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രജി�ാ�
 േകരള സ�വകലാശാല

 
തി�വന��രം

 
 

സ�,

വിഷയം:- േകരള സ�വകലാശാല�െട 2017-18വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��്

�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- േകരള സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 17.10.2018 െല

അ�ൗ�്സ് II/2018 ന�� ക�ം 2017-18െല വാ�ഷിക കണ�ക�ം.

1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ�� �കാര�ം 1974 െല േകരള

സ�വകലാശാല ആ�് 50-ാം വ��് �കാര�ം �റെ��വി�� േകരള സ�വകലാശാല�െട 2017-

18 സാ��ിക വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് അന�ര നടപടിക��ായി ഇേതാെടാ�ം

അയ��.

    ഈ റിേ�ാ��ി� ��ി�ാ�ിയ അപാക��/�മേ��ക� പരിഹരി�് ആയ� സംബ�ി�

മ�പടി ഈ റിേ�ാ�� ൈക��ി ര�മാസ�ിനകം ഈ ഓഫീസിേല�് അയ�തേര�താണ്.

(1996 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല 23(1)-ാം ന�� ച�ം കാ�ക.)

2017-18 കാലയളവി� ആെക 114 �ാപന�� ഓഡി�്നി�വഹണം നട�ി ഓഡി�് േനാ�ക�

�റെ��വി�ി��്. ഓഡി�് േനാ�കളിേ��� �ട�നടപടിക� സ�വകലാശാല തല�ി�

സ�ീകരിേ��താണ്. 2017-18 െല ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ�ളിേ��� �ട�നടപടിക�

മാ�േമ സം�ാന ഓഡി�് വിഭാഗം സ�ീകരി�ക�� എ�് അറിയി��.

വിശ��തേയാെട

.

 
േജായി�്   ഡയറ��

 
 
.
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േകരള സ��കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� വര�െചല� കണ�കളിേ���

ഓഡി�് റിേ�ാ��് (1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ��്, 1996-െല േകരള

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��� ച�ം 18, േകരള സ��കലാശാല ആ�ിെല 50-ാം വ��് എ�ിവ

�കാരം �റെ��വി��ത്.

 
 
.

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീമതി.സാല� ബേസലിേയാസ് േജായി�് ഡയറ��
23.02.2018 �ത�

 
31.03.2019 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��

�മ നം. ഓഡി�് ന��ഹി� ഉേദ�ാഗ��െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്

1. �ീ.ടി.െക.ഹരി�മാ� ഓഡി�് ഓഫീസ� (ഹ.േ�)

2. �ീമതി.ച��ഭ.സി ഓഡി�് ഓഫീസ� (ഹ.േ�)

3. �ീ.�ഹ�ദ് സലിം.എം ഓഡി�് ഓഫീസ�

4. �ീമതി.�ീജി.എസ് ഓഡി�് ഓഫീസ�

5. �ീമതി.സാലി േജാസഫ് ഓഡി�് ഓഫീസ�

6. �ീമതി.ബി�.ഒ അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

7. �ീമതി.ശാരി.ജി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

8. �ീമതി.െസലി�.ആ� അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

9. �ീമതി.സൗമ�.എസ്.ജി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

10. �ീമതി.ആശ.�ി.ആ� അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

11. �ീ.നിത��.എസ് സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

12. �ീമതി.ബി�ലത.ബി.പി സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

13. �ീ.രാജ�.വി.ഡി സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

14. �ീമതി.ബീന.എ� സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

15. �ീമതി.സ��.എസ് സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

16. �ീ.രജി�മാ�.എം. ഓഡി��

17. �ീമതി.ദിവ�.സി ഓഡി��

18. �ീ.രവീ��നായ�.െക ഓഡി��

19. �ീമതി.താര.�ി ഓഡി��

20. �ീ.രാ�� �ീഫ� ഓഡി��

 
 
…..
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ഓഡി�് തീയതി - 23.02.2018 �ത� 31.03.2019 വെര

നി��ഹണാധികാരിക� (2017-18)

ൈവസ് ചാ�സില�

-

േഡാ.പി.െക.രാധാ���
 

(01.04.2017 – 23.02.2018)
 

േഡാ. േഗാപിനാഥ് രവീ��
 

ൈവസ് ചാ�സല�,
 

ക�� സ��കലാശാല (24.02.2018- 31.03.2018

)
 

ഇ�ചാ��്

േ�ാ-ൈവസ് ചാ�സില�

-

േഡാ.എ�.വീരമണിക��
 

(01.04.2017 – 22.08.2017)

(23.08.2017 – 31.03.2018, ഒഴി�കിട��)

രജി�ാ�

-

േഡാ.എം. ജയ�കാശ്, ഡി.സി.ഡി.സി

ഇ�ചാ��്
 

(01.04.2017 -16.08.2017)
 

േഡാ.ആ�.ജയച��, െ�ാഫ.ഹി�ി

ഡി�ാ��്െമ�്
 

(16.08.2017 -31.03.2018)

ക�േ�ാള�, പരീ�ാവിഭാഗം - േഡാ.െക.മ��മാ� (01.04.2017 – 31.03.2018)

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

-

�ീ.പി.െക.രാ�
 

(01.04.2017 – 20.12.2017)
 

 

�ീ.െക.ബാ�,
 

േജായി�് രജി�ാ�, ഫിനാ�സ്
 

(ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� ഇ� ചാ��്)
 

(21.12.2017 -31.03.2018 )

ഡയറ��, േകാേളജ് വികസന

സമിതി
-

േഡാ.എം.ജയ�കാശ്
 

(01.04.2017 – 31.03.2018)

ഡയറ��, �ാനിംഗ് &

െഡവല�െമ�്
-

േഡാ.മിനി ഡിേജാ കാ��
 

(01.04.2017 – 31.03.2018)

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയ� -
�ീമതി.െക.േശാഭ

 
(01.04.2017 – 31.03.2018)

…



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 5/166

സി�ഡിേ��് അംഗ��

1 അഡ�.െക.എ�്.ബാ�ജാ�

2 അഡ�.എ.എ.റഹിം

3 �ീ.എം.െക.അ�� റഹീം

4 അഡ�.േജാ�സ� എ�ഹാം

5 �ീ.െക.എസ്.േഗാപ�മാ�

6 േഡാ.ഷാജി.െക

7 േഡാ.പി.രാേജഷ് �മാ�

8 �ീ.േജാ� േതാമസ്

9 �ീ.ബി.എസ്.േജ�ാതി�മാ�

10 അഡ�.എസ്.���മാ�

11 േഡാ.എം.ജീവ�ലാ�

12 �ീ.എം.�ീ�മാ�

13 �ീ.മാണിക�രാജ്

14 േഡാ.പി.എം.രാധാമണി

15 േഡാ.ആ�.ലതാേദവി

16 �ീ.�തി� സാജ് �� ണ

17 �ീ.േമാഹന���.ആ�

 
…
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ആ�ഖം

     1937 നവംബ� 1-� �വ��നമാരംഭി�ക�ം, േകരള�ിെ� നേവാ�ാന േമഖലയി�

വ��ി�� പതി�ി�ക�ം െച�െകാ�് വിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹിക-സാം�ാരിക പ�ാവിന്

മാ��ദ�ശിയായി �േശാഭി�� ��ഖ വിദ�ാഭ�ാസ േക�മാണ് േകരള സ��കലാശാല.

തി�വന��രം ആ�ാനമാ�ി �വ��ി�� േകരള സ��കലാശാല തിക�ം

അഭിമാനാ�ഹമായ വിധ�ി� �വ��ന പാര�ര�ം �ല��ിേ�ാ��. വ��ക�, െസ��ക�,

ഗേവഷണ�ാപന��, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക���, ഇതര പഠന േക���, െതാഴിലധി�ിത

വിദ�ാേക���, ൈല�റിക� എ�ിവ സ��കലാശാല�് കീഴി� �ത��ഹമായ രീതിയി�

�വ��ി�വ��. ജനാധിപത� രീതിയി� െതരെ���െ��� അധികാര േക��� ഉ�

സ��കലാശാല�െട കീഴി� വിദ�ാ��ിക�ം ഗേവഷക�ം അധ�ാപക-അനധ�ാപക

വിഭാഗ�ി�െ���വ�ം �ടാെത വിവിധ പഠന േക��ളി� അഫിലിേയ�് െച�ി��

�ാപന�ളിെല പഠിതാ��ം ഉ�െ���. വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട

നിരവധി �തന സംവിധാന�� ഏ�െ���ി പാഠ�-പാേഠ�തര �വ��ന��

ആക�ഷകമാ�ാ� സ��കലാശാല� കഴി�ി��്.
 

േകരള സ��കലാശാല�െട 2017-18 വ�ഷെ� ബജ�് 21.02.2017, 22.02.2017 തീയതികളിെല

െസന�് േയാഗ�ി� അവതരി�ി�. ആെക �തീ�ിത വരവ് 620.15 േകാടി�ം ആെക

�തീ�ിത െചലവ് 624.15 േകാടി�മാണ്.
 

1974-െല േകരള സ��കലാശാല ആ�്, 1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��� ച�ം

3(1) എ�ിവ �കാരം േകരള സ��കലാശാല�െട 2017-18 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ക�

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

     സ��കലാശാല�് വിവിധ ആവശ����ായി സം�ാന സ��ാ�, േക�സ��ാ�, �.ജി.സി

മ�് ഏജ�സിക� എ�ിവയി� നി�് ധനസഹായം ലഭി�തിെ� കണ�ക�, തനത് വ�മാനം

അ�ൗ�കളി� ഒ��ിയത്, പി�വലി�� എ�ിവ പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി �സ� ഓഡി�്

നിരീ�ണ�� ഉ�െ���ിയി��്. സമകാലിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമാ��

നിരീ�ണ��െ�ാ�ം സ��കലാശാല�െട വിവിധ പഠന-പഠേനതര വ��ക� എ�ിവ

വാ�ഷികമായി ഓഡി�് നട�ി �റെ��വി� ഓഡി�് േനാ�കളിെല സ��കലാശാല അധി�ത�െട

സവിേശഷ �� ആവശ����ം പരിഹാര നടപടിക� എ�േ���മായ നിരീ�ണ��

മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� ഉ�െ���ിയി��ത്

https://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission എ� െവബ് േപാ��� സ��ശി�് �ാപന�ിന്

നിരീ�ി�ാ���ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാ���മാണ്.

ഓഡി�് റിേ�ാ��് താെഴ പറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��

�മ നം. വിഷയം ഭാഗം

1. െപാ� അവേലാകനം ഭാഗം 1

2. വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� ഭാഗം 2

3. െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� ഭാഗം 3

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

….

https://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission
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വിവിധ ഭാഗ�ളായി ഉ�െ���ിയി�� ഖ�ികക�െട സം�ി�ം �വെട േച���.

 

ഉ�ട�ം

�മ

നം.
വിഷയം ഖ�ിക

1 ബ�ജ�് 1-1

2 വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ിക 1-2

3 സ�വകലാശാല െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് 1-3

4 പരീ�ാ നട�ി�ി�ം �ല�നി��യ�ി�ം അപാകതക� 1-4

5 സ�വകലാശാല�െട �മി-പരിര�ണ നടപടി അനിവാര�ം 1-5

6 �തിയ ക�ാ�ീ� ഉേ�ശല��ം യാഥാ���മായി� 1-6

7 ഇ-ഗേവണ�സ് ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയി�. 1-7

8
എ�ാം േ�ാ� - ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിതരണ�ം ഏേകാപന�ം

��ികരമ�.
1-8
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ഭാഗം 1 
െപാ� അവേലാകനം

1-1  ബ�ജ�്

     േകരള സ��കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�് 21.02.2017,

22.02.2017 തീയതികളിെല െസന�് േയാഗം അംഗീകരി�. ബ�ജ�് �കാര�� ആെക

�തീ�ിത വരവ് 620.15 േകാടി�ം �തീ�ിത െചലവ് 624.15 േകാടി �പ�മാണ്.

വാ�ഷിക കണ�ക� �കാര�� ആെക വരവ് 530.41 േകാടി �പ�ം ആെക െചലവ് 526.22

േകാടി �പ�മാണ്.

