത് �മകരമായ

സംഗതിയാണ്.  േകരള  സർ�ാർ  വിഭാവനം  െച�ി��  ജനറൽ  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്

സംവിധാനം  യഥാവിധി  നട�ിൽ  വ��ം  വിധം  വ�വ�ാപിതമായ  േസാ�്  െവയർ

സംവിധാന�ൾ  സർവകലാശാലയി�ം  അവലംബി�ാ��താണ്.  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്

അ�ൗ�് സംവിധാന�ൾ കാലാ��തമായി പരി�രി��തിനായി സർവകലാശാല�െട

ധനകാര�-ഭരണതലവിഭാഗ��െട അടിയ�ിര��ഉ�ാേക�ത് അനിവാര�മാണ്.

** പി.എഫ് ആെക ബാധ�ത- 68,15,21,631/-�പ

2016-17  െല  �പി.എഫ്  അ�ൗ�കൾ  �കാരം  ജീവന�ാർ�്  ന�ാ��  േ�ാവിഡ�്

ഫ�് �കയിന�ിൽ സർവകലാശാല�െട ആെക ബാധ�ത 68,15,21,631/- �.ആണ്. �ഷറി

അ�ൗ�ി�ം ബാ�് അ�ൗ�ി�മാ�� ആെക നീ�ിയി��് 60,49,04,378/-�.ആണ്.

�.പി.എഫ് അ�ൗ�ിൽ 7,66,17,253/-�പ�െട �റവ് നിലനി��. �റവ് �ക നിക�ം

വിധം  �ഷറി  അ�ൗ�ിേല�്  ��ത  �ക  തിരി�ടവാേ��താണ്.സർവകലാശാല
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ജീവന�ാർ�് പി.എഫ് ഇന�ിൽ ന�ാ�� �ക�െട ആെക ബാധ�ത സംബ�ി��

വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

(എ)�.പി.എഫ് – ആെക ബാധ�ത -681521631/-�പ

ആെക �.പി.എഫ് അ�ൗ�കൾ 1294 എ�ം

01.04.2016 െല �ൻബാ�ി 686939392/-

ആെക നിേ�പ�ൾ 114665316/-

ആെക പിൻവലി��കൾ 94959067/-

ആെക ലഭ�മായ പലിശ 53046756/-

നീ�ിയി��് 759692397/-

�.പി.എഫ് േ�ാഷർ 84 എ�ം

േ�ാഷർ ഇന�ിൽ ന�ിയ �ക 78170766/-

2016-17 െല നീ�ിയി��് 681521631/-

(ബി)�ഷറി അ�ൗ�ി�ം ബാ�് അ�ൗ�ി�മാ�� ആെക നീ�ിയി��് 60,49,04,378/-�പ

അ�ൗ�്
�ൻബാ�ി
(01.04.2016)

നീ�ിയി��്
(31.03.2017)

�ഷറി പ�ിക് അ�ൗ�്(701010200004071) 300326254/- 603859159/-

എസ്.ബി.ഐ

(57002313362)
23682098/- 1045219/-

ആെക 324008352/- 604904378/-

    *�.പി.എഫ് ബാധ�ത�ം ആെക നീ�ിയി��ം ത�ി�� വ�ത�ാസം    
7,66,17,253/-�.[(എ) – (ബി)]
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1-4  ഫാ�ൽ�ി ഗ�് ഹൗസ്-സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക ഭ�ത ഉറ�വ��ം
വിധ�� ഭരണതല നടപടികൾ അനിവാര�ം

    �.ജി.സി. ഫ�് ഉപേയാഗി� െകാ�് േകരള സർ�കലാശാലയിൽ �ാപിതമായി��

ഫാ�ൽ�ി  ഗ�്  ഹൗസിെ�  �ാപിത  ല���ൾ  നിറേവ��തിൽ  നിലവിൽ

സർ�കലാശാല തിക� അലംഭാവം �ലർ��. സർ�കലാശാല സ�ർശി�� വിശി�

വ��ികൾ�് താമസ സൗകര�ം ലഭ�മാ�ക, �േത�ക �ണിതാ�ളായി എ��വർ��

സൗജന�  താമസ  സൗകര��ൾ  ഉറ�വ��ക,  ഫാ�ൽ�ികൾ,  ഇതര

ഔേദ�ാഗികാവശ��ൾ�ായി എ��വർ എ�ിവർ�് സർ�കലാശാല കാലാകാല�ളിൽ

നി�ർഷി�ി��  ഉ�ര�കൾ���തമായി  താമസ  സൗകര��ൾ  �മീകരി�ക

�ട�ിയവയാണ് ഫാ�ൽ�ി ഗ�് ഹൗസിെ� �ാപിത ല��ം.

    സർവകലാശാല�െട  സാ��ികഭ�ത  ഉറ�ാ�ം  വിധം  ഫാ�ൽ�ി  ഗ�്  ഹൗസ്

�വർ�ന�ൾ  ഏേകാപി�ി��താെണ��ത്  സംബ�ി�്  03.03.2015  െല

VC/Ad.B1/2015  െല  ന�ർ  ക�്  �േഖന  സർവകലാശാല  ൈവസ്  ചാൻസലർ  ബ�.

ചാൻസലർ�് റിേ�ാർ�് ന�ിയി��. �ടർ�് 09.10.2015െല Ad B1(2)847/2015/002 ന�ർ

ഉ�രവ്  �േഖന  സർവകലാശാല  രജി�ാർ  ഫാ�ൽ�ി  ഗ�്  ഹൗസിെല  �റികൾ 

സിൻഡിേ��ംഗ�ൾ�് തിക�ം സൗജന�മായി അ�വദി�ാെമ�് വ��മാ�ക��ായി.

ഇത്  ൈവസ്  ചാൻസല�െട  ആദ�  റിേ�ാർ�ിെ�  സാംഗത�ം  തെ�  േചാദ�ം

െച�െ���താണ്.  ഇതിെനതിെര  ൈവസ്  ചാൻസല�െട  ഭാഗ�നി�ം  യാെതാ�

�ടർനടപടിക�ം  ഉ�ായി�ി�.  ൈവസ്  ചാൻസല�െട  ആദ�  റിേ�ാർ�ിെന

മറികട�െകാ�ാണ്  സർവകലാശാല  രജി�ാർ  ഉ�രവിറ�ിയത്.  ഇത്

സർവകലാശാലയിെല അധികാരേക���െട ഏേകാപനമി�ാ��െട നിദർശനമാണ്.

    ഫാ�ൽ�ി ഗ�് ഹൗസിെല ആെക�� 24 �റികളിൽ 10എ�ം സിൻഡിേ��ംഗ�ൾ�്

സൗജന�മായി  അ�വദി�ിരി�കയാണ്.  ഇതി�െട  സർവകലാശാല�്  ഓേരാ  വർഷ�ം

ഭീമമായ �ക വാടകയിന�ിൽ ന�മാ�� �ിതിയാ��ത്.  സർകലാശാല�െട ചീഫ്
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എ�ിക��ീവ്  േബാഡി  എ�  നില�്  സിൻഡിേ��്  തെ�  ഈ  വിഷയ�ിൽ

സർവകലാശാല�െട  സാ��ികഭ�ത  ഉറ�ാ�ം  വിധം  ആർ�വതീ�മാന�ൾ

ൈകെ�ാ��താണ്.  ഗ�്  ഹൗസിെല  102-ാംന�ർ  �റി  വർഷ�ളായി  ��ി�ിട��

നിലയിലാണ്.109-ാംന�ർ  �റി  �  ഐ  ടി  െഹഡ്  ക�ാർേ��്  ഓഫീസായി

�വർ�ി�വ�കയാണ്.  ഫാ�ൽ�ി  ഗ�്  ഹൗസ്  �വർ�ന�ളിെല  അപാക�ൾ

സംബ�ി�് 2013-14,  2014-15,  2015-16 വർഷ�ളിെല ഓഡി�്  റിേ�ാർ�കളിൽ സവി�രം

�തിപാദി�ി��താണ്.  സർവകലാശാല�െട  സാ��ിക  ഭ�ത�്  ഉത��  തര�ിൽ

ഉചിതമായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-5  കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്-പരീ�ാ ഫലം �സി�ീകരി��തിൽ
കാലതാമസം

പരീ�ാ  കൺേ�ാളറിെ�  കീഴിൽ  വ��  Btech  പരീ�ക�െട  ഫലം

�സി�ീകരി��തിൽ  അനിയ�ിതമായ  കാലതാമസം  േനരി��.  വിദ�ാർ�ികൾ

പരീ�െയ�തി  കഴി�്  ഫലം  �സി�ീകരി��തിനായി  ആ�  മാസ�ിലധികമായി

കാ�ിരി��ത് സർവകലാശാല�െട�ം പരീ�ാ കൺേ�ാളറിെ��ം ഭാഗ�് നി��

��തരമായ  ��വിേലാപമായി  വിലയി���.  ഈ  �വണത  വിദ�ാർ�ിക�െട

ഉപരിപഠനസാധ�ത�ം െതാഴിൽ സാധ�ത�ം േദാഷകരമാ��.

     UGC  ഉ�രവ്  �കാരം  പരീ�െയ�തി  കഴി�്  ഫലം  ആ�  മാസ�ിലധികമായി

ൈവകിയാൽ  ഉ�രവാദികളായ  ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.

��ത  വിഷയ�ിേ�ൽ  17/08/2017  �ം  13/10/2017  �ം  ന�ിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

നം.10,31 യഥാ�മ�ിെല മ�പടി�ം 17/11/2017 െല ഓഡി�് േനാ�് മ�പടി �കാര�ം 2016-17

അ��യന  വർഷം  2008  �ീമി�ം  2013  �ീമി�ം  വർഷ�ിൽ  2  �ാവശ�ം  പരീ�കൾ

നട�ക�ം  പരീ�ക�െട  എ��ിൽ  വ�  �മാതീതമായ  വർ�ന

പരീ�ാനട�ി�ിേന�ം �ല�നിർ�യ�ിേന�ം ബാധി�താ�ം �ടാെത എ�ിനിയറിംഗ്

േകാേളജ്  അ��ാപകർ 2015  ൽ നിലവിൽ വ� േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട

Btech പരീ�ക�െട �ല�നിർ�യ�ിന് �ൻഗണന ന���ം, ടാ�േലഷൻ െസ�നിെല
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ജീവന�ാ�െട  �റ�ം  ഫല�ഖ�ാപന�ിെന  ബാധി�താ�ം  �ടർ  നടപടികൾ

എ��താ�ം അറിയി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
�ീം

േനാ�ിഫിേ�ഷൻ

നം.

അവസാന

പരീ�

തീയതി

ഫലം

�ഖ�ാപി�

തീയതി

കാലൈദർഘ�ം

1

S5

(2013

scheme)

14/09/2015 01/01/2016 06/08/2016 8 മാസ�ിലധികം

2

S3

(2008

scheme)

21/10/2015 13/01/2016 16/07/2016 7 മാസ�ിലധികം

3

S1S2

(2013

scheme)

12/11/2015 12/02/2016 05/10/2016 8 മാസ�ിലധികം

4

S3

(2013

scheme)

28/12/2015 27/01/2016 09/09/2016 8 മാസ�ിലധികം

5

S4

(2013

scheme)

26/05/2016 22/07/2016 01/04/2017 8 മാസ�ിലധികം

6

S5

(2013

scheme)

27/08/2016 14/12/2016 28/06/2017 6 മാസ�ിലധികം
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7

S5

(2008

scheme)

19/08/2016 16/12/2016
ഫലം

�ഖ�ാപി�ി�

8

മാസ�ിലധികമായി

ഫലം �ഖ�ാപി�ി�

8

S3

(2013

scheme)

20/09/2016 13/02/2017
ഫലം

�ഖ�ാപി�ി�

6

മാസ�ിലധികമായി

ഫലം �ഖ�ാപി�ി�

9

S7

(2013

scheme)

24/10/2016 16/01/2017
ഫലം

�ഖ�ാപി�ി�

8

മാസ�ിലധികമായി

ഫലം �ഖ�ാപി�ി�

10

S5

(2013

scheme)

17/11/2016 18/01/2017
ഫലം

�ഖ�ാപി�ി�

8

മാസ�ിലധികമായി

ഫലം �ഖ�ാപി�ി�

11

S3

(2013

scheme)

18/11/2016 08/02/2017
ഫലം

�ഖ�ാപി�ി�

6

മാസ�ിലധികമായി

ഫലം �ഖ�ാപി�ി�

സ�ാ�യ  േമഖലയിെല  േകാേള�കൾ�്,  അഫിലിേയഷൻ  നൽ��  മാനദ��ളിൽ

േകാേളജ് അ��ാപക�െട കർ�വ��ിെ� ഭാഗമാ�� �ല�നിർ�യ�ിെ� �ാധാന��ം

അതിൽ  അലംഭാവം  കാണി��വർ��  കർശന  നടപടിക�ം  �തിപാദിേ��താണ്.

ഫലം �സി�ീകരി��തിന്  കാലതാമസം വ��തിെ� യഥാർ� കാരണം കെ��ി

പരിഹാര  നടപടികൾ     സ�ീകരി�ാതിരി��ത്  ��തരമായ  �ത�  വിേലാപമാണ്.

വിഷയം അധി�ത�െട ��യിൽെപ���.            
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1-6  എ.ഐ.സി.�ി.ഇ �േവശനാ�മതി �ടാെത �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജിൽ �േവശനാ�മതി നൽകി

    2016-17  അ�ാദമിക്  വർഷ�ിൽ  ��്  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാഴ്�കൾ�മായി  66

വിദ�ാർ�ികൾ�്  �േവശനം അ�വദി�തിൽ എൻ.ആർ.ഐ അഡ്മിഷൻ നൽ��തിന്

എ.ഐ.സി.�ി.ഇ  �ണിേവ�ി�ി  എഞിനീയറിംഗ്  േകാേളജിന്  അ�മതി  നൽകിയി��ി�.

എ�ാൽ  തൻവർഷം  4  വിദ�ാർ�ികൾ�്  എൻ.ആർ.ഐ  ക�ാ�യിൽ  അ�ിഷൻ

നൽകിയി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

എൻ.ആർ.ഐ ഫീസായി
ഈടാ�ിയ �ക

െച�് നം./
തീയതി

1 േരവതി.എസ് 1,25,000
507870,
27.06.2016

2 േരാഹിത്.ആർ 1,25,000
506048,
15.06.2016

3 സ�ിൻ ഉദയ് 1,25,000
506042,
15.06.2016

4 ഷാജി�്.എസ്.വി 1,25,000
506045,
15.06.2016

25.04.2016-െല എഫ്.എം.സൗ�് - െവ�് 281883792/2016/ഇഒഎ ഉ�രവ് �േഖന ��്

േകാഴ്�കൾ�മായി  198വിദ�ാർ�ികൾ�്  എ.ഐ.സി.�ി.ഇ  �േവശനാ�മതി

നൽകിയതിൽ  എൻ.ആർ.ഐ  ക�ാ��്  അ�മതി  നൽകിയി��ി�.  10.05.2016-െല

��ർൈവസറി ക�ി�ി  േഫാർ െ�ാഫഷണൽ േകാേളജസ്  എ� സമിതി�െട ക�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ എൻ.ആർ.ഐ �േവശനം നൽ�കയാ��ായത്. എ.ഐ.സി.�ി.ഇ-�െട

�ടർ  അ�മതി�്  വിേധയമായി  �േവശനം  നൽകാനാണ്  േമൽ  സമിതി  നിർേ�ശം

നൽകിയത്.  �ടർ  അ�മതി�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ  ഓഡി�ിൽ  ഹാജരാ�ിയി�.

എ�ാൽ അ�മതി വാ�ിയ�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ ആരാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി
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നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  എ.ഐ.സി.�ി.ഇ  അ�മതി�്  വി��മായി

�േവശനം അ�വദി�തിന് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

1-7  സർവകലാശാലയിൽ ഒഴി� വ�� ത�കകളിൽ കരാർ നിയമനം - എംേ�ാെ��്
എ�്േച�സ് (Compulsory notification of vacancy) ആ�ിെ� ലംഘനം

    ഇ�പ�േ�ാ അതിൽ ��തേലാ ആ�കൾ േജാലി െച�� എ�ാ �ാപന��ം 1959-

െല  എംേ�ാെ��്  എ�്േച�സ്  കംപൽസറി  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  ഓഫ്  േവ�ൻസീസ്

ആ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��താണ്. ��ത ആ�് �കാരം ��് മാസ�ിേലെറ ഒഴി�ളള

ത�ികകളിെല  േവ�ൻസികൾ  എംേ�ാെ��്  എ�്േച�ിൽ  റിേ�ാർ�്  െച�ണെമ�ം

എംേ�ാെ��്  എ�്േച�ിൽ  നി�ം  'േനാൺ  അവയബിലി�ി  സർ�ിഫി��്  '

ലഭ�മാ�െ��ിൽ മാ�േമ മ�് തര�ി�� (കരാർ/ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ) നിയമന

നടപടികൾ  ആരംഭി�ാ�  എ�ം  നി�ർഷി��.  എ�ാൽ  സർവകലാശാലയിൽ  3

മാസ�ിേലെറ  ഒഴിവ്  വ��  ത�ികകൾ  എംേ�ാെ��്  എ�്േച�ിൽ  റിേ�ാർ�്

െച��ി�.  ഇ� സംബ�ി�്  നൽകിയ ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.  135/16-17  തീയതി

7.12.17)  സർവകലാശാല  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സർവകലാശാലയിൽ

അധ�ാപക/അനധ�ാപക  വിഭാഗ�ളിലായി  ഉ�ാ��  നിരവധി  ഒഴി�കളിേല�്

ദീർഘകാലമായി  ദിവസേവതന/കരാർ  ജീവന�ാെര  സർവകലാശാല  േനരി�്

നിയമി�കയാണ് െച�വ��ത്.

    സർവകലാശാലയിൽ  നിയമി�ി��  കരാർ/ദിവസ  േവതന  ജീവന�ാ�െട

വിവര�ളാവശ�െ��്  പല�ാവശ�ം  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�കൾ�ം  �ർ�മായ

മ�പടി  നാളി�വെര  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ലഭ�മായി��  വിവര�ൾ  �കാരം

സർവകലാശാലയിെല  വിവിധ  വിഭാഗ�ളിൽ/വ��കളിലായി  2016-ൽ  േസവനമ��ി�

കരാർ/ദിവസേവതന ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.
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ത�ിക�െട േപര്
അംഗീകരി�

ത�ിക�െട എ�ം

കരാർ/ദിവസേവത
നാടി�ാന�ിൽ

നിയമ�വ�െട
എ�ം

1
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ
(ഇല�ി�ൽ)

- 1

2 അസി��് എ�ിനീയർ (സിവിൽ) 5 1

3 അസി��് എ�ിനീയർ (ഇല�ി�ൽ) - 2

4 ഓവർസീയർ (ഇല�ി�ൽ േ�ഡ് II) 1 1

5 വർ�് ���് േ�ഡ് II 8 6

6 ഡിവിഷണൽ അ�ൗ��് 1 1

7 ഓഡി�് �ർ�് - 1

8 ൈലൻ െഹൽ�ർ 5 11

9 പ�് ഓ�േറ�ർ 9 6

10 �ംബർ 2 2

11 റസിഡ�് െമഡി�ൽ ഓഫീസർ 1 1

12 ന�് 1 1

13 െമഡി�ൽ അ�ൻഡർ - 1

14 വാർഡൻ 2 1

15 േമ�ൺ 2 8

16 െട�ി�ൽ അസി��്സ് (�യിനീസ് ) - 7

17 എഡിേ�ാറിയൽ അസി��് - 3

18
മാ��ിപ്�് അസി��്
(ORI&MSS Library)

4 2

19
ഓയിലി�് അസി��്
(ORI&MSS Library)

4 3

20 െട�ി�ൽഓഫീസർ-ഇലേ�ാണി�് (USIC) 3 1

21
റ�ിജേറഷൻ െമ�ാനിക്
(AC) (USIC)

1 1

22 ക���ർ െട�ീഷ�ൻ (USIC) - 1

23
ഇലേ�ാണിക് െട�ീഷ�ൻ
(USIC)

1 1

24 പ�ിേ�ഷൻസ് - 1 1
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അഡീഷണൽ ഡയറ�ർ

25
െട�ി�ൽഅസി��്
(േബാ�ണി+ബേയാെടേ�ാളജി)

2 3

26 െട�ീഷ�ൻ (ഒപ്േ�ാ ഇലേ�ാണി�് ) - 1

27
േ�ാ�ാമർ
(SDE+Computer Science Dept)

2 5

28 ൈല�റി അസി��് 26 26

29 ൈ�വർ 25 5

30 ക��ർ 5 3

31 ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് 341 337

32 െസക�രി�് ഗാർഡ് 98 76

ഇ��ടാെത  സർവകലാശാല�െട  കീഴി��  വിവിധ  �.ഐ.ടി,  �.ഐ.എം,  ബി.എഡ്
െസ��കൾ  എ�ിവിട�ളിെല  �രിഭാഗം  അധ�ാപക/അനധ�ാപക  ത�ികക�ം  കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�വരാണ് .

    സർവകലാശാലയിെല ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�്,  െസക�രി�്  ഗാർഡ്  എ�ീ ത�ികകളിൽ
വർഷ�ളായി കരാർ/ദിവസ േവതന ജീവന�ാരാണ് �രിപ��ം. ഓഫീസ് അ�ൻഡ�ിെ�
341ത�ികകളിൽ 2016-17 വർഷം െവ�ം 4 �ിരം ജീവന�ാരാണ് ഉ�ായി��ത്. വളെര
രഹസ� സ�ഭാവ���ം അടിയ�ിര �ാധാന��ളള�മായ ഫയ�കൾ,  ഉ�ര�ടലാ�കൾ
എ�ിവ ൈകകാര�ം െച��തിന് േപാ�ം �ിരജീവന�ാരി�ാ�ത് സർവകലാശാല�െട
വിശ�ാസ�ത�് െവ�വിളി ഉയർ���്.

    വർഷ�േളാളം ത�ികകൾ ഒഴി�കിട�ി�ം �ാ���ിൽ നിർേ�ശി�ം�കാരം െസല�്
ലി�് ത�ാറാ�ി �ിരനിയമനം നട��തിേനാ ഒഴി�കൾ എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിൽ
റിേ�ാർ�്  െച��തിേനാ  സർവകലാശാല  നടപടികെള���ി�.  2016-17  വർഷെ�
ദിവസേവതന/കരാർ  ജീവന�ാ�െട  േവതനം  വർ�ി�ി�െകാ�ിറ�ിയ  26.02.2016-െല
ജി.ഒ(പി)നം.28/2016/ഫിൻ ന�ർ ഉ�രവിൽ വളെര അത�ാവശ�ഘ��ളിെലാഴി�് ദിവസ
േവതന/കാഷ�ൽ  ജീവന�ാെര  നിയമി��െത�ം  പകരം  ഒഴിവ്  വ��  ത�ികകൾ
പി.എസ്.സി  �േഖനേയാ  ത�ികയിേല��  നിയമനം  സംബ�ി�  െ�ഷ�ൽ
�ൾസിെ�േയാ  മാർഗേരഖ�െടേയാ  അടി�ാന�ിലാണ്  നികേ��െത�ം
നിർേ�ശി��.  േമൽ  ഉ�രവിെല  ഖ�ിക  4.ii  �കാരം  സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ
അ�മതിയി�ാെത  ഭാവിയിൽ  ദിവസേവതന/കാഷ�ൽ/കരാർ  ജീവന�ാെര
നിയമി��െത�ം  നിർേ�ശി�ി��്.  എ�ാൽ  സർവകലാശാല  ദീർഘകാലമായി
ദിവസേവതന/ കരാർ ജീവന�ാെര നിയമി� വ��ത് സ�ജനപ�പാത�ി�ം �ാപിത
താ�ര��ൾ വളർ��തി�ം വഴിവ���്. മാ��മ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, െപൻഷൻ
�ട�ിയ േസവനാ��ല��ൾ�് സർ�ാരിെന ആ�യി�� സർവകലാശാല സർ�ാർ
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നിർേ�ശ�േളാട് കാണി�� അവഗണന �ടിയാണ് ഈ �വണത വ��മാ��ത്.

1-8  േകാ�് ഓഫ് കൾ�ിേവഷൻ ഓഫ് �ിൻസി�ൽ േ�ാ�് ഇൻ ഇൻഡ�- �േത�ക
അ�ൗ�് ��ി��ി�- �ീം അ�ൗ�ിന് പലിശ ലഭ�മാ��ി�

     1970-ൽ േകരള സർവകലാശാലയിൽ നിർവഹണ�മതല ൈകവ� "Scheme for studying

the cost of cultivation of principal crops in India” എ� പ�തി നട�ി�ിനായി െറ�റിംഗ്

�ാ�ായി േക� �ഷി-കർഷക േ�മ മ�ാലയ�ിൽ നി�ം �കകൾ അ�വദി� വ��.

20.06.1970-െല �ഷി മ�ാലയ�ിെ� നം.  22-5/70 ന�ർ ക�് �കാരം 10,000/-�പ

�ാ�്  അ�വദി� പ�തി�്  �ട�ം �റി�.  അതിെന�ടർ�്  നാളി�വെര ��ം നാ�ം

തവണകളായി  വർഷം  േതാ�ം  േക�  സർ�ാരിൽ  നി�ം  �ാ�്  അ�വദി�  വ��.

ഇലേ�ാണിക്  ഫ�്  �ാൻ�ർ  �േഖന  വരവ്  വ��  ടി  �കകെള�ാം  തെ�

സർവകലാശാല�െട  െപാ�  അ�ൗ�ായ  െക.�.എഫ്  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�്

വ�കയാണ് െച��ത്. �ീമിനായി �േത�ക അ�ൗ�് �റ�ി�ി�.

�ീമിെ� 2016-17 വർഷെ� വരവ് െചലവിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

��ിരി�് 18937308/-

വരവ് 4033000/-

ആെക 22970308/-

െചലവ് 21373110/-

നീ�ിയിരി�് 1597198/-

ഓേരാ  വർഷ�ം  ലഭ�മാ��  �ാ�്  �കയിൽ  െചലവ്  കഴി��  �ക  നീ�ിയിരി�ായി

�ചി�ി��. കാല�ളാ�� �ാ�് �ക�െട പലിശ �ക വരവ് വ��േതയി�. 2016-17

വർഷെ� നീ�ിയി��ായി 1597198/- �പയാണ് ക�ാഷ് ��് �കാരം �ചി�ി�ി��ത്.

നാളി�വെര  ലഭ�മായ  പലിഷ  �ടി  കണ�ാ�ി  നീ�ിയിരി�്  ���ി

നി�യിേ��താണ്.    
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    െക.�.എഫ്  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�ി��  �ീം  �ാ�ിന്  അർഹതെ��  പലിശ

െക.�.എഫ് അ�ൗ�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ി �തിയ അ�ൗ�് ആരംഭി�് �ീമിെ� വരവ്

െചലവ് കണ�കൾ നിയ�ി��തിന് ��ിേ��താണ്.

1-9  േകരള സർവകലാശാല ക�ാ��കളിെല ച�നമര��െട പരിപാലനം - അടിയ�ിര
�ാധാന�മർഹി��

    േകരള സർവകലാശാല ക�ാ��കളിെല ച�നമര��െട പരിപാലനം സംബ�ി��

�ധാന അപാക�ൾ താെഴ േചർ��.

എ) സർവകലാശാല ക�ാ��കളിെല ച�നമര��െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി�-

സംര�ിതമര��െട ഗണ�ിൽെ��� ച�നമര��െട പരിപാലനം, �ടർനിരീ�ണ�ൾ ഇവ

ഉറ�വ��ണം

    േകരള  സർവകലാശാല�െട  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സി�ം  സർവകലാശാല�െട

നിയ�ണ�ി�� മ�് ക�ാ��കളി�ം സംര�ിതവിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��� ച�നമര�ൾ

ഉ�്.  ച�നമര��െട  എ�ം സംബ�ി� വിവര�െളാ�ം തെ� സർവകലാശാലയിൽ

��ി�ി�ി�.  ഇ��ലം  എ�  മര�ൾ  ഏെതാെ�  സർേ�ന�രിൽെ���  വ�വിൽ

�ിതിെച��  �ട�ി��  വിശദാംശ�ൾ  നിലവിൽ  ലഭ�മ�.  ഈ  സാഹചര��ിൽ

മര�ൾ �റി�കട�ിയാൽേ�ാ�ം അറിയാ�� സാധ�തയി�. നിലവി�� ച�നമര��െട

േ�ാ�്  എ�ാ  വിവര���ൾ���ിെ�ാ�്  കാലികമാേ��ത്  അനിവാര�മാണ്.

ഇതിനായി �േത�കമാ�� രജി�ർ പരിപാലി�് ആധികാരികമാ�ി ��ിേ����്.

ബി) വനം വ��ിന് ന�� ച�നമര��െട വിവര�ൾ ��ിേ���ം മര�ൾ ന�ിയതി�െട
ലഭിേ�� �ക ഉറ�വ�േ���മാണ്.

    1961െല േകരള വനംവ��് ആ�ിെല അധ�ായം VI A യിൽ ച�നമര��െട വിനിേയാഗം

സംബ�ി�് വ��മാ�ിയി��താണ്. �ടാെത, െസ�ൻ 47A�തൽ 47F വെര മര��െട

�റി�ൽ,  വി�ന  �ട�ിയവ  സംബ�ി�്  പരാമർശി�ി��്.  േകരള  േഫാറ�്  റിസർ�്

ഇൻ�ി���് (KERI)  വേനതര�മിയിൽ നി�്  ച�നമര�ൾ �റി���ം െകാ�േപാ���ം

വിൽ���ം  വനം  വ��്  �േഖനയായിരി�ണെമ�്  ച��കാരം
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നി�ർഷി�ി��്.ഉടമ�െ�  അേപ��കാരം,  വനം  വ��്  ഉേദ�ാഗ�ർ  ച�നമരം

അള�്  �റി�ി�്  വ��ിെ�  മറ�രി��  ച�നഡിേ�ായിെല�ി�്  േലലം  െച�ക�ം

േലല�ക�െട ��ത് ശതമാനം അെ��ിൽ �റി�ാ�ം േലല�ി�ം േവ�ിവ� െചലവ്,

ഇതിൽ  ഏതാേണാ  ��തൽ  അ��ം  �ക  കിഴി�്  ബാ�ി�ക  മര�ിെ�  വിലയായി

നേ��താണ്.  നിലവിൽ,  ഒടി�വീ���ം  മ�്  നിർ�ാണ  �വർ�ന��െട

സൗകര�ാർ�ം  �റി�െ����ം  ആയ  മര�ളാണ്  വനം  വ��ിന്  ന��ത്.

സർവകലാശാലയിൽ 2016 �തൽ മാ�മാണ് വനം വ��ിന്  മരം ന�ിയതാ�� മഹസർ

��ി�ി��ത്.  �ൻവർഷ�ളിൽ  ഇ�കാരം  മര�ൾ  ന�ിയി�േ�ാ  എ��  വിവരം

ലഭ�മ�.  നാളി�വെര  ച�നമര��െട  വി�നയി�െട  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്  വരവ്

വ�ി�ി�.  ലഭ�മാകാ��  �ക�െട  ലഭ�ത  ഉറ�വ��ക�ം  ആയത്  സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ  ഒ��  വ�േ�  ��മാണ്.  ച�നമര��െടപരിപാലന�ിൽ  ��തൽ

�താര�ത�ം  സമ�ത�ം  ഉറ�ാ��തിേല�്  ഫല�ദമായ  േമാണി�റിംഗ്

അനിവാര�മാണ്.                                                                                                

1-10   വാ�ർ ടാ�് അപകടാവ�യിൽ - വർഷ�ൾ�േശഷ�ം അ���പണി
ആരംഭി�ി�ി�
    കാര�വ�ം  േബാ�ണി വ��ിന��് �ിതി െച�� 2 ല�ം ലി�ർ ക�ാസി�ി��

ഓവർെഹഡ്  വാ�ർടാ�ിൽ  നി�ാണ്  കാര�വ�ം  കാ�സിെല  വട�ം  െത�ം

േ�ാ�കളിേല�് ജലവിതരണം നട��ത്. ��ത വാ�ർ ടാ�ിൽ നി�് അതിശ�മായ

േചാർ��െ��  സർ�കലാശാല  എൻജീനിയ�െട  റിേ�ാർ�ിെന�ടർ�്  ��ത

വാ�ർടാ�ിെ� അ���പണികൾ�ായി  26.11.2008െല Ad.BI.(1)8869/2000  ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം 1.5 ല��ിെ� എ�ിേമ�ം പീ�ീട� ���ി 9.7.2009 െല േമൽ ന�ർ ഉ�ര�

�കാരം  1.75  ല��ിെ�  എ�ിേമ�ം  സർ�കലാശാല  അംഗീകരി�ക��ായി.

22.10.2009ൽ എ�ിേമ�ിെന�ാൾ 45 % അധികരി� നിര�ിൽ ��ത പണി അ�വദി�

നൽകിെയ�ി�ം  പണി  �ടേ��തിെ��ം  പ്ളാനിംഗ്  ,  െഡവല�്െമ�്&

അ�ിനിേ�ഷൻ  റിേഫാർമ്സിെ�  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�െട  പരിേശാധന�്  വിഷയം

സമർ�ി��തി�ം 30.11.2009െല (item no.41.26) സിൻഡിേ��് തീ�മാനി�ക��ായി.
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അേത  �ടർ�്  civil  consultant,  Asst.Ex.Engineer(civil),  Asst.Engineer(civil)

എ�ിവേരാെടാ�് 3  േപരട�� സിൻഡിേ��്  സബ്ക�ി�ി  വാ�ർ ടാ�്  പരിേശാധി�്

03.03.2010ൽ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിൽ അടിയ�ിരമായി വാ�ർ ടാ�് ശ�ിെ����തി�ം

െ�ാഫഷണൽ  രീതിയിൽ  അ���പണികൾ  അടിയ�ിരമായി  നട��തി�ം  �പാർശ

െച�ി��്.  വാ�ർ  ടാ�്  �ഢീകരി�ണെമ�  സിൻഡിേ��്  സബ്ക�ി�ി

നിർേ�ശെ��ടർ�് സർ�കലാശാല ഏർെ���ിയ LBSൽ നി�� structural consultant

െ�  �പാർശ  �കാരം  Zycosil  ഉപേയാഗി�്  േചാർ�  തട��തി�ം  ടാ�്  ���ി

പണി��തി�മായി 6,59,500 �പ�െട M/s Zydex Industries െ� �പാർശ 13.07.2011െല

ക�ി�െട സർ�കലാശാല എൻജീനിയർ പ്ളാനിംഗ് ഡയറ�ർ�് നൽ�ക��ായി. M/S

Zydex Industries െ� �പാർശ 03.08.2011-െല ക�് �കാരം എൽ.ബി.എസ് െസ�റിെ�

അഭി�ായ�ിനയ�ക�ം എൽ.ബി.എസ് കൺസൾ��ിെ� അഭി�ായേ�ാെട 01.12.2011-

ൽ മ�പടി ലഭ�മാ�ക�ം െച�തായി സർവകലാശാല അ�ിനിേ�ഷൻ െസ�നിൽ നി�്

നൽകിയ  14.09.2017െല  ഓഡി�്  റിക�സിഷൻ  നം.4/Pl.D/16-17െ�  മ�പടിയിൽ

അറിയി�ി��്.  അേത�ടർ�്  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയേറാട്  �ടർനടപടികൾ

സംബ�ി�്  റിേ�ാർ�്  െച��തിനാവശ�െ��െവ�ി�ം  നാളി�വെര  വാ�ർടാ�ിെ�

േചാർ�  തട��തിേനാ  അതിെ�  അപകടാവ�  ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ

അ����ണികൾ നട��തിേനാ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

    എ�ാൽ  19.05.2015  ൽ  UE/DB/Misc./2015-16-ം  ന�ർ  ക�്  �കാരം  േബാ�ണി

വ��ിന��  വാ�ർ  ടാ�്  വളെര  പരിതാപകരമായ  (dilapidated)  അവ�യിലാെണ�ം

�തിെയാ�  വാ�ർ  ടാ�് (3lakh  litre  capacity)  നിർ�ി��തി�ം  UE�പാർശ

െച�ക��ായി.  �ടർ�്  �തിയ  വാ�ർ  ടാ�ിെ�  നിർ�ാണ�ിനാ��  നടപടികൾ

സർ�കലാശാല ആരംഭി�.  18.03.2017െല സിൻഡിേ��്തീ�മാന�കാരം  (item  no.26.97)

�തിയ വാ�ർ ടാ�് നിർ�ാണം അടിയ�ിരമായി (within 1 year) �ർ�ിയാ��തിനായി

KWAെയ  പണി  ഏ�ി��തി�ം  1,86,00,000  �പ  േകരള  വാ�ർ  അേതാറി�ിയിൽ

നിേ�പി��തി��ളള  ഉ�രവ്  (27.04.2017  െല  ന�ർ  Pl.G/Bot.watertank/2017)
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സർ�കലാശാല �റെ��വി�ി��്.

    വളെര  അടിയ�ിരമായി  വാ�ർടാ�്  അ���പണി  ആരംഭി�ണെമ�്  03.03.2010  ൽ

സിൻഡിേ��്  സബ്ക�ി�ി  �പാർശ  െച�ക�ം  വളെര  ��തരമായ

അപകടാവ�യിലാണ് വാ�ർ ടാ�് എ�് UE പലവ�ം ��റിയി�് നൽകിയി�ം 2017വെര�ം

അ���പണി  ആരംഭി�ി�ി�  എ�ത്  അടിയ�ിര  കാര��ളിൽ  സർ�കലാശാല�െട

അനാ��ം തീ�മാനെമ���തിെല കാലതാമസ�ം വ��മാ��.

    സർ�കലാശാലയിെല അ����ണിക�മായി (non-plan fund)  ബ�െ�� കാര���െട

�മതല  അ�ിനിേ�ഷൻ  വിഭാഗ�ിനാണ്.  അതീവ  ��തരമായ  േചാർ��ം

അപകടഭീതി�ം നിലനിൽെ� ��ത ടാ�ിെ� തകരാറ് പരിഹരി��തിന് 01.12.2011-ന്

േശഷം  നാളി�വെര  (2016-17  വെര�ം)  നടപടികൾ  �ടരാതി��/  സ�ീകരി�ാതി��

ഉേദ�ാഗ��േടത്  ��തരമായ  കർ�വ�  ലംഘനമായി  കണ�ാ�ി

ഉ�രവാദികൾെ�തിെര ഉചിത നടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.

    കാര�വ�ം േബാ�ണി വ��ിന��� വാ�ർ ടാ�ിെ� േചാർ� �ട��തായി �ാേദശിക

പരിേശാധനയിൽ  േബാധ�െ��ി��തിനാൽ  ��ത  ടാ�ിേല��  െവ�ം  അട�താ�ം

കർ�വ�ലംഘനം ഈ കാര��ിൽ നട�ി�ി�ാെയ�ം ഓഡി�് േനാ�ി� സർ�കലാശാല

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി അംഗീകരി�ത�ത�.

1-11  ക���ർ സയൻസ് വിഭാഗ�ിൽ രസീത് ��ിെല അപാകതകൾ

ഫീ  കള��  േവ�ി  ക���ർ  സയൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  ഉപേയാഗി�്  വ��  രസീത്

��കൾ സ�കാര���ിൽ അ�ടി�തായി ഓഡി�്  പരിേശാധന േവളയിൽ േബാധ�െ��.

�ടാെത  ��ത  രസീത്  ��കൾ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  വിതരണം

െച��തായി കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�് 18.07.2017-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി

1ന്  മ�പടിയായി  �റേമ  നി�്  രസീത്  ��കൾ അ�ടി��ത്  വർഷ�ളായി  �ടർ�്

വ�� നടപടിയാെണ�ം ആയതിെ� അ�മതിപ�ം കാല�ഴ�ം കാരണം കെ���ാൻ
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കഴി�ി�െയ�ം  േബാധി�ി�.  ഭാവിയിൽ  സ�കാര�  ��കളിൽ  നി�്  അ�ടി��

�വണത  ഒഴിവാ�ി  സർവകലാശാല  ��ിൽ  നി��  രസീത്  ��കൾ  തെ�

ഉപേയാഗി�ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-12  എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�് - ആർ�ിെട�റൽ , ഡിൈസൻ വിഭാഗ��െട അഭാവം
���ികെള കാര�മായി ബാധി��

    �ണി�്  �വർ�നം  ആരംഭി�  1954  കാലഘ��ിെല  അേത  �ാഫ്  �ിതി

തെ�യാണ്  ഇേ�ാ�ം  �ട��ത്.  എ�ിനീയറിംഗ്  �ണി�ിന്  കീഴി��  വ��ക�െട

എ�ം  പതി�ട�്  വർ�ി�ക�ം  �ണി�ിെല  ���ിക�െട  സാേ�തിക  േജാലിഭാരം

വ�ത�ാസെ��ക�ം  െചെ��ി�ം  �ണി�്  �വർ�ന��ിയയി�ം  യാെതാ�  മാ��ം

കാേലാചിതമായി വ��ിയി�ി�. �ാപന�ിൽ �ണി.എ�ിനീയർ�് �റേമ സിവിൽ ,

ഇല�ി�ൽ  വിഭാഗ�ിൽ  എ�ി.എ�ിനീയർ,  അസി.എ�ിനീയർ,  ഓവർസിയർ,  വർ�്

���് എ�ീ ത�ികകൾ മാ�മാ��ത്.  ആർ�ിെടക്ചറൽ, ഡിൈസൻ വിഭാഗ�ൾ

�ണി�ിലി�.  ഇത്  �ലം  �ക്�റൽ  കൺസൾ�ൻസികെള  വിവിധ  �വർ�ികൾ�ായി

നിേയാഗി�ക�ം  ല��ണ�ിന്  �പ  കൺസൾ�ൻസി  ചാർജിന�ിൽ

െചലവഴി�ക�ം െച���്. മാ�മ� കൺസൾ�ൻസികൾ ലഭ�മാ�� േസവന�ിെല

അപാകതകൾ  നിമി�ം  ല��ണ�ിന്  �പ�െട  സാ��ികന�ം  �ണിേവ�ി�ി�്

ഉ�ായി��്. ഉദാഹരണമായി െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല ഇൻേഡാർ േകാർ�് നിർ�ാണ

���ിയിൽ  കൺസൾ�ൻസി�െട  ഭാഗ�്  നി��ായ  �ത�വിേലാപം  �ലം

േകാടി�ണ�ിന് �പ �ട�ി പണിത േകാർ�് ഉപേയാഗി�ാനാവാ� അവ�യിലാണ്.

എ�ിനീയറിംഗ്  �ണി�ിന്  സ��മായി  ആർ�ിെടക്ചറൽ  ,  ഡിൈസൻ  വിഭാഗ�ൾ

ഉ�ാേവ�താണ്.

1-13  ക�ാ�സ് അ�ിനിേ�ഷൻ - നീ�ിയിരി�് �മീകരിേ��താണ്

    24.09.2012  തീയതിയിൽ  നൽകിയ  12,900/-  �പ�െട  233047-ാം  ന�ർ  െച�്

പണമാ�ാ�ത് നിലവി�ം നീ�ിയി��ിെ� വിശദാംശ�ിൽ ഉൾെ���ിയിരി��.ടി
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�ക പി.ഡി അ�ൗ�ിെല ��ിരി�ിേല�് വകയി��ി 31.03.2017-െല നീ�ിയി��ിെ�

വിശദാംശം പരി�രിേ��താണ്. പി.ഡി  അ�ൗ�ിൽ നി�ം ബാ�്  ചാർ�ിന�ിൽ

ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2016-17 കാലയളവിൽ ബാ�് ചാർജിന�ിൽ പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ

�ക�െട വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

തീയതി ഇനം �ക

08.06.2016 QAB MCെച�് ചാർജ് 1150

21.11.2016 QAB MCെച�് ചാർജ് 115

29.12.2016 FID Loans 115

12.01.2017 QAB MCെച�് ചാർജ് 46

30.01.2017 QAB MCെച�് ചാർജ് 920

ആെക 2,346/-

    ബാ�്  ചാർജിന�ിൽ  ഈടാ�ിയ  2,346/-�പ  തിരിെക  ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-14  ൈത�ാട് വനിതാേഹാ�ൽ -െമസ് നട�ി�് - യഥാവിധി കരാർ ചമ��ി�

     2013 �തൽ 2016 വെര വർഷ�ളിൽ െമസ് നട�ി�് �മതല ���ാ�കൾ ആ�ാമം

േറാഡിൽ �ി.സി 18/642-ാം ന�ർ േമാഹന�ീയിൽ ��ൻ നായർ മകൻ െക.േമാഹന�മാർ

എ� വ��ി�ാണ് നൽകിയി��ത്. 2013-ൽ ഒ� വിദ�ാർ�ി�് ഒ� ദിവസം 45/- �പാ

നിര�ിൽ  ആരംഭി�  കരാർ  ഓേരാ  12  മാസം  കഴി�േ�ാ�ം  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഓേരാ

ദിവസെ��ം െമസ് ഫീസ് നിര�ിൽ 2 �പ�െട വർ�നവ് അ�വദി�ി��.

    31.12.2016  ൽ  �ീ.േമാഹന  �മാ�മാ��  കരാർ  അവസാനി�തിെന�ടർ�്  അ��

വർഷെ�  െമസ്  നട�ി�ിനായി  െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി��്.  സർവകലാശാല

െവബ്ൈസ�ി�ം ദിനപ��ളി�ം �സി�െ���ി, ലഭ�മായ 8 െട�റിൽ ഏ��ം �റ�

നിര�്  ക�ാ�്  െച�  വ��ി�െട  െട�ർ  സ�ീകരി�കയാണ്  െച�ത്.  എ�ാൽ  ഒ�

മാസ�ിനകം  (20.01.2017)വിദ�ാർ�ിക�െട/േഹാ�ൽ  അേ�വാസിക�െട
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പരാതിെയ�ടർ�്  കരാ�കാരന്  േനാ�ീസ്  നൽകി.  കരാ�കാരൻ  കരാറിൽ  നി�ം

പിൻവാ��െവ�  അേപ��െട  അടി�ാന�ിൽ  അേ�ഹ�ിൽ  നി�ം  െമസ്

നട�ി�്  �മതല  പിൻവലി�്  അ��  �റ�  നിര�്  ക�ാ�്  െച�  വ��ി�്  െമസ്

നട�ി�് കരാർ നൽ�ക��ായി.

    എ�ാൽ െമസ് നട�ി�് �മതല ഏൽ�ി�േ�ാൾ ��ത വ��ിയിൽ നി�ം 100 �പ

�����ിൽ 12 മാസേ��് ഒ� ��ി�് ഒ� ദിവസം ഇ� നിര�ിൽ ആഹാരം പാകം

െച� െകാ��െകാ�ാെമ�ം �ടർ�യായി 7 ദിവസം ഹാജർ ഇ�ാെയ�ിൽ മാ�ം െമസ്

ചാർജ്  �റവ്  െച�െകാ��ാെമ�ം  സ�തി��  ഒ�  സ�തപ�ം  മാ�മാണ്  വാ�ി

��ി��ത്.  ��ത  സ�തപ�ം/കരാറിൽ  വാർഡൻ,  അ�ിനിേ��ീവ്  ഓഫീസർ,

േമ�ൻ  �ട�ിയ  േഹാ�ലധികാരികളാ�ം  തെ�  ഒ�്  വ��ി�.  െമസ്  നട�ി�മായി

ബ�െ�� മ�് വ�വ�കേളാ നിബ�നകേളാ കരാറിൽ നി�ം പിൻവാ�ിയാലീടാ��

പിഴെയ  സംബ�ിേ�ാ  യാെതാ�ം  േരഖെ����ി�.  ആയതിനാൽ  തെ�  കരാറിൽ

നി�ം  പിൻവാ��  വ��ിെ�തിെര  നിയമനടപടികൾ  സ�ീകരി��തി�ം

സാധി��ി�.

1-15  �ഡ�്സ് എയ്ഡ് ഫ�് (SAF) യഥാസമയം വിതരണം െച��ി�

    േകരള  സർവകലാശാലയിെല  റ�ലർ  വിദ�ാർ�ികൾ�ം  സർവകലാശാലയിൽ

അഫിലിേയ�്  െച�ി��  േകാേള�കളിേല�ം  ഡി�ാർ�്െമ�കളിേല�ം  സാ��ികമായി

പി�ാ�ം  നിൽ��  ബി�ദ-ബി�ദാന�ര  ബി�ദ  വിദ�ാർ�ികൾ�മാണ്  SAF

േ�ാളർഷി�്  നൽകി  വ��ത്.  സാ��ികമായി  പിേ�ാ�ം  നിൽ��

(വാർഷികവ�മാനം  25000/-  �പയിൽ  താെഴ)  ബി�ദതല�ിൽ  പഠി��വർ�്

1000/-�പ�ം  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ�ിന്  പഠി��വർ�്  1500/-�പ�മാണ്

സാ��ികസഹായം  അ�വദി��ത്.  പഠി��  �ാപന�ിെ�  �ിൻസി�ൽ

അെ��ിൽ  ഡി�ാർ�്െമ�്  തലവൻ  �േഖനയാണ്  അേപ�  സമർ�ിേ��ത്.  റവന�

അധികാരി  നൽ��  വ�മാന  സർ�ിഫി��്,  ബാ�്  അ�ൗ�്  വിവരം  എ�ിവ
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അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ി�ണം.

    ഇ�മായി  ബ�െ�� രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2009-10  വർഷം  അേപ�ി�വർ�്

2013-14  വർഷമാണ്  സാ��ികസഹായം  അ�വദി�തായി  േരഖെ���ിയിരി��ത്.

2013-14  വർഷം  ആെക  33500/-�പ  നൽകിയതായി  രജി�റിൽ  േരഖെ���ിയി��്.

എ�ാൽ  ടി  �ക  അർഹരായവർ�്  ലഭി�തിെ�  വിവരം  ലഭ�മ�.  േകാേള�കളിേല�്

അയ�െകാ���  �കകൾ�്  വൗ��കൾ  സമയബ�ിതമായി  ലഭി��ി�.

േകാേള�കളിൽ  നി�ം  രസീ�കൾ  ലഭ�മാ�ാ�  സാഹചര��ിൽ  അർഹരായവർ�്

സാ��ികസഹായം  ലഭി�െവ�്  ഉറ�വ��ാൻ  കഴി��ി�.  സാ��ികസഹായം

നൽ��ത്  �താര��ം  േവഗ�ി�മാ�ാൻ  േകാേള�കളിേല�്  അയ�െകാ���

നിലവിെല സംവിധാന�ിന് പകരം വിദ�ാർ�ിക�െട ബാ�് അ�ൗ�കളിേല�് േനരി�്

സാ��ിക  സഹായം  ലഭ�മാ��ത്  വളെര  ഉചിതമായിരി�ം.  2010-11  വർഷം  �തൽ

നാളി�വെര  അേപ�ി�ി��വരിൽ  അർഹരായവർ�്  അടിയ�ിരമായി  സാ��ിക

സഹായം അ�വദി��തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരിേ���ം ഇത് സംബ�ി� വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്. 2010-11 �തൽ 2016-17 വെര സാ��ികസഹായ�ിന്

അേപ�ി�ി��വ�െട വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

SAF 2010-11

Sl

No.
Name of the College

Annual

Income

Total Number

of degree

students

Total Number

of PG

students

Amount

Needed

1
St.Joseph college for

Women, Alappuzha

12000 71 Nil 71000

18000 125 3 129500

24000 143 4 149000

2
Department of

Political Science,

12000 Nil 5 7500

18000 Nil 8 12000
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Kariavattom 24000 Nil 13 19500

3
Department of
Zoology

12000 Nil 3 4500

18000 Nil 6 9000

24000 Nil 8 12000

4
Sree Ayyappa
College Eramallikkara

12000 4 Nil 4000

18000 6 Nil 6000

24000 12 Nil 12000

5
NSS College
Cherthala

12000 164 3 168500

18000 340 7 350500

24000 388 9 401500

SAF 2011-12

Sl
No.

Name of the College
Annual
Income

Total Number
of degree
students

Total Number
of PG

students

Amount
Needed

1
All Saints College
Thiruvananthapuram

12000 19 Nil 19000

18000 41 Nil 41000

24000 67 Nil 67000

2
St.Joseph college for
Women, Alappuzha

12000 80 Nil 80000

18000 151 Nil 151000

24000 189 Nil 189000
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SAF 2012-13

Sl
No.

Name of the College
Annual
Income

Total Number
of degree
students

Total Number
of PG

students

Amount
Needed

1
St.Joseph college for
Women, Alappuzha

12000 45 2 48000

18000 132 4 138000

24000 186 5 193500

2
All Saints College

Thiruvananthapuram

12000 9 Nil 9000

18000 22 Nil 22000

24000 37 Nil 37000

SAF 2013-14

Sl
No.

Name of the College
Annual
Income

Total Number
of degree
students

Total Number
of PG

students

Amount
Needed

1
All Saints College
Thiruvananthapuram

12000 28 Nil 28000

18000 53 Nil 53000

24000 128 Nil 128000

SAF 2014-15

Sl
No.

Name of the College
Annual
Income

Total Number
of degree
students

Total Number
of PG

students

Amount
Needed

1
All Saints College
Thiruvananthapuram

12000 6 6000

18000 48 48000

24000 120 120000

2
St.Joseph college for
Women, Alappuzha

12000 4 4000

18000 42 42000

24000 152 152000
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SAF 2015-16

Sl
No.

Name of the
College

Annual
Income

Total Number of
degree students

Total Number
of PG students

Amount
Needed

1 MG College, Tvpm

12000 Nil Nil Nil

18000 Nil Nil Nil

24000 Nil 1 1500

2
SN College
Chempazhanthy

12000 1 Nil 1000

18000 2 Nil 2000

24000 9 Nil 9000

3
NSS College
Nilamel

12000 Nil Nil NIL

18000 2 Nil 2000

24000 23 Nil 23000

4
Christ College
Vizhinjam

12000 1 Nil 1000

18000 4 Nil 4000

24000 23 Nil 23000

5
All Saints
College,Tvpm

12000 8 Nil 8000

18000 34 Nil 34000

24000 87 Nil 87000

SAF 2016-17

Sl
No.

Name of the
College

Annual
Income

Total Number of
degree students

Total Number of
PG students

Amount
Needed

1
KUCTE
Aryad

12000 NIL NIL NIL

18000 3 NIL 3000

24000 20 NIL 20000

2
NSS College
Nilamel

12000 NIL NIL NIL

18000 1 NIL 1000

24000 14 NIL 14000

ആെക  വിതരണം  െച�ാൻ  അവേശഷി��  3165500/-�  അടിയ�ിരമായി  വിതരണം
െച�ാനാ�� സത�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-16  സർവകലാശാല – എൻേഡാവ്െമ�കൾ

    പഠന  രംഗ�്  �േ�യമായ  േന�ം  ൈകവരി��  �ൾ,  േകാേളജ്,  സാേ�തിക
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വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികെള േ�ാ�ാഹി�ി�ക, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സഹായം  ന�ക,  സാ�ഹികമാ�ം  സാ��ികമാ�ം  പി�ാ�ം  നി��  വിവിധ

വിഭാഗ�ളിെല  വിദ�ാർ�ികൾ,  വിദ�ാർ�ിനികൾ  എ�ീ  വിഭാഗ��െട  പഠന�ിന്

േ�ാ�ാഹനം  നൽ�ക  എ�ി�െന  വിവിധ  ഉേ�ശ��േളാെട  വിവിധ  വ��ികൾ,

�ാപന�ൾ, അേസാസിേയഷ�കൾ �തലായവ�െട ആഭി�ഖ��ിൽ ആരംഭി� 200-ഓളം

എൻേഡാവ്െമ�കൾ സർവകലാശാലയിൽ നിലവി��്.

സർവകലാശാല സിൻഡിേ��ിെന ഫ�ിെ� അ�ിനിേ��ർ ആയി �മതലെ���ിയി��

10  ഫ�കൾ  �ഷറർ  ഓഫ്  ചാരി�ബിൾ  എൻേഡാവ്െമ�ിെ�  നിയ�ണ�ിൽ  ആണ്

�വർ�ി��ത്.

1-16-1എൻേഡാവ്െമ�ക�െട �ാപിത ല��ം �ർ�ീകരി��തിൽ സർവകലാശാല

പരാജയെ���.

    േകരള  സർവകലാശാല�െട  നിയ�ണ�ിൽ  200-ഓളം  എൻേഡാവ്െമ�കൾ

നിലവി�െ��ി�ം  വിവിധ  കാരണ�ളാൽ  എൻേഡാവ്െമ�ക�െട  �ാപിത  ല��ം

�ർ�ീകരി��തിൽ സർവകലാശാല പരാജയെ���. കാരണ�ൾ �വെട േചർ��.

(i) വിവിധ എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഒ� അ�ൗ�ിൽ പരിപാലി�െ��� - േകാർ�സ് �ക ���ി

നി�യി��ി�.

    വിവിധ എൻേഡാവ്െമ�കളിെല നിേ�പ�ൾ�് അതാ� വർഷം പലിശയിന�ിൽ

ലഭി��  �കയിൽ  50%  േകാർ�സ്  ഫ�ിെനാ�ം  ��ി  േചർ�ക�ം  പ�

വർഷ�ിെലാരി�ൽ  േകാർ�സ്  �ക  ���ി  നി�യി��ം  െചേ����്.

സർവകലാശാലയിൽ  200-ഓളം  എൻേഡാവ്െമ�കൾ  നിലവി�െ��ി�ം  നിലവിൽ  70

അ�ൗ�കളിലായാണ് ഇവ പരിപാലി� േപാ��ത്. ഇ�ാരണ�ാൽ തെ� േകാർ�സ്

�ക  ���ി  നി�യി��തിൽ  സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി�്  വീ�  ഉ�ാ��.

മാ�മ�,  േകാർ�സ്  �ക  ���ാ�തിനാൽ  എൻേഡാവ്െമ�ിന്  അർഹത  േന��

വിദ�ാർ�ികൾ�് അർഹമായ �ക ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ��. ഈ വിഷയ�ിൽ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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(ii) ചാരി�ബിൾ എൻേഡാവ്െമ�ിൽ നി�് എൻേഡാവ്െമ�ക�െട ധനാഭ�ർ�ന െച��ി�-

അവാർ�കൾ മാ�ം വിതരണം െച��.

    േകരള  സർവകലാശാല  2016-17  സാ��ിക  വർഷം  �ഷറർ  ഓഫ്  ചാരി�ബിൾ

എൻേഡാവ്െമ�ിെ� നിയ�ണ�ി�� 7 എൻേഡാവ്െമ�കൾ വിതരണം നട�ിയി��്.

എ�ാൽ  ��ത  എൻേഡാവ്െമ�ക�െട  �ക  ചാരി�ബിൾ  എൻേഡാവ്െമ�ിൽ  നി�്

ധനാഭ�ർ�ന  നട�ിയി�ി�.  (ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.77/16-17

/െക.ആർ�.8(തീയതി.30.10.2017-)-ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി)  ��ത എൻേഡാവ്െമ�ക�െട

അവാർ�കൾ  മാ�ം  വിതരണം  െച�കയാ��ായത്.  എൻേഡാവ്െമ�്  മാ�വലിൽ

�തിപാദി�� �കാരം �ക ചാരി�ബിൾ എൻേഡാവ്െമ�ിൽ നി�് ധനാഭ�ർ�ന നട�ി

വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(iii) എൻേഡാവ്െമ�കൾ യഥാ സമയം വിതരണം െച��ി�

േകരള  സർവകലാശാല�െട  നിയ�ണ�ി��  എൻേഡാവ്െമ�കൾ  യഥാസമയം

വിതരണം  െച��ി�.  2016-17  സാ��ിക  വർഷം  2009,  2010  വർഷ�ളിെല

എൻേഡാവ്െമ�കളാണ്  സർവകലാശാല  വിതരണം  െച�ി��ത്.  വിദ�ാർ�ിക�െട

പഠന�വർ�ന�ൾ,  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസം  എ�ീ  രംഗ�ളിൽ  സഹായകരമാ�ക,

േ�ാ�ാഹനം നൽ�ക എ�ീ ല���േളാെട �ാപി�െ��ി�� എൻേഡാവ്െമ�കൾ

വിദ�ാർ�ികൾ  േകാ�്  �ർ�ിയാ�ി  വർഷ�ൾ�േശഷം  വിതരണം  െച��ത്

എൻേഡാവ്െമ�ക�െട �ാപിത ല��ം പരാജയെ���തിന് ഇടയാ��.

    എൻേഡാവ്െമ�ക�െട  പരിപാലനം  ��മ�  രീതിയിൽ  നട�ിലാ��െ��്  ഉറ�

വ���തിന് സർവകലാശാല അധികാരിക�െട �� ഉ�ാേക�താണ്.

1-16-2എൻേഡാവ്െമ�് ഫ�് നിേ�പ�ിന് ലഭി�� പലിശയിൽ നി�് ഇൻകം ടാ�്

ഈടാ��.

    േകരള  സർവകലാശാല  എൻേഡാവ്െമ�്  അ�ൗ�ക�െട  പരിേശാധനയിൽ,  േകരള

സർവകലാശാല  SBI  തി�വന��രം  ശാഖയിൽ  നിേ�പി�ി��  �വെട  േചർ��

എൻേഡാവ്െമ�്  ഫ�്  �ക�്  2016-17  സാ��ിക  വർഷം  ലഭി�  പലിശയിൽ  നി�്
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ഇൻകം ടാ�് ഈടാ�ിയി��തായി കാ��.

അ�ൗ�് ന�ർ ��ിരി�്
കാലാവധി �ർ�ിയാ�� �റ�്

വ�ത�ാസം
ലഭിേ�� �ക ലഭി� �ക

35114953503 2207992/- 2384149/- 2372221/- 11928/-

33552620078 1012643/- 1322562/- 1314021/- 8541/-

35548570536 23394/- 25137/- 24991/- 146/-

35648548189 510339/- 548357/- 544685/- 3672/-

35596577580 127277/- 136759/- 136218/- 541/-

ആെക 24828/-

    എൻേഡാവ്െമ�് ഫ�് �ക�് 16-17 സാ��ിക വർഷം ലഭി� പലിശയിൽ നി�് SBI

TDS ഇന�ിൽ �ക ഈടാ�ിയതിെന �ടർ�ാണ് പലിശയിന�ിൽ 24828/- �പ �റ�

വ�ി��ത്.  TDS  ആയി  ഈടാ�ിയ  �ക  തിരിെക  ലഭി��തിന്  ഓഡി�്  െച�

കണ�കൾ  റിേ�ണിെനാ�ം  സമർ�ിേ����്.  ഇ�  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണം നം. 28/16-17/08(തീയതി.14.12.2017)-ന് സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

20.12.2017-ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  TDS  ആയി  ഈടാ�ിയ  �ക  തിരിെക

ലഭി��തിന്  ഓഡി�്  െച� കണ�കൾ റിേ�ണിെനാ�ം  സമർ�ി�്  റീ-ഫ�്  ക്ളയിം

െച��താെണ�് അറിയി�ി��്.

    ഇൻകം ടാ�് നിയമ�ൾ 1995 (income of statutory bodies for the administration of public

Charitable Trust(Section 10(23BBA) �കാരം, സർവകലാശാല എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഇൻകം

ടാ�് വി��മാണ്. ഈ വിഷയം SBI-�െട ��യിൽ െകാ�വ��തി�ം സർവകലാശാല

എൻേഡാവ്െമ�കളിൽ  നി�്  TDS  ഈടാ��ത്  ഒഴിവാ��തി�ം  നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇൻകം  ടാ�്  വ��ിൽ  നി�്  റീഫ�്  ലഭി��  �റ�്  മ�പടി

ലഭ�മാ�ി പരാമർശം ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-17  േകാ�് കാലാവധി കഴി�ി�ം ൈല�റി ��ക�ൾ തിരിെക ഏൽ�ി��ി�-
എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ്

    േകരള  സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�ം  ക�ാ�സിെല  എൻവേയാൺെമ�ൽ  സയൻസ്

വ��ിെ� ൈല�റി ��ക�െട ഓഡി�്  പരിേശാധനയിൽ, ഇഷ� െച� 15 ��ക�ൾ

േകാ�്  കഴി�ി�ം  ൈല�റിയിൽ  തിരിെക  ഏൽ�ി�ി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ

ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ നം.6/EVS/16-17 ന്  നൽകിയ മ�പടിയിൽ വ��ികൾ�് റിൈമ�ർ

അയ�ി��തായി അറിയി�ി��്. ഇതി�ൾെ�� 14 ��ക�ൾ 2010-11 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ

ഉൾെ��താെണ�ി�ം,  വിഭാഗ�ിെല  പഠിതാ�ൾ�്  �േയാജനകരമാ��  ഇ�രം

��ക�ൾ  തിരിെക  ഈടാ�ാ��  ശ�മായ  �മ�ൾ  ഒ�ംതെ�  വ��്

സ�ീകരി��ി�.

തിരിെക ലഭിേ�� ��ക��െട വിവരം ഇേതാെടാ�ം േചർ��.

Sl
No.

Accession
No.

Title Author
Name of the person

who availed the
book

Price

1 85 Marine Biology
Jeffrey.S.
Levinston

Baiju.R.S 950

2 123

Dams&the
Environmental
Considerations of
world bank project

- Ampili Smitha $7.95

3 151
Taxicology of
aquatic pollution

- Baiju.R.S 1400

4 264
Physical Geography
of the Global
Environment

- Baiju.R.S
Not seen
recorded
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5 290 Algalecology - Santhosh.V
Not seen
recorded

6 498
The Science of
Ecology

- Santhosh.V 60.50

7 525
The Environment of
International
Relations

- Ampili Smitha 1103

8 595
Chemical Biological
methods for water
pollution

P.K.Goel Not seen recorded 600

9 678
Environmental and
Resources
Economics

- Santhosh.V $19.99

10 792(b)
Encyclopedia of
disaster
management

P.C Sinha Ampili Smitha 12750

11 873
Essentials of
oceanography

- Baiju.R.S 2516

12 419
An-Introduction to
Global Environment
Issues

Kevin T.
Pickering

Anzumol.B.S 58

13 1186
Environmental
Management

- Sunil Kumar 6501

14 1088 Interaction between Peter.T Dr.Bindu.M.S 800
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fishphytes of inland
water

15 589 not seen recorded
not seen
recorded

Athira.S.Sadasivan 800

    ൈല�റിയിൽ നി�ം ന�മായ ��ക�ൾ തിരിെക ലഭ�മാ�കേയാ ആ�പാതികമായ
ന�ം ബ�െ��വരിൽ നി�ം ഈടാ��തി�� നടപടികേളാ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-18  എൻവേയാൺെമ�് സയൻസ് - ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ഉപകരണ�ൾ
(equipments) യഥാവിധി ക�ം െച�് സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്
�തൽ�േ��താണ്..

    എൻവേയാൺെമ�ൽ  സയൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  വളെരേയെറ  ഉപകരണ�ൾ  ഓേരാ

വർഷ�ം  ഗേവഷണ/ലാബ്  ആവശ��ൾ�ായി  വാ���്.  അവയിൽ  പല�ം

അ����ണികൾ�േശഷ�ം  �വർ�നേയാഗ�മ�ാ�താ��്.  �ർ�മാ�ം

(unserviceable)  ഉപേയാഗ�ന�മായവ  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം  1  െല

ആർ�ി�ിൾ 154  �തൽ 157  വെര�� ച��ളിൽ �തിപാദി�ം�കാരം  ഒഴിവാ�കേയാ

വി�ഴി�്  �ക  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്  �തൽ��കേയാ  െചേ��താണ്.