ബ�ജ�് �കാര���ം വാ�ഷിക കണ�ക� �കാര���മായ വരവ്, െചലവ് �കക�െട

സം�ഹം �വെട േച���.

ഇനം

വരവ് െചലവ്

ബ�ജ�്

�കാര��

�ക

വാ�ഷിക

കണ�ക�

�കാര�� �ക

ബ�ജ�്

�കാര��

�ക

വാ�ഷിക

കണ�ക�

�കാര��

�ക

�ാ� 85,50,00,000 19,20,74,916 85,50,00,000 41,37,94,274

േനാ�-�ളാ� 4,29,91,84,000 3,97,31,71,444 4,33,92,41,000 3,31,66,24,719

ഇയ� മാ��്ഡ്

ഫ�്
37,60,73,300 10,77,28,745 37,60,73,300 12,33,07,928

െഡ��്സ് &

െഡേ�ാസി�്സ്
67,12,54,200 1,03,11,84,390.60 67,12,54,200 1,40,85,11,900

ആെക 6,20,15,11,500 5,30,41,59,495.60 6,24,15,68,500 5,26,22,38,821

    വാ�ഷിക കണ�ക� �കാര�� വര� െചല� �കക�ം ബ�ജ�് �കാര�� �കക�ം

ത�ി� ഗണ�മായ അ�ര��്. ബ�ജ�് ��ത� യാഥാ���േബാധേ�ാെട�ം ആ��ണ

പാടവേ�ാെട�ം ത�ാറാ��തി� ��ിേ��താണ്.

 

1-2  വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ിക

(1) വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക സമയബ�ിതമായി സമ��ി��ി�

 േകരള സ�വകലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക

17.10.2018-� മാ�മാണ് ഓഡി�ി� സമ��ി�ത്. 1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്

ആ�്, വ��് 9 �കാരം സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി�ളളി� (�ൈല 31 നകം)

ഓഡി�ി� ലഭ�മാേ��താണ്. എ�ാ� ��ത സമയ പരിധി പാലി�ി�ി�. േമ� വിഷയം

സംബ�ി�് 10.12.2018-ന് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ �റി�് നം. 2/18-� ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടിയി� സി�ഡിേ��് അംഗീകാരം ലഭി�തിെല താമസമാണ് ധനകാര� പ�ിക ലഭ�മാ�ാ�

ൈവകിയതിന് കാരണമായി പരാമ�ശി�ി��ത്.
 

(2) അ�ൗ�ിംഗ് ച��� �പീകരിേ��ത് അനിവാര�ം

     േക�- സം�ാന സ��ാ�ക�, �.ജി.സി, ഇതര ഏജ�സിക� എ�ിവയി� നി�ളള

വര�ക�ം തന� വര�ക�ം ഉ�െ�െട േകാടി�ണ�ി� �പ ൈകകാര�ം െച�� േകരള

സ�വകലാശാല�് സ��മായ അ�ൗ�ിംഗ് ച��� നിലവിലി�. ൈദനംദിന സാ��ിക

ഇടപാ�ക�െട േരഖെ����, രജി��ക�, വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക, ഓ�ൈല�

സാ��ിക ഇടപാ�ക� എ�ിവ സംബ�ി� വ��മായ ച��� �പീകരിേ��ത്

അത��ാേപ�ിതമാണ്.
 

(3)വരവിന��െട ഡി.സി.ബി. പ�ിക ത�ാറാ��ി�
 

1996െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 15(1) (സി) �കാരം സ�വകലാശാല�െട വാ�ഷിക

കണ�ക�െ�ാ�ം ഡി.സി.ബി. പ�ിക സമ��ിേ����്. എ�ാ� 2017-18 വാ�ഷിക

കണ�ക�െ�ാ�ം ഡി.സി.ബി. പ�ിക സമ��ി�ി�ി�. േമ� വിഷയം സംബ�ി� ഓഡി�്
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അേന�ഷണ �റി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഓ�ൈല� േപ�െമ�്

സംവിധാന�ളി��െ�െട �മീകരണം നട�ി ഡി.സി.ബി. പ�ിക ത�ാറാ��താെണ�്

അറിയി�ി��്. എ�ാ� �� വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി� (2016-17 : െക.എസ്.എ/

െക.ആ�.�3/472/2017 തീയതി 18.01.2018, 2015-16 : െക.എസ്.എ/െക.ആ�.�3/882/16

തീയതി 27.07.2017) ഇ�ാര�ം പരാമ�ശി�ി�ം വാ�ഷിക കണ�കേളാെടാ�ം സ�വകലാശാല

ഡി.സി.ബി. പ�ിക സമ��ി�ാ�ത് ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ിെ� വീ�യായി ഓഡി�്

നിരീ�ി��. പരീ�ാഫീസ്, �െപഷ�� ഫീസ് എ�ിവ ഉ�െ�ടാെത�ളള വരവിന��െട

ഡി.സി.ബി. പ�ിക ത�ാറാ�ി വാ�ഷിക കണ�ക�െ�ാ�ം സമ��ിേ��താണ്.

 (4)ഋണശീ�ഷക�ിെല വര�ം െചല�ം ത�ി� വ�ത�ാസം

സ�വകലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം ഈടാ�ി ഒ�� വ��� വിവിധ

ഇന�ളിെല �കക� ഋണശീ�ഷക�ിെല കണ�ി� ഉ�െ���ിയി��്. എ�ാ� ഇവ�െട

വര�ം െചല�ം ത�ി� വ�ത�ാസം ഉ�്.

�മ നം ഇനം വരവ് െചലവ് വ�ത�ാസം

1 ഇ�കംടാ�് 9,71,45,233 9,70,61,299 83,934

2 എ�േഡാ�െമ�് ഫ�് 20,55,623 20,55,634 -11

3 ��് െവ�െഫയ� �ീം 1,15,00,520 1,02,30,613 12,69,907

 
 

(5)േകരള സ�വകലാശാല – ഫ�് വിനിേയാഗവിവരം

ഫ�ിനം വരവ് െചലവ് െചലവിെ� ശതമാനം

പാ��് I േനാ� �ാ� 397,31,71,444 331,66,24,719 83%

പാ��് II �ാ� 19,20,74,916 41,37,94,274 215%

പാ��് III ഇയ�

മാ��്ഡ് ഫ�്സ്

േഫാ� റിസ��്

െഫേ�ാഷി�് &

�ീ�സ്

10,77,28,745 12,33,07,928 114%

െഡ��്സ് &

െഡേ�ാസി�്സ്
103,11,84,390 140,85,11,900 136%

ആെക 530,41,59,495 526,22,38,821 99%                                    

(6) ബ�ജ�ി� ഭീമമായ �ക നീ�ിയിരി�െ��ി�ം പരിമിതമായ �ക മാ�േമ െചലവ്

േരഖെ����ള�.

 േകരള സ�വകലാശാല�െട വിവിധ െസ��ക�െട �വ��ന���ായി ബ�ജ�ി� �ക

വകയി����്. പരിമിതമായേതാതി� െചല�നി�വഹണം നട�ിയേതാ �ക

െചലവഴി�ാ�േതാ ആയി നിരവധി �ാപന�� ഉ�്. െസ��കളി� ആവശ�മായ

�വ��ന�� നട�ാ�ത് കാരണം ക�ിജ�സി െചല�ക� മാ�മാണ് നട��ത്.

ബ�ജ�ി� ഭീമമായ �ക വകയി���തിനാ� ബ�ജ�് െചല�കളി� വ��നവ് ഉ�ാ��.

ഉദാഹരണ�� �വെട േച���

….
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�മനം. �ാപനം/�വ��നം

ബജ�ി�

വകയി��ിയ

�ക

വാ�ഷിക

കണ�

�കാര��

െചലവ്

1 ഇല�� 25,00,000 70,504

2
െസ�� േഫാ� ഇവല�ഷണറി &

ഇ�േ��ീവ് ബേയാളജി
23,10,000 8,490

3 െസ�� േഫാ� േവദാ� �ഡീസ് 2,43,000 39,900

4
െസ�� േഫാ� ഇം�ീഷ്

ലാംേഗ�ജ് & ടീ�ിംഗ്
3,00,000 9,120

5

മഹാ�ാ അ��ാളി െചയ�

േഫാ� കീഴാള� ഹിേ�ാറി��

�ഡീസ്

1,00,000 15,854

6
െടേ�ാളജി & റിേസാ�് െസ��

േഫാ� മലയാളം ലാംേഗ�ജ്
2,15,000 5,000

�ക വകയി��ിയി�ം െചല�ക� ഒ�ം ഇ�ാ� െസ��ക�

�മ

നം
�ാപനം / �വ��നം

ബജ�ി�

വകയി��ിയ

�ക

വാ�ഷിക കണ�

�കാര�� െചലവ്

1 െസ�� േഫാ� ഗാ�ിയ� �ഡീസ് 5,00,000 --

2
ഇ�� നാഷണ� െസ�� േഫാ� േകരള

�ഡീസ്
53,000 --

3
�ീനാരായണ െസ�� േഫാ� ക�ചറ� &

േസാഷ�� െച��സ്
10,000 --

4
�ി��� �ഡി െസ�� േഫാ� ക�ചറ� &

േസാഷ�� െച��സ്
30,000 --

5 ടാേഗാ� െചയ� 10,000 --

6
വി.െക.��േമേനാ� െചയ� േഫാ�

ഇ��നാഷണ� റിേലഷ�സ്
45,000 --

7 െസ�� േഫാ� ക�ചറ� �ഡീസ് 97,000 --

8 െസ�� േഫാ� കേനഡിയ� �ഡീസ് 6,000 --

9
േഡാ.വി.െക.��മാര� നായ� െചയ� േഫാ�

പാ�ലെമ�റി അഫേയ�്
10,000 --

ബ�ജ�ി� �ക വകയി��� േവളയി� െസ��ക�െട �വ��നം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ �ക

വകയി���തിന് നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

 
(7). �ാ�് അ�ൗ�ി� വ��ക നിലനി��ിയിരി��. �ാ�് വിനിേയാഗം ഫല�ദമാ��ി�.

    േകരള സ�വകലാശാല�െട വിവിധ േമഖലകളി�ളള വികസേനാ�ഖമായ പ�തിക��ായി

�.ജി.സി.-സം�ാന സ��ാ�-േക� സ��ാ�- മ�് ഏജ�സിക� എ�ിവ �േഖന 2017-18

വ�ഷം വാ�ഷിക കണ�ക� �കാരം ആെക 530,41,59,495/- �പ ലഭി�ി��്. 31.03.2018

�ാബല��ി� 57,60,21,513/- �പ നീ�ിയി��് ഉ�്. സം�ാന സ��ാ� �ാ�് ഇന�ിെല

നീ�ിയി��് �ക (അ�ൗ�് നം. 57002315803) 16,99,23,052 �പയാണ്. ലഭ�മായ �ാ�്

ആ��ണ മികേവാെട ഫല�ദമായ രീതിയി� വിനിേയാഗി��തിനാ�ളള നടപടി�മ��
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അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ����്. സ�വകലാശാല�െട ഭരണനി��ഹണ വിഭാഗ��

യഥാസമയം �ാ�് ലഭ�ത ഉറ�ാ�ി പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തി� സമ�മായ

േമാണി�റിംഗ് സംവിധാന�� വിഭാവനം െച��തി�െട േകരള�ിെല �ഥമ

സ�വകലാശാല�െട ഖ�ാതി അ��േദശീയ തല�ളി� ഉയ��ാ� സാധി�ം.

 

1-3  സ�വകലാശാല െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�്

2017-18 വ�ഷെ� േകരള സ�വകലാശാല െ�ാവിഡ�് ഫ�് സാ��ികനില സംബ�ി��

വിശദാംശ�� �വെട േച���.

(എ) ആെക ബാധ�ത ₹ 70,95,72,688/-� (രജി�� �കാരം)

ആെക �.പി.എഫ് അ�ൗ�ക� - 1870 എ�ം

01.04.2017-െല ��ിരി�് - 673077733

ആെക നിേ�പ�� (േലാ� തിരി�ടവ് ഉ��െട) - 121482749

ആെക പി�വലി��ക� - 136213906

ആെക ലഭി� പലിശ - 51226112

നീ�ിയിരി�് - 750611333

2017-18-െല നീ�ിയിരി�് �ക - 709572688

(ബി) �ഷറി അ�ൗ�ി�ം ബാ�് അ�ൗ�ി�മാ�� ആെക നീ�ിയി��് ₹ 601390404/-�

അ�ൗ�്

��ബാ�ി

01.04.2017

നീ�ിയി��്

31.03.2018

�ഷറി പ�ിക് അ�ൗ�്

(701010200004071)

603859159 601361455

എസ്.ബി.ഐ

(57002313362)

1045219 28949

ആെക 604904378 601390404

    �.പി.എഫ് ബാധ�ത�ം ആെക നീ�ിയിരി�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം ₹ 108182284/-

(709572688-601390404). �.പി.എഫ് അ�ൗ�ി� 31.03.2018 �ാബല��ി� നിലനി���

�റവ് നിക�ംവിധം �ഷറി അ�ൗ�് �മീകരിേ��താണ്.

(സി).ജീവന�ാ�െട �.പി.എഫ് അ�ൗ�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ക��ി�ാ��

നടപടിക� അനിവാര�ം

15.11.2018-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.53/2017-18 �കാരം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി/

അ�ബ�േരഖക� പരിേശാധി�തി� നി�് 31.03.2018 വെര �.പി.എഫ് േ�ാഷ�

നട�ിയി�ി�ാ� 32 ജീവന�ാ�െട വിഹിതമായി 5723870/-�പ (പലിശ കണ�ാ�ിയി�ി�)

ന�കാ� േശഷി���്. സ�വീസിലിരിെ� മരണമട�വ�ം, പിരി�വിടെ��വ�മായ

ജീവന�ാ�െട ആ�ിത�േ�ാ/ജീവന�ാ�േ�ാ അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം യഥാസമയം

വിതരണം െച��തിനായി സ�വകലാശാലതല�ി� നടപടിക� അടിയ�ിരമായി

സ�ീകരിേ����്. വിശദവിവര�� �വെട േച���.

.
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നം
അ�ൗ�്

ന��
േപര്

െ�ഡി�്

ബാല�സ്

(2018 മാ��്

വെര)

വിവര��

1. 1850 ദിവാകര�.െക ₹ 137242/- അനധി�ത അവധി

2. 1941 സാ�വ�.ഡി 72085 25.02.2010-� മരണമട�

3. 3401 പി.ബി.�േദവ് 664002 അനധി�ത അവധി

4. 3436 ലീനാപി�� 175459 16.07.2010-� പിരി�വി�

5. 3730 രാ�േഗാപാ�.സി.വി 135481 01.01.2014-� പിരി�വി�

6. 3772 രവീ��.എ� 49330 �ന� േവതനാവധി

7. 3868 പവി��.െക.വി 54361 �ന� േവതനാവധി

8. 3880 �ധീ��.െക 160855 ----

9. 3939 അേശാക്.എ� 583256
13.02.2014 �ത�

 
സ�െപ�ഷ�

10. 3963 െമഹ�ബ് 12276 12.11.2007-� പിരി�വി�

11. 4224 േഡാ.എ.െക.�േലഖ 831340
U.O Ad. A11/2/13 തീയതി 02.08.13

�കാരം സ�വീസി� നി�ം നീ�ം െച�

12. 4326 �ിയ.ആ�.എസ് 34900
02.03.2007-� സ�വീസി� നി�ം

പിരി�വി�.

13. 4374 �ശീല.എസ് 199448 01.10.2009-� മരണമട�

14. 4461 �ി.രാധാ��� 478490 �ന� േവതനാവധി

15. 4512 ഷാനവാസ് �ഹ�ദ് 44272 2000-2002 വെര രജി�റി� എ��ി��

16. 4547 േഡാ.േ�മ�മാരി.എം. 205872 േസവന�ിലിരിെ� മരണമട�

17. 4820 ജയ.െക.പി 860580

U.O No. Ad. AIII.2/12934 E (x5)/10

തീയതി 08.04.2010 �കാരം നിയമനം

റ�െച�.

18. 4843 �സ� ചാേ�ാ 75627

13.08.2008 �ാബല��ി� എം.ജി

സ�വകലാശാലയിേല�് അ��

സ�വകലാശാല �ലംമാ�ം

19. 4921 മ��� ബാ� 46169

20.08.2009 �ാബല��ി�

സ��കലാശാല സ��ീസി� നി�ം

വി�ത� െച�.

20. 4969 രമാേദവി.എസ് 2073 30.10.2008-� റിലീവ് െച�

21. 4999 �ീേരഖ.എസ്.ആ�. 13243 11.08.2009-െല  റിലീവ് െച�

22. 5004 വിനീത.െക.െക. 87535 26.12.2011-� റിലീവ് െച�

23. 5007 മ� വ�ഗീസ് 11622 27.05.2009-� റിലീവ് െച�

24. 5012
ല�ി

േവ�േഗാപാ�
28246 16.05.2012-� പിരി�വി�

25. 5014 െസഫീന.എ 160665
ജ�വരി 2013 വെര പി.എഫ് രജി�റി�

എ��ി ഉ�

26. 5031 െച�ാമ്.എ�.എസ് 73036 25.10.2010-� റിലീവ് െച�

5067 83291 15 06 2011
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27. 5067 ബിേനായ്.െക.ആ� 83291 15.06.2011-� റിലീവ് െച�

28. 5115 ഏണ�് ഡി.േതാമസ് 91616 30.09.2011-� റിലീവ് െച�

29. 5133 ജിജി.െജ.ജി 181419 അനധി�ത അവധി

30. 5136 �ീ�മാ�.ബി 20892
U.O No. Ad. D II 12697/95 തീയതി.

7/10/2010 റിലീവ് െച�

31. 5191
േഡാ.െക.എ�.���

നായ�
137278

2013 ഒേ�ാബ� വെര മാ�േമ പി.എഫ്

രജി�റി� േരഖെ����ക� ഉ�

32. 5218 േഡാ.എസ്.ഹസീന 11909 ജ�വരി 2013 വെര എ��ി വ�ി��

േമ� പ�ികയി� ഉ�െ�� ആ�ം ത� �.പി.എഫ് അ�ൗ�് കണ� തീ��ലി� അേപ� ന�കിയി�ി�.

അതിനാ� േ�ാഷ� �ക കണ�ാ�ിയി�ി�. �.പി.എഫ് െ�ഡി�് േ��്െമ�് (Copy Attached) അ�സരി�്

2017-18-െല ആെക ബാധ�ത ₹ 709572688/- (എ�പത് േകാടി െതാ���് ല��ി

എ�പ�ിര�ായിര�ി അ���ി എ�പ�ിെയ�് �പ). ആെക പലിശ
 

₹ 51226112/- അ�േകാടി പ��ല��ി ഇ�പ�ിയാറായിര�ി ഒ���ി പ��് �പ)

 

1-4  പരീ�ാ നട�ി�ി�ം �ല�നി��യ�ി�ം അപാകതക�

.

പരീ�ാ നട�ി�് കാര��മമാ��തിന് ഇ-സംവിധാന�ിെ�

സാധ�തക� ഉപേയാഗെ��േ��താണ്.

�ല�നി��യം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��ി�.

�ന��ല�നി��യ�ി� മാ��് വ�േതാതി� വ�ത�ാസെ���.

 
 
.

 
1.4.1 പരീ�ാ നട�ി�ി� ഇ-സംവിധാനം അനിവാര�ം

     ഇ-ഗേവണ�സിെ� ഭാഗമായി പരീ�ാവിഭാഗ�ി� ഒ�ം തെ� നട�ാ�ിയി�ി� എ�്

22.05.2018-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� ന�� 10-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ഫാ�സ് ന�റിംഗ്,

�ല�നി��യം, ഒറിജിന� മാ��് ലി�്, ഡി�ി-പിജി സ��ിഫി��ക�െട വിതരണം

എ�ിവയിെലാ�ം തെ� ഇ-സംവിധാന�� നിലവിലി�. ഉ�ര�ടലാ�ക��് ബാ�

േകാഡിംഗ് സംവിധാന�� ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�ാ���ം ഓേരാ

വിദ�ാ��ി�േട�ം േകാ�് രജിേ�ഷ� �ത� ഡി�ി സ��ിഫി��് ന����വെര��

നടപടി�മ��ം സ�വകലാശാലയി� നി�ം �ട�നിരീ�ണം സാധ�മാ�ംവിധ��

�മീകരണ�� നട�ിലാേ��ത് േകരള�ിെല �ഥമ സ�വകലാശാല എ� നില�്

അനിവാര�മാണ്. ‘Student Life Cycle Management System’ എ� ഒ� േ�ാജ�്

സ�വകലാശാല�െട പരിഗണനയിലാണ് എ� മ�പടി സ�ാഗതാ�ഹമാണ്. സ�വകലാശാല�െട

പരീ�ാ�മീകരണ�� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തി�ത�ംവിധ�� ഇ-സംവിധാന��

ദീ�ഘവീ�ണേ�ാെട�ം ആ��ണ ൈവഭവേ�ാെട�ം നട�ി� വ���തിനായി

സ�വകലാശാല�െട പരീ�ാ-ഭരണനി��ഹണ വിഭാഗ��െട ��ായ �വ��ന��

സ�ീകരിേ����്.

1.4.2. പരീ�ാ �ല�നി��യം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��ി�.

    േകരള സ�വകലാശാല�െട �ധാന �മതലകളിെലാ�ായ പരീ�ാനട�ി�ം �ല�നി��യ�ം

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാെത വിദ�ാ��ികെള ��ി��ി��. 2017-18 കാലയളവി�

നട�ിയ �രിപ�ം പരീ�ക�െട�ം ഫലം �സി�ീകരി�ത് ഒ� വ�ഷേ�ാളം

സമയെമ��ാണ്. പരീ�ാനട�ി�ം �ല�നി��യ�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം �ത�മായ

ഇടേവളകളി� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�തിനാ� വിദ�ാ��ിക��്

ഉപരിപഠന�ി�ം െതാഴി� േന��തി��� സാധ�ത ഇ�ാതാ��. ഇത് സംബ�ി�്

22 05 2018
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22.05.2018� ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷെ� മ�പടിയി� ഫല�ഖ�ാപനം ൈവ��ത്

�ല�നി��യ�ി� പെ���� അധ�ാപക��് �ല�നി��യ�ിന് �തിഫലം

ന�കാ��െകാ�ാെണ�ത് വ��മാണ്.

    �ജിസി�െട 30.06.2010-െല F.3-1/2009 ന�� റ�േലഷ� ഖ.17.1(VII) �കാരം റ�ല�

വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ�ല�നി��യം ഔേദ�ാഗിക േജാലി�െട ഭാഗമായതിനാ� �തിഫലം

ന�േക�തി�. 03.01.2001 െല 5/2001/H.Edn ഉ�രവ് �കാരം ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�

ഒഴിെക�� വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ�ല�നി��യ�ിന് �തിഫലം അ�വദിേ��തിെ��ം

സ��ാ� നി�േ�ശി�ി��. 14.06.2018-െല M&C I2/1834/2018 ഉ�രവി� സ�വകലാശാല

ഔേദ�ാഗിക �ത�നി�വഹണ�ിെ� ഭാഗമായി �ല�നി��യം െചേ�� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

എ�ം നിജെ���ക�ം, സ�ിെമ�റി/ഇം��െമ�് പരീ��െട�ം അധികമായി

ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നി��യം നട��തിന് �തിഫലം നി�യി�ക�ം െച�ത് വഴി 2018

ഏ�ി�/െമയ് മാസ�ളി� നട� ആറാം െസമ�� �ജി പരീ��െട �ല�നി��യ�ിന്

�തിഫലം ന�കി�ട�ി. �തിഫലം അധ�ാപക��് ന�കിയ�െകാ�മാ�ം ആറാം െസമ��

�ജി പരീ��െട �ല�നി��യം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ക�ം ഫലം

�ഖ�ാപി�ക�ം െച�വാ� സ�വകലാശാല�് സാധി�.
 

��ത വിഷയ�ി� േമ� ഓഡി�ിെ� നി�േ�ശ�� താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.
 