ഇ�സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.5/ഇ.�.8/16-17  ന്  ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടി�കാരം വ��ിൽ നിലവിൽ 18 ഉപകരണ�ൾ �വർ�നേയാഗ�മ�ാെത��്. േമൽ

ഉപകരണ�ൾ  �വർ�നേയാഗ�മ�ാെയ�്  വ��്  േമധാവി,അധ�ാപകർ,  െട�ി�ൽ

അസി��്  എ�ിവ�െട  സാനിധ��ിൽ  സർവീസ്  എൻജിനീയർ  പരിേശാധി�്

അറിയി�ി��തായാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.5 ന് നൽകിയ മ�പടിയിലറിയി�ി��ത്.

�വർ�നേയാഗ�മ�ാ�വ  �ാപ്  രജി�റിൽ  ഉൾെ���ിയി��്.  വിലേയറിയ

�വർ�ന�ന�മായ  ഉപകരണ�ൾ  ഉചിതമാർേ�ന  ഒഴിവാ��തിന്  സർവകലാശാല

അധികാരികൾ �� പതി�ിേ��താണ്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
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ഉപേയാഗ�മമ�ാ� ഉപകരണ��െട വിവരം

�മ
നം.

ഉപകരണം
�ാപന�ിെ�
േപര്

വാ�ിയ
തീയതി

�ക
(Rs.)

എ.എം.സി
�െട
വിവര�ൾ

ഇൻ�െമ�്
�വർ�ന
�ന�മായ
വർഷം

1
േഫാേ�ാ
ഇലേ�ാണിക്
കേലാറിമീ�ർ

സിേ�ാണി�് 27.01.2010 6742 ഇ� 2005 �തൽ

2 റ�ിജേറ�ർ എൽജി 23.03.2007 20,990 ഇ�
2014
�തൽ

3
ൈന�ജൻ
എ�ിേമഷൻ
�ണി�്

�ലിൻ
എക�പ്െമ�്സ്

17.03.2013 1,79,101 ഇ�
2016
�തൽ

4
മാ��ിക്
�ിറർ

എൽെടക് 20.12.2004 3455 ഇ�
2015
�തൽ

5
വിസിബിൾ
െ�േ�ാ
േഫാേ�ാമീ�ർ

സിേ�ാണി�് 2005 49,439 ഇ�
2013
�തൽ

6 പിസിആർ
ഈ�ൻേഡാർഫ്
ഇൻഡ�
ലിമി�ഡ്

30.05.2005 2,06,923 ഇ�
2015
�തൽ

7
ൈമേ�ാ
െസൻ�ിഫ�ജ്

ജനി 30.05.2005 ഇ� ഇ�
2014
�തൽ

8 ൈമേ�ാേ�ാ�്
�സ�് ലാബ്
എക�പ്െമ�്
ലിമി�ഡ്

03.12.2009 1,11,250 ഇ�
2015
�തൽ
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9 ൈമേ�ാേ�ാ�്
െസൻ�ൽ
ലേബാറ�റി

04.12.2009 50,000 ഇ�
2016
�തൽ

10
ക���ർ
േമാണി�ർ

ഡി.എസ്.�ി േ�ാജ�ിൽ നി�ം
ആ�ി ൈകമാറിയ� കാരണം ബിൽ
ലഭ�മ�.

ഇ�
2014
�തൽ

11
ക���ർ
േമാണി�ർ

േലാഗ്െടക്
ഇൻേഫാെവ
ൈ�വ�്
ലിമി�ഡ്

19.10.2004 44,900 ഇ�
2013
�തൽ

12
ക���ർ
േമാണി�ർ

േലാഗ്െടക്
ഇൻേഫാെവ
ൈ�വ�്
ലിമി�ഡ്

17.03.2005 23,000 ഇ�
2015
�തൽ

13 സി.പി.�
ഡി.എസ്.�ി േ�ാജ�ിൽ നി�ം
ആ�ി ൈകമാറിയ� കാരണം ബിൽ
ലഭ�മ�.

ഇ�
2013
�തൽ

14
സീനിയർ
േറാ�റി
ൈമേ�ാേടാൺ

െസൻ�ൽ
സൈ�സ്
ലിമി�ഡ്

21.09.2005 11,750 ഇ�
2013
�തൽ

15 േഹാ�് േ��്

െസൻ�ൽ
ലേബാറ�റി
എക�പ്െമ�്സ്
ആ�്
െകമി�ൽസ്
ലിമി�ഡ്

03.09.2009 4290 ഇ�
2015
�തൽ

16
ഒളി�സ്
ക�ാമറ

െസൻ�ൽ
ലേബാറ�റി
എക�പ്െമ�്സ്

05.09.2009 25,000 ഇ�
2016
�തൽ
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ആ�്
െകമി�ൽസ്
ലിമി�ഡ്

17
ഹ� മൾ�ി
പാരമീ�ർ

ഡി.എസ്.�ി
േ�ാജ�ിൽ
നി�ം ആ�ി
ൈകമാറി.

21.12.2005 99,750 ഇ�
2013
�തൽ

18 ജനേറേ��്
�സ�് ലാബ്
എക�പ്െമ�്
ലിമി�ഡ്

ഡി.എസ്.�ി
േ�ാജ�ിൽ നി�ം
ആ�ി ൈകമാറിയ�
കാരണം ബിൽ
ലഭ�മ�.

ഇ�
2013
�തൽ

1-19  സർവകലാശാല ��ിെല ഉപേയാഗ��ന�മായ�ം കാല�ഴ�ം െച��മായ
യ��ൾ ക�ം െച�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

സർവകലാശാല ��ിെല ഉപേയാഗ��ന�മായ�ം കാല�ഴ�ം െച��മായ യ���െട
വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

യ��ിെ� വിവരം
യ�ം �ാപി�

തീയതി
വാ�ിയ

വില

1
എ�്.എം.�ി െല�ർ �സ് �ി�ിംഗ്  െമഷീൻ
��ർ എേഗരിയ േമാഡൽ

28-08-82 362484/-

2
എ�്.എം.�ി െല�ർ �സ് �ി�ിംഗ്  െമഷീൻ
അ�ീന

31-05-84 387000/-

3
എ�്.എം.�ി െല�ർ �സ് �ി�ിംഗ്  െമഷീൻ
ഇൻഡ�ൻ പ്ളാ�ൻ

26-09-64 4180/-
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    �ി�ിംഗ്  െടേ�ാളജിയിൽ  വികസനം  വ��ം,  പഴയ  െമഷീ�ക�െട  റി�യറിംഗിന്

ആവശ�മായ  െ�യർ  പാർ�്സ്  കി�ാ��ം,  1995  വർഷേ�ാട്  �ടി  ഓെ��്  �ി�ിംഗ്

െമഷീ�കൾ  ഉപേയാഗി�്  �ട�ിയ�ം  2007-08  �തൽ�്  േമൽ  യ��ൾ  �ർ�മാ�ം

ഉപേയാഗി��ിെ��ം  വിശദമാ�ി.  �ലപരിമിതി  ��മായി  നിലനിൽ��  ��്

െക�ിട�ിൽ  േമൽ  വിവരി�  യ��ൾ  ��ി�ിരി��ത്  ��്  �വർ�നെ�

�തി�ലമായി ബാധി��. യ��ൾ ക�ം െച�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ ആരാ�്

നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയി�.

1-20  സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�ം ച��ൾ�ം വി��മായി �ാന�യ��ൾ -
സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം

    സ�യംഭരണാവകാശ��  ഒ�  �ാപനമാണ്  സർവകലാശാലെയ�ിരി�ി�ം

പ�തി/പ�തിേയതര  �ാ�ിന�ിൽ  േകാടി�ണ�ിന്  �പ  സർ�ാരിെ�

െപാ�ഖജനാവിൽ  നി�ം  സർവകലാശാല��വദി���്.  �ടാെത  ഓേരാ  വർഷ�ം

സർവകലാശാല  ��തൽ  ��തൽ  ധനസഹായം  സർ�ാരിൽ  നി�്  ആവശ�െ�����്.

ആയതിനാൽ  തെ�  സർവകലാശാലയി�ം  സാ��ിക  അ�ട�ം

പാലിേ��തത�ാവശ�മാണ്.  സർ�ാരിെ�  നിലവി��  ച���ം  െറ�േലഷൻ�ം

സാ��ിക  ബാധ�ത  വ��  എ�ാ  തീ�മാന�ളി�ം  കർശനമാ�ം  സർവകലാശാല

പാലിേ��താണ്.  എ�ാൽ  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ�ം  മാനദ��ൾ�ം  വി��മായി

ത�ിക  ��ി�ൽ,  �ാന�യ�ം  അ�വദി�ൽ  �ട�ിയ  കാര��ൾ  സിൻഡിേ��്

തീ�മാന��െട  അടി�ാന�ിൽ  സർവകലാശാല  നട�ിലാ��.  ഇ�കാര��  പല

സിൻഡിേ��്  തീ�മാന��ം �ാന�യ���ം സർവകലാശാല�് അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത വ���.

    സർ�ാർ  നിർേ�ശ�ൾ�്  വി��മായി  സർവകലാശാല  നട��/എ���

�വർ�ികൾ�ം/തീ�മാന�ൾ�ം ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.
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1.സർ�ാർ നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകൾ - ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതി വ���ി�

എ) �ൾ ഓഫീസർ

    സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി� 26.02.2011 െല 86/2011/ഫിൻ ന�ർ

സർ�ാർ  ഉ�രവ്  �കാരം  സർവകലാശാലയിൽ  െഫയർേകാ�ി  െസ�നിൽ

നിലനി�ി��  െസ�ൻ  ഓഫീസർ,  െസ�ൻ  ഓഫീസർ(ഹ.േ�),  �ൾ  ഓഫീസർ

ത�ികകൾ  നിർ�ലാ�ക�ം  പകരം  ഓഫീസ്  ���്  ത�ിക�്  1:1  അ�പാത�ിൽ

ഓഫീസ്  ���്  ഹയർ  േ�ഡ്  ത�ിക  ��ി�്  �ാന�യ�ം  അ�വദി�ക�ം

െച�ി��.  എ�ാൽ അതിെനതിെര  ഒ���ം  ജീവന�ാർ  നൽകിയ റി�്  ഹർജിയിേ�ൽ

സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസിൽ ഇ� സംബ�ി� േഭദഗതി നിയമപരമായി വ��ാെത

�ാന�യ�ം  നിേഷധി�ാനാവിെ��്  േകാടതി  വിധി�.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ

േമൽ  സർ�ാ��രവിറ�ി  വർഷ�ൾ  കഴി�ി�ം  സർവകലാശാല  സർ�ാർ

നിർ�ലാ�ിയ  ത�ികകളിേല�്  �ാന�യ�ം  അ�വദി�  വ��.  നിയമാ�സരണം

ഓർഡിനൻസ്  േഭദഗതി  വ���തിന്  േകാടതിവിധി  ഒ�  തട�മെ��്  േമൽ  േകാടതി

വിധിെ�തിെര  സർ�ാർ  നൽകിയ  അ�ീലിേ�ൽ  േകാടതി  ��ാവി�താണ്.  എ�ി�ം

സർവകലാശാല�്  അധിക  സാ��ിക  ബാധ�ത  വ���  �ാന�യ��ൾ

നിർ�ലാ�കേയാ  ഓർഡിനൻസിൽ  ആവശ�മായ  േഭദഗതി  വ��കേയാ  െച�ി�ി�.

23.12.2016-െല  സിൻഡിേ��്,  ഓർഡിനൻസ്  േഭദഗതി�്  അംഗീകാരം  നൽകിെയ�ി�ം

െസന�് ആയത് അംഗീകരി�ി�ി�.

ബി) അസി��് ൈലേ�റിയൻ

    26.02.2011-െല  സ.ഉ.നം.86/2011/ഫിൻ  �കാര��  ശ�ളപരി�രണ  ഉ�രവിൽ

സർവകലാശാലയിെല  അസി��്  ൈലേ�റിയൻ േ�ഡ്  II  ,  അസി��്  ൈലേ�റിയൻ

േ�ഡ്  I,  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയൻ  എ�ീ  ത�ികകൾ  01.02.2011  �തൽ  �ജിസി

േയാഗ�ത��വർ�്  മാ�മായി  നിജെ���ിയി��.  എ�ാൽ  ഇതിെനതിെര

സർവകലാശാല  ജീവന�ാർ  നൽകിയ  നിേവദന��െട  അടി�ാന�ിൽ  21.01.2016-െല

ജിഒ(പി)10/2016/ഫിൻ �കാരം സർവകലാശാല �ാ���ിന് േഭദഗതി വ����വെര 2009
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ശ�ളപരി�രണ  ഉ�രവിന്  ���ായി��  �ിതിയിൽ  �ാന�യ�മ�വദി�ാെമ�്

സർ�ാർ  നിർേ�ശി�ക��ായി.  ആയതിൻ�കാരം  നിലവിെല  ജീവന�ാർ�്  �ജിസി

േയാഗ�താവ�വ�കൾ  പാലി�ാെത  തെ�  �ാന�യ��ൾ  ത�ികകളിേല�്

അ�വദി���്. സർവകലാശാല�് സാ��ികബാധ�ത ഉ�ാ��െവ�ി�ം നാളി�വെര

�ാ���ിൽ േമൽ േഭദഗതി വ���തിന് സർവകലാശാല നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

2. സർ�ാര�മതിയി�ാെത ��ർ ന�മററി ത�ിക ��ി�.

    േകരള  സർവകലാശാല  �സിൽ  01.12.2002-ൽ  ഒഴി�വ�  �നിയർ  േഫാർമാൻ

ത�ികയിേല�്  കേ�ാസി�ർ  േ�ഡ്  I  ആയി��  �ീമതി.പി.എസ്  ശാ��െയ

സർവകലാശാല  നിയമി�.  എ�ാൽ  സർവകലാശാല  ഓർഡിനൻസിൽ  ��ത  ത�ിക�്

നിർേ�ശി�� േയാഗ�തയി� എ� കാരണ�ാൽ അവ�െട �ാന�യ�ം റ�ാ�ക�ം,

അവെര  �നിയർ  േഫാർമാൻ  ത�ികയിൽ  നി�്  റിേവർ�്  െച�്  ��ത  ഒഴിവ്

േയാഗ�ത��  അർഹമായ  വ��ി�്  �ാന�യ�ം  നൽകി  നിക�ണെമ�ം

12504/2003-ാം ന�ർ ഒറിജിനൽ െപ�ീഷൻ(ഒപി)-െ� 09.04.2008-െല വിധി ന�ായ�ിൽ

ൈഹേ�ാടതി  സർവകലാശാലേയാട്  നിർേ�ശി�ി��.  അേത  �ടർ�്  14.11.2008  െല

Ad.D.III.2.24651/2002(2)-ാം  ന�ർ  സർവകലാശാല  ഉ�രവി�െട  �ീമതി.പി.എസ്

ശാ��െയ 01.12.2002  �ാബല��ിൽ കേ�ാസി�ർ േ�ഡ്  I  ആയി റിേവർ�്  െച�ക�ം

ഏ��ം സീനിയറായ നി�ിത േയാഗ�ത�� കേ�ാസി�ർ േ�ഡ് I ആയി�� �ീമതി.��

�മാരി�്  �നിയർ  േഫാർമാനായി�്  �ാന�യ�ം  നൽ�ക�ം  െച�.  എ�ാൽ

തനിെ�തിെര  എ��  തരംതാ�ൽ  നടപടികൾ  �ന:പരിേശാധി�ണെമ�

�ീമതി.പി.എസ്  ശാ���െട  അേപ�  പരിഗണി�  30.01.2010-െല  സിൻഡിേ��്

"മ�ഷ�ത�പരമായ  കാരണ�ളാൽ"  01.12.2002  �ാബല��ിൽ  �നിയർ  േഫാർമാൻ

ത�ിക�ം  01.02.2007  �ാബല��ിൽ  സീനിയർ  േഫാർമാൻ  ത�ിക�ം  ��ർ  ന�മററി

ആയി ��ി�ാൻ തീ�മാനി�. �ടർ�് 23.03.2010-െല Ad.D.III.2.24651/2002(2)-ാം ന�ർ

സർവകലാശാല  ഉ�രവി�െട  ��തായി  ��ി�  ��ർ  ന�മററി  ത�ികകളിേല�്

�ീമതി.പി.എസ്  ശാ��െയ  എ�ാ  സാ��ിക  ആ��ല��േളാെട�ം  01.12.2002
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�ാബല��ിൽ  �നിയർ  േഫാർമാനാ�ം  01.02.2007  �തൽ  സീനിയർ  േഫാർമാനാ�ം

നിയമി�.

    ത�ിക�േവ�  േയാഗ�തയിെ��്  ൈഹേ�ാടതി  വിധി�ി�ം  മ�ഷ�ത�  പരമായ

കാരണ�ളാൽ  സർവകലാശാല  �ാന�യ�ം  അ�വദി��തിനായി  ��ർ  ന�മററി

ത�ികകൾ  ��ി�്,  സർവകലാശാല  ഫ�ിന്  അധിക  സാ��ിക  ബാധ�ത

വ��കയാണ് െച�ത്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 69(എ) �കാരം ��ർ

ന�മററി  ത�ിക  ��ി�ാ��  അധികാരം  സർ�ാരിൽ  നി�ി�മാണ്  എ�ിരിെ�

സർവകലാശാല ��ി� േമൽ ��ർ ന�മററി ത�ികകൾ�് സർ�ാര�മതി േനടിയി�ി�

എ��ം സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ/ച��ൾ പാലി��തിൽ സർവകലാശാല�െട അനാ�

വ��മാ��.

1-21  സർവകലാശാല അധ�ാപക നിയമന�ൾ - അപാകതകൾ - സർവകലാശാല�െട
യശ�ിന് കള�ം

സർവകലാശാല  െപാളി�ി�്  വിഭാഗ�ിൽ  റീഡർ  ത�ികയിെല  ഒ�  ഒഴിവിേല�്

ഇ�ർവ�വിന് ഹാജരായ േഡാ.ബഷീർ.എ, േഡാ.െസയ്�ൾ ഇ�ാം.എ എ�ിവരിൽ നി�ം

െസല�ൻ  ക�ി�ി  07.09.2005  െല  Ad.H/510/05-ാം  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം

േഡാ.ബഷീർ.എ-െയ  നിയമി�ക��ായി.  ഇതിെനതിെര  �ീ.െസയ്�ൾ  ഇ�ാം.എ

ൈഹേ�ാടതിയിൽ 25694/2005-ാം  ന�ർ റി�്  െപ�ീഷൻ ഫയൽ െച�. 23.03.2010  െല

വിധി�കാരം  റീഡർ  ത�ിക�െട  അടി�ാന  േയാഗ�തയായ  പി.എ�്.ഡി

േനടിയതി�േശഷ��  അധ�ാപന  പരിചയമിെ��  കാരണ�ാൽ  േഡാ.ബഷീർ.എ  �െട

നിയമനം  അസാ�വാ�ക�ം  െസല�ൻ  േ�ാസസിെല  അ��  ഉേദ�ാഗാർ�ി�്

നിയമനം  നൽകണെമ�ം  സർവകലാശാലേയാട്  ൈഹേ�ാടതി  നിർേ�ശി�ക��ായി.

ൈഹേ�ാടതി വിധിെ�തിെര സർവകലാശാല അ�ീൽ (WA 987/2010)  നൽകിെയ�ി�ം

09.10.2014-ൽ  േകാടതി  ആയത്  നിരസി�കയാണ്  െച�ത്.  പേ�  അതിനിട�്

േഡാ.ബഷീർ.എ േകരള സർവകലാശാലയിൽ നി�് 31.05.2012-�ം േഡാ.െസയ്�ൾ ഇ�ാം

േകാേളജിേയ�്  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിൽ  നി�്  31.03.2013  �ം  േസവന�ിൽ  നി�ം
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വിരമി�ി��. �ടാെത േഡാ.ബഷീർ. എ �െട നിയമനം റ�ാ�ണെമ� േകാടതി വിധി�െട

അ�ീലിൽ  തീ�മാനമാ��തിന്  ��തെ�  സർവകലാശാല  േഡാ.ബഷീർ.എ  വിരമി�

ഒഴിവിേല�്  2012-ൽ  തെ�  വി�ാപനം  നൽകി  േഡാ.�േരഷ്.ആർ  െന  റീഡറായി

നിയമി�ക�ം  െച�.  ഇേത  �ടർ�്  ൈഹേ�ാടതി  വിധി  പാലി�ാ�തിന്

സർവകലാശാലെ�തിെര േഡാ.െസയ്�ൾ ഇ�ാം േകാടതി അല�� േകസ് (Contempt of

court case C.C.C No.1301 of 2014) ഫയൽ െച�. ൈഹേ�ാടതി വിധി�ം േകാടതി അല��

േകസി�ം  േ�  ലഭി��തിനായി  സർവകലാശാല  ��ീംേകാടതിയിൽ  െ�ഷ�ൽ  ലീവ്

െപ�ിഷൻ (നം.618/15) നൽകിെയ�ി�ം 22.01.2015-ൽ ��ീംേകാടതി സർവകലാശാല�െട

അേപ�  നിരസി�കയാണ്  െച�ത്.  അ�െന  േകാടതിയ  ല��ം  ഉ�ാ�െമ�

ഘ�െമ�ിയേ�ാൾ  േകരള  സർവകലാശാല  �ാ���ിെല  4(4)-ാം  െ�ാവിഷൻ  �കാരം

സർവകലാശാല  നിയമ�ിെല  െസ�ൻ  10(13)  െല  ൈവസ്  ചാൻസല�െട  �േത�ക

അധികാര�പേയാഗി�്  േഡാ.െസയ്�ൾ  ഇ�ാമിെന  13.02.2015-ൽ  സർവകലാശാലയിൽ

നിയമി�ക�ം േഡാ.ബഷീർ.എ �െട നിയമനം റ�ാ�ക�ം െച�.     23.03.2010-ൽ തെ�

റീഡർ  ത�ിക�ാവശ�മായ  അധ�ാപന  പരിചയം  ഇ�ാ�തിനാൽ  േഡാ.എ.ബഷീറിെ�

നിയമനം  റ�ാ�ി  അ��  ഉേദ�ാഗാർ�ി�്  നിയമനം  നൽകണെമ�്  ൈഹേ�ാടതി

നിർേ�ശി�ി�ം സർവകലാശാല അത് മാനി�ാെത അ�ീ�ം അത് നിരസി�േ�ാൾ വീ�ം

െ�ഷ�ൽ  ലീവ്  െപ�ിഷ�ം  ഫയൽ  െച�കയാ��ായത്.  േകാടതിയല��

നടപടികെളാഴിവാ��തി�േവ�ി  മാ�മാണ്  േഡാ.െസയ്�ൾ  ഇ�ാമിെന

നിയമി��തിന്  സർവകലാശാല  ത�ാറായത്.  �ട��ിൽ�െ�  െസല�ൻ  ക�ി�ി

ശരിയായ  �ല�നിർ�യം  നട�ി  അർഹത��  വ��ി�്  നിയമനം  നൽകാതി��ത്

സർവകലാശാല�െട  യശ�ിന്  കള�ം  വ��ി.  എ�ി�ം  േകാടതി  വിധി  പാലി�ാെത

അ�ീ�ം െ�ഷ�ൽ ലീവ് െപ�ിഷ�ം ഫയൽ െച�തി�െട സർവകലാശാല�െട വിലെ��

സമയ�ം ധന�ം ന�െ���കയാ��ായത്. മാ��മ� സർവകലാശാല�െട നിർബ�

��ി  കാരണം  ഒ�  ത�ികയിൽ  ഒേര  സമയം  ര�േപർ�്  ശ�ള�ം

െപൻഷനാ��ല���ം അ�വദിേ�� അവ� ആണ് സംജാതമായത്.    േകാടതിവിധി

ധി�രി�്  സർവകലാശാല  നിയമനം  റ�ാ�ാതി��  േഡാ.ബഷീർ.എ,  ൈക��ിയ
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േസവനാ��ല��ൾ തിരിെക ഈടാ�ിയ� സംബ�ി�്  28.11.2017-ൽ നൽകിയ ഓഡി�്

എൻക�യറി�്  സർവകലാശാല മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ ഒേര സമയം ഒ�

ത�ികയിൽ ര�േപർ�് േസവന/െപൻഷനാ��ല��ൾ അ�വദി��പ�ം ഉ�ാ��

അധികബാധ�ത�് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�് ഈടാേ��താണ്.

1-22  �ള�ാടകം �.ഐ.ടി - മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�� ധനസഹായം
േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

    �ള�ാടകം �.ഐ.ടിയിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ളായ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഫീസ്,

ലം�ം  �ാ�്,  ൈ�പ�്  എ�ീ  �കകൾ  വിതരണം  െച��തിനായി  ജി�ാ  ഫിഷറീസ്

ഓഫീസർ  �േഖന  ധനസഹായം  അ�വദി���്.  എ�ാൽ  ടി  �കകൾ  വിതരണം

െച��ത് അർഹതെ��വർ�് തെ�യാെണ�് െതളിയി�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.

ജി�ാ  ഫിഷറീസ്  ഓഫീസ�െട  19-4-16  െല  ഉ�രവ്  നം.  ഡി.4664/15  �കാരം  35

��ികൾ��  �ാ�ായി  1008761/-  �പ  അ�വദി�.  ടി  �ക  24-4-16  ൽ  പി.ഡി

അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ� ടി �ക 11-7-16 ൽ വിതരണം െച�ിരി��. 30-1-16 െല ഉ�രവ്

നം. ഡി.207/17 �കാരം 39 ��ികൾ�� �ാ�ായി 1156832/- �പ അ�വദി�. ടി �ക�ം

വിതരണം െച�തതായി േരഖെ���ിയിരി��.    

    തൻ വർഷം ടി ഇന�ിൽ േവെറ �കകൾ ലഭ�മാേയാ എ�് വ��മ�. �ാ�ിൽ നി��

�ക  പണമായി  വിതരണം  െച�തായി  കാ��.  െച�്/ഡി.ഡി  �േഖന  വിതരണം

െച�ാതി��തിന്  വിശദീകരണം  നൽേക�താണ്.  �ാ�ിൽ  നി�ം  ഫീസിന�ിൽ

വിതരണം  െച��  �കകൾ  യഥാർ�  ഫീസിന�ിൽ  �ണിേവ�ി�ിയിേല�്

ഒ��ിയി�േ�ാ  എ�ം  വ��മ�.  �ാൻറ്  വരവ്  നിരീ�ി��തി�ം,  വിതരണം

നട��തി�ം, �ടി�ിക വിവരം േബാധ�െ���തി�ം യാെതാ� രജി��ം ��ി��ി�.

അർഹതെ��  വിദ�ാർ�ിക�െട  വിവര�ം,  അവർ�ായി  �ാ�്  ആവശ�െ��െകാ��

റിക�ിസിഷൻ എ�ിവെയാ�ം തെ� ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയി�. ഏത് വർഷം വെര��

�ാ�ാണ്  ലഭ�മായത്,  �ടി�ിക�െട  വിവരം  എ�ിവ  ഓഡി�ിൽ  ലഭ�മാ�ിയി�.  �ാ�്

സംബ�ി�  വിവര�ൾ  യഥാവിധി  രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  ആധികാരികമാ�ി,
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ധനവിനിേയാഗ ച��ൾ പാലി�് വിതരണം െച��തി�ം ��ിേ��താണ്.

1-23  സർ�ാരിൽ നി�� �ാ�ിൽ നി�ം �ിരനിേ�പ�ൾ ആരംഭി��.

സർ�ാർ �േത�ക ഉേ�ശ��ൾ ല��മി�് നൽ�� �ാ�് നിേ�പി�� (ഇയർ മാർക്ഡ്

ഫ�്സ് ) അ�ൗ�ിൽ നി�ം, �കകൾ പിൻവലി�് സർവകലാശാല �ിരനിേ�പ�ൾ

ആരംഭി�ി��്.  സർ�ാർ/സർ�ാരിതര  ഏജൻസികൾ �േഖന �േത�ക ഉേ�ശ��ി��

ഇയർ  മാർ�്ഡ്  ഫ�കൾ  നിേ�പി��  എസ്.ബി.ഐ  പാളയം  അ�ൗ�്

നം.57002315676-ൽ  നി�ം  16,00,00,000/-  �പ�ം  തൻവർഷം

�ിരനിേ�പമാ�ിയി��്.എസ്.ബി.ഐ  പാളയം  �ാ�ി��  അ�ൗ�്

നം.57002315676  ൽ  സം�ാന  സർ�ാർ,  േക�സർ�ാർ,  �.ജി,സി  മ�്  ഏജൻസികൾ

എ�ിവയിൽ നി�ം ലഭി�� അ�ൗ�്സ് �കാരം പാർ�് III ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�് എ�

വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� വിഹിതം നിേ�പി�� അ�ൗ�ിേല�് വരവ് വ��

�കകെളാെ�തെ�  സർ�ാർ  ഏജൻസികളിൽ  നി�ം  �േത�ക  ഉേ�ശ��ൾ�ായി

വകയി���  �കകളാണ്.  ടി  �ക  അേത  ആവശ��ിന്  വിനിേയാഗി�ാെത

�ിരനിേ�പമാ��ത്  നീതീകരി�ാ��ത�.  ടി  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  തൻവർഷം

�ിരനിേ�പമാ�ിയതിെ�  വിശദാംശ�ൾ  �വെട  േചർ��.ഇതിൽ  16,00,00,000/-

�പ  �ിരനിേ�പമാ�ക  വഴി  ഇ��ം  �പ  �േത�ക  ആവശ��ിനായി

വിനിേയാഗി�ാൻ  സാധി�ാെത  വ��.  ആവശ���  ഫ�്  മാ�ം  സർ�ാർ

ഏജൻസികളിൽ  നി�ം  ആവശ�െ���തി�ം  ആയത്  ഫല�ദമായി  െചവവഴി�വാ�ം

നടപടികൾ  കാര��മമാേ��താണ്.  സർ�ാർ  ഫ�കൾ  ഉപേയാഗി�ാൻ

കഴിയാ�പ�ം  തിരിെക  ഒ���തിന്  പകരം  അവ  �ിരനിേ�പമാ�ി  മാ��ത്

സർ�ാർ പണം ��പേയാഗം െച�ലാണ്.
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�മ

നം.

�ിരനിേ�പമാ�ാൻ �ക

പിൻവലി� അ�ൗ�്

അ�ൗ�്

ന�ർ
തീയതി �ക

1 57002315676 67378837940 15.10.2016 7000000

2 57002315676 67378837995 15.10.2016 7000000

3 57002315676 67378838489 15.10.2016 7000000

4 57002315676 67378838558 15.10.2016 7000000

5 57002315676 67378838592 15.10.2016 7000000

6 57002315676 67378838659 15.10.2016 7000000

7 57002315676 67378838739 15.10.2016 8000000

8 57002315676 67362316302 13.05.2016 8000000

9 57002315676 67362315751 13.05.2016 8000000

10 57002315676 67362315784 13.05.2016 8000000

11 57002315676 67362315853 13.05.2016 8000000

12 57002315676 67397409728 31.03.2017 8000000

13 57002315676 67397409773 31.03.2017 8000000

14 57002315676 67397409819 31.03.2017 8000000

15 57002315676 67397409831 31.03.2017 8000000
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16 57002315676 67397409853 31.03.2017 8000000

17 57002315676 67397409886 31.03.2017 8000000

18 57002315676 67397409922 31.03.2017 8000000

19 57002315676 67397409933 31.03.2017 8000000

20 57002315676 67397410008 31.03.2017 8000000

21 57002315676 67397410064 31.03.2017 8000000

ആെക 160000000

1-24  �ി�ിംഗ് െമഷീന് േലാഗ് ��് ��ി��ി�.

    ��ിൽ നിലവിൽ ഉപേയാഗി�� �ി�ിംഗ് െമഷീ�ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ നം. െമഷീൻ �ാപി� തീയതി

1 എസ്.ഒ.എം 136 8-2-95

2 എസ്.ഒ.എം 136 17-9-10

3 എസ്.ഒ.എം 136 31-1-14

4 എ�്.എം.ടി 125 29-3-99

5 റിേസാ �ാഫ് ഡിജി�ൽ �ി�ിംഗ് െമഷീൻ 17-4-15

േമൽ യ��ൾെ�ാ�ം തെ� േലാഗ് ��് ��ി��ി�. പരി�രി� െപാ�മരാമ�്

ച�ം  2912  �കാരം  ഉപകരണ��െട  ഓ�േറ�ർ  ഇൻ  ചാർ�്  േലാഗ്  ��്  എ�തി
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��ിേ��താണ്.  േമൽ  �ി��ക�െട  ഉൽപാദനം  സംബ�ി�  വിവരം

ലഭ�മാ�ിയി�.ആയതിനാൽ �ി�ിംഗ്  െമഷീ�കൾ ആെക എ� േപ�കൾ �ി�്  െച�,

സർവീസ്  നട�ിയ�മായി  ബ�െ��  വിവര�ൾ  എ�ിവ  എ�തി  ��ി��  േലാഗ്

��് യഥാവിധി പരിപാലി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

1-25  ��ിെല �രിപ�ം ത�ികകളിെല�ം ഒഴി�കൾ നിക�െ���ി�.

േകരള �ണിേവ�ി�ി ഫ�്ഓർഡിനൻസ് 1978 �കാര�� ��ിെല ത�ികകൾ അവയിെല

ഒഴി�കൾ, നിലവിെല �ിതി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
ത�ിക

അ�വദി�െ��

ത�ിക�െട എ�ം

നിലവിെല

എ�ം

ഒഴി��

എ�ം

1 ���് 1 - 1

2 അസി. ���് 1 1 -

3 ജനറൽ േഫാർമാൻ 1 1 -

4 സീനി. േഫാർമാൻ 5 5 -

5 �നി. േഫാർമാൻ 6 6 -

6 കേ�ാസി�ർ 30 2 28

7 �ി�ർ 18 4 14

8 ഓെ��് �ി�ർ 2 - 2

9 ൈബൻഡർ 29 10 19
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10 �ഫ് റീഡർ 3 - 3

11 േകാ�ി േഹാൾഡർ 1 - 1

12 ക���ർ 3 1 2

13 ലിേനാ ഓ�േറ�ർ 1 - 1

14 ലിേ�ാ ഓ�േറ�ർ 1 - 1

15
െമ�ാനിക്  കം

ഇല�ീഷ�ൻ
1 - 1

16
േമാേണാ ��ർ കാ�ർ

ഓ�േറ�ർ
1 - 1

17 ഗാലി ��്മാൻ 2 - 2

18 ൈടം കീ�ർ 2 - 2

19 കൗ�ർ 2 - 2

20 ൈട�് െമൽ�ർ 1 - 1

21 ലാ�ർ 2 - 2

ആെക 113 37 76

11  േപെര  ൈബൻഡർ ത�ികയിൽ ദിവസേവതന വ�വ�യിൽ നിയമി�ി��്.  2  �ിര

ത�ികേയ ഉെ��ി�ം  8  േപെര  ഓഫ്െസ�്  �ി�ർമാരായി  ദിവസേവതന വ�വ�യിൽ

നിയമി�ി��്.  സർവകലാശാല  ക�ാ�സി��  വിവിധ  ഡി�ാർ�്െമ�കളിെല�ം  അ�ടി
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േജാലികൾ,സർവലാശാല  ഡയറികൾ,  വാർഷിക  റിേ�ാർ�കൾ,  സിൻഡിേ��്  മി��്സ്

�ട�ിയ  അ�ടി  �വർ�ികളാണ്  ��ിൽ  നട��ത്.  �സ്  �വർ�ന�ിെ�

�രിഭാഗ�ം പരീ�ാ ഭവൻ, വി�രവിദ�ാഭ�ാസ േക�ം, പബ്ളിേ�ഷൻ �വർ�ികൾ�ാണ്

വിനിേയാഗി��ത്.  �ാപന�ിെല ആെക ത�ികകളിൽ 60% �ിേലെറ�ം ഒഴിവായി

നിലനിൽ�കയാണ്. ഇത് ��ിെ� �വർ�നെ� സാരമായി ബാധി���്. ഒഴി�കൾ

നിക��തി�ം  കാലഹരണെ��  ത�ികകൾ�്  പകരം  �തിയ  ത�ികകൾ

��ി��തിന് ��ിേ��താണ്.

1-26  േകരള സർവകലാശാല-ജനറൽ േ�ാർ
േകരള സർവകലാശാല-ജനറൽ േ�ാർ-േ�ാ�് & േ�ാ�് പരിപാലനം ��ികരമ�

    േകരള  സർവകലാശാല  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിൽ  �വർ�ി��  െമയിൻ
േ�ാറിെ��ം,  േ�ാ�ിെ��ം  പരിപാലനം  ശരിയായ  വിധ�ില�.  െമയിൻ  േ�ാറിെ�
�വർ�ന�ിൽ  �ിരം  േ�ാർ  കീ��െട  അഭാവം  േ�ാറിെ�  കാര��മമായ
�വർ�ന�ിന്  േകാ���ാ��.  മ�്  െസ��ക�െട  �മതല��  അ�ിനിേ��ീവ്
ഓഫീസർ�്  േ�ാറിെ�  അധിക�മതല  നൽകിയാണ്  വളെര�ാലമായി  െമയിൻ  േ�ാർ
�വർ�ി�വ��ത്.  േകരള  സർവകലാശാല  �ാ���്  ഖ.39  (3.സി)  �കാരം  ഫർണി�ർ
പരിപാലനം  നിർവഹിേ��താണ്.  �ിരമായി  ഒ�  േ�ാർ  കീ�െറ  നിയമി�്  െമയിൻ
േ�ാറിെ�  �വർ�നം  ��തൽ  കാര��മമാ�ാൻ  സർവകലാശാല  അധികാരിക�െട
ഭാഗ�നി�് അടിയ�ിരനടപടി ഉ�ാേക�താണ്.

െമയിൻ  േ�ാറിൽ  ഭൗതികപരിേശാധന  നട�ിയതിൽ  കെ��ിയ  അപാക�ൾ  �വെട
േചർ��.

1. േ�ാ�് രജി�ർ ശരിയായ വിധ�ിൽ എ�തി ��ി��ി�

    വിവിധ േ�ഷനറി, ക���ർ, ക���ർ - അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ, േഫാേ�ാേകാ�ിയർ,

�ി�ർ,  �ാനർ,  ഇല�ിക്  ഉപകരണ�ൾ  എ�ിവ�െട  ��ിരി�്,  റസീപ്�്,  ഇഷ�,

നീ�ിയി��്  എ�ിവ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ിയി�ി�ാ�തിനാൽ  അവ�െട

�ത�മായ കണ�കൾ ലഭ�മ�. 2016-17 വർഷം 6 േഫാേ�ാേകാ�ി െമഷീൻ, 6 �ി�ർ, ഒ�

�ാനർ എ�ിവ വാ�ിയത് വിവിധ െസ��കൾ�് നൽകിയതിെ� േരഖകൾ ലഭ�മാണ്.

�ൻ വർഷ�ളിൽ ഓേരാ െസ��കളി�ം വാ�ി നൽകിയ േമൽ�റ� ഉപകരണ��െട

�ത�മായ  എ�ം  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  കാലികമാ��തി��  നടപടി
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സ�ീകരിേ��താണ്.

2. ഫർണി��കൾ ന�ർ േരഖെ���ി ��ി��ി�

    വിവിധ ഇന�ി���ം, പഴയ�ം വളെര വിലപിടി�� തടിയിൽ നിർ�ി�ി���മായ

കേസരകൾ,  േമശകൾ,  അലമാരകൾ,  വിവിധ  തര�ി�ം  വലി��ി���  റാ�കൾ

�ട�ിയവ�ം, �തിയ ഇന�ി�� ക���ർ േടബി�കൾ, ക���ർ െചയ�കൾ �ട�ി��

ഫർണി�ർ  എ�ിവ�ം  ഓേരാ  െസ��കളി�ം  നിലവി��ത്  എ�െയ��തിന്

�ത�മായ  കണ�കളി�.  ഓേരാ  ഇന�ി���  ഫർണി��കൾ�ം  ന�റി�്  േ�ാ�്

രജി�റിൽ േരഖെ���ി െസ��കളിൽ നൽ�ക�ം �ടാെത, േക�പാ�കൾ സംഭവി�വ�ം

ഉപേയാഗ�ന��മായ  ഫർണി��കൾ  െസ��കളിൽ  നി�ം  െമയിൻ  േ�ാറിൽ

ഏൽ�ി��ത്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  െസ��കളിൽ  ന�ിയി��െവ�ിൽ

ഓേരാ�ിെ��ം  �ത�മായ  എ�ം  അറി�വാൻ  കഴി�മായി��.  േക�പാ�കൾ

സംഭവി�വ�ം ഉപേയാഗ�ന��മായ ഫർണി�ർ െസ��കളിൽ നി�ം െമയിൻ േ�ാറിൽ

ഏൽ�ി��ത്  രജി�റിൽ  േരഖെ����ി�.  േക�പാ�കൾ  തീർ�്  വിവിധ

െസ��കൾ�്  നൽ��വ�െട  കണ�കൾ  മാ�േമ  െമയിൻ  േ�ാർ  രജി�റിൽ

േരഖെ�����.  റി�യറിംഗിന്  െകാ�വ��വ�േട�ം  തിരിെക

െകാ�േപാ��വ�േട�ം  വിവര�ൾ  െമയിൻ  േ�ാർ  രജി�റിൽ

േരഖെ��േ��താണ്.ഓേരാ  ഇന�ി��  ഫർണി�റി�ം  അടിയ�ിരമായി  ന�രി�്

േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ി  അവ�െട  �ത�മായ  എ�ം  എ�െയ�്

തി�െ��േ��താണ്.

3. െമയിൻ േ�ാറിന് േവ�് ഡംപിംഗ് യാർഡിെ� �തീതി

    വിവിധ െസ��കളിൽ േക�പാട് സംഭവി�� ഫർണി�ർ, ഇല�ിക് ഉപകരണ�ൾ,

ഇലേ�ാണിക്  ഉപകരണ�ൾ  എ�ിവ  അ����ണികൾ�ായി  െമയിൻ  േ�ാറിൽ

െകാ�വ��ത് േ�ാറിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി ���ടി കിട��. ആയത് കാരണം

െമയിൻ  േ�ാർ  ഒ�  േവ�്  ഡംപിംഗ്  യാർഡിെ�  അവ�യിലാണ്.  റി�യർ  െച�്

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയാ� ഫർണി��ക�ം  മ�്  ഉപകരണ��ം അടിയ�ിരമായി  േലലം
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െച�്  െമയിൻ  േ�ാർ  അ��ം  ചി�േയാ�ം  �ടി  �വർ�ി�ി�ാൻ  സത�രനടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

1-27  സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് �േത�കബ� അ�വദി�ിരി��ത് �മവി��ം

എ) സർ�കലാശാല ക�ാഷ് കൗ�റിെല പണം ൈകകാര�ം െച�ാ� ജീവന�ാർ�ം
�േത�ക ബ� അ�വദി�ിരി��.

    സർവകലാശാലാ ക�ാഷ് െകൗ�റിെല ജീവന�ാർ�് 25/03/2000 – െല UO no.
Ad.AV.1/37014/99 �കാരം �വെട �ചി�ി�� നിര�ിൽ ബ� അ�വദി�ി��്.

ത�ിക നിര�്

അസി��് രജി�ാർ 500/-

െസ�ൻ ഓഫീസർ 350/-

അസി��് 300/-

പ�ൺ 200/-

    21.01.2016-െല  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  നം.10/2016/ധന  (സർവകലാശാലാ  ജീവന�ാ�െട

ശ�ള പരി�രണ) �കാരം, സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് അ�വദനീയമായ നിര�ിൽ മാ�േമ

സർവകലാശാലാ  ജീവന�ാർ�ം  �േത�ക  ബ�കൾ  അ�വദി�ാ�  എ�്

വ��മാ�ിയി��്.  സർ�ാർ  ജീവന�ാർ�്  ബാധകമായ  ഉ�രവ്  �കാരം  പണം

ൈകകാര�ം  െച��  ജീവന�ാർ�്  മാ�മാണ്  �േത�കബ�  അ�വദനീയമായി��ത്.

എ�ാൽ  േകരളസർവകലാശാലാ  ക�ാഷ്  കൗ�റിെല  പണം  ൈകകാര�ം  െച��

അസി��മാെര�ടാെത  അസി��്  രജി�ാർ,  െസ�ൻ  ഓഫീസർ,  പ�ൺ  എ�ീ

ജീവന�ാർ�ം  �േത�കബ�  നൽ��ത്  �ടർ�്  വ��.  ജീവന�ാർ�്

േസവനാ��ല��ൾ നൽകാൻ സർ�ാർ ഫ�ിെന ആ�യി�� സർവകലാശാല പണം

ൈകകാര�ം െച�� അസി��മാെരാഴിെക�� ജീവന�ാർ�ം �േത�കബ� നൽ��

�വണത നി�ൽസാഹെ��േ��താണ്.
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ബി) റസിഡൻറ് ന�് ത�ികയിൽ അ�വദി� െമ�് അലവൻസ് തിരി�ടേ��താണ്

    േകരള  സർ�കലാശാല�െട  കാര�വ�ം  വനിതാ  േഹാ�ലിൽ  നിലവി��ായി��

റസിഡൻറ്  ന�്  ത�ിക�്  60/-  �പ  നിര�ിൽ  െമ�്  അലവൻസ്  അ�വദി�ി��.

എ�ാൽ 15.01.2014-െല സർ�കലാശാലാ ഉ�രവ് നം.എ.ഡി.ഡി.II.3/24023/2013 �കാരം

െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിെല സർ�കലാശാലാ െഹൽ�് െസ�റിേല�്  റസിഡൻറ്  ന�്

ത�ിക  ഷി�്  െച�െ��ക��ായി.  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിെല  സർ�കലാശാലാ

െഹൽ�്  െസ�റിെല  റസിഡൻറ്  ന�്  ത�ിക�്  െമ�്  അലവൻസിന്  അർഹതയി�.

എ�ാൽ  ��ത  ത�ികയിൽ  േസവനമ��ി��  �ീമതി.  വിേനാദ.എ.െക,  െസന�്

ഹൗസ് ക�ാ�സിെല സർ�കലാശാലാ െഹൽ�് െസ�റിേല�് മാ�ം െച�െ�� േശഷ�ം

60/-  �പ നിര�ി�� െമ�്  അലവൻസ് ൈക��ി വ��. ഇ� സംബ�ി� നൽകിയ

ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്  (നം.140/16-17  തീയതി  13.12.17)  െമസ്  അലവൻസ്  തിരിെക

ഈടാ��താെണ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ി.  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിൽ  �വർ�ി��

സർ�കലാശാലാ  െഹൽ�്  െസ�റിെല റസിഡൻറ്  ന�ായ �ീമതി.  വിേനാദ.എ.െക.  �്

അ�വദി�ി�� െമ�് അലവൻസ് �ൻകാല �ാബല�േ�ാെട നിർ�ലാേ���ം, ത�ിക

മാ�ം െച�െ�� കാലയള� �തൽ ൈക��ി വ� െമ�് അലവൻസ് തി�െ���ി തിരി�

പിടി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-28  ആഭ��രനിയ�ണ�ിന് �ിരം ജീവന�ാരി�ാെത സ�ാ�യ �ാപന�ൾ

    സർവകലാശാല�െട  �.ഐ.ടി,  �.ഐ.എം,  െക.�.സി.�ി.ഇ.  �ട�ിയ  സ�ാ�യ

�ാപന��െട ഭരണവിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാരിൽ �രിഭാഗ�ം താത്�ാലിക / കരാർ /

ദിവസേവതന  അടി�ാന�ിൽ  നിയമി�െ��ി�ളളവരാണ്.  ഭരണ  വിഭാഗ�ിൽ

�ിരജീവന�ാ�െട  അഭാവം  �ാപന��െട  �ഗമമായ നട�ി�ിെന ബാധി���്.

രജി��ക�െട�ം  േരഖക�െട�ം  ��ി�ി�ം,  �ത�സമയ�്  ഇ�ാ�്സ്  െ�യിം  െച�്

സർവകലാശാല ഫ�ിൽ �തൽ���തി�ം ഇ�രം �ാപന�ൾ വീ� വ����്.

    �തിയതായി  സർവകലാശാലകൾ നിലവിൽ വ�േതാ��ടി  സർവകലാശാല�െട  പല

േകാ�ക�ം/േകാേള�ക�ം ��ത സർവകലാശാലകളിേല�് മാ�െ��ി��്. �ൻകാല�ളിൽ
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സർവകലാശാല നട�ിയി�� �ീഡി�ി േകാ�ക�ം നിലവിൽ ഹയർെസ��റി വ��ാണ്

നട��ത്.  വിവിധ  േകാ�ക�െട  അ�ിഷൻ,  പരീ�ാ  നട�ി�മായി  ബ�െ��

േജാലികൾ  എ�ിവ�ം  ഓൺൈലൻ  സംവിധാന�ിലാണ്  നട��ത്.

സർവകലാശാല�െട  ഒഴി�  കിട�  വിവിധ  ത�ികകളിൽ  ഇ�ാലയളവിൽ

�ിരനിയമനം നട�ി��്. സർവകലാശാല�െട പാളയം, കാര�വ�ം ക�ാ��കൾ, വിവിധ

സ�ാ�യ  �ാപന�ളിെല�ൾെ�െട�ളള  െസ��കളിെല  േജാലിഭാരെ��റി�്

സമ�പഠനം  നട�ി  ജീവന�ാെര  �നർ  വിന�സിേ��ത്

അനിവാര�മായിരി��തിനാൽ  ആയതി�ളള  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���ം,  സ�ാ�യ

�ാപന�ളി�ം  �ിരജീവന�ാ�െട  േസവനം  ലഭ�മാ�ി,  േസവന��െട  �ണേമ�

ഉറ�ാേ���മാണ്.

1-29  �നർ�ല� നിർ�യം - മാർ�ിൽ ഭീമമായ അ�രം- നടപടി അനിവാര�ം

േകരള സർവകലാശാല�െട പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി� േശഷം �നർ�ല�നിർ�യം

ആവശ�മായ  പ�ം  30  ദിവസ�ിനകം  അേപ�  സമർ�ിേ��താണ്.  ര�്

�ല�നിർ�യ�ളിൽ ലഭി�� മാർ�കളിെല അ�രം ഒഴിവാ��തിേല�ായി പരമാവധി

വിവര�ൾ ഉൾെ�ാ�ി�് �ീം ഓഫ് വാല�േവഷൻ ത�ാറാ��. ഇ�കാരം ത�ാറാ�ിയ

�ീം  ഓഫ്  വാല�േവഷേ�  അടി�ാന�ിൽ  നട��  �ല�നിർ��ി�ം

�നർ�ല�നിർ�യ�ി�ം  ലഭി��  മാർ�കളിൽ  ഭീമമായ  അ�രം  ഉ�ാ��ത്

ഗൗരവമായി കാേണ�താണ്.

    �നർ�ല�നിർ�യ  േവളയിൽ  പരമാവധി  മാർ�്  4%  എ�ി�ം  വർ�ി�ാൽ  മാ�േമ

വിദ�ാർ�ിക�െട  മാർ�ിൽ  വ�ത�ാസം  േരഖെ�����.  എ�ാൽ

�നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ  10%  അ�രം  ഉ�ാ��  പ�ം  വീ�ം  �നർ�ല�നിർ�യം

നട�ി  �നർ�ല�നിർ�യ�ളിൽ  ലഭി�  മാർ�ിെ�  ശരാശരി  വിദ�ാർ�ി�്

നൽേക�താണ്. ഇ�കാരം ലഭി� മാർ�ിൽ ആദ��ല�നിർ�യ�ം �നർ�ല�നിർ�യ�ം

ത�ിൽ  20%  മാർ�ിെ�  അ�രം  ഉ�  പ�ം  ഉ�രവാദിയായ  എ�ാമിേന�ിന്

സർവകലാശാലാ  പരീ�കളിൽ  �റ�ത്  3  വർഷം  വില�ം  500  �പ  പിഴ�ം
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�മ��തിന് എ�ാം മാന�ലിൽ വ�വ� െച�ി��്. ഈ വ�വ� �കാരം നടപടി േനരി�

അധ�ാപക�െട പ�ിക പരീ�ാ കൺേ�ാളർ ��ിേ���ം ഭാവി പരീ�ാ നട�ി�ിൽ

നി�ം ഇ�ര�ാെര ഒഴിവാേ���മാണ്. എ�ാൽ േകരള സർ�കലാശാലയിൽ പരീ�ാ

�നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ ഇ�രം പിഴ�കൾ ആവർ�ി��തായി കാ��.

1. സർവകലാശാല�െട വിവിധ പരീ�ക�െട �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ 20%�ം

അതിലധിക�ം മാർ�് ലഭി�ി��തിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

a. ഏ�ിൽ 2016ൽ നട� S8 B.Tech പരീ��െട മാർ�ിൽ 20% വ�ത�ാസം വ� ഏതാ�ം

ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം

കാൻഡിേഡ�്
േകാഡ്,
വിഷയം

ഒറിജിനൽ
മാർ�്

ആദ�
�നർ

�ല�നിർ�
യ�ിെല
മാർ�്

ര�ാം �നർ
�ല�നിർ�യ

�ിെല
മാർ�്

��ാം
�നർ

�ല�നിർ�
യ�ിെല
മാർ�്

െെഫനൽ
മാർ�്

1
09424062,
ഡിെെസൻ &
�ായിംഗ് ഓഫ്
�ീൽ �ക്േച�്

22 35 35 35

2
09424062,
എൻവിേയാൺെമ�ൽ
എ�ിനീയറിംഗ് II

31 41 41

3
11418015, ഡിെെസൻ
& �ായിംഗ് ഓഫ്
�ീൽ �ക്േച�്

14 33 40 37

4
11434023, ഡിെെസൻ
& �ായിംഗ് ഓഫ്
റീഎൻേഫാ�്ഡ്
േകാൺ�ീ�്

20 42 28 35

5
10407014,
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
�ാനിംഗ്

3 18 12 15

6
11407013, ഡിെെസൻ
& �ായിംഗ് ഓഫ്
�ീൽ �ക്േച�്

22 33 45 39

7
12406056,
എൻവിേയാൺെമ�ൽ
എ�ിനീയറിംഗ് II

20 33 48 41

8
12404011,
കൺ��ൻ
മാേനജ്െമ�്

68 82 92 87
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9
12408025,
ക�ാൺഡി�ി
സർേവയിംഗ് &
വാ�േവഷൻ

24 41 20 27 29

    ബി.െടക്  വിഭാഗ�ി�ം  അധ�ാപകർെ�തിെര  സ�ീകരി�  നടപടികൾ  സംബ�ി�്

പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിന്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�സിഷൻ  നം.16  ന്  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�്

റിേ�ാർ�്  െച��തിനായി  അധ�ാപക�െട  ലി�്  ത�ാറാ�ിെകാ�ിരി��താ��

മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്.

b.  2016  ഏ�ിലിൽ  നട�  ആറാം  െസമ�ർ  ബി.എ  ഡി�ി  പരീ��െട

�നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ 40 വിദ�ാർ�ികൾ�് 20%ൽ അധികം മാർ�് ലഭി�ി��്.

    ഈ വിഷയ�ിൽ 21.10.2017 ന് നൽകിയ റിക�സിഷൻ നം. 31/2016-17ന് ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടിയിൽ  രേ�ാ  അതിൽ  താെഴേയാ  പിഴ�കൾ  �ല�നിർ�യ�ിൽ  വ��ിയ

അധ�ാപകർ�്  ശ�മായ  താ�ീത്  നൽകിയതാ�ം  ര�ിൽ  ��തൽ  പിഴ�കൾ

�ല�നിർ�യ�ിൽ  വ��ിയ  അധ�ാപകെര  േനരിൽ  േകൾ��തിനായി

വിളി�ി�ി��താ�ം അറിയി�ി��്.

c.    2016മാർ�് ഏ�ിലിൽ നട� ബി.േകാം ഡി�ി ആ�വൽ പരീ� എ�തിയ �ീമതി.

അർ�ന ജയരാജിെ� ര�ാം വർഷ പരീ��െട േപ��കളായ ബിസിന�് �ാ�ി�ി�ം

�ിൻസിപൾസ് ഓഫ് മാർ��ിം�ം �നർ�ല�നിർ�യം നട�ിയതിെ� ഫലം �വെട

േചർ��.

�മ
നം. വിഷയം േകാഡ്

�ല�നിർ�യ
�ിെല
മാർ�്

ആദ� �നർ
�ല�നിർ�യ

�ിെല
മാർ�്

ര�ാം �നർ
�ല�നിർ�യ

�ിെല
മാർ�്

അ�ിമ
മാർ�്

1
ബിസിന�്

�ാ�ി�ി�്
918350 10 76 67 72

2

�ിൻസിപൾസ്

ഓഫ് 933495 7 43 35 39
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മാർ��ിംഗ്

    ബിസിന�് �ാ�ി�ി�് േപ�റിൽ 620%�ം �ിൻസിപൾസ് ഓഫ് മാർ��ിംഗ് േപ�റിൽ

457%�ം വർ�നവ് വ�ി��്. ഈ വിഷയ�ിൽ 21.10.2017 ന് നൽകിയ റിക�സിഷൻ നം.

31/2016-17ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ആദ�  �ല�നിർ�യം  നട�ിയ  അധ�ാപകെര

സിൻഡിേ��ിെ�പരീ�ാ  �ാൻഡിംഗ്  ക�ി�ിയിൽ  29.04.2017ന്  ഹിയറിംഗിന്

വിളി�ി�ക�ം  പിഴ�കൾ  വ��ിയ  അധ�ാപകർ�്  (അഡീഷണൽ  എ�ാമിേന�് )

സർവകലാശാല  ശ�മായ  താ�ീത്  നൽ�ക�ം,  അഡീഷണൽ  എ�ാമിേന�്,  ചീഫ്

എ�ാമിേന�്  എ�ിവേരാട്  േമലിൽ  ഇ�െന��ാകാെത  ��ി�ണെമ�്

ആവശ�െ��ി��തായി  റിക�സിഷൻ  നം.  31/2016-17ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ

ഓഡി�ിെന അറിയി�ി��്.

d.  നവം�ർ  2015ൽ  നട�  5ാം  െസമ�ർ  ബി.എ  ഡി�ി  പരീ��െട

�നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ  139  വിദ�ാർ�ികൾ�്  20%ൽ  അധികം  മാർ�്

ലഭി�ി��്.ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
വിഷയം േകാഡ്

�ല�നിർ�

യ�ിെല

മാർ�്

ആദ�

�നർ�ല�

നിർ�

യ�ിെല

മാർ�്

ര�ാം

�നർ

�ല�നിർ�

യ�ിെല

മാർ�്

ര�ാം

�നർ

�ല�നിർ�

യ�ിെല

മാർ�്

അ�ിമ

മാർ�്

1

Empowerment
of Women with
special
reference to
India

13104032 27 37 55 38 43

2
History of
Hindi Literature
& Linguistics

13129008 8 24 28 - 26

3 History of Pre
modern Kerala 13121035 27 45 72 35 51

4 History of Pre
modern Kerala 13137047 20 32 66 32 43
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5 Micro
Economics II 13102006 21 50 41 - 46

6 Macro
Economics II 13105029 4 33 34 - 34

7 Macro
Economics II 13105044 16 49 44 - 47

8 Micro
Economics II 13121016 17 60 45 - 53

9 Micro
Economics II 13121058 1 44 33 - 39

10 Development
Economics 13137012 18 37 38 - 38

2. �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ മാർ�് �റ��തിൽ നടപടികളി�

    ഉ�ര�ടലാസ്  �നർ�ല�നിർ�യം  നട��  അവസര�ിൽ  മാർ�ിൽ  �റവ്

ഉ�ാ��  പ�ം  യാെതാ�വിധ  നടപടിക�ം  സ�ീകരി��തിന്  പരീ�ാമാന�ലിൽ

�തിപാദി�ി�ി�.  പരമാവധി  മാർ�്  4%  എ�ി�ം  വർ�ി�ാൽ  മാ�ം  മാ�ം

േരഖെ���ക�ം  മാർ�ിൽ  �റ��ാ��  പ�ം  േരഖെ���ാതിരി�ക�മാണ്

സർവകലാശാല പിൻ�ട�� രീതി.

    ഉദാഹരണ�ൾ ഏ�ിൽ 2016ൽ നട� S8 B.Tech പരീ��െട മാർ�ിൽ �റ� വ�

ഏതാ�ം ഉദാഹരണ��ൾ �വെട േചർ��.

�മനം
കാൻഡിേഡ�് േകാഡ്,

വിഷയം

ഒറിജിനൽ

മാർ�്

ആദ� �നർ

�ല�നിർ�യ�ിെല

മാർ�്

െെഫനൽ

മാർ�്

1

12407020, ഡിെെസൻ &

�ായിംഗ് ഓഫ് �ീൽ

�ക്േച�്

43 25 43

2

12407058, റി�യർ &

റീഹാബിലിേ�ഷൻ ഓഫ്

�ീൽ �ക്േച�്

72 29 72
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3
12407058, കൺ��ൻ

മാേനജ്െമ�്
75 58 75

4

12407001,

റി�യർ &

റീഹാബിലിേ�ഷൻ ഓഫ്

�ീൽ �ക്േച�്

81 66 81

    ഉ�ര�ടലാസ്  �നർ�ല�നിർ�യ�ിൽ മാർ�ിൽ ഗണ�മായ അ�രം ഉ�ാ��ത്

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  �ല�നിർ�യ�ിെ�  നിലവാരതകർ�െയ  ആണ്  �ചി�ി��ത്.

പരീ�ാസ�ദായ�ിെല  �ല�നിർ�യ�ിെ�  വിശ��ത�്  േകാ�ം  വ��  ഇ�രം

�വണതകൾ  ഒഴിവാേ��ത്  പഠനനിലവാരം  ഉയർ��തിന്  അത��ാേപ�ിതമാണ്.

േകരള�ിെല  ആദ�  സർവകലാശാലയായ  േകരള  സർവകലാശാല�െട  വിശ�ാസ�ത�ം

യ�സി�ം  കള�ം  ഉ�ാ��  ഇ�രം  �വണതകൾെ�തിരായി  തി��ൽ

നടപടിയട���  ശ�മായ  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��ത്  ആവശ�മാെണ�ത്

ഓർമെ����.

3.    �നർ�ല� നിർ�യ�ിെല േപാരാ� പരിഹരിേ��താണ്

    �ൈല 2015-ൽ നട� എം.എ ൈഫനൽ ഇയർ പരീ�യിൽ (ആ�നിക ഭാഷാശാ�ം)(1

േപ�ർ)  വിദ�ാർ�ി�്  േകവലം  9  മാർ�്  ലഭി�തിെന  �ടർ�്  ടിയാൾ  �നർ

�ല�നിർ�യ�ിന്  അേപ�ി�ക�ം  ടിയാൾ�്  57  മാർ�്  ലഭി�ക�ം  െച�.  (ആദ�

�നർ �ല�നിർ�യം നട�ിയ അധ�ാപകൻ 58  മാർ�്,  ര�ാമത്  �നർ �ല�നിർ�യം

നട�ിയ അധ�ാപകൻ 56 മാർ�ം നൽകി . �ടർ�് ആവേറജായി 57 മാർ�് നൽകി) 48

മാർ�ിെ�  വ�തിയാനം  �ല�നിർ�യ�ിൽ  ക�തിെന  �ടർ�്  േ�ാ.വി.സി�െട

�പാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ  ആദ�  �ല�നിർ�യം  നട�ിയ  അധ�ാപകെന  േചാദ�ം

െച�ക�ം ,ടിയാൾ നൽകിയ മാർ�് ന�ായീകരി���താെണ�് െവളിെ���ി. �ടർ�്

സിൻഡിേ��്  തീ�മാന�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  വിഷയവിദഗ്ധ�െട  േസവന�ിൽ

�ല�നിർ�യം വീ�ം നട�ക�ം െച�. ടി അധ�ാപകൻ �ല�നിർ�യ�ിൽ 8 മാർ�ാണ്
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നൽകിയത്.  ഇതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  �നർ  �ല�നിർ�യ�ിൽ  മാർ�ിൽ

വ�തിയാനമിെ��് വിദ�ാർ�ി�് മ�പടി നൽകി.

    ആദ�േ��ം  ര�ാമേ��ം  �നർ�ല�നിർ�യം  നട�ിയ  അധ�ാപകർ

�ല�നിർ�യ�ിൽ  �താര�ത  �ലർ�ാതി��താണ്  ഇ�രം  സംഭവ�ൾ�്

വഴിെതളി��ത്. ടി അധ�ാപകർെ�തിെര ശി�ാനടപടികൾ നാളി�വെര സർ�കലാശാല

ൈകെകാ�ി�ി�. �ല�നിർ�യ�ിെ� �ല�േശാഷണ കാരണമാ�� ഇ�രം �വണതകൾ

ഒഴിവാേ��തിന് അധി�ത�െട ഭാഗ�നി�ം �േത�ക �� ഉ�ാേക�താണ്.

1-30  �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്- അ�മിനി അേസാസിേയഷെ�
�വർ�ന�ിെല അപാക�ൾ

    2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ അ�മിനി ഫ�ിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട സബ്�ിപ്ഷൻ

ഇന�ിൽ 1,40,000/- �പ വരവ്  ലഭി�ി��്.  ഫ�ിൽ നി�ം സാ��ിക വർഷ�ിൽ

1,35,000/-�പ �ിരനിേ�പ�ം നട�ിയി��്. 2004 �തൽ �വർ�ി�വ�� അ�മിനി

അേസാസിേയഷൻ  വിദ�ാർ�ികൾ�ം  �ർവ  വിദ�ാർ�ികൾ�ം  ഉപകരി��

േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാ�തായി വിലയി���. ഉദാഹരണ�ിന് -

1. അ�മിനി അംഗ��െട ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�. അ�മിനി അേസാസിേയഷൻെറ

ആെക അംഗ�ൾ എ�യാെണ�് നി�യമി�ാ� അവ�യാണ് അേസാസിേയഷേ�ത്.

2.  2004-ൽ  �ാപിതമായി��  അ�മിനി  അേസാസിേയഷനിൽ  2000  ലധികം

അംഗ���ായിരിേ�  15.04.2017-െല  ജനറൽ  േബാഡിയിൽ  പെ���വർ  േകവലം  72

േപരാണ്.

3.  വിദ�ാർ�ികൾ�്  GATE,  CAT  �ട�ിയവ��  പരിശീലനം,  േ�സ്െമ�്

�ട�ിയവയിെലാ�ം അേസാസിേയഷൻ ��ി��ി�.