 

1. േയാഗ�രായ എ�ാ �ജിസി അധ�ാപക�ം ത��െട റ�ല� വിദ�ാ��ിക�െട േപ��ക�

�ല�നി��യം നട��െ��് സ�വകലാശാല ഉറ�് വ�േ��താണ്.
 

2. �ല�നി��യ�ിന് വിസ�തം �കടി�ി�� അധ�ാപക��് എതിെര വ��്തല

ശി�ാനടപടി സ�ീകരിേ���ം സ��ാ� തല�ി� തീ�മാനെമ���തിന് �പാ�ശ

െച�ാ���മാണ്.
 

3. വാല�േവഷ� ക�ാ�കളി� �ത�മാ�ം അധ�ാപക� പെ����െ��ം ഓേരാ ദിവസ�ം

�ല�നി��യം നടേ���ം നട�ിയ�മായ േപ��ക�െട എ��ം �ടാെത സ�വകലാശാല

പരീ�ാ മാന�ലിെല വ�വ�ക� ക�ാ�കളി� പാലി�െ���െ��് ഉറ�്

വ�േ���മാണ്.
 

4. അവധി ദിന�ളി� നട�� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ല�നി��യ�ിന് ലഭി��

�തിഫല�ിന് �റേമ അധിക അലവ�സ് അ�വദി�ാതിരി�വാ� സ�വകലാശാല

��ിേ��താണ്.
 

5. അധ�ാപക��് റ�ല� വിദ�ാ��ിക�െട �ല�നി��യ�ി�� �തിഫലം ഒഴിവാ�ി

ൈ�വ�് വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നി��യ�ിന് േപ�� കണ�ാ�ി �ക

നി�യി�് ( േപ�� ഒ�ിന് ഇ� �പ നിര�ി�) ഒ� ഏകീ�ത �തിഫലം എ�ാ

സ�വകലാശാലക��ം ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് സ��ാരിേല�് �പാ�ശ

െച��തി�� സത�രനടപടിക� സ�വകലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

1.4.3. �ന��ല�നി��യം – മാ��ി� ഗണ�മായ അ�രം

        േകരള സ�വകലാശാല�െട പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി�േശഷം വിദ�ാ��ിക��്

�ന�നി��യം ആവശ�മാ�� പ�ം 30 ദിവസ�ിനകം അേപ� സമ��ിേ��താണ്. ര�്

�ല�നി��യ�ളി� ലഭി�� മാ��കളിെല അ�രം ഒഴിവാ��തിേല�ായി പരമാവധി

വിവര�� ഉ�െ�ാ�ി�് �ീം ഓഫ് വാല�േവഷ� ത�ാറാ��. ഇ�കാരം ത�ാറാ�ിയ �ീം

ഓഫ് വാല�േവഷെ� അടി�ാന�ി� നട�� �ന��ല�നി��യ�ി�ം ലഭി��

മാ��കളി� ഭീമമായ വ�ത�ാസം കാ��.
 

എ�ാം മാന�ലിെല ചാ��� 8-െല �ന� �ല�നി��യ�ിെ� വ�വ� വിഭാവനം െച�ം �കാരം

�ന��ല�നി��യേവളയി� പരമാവധി മാ��് 4% എ�ി�ം വ��ി�ാ� മാ�േമ

വിദ�ാ��ിക�െട മാ��ി� വ�ത�ാസം േരഖെ�����. എ�ാ� �ന��ല�നി��യ�ി�

10% അ�ര��ാ�� പ�ം വീ�ം �ന��ല�നി��യം നട�ി �ന��ല�നി��യ�ളി�

ലഭി� മാ��ിെ� ശരാശരി വിദ�ാ��ിക��് ന�േക�താണ്. ഇ�കാരം ലഭി� മാ��ി� ആദ�

�ല�നി��യ�ം �ന��ല�നി��യ�ം ത�ി� 20% മാ��ിെ� അ�രം ഉ�പ�ം

ഉ�രവാദിയായ എ�ാമിേന�ിന് സ�വകലാശാല പരീ�കളി� �റ�ത് 3 വ�ഷം വില�ം 500

�പ പിഴ�ം �മ��തിന് എ�ാം മാന�ലിെല ചാ��� 8-� വ�വ� െച�ി��്. ഈ വ�വ�
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�കാരം നടപടി േനരി� അധ�ാപക�െട പ�ിക പരീ�ാ ക�േ�ാള� ��ിേ���ം ഭാവി

പരീ�ാനട�ി�ി� നി�് ഒഴിവാേ���മാണ്. �ന��ല�നി��യ�ി� ഇ�രം പിഴ�ക�

ആവ��ി��തായി കാ��.
 

പരീ�ാ �ല�നി��യ�ിെല ചില അപാകതക� താെഴ െകാ���.

 
 

2016 െല S8 ബി.െടക് പരീ�യി� നട�ിയ �ല�നി��യ�ിെല വ�ത�ാസം

ആദ�െ� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

�ന� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

െമ�ാനി�� എ�ിനീയറിംഗ്

�മ

നം

വിദ�ാ��ി�െട

േകാഡ്

പരീ��െട േപര്

ഫാ�സ് ന��

ചീഫ് &

അഡീഷണ� ചീഫ്

ആദ�െ�

മാ��്

100�

ഒ�ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ

അധ�ാപക�

മാ��്

100�

ര�ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ ആ�

മാ��് ശരാശരി

1 11418041

ഓേ�ാെമാ ൈബ�

എ�ിനീയറിംഗ്

534010

�ീരാജ് നായ�. െക 16

കമ���. ആ�

SCTCE

41

രാജ�.�ി.സി

CET

39 40

2 12409066
എന�ജി മാേന�െമ�്

528858
അ�പ്. പി.എസ് 27

�തീക്.എം

MEC

63
അ�� ലാ�

COX
44 54

3 12422015
എന�ജി മാേന�െമ�്

529740

രാ��. ആ�

നായ� ശശി.എ�
24

�തീക്.എം

MEC

52
അ�� ലാ�

COX
43 48

4 12432008

ഓേ�ാെമാ ൈബ�

എ�ിനീയറിംഗ്

534027

�ീരാജ് നായ�. െക 21

കമ���. ആ�

SCTCE

48

രാജ�.�ി.സി

CET

41 45

5 12434011

ക���� ഇ��േഗ�ഡ്

മാ�ഫാ�റിംഗ്
 

537590

നിഖി�. ആ�.എസ് 27

സേ�ാഷ് �മാ�

GEC BH

48

രാജ�.�ി.സി

CET

48 48

ബേയാ െടേ�ാളജി & ബേയാ െകമി�� എ�ിനീയറിംഗ്

1 12402002

ബേയാ േ�ാസസ് �ാ�്

& എക�� െമ�്

ഡിൈസ�

567936

ല�ി.ആ� ബാ� 17

ബാജി.െക

SCT

33

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

47 40

2 12402005

ബേയാ േ�ാസസ് �ാ�്

& എക�� െമ�്

ഡിൈസ� 567936

ല�ി.ആ� ബാ�

ബാല���.െക.ബി
35

ബാജി.െക

SCT

55

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

60 58

3 12402005

എന�ജി

എ�ിനീയറിംഗ്

606027

അഖി�.�ി. നായ� 57

ബാജി.െക

SCT

82

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

77 80

4 12402025

ബേയാ േ�ാസസ് �ാ�്

& എക�� െമ�്

ഡിൈസ�

567959

ല�ി.ആ� ബാ� 20

ബാജി.െക

SCT

40

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

42 41

5 12402037

എ�വേയാ�െമ��

െപാ�ഷ� േമാണി�റിംഗ്
 

568336

അഖി�.�ി. നായ�

േമരി മാത�

55

ബാജി.െക

SCT

71

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

78 75

6 12402037

േമാറ� അനലി�ി��

െമേ��സ് ഇ� ബി�ി
 

606150

��ിത

�മാരി.എസ്
53

ബാജി.െക

SCT

83

വിനീത ല�ി.

പി.വി

SCT

83 83

െമ�ാനി�� & ഇല�ി�� എ�ിനീയറിംഗ്

1 12400047

ഇല�ി�� സി�ം

ഡിൈസ�

543693

അേദ അേലസ്

ആശ രവീ�നാഥ്

33
�ീതി.ബി

 
MEC

48

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

58 53

2 12401001

HVDC & Facts

590847

��ല ����. ജി 40

േഡാ. ബിജിനാ

��

TKMCE

57

ഷീബ

െജബമല�

േജാ� േകാ�്

62 60

3 12403115
Power Semi Conductor

Drives 545582
�വീദ. ഡ��.എം 11

ജിജി�.െജ.എം,

േജാബി� േകാ�്
34

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

36 35

4 12413004

HVDC & Facts

590375

�ഗിരദ.എം.ജി,

�ിത.െക. എസ്
25

േഡാ. ബിജിന

��്

TKMCE

41

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

52 44

5 12414014 Power Semi Conductor

Drives 545952

�വീദ. ഡ��.എം 21 ജിജി�.െജ.എം,

േജാ� േകാ�്

35 ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

52 44
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6 12418006 Power Semi Conductor
സബിത. എസ്.എ,

സ��.പി
23

ജിജി�.െജ.എം,

േജാ� േകാ�്
36

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

50 43

7 12427013

Advanced Control

Theory
 

539455

ആശ േജാസഫ് 22

േഡാ.വി.ആ� ജിഷ

CET

41

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

53 47

8 12432008
Power Semi Conductor

Drives 545284
യ�ന.എം നായ� 14

ജിജി�.െജ.എം,

േജാ� േകാ�്
32

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

43 38

9 12432012
Power Semi Conductor

Drives 545287
യ�ന.എം നായ� 14

ജിജി�.െജ.എം,

േജാ� േകാ�്
29

ബിബി� രാജ്.

വി.എസ്

HCET

40 35

.
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ആദ�െ� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

�ന� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

ഇലേ�ാണി�് & ക��ണിേ�ഷ� എ�ിനീയറിംഗ് 412

�മ

നം

വിദ�ാ��ി�െട
 

േകാഡ്

പരീ��െട
 

േപര് ഫാ�സ്

ന��

ചീഫ് &

അഡീഷണ�

ചീഫ്

ആദ�െ�

മാ��്

100�

ഒ�ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ

അധ�ാപ ക�

മാ��്

100�

ര�ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ

ആ�

മാ��്

��ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ

ആ�

മാ��് ശരാശരി

1 12406030

Nano

Electronics

547488

ആഷിഷ് ബി.

മാത�
25

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

66

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

45

ആ�

അസീസ്

TKMEC

29 47

2 12407014

Computer

Communications

552301

ലിനി േമാ�

അബിദ്

�ൈസ�

26

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

43

ലിജി ആ�.

എഫ് േജാ�

േകാ�്

50 - - 41

3 12408077

Nano

Electronics

548410

കവിത

രാധാ���
21

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

54

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

29

ആ�

അസീസ്

TKMEC

41 41

4 12408090

Nano

Electronics

548422

കവിത

രാധാ���
44

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

75

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

52

ആ�

അസീസ്

TKMEC

64 64

5 12412021
Nano

Electronics

ആഷ

�നി�
35

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

63

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

62 - - 63

6 12414039

Radar & TV

Engineering

549883

സബിത.

എസ്.എ
20

ലിജി ആ�.

എഫ് േജാ�

േകാ�്

49

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

42 - - 46

7 124300045

Nano

Electronics

547710

ദ�ശന.

എസ്. ബാ�
6

െന�സ

എ�ഹാം

GEC8

8 12435009
Computer

Communication

രാേമാള

േജായി
25

അ� അ��

പി.ആ� CET
67

കവിത.

െക.വി
27

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

40 45

9 12439003

Nano

Electronics

547725

ദ�ശന.

എസ്. ബാ�
10

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

44

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

38 - - 41

1 12406041

Nano

Electronics

547414

ദ�ശന.

എസ്. ബാ�
9

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

44

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

37 - - 41

2 12406041

Nano

Electronics

547434

ദ�ശന.

എസ്. ബാ�
17

െന�സ

എ�ഹാം

GEC

69

േഡാ.

ഉ�ി.സി

TKMEC

30
ജയര�ിനി

ACECE
41 47

ക���� സയ�സ് & എ�ിനീയറിംഗ് - 415

1 12400037

Criptograpy and

N/W Security

561670

ഷിഫ.എസ് 20
ശ�ാമ.ആ�

SCT
46 കവതി.െക.വി 50 - - 48

 
.
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ആദ�െ� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

�ന� �ല�നി��യ�ിെല
 

വിശദാംശ��

െസ��് െസമ�� �ണി�റി എ�.എ�.ബി ജ�വരി 2016

�മ

നം

വിദ�ാ��ി�െട

േകാഡ്
വിഷയം മാ��്

�ല�നി��യം

നട�ിയ

ആ�

മാ��്
�ല�നി��യം

നട�ിയ ആ�
മാ��്

ര�ാം

�ല�നി��യം

നട�ിയ

ആ�

�ന�

�ല�നി��യ�ിെല

മാ��്

1 47214551082
Special

Contracts
21 ഷാജി.എം 37 ഹരീ��.െക 37

ബി�.ആ�.

െക
37

2 47413550036
Special

Contracts
23 ഷാജി.എം 38 ഹരീ��.െക 48

ബി�.ആ�.

െക
43

ഫി�് െസമ�� ഇ�േ��ഡ് ബി.എ/ബി.േകാം/ബിബിഎ എ�.എ�.ബി ഏ�ി� 2016

1 47312554013

Civil

Procedure&

Lamination

Act.

9
രതീഷ്

�മാ�.വി.വി
20

ലിനി �ിയ

വാസവ�
30 ഹരീ��.െക 25

2 47313551064

Writing &

Presentation

Skills

23 എസ്. ബി� 42
േഡാ.

കവിത.എ�
40 ലാ�.സി.എ 41

3 47313551069

Writing &

Presentation

Skills

15
അംബിക

േദവി.െക
30

രാധാ���.

െക.ജി
37

േഡാ.

കവിത.എ�
34

4 47312551001
Constitutional

Law II
16 �മീള.എ 30 ഹരീ��.െക 35

േഡാ.അ�

രാജ�
33

േതഡ് െസമ�� ഇ�േ��ഡ് ബി.എ/ ബി.േകാം/ബിബിഎ എ�.എ�.ബി ഏ�ി� 2016

1 4714551034
Special

Contracts
27

അ�ത

സതീശ�
46 �ീത.� 45 ഹരീ��.െക 46

2 47314550015
Comparitive

Politics
40

ആ�.

വിജയ�
58

രവിശ��. ആ�

എസ്
62

േഡാ.

�ീലത.

എസ്

60

3 47314550036
Study of

Languages
28 എസ്. ബി� 51

േഡാ.

കവിത.എ�
49

രാധാ���.

െക.ജി
50

4 47314550039
Study of

Languages
24 എസ്. ബി� 47

േഡാ.

കവിത.എ�
49

രാധാ���.

െക.ജി
48

5 47314550039
Study of

Languages
29 എസ്. ബി� 55

രാധാ���.

െക.ജി
61

ൈകേകശി.

വി.എസ്
58

6 47314550071
Study of

Languages
17 എസ്. ബി� 40

രാധാ���.

െക.ജി
49

ൈകേകശി.

വി.എസ്
48

7 47314554009
Comparitive

Politics
26 എസ്. ബി� 40

രവിശ��.

ആ�.എസ്
44

േഡാ.

�ീലത.

എസ്

42

8 47314554014
Comparitive

Politics
45

ആ�.

വിജയ�
72

�ധീഷ് �മാ�.

െജ
70

േഡാ.

�ീലത.

എസ്

71

9 47514554024
Operation

Researches
13

വി�ലാ�.

വി.വി
30 ആ�.ദയാന�� 30

േഡാ. േജാ�ജ്

െക.ഐ
30

 
 
 
….
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1-5  സ�വകലാശാല�െട �മി-പരിര�ണ നടപടി അനിവാര�ം

 
 
 
 
 
 
 
.

കാര�വ�െ� �േറ�റിലധികം �മി�് കരം അടവാ�ാ� സാധി��ി�.

ജി�ാ പ�ായ�് ൈകമാറിയ 1.20 ഏ�� �മി സ�വകലാശാല�െട േപരി�

�ത���ിയി�.

കാര�വ�െ� 22 ച�ര�മീ�� �ലം സ�കാര� �ാപനം കേ�റി.

തി�വന��രം നഗര�ിെല �സ���ളി� ഒ�മി��ം റവന� േരഖ

�കാരം സ��ാ� �റേ�ാ�്.

�ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയം പാ��ിംഗ് ഏര� സംബ�ി�് സ�വകലാശാല�്

വ��തയി�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

      സ�വകലാശാല സാ��ിക ആ�ി ഘടന�െട അവിഭാജ�ഘടകമാണ് �സ����.

സ�വകലാശാല�് നിലവി�� ആ�ിക�െട പരിപാലന�ം സംര�ണ�ം �ാപന�ിെ�

വള���ം �േരാഗതി�ം അടി�ാനമാേക�താണ്. സ�വകലാശാല�െട �സ����െട

സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം നിരീ�ണവിേധയമാ�ിയതി�, അവ േവ�വിധം

പരിപാലി�െ���ി� എ� വ��മാ��. �ടാെത �തിയ �സ���� ആ��ി��തി�ം

േവ�� �� പതി�ി��ി�. നിലവി�� ആ�ിക�െട ല�വിവരണം �വെട േച���.

 

�മ

നം.

�മി�െട

വിശദാംശം

സ�േ� നം

വിേ�ജ്

നി�തി ഒ��്

തീയതി

സ��ാ� േരഖക�

�കാരം �മി�െട

വിശദാംശം

സ��കലാശാല സ�ീകരി� നടപടി

1.

കാര�വ�ം

േനാ��്

േ�ാ�്

റീസ�േ�

507/1
ലഭ�മ�

��ത �മിയി� നി�ം

50 ഏ�� �ലം

LNPCE-�ം 15 ഏ��

ഗവ.േകാേളജി�ം 0.50

ഏ�� BSNL-�ം

ൈകമാറിയി��്.

13375-ാം ന��

ത�േ�രി�

സ��കലാശാല �മി

��ത �മിേയാെടാ�ം

േച��് ഒ�ായി

േരഖെ���ിയിരി��.

സ��കലാശാല�െട േപരി�
 അവേശഷി�� �മി� പ�യം

പിടി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��്
 30.04.2018-� സ��കലാശാല �േരഖ

അഡീഷണ� തഹസി�ദാ��് ക�

ന�കിയി��്.

2.

കാര�വ�ം

സൗ�്

േ�ാ�്

റീ സ�േ�

66

പാ��ാറ

2018-19 വെര

അടവാ�ിയതായി

സ��കലാശാല

വ��മാ�ിയി��്.

292584 തീയതി

02.07.2018

സ��കലാശാല �മി

സൗ�് േ�ാ�ിെല 22 ച�ര� മീ��
 �ലം ക��് എ� �ാപനം

 ൈകേ�റിയത്

ഒഴി�ി�ണെമ�ാവശ�െ��്

സ��കലാശാല സ��ാരിെന
 സമീപി�ി��്

3.
�ഡി

െസ��ക�

a. അ�ല�ഴ

റീസ�േ�

17

ആല�ഴ

െവ�്

3423460/30.05.2017

2017-18

േകരള സ��കലാശാല

�ഡി െസ�� �മി

b.
അ��

�.ഐ.എം

ത�േ��

1078

ഏഴം�ളം

1561245/18.04.2018

2018-19
�.ഐ.എം. �മി

c. പ�ളം സ�േ� നം.

223

2017-18 വെര

ി

�ഡി െസ�� �മി



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 22/166

223

പ�ളം

അടവാ�ി

4.

മൈറ�

റിസ��്

െസ��

ആ�ളം

സ�െ�

നം. 664,

െച�വ��,

സ�െ�

നം. 259

ആ�ി�

സ��ാ� �റേ�ാ�്

തി�വന��രം ജി�ാ പ�ായ�
 ൈകമാറിയ �മി സ��കലാശാല�െട

 േപരി� പതി� കി�ണെമ�്
 സ��ാരിേനാട് അഭ���ി�ി��്

5. ഒ�സ�േവ�റി

ൈത�ാട്

സ�േ� നം.

3

േ�ാ�് 3

139749

തീയതി 6/6/18

2018-19

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ� അഭ���ി�ി��്

6.

വനിത

േഹാ��,

വ�ത�ാട്

ൈത�ാട്

റീസ�േ�

12

േ�ാ�് 25

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�ി��്

7. �ഡ�് െസ��

വ�ി��

റീസ�േ� 2

(��

സ�േ�

2638)

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�ി��്

8.
സ��കലാശാല

േ�ഡിയം

ആ�.ഡിസ്

നം.

1422/44/

ഇ.ഡി.എ�

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�ി��്

9.
സ��കലാശാല

ൈല�റി

വ�ി��

േ�ാ�്

നം. 53

സ�േ� നം.

2642

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�ി��്

10.
ഓഫീസ്

ക�ാ�സ്

വ�ി��

േ�ാ�്

നം. 52

സ�േ� നം.

2645

സ��ാ� �റേ�ാ�്

സ��കലാശാല�െട േപരി�

പതി�കി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�ി��്

11.

ഡി�ാ��്െമ�്

ഓഫ്

എഡ�േ�ഷ�

ൈത�ാട്

സ�േ� നം.

900

സ��കലാശാല �മി

12.

സ��കലാശാല

േ�ഡിയം

പാ��ിംഗ്

ഏര�

വ�ി��

േ�ാ�്

നം. 60

സ�േ� നം.

2638

റീസ�േ�

60/4

�റേ�ാ�്

��ത �ലം സ��കലാശാല�െട

േപരി� പ�യം പിടി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്

23.01.2018-െല E.O.(1)

46502/2017/002 ക� �േഖന

സ��കലാശാല സ��ാരിേനാട്

അഭ���ി�ി��്. ��ത �ലം

സംബ�ി�് RFA No. 529/2007

എ� േകസ് ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട

പരിഗണനയിലാെണ�

സ��കലാശാല അറിയി�ി��്.

നിലവി� ��ത �ലം ൈ��്

ച��് പാ��ിംഗ് ഏരിയയായി

ഉപേയാഗി�വ��. ഈ

വിഷയ�ിെ� നിജ�ിതി

പരിേശാധി�് ഉചിതമായ നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

മ� നിരീ�ണ��

റവന� േരഖക� �കാരം സ��ാ� �മിയായി േരഖെ���ിയിരി��തിനാ� �.ജി.സി ആ��ല���

ലഭി��തിന് ��ി��് േനരി��തായി 23.01.2018-െല E.O (1) 46502/2017/002 ക� �േഖന

സ�വകലാശാല സ��ാരിെന അറിയി�ി��്. �.ജി.സി ൈകവശം, വാേല�ഷ� എ�ിവ സംബ�ി�

സ��ിഫി��ക� ആവശ�െ���തായി ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് ന�� 85/െക.ആ�.� 4/17-18-�

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�ം സ�വകലാശാല വ��മാ�ിയി��്. ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് റവന�

അധികാരിക�മായി ബ�െ��് ഉചിത് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

�.ഐ.എം, �.ഐ.�ി ഉ�െ�െട�� ഒ�മി� ഉപേക����ം സ��മായി �സ���ളി�.
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ഓഡി�് നി�േ�ശ��

1. റവന� അധികാരിക�മായി ബ�െ��്, �ണിേവ�ി�ി�െട ൈകവശ�ി�ം അധീനതയി�ം ഉ�െ�� �മി

�ണിേവ�ി�ി�െട േപരി� പതി� കി��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. കാര�വ�ം സൗ�് േ�ാ�ിെല കേ��ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടി ഊ��ിതമാേ��താണ്.

3. കാര�വ�ം േനാ��് േ�ാ�ിെല �മി�് കരം അടവാ��� സംബ�ി� നടപടി

ത�രിതെ��േ����്.

4. ജി�ാ പ�ായ�് ൈകമാറിയ ആ�ളെ� �മി �ണിേവ�ി�ി�െട േപരിലാ��തി� സ��ാ�മായി

ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�വ��. ഇ�ാര��ി� �ണിേവ�ി�ി നടപടി ത�രിതെ��േ��താണ്.