    അ�മിനി ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് ൈബേലാ അടി�ാനമാ��ി�. ൈബേലായിൽ

യാെതാ� വ�വ�ക�മി�ാെത 2016-17-ൽ �വെട േചർ�� െചല�കൾ െച�ി��്.
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�മ

നം.
ഇനം

െചലവ്

�ക

1 അ�മിനി െസ��റി�് േഹാണേററിയം 22000

2
എഫ്.�ി.പി േ�ാ�ാമിൽ പെ��� ജീവന�ാർ�്

അലവൻസ്
4000

3 താത്�ാലിക ജീവന�ാർ�് േവതനം 18500

4 ആംഡ് േഫാഴ്സ് �ാഗ് േഡ �ാ�കൾ 2000

ആെക 46,500

േമൽ െചല�കൾ സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന് (നം.10/VCE/ 2016-17

തീയതി 28.06.2017) ടി െചല�കെള�ാം തെ�15.04.2017-െല ജനറൽ േബാഡി േയാഗ�ിൽ

അവതരി�ി�താെണ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.

1-31  അധ�ാപക നിയമനം - സർവകലാശാല �ാ���ി�ം �.ജി.സി ച��ൾ�ം വി��ം

    1977-െല  േകരള  സർവകലാശാല  ഒ�ാം  �ാ���്  അധ�ായം  3  ൽ  സർവകലാശാല

അധ�ാപക�െട  നിയമനം,  േയാഗ�തകൾ,  �ായപരിധി,  നിയമനരീതി  �ട�ിയവ

വിശദമാ��. എ�ാൽ സർവകലാശാല �ാ���ിെല വ�വ�കേളാ  �.ജി.സി  ച��േളാ

പാലി�ാെത  സർവകലാശാല  നിയമന�ൾ  നട��.  �ാ���ിൽ  /�.ജി.സി  ച��ളിൽ

വ�വ� െച�ി�� �ായപരിധി ലംഘി�ം അടി�ാന േയാഗ�തകളി�ാെത�ം നട��

പല  അധ�ാപക  നിയമന�ൾ�ം  സർവകലാശാല�്  എതിെര  േക�കൾ  ഫയൽ

െച�െ����്. 04.12.2017-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷെ� മ�പടി �കാരം അധ�ാപക

നിയമന�മായി  ബ�െ��്  ഏകേദശം  എ�പേതാളം  േക�കൾ  സർവകലാശാലെ�തിെര

കഴി�  ഏഴ്  വർഷ�ിനിട�്  ഫയൽ  െച�െ��ി��്.  സർവകലാശാലെ�തിരായി
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വിധി�� േക�കളിൽ പലതി�ം  സർവകലാശാല അ�ീലി�േപായി  പരാജയെ��ക�ം

െച�ി��്.  സർവകലാശാലെ�തിരായി  വ��  േകാടതി  വിധികൾ  സർവകലാശാല�െട

അധ�ാപകനിയമന�ിെല വിശ�ാസ�തെയ തെ� തകർ��താണ്.

�ായപരിധി ലംഘി�് അധ�ാപക നിയമനം - �ാ���ിന് വി��ം

        േകരള  സർവകലാശാല  ഒ�ാം  �ാ���്  അധ�ായം  3  ഖ�ിക  5എ  �കാരം

െ�ാഫസർ/റീഡർ  ത�ികകളിെല  നിയമന�ിെ�  ഉയർ�  �ായപരിധി  യഥാ�മം  50

വയ�ം/45 വയ�ം ആണ്. 22.10.1999-െല L/S/02690/99-ാം േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം

14.10.1999  �ാബല��ിൽ  നട�ിലാ�ിയ  168-ാം  ന�ർ  േഭദഗതി  �കാരം  േകരള

സർവകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിെല േയാഗ�ത�� അധ�ാപകർ�്

ഉയർ�  �ായപരിധിയിലിളവ്  അ�വദി�ി��്.  എ�ാൽ  േകരള  സർവകലാശാലയിൽ

ഇതിന് വി��മായി മ�് സർവകലാശാലകേളാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�കളിെല

അധ�ാപകർ�ം ഉയർ� �ായപരിധിയിലിളവ് അ�വദി���്.

    കാലി��്  സർവകലാശാലയിൽ  അഫിലിേയ�്  െച�ി��  ��ർ  േകരള  വർ�

േകാേളജിൽ  അധ�ാപകനായി��  �ീ.സി.ആർ  രാജേഗാപാലെന  08.04.2011ൽ  േകരള

സർവകലാശാലയിെല മലയാളം വ��ിൽ െ�ാഫസറായി നിയമി�ത് അേ�ഹ�ിെ� 54-ാം

വയ�ിലാണ്.  അ�േപാെല  കാലി��്  സർവകലാശാലയിൽ  റീഡർ  ആയി��

�ീ.�ഭാഷ്.െക  അേ�ഹ�ിെ�  47-ാം  വയ�ിലാണ്  േകരള  സർവകലാശാലയിെല

ക��ണിേ�ഷൻ  &  േജണലിസം  വ��ിൽ  റീഡറായി  നിയമിതനാ��ത്.  ഇത്

സംബ�ി�്  നൽകിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന് (നം.  െക.എസ്.എ.9/157/16-17  തീയതി

10.08.2017)  സർവകലാശാല േഭദമേന� അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേളജ്  അധ�ാപകർ�്  ഉയർ�

�ായപരിധിയിൽ േഭദഗതി  ന�ർ 168  �കാര�� ഇളവ്  നൽകിയി��െവ�ം 2011  െല

വി�ാപന  �കാര��  നിയമനം  �തൽ  ��ത  �ായപരിധിയി��  ഇളവ്  േകരള

സർവകലാശാലേയാട്  അഫിലിേയ�്  െച�  േകാേള�കളിെല  അധ�ാപകർ�  മാ�മായി

പരിമിതെ���ിയി�െ��ം അറിയി�ക��ായി.
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    വിരമി��തിന്  ഏതാ�ം  വർഷ�ൾ  മാ�ം  അവേശഷി�െവ  മ�്

സർവകലാശാലകളിൽ നി�ം വി�തൽ േനടി  �ാ���ിെല ഉയർ� �ായപരിധി  ലംഘി�്

േകരള സർവകലാശാലയിൽ നിയമി�� �വണത ഒഴിവാേ��താണ്.

    അധ�ാപക നിയമന കാര��ളിൽ സർവകലാശാല അർഹി�� ഗൗരവം നൽ��ി�

എ�ത് സർവകലാശാല�െട യശ�ി�ം അ�ാദമിക മികവി�ം മ�േല�ി���്.

1-32  �ിരനിേ�പ�ൾ �ഷറി നിേ�പമാ��ത് പരിഗണി�ാ��താണ്

2016-17  സാ��ികവർഷം  �ട��ിൽ  390,89,27,375�പ�െട  629

�ിരനിേ�പ�ളാ��ായി��ത്.  ആയതിൽ  44,81,08,153/-  �പ�െട  30

നിേ�പ�ൾ  മാ�േമ  �ഷറിയിൽ  ഉ�ായി���.  ബാ�ി  346,08,19,222/-  �പ�െട

നിേ�പ�ൾ  േ��്  ബാ�്  ��ിെല  വിവിധ  ബാ�കളിലായി  വിവിധ  കാലയള�കളിൽ

���ിയി��്.  ഇ�കാര�� ഒ� വർഷകാലയള�� �ിരനിേ�പ�ൾ�് 8.5% �തൽ

7% വെര�� �റ� പലിശ നിര�ാണ് ലഭി�ി��ത്. �ഷറിയിൽ ��ി�ാ� ഇ�രം

നിേ�പ�ൾ�്  ആെക  ലഭ�മായ  പലിശ  21.48  േകാടിയാണ്.  എ�ാൽ  ഇകാലയളവിൽ

�ഷറിയിൽ  1വർഷകാലയള��  �ിരനിേ�പ�ൾ�്  9%  ആയി��

പലിശനിര�്(G.O(P)77/2014/Fin  തീ.  22.02.2014,  G.O(P)385/14/Fin  തീ.  05.09.2014,

G.O(P)156/2015/Fin  തീ.  29.04.2015).  16-17  സാ��ികവർഷം  േ��്  ബാ�ിെല

1വർഷകാലയള�� �ിരനിേ�പ�ൾ�്  7.25%  �തൽ 7%  വെര�� �റ� നിര�ം

�ഷറിയിൽ ഇേത കാലയളവിൽ 9%�ം ആെണ��ത് േമൽ നിേ�പ�ൾ പലിശ സഹിതം

���ിയേ�ാ�ം 47.37 േകാടി�െട �തിയ നിേ�പ�ൾ നട�ിയേ�ാ�ം സർവകലാശാല

അധികാരികൾ  ��ി�ി��ി�.  2016-17  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്

നിേ�പ�ിൽെ�� 26.11 േകാടി മാ�മാണ് സർവകലാശാല �ഷറിയിേല�് മാ�ിയി�ളളത്.

2016-17 വാർഷിക കണ�് �കാരം പാർ�് IV െഡബി�്സ് & െഡേ�ാസി�്സ് അ�ൗ�ിൽ

സർവകലാശാല  52,37,91,148/-  �പ�െട  ക�ാഷ്  െഡേ�ാസി�്  ഇൻെവ�്െമ�്

നട�ിയി��്.  ഇതിൽ  5,00,00,000/-  (െപൻഷൻ  ഫ�് )  �പ  മാ�മാണ്  �ഷറിയിൽ
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നിേ�പി�ി�ളളത്. ബാ�ി 47,37,91,148/- �പ�ം േ��് ബാ�ിലാണ് നിേ�പി�ി�ളളത്.

    2016-17  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  സർവകലാശാല�്  െക.�.എഫ്

ഇൻെവ�്െമ�കളിലായി  േ��്  ബാ�ിൽ  നി�ം  ലഭി�  പലിശ�ം  നിേ�പ�ൾ

�ഷറിയിൽ  ��ി�ി��െവ�ിൽ  ലഭി�മായി��  പലിശ�ം  ത�ിെല  ഒ�

താരതമ�പഠന�ിെ� ഏതാ�ം ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

അ�ൗ�് നം �ിരനിേ�പം
േ��് ബാ�ിൽ നി� ലഭി�

പലിശ

�ഷറിയിൽ

നിേ�പി�ി��െവ�ിൽ

ലഭി�മായി�� പലിശ

വ�ത�ാസം

67355179270 8249558 592805(7%) 742460(9%) 149655

67355179554 4872757 350152(7%) 438548(9%) 88396

67351518094 5452066 391780(7%) 490686(9%) 98906

67351519881 6542479 470136(7%) 588823(9%) 118687

67351518210 7380279 530340(7%) 664225(9%) 133885

67355178798 9816071 705373(7%) 883446(9%) 178073

67355179112 9856210 708258(7%) 887059(9%) 178801

67312496621 9693717 696581(7%) 872435(9%) 175854

67312496393 8723306 626848(7%) 785098(9%) 158250

67312497568 8723306 626848(7%) 785098(9%) 158250

67312497794 9693717 696581(7%) 872435(9%) 175854

67348067225 1229651 88362(7%) 110669(9%) 22307

67355179815 7634722 548624(7%) 687125(9%) 138501

67355180843 7634722 548624(7%) 687125(9%) 138501

67355181508 7500511 538979(7%) 675046(9%) 136067

ആെക 113003072 8120291 10170278 2049987

    േമൽ�കാരം  2016-17  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  െക.�.എഫ്.  അ�ൗ�ിെല  15

�ിരനിേ�പ�ൾ�  മാ�ം  20,49,987/-  �പ�െട  ന���ായി��്,

സർവകലാശാല�െട  എ�ാ  �ിര  നിേ�പ��ം  �ഷറിയിേല�്  മാ�ിയി��െവ�ിൽ

ഏകേദശം 4 േകാടിേയാളം �പ അധികം ലഭി�മായി��. �ിരനിേ�പ�ൾ ����
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അവസര�ിൽ  ��തൽ  പലിശനിര��  �ഷറിയിേല�്  മാ�ി  ��തൽ  വ�മാനം

േനടിെയ���തി��  അടിയ�ിര  നടപടികൾ  സർവകലാശാല  അധികാരികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്. ഈ  വിഷയ�ിേല�്  ഭരണവ��ിെ�  അടിയ�ിര  ��

�ണി��.

1-33  െപൻഷൻ ഫ�്

െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരണം

സർവകലാശാല�െട  2016-17  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�  �കാരം

1,01,49,24,564/- �പ െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ�േവ�ി െചലവഴി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ

�വെട േചർ��.

ഇനം വകയി��ിയ �ക യഥാർ� െചലവ്

െപൻഷൻ 88,00,00,000.00 85,41,62,825.00

ഡിസിആർജി 11,00,00,000.00 5,81,55,305.00

ക��േ�ഷൻ 11,00,00,000.00
8,78,40,807.00+

1,24,93,095.00

േദശീയ െപൻഷൻ പ�തി (NPS) 50,00,000.00 22,72,532.00

ആെക 1,10,50,00,000.00 1,01,49,24,564.00

2016-17  സാ��ിക  വർഷം  സർവകലാശാല�െട  ആെക  പ�തിേയതര  െചലവ്

2,98,91,68,350/-  �പയാണ്.  ആയതിൽ  1,01,49,24,564/-  �പ�ം  െപൻഷൻ

ആ��ല��ൾ�ാ�� െചലവാണ്. ഇതിൽ നി�ം പ�തിേയതര െചലവിെ� 33.95 % �ം

െപൻഷൻ  ആ��ല���െട  െചലവിനായാണ്  വിനിേയാഗി��ത്  എ�്  വ��മാ��.

വർ�ി� വ�� െപൻഷൻ ആ��ല���െട െചലവ് �ട�ം �ടാെത നിർവഹി��തിന്

െപൻഷൻ ഫ�് ശരിയായ വിധം പരിപാലിേ��ത് അനിവാര�മാണ്. �ൻ വർഷ�ളിെല
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ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത ആവർ�ി�്

വ��മാ�െ��ി��താണ്.  െപൻഷൻ  ഫ�്  പരിപാലി��തിനായി  േകരള

സർവകലാശാല  �ഷറിയിൽ  ആരംഭി�ി��  TSB  99010100010632  ന�ർ  അ�ൗ�ിൽ

2016-17  സാ��ിക  വർഷം  5  േകാടി  �പ  നിേ�പി�ി��്.  2017-18  സാ��ിക

വർഷ�ിെല  സർവകലാശാല  ബജ�ി�ം  5  േകാടി  �പയാണ്  െപൻഷൻ  ഫ�ിനായി

വകയി��ിയി��ത്. 2016-17 സാ��ിക വർഷെ� െപൻഷൻ െചലവ് 1,01,49,24,564/-

�പയായിരിെ�  5  േകാടി  �പ  െപൻഷൻ  ഫ�്  �പീകരി��തിനായി

അടവാ�െ���ത്  �േലാം  �റവാണ്.  െപൻഷൻ  ഫ�്  നിേ�പം  വർ�ി�വ��

െപൻഷൻ  െചല�കെള  ��ിൽ��്  ആ�പാതികമായി  വർ�ി�ി��തിന്  നടപടി

ഉ�ാേക�താണ്.

*െപൻഷൻ ഫ�് – നീ�ിയി��് അപര�ാ�ം

    ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിെല �ടെര�� പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 2016-17 വർഷം

േകരള സർവകലാശാല െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ക�ം 5 േകാടി �പ 28.03.2017ന് AA

No.024159/799010500117094 �ിരനിേ�പമാ�ി �ഷറിയിൽ ��ി�ി��്. 2015-16 െല

െപൻഷൻ  െചല�കൾ  823634296�പ�ം  2016-17േലത്  1014924564/-�പ�മാണ്.

അതായത് 191290268/- �പ�െട വർ�നവ് െപൻഷൻ െചല�കളിൽ ഉ�ായി��്.

        2016-17 െല േനാൺ�ാൻ ഇന�ിൽ 368.79 േകാടി�െട വര�ം 298.91 േകാടി�െട

െചലവി� േശഷം 69.88 േകാടി അവേശഷി�. ഇതിൽ നി�് 52.37 േകാടി സർവകലാശാല

�ിരനിേ�പമാ�ിയതിൽ  5  േകാടി  �പ  മാ�മാണ്  െപൻഷൻ  ഫ�ിൽ

നിേ�പി�ി��ത്.  െപൻഷൻ  ബാധ�തകളിെല  ഭീമമായ  വർ�ന�ം  �ൻകാലയള�കളിൽ

ഫ�് നീ�ിവ�ി�ി�ാ��ം പരിഗണി�് ��തൽ �ക നീ�ിവ��തിന് സർവകലാശാല

അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-34   ഹാൾ വാടക - േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് - യഥാസമയം തിരിെക നൽകാ��
നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ണം

    ഡി�ാർ�്െമ�്  ഓഫ്  �ഡ�്  സർവീസസിെ�  അധീനതയി��  ഹാ�കൾ  വാടക�്

നൽ��തി�െട ഈടാ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക േ�ാ�ാം കഴി�� �റ�് തെ�

അതാത് വ��ികൾ�് തിരിെക ലഭ�മാേ��താണ്. നിലവിൽ ഹാൾ വാടകെ���� പല

വ��ിക�ം  െഡേ�ാസി�്  �ക  തിരിെക  ൈക��ാതിരി��  സാഹചര���്.  േകാഷൻ

െഡേ�ാസി�്  �ക  യഥാസമയം  തെ�  തിരിെക  വാ�ണെമ�  നിർേദശം  ഹാൾ  ��്

െച��  സമയ�്  തെ�  നൽകാ��താണ്.  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�ിന�ിെല  �ക

ൈകവശം  ��ി��  �വണത  ആശാസ�മ�.  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  2013-14

�തൽ�് തിരിെക നൽകാ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��.

േനാൺ എ.സി ഹാൾ

�മ
നം.

ഹാൾ ��് െച�
വ��ി/�ാപനം/

��് െച� തീയതി/
േ�ാ�ാം തീയതി

േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്

1
േകരള േ��് ��് െവെൽെഫയർ
േബാർഡ്

09.12.2013/ 20.12.2013 1000

2 ബി.എസ്.പി, തി�വന��രം 08.08.2014/24.08.2014 1000

3 െക.�ി.ഡി.സി (സി.ഐ.�ി.�) 19.11.2014/ 20.11.2014 1000

4
െനഹ്� �വ േക�ം,
തി�വന��രം

06.02.2015/10.02.2015 1000

5
േകരള ഫിഷ് മർ��്
അേസാസിേയഷൻ

27.04.2015/28.04.2015 1000

6 ൈ�വ�് േഹാ�ി�ൽ 14.07.2015/08.08.2015 1000
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എംേ�ായീസ്
�ണിയൻ(സി.ഐ.�ി.�)

7
പ�ികജാതി േ�മ സമിതി
(പി.െക.എസ് )

20.07.2015/20.07.2015 1000

8
തി�വന��രം �നിസി�ൽ
േകാർ�േറഷൻ, വർേ��്
അേസാസിേയഷൻ

07.08.2015/12.08.2015 1000

9
ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.പാളയം
േ�ാ�് ക�ി�ി

23.12.2015/11.01.2015 1000

10
െക.�ി.ഡി.സി എംേ�ായീസ്
അേസാസിേയഷൻ (സി.ഐ.�ി.�)

23.12.2015/19.02.2015 1000

11 െസ��റി, െക.ജി.ഒ.എ 14.01.2016/11.02.2016 1000

12
എ.െക.�.സി.�ി.ഇ, ബി.എഡ്
േകാേളജ് �ീ�ർ അേസാസിേയഷൻ

10.02.2016/21.02.2016 1000

13
എം.ആർ.സിബി ന�റി
അേസാസിേയഷൻ

24.02.2016/25.02.2016 1000

14 െക.ജി.ഒ.എ, തി�വന��രം 22.06.2016/28.06.2016 1000

15
േകരള ൈലവ് േ�ാ�്
ഇൻെ�േ��് �ണിയൻ,
തി�വന��രം

11.08.2016/20.08.2016 1000

16
ജി�ാ െസ��റി, േജായി�്
കൗൺസിൽ, തി�വന��രം

10.02.2017/08.03.2017 1000

17
ജനറൽ െസ��റി, എൻ.ജി.ഒ
�ണിയൻ, പ�ം ഏരിയ

03.11.2016/23.11.2016 1000
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18
െസ��റി, േകരള ചല�ി�
അ�ാഡമി

03.12.2016/04.12.2016 1000

ആെക 18000

എ.സി ഹാൾ

�മ
നം.

ഹാൾ ��് െച�
വ��ി/�ാപനം/

��് െച� തീയതി/
േ�ാ�ാം തീയതി

േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്

1
േകാൺെഫഡേറഷൻ  ഓഫ്
െസൻ�ൽ  ഗവ.എംേ�ായീസ്  &
വർേ��്, തി�വന��രം

26.03.2015/16.05.2015 2000

2 ടിൻേഫാെടക്, തി�വന��രം 06.06.2015/13.06.2015 2000

3 എം.എ.പി (Mental Health Action by
People) 27.07.2015/06.09.2015 2000

4 െക.ജി.ഒ.എ, തി�വന��രം ജി� 21.12.2015/22.12.2015 2000

5
േകരള േ��് �വജനേ�മ
േബാർഡ്

10.06.2017/15.06.2017 2000

6
െക.ജി.ഒ.എ, വികാസ് ഭവൻ,
തി�വന��രം

17.08.2017/22.08.2017 2000

ആെക 12,000

     േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ ആെക ൈകവശം ��ി�ി�� 30,000/-

(18,000  +  12,000)  അതത്  വ��ികൾ�്  തിരിെക  നൽകി  വിവരം  ഓഡി�ിെന

അറിയിേ��താണ്.

1-35  2016-17 വർഷം നൽകിയ വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ

    േകരള  സർവകലാശാലയിെല  വിവിധ  ഗേവഷണ  പ�തിക�െട  നട�ി�ിനായി

സം�ാന സർ�ാർ, േക� സർ�ാർ, �.ജി.സി മ�് ഏജൻസികൾ എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം

�ാ�്  ലഭി���്.  2016-17  വർഷം 20 �ീം/േ�ാജ�കൾ ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ക�ം,

11,06,57,116/-�പ��  വിനിേയാഗ  സർ�ിഫി��കൾ  നൽ�ക�ം  െച�ി��്.

വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�ം 1-ൽ ഉൾെ���ിയി��്.
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ഭാഗം-2
വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1   വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം- വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിന�ിൽ 21,29,900/-�പ
ലഭി�ാനവേശഷി��

2-1.1 വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിന�ിൽ 6,15,750/-�പ ലഭി�ാനവേശഷി��

    15.07.2015 െല �ജിസി�െട F.no.  UGC/DEB/UK/ THVPRM/KRL /2009 ക�് �കാരം

2016-17  വർഷം  Open  and  distance  learning  mode  �കാര�ളള  എ�ാ  േകാ�കൾ�ം

അംഗീകാരം  റ�ാ�ിയി��.  അതിനാൽ  2016-17  വർഷം  ഡി�ി/േപാ�്  �ാ�േവ�്

േകാ�കൾ�്  �തിയ  അ�ിഷൻ  നട�ിയി�ി�.  2014-17  വർഷ  ഡി�ി  േകാ�ിെല  ��ാം

വർഷ  വിദ�ാർ�ികൾ  മാ�മാണ്  2016-17  വർഷം  പഠന�ിനായി  ഉ�ായി��ത്.

വർഷ�ിൽ  ര�്  തവണയായാണ്  ഫീസ്  ഈടാ��ത്.  ഫീസ്  സമയബ�ിതമായി

ഒ��ാ�വരിൽനി�ം ആദ�െ� ഒ� മാസം 50 �പ പിഴ�ം, അതി� േശഷം 150 �പ

പിഴ�മാണ്  ഈടാ��ത്.  ആദ�  ഇൻ�ാൾെമ�്  ഒ���വർ�്  പരീ�  എ��വാൻ

കഴി�ം.  ആയതിനാൽ  ഈ  വിദ�ാർ�ിക�െട  ര�ാം  ഇൻ�ാൾെമ�്  ഫീസ്,

�ിസി/ഒറിജിനൽ  സർ�ിഫി��കൾ  എ�ിവ  വാ�വാൻ  വ��  സമയ�്  മാ�മാണ്

ഈടാ�വാൻ സാധി��ത്.

13.09.2017  െല  കണ�്  �കാരം  2016-17  വർഷം  പിരി�  ഫീസിെ�  വിശദാംശം  �വെട

േചർ��.

�മന�ർ വിഷയം ��ിക�െട
എ�ം

ട�ഷൻ
ഫീസ് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 ബിഎ അ�ൽ
ഉൽമ 48 2000 96000 91000 5000

2 ബിഎ
ഇ�േണാമി�് 58 2000 116000 108000 8000

3 ബിഎ ഇം�ീഷ് 610 2000 1220000 1154000 66000
4 ബിഎ ഹി�റി 315 2000 630000 599000 31000
5 ബിഎ മലയാളം 105 2000 210000 195000 15000

6 ബിഎ 56 2000 112000 104000 8000
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െപാളി�ി�്

7 ബിഎ
േസാേഷ�ാളജി 384 2000 768000 706000 62000

8 ബി േകാം 99 2000 198000 183000 15000
9 ബിേകാം സിഎ 79 6000 474000 411000 63000

10 ബിഎസ് സി
മാത് സ് 51 3500 178500 173250 5250

11 ക���ർ
സയൻസ് 80 9000 720000 567000 153000

12 ബിസിഎ 83 9000 747000 603000 144000
ആെക 5469500 4894250 575250

    2,13,630/-�പ പിഴ  ഇന�ിൽ ഫീസിേനാെടാ�ം  ഒ��ിയി��്.  ഫീസ്  �ടി�ിക�ം

40,500/-�പ  പിഴ�ം  ഉൾെ�െട  ആെക  6,15,750/-  �പ  (575250+40500)

ഈടാ�ാനവേശഷി��.  ��വൻ  ഫീ�ം  ഈടാ�ിയതി�േശഷം  മാ�ം  അതാ�

വർഷ�ളിെല  പരീ�  എ�താന�വാദം  നൽകിയാൽ  ഇ�ര�ിൽ  ഫീസ്  �ടി�ിക

ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ�ാനാ�ം. ഈ വിഷയ�ിൽ അധികാരിക�െട �� �ണി��.

2-1.2 േലേണഴ്സ് സേ�ാർ�് െസ�ർ വഴി അഡ്മിഷൻ േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിന�ിൽ
15,14,150/-�പ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��.

    േകരള  സർവകലാശാല  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  േക��ി�  കീഴിൽ  �വർ�ി�ി��
േലേണ�്  സേ�ാർ�്  െസ��ക�െട  �വർ�നം  2015-16  അധ�യനവർഷം  �തൽ
സർവകലാശാല  റ�ാ�ിയതിെന  �ടർ�്  2014-15  അധ�യന  വർഷം  അ�ിഷൻ  േനടിയ
വിദ�ാർ�ികൾ േകരള സർവകലാശാല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ി� കീഴിൽ േനരി�ാണ്
പഠനം  നട��ത്.  േകരള  സർവകലാശാല  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  േക��ിൽ
വിദ�ാർ�ിക�െട  വിവര�ൾ  കംപ��റിൽ  േരഖെ���ി  ��ി�കയാണ്  െച��ത്.
േലേണഴ്സ് സേ�ാർ�് െസ�ർ വഴി അഡ്മിഷൻ േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിന�ിൽ
ലഭി�ാനവേശഷി��  �ക  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.13/16-17
/എസ്.ഡി.ഇ-�് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം ഡയറ�ർ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം �വെട
േചർ�� �ക ഫീസിന�ിൽ അട�വ��ാൻ അവേശഷി��.

�മ
നം. വിഷയം ��ിക�െട

എ�ം ഫീസ് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 ബി.എ എ�േണാമി�് 45 2000 90000 89000 1000

2 ബി.എ ഹി�റി 164 2000 328000 297000 31000
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3 ബി.എ േസാേഷ�ാളജി 53 2000 106000 96000 10000

4 ബി.േകാം ടാ�് 505 2000 1010000 901000 109000

5 ബി.േകാം േകാ-ഓ�േറഷൻ
(LSC) 933 2000 1866000 1762000 104000

6 ബി.േകാം േകാ-ഓ�േറഷൻ
(DIRECT) 130 2000 260000 224000 36000

7 ബി.േകാം സി.എ 621 6000 3726000 3123000 603000

8 ബി.സി.എ 113 9000 1017000 688500 328500

9 ബി.എസ്.സി.സി.എസ് 66 9000 594000 513000 81000

10 ബി.എ ഇം�ീഷ് 767 2000 1534000 1456000 78000

11 ബി.എ മലയാളം 25 2000 50000 40000 10000

12 ബി.ബി.എ 179 2010 359790 359790 NIL

13 ബി.എസ്.സി. മാത്സ് 48 3500 168000 153000 15000

ആെക 11108790 9702290 1406500

ഒ��ാനവേശഷി��  ഫീസിന�ിെല  പിഴയായി  1,07,650/-�പ  സർവകലാശാല�്

ലഭി�ാ��്. േലേണഴ്സ് സേ�ാർ�് െസ�ർ വഴി അഡ്മിഷൻ േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട

പിഴ  ഉൾെ�െട��  ഫീസ്  �ടി�ികയായ  15,14,150/-  �പ  (1406500/-+1,07,650/-)

സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��വാൻ അവേശഷി��.

വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  േക��ി�  കീഴിൽ  ഫീസിന�ിൽ  സർവകലാശാല  ഫ�ിന്
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ലഭി�ാനവേശഷി�� 21,29,900/-  �പ(1514150+615750)  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന

അറിയിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  ഉ�രവാദിയായവർെ�തിെര  �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

2-2  േകരള സർവകലാശാല�െട അഫിലിേയ�ഡ്/സ�ാ�യ േകാേള�കളിൽ നി�്
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് പിരിെ���ി�ി� - �ടി�ിക 11,98,62,303/- �പ

    േകരള സർവകലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസ് 1978,  ചാപ്�ർ IV സബ് ഐ�ം X ൽ

ഐ�ം  ന�ർ  24(േഭദഗതി  ന�ർ  194  �കാരം)ൽ  േകാേള�ക�െട  അഫിലിേയഷൻ

സംബ�ി�്  ഖ�ികയിൽ  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�ക�ം,  സ�ാ�യ  േകാേള�ക�ം

വാർഷിക  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  എ�ാ  വർഷ�ം  മാർ�്  31  ന്  ��്  അട�ണെമ�്

നി�ർഷി��.  2009-10  അധ�യനവർഷം  �തൽ  സർവകലാശാല  ആ�വൽ

അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസിൽ  വർ�നവ്  വ��ി.  ഇതിെനതിെര  നിരവധി  വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ൾ ബ�മാനെ�� േകരള  ൈഹേ�ാടതിയിൽ ഹർജി  നൽകി  താ�ാലിക േ�

സ�ാദി�. 2009-10 െല േക�കൾ നാളി�വെര തീർ�ാ�ിയി�ി�.

    ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �ടി�ിക സംബ�ി�് ഓഡി�് അേന�ഷണം 9/16-17

തീയതി  05.10.2017-ന്,  01.11.2017  ൽ  രജി�ാർ  നൽകിയ  മ�പടി  ക�്  ന�ർ  എ.സി

ബി11/02/2017  �കാരം  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  സംബ�ി�  േക�കൾ  507

ന�രായി  ഡിേ�ാസൽ  ലി�ിൽ  ഉൾെ��ി�െ��ം  ആയത്  അ�ിമവാദ�ി�ം  വിധി

�റെ��വി��തി�മായി  മാ�ി  വ�ിരി�കയാെണ�്  അറിയി�.  ��ത ക�്  �കാരം

2010-11  �തൽ 2016-17  വെര�� ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്  �ടി�ിക താഴ�റ�ം

�കാരമാണ്.

വർഷം ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ
ഫീസ് �ടി�ിക

2010-11 1,25,00,000

2011-12 1,32,50,000
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2012-13 2,24,75,500

2013-14 2,68,32,657

2014-15 59,54,146

2015-16 1,52,50,000

2016-17 2,36,00,000

ആെക 11,98,62,303/-�പ

    ��ർ  ആ�ാനമാ�ി  േകരള  ആേരാഗ�  സർവകലാശാല  �പീകരി�തിെന  �ടർ�്

2010-11  അധ�യന വർഷം �തൽ േകരള സർവകലാശാലയിൽ നി�് ആേരാഗ� രംഗ�മായി

ബ�െ��  പഠന,  ഗേവഷണ  അ�ബ�  വിദ�ാഭ�ാസ  �ാപന��െട  അഫിലിേയഷൻ

ആേരാഗ� സർവകലാശാലയിേല�് മാ�ിയി��. തത്ഫലമായി ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ

ഫീസിൽ �റ��ായി. 03.01.2015-ൽ �ടിയ സർവകലാശാല സിൻഡിേ��് േയാഗം ഐ�ം

ന�ർ  5.81.25  അ�സരി�്  ആേരാഗ�  സർവകലാശാലയിേല�്  അഫിലിേയഷൻ

ൈകമാറെ��  വിദ�ാഭ�ാസ  �ാപന�ളിൽ  നിലവിൽ  േകരള  സർവകലാശാല�െട

അഫിലിേയഷ��  എ�  ബാ�ക�െ��തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ

ഫീസ്  ആ�പാതികമായി  �നർനിർ�യി�ണെമ�്  അഭ�ർ�ി�.  ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ആേരാഗ� സർവകലാശാലയിേല�് അഫിലിേയഷൻ മാ�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��െട ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �നർ നിർ�യി�ാൻ 22.04.2016-െല

സർ�ാർ ക�് ന�ർ B3/97/2016/HEdn അ�മതി നൽകി. ��ത �ാപന�ിൽ നി�്

ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  ഈടാ�ാ��  നടപടികൾ  സർവകലാശാല

ആരംഭി�ി��്.

     11.03.2015-െല  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  �റെ��വി�  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  93/2015
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�കാരം  േകരള  സർവകലാശാലയിെല  അഫിലിേയ�്  െച�ി��  എം.െടക്,  ബി.െടക്  മ�്

അ�ബ�  േകാ�കൾ  2015-16  അധ�യനവർഷം  �തൽ  സാേ�തിക  സർവകലാശാല�െട

കീഴിലാ�ി. സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ 2286/ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് തീയതി 03.09.2015

�കാരം  എം.സി.എ,  എം.ബി.എ,  ആർ�ിെട�്  േകാ�കൾ  �ട�ിയവ�ം  സാേ�തിക

സർവകലാശാല�് കീഴിലാ�ി. 30.12.2015-ൽ �ടിയ േകരള സർവകലാശാല സിൻഡിേ��്

ഐ�ം ന�ർ 14.08.23 ആയി സാേ�തിക സർവകലാശാലയിേല�് അഫിലിേയ�് െച�െ��

�ാപന�ൾ  ��ത  സർവകലാശാല�്  മാ�ം  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്

നൽകിയാൽ  മതിെയ�  നിർേദശം  പരിഗണി�.  േകരള  സർവകലാശാലയിൽ

അഫിലിേയഷൻ  �ട��  ബാ�കൾ�്  ആ�പാതികമായി  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ

ഫീസ്  ഈടാ�ാൻ അ�വദി�ണെമ�്  സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ�ി�െവ�ി�ം  സർ�ാർ

നാളി�വെര  ഇ�ാര��ിൽ  തീ�മാനെമ��ി�ി�. സർവകലാശാല�് ആ�വൽ

അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ �ടി�ിക വ��ിയ �ാപന��െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 3

ആയി േചർ�ി��്.

     ബ�മാനെ��  േകരള  ൈഹേ�ാടതിയിൽ  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്

സംബ�ി�് താെഴ�റ�� ഹർജികളാണ് തീർ�ാ�ാ��ത്.

�മ

നം.
റി�് െപ�ീഷൻ ന�ർ

ഹർജി�ാരെ� േപര്

വിവര�ൾ

ഇട�ാല ഉ�രവ്

�റെ��വി� തീയതി

1 WP(C)No.10518/09
നാഷണൽ േകാേളജ്,

മണ�ാട്
01.04.2009

2 WP(C)No.10325/09
മാർേ�ാമ േകാേളജ് ഓഫ്

സയൻസ്
01.04.2009

3 WP(C)No.10326/09
ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ്,

വാഴി�ൽ
01.04.2009

4 WP(C)No.10350/09
െക.വി.വി.എസ് േകാേളജ്

01.04.2009
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ഓഫ് സയൻസ് &

െടേ�ാളജി

5 WP(C)No.10600/09
എ.െജ േകാേളജ് ഓഫ്

സയൻസ് & െടേ�ാളജി
01.04.2009

6 WP(C)No.18894/09

ബേസലിേയാസ്

മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്

07.07.2009

7 WP(C)No.32405/09
ബധിരിയ ബി.എഡ്

�യിനിംഗ് േകാേളജ്
06.04.2010

8 WP(C)No.32404/09
മ�ം െമേ�ാറിയൽ

�യിനിംഗ് േകാേളജ്
06.04.2010

9 WP(C)No.32335/09
രാമവിലാസം �യിനിംഗ്

േകാേളജ്
06.04.2010

10 WP(C)No.32166/10 െക.വി.എം ��്, േചർ�ല 19.01.2010

11 WP(C)No.10802/10

ദി മാേനജർ, �ീ

നാരായണ ���പ

ബി.എഡ് േകാേളജ്,

േപാ�ൻേകാട്

30.03.2010

12 WP(C)No.10803/10

മ��ാറ

എഡ�േ�ഷണൽ  &

ചാരി�ബിൾ ��് ബി.എഡ്

െസ�ർ

30.03.2010

13 WP(C)No.11972/10
െക.പി.എം.ബി.എഡ്

േകാേളജ്
06.04.2010
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14 WP(C)No.12261/10
െജ.ബി.എം.െസ�ർ  േഫാർ

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
07.04.2010

15 WP(C)No.12565/10

ഹനീഫ

��െമേ�ാറിയൽ

േകാേളജ്

08.04.2010

16 WP(C)No.12194/10

വലിയം െമേ�ാറിയൽ

േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ

07.04.2010

17 WP(C)No.12028/10
ദി മാേനജർ, ����

നാടാർ
06.04.2010

18 WP(C)No.12201/10
ബി.എൻ.വി ��് േകാേളജ്

ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ
07.04.2010

19 WP(C)No.11679/10 ഇക്ബാൽ േകാേളജ് ��് 05.04.2010

20 WP(C)No.11682/10
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ
05.04.2010

21 WP(C)No.11644/10
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ

എഡ�േ�ഷണൽ ��്
30.03.2010

22 WP(C)No.11697/10

�ീ നാരായണ ��

െമേ�ാറിയൽ

എഡ�േ�ഷണൽ

ഇൻ�ി��ഷൻസ്

05.04.2010

23 WP(C)No.11622/10
പി.�ി.എം. േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ
05.04.2010

24 WP(C)No.2523/10 െക.വി.എം.��് 27.01.2010 �ടർ�് ഒ�
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(എം.എസ്.സി ന�ിംഗ് )

ഉ�രവ്

ഉ�ാ���വെര േ�

െച�ിരി��.

25 WP(C)No.27920/10
��ഗീത് േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
08.09.2010

26 WP(C)No.11883/10
മി��് േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
06.04.2010

27 WP(C)No.12386/10

േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ

08.04.2010

28 WP(C)No.13382/11
െക.പി.എം ബി.എഡ്

േകാേളജ്
13.05.2011

29 WP(C)No.15644/11

ബേസലിേയാസ്

മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്

10.06.2011

30 WP(C)No.15270/12
െസ�് േതാമസ് �യിനിംഗ്

േകാേളജ്
02.07.2012

31 WP(C)No.15351/12
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ
03.07.2012

32 WP(C)No.15431/12 മ�ം ഫൗേ�ഷൻ 02.07.2012

33 WP(C)No.19245/10

ഇ-വിൻസ�്, െക.എൻ.എം.

െക.എൻ.എം.എസ്

�യിനിംഗ് േകാേളജ്

22.06.2010

34 WP(C)No.12269/13 ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ 20.05.2013
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എഡ�േ�ഷണൽ ��്

35
WP(C)No.12912/14 &

COC 596/14

ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ

എഡ�േ�ഷണൽ ��്
22.05.2014

    േകരള  സർവകലാശാല�്  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസിന�ിൽ  2010-11  �തൽ

2016-17 വെര ലഭിേ�� 119862303/- �പ പിരിെ���ാ�� നിയമപര�ം ഭരണപര�മായ

നടപടികൾ  ൈകെ�ാേ��താണ്.അ�ാ�പ�ം  വീ�  വ��ിയ  ഉേദ�ാഗ�െ�

ബാധ�തയായി നിർ�യി��താണ്.

2-3  കാര�വ�ം െമൻസ് േഹാ�ൽ - വാടക, െമസ് ഫീസ് ഇന�ളിലായി പിരി�് കി�ാൻ
അവേശഷി�� �ക – 6,68,804/-�പ

േകരള  സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�ം  െമൻസ്  േഹാ�ലിെ�  2016-17  വർഷെ�  വരവ്

പരിേശാധി�തിൽ  പി.ജി  െമൻസ്  േഹാ�ലിൽ  നി�ം  വാടക,  െമസ്  ഫീ  ഇന�ിൽ

3,98,498/-�പ�ം  റിസർേ��്  േഹാ�ലിൽ  നി�ം  മാസവാടകയിന�ിൽ

1,93,353/-�പ�ം  ടീേ��്  േഹാ�ലിൽ  നി�ം  മാസവാടകയിന�ിൽ  21,453/-�പ�ം

പിരി�് കി�ാൻ ബാ�ി��്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.2/എം.എ�്/2016-17 �� മ�പടി).

�തിമാസ വാടക,  െമസ്  ഫീ എ�ീ ഇന�ളിെല ആെക �ടി�ികയായ 6,13,304/-  �പ

അടിയ�ിരമായി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

�ടി�ിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെടേചർ�ിരി��.

A) പി.ജി െമൻസ് േഹാ�ൽ

�മ

നം.
വിദ�ാർ�ി�െട േപര്

�ം ന�ർ

വ��്/�ാപനം

31.3.17-െല

�ടി�ിക �ക

(�പ)

റിമാർ�്

1 �ീ.ജിയാസ്.െക 104/ഐ.എം.െക 6019/- -
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2 �ീ.മി�ൻ.െക 105/എ�േണാമി�് 580/- -

3 �ീ.അമൽ.എം.എ 107/ഐ.എം.െക 1940/- -

4 �ീ.ശരത് �മാർ.സി 108/ക���ർ സയൻസ് 10,373/- -

5 �ീ.�മൻ ഭാരത്.പി

121/ൈല�റി  &

ഇൻഫർേമഷൻ

സയൻസ്

580/- -

6 �ീ.വിപിൻ.�മാർ.െക.വി 123/ഹി�ി 2100/- -

7 �ീ.വിശാഖ് രാജ്.ആർ 124/േകാേമ�് 1940/- -

8 �ീ.ആതിഷ്.എം.നായർ 125/ഐ.എം.െക 8580/- -

9 �ീ.നിതിൻ.െജ.എസ് 126/ഫിസി�് 1940/- -

10 �ീ.നിതിൻ.എ 128/ഹി�റി 8241/- -

11 �ീ.ന� േമാഹൻ 130/ഐ.എം.െക 580/- -

12 �ീ.�േമാദ്.പി.വി 131/ഐ.എം.െക 580/- -

13 �ീ.അർഷാദ്.എം.ആർ 132/ലാ 2808/- -

14 �ീ.േഗാവി�് വി�.എ 133/ഫ��ർ �ഡീസ് 6287/- -

15
�ീ.�ഹ�ദ്

ഷാഹിൻ.എസ്
135/ഇ�ാമിക് �ഡീസ് 6907/- -

16 �ീ.അഭിജി�്.എം.ആർ 136/�ാ�ി�ി�് 2850/- -
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17 �ീ.അഖിൽ രവി 137/േകാേമ�് 1940/- -

18 �ീ.ശ�ാം �മാർ.വി
202/െപാളി�ി�ൽ

സയൻസ്
1940/- -

19 �ീ.ആദർശ്.വി 203/ഫിസി�് 11,360/- -

20 �ീ.വിേവക്.ജി.രാജ്
204/  ക��ണിേ�ഷൻ

& േജണലിസം
580/- -

21 �ീ.ഷാബിൻ �ഹ�ദ് 205/ക���ർ സയൻസ് 8749/- -

22 �ീ.അഭിേഷക്.െക 207/ഐ.എം.െക 2683/- -

23 �ീ.ജി�.എം.െജ 213/ഐ.എം.െക 1360/- -

24
�ീ.�ഹ�ദ്

ജാസിഫ്.പി.പി
214/േസാേഷ�ാളജി 13,266/- -

25 �ീ.െലവിൻ േജാണി 215/ഐ.എം.െക 21,987/- -

26 �ീ.നിഷാ�്.എം.സി 216/ഐ.എം.െക 9997/- -

27 �ീ.നിധീഷ്.െക 217/ഫിേലാസഫി 580/- -

28 �ീ.മി�ൻ.െക.എം 218/ഐ.എം.െക 5950/- -

29 �ീ.േഘാഷ്.െക.എസ് 219/ഫിേലാസഫി 1940/- -

30
�ീ.�ധീഷ്

���ണ�ൻ
220/േകാേമ�് 9338/- -
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31 �ീ.ഷി�.എം.മാത� 221/ഐ.എം.െക 2808/- -

32 �ീ.�ീരാജ്.വി.ജി 222/എ�േണാമി�് 4918/- -

33 �ീ.രാേജഷ് �മാർ മൗര�

223/  ക��േ�ഷണൽ

ബേയാളജി  &  ബേയാ

ഇൻഫർമാ�ി�്

17758/- -

34 �ീ.അന� രാജ് 224/േകാേമ�് 15342/- -

35 �ീ.നിസാം ആ�വ 225/അറബിക് 13360/- -

36 �ീ.ആദർശ്.എസ്.പി� 226/ഫിസി�് 11,360/- -

37 �ീ.കിരൺ രാജ്.വി 228/െപാളി�ി�് 2,808/- -

38 �ീ.അ�ൺ.�ി.എസ് 229/എ�േണാമി�് 28,413/- -

39 �ീ.വടി േവലൻ 230/തമിഴ് 26933/- -

40 �ീ.നൗഫൽ.എൻ 231/െപാളി�ി�് 4015/- -

41 �ീ.അ��ൻ.എസ്.ആർ 302/ഹി�റി 4,918/- -

42 �ീ.ഉദയൻ.ര�� 303/ഐ.എം.െക 628/- -

43 �ീ.രാ�ൽ.ജി.േദവ് 305/ലിംഗ�ി�ി�് 1360/- -

44 �ീ.അഖിേലഷ്.എ.എം 306/എ�േണാമി�് 580/- -

45 �ീ.അന�.െക.ഷാ 307/ഐ.എം.െക 1940/- -

46 �ീ.നിര�ൻ.ആർ.വർ� 313/ലിംഗ�ി�ി�് 11249/- -

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

105 of 322 1/19/18, 3:10 PM



47 �ീ.ദീ�.ഡി 315/െപാളി�ി�് 880/- -

48 �ീ.നിതിൻ ച�ൻ 316/ഐ.എം.െക 1940/- -

49 �ീ.ജേയഷ്.ബി.പി
317/അക�ാ�ിക്

ബേയാളജി & ഫിഷറീസ്
6601/- -

50 �ീ.ഷിബിൻ.എൽ.ദാസ് 318/ഇ�ാമിക് �ഡീസ് 580/- -

51 �ീ.ശിവജിത്.പി.എസ്
319/ഓപ്േ�ാ

ഇലേ�ാണി�്
22,760/- -

52 �ീ.സനൽ.എം

320/  ക��േ�ഷണൽ

ബേയാളജി  &  ബേയാ

ഇൻഫർമാ�ി�്

19,841/- -

53 �ീ.അ�ഗിൽ.പി 321/െകമി�ി 580/- -

54 �ീ.അനിൽ �മാർ.ഡി 322/ലിംഗ�ി�ി�് 2560/- -

55 �ീ.അ�പ്.എ 323/മലയാളം 4257/- -

56
�ീ.ഹലാെക  �മാർ

�കഷ്
324/�ാ�ി�ി�് 9340/- -

57 �ീ.ജേയഷ്.പി 325/െപാളി�ി�് 580/- -

58 �ീ.െഹ�ാം.എ�് 326/ഐ.എം.െക 61075/- -

59 �ീ.ഷാജി.പി 327/ക���ർ സയൻസ് 12,532/- -
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60 �ീ.െസ��ീൻ.എസ് 328/ഐ.എം.െക 2,808/- -

61 �ീ.ആദർശ്.എം 329/ക���ർ സയൻസ് 4,219/- -

62 �ീ.അബിൻ.പി.മാത� 330/േബാ�ണി 580/- -

ആെക 4,53,498/-

B) റിസർേ��് േഹാ�ൽ

�മ

നം.
വിദ�ാർ�ി�െട േപര്

�ം ന�ർ

വ��്/�ാപനം

31.3.17-െല

�ടി�ിക

�ക (�പ)

റിമാർ�്

1 �ീ.അക്ബറാഷ്.എം 103/േസാേഷ�ാളജി 11,319/- -

2 �ീ.മേനഷ്.പി 105/മലയാളം 708/- -

3 �ീ.സ�ൺ.എസ് 106/ഹി�റി 3540/- -

4 �ീ.േജായി.പി.�ി 109/ലിംഗ�ി�ി�് 3776/- -

5 �ീ.അഭിജി�്.പി 112/െഡേമാ�ഫി 4012/- -

6 �ീ.അേജഷ്.വി.പി 113/ലിംഗ�ി�ി�് 10917/- -

7 �ീ.മേനാഹരൻ.െക 114/എ�േണാമി�് 7788/- -

8 �ീ.സതീഷ്.പി 115/തമിഴ് 2596/- -

9 �ീ.�ദീപ്.െക 116/ഹി�റി 7788/- -

10 �ീ.�ഹ�ദ് ഫസ�.െക 117/ആർ�ിേയാളജി 2596/- -
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11
�ീ.�ൈനദ്

ഹ�ൻ.എസ്

119/എൻവേയാൺെമ�ൽ

സയൻസ്
472/- -

12 �ീ.ബി�.എസ്
120/ഓപ്േ�ാ

ഇലേ�ാണി�്
4012/- -

13 �ീ.വിേനഷ്.എൻ.വി 122/െപാളി�ി�് 3776/- -

14 �ീ.ബി�േമാൻ.�ി.എം 126/�േവാളജി 236/- -

15

�ീ.േതാേഷാം  അബീറ

െ�സിമ  (Sri.Teshome

Abera Tessema)

127/േസാേഷ�ാളജി 236/- -

16 �ീ.മാരിെസൽവം.ഡി 130/തമിഴ് 1652/- -

17 �ീ.നജീബ്.എസ് 134/�േവാളജി 2124/- -

18 �ീ.ജിേനഷ്.പി 201/െകമി�ി 8024/- -

19 �ീ.ൈഷ�.എം.െക 202/േസാേഷ�ാളജി 708/- -

20 �ീ.ൈബ�.എ
204/അക�ാ�ിക്

ബേയാളജി
9912/- -

21
�ീ.അ�ൺ

ബാ�.ബി.എ
209/േബാ�ണി 944/- -

22 �ീ.േജാഷി േജാൺ 212/ഫിേലാസഫി 12,525/- -

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

108 of 322 1/19/18, 3:10 PM



23 �ീ.ശിവെവ�ിേടഷ് 213/തമിഴ് 1180/- -

24 �ീ.റിയാ��ീൻ.എസ് 214/ലാ 1888/- -

25 �ീ.ജയശ�ർ.െജ 215/തമിഴ് 1888/- -

26 �ീ.േയാവൻ.എ 218/തമിഴ് 1652/- -

27 �ീ.സിലസരസൻ 220/തമിഴ് 236/- -

28 �ീ.�ഭാകരൻ.െക 221/തമിഴ് 5428/- -

29 �ീ.നിധിൻ.പി 222/മലയാളം 4956/- -

30 �ീ.രാജൻ.�ി.എം
223/�ണിേവ�ി�ി

ൈല�റി
7788/- -

31
�ീ.�േറാക് ചാൻ മാലിത്

(Sri.Wurok Chan Malith)
225/േസാേഷ�ാളജി 236/- -

32 �ീ.�ധീഷ്.എസ് 228/െഡേമാ�ാഫി 4720/- -

33
�ീ.�ിജിത്

�മാർ.പി.എസ്

223/�ണിേവ�ി�ി

ൈല�റി
6608/- -

34 �ീ.രവിേനഷ്.ആർ
235/  അക�ാ�ിക്

ബേയാളജി
708/- -

35 �ീ.അഖിൽ ജി�്.ബി 236/ലിംഗ�ി�ി�് 8732/- -

36 �ീ.മാരി��ൻ.എ 303/തമിഴ് 6136/- -
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37 �ീ.ജയരാജ്.എസ് 306/േബാ�ണി 944/- -

38 �ീ.അജിത് ശശി 307/െഡേമാ�ഫി 944/- -

39 �ീ.രാേജഷ്.എസ് 309/ജിേയാളജി 9440/- -

40 �ീ.ഈശ�രൻ.െക 313/തമിഴ് 1652/- -

41 �ീ.വിേലഷ്.വി.എൽ 314/ഫിസി�് 472/- -

42 �ീ.അനിൽ �മാർ.സി.വി
315/�ണിേവ�ി�ി

ൈല�റി
4012/- -

43 �ീ.രതീഷ്.ആർ
316/അക�ാ�ിക്

ഫിഷറീസ്
4956/- -

44 �ീ.രാ�ൽ ഗാ�ി.െക.ഇ 317/ലിംഗ�ി�ി�് 7788/- -

45 �ീ.ശ�ാംരാജ്.െക.പി 320/േകാേമ�് 944/- -

46 �ീ.മേനാജ്.എം.ആർ 321/േബാ�ണി 472/- -

47 �ീ.ഷമീർ.എം.ഡി 323/എ�േണാമി�് 472/- -

48 �ീ.ഷാ�.പി 324/േബാ�ണി 5192/- -

49 �ീ.ൈബ�.വി 326/ലിംഗ�ി�ി�് 472/- -

50 �ീ.ധനിൽേദവ്.എസ്.ജി 330/ജിേയാളജി 1888/- -

51 �ീ.ലിൻേ�ാ േജാസഫ് 332/�ാ�ി�ി�് 944/- -

52 �ീ.ലിേജാ.പി.േജാർജ് 337/േസാേഷ�ാളജി 944/- -
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ആെക 1,93,353/-

    C) ടീേ��് േഹാ�ൽ

�മ

നം.
താമസ�ാരെ� േപര്

�ം

ന�ർ/വ��്

31.3.17-െല

�ടി�ിക �ക

(�പ)

റിമാർ�്

1 േഡാ.നാഗരാജ്.ജി 2 782/- -

2 േഡാ.കാമരാജ്.എസ് 2 5331/- -

3 �ീമതി.സജ്ന.എ 3 713/- -

4 �ീമതി.ഫിേലാമിന ൈസമൻ 4 836/- -

5 േഡാ.എം.എ.സി�ി�് 5 609/- -

6 േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി 7 805/- -

7 �ീ.ബി� മാധവൻ 8 322/- -

8 േഡാ.സി�ിക് 9 728/- -

9 േഡാ.താ��ീൻ.എ.എസ് 10 372/- -

10 േഡാ.േവ� േമാഹൻ 11 370/- -

11 േഡാ.പി.ജിനിേമാൻ 13 524/- -

12 േഡാ.ദീപക്.െക.ആർ 14 598/- -

13 േഡാ.എസ്.നസീബ് 15 658/- -
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14 േഡാ.വി.പി.എൻ.ന�തിരി 17 370/- -

15 �ീമതി.ജിൽഷ �ീധർ.പി.പി 18 679/- -

16 �ീ.കിേഷാർ.ആർ 19 470/- -

17 �ീമതി.ജി.െക.േമാളി(late) 20 161/- -

18 േഡാ.രാജേശഖരൻ.എൽ 20 1278/- -

19 �ീമതി.വിജയരാേജശ�രി.എ.എസ് 21 5023/- -

20 �ീമതി.സിബി.െക.എസ് F3 824/- -

ആെക 21,953/-

    െമാ�ം �ടി�ിക : 453498 +193353 + 21953= 6,68,804/-�പ

2-4  ൈത�ാട് വനിതാ േഹാ�ൽ -േഹാ�ൽ ഫീസ് : 48,769/-�പ
പിരിെ���ാനവേശഷി��

    2016-17 സാ��ിക വർഷം ൈത�ാട് വനിതാേഹാ�ലിെല അേ�വാസികളിൽ നി�ം

48,769/-�പ  േഹാ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ  പിരിെ���ാനവേശഷി��.  ഫീസ്  കള�ൻ

രജി�ർ,  െമസ്  ഫീസ്  രജി�ർ  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിൽ  32,841/-�പ  െമസ്  ഫീസ്

ഇന�ി�ം  13,024/-  �പ  �റിവാടക,  എ�ാ�ിെ��്  െചല�കൾ  എ�ീ  ഇന�ി�ം

2,904/-  �പ  മ�്  െചല�കൾ  എ�ി�െനയാണ്  �ക  പിരിെ���ാനവേശഷി��ത്.

ഇതിൽ  35,745/-�പ  �ാപന�ിെ�  പി.ഡി  യിേല�ം  13,024/-  �പ

െക.�.എഫിേല�മാണ്  ഒ�േ��ത്.  വിശദാംശം  �വെട  േചർ��.

പിരിെ���ാനവേശഷി��  �കകൾ  അടിയ�ിരമായി  പിരിെ��േ���ം  വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.
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ഏ�ിൽ 2016

�മ

നം.

�ം

ന�ർ
േപര്

ഹാജ��

ദിവസം

െമസ്

ഫീസ്

�ടി�ിക

മ�് ഫീസ്

�ടി�ിക അടേ��

�ടി�ിക

KUF PD

1 102 പാർ�തി.പി.എം 2 94 296 66 456

2 121 അനഘ.ആർ 3 141 296 66 503

3 121 ഭാഗ�ല�ി �ദീപ് 3 141 296 66 503

4 208 അ�ജ.െജ 8 376 296 66 738

5 226 �ിൻസി സാം 9 423 296 66 785

6 226 ഗാഥ.എസ്.�താപ് 21 987 296 66 1349

7 302 ശി�കലാ.എസ്.നാഥ് 4 188 296 66 550

8 152 എയ്�ൽ േമാൾ 1 47 296 66 409

9 326 ദീപ ബിഷ്ത് 26 1222 296 66 1584

െമയ് 2016

10 412 സാനി.എസ് 6 282 296 66 644

11 402 �ീതം ഗേണശൻ 7 329 296 66 691

12 328 േരവതി ���് 14 658 296 66 1020
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13 328 ഫസിത ��ഫ് 18 846 296 66 1208

14 325 എലേനാറ ന� 7 329 296 66 691

15 323 ആര�.സി.എസ് 9 423 296 66 785

16 322 ചേമലി േഗാപാൽ 9 423 296 66 785

�ൺ 2016

17 118 ഷി� േതാമസ് - - 296 66 362

18 127 അഭിരാമി അജിത് - - 296 66 362

19 406 ആതിര.സി.ജി 23 1081 296 66 1443

�ൈല 2016

20 406 ആതിര.സി.ജി 31 1457 296 66 1819

ആഗ�് 2016

21 411 ആതിര.സി.ജി 31 1457 296 66 1819

22 401 �ജിത.ബി.എസ് - - 296 66 362

െസ�ംബർ 2016

23 304 അൻസൽന റഹീം - - 296 66 362

24 411 ആതിര.സി.ജി 17 799 296 66 1161

ഒേ�ാബർ 2016
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25 411 ആതിര.സി.ജി 17 799 296 66 1161

നവംബർ 2016

26 411 ആതിര.സി.ജി 23 1081 296 66 1443

27 207 അ�േമാൾ 30 1410 296 66 1772

ഡിസംബർ 2016

28 411 ആതിര.സി.ജി 21 987 296 66 1349

29 401 ചി�.ബി 04 188 296 66 550

30 207 അ�േമാൾ 23 1081 296 66 1443

ജ�വരി 2017

31 411 ആതിര.സി.ജി 29 1363 296 66 1725

32 409 �ൈവരിയ.വി 27 1269 296 66 1631

െഫ�വരി 2017

33 411 ആതിര.സി.ജി 28 1260 296 66 1622

34 410 വി�ി.െക.വി 10 450 296 66 812

35 407 �� അരവി�് 28 1260 296 66 1622

36 401 �ൈവരിയ.വി 28 1260 296 66 1622

മാർ�് 2017
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37 411 ആതിര.സി.ജി 31 1395 296 66 1757

38 410 വി�ി.െക.വി 23 1035 296 66 1397

39 410 പവി� വിജയൻ 31 1395 296 66 1757

40 405 ജിബി േജാൺ - - 296 66 362

41 404 �� അരവി�് 23 1035 296 66 1397

42 402 അഷിത 24 1080 296 66 1442

43 401 �ൈവരിയ.വി 31 1395 296 66 1757

44 207 അ�േമാൾ 31 1395 296 66 1757

ആെക 32841 13024 2904 48769

2-5  �വർ�നം അവസാനി�ി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ നി�് േ�ാഷർ ഫീ
ഈടാ�ിയി�ി�-6,00,000/-� ലഭി�ാനവേശഷി��

    േകരള  സർവകലാശാല�മായി  അഫിലിേയ�്  െച�ി��  വിദ�ാഭ�ാസ  �ാപന�ൾ

�വർ�നം  അവസാനി�ി�േ�ാൾ  ഓേരാ  �ാപന�ം  എ�ാനടപടി�മ��ം

�ർ�ിയാ��തിന്  സർവകലാശാല�്  അടേ��ത്  2  ല�ം  �പയാെണ�്

സർവകലാശാല�െട  12.08.2016െല  ഉ�രവ്  നം.എസി1  ഒആർഡി/2750/2016  �കാരം

നിജെ���ിയി��്.  സർവകലാശാല  രജി�ാർ  16.11.2017-ൽ  എസി  ബി11/03

/4817/2017ന�ർ  ക�്  �കാരം  നിലവിൽ  ഈ  നിര�ാണ്  ഈടാ��െത�്

അറിയി�ി��്.  �വർ�നം  അവസാനി�ി�  താെഴ  പറ��  �ാപന�ൾ  നാളി�വെര

േ�ാഷർ ഫീസ് അട�ി�ി�.
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�മ
നം.

�ാപന�ിെ�
േപര്

�വർ�നം
അവസാനി�ി�
അധ�യനവർഷം

അടേ��
ഫീസ്

�റി�്

1

െസ�് േജാൺസ്
ബി.എഡ്
െ�യിനിംഗ്
േകാേളജ്, കായം�ളം,

ആല�ഴ

2016-17 2,00,000

12.05.2017-ൽ �ടിയ
സിൻഡിേ��് �വർ�നം
അവസാനി�ി�ാൻ
അ�മതി നൽകി.

2
എ�്.എ�് മാത�സ് II
�യിനിംഗ് േകാേളജ്,
അ�ർ, പ�നംതി�

2010-11 2,00,000

20.06.2016-ൽ �ടിയ
സിൻഡിേ��് �വർ�നം
അവസാനി�ി�ാൻ
അ�മതി നൽകി.

3
നാഷണൽ േകാേളജ്
േഫാർ വിമൺ,
പഴ��ി, െന�മ�ാട്

2014-15 2,00,000
�ാപനം �വർ�നം
അവസാനി�ി�ാൻ
അ�വാദം നൽകി.

േമൽ�റ�  �ാപന�ളിൽ  നി�്  സർവകലാശാല�്  ലഭിേ��  6  ല�ം  �പ
അടിയ�ിരമായി ഈടാ�ാ�� നടപടിെയ��ണം.

2-6  കാര�വ�ം െമൻസ് േഹാ�ൽ - പി.ഡി അ�ൗ�് നീ�ിയിരി�്
െപാ��െ��േ��താണ്

കാര�വ�ം െമൻസ് േഹാ�ൽ -പി.ഡി അ�ൗ�്

അ�ൗ�് നം.57007216386 എസ്.ബി.�ി കാര�വ�ം
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01.04.2016 -െല ��ിരി�് 1,98,571.00

2016-17 വർഷെ� വരവ് 20,48,103.00

ആെക 22,46,674.00

2016-17 വർഷെ� െചലവ് 21,32,639.50

31.03.2017-െല നീ�ിയി��് 1,14,034.50

    കാര�വ�ം  െമൻസ്  േഹാ�ലിെ� പി.ഡി  അ�ൗ�ിെല 31.03.2017-െല നീ�ിയി��്

പി.ഡി രജി�ർ �കാരം 2,05,882/-�പ�ം ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 1,14,034.50 �പ�ം

ആണ്. റീകൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് ത�ാറാ�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അംഗീകാരം

വാ�ി ഓഡി�ി� ലഭ�മാേ��താണ്.

2-7  �ീൻ ഫീൽഡ് േ�ഡിയം - പാ��ടി�ിക-േസവനനി�തി ഇന�ിൽ
സർവകലാശാല�് 2,93,80,059/- � ലഭി�ാൻ അവേശഷി��

    േകരള  സർവകലാശാല�ം  നാഷണൽ  െഗയിംസ്  െസ�േ�റിയ�ം  (NGS)  ത�ി��

18.12.2012ന്  ചമ�  കരാർ  �കാരം  എ�ാ  വർഷ�ം  ഡിസംബർ  മാസം  അഡ�ാൻസായി

പാ��കയായി  94  ല�ം  �പ�ം  േസവനനി�തി�ം  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്

അടേ��താണ്.  പാ��രാർവ�വ��കാരം  േകരള  സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�ം

ക�ാ�സിൽ  37  ഏ�ർ  �ലം  15  വർഷേ��്  പാ�വ�വ�യിൽ  �ല�ിെ�

വിപണിവില�െട  2.5%  വാർഷിക  പാ�മായി  നി�യി�്  നാഷണൽ  െഗയിംസ്

െസ�േ�റിയ�ിന്  ൈകമാറിയി��താണ്.10.10.2017  ന്  െക.എസ്.എ  െക.ആർ.�

6/stadium/2017  ന�രായി  സർവകലാശാല  രജി�ാർ�്  ന�ിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്

ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി�െട  അടി�ാന�ിൽ  നാഷണൽ  െഗയിംസ്  െസ�േ�റിയ�്  2012

�തൽ  നാളി�വെര  ആെക  2,93,80,520/-�  മാ�മാണ്  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ

അട�ി��ത്. അടവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം അടവാ�ിയ �ക (�പ)

2012 10561840/-
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2013 10561840/-

2014 8256840/- (ഭാഗികമായി മാ�ം �ക ഒ��ി)

ആെക 29380520/-

    2015  �തൽ  പാ��ടി�ിക  ഒ��വ��ിയി�ി�.  ഇത്  പാ��രാർ  വ�വ�ക�െട

ലംഘനമാണ്. NGS-മാ�� കരാറ�സരി�് ഓേരാ ��വർഷം ��േ�ാ�ം പാ��ക ���ി

നി�യിേ����്.  എ�ാൽ  2015  �തൽ�്  പാ��ക  �നർനിർ�യം  നട�ിയി�ി�.

2015  �തൽ  ���ിയ  നിര�ി��  �ക  കരാർ  മാനദ��ൾ���തമായി

നി�യി�ക�ം പാ��ക ഈടാ�ാ�� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്. �ടി�ിക

�ക ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ��ാ�� അടിയ�ിരനടപടികൾ�ായി

സർവകലാശാല  ഭരണതല  സംവിധാന�ിെ�  ഇടെപടൽ  അനിവാര�മാണ്.  ഓഡി�്

റിക�ിസിഷന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി�െട  അടി�ാന�ിൽ,  സർവകലാശാല  ഫ�ിന്

ലഭി�ാൻ അവേശഷി�� �ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��.