5. ൈ��് ച��ം സ�വകലാശാല�ം ത�ി�� പാ��ിംഗ് �ലം സംബ�ി� േകസിെ� നിജ�ിതി

അറിേയ��ം ആയതിന�സരി�് നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

6. �.ഐ.�ി, �.ഐ.എം, െക.�.സി.�ി �തലായവ�് സ��മായി �സ���� ആ��ിേ����്.

 

1-6  �തിയ ക�ാ�ീ� ഉേ�ശല��ം യാഥാ���മായി�

.

െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല �തിയ ക�ാ�ീ� െക�ിട നി��ാണം

���ിയാ�ി ��് വ�ഷം കഴി�ി�ം �വ��ന�മമാ�ിയി�ി�.

സ��കലാശാല ഭരണ നി��ഹണ വിഭാഗ�ിെ� ��തര വീ�.

 
 
 
 
 
.

    UGC-�െട ജനറ� െഡവല�െമ�് അസി��സ് �ീമി� നി�ം ക�ാ�സ് െഡവല�െമ�ിന്

അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ ഉപേയാഗി�് (ഉ�രവ് നം. Pl.A/4243/UGC XII. II /2012 Dated

19.10.2013) 2013-� കരാ� അംഗീകരി�് ���ി ആരംഭി� െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല

ക�ാ�ീ� െക�ിട നി��ാണം 98,60,990/-�പ െചലവഴി�് 2016-െഫ�വരിയി�

���ിയാെയ�ി�ം നാളി�വെര �വ��ന സ�മാ�ിയി�ി�.

     െക�ിട നി��ാണം ���ിയായി ��് വ�ഷം കഴി�ി�ം ക�ാ�ീെ� �വ��നം

ആരംഭി�ാ�ത് സ��കലാശാല ഭരണനി�വഹണവിഭാഗ�ിെ� ��തര വീ�യായി ഓഡി�്

വിലയി���. ക�ാ�ീ� �വ��നം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് 08.08.2018-െല ഓഡി�്

റിക�ിസിഷ� നം. 29/18-ന് രജി�ാ� ന�കിയ മ�പടിയി� 12.05.2017-െല സി�ഡിേ��്

േയാഗ�ി� ക�ാ�ീ� �വ��ി�ി�വാ�� ക�േ�ഷ�ക� �ണി�ാ� തീ�മാനി�ക�ം

09.01.2018-െല ക�േ�ഷ� േനാ�ീസ് �കാരം അവസാന ദിവസമായ 25.01.2018നകം ലഭി� 9

ക�േ�ഷ�ക� േയാഗ�താ മാനദ��� പാലി�ിെ��ം ആയതിനാ� ഇ-െട�� �കാരം റീ

െട�� െച�വാ� തീ�മാനി�ക�ം �ട��് 09.07.2018-െല ഇ-െട�� േനാ�ീസ് �കാരം

അവസാന ദിവസമായ 30.05.2018 അ�് മണി�കം ര�് ക�േ�ഷ�ക� മാ�േമ

ലഭ�മായി��െവ�ം ആദ� ഇ-െട�റി� �റ�ത് ��് ക�േ�ഷ�ക� ലഭി�ണെമ�

മാനദ���തിനാ� റീ-െട�റി�� നടപടികളിേല�് േപാ�കയാെണ�ം അറിയി�ി��്.

    2016 െഫ�വരിയി� ���ിയായ ക�ാ�ീ� െക�ിടം �വ��ന�മമാ��തിന് ആദ�

ക�േ�ഷ� �ണി��ത് ഏകേദശം ര�് വ�ഷ�ി�േശഷം 09.01.2018-� മാ�മാണ്.

�വ��ി ���ീകരി�് വ�ഷ�� കഴി�ി�ം ല���ാ�ി ൈകവരി�ി�ി�ാെയ�ത്

സ��കലാശാല�് സാ��ിക ന��ിന് കാരണമാ�� സാഹചര�ം ��ി�ി��്.

19.04.2017-െല Pl.G/4800/2013 സ��കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം ക�ാ�ീെ� േവ�്

മാേന�െമ�ിെ� ഭാഗമായി ഒ� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് �ാപി��തിനായി 10,00,000/- (പ�്

ല�ം �പ) അ�വദി�ക��ായി. എ�ാ� നാളി�വെര ഇതിെ� പണി ആരംഭി�ി�ി�. േക�-

േകരള സ��ാ�ക�െട�ം �.ജി.സി�െട�ം ഫ�ക� വിനിേയാഗി�് �വ��ി��
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സ��കലാശാല ആ��ണ മികേവാെട�ം സമയബ�ിതമാ�ം പ�തി നി��ഹണം

നടേ��താണ്.

    �.ജി.സി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി� ക�ാ�ീ� െക�ിട�ി� �ഖ�ാപിത ല�����്

വി��മാ�ം �.ജി.സി�െട മാ��നി�േ�ശ���് വി��മാ�ം മ�് ആവശ����്

ഉപേയാഗി��ത് അ�ചിതമാണ്. ക�ാ�ീ� ആവശ��ിനായി പണികഴി�ി� െക�ിടം നിലവി�

പരീ�ാ �ല�നി��യ�ി�� ഉ�ര�ടലാ�ക� േശഖരി�് വ��തിന് ഉപേയാഗി�വ��.

ഇവിെട നി�ാണ് അധ�ാപക��് �ല�നി��യ�ിനായി ഉ�ര�ടലാ�ക� വിതരണം

െച��ത്.

ക�ാ�ീ�േവ�ി നി��ി� െക�ിട�ി� ക�ാ�ീ� �വ��നം നട�ിലാ�ാെത ആയത്

അന�മായി നീ�ക�ം എ�ാ� മ�് േജാലിക��ായി വിനിേയാഗി�ക�ം െച��ത്

ന�ായീകരി�ാ��ത�. �തിയ ക�ാ�ീ� താമസംവിനാ �വ��ന�മമാ�ാ� സ��കലാശാല

അധികാരിക�െട സത�ര �� പതിേയ�താണ്. പ�തി നി��ഹണ�ി� ല��ം

ൈകവരി��തിന് ഉത�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ��ം ��് വ�ഷം കഴി�ി�ം ക�ാ�ീ�

�വ��ി�ി��തി�� യാെതാ� നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാതിരി���ം പ�തി ല���ി�

നി�് വ�തിചലി�് മ�് �വ��ന���ായി ക�ാ�ീ� െക�ിടം വി�െകാ���ം ഗൗരവ

സ�ഭാവ�� വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.

 
.

*�തിയ ക�ാ�ീ� െക�ിട�ിെ� നിലവിെല
 

അവ� വ��മാ�� ചി���*

 
.

….
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1-7  ഇ-ഗേവണ�സ് ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയി�.
.

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി 43895999�പ െചലവഴി�്

അ�ിമഘ��ിെല�ിനി��േ�ാ�ം സ��കലാശാല�െട വാ�ഷിക

കണ�ക� ത�ാറാ��തി�� അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയ�

സംവിധാനം, പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെല േക�ീ�ത �ല�നി��യ ക�ാംപ്

കംപ���വ��രണം, എ�ിവ സ�മായി�ി�.

 
 
 
 
.

     രാജ�െ� സ�വകലാശാലകളി� നി�ം ഏ��ം േ��ത �ല��� സ�വകലാശാലകെള

െതരെ���ണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട �.ജി.സി ആവി�രി� പ�തിയാണ് Universities with

Potential for Excellence Award'(UPEA). പ�തി�െട ആരംഭം �ത� തെ� േകരള�ിെല ഒ�

സ�വകലാശാലക�ം േമ� അവാ�ഡിന് േയാഗ�ത േനടിയി�ി�. ഇതിെനാ� ��പാധി എ�

നിലയി� സ�വകലാശാലക�െട കാര��മത വ��ി�ി�് �.പി.ഇ അവാ�ഡ്

േനടിെയ���തിനായി ആദ� ഘ��ി� സ�വകലാശാലകളി� ഇ-ഗേവണ�സ്,

ഡിജിൈ�േസഷ� എ�ിവ നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ക�ം ഇ-ഗേവണ�സ്

പ�തി നട�ിലാ��തിനായി മാ�ം 02.03.2013-െല ജി.ഒ (ആ�.�ി)നം. 56/2013, H.Edn

ഉ�രവ് �കാരം 5 േകാടി �പ�� ഭരണാ�മതി�ം ന�കി.

േകരള സ�വകലാശാല കംപ��� െസ�� ഡയറ�� സമ��ി� KUCC/VC/2013/19, 21.01.2013

നംപ� െ�ാേ�ാസ� 12.02.13-െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗിെ� ഐ�ം നം. 16.59 ആയി

അംഗീകരി�. ഭരണാ�മതി�െട അടി�ാന�ി� വിവിധ െഹ�കളിേല�് അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശം �വെട േച���.

1
െപാ�വായ ആവശ�കത -ഇ�� �ണിേവ�ി�ി കണ�ിവി�ി, ഡാ�ാ

െസ��, ക�ാ�സ് െന�് വ��്

175

ല�ം

2.

അ�ിനിേ�ഷ� വിഭാഗം

1. �ണിേവ�ി�ി േഡാക�െമ�് മാേന�െമ�് സി�ം.

2. സ�വകലാശാല �ാഫിെ� ബേയാെമ�ിക് അ��ഡ�സ്

60

ല�ം

40

ല�ം

3.

അ�ാദമിക് വിഭാഗം

അ�ാദമിക് ഇ�ഫ�േമഷ� ഡാ�ാേബസ്, റിസ��് േപാ���,

േ�െ��് േപാ���, െസ��ൈല�ഡ് അ�ിഷ�

25

ല�ം

4. പരീ�ാ വിഭാഗം
1

േകാടി

5. ഫിനാ�സ് വിഭാഗം 1േകാടി

02.03.2013-െല സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� �.ഒ. ന�� പി.എ�.എ1/2673/

ഇ.ഗേവ/13 തീയതി 18.03.2013 �കാരം ഓേരാ ഉപഘടക���ം വകയി��ിയ �കയി�

നിജെ���ിെകാ�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് കംപ��� െസ�� ഡയറ�െറ േ�ാജ�് േകാ

ഓ�ഡിേന�റായി നിയമി�.

 
 
.
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2013-� ആരംഭി� പ�തി�് നാളി�വെര െചലവഴി� �ക�െട�ം നട�ി� വ��ിയ പ�തി�െട�ം

വിശദാംശ�� �വെട േച���. (ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 62/ഇ.ഗേവ/17-18 03.12.18�� മ�പടി

�കാരം ലഭ�മായത്)

1. 30 ബേയാെമ�ിക് െമഷീ�ം അ��ഡ�സ് മാേന�െമ�് േസാ�് െവയ� - 29,42,853

2. സി.സി.ടി.വി �ാപനം, െട�ിംഗ്, ക�ീഷനിംഗ് - 25,25,735

3. ക�ാ�സ് െന�് വ��ിംഗ് - 89,67,923

4. കംപ��� , �ി�� (1-ാം ഘ�ം) - 10532600

5. കംപ���, �ി�� (ര�ാം ഘ�ം) - 54,88,000

6. ശ�ളം (��് േ�ാ�ാമ�, മാസം 40000/-)- കരാ� - 1440000

7. ശ�ളം (െട�ീഷ�� 15000/- മാസം) കരാ� - 1,80,000

8. ക�ാ�സ് െന�് വ��ിംഗ് (െസക�രി�ി) െസാല�ഷ� - 4900000

9. അഡീഷണ� േപായി�് (ക�ാ�സ് െന�് വ��ിംഗ്) - 1650000

10. കരാ� ജീവന�ാ�െട െഫ�ിവ� അലവ�സ് (2015-െല) - 9600

11.
േ�ാ�ാമ�മാ�െട കരാ� കാലാവധി 31.03.2016 വെര ദീ�ഘി�ി�ത് ശ�ളം

(40000 /മാസം)
- 360000

12.
േ�ാ�ാമ�മാ�െട കരാ� കാലാവധി 30.06.2016 വെര ദീ�ഘി�ി�ത്

(40000/മാസം)
- 360000

13.
േ�ാ�ാമ�മാ�െട കരാ� കാലാവധി 31.12.2017 വെര ദീ�ഘി�ി�ത് ശ�ളം

(40000/മാസം)
- 2160000

14.
െട�ീഷ�െ� കരാ� കാലാവധി (15000/മാസം) 23.06.16 �ത� 20.10.2017

വെര
- 4,05,000

15. 2016 �ത� 2017 വെര 4ജീവന�ാ��� �േത�ക െഫ�ിവ� അലവ�സ് - 20600

16. ഫയ� �േളാ മാേന�െമ�് സി�ം-െക�േ�ാണിന് ന�കിയ ���� - 1953688

ആെക -
4,38,95,999

�പ

 
     