ഇനം �ക (�പ)

പാ��ക (2014,2015&2016) 21020140/-
(2220140+9400000+9400000)

േസവനനി�തി 3153023/-
(333023+1410000+1410000)

�ക അടവാ�ാ�� കാലതാമസം-18% നിര�ി��
പലിശ(2015 �തൽ 31.03.2017വെര) 5206896/-

ആെക *29380059/-

*    പാ��ക കരാർവ�വ�കൾ���തമായി ���ി നിർ�യി�ി�ി�.

2-8  ഇ�ാ�്സ് അ�ൗ�് പരിപാലന�ിൽ �� �ലർ��ി�

എസ്.സി.,  എസ്.�ി.,  ഒ.ബി.സി.,  ഒ.ഇ.സി.  �ട�ിയ  വിഭാഗ�ളിെല  സാ��ികമായി

പി�ാ�ം നിൽ�� വിദ�ാർഥികൾ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�ളള സാ��ിക സഹായം
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അ�വദി��തിന് സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയി�ളള െവബ് അധി�ിത സംവിധാനമാണ്

ഇ  –  �ാ�്സ്.  ഇ-�ാ�്സായി  ലഭി��  �ക  ര�  വിധ�ിലാണ്  സർവകലാശാല

വിനിേയാഗി��ത്.

1)  എസ്.സി,  എസ്.�ി.  വിദ�ാർഥികളിൽ  നി�ം  ഫീസ്  ഈടാ�ാെതയാണ്  വിവിധ

േകാ�കളിൽ സർവകലാശാല അ�ിഷൻ അ�വദി��ത്. ��ത വിദ�ാർഥിക�െട ഫീസ്

പ�ികജാതി പ�ിക വികസന വ��ിൽ നി�ം ഇ�ാ�്സായി ലഭി�േ�ാൾ െക.�.എഫിൽ

ഒ���.

2) ഒ.ബി.സി., ഒ.ഇ.സി. വിദ�ാർഥിക�െട ഫീസ് അ�ിഷൻ സമയ� തെ� വിദ�ാർഥികളിൽ

നി�ം സ�ീകരി�ക�ം ഇ�ാ�്സ് ലഭി�േ�ാൾ ��ത �ക വിദ�ാർഥികൾ�് റീഇംേബ�്

െച�ക�മാണ് െച��ത്.

സർവകലാശാല�െട  �.ഐ.ടി.,  െക.�.സി.�ി.ഇ.  �ട�ിയ  �ാപന�ൾ  ഇ  �ാ�്സ്

�ത�മായി െ�യിം െച�് ബ�െ�� െഹ�കളിൽ ഒ���തി�ം, രജി��ക�ം, േരഖക�ം

��ി��തി�ം വീ� വ���തായി വിലയി���. െക.�.സി.�ി.ഇ. �ള�ട, �.ഐ.ടി.

െകാ�ം  എ�ീ  �ാപന�ൾ  ഇ�ാ�്സ്  രജി�ർ,  ബാ�്  േ��്െമ�കൾ  എ�ിവ

പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.

    ��ികൾ�് വിതരണം െച�� ഇ �ാ�്സ് ക�ാഷ് ആയി�ാണ് വിതരണം െച��ത്. ഇ

�ാ�്സ്  �ക  െന�്  ബാ�ിംഗ്/  െച�്  �ഖാ�ിരം  വിദ�ാർഥികൾ�്  ലഭ�മാ�വാൻ

��ിേ��താണ്. ഇ �ാ�്�മായി ബ�െ�� മ� പരാമർശ�ൾ �വെട.

എ) ഇ �ാ�്സ് അ�ൗ�കളിൽ �ക വിതരണം െച�ാെത അവേശഷി��.

    വ��ക�ം �ാപന��ം ഫീസ് ആയി െ�യിം െച�� �കയാണ് േ�മവ��കളിൽ

നി�ം ഇ �ാ�്സായി ലഭി��ത്. ഇ�കാരം ലഭി�� �കയിൽ െക.�.എഫിേല�ളളത്

െക.�.എഫി�ം,  വിദ�ാർഥികൾ�ളളത്  വിദ�ാർഥികൾ�ം  വിതരണം  െചേ��താണ്.

ഓഡി�്  കാലയളവിൽ  പരിേശാധന  നട�ിയ  �വെട  േചർ��  �ാപന��െട  ഈ
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�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയി��് ��ി�ി��്. വിശദവിവരം �വെട.

�മ

നം
വ��്/�ാപനം അ�ൗ�് നം ��ി��് വരവ് ആെക െചലവ് നീ�ിയി��്

1
എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ്
30869592234 972713 3943330 4916043 3933003 983040

2
ക���ർ

സയൻസ്
30856933144 47662 706663 754325 678112.50 76212.50

3
ഇ�ാമിക്

�ഡീസ്
30856774818 21635 18410 40045 32785 7260

4 ഇ�േണാമി�് 30861857698 21131 91359 112490 6722550 45264.50

5

ഓറിയ�ൽ

റിസർ�്

ഇൻ�ി���്

30939733596 3389 24331 27720 19058.50 8661.50

6
വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം
30931985644 8446341 6485190

7

അക�ാ�ിക്

ബേയാളജി&

ഫിഷറീസ്

30834166919 43920 104757 148677 89734.50 58942.50

8
�.ഐ.ടി.

െകാ�ാര�ര
30856001869 451237 788772.50 1240009.50 814632.50 425377
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9
�.ഐ.ടി.

െന�ാ�ിൻകര
30856001869 451237 788772.50 1240009.50 814632.50 425377

10
െക.�.സി.�ി.ഇ.

െകാ�ം
30843411453 176502 319803 496305 347552.50 148752.50

    ഇ �ാ�്സ് �ക അത�സമയ� തെ� ബ�െ�� െഹ�കളിൽ ഒ��ി വിതരണം

�ർ�ിയാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിവരം േരഖകൾ സഹിതം

ലഭ�മാേ���മാണ്.

ബി) സർവകലാശാല� ലഭി�വാ�ളള ഇ�ാ�്സ് സംബ�ി� വിവരം    

    2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർവകലാശാല�് ലഭിേ��� ഈ �ാ�്സ്

ഇന�ിൽ �വെട േചർ�� �കകൾ ഇനി�ം ലഭി�വാ��്.

�മ നം വ��്/�ാപനം �ക

1 എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് 357550

2 െമൻസ് േഹാ�ൽ 372894

3 �.ഐ.ടി. െകാ�ാര�ര 1142605

4 െക.�.സി.�ി.ഇ. െകാ�ം 573825

5 �.ഐ.ടി ഏ�ർ 50000

6 െക.�.സി.�ി.ഇ. അ�ൽ 327750

7 �.ഐ.ടി. െകാ�ം 2548500
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ആെക 5373124

സർവകലാശാല�്  ലഭി�വാ�ളള ഇ-  �ാ�്സ്  �ക ലഭ�മാ�ി  ബ�െ�� െഹ�കളിൽ

ഒ��ി േരഖകൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

2-9  േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക തിരിെക വിതരണം െച��തിൽ അനാ�

എ) �.ഐ.ടി െകാ�ം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് യഥാവിധി തിരിെക നൽ��ി�.

    വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  അ�ിഷൻ  സമയ�്  േകാഷൻ  ഡിേ�ാസി�്  ഇന�ിൽ

�കകൾ ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ിയിേല�് ഒ����്. ബി.എസ് സി (ക���ർ സയൻസ് ),

എം.എസ്  സി  (ക���ർ  സയൻസ് )  എ�ിവ�്  5000/-  �പ  വീത�ം,

ബി.േകാം(ഫിനാൻസ് ),  ബി.ബി.എ  എ�ീ  േകാ�കൾ�്  1500/-  �പ  വീത�ം  േകാഷൻ

ഡിേ�ാസി�് ഇന�ിൽ ഒ����്. വിദ�ാർ�ികൾ ആവശ�െ��� �റ�് മാ�ം േകാഷൻ

ഡിേ�ാസി�്  റീഫ�്  െച�ാൻ  സർവകലാശാല  �.ഐ.ടി  െഹഡ്േക�ാർേ��ിേല�്

ആവശ�െ��ക�ം ലഭ�മായവ വിതരണം െച�ക�ം െച��. 5000/- �പ അട�ത് റീഫ�്

െച�േ�ാൾ  4900/-  �പ  മാ�മാണ്  അ�വദി��ത്.  �ക  �റവായി

അ�വദി��തി�� കാരണം വ��മ�.

    േകാഷൻ ഡിേ�ാസി�് രജി�ർ ��ി��ി�. േകാഷൻ ഡിേ�ാസി�് ഇന�ിൽ വരവ്

വ� �ക, തിരിെക നൽകിയ �ക, റീഫ�് �ടി�ിക എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�െളാ�ം

തെ�  ലഭ�മാ�ിയി�.  േകാഷൻ  ഡിേ�ാസി�്  രജി�ർ  യഥാവിധി  പരിപാലി�്  േകാ�്

അവസാനി�േ�ാൾ  തെ�  വിദ�ാർ�ികൾ�്  േകാഷൻ  ഡിേ�ാസി�്  റീഫ�്  െച�്

നൽ��തിന് ��ിേ��താണ്.    

ബി) കായം�ളം െക.�.സി.�ി.ഇ. - േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് തിരിെക നൽ��തിൽ അനാ�

    കായം�ളം  െക.�.സി.�ി.ഇ.  യിൽ  2010-11  ബാ�ിൽ  ബി.എഡ്  �ർ�ിയാ�ിയ

വിദ�ാർഥിക�െട  േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്  2016-17  സാ��ിക വർഷ�ിലാണ്  വിതരണം

െച�ി�ളളത്. 2010-11 ബാ�ിെല 135 വിദ�ാർഥികളിൽ 78 വിദ�ാർഥികൾ മാ�മാണ് ഓഡി�്

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

123 of 322 1/19/18, 3:10 PM



തീയതി  വെര  �ക  ൈക��ിയി�ളളത്.അ�ിഷൻ  സമയ�്  വിദ�ാർഥികളിൽ  നി�ം

സ�ീകരി�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ാപന�ിൽ നി�ം സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്

ഒ��ക�ം,  േകാ�്  �ർ�ീകരി�േശഷം ��ത �ക വിതരണ�ിനായി  സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ നി�ം െക.�.സി.�ി.ഇ.  �െട പി.  ഡി.  അ�ൗ�ിേല�്  നിേ�പി�ക�മാണ്

െച�  േപാ��ത്.  2010-11  വർഷെ�  വിതരണം  �ർ�ിയാകാ�തിനാൽ  (ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ  നം.3/16-17  തീയതി  23.08.2017  �ളള  മ�പടി)  2011-12  ബാ�്  �ത�ളള

വിദ�ാർ�ിക�െട  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  സർവകലാശാല  ഇനി�ം  െക.�.സി.�ി.ഇ.�്

ൈകമാറിയി�ി�.  േകാ�്  �ർ�ിയാ�േ�ാൾ  തെ�  തിരിെക  നൽേക��  �ക

വർഷ�ൾ� േശഷം വിതരണം െച��� �ലം വിദ�ാർഥികൾ� �ക ൈക��ാനാവാ�

അവ����ാ��.

    വിതരണം െച�വാ�ളള േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് സംബ�ി� വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം
വിതരണം െച�വാൻ അവേശഷി��

വിദ�ാർഥിക�െട എ�ം
േകാഷൻ

െഡേ�ാസി�് �ക
ആെക

2010-11 57 500 28500

2011-12 165 500 82500

2012-13 165 500 82500

2013-14 165 500 82500

ആെക 276000

    ഓേരാ വർഷെ��ം േകാ�് �ർ�ിയാ�േ�ാൾ തെ� സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം

േകാ�് �ർ�ിയാ�� വിദ�ാർ�ിക�െട േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ആവശ�െ�േട��ം,

പിഡി അ�ൗ�ിൽ വ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ഒ� നി�ിത സമയപരിധി�ളളിൽ

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

124 of 322 1/19/18, 3:10 PM



(േകാ�്  �ർ�ിയാ�ി  ഒ�  വർഷ�ിനകം)  ൈക��ാ�വ�െട  �ക  സർവകലാശാല

ഫ�ിേല�്  തിരി�ട�െമ�്  പ�  പരസ�ം  നൽകാ���ം  ��ത

സമയപരിധി�േശഷ�ം  ൈക��ാ�  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  �ക  സർവകലാശാല

ഫ�ിേല�്  തിരി�ടേ���മാണ്.  േകാ�്  �ർ�ിയാ�ി വർഷ�ൾ�േശഷം േകാഷൻ

െഡേ�ാസി�്  വിതരണം  െച��രീതി  ഒഴിവാേ��താണ്.  വിതരണം

െച�വാനവേശഷി��  േകാഷൻ  െഡേ�ാസി�്  �ക  വിതരണം  െച��തി�ളള

അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

സി) െക.�.സി.�ി.ഇ. െകാ�ം - േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് റീഫ�് െച��തിൽ കാലതാമസം

    2010 -11  അ�ാഡമിക് വർഷ�ി� േശഷം വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്
വിതരണം െച�ി�ി�. ആയതിൻ േമൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

ഡി) കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�കൾ െക.�.എഫിൽ ഒ���ി�.

    3  വർഷകാലാവധി  �ർ�ിയായ�ം  തിരിെക  ആവശ�െ�ടാ��മായ  �ൻക�തൽ
നിേ�പ�ൾ  ജനറൽ  ഫ�ിേല�്  �തൽ�േ��താണ്  (െക.എഫ്.സി.  വാല�ം  1
ആർ�ി�ിൾ  282(1)).  േകാ�്  �ർ�ിയായി  3വർഷ�ി�മധികമായി  െക.�.എഫിേല�്
തിരിെക ഒ��ാ� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.    

�മ നം വ��് �ക

1 ഇ�ാമിക് �ഡീസ് 2000/-

2 അക�ാ�ിക് ബേയാളജി & ഫിഷറീസ് 23250/-

ആെക 25250/-

േകാഷൻെഡേ�ാസി�് �ക െക.�.എഫിേല�് �തൽ��ി േരഖകൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

2-10  േചാദ�േപ��കൾ അല��മായി െപാ�ി�തിന് സിൻഡിേ��് �മ�ിയ പിഴ
ഈടാ�ിയി�ി�

    സർവകലാശാല  സിൻഡിേ��ിെ�  തീ�മാന�കാരം  വിവിധ  സർവകലാശാല

പരീ�ക�െട  േചാദ�േപ��കൾ  അല��മായി  െപാ�ി�തിെന�ടർ�്  വിവിധ  പരീ�

നട�ി�് റ�ാ�ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ േകരള സർവകലാശാല ആ�് െസ�ൻ 68
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�കാരം  േചാദ�േപ��കൾ  അല��മായി  െപാ�ി�  �ാപന�ൾെ�തിെര  പിഴ

ഈടാ�ാൻ തീ�മാനി�.  പരീ� വീ�ം നട��തിന്  �ല�മായ �കയാണ് പിഴയായി

ഈടാ��ത്. ഇത് സംബ�ി� ഓഡി�് അേന�ഷണം 64/2016-17 തീയതി 24.10.2017 ന്

മ�പടിയായി  താെഴ�റ��  �ാപന�ൾ�്  പിഴ  ഈടാ�ാൻ  തീ�മാനി�തായി

അറിയി�ി��്.

�മ
നം.

�ാപന�ിെ�
േപര്

അല��മായി
േചാദ�േപ�ർ

െപാ�ി�
പരീ��െട

വിശദാംശ�ൾ

പിഴ�ക
പിഴ

അട�ത്
ബാ�ി

അട�ാ��ത്

1
ടി.െക.എം.േകാേളജ്
ഓഫ് ആർട്സ്&
സയൻസ്, െകാ�ം

VI െസമ�ർ
സി.ബി.സി.എസ്
ഏ�ിൽ 2015

1,00,000 - 1,00,000

2
സം�ത േകാേളജ് ,
തി�വന��രം

ൈഫനൽ ഇയർ
ബിേകാം നവംബർ
2015

40,000 - 40,000

3
പ�ളം
എൻ.എസ്.എസ്
േകാേളജ്

ബി.എ/ബി.എസ്.
സി/ബി.േകാം
സി.ബി.സി.എസ്/
കരിയർ റിേല�ഡ്
എ�ാമിേനഷൻ
നവംബർ 2014

1,00,000 - 1,00,000

4
സി.ഇ.�ി,
തി�വന��രം

I എം.ബി.എ
െഫ�വരി 2016

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�
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5
സി.ഇ.�ി,
തി�വന��രം

എസ്5 ബി.െടക്
നവംബർ 2016
Object Oriented
design and Java
Programme

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�

6
മാർ ബേസലിേയാസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്

എസ്5 ബി.െടക്
നവംബർ 2016
Object Oriented
design and Java
Programme

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�

7

ബേസലിേയാസ്
മാത�സ് II േകാേളജ്
ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്

എസ്5 ബി.െടക്
നവംബർ 2016
Object Oriented
design and Java
Programme

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�

8

��സ് േകാേളജ്
ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്,
െകാ�ം

എസ്5 ബി.െടക്
നവംബർ 2016
Object Oriented
design and Java
Programme

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�

9
�ീ അ�� േകാേളജ്
ഓഫ് എരമ�ി�ര

എസ്5 ബി.എസ്.സി
നവംബർ 2016
Abstract Algebra
Computer
Programming

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�
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10

പി.ആർ.എസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ് &
െടേ�ാളജി

എസ്1, എസ്11
ബി.െടക് ഏ�ിൽ
2017
എ�ിനീയറിംഗ്
മാ�മാ�ി�്

പിഴ�ക
നി�യി�ി�ി�

ആെക 2,40,000

വിവിധ  േകാേള�കൾ  നൽകാ��  2,40,000/-  �പ  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്

അട�ാ�ം പിഴ  നി�യി�ി�ി�ാ� മ�്  �ാപന�ളിൽ നി�്  പിഴ  നി�യി�്  ആയത്

ഈടാ�ാ��� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് നിർേ�ശി��.

2-11  ബസ് പാസ് വിതരണം െച��െ��ി�ം പാസ് വരവ് വിവരം ഉറ�വ���ി�

കാര�വ�ം അ�ിനിേ��ീവ് �ണി�് �േഖന വിവിധ വ��കൾ/െസ��കൾ എ�ിവ�് ബസ്

പാ�കൾ  വിതരണം  െച��െ��ി�ം  ബസ്  പാസ്  വരവ്  �ക�െട  അടവ്  വിവരം

�ണി�ിൽ  പരിേശാധി�െ���ി�.  തൻവർഷം  അഡ്മിനിേ��ീവ്  �ണി�ിൽ  താെഴ

വിവരി�ം�കാരം പാ�കൾ വിതരണം െച�ി��്.

പാസിെ� തരം
വിതരണം െച�

എ�ം
ഒ� പാസിെ�

�ല�ം

ആെക വരവ്
വേര�

�ക

B 375 300 112500

D 80 25 2000

D1 50 70 3500
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E 210 100 21000

F 232 50 11600

G 28500 15 427500

H 395 100 39500

I 258 25 6450

J 29 200 5800

ആെക 30129 629850

    ആെക 629850/- �പ വില വ�� 30129 എ�ം പാ�കൾ തൻവർഷം �ണി�് �േഖന

വിതരണം െച�െവ�ി�ം �ക�െട വരവ് വിവരം പരിേശാധി�െ���തി�� സംവിധാനം

ഇ�. ബസ് പാ�ക�െട കേ�ാഡിയനായി പാ�കൾ വിതരണം െച�േ�ാൾ പാസ് വരവ്

യഥാ�മം  ഒ��്  വ���േ�ാ  എ�്  പരിേശാധിേ��  ഉ�രവാദിത�ം  �ടി  �ണി�്

അധി�തർ��്.  അ�ിനിേ�ഷൻ �ണി�ി�� ജീവന�ാർ�്  ബസ്  പാസ്  വിതരണം

െച�തിൽ 23,940/-�പ െക.�.എഫിേല�് ഒ��ിയി��്. ബാ�ി�� പാസ് വിതരണം

നട�ി  ബ�െ��  വ��കൾ/െസ��കൾ  എ�ിവർ  6,05,910/-�പ  (629850-23940)

ഒ��ിയതിെ� േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

2-12  �ാൻേ�ാർ�് വിംഗിെ� െചലവിന��തമായി യാ�ാനിര�് പരി�രി�ണം

    േകരള  സർവകലാശാല�െട  �ാൻേ�ാർ�്  വിഭാഗം  �വർ�ി��ത്  െമ�ാനി�ൽ

എ�ിനീയ�െട  േന�ത��ിലാണ്.  �ാൻേ�ാർ�്  വിഭാഗ�ിെ�  �ധാന  വ�മാനം  ഗ�്

പാ�്, ഡി���് പാ�്, െ�ഷ�ൽ �ി�് എ�ിവയിൽ നി�� വ�മാനമാണ്. 29.06.2012,

AdAV1/2/Busspass/Rates  എ�  സർവകലാശാല�െട  ഉ�രവ്  �കാരമാണ്  ബ�ിെ�

യാ�ാനിര�്  നി�യി�ി��ത്.  നം.  AdAV1/1/Busspass/Rates/2012  തീയതി  08.03.2013

�കാരം ബ�് യാ�ാനിര�ിൽ ചില മാ��ൾ വ��ിെയ�ി�ം 29.06.2016-െല AdAV1/2
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/Busspass/Rates/2012  �കാരം  29.06.2012-െല  നിര�്  തെ�യാണ്  ഇേ�ാ�ം

പി�ട��ത്. വിവിധ ബ�്പാ�് നിര�കൾ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

�മ
നം.

പാ�ിെ�
േപര്

ഉപേയാഗി�� വിഭാഗം നിര�്

1 എ-െവ��്
മാസനിര�് �ാസ് I ഉേദ�ാഗ�ർ�ം
അധ�ാപകർ�ം

400/-P.M

2 ബി-പി�്
മാസനിര�് ജീവന�ാർ�് (അസി��്, എസ്.ഒ,
എ.ആർ, ൈട�ി�് �ട�ിയവർ�് )

300/-P.M

3 സി-െവ��്
വാർഷികം എം.ഫിൽ, എം.െടക് ഗേവഷണ
വിദ�ാർ�ികൾ

600/-year

4 ഡി-നീല വാർഷികം പി.ജി.വിദ�ാർ�ികൾ 300/-year

5 ഡി-നീല
മാസനിര�് ജീവന�ാ�െട മ�ൾ�് േകാേളജിൽ
േപാ��തിന്

70/-P.M

6 ഇ-നീല മാസനിര�് �ാസ് േഫാർ ജീവന�ാർ��ത് 50/P.M

7 എഫ്-പ�
മാസനിര�് ജീവന�ാ�െട മ�ൾ�് �ളിൽ
േപാ��തിന്

50/P.M

8 ജി-െവ��് ഓേരാ �ി�ി�ം ഗ�് പാ�്
15/-�പ
/�ി�്

9
എ�്-ഇളം
പ�

മാസനിര�് സർവകലാശാല ക�ാർേ��ിൽ
താമസി��വർ�്

100/-P.M

10 ഐ-മ� മാസനിര�് േഹാ�ലിൽ താമസി��വർ�് 25/-P.M

11 െജ-നീല
മാസനിര�് സർവകലാശാല ജീവന�ാേരാെടാ�ം
താമസി�� മ�് �ാപന�ളിൽ േജാലി��
ആ�ിതർ�്

200/-P.M
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12
െ�ഷ�ൽ
�ി�്

20 കി.മീ വെര അെ��ിൽ ��് മണി�ർ
അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓേരാ കിേലാമീ�റി�ം

െവയി�ിംഗ് ചാർജ് ��് മണി�റിന് േശഷ��
ഓേരാ മണി��ം

500/- �പ

25/- �പ

100/- �പ

േമൽ  വിവരി�  യാ�ാനിര�്  നിലവിെല  െപാ�ഗതാഗത  യാ�ാനിര�മായി  താരതമ�ം

െച�േ�ാൾ  വളെരയധികം  �റവാണ്.  സർവകലാശാല  ഫ�്  വിനിേയാഗി�്  സർ�ാർ

സർ�ാരിതര  �ാപന�ളിൽ  േജാലി  െച��  ജീവന�ാ�െട  ആ�ിതർ�്

സൗജന�നിര�ി��  യാ�ാസൗകര�േമർെ����ത്,  സർവകലാശാല�െട  സാ��ിക

താ�ര��ൾ�്  അ��തമാേണാെയ�്  പരിേശാധിേ��താണ്.  െ�ഷ�ൽ  �ി�ിന്

മാനദ�ം  ഏർെ����ത്  ഉചിതമായിരി�ം.  2016-17  െല  �ാൻേ�ാർ�്  വിഭാഗ�ിെ�

വ�മാനം 602195 �പ�ം െചലവ് 42,12,365/-�പ�മാെണ� കാര�ം ഉ�താധികാരിക�െട

��യിൽെ���ക�ം െച��.

2-13  േകരള സർവകലാശാല�െട വിവിധ �ാപന�ളിൽ നി�് െ�ഷ�ൽ
ഫീസിന�ിൽ 252440/-�പ ലഭി�വാൻ അവേശഷി��.

    േകരള  സർവകലാശാലയിെല  �ധാനെ��  വരവിന�ളിെലാ�ായ  െ�ഷ�ൽ

ഫീസിന�ിൽ  2,52,440/-�പ  പിരിെ���ാൻ  അവേശഷി��.  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്

പിരി�മായി ബ�െ�� േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം I �ൾ 5(1) �തൽ 5(5) വെര,

�ൾ 6, �ൾ 7(1) �തൽ (3) എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ യാെതാ� ���ം

സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി��ാ��ി�.  സർവകലാശാല  �ാപന�ളിൽ

അ�ിഷൻ േന�� വിദ�ാർ�ികൾ െ�ഷ�ൽ ഫീസിന�ിൽ സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്

ഒ�േ�� �ക, വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ഈടാ�ി അതാത് �ാപന�ൾ സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ  ഒ��്  വ�േ����്.  ഇത്  സംബ�ി�്  06.12.2017  ൽ  നൽകിയ

131/െക.ആർ.�.2/2017-ാം ന�ർ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന്, 2016-17 വർഷെ� െ�ാഫഷണൽ

േകാേളജ്,  െ�യിനിംഗ്  േകാേളജ്,  �.ഐ.ടി,  �.ഐ.എം,  �ണിേവ�ി�ി  ഡി�ാർ�്െമ�്
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എ�ിവ�െട െ�ഷ�ൽ ഫീസിന��ം ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേള�കളിെല �.ജി, പി.ജി

േകാ�കളിൽ  അ�ിഷൻ  േനടിയ  ജനറൽ  വിഭാഗം  ��ിക�െട  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്  പിരിവ്,

ഡി.സി.ബി  വിവര�ൾ  എ�ിവ  മാ�മാണ്  സർവകലാശാലയിൽ  ലഭ�മായി��െത�ം

ഫീസ്  കൺസഷന്  അർഹരായ  ��ിക�െട  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്  �ടി�ിക  വിവര�ൾ

സർവകലാശാലയിൽ  ലഭ�മെ��ം  സർവകലാശാല�െട  റവന�  ഓഡി�്  വിഭാഗ�ിൽ

നി�ം  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  വ��മാ�ിയി��്.  െ�ഷ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ

സർവകലാശാല�്  നാളി�വെര  കിേ��  ��വൻ  �ക�ം  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന

അറിയിേ���ം  വീ�  വ���  �ാപന�ൾെ�തിെര  ഉചിതമായ  നടപടികൾ

സ�ീകരിേ���മാണ്.  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്  �ടി�ിക�െട  ലഭ�മായ  വിവരം  പ�ികയിൽ

േചർ��.

2016-17 വർഷെ� െ�ഷ�ൽ ഫീസിന�ിെല ഡിസിബി പ�ിക െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ

�മ
നം.

�ാപന��െട േപര് ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
എൽ.ബി.എസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െടേ�ാളജി േഫാർ വിമൺ, �ജ�ര

110135 105405 4730

2
എസ്.എ�്.എം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
കട�ൽ

വിവരം ലഭ�മ�

3
�ീ�� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
�റനാട്, ആല�ഴ

113595 111750 1845

4
ഗവ.ലാ േകാേളജ്, ���ഴി,
തി�വന��രം

213970 201325 12645

5
േകരള ലാ അ�ാഡമി ലാ േകാേളജ്,
േപ�ർ�ട, തി�വന��രം

409950 401835 8115

6
എൽ.എൻ.സി.പി.ഇ, കാര�വ�ം,
തി�വന��രം

41380 41100 280

7
േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്,
തി�വന��രം

70995 69460 1535

8
െക.ആർ.ഗൗരിയ� േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, �റ�ർ, ആല�ഴ

വിവരം ലഭ�മ�

9
�.െക.എഫ് േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, പാരി��ി, െകാ�ം

84105 82600 1505
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10
��േദവ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്െമ�്
�ഡീസ്, കട�ൽ, െകാ�ം

വിവരം ലഭ�മ�

11
ബിഷപ് െജേറാം ഇൻ�ി���്,
എഫ്.എം.എൻ.സി േറാഡ്, െകാ�ം 137275 135800 1475

12
എസ്.എൻ �� േകാേളജ് ഓഫ് ലീഗൽ
�ഡീസ്, െകാ�ം

186390 174360 12030

ആെക 44160/-

െ�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ. ൈത�ാട് വിവരം ലഭ�മ�

2 എസ്.എൻ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െന���, വർ�ല 71285 64155 7130

3 കർേ�ല റാണി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ം 55310 44465 10845

4
ബേസലിേയാസ് മാത�സ് II ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,
െകാ�ാര�ര

വിവരം ലഭ�മ�

ആെക 17975

�.ഐ.എം

1 �.ഐ.എം ആല�ഴ    128480 0 128480

2 �.ഐ.എം അ�ർ 36905 35470 1435

3 �.ഐ.എം ���ൽ, െകാ�ം 20635 17710 2925

4 �.ഐ.എം ശിവഗിരി, വർ�ല 29165 27035 2130

                             ആെക 134970

സർവകലാശാല ഡി�ാർ�െമ�കൾ

1 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അറബിക് 11060 10690 370

2 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ബേയാെകമി�ി 13000 9890 3110

3 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െകാേമഴ്സ് 26320 9920 16400

4 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എ�േണാമി�് 23075 22510 565

5
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എൻവേയാൺെമ�ൽ
സയൻസ്

11155 9560 1595

6
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫ��ർ �ഡീസ്,
പാളയം

14700 12285 2415

7
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ജിേയാളജി,
പാളയം

7630 6555 1075

8 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ജർ�ൻ, 5140 5140
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പാളയം

9 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഹി�ി 14345 13375 970

10
ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷ്,
പാളയം

26505 24160 2345

11 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ലിംഗ�ി�ി�് 12085 11375 710

12 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േമ�മ�ി�് 16095 13053 3045

13
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഓപ്േ�ാ-
ഇലേ�ാണി�്

15785 15235 550

14
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഒ.ആർ.ഐ ആ�്
മാ��ിപ്�്സ് ൈല�റി, കാര�വ�ം

1130 565 565

15 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിേലാസഫി 10080 10080

16 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് റഷ�ൻ വിവരം ലഭ�മ�

17 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് സാൻ�ി�് 13625 7700 5925

18 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് തമിഴ് 8740 8265 475

ആെക 55335

ലഭി�ാ�ളള ആെക �ക 252440/-

2-14  പരസ�േബാർഡ് �ാപി��തി�� വാടക �റവായി ഈടാ�ിയത്
സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം - 92497/-�പ

ൈത�ാട് വിമൻസ് േഹാ�ൽ േകാ�ൗ�ിൽ പരസ�േബാർഡ് �ാപി�് പരസ�ം

�ദർശി�ി��തിനായി  �ടിയ നിര�്  ക�ാ�്  െച� സാൻ ക��ണിേ�ഷൻസ് ജവഹർ

നഗർ  എ�  �ാപന�ിന്  അ�മതി  നൽകി  കരാർ  വ�ി��്.  05.02.2014-ൽ

�ാപന�മായി  ഏർെ��  കരാർ  �കാരം  682.84  ��യർ  മീ�ർ  വി�ീർ��ിൽ

�ാപി��തിന്  ��യർ  മീ�റിന്  538.20  �പ  നിര�ിൽ  ൈലസൻസ്  ഫീസ്  ��്

വർഷേ��് അ�മതി നൽകി.  ഇ�കാരം നി�യി� ൈലസൻസ് ഫീസിൽ �തിവർഷം

10% വർ�നവ് കണ�ിെല��ാ�ം സർവീസ് ടാ�് ഉൾെ�െട �ക ഒ��ാ�ം കരാർ വ�വ�

െച�ി��്.  എ�ാൽ  2016-17  വർഷ�ിൽ  ൈലസൻസ്  ഫീസ്  ഒ��ിയതിൽ  �റവ്

വ�ി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.
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05.02.2014 �തൽ 04.02.2015

വെര ൈലസൻസ് ഫീ
538.20X682.84=367504/-

05.02.2015 �തൽ 04.02.2016

വെര ൈലസൻസ് ഫീ
367504X10% +367504 =404254/-

05.02.2016 �തൽ 04.02.2017

വെര ൈലസൻസ് ഫീ
404254X10% +404254 =444679/-

2016-17 വർഷ�ിൽ

ഈടാേ�� ൈലസൻസ് ഫീ
444679/-

സർവീസ് ടാ�് (15%) 66702/-

ആെക 511381/-

ഈടാ�ിയ �ക

418884/-�പ

(ഡി.ഡി. നം.326858, തീയതി 09.03.2017,

ഡി.ഡി.നം.194239, തീയതി 15.03.2017)

ഈടാേ�� �ക 511381/-�പ

ന�ം 92497/-�പ

ന�ം  വ�  �ക  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ  ഒ��  വ�േ��താണ്.  �ൻ  വർഷ�ളിൽ  ന�ം  വ�  �ക  പിഴ  സഹിതം
ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി� വിവരം അറിയിേ��താണ്.
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ഭാഗം-3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1  സർവകലാശാല ��് - �ി�ിംഗ് െമഷീൻ റി�യറിംഗ് �ക തട�െ����.
264350/- �പ

    എ�്.എം.ടി , എസ്.ഒ.എം 136 േമാഡലി�� ഡബിൾ ഡ�ി ഓെ��് �ി�ിംഗ് െമഷീൻ

റി�യർ െച��തിനായി 264350/- �പ 28-10-16 െല �.ഒ നം. Ad.B IV (CP)/01/876/16

�കാരം �ൻ�റായി �ീ.എസ്.രാജേശഖരൻ , �സ് ���ിെ� േപരിൽ അ�വദി�ക�ം

8-11-16  െല െച�് നം.  208428 �കാരം 125000/-  �പ,  20-1-17  െല െച�് നം.  782701

�കാരം  134063/-  �പ,  നി�തിയിന�ിൽ  5287/-  �പ  ഇ�കാരം  ടി  �ക

െചലവഴി�ക�ം  െച�ി��്.  െമഷീൻ  റി�യറിംഗിനായി  �റ�  നിര�്  ക�ാ�്  െച�

എസ്.എൻ എ�ിനീയറിംഗ് എ� �ാപന�ിനാണ് നൽകിയിരി��ത്. 16-12-16 െല ടി

�ാപന�ിെ�  ബിൽ  നം.  0209  �കാരം  സാധന  വില�ൾെ�െട  െമഷീനിെ�

റിേ�ാൈത�ാട്  വിമൻസ്  േഹാ�ൽ േകാ�ൗ�ിൽ പരസ�േബാർഡ്  �ാപി�്  പരസ�ം

�ദർശി�ി��തിനായി  �ടിയ നിര�്  ക�ാ�്  െച� സാൻ ക��ണിേ�ഷൻസ് ജവഹർ

നഗർ  എ�  �ാപന�ിന്  അ�മതി  നൽകി  കരാർ  വ�ി��്.  05.02.2014-ൽ

�ാപന�മായി  ഏർെ��  കരാർ  �കാരം  682.84  ��യർ  മീ�ർ  വി�ീർ��ിൽ

�ാപി��തിന്  ��യർ  മീ�റിന്  538.20  �പ  നിര�ിൽ  ൈലസൻസ്  ഫീസ്  ��്

വർഷേ��് അ�മതി നൽകി.  ഇ�കാരം നി�യി� ൈലസൻസ് ഫീസിൽ �തിവർഷം

10%  വർ�നവ്  കണ�ിെല��ാ�ം  സർവീസ്  ടാ�്  ഉൾഫി�ിംഗ്  ചാർജിനാണ്  �ക

അ�വദി�ത്. ���ി�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1.െമ�ാനി�ൽ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം അ����ണി�ാവശ�മായ എ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ിയി�.

2.േ�ാർ  പർേ�സ്  മാന�ലിന്  വി��മായി  െട�ർ  �ണി��തിന്  പകരം  ക�േ�ഷൻ

�ണി�കയാ��ായത്.
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3.റി�യർ  െച�്  ഉപകരണം  ��മ�താ�ിയതായി  ബ�െ��  വിവരം  സാേ�തിക

ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���ിയി�ി�.

4.�ാപനം �ക ൈക��ിയ�മായി ബ�െ�� അംഗീ�ത ൈക��് േരഖ ഹാജരാ�ിയി�.

5.ആെക  അട�ലിെ�  40%  �ക  മാ�മാണ്  �ാപനം  അഡ�ാൻസായി  ആവശ�െ��ത്

എ�ാൽ  അധികം  �കയാണ്  അഡ�ാൻസായി  നൽകിയത്.  264350/-  �പ�െട  40%

�കയായ 105740/- �പ അ�വദി��തിന് പകരം 125000/- �പയാണ് അഡ�ാൻസായി

അ�വദി�ത്.

6.അ����ണി നട�ിയ �ാപന�മായി കരാറിേലർെ��ി��ി�.

    േമൽ വിവരി� അപാകതക�െട അടി�ാന�ിൽ അ����ണി�ായി െചലവഴി�

2,64,350/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-2  �ി�ിംഗ് േജാലികൾ സ�കാര� ��കൾ�് നൽകിയത് 60034/- �പ
തട�െ����

    സർവകലാശാലയിെല �ി�ിംഗ് േജാലികൾ നിർവഹി�ാ�� ��ിൽ �ി�ിംഗിനായി

നൽകിയ  േജാലികൾ  �റേമ��  സ�കാര�  ��കൾ�്  നൽകി  �കകൾ

െചലവഴി�ിരി��തായി  ക�.  2016-17  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ േക��ിൽ നി�ം ��ിൽ

ഏൽ�ി� �ി�ിംഗ് േജാലികൾ സ�കാര� ��ിൽ നൽകി . വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

��ിെ� േപര്
ബിൽ

നം./തീയതി
അ�വദി�

�ക

1
എസ്.െക ഓഫ്

െസ�് �ിേ��്,കാര�വ�ം
2/2016-17,17-3-17 34831/-

2
എസ്.പി.െക ഓഫ്െസ�് �ി�ിംഗ് വർ�്സ്,
തി�വന��രം

1/2016-17,1-3-17 25203/-

ആെക 60034/-
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സർവകലാശാല ��ിൽ വർ�് ഓർഡർ സ�ീകരി� വർ�കൾ സ�കാര� �ാപന�ിൽ

ഏൽ�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ിയി�. േമൽ �ാപന�ളിൽ നി�ം �ി�ിംഗ്

േജാലികൾ�ായി  ക�േ�ഷൻ  �ണി�തിെ��ം  ,  സ�ീകരി�തിെ��ം,

കരാറിേലർെ��തിെ��ം  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�.വിവര�ൾ  ആരാ�്  നൽകിയ

ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്(നം.12,  21.08.2017)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.േമൽ�ാരണ�ളാൽ

സ�കാര� ഏജൻസികളിൽ �ി�ിംഗ്  നട��തിന് െചലവഴി� 60,034/- �പ ഓഡി�ിൽ

തട�െ����.

3-3  ഇ�േണാമി�് വ��് - േജർണ�കൾ ലഭി�ി�ി� – 3000/- �പ�െട െചലവ്
തട�ം െച��.

േകരള  സർവകലാശാല  ഇ�േണാമി�്  വ��ിൽ  �ി�്സ്  പ�ിേ�ഷൻസ്  ൈ�വ�്

ലിമി�ഡ്, ന�ഡൽഹി എ� �ാപന�ിെ� 08.04.2016-െല Pro/1601 ന�ർ ഇൻേവായ്സ്

�കാരം �ാപനം ക�ാർ�ർലി ഇഷ� െച�� െ�ാഡ�ിവി�ി എ� േജർണലിെ� 01.04.2015

�തൽ 31.03.2016 വെര�ം (േവാള�ം 56), 01.04.2016 �തൽ 31.03.17 വെര (േവാള�ം 57)-��

േജർണ�കൾ�ായി 3000/-�പ വാർഷിക നിര�ിൽ ര�് വർഷേ��ായി ഡിമാ�് െച�

6000/-�പ  30.11.16-െല  399695  ന�ർ  െച�്  �കാരം  ഒ��ിയി��്.  ഇ�േണാമി�്

വ��ിെല  േജർണ�ക�െട  േ�ാ�്  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  2015-16  വർഷെ�

േജർണ�കൾ  വരവ്  വ�ി�ി�.  േജർണ�കൾ  വരവ്  വരാ�  സാഹചര��ിൽ  ഈ

ഇന�ിൽ െചലവ് െച� 3000/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�ം െച��. േജർണൽ

ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-4  േ�മനിധി വിഹിതം ഒ��് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�

മരാമ�്  ���ികളിൽ  കരാ�കാരിൽ  നി�ം  ഈടാ��  നിർ�ാണെതാഴിലാളി

േ�മനിധി  വിഹിതം  നിർ�ാണെതാഴിലാളി  േ�മനിധി  േബാർഡിൽ  ഒ���തിെ�
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േരഖകൾ  ��ി��ി�.  ആയതിനാൽ  ഫ�്  വിഹിതം  ഒ��ിയതിെ�  നിജ�ിതി

അറിയാൻ കഴി��ി�. 2016-17 വർഷം ഓേരാ മാസ�ം േ�മനിധി േബാർഡിേല�് അയ�

ലി�് �കാരം 20,03,053/- �പ വിവിധ കരാ�കാരിൽ നി�ം ഈടാ�ിയതായി കാ��.

ഈ  �ക�െട  രസീേതാ  ൈക��്  വിവരേമാ  വാ�ി  ��ി�ി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്

നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.16 / 22-9-17 �� മ�പടിയിൽ നിർ�ാണെതാഴിലാളി

േ�മനിധി  േബാർഡിൽ  നി�ം  രസീ�കൾ  കി�ാറിെ��ം  വ�ം  വർഷ�ളിൽ  രസീത്

ലഭ�മാ�ാെമ�മാണ് മ�പടി നൽകിയിരി��ത്. േ�മനിധിവിഹിതം അടവാ�ിയതിെ�

േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

3-5  െവർ�ി�ൽ എ�്െ�ൻഷൻ ഓഫ് േഗാൾഡൻ �ബിലി ൈല�റി ബിൽഡിംഗ്,
കാര�വ�ം - പ�തി നട�ി�് അപാകതകൾ -350556/- �പ നിരാകരി��.

കാര�വ�ം  ക�ാ�സിെല  േഗാൽഡൻ  �ബിലി  ൈല�റി  ബിൽഡിംഗിെ�  െവർ�ി�ൽ

എ�്െ�ൻഷൻ  എ�  മരാമ�്  ���ി  നിർദി�  സമയപരിധി��ിൽ

�ർ�ീകരി�ി��ി�.  ആയതിന്  നിയമാ��തമായ  ൈഫൻ  ഈടാ��തി�ം  വീ�

വ��ിയി��്.മാ�മ�  കരാറിന്  വി��മായി  സാേ�തിക  സഹായം  അ�വദി�തിന്

�മരഹിതമായി �ക െചലവഴി�ക�ം െച�ി��്. വിശദവിവര�ൾ �വെട വിവരി��.

i) കരാർ ഏജൻസി
�ീൽ ഇൻഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് ,��ർ

(സിൽ�് )

ii പി.എ.സി �ക 2,09,01,957/-

iii എ�ിെമ�് തീയതി 23.01.2014

iv ���ി കാലാവധി 12 മാസം

v ൈസ�് ൈകമാറിയ തീയതി 19.02.2014

vi
���ി �ർ�ിയാേ��

തീയതി
18.02.2015
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vii
���ി �ർ�ിയാ�ിയ

തീയതി
04.11.2016

viii
കാലതാമസം വ��ിയ

കാലയളവ്
17 മാസം 26 ദിവസം

ൈഫനൽ ബിൽ

ആെക ���ി �ല�ം 1,55,72,220.26/-

�റ�ക

3% െട�ർ �റവ് 4,67,166.61/-

ആെക 1,51,05,054/-

�റ�ക

�ൻ ബി�കൾ �കാര�� �ക 80,63,273/-

ആെക 70,41,781/-

�റ�ക

റീെടൻഷൻ 7,04,178/-

േ�മനിധി വിഹിതം 70,418/-

ആദായനി�തി 1,40,836/-

ൈഫൻ 2,05,000/-

ആെക 11,20,432/-

കരാ�കാരൻ നൽകിയ �ക
59,21,349/-(െച�് നം.7041781,

തീയതി-31.03.2017)
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1.ൈഫൻ കണ�ാ�ിയതിെല അപാകതകൾ – ന�ം 3,40,556/-�പ

പണി �ർ�ീകരിേ�� തീയതി 18.02.2015

പണി �ർ�ീകരി� തീയതി 04.11.2016

കാലതാമസം വ��ിയ കാലയളവ് 17 മാസം 26 ദിവസം

    ���ിയ പി.ഡബ്ള�.ഡി മാന�ൽ 2012 ഖ.2112, ഖ.2112.1 എ�ിവ �കാര�� വ�വ�കൾ

പാലി�കേയാ  പിഴ  ഈടാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  ആെക  ഒ�  വർഷകാലാവധിയാണ്

���ി�് ബാധകമാ�ിയത്.  ആകയാൽ  പരമാവധി  6  മാസം മാ�മാണ് അധികമായി

അ�വദി�ാ��ത്. ഇതിന് വി��മായി 17 മാസം 26 ദിവസം അ�വദി�് നൽകി. പണി

കാലാവധി��ിൽ  �ർ�ീകരി�ാതി��തിന്  കരാ�കാർെ�തിെര  യാെതാ�

നിയമനടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

കരാർ കാലാവധി ദീർഘി�ി�തിന് താെഴ വിവരി�ം �കാരം ൈഫൻ ഈടാ�ാ��താണ്.

ആദ� ദീർഘി�ി�ൽ കരാർ കാലാവധി�െട 25% അതായത് 3 മാസേ��് കരാർ �ക�െട

1% പരമാവധി 50,000/-

�ടർ��  ദീർഘി�ി�ലിന്  3  മാസം  വീതം  നാ�  തവണകളായി  കരാർ  �ക�െട  2%

പരമാവധി 1,00,000/- �പ വീതം 4,00,000/-

ബാ�ി�� 56 ദിവസേ��് 95556/- (100000 X 56/90)

ആെക ൈഫൻ ഈടാേ��ിയി��ത് – 5,45,556/-

ൈഫൻ ഈടാ�ിയത് – 2,05,000/-

ന�ം – 3,40,556/-

2.  സാേ�തിക  സഹായ�ിന്  �തിഫലം  നൽകിയത്  –  10000/-  �പ  ഓഡി�ിൽ

നിരാകരി��.

    സാേ�തിക  ൈവദഗ്ധ�ം  ഏെറ��  �ാപനമായ  സിൽ�്  കരാ�കാരായിരിെ�

സാേ�തിക  സഹായം  നൽകി  എ�  കാരണ�ാൽ  െ�ാഫഷണൽ  ഫീയിന�ിൽ
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�ീ.ഹരിഹര  ��മണി  എ� വ��ി�്  10000/-  �പ നൽകി.(െചലവ�മതി  �.ഒ  നം.

പി.എൽ.ജി/1495/2014  തീയതി  -  19-10-16).  െട�ർ വ�വ� ഖ�ിക നം.  37  �കാരം

കരാ�കാരൻ  സ��ം  െചലവിൽ  തെ�  സാേ�തിക  സഹായ�ിനാവശ�മായ

എ�ിനീയറിംഗ്  ഉേദ�ാഗ�െര  നിേയാഗി�ണെമ�്  വ�വ�  െച�ി��്.ഇതിന്

വി��മായി  �ക  നൽകിയതിന്  വിശദീകരണം  നൽേക�താണ്.�ക  ൈക��ിയ�മായി

ബ�െ�� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�.

ൈഫൻ �റവായി  ഈടാ�ിയത്  �ലം  ന�ം വ��ം ,സാേ�തിക സഹായ�ിന്

�തിഫലം നൽകിയതിന് അധികം െചലവഴി��മായ 3,50,556/-�പ (10000/-+340556/-)

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��. ടി �ക ഉ�രവാദിയായ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറിൽ നി�ം

ഈടാേ��താണ്.

3-6  സർവകലാശാല െചയ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമ�

സർ�ാർ/സർ�ാരിതര  സ��  സംഘടനകൾ  എ�ിവരിൽ  നി�ം  േകാർ�സ്  ഫ�്

സ�ീകരി�്  സർവകലാശാലയിൽ  വിവിധ  െചയ�കൾ  �ാപി�ി��്.  ��ത  വ��ികൾ

സ�ഹ�ിന്  നൽകിയി��  സംഭാവനക�െട  �രണാർ�ം  ആശയ�ചാരണം  നട�ക

എ�  ഉേ�ശേ�ാെട  �ാപി�ി�ളള  െചയ�കൾ  അതിെ�  ല��ം  ൈകവരി��തിന്

േവ��  �വർ�ന�ൾ  നട�ിയി�ി�ാ�തായി  കാ��.  വിവിധ  െചയ�ക�േട�ം

അവ�െട �വർ�ന��േട�ം വിശദാംശം �വെട േചർ��.

1. മഹാ� അ��ാളി െചയർ

    േകരള  സർ�ാർ  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  അ���തയിൽ  25  ല�ം  �പ

േകാർ�സ്  ഫ�്  നി�യി�്  11.03.2009  ൽ ആരംഭി�താണ്.  ടി  െചയർ  �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിന്  േകരള  സർവകലാശാല  ചരി�വിഭാഗം  വ��്  േമധാവിെയ

ഡയറ�റായി  െതരെ���്  വ��ിെ�  �മതലയിലാണ്  െചയർ  �വർ�ന�ൾ

നട�െ���ത്.
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�ാപിത ല���ൾ

1. സാ�ഹ� പരി�ർ�ാവായ അ��ാളി�െട ആശയ�െള �ചരി�ി�ക

2. ദളിത�െട അവകാശസംര�ണം സംബ�ി�് ഗേവഷണ�ൾ നട�ക

3. സാ�ഹ� നീതി, �ല�ത എ�ീ മ�ഷ�ാവകാശ വിഷയ�ളിൽ പരിശീലന�ൾ

സംഘടി�ി�ക.

        2008-09 വർഷ�ിൽ ആരംഭി� െചയറിൽ നാളി�വെര 4 വർഷ�ളിലായി ഓേരാ

െസമിനാർ  വീതമാണ്  സംഘടി�ി�ാനായി��ത്.  സംഘടി�ി�  പരിപാടിക�െട

വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വർഷം �വർ�നം െചലവ്

2008-09
�ിദിന  േദശീയ  െസമിനാർ

ഉദ്ഘാടനേ�ാട�ബ�ി�്
1,45,936

2010-11 �ിദിന േദശീയ െസമിനാർ 2,24,118

2014-15 �ിദിന അ�ർേദശീയ െസമിനാർ 2,84,798

2016-17 ഏകദിന െസമിനാർ 15,854

ആെക 670706/-

െചയർ �ാപി�് എ�്  വർഷേ�ാളമാെയ�ി�ം ഉേ�ശ�ം സാ�ാത്കരി��തിന് േവ�

പരിശീലന�ൾ നട��തിേനാ, ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ ഏെ����തിേനാ യാെതാ�

നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ി�.
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2. വി.െക ��മാരൻ നായർ െചയർ

     ��ഖ പാർലെമേ�റിയനായ �ീ.വി.െക ��മാരൻ നായ�െട �രണാർ�ം സർ�ാർ,

പാർലെമ�റി  വ��ിെ�  അധ��തയിൽ  17.10.2006-ൽ  5  ല�ം  �പ  േകാർ�സ്

ഫേ�ാ��ടി  �ാപിതമായതാണ്  പി.െക.��മാരൻ  നായർ  െചയർ.  െപാളി�ി�ൽ

സയൻസ്  വ��ിെ�  കീഴിൽ  വ��്  േമധാവി  ഡയറ�റായി��  സമിതിയാണ്  െചയർ

�വർ�ന�ൾ നട��ത്.

�ാപിത ല���ൾ

1. �വജനതയിൽ പാർലെമ�റി കാര��ളിൽ അവേബാധം ��ി�ക

2.  പാർലെമ�റി  വിഷയ�മായി  ബ�െ��  െസമിനാ�കൾ,  വർ�്േഷാ�കൾ  എ�ിവ

സംഘടി�ി�ക

3.  പാർലെമ�റി  ജനാധിപത�ം,  പൗരാവകാശം  എ�ീ  വിഷയ�ളിൽ  ഗേവഷണ

�വർ�ന�ൾ നട�ക.

െചയർ  �വർ�നം  ആരംഭി�്  10  വർേ�ാളമാെയ�ി�ം  3  വർഷ�ളിൽ  മാ�ം

നാമമാ�മായ  െസമിനാർ  സംഘടി�ി�ക  മാ�മാണ്  െച�ി��ത്.  വിശദാംശം  �വെട

േചർ��.

വർഷം �വർ�നം െചലവ്

2006-07 േദശീയ െസമിനാർ ഉദ്ഘാടനം 8,278

2007-08 ദ�ിദിന െസമിനാർ 17,765

ആെക 26,043/-

    ഇേതാെടാ�ം ഡയറ�ർ�് േഹാണേററിയം ഇന�ിൽ 4000/-�പ�ം െചലവഴി�ി��്.
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പാർലെമ�റി  കാര��ളിൽ  ജനതയിൽ  അവേബാധം  ��ി���  യാെതാ�

�വർ�ന�ം നട�ിയി�ി�.

3. അംേബദ്കർ െചയർ

    ഭരണപരി�ർ�ാവായ  ബി.ആർ  അംേബദ്ക�െട  േപരിൽ  പ�ികജാതി

വികസനവ��ിെ�  അധ��തയിൽ  സർവകലാശാല  നിയമവ��ിെ�  �മതലയിൽ

08.09.2005-ലാണ്  5  ല�ം  �പ  േകാർ�സ്  ഫേ�ാ��ടി  അംേബദ്കർ  െചയർ

�ാപിതമായത്.

�ാപിത ല���ൾ

1.  മ�ഷ�ാവകാശം,  സാ�ഹ�  നീതി  �ട�ിയ വിവിധ  േമഖലകളിൽ േഡാ.അംേബദ്ക�െട

സംഭാവനകെള ആധാരമാ�ി െസമിനാർ, സിേ�ാസിയം �ട�ിയവ സംഘടി�ി�ക.

2.  േഡാ.ബി.ആർ അംേബദ്ക�െട സമ� സംഭാവനകൾ വിശകലനം െച�്  പഠന�ൾ�ം

ഗേവഷണ�ൾ�ം േവ� േ�ാ�ാഹനം നൽ�ക.

    ഒ�  പതി�ാ�ിേലെറയായി  െചയർ  �വർ�നം  ആരംഭി�ി�െ��ി�ം  യാെതാ�

�ിയാ�ക  �വർ�ന��ം  നാളി�വെര  നട�ിയി�ി�.  നട�ിയ  �വർ�ന��െട

വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വർഷം �വർ�നം െചലവ്

2006-07 െചയർ ൈല�റി �ാപി�ൽ 35,091

2014-15 �ഭാഷണം സംഘടി�ി�ൽ 30,000

2016-17 �ഭാഷണം സംഘടി�ി�ൽ 1,00,000

ആെക 1,65,091/-

     േകരള  സർവകലാശാലയിൽ  �ാപി�ി��  ടി  ��്  െചയ�ക�േട�ം  ഉേ�ശ�ം
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സാ�കരി��തായ യാെതാ� �വർ�ന��ം നാളി�വെര നട�ിയി�ി�. െചയ�ക�െട

നിർ�ീവാവ�  പരിഹരി��തിന്  �ിയാ�കമായ  ഇടെപട�കൾ  സർവകലാശാല

അധി�ത�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാേക�താണ്.

3-7  െസമിനാർ നട�ിയ�മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി� – 50,000/-�പ
തട�െ����

ജിേയാളജി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ െഫ�വരി 2016-ൽ "Recent Trends in the Tectonics

of Peninsular India” എ� വിഷയെ� ആധാരമാ�ി നട�ിയ െസമിനാ�മായി ബ�െ��്

േകരള  സർ�ാർ  �ാപനമായ  േകരള  േ��്  കൗൺസിൽ  േഫാർ  സയൻസ്,

െടേ�ാളജി&എൻവേയാൺെമ�്  ധനസഹായമായി  50,000/-�പ േഡാ.രാേജഷ്  ര�നാഥ്,

അസി��്  െ�ാഫസർ,  ജിേയാളജി  വ��ിന്  നൽകിയി��്.  26.11.2016-െല  െച�്

നം.898785  �കാരം  ടിയാൾ  �ക  ൈക��ിയി��്.  െചല�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ

ഹാജരാ�ാൻ  െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.  69/16-17  �േഖന  ആവശ�െ�െ��ി�ം

െചല�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ  ഓഡി�ിൽ  ഹാജരാ�ിയി�.  േരഖകൾ

ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ െചലവ് �ക 50,000/-�പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-8  േഡ�ാ െസ�ർ �ാപനം - പ�തി നട�ി�ിെല അപാകതകൾ

    �ണിേവ�ി�ിയിൽ േഡ�ാ െസ�ർ �ാപി��തിനായി 26.04.2013-െല െമേ�ാറാ�ം

ഓഫ്  അ�ർേട�ിംഗ്  �കാരം  എ.ജി.സി  െന�്വർ�്  ,  െചൈ�  എ�  �ാപനെ�

ഏൽ�ി�.  കരാർ  ഒ�ി�്  14  ദിവസ�ിനകം  ���ി  ആരംഭി�്  90  ദിവസ�ിനകം

�ർ�ിയാ�ാനായി��  വ�വ�.  15.05.2013-െല  വർ�്  ഓർഡർ  �കാരം

94,51,444.86/-�പ�് ���ി ഏെ���.

    വർ�് ഓർഡർ നൽകിയതിെന�ടർ�് 21.08.2013 വെര �ാപനം സമയം ആവശ�െ��.

എ�ാൽ  �ാപനം  പണി  �ർ�ീകരി��തിന്  നടപടിെയാ�ം  സ�ീകരി�ി��ി�.

ക���ർ െസ�ർ ഡയറ��െട നിർേ�ശെ��ടർ�് േ�ാജ�് േകാ�ിെ� 40% �കയായ

37,80,578/-�പ  �ാപന�ിന്  നൽകി.  (U.O.No.Pl.A1/Ad.Misc/1C/KU  Poetal/12  തീയതി
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30.12.2014) ബാ�ി �ക ആവശ�െ��െകാ�് �ാപനം നൽകിയ 24.08.2015 െല ക�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ  ക���ർ  െസ�ർ  ഡയറ�ർ  നട�ിയ  ��പരിേശാധനയിൽ  പ�തി

നട�ി�ിൽ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കെ��ി.

1.  ഓേ�ാമാ�ിക്  ഡീസൽ  ജനേറ�ർ,  ഫയർ  അലാറം,  വാ�ർ  ലീ�്  ഡി��ർ  �ട�ിയവ

�ാപി�ി�ി�ാ�താ�ം �ാപി�ി��വയിൽ തെ� ധാരാളം അപാകതകൾ ഉ�താ�ം,

േഡ�ാ  െസ�റിൽ  ഒ��ിയ  അടി�ാന  സൗകര��ൾ  എ�ാം  തെ�  �ർ�മാ�ം

ഉപേയാഗ�മായ  അവ�യില�.  26.11.2015-െല�ം,  29.04.2016-െല�ം  ക�്  �കാരം

എ.ജി.സി  എ�  �ാപനെ�  വിവരം  അറിയിെ��ി�ം  �ാപനം  ക�്  ൈക��ിയ�

േപാ�മി�. 30.06.2016 നകം ബാ�ി പണികൾ �ർ�ീകരി�ാെമ�ം, ബാ�ി നൽകാ��

58.87 ല�ം �പ നൽകണെമ�ം 01.06.2016 െല ക�് �േഖന �ാപനം അറിയി�ി��്.

എ�ാൽ പണികൾ നാളി�വെര �ർ�ിയാ�ിയി�ി�.

    േഡ�ാ  െസ�റിൽ  �ാപി�ി��  ഉയർ�  സാേ�തിക  വിദ�  �േയാജനെ����

ഉപകരണ�ളാകയാൽ  അവ�െട  െമയി�നൻസ്,  പരിപാലനം,  �ൻ  കരാ�കാർ  ബാ�ി

നി��ിയ  �വ�ി  �ർ�ീകരണം  എ�ിവ�ായി  െകൽേ�ാണിൽ  നി�ം  കരാർ

�ണി�ാൻ ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവി�. 20.09.2016-ൽ ടി ���ി 60,26,000/-�പ�്

�ർ�ീകരി��തിന്  െകൽേ�ാൺ  ഓഫർ  നൽകി.  െനേഗാസിേയഷെന�ടർ�്  5%

�റ� നിര�ിൽ 57,24,700/-�പ�് ���ി നട�ാൻ സ�തി�.

    കരാർ  വ�വ� ലംഘി�്  എ.ജി.സി  െന�്വർ�്  ���ി �ർ�ീകരി�ി�.  ���ി

നട�ിയതിെ�  വിശദമായ  പരിേശാധന  നട�ിയി�ി�.  കരാർ  ലംഘി�തിനാൽ

കരാ�കാരനിൽ  നി�ം  നൽകിയ  �ക  പലിശ  സഹിതം  ഈടാേ���ം,  ടിയാെ�

നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ ���ി െകൽേ�ാണിെന ഏൽ�ിേ���മാണ്. ആയതിനായി

സ�ീകരി�  നടപടിക�െട  വിശദാംശ�ൾ  ഓഡി�ിൽ  അറിയിേ��താണ്.  വിവര�ൾ

ആരാ�് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
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3-9  �.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� �ിരം അധ�ാപകർ�്
വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക��ിെല െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ പരീ�ാ
�ല�നിർ�യ�ിന് 2,63,240/- �പ �തിഫലം നൽകിയത് അംഗീകരി��ി�

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  ഉ�രവ്  ന�ർ  171/1999/തീയതി  21.12.1999  �കാരം

സർവകലാശാല  അധ�ാപകർ  നിർവഹിേ��  കടമകൾ,  കർ�വ��ൾ  േസവനേവതന

വ�വ�കൾ  നിർ�യി�്  ഉ�രവായി.  ��ത  ഉ�രവിൽ  വിദ�ാർ�ിക�െട  വിവിധ

പരീ�ാ �ല�നിർ�യം അധ�ാപക�െട കർ�വ��ിെ� ഭാഗമാെണ�് ��ാവി�ി��്.

31.01.2011-ൽ  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  �റെ��വി�  5/2011  എ�  ഉ�രവിൽ  ൈ�വ�്

രജിേ�ഷൻ  ഒഴിെക��  വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ�ല�നിർ�യം  അധ�ാപക�െട

ഔേദ�ാഗിക  കർ�വ��ിെ�  ഭാഗമാെണ�ം  ആയതിനാൽ  �േത�ക  �തിഫലം

നൽേക�തിെ��ം വ��മാ�ിയി��്.  �.ജി.സി  �െട മാർഗനിർേദശ�ളി�ം പരീ�ാ

�ല�നിർ�യം  അധ�ാപക�െട  കർ�വ��ിെ�  ഭാഗമാെണ�്  വ��മാ�ക�ം

െച�ി��്.  14.08.2013-െല  സി�ിേ��ിെ�  തീ�മാന�കാരം  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട

�ല�നിർ�യ�ിന്  �തിഫലം  നൽേക�തിെ��ം  തീ�മാനി�ി��്.  21.12.2016-െല

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  ഉ�രവ്  ന�ർ  26/2016  �കാരം  �.ജി.സി  െ�യിലിൽ

ശ�ളം പ�� അധ�ാപകർ�് പരീ�ാ�ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം തിരിെക

ഈടാ�ണെമ�് നിർേദശം നൽകിയി���്.

         �.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക��ിെല അധ�ാപകർ�്

��തേക��ിെല  തെ�  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട  വിവിധ  പരീ�ക�െട

�ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം അ�വദി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ

നം.
അധ�ാപകെ� േപര്

�തിഫലം

നൽകിയതിെ� ഉേ�ശ�ം

വൗ�ർ ന�ർ

�ക

അ�ദി�ാ�

�ക

1

േഡാ.രാജൻ.ടി.െക

അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ,

എം.എ ഹി�റി�െട

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

CB No. 37/16-17,

12170
10160
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വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

�തിഫലം 1016

എ��ിന്

10/-�പ നിര�ിൽ

10,160/- �പ നൽകി.

2

േഡാ.ആർ.ഷീജ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ധനതത�ശാ�ം

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 1928

എ��ിന് 10 �പ

നിര�ിൽ 19280/-�പ

നൽകി.

CB No.

46/16-17, 19280
19280

3

േഡാ.രാജൻ.ടി.െക

അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ,

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ

ഹി�റി�െടഅസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ�തിഫലം

1016 എ��ിന്10 �പ

നിര�ിൽ 10160�പ

നൽകി.

CB

No58/16-1712170
10160

4

േഡാ.സീന�്

അസി��്

െ�ാഫസർ

ഡയറ�ർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എസ്.സി

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 1856

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 18560 �പ

നൽകി.

CB No. 67B

/16-17, 83,550
18560

5 േഡാ.�ജ.എസ് എം.എ മലയാളം CB No. 53 8400
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അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

2014-16െ� െറേ�ാൺസ്

ഷീ�് ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 840

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 8,400/- �പ

നൽകി.

/16-17, 22,960

6

േഡാ.എസ്.നസീബ്

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ മലയാളം

2014-16െ� െറേ�ാൺസ്

ഷീ�് ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 1456

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 14560/-�പ

നൽകി.

CB No. 53

/16-17, 22,960
14560

7

േഡാ.ഷീജ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

ഒ�ാംവർഷ

ധനതത�ശാ��ിെ�

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

64എ��ിന് 10 �പ

നിര�ിൽ 640/-�പ

നൽകി.

CB No.

54/16-17,

42,140

640

8

േഡാ.ലാൽ.സി.എ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

എം.എ ഇം�ീഷ്

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 1936

എ��ിന് 10/- �പ

CB No.

54/16-17,

42,140

19360
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സർവകലാശാല
നിര�ിൽ 19,360/-�പ

നൽകി.

9

േഡാ.പി.ജയ�മാർ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഇം�ീഷ്

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 2214

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 22140/-�പ

നൽകി.

CB No.

54/16-17,

42,140

22140

10

േഡാ.േറാസ് േമരി

േജാർജ്

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഇം�ീഷ്

െറേ�ാൺസ്ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 136

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ1360/-�പ

നൽകി.