 

4,38,95,999/-�പ െചലവഴി�് ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി അ�ിമഘ��ിെല�ി നി��േ�ാ�ം

െ�ാേ�ാസ� �കാര�� പ�തിക� സ�വകലാശാല പരീ�ാ വിഭാഗ�ി�ം ഫിനാ�സ്

വിഭാഗ�ി�ം നട�ി� വ��ിയി�ി�. സ�വകലാശാല പരീ�ാവിഭാഗ�ി� അത�ാവശ�മായ

സി വി ക�ാ�് കംപ��ൈറേസഷ� നാളി�വെര�ം നട�ിലാ�ിയി�ിെ��് ഇ�മായി ബ�െ��്

ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം. 98/ഇ-ഗേവണ�സ് /17-18, 101/ഇ-ഗേവണ�സ്/17-18/19

എ�ിവ�� മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്. �ടാെത സ�വകലാശാലയി� വാ�ഷിക

കണ�ക� ത�ാറാ��തി�� അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയ� സ�മ�. ഇ�മായി ബ�െ��

ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.92/ഇ-ഗേവണ�സ്/2018/19�� മ�പടി ���മ�, �ടാെത

102/ഇ-ഗേവണ�സ്/2017-18-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. പരീ�ാ വിഭാഗ�ിേല�ം ഫിനാ�സ്

വിഭാഗ�ിേല�ം 1 േകാടി വീതമാണ് പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ബജ�ി�

വകയി��ിയി��ത്. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 01.02.2019-െല ഒ.എ.ഡി. III/2019-◌ാം ന��

ക�ി�, ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ിേല�് അ�വദി� 1 േകാടി �പയി� ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ി�

50 ക����, 6 �ി�� എ�ിവ വാ��തി�ം ഈ വിഭാഗ�ി� തെ� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്

സി�ം നട�ിലാ��തി�മായി വിനിേയാഗി�താ�ം FFMS സ�ദായം നട�ിലാ��തി��

നടപടിക� നട�വരികയാെണ�ം അറിയി�ി��്. സ��ാരിെ� 02.03.2013-െല ജി.ഒ (ആ�.ടി)

നം. 56/2013/Hedn. ഉ�രവി� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സി��ിന് 40 ല�ം �പ�ം

േഡാക�െമ�് മാേന�െമ�് സി��ിനായി 60 ല�ം �പ�ം �േത�കമായി

വകിയി��ിയി��്. ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ിേല�് അ�വദി� 1 േകാടിയി� നി�ം ടി

ഇന�ി� �ക െചലവഴി�ി���ി� ആയത് േമ� സ��ാ� ഉ�രവിന് വി��മാണ്. ഇ�മായി

ബ�െ��് ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 104/E-gov/17-18 തീയതി 04.02.2019 �കാരം

വിശദീകരണം ആവശ�െ��തി�ം ക���� െസ�� ഡയറ�� ന�കിയ മ�പടി തെ�യാണ്

ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

19 01 2019 8/95/2019
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     19.01.2019-െല െക.എസ്.എ. െക.ആ�.�. 8/95/2019-ാം ന�� ഓഡി�് റിക�ിസിഷന്

ക���� െസ�� ഡയറ�� ന�കിയ മ�പടിയി� േക�ീ�ത �േവശന�ിന് ഏക ജാലക

സംവിധാനം സ�വകലാശാലയി� ���മാ�ം സ�മാ�ിയി�െ��ം, ഫയ� �േളാ

മാേന�െമ�് സി�ം സ�വകലാശാലയി� ���മാ�ം ഉപേയാഗെ���ാ� കഴി�ി�ിെ��ം,

അ�ാദമിക് ഇ�ഫ�േമഷ� ഡാ�ാേബസ് ത�ാറാ��തിന് കംപ��� െസ�� ഡയറ�െറ

�മതലെ���ിയി�ിെ��ം അറിയി�ി��്. എ�ാ� സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം.

പി.എ�.എ1/2673/E-gov/13, 18.03.2013 �കാരം ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി�െട േ�ാജ�് േകാ

ഓ�ഡിേന�റായി കംപ��� െസ�� ഡയറ�െറ �മതലെ���ിയി��്. ഇത് സംബ�ി�്

വിശദീകരണം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം. 98/ഇ-ഗേവണ�സ്/2017-18-ന്

മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

     2013-� ആരംഭി� പ�തി 5 വ�ഷം കഴി�ി�ം ���മാ�ം നട�ി� വരാ�

സാഹചര��ി� 24.10.2017-� എം.ജി സ�വകലാശാല ൈവസ് ചാ�സില�െട അധ��തയി�

േച�� �ടിയാേലാചനാ േയാഗ�ിെ� �പാ�ശ �കാരം ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി

നട�ിലാ��തിെ� TSP എ� നിലയി� െക�േ�ാണിെന സമീപി��തിന് എം.ജി

സ�വകലാശാല ൈവസ് ചാ�സല� അധ��നായ സമിതിെയ �മതലെ���ിെ�ാ�്

21.11.2017-െല സ.ഉ (സാധ) നം. 2107/2017/ഉ.വി.വ �കാരം ഉ�രവിറ�ി. 29.11.2017-�

�ടിയ ബ�.നിയമസഭാ സമിതി�െട േലാ�� ഫ�് അ�ൗ�്സ് ക�ി�ി മീ�ിംഗി�

(സ�വകലാശാലെയ സംബ�ി�) സ�വകലാശാലയി� വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��ത്

സംബ�ി�ം അ�ൗ�ിംഗ് ച��� �പീകരി�ാ��ം സംബ�ി��� പരാമ�ശ���്

സ�വകലാശാല സമ��ി� മ�പടി ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ിലാ��േതാെട ഇതിന്

പരിഹാര��ാ�െമ�ാണ്. (24.01.2017-െല OAD/3/CAR/2014-15 ന�� ക�് �കാര��

2014-15 സമാ�ത ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല ഖ�ിക 7.1.2.4-െ� ന�നത പരിഹാര നടപടി പ�ിക)

എ�ാ� നാളി�വെരയായി�ം സ�വകലാശാല�് ല���ി� എ�ിേ�രാ� കഴി�ി�ി�.

     സ�വകലാശാലയിെല ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ി�ം പരീ�ാ വിഭാഗ�ി�ം ഇ-ഗേവണ�സ്

പ�തി ���മാ�ം �േയാജനെ����തി�� നടപടി ത�രിതെ��േ��താണ്. ഡബി�

എ��ി അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം സ�വകലാശാലയി� നട�ി� വ���തിന് അടിയ�ിര

നടപടിക� ൈകെ�ാേ��താണ്. രാജ�െ� തെ� ഏ��ം വിശി� സ�വകലാശാലെയ�

ബ�മതി േനടിെയ���തിന് അടിയ�ിര നടപടിക� ൈകെ�ാ��തിന് സ�വകലാശാല

അധികാരിക�െട സത�ര �� �ണി��.

 

1-8  എ�ാം േ�ാ� - ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിതരണ�ം ഏേകാപന�ം ��ികരമ�.
 
 
 
 
 
 
 
.

ഉ�ര�ടലാ�ക� െസ��കളി� നി�് തിരിെക ലഭ�മാ��ി� –
അവേശഷി��വ�െട എ�ം സംബ�ി�് സ�വകലാശാല�്

�ത�തയി�.

.
     േകരള സ�വകലാശാല എ�ാം േ�ാറി� നി�ം വിവിധ പരീ�ക�െട ആവശ��ിേല�ായി

െസ��കളി� വിതരണം െച� ഉ�ര�ടലാ�കളി� അവേശഷി��വ തിരിെക

ലഭ�മാ��ി�. വിനിേയാഗി� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ�േമാ അവേശഷി��വ�െട എ�േമാ

സംബ�ി� �ത�മായ കണ�ക� സ�വകലാശാലയി� ലഭ�മ�.

എ�ാമിേനഷ� മാന�� അ��ായം 5 എ�ാമിേനഷ� ചീഫ് ���ി�ളള നി�േ�ശ�ി�

ഉ�ര�ടലാ�ക� അവ�െട ൈക��്, വിതരണം എ�ിവ ഒ�േനാ�ി അവസാന പരീ�ാ

ദിവസം സ�വകലാശാല�് തിരിെക ന���തിന് വ�വ� െച�ിരി��. എ�ാ� േമ�

വ�വ� പാലി�് അവേശഷി�� ഉ�ര�ടലാസ് തിരിെക ലഭ�മാ��തിന് യാെതാ�

നടപടി�ം സ�വകലാശാല സ�ീകരി��ി�.



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 28/166

വിതരണം െച� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ�ം, അവ�െട ൈക��് എ�ീ വിവര�� േ�ാറി�

ലഭ�മാണ്. എ�ാ� പരീ� കഴി�തി� േശഷം അവേശഷി��വ�െട എ��ി� വ��ത

ഇ�. അവേശഷി�� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ�ം ഉറ�ാ�ാെത പരീ�ാ േചാദ�

േപ��ക�െ�ാ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക� വിതരണം െച�� അവ�യാണ് സ�വകലാശാലയി�

നിലനി���ത്.

2017-18 സാ��ിക വ�ഷം സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാ െസ��ക�െട എ�ം 284

ആയി��. എ�ാ� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�ം 167 െസ��കളി� നി�്

മാ�േമ ലഭി�ി�ള� (ഓഡി�് റിക�സിഷ� നം. 2/എ�ാം േ�ാ�/17-18 തീയതി.11.02.2019).

സ�ാ�യ �ാപന�� ഉ�െ�െട�ളള പരീ�ാ െസ��കളി� ഉ�ര�ടലാസ്

െക�ി�ിട��ത് സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ളള ��തരമായ വീ�യാണ്.

അവേശഷി�� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ത�ത ഉറ�വ���തിന് നിലവി� യാെതാ�വിധ

നടപടി�ം സ�വകലാശാല സ�ീകരി��ി�. ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിതരണം നാളി�വെര

കം���� വ��രി�ി�ി� എ�് 11.02.2019െല എ�ക�യറി നം.6/എ�ാം േ�ാ�/17-18ന് മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി��്.

     സ�വകലാശാല�െട േനരി�ളള നിയ�ണ�ി�ളള വ��കളി�ം േക��ളി�ം േപാ�ം

ഉ�ര�ടലാ�ക� ��ി��തി� പിഴ�ക� സംഭവി��െ��് ഓഡി�് പരിേശാധനയി�

വ��മാ�ിയി��്. ഉ�ര�ടലാസ് വിതരണം കം����വ��തമാ�ി അവേശഷി��വ�െട

എ��ിന�സരി�് ഉ�ര�ടലാ�ക� വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ സത�ര നടപടിക�

സ�വകലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

 

1-9  സ��ാ��ര�ക� നട�ിലാ��തി� സ��കലാശാല�് വ�ത�� സമീപനം

    സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, േസവന ആ��ല���, െപ�ഷ� �ട�ിയ

ഭരണപരമായ െചല�ക� തന� വ�മാന�ി� �റെമ സ��ാ� ധനസഹായ�ം ഉപേയാഗി�ാണ്

നി��ഹി��ത്. സ��കലാശാല�െട ആെക വരവിെ� 54.33%�ം സം�ാന സ��ാരിെ�

േനാ�-�ാ� �ാ�ാണ്. എ�ി�ം സ��ാ��ര�ക� നട�ിലാ��തി� സ��കലാശാല

നിേഷധാ�കമായ നിലപാടാണ് സ�ീകരി��ത്.