CB No.

54/16-17,

42,140

1360

11

േഡാ.�ഷാഖ്

അഹ�ദ്

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ മലയാളം

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 1240

എ��ിന് 40/- �പ

നിര�ിൽ 12,400/- �പ

നൽകി.

60/16-17,

47,440
12,400

12
േഡാ.അജിത.എസ് എം.എ പ�ിക് 60/16-17,

640
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അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

അ�ിനിേ�ഷൻ

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 64

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 640/- �പ

നൽകി.

47,440

13

േഡാ.അജിത.എസ്

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ പ�ിക്

അ�ിനിേ�ഷൻ

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം

408എ��ിന് 10/-

�പ നിര�ിൽ 4080/-

�പ നൽകി.

60/16-17,

47,440
4080

14

േഡാ.എസ്.േവ�

േമാഹൻ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഹി�റി

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം

1760എ��ിന് 10/-

�പ നിര�ിൽ

17600/-�പ നൽകി.

60/16-17,

47,440
17600

15

േഡാ.ആഷ.വി

അസി��്

െ�ാഫസർ

എം.എ േസാേഷ�ാളജി

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

CB No.

60/16-17,

47,440

6320
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വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

�തിഫലം 632

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 6320/-�പ

നൽകി.

16

േഡാ.സീന�്

അസി��്

െ�ാഫസർ

ഡയറ�ർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

ബി.എസ്.സി

മാത്സിെ�

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം

438എ��ിന് 10/-

�പ നിര�ിൽ

4380/-�പ നൽകി.

CB No. 71/16-17,

4860
4380

17

േഡാ.ദീപക്.െക.ആർ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഹി�ി (I Year)

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 160

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 1600/-�പ

നൽകി.

CB No.

58/16-17,

94,360

1600

18

േഡാ.രാജൻ. ടി.െക

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഹി�ി

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം

304എ��ിന്

10/- �പ നിര�ിൽ

CB No.

58/16-17,

94,360

3040
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3040/-�പ നൽകി.

19

േഡാ.ദീപക്.െക.ആർ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഹി�ി

െറേ�ാൺസ് ഷീ�്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം

312എ��ിന്

10/- �പ നിര�ിൽ

3120/-�പ നൽകി.

CB No.

58/16-17,

94,360

3120

20

േഡാ.ഇ�.െക.വി

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.എ ഹി�ി

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 336

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 3360/-�പ

നൽകി.

CB No.

58/16-17,
3360

21

േഡാ.�ഷാഖ്

അഹ�ദ്

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.േകാം ൈഫനൽ

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 2000

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 20,000/-�പ

നൽകി.

CB No.

58/16-17,

94,360

20,000

22

േഡാ.വസ�്

േഗാപാൽ

അസി��്

എം.േകാം ൈഫനൽ

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

CB No.

58/16-17,

94,360

20,000
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െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

�തിഫലം 2000

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 20,000/-�പ

നൽകി.

23

േഡാ.ബാ�.വി

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.േകാം ൈഫനൽ

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 2208

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 22080/-�പ

നൽകി.

CB No.

58/16-17,

94,360

22080

24

േഡാ.�േരഷ് �മാർ

അസി��്

െ�ാഫസർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക�ം, േകരള

സർവകലാശാല

എം.േകാം ൈഫനൽ

അസെ��്

ഇവാ�േവഷൻ

�തിഫലം 2000

എ��ിന് 10/- �പ

നിര�ിൽ 20,000/-�പ

നൽകി.

CB No.

58/16-17,

94,360

20000

ആെക 2,63,240/-

�.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക��ിെല അധ�ാപകർ ഇ�കാരം

2,63,240/-  �പ  ച��കാരമ�ാെത  2016-17  കാലഘ��ിൽ  ൈക��ിയി��്.  സർ�ാർ

ഉ�ര�കൾ�ം  �.ജി.സി  മാർ�നിർേ�ശ�ി�െമതിരായി�ാണ്  2,63,240/-  �പ

നൽകിയി��ത്.  ഇ�ാര�ം  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  22/തീയതി  23.09.2017  �കാരം

വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക�ം  ഡയറ��െട  ��യിൽെ���ക��ായി.  ആയതിന്  നൽകിയ
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മ�പടിയിൽ  07.01.2012-െല  UO  Ad.Misc/IDE/2011  �കാരം  െവളിയിൽ  നി��

അധ�ാപക�െട �തിഫലം േപ�ർ ഒ�ിന്  3  �പയിൽ നി�് 10  �പയാ�ി വർ�ി�ി�

എ�  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�മായി  ബ�െ��ത�ാ�  മ�പടിയാണ്  ലഭ�മാ�ിയത്.

ആയതിനാൽ  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  �മവി��മായി  അ�വദി�  263248/-  �പ

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��.

3-10  റിേ�ാ ഡിജി�ൽ �ി�ർ വാ�ൽ അപാകതകൾ- 556263/-�പ�െട െചലവ്
തട�െ����

സർവകലാശാല  ��ിേല�്  റിേ�ാ  ഡിജി�ൽ  �ി�ർ  വാ��തിനായി  ��്  ���്

േപർ�്  7,56,263/-  �പ  �ൻ�റായി  31-3-15  െല  �.ഒ  നം.Pl.A1/1332/Press/15  �കാരം

അ�വദി�.  17-4-15  ൽ ടി  �ക ��ിെല പി.ഡി  അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി��.  അേത

തീയതിയിൽ  തെ�  റിേ�ാ  ഡിജി�ൽ  �ി�ർ  ഇൻ�ാൾ  െച�തായി  �ാ�്  രജി�റിൽ

േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാൽ  �ി�ർ  സെെ�  െച�  �ണിേവ�ൽ  ആേ�ാേമഷൻ

സർവീസസ് ,  തി�വന��രം എ� �ാപന�ിന്  �ി�ർ വിലയായി 5,56,263/-  �പ

അ�വദി�ത്  10.10.2016  ലാണ്.  �ി�ർ  വിലയായി  �ൻ�റായി  അ�വദി�  7,56,263/-

�പയിൽ  ബാ�ി  വ�  2,00,000/-�പ  തിരിെക  ഒ��കേയാ  �ൻ�ർ  �മീകരി�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�ി�.  വാ��മായി  ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട

േചർ��.

1.  �ി�ർ  വാ�ലിനായി  നി�ിത  െ�സിഫിേ�ഷൻ  നി�യി�്  സർവകലാശാല

അധി�തർ�്  റിക�ിസിഷൻ നൽകിയത്,  ഇത�സരി�്  െട�ർ �ണി�ത്,  െട�ർ അം

ഗീകരി�ത് എ�ിവ�മായി ബ�െ�� േരഖകെളാ�ം തെ� ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി�.

2.  21.06.2013  െല സർ�ലർ നം.  969/എ2/2047/എസ്.പി.ഡി �കാരം 21.06.2013  �തൽ

േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ നിർേ�ശ�ൾ സർവകലാശാല�് ബാധകമാ�ിയി��്. എ�ാൽ

��ത  നിർേ�ശ�ൾ  പാലി�ി�േ�ാ  എ�്  േരഖക�െട  അഭാവ�ാൽ  പരിേശാധി�ാൻ

സാധി�ി�ി�.

3.  �ി�ർ  വില  പരിേശാധി��തിന്  �ാപന�ിെ�  ഇൻേവായ്സ്,  ബിൽ  എ�ിവ
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ഹാജരാ�ിയി�.

4.  വാ�ിയ  െമഷീനിെ�  െ�സിഫിേ�ഷെ�  വിവരം,  നിലവിെല  അവ�  എ�ിവ

ഓഡി�ിൽ േബാധ�െ���ിയി�.

5.  െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാെത  േറ�്  േകാൺ�ാ�്  ഉ�  ഉൽപ�െമ�  നിലയിൽ

േനരി�്  പർേ�സ്  െച�കയായി��െവ�്  വാ�ാൽ  മ�പടി  നൽകിെയ�ി�ം  േരഖാ�ലം

നിർവഹണാധികാരി മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

6.  ��ത  ഉപകരണ�ിന്  േറ�്  േകാൺ�ാ�്  നിലവി�ാ�താകയാൽ  േനരി�്  വാ�ൽ

നട�ിയ നടപടി നീതീകരി���ത�.

7.  �ൻ�ർ അ�വദി�തിൽ നീ�ിയിരി�� 200000/-  നാളി�വെര തിരിെക ഒ��കേയാ

�ൻ�ർ �മീകരി�ാൻ നടപടിെയ��കേയാ െച�ി�ി�. ആയത് നിയമാ��തമായ പലിശ

സഹിതം തിരിെക ഒ�േ��താണ്.

    21.08.2017  െല ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  11  �കാരം ,വാ��മായി ബ�െ�� ഫയൽ

ഹാജരാ�ാ�ം,  �കളിൽ  വിവരി�  അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം  നൽകാൻ

ആവശ�െ�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.�ാപന�ിെ�  5,56,263/-  �പ

ൈക��ിയതായ  ൈക��്  േരഖ  മാ�മാണ്  വാ��മായി  ബ�െ��  േരഖയായി

��ി�ി��ത്.  േമൽ  അപാകതക�െട  അടി�ാന�ിൽ  556263/-  �പ�െട  െചലവ്

ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-11  െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സ് സ�ീ�ിംഗ്/�ീനിംഗ് ���ികൾ - അപാകതകൾ

േകരള  സർവകലാശാല  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിെല  സ�ീ�ിംഗ്  �ീനിംഗ്  ���ികൾ

ഏജൻസികൾ  �േഖന  കരാർ  വ�വ�യിലാണ്  നിർവഹി�േപാ��ത്.  2017  വർഷെ�

�ീനിംഗ് േജാലികൾ�ാ�� കരാറിനായി 23.11.2016-ൽ െട�ർ �ണി�. 5 ഏജൻസികൾ

െട�ർ സമർ�ി�തിൽ നി�ം �റ� നിര�്  ക�ാ�്  െച� ഏ�ാ വിഷൻ,  വാൻേറാഡ്

ജംഗ്ഷൻ എ� �ാപന�ിെ� െട�ർ അംഗീകരി�.  കരാർ  ഏെ��� ഏ�ാ വിഷൻ

എ� �ാപനം �തിമാസം 2,34,500/-�പ നിര�ാണ് ക�ാ�്  െച�ത്.  ഒ� വർഷമാണ്
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കരാർ  കാലാവധി.16  സ�ീ�ർമാെര  നിേയാഗി�ാണ്  �ാപനം  സ�ീ�ിംഗ്  േജാലികൾ

നിർവഹി�ിരി��ത്.െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിെല  ��വൻ  സ�ീ�ിംഗ്  േജാലിക�ം

നിർവഹി��തിനായി�ാണ്  കരാർ  �കാരം  ഏൽ�ി��ത്.  എ�ാൽ  ക�ാ�സിെല

സ�ീ�ിംഗ്  ഏരിയ  നി�യി�കേയാ,  എ�  സ�ീ�ർമാ�െട  ആവശ��െ��േതാ

നി�യി�ി�ി�. സ�ീ�ിംഗ് ഏരിയ നി�യി�് യഥാർ��ിൽ ആവശ�മായ സ�ീ�ർമാ�െട

എ�ം നി�യി�് ഒരാളിെ� േവതന�ിനായി കരാർ �ണി��തിന് പകരം യാെതാ�

മാനദ��മി�ാെത ഏജൻസി നി�യി�� കരാർ �ക അംഗീകരി�് നൽ�� �വണത

ആശാസ�മ�.

സർവകലാശാലയിൽ  നിലവി��  സ�ീ�ർ  ത�ികക�െട  എ�ം  ,  ഒഴി��വ

,താൽ�ാലികമായി നിയമി�വ എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം ആരാ�തിന് മ�പടിയായി

(എൻക�യറി  നം.100,10-11-17)  സ�ീ�ർ  ത�ികയിൽ  ആ�മിെ��  മ�പടിയാണ്

ലഭ�മാ�ിയത്.�ടർ  വർഷ�ളിെല�ി�ം  സ�ീ�ിംഗ്  ഏരിയ  നി�യി�്  ആവശ�മായ

സ�ീ�ർമാ�െട  എ�ം  കണ�ാ�ി  നിയമനം  നട��തി�ം  കരാറിേലർെ���തി�ം

��ിേ��താണ്.

3-12  െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് - ബാ�ിൽനി�് �ഷറിയിേല�് െച�് �േഖന
�ാൻ�ർ െച�� �ക യഥാസമയം തെ� �ഷറി അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�െ���
എ�് ഉറ�ാ�ണം

    േകരള സർവകലാശാല�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് നിേ�പ�ൾ�ായി �ഷറി

പ�ിക്  അ�ൗ�്(A/c  No:701010200004071)  ആരംഭി�ി��്.  ജീവന�ാരിൽനി��

സബ്�ിപ്ഷൻ  �ക  SBI  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�ക�ം  അതിൽനി�്  ജീവന�ാ�െട

അഡ�ാൻ�കൾ, പി.എഫ് േ�ാഷർ �ക എ�ിവ അ�വദി�ക�ം െച�വ�� രീതിയാണ്

നിലവി��ത്.  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽനി�ം  േമൽ  ആവശ��ൾ��  �ക അതത്  മാസം

പിൻവലി�േശഷം  ബാ�ി�ക  �ഷറി  അ�ൗ�ിേല�്  �ാൻ�ർ  െച��  രീതിയാണ്

അ�വർ�ി��ത്.  ബാ�ിൽനി�്  �ഷറിയിേല�്  �ാൻ�ർ  െച�െ���  �കകൾ

യഥാസമയം  തെ�  �ഷറി  അ�ൗ�ിേല�്  നിേ�പി�െ���ൈ��്
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ഉറ�വ�േ����്.

�മ നം �ാൻ�ർ െച� �ക െച�് നം/തീയതി TPA യിൽ െ�ഡി�് െച� തീയതി

1 10016510 295641/30.04.2016 06.06.2016

2 5021575 295494/04.05.2016 06.06.2016

�ാൻ�ർ  െച�െ���  �കകൾ  നിേ�പി�െ���തിെല  കാലവിളംബം  �ലം

പലിശയിന�ിൽ  ലഭ�മാേക�  �കയിൽ  ന�ം  വരാെത  അ�ൗ�്  നിേ�പ�ൾ

ബ�െ��  ധനകാര�വിഭാഗം  നിരീ�ിേ���ം  അതിന��തമായി  നടപടികൾ

സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-13  ഇ- െട�ർ �റ� നിര�് അംഗീകരി�ാതി��ത് �ലം സർവകലാശാല ഫ�ിന്
ന���ായി

2016-17 വർഷ�ിൽ ഇ-െട�ർ �ണി� താെഴ പറ�� െട��കളിൽ �ടിയ നിര�്

അംഗീകരി�തായി കാ��. ആയത് അംഗീകരി�ത് �ലം താെഴ വിവരി�ം �കാരം

ന���ായി��്.

�മ
നം.

���ി�െട
േപര്

ഏ��ം
�റ� നിര�്

ക�ാ�് െച�
�ാപനം/

വ��ി

നിര�് അംഗീകരി�
െട�ർ നിര�് പി.എ.സി

�ക ന�ം

1
Repair and
improvement of
internal roads at
kariavattom campus

K v
Constructions

25%
below Thajudeen 22.2135%

below 8595829/- 239522.78/-

2 Providing UG cable
from Aquatic Biology

A.j .Joseph
and Sons 16.5%low Stephen

Moses 14.55%low 567379/- 11064/-

3
Renovation works at
dept.of chemistry at
kariavattom campus

T.S
Engineering
Works

25.01%
below N.Rajendran 18.6%

below 967484/- 62016/-

4
Rewiring of electrical
installation of animal
house,
Bio-Chemistry

Heather
Constructions

14%
below

Stephen
Moses

12.33%
below 2619759/- 43750/-

5 Civil works at dept. Ashok 10.9% Presobh 2.1% below 1499844/- 131986/-
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Of Publications constructions below

6
Renovation  works  of
old  Senate  House
buildings

P.Manikantan 21.9
below% S.KAnilkumar 21.7%

below 5405858/- 10812/-

�കളിൽ �ചി�ി� ഇ-െട��കളിൽ �റ� നിര�് അംഗീകരി�ാതി��ത് �ലം ന�ം

ഉ�ായി��്.  ഇ�ര�ിൽ െട�ർ അംഗീകരി�ാ��ായ സാഹചര�ം  വിശദീകരി�ാൻ

ആവശ�െ�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.േമൽ  ���ികൾ  �ർ�ീകരി��  �റ�്

യഥാർ�  ന�ം  കണ�ാ�ി  ഉ�രവാദിയായവരിൽ  നി�ം  ഈടാ�ാൻ  നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

3-14   േജർണ�ക�െട വാ�ലിനായി സർ�ീസ് ടാ�് ഒ��ിയത്-േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�-�ക തട�െ����-749788/-�പ
         സർവകലാശാല ൈല�റിയിേല�്  "  Proquest  Dissertation  and  Thesis”  എ�

േജർണൽ  2017  ജ�വരി  1  �തൽ  1  വർഷേ��്  സബ്ൈ�ബ്  െച��തിന്  വാർഷിക

വരിസംഖ�െ�ാ��� സർ�ീസ് ടാ�് ഒ���തിന് 97798/- �പ 24.3.17-െല െച�് നം.

54881  �കാരം  പിൻവലി�്  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയൻ  േപർ�്  നൽകിയി��്.

(U.O.No.Ad.Av2/13611/17  dt25.3.17)  അൈലഡ്  പബ്ളിേഷ�്  സബ്�ിബ്ഷൻ  ഏജൻസി,

െചൈ� എ� �ാപന�ിെ� ഇൻേവായിസ് �കാരം 1/17 �തൽ 12/17 വെര�� േമൽ

േജർണൽ വാർഷിക വരിസംഖ�യായ 6,51,990/-�പ�െട 15% �കയായ 97798/- �പയാണ്

സർ�ീസ്  ടാ�്  ഒ��ിയത്.  സർ�ീസ്  ടാ�്  �ാപന�ിന്  ൈകമാറിയതിെ�  േരഖകൾ

ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ 97,798/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����. വാർഷിക

വരിസംഖ�യായി  6,51,990/-  �പ  ഒ��ിയതിെ�  വിവരം  ,  േജർണൽ  ലഭ�മാ��തിെ�

വിവരം  എ�ിവ  ഓഡി�ിൽ  േബാധ�െ���ിയി�.  േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ാൻ  ആവശ�െ��്

നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.േമൽ�ാരണ�ളാൽ പ�തി�ായി

െചലവഴി� 7,49,788/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-15  ക�ാ�ീൻ െക�ിടം �വർ�നം ആരംഭി�ി�ി�. ���ിയിെല അപാകതകൾ -
139521/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��

 2013 ൽ കരാർ വ�് ���ി ആരംഭി� െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല ക�ാ�ീൻ െക�ിട
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നിർ�ാണം  2016  ൽ  �ർ�ിയാ�ിെയ�ി�ം  നാളി�വെര  �വർ�ന

സ�മാ�ിയി�ി�.���ി�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

െസന�്  ഹൗസ് ക�ാ�സിെല ക�ാ�ീൻ െക�ിട  നിർ�ാണം എ� ���ി�ായി താെഴ

വിവരി�ം �കാരം െചലവ് വ�ി��്.

സിവിൽ വർ�് 89,66093/-

ഇല�ി�ൽ വർ�് 5,61,482/-

കൺസൾ�ൻസി വർ�് 241258/-

��ർവിഷൻ ചാർജ് 92157/-

ആെക 9860990/-

�.ജി.സി  ഫ�്,  �ാൻ 65  എ�ിവയിൽ നി�ം 1,07,20,000/-  �പ അട�ൽ നി�യി�്

17–2–13ൽ  �ാൻ,  എ�ിേമ�്  എ�ിവ  ത�ാറാ��തി�ം  കൺസൾ��്,  ��ർവിഷൻ

ഏജൻസി എ� നിലയിൽ എസ് .സ�ക�യർഡ് ആർ�ിെടക്േ��് , തി�വന��രം (കരാർ

തീയതി  7-12-2013)എ�  �ാപനെ�  കരാർ  ഏൽപി�.  �ാപനം  സിവിൽ

വർ�കൾ�ായി  2013  ഡി.എസ്.ആർ  �കാര��  9584349/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്

സമർ�ി�.  ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�്  LS  provision  115051/-  �പ�ം നി�യി�്  നൽകി.

31-3-14  െല  പി.എൽ.ജി/4800/2013  �കാരം  പ�തി�്  1,07,20,000/-  �പ  അട�ലിൽ

െചലവ�മതി നൽകി.

i. സിവിൽ വർ�് വിശദാംശ�ൾ

കരാർ ഏജൻസി
െടക് മ� എ�ിനീയർസ് ആ�്

േകാൺ�ാ�ർസ് ,െകാ�ി

(0.4% െട�ർ �റവ് )

എ�ിെമ�് നം. തീയതി 97/14-15 ,04.10.2014

കരാർ കാലാവധി 300 ദിവസം

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

161 of 322 1/19/18, 3:10 PM



ൈസ�് ൈകമാറിയ തീയതി 12.11.2014

�ർ�ീകരിേ�� തീയതി 07.09.2015

�ർ�ീകരി� തീയതി 03.02.2016

ൈഫനൽ ബിൽ വിശദാംശം

���ി �ല�ം 43,92,642/-

�റ�ക വാ�് 1,75,706/-

േ�മനിധി വിഹിതം 43,926/-

ആദായ നി�തി 87,853/-

ൈഫൻ 50,000/-

ആെക 3,57,485/-

കരാ�കാരന് അ�വദി�

�ക

40,35,163/-�പ (െച�് നം. ,തീയതി

27.05.2016)

ii. ഇല�ി�ൽ വർ�് വിശദാംശ�ൾ

    ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�് എസ് .സ�ക�യർഡ് ആർ�ിെടക്േ��് , തി�വന��രം എ�

�ാപനം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയി��ി�.  ആയതിനാൽ  20-11-15ൽ  അസി.  എ�ി.

എ�ിനീയർ ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�ായി 2012 SOR PWD �കാര�� 856728/- �പ�െട

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി. �റ� നിര�ായി എ�ിേമ�് നിര�ിൽ നി�ം 15.3% �റവ് ക�ാ�്

െച� �ീ.പി.അനിൽ�മാർ , െഡൽ�ാ ഇല�ി�ൽസ് , കര�ളം എ� കരാ�കാരന് ���ി

അ�വദി� നൽകി. (എ�ിെമ�് നം. 174/2015-16, 5-1-16 )

എം.��് നം 81/15-16,85/15-16

ആെക ���ി�ല�ം 662907/-
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�റ�ക 15.3% െട�ർ �റവ് - 101424/-

ആെക 5,61,482/-

�റ�ക വാ�് 22,459/-

േ�മനിധി വിഹിതം 5,615/-

ആദായ നി�തി 5,615/-

ആെക 33,689/-

കരാ�കാരന് അ�വദി� �ക 5,27,793/-

iii. കൺസൾ�ൻസി ,��ർവിഷൻ ചാർജ് വിശദാംശ�ൾ

    കൺസൾ�ൻസി�ായി  07.1.2013  എസ്.��യർഡ്  ആർ�ിെടക്�ർസ്  എ�

�ാപന�മായി  കരാറിേലർെ��.  എ�ിെമ�്  വ�വ�  �കാരം  േ�ാജ�ിെ�

എ�ാ�ര�ി���  െ��ം  എ�ിേമ�ം  ത�ാറാ�ി  നൽ�ക  ആർ�ിെടക്�ർ

കൺസൾ�ൻസി�െട  �മതലയാണ്.ആയതിന്  കൺസൾ�ൻസി  ചാർജായി  വർ�്

േകാ�ിെ� 2.5% �ക�ം, ��ർവിഷൻ ചാർജായി 1% �ക�ം ആവശ�െ��ി��്.

    കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

27-5-14 െല പി.എൽ.ജി/4800/2013 നം. �.ഒ �കാരം 30112/-

1-1-15 െല പി.എൽ.ജി/4800/2013 നം. �.ഒ �കാരം 104501/-

19-10-16 െല പി.എൽ.ജി/4800/2013 നം. �.ഒ �കാരം 106645/-

ആെക - 241258/- �പ

��ർവിഷൻ ചാർജ് അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��

27-2-16 െല പി.എൽ.ജി/4800/2013 നം. �.ഒ �കാരം 54412/-

19-10-16 െല പി.എൽ.ജി/4800/2013 നം. �.ഒ �കാരം 37745/-
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ആെക - 92,157/- �പ

1. കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് അധികമായി അ�വദി�.

    സിവിൽ വർ�കൾ�് മാ�മായി േ�ാജ�ിെ� എ�ാ�ര�ി��� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി നൽ�കയാണ് ആർ�ിെടക്�ർ കൺസൾ�ൻസി െച�ത്. അതിനാൽ

അ�വദനീയമായ കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് താെഴ വിവരി�ം �കാരമാണ്.

വർ�് േകാ�് (സിവിൽ വർ�് )- 89,66,093/-

അ�വദനീയമായ കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് - പണി �ർ�ീകരി�ാൽ ആെക കൺസൾ�ൻസി

ചാർജിെ� 90% �ക അ�വദി�ാം = 89,66093 X 2.5% X90%= 201737/-

അ�വദി� �ക = 241258/-

അധികമായി അ�വദി�ത്=39521/-(241258-201737)

2. ൈഫൻ �റവായി ഈടാ�ിയത് ന�ം 100000/- �പ

    ���ി  �ർ�ീകരി��തിെല  കാലതാമസം,�തി�ല  കാലാവ�  എ�

കാരണ�ാൽ കരാർ ഏജൻസി�് ര�് മാസ�ാലയളവിേല�് ൈഫൻ ഒഴിവാ�ി ���ി

അ�വദി�.7-9-15  �തൽ  6-11-15  വെര��  സമയേ��്  ൈഫൻ  ഇളവ്

അ�വദി�ി�ി��്.ൈഫൻ  കണ�ാേ��  കാലാവധി  7-11  -15  �തൽ  3-2-16  വെര  89

ദിവസേ��് ൈഫൻ ഇന�ിൽ 50000/- �പ ഈടാ�ിയി��്.

കാലതാമസം വ��ിയ കാലയളവ് – 89 ദിവസം

    ആദ� ദീർഘി�ി�ൽ കരാർ കാലാവധി�െട 25% അതായത് 75 ദിവസേ��് കരാർ
�ക�െട 1% പരമാവധി 50000/-
കരാർ കാലാവധി ദീർഘി�ി�തിന് താെഴ വിവരി�ം �കാരം ൈഫൻ ഈടാ�ാ��താണ്.
���ിയ പി.ഡബ്ള�.ഡി മാന�ൽ 2012 ഖ.2112, ഖ.2112.1  എ�ിവ �കാര�� വ�വ�കൾ
പാലി�കേയാ  പിഴ  ഈടാ�കേയാ  െച�ി�ി�.ആെക  300  ദിവസകാലാവധിയാണ്
���ി�് ബാധകമാ�ിയത്.    

�ടർ�� ദീർഘി�ി�ലിന് 14 ദിവസേ��് കരാർ �ക�െട 2% പരമാവധി 100000/-
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ആെക ൈഫൻ ഈടാേ��ിയി��ത് –150000/-

ൈഫൻ ഈടാ�ിയത് – 50000/-

ന�ം 100000/-

കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് അധികമായി അ�വദി��ം , ൈഫൻ �റവായി ഈടാ�ിയ��ലം

ന�ം വ��മായ 139521/-�പ (39521/-+100000/-) ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��.

ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം �ക ഈടാേ��താണ്.

െക�ിടം ഉദ്ഘാടനം നട�ി �വർ�നേയാഗ�മാ�ിയി�ി�

    െക�ിടം  പണി 2/16  ൽ �ർ�ീകരി�ക�ം 5/16  ൽ എ�ാ വർ�ക�െട�ം �കകൾ

കരാ�കാർ�് നൽകി കഴിെ��ി�ം െക�ിടം നാളി�വെര �വർ�നേയാഗ�മാ�ിയി�ി�.

21-10-16  െല  സിൻഡിേ��്  തീ�മാനം  �കാരം  ക�ാ�ീൻ  നട�ി�ിനായി  ഇൻഡ�ൻ

േകാഫീഹൗ�മായി ധാരണയിേലർെ���തി�ം അവ�െട ആവശ��കാരം ബേയാഗ�ാസ്

�ാ�്  �ാപി��തി�ം  തീ�മാനി�.  19.04.2017ൽ  ബേയാഗ�ാ�്  �ാ�്

�ാപി��തി�� എ�ിേമ�്  അംഗീകരി�.  നടപടി�മ�ൾ ത�രിതെ���ി ക�ാ�ീൻ

�വർ�നം ആരംഭി��തിന് സത�ര�� അധി�ത�െട ഭാഗ�് നി��ാേവ�താണ്.

3-16  എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�് - നിയമാ��തമായ ൈഫൻ
ഈടാ�ിയി�.175000/-�പ�െട ന�ം

Name of work
Construction of a new building to the Department of Computer Science at
Karyavattom

Agreed PAC 1,21,52,737/-

Ag No&Date 51/15-16;10.06.2015

Name of Contractor Asif Kalam

Tender No&Date UE/DE/e-(GP)E15/14-15;10.04.2015

Date of Completion as per
Agmt.

14-04-2016
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Actual Date of Completion 15-11-2016(216 days extended)

2012  െല  GO(P)No.13/2012/PWD/01.02.2012  (പി.ഡബ്ള�.ഡി  മാന�ൽ)  െസ�ൻ  2112.1
�കാരം ൈഫൻ വ�വ� വ��മാ�ിയി��്. കരാ�ട�ടിയിൽ വ�വ� െച� സമയ�ിൽ
തെ� മരാമ�് �ർ�ീകരിേ��ത് കരാ�കാരെ� ഉ�രവാദി�മാണ്.

���ി  �ർ�ീകരണ�ിനാ��  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�ൽ  ഒ��വണ

കരാ�ട�ടിയിൽ വ�വ� െച� �ർ�ീകരണ സമയ�ിെ� 25% ൽ അധികമാകാ��ത� ,

അെ��ിൽ ആ�മാസം-ഏതാണ് �റവ് അതാണ് അ�വദനീയം.

     േമൽ���ിയിൽ കരാ�കാരനിൽനി�ം നിയമാ��തം ഈടാേ��ിയി��

ൈഫൻ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

ആദ�തവണ- 1% of PAC (Min-1000/-, Max- 50,000/-)

ആദ�തവണ�് േശഷം - 2% of PAC (Min – 2000/-, Max – 100000/-)

േമൽ���ി�െട കരാർവ�വ�യ�സരി�� �ർ�ീകരണ കാലാവധി 300

ദിവസമായി��. 216  ദിവസം  അധികമായി  എ��ാണ്  ���ി  �ർ�ീകരി�ത്.

കാലാവധി ദീർഘീകരി�തിന്  േകാൺ�ാ�ർ മാ�മാണ്  ഉ�രവാദിെയ�ം നിയമാ��ത

പിഴ  ഈടാ�ാ��താെണ�ം  ���ി�െട  േമൽേനാ��മതല��  അസി��്

എ�ിനീയർ സാ��െ���ിയി��താണ്

െട�ർ തീയതിയായ 10.04.2015  ന്  PWD Manual  2012  ബാധകെമ�ിരിെ� �റ�

നിര�ി��  ൈഫൻ  കരാ�കാരനിൽനി�ം  ഈടാ�ിയ  നടപടി  അംഗീകരി�ാ��ത�.

ഈടാേ���ം ഈടാ�ിയ�മായ പിഴ സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

കരാർ ദീർഘി�ി�ൽ

സമയം

ഈടാ�ിയ പിഴ

�ക(�പ)

ഈടാേ�� പിഴ

�ക(�പ)

വ�ത�ാസം

(�പ)

ആദ�തവണ 15000 50000 35000
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ര�ാം തവണ 30000 100000 70000

��ാം തവണ 30000 100000 70000

ആെക 75000 250000 175000

 01.02.2012 �തൽ 2012 െല PWD Manual �ാബല�െമ�ിരിെ� 10.04.2015 ൽ
െട�ർ  െച�  ���ി�്  2012  ന്  �ൻപ്  നിലവി��ായി��  പിഴ  �ക
ഈടാ�ിയത്  അംഗീകരി��ി�.  �ടാെത,  േമൽ���ി�െട  നിര�കൾ  2013
CPWD  DSRഅടി�ാനമാ�ിയാണ്  ന�ിയി��ത്.  ഈനില�്  പിഴയിന�ിൽ
ഈടാ�ാൻ  അവേശഷി��  175000/-�.  കരാ�കാരനിൽ  നി�്  ഈടാ�ി
െക.�.എഫിൽ ഒ��വ�േ��താണ്.

3-17  നിർ�ാണ െപർമി�് ലഭ�മാ�ാെത െക�ിട�ൾ നിർ�ി��. സർവകലാശാല�െട
നടപടി നിയമവി��ം

    കാര�വ�ം  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിെല  െക�ിടനിർ�ാണ  ഫയ�കൾ

പരിേശാധി�തിൽ  നി�ം  കാര�വ�ം  ക�ാ�സ്,  പാളയം  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സ്

എ�ിവിട�ളിൽ  സർവകലാശാല  ��തായി  നിർ�ി��  െക�ിട�ൾ�ം  ,  അവ�െട

�ടിേ�ർ��കൾ�ം ബ�െ�� തേ�ശ സ�യം  ഭരണ �ാപന�ിൽ നി�ം 1994  െല

േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�്, 1999 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി െക�ിട നിർ�ാണ ച��ൾ

ച�ം  4(2)  എ�ിവ  അ�ശാസി��  വിധ�ി��  െക�ിട  നിർ�ാണ  െപർമി�്

എ���ിെ��് കാ��. െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�് എ��ാ�തിന് കാരണം ആരാ�്

നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.  10/20-9-17)മ�പടിയായി  തേ�ശ  സ�യം  ഭരണ

�ാപന�ിൽ  നി�ം  െക�ിട  നിർ�ാണ  െപർമി�്  എ��ാ�തിൽ  ഒഴിവ്  കി�െമ�

ധാരണയിൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�ിയതാെണ�ം െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�്

എ���തിൽ  നി�ം  സർവകലാശാലെയ  ഒഴിവാ�ണെമ�്  സർ�ാരിേനാട്

അഭ�ർ�ി�താ�ം (രജി�ാ�െട 31-3-15 െല എ.ഡി.ബി.1(1).16684/2014) �ണി. എ�ിനീയർ

അറിയി�. എ�ാൽ െക�ിട നിർ�ാണ െപർമി�് എ���തിൽ നി�ം സർവകലാശാലെയ

ഒഴിവാ�ിയതാ��  മ�പടിേയാ  ഉ�രേവാ  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ലഭി�ി�ി�.  െക�ിട
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നിർ�ാണ െപർമി�് എ���തിൽ നി�ം നിലവിെല സാഹചര��ിൽ സർവകലാശാലെയ

ഒഴിവാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ  െക�ിട  നിർ�ാണ  അ�മതിയി�ാെത  �തിയ  െക�ിട�ൾ

നിർ�ി��ത്  നിയമ���ൾ  ഉ�ാ��തിന്  കാരണമാ�ം.  അേതാെടാ�ം  കാര�വ�ം

ക�ാ�സിെല  അതിർ�ിെയ  സംബ�ി�ം  േകാടതിയിൽ  േക�കൾ നിലവി��തിനാൽ

തർ��� ഭാഗേ�ാ ആയതിന് സമീപേ�ാ നിർ�ാണാ�മതിയി�ാെത അനധി�തമായി

നിർ�ി��  െക�ിട�ൾ  �ലം  നിയമപരമായ  നടപടികൾ  സർവകലാശാല  േനരിേട�ി

വ�ം.  സർേവാപരി  നിലവിെല  നിയമ��ം  ച���ം  അ�സരി�്  െപാ�  സ�ഹ�ിന്

മാ�കയാേവ�  അ�ാദമിക്  സ�യം  ഭരണ  �ാപനമായ  സർവകലാശാല  തെ�

നിയമലംഘനം നട��ത് �ഷണമ�.

3-18  നാഷണൽ സർവീസ് �ീം മാന�ലിെല നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി െചലവ് -
66040/-�പ തട�െ����

    നാഷണൽ സർവീസ് �ീം മാന�ലിെല നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴിേ�� വിവിധആവശ��ൾ�് എൻ.എസ്.എസ്. ഫ�ിൽ നി�ം

�ക  െചലവഴി�.  ഈ  ഇന�ിൽ  ആെക  െചലവ്  വ�  66040/-�.

(19689+46351)തട��ിൽവ��. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

എ)  എൻ.എസ്.എസ്  മാന�ലിെല  നിർേ�ശ�ിന്  വി��മായി  വാഹന�ിന്  േവ�ി

െചലവഴി� �ക 19,689/-�പ

    ഭാരത സർ�ാരിെ� നാഷണൽ സർവീസ് �ീം മാന�ലിെല ഭാഗം 8, ഫിനാൻസ് ആ�്

അ�ൗ�്സ് അധ�ായം-2 ഖ�ിക 8 �കാരം വാഹന�ിെ� റി�യറിംഗ്, മ�് അ�ബ�

െചല�ക�ം  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ  നി�ം  വഹിേ��താണ്.  എ�ാൽ  2016-17

വർഷ�ിൽ എൻ.എസ്.എസിെല െക.എൽ.01-എ.ഒ 8553-ാം ന�ർ അ�ാസിഡർ കാറിെ�

താെഴ�റ�� െചല�കൾ�ായി എൻ.എസ്.എസ്. ഫ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി�ി��.

വിശദാംശം �വെട േചർ��.
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�മ

നം.
ആവശ�ം �ക െച�് നം./തീയതി

1 2016-17 ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം 3369
375489/തീയതി

ഇ�

2
ഡീസൽ ചാർജിന�ിൽ േഗാപാല�� ഫ�വൽ

െസ�റിന് നൽകിയ �ക
4062 370797/13.04.2016

3
ഡീസൽ ചാർജിന�ിൽ േഗാപാല�� ഫ�വൽ

െസ�റിന് നൽകിയ �ക
4984 376467/21.10.2016

4
ഡീസൽ ചാർജിന�ിൽ േഗാപാല�� ഫ�വൽ

െസ�റിന് നൽകിയ �ക
10643 306778/01.12.2016

ആെക 19689/-

ഇ�മായി  ബ�െ��്  25.10.17-ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്  (നം.4/16-17

/എൻ.എസ്.എസ് )  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  എൻ.എസ്.എസിെ�  �വർ�ന��മായി

ബ�െ��  െചല�കൾ  എൻ.എസ്.എസ്  ഫ�ിൽ  നി�മാണ്  നട��െത�ാണ്

അറിയി�ി��ത്.

ബി)  താൽ�ാലിക  അ�ിനിേ��ീവ്  ഓഫീസർ�്  എൻ.എസ്.എസ്  ഫ�ിൽ  നി�ം

േവതനം നൽകി

    26.10.2016-െല സർവകലാശാല ഉ�രവ്  ന�ർ എഡിഎ.3/ആർ.ഇ/435/16.7  �കാരം

സർവകലാശാല�െട  വിവിധ  െസ��കളിൽ  നി�ം  വിരമി�  ജീവന�ാെര

താൽ�ാലികമായി  നിയമി�.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  �ീമതി.  ഗിരിജ  �മാരിെയ
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എൻ.എസ്.എസ്  െസ�ിൽ  താൽ�ാലിക  അ�ിനിേ��ീവ്  ഓഫീസറായി  നിയമി�.

18.11.2016-െല  എഡിഎ.3/ആർ.ഇ/4535/16.11  ഉ�രവ്  �കാരം  ടിയാരിെയ  േജാലിയിൽ

നി�ം നീ�ം െച�. ടിയാരി�് 11.08.2016 �തൽ 19.11.2016 വെര 46351/-�പ 29.03.2017-

െല 157566-ാം ന�ർ െച�് �കാരം നൽകിയി��്.

    സർവകലാശാല�െട  വിവിധ  െസ��കളിൽ  വിരമി�  ജീവന�ാെര  നിയമി�ത്

സിൻഡിേ��ിെ� 05.05.2015-െല മീ�ിംഗിെല തീ�മാന�കാരമാണ്.  ഭാരത സർ�ാരിെ�

2012െല  ���ിയ  നാഷണൽ  സർവീസ്  �ീം  മാന�ലിെല  ഭാഗം  8,  ഫിനാൻസ്  ആ�്

അ�ൗ�്സ്  അധ�ായം-2  ഖ�ിക  7  �കാരം  ക�ിജ�്  സ�ഭാവ��  െചല�കൾ�്

മാ�മാണ് എൻ.എസ്.എസ്.  �ാ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി�ാ��ത്.  എൻ.എസ്.എസ്.

െസ�ിെ� �വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ സൗകര��ൾ,  ൈദനംദിന െചല�കൾ�്  �റേമ

സർവകലാശാല  ഒ�േ��താെണ�്  എൻ.എസ്.എസ്.  മാന�ലിൽ  നിർേ�ശി���്.

ഇതിന്  വി��മായാണ്  സർവകലാശാല  നിയമി�  താൽ�ാലിക  അ�ിനിേ��ീവ്

ഓഫീസ�െട  േവതനം  എൻ.എസ്.എസ്  ഫ�ിൽ  നി�ം  നൽകിയിരി��ത്.  ഇ�മായി

ബ�െ��്  25.10.17-ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്  (നം.4/16-17/എൻ.എസ്.എസ് )

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ എൻ.എസ്.എസിെ� �വർ�ന��മായി ബ�െ�� െചല�കൾ

എൻ.എസ്.എസ് ഫ�ിൽ നി�മാണ് നട��െത�ാണ് അറിയി�ി��ത്.

നാഷണൽ  സർവീസ്  �ീം  മാന�ലിെല  നിർേ�ശ�ൾ�്  വി��മായി  െചലവഴി�  �ക

സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം എൻ എസ് എസ് �ാ�ിെ� അ�ൗ�ിേല�് തിരിെക

അടവാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-19  �.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം പ�� അധ�ാപകർ�് െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട
പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം തിരി�് പിടി�ണെമ� നിർേ�ശം
നട�ിലാ�ണം
     സർ�ാർ  ഉ�രവ്  171/99/ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��്,  തീയതി.  21.12.1999  �കാരം

�.ജി.സി  െ�യിലി��  ശ�ള  നിര�്  01.01.1996  �ാബല��ിൽ  സം�ാന�്

നട�ിലാ�ി. ��ത ഉ�രവ് �കാരം അധ�ാപക�െട േജാലി സമയം, അ��ാപന സമയം
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എ�ിവ നി�യി�ി��. ��ത ഉ�രവിെൻറ ഖ�ിക 15.13 ൽ പരീ��മായി ബ�െ��

േജാലിക�ം  �മതലക�ം  അ��ാപക�െട  കർ�വ��ിെൻറ  ഭാഗമാെണ�ം  ആയത്

അവ�െട  �വർ�ന�മത  വിലയി��ലിെൻറ  ഭാഗമാ�ണെമ�ം  നിർേ�ശി�ി��.

അ��ാപക�െട ഭാഗ�നി��ായ എതിർ�ിെന �ടർ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് 3.1 െല

ഉ�രവ്  ന�ർ  5/2001  �കാരം  െെ�വ�്  രജിേ�ഷൻ  ഒഴിെക��  വിദ�ാർ�ിക�െട

പരീ�ാ �ല�നിർ�യം അ��ാപക�െട  ഒൗേദ�ാഗിക കർ�വ��ിെൻറ ഭാഗമാെണ�ം

ആയതിനാൽ �േത�ക �തിഫലം നൽേക�തിെ��ം വ��മാ�ിയി��്.

    േകരള സർവകലാശാല െസന�ിെൻറ 06.03.2013, 07.03.2013 എ�ീ തീയതികളിെല 8.III

മിനിട്സ്  േപജ്  ന�ർ  25  തീ�മാന  �കാരം  �.ജി.സി  നിബ�നക�െട  െവളി��ിൽ

സർവകലാശാലയിെല  ടീ�ിംഗ്  വ��കളിെല  സി.എസ്.എസ്  പരീ��െട

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  �ല�നിർ�യം  അധ�ാപക�െട  േജാലി�െട  ഭാഗമായി

നട�ിലാ�ിയി���േപാെല  അഫലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

�ല�നിർ�യം അധ�ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാ�ം എ� തീ�മാനെമ��. 12.09.2013

െല  സിൻഡിേ��്  തീ�മാനം  നം.23.77  �കാരം  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ

�ല�നിർ�യ�ിന്  �തിഫലം  നൽേക�തിെ��ം  തീ�മാനി�.  െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  �തിഫലം  നൽേക�തിെ��

സിൻഡിേ��ിെ� തീ�മാനം യഥാവിധം നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�ി�.

2016-2017  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  �.ജി.സി  െ�യിലിൽ  ശ�ളം  പ��

സർവകലാശാല/േകാേളജ്  അധ�ാപകർ�്  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  നൽകിയ

�തിഫലം  വ��മാ�ണെമ�്  അഭ�ർ�ി�െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം

െക.എസ്.എ.െക.ആർ.�.6/HQ/16-17  തീയതി  06.10.2017-ന്  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ

24.10.2017-ൽ  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  പരീ�  േപ��ക�െട  രഹസ�സ�ഭാവം

നിലനിർ��തിനായി  െറ�ലർ/സ�ിെമ�റി  എ�്  തരംതിരി�ാെതയാണ്  �തിഫലം

നൽ��െത�ം,  ആയതിനാൽ  ബി�കളിൽ  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട  എ�ം

േരഖെ����ിെ��ം,  സർവകലാശാല�്  കീഴി��  �രിഭാഗം  േകാേള�ക�ം  സ�ാ�യ
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േമഖലയിൽ  ആയതിനാൽ  ഈ  േകാേള�കളിെല  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട

പരീ�ാ�ല�നിർ�യ�ിന്  ഗവൺെമ�്/അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല

അധ�ാപകെര�ടി  ആ�യിേ��ിവ�െമ�ം,  2016-2017  കാലഘ��ിൽ

പരീ�ാ�ല�നിർ�യ�ിന്  (സി.ബി.സി.എസ്  �ീം)  ൽ  ആെക  6,68,338/-  �പ

നൽകിയതാ�ം അറിയി�. ഇത് െറ�ലർ, സ�ിെമ�റി എ�ീ പരീ�കൾ�് െമാ�മായി

നൽകിയ  �കയാെണ�ം,  െറ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്

നൽകിയ �ക േവർതിരിെ���ക �ാേയാഗികമെ��ം അറിയി�. ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ

ഉ�രവ്  നട�ിലാ�ാ��  നിയമപരമായ  ബാധ�ത  സർവകലാശാല��്.  സർ�ാർ

ഉ�രവ്  നട�ിലാ�ാ��  ഫല�ദ�ം,  ��ി�ർ��മായ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

�റെ��വി�ാെത സർ�ാർ ഉ�രവിെന അ�ിമറി�ാൻ സർവകലാശാല േബാധ�ർവമായ

�മം  നട�ിയതായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  ഒ�  സർവകലാശാല  അധ�ാപകൻ

പഠി�ി��  റ�ലർ  വിദ�ാർ�ിക�െട  എ�ം  നിജെ���ി  അതിന��തമായ  എ�ം

പരീ�ാേപ��ക�െട  �ല�നിർ�യം  നട�ണെമ�്  നി�യി�ി��െവ�ിൽ

സർവകലാശാല�്  അധികബാധ�ത  വരി�ായി��.  2016-17  കാലഘ��ിൽ  െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  നൽകിയ  6,68,338/-�പ  ഓഡി�ിൽ

തട�െ����. െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം തി�െ���ി അധികം നൽകിയ �ക

തിരിെക ഈടാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

        േകരള  സർവകലാശാല  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  അധ�ാപകർ�്  നൽകിയ

�തിഫലം 2010-11 �തൽ 2016-17 വെര��ത് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

വർഷം �ക

2010-11 61,72,335

2011-12 92,65,510

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

172 of 322 1/19/18, 3:10 PM



2012-13 1,25,96,475

2013-14 1,27,96,845

2014-15 4,68,15,276

2015-16 2,77,98,566

2016-17 6,68,338

വിവിധ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ �.ജി.സി/സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  �തിഫലം  നൽ��  വിവരം

വ��മാ�ിയതിനാൽ  സർ�ാർ  ഇ�ാര�ം  വിശദമായി  പരിേശാധി�േശഷം  െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം ��് മാസ�ി��ിൽ

തിരി�്  പിടി�ണെമ�്  നിർേ�ശി�  െകാ��  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  21.12.2016-ൽ  ന�ർ

26/2016/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��്  �റെ��വി�.പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  �.ജി.സി

ശ�ള െ�യിലിൽ ശ�ളം ലഭി�� അധ�ാപകർ�് നൽകിയ �തിഫലം തിരി�് പിടി�്

വിവരം  സർ�ാരിെന  അറിയി�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  നിരവധി  ക�കൾ  സർ�ാരിൽ

നി�് സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. ആയത് 12.05.2017 െല സിൻഡിേ��് േയാഗം ഐ�ം

ന�ർ  27.111  ആയി  പരിഗണി�ക�ം  െച�,  സിൻഡിേ��്  ഈ  വിഷയം  ഇതിനായി

�പീകരി�  സബ്ക�ി�ി�െട  പരിഗണന�്  വി�ക�ം,  ��ത  ക��ി  സർവീസ്

സംഘടനക�െട മീ�ിംഗ്  വിളി���ക�ം വിഷയം ചർ� െച�ക�ം െച�.  04.07.2017  ൽ

സം�ാന സർ�ാർ വീ�ം േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറാ�ം,  സർവകലാശാലേയാ�ം

നിയമവി��മായി  പരീ�ാ  �ല�നിർ�യ�ിന്  നൽകിയ  �തിഫലം

തിരി�പിടി�ണെമ�്  വീ�ം  നിർേ�ശം  നൽകിെയ�ി�ം  നാളി�വെര  സർവകലാശാല

ഫല�ദമായ നടപടിെയ��ി�ി�.
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3-20  ഡി.ഡി.എഫ് ച��ൾ പാലി�ാെത അ�ൗ�ിൽ നി�് �ക െചലവ് െച� -
44,600/- �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��.

    േകരള സർവകലാശാല ഡി.ഡി.എഫ് ച��ൾ �കാരം 15,000/- �പയിലധികം വ��

െചല�കൾ�്  ൈവസ്ചാൻസല�െട  അംഗീകാരം  േനേട���്.  വി�രവിദ�ാഭ�ാസ

േക��ിെല 2016-17 സാ��ിക വർഷെ� ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�് പരിേശാധി�തിൽ,

േമൽ വ�വ� പാലി�ാെത,  വി�ര  വിദ�ഭ�ാസ േക�ം നവീകരി��തിേനാട�ബ�ി�്

സാധന�ൾ ഷി�് െച��തി�ം �ീനിംഗ് േജാലികൾ�മായി 44,600/-�പ െചലവഴി�്

കാ��. ഇ� സംബ�ി�്  23.09.2017-ന്  നൽകിയ ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ ന�ർ 23-ന്

വി�ര  വിദ�ഭ�ാസ  േക�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഡി.ഡി.എഫ്  ച��ൾ  പാലി�ാെത

െചലവ് െച� 44,600/- �പ�െട െചലവ്, ൈവസ്ചാൻസല�െട െചലവ് അ�വാദ േരഖ�െട

അഭാവ�ിൽ,  തട�ം  െച��.  ഓഡി�്  തട�ം  ഒഴിവാ��തിന്  നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

3-21  മരാമ�് ���ികൾ - ഡിെ�യിൽഡ് എ�ിേമ�ിേന�ാൾ ഉയർ� നിര�ിൽ ചില
ഇന�ളിൽ Excess Works നട�� - ശരിയായ ആ��ണ മികവിെ� അപര�ാ�ത
– സർവകലാശാല�് സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��.

    േകരള  സർവകലാശാല�െട  ആഭി�ഖ��ിൽ  സർവകലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്

�ണി�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ നിർവഹി�െ��� മരാമ�്  ���ികളിൽ ഡിെ�യിൽഡ്

എ�ിേമ�ഡ്  ക�ാൺഡി�ിയിൽ നി�്  വർ�മാനമായ രീതിയിൽ ചിലയിന�ളിൽ Excess

works  അ�വദി�നൽ���്.  ഡിെ�യിൽഡ്  എ�ിേമ�ിന്  േമൽ  െട�ി�ൽ  സാങ്ഷൻ

അ�വദി�നൽകിയ  േശഷം  �േ�യമായ  രീതിയിൽ  വർ�ന����ത്  പല

���ികളി�ം  �ട��.  ഇ�ര�ി�ളള  ഓഡി�്  പരാമർശ�ൾ  സർവകലാശാല

അധികാരിക�െട  ��യിൽ  െകാ�വ�ി��താണ്.  െട�ി�ൽ  സാങ്ഷൻ  ലഭ�മാ��

സർവകലാശാല എ�ിനീയർ തെ�യാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ���ം എ��് ക�ാൺഡി�ി

അ�വദി�നൽ���ം.  ഒേര  അധികാര  േക�ം  തെ�  എ�ിേമ�്  �തൽ  െട�ി�ൽ

സാങ്ഷൻ നൽ��ത് വെര�� നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�േ�ാൾ തെ� വർ�മാനമായ

രീതിയി��  എ��്  ഐ�ംസ്  ���ികൾ  െചേ��ി  വ��ത്  ശരിയായ
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ആ��ണേ�ാെട  എ�ിേമ�്  ത�ാറാേ�����തിേല�്  വിരൽ���.

സർവകലാശാല�െട  സാ��ിക  ഭ�ത�്  േകാ�ം  വരാെത  ദീർഘവീ�ണേ�ാെട��

പ�തികൾ വിഭാവനം െച��തിേല�് �േത�ക �� അനിവാര�മാണ്.

3-22  �ാ�ിനംെവയർ - േ�ാ�ിൽ �റവ് - േ�ാ�് രജി�ർ �ത�മായി പരിപാലി��ി�

    2009-10 വർഷെ� ഓഡി�് േനാ�് �കാരം രസത�ം വ��ിൽ '�ാ�ിനം െവയർ'-െ�

േ�ാ�്  േരഖെ����തിെനാ� രജി�ർ 05.07.1963  �തൽ ��ി�ി���ം ആയതിൽ

519.631  �ാം  �ാ�ിനംെവയർ  േ�ാ�െ��ം  എ�ാൽ  രജി�ർ  യഥാവിധി

പരിപാലി��ി�ാെയ�ം  പരാമർശി�ി��.  ��ത  പരാമർശ�ിന്  വ��ിൽ  നി�്

12.10.2011-ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ (ഡി.സി/20/232/11-12)  േ�ാ�്  രജി�ർ ശരിയായ

രീതിയിൽ  ��ി�െകാ�ാെമ�ാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.  ആയ��കാരം  �ാ�ിനം

െവയർസി�േവ�ി ഒ� േ�ാ�് രജി�ർ വ��ിൽ ��ി�ി�� എ�ത് വ��മാണ്.

     എ�ാൽ  2016-17  വർഷെ�  ഓഡി�്  േവളയിൽ  ��ത  രജി�ർ  പരിേശാധന�്

ലഭ�മാ�ിയി�. ആയത് സംബ�ി�് 14.07.2017-ന്  നൽകിയ െക.ആർ.�.3/െക./ 16-17-ാം

ന�ർ ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  നിലവിൽ �ാ�ിനംെവയർ േ�ാ�്  രജി�ർ ��ി��ി�

എ�ം  നിലവിെല  േ�ാ�്  വിവര�ൾ  �തിയതായി  ഉൾെ���ി  േ�ാ�്  രജി�ർ

ഹാജരാ��താെണ�ം  അറിയി�.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  വ��്  േമധാവി�െട

സാനിധ��ിൽ നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ 192.8 �ാം ഉപകരണ�ൾ മാ�മാണ്

ലഭ�മാ�ിയത്.  അവ  �ാ�ിനംെവയ�കൾ  തെ�യാേണാ  എ�ത്  ഓഡി�ിന്

േബാധ�െ�ടാനായി�ി�. പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ �ാ�ിനംെവയ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

താെഴ േചർ��.

�മ

നം.
ഇനം എ�ം ഭാരം അഭി�ായം

1 �ാ�ിനം െമഷ് 2 59.3 �ാം െപാ�ിയത്
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2 �സിബിൾ 3 72.1 �ാം
മ�് െമ�ീരിയ�കൾ

ഉപേയാഗി�ി��്.

3 ഡിഷ് 1 6�ാം

4 െപാ�ിയ �സിബിൾ 1 31.5 �ാം

5 �ാ�ല 2 23.9�ാം �ാ�ിക് സേ�ാർേ�ാെട��ത്

6
�ാ�ിനം  ടിേ�ാെട��

േടാങ്സ്
3 225 �ാം

7 വയർ/ക�ി 2 23.6 �ാം

ആെക
192.8

�ാം

    നിലവിൽ (05.08.2017 ൽ) �ാമിന് 1974.39 �പ വില വ�� �ാ�ിനം ഉപേയാഗി��

ഉപകരണ�ൾ  �ത�മായി  ��ി�കേയാ  അവ�െട  േ�ാ�്  രജി�ർ  ശരിയായ  വിധം

എ�തി  ��ി�കേയാ  െച��ി�.  2011  ഏ�ിൽ  മാസം  നട�  ഓഡി�ിൽ

േ�ാ�ി��ായി��  519.631  �ാം  �ാ�ിനം  ഉപകരണ�ൾ  നിലവിൽ  �ർ�മാ�ം

�ാ�ിനെമ�റ�ി�ാ�  192.8  �ാം  മാ�മായതിേല�്  സർവകലാശാല  അധികാരിക�െട

��  �ണി�െകാ��.  15.07.2017  ൽ  നട�  ഭൗതിക  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ിയ

ഉപകരണ�ളിൽ ഉപേയാഗ�ന�മായവ േലലം െച�് സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ

����േപാ��  �ടർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി��തി�ം  2009-10  െല  േ�ാ�ിൽ  നി�ം

�ാ�ിനംെവയർ  �റവ്  വ�തിന്  ഉ�രവാദിയായവർെ�തിെര  നടപടി  എ���തി�ം

ഓഡി�് �പാർശ െച��.
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3-23  േകരള സർവകലാശാല േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�ം ��ി�ം - പ�തി -
ല��ം െെകവരി�ി� - തൻവർഷം െചലവഴി� 17,40,311/-�പ തട�െ����

േകരള സർവകലാശാല�െട ��വൻ േരഖക�ം ഘ�ംഘ�മായി 6 വർഷം െകാ�് (2010- 11 ൽ

�ട�ി 2015-16 ൽ അവസാനി�� തര�ിൽ) �ർ�മായി ഡിജിെെ�സ് െച��തിനാണ്

50  േകാടി  �പ  അട�ൽ  നി�യി�്  െെവസ്  ചാൻസലർ  സർ�ാരിന്  െ�ാേ�ാസൽ

സമർ�ി�ത്.

    ഇൗ േ�ാജ�ിെൻറ ആദ� ഘ�ം നട�ാ��തിന് 24.06.2010 െല ജി.ഒ.  (ആർ.�ി)  നം.

1223/2010/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  ഉ�രവ്  �കാരം  3,00,00,000  (3േകാടി)  �പ��

ഭരണാ�മതി�ം  ര�ാം  ഘ�  ഡിജിെെ�േസഷ�േവ�ി  08.11.11  െല  ജി.ഒ.  (ആർ.�ി)  നം.

1771/2011/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  ഉ�രവ്  �കാരം  293  ല�ം (2  േകാടി  93  ല�ം)

�പ�� ഭരണാ�മതി�ം ലഭി�.

    പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ ഡിജിെെ�േസഷ�േവ�ി സിഡ്േകാെയ െതരെ���.

പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെല �ീഡി�ി രജി��ക�െട ഡിജിെെ�േസഷേനാെടയാണ് പ�തി�െട

ആദ� ഘ�ം ആരംഭി�ത്.  ഇതിെൻറ ഭാഗമായി െെപല�്  േ�ാജ�ായി �ീഡി�ി�െട 1989

�തൽ 2002 വെര�� 75000 േരഖകൾ (എ1 വലി��ി��വ) ഡിജിെെ�സ് െച��തിന്

സർവകലാശാല  സിഡ്േകാ�മായി  കരാറിേലർെ��.  പ�തി  വിജയകരമായി

�ർ�ിയാ�ിയതിെന�ടർ�്  12.08.11  െല  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.

പി.എൽഎ1/എഡിബി2/3/837/11  �കാരം  15  ല�ം  േരഖകൾ  �ടി  ഡിജിെെ�സ്

െച��തിന് സിഡ്േകാ�് അ�മതി നൽകിെയ�ി�ം കരാർ �കാര�� നി�ിത സമയ�്

���ി  ആരംഭി�ിെ��  കാരണ�ാൽ  08.11.2011  -ൽ  കരാർ  റ�്  െച�.  ഇേത  �ടർ�്

09.11.2011  ൽ  �ടിയ  ഡിജിെെ�േസഷൻ  ക�ി�ിയിൽ  ഓ�ൺ  െട�ർ  �ണി��തിന്

തീ�മാനി�ക�ം,  17.12.2011  െല  എഡിബി.II/3/837/11-ാം  ന�രായി  െട�ർ  േനാ�ീസ്

�സി�ീകരി�ക�ം െച�. ആയതിെൻറ അടി�ാന�ിൽ െട�ർ സമർ�ി�തിൽ ഏ��ം

�റ� നിര�് ക�ാ�് െച� M/s BaeHal Software Ltd Bangalore എ� �ാപനെ� ഇൗ

പ�തി�ായി  െതരെ���.  �ാപനം  സമർ�ി�  ഫിനാൻഷ�ൽ  ബി�ം  ,  െട�ി�ൽ
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ബി�ം  16.02.2012-െല  സിൻഡിേ��്  (തീ�മാനം  നം.  07.120)  മീ�ിംഗിൽ  അംഗീകരി�.

ഫിനാൻഷ�ൽ  ബിഡ്  �കാരം  േഡാക�െമ�്  മാേനജ്െമൻറ്  സി��ിെ�  േസാ�്

െവയറിെ�  വിലയായി  54,59,849/-  �പ�ം  (അ��ിനാല്  ല��ി

അ�െ�ാ�തിനായിര�ി  എ��ി  നാ�െ�ാ�ത്  �പ  മാ�ം)  േരഖകൾ  �ാൻ

െച��തി�� നിര�് (വിവിധ വലി��ി��വ) എ1-3.43, എ2-1.72, എ3-1.72, എ4-0.86

എ� �കാരം  അംഗീകരി�.  �ാരംഭമായി  െെപല�്  േ�ാജ�ായി  പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെല

(�ീഡി�ി െസ�ൻ) 1982 �തൽ 1989 വെര�� വിവിധ വലി��ി�� 10,000 േരഖകൾ

ഡിജിെെ�സ് െച��തിന് BaeHal Software Ltd Bangalore ക�നി�മായി സർവകലാശാല

29.09.2012  ൽ കരാർ ഒ�ി�.  എ�ാൽ സർവകലാശാലയിൽ ആവശ�മായ �ലസൗകര�ം

ലഭ�മെ�� കാരണ�ാൽ 2013  �െെല മാസം  വെര  ���ി ആരംഭി�ാൻ കഴിയാെത

വരിക�ം, 29.09.2012 െല കരാർ കാലാവധി കഴി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 14.08.2013-ൽ

സർവകലാശാല  ക�നി�മായി  �തിയ  കരാർ  ഒ�ി�.  30.08.2013  ൽ  �ടിയ

ഡിജിെെ�േസഷൻ ക�ി�ി�െട മീ�ിംഗിൽ അട�ൽ �ക 10,00,000/- �പയായി നി�യി�്

െെപല�്  േ�ാജ�ായി  1982  �തൽ  1989  വെര��  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിെല  (�ീഡി�ി)

10,000  േരഖകൾ  (വിവിധ  വലി��ി��വ)  ഡിജിെെ�സ്  െച��തിന്  M/s  BaeHal

Company െയ �മതലെ���ി. ഇതിൻ �കാരം 30.10.2013-ൽ �ാപനം െെപല�് േ�ാജ�്

�ർ�ീകരി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 31.12.2013  ൽ MOU  ഒ�ി�.  24.01.2014  ൽ ���ി

�ട��തിന്  ഉ�രവായി.  കരാറിെല  വ�വ�  (1)(4)  �കാരം  വിവിധ  വലി��ി�ം

തര�ി��� 62,00,000 േരഖകളാണ് ഡിജിൈ�സ് െചേ��ിയി��ത്. കരാർ ഒ�ി�് 27

മാസ�ൾ��ിൽ ���ി �ർ�ീകരിേ���മായി��. അതിൻ �കാരം 31.03.2016 ന്

���ി  �ർ�ീകരി�ണമായി��.  എ�ാൽ  വിവിധ  കാരണ�ളാൽ  ���ി

�ർ�ീകരി�ാ�തിെന  �ടർ�്  കരാർ  കാലാവധി  31.03.2017  വെര  നീ�ിെകാ��.

പ�തി�െട ഇൗ കാലയളവ് വെര�� െചലവ് വിവരം �വെട.
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േ�ാജ�ി� േവ�ി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��

�മ

നം.
െചലവ് വിവരം �ക െച�്/തീയതി

1

1982 �തൽ 89 (�ീഡി�ി

ടാ�േലഷൻ)വെര�� 10,000 േരഖകൾ

ഡിജിെെ�സ് െച��തിന് നൽകിയ �ക

(െെപല�് േ�ാജ�ി� നൽകിയ ടാ�്

ഉൾെ�െട)

11,03,000.00 699723/30.12.13

2

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ

ആദ� ഗ� �ക
9,80,000.00

818095/04.09.14

/17.09.14

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ

ര�ാമെ� ഗ� �ക
9,80,000.00

825184/16.05.15

/04.06.15

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ

��ാമെ� ഗ�
8,82,000.00 369925/18.03.16

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ

നാലാമെ� ഗ� (ടാ�് ഒഴിെക�� �ക)
7,25,101.00

372660/08.07.16

/14.07.17

3

േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ് െച��തിന്

(�ാനിംഗ് ) (ടാ�് ഉൾെ�െട)
6,02,464.00 371120/27.04.16

േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ് െച��തിന് 2,54,771.00 693608/31.03.17
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(�ാനിംഗ് ) (ടാ�് ഉൾെ�െട)

േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ് െച��തിന്

(�ാനിംഗ് ) (ടാ�് ഒഴിെക)
1,57,975.00 307089/09.12.16

ആെക 56,85,311

പ�തി�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1) േസാ�് െവയർ െ�സിഫിേ�ഷൻ പാലി�ി�.

    17.12.2011  െല  എഡിബിII/3/837/11-ാം  ന�ർ െട�ർ വ�വ�യിൽ ഖ�ിക (എഫ് )

െട�ി�ൽ  റിക�യർെമ�ിൽ  ഉപഖ�ിക  10  �കാരം  േഡാക�െമൻറ്  മാേനജ്െമൻറ്

സി��ിൽ  ഉപേയാഗി��  േസാ�്  െവയർ  �ീ  ഓ�ൺ  േസാ�്  േസാ�്  െവയർ

ആയിരി�ണെമ�് നി�ർഷി��. എ�ാൽ ഇതി� വി��മായി െ�ാെെ��റി േസാ�്

െവയർ  ആയ  'Omini  doc  Enterprise  Service  Pack  Version  7.0'  ആണ്  സി��ിൽ

ഉപേയാഗി�ിരി��ത്. (െ�ാെെ��റി േസാ�് െവയർ നിർ�ി��ത് (േസാ�്െവയറിെ�

�വർ�ന�ി��  േകാഡ് )  സ��ം  േ�ാ�ാമർ�ം  െഡവല�ർ�ം  മനസിലാ��

വിധ�ിൽ  മാ�മാണ്.  അതിനാൽ  ഭാവിയി��ാ��  െമയി�നൻസി�ം  േസാ�്െവയർ

െഡവല�െറ തെ� ആ�യിേ��ി വ��. െചല�ം വളെര ��തലാണ്. എ�ാൽ ഓ�ൺ

േസാ�് േസാ�്െവയർ െചലവ് �റ�ം അർ�േവണെമ�ി�ം മാ�ം വ��ാ���ം, ഉയർ�

െസക�രി�ി�ം  െ�ബിലി�ി�ം  ൈ�വസി  െ�ാ���ം  �ദാനം  െച��.  േകരള

സർ�ാരിെ�  ഇേ�ാഴെ�  േപാളിസി  �കാരം  െചലവ്  �റ��തിെ�  ഭാഗമായി  എ�ാ

സർ�ാർ സർ�ാരിതര �ാപന��ം ഓ�ൺ േസാ�് േസാ�്െവയർ ഉപേയാഗി��തിന്

േ�ാ�ാഹി�ി��.)
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2) പ�തി നാളി�വെര �ർ�ിയായി�ി�.

    കരാറിെല  വ�വ�  (1)(4)  �കാരം  വിവിധ  വലി��ി�ം  തര�ി���  62,00,000

േരഖകളാണ്  ഡിജിൈ�സ്  െചേ��ിയി��ത്.  സർവകലാശാല  ഡിജിെെ�േസഷൻ

കാലാവധി 31.03.2017 വെര നീ�ി നൽകിയി�ം ഡിജിെെ�േസഷൻ ഏതാ�് 10.5% മാ�മാണ്

�ർ�ീകരി�ി��ത്.  6.5  ല�ം  േപ�കൾ  ഡിജിെെ�സ്  െചെ��ാണ്  �ാനിംഗ്

ഡയറ��െട  15.11.2017  െല  ക�ിൽ  വ��മാ�ിയി��ത്.  ഡിജിെെ�േസഷൻ  നിലവിൽ

നട��ി�.  സർവകലാശാല  ഡിജിെെ�േസഷൻ  ആരംഭി�്  4  വർഷം  കഴി�ി�ം  ആദ�

പടിയിൽ തെ� നിൽ��.

3) േസാ�് െവയറിെ� െഎ.പി.ആർ െെകമാറിയി�ി�

    കരാർ  വ�വ�യ�സരി�്  'Omini  doc  Software'  െ�  േസാ�്  േകാഡ്,  െഎ.പി.ആർ

(Intellectual  Property  Right)  �തലായവ  നാളി�  വെര  സർവകലാശാല�്  െെകമാറിയി�ി�

(െട�ർ വ�വ� D.2 െ�ഷ�ൽ േടംസ് & ക�ീഷൻസ് ഖ�ിക 12 ന് വി��ം). ഇ�മായി

ബ�െ��് സർവകലാശാല അധികാരികൾ നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�. (േസാ�് േകാഡ്

- േ�ാ�ാമിംഗ്  ഭാഷ ഉപേയാഗി�്  ത�ാറാ�� േ�ാ�ാം. ഇതിെന െമഷീൻ േകാഡാ�ി

മാ�ി  ക���റിെ�  സിപി�  ഇത�സരി�്  �വർ�ി��.  േ�ാ�ാമിൽ  മാ�ം

വ��ണെമ�ിൽ േസാ�് േകാഡ് േവണം.)

4) െട�ി�ൽ ഇവാല�േവഷൻ ക�ി�ി �പീകരി�ി�.

    സാേ�തിക വിദ��ാ�� ക���ർ െസ�ർ സർവകലാശാല�് സ��മായി ഉ�ായി�ം

െട�ി�ൽ  ഇവാല�േവഷൻ  ആവശ�മായ  ഈ  േ�ാജ�ിന്  േവ�ി  ക���ർ  െസ�റിെ�

െട�ി�ൽ  ഓഫീസർ  അധ��നായി  െട�ി�ൽ  ഇവാല�േവഷൻ  ക�ി�ി  �പീകരി�ത്

30.07.2016  ൽ  മാ�മാണ്.  (ഉ�രവ്  നം.  പിഎൽ.എ1/എഡിബി4/(സിപി)

/ഡിജിെെ�േസഷൻ/12)  നാലംഗ െട�ി�ൽ ക�ി�ി�് �മതല നൽകി ഉ�രവിറ�ിയത്

14.10.2016 �മാണ്.
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5) ഡിജിെെ�സ് െച� േരഖകൾ �ർ��ം �ര�ിത�മ�

    ഡിജിെെ�േസഷൻ  ആരംഭി��ത്  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിെല  േരഖകൾ  ഡിജിെെ�സ്

െച�െകാ�ാണ്. ഇതിൽ �ീഡി�ി േരഖക�െട ഡിജിെെ�േസഷനാണ് ആദ�ം ആരംഭി�ത്.

1957  �തൽ  2006  വെര��  േരഖകൾ  വർഷം  തിരി�്  ഡിജിെെ�േസഷ�്

െെകമാറിയി�െ��ി�ം േമൽ േരഖകൾ െസർവറിൽ നിലവി�േ�ാ എ�ത് സർവകലാശാല

ഉറ�വ��ിയി�ി�. M/s BaeHal Company െെപല�് േ�ാജ�ായി ഡിജിെെ�സ് െച� 10000

േരഖകൾ (1986-87 വർഷ�ളിെല) സർവകലാശാല�െട െസർവറിൽ നി�ം ന�െ��തായി

05.06.2017  െല  പരീ�ാ  വിഭാഗം  േജായി�്  രജി�ാ�െട  റിേ�ാർ�ി�ം  28.11.2017-െല

രജി�ാ�െട  റിേ�ാർ�ി�ം  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  സർവറിൽ  നി�ം  േരഖകൾ

ന�മാ��ത്  സംബ�ി�്  യാെതാ�  അേന�ഷണ�ം  (നടപടി�ം)  സർവകലാശാല

നട�ിയി�ി�. ഇത് �ടാെത ഓഡി�ിെ� ഭൗതിക പരിേശാധന�െട ഭാഗമായി 08.11.2017 ൽ

നട�ിയ  റാൻഡം  െച�ിംഗിൽ  ഡിജിെെ�സ്  െച�  േരഖകളിൽ  താെഴ�റ��വ

സി��ിൽ നിലവിലിെ��് േബാധ�െ��.

2

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ ആദ� ഗ� �ക

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ ര�ാമെ� ഗ� �ക

ഓമ്നിേഡാക് േസാ�് െവയറിന് നൽകിയ ��ാമെ� ഗ�

�മ നം. വർഷം/മാസം േകാ�് �ീം വാല�ം റിമാർ�്

1 2010 െസ�ംബർ ബിഎ ആ�വൽ 16 13-ാം േപജ് ഇ�

2 2006 െസ�ംബർ ബിഎ ആ�വൽ 39
േപജ് 9,10,13 �തൽ 25 വെര

(രജി�ർ നം. 31129 �തൽ
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31145 വെര വിവര�ൾ ഇ�)

3 2004 ഏ�ിൽ ബിഎ ആ�വൽ 38

േപജ് 134 �തൽ 143 വെര ഇ�.

(രജി�ർ നം. 78530 �തൽ

79155വെര വിവര�ൾ ഇ�)

4 2003 െസ�ംബർ ബിഎ ആ�വൽ 36

േപജ് 59�തൽ 70 വെര�ം

81 �തൽ 90 വെര�ം

116 �തൽ 120 വെര�ം

നിലവിലി�.

5 2003 ഏ�ിൽ ബിഎ ആ�വൽ 37
േപജ് 16,17,18,41 �തൽ

101 വെര��വ ഇ�.

െവരിഫിേ�ഷൻ  റിേ�ാർ�്  നൽ�േ�ാൾ  ഉ�  േരഖകൾ  പി�ീട്  െച�്  െച�േ�ാൾ

കാ��ിെ��ാണ്  െസ�നിൽ  നി�ം  അറിയി�ി��ത്.  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്

നൽകിയിരി�� മ�പടിയായി ക���ർ െസ�ർ ഡയറ��െട 14.11.2017 െല െക�സിസി/17

/409-ാം  ന�ർ  ക�ിൽ  ഡിജിെെ�സ്  െച�  േരഖകൾ  100%  �ര�ിതമെ��്

അറിയി�ിരി��. ല��ണ�ിന്  വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ സംബ�ി�� വിഷയം

വളെര ലാഘവേ�ാെടയാണ് സർവകലാശാല െെകകാര�ം െച�ിരി��ത്.
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6) േസാ�് െവയറിെ� �ാേയാഗിക�മത വിലയി��ിയി�ി�.

    ഡിജിൈ�സ്  െച� േരഖകൾ സി��ിേല�്  അപ്േലാഡ്  െച�േ�ാൾ ന�െ��ി�ം

സർവകലാശാല ക���ർ െസ�റിെ� സഹായേ�ാെട േസാ�്െവയറിെ� �േയാഗ�മത

സംബ�ി�്  വിശദമായ  ശാ�ീയ  പഠനം  നട�ിയി�ി�.  ഈ  �ിതി�്  പരിഹാരം

കാണാൻ ക�നി�ം സർവകലാശാല�ം �മി�ി�മി�.

7) അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ിയി�

പ�തി  നട�ിലാ�ിയേ�ാൾ  തെ�  േവ��  അടി�ാന  സൗകര�ം  ഒ��ാ�ത്

സർവകലാശാല�െട ഭാഗ��ായ വീ�യാണ്.

8) ഡിജിൈ�സ് െച� േരഖകൾ തെ� വീ�ം ഡിജിൈ�സ് െച�തി�െട സർവകലാശാല�്

അധിക ബാധ�ത��ായി

    പ�തി�െട ആരംഭ�ിൽ M/s SIDCO �േഖന 1989 �തൽ 2002 വെര�� �ീഡി�ി

രജി��കൾ (75000 േരഖകൾ എ1 വലി��ി��ത് ) ഡിജിെെ�സ് െച�തിന് M/s SIDCO

�്  16,00,000/-  �പ  നൽകിയി��താണ്.  (ഇത്  സംബ�ി�്  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  16.11.2017-ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  �കാര��

ഫയൽ  ലഭ�മാ�ിയി�.)  എ�ാൽ  ��ത  േരഖകൾ  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ി�ം  ക���ർ

െസ�റി�ം ലഭ�മെ��് അറിയി�ി��്. (പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെ� 09.11.2017 െല EA.III/17-ാം

ന�ർ േനാ�്,  ക���ർ െസ�ർ ഡയറ��െട 14.11.2017  െല െക�സിസി/17/409-ാം  ന�ർ

ക�്,  28.11.2017-െല രജി�ാ�െട റിേ�ാർ�ം).  ഇേത േരഖകൾ തെ� വീ�ം M/s BaeHal

േസാ�്െവയർ  ലിമി�ഡിെന  െകാ�്  െച�ി�ി��വഴി  സർവകലാശാല�്  അധിക

ബാധ�ത�്  കാരണമായി.  ഈ  �ക  േമൽ  അപാകത�്  കാരണ�ാരായവരിൽ  നി�്

ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

9. േസാ�്െവയർ ശരിയായ വിലയി��ൽ നട�ാെത �ക നൽകി

    സർവകലാശാല�്  സ��മായി  ക���ർ  െസ��ം  ക���ർ  വിദ����ായി�ം

ഉപേയാഗി��  േസാ�്െവയർ  സംബ�ി�  ശരിയായ  വിലയി��ൽ  നട�ാെത  M/s
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BaeHal  ക�നി�െട  04.07.2014-െല  കം�യിൻസ്  ക�ി�്െമ�്  റിേ�ാർ�്

അംഗീകരി�െകാ�ാണ്  േസാ�്െവയറിെ�  വില�െട  20%  �ക  ആദ�  ഗ�വായി

നൽകിയത്.  �ടർ�്  2,3,4  ഘ��ളിലായി  ക���ർ  െസ�ർ ഡയറ��െട  26.03.2015-െല

െട�ി�ൽ  റിേ�ാർ�്  നം.െക.�.സി.സി/15/132-െ�  അടി�ാന�ിൽ  �ക

നൽ�കയായി��.

10.  M/s  BaeHal  സർവകലാശാല�െട  േരഖകൾ  ൈകകാര�ം  െച��തി�ം  ഡിജിൈ�സ്

െച��തി�ം ഉദാസീനത     കാണി�

    M/s  BaeHal  ക�നി  സർവകലാശാല�െട  ��ധാന  േരഖകളായ  ടാ�േലഷൻ

രജി��ക�ം  മ�ം  ൈകകാര�ം  െച��തിൽ േവ��  ��ാ�ി  കാണി�ി�ി�.  അ��ലം

വളെര  പഴകിയ  േരഖകൾ�്  പരിഹരി�ാൻ  പ�ാ�വിധം  േക�പാ�കൾ  സംഭവി�.

ഡിജിൈ�സ്  െച�  േരഖക�െട  �ർ�തയി�ാ��ം  അവ��ത�ം  ഡിജിൈ�സ്  െച�

േരഖകൾ െവരിൈഫ െച�തി�േശഷം ന�മാ���ം സംബ�ി�് M/s BaeHal ക�നിെയ

അറിയി�ി�ം  നടപടി��ായി�ി�ാെയ�്  05.06.2017-ൽ  പരീ�ാ  വിഭാഗം  േജായി�്

രജി�ാർ (II) റിേ�ാർ�് െച�ി��്.

11. െട�ർ വ�വ� പാലി�ാതി��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�

    നാളി�വെരയായി�ം ഡിജിൈ�േസഷൻ �ർ�ീകരി�ാ�തി�ം, ഡിജിൈ�സ് െച��

േരഖകൾ  ന�മാ��ത്  സംബ�ി�  റിേ�ാർ�്  നൽകിയി�ം  ക�നിെ�തിെര

സർവകലാശാല നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ത് (െട�ർ വ�വ� ഡി.2 ഖ�ിക 10 �കാരം

കരാർ അ�സരി�� ���ി നിർവഹി�ാതി��ാൽ കരാ�കാരന് �ടർ�് നൽ�� �ക

തട��തി�ം നൽകിയ �ക തിരിെക പിടി��തി�ം ഡിജിൈ�േസഷ�മായി ബ�െ��

സർവകലാശാല  ഇം�ിെമേ�ഷൻ  ക�ി�ി�്  അധികാര��്.)  സർവകലാശാല�െട

ഭാഗ��ായ ��തരമായ വീ�യാണ്.

    ഡിജിൈ�േസഷ�മായി  ബ�െ��്  സർവകലാശാല�്  നൽകിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ൾ�്  (12.10.2017-െല  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.29/2016-17/  െക.ആർ.�.7,

06.11.2017-െല ഓഡി�്  അേന�ഷണം നം.18/2016-17/  െക.ആർ.�.7,  08.11.2017-െല ഓഡി�്
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റിക�ിസിഷൻ, 10.11.2017-െല ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.19/2016-17/ െക.ആർ.�.7, 13.11.2017-

െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.101/2016-17/  െക.ആർ.�.7,  15.11.2017-െല  ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ  നം.103/2016-17,  16.11.2017-െല  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.20/2016-17/

െക.ആർ.�.7,  21.11.2017-െല  െക.എസ്.എ.  െക.ആർ.�.7/  ഓഡി�്  2016-17  നം.ക�് )

സർവകലാശാല  പര�ര  വി��മായ  മ�പടിയാണ്  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

സർവകലാശാലയിൽ  ഡിജിൈ�േസഷൻ  ആരംഭി�്  4  വർഷം  കഴി�ി�ം

�ർ�ിയാ�ാ�തിനാ�ം  (കരാർ  വ�വ��്  വി��ം)  ഡിജിൈ�സ്  െച�  േരഖക�െട

�ര�ിതത�ം  ഉറ�്  വ��ാൻ  കഴിയാ�  സാഹചര��ി�ം,  ഈ  ആവശ��ിനായി

തൻവർഷം െചലവഴി� �ക 17,40,311/-�പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

    സർവകലാശാല ഡിജിൈ�േസഷൻ പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാ�തിന്

സർവകലാശാല  അധികാരിക�െട  ഭാഗ�നി��ായ  അനാ�  അേന�ഷണ

വിേധയമാ��തി�ം  ഉ�രവാദികൾെ�തിെര  നടപടി  സ�ീകരി��തി�ം  ഈ

വിഷയ�ിേല�് ഭരണവ��ിെ� അടിയ�ിര �� �ണി��.

3-24  സർവകലാശാല�െട അെ�ൗ�കളിൽ നി�ം വിവിധ ബാ�് ചാർ�കൾ
ഈടാ�െ���

    സർവകലാശാല�െട  അ�ൗ�കളിൽ  നി�ം  അ�ൗ�്  കീ�ിംഗ്  ചാർ�സ്,

മൾ�ിസി�ി  െച�്  ചാർ�സ്  എ�ീയിന�ളിൽ  ബാ�്  ഭീമമായ  �കയാണ്

ഈടാ�ിയിരി��ത്.  പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ിയ  െക.�.എഫ്.  അ�ൗ�കളിൽ

നി� േമൽ ഇന�ളിൽ ഉ�ായി�ളള െചലവ് വിവരം �വെട േചർ��.

അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർ�സ് ഈടാ�ിയ� സംബ�ി� വിവരം

�മ

നം

അ�ൗ�്

നം.

ഈടാ�ിയ

�ക

ഈടാ�ിയ

തീയതി
�റി�്

1 57007216477 632.50 9.3.17

2 57007216830 632.50 9.3.17
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3 57002276146
632.50 9.3.17 31.3.17 ൽ േ�ാസ്

െച�633 31.3.17

4 67326187720 632.50 9.3.17

5 57002276419

632.50 9.3.17
31.3.17 ൽ േ�ാസ്

െച�

633 31.3.17
31.3.17 ൽ േ�ാസ്

െച�

6 57002276168 632.50 9.3.17
31.3.17 ൽ േ�ാസ്

െച�

7 67091089928 632.50 9.3.17

8 57002276157
632.50 9.3.17 31.3.17 ൽ േ�ാസ്

െച�633 31.3.17

9 57002275915 632.50 9.3.17

10 57002276883 632.50 9.3.17 േ�ാസ് െച�

11 57002277162 632.50 9.3.17

12 67200231080 632.50 9.3.17

13 67334622743 632.50 9.3.17

14 57002276179 632.50 9.3.17

15 57002275904 632.50 9.3.17

ആെക 11386.50
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മൾ�ിസി�ി െച�് ചാർ�സ് ഈടാ�ിയ� സംബ�ി� വിവരം

�മ

നം

അ�ൗ�്

നം.

ഈടാ�ിയ

�ക

ഈടാ�ിയ

തീയതി

അ�ൗ�ിെല 31.3.17 െല

നീ�ിയി��്

1 57007216477 1035 9.6.16 3184949.5

2 57007216830

3435 7.4.16

24299191.97

3450 17.6.16

3450 12.8.16

3450 4.10.16

31050 4.10.16

3450 5.10.16

431.25 20.1.17

1725 20.1.17

1725 4.3.17

3450 22.3.17

3 57002275915

1717.50 25.4.16

17327470.53

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

3450 25.4.16

862.50 25.4.16
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862.50 25.4.16

429.38 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

1717.50 25.4.16

4 57002275904

3450 2.2.17

82839040.83

3450 2.2.17

1725 2.2.17

1725 23.3.17

1725 23.3.17

1725 23.3.17

1725 23.3.17

1725 23.3.17

6900 7.12.16

1725 10.8.16

1725 10.8.16

1725 10.8.16

1725 10.8.16

1725 10.8.16

ആെക 112205.63
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    േകാടിക�െട  ബാ�്  ബാലൻസ്  പലിശരഹിത  അ�ൗ�കളിൽ  ഉ�ായി�ം  ബാ�്

േ��്െമ�ക�െട �ി�് ലഭ�മാ���ൾെ�െട�ളള േസവന�ൾ�് ചാർ�സ് നൽേക�ി

വ��  വിഷയം  സിൻഡി��ിെ�  ��യിൽെ��േ���ും  ചാർ�സ്  ഒഴിവാ��

വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

എ. വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ െഡബി�് െച�ി�ളള �വെട േചർ�� ഇടപാ�കൾ�്

വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി�.

�മ

നം

അ�ൗ�്

നം

ഇടപാട്

തീയതി
ഇടപാട് വിവരം �ക

1 57007216830 14.2.17 Dishonour cheq 345

2 57007216830 14.2.17 Dishonour cheq 345

3 57007216830 14.2.17 Dishonour cheq 345

4 57007216830 14.2.17 Dishonour cheq 345

5 57007216830 14.2.17 Dishonour cheq 345

6 5700276419 30.1.17 Dishonour Cheq 115

7 67091089928 15.3.17 Dishonour Cheq 345

8 57002275915 7.4.16 STOP CHQS 57.25

9 57002275915 9.1.17 Dishonour Cheq 115

10 57002275915 13.1.17
CONNECTIVITY FAILURE PRESENT

AGAINr304239
1050

11 57002275915 13.1.17 Dishonour Cheq 115

12 57002275915 15.3.17 Dishonour Cheq 115

13 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

14 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115
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15 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

16 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

17 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

18 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

19 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

20 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

21 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

22 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

23 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

24 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

25 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

26 57002275915 2.2.17 Dishonour Cheq 115

27 57002275915 2.5.16 Dishonour Cheq 114.5

28 57002275915 2.5.16 Dishonour Cheq 114.5

29 57002275904 19.9.16 Dishonour Cheq 115

30 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

31 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

32 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

33 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

34 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

35 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

36 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115
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37 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

38 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

39 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

40 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

41 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

42 57002275904 17.1.17 Dishonour Cheq 115

43 57002275904 8.12.16 Dishonour Cheq 115

44 57002275904 13.12.16 T CASH WDL /COMMISSION 690

45 57002275904 13.12.16 T cash wdl/POSTAGE 690

46 57002275904 13.12.16 T cash wdl/commission 690

ആെക 9271.25

    ഇ� സംബ�ി� നൽകിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന് (നം./16-17 തീയതി 06.11.2017)

േമൽ  �കകൾ  ബാ�ിെ�  വിവിധ�ളായ  ചാർ�കളാെണ�  അവ��മായ  മ�പടിയാണ്

ലഭ�മാ�ിയത്.  സർവകലാശാല�െട  അെ�ൗ�കളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ിയി�ളള  േമൽ

�കകൾ തിരിെക വര�വ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-25  െവ��രം സമയബ�ിതമായി ഒ��ിയി� പിഴയിന�ിൽ അധികെചലവ് വ��ി

െസന�്  െഹൗസ്  ക�ാ�സ്  പരിധിയിൽ  വ��  7  വാ�ർ  കണ��ക�െട  െവ��ര

�ടി�ിക  �ക  ഒ��വണ  തീർ�ാ�ൽ  പ�തി  �കാരം  1,30,01,409/-  �പ

അടവാ�ിയി��്.  േകരള  വാ�ർ  അേതാറി�ി�െട  2/3/17-െല  KWA/PHDNT/Rev/17  -)ം

നംപർ ക�് �കാരം ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി �കാരം ഇളവ�വദി�തിെ� വിവരം

�വെട േചർ��.

1/2017 വെര�� െവ��ര �ടി�ിക = 4,73,55,101/-
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ഒ��വണ തീർ�ാ�ൽ പ�തി �കാരം ഇളവ് െച� �ക -3,43,53,692/-

ഒ��ാൻ അവേശഷി�� �ക 1,30,01,409/-

ടി �ക 31/03/17-െല െച�് നം. 693616 �കാരം വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ ഒ��ി.

(�.ഒ.നം.എഡി.ബി2/13165/03/2017,തീയതി 31.3.17). വിശദാംശം �വെട

േചർ��.െവ��രം �തിമാസം സമയബ�ിതമായി ഒ��ാതി��ത് �ലമാണ് ഇ��ം

ഭീമമായ �ക പലിശ സഹിതം ഒ�േ��ി വ�ത്.

�മ

നം
കണ�ൻ

കണ�ൻ ആ�െട

േപരിൽ

�തിമാസ

വാ�ർ

ചാർജ്

നിര�്

1/2017

വെര��

�ടി�ിക

�ക

ഇളവിന് േശഷം

�ടി�ികയായി

ഒ��ിയ �ക

1 154/N
�.ഇ. െസന�് ഹാൾ,

േകാംെപൗ�്.
730/- 14633948 3482762/-

2 CGB/75/N
ഡയറ�ർ,റിസർ�്

ലാബ്
2970/- 2363559/- 688055/-

3 CGB/69/N
കൺേ�ാളർ ഓഫ്

എ�ാമിേനഷൻസ്
45090/- 3447699/- 2088005/-

4 PGB/257/N

ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ

ഡയറ�ർ

2750/- 6275270/- 5238613/-

5 CGB/119/N
അപ്ൈളഡ് െകമി�ി

ഡയറ�ർ
5450/- 205875/- 156250/-
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6 VGB/138/N
വാർഡൻ, വിമൻസ്

േഹാ�ൽ
7590/- 225376/- 62767/-

7 VGB/140/N
വാർഡൻ ,വിമൻസ്

േഹാ�ൽ,വ�ത�ാട്
13010/- 5750615/- 992586/-

ആെക 13001409/-

�കളിൽ  �ചി�ി�  ഏ�  വാ�ർ  കണ��കളിെല�ം  െവ��ര  �ടി�ിക

സമയബ�ിതമായി  ഒ��ാതി��� �ലമാണ്  തവണ�കെ�ാ�ം പലിശ �ടി  ഉൾെ��്

13001409/-  �പ  സർ�കലാശാല�്  ന���ായിരി��ത്.  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്

നൽകിയ ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന് (നം.  91/16-17,  2/11/17)  ��ികരമായ മ�പടി നൽകിയി�.

െവ��രം യഥാസമയം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാതി�� ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം

ആയതിന്  വീ� വ��ിയതിന്  േവ� വിശദീകരണം ആവശ�െ��ക�ം ന�ം വ� �ക

ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-26  ഭവനനിർ�ാണ വാ� – �ാ�് ഡ��ി റീഇംേബ�് െച� - 1,36,300/- �പ
തട�െ����.

    ഭവനനിർ�ാണ  വാ�യായി  2016-17  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  സർവകലാശാല  5

ജീവന�ാർ�ായി  ഒ�േകാടി  �പ  അ�വദി�ി��്.  ഭവനനിർ�ാണ  വാ�െയ��േ�ാൾ

ഇ�മായി  ബ�െ��  െചല�കൾ  വഹിേ��ത്  ജീവന�ാരനാണ്.  എ�ാൽ,

ഭനവനിർ�ാണ�ിനായി  �ലം  സർവകലാശാല�െട  േപരിൽ  പണയെ����തിന്

ജീവന�ാർ ഒ��ിയ �ാ�് ഡ��ി സർവകലാശാല റീ ഇംേബ�് െച�. വിശദവിവരം �വെട.

�മ
നം.

വാ�െയ��
ജീവന�ാരൻ

വാ�
�ക

റീ
ഇംേബ�്

െച�
�ാ�്
ഡ��ി

െച�് നം./
തീയതി

സർവകലാശാല
ഉ�രവ്
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1

രാ�.�ി,

അസി��്

ൈലേ�റിയൻ

േ�ഡ് II,

ബേയാെടേ�ാളജി

വിഭാഗം

10,00,000 50,000

371169,

371170, 371171

തീയതി

30.04.2016

Ad.B.III.4/

5301/2016

തീയതി

26.04.2016

2

മായാേദവി.വി.െക,

അസി��്

െസക�രി�ി ഓഫീസർ

ഇൻ- ചാർജ്

7,89,000 39,450

3

ബീന.എ.സരസം

െട�ി�ൽ

അസി��്, േകരള

�ണിേവ�ി�ി

ൈല�റി

9,37,000 46,850

ആെക 1,36,300

     വാ�െയ��േ�ാൾ �ലം പണയെ����തി�� �ാ�് ഡ��ി സർ�ാരിേല�ാണ്

ഒ���ത്.  2016-17  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  ഈയിന�ിൽ  സർവകലാശാല��ായ

െചലവിെ�  �ർ�മായ  വിവരം,  ��ത  െചലവ്  സർവകലാശാല  വഹി��തി��
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കാരണം,  അടി�ാനമായ  മാനദ��ൾ  എ�ിവ  അേന�ഷി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ൾ�്  (നം.11/16-17/തീയതി  19.10.2017,  17/2016-17  തീയതി  30.10.2017)

എ�ിവ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  �ാ�്  ഡ��ി  റീ  ഇംേബ�്  െച�  ഫയ�ം  (ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ  നം.78/16-17  തീയതി  31.10.2017)  ലഭ�മാ�ിയി�.  പരാമർശം  11.12.2017  െല

െക.എസ്.എ.െക.ആർ.�.4/1029/2017  ന�ർ  ക�ി�െട  രജി�ാ�െട

��യിൽെ���ിയതിെന  �ടർ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം,  മ�പടി�്  ആധാരമായ

േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ിയി�.  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്  ലഭി�ാ�തിനാൽ  �ാ�്

ഡ��ിയിന�ിൽ  സർവകലാശാല  ജീവന�ാർ�്  റീ  ഇംേബ�്  െച�ി��  �ക

തട�െ����.

3-27  സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലംഘി�് ജീവന�ാർ�് ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി��

വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം  2016  ഓണം അഡ�ാൻസായി  സർവകലാശാല വിതരണം

െച� �ക 1,34,98,000/-�പയാണ്. ജി.ഒ(പി)നം.129/2016 ധന തീയതി 01.09.2016 �കാരം

2016  ഓണം  അഡ�ാൻസ്  15,000/-  �പയായി  നിജെ���ി�ം,  അഡ�ാൻസ്  �ക  5

�ല�മാസ  ഗ��ളായി  ശ�ള�ിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  ഒ��വാ�ം  സർ�ാർ

ഉ�രവായി��.  െക.എഫ്.സി  വാല�ം  1,  ആർ�ി�ിൾ  250(3)  �കാര�ം  െഫ�ിവൽ

അഡ�ാൻസ്  5  �ല�മാസ  ഗ��ളായി  ശ�ള�ിൽ  നി�ം  ഈടാ�ണെമ�്  വ�വ�

െച�ി��്.  �ടാെത ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 05.05.2006  െല  10423/ഡി2/2006/ഉ.വി

ന�ർ  ക�്  �കാരം  സർവകലാശാലകൾ  സർ�ാരിെ�  േനാൺ  �ാൻ  �ാ�ിെന

ആ�യി��  �ാപന�ളായതിനാൽ  സർ�ാർ  അ�വദി��  �ക  മാ�േമ

സർവകലാശാല  ജീവന�ാർ�ം  ഓണം  അഡ�ാൻസായി  അ�വദി�ാ�  എ�ം

അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ  05.09.2016  െല  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.  Ad.AV.6163/16

തീയതി  05.09.2016  �കാരം  2016  ഓണം  അഡ�ാൻസായി  17,000/-�പ  10  �ല�

തവണയായി ഈടാ�െമ� വ�വ�യിലാണ് ജീവന�ാർ�് അ�വദി�ത്.

    സർ�ാർ നിജെ���ിയതി�ം അധികമായി ഓണം അഡ�ാൻസ് വിതരണം െച�തി�ം
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�ക ഈടാ��തിന് അധിക സാവകാശം അ�വദി���ം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ൾ�് (നം.6/2016-17 തീയതി 05.08.2017, 22/16-17 തീയതി 20.11.2017) മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�.  �ടർ�്,  പരാമർശം  11.12.2017  െല  െക.എസ്.എ.െക.ആർ.�.4/1029/2017

ന�ർ ക�ി�െട രജി�ാ�െട ��യിൽെ���ിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

    സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  പാലി�മാ�ം  ഓണം  അഡ�ാൻസ്  വിതരണം  െച�വാ�ം,

വിതരണം  െച��  �ക  സാ��ിക  വർഷ�ിൽതെ�  തിരിെക  ഈടാ�വാ�ം

�ൻവർഷ�ളി�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ം തൽ�ിതി തെ� ആവർ�ി�േപാ��ത് സർ�ാർ

ഉ�ര�ക�േട�ം  ഓഡി�്  നിർേ�ശ��േട�ം  ��തരമായ  ലംഘനമായി  വിലയി���.

വ�ം വർഷ�ളിൽ സർ�ാർ നിർേ�ശം കർശനമായി  പാലിേ��താണ്.അ�ാ�പ�ം

സർ�ാർ ഉ�രവ് മറികട�് അധികമായി അ�വദി��ം , കാലാവധി�് േശഷം തിരിെക
ഈടാ�ിയ�മായ �ക പലിശ സഹിതം ബ�െ��വരിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

3-28  ഇ എസ് ഐ വിഹിതം സമയബ�ിതമായി ഒ���ി�, പിഴയിന�ിെല
അധികെചലവ് 44,697/-�പ

    1948 െല ഇ എസ് ഐ ആ�ിെ� പരിധിയിൽ വ�� േകരള സർവകലാശാല ��ിെല

താത്കാലിക  ജീവന�ാ�െട  ഇ  എസ്  ഐ  വിഹിതം  സമയബ�ിതമായി

ഒ��ാ�തിനാൽ  2016-17  സാ��ിക  വർഷം  44697/-�പ  പലിശയിന�ിൽ

ഒ��ിയി��്. 1948 െല ഇ എസ് ഐ ആ�ിെല െസ�ൻ 40 െല വ�വ�കൾ അ�സരി�്

െതാഴിൽദാതാവിന്  ജീവന�ാ�െട  േപരി�ളള  വിഹിതം  ഒ��വാൻ  നിയമപരമായ

ബാധ�ത��്. െതാഴിലാളി�െട മാസ േവതന�ിെ� 1.75% െതാഴിലാളി�ം 4.75% െതാഴിൽ

ദാതാ�മാണ്  വിഹിതമായി  ഒ�േ��ത്.  എ�ാൽ  ഏ�ിൽ  2012  �തൽ  ഒേ�ാബർ  2012

വേര�ം �ൈല 2013 �തൽ ഡിസംബർ 2014 വേര�ം സർവകലാശാല ��ി��ായി�� 17

താത്കാലിക  ജീവന�ാ�െട  ഇ  എസ്  ഐ  വിഹിതം  അവ�െട  േവതന�ിൽ  നി�ം

ഈടാ�കേയാ  സർവകലാശാല�െട  വിഹിത�ം  േചർ�്  ��ത  �കകൾ

സമയബ�ിതമായി ഒ��കേയാ റിേ�ൺസ് ഫയൽ െച�കേയാ െച�ി�ി�. �ടർ�് ��ത

ജീവന�ാ�െട  േമൽ  കാലയളവിെല  വിഹിതമായ  �ക  175601/-  �പ

(7150*17*6.5(1.75+4.75)* no. of months) ഒ��വാനാവശ�െ��് 03.07.2015 ൽ ഇ എസ് ഐ
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േകാർ�േറഷൻ  സർവകലാശാല  രജി�ാർ�്  ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്  നൽകി.  ��ത  �ക

31.12.2015ൽ മാ�മാണ് സർവകലാശാല ഒ��ിയത്. ഇ എസ് ഐ വിഹിത�ിെല �ടി�ിക

ഒ���തിൽ കാലതാമസം വ��� പ�ം ഇ എസ് ഐ ആ�് 1948 െസ�ൻ 39(5)

�കാരം  12%  പലിശ ഒ�േ��താണ്.  ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ 44582/-  �പ പലിശ

ഇന�ി�ം 115/- �പ ഫർദർ ഇ�റ�് ഇന�ി�ം 100 �പ േ�ാ�ിംഗ് ചാർ�ിന�ി�ം

ആെക  44697/-  �പ  ഒ��വാനാവശ�െ��്  15.03.2016ന്  ഇഎസ്ഐ  േകാർ�േറഷനിൽ

നി�ം  റി�വറി  േനാ�ീസ്  ലഭി�.  25.04.2016  െല  എഡി.ഡിIII.  1.37263/2016ാം  ന�ർ

സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരം  പലിശയിന�ിൽ  44697/-  �പ  07.05.2016ൽ  െന�്

ബാ�ി�ി�െട ഒ��് വ��ി.

    1,75,601/- �പ ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം സർവകലാശാല ഒ��ിെയ�ി�ം അതാത് വർഷം

ജീവന�ാ�െട േപര് രജി�ർ െച�കേയാ അതാത് മാസ�ളിൽ അവരിൽ നി�ം വിഹിതം

ഈടാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  അതിനാൽ  ��ത  �ക�െട  ആ��ല�ം  ജീവന�ാർ�്

ലഭി�ക�മി�. ജീവന�ാ�െട വിഹിത�ം �ടി സർവകലാശാല യാണ് ഒ��് വ��ിയത്.

ഇ  എസ്  ഐ  വിഹിത�ി�  പലിശ  ഒ���തിനായി  റി�വറി  േനാ�ീസ്  വ�

സാഹചര��ിൽ  അത്  ഒഴിവാ��തിനായി  നടപടികെളാ�ം  സർവകലാശാല

സ�ീകരി�ി�. ഇഎസ്ഐ ആ�ിെ� പരിധിയിൽ വ�� സാഹചര��ിൽ ജീവന�ാ�െട

േപര് രജി�ർ െച�് സമയബ�ിതമായി വിഹിതം ഒ��ി റിേ�ൺസ് ഫയൽ െച��തിൽ

വീ�  വ��ിയ  ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര  നടപടി  സ�ീകരിേ���ം  പലിശ  ഇന�ിൽ

ഒ��ിയ 44,697/- �പ തിരിെക ഈടാേ���മാണ്.

3-29  െട�ർ �ണി�ാെത ലാപ്േടാ�കൾ വാ�ി വിതരണം നട�ിയത് -
�മ�കാരമ�- െചലവ് തട�െ���� - 12,66,300/- �പ

േക�  �ഷി  കർഷക  േ�മ  മ�ാലയ�ിെ�  കീഴിൽ  �വർ�ി���ം  േകരള

സർവകലാശാല�െട  �ർ�  ഭരണ  നിയ�ണ�ി��  േകാ�്  ഓഫ്  കൾ�ിേവഷൻ

�ീമിെല  ഫീൽഡ്മാൻ  ത�ികയിൽ  േജാലി  േനാ��  30  േപർ�്  തൻവർഷം  �ീം
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ഡയറ��െട  നിർവഹണ�ിൽ  30  ലാപ്േടാ�്  വാ�ി  വിതരണം  െച�ി��്.  എ�ാൽ

സർ�ാർ  നിർേ�ശി�ി��  വാ�ൽ  നടപടി�മ�ൾ  പാലി�ാെതയാണ്  ലാപ്േടാ�്

വാ�ൽ നട�ിലാ�ിയി��ത്.

    02.03.2016-െല േക� �ഷി-കർഷക േ�മ മ�ാലയ�ിെ� എഫ്.നം. 3-5/2012-CS(S)-

ES -ാം ന�ർ ക�് �കാരം �ീമിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� ഫീൽഡമാൻമാർ�് �ീമിെ�

ഭാഗമായ  FARMAP  2.0  േസാ�്െവയറിൽ  ഓൺൈലൻ  േഡ�ാ  എൻ�ി  നട��തിനായി

ലാപ്േടാ�കൾ വാ�ി നൽകാൻ അ�മതി നൽകി ഉ�രവായി��്. േമൽ ക�് ഖ�ിക

നം.3  �കാരം  സർ�ാർ  നിർേ�ശ�ൾ  പാലി�്  െചലവ്  �റ�  നിർവഹണ  രീതിയിൽ

അതാത്  �ണിേവ�ി�ികൾ�്  ബാധകമായ  വാ�ൽ  നിയമ�ൾ  പാലി�്  േവണം

ലാപ്േടാ�കൾ വാേ��െത�് �േത�കം നിർേ�ശി�ി��്.

    02.04.2016-െല  എം.െക.െസാല�ഷൻസ്,  തി�വന��രം  എ�  �ാപനം

ലാപ്േടാെ�ാ�ിന്  40200  �പ  ക�ാ�്  െച�ത്  അംഗീകരി�്  വാ�ൽ  നട�ി  30

ലാപ്േടാ�കൾ 40200 �പ നിര�ിൽ 5% വാ�് ഉൾെ�െട 1266300 �പ െചലവഴി�് ��ത

�ാപന�ിൽ  നി�ം  വാ�ി  �ീമിൽ  �വർ�ി��  30  ഫീൽഡ്മാൻമാർ�്  (

ഇ�േണാമിക്  ഇൻെവ�ിേഗ�ർ)  വിതരണം െച�ി��്.  12.05.2016  െല എഡിഎഫ്1/1878

/2016-ാം  നം.�.ഒ  �കാരം  േമൽ  വാ�ലിന്  �ണിേവ�ി�ി  െചലവ�മതി  നൽകിയി��്.

30.06.2016-െല െച�് നം.079389 �കാരം 12,66,300 �പ �ാപന�ിന് നൽകിയി��്.

വാ��മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1.  ലാപ്േടാ�്  വാ��തിനായി  െട�ർ  �ണി�ി��ി�.  21.06.2013-െല

ജി.ഒ.(പി)നം.3/2013/എസ്.പി.സി നം.പരി�രി�് േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ �കാരം 1 ല�ം

�പ�്  �കളി��  വാ��കൾ�്  െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��താെണ�്

നി�ർഷി�ി��്.  എ�ാൽ  െട�ർ  നടപടികെളാ�ം  സ�ീകരി�ാെത,  എം.െക

െസാല�ഷൻസ്, തി�വന��രം എ� �ാപന�ിൽ നി�ം മാ�ം ക�േ�ഷൻ �ണി�്

DELL LATITUDE 3460 േമാഡലി�� ലാപ്േടാ�് വാ�ി. DGS&D രജിേ�ഡ് �ാപനമായ

ഇൻ�ാം  ൈമേ�ാ  ഇൻഡ�ാ  ൈ�വ�്  ലിമി�ഡ്,  െച�കിട  വിതരണ�ാരായി
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അംഗീകരി�തിനാലാണ്  വാ�ൽ  നട�ിയെത�്  എ�  മ�പടിയാണ്  ലഭ�മാ�ിയത്.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.1/േകാ�് ഓഫ് കൾ�ിേവഷൻ /16-17 തീയതി 14.07.2017)

2.  ലാപ്േടാ�്  വാ�ാൻ  അ�മതി  നൽകിെ�ാ��  േക�  മ�ാലയ�ിെ�  ഉ�രവ്

�കാരം  എൻ.ഐ.സി  െ�സിഫിേ�ഷൻ  �കാരം  15.6  ഇ�്  �ീമി��  ലാപ്േടാ�്

വാ�ണെമ�് നി�ർഷി�ി��. എ�ാൽ 14 ഇ�് �ീമി��താണ് വാ�ിയത്.

    േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ, അ�മതി ഉ�രവ് നിർേ�ശ�ൾ എ�ിവ ലംഘി�തിനാൽ

ലാപ്േടാ�് വിതരണ�ിനായി െചലവഴി� 12,66,300/-�പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-30  പരീ� റ�് െച� വിവരം സമയബ�ിതമായി അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ
അറിയി�ി�-�ന:പരീ� നട�ി അധിക െചലവിനിട വ��ി -
ഉ�രവാദിയായവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�

21.10.2015-ൽ  നി�യി�ി��  ൈഫനൽ  ഇയർ  ബി.േകാം  (േപ�ർ  I  (ടാേ�ഷൻ  േലാ  &

അ�ൗ�്സ്  I  &  േകാ-ഓ�േറഷൻ  I)  പരീ�  സർ�ാർ  അേ�  ദിവസം  അവധി

�ഖ�ാപി�താ�� �സ് റിലീസിെന�ടർ�് പരീ� റ�്  െച�ക�ം ���ിയ തീയതി

09.11.2015 ആയി നി�യി�ക�ം െച�. എ�ാൽ േമൽ വിവര�ൾ യാെതാ�ം അറിയാെത

ഗവ.സം�ത േകാേളജിൽ േനരെ� നി�യി� തീയതിയിൽ തെ� പരീ� നട�ക�ം 17

വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�തിൽ 15 വിദ�ാർ�ികൾ പരീ��് ഹാജരായി. േചാദ�േപ�ർ െപാ�ി�്

ടി വിദ�ാലയ�ിൽ പരീ� നട�ി. ���ിയ പരീ�ാ തീയതിയിൽ 09.11.2015-ൽ 2 േപർ

പരീ��് ഹാജരായേ�ാഴാണ് േകാേളജ് അധി�തർ പരീ� മാ�ിവ� വിവരം അറി�ത്.

മ�്  െസ��കളിൽ  �ണിേവ�ി�ി  ���ിയ  പരീ�  നട�ിെയ�ി�ം  േനരേ�തെ�

േചാദ�േപ�ർ  ഗവ.സം�ത  േകാേളജിൽ  െപാ�ി�്  ഉപേയാഗി�തിനാൽ  പരീ�  റ�്

െചേ��തായി  വ�.  21.10.2015,  09.11.2015  തീയതികളിൽ  നട�ിയ  പരീ�കൾ  റ�്

െച�ാ�ം  �ന:പരീ�  നട��തി��  പിഴയായി  40,000/-�പ  �ിൻസി�ൾ/ചീഫ്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീർ എ�ിവരിൽ നി�ം ഈടാ�ാ�ം ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവി�.

നാളി�വെര നടപ ടികൾ സ�ീകരി�കേയാ പിഴ ഈടാ�കേയാ െച�ി�ി�.
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    അവധി �ഖ�ാപനെ��ടർ�് പരീ�കൾ റ�്  െച�� സാഹചര��ിൽ ���ിയ

തീയതി  സഹിതം  ഓേരാ  പരീ�ാ  െസ�റിേല�ം  ചീഫ്  എ�ാമിനർമാെര�ം  ബ�െ��

അധികാരികേള�ം  േരഖാ�ലം  അറിയിേ��  ബാധ�ത  സർവകലാശാല  പരീ�ാ

വിഭാഗ�ിൽ  നി�ി�മാണ്.  �ണിേവ�ി�ിയിൽ  നി�ം  യഥാസമയം  അറിയി�്

കി�ാ���ലമാണ്  ത�ൾ�്  ഇ�ര�ിൽ  പിഴവ്  സംഭവി�െത�്  േകാേളജ്

അധികാരികൾ  വ��മാ�ിയി��്.  വീ�ം  പരീ�  നട��തി�ം,  അതി��ായ

സാ��ിക  ബാധ�ത�ം  സർവകലാശാല  പരീ�ാവിഭാഗം  ഉ�രവാദിയാണ്.  പരീ�ാ

വിഭാഗ�ിെല  ആ��ണ  പിഴവാണ്  ഇ�രം  �ത�വിേലാപ�ൾ�്  കാരണമാ��ത്

പരീ� നട�ി�ിൽ വിവര സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി ��മ��ം കാര��മ�മായ

�വർ�നരീതികൾ ഉൾെ���ാൻ ����ാേവ�താണ്.

    ഉ�ര�ടലാ�കൾ  പരീ�ാ  േക��ളിൽ  നി�ം  സമയബ�ിതമായി

സ�ീകരി��തിൽ  വ���  വീ��ം  ഇതിെ�  പി�ി��ാ��.  െത�ായി  പരീ�

നട�ിയ  േക��ിൽ  നി�ം  സമയബ�ിതമായി  ഉ�ര�ടലാസ്

സ�ീകരി�ി��െവ�ിൽ  പരീ�ാ  തീയതി  ���ി  അറിയി�്  നൽ��തിന്

സാധി�മായി��.

3-31  സർവകലാശാല െസന�് ഹാൾ നവീകരണ�ിെല അപാകതകൾ
1. െസന�് ഹാൾ നവീകരണം – ���ിയിെല അപാകതകൾ –    

ഉ�രവാദികൾെ�തിെര നടപടിയി�.

    െസന�്  ഹാളിെ�  നവീകരണ�ിനായി  21.03.2009-െല  GO(Rt)409/09/H.Edn

�കാരം  50  ല�ം  �പ  അ�വദി�ി��െവ�ി�ം  73,27,244/-  �പ  ��ത

നവീകരണ  േജാലികൾ�്  െചലവഴി�ക��ായി.  ���ി�െട  െഷഡ�ളിൽ

ഉൾെ���ിയി��  േമൽ�ര�െട  േചാർ�  തട��തി��  ഇനം

�ാേയാഗികമ�ാെയ�ം  പകരം  ൈസേ�ാസിൽ  ഉപേയാഗി�്  നാേനാെടേ�ാളജി

�കാരം  േചാർ�  തട��തി�ം  പണി�െട  ഉപേദശകരായ  M/S  �മാർ

അേസാസിേയ�സ്  നിർേ�ശി�.  അതിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ത ���ി�ായി
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കരാ�കാരനായ �ീ.�േരഷ് �മാ�മായി ഒ� സ�ിെമ�റി കരാറിൽ സർവകലാശാല

ഏർെ��. അതിെന�ടർ�് കരാ�കാരനാവശ�െ�� ��ത ���ി�െട പാർ�് ബിൽ

�കയായ 4,89,311/-�പ 17.06.2011-ൽ പാ�ാ�ി �ക നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ �ക

നൽകി  5  മാസ�ൾ��ിൽ  (08.11.2011  ൽ)  തെ�  പണിയിെല  േപാരാ�കൾ

അസി��്  എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയ�ം  െസന�്  ഹാളിെ�  േമൽ�ര  ശ�മായി

േചാ��താ�ം  െടറ�ിെല ൈസേ�ാസിൽ/നാേനാ  േകാ�ിംഗ്  വളെര  �ല�ളിൽ

നശി�്,  ഇളകിയി��തായി  സർവകലാശാല  അസി��്  എ�ിനീയ�ം  റിേ�ാർ�്

െച�ക��ായി. അേത �ടർ�് കരാ�കാരന് നൽകിയ 4,89,311/- �പ തട�വ�.

സർവകലാശാല  എ�ിനീയർ  ���ി  �ല�ം  പരിേശാധി�ാെതയാണ്

ബിൽപാ�ാ��െത�് ഇതിൽ നി�് വ��മാണ്.

    എൽ.ബി.എസിെല�ം  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേളജിേല�ം  വിദ�ർ  പരിേശാധി�്

ൈസേ�ാസിൽ  'േകാ�ിംഗ്  'െസന�്  ഹാൾ  െടറ�ിെല  െടറാേ�ാ�  ൈട�കൾ�്

േയാജി�തെ��ം  പകരം  'light  weight  roofing  '  ആണ്  േചാർ�  തട��തിന്

ന�െത�് നിർേദശി�ക�ം െച�. അതിൻ �കാരം അ�മിനിയം trafford coloured

roofing sheets ഉപേയാഗി�് െസന�് ഹാളിൽ ൈല�് �ഫിംഗ് നട��തിന് 49 ല�ം

�പ�െട എ�ിേമ�് സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�ക��ായി.

    ശരിയായ  പഠനം  നട�ാെത  കരാേറെ���  കരാ�കാര�ം,  െത�ായ  ഉപേദശം

നൽകി അനാവശ�മായ പണി നട��തിന് നിർേദശി� കൺസൾ��ം, യഥാസമയം

േമാണി�റിംഗ് നട�ാ� സർ�കലാശാല എ�ിനീയ�മാണ് സർവകലാശാല��ായ

ന��ിന് ഉ�രവാദികൾ.

    സർവകലാശാല�് െസന�് ഹാളിെ� േമൽ�ര�െട േചാർ� തട��തിന് േവ�ി

വീ�ം  49  ല�ം  �പേയാളം  വകയി�േ��ിവ�തി��രവാദികളായ

വർെ�തിെര സർവകലാശാല യാെതാ� നിയമനടപടിക�ം സ�ീകരി�ക��ായി�.

കരാ�കാരന്  വാ�ർ  �ഫിംഗ്  േജാലി�േവ�ി  െചലവായ  4,89,311/-  �പ�ം

കൺസൾ��ായ �മാർ ��ിന് ര�ാമെ� ഇൻ�ാൾെമ�് കൺസൾ�ൻസി ഫീ�ം

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

202 of 322 1/19/18, 3:10 PM



നൽകിയി�ി�  എ�്  07.10.2017-െല  16/2016-17-ാം  ന�ർ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്

സർവകലാശാല മ�പടി നൽകിയി��്. 19.01.2013-െല Pl.G/5643/12-ാം ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം  M/S  �മാർ  ��ിെന  കൺസൾ�ൻസി  പാനലിൽ  നി�ം  ഒഴിവാ�ക

മാ�മാണ് സർവകലാശാല അവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി.

    സർവകലാശാല�് സ��മായി ലീഗൽ അൈഡ�സ�ം �ാ�ിംഗ് കൗൺസി�ം ഒെ�

ഉ�ായി�ം ന�ം ഈടാ��തി� കരാ�കാര�ം കൺസൾ��ി�െമതിെര യാെതാ�

നിയമനടപടി�ം  സ�ീകരി�ി�ി�  എ�ത്  സർവകലാശാല�െട  സാ��ിക ഭ�ത�്

വിഘാതമാ��  നടപടികേളാട്  സർവകലാശാല  അധികാരികൾ  കാണി��

അലംഭാവം/നി�ംഗത വ��മാ��.

2.    2016-17 ൽ െസന�് ഹാൾ സീലിംഗ് െമയി�നൻസ് �ക െചലവഴി�ത്

െസന�് ഹാൾ നവീകരണ�ിനായി 7327244 �പ െചലവഴിെ��ി�ം ���ിയിെല

അപാകതകൾ കാരണം തൻവർഷം വളെരയധികം �ക സീലിംഗ് െമയി�നൻസിനായി

െചലവഴി�ി��്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ഓഡി�്

എൻേഫെ��്

നം./തീയതി

���ി വിശദാംശം
െചലവഴി�

�ക

െച�്നം./

തീയതി
കരാ�കാർ

166/16-17,

21-11-16

2018അവാർഡ്  ദാന

ചട�മായി

ബ�െ��്  ഫാൾസ്

സീലിംഗ്

നവീകരണം

61071/- എൻ.രാേജ�ൻ
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138/16-17,

25-10-16

െസന�്  ഹാൾ

�ഫിന്

താൽ�ാലിക ൈല�്

�ഫ് നിർ�ാണം

67909/-

399052,

536455,

399056,

26-10-16

എൻ.രാേജ�ൻ

96/16-17,

20-8-16

സീലിംഗ്

റി�യറിംഗിനായി

താൽ�ാലിക

�ാേഫാൾഡിംഗ്

67262/-
312965,

1-09-16
എൻ.രാേജ�ൻ

86/16-17

നിലവിെല  �ഫിന്

�കളിൽ

താൽ�ാലിക  �ഫ്

��് നിർ�ാണം

67295/-
312805,

23-08-16
എൻ.രാേജ�ൻ

26/16-17,

30-5-16

സീലിംഗിന്  �കളിൽ

ടാർേ�ാളിൻ

വിരി�ൽ

14387/-
737475,

2-6-16

െഹതർ

കൺ��ൻസ്

ആെക 277924/-

    െസന�് ഹാൾ നവീകരി�് ഏകേദശം ര�് വർഷം േപാ�മാ��തിന് �ൻപ് തെ�

വീ�ം  ഇ�യധികം  �ക  െമയി�നൻസിനായി  െചലവഴി�തിന്  വിശദീകരണം

നൽകിയി�.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

204 of 322 1/19/18, 3:10 PM



    െസന�്  ഹാളിെ�  പല  ഭാഗ�ളി���  ജി�ം  േബാർഡ്  ഫാൾസ്  സീലിംഗ്

ഇള�ക�ം മ�് �ല�ളിൽ നിറം മ�ി �ഷി�ത് �ലം സീലിംഗിൽ ൈല�് �ഫിംഗ്

െച��തിനായി  പ�തി  16-17  ൽ  ആരംഭി�.  ൈല�്  �ഫിംഗിനായി  െട�ർ

�ണി�തിൽ �റ� നിര�് ക�ാ�് െച� അ�ൾ റഷീദ്, മാ�ാടൻ ഹൗസ്, മല�റം

എ� വ��ി�് 36,62,576/- �പ അട�ൽ നി�യി�് ന�ി. 17.1-17ൽ 126/16-17 േമൽ

പ�തി�െട�ക്�റൽ  ഡിൈസൻ  െച��തിനായി  ക�ിന�യിംഗ്  എഡ�േ�ഷൻ

െസൽ ,  േകാേളജ്  ഓഫ്  എൻ�ിനീയറിംഗ്  ,  തി�വന��രം എ� �ാപനെ�

ഏൽപി�.ഇതിനായി  22-10-16  െല  398961�കാരം  േമൽ  �ാപന�ിന്  78,933/-

�പ  അ�വദി�.ൈസ�്  ൈകമാറി  100  ദിവസ�ി��ിൽ  ���ി

�ർ�ിയാ�ാനാണ്  കരാർ.  17.01.17  ൽ  എ�ിെമ�്  െവ�  ���ി�െട  �േരാഗതി

വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

3-32  സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െചലവ് -
മാനദ��ൾ�് വി��മായി നൽകിയ 5,16,635/-�പ തട�െ����.

     േകരള  സർവകലാശാല  ജീവന�ാർ�്  സർ�ാർ  േസവന�ി��  ജീവന�ാർ�്

ലഭ�മാ�� രീതിയിൽ ചികി�ാ െചലവ് പണമായി തിരിെക െകാ��� സംവിധാനമാണ്

നിലവി��ത്.  12.09.1966  െല  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  ന�ർ  Ad.A1-1757/63/L  DIS

�കാരം ' The Kerala Government Servant Medical Attendance Rules 1960' സർവകലാശാല

ജീവന�ാർ�്  ബാധകമാ�ിയി��്.  24.12.1975-െല  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  ന�ർ

Ad.E4-1638/74  �കാരം  സ�കാര�  ആ�പ�ികളിെല  ചികി�ാെചലവ്  പണമായി

ജീവന�ാർ�് തിരി�് നൽകിയി��.

    േകരള ധനകാര�വ��് 15.02.2007-ൽ �റെ��വി� ഉ�രവ് GO(P)60/2007/ധന �കാരം,

െപാ�േമഖലാ  �ാപന�ൾ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവ�്  KG  SMA  Rule  1960

നട�ിലാ�ി.  ആയതിൻ�കാരം  സ�കാര�  ആ�പ�ിക�െട  ബി�ിെ�  മാ�ം
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അടി�ാന�ിൽ ചികി�ാ െചലവ് പണമായി നൽ��ത് അവസാനി�.    

    സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ 144/2013/H&FWD തീയതി 22.04.2013, 10/2016/ H&FWD തീയതി

21.01.2016  എ�ിവ  �കാരം  സർ�ാർ/അർ�  സർ�ാർ  സ�യംഭരണ  �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാർ�്  ചികി��്  അർഹത��  സ�കാര�  ആ�പ�ിക�െട  ലി�്

�സി�ീകരി�ി��്.  �ടാെത,  ��ത സ�കാര�  ആ�പ�ികളിെല ചികി��െട െചലവ്

പണമായി  അ�വദി��ത്  �ൾ  8(3)  KGSMA  1960  �  വിേധയമായിരി�ണെമ�ം

നി�ർഷി�ി��്.

    ഇത�സരി�് സർ�ാർ �ാഥമികാേരാഗ�േക�ം/ജി�ാ ആ�പ�ി/െമഡി�ൽ േകാേളജ്

ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളിെല ഒ.പി  ടി��്  �േഖന േഡാ�ർ നൽ�� റഫറൽ ക�ിെ�

അടി�ാന�ിലായിരി�ണം  അംഗീ�ത  സ�കാര�  ആ�പ�ികളിെല  സർ�ാർ

ജീവന�ാ�െട ചികി� നടേ��ത്.  �ടാെത,  ��ത ആ�പ�ിയിെല െചലവ്  ബിൽ

ഒ� ല�ം �പ�് �കളിലാെണ�ിൽ ആയത് വ��ിെ� േമലധികാരി വഴി ആേരാഗ�വ��്

ഡയറ��െട  അർഹത  പരിേശാധന�്  അയേ��താണ്.  ആേരാഗ�വ��്  ഡയറ��െട

അർഹതാംഗീകാര�ിന്  വിേധയമായി�ായിരി�ം  ��ത  ബി�കൾ  പണമായി

അേപ�കനായ  ജീവന�ാർ�്  നൽേക�െത�്  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  378/2012/H&FWD

തീയതി 17.11.2012 ൽ നി�ർഷി���്. 18.03.2017-െല സിൻഡിേ��് തീ�മാനം 26.19.04

�കാരം െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് സംബ�ി� എ�ാ സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം സർ�ാർ

�ാബല��ിൽ  വ��ിയ  തീയതി  �തൽ  സർവകലാശാല�ം  ബാധകമാെണ�്

വ��മാ�ിയി��്.

     േമൽ വ�വ�കൾ�്  ഘടകവി��മായി  വൗ�ർ  ന�ർ 23/16-17  C  4865,  തീയതി

21.01.2017  ഉ�രവ്  ന�ർ  Ad/G4/4344/44018/52485/11851/24999/  MR/2016  തീയതി

06.01.2017  �കാരം  തി�വന��രം  കിംസ്  േഹാ�ി�ലിെല  ചികി�ാ  െചലവായ

5,16,635/-�പ  െച�്  ന�ർ  546941  തീയതി  30.01.2017  �കാരം  േഡാ.ബീന.എസ്,

അസി.ൈല�േററിയൻ േപർ�് നൽകിയി��്. ഓഡി�് അേന�ഷണം 60/2016-17 തീയതി

23.10.2017  �കാര�ം  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  108/2016-17  തീയതി  20.11.2017  �കാര�ം
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വിശദീകരണം ആരാ�തിന് ലഭ�മാ�ിയ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ 12-12-16 െല ഡയറ�ർ

ഓഫ്  െഹൽ�്  സർവീസസ്  ,  നം.  എം.ആർ  3-6005/2016/ഡി.എ�്.എസ്  ആയി

�റെ��വി� ��ീകരണം �കാരം ��ത ബിൽ സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയതിന്

േശഷം  മാ�ം  റീഇംേബ�്  െച�്  നൽകാ�  എ�്  നിർേ�ശി�ി��്.  എ�ാൽ  സർ�ാർ

അ�മതി  ലഭി��മായി  ബ�െ�� വിവരം  നാളി�വെര ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ

റീഇംേബ�്െമ�് ഇന�ിൽ അ�വദി� 5,16,635/- �പ ഓഡി�് തട��ിൽ െവ��.

3-33  േകരള സർ�കലാശാല- വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി നൽ�� �ൻ��കൾ
സമയബ�ിതമായി �മീകരി��ി�.

േകരള  സർ�കലാശാലയിൽ  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  നൽ��  �ൻ��കൾ

സമയബ�ിതമായി  �മീകരി��തിന്  നടപടികൾ  സ�ീകരി��ി�.  േകരള

സർ�കലാശാല ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് അധ�ായം XII (VI)(6)(സി) �കാരം �ൻ�ർ അ�വദി�

തീയതി  �തൽ ആയത്  �മീകരിേ��താണ്.  �ടാെത സർ�ാർ ഉ�രവ്  (പി)നം419/11

തീയതി  4.10.11-െല  നിർേ�ശമ�സരി�്  �ൻ�ർ ൈക��്  തീയതി  �തൽ 3  മാസ�ിനകം

�മീകരി��തിൽ  വീ�  വ��ിയാൽ  18%  പലിശ  ഈടാ�ാ��താണ്.  ടി  �ക

ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽ  നി�ം  ഈടാ�ാ��താെണ�്  സർ�ലർ  നം43/

12/ഫിൻ തീയതി 24.7.12-ൽ വ��മാ�ിയി��്.

    േകരള  സർ�കലാശാലയിൽ  പരീ�ാനട�ി�്,  േക�ീ�ത  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�്,

ഉേദ�ാഗ��െട  ടിഎ/ഡിഎ  ,െസമിനാ�കൾ,ശി�ശാലകൾ,േ�ാജ�കൾ,  മ�്  വിവിധ

ആവശ��ൾ�ായി  അ�വദി��  �ൻ��കൾ,  േമൽ�റ�  �കാരം  3  മാസ�ിനകം

�മീകരി��ി�.  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  നൽകിയ  �ൻ��കളിൽ  �മീകരി�ാെത

അവേശഷി��വ�െട സം�ി�ം �വെട േചർ��.(വിശദവിവരം അ�ബ�ം 2-ൽ)
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�മ ന�ർ
�ൻ�ർ അ�വദി�തിെ�

ആവശ�ം

�മീകരി�ാൻ അവേശഷി��

�ക

1 പരീ�ാനട�ി�് 2960700

2 ടിഎ/ഡിഎ 2795700

3 �ാ�ി�ൽ പരീ�ാനട�ി�് 820000

4 ക�ാ�് ക�ിജൻസി 78000

5 േ�ഷണറി വാ��തിന് 2972609

6 മിസേലനിയസ് 1445770

7 േ�ാജ�്/ െസമിനാർ 25,05,000/-

ആെക 1,35,77,779

    വർഷ�ളായി  നൽ��  �ൻ��കൾ  �മീകരി�ി�േ�ാ  എ�ത്  സംബ�ി�്

സർ�കലാശാലയിൽ പരിേശാധി��ി�. ആഭ��രപരിേശാധനാസംവിധാനം നിലവി��

സർ�കലാശാലയിൽ  അ�വദി��  �ൻ��കൾ  സമയബ�ിതമായി

�മീകരി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാ�ത് സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�� വീ�യാണ്.

�മീകരി�ാ�  �ൻ��ക�െട  വിവരം  പരിേശാധി�്  മതിയായ  കാരണ�ളി�ാെത

�മീകരി�ാൻ ബാ�ി  നിൽ�� �ൻ��കൾ�്  18%  പലിശ സഹിതം  ഉ�രവാദിയായ

ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.
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3-34  വിവിധ വ��കൾ�് നൽകിയ �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി�.

    വിവിധ  വ��കൾ�്  2016-17  സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി

വിതരണം  െച�  �ൻ��കൾ  ഓഡി�്  തീയതി  വെര�ം  �മീകരി�ി�ി�.  വിശദാംശ�ൾ

�വെട.

ഇ�േണാമി�് വ��്

�മ

നം.
വിഷയം

ഉ�രവ്

നം./

തീയതി

�ക ഉേദ�ാഗ�

1.

'Development

Displacement of Fisher

Folks  in  Kerala

Theoretical  &

Empirical  Analysis'  -

എ�  വിഷയ�ിെല

േ�ാജ�്

Pl.A1/4666/

Eco/16

24.01.2017

3,00,000/-
�ീ.സി�ി.െക.ആർ,

അസി��് െ�ാഫസർ

2

'Assessing  the  impact

of  the  Developmental

Invervention

Programmes-

A  study  based  in

Attappady  package'-

Pl.A1/3221/

Eco/16

09.01.2017

2,00,000/-

േഡാ.മ�.എസ്.നായർ,

അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ
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എ�  വിഷയ�ിെല

േ�ാജ�്

അക�ാ�ിക് ബേയാളജി & ഫിഷറീസ്

�മ

നം.

�ൻ�ർ �ക

ൈക��

തീയതി

�ക അ�വദി�

ഉ�രവ് / തീയതി
�ൻ�റിെ� ഉേ�ശ�ം

1    
16500/-

31.03.2012

Ad.Misc.3/Dept.Aq.B  &

F/2012

05.03.2012

വ��് േജർണലിെ� �ിൻറ്,

പ�ീഷിങ്

2
50000/-

21.03.2013

Pl.B/2548/2013

21.03.2013

‘Emerging Trends in Indian Aquaculture’

– േദശീയ െസമിനാർ നട�ി�്

ക���ർ സയൻസ്

�മ

നം.
ഇനം

�ക(�പ)

ഉ�രവ് നം.
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1

െമഷീൻ ഇ�ലിജൻസ് എ�

വിഷയ�ിൽ 2 ദിവസെ�

നാഷണൽ െസമിനാർ

75,000/-�പ, നം.പി.

എൽ. ബി/4564/16

തീയതി 25.02.2017

�ീമതി.ഫിേലാമിന

ൈസമൺ (എ പി)
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2

ഇേമജ് േ�ാസസിംഗ് &

െമഷീൻ വിഷൻ 2017 എ�

വിഷയ�ിെല നാഷണൽ

േകാൺഫറൻസ്

1,00,000/-�പ, നം.പി.

എൽ.ബി/3524

(എൻ.സി)/2016 തീയതി

22.02.2017

�ീമതി.ഫിേലാമിന

ൈസമൺ (എ പി)

ആ��ണ വികസന വിഭാഗ�ിൽ നി�് അ�വദി�ത്

�മ

നം
േപര്, വിഭാഗം

�ൻ�ർ

അ�വദി�

തീയതി

അ�വദി�

�ക

1
േഡാ. െക.സി.സ�ി

(െ�ാഫസർ ) നിയമ വിഭാഗം
18.10.2007 40,000/-

2
േഡാ. എം.സി.�ഭാഷ് പീ�ർ (െ�ാഫസർ ),

�േവാളജി വിഭാഗം
26.08.2008 75,000/-

3
േഡാ.എ.ബി��മാർ (അേസാ.െ�ാഫസർ,

അക�ാ�ിക് ബേയാളജി & ഫിഷറീസ് വിഭാഗം)
21.03.2013 50,000/-

4
േഡാ.സി.എൻ.വിജയ�മാരി (അസി.െ�ാഫസർ)

േവദാ� പഠന േക�ം
27.01.2014 2,00,000/-

5 േഡാ.എം.സി.�ഭാഷ് പീ�ർ (െ�ാഫസർ, CEIB) 17.12.2014 1,40,000/-
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6
േഡാ.എം.സി.�ഭാഷ് പീ�ർ (െ�ാഫസർ,

�േവാളജി വിഭാഗം)
25.03.2013 1,00,000/-

7
േഡാ.എം.സി.�ഭാഷ് പീ�ർ (െ�ാഫസർ,

�േവാളജി വിഭാഗം)
03.12.2013 5,00,000/-

8

േഡാ.സി.എൻ.വിജയ�മാരി

(അസി.െ�ാഫസർ)

േവദാ� പഠന േക�ം

16.12.2016 75,000/-

9
േഡാ.സി.എൻ.വിജയ�മാരി

(അസി.െ�ാഫസർ) േവദാ� പഠന േക�ം
30.12.2016 2,50,000/-

11
േഡാ.എം.സി.�ഭാഷ് പീ�ർ

(െ�ാഫസർ )CEIB
30.12.2016 2,00,000/-

12

േഡാ.എ.പി.�ദീപ്�മാർ

(അേസാ.െ�ാഫസർ )

ജിേയാളജി വിഭാഗം

14.10.2016 62,00,000/-

�ൻ��കൾ �മീകരി�് േരഖകൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

3-35  ഒേ�ാ ഇലേ�ാണി�് - െപാ� അപാക�ൾ

1. �ൻ�ർ �കകൾ അ�വദി�ത് - വാ�ൽ നട�ി �ക �മീകരി�ി�ി�

    വ��ിെല ലേബാറ�റി ആവശ��ിനായി �ിൻ േകാ�ർ വാ��തിനായി 24.06.2016-െല
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PLA1/1692/opto/16-ാം  ന�ർ  �.ഒ  �കാരം  വ��്  േമധാവി  േപർ�്  191260/-  �പ

െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസായി  �ക  അ�വദി�ി��്.  18.01.2017-െല  െച�്  നം.411858

�കാരം അ�വദി� ടി  �ക 23.01.2017-ൽ പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി�� ടി  �ക

വിനിേയാഗി�്  നാളി�വെര  ഉപകരണം  വാ�കേയാ  �ക  �മീകരി�കേയാ  െച�ി�ി�.

ഉപകരണം വാ�ാ�പ�ം �ൻ�ർ  അ�വദി�  �ക നാളി�വെര�� പലിശ സഹിതം

െക.�.എഫിൽ ഒ�േ��താണ്.

2.എ�ാ ഉപകരണ��ം വാ�ിയി�, ബാ�ി �ക �മീകരി�ി�.

*അഡ�ാൻസ്  േലസർ  ഫാ�ിേ�ഷൻ  ലേബാറ�റി  �ാപി�ൽ*  പ�തി�െട  ഭാഗമായി

വിവിധ േലസർ കേ�ാണ�ക�െട വാ�ലിനായി 1,32,615/- �പ �ൻ�റായി 15.10.2016-െല

PLA1/4988/Adv.Laser.Fab.Lab/14-ാം ന�ർ �.ഒ �കാരം �ക അ�വദി�. 532 നാേനാമീ�ർ,

1064  നാേനാമീ�ർ  എ�ി�െന��  രെ��ം  േലസർ  ബീം  എ�്പാൻഡ�കൾ,  ര�്

േലസർ േസ�ി �ഗി�കൾ എ�ിവ ന�  ഏജ്  ഇൻ�െമ�്  ആ�്  െമ�ീരിയൽസ്  ൈ�വ�്

ലിമി�ഡ്,  ഹരിയാന  എ�  �ാപന�ിൽ  നി�ം  വാ��തിനായി�ാണ്  �ൻ�ർ  �ക

അ�വദി�ത്. േമൽ �ാപന�ിെ� 04.04.2017 െല ബിൽ നം. 005/PVT/2017-18 �കാരം

24000/-�പ വില�� ര�് േലസർ േസ�ി �ഗി�കൾ 56000/-�പ വിലയിൽ ഒ� 1064

നാേനാമീ�ർ  േലസർ  ബീം  എ�്പാൻഡർ  എ�ിവ  വാ��തിനായി  നി�തി  ഉൾെ�െട

84200/-�പ  െചലവഴി�ി��്.  ബാ�ി  �ക  വിനിേയാഗി�്  ഉപകരണ�ൾ  വാ�കേയാ

�ക തിരിെക അടവാ�ി �മീകരി�കേയാ െച�ി�ി�. െചലവഴി�തിൽ ബാ�ി�� �ക

തിരിെക  ഒ��ാ�പ�ം  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ�െ�  ബാധ�തയായി

നിർ�യി��തായിരി�ം.

3.വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ േ�ാ�ിെല��് ഇൻ�ാൾ െച�ി�ി�.

    ഒപ്േ�ാ ഇലേ�ാണി�് വ��് വഴി നട�ിലാ�� Setting up an Advanced Nanophotonics

laboratory Phase II െ� ഭാഗമായി Purchase of spares for the upgradation of the existing

LABRAM HR UV High Resolution XTOT MICRO RAMAN system എ� പ�ിതി�ായി താെഴ

വിവരി��  െ�യ�കൾ  വാ��തിനായി  30.12.2016  െല  �.ഒ  നം.  PLAI/4987
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/Nanophotonics  Lab-Phase  II/14  �കാരം  3900000/-�പ  �ൻ�റായി  വ��്  േമധാവി

േപർ�് അ�വദി�.

1. Model: Kit-663-17 He Ne Laser Kit

2. Model: Kit XYZ Full

3. Model: THCELL-600 Full Kit

4. Model: 50XLWDVIS

5. Model: LS6-Lab Spec 6 Spectroscopy

6. Model: P/N 38231111 No Nos.

24.03.2017  െല  െച�്  നം.786698  �കാരം  3900000/-�പ അ�വദി�ത്  28.03.2017  ൽ

പി.ഡി  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�.  3379835/-�പ  െചലവഴി�്  വാ�ിയ  ഉപകരണ�ൾ

േ�ാ�ിെല��് ഇൻ�ാൾ െച�ി�ി�.  േമൽ സാധന��െട ഏജൻസിയായ HORIBA SAS

FRANCE  എ�  ക�നി�െട  സൈ�ർമാരായ  േലസർ  െ��ാ  സർവീസസ്  എ�

�ാപന�ിൽ  നി�ം  േമൽ  ഉപകരണ�ൾ  വാ�ി.  വാ�ലിനായി  െട�ർ  നടപടി

സ�ീകരി�തിെ�  വിവരം  ലഭ�മാ�ിയി�.  വിതരണം  െച�  ക�നി�മായി

കരാറിേലർെ��ി�ി�. ഉപകരണ�ിനായി താെഴ വിവരി�ം �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.

�മ നം. ഇനം െചലവഴി� �ക

1 ഉപകരണവില 31,52,240

2 ക�ംസ് ഡ��ി 1,82,090

3 ബാ�ിംഗ് ചാർജസ് 7110

4 കാർേഗാ ചാർജസ് 33,400

ആെക 33,74,840
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ആെക  അ�വദി�  39,00,000/-�പയിൽ  33,74,840/-�പ  െചലവ്  കഴി�്  ബാ�ി��

5,25,160/-�പ  തിരിെക  ഒ��ി  �ൻ�ർ  �മീകരി�ി�ി�.  33,74,840/-�പ  െചലവഴി�്

വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ ലാബിൽ ��ി�ിരി��ത�ാെത നാളി�വെര ഇൻ�ാൾ െച�്

ഉപ��മാ�ിയി�ി�.  07.06.2017-ൽ  വ��ിൽ  എ�ിയ  ഉപകരണം  േ�ാ�ിെല��്

േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ൽ  വ��ിയി�ി�.  ലാബ്  നവീകരണ�ിെ�  ഭാഗമായി

വാ�ിയ  ഉപകരണം  താമസംവിനാ  ഇൻ�ാൾ  െച�്  വിവരം  അറിയിേ��താണ്.

െചലവഴി�തിൽ  ബാ�ി  �ൻ�ർ  �ക  തിരിെക  െക.�.എഫ്  അ�ൗ�ിൽ

അടവാേ��താണ്.

4.ക���ർ അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ വാ�ൽ - �ക തിരിെക അടവാ�ിയതിെ�

വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

    െഡ�്േടാ�് സി�ം, കാെ�ർൈ� എ�ിവ വാ��തിനായി 18.10.2016 െല PLAI/1527

/Opto/16-ാം നം.�.ഒ �കാരം 5,39,630/-�പ �ൻ�റായി അ�വദി�. െഡ�്േടാ�് സി�ം,

കാെ�ർൈ� എ�ിവ�ായി �റ� നിര�് ക�ാ�് െച� െടേ�ാേവൾഡ് ദി ഐ.ടി േ�ാർ

എ� �ാപന�ിെ� 14.11.2016-െല ഇൻേവായ്സ് നം.TW/BB/611/15-16 �കാരം 5 എ�ം

കാെ�ർൈ��ായി  1720/-�പ  നിര�ിൽ  നി�തി  ഉൾെ�െട  8750/-�പ  നൽകി.

െഡ�്േടാ�്  സി��ിന്  �റ�  നിര�്  ക�ാ�്  െച�  സി�  െസാ�ഷ�ൻസ്  എ�

�ാപന�ിെ�  07.12.2016-െല  ഇൻേവായ്സ്  നം.25/1120/8B/16-17  �കാരം  10  എ�ം

വാ�ിയതിന്  49900/-  �പ നിര�ിൽ നി�തി  ഉൾെ�െട  523950/-�പ നൽകി.  ര�്

�ാപന�ി�ം �ടി ആെക 532700/-�പ നൽകിയി��്. �ൻ�ർ അ�വദി�തിൽ ബാ�ി

വ� 6930/-�പ (539630-523950) തിരിെക ഒ��ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

5.േ�ാ�് രജി�റിെ� പരിപാലനം

    കാര�വ�ം  ഓപ്േ�ാഇലേ�ാണി�്  വ��ിൽ  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  വാ��

െകമി��കൾ,  ലാബ്  ഉപകരണ�ൾ,  ഓപ്�ി�ൽ  ഇൻ�െമ�കൾ,  യ�ഭാഗ�ൾ,

മ�ിന�ൾ  എ�ിവ�െട  2016-17  െല  േ�ാ�്,  വിതരണം,  നീ�ിയി��്  എ�ിവ
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പരിേശാധി�തിൽ നി�്  വ��ിൽ ഉപേയാഗി�്  വ�� േ�ാ�്  രജി��കളായ േ�ാ�്

രജി�ർ ഓഫ് കൺസ�മബിൾസ്, േ�ാ�് രജി�ർ ഓഫ് എക�പ്െമ�്സ് എ�ിവ േകരള

ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡി വാല�ം I, അന�ർ 152 അ�ശാസി�ംവിധം പരിപാലി��ിെ��്

കാ��. വ��ിെല വിവിധ ആവശ��ൾ�് വാ�� േമൽ�റ� ഇന�ൾ ഇനംതിരി�്

ഓേരാ സാ��ിക വർഷേ��ം ബാ�ി എ�ം/അളവ് ക�ാരി ഓവർ െച�് എ���തിന്

പകരം  ദിവസ�മ�ിൽ  ബി�ിെല  വിവര�ൾ  എ�തിേ�ാ��  രീതിയാണ്  �ടർ�്

േപാ��ത്.  �ടാെത  േമൽ�റ�  ഇന�ൾ  ആർ�്/ഏത്  വിഭാഗ�ിന്  എേ�ാൾ

നൽകിെയ�  വിവര�ം  �ർ�മായി  േചർ�േപാ��ി�.  േ�ാ�്  രജി�ർ  േമൽ

വിവരി�ിരി��  �കാരം  �മവി��മായി  പരിപാലി��തിനാൽ  വിവിധയിന��െട

വാ�ൽ, വിതരണം, നീ�ിയി��് വിവര�ൾ എ�ിവ �ത�മായി പരിേശാധി�് ഉറ�ി�ൽ

ഓഡി�ിന്  കഴി�ി�ി�.  ഭാവിയിൽ  േമൽ�റ�  േ�ാ�്/േ�ാർ  ഇന�ൾ  േ�ാ�്

രജി�റിൽ ഇനം തിരി�്  ഓേരാ സാ��ിക വർഷേ��ം നീ�ിയി��്  �ടർ�വ��

വർഷെ�  ��ിരി�ായി  ഉൾെ���ി  േ�ാ�്  വിവര�ൾ  ദിവസ�മ�ിൽ  യഥാവിധി

േരഖെ���ി വിതരണവിവരം ൈക��് േരഖ സഹിതം ഓഫീസ് േമധാവി സാ��െ���ി

��ിേ���ം ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ���മാണ്.

3-36  െസന�് ഹാൾ ലി�് -എ.എം.സി.-കരാർ �ാപി�ി� -2,05,323/- �പ
തട�െ����

െസന�്  ഹാൾ  ബിൽഡിംഗിെല  ലി�ിെ�  എ.എം.സി.�ായി  �ൈണ�ഡ്  െടേ�ാളജീസ്

ഓ�ിസ്  എലിേവ�ർ,  തി�വന��രം  എ�  �ാപന�ിന്  2016-17  സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 2,05,323/- �പ നൽകിയി��്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

�മ

നം
സർവകലാശാല ഉ�രവ്

എ.എം.സി.

കാലയളവ്
�ക

െച�്

നം./തീയതി

1 Pl.A./4243/UGC.XII.II 01.12.15-30.11.2016 100839 375568/01.09.16
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/AMC/2013-14 dtd 17.12.15

2 Ad.B.IV(CP).01.918.16 dtd 09.12.16 01.12.2016-30.11.2017 104484 307746/22.12.16

ആെക 205323

    എ.എം.സി  �ായി  �ൈണ�ഡ്  െടേ�ാളജീ�മായി  സർവകലാശാല  �ാപി�ി�ളള

കരാർ,  എ.എം.സി.�ായി  െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�തി�ളള  േരഖകൾ  എ�ിവ

ആവശ�െ�� െകാ� നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് (നം.20/25.09.17) എലിേവ�ർ ക�നി,

അ�യ  ടവർസ്,  ശാ�മംഗലം  എ�  �ാപന�മായി  സർവകലാശാല  എ�ിനീയർ

27.12.2010,  18.12.13  തീയതികളിൽ �ാപി�ി�ളള കരാ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ി.  27.12.10

െല  കരാറിൽ  5  വർഷെ�  െമയി�നൻസിനാണ്  വ�വ��ളളത്  (��ത  കാലയളവ്

26.12.15  ൽ  അവസാനി�).  18.12.13  െല  കരാർ  എ�്  ആവശ��ി�  �ാപി�താെണ�്

മ�പടിയിൽ വ��മ�. ��ത കരാറിെ� ആദ� േപജ് മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. കരാറിെ�

ഉേ�ശ�ം,  വ�വ�ക�ം  നിബ�നക�ം  എ�ിവ  ഇതിൽ  ഉൾെ���ി�.  ആയതിനാൽ

ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് ലഭ�മാ�ിയി�ളള മ�പടി ��ികരമ�.

     െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി��ം  ,കരാർ  �ാപി��മായി  ബ�െ��  യാെതാ�

േരഖക�ം ഓഡി�ിൽ ഹാരജരാ�ിയി�.ആകയാൽ 2,05,323/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ

തട�െ����.

3-37  �ഡ�് സർവീസസ് വിഭാഗം - �മീകരി�ാൻ അവേശഷി�� �ൻ��ക�െട
വിവരം

        സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� �ഡ�് സർവീസസ് വ��ിന് 2007-08

�തൽ 2016-17 വെര�� കാലയള�കളിലായി വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി�ി��

പല  �ൻ��ക�ം  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ി�.  (ജി.ഒ(പി)നം.419/2011  ഫിൻ  തീയതി

04.10.2011  െല  ഉ�രവ്  �കാരം  �ൻ��കൾ  അ�വദി�്  ��  മാസ�ിനകം
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�മീകരിേ����്.  )  30.10.2017  െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.1  ന്  നൽകിയ

മ�പടി�േട�ം അ�ബ� േരഖക�േട�ം അടി�ാന�ിൽ 2016-17  വെര �മീകരി�ാൻ

അവേശഷി�� �ൻ��ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Sl.No.
Particulars of Provisional

Payments

Amount

Sanctioned
Sanctioning Order

2011-12

1 SAF 2006-07, 2007-08 769000
Ad.D.1/DSS/SAF/2010

dtd.31.01.2012

2013-14

2
5th 6th 7th Instalment KUU

2013-14
750000

Ad.D.1/DSS/009809/2014

Tvm dtd.29.01.2014

2014-15

3 Additional Grant KUU 2013-14 450000
Ad.D.1/DSS/5153/2014 Tvm

dtd.11.04.2014

2015-16

4

South Zone Inter University

Youth Festival 2015,

Karnataka

550000

Ad.D.1/DSS/50636

/SZYF/2015Tvm

dtd.19.12.2015

5 1st Instalment KUU 2016-17 300000
Ad.D.1/DSS/31273/2016

dtd.15.07.2016

6 2
nd Instalment KUU 2016-17 300000

Ad.D.1/DSS/37444/2016

dtd.03.09.2016

7 3rd Instalment KUU 2016-17 300000
Ad.D.1/DSS/47289/2016

dtd.21.11.2016
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8 4th Instalment KUU 2016-17 200000
Ad.D.1/DSS/12550/2017

dtd.25.01.2017

9 5th Instalment KUU 2016-17 400000
Ad.D.1/DSS/14973/2017

dtd.18.02.2017

10 6th Instalment KUU 2016-17 750000
Ad.D.1/DSS/19855/2017

dtd.21.03.2017

11 7th Instalment KUU 2016-17 750000
Ad.D.1/DSS/12422/2017

dtd.30.03.2017

        �ൻ��കൾ  നി�ിത  സമയപരിധി��ിൽ  തെ�  �മീകരി�ാ��  നടപടികൾ

ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-38   രസത�വിഭാഗം-േറ�് േകാൺ�ാ�് �കാര�� ഡിസ്കൗ�് ലഭി�ി�ി� –
അധികെചലവ് 6637/-�പ

േകരള  സർവകലാശാല  കാര�വ�ം  ക�ാ�സിെല  രസത�വ��ിൽ  2016-17  വർഷ�ിൽ

െകമി��ക�േട�ം  �ാസ്െവയ�ക�േട�ം  വിതരണ�ിനായി  27  �ാപന��െട  േറ�്

േകാൺ�ാ�്  അംഗീകരി�്  25.06.2016-െല  Ad.B.IV(CP)1/807/16  �േഖന  സർവകലാശാല

ഉ�രവായി��്.  25.04.2016  ൽ  സമർ�ി�  ക�േ�ഷനിൽ  തി�വന��രം  ന�ാവനെ�

സാരാഭായി  സയ�ിഫിക്  സൈ�സ്  എ�  �ാപനം ത�ൾ  സെെ�  െച��  എ�ാ

ഉൽ���ൾ�ം 12.5% ഡി�ൗ�് അ�വദി�ാെമ�് അറിയി�ി��. എ�ാൽ 2016-17 െല

െകമി��ക�േട�ം  �ാസ്െവയ�ക�േട�ം  വാ��മായി  ബ�െ��  വൗ��കൾ

പരിേശാധി�തിൽ  ��ത  �ാപനം  10%  ഡിസ്കൗ�ി�ം  ഡി�ൗ�ി�ാെത�ം

ഉൽ���ൾ  ന�ിയ�വഴി  സർവകലാശാല  ഫ�ിന്  6637/-�പ  അധികെചല��ായി.

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
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�മ

നം.

ക�ിജ�്

ബിൽ

നം.

സബ്

വൗ�ർ

നം.

ടാ�്

ഒഴിവാ�ി

��

ബിൽ

�ക

ഡിസ്കൗ�്

ലഭി�ത്

ഡിസ്കൗ�്

ലഭിേ��ത്
വ�ത�ാസം

െച�്

നം.

തീയതി

1 45/16-17 72/16-17 2510 251.1 313.8 62.7
312831/

25.08.16

2 55/16-17 90/16-17 9444 944.4 1180.5 236.1
313673/

18.10.16

3 56/16-17
91-92/

16-17
11628 1162.8 1453.5 290.7

313673/

18.10.16

4 57/16-17 93/16-17 8472 847.2 1059 211.8
313673/

18.10.16

5 58/16-17
94-95/

16-17
13150 1315 1043.74 328.75

313673/

18.10.16

6 59/16-17 96/16-17 12185 1218.5 1523.13 304.63
313673/

18.10.16

7 60/16-17 97/16-17 13110 1311 1638.75 327.75
313673/

18.10.16

8 61/16-17
98-99/

16-17
11637 1163.7 1459.13 291.83

313673/

18.10.16

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

220 of 322 1/19/18, 3:10 PM



9 69/16-17
108/109/

16-17
8640 864 1080 216

399772/

02.12.16

10 70/16-17 110//16-17 8658 865.8 1082.25 216.45
399772/

02.12.16

11 71/16-17 111/16-17 14000 1400 1750 350
399772/

02.12.16

12 87/16-17
151-153/

16-17
14100 1060 1762.5 702.5

668030/

06.03.17

13 88/16-17
154-155/

16-17
9017 901.7 1127.13 225.43

668030/

06.03.17

14 89/16-17 156/16-17 14000 1400 1750 350
668030/

06.03.17

15 90/16-17
157-158/

16-17
11254 1125.4 1406.75 281.35

668030/

06.03.17

16 95/16-17
164-165/

16-17
13202 1320.2 1650.25 330.05

786212/

09.03.17

17 105/16-17 184/16-17 5347 534.7 668.38 133.68
786251/

13.03.17

18 91/16-17
159-160/

16-17
9750 800 1218.75 418.75

668030/

06.03.17

19 112/16-17 185-186/ 10616 661.6 1327 665.4 786450/
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16-17 20.03.17

20 113/16-17
187-188/

16-17
10371 1037.1 1296.38 259.28

786450/

20.03.17

21 114/16-17 189/16-17 7500 750 937.5 187.5
786450/

20.03.17

22 115/16-17 190/16-17 7217 721.7 902.13 180.43
786450/

20.03.17

23 147/16-17 235/16-17 530 - 66.25 66.25
816183/

28.03.17

6637.33/-

��ത  ബി�ി�ൾെ��  ചില  െകമി��കൾ�്  10%  ഡിസ്കൗ�്  േപാ�ം  �ാപനം

അ�വദി�ി�ി�.

3-39  ഇൻേഡാർ േകാർ�് നിർ�ാണം ആ��ണ�ിെല പാളി�കൾ - േകാർ�്
ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ സാധി�ി�. �ക തട�െ���� -2645263/-�പ
             െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിൽ ഇൻേഡാർ േകാർ�് �ാപി��തിന് 1,62,96,552/-

�പ  െചലവഴിെ��ി�ം  പ�തിയിെല  അപാകതകൾ  നിമി�ം  േകാർ�്  നാളി�വെര

ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ സാധി�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

���ി�െട േപര് െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിൽ
ഇൻേഡാർ പാർ�് നിർ�ാണം

കരാ�കാരൻ ആർ. �േരഷ് �മാർ
കൺസൾ�ൻസി ഹാബി�ാ�് െടക് േനാളജി ��്, തി�വന��രം
അട�ൽ 1,63,77,940/- �പ
���ി ആരംഭി� തീയതി 26.03.2015
എ�ിെമൻറ് നം./തീയതി 104/24.10.14
എം.��് നം. 23/15-16

     െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിൽ  ഒ�  മൾ�ി  പർ�സ്  ഇൻേഡാർ  േ�ഡിയം
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നിർ�ി��തി�� പ്ളാൻ, എ�ിേമ�് എ�ിവ�് 08.07.14 ൽ സിൻഡിേ��് അംഗീകാരം

നൽകി.  ഇതിെന  �ടർ�്  19.11.14  െല  �ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവ്  �കാരം

ഡിെെസൻ/ആർ�ിെടക്�ർ  സർവീസ്  കൺസൾ��ായി  ഹാബി�ാ�്  െടേ�ാളജി  ��്,

തി�വന��രം എ� �ാപനെ� നിയമി�. അവർ ത�ാറാ�ിയ 1,63,77,940/- �പ�െട

എ�ിേമ�്  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയറിംഗ്  �ണി�്  അംഗീകരി�്  െട�ർ  നടപടി

�ർ�ിയാ�ി.  �ീ.  െക.  �േരഷ്  �മാർ  എ� കരാ�കാര�മായി  25.03.14  ൽ ആരംഭി�

���ി 240 ദിവസ�ി��ിൽ �ർ�ിയാ�ാനായി�� ഉട�ടി. േമയ് 2016 ൽ ���ി

�ർ�ിയാ�ി �� ബി�കൾ �കാരം താെഴ വിവരി�ം വിധ�ിൽ �കകൾ െചലവഴി�.

ഒ�ാം പാർ�് ബിൽ 59,46,994/- �പ

ര�ാം പാർ�് ബിൽ 77,04,295/- �പ

2016-17 ൽ നൽകിയ െെഫനൽ ബിൽ വിശദാംൾ�ൾ

കരാ�കാരന് നൽകിയ �ക 23,36,546/- (െച�് നം. 738621, 24-11-16)

ആദായ നി�തി 26,453/-
വാ�് 1,05,811/-
േ�മനിധി വിഹിതം 26,453/-
െെഫൻ 1,50,500/-
ആെക 26,45,263/-

    ��് ബി�കളിലായി ആെക ���ി�ായി 1,62,96,552/- �പ െചലവഴി�ി��്.

    േമയ് 2016 ൽ പണി �ർ�ീകരി� ഇൻേഡാർ േ�ഡിയ�ിൽ വിദ� സമിതി നട�ിയ

പരിേശാധനയിൽ  അപാകതകൾ  കെ��ി.  �ധാനമാ�ം  ബാ��്  േബാൾ

കളി�ാ�േ�ശി�  േകാർ�ിെല  േബാർഡ്,  േപാ�്  എ�ിവ  നി�ിത  അളവി��തെ��്

15.10.2016 ൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ അഭി�ായെ��ക�ം കൺസൾ�ൻസി ��ിേനാട്

വിശദീകരണം േത�ക�ം െച�. 07.01.2017 ൽ േകാർ�ിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ ബാ��്

േബാൾ  മാ�്  നട�ി,  ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  വ��്  07.01.2017-ൽ  റിേ�ാർ�്

നൽകിയി��്. അതിൻ�കാരം �ചി�ി� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. േകാർ�ിെ� േ�ാറിൽ പതി�ി�� റ�ൈറസ്ഡ് ൈടൽ ബാ��് േബാൾ കളി�ിടയി��

േവഗതേയറിയ ചലന�ൾ�് തട�ം ��ി��. റ�ർ �തല നിർ�ിതിയിെല അപാകം
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നിമി�ം  പ�്  �തി��തിന്  �യാസം  േനരി��.  ഇ�രം  �തലം  േകരള�ിെല

േവെറാ�  േകാർ�ി�ം  പതി�ി�ി�.ൈടൽ  പാകിയതിനിടയി��  വിട�കൾ  കളി�ിടയിൽ

അപകട�ൾ ഉ�ാകാൻ ഇടയാ��.

2.  �ാപി�ി��  േപാ�കൾ,  േബാർ�കൾ  എ�ിവ  �ാൻേഡർഡ്  െ�സിഫിേ�ഷന്

അ��തമായത�.

        �ടർ�്  എൽഎൻസിപിഇ  (ല�ിഭായി  നാഷണൽ  േകാേളജ്  ഓഫ്  ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ)  �ിൻസി�ാൾ േഡാ.ജി.കിേഷാറിെ� േന�ത��ിൽ േകാർ�്  പരിേശാധന

നട�ക�ം താെഴ വിവരി�ം �കാര�� റിേ�ാർ�് �റെ��വി�ക�ം െച�.

1.  േകാർ�ിെല �തല�ിൽ ഉപേയാഗി�ി�� റ�ൈറസ്ഡ്  ൈടൽ ഒ� ബാ��്  േബാൾ

േകാർ�ിന്  തിക�ം  അ�േയാജ�മ�ാ�താെണ�ം  ഇത്  എ��ം  െപെ��്  മാ�ി

�ാപിേ��താെണ�ം അറിയി�.

2.േബാർഡിൽ ഫി�് െച�ി�� റിം�കൾ ബലമി�ാ�വ�ം, സബ് �ാൻേഡർഡാെണ�ം ,

റിംഗ് േബാർഡിൽ നി�ം വി� േപാ�� അവ�യിലാെണ�ം അറിയി�.

3. േകാർ�ിന് ��മായി മതിൽ െക�ി സംര�ി�ി�ി�.

4. േകാർ�ി�ളളിൽ മഴെവ�ം കട��ത് തടയാ�� സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി�.

5.  േബാർ�കൾ  താ�ി  നിർ��  പി��കൾ  േകാർ�ി��ിലാണ്  �ാപി�ിരി��ത്.

ഇത്  കളി�ാർ  േവഗതയിൽ  വ�േ�ാൾ  ചരി�  ഭാഗ�്  ത�ി  വീഴാൻ  ഇടയാ�െമ�ം

അറിയി�.

    നിലവിൽ േ�ഡിയം ബാ��് േബാൾ ഉൾെ�െട�� കളികൾ�് ഉപേയാഗി�ാനാവാ�

അവ�യിലാണ്.  ശരിയായ ആ��ണമി�ാ�യാണ്  േകാടി�ണ�ിന്  �പ െചലവഴി�്

നിർ�ി� േകാർ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���ിെ� ഫല�ാ�ിയി�ാ��് കാരണം.

     ഇൻേഡാർ  േകാർ�്  നിർ�ാണ�ിെ�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ��തി��  �ക്�ർ,

ആർ�ിെടക്�റൽ  ൈവദ��ം  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനിയറിംഗ്  വിംഗിനി�  എ�

കാരണ�ാൽ ആർ�ിെടക്�റൽ മികവ് �ലർ�ി വിശദമായ എേ��്, �ടർ�് സാേ�തിക
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സഹായം, പ�തി േമൽേനാ�ം എ�ിവ ല��ം െവ�ാണ് കൺസൾ�ൻസിയായി ഹാബി�ാ�്

െടേ�ാളജി  ��്,  തി�വന��രം  എ�  �ാപനെ�  െതരെ���ത്.  ടി  �ാപനം

ത�ാറാ�ിയ  എ�ിേമ�ിന��തമായാണ്  ���ികൾ  നട�ിയത്.  േമൽ  �ചി�ി�

�കാര�� േകാർ�് നിർ�ാണ�ിൽ സംഭവി� അപാകതകൾ കൺസൾ�ൻസി യഥാവിധി

പരിേശാധി�ി�െ��ി�ം,  േ�ാർ�്സ്  ഫീൽ�മായി  ബ�െ��  വിദ��െട  അഭി�ായം

േതടിയി�െ��ി�ം ഒഴിവാേയെന. ഇ�കാര�� േസവനമാണ് കൺസൾ�ൻസിയിൽ നി�ം

ഉേ�ശി���ം,  എ�ാൽ  കൺസൾ�ൻസി  വ��ിയ  �ത�വിേലാപം  �ലം

സർവകലാശാല�്  സാ��ിക  ന���ാ�കയാ��ായത്.  പ�തി�മായി  ബ�െ��്

നാളി�വെര കൺസൾ�ൻസി ചാർജ്, േസായിൽ െട�് ചാർജ് എ�ിവ ഉൾെ�െട 1,15,294/-

�പ നൽകിയി��്.

കായിക  രംഗെ�  വിദ��െട  അഭി�ായം  ഉൾെ�ാ�്  േകാർ�ിനാവശ�മായ  മാ��ൾ

വ��ി  ���ിയ  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി  ���ി  നിർവഹി�്  േകാർ�്

ഉപ��മാ��തിന് നടപടികൾ ത�രിതെ��േ���ം നാളി�വെര െച� �വർ�ിയിൽ

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ��ം  സർവകലാശാല�്  ന���ാ��  തര�ി��

�വർ�ികളിേ���  െചല�കൾ  കൺസൾ�ൻസി  �ാപന�ിെല  ബ�െ��വരിൽ

നി�ം  ഈടാേ���മാണ്.വിശദീകരണം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്

മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  അപാകതക�െട  അടി�ാന�ിൽ  പ�തി�ായി  തൻ  വർഷം

െചലവഴി� 26,45,263/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.
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ഭാഗം-4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1  ഓഡി�് ചാർജ് - 2016-17

    1994-െല  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ആ�്  െസ�ൻ  19�കാരം  2016-17  വർഷ�ിൽ
ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ അടവാേ�� �ക�െട വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

2016-17 വാർഷിക കണ�് �കാര�� ആെക വരവ് - 5,44,15,82,845.05

�റ�ക
1.സർ�ാർ പ�തിയിതര ധനസഹായം – 2567700000/-
2.സർ�ാർ പ�തി ധനസഹായം – 402221900/-
3.�.ജി.സി ധനസഹായം- 20198835/-
4.�േത�ക ആവശ��ൾ�ായി നീ�ിവ�ി�� �ക- 142929996/-
5.ഋണശീർഷക�ിെല �ക -1188332420/-
റീഫ�്/തനത് വ�മാനമ�ാ� വര�കൾ
1.െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ – 348249/-
2.�ാൻേ�ാർ�് വിഭാഗ�ിെല വരവ്-432540/-
3.എൻേഡാവ്െമ�് നിേ�പ�ളിൽ നി�� പലിശ- 1269821/-
4.നിേ�പ പലിശ, ക�ാഷ്ബാലൻസ്, റീ-ഇൻെവ�്െമ�് -256558042/-
5.പ�ിേ�ഷൻ വരവ്-3398384/-
6.ഗ�് ഹൗസ് നിർ�ാണം െചലവഴി�ാ� �ക തിരി�ട�ത്-952583/-
ആെക – 4584342770/-
ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി�� �ക – 857240075/-
ഓഡി�് ചാർജ് (1% നിര�ിൽ )- 8572401/-
(ജി.ഒ(പി)നം.368/09/ഫിൻ തീയതി -28-8-2009)
2015-16 റിേ�ാർ�് �കാരം ഓഡി�് ചാർജ്
�ടി�ിക – 45244685/-
ആെക – 53817086/-
�ൻവർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി�േശഷം
ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് – ഇ�
അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് (31.03.2017 വെര��ത്-53817086/-

ഓഡി�് ചാർജ് �ടി�ിക വാർഷിക വിവര�ൾ

1 2011 -12 8276688.00

2 2012-13 8291302.00
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3 2013-14 10920103.00

4 2014-15 9428120.00

5 2015-16 8328472.00

6 2016-17 8572401.00

2016-17ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  �കാരം  അവേശഷി��  ഓഡി�്  ചാർജ്  (1+2+3+4+5+6)  -
5,38,17,086.00

    �ടി�ിക  ഓഡി�്  ചാർജ്  "0070-60-110-90  ഓഡി�്  ചാർജ്  "  എ�  ശീർഷക�ിൽ
അടവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���ം, അടവാ�ിയതിെ� അ�ൽ െചലാൻ േകരള
സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്  ഡയറ�ർ,  വികാസ്  ഭവൻ,  തി�വന��രം  എ�
േമൽവിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���ം, അയത് സംബ�ി� വിവരം ഈ ഓഫീസിെന
അറിയിേ���മാണ്.

4-2  ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 5441582845

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ്                5059343442

സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം    92497

വിവിധ �ാപന�ൾ സർവകലാശാല

ഫ�ിേല�് ഒ��ാനവേശഷി�� �ക                    
158549592
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ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക            1478801

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ�ക            9172545

സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാനവേശഷി�� �ക, ഓഡി�ിൽ നിരസി� �ക,

തട�െ���ിയ �ക എ�ിവ�െട പ�ിക

ഖ�ിക

ന�ർ

സർവകലാശാല

ഫ�ി��ായ

ന�ം (�പ)

സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ

ഒ��ാൻ

അവേശഷി��

�ക (�പ)

ഓഡി�ിൽ

നിരാകരി�

�ക

(�പ)

ഓഡി�ിൽ

തട�െ���ിയ

�ക (�പ)

2.1.1 615750

2.1.2 1514150

2.2 119862303

2.3 668804

2.4 41892

2.5 600000

2.7 29380059

2.8 5373124

2.10 240000

2.13 253510

2.14 92497
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3.1 264350

3.2 60034

3.3
3000                            

3.5 350556

3.7 50000

3.9 263240

3.10 756263

3.13 499150

3.14 749788

3.15 139521

3.16 175000

3-18 66040

3.19 668338

3.20 44600

3.23 1740311

3.26 136300

3.28 44697

3.29 1266300
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3.32 205323

3.33 516635

3.38 2645263

3.39 6637

ആെക 92497 158549592 1478801 9172545

റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസം

ഖ�ിക

നം

ന�മായ �ക

േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

�ിരം

േമൽവിലാസം

ചാർജ്

െച�ാ

��ത്

സർചാർജ്

െച�ാ��ത്

2-14 92497
േഡാ.എം.ജയ�കാശ് രജി�ാർ,

േകരള സർ�കലാശാല

ശിവ�ര

കട�ാ�ർ പി.ഒ

കട�ാ�ർ

3-5 350556

�ീമതി.േശാഭ.െക

സർവകലാശാല

എ�ിനീയർ

�ി.സി.9/283

ഇ�ീവരം

ശാ�മംഗലം

തി�വന��രം

3-9 263240

േഡാ.െക.സീന�്

ഡയറ�ർ

വി�രവിദ�ാഭ�ാസേക�ം

ലഭ�മാ�ിയി�

3-13 499150

�ീമതി.േശാഭ.െക

സർവകലാശാല

എ�ിനീയർ

�ി.സി.9/283

ഇ�ീവരം

ശാ�മംഗലം

തി�വന��രം
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3-15 139521

�ീമതി.േശാഭ.െക

സർവകലാശാല

എ�ിനീയർ

�ി.സി.9/283

ഇ�ീവരം

ശാ�മംഗലം

തി�വന��രം

3-16 175000

�ീമതി.േശാഭ.െക

സർവകലാശാല

എ�ിനീയർ

�ി.സി.9/283

ഇ�ീവരം

ശാ�മംഗലം

തി�വന��രം

3-26 7771989
േഡാ.എം.ജയ�കാശ് രജി�ാർ,

േകരള സർ�കലാശാല

ശിവ�ര

കട�ാ�ർ പി.ഒ

കട�ാ�ർ

3-29 44697
േഡാ.എം.ജയ�കാശ് രജി�ാർ,

േകരള സർ�കലാശാല

ശിവ�ര

കട�ാ�ർ പി.ഒ

കട�ാ�ർ                            

3-40 6637

േഡാ.എസ്.എം.എ.ഷിബിലി

വ��് േമധാവി

രസത�വിഭാഗം

േകരള സർ�കലാശാല

     ലഭ�മാ�ിയി�

�റി�് : �ിര േമൽവിലാസം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േമൽവിലാസം

ലഭ�മാേ��താണ്.

4-3  തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

    ഓഡി�്  റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ �ടർ  നടപടി  എ���തി�ളള  അധി�ത�െട  അനാ�
കാരണം 1965-66 വർഷം �ത�ളള ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിലായി ഭീമമായ �ക�െട ഓഡി�്
തട���ം  നിരാകരണ��ം  തീർ�ാ�ാനായി  അവേശഷി��.  വിശദവിവരം  �വെട
േചർ��.
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�മ
നം

ഓഡി�്
വർഷം

ഓഡി�്
തട�വാദ��െട

എ�ം

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി� �ക

1 1965-66 321 750982.54 281.68

2 1972-73 1552 3908517.34 1376.67

3 1973-74 1172 3192347.57 62819.55

4 1974-75 281 3730322.19 49780.65

5 1975-76 3855 5096574.30 17720.35

6 1976-77 2142 3666400.28 14975.26

7 1977-78 2669 2692948.15 24614

8 1978-79 1911 4392156.87 26202.68

9 1979-80 1059 7460608.79 11093.09

10 1980-81 401 1705152.71 14231.10

11 1981-82 671 2731450.02 18118.14

12 1982-83 181 1282381.64 22263.17

13 1983-84 65 4039827.77 126255.65

14 1984-85 69 2690934.98 25536.63

15 1985-86 68 3582555.50 16223.78

16 1986-87 46 12842845.67 76796.15

17 1987-88 30 3894580.03 12026.51

18
1988-89

1989-90
69 5102504.39 365565.74

19
1990-91

1991-92
28 6530971.75 453150.00

20 1992-93 8 5603517.00 30171.00

21 1993-94 33 1597492.00 23270.00

22 1994-95 12 6269462.00 77502.50

23 1995-96 14 5691123.00 2734.00

24 1996-97 14 2019043.00 19638.00

25 1997-98 27 957763.00 284916.50

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

232 of 322 1/19/18, 3:10 PM



26 1998-99 14 4048525.97 1150002.85

27 1999-2000 10 9208610.00 167354.00

28 2000-01 80 317336.75 655326.02

29 2001-02 67 331410140.00 1420407.00

30 2002-03 94 7867767.50 1112454.43

31 2003-04 28 2746416.00 876549.00

32 2005-06 45 41757479.00 500156.00

33 2006-07 29 41121953.00 1782097.50

34 2007-08 19 31721745.00 318626.00

35 2008-09 20 153729598.00 618572.00

36 2009-10 32 152532258.00 1641678.00

37 2010-11 26 86064884.55 739691.00

38 2011-12 26 111210099.00 160543.00

39 2012-13 30 208592916.00 624790.00

40 2013-14 16 40808892.00 454388.00

41 2014-15 14 55633797.00 198816.00

42 2015-16 89 9424656.00 137997.00

��ത  ഓഡി�്  പരാമർശ�ൾ  തീർ�ാ��തി�ളള  അടിയ�ിര
നടപടികെള�േ��താണ്.
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അ�ബ�ം - 1

2016-17 വർഷം ന�ിയ വിനിേയാഗസാ��പ���െട വിവരം (ഖ.1-35)

�മ
നം.

�ാ�ിെ�
ആവശ�കത�ം

അ�മതി
നൽകിയ
ഉ�ര�ം

തീയതി�ം

വിനിേയാഗ
സർ�ിഫി��്

ന�ർ,
നൽകിയ
തീയതി

�ാ�്
ബ�െ�
�ിരി��

വർഷം

�ാ�ിന്
അ�മതി
നൽകിയ

�ക

വിനിേയാഗ
സർ�ിഫി��്

നൽകിയ
�ക

1
Substitute Lecturer's salary against the
FDP deputation vacancy Remuneration
from 29.06.15 to 31.12.15.

No.KSA/
KRU.V/531/2016
dtd.12.07.16

2015-16 2,88,407 2,88,407

2
No.F.FIPXII Plan KLKE 054 dtd.31.03.16
SARD scheme on water Harvesting
Based on critical slope Analysis under
Dr.V.Prasannakumar.

No.KSA/
KRU.V/713/2016
dtd.29.07.16

2005-08 19,54,161 1598486

3
Erudite scheme visit of Ambassador
(Rtd) Rajiv Kumar Bhatia 2015-16
No.67/KSHEC/Erudite/ UO.K/2015-16
dtd. 03.02.2016. 22-26 February 2016

No.KSA/
KRU.V/636/2016
dtd.28.07.16

2015-16 1,00,000 84436

4
Study on Cost of Cultivation of Principal
Crops in Kerala for the year 2015-16
Accts.IX dtd.02.07.2016

No.KSA/
KRU.V/721/2016
dtd.29.07.16

2015-16 35483470 16546162

5

Departmaent of Environmental Science
Financial Assistance from Kerala State
Council for Science, Technology and
Environment (KSCSTE) for Student
Project “Monitoring of Soil Quality in
selected areas of Kazhakuttom block in
TVPM.”

No.KSA/ KUA.V/
1177/2016 dtd.
28.12.2016

11500 11500

6

Department of Biochemistry Kerala
State Council for Science, Technology
and Environment – (KSCSTE) Emeritus
scientist Scheme 2015 Letter from
Dr.M.Indira, Prof (Rtd) Department of
Biochemistry

No.KSA/ KRU.V/
43/2017 dtd.
24.01.2017

05.01.2016
to 04.01.17 6,14,800 5,68,019
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7

Letter from

Dr.K.M Sajed Ibrahim Associate
Professor, Department of Political
Science-ICCR Project

No.KSA/
KRU.V/41/ 2017
dtd. 10.02.2017

1,80,000 2,00,000

8

Salary under the Scheme of Faculty
Recharge Programme

UGC Lr.No.F.4-5(51-FRP)/2013 (BSR)
dtd. 19.03.2015

No.KSA/
KRU.V/97/ 2017
dtd. 23.02.2017

01.07.2014
to 31.03.15

6,94,000

480,000

11,74,000
11,69,079

9

Major Research Project 'The genus
......... relationships”

UGC Lr.No.F.No.34-183/2008 (SR) dtd.
03.01.2009

No.KSA/
KRU.V/96/ 2017
dtd. 21.02.2017

01.02.2009
to 31.01.10 9,07,600 9,07,600

10 DST PURSE Programme, Department of
Science & Technology, Govt. Of India.

No.KSA/
KRU.V/85/ 2017
dtd. 10.02.2017

2011 to 2016 8,71,28,089 8,33,67,363

11

Start-up Grant for Science Subject
(Newly recruited faculty)

UGC Lr.No.F.No.30-25/2014 (BSR) dtd.
12.08.2014

No.KSA/
KRU.V/101/ 2017
dtd. 20.02.2017

2013-14 6,00,000 6,00,000

12

Kerala Biotechnology Commission
KSCSTE

Programme, Department of Zoology,
Kerala University Kerala Biotechnology
Commission Lr.No.F.No.07/YIPB/
KBC/2014 KSCSTE dtd. 11.03.2015

No.KSA/
KRU.V/100/ 2017
dtd. 14.02.2017

04.11.2015 to
03.11.16 15,29,220 15,12,959

13
'Developing model diagnostics and
modelling using ordered data' (KESS
2015) KSCSTE Lr.No.001-02/KESS
/2015/ KSCSTE dtd. 08.03.16

No.KSA/
KRU.V/147/ 2017
dtd. 15.02.2017

01.01.2016 to
31.12.16 6,14,800 5,64,492

14
KSCSTE Programme National Seminar-
Omics and Biomarker Analysis,
Department of Zoology

No.KSA/
KRU.V/107/ 2017
dtd. 13.03.2017

2016-17 50,000 50,000
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15
Substitute salary-FDP in KNM Govt.Arts
& Science, College, Kanjiramkulam,
Smt.Asha Ashok

No.KSA/
KRU.V/161/ 2017
dtd. 27.03.2017

24.06.2013
to 31.03.15 1,00,508 1,00,508

16
Substitute salary-FDP in KNM Govt.Arts
& Science, College, Kanjiramkulam,
Smt.Priji.L.P

No.KSA/
KRU.V/162/ 2017
dtd. 27.03.2017

03.11.2010 to
13.08.13 830 830

17
FDP Substitute salary - KNM Govt.Arts
& Science, College, Kanjiramkulam,
Smt.Chandrika.T.S

No.KSA/
KRU.V/163/ 2017
dtd. 28.03.2017

24.01.2011 to
26.07.13 6,18,000 25,000

18
Design and Development of catalytic
electrodes for electrochemical and
biochemical generation of Hydrogen
and electricity under SRS Programme

No.KSA/
KRU.V/190/ 2017
dtd. 20.02.2017

No.KSA/
KRU.V/190/ 2017
dtd. 20.02.2017

01.01.2015 to
31.12.15

(1st Year)

01.01.2016 to
31.12.16 (2nd

year)

16,20,000

6,79,600
13,42,475

4,32,025

19
Salary under the Scheme of Faculty
Recharge Programme UGC Lr.No.F-
4-5(142FRP)/2014(BSR) dtd.03.08.2016

No.KSA/
KRU.V/98/ 2016
dtd. 21.02.2017

24.03.2015
to 23.03.16 6,00,000 6,00,000

20
Scientific validation of Kashayams used
in Rhemmatoid Arthritis for 2nd year
under KSCSTE – Back to lab Projects.

No.KSA/
KRU.V/284/ 2017
dtd. 24.03.2017

02.03.2016
to 01.03.17 6,91,200 6,87,775

ആെക 11,57,69,216

േജായി�് ഡയറ�ർ
േകരളസർവകലാശാല ഓഡി�്

തി�വന��രം
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അ�ബ�ം-2

2016-17 വർഷം വെര �മീകരി�ാെത അവേശഷി�� �ൻ��കൾ( ഖ 3-33)

    1(a) പരീ�ാ നട�ി�ിന�വദി� �ൻ��കൾ

�മ
നം. �ക ൈക��ിയ വ��ി ഉ�രവ് �ക

(�പ)

1
എ�്.�ഹ�ദ് ഹഫീ�, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, േബാ�ണി വ��്, എം.എസ്.എം.
േകാേളജ്, കായം�ളം

EC1(2)335/2016
dtd.17.05.2016

28000

2
േഡാ.എം.രമണി അ�, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, ഗണിതശാ� വ��്, ഡി.ബി
േകാേളജ്, ശാ�ാംേകാ�

EC1(2)335/2016
dtd.17.05.2016

25000

3
പി.സി. അനിൽ �മാർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, ഫിസി�് ഡിേ�ാ,
എസ്.എൻ.േകാേളജ്, േചർ�ല

EC1(2)335/2016
dtd.17.05.2016

60000

4
േഡാ.േജ�ബ് ചാ�ി, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, �േവാളജി വ��്, ബിഷ�് �ർ
േകാേളജ്, മാേവലി�ര

EC1(2)335/2016
dtd.17.05.2016

35000

5 േഡാ.ബി.രേമഷ് �മാർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, െകമി�ി വ��്, പ�ളം

EC1(2)335/2016
dtd.17.05.2016

40000

6 േഡാ.േജാൺസി േബബി, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, �ി��ൻ േകാേളജ്, െച��ർ

EC1(2)336/2016
dtd.19.08.2016

55000

7
േഡാ.െഷർളി ആനി േപാൾ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, െകമി�ി വ��്, ബിഷ�് �ർ
േകാേളജ്, മാേവലി�ര

EC1(2)336/2016
dtd.19.08.2016

55000

8 േഡാ.വി.ആർ,സജി �മാർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, �ി��ൻ േകാേളജ്, കാ�ാ�ട

EC1(2)336/2016
dtd.19.08.2016

16000

9
േഡാ.�ൈസഫാ ബീവി.പി, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, േബാ�ണി വ��്, ഇക്ബാൽ
േകാേളജ് െപരി��ല

EC1(2)336/2016
dtd.19.08.2016

35000

10 പി.സി. അനിൽ �മാർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, എസ്.എൻ.േകാേളജ്, േചർ�ല

EC1(2)336/2016
dtd.19.08.2016

70000

11
േഡാ.നിഷ.െജ തറയിൽ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, എസ്.എൻ.േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ,
െകാ�ം

EC1(2)337/2016
dtd.23.09.2016

74000

12 േഡാ.എസ്.�മ, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
എസ്.എൻ.േകാേളജ് െച�ഴ�ി

EC1(2)337/2016
dtd.23.09.2016

74000
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13 എസ്.ഷാനവാസ്, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആർട്സ് േകാേളജ്, തി�വന��രം

EC1(2)337/2016
dtd.23.09.2016

24000

14
േഡാ.ചാ�ിനി സാം.എസ്.ആർ, ഫിസി�് വ��്,

ഗവ.േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ, തി�വന��രം

EC1(2)338/2016

dtd.10.11.2016
62000

15
േഡാ.�ധാേദവി.ആർ, അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, െകമി�ി വ��്, എം.ജി േകാേളജ്,
തി�വന��രം

EC1(2)338/2016
dtd.10.11.2016

70000

16
േഡാ.റീ�ാ ലത,അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ്സ് േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ,
ആല�ഴ

EC1(2)340/2017
dtd.21.01.2017

11000

17 ബാ�.െക.പണി�ർ, എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,
േചർ�ല

EC1(2)341/2017
dtd.23.01.2017

60000

18
േഡാ.േദവി�ിയ.വി,അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
േബാ�ണി വ��്, എസ്.എൻ.േകാേളജ്
െച�ഴ�ി

EC1(2)341/2017
dtd.23.01.2017

26000

    1(b) �ി.എ/ഡി.എ �ൻ��കൾ

�മ നം. �ക ൈക��ിയ വ��ി ഉ�രവ് �ക (�പ)

1 േഡാ.പി.ആർ.േശാഭന വാര�ർ
EC1(2)212/2007

dtd.10.07.2007
50,000/-

2 �ീ.�ി.എസ് രാജൻ
EC1(2)212/2007

dtd.10.07.2007
25,000

3 േഡാ.ജി ബാലച�ൻ
EC1(2)212/2007

dtd.10.07.2007
25,000

4 �ീ.പി.മ��ദനൻ പി�
EC1(2)220/2007

dtd.25.07.2007
26,000

5 �ീമതി.�സൺ.െജ.പണി�ർ
EC1(2)220/2007

dtd.07.08.2007
7,500

6 േഡാ.െക.ബി.രാധാ��ൻ
EC1(2)221/2007

dtd.07.08.2007
9,500

7 �ീമതി.െക.വി െ��
EC1(2)223/2007

dtd.25.08.2007
32,000
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8 �ീമതി.െക.എൻ ഇ�ിര
EC1(2)223/2007

dtd.25.08.2007
50,000

9 െ�ാഫ.എസ്.ശിവ�മാർ
EC1(2)224/2007

dtd.20.08.2007
10,000

10 �ീമതി.െ��
EC1(2)230/2008

dtd.24.04.2008
8,000

11 �ീമതി.ഇ�ിര.െക.എൻ
EC1(2)230/2008

dtd.24.04.2008
4,000

12 �ീമതി.േജാസൈഫൻ െബ�
EC1(2)230/2008

dtd.24.04.2008
2,000

13 േഡാ.െക.ജി.പ��മാരൻ നായർ
EC1(2)231/2008

dtd.13.05.2008
5,000

14 േഡാ.മാത�.െക.േജ�ബ്
EC1(2)231/2008

dtd.13.05.2008
4,000

15 േഡാ.പി.ആർ.എസ് വാര�ർ
EC1(2)235/2008

dtd.29.05.2008
4,000

16 �ീമതി.ഗിരിജ േദവി.പി.െക
EC1(2)239/2008-09

dtd.05.07.2008
4,000

17 േഡാ.ബി.അനിൽ
EC1(2)238/2008-09

dtd.01.07.2008
15,000

18 േഡാ.�� �മാർ.െക
EC1(2)241/2008

dtd.25.08.2008
57,000

19 �ീ.�ി.സി രാജൻ
EC1(2)244/2008

dtd.02.09.2008
10,000
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20 �ീ.�ി.സി രാജൻ
EC1(2)243/2008

dtd.02.09.2008
10,000

21 �ീ.അജിത് �മാർ രേമഷ്.എ.ആർ
EC1(2)245/2008

dtd.22.09.2008
35,000

22 േഡാ.െക.ഗീവർ�ീസ്
EC1(2)247/2008

dtd.15.10.2008
15,000

23 �ീ.�ി.സി.രാജൻ
EC1(2)249/2008

dtd.01.01.2009
15,000

24 �ീ.എസ്.ശിവ�മാർ
EC1(2)254/2008-09

dtd.10.02.2009
15,000

25 േഡാ.അജിത് �മാർ രേമഷ്.എ.ആർ EC1(2)259/2008-2009 2,500

26 �ീ.പി.ജി ��മാരൻ നായർ
EC1(2)260/2008-09

dtd.07.04.2009
4,500

27 �ീ.ഡി.േഗാപി േമാഹൻ
EC1(2)261/2009-10

dtd.20.04.2009
46,500

28 �ീമതി.പി.ജയ
EC1(2)261/2009-10

dtd.20.04.2009
35,000

29 �ീമതി.�ീേദവി.എസ്
EC1(2)263/2009-10

dtd.13.05.2009
10,000

30 �ീ.�ീ�മാർ.എൻ
EC1(2)266/2009-10

dtd.06.06.2009
2,500

31 േഡാ.െക.രാ� EC1(2)268/2009-10 64,000
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dtd.03.07.2009

32 �ീമതി.ഗിരിജ േദവി.പി.െക
EC1(2)268/2009-10

dtd.03.07.2009
5,000

33 േഡാ.ബി.അനിൽ
EC1(2)269/2009-10

dtd.04.07.2009
15,000

34 �ീമതി.എസ്.ജയ�മാരി
EC1(2)272/2009-10

dtd.20.07.2009
12,000

35 െ�ാഫ.ഇ.അ�ൾ റഷീദ്
EC1(2)273/2009

dtd.28.07.2009
30,000

36 �ീ.�ി.വി.രാേജ� �സാദ്
EC1(2)275/2009-10

dtd.24.08.2009
48,500

37 �ീ.െക.ബി. അജിത �മാർ
EC1(2)276/2009-10

dtd.06.10.2009
43,000

38 �ീ.ഡി.േഗാപി േമാഹൻ
EC1(2)278/2009-10

dtd.11.11.2009
2,000

39 േഡാ.െക.ബി.രാധാ��ൻ
EC1(2)280/2009-10

dtd.09.12.2009
11,000

40 േഡാ.ആർ.സതി�മാർ
EC1(2)281/2009-10

dtd.10.12.2009
7,000

41 െ�ാഫ.എൻ.െസൽവരാജ്
EC1(2)283/2009-10

dtd.01.01.2010
7,000

42 െ�ാഫ.ഇ.അ�ൾ റഷീദ് EC1(2)284/2009-10 15,000
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dtd.25.02.2010

43 �ീ.�ി.വി.രാേജ� �സാദ്
EC1(2)285/2009-10

dtd.05.03.2010
5,000

44 �ീമതി.െക.ശാ� �മാരി
EC1(2)288/2010-11

dtd.10.05.2010
45,000

45 േഡാ.�ി.നീലക�ൻ
EC1(2)288/2010-11

dtd.10.05.2010
4,000

46 �ീ.അജിത് �മാർ രേമഷ്.എ.ആർ
EC1(2)289/2010-11

dtd.19.06.2010
10,000

47 �ീ.എ.ശ�ർ
EC1(2)290/2010-11

dtd.06.08.2010
25,000

48 �ീമതി.പി.ബി.വിജയല�ി
EC1(2)290/2010-11

dtd.06.08.2010
40,500

49 �ീമതി.നീന.എൽ
EC1(2)290/2010-11

dtd.06.08.2010
5,000

50 േഡാ.വി.അ�പ് �മാർ
EC1(2)292/2010-11

dtd.23.09.2010
81,000

51 േഡാ.ആർ.ജയച�ൻ
EC1(2)293/2010-11

dtd.08.11.2010
67,000

52 �ീ.സേജഷ് ബാ�
EC1(2)293/2010-11

dtd.08.11.2010
56,000

53 �ീ.പി.മ��ദനൻ പി� EC1(2)294/2010-11 30,000
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dtd.23.11.2010

54 �ീമതി.െക.ശാ� �മാരി
EC1(2)295/2010-11

dtd.01.12.2010
3,000

55 �ീ.െക.വിശ�ംഭരൻ
EC1(2)299/2011-12

dtd.05.08.2011
3,000

56 �ീ.ഡി.േഗാപി േമാഹൻ
EC1(2)300/2011-12

dtd.30.09.2011
50,000

57 �ീ.എസ്.ജയേദവ്
EC1(2)300/2011-12

dtd.30.09.2011
25,000

58 �ീ.േമാഹന ��ൻ.ആർ
EC1(2)300/2011-12

dtd.30.09.2011
60,000

59 �ീമതി.ആലീസ് ബീ� േമാേറസ്
EC1(2)301/2011-12

dtd.27.10.2011
54,000

60 �ീ.എ.െവ�ിേടശ�രൻ
EC1(2)306/2012-13

dtd.15.06.2012
3,300

61 �ീ.ജി.രാജീവ്
EC1(2)309/2012

dtd.26.09.2012
50,000

62 �ീ.ചാൾസ് േജാർജ് ഡി�സ്
EC1(2)309/2012-13

dtd.26.09.2012
25,000

63 �ീമതി.െക.ശാ� �മാരി
EC1(2)311/2012-13

dtd.11.10.2012
32,000

64 �ീ.െജ.അനിൽ �മാർ EC1(2)311/2012-13 2,000
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dtd.11.10.2012

65 േഡാ.അനിൽ �മാർ രേമഷ്.എ.ആർ
EC1(2)311/2012-13

dtd.11.10.2012
20,000

66 �ീ.േജാൺ സ�റിയ
EC1(2)313/2012-13

dtd.30.01.2013
55,000

67 േഡാ.െക.സി.അജിത് �സാദ്
EC1(2)322/2013

dtd.22.10.2013
65,000

68 േഡാ.േജാർജി.പി.ഡാനിയൽ
EC1(2)324/2014-15

dtd.29.04.2014
42,500

69 േഡാ.ഷാജിവാസ്.എം.എം
EC1(2)325/2014-15

dtd.02.08.2014
32,000

70 േഡാ.േജാർജി.പി.ഡാനിയൽ
EC1(2)325/2014-15

dtd.02.08.2014
60,000

71 �ീ.അ�ൾ അ�ബ്.എ
EC1(2)329/2014-15

dtd.30.03.2015
28,000

72 േഡാ.ജി.സജീവ് �മാർ
EC1(2)331/2015-16

dtd.29.09.2015
40,000

73 �ീ.അ�ൾ അ�ബ്.എ
EC1(2)331/2015-16

dtd.29.09.2015
30,000

74 �ീ. �ീജയ.എസ്.ബി
EC1(2)331/2015-16

dtd.29.09.2015
30,000

75 േഡാ.വി.സദാശിവൻ EC1(2)332/2015 50,000
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dtd.01.10.2015

76 േഡാ.വി.എൽ.��
EC1(2)333/2015

dtd.19.10.2015
70,000

77 �ീമതി.എലിസബ�് �േ�ാസ്
EC1(2)334/2015

dtd.29.10.2016
33,500

78 �ീ.എ�്.�ഹ�ദ് ഹഫീ�
EC1(2)335/2016

dtd.17.05.2016
28,000

79 േഡാ.എം.രമണി അ�
EC1(2)335/2016

dtd.17.05.2016
25,000

80 �ീ.പി.സി. അനിൽ �മാർ
EC1(2)335/2016

dtd.17.05.2016
60,000

81 േഡാ.േജ�ബ് ചാ�ി
EC1(2)335/2016

dtd.17.05.2016
35,000

82 േഡാ.ബി.രേമഷ് �മാർ
EC1(2)335/2016

dtd.17.05.2016
40,000

83 േഡാ.േജാൺസൺ േബബി
EC1(2)336/2016

dtd.19.08.2016
55,000

84 േഡാ.െഷർളി ആനി േപാൾ
EC1(2)336/2016

dtd.19.08.2016
55,000

85 േഡാ.വി.ആർ.സജി�മാർ
EC1(2)336/2016

dtd.19.08.2016
16,000

86 േഡാ.�ൈസഫ ബീവി.പി EC1(2)336/2016 35,000
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dtd.19.08.2016

87 �ീ.പി.സി. അനിൽ �മാർ
EC1(2)336/2016

dtd.19.08.2016
70,000

88 േഡാ.നിഷ.െജ.തറയിൽ
EC1(2)337/2016

dtd.23.09.2016
74,000

89 േഡാ.എസ്.�മ
EC1(2)337/2016

dtd.23.09.2016
74,000

90 െ�ാഫ.എസ്.ഷാനവാസ്
EC1(2)337/2016

dtd.23.09.2016
24,000

91 േഡാ.ചാ�ിനി സാം.എസ്.പി
EC1(2)338/2016

dtd.10.11.2016
62,000

92 േഡാ.റി� ലത ഡി കാേ�ാ
EC1(2)3402017

dtd.21.01.2017
11,000

93 �ീ.ബാ�.െക.പണി�ർ
EC1(2)341/2017

dtd.23.01.2017
60,000

94 േഡാ.േദവി�ിയ.വി
EC1(2)341/2017

dtd.23.01.2017
26,000

    2. �ാ�ി�ൽ പരീ�ാ നട�ി�്

�മ

നം.
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉ�രവ് നം.

�ക

(�പ)

1
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/IDE Ad.2007

Dtd.TVM
10,000
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dtd.10.10.2007

2
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.വിമൺസ് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/IDE Ad.2007

Dtd.TVM

dtd.10.10.2007

10,000

3 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.ഡി.േകാേളജ്, ആല�ഴ

EC1V/IDE Ad.2007

Dtd.TVM

dtd.10.10.2007

5,000

4
�ിൻസി�ാൾ,എം.എസ്.എം.േകാേളജ്,

കായം�ളം

EC1V/IDE Ad.2007

Dtd.TVM

dtd.10.10.2007

3,000

5 �ിൻസി�ാൾ,എസ്.എൻ.േകാേളജ്, േചർ�ല

EC1V/IDE Ad.2007

Dtd.TVM

dtd.10.10.2007

2,000

6

�ിൻസി�ാൾ, െസ�് േജാസഫ്സ് ഹയർ

െസ��റി �ൾ, ജനറൽ േഹാ�ി�ൽ

ജംഗ്ഷൻ, തി�വന��രം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

4000

7
�ിൻസി�ാൾ, എൻ.െക.എം.എ�്.എസ്.എസ്

ധ�വ��രം, തി�വന��രം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

4,000

8

�ിൻസി�ാൾ,

പി.ആർ.ഡ��.എ�്.എസ്.എസ് കാ�ാ�ട,

തി�വന��രം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

4,000

9 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േഗൾസ് എ�്.എസ്.എസ് EC1V/SCHOOLS 4,000
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ആ�ി�ൽ, തി�വന��രം
Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

10
െഹഡ്മാ�ർ, �ി.െക.എം.എ�്.എസ്

കാരിേ�ാട്, െകാ�ം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

3,000

11
െഹഡ്മാ�ർ, ഗവ.എ�്.എസ് പ�നമനയിൽ

ചവറ,െകാ�ം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

3,000

12
െഹഡ്മാ�ർ, ഗവ.േബായ്സ് എ�്.എസ്

കായം�ളം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2008

dtd.TVM 10.06.2008

2,000

13
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േമാഡൽ ഹയർ െസ��റി

�ൾ, പ�ം

EC1V/IDE Adv/2008

dtd.TVM 03.09.2008
5,000

14
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/IDE Adv/2008

dtd.TVM 03.09.2008
10,000

15 �ിൻസി�ാൾ,എസ്.എൻ.േകാേളജ്, േചർ�ല
EC1V/IDE Adv/2008

dtd.TVM 03.09.2008
2,000

16
�ിൻസി�ാൾ,നവജീവൻ ബഥനി വിദ�ാലയ,

നാലാ�ിറ, തി�വന��രം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2010

dtd.TVM 18.05.2010

10,000

17
�ിൻസി�ാൾ,പി.ആർ.ഡബ�.എ�്.എസ്.എസ്,

കാ�ാ�ട

EC1V/SCHOOLS

Adv/2010 10,000
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dtd.TVM 18.05.2010

18
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/B1

/4561/2010MCT/2010

dtd.TVM 05.05.2010

50,000

19
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ സാൻ�ി�് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/IDE Adv/2010

dtd.17.09.2010
3,000

20
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ െവേ�ഷണൽ ഹയർ

െസ��റി �ൾ,പ��ി��ി, ��ി�ൽ

EC1V/SCHOOLS

Adv/2011

dtd.31.05.2011

6,000

21
�ിൻസി�ാൾ, എസ്.എൻ.��് െസൻ�ൽ �ൾ

െകാ�ം

EC1V/SCHOOLS

Adv/2011

dtd.31.05.2011

10,000

22
�ിൻസി�ാൾ, ഫാ�ിമ മാതാ നാഷണൽ

േകാേളജ്, െകാ�ം

EC1V/SDE Adv/2014

dtd.TVM 19.12.2014
70,000

23
�ിൻസി�ാൾ, �ീനാരായണ േകാേളജ്,

െച�ഴ�ി

EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
30,000

24
�ിൻസി�ാൾ, �ീനാരായണ േകാേളജ്,

േചർ�ല

EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
50,000

25
�ിൻസി�ാൾ, സനാതന ധർ� േകാേളജ്,

ആല�ഴ

EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
50,000

26
�ിൻസി�ാൾ, ഫാ�ിമ മാതാ നാഷണൽ

േകാേളജ്, െകാ�ം

EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
50,000
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27
�ിൻസി�ാൾ, െക.എൻ.എം.ഗവ.ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്, കാ�ിരം�ളം

EC1V/SDE Adv/2015

dtd.TVM 17.06.2015
20,000

28 �ിൻസി�ാൾ, �ി��ൻ േകാേളജ്, കാ�ാ�ട
EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
50,000

29
�ിൻസി�ാൾ, മാർ ഇവാനിേയാസ് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1V/SDE Adv/2015

TVM dtd.17.06.2015
30,000

30
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/251/2007

dtd.22.02.2007

EC1II/2/301/2007

dtd.18.08.2007

70,000

10,000

31
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.ആർട്സ് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/251/2007

dtd.22.02.2007

EC1II/2/251/2007

dtd.11.06.2007

55,000

15,000

32
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ,

തി�വന��രം

EC1II/02/301/2007

dtd.18.08.2007
10,000

33 �ിൻസി�ാൾ, ബി.െജ.എം േകാേളജ്, ചവറ

EC1II/251/2007

dtd.22.02.2007

EC1II/2/301/2007

dtd.18.082007

25,000

10,000

34
�ിൻസി�ാൾ, എം.എസ്.എം.േകാേളജ്,

കായം�ളം

EC1II/251/2007

dtd.22.02.2007

EC1II/2/301/2007

50,000

20,000
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dtd.18.082007

35 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.ഡി.േകാേളജ്, ആല�ഴ

EC1II/251/2007

dtd.22.02.2007

EC1II/2/301/2007

dtd.18.082007

80,000

10,000

36
�ിൻസി�ാൾ, ബിഷ�് �ർ േകാേളജ്,

മാേവലി�ര

EC1II/2/301/2007

dtd.18.082007
5,000

37
�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ

ആർട്സ്, തി�വന��രം

EC1II/251/2007

dtd.23.04.2007

EC1II/251/2007

dtd.24.04.2007

30,000

5,700

38
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008

52,500

10,000

39
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ സാൻ�ി�് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008
54,000

40
�ിൻസി�ാൾ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്,വർ�ല,ശിവഗിരി

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008
18,000

41 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. േകാേളജ്, ചവറ

EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008

19,000

10,000
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42
�ിൻസി�ാൾ, എം.എസ്.എം.േകാേളജ്,

കായം�ളം

EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008

37,500

20,000

43
�ിൻസി�ാൾ, �ി.െക.എം.എം.േകാേളജ്,

ന��ാർ�ള�ര

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008
5000

44
�ിൻസി�ാൾ, ബിഷ�് �ർ േകാേളജ്,

മാേവലി�ര

EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008

EC1II/2/301/2008

dtd.18.10.2008

38,000

5,000

45 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.എൻ.േകാേളജ് െച��ർ
EC1II/2/301/2008

dtd.07.02.2008
11,000

46
�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ

ആർട്സ്, തി�വന��രം

EC1II/2/301/2008

dtd.17.03.2008
30,000

47
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009

45,000

7,500

48 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. േകാേളജ്, െന�മ�ാട്
EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009
20,000

49
�ിൻസി�ാൾ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്,വർ�ല,ശിവഗിരി

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
14,000

50 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. േകാേളജ്, ചവറ
EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009

16,000
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EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
7,500

51
�ിൻസി�ാൾ, �ി.െക.എം.എം.േകാേളജ്,

ന��ാർ�ള�ര

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
3,750

52
�ിൻസി�ാൾ, െസ�് മിേഷൽ േകാേളജ്,

േചർ�ല

EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009

40,000

8,000

53
�ിൻസി�ാൾ, ബിഷ�് �ർ േകാേളജ്,

മാേവലി�ര

EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009
33,000

54
�ിൻസി�ാൾ, എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജ്,

പ�ളം

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
15,000

55
�ിൻസി�ാൾ, എൻ.എസ്.എസ്. ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, പ�ളം

EC1II/301/2008

dtd.06.03.2009
6,000

56
�ിൻസി�ാൾ, ഇക്ബാൽ േകാേളജ്,

െപരി��ല

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
2,500

57 �ിൻസി�ാൾ, ഇ��ൻ �ൾ, �ബായ്
EK1/1/118/2009

dtd.07.04.2009
60,000

58
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.ആർട്സ് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/401/2009

dtd.07.10.2009
10,000

59 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. േകാേളജ്, െന�മ�ാട്
EC1II/501/2010

dtd.18.10.2009
8,250

60
�ിൻസി�ാൾ,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്,വർ�ല,ശിവഗിരി

EC1II/501/2010

dtd.18.10.2009
10,000
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61
�ിൻസി�ാൾ, എൻ.എസ്.എസ്. ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, പ�ളം

EC1II/401/2009

dtd.11.03.2010
4,500

62
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ സാൻ�ി�് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/501/2012

dtd.27.02.2012
15,000

63 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.ഡി.േകാേളജ്, ആല�ഴ

EC1II/601/2012

dtd.26.07.2012

EC1II/501/2012

dtd.10.10.2012

60,000

10,000

64
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ സാൻ�ി�് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/501/2013

dtd.23.02.2013
15,000

65
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/801/2014

dtd.25.06.2014
75,000

66
�ിൻസി�ാൾ, മാർ ഇവാനിേയാസ്

േകാേളജ്, തി�വന��രം

EC1II/801/2014

dtd.31.01.2014

EC1II/801/2014

dtd.21.08.2014

80,000

5,000

67
�ിൻസി�ാൾ, �ീനാരായണ േകാേളജ്,

െച�ഴ�ി

EC1II/801/2014

dtd.21.08.2014
10,000

68
�ിൻസി�ാൾ, �ി��ൻ േകാേളജ്,

കാ�ാ�ട

EC1II/801/2014

dtd.31.01.2014

EC1II/801/2014

dtd.21.08.2014

80,000

69
�ിൻസി�ാൾ, എഫ്.എം.എൻ േകാേളജ്,

െകാ�ം

EC1II/801/2014

dtd.21.08.2014
10,000
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70
�ിൻസി�ാൾ, ഗവ.ആർട്സ് േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015

80,000

10,000

71
�ിൻസി�ാൾ, എം.ജി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

72
�ിൻസി�ാൾ, മാർ ഇവാനിേയാസ്

േകാേളജ്, തി�വന��രം

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015
80,000

73
�ിൻസി�ാൾ, �ീനാരായണ േകാേളജ്,

െച�ഴ�ി

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015

75,000

10,000

74 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േകാേളജ്, കാര�വ�ം
EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
5,000

75
�ിൻസി�ാൾ, െക.എൻ.എം.ഗവ.ആർട്സ്

& സയൻസ് േകാേളജ്, കാ�ിരം�ളം

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015

30,000

10,000

76
�ിൻസി�ാൾ, �ി��ൻ േകാേളജ്,

കാ�ാ�ട

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015

80,000

10,000

77
�ിൻസി�ാൾ, എഫ്.എം.എൻ േകാേളജ്,

െകാ�ം

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015

80,000
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EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

78
�ിൻസി�ാൾ, എസ്.ജി േകാേളജ്,

െകാ�ാര�ര

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

79
�ിൻസി�ാൾ, െസ�് മിേഷൽ േകാേളജ്,

േചർ�ല

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015
25,000

80
�ിൻസി�ാൾ, എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്,

േചർ�ല

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

81
�ിൻസി�ാൾ, �ി��ൻ േകാേളജ്,

െച��ർ

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

82
�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് �ീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ൈത�ാട്

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015
5,000

83
�ിൻസി�ാൾ, എസ്.എൻ ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െന���

EC1II/901/2015

dtd.16.02.2015
5,000

84
�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ

ആർട്സ്, തി�വന��രം

EC1II/901/2015

dtd.24.04.2015
35,000

85
�ിൻസി�ാൾ, എസ്.എൻ.േകാേളജ്,

�ന�ർ

EC1II/901/2015

dtd.08.09.2015
10,000

86
�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ

ആർട്സ്, തി�വന��രം

EC1II/FINEARTS/2017

dtd.27.02.2017
35,000

87
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്

ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ്, കാര�വ�ം

UO.NO.CA/UCE

/Kvtm/May/June/ 2007

dtd.06.09.2007

60,000

88 �ിൻസി�ാൾ, �ീ സ�ാതി തി�നാൾ UO.NO.CA/SST 4,000
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േകാേളജ് ഓഫ് മ�സി�്, തി�വന��രം
/UITKLM/May/ June/

2007 dtd.05.06.2007

89
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്

ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ്, കാര�വ�ം

UO.NO.CA/UCE

/Tvpm/March/

April/2007

dtd.05.06.2007

20,000

90
�ിൻസി�ാൾ, �ീ സ�ാതി തി�നാൾ

േകാേളജ് ഓഫ് മ�സി�്, തി�വന��രം

UO.NO.CA/UIT

/SST/SNIT/March/

April/2008

dtd.05.05.2008

3,000

91
�ിൻസി�ാൾ, �ാവൻ�ർ എ�ിനിയറിംഗ്

േകാേളജ്, ആ�ർ

UO.NO.CA/UIT

Adoor/TEC/

May/June/2009

dtd.22.07.2009

25,000

92

�ിൻസി�ാൾ, രാജാരവിവർ� േകാേളജ്

ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, മാേവലി�ര,

തി�വന��രം

UO.NO.CA/PRVCFA

//March/ April/2010

dtd.17.03.2010

35,000

93

�ിൻസി�ാൾ, രാജാരവിവർ� േകാേളജ്

ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, മാേവലി�ര,

തി�വന��രം

UO.NO.CA/PRVCFA

//March/2011

dtd.21.05.2011

35,000

94

�ിൻസി�ാൾ, രാജാരവിവർ� േകാേളജ്

ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, മാേവലി�ര,

തി�വന��രം

UO.NO.CA/PRVCFA

//March 2012

dtd.04.06.2012

30,000

95
�ിൻസി�ാൾ, �ണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ് UO.NO.CA/UCE

35,000
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ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ്, കാര�വ�ം
/April/May 2012

dtd.29.06.2012

96

�ിൻസി�ാൾ, രാജാരവിവർ� േകാേളജ്

ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, മാേവലി�ര,

തി�വന��രം

UO.NO.CA/PRVCFA

//March 2013

dtd.28.06.2013

40,000

97
പി.എ അസീസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, കര�ളം

UO.NO.CA/PACET

/May/June/ 2013

dtd.29.06.2013

4,000

98
പി.എ അസീസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, കര�ളം

UO.NO.CA/PACET

/November/

December/2013

dtd.25.01.2014

75,000

99

�ിൻസി�ാൾ, രാജാരവിവർ� േകാേളജ്

ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ്, മാേവലി�ര,

തി�വന��രം

UO.NO.CA/PRVCFA

//March 2015

dtd.23.05.2015

40,000

100
�ിൻസി�ാൾ, ഇക്ബാൽ ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െപരി��ല

ECII/ITC/II nd/Semester

Bed Sept 2007

Dtd.18.10.2007

3,000

101

�ിൻസി�ാൾ,പി.എം.എസ് േകാേളജ് ഓഫ്

ഡ�ൽ സയൻസസ്, വ��ാറ,

തി�വന��രം

ECII/PMS/BS AUG/SEP

2007 Dtd.31.08.2007
1,500

102
�ിൻസി�ാൾ,അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ്

െഡ�ൽ സയൻസ്, മീ��ർ, െകാ�ം

ECII/ACDS/BDS/SEP

2007 dtd.11.12.2007
2,500

103
�ിൻസി�ാൾ, �ീ�� േകാേളജ് ഓഫ് ECII/SKCP/II nd Bpharm

2,000
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ഫാർമസി, പാറ�ാല 2008 Dtd.29.05.2008

    3. േ�ഷനറി വാ��തിന് നൽകിയ �ൻ��കൾ

�മ

നം.
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉ�രവ് നം.

�ക

(�പ)

1

�ീ.�ി.എം.ഹ�ൻ, െസല�ൻ േ�ഡ്

ലക്ചറർ, �ി.െക.എം.േകാേളജ് ഓഫ്

ആർട്സ് & സയൻസ്, െകാ�ം

ECIII/3/2007

Dtd.10.07.2007
2,500

2
�ീ.�ി.എസ്.രാജൻ, �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം

ECIII/3/2007

Dtd.10.07.2007
1,500

3
േഡാ.പി.ആർ േശാഭന വാര�ർ, റീഡർ,

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ്, തി�വന��രം

ECIII/3/2007

Dtd.10.07.2007
2,000

4

�ീമതി.െക.എൻ.ഇ�ിര, െസല�ൻ േ�ഡ്

ലക്ചറർ �ി.െക.എം.എം. േകാേളജ്,

ന��ാർ�ള�ര

ECIII/2/302/2007

Dtd.04.09.2007
6,000

5
േഡാ.ജി.ബാലച�ൻ, ഗവ.േകാേളജ് േഫാർ

വിമൺ, തി�വന��രം

ECIII/3/2007

Dtd.10.07.2007
1,500

6
േഡാ.പി.മ��ദനൻ പി�, എം.ജി.േകാേളജ്,

തി�വന��രം

ECIII/2/302/2007

Dtd.30.07.2007
1,500

7

�ീമതി.െക.വി. െ��, െസല�ൻ േ�ഡ്

ലക്ചറർ ഇൻ ഫിസി�്, െസ�് മിേഷൽസ്

േകാേളജ്, േചർ�ല

ECIII/2/302/2007

Dtd.04.09.2007
4,000

8

േഡാ.േജ�ാതി�ീ.ബി, ശിവശ�ി,

െക.ആർ.എ.ബി- 124, �ീ ച��ി സ�ാമി നഗർ,
ECIII/2/302/2008

Dtd.19.05.2008
3,000
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െമഡി�ൽ േകാേളജ്.പി.ഒ, ക��ല

9

�ീ.പി.ജി ��മാരൻ നായർ, ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് ഫിസി�്, എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്,

േചർ�ല

ECIII/2/302/2008

Dtd.03.10.2008
9000

10
�ീ.എൻ.രവി �മാർ, എൻ.എസ്.എസ്.േകാേളജ്,

നിലേമൽ

ECIII/2/302/2008

Dtd.17.11.2008
3000

11

�ീ.�ി.അർഷാദ്, ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് െകമ്�ി,

�ി.െക.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആ�്

സയൻസ്, െകാ�ം

ECIII/2/302/2008

Dtd.03.10.2008
10,000

12
�ീ.അജിത് �മാർ രേമഷ്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

േബാ�ണി, എം.ജി േകാേളജ്, തി�വന��രം

ECIII/2/302/2008

Dtd.03.10.2008
4,000

13
�ീമതി.പി.ജയ, ഡി�ാർ�്െമ�് േബാ�ണി,

എസ്.എൻ േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ, െകാ�ം

ECIII/402/2009

Dtd.05.05.2009
6,000

14
�ീ.ഡി.േഗാപി േമാഹൻ,

എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്, പ�ളം

ECIII/402/2009

Dtd.05.05.2009&

ECIII/402/2009

Dtd.04.11.2009

6500

15

�ീ.�ി.വി രാേജ� �സാദ്,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്,

എസ്.എൻ.േകാേളജ്. െച��ർ

ECIII/402/2009

Dtd.29.08.2009
5000

16

�ീമതി.െക.െനജ്മി, ഡി�ാർ�െമ�്

ഓഫ് �േവാളജി, �ി.െക.എം.േകാേളജ്

ഓഫ് ആർട്സ് ആ�് സയൻസ്, െകാ�ം

ECIII/402/2009

Dtd.29.08.2009
3,500

17 �ീമതി.െക.ശാ��മാരി, ഡി�ാർ�െമ�് ECIII/502/2010 3500

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

260 of 322 1/19/18, 3:10 PM



ഓഫ് �േവാളജി, എൻ.എസ്.എസ്

േകാേളജ്, പ�ളം
Dtd.17.05.2010

18

�ീമതി.പി.ബി.വിജയല�ി,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി,

എം.ജി.േകാേളജ്, തി�വന��രം

ECIII/502/2010

Dtd.05.08.2010
3500

19

�ീ.അജിത് �മാർ രേമഷ്.എ.ആർ,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േബാ�ണി,

എം.ജി.േകാേളജ്, തി�വന��രം

ECIII/502/2009

Dtd.21.04.2010
2000

20

�ീ.എ.ശ�ർ, ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ്

ഫിസി�്, എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്,

േചർ�ല

ECIII/502/2010

Dtd.05.08.2010
8,500

21
േഡാ.എം.ബി.ലി�ി, എസ്.എൻ

േകാേളജ്, െകാ�ം

ECIII/502/2010

Dtd.27.08.2010
2000

22

േഡാ.സ�� േഗാപിനാഥ്, ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് �േവാളജി, എം.ജി.േകാേളജ്,

തി�വന��രം

ECIII/602/2011

Dtd.04.10.2011
3900

23

�ീമതി.വി.േദവകി, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

െകാേമ�്, എസ്.എൻ.േകാേളജ്,

െച�ഴ�ി

ECIII/2/502/2012

Dtd.23.03.2012
2000

24

�ീ.േജാൺ സ�റിയ, അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ ഇൻ െകമി�ി, െസ�്

�ീഫൻസ് േകാേളജ്, പ�നാ�രം

ECIII/601/2013

Dtd.31.01.2013
3500

25

�ീ.പി.ച�േശഖരൻ നായർ,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
ECIII/702/2013

Dtd.01.07.2013
2,500
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എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്, േചർ�ല

26

േഡാ.സി.ഇ�ിര േദവി, ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് ഫിസി�്, �ി.െക.എം.എം.േകാേളജ്,

ന��ാർ�ള�ര

ECIII/702/2013

Dtd.13.08.2013
10,000

27
േഡാ.എം.ജയ�കാശ്, കൺേ�ാളർ ഓഫ്

എ�ാമിേനഷൻസ്

UO.NO.EK1/1/204/2011

Dtd.29.12.2011
28,62,209

28

�ീ.െക.വർ�ീസ്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

േബാ�ണി, െസ�് �ീഫൻസ് േകാേളജ്

പ�നാ�രം

UO.NO.ECIII/602/2011

Dtd.14.10.2011
5750

4. മിസേലനിയസ്

1
�ീ.സ�ീപ് ��ൻ.ആർ, െമ�ാനി�ൽ

എ�ിനീയർ, �ണിേവ�ി�ി ഓഫ് േകരള

UO.NO.EK1/1/14005/2014

Dtd.04.03.2014
13,55,770

2
േഡാ.എം.ജയ�കാശ്, കൺേ�ാളർ

ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്

UO.NO.ECIII/3/506/2010

Dtd.17.12.2010
25,000

3
േഡാ.എം.ജയ�കാശ്, കൺേ�ാളർ

ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്

UO.NO.ECIII/3/506/2010

Dtd.22.12.2011
25,000

4
േഡാ.െക.മ��മാർ, കൺേ�ാളർ

ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്

UO.NO.ECIII/3/506/2013

Dtd.07.01.2013
30,000

5

േഡാ.െക.പി.മ��ദനൻ പി�,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഇം�ീഷ്,

ഇക്ബാൽ േകാേളജ്, െപരി��ല

UO.NO.M&C.1.3/1772/2016

Dtd.26.12.2016 and

UO.NO.M&C.1.3/1757/2016

Dtd.31.12.2016

10,000

    5. ക�ാ�് ക�ിജൻസി - �ൻ��കൾ
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�മ

നം.
�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉ�രവ് നം.

�ക

(�പ)

1

�ീ.േവ�.�ി
നവംബർ 2015-െല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്/കരിയർ റിേല�ഡ്
ഓ�ൺ േകാ�ിെ� അ�ാം െസമ�ർ ഡി�ി
പരീ��െട സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.1.2117/2015
dtd TVM 18.02.2016 8,000

2

�ീ.ബൽരാജ്.ആർ
�ൺ-ആഗ�് 2016-െല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്/കരിയർ റിേല�ഡ്
റ�ലർ, ഇം�വ്െമ�് സ�ിെമ�റി ര�്, നാല്
െസമ�ർ ഡി�ി പരീ�ക�െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.1.2162/2016
dtd TVM 14.11.2016 12,000

3

�ീ.ബൽരാജ്.ആർ
ജ�വരി 2016-െല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്/കരിയർ റിേല�ഡ്
ആദ� െസമ�ർ ഡി�ി പരീ��െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.1.2139/2016
dtd TVM 13.05.2016 11,000

4

�ീ.സേ�ാഷ് �മാർ.എ.ജി
ഏ�ിൽ,െമയ് 2016-െല S4 &S7 (2008 & 2013
�ീം) ബി.െടക് ഡി�ി പരീ��െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.2.2163/2016
dtd TVM 01.11.2016 8,000

5

�ീമതി.ജയല�ി.ബി
�ൺ-ആഗ�് 2016-െല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്/കരിയർ റിേല�ഡ്
റ�ലർ, ഇം�വ്െമ�് സ�ിെമ�റി ര�്, നാല്
െസമ�ർ ഡി�ി പരീ�ക�െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.1.2162/2016
dtd TVM 14.11.2016 12,000

6

�ീ.ഗിരി�സാദ്.എസ്
�ൺ-ആഗ�് 2016-െല
സി.ബി.സി.എസ്.എസ്/കരിയർ റിേല�ഡ്
റ�ലർ, ഇം�വ്െമ�് സ�ിെമ�റി ര�്, നാല്
െസമ�ർ ഡി�ി പരീ�ക�െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.1.2162/2016
dtd TVM 14.11.2016 12,000

7

�ീ.വിേ�ശ�ര ���ീ
െസപ്�ംബർ 2016-െല S3 (2008 �ീം)
സ�ിെമ�റി ബി.െടക് ഡി�ി പരീ��െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.2.2180/2017
dtd TVM 23.03.2017 5,000

8

�ീ.രാജീവ്.പി.ആർ
ആഗ�് 2016-െല എം.എ/
എം.എസ്.സി/എം.േകാം/എം.എഡ് /
എം.�ി.എ/എം.പി.എ ഡി�ി പരീ�ക�െട
സി.വി.ക�ാ�്.

M&C.II.2.2173/2016 dtd
TVM 18.02.2017 10,000
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6. േ�ാജ�് /െസമിനാർ

�മ
നം.

�ൻ�ർ
അ�വദി�
ഉ�രവ്

�ൻ�ർ വാ�ിയ
ഉേദ�ാഗ�െ�

േപ�ം
ത�ിക�ം

ആവശ�ം അ�വദി�
�ക

�മീകരി�ാൻ
അവേശഷി

��
�ക

1

�.ഒ.നം.എഡി

ഡി/ ഡിപിഇ
28542/16
തീയതി
20.08.2016

േഡാ.െക.െക.േവ�,

ഡയറ�ർ,

ഡി�ാർ�്െമൻറ്
ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

2016-17 ഇ�ർ
െകാളിജിേയ�് &
ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
�ർണെമ�്
(ആദ�ഗ�)

10,00,000 10,00,000

2

�.ഒ.നം.എഡി

ഡി/ ഡിപിഇ
44987/16
തീയതി 11.11.2016

േഡാ.െക.െക.േവ�,

ഡയറ�ർ,

ഡി�ാർ�്െമൻറ്
ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

2016-17 ഇ�ർ
െകാളിജിേയ�് &
ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
(ര�ാമെ� ഗ�)
�ർണെമ�്

10,00,000 10,00,000

3

�.ഒ.നം.എഡി.

ഡി.1.1/40346/
Placement
cellതീയതി
28.10.2016

േഡാ.എസ്.എൻ.
�മാർ,

കൺവീനർ,
�ണിേവ�ി�ി
ഓഫ് േകരള

2016-17-െല
േ�െ��്
െസലിെ�
�വർ�ന
�ൾ�്

2,05,000 2,05,000

4

�.ഒ.നം.പി.എൽ.

ബി/3136
/16തീയതി
10.11.2016

േഡാ.�ഹറ ബീവി

െഹഡ് ഓഫ് ദി
ഡി�ാർ�്െമ�്,
േബാ�ണി

��് ദിവസെ�
ഇ�ർ നാഷണൽ
െസമിനാർ "New
Frontiers in
cytogenetics and
13th Conference of
the society of
cytologist and
geneticist during
2016-17”

3,00,000 3,00,000                

ആെക :     1,35,77,779/-

േജായി�് ഡയറ�ർ
േകരള സർലകലാശാല ഓഡി�്

തി�വന��രം
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അ�ബ�ം -3

േകരള സർവകലാശാല�് 2010-11 �തൽ 2016-17 വെര ലഭി�വാ�� ആ�വൽ
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �ടി�ിക(ഖ.2-2)

െ�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 0 150000

2
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

3

െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)

അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ

�നരാരംഭി�.

150000 0 150000

4

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

5
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)
150000 0 150000

6

ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

ൈ�നിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ, 150000 0 150000
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തി�വന��രം (2005)

7
ആർ.വി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

8

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ

െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി, എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം

(2005)

150000 0 150000

9

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�് ചാരി�ബിൾ

��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ, മ��ാറ, ആ�ർ,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

10
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

11

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ

െസ�ർ, ഒല�ാ�ി , െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

12
മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

�രനാട്.പി.ഒ, ���ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

13

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ, െകാ�ാര�ര, െകാ�ം

(2005)

150000 0 150000

14
ഇക്ബാൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ നഗർ,

150000 0 150000
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ൈദവ�ര, െപരി��ല, തി�വന��രം (2005)

15
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

16

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവില, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

17

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്,

നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്, തി�വന��രം

(2006)

150000 0 150000

18
ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയന�ർ.പി.ഒ െകാ�ം (2006)
150000 0 150000

19

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, മ��ർേ�ാണം,

ബാലരാമ�രം, തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

20

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�, ചവറ, െകാ�ം

(2007)

150000 0 150000

21
��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

എലിമല, േകാ�ർ, തി�വന��രം (2007)
150000 0 150000

22
ബധിരിയ ബി.എഡ്.ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

150000 0 150000
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െവളി�ി�ല, െകാ�ം (2007)

23
ജമിയ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

24

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ അ�വാദം

വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

25
െസ�് �ീസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

േചർ�ല(2002)
1000000 0 1000000

2

െവ�ാ��ി ഷ�ിയാ��ർ�ി �ാരക

േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, എസ്.എൻ.��്സ്,

െമഡി�ൽ മിഷൻ, പി.ബി.നം.32, െകാ�ം(2004)

800000 700000 100000

3

ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�ൽ മിഷൻ

േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ീനിവാസ�രം,

വർ�ല, തി�വന��രം (2004)

800000 700000 100000
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4
ഉപാസന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ഉപാസന

േഹാ�ി�ൽ, ക�.എസ് േറാഡ്, െകാ�ം(2005)
800000 500000 300000

5
വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമൺ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം(2005)
700000 600000 100000

6
േമ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര (2006)
500000 0 500000

7
സരസ�തി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, പാറ�ാല,

തി�വന��രം (2007)
500000 0 500000

8
അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, മീയ�ർ,

െകാ�ം(2007)
500000 0 500000

9
��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െവ�റട,

തി�വന��രം (2007)
500000 0 500000

10
നിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ആറാ�ം�ട്,

െന�ാ�ിൻകര (2009)
500000 0 500000

11
�ീ േഗാ�ലം ന�ിംഗ് േകാേളജ് െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

ആെക 7100000 2500000 4600000
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ദ�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

��ൽ ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസസ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2006)

300000 0 300000

2
�ീ ശ�ര ദ�ൽ േകാേളജ്, അക��റി, വർ�ല,

തി�വന��രം (2006)
300000 0 300000

ആെക 600000 0 600000

സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ശാ�ിഗിരി സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാലിയേ�ാട്, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

ആ�ർേവദ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്
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1

പ�ജക�രി ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, കി�ി, കാ�ാ�ട,

തി�വന��രം (2002)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

 െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

�ീ േഗാ�ലം െമഡി�ൽ േകാേളജ് &

റിസർ�് ഫൗേ�ഷൻ, െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം (2005)

1000000 0 1000000

2

അസീസിയ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ് & റിസർ�്, മീയ�ർ, െകാ�ം

(2008)

1000000 0 1000000

ആെക 2000000 0 2000000

ഫാർമസി േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,

പാറ�ാല, തി�വന��രം
250000 0 250000

ആെക 250000 0 250000

പാരാെമഡി�ൽ േകാേളജ്
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�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

െക.വി.എം ഇൻ�ി���് ഓഫ്

പാരാെമഡി�ൽ സയൻസസ്, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2009)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II

െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 0 150000

2
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

3

െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)

അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ

�നരാരംഭി�.

150000 0 150000

4

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

5
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000

6 ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ 150000 100000 50000
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എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)

7
എം.എ.ഇ.�ി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8

ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

�യിനിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

9
ആർ.വി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

10

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി,

എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

11

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�്

ചാരി�ബിൾ ��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ,

മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

12
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

13

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ഒല�ാ�ി ,

െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

14

മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, �രനാട്.പി.ഒ, ���ർ,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

15

എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്,

വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,േചർ�ല, 150000 0 150000
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ആല�ഴ (2005)

16

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

17

ഇക്ബാൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ

നഗർ, ൈദവ�ര, െപരി�മല,

തി�വന��രം (2005)

150000 100000 50000

18
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

19
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

20

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവിള, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

21

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്,

നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

22

ഹനീഫ ��െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയെന�ർ.പി.ഒ

െകാ�ം (2006)

150000 0 150000

23

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

മ��ർേ�ാണം, ബാലരാമ�രം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000
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24

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�,

ചവറ, െകാ�ം (2007)

150000 0 150000

25

��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ഏലിമല, േകാ�ർ,

തി�വന��രം (2007)

150000 0 150000

26
ബധിരിയ ബി.എഡ്.�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ാല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

27
ജമിയ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

28

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയെന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

29
െസ�് െതരാസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 4350000 200000 4150000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000
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ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

േചർ�ല(2002)
500000 0 500000

2

െവ�ാ��ി നേടശൻ ഷ�ിയാ��ർ�ി

�ാരക േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

എസ്.എൻ.��്സ്, െമഡി�ൽ മിഷൻ,

പി.ബി.നം.32, െകാ�ം(2004)

500000 0 500000

3

ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�ൽ മിഷൻ

േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ീനിവാസ�രം,

വർ�ല, തി�വന��രം (2004)

500000 0 500000

4
ഉപാസന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ഉപാസന

േഹാ�ി�ൽ, ക�.എസ് േറാഡ്, െകാ�ം(2005)
500000 0 500000

5
വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമൺ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം(2005)
500000 0/ 500000

6 500000 0 500000

3000000 0 3000000
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ദ�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
പി.എം.എസ് േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ സയൻസ്

& റിസർ�്, വ��ാറ, തി�വന��രം (2002)
300000 0 300000

2

അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസ്&റിസർ�്, ഡയമ�് ഹിൽ,

മീയ�ർ,െകാ�ം (2005)

300000 0 300000

3

��ൽ ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസസ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2006)

300000 0 300000

4
�ീ ശ�ര ദ�ൽ േകാേളജ്, അക��റി,

വർ�ല, തി�വന��രം (2006)
300000 0 300000

1200000 0 1200000

സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ശാ�ിഗിരി സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാലിയേ�ാട്, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000
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ആെക 500000 0 500000

ആ�ർേവദ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

പ�ജക�രി ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, കി�ി, കാ�ാ�ട,

തി�വന��രം (2002)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2011-12

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

േഡാ.എസ്.എം.സി.എസ്.ഐ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, കാരേ�ാണം, തി�വന��രം

(2002)

1000000 0 1000000

2

�ീ േഗാ�ലം െമഡി�ൽ േകാേളജ് &

റിസർ�് ഫൗേ�ഷൻ, െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം (2005)

1000000 0 1000000

3

അസീസിയ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ് & റിസർ�്, മീയ�ർ, െകാ�ം

(2008)

1000000 0 1000000

ആെക 3000000 0 3000000
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ഫാർമസി േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,

പാറ�ാല, തി�വന��രം
250000 0 250000

ആെക 250000 0 250000

പാരാെമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2010-11

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

െക.വി.എം ഇൻ�ി���് ഓഫ്

പാരാെമഡി�ൽ സയൻസസ്, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2009)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

                    ��യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 0 150000

2
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

3
െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)
150000 0 150000
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അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ

�നരാരംഭി�.

4

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

5
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000

6
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)
150000 42000 108000

7
െസ�് േതാമസ് �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

�േ�ാല�ൽ, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8
എം.എ.ഇ.�ി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

9

ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

�യിനിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

10
ആർ.വി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

11

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി,

എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

12

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�്

ചാരി�ബിൾ ��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ,

മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000
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13
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, ൈമലാ�ർ, ഉമയെന�ർ, െകാ�ം
150000 0 150000

14
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

15

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ഒല�ാ�ി ,

െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

16

മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, �രനാട്.പി.ഒ, ���ർ,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

17

എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്,

വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,േചർ�ല,

ആല�ഴ (2005)

150000 0 150000

18

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

19

ഇക്ബാൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ

നഗർ, ൈദവ�ര, െപരി��ല,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

20
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

21

കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാട്.പി.ഒ, തി�വന��രം

(2006)

150000 0 150000
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22

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവിള, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

23

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്.

േകാേളജ്, നിർ�ലാഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

24

ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയെന�ർ.പി.ഒ

െകാ�ം (2006)

150000 0 150000

25

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

മ��ർേ�ാണം, ബാലരാമ�രം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

26

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�,

ചവറ, െകാ�ം (2007)

150000 0 150000

27

��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ഏലിമല, േകാ�ർ,

തി�വന��രം (2007)

150000 0 150000

28
ബധിരിയ ബി.എഡ്.�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ാല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

29
ജമിയ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

30
െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

150000 0 150000

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

282 of 322 1/19/18, 3:10 PM



െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

31
െസ�് െതേരസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 4650000 42000 4608000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ,

േചർ�ല, ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000

ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
േഹാളി േ�ാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

െകാ�ിയം, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000

2
സി.എസ്.ഐ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

കാരേ�ാണം, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

3
െസ�് േജാസ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

അ�ൽ, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000

4 െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, 500000 0 500000
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േചർ�ല(2002)

5

െവ�ാ��ി നേടശൻ ഷ�ിയാ��ർ�ി

�ാരക േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

എസ്.എൻ.��്സ്, െമഡി�ൽ മിഷൻ,

പി.ബി.നം.32, െകാ�ം(2004)

500000 0 500000

6

ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�ൽ മിഷൻ

േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ീനിവാസ�രം,

വർ�ല, തി�വന��രം (2004)

500000 0 500000

7
അർ�ന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, അർ�ന

േഹാ�ി�ൽ േകാം��്, പ�ളം (2004)
500000 0 500000

8
ഉപാസന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ഉപാസന

േഹാ�ി�ൽ, ക�.എസ് േറാഡ്, െകാ�ം(2005)
500000 0 500000

9
വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമൺ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം(2005)
500000 0 500000

10

േജാേ�ാ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

എഡേ�ാൻ, ഇറനി�ടി പി.ഒ, പ�ളം,

ആല�ഴ(2005)

500000 115000 385000

11
േമ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര (2006)
500000 0 500000

12

ൈന�ിംഗൽ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം,

തി�വന��രം (2006)

500000 0 500000

13
കിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ആനയറ,

തി�വന��രം (2006)
500000 117500 382500
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14
അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, മീയ�ർ,

െകാ�ം(2007)
500000 0 500000

15

അന��രി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, അന��രി

േഹാ�ി�ൽസ് ആ�് റിസർ�് ഇൻ�ി���്സ്,

ചാ�, തി�വന��രം (2007)

500000 0 500000

16
��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െവ�റട,

തി�വന��രം (2007)
500000 0 500000

17
നിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ആറാ�ം�ട്,

െന�ാ�ിൻകര (2009)
500000 0 500000

18
�ീ േഗാ�ലം ന�ിംഗ് േകാേളജ് െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

ആെക 9000000 232500 8767500

ദ�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

പി.എം.എസ് േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസ് & റിസർ�്, വ��ാറ,

തി�വന��രം (2002)

300000 0 300000

2

അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസ്&റിസർ�്, ഡയമ�് ഹിൽ,

മീയ�ർ,െകാ�ം (2005)

300000 0 300000

3
��ൽ ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസസ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ിൻകര,
300000 0 300000
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തി�വന��രം (2006)

4
�ീ ശ�ര ദ�ൽ േകാേളജ്, അക��റി,

വർ�ല, തി�വന��രം (2006)
300000 0 300000

1200000 0 1200000

സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ശാ�ിഗിരി സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാലിയേ�ാട്, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

ആ�ർേവദ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

പ�ജക�രി ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, കി�ി, കാ�ാ�ട,

തി�വന��രം (2002)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 േഡാ.എസ്.എം.സി.എസ്.ഐ െമഡി�ൽ 1000000 0 1000000
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േകാേളജ്, കാരേ�ാണം, തി�വന��രം

(2002)

2

�ീ േഗാ�ലം െമഡി�ൽ േകാേളജ് &

റിസർ�് ഫൗേ�ഷൻ, െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം (2005)

1000000 0 1000000

3

എസ്.�.�ി അ�ാഡമി ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ്, വ��ാറ, തി�വന��രം

(2006)

1000000 0 1000000

4
�ാവൻ�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

ൈമലാ�ർ, െകാ�ം (2009)
1000000 0 1000000

5

അസീസിയ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ് & റിസർ�്, മീയ�ർ, െകാ�ം

(2008)

1000000 0 1000000

ആെക 5000000 0 5000000

ഫാർമസി േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െഡയ്ൽ വ� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി& റിസർ�്

െസ�ർ, �വ�ൽ, തി�വന��രം (2003)
250000 0 250000

2

എ���ൻ നാഷണൽ അ�ാഡമി ഫാർമസി

േകാേളജ്, മാരായ��ം, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2003)

250000 0 250000
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3
െസ�് േജാസഫ്സ് േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,��ം,

േചർ�ല (2004)
250000 0 250000

4
മാർ ഡേയാേ�ാറസ് േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,

ആല�റ, �ീകാര�ം, തി�വന��രം (2004)
250000 0 250000

5
�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പാറ�ാല,

തി�വന��രം
250000 0 250000

ആെക 1250000 0 1250000

പാരാെമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2012-13

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

െക.വി.എം ഇൻ�ി���് ഓഫ്

പാരാെമഡി�ൽ സയൻസസ്, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2009)

500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

കി�ാ��ത് കി�ിയത് ബാ�ി

1
നാഷണൽ െ�യിനിംഗ് േകാേളജ് േഫാർ

വിമൺ, പഴ��ി, െന�മ�ാട് (1995)
150000 0 150000
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2
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II

െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 - 150000

3
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ െ�യിനിംഗ്

േകാേളജ്, വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

4

െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ്

െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െവ�റട,

തി�വന��രം (1995) അ�ിഷൻ 2002-ൽ

തട� 2005 ൽ �നരാരംഭി�.

150000 0 150000

5

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

6
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000

7
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)
150000 84000 66000

8
െസ�് േതാമസ് െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

�േ�ാല�ൽ, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

9
എം.എ.ഇ.�ി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

10

ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

�യിനിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

11
ആർ.വി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000
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12
�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ���ളം േനാർ�്
150000 0 150000

13

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി,

എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

14

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�്

ചാരി�ബിൾ ��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ,

മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

15
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ െ�യിനിംഗ്

േകാേളജ്, ൈമലാ�ർ, ഉമയെന�ർ, െകാ�ം
150000 0 150000

16
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

17

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ഒല�ാ�ി ,

െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

18

മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, �രനാട്.പി.ഒ, ���ർ,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

19

എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്,

വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ,

�റ�ർ,േചർ�ല, ആല�ഴ (2005)

150000 0 150000

20

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000
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21

ഇക്ബാൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ

നഗർ, ൈദവ�ര, െപരി��ല,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

22
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ, അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

23

കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാഡ്.പി.ഒ, തി�വന��രം

(2006)

150000 0 150000

24

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവിള,

കാ�ിരം�ളം, തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

25

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്.

േകാേളജ്, നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

26

ഹനീഫ ��െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയന�ർ.പി.ഒ

െകാ�ം (2006)

150000 0 150000

27

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

മ��ർേ�ാണം, ബാലരാമ�രം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

28

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�,

ചവറ, െകാ�ം (2007)

150000 0 150000
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29

��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ഏലിമല, േകാ�ർ,

തി�വന��രം (2007)

150000 0 150000

30
ബധിരിയ ബി.എഡ്.�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ാല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

31
ജമിയ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

32

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

33
െസ�് െതരാസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 4950000 84000 4866000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ,

േചർ�ല, ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്
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1

�.െക.എഫ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടേ�ാളജി,

പാരി��ി, െകാ�ം (2009)

500000 83343 416657

ആെക 500000 83343 416657

ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
േഹാളി േ�ാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

െകാ�ിയം, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000

2
സി.എസ്.ഐ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

കാരേ�ാണം, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

3
െസ�് േജാസ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

അ�ൽ, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000

4
െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

േചർ�ല(2002)
500000 0 500000

5

െവ�ാ��ി നേടശൻ ഷ�ിയാ��ർ�ി

�ാരക േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

എസ്.എൻ.��്സ്, െമഡി�ൽ മിഷൻ,

പി.ബി.നം.32, െകാ�ം(2004)

800000 0 800000

6
ബിഷപ് െബൻസിഗർ േകാേളജ് ഓഫ്

ന�ിംഗ്, െകാ�ം (2004)
500000 0 500000

7

ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�ൽ മിഷൻ

േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ീനിവാസ�രം, 800000 0 800000
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വർ�ല, തി�വന��രം (2004)

8
അർ�ന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, അർ�ന

േഹാ�ി�ൽ േകാം��്, പ�ളം (2004)
500000 0 500000

9

ഉപാസന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ഉപാസന

േഹാ�ി�ൽ, ക�.എസ് േറാഡ്,

െകാ�ം(2005)

800000 0 800000

10
വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമൺ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം(2005)
700000 0 700000

11

േജാേ�ാ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

ഇടേ�ാൺ, ഇറനി�ടി പി.ഒ, പ�ളം,

ആല�ഴ(2005)

500000 0 500000

12
േമ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര (2006)
500000 0 500000

13

ൈന�ിംഗൽ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം,

തി�വന��രം (2006)

500000 0 500000

14
കിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ആനയറ,

തി�വന��രം (2006)
500000 0 500000

15
സരസ�തി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

പാറ�ാല, തി�വന��രം (2007)
500000 0 500000

16
അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

മീയ�ർ, െകാ�ം(2007)
500000 0 500000

17
അന��രി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

അന��രി േഹാ�ി�ൽസ് ആ�് റിസർ�് 500000 0 500000
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ഇൻ�ി���്സ്, ചാ�, തി�വന��രം

(2007)

18
��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െവ�റട,

തി�വന��രം (2007)
500000 0 500000

19
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

ക�ാനം, ആല�ഴ (2008)
500000 0 500000

20
നിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ിൻകര (2009)
500000 0 500000

21
�ീ േഗാ�ലം ന�ിംഗ് േകാേളജ്

െവ�ാറ�ട്, തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

ആെക 11600000 0 11600000

ദ�ൽ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

പി.എം.എസ് േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസ് & റിസർ�്, വ��ാറ,

തി�വന��രം (2002)

300000 0 300000

2

അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസ്&റിസർ�്, ഡയമ�് ഹിൽ,

മീയ�ർ,െകാ�ം (2005)

300000 0 300000

3

��ൽ ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ദ�ൽ

സയൻസസ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2006)

300000 0 300000

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

295 of 322 1/19/18, 3:10 PM



4
�ീ ശ�ര ദ�ൽ േകാേളജ്, അക��റി,

വർ�ല, തി�വന��രം (2006)
300000 0 300000

1200000 0 1200000

സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ശാ�ിഗിരി സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

േകാലിയേ�ാട്, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

ആെക 500000 0 500000

ആ�ർേവദ േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
പ�ജക�രി ആ�ർേവദ െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

കി�ി, കാ�ാ�ട, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

2
മ�ം ആ�ർേവദ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, എം.എസ്.എം.പി.ഒ, പ�ളം (2005)
500000 0 500000

ആെക 1000000 0 1000000

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ
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�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
േഡാ.എസ്.എം.സി.എസ്.ഐ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, കാരേ�ാണം, തി�വന��രം (2002)
1000000 0 1000000

2

�ീ േഗാ�ലം െമഡി�ൽ േകാേളജ് & റിസർ�്

ഫൗേ�ഷൻ, െവ�ാറ�ട്, തി�വന��രം

(2005)

1000000 0 1000000

3
എസ്.�.�ി അ�ാഡമി ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ്, വ��ാറ, തി�വന��രം (2006)
1000000 0 1000000

4
�ാവൻ�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ൈമലാ�ർ,

െകാ�ം (2009)
1000000 0 1000000

5

അസീസിയ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ

സയൻസസ് & റിസർ�്, മീയ�ർ, െകാ�ം

(2008)

1000000 0 1000000

ആെക 5000000 0 5000000

ഫാർമസി േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്
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1
െഡയ്ൽ വ� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി& റിസർ�്

െസ�ർ, �വ�ൽ, തി�വന��രം (2003)
250000 0 250000

2

എ���ൻ നാഷണൽ അ�ാഡമി ഫാർമസി

േകാേളജ്, മാരായ��ം, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2003)

250000 0 250000

3
െസ�് േജാസഫ്സ് േകാേളജ് ഓഫ്

ഫാർമസി,��ം, േചർ�ല (2004)
250000 0 250000

4
മാർ ഡേയാേ�ാറസ് േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,

ആല�റ, �ീകാര�ം, തി�വന��രം (2004)
250000 0 250000

5
�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പാറ�ാല,

തി�വന��രം
250000 0 250000

ആെക 1250000 0 1250000

പാരാെമഡി�ൽ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2013-14

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ബഥനി നവജീവൻ േകാേളജ് ഓഫ്

500000 0 500000
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ഫിസിേയാെതറാ�ി, നാലാ�ിറ, തി�വന��രം

(2005)

2
െക.വി.എം ഇൻ�ി���് ഓഫ് പാരാെമഡി�ൽ

സയൻസസ്, േചർ�ല, ആല�ഴ (2009)
500000 0 500000

ആെക 1000000 0 1000000

�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2014-15

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 - 150000

2
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

3

െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)

അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ �നരാരംഭി�.

150000 0 150000

4
ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

തി�വ�ം, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

5
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000
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6
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

കായം�ളം (2005)
150000 0 150000

7
െസ�് േതാമസ് �യിനിംഗ് േകാേളജ്, �േ�ാല�ൽ,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8
എം.എ.ഇ.�ി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

9
െസ�് േജ�ബ്സ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, മീനം�ളം,

കഴ��ം, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

10
ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്. �യിനിംഗ്,

വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

11
ൈ��് നഗർ േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

ചവറ�രം, തി�വ�ം, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

12
ആർ.വി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം, െകാ�ാര�ര,

െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

13
�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, ���ളം

േനാർ�്
150000 0 150000

14

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ

െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി, എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം

(2005)

150000 0 150000
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15

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�് ചാരി�ബിൾ

��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ, മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം

(2005)

150000 0 150000

16
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

ൈമലാ�ർ, ഉമയന�ർ, െകാ�ം
150000 0 150000

17
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, അർ��ർ,

ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

18

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ

െസ�ർ, ഒല�ാ�ി , െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

19
മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

�രനാട്.പി.ഒ, ���ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

20
എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്, വളമംഗലം

സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,േചർ�ല, ആല�ഴ (2005)
150000 0 150000

21

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ, െകാ�ാര�ര, െകാ�ം

(2005)

150000 0 150000

22
ഇക്ബാൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ നഗർ,

ൈദവ�ര, െപരി��ല, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000
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23
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

24
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

25

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവിള, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

26

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്,

നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്, തി�വന��രം

(2006)

150000 0 150000

27
ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയെന�ർ.പി.ഒ െകാ�ം (2006)
150000 0 150000

28

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, മ��ർേ�ാണം,

ബാലരാമ�രം, തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

29

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�, ചവറ, െകാ�ം

(2007)

150000 0 150000

30
��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

എലിമല, േകാ�ർ, തി�വന��രം (2007)
150000 0 150000
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31
ബധിരിയ ബി.എഡ്.�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

32 ജമിയ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം (2007) 150000 0 150000

33

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ അ�വാദം

വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

34
െസ�് െതരാസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 5100000 0 5100000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2014-15

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് 2014-15
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നം. കി�ാ��ത് കി�ിയത് ബാ�ി

1
�.െക.എഫ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

ആ�് െടേ�ാളജി, പാരി��ി, െകാ�ം (2009)
500000 104177 395823

2
��സ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി,

ക�െന�ർ, െകാ�ം
500000 291677 208323

3
മരിയൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

േമനം�ളം, കഴ��ം, തി�വന��രം (2001)
1000000 900000 100000

ആെക 2000000 1295854 704146

െ�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2015-16

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
നാഷണൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ് േഫാർ വിമൺ,

പഴ��ി, െന�മ�ാട് (1995)
150000 0 150000

2
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 - 150000

3
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000

4 െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് �യിനിംഗ് 150000 0 150000
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േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)

അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ

�നരാരംഭി�.

5

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

6

െക.�ി.സി.�ി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, െകാ�വയിൽ, േതാ��ാട്,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

7
ന� ബി.എഡ് േകാേളജ്, െന�ി�ട്,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000

9
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)
150000 0 150000

10
െസ�് േതാമസ് �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

�േ�ാല�ൽ, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

11
എം.എ.ഇ.�ി �യിനിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

12
െസ�് േജ�ബ്സ് �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

150000 0 150000
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മീനം�ളം, കഴ��ം, തി�വന��രം (2005)

13

ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

�യിനിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

14
ൈ��് നഗർ േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

ചവറ�രം, തി�വ�ം, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

15
ആർ.വി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

16
�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

���ളം േനാർ�്
150000 0 150000

17

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി,

എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

18

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�്

ചാരി�ബിൾ ��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ,

മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

19

�ീ നാരായണ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

�ീകേ�ശ�രം, ���ൽ.പി.ഒ, േചർ�ല

(2005)

150000 0 150000

20
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

ൈമലാ�ർ, ഉമയെന�ർ, െകാ�ം
150000 0 150000
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21
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

22

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ

െസ�ർ, ഒല�ാ�ി , െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

23
മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

�രനാട്.പി.ഒ, ���ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

24

എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്,

വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,േചർ�ല,

ആല�ഴ (2005)

150000 0 150000

25

�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ, െകാ�ാര�ര,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

26

ഇക്ബാൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ

നഗർ, ൈദവ�ര, െപരി��ല,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

27
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

28
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000
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29

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവില, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

30

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്,

നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

31

ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയെന�ർ.പി.ഒ െകാ�ം

(2006)

150000 0 150000

32

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, മ��ർേ�ാണം,

ബാലരാമ�രം, തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

33

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�, ചവറ,

െകാ�ം (2007)

150000 0 150000

34

��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, എലിമല, േകാ�ർ,

തി�വന��രം (2007)

150000 0 150000

35
ബഥിരിയ ബി.എഡ്.ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ാല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000
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36
ജമിയ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

37

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

38
െസ�് െതേരസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 5700000 0 5700000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2015-16

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ, േചർ�ല,

ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2015-16

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1 മരിയൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, 1000000 900000 100000
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േമനം�ളം, കഴ��ം, തി�വന��രം (2001)

2

േമാഹൻദാസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

&െടേ�ാളജി, ആനാട്, െന�മ�ാട്, തി�വന��രം

(2002)

1000000 0 1000000

3

ഷാ�ൽ ഹമീദ് െമേ�ാറിയൽ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ്, അൽ ഹമീദ് എേ��്, സ�ാമി��്,

�ലി�ാറ.പി.ഒ, കട�ൽ, െകാ�ം(2002)

500000 0 500000

4
�ാവൻ�ർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ഓ�ർ,

െകാ�ം (2002)
600000 0 600000

5
പി.എ അസീസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, കര�ളം, തി�വന��രം (2003)
500000 0 500000

6
��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, വടേ�വിള, െകാ�ം (2002)
900000 0 900000

7

േമരി മാത േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, പാലിേയാട്, ഡാ��ഖം, െന�ാ�ിൻകര,

തി�വന��രം (2003)

600000 0 600000
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8
േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & മാേനജ്െമ�്,

വട�ൽ.പി.ഒ, ���ാറ, ആല�ഴ(2008)
700000 500000 200000

9
എം.ഇ.എസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി &

മാേനജ്െമ�്, ചാ��ർ, െകാ�ം(2009)
500000 0 500000

10

മൗ�് സിേയാൺ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

േഫാർവിമൺ, െകാ�വ�ർ, െച��ർ,

ആല�ഴ(2009)

500000 0 500000

11

െക.ആർ ഗൗരി അ� േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,

ആല�ഴ (2009)

500000 0 500000

12
ഹീര േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, പന�ർ, െന�മ�ാട്, തി�വന��രം
500000 0 500000

13
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, െകാ�വ�ർ.പി.ഒ, െച��ർ, ആല�ഴ
500000 0 500000

14
��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, തല�ിറ,

െകാ�ാര�ര,െകാ�ം
500000 0 500000
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15
�സലിയാർ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

ചിറയിൻകീഴ്, തി�വന��രം
500000 0 500000

16
��സ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി, ക�െന�ർ,

െകാ�ം
500000 0 500000

17
പിന�ിൾ �ൾ ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, അ�ൽ,െകാ�ം
500000 0 500000

18
കാർമൽ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, ���.പി.ഒ, ആല�ഴ
500000 0 500000

ആെക 10800000 1400000 9400000

�യിനിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
നാഷണൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ് േഫാർ

വിമൺ, പഴ��ി, െന�മ�ാട് (1995)
150000 0 150000

2
ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാമ മാത�സ് II

�യിനിംഗ് േകാേളജ്, െകാ�ാര�ര (1995)
150000 0 150000

3
മ�ം േമാേ�ാറിയൽ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

വിള�ടി, െകാ�ം (1995)
150000 0 150000
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4

െക.എൻ.എം.െക.എൻ.എം.എസ് ൈ�നിംഗ്

േകാേളജ്, െവ�റട, തി�വന��രം (1995)

അ�ിഷൻ 2002-ൽ തട� 2005 ൽ

�നരാരംഭി�.

150000 0 150000

5

ബി.എൻ.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, തി�വ�ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

6

െക.�ി.സി.�ി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ക�വയൽ, േതാ��ാട്,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

7
ന� ബി.എഡ് േകാേളജ്, െന�ി�ട്,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8
എ�്.എ�്.മാർേ�ാമ മാത�സ് II �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, അ�ർ(2005)
150000 0 150000

9
ജമീല ബീവി െസ�ർ േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, കായം�ളം (2005)
150000 0 150000

10
െസ�് േതാമസ് �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

�േ�ാല�ൽ, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

11
എം.എ.ഇ.�ി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

12

െസ�് േജ�ബ്സ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

മീനം�ളം, കഴ��ം, തി�വന��രം

(2005)

150000 0 150000

13
ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ്.

150000 0 150000
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ൈ�നിംഗ്, വാഴി�ൽ, �ട�ന�ട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2005)

14

ൈ��് നഗർ േകാേളജ് ഓഫ്

എഡ�േ�ഷൻ, ചവറ�രം, തി�വ�ം,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

15
ആർ.വി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

16
�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

���ളം േനാർ�്
150000 0 150000

17

മ�ം ഫൗേ�ഷൻ െസ�ർ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി, േപാ�വഴി,

എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

18

മ��ാറ എഡ�േ�ഷണൽ ആ�്

ചാരി�ബിൾ ��്, ബി.എഡ്.െസ�ർ,

മ��ാറ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

19

�ീ നാരായണ �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

�ീകേ�ശ�രം, ���ൽ.പി.ഒ, േചർ�ല

(2005)

150000 0 150000

20
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, ൈമലാ�ർ, ഉമയന�ർ, െകാ�ം
150000 0 150000

21
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

അർ��ർ, ആ�ർ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

22

വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ഒല�ാ�ി , 150000 0 150000
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െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം (2005)

23

മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, �രനാട്.പി.ഒ, ���ർ,

െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

24

എസ്.എൻ.ജി.എം ബി.എഡ് േകാേളജ്,

വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ, �റ�ർ,േചർ�ല,

ആല�ഴ (2005)

150000 0 150000

25

�ീ വിദ�ാധിരാജ േമാഡൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, െവ�ാർ,

െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

26

ഇക്ബാൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ഇക്ബാൽ

നഗർ, ൈദവ�ര, െപരി��ല,

തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

27
ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

അ�ൽ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

28
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ,

പിര�ൻേകാട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

29

����ൻ നാടാർ േമാേ�ാറിയൽ

ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവിള, കാ�ിരം�ളം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

30

�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്,

നിർ�ല ഭവൻ, േപാ�ൻേകാട്,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

31
ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

150000 0 150000
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ഓഫ് എഡ�േ�ഷൻ, ഉമയെന�ർ.പി.ഒ

െകാ�ം (2006)

32

പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്

ഓഫ് ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ,

മ��ർേ�ാണം, ബാലരാമ�രം,

തി�വന��രം (2006)

150000 0 150000

33

വലിയം െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്

ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, എട��ി േകാ�,

ചവറ, െകാ�ം (2007)

150000 0 150000

34

��ഗീത് േകാേളജ് േഫാർ ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ഏലിമല, േകാ�ർ,

തി�വന��രം (2007)

150000 0 150000

35
ബധിരിയ ബി.എഡ്.�യിനിംഗ് േകാേളജ്,

െവളി�ി�ാല, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

36
ജമിയ �യിനിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം

(2007)
150000 0 150000

37

െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്,

െചറിയെവളിയന�ർ, െകാ�ം (2007-ൽ

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 ൽ ആരംഭി�.)

150000 0 150000

38
െസ�് േജാൺസ് ബി.എഡ് �യിനിംഗ്

േകാേളജ്, കായം�ളം
150000 0 150000

39
െസ�് െതരാസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�ർ

എഡ�േ�ഷൻ, ��റ, െകാ�ം (2009)
150000 0 150000

ആെക 5850000 0 5850000
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എയ്ഡഡ് േകാേള�കളിെല അൺ-എയ്ഡഡ് എം.എഡ് ഡി�ി േകാഴ്സ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
പീ�് െമേ�ാറിയൽ �യിനിംഗ് േകാേളജ്,

മാേവലി�ര
50000 0 50000

ആെക 50000 0 50000

െ�ഷ�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാേളജ്

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
െക.വി.എം േകാേളജ് ഓഫ് െ�ഷ�ൽ,

േചർ�ല, ആല�ഴ (2007)
150000 0 150000

ആെക 150000 0 150000

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1
മരിയൻ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

േമനം�ളം, കഴ��ം, തി�വന��രം (2001)
500000 0 500000

2

എൽ.ബി.എസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി

േഫാർ വിമൺ, �ജ�ര, തി�വന��രം

(2001)

500000 0 500000
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3

മാർ ബേസലിേയാസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ബഥനി

ഹിൽസ്, നാലാ�ിറ, തി�വന��രം

(2002)

500000 250000 250000

4

�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

പാ�ർ.പി.ഒ, പടനിലം, �റനാട്, ആല�ഴ

(2002)

500000 0 500000

5

��ീം അേസാസിേയഷൻ േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം(2002)

500000 0 500000

6

േമാഹൻദാസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് &െടേ�ാളജി, ആനാട്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം (2002)

500000 0 500000

7

ഷാ�ൽ ഹമീദ് െമേ�ാറിയൽ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, അൽ ഹമീദ്

എേ��്, സ�ാമി��്, �ലി�ാറ.പി.ഒ,

കട�ൽ, െകാ�ം(2002)

500000 0 500000

8
�ാവൻ�ർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,

ഓ�ർ, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000

9

പി.എ അസീസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, കര�ളം,

തി�വന��രം (2003)

500000 0 500000

10
��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, വടേ�വിള, െകാ�ം (2002)
500000 0 500000
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11

േമരി മാത േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

& െടേ�ാളജി, പാലിേയാട്, ഡാ��ഖം,

െന�ാ�ിൻകര, തി�വന��രം (2003)

500000 0 500000

12

േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

മാേനജ്െമ�്, വട�ൽ.പി.ഒ, ���ാറ,

ആല�ഴ(2008)

500000 0 500000

13
അർ�ന േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

പലേമൽ, പ�ളം(2009)
500000 0 500000

14

േജാൺ േകാ�് െമേ�ാറിയൽ സി.എസ്.ഐ

ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി, ക��ല,

തി�വന��രം (2009)

500000 0 500000

15

ഹി��ാൻ േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് , അരി�, �ള��ഴ,

െകാ�ം(2009)

500000 0 500000

16
എം.ഇ.എസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി &

മാേനജ്െമ�്, ചാ��ർ, െകാ�ം(2009)
500000 0 500000

17

രാജധാനി ഇൻ�ി���് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ആലംേകാട്,

ആ�ി�ൽ, തി�വന��രം (2009)

500000 0 500000

18

വലിയ �ന�ായി�ള�� േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ചാവർേകാഡ്,

അയി�ർ വിേ�ജ്, ചിറയിൻകീഴ് താ��്,

തി�വന��രം (2009)

500000 0 500000

19
�.െക.എഫ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്

500000 0 500000
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& െടേ�ാളജി, പാരി��ി, െകാ�ം (2009)

20
െവ�ാ��ി നേടശൻ േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, ക��ിറ, കായം�ളം (2009)
500000 0 500000

21

മൗ�് സിേയാൺ േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് േഫാർവിമൺ, െകാ�വ�ർ,

െച��ർ, ആല�ഴ(2009)

500000 0 500000

22

െക.ആർ ഗൗരി അ� േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്, വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ,

�റ�ർ, ആല�ഴ (2009)

500000 0 500000

23

ഹീര േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, പന�ർ, െന�മ�ാട്,

തി�വന��രം

500000 0 500000

24

െസ�് േതാമസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് &

െടേ�ാളജി, മാർ �ി�ം നഗർ,

കാ�ായിേ�ാണം പി.ഒ, തി�വന��രം

500000 0 500000

25

െസ�് േതാമസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി,

െകാ�വ�ർ.പി.ഒ, െച��ർ, ആല�ഴ

500000 0 500000

26
��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

തല�ിറ, െകാ�ാര�ര,െകാ�ം
500000 0 500000

27
ബിഷപ് െജേറാം ഇൻ�ി���്, ഫാ�ിമ

േകാേളജ് േറാഡ്, െകാ�ം
500000 0 500000

28

�ിനി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

�ിനി�ി ഹിൽ, �വട, ന�വാ�ട്, 500000 0 500000
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തി�വന��രം

29
�ീ നാരായണ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി,

േത�പാറ, അ�ർ
500000 0 500000

30
�സലിയാർ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

ചിറയിൻകീഴ്, തി�വന��രം
500000 0 500000

31
��സ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി,

ക�ന�ർ, െകാ�ം
500000 0 500000

32
എയ്സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

കരി�ട�കൾ, മണ�ാട്
500000 0 500000

33
പിന�ിൾ �ൾ ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, അ�ൽ,െകാ�ം
500000 0 500000

34
വിദ� അ�ാഡമി ഓഫ് സയൻസ് &

െടേ�ാളജി, മല�ൽ.പി.ഒ, കിളിമാ�ർ
500000 0 500000

35
കാർമൽ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &

െടേ�ാളജി, ���.പി.ഒ, ആല�ഴ
500000 0 500000

ആെക 17500000 250000 17250000

എം.ബി.എ ബി�ദ പഠന�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

രാജധാനി ഇൻ�ി���് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ആലംേകാട്,

ആ�ി�ൽ, തി�വന��രം (2009)

100000 0 100000
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2

േമാഹൻദാസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ആനാട്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം (2002)

100000 0 100000

ആെക 200000 0 200000

എം.സി.എ പഠന�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

�മ

നം.
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

2016-17

ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്

1

േമാഹൻദാസ് േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ആനാട്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം (2002)

100000 0 100000

ആെക 100000 0 100000

േജായി�് ഡയറ�ർ
േകരള സർവകലാശാല ഓഡി�്

തി�വന��രം

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

322 of 322 1/19/18, 3:10 PM