    26.3.11-െല സ.ഉ.നം86/2011/ഫി� ഉ�രവ് �കാരം സ��കലാശാലയിെല െഫയ� േകാ�ി

െസ�നി� നിലനി�ി�� െസ�� ഓഫീസ�(ഹ.േ�), �� ഓഫീസ� ത�ികക�

നി��ലാ�ക�ം പകരം ഓഫീസ് ���് ത�ിക�് 1:1അ�പാത�ി� ഓഫീസ് ���്

(ഹേ�) ത�ിക അ�വദി�ക�ം െച�ി��. ��ത ഉ�രവി� തെ� സ��കലാശാലയിെല

െഡപ��ി ൈലേ�റിയ�/ അസി.ൈലേ�റിയ� ത�ികക� �ജിസി നിര�ിെല

ത�ികകളാ�ക�ം െച�ി��. എ�ാ� േമ� ര�് സ��ാ� നി�േ�ശ��ം നാളി�വെര

നട�ിലാ�ിയി�ി�. സ��ാ� ഉ�രവിെല നി�േ�ശാ�സരണം സ��കലാശാല �ാ���ി�

േഭദഗതി വ��ിയി�ി�. �ാ���ി� േഭദഗതി വ��ാെത �� ഓഫീസ� ത�ികയിേല�്

�ാനകയ�ം നിേഷധി�ാനാവിെ��് ബ�.ൈഹേ�ാടതി വിധി�ക��ായി. ഇേത �ട��്

സ��ാ� ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി� നി�്ക�ഷി�ം �കാരം �ാഫ് പാേ��

�ന�നി��യി�തിന് േശഷം മാ�മാണ് സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ ശ�ള പരി�രണ

ആ��ല��� സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് ബാധകമാേ��െത�് സ��ാരിെ� 28.5.16-

െല 36078/പി ആ�സി-ഡി3/13/ഫി� ന�� ക�ി�െട നി�േ�ശ�ം ന�കിയി��. എ�ാ�

�� ഓഫീസ�/ അസി.ൈലേ�റിയ� ത�ികക� സംബ�ി� സ��ാ� നി�േ�ശ�ിന�സരി�്

സ��.�ാ���ി� േഭദഗതി വ��ാെത തെ� 2009െല�ം �ട�� വ� 2014-െല�ം സ��ാ�

ശ�ള പരി�രണ ആ��ല���ം സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് അ�വദി�ക��ായി.

െഡപ��ി ൈലേ�റിയ�/ അസി.ൈലേ�റിയ� ത�ികക� �ജിസി നിര�ിലാ���മായി

ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട പരാതിെയ �ട��് 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി�

സ��.�ാ���ി� േഭദഗതി വ����വെര 2004-ന് ���� അവ� (�ാനകയ���)

അ�വദി��തിന് സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കി. �� ഓഫീസ� ത�ിക നി��ലാ�ക�ം

പകരം ഓഫീസ് ���്(ഹ.േ�) ത�ിക ��ി�ണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശ�കാര��

ഓ�ഡിന�സ് േഭദഗതി 2017 െഫ�വരി 21,22 തീയതികളിെല െസന�് േയാഗ�ി�
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സമ���ി��െവ�ി�ം ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� നട�ി

�ന�സമ��ി��തിനാണ് തീ�മാനെമ��ത്.     സ��കലാശാലയിെല ക�േ�ാള� ഓഫ്

എ�ാമിേനഷ�സിെ� വിരമി�� �ായം �ാ���ിെല അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട വിരമി��

�ായമാെണ�് സ��കലാശാല�െട 1977-െല ആദ� �ാ���ിെ� 23.3.2013-െല 234-)◌ം

േഭദഗതി �കാരം നി�യി�ി��്. ആയതിനാ� േകരള സ��കലാശാല ആദ� �ാ���ിെ�

അധ�ായം 2, െസ�� 26 �കാരം ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സിെ� വിരമി�� �ായം

56 വയ�ാണ്. എ�ാ� സ��കലാശാലകളിെല രജി�ാ�,ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, ക�േ�ാള�

ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ് എ�ീ �ാ���റി ഓഫീസ�മാ�െട വിരമി�� �ായം ഉ�രവ് തീയതി

�ത� 56 വയ�ി� നി�് 60 ആ�ി െകാ�് 29.8.2014-െല ജി.ഒ(എം.എസ്) നം 745/2014/ഉ.വി.

ആയി ഉ�രവ് �റെ��വി�. ��ത ഉ�രവി� സ��കലാശാലക� �ാ���്/ഓ�ഡിന�സി�

തദ�സരണമായ േഭദഗതിക� വ��ണെമ�ം നി�േ�ശി�ി��. ഇേത �ട��് സ��ാ�

ഉ�രവ് സ��കലാശാലയി� നട�ിലാ��തിന് 6.12.2014-െല സി�ഡിേ��്

തീ�മാനി�ക�ം അ��കാരം �ാ���് േഭദഗതി നി�േദശം 2015-�ൈല16-െല െസന�്

അംഗീകാരം ന��ക�ം െച�ി��്.

    ആഗ�് 2014-െല സ��ാ��രവ് സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് /ഉേദ�ാഗ���്

ബാധകമാ��തിന് േവ�ി �ാ���് േഭദഗതി വ���തിന് സ��കലാശാല സി�ഡിേ��ം

െസന�ം ഒ�വ�ഷ�ിനകം തെ� െഎക��േപണ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ക�ം

സ��കലാശാലയി� അത് നട�ി� വ��ക�ം െച�ി��്. എ�ാ� നി��ലാ�ണെമ�്

സ��ാ� നി�േ�ശി� ��ഓഫീസ� ത�ിക സംബ�ി�് ഉ�രവിറ�ി 8 വ�ഷ���്

േശഷ�ം �ാ���് േഭദഗതി സംബ�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�. ഇതി� നി�ം ൈദനംദിന

െചല�ക��് സ��ാ�ഫ�ിെന ആ�യി�� സ�വകലാശാല സ��ാ� ഉ�ര�കെള

ത��െട താ�ര����് അ�സരി�് മാ�ം സ�ീകരി�� നിലപാടാണ് ൈകെ�ാ��െത�്

വ��മാണ്.

        10.2.2009-� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് 35043/ബി1/08/ഉ.വി. ന�� സ��ല� �കാരം

സ��കലാശാലകളി� സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിന് സ��ാ� ഉ�ര�ക�ം

നി�േ�ശ��ം �ത�മാ�ം പാലി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി��്. ��ത നി�േ�ശ�ിന് േശഷ�ം

സ��കലാശാല സ��ാ� ഉ�രവ് പാലി��തി� നിേഷധാ�കമായ നിലപാടാണ്

സ�ീകരി��ത്. സ��ാ��ര�കേളാട് ഒേര സമീപനം �ല���തിന് സ��കലാശാല

അധികാരിക� �� െച�േ��താണ്.

 
 
.
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1-10  ജിംേനഷ�ം - സ�വകലാശാല�െട അടിയ�ിര�� പതിേയ�താണ്

 
 
 
.

ജിംേനഷ��ിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരിേ��താണ്.

 
 
 
 
.

     തല�ാന നഗരി�െട �ദയഭാഗ�് �ിതിെച�� േകരള സ�വകലാശാല�െട ഫിസി��

എഡ�േ�ഷ� ഡി�ാ��്െമ�ിെല ജിംേനഷ��ിെ� അവ� വളെര േശാചനീയമാണ്. നിരവധി

�വജന��െട ആശാേക�മായ ഈ ജിംേനഷ��ി� ഒ� പരിശീലകെനേ�ാ�ം നിയമി�ി�ി�

എ�ത് �ധാന അപര�ാ�തയാണ്. ജിംേനഷ��ിെ� ഒ� ഭാഗെ� തറയിെല ൈട�സ്

െപാ�ിെ�ാളി�് ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��. ജിംേനഷ��ിെ� �ന��ാരണ�ി�ം

ഏേകാപന�ി�ം സ�വകലാശാല�െട അടിയ�ിര�� പതിേയ�താണ്. േ�ഡിയം,

ജിംേനഷ�ം ഇവ�െട ഉപേയാഗ�ിനായി െപാ�ജന�ളി� നി�് മാസം 400 �പ വീത�ം

േകരള സ�വകലാശാല വിദ�ാ��ികളി� നി�ം മാസം 200 �പ വീത�ം മ�് �ണിേവ�ി�ിയിെല

വിദ�ാ��ികളി� നി�് മാസം 300 �പ�ം സ�വകലാശാല �ാ�കളി� നി�് വ�ഷം 2410/-

�പ നിര�ി�മാണ് ഫീസ് ഈടാ��ത്. 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� 17,08,800/-

(പതിേനഴ് ല��ി എ�ായിര�ി എ�റ് ) �പയാണ് ഈയിന�ി� ലഭി�ി��ത്.

ജിംേനഷ��ിെ� പരിതാപകരമായ �ിതി�് അടിയ�ിരമായി മാ�ം വ�േ��താണ്.

 

1-11  വ��തല ൈല�റിക� -��കവിതരണം കാര��മമാേ��താണ്.
.

വ��തല ൈല�റികളിെല ��കവിതരണം -സമയപരിധി

േരഖെ���കേയാ ൈഫ� ഈടാ�കേയാ െച��ി�.

േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷ� സമയബ�ിതമ�.

ന�മായത് നിരവധി ��ക��.

ൈല�റികളി� �റെമ നി��വ�െട �േവശനം

നിയ�ിേ��താണ്.

 
 
 
.

��കവിതരണം- സ�വകലാശാലാ നി�േ�ശ�� പാലി�െ���ി�

േകരള സ�വകലാശാല, ൈല�റി �വ��നം സംബ�ി� ൈഗ���് �റം.15 �കാരം

(�.ഒ.നം എ.ഡി.എ.വി.2 13230(1)/12, �.ഒ.നം. എ.ഡി.എ.വി 13230(2)/12 തീയതി

05.07.2012) എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം വിദ�ാ��ിക��ം ൈല�റി ��ക�� 30

ദിവസം ൈകവശം ��ി�ാം. ഇ�കാരം അ�വദി�ാ�� ��ക��െട എ�ം

നി��യി�ി�ി�. 30 ദിവസ�ി��ി� ��കം തിരിെക ന�കാെത ��തായി ��ക��

അ�വദി�ാ�ം വ�വ�യി�. ��കം മ�ാ�ം റിസ�വ് െച�ി�ിെ��ി�, ൈലേ�റിയെ�

�േത�ക അ�മതിേയാ��െട 30 ദിവസം�െട അ�വദി�ാ��താണ്. ��ത നി�േ�ശ�ി�പരി

ൈകവശം ��ി�� ഓേരാ ദിവസ�ി�ം 1 �പ നിര�ി� ൈഫ� ഈടാേ��താണ്.

എ�ാ� സ�വകലാശാല�െട കീഴി�� പഠനവ��കളി� ��ത നി�േ�ശം

�ാവ��ികമാ��ി�. �ണിേവ�ി�ി മലയാളം വിഭാഗം ൈല�റിയി� ഉ��െട ഒ�

 ഡി�ാ��്െമ�് ൈല�റി�ം അ��ാപക�േ�ാ വിദ�ാ��ിക�േ�ാ ��കം ന��േ�ാ�

നി�ിത സമയപരിധി േരഖെ���ാറിെ��ം ആയതിനാ� എ� ൈവകിയാ�ം ൈഫ�

ഈടാ�ാറിെ��ം മലയാള വിഭാഗം േമധാവി�െട 916/17-െല F191 ൈല�റി 1365/17-18

ക�ി� ��ി�ാണി�ി��്. �� ഓഫ് ഡി��സ് എഡ�േ�ഷനി� 102 േപ� വിവിധ

��ക�� തിരിെകെയ�ി�ാ�െ��് ��കം ന�െ���മായി ബ�െ�� ക�ി�ി�െട

റിേ�ാ��ി� പരാമ�ശി�ി��്.
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ൈഗഡ് ��ിെല നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ാതി��ത് വിവിധ ൈല�റികളി� നി�

��ക�� ന�മാ��തിേല�് നയി�ി��്. സ�വകലാശാല െഡപ��ി രജി�ാ�െട

18.01.2005-െല എ.ഡി.എ.വി/1/404/2005 ക�്, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 05.01.2017-െല

ഒ.എ.ഡി 111/8752/17 ക�് എ�ിവ �കാരം ന�െ�� ��ക��െട ബാധ�ത വ��

േമധാവി�ം ൈല�റി ഉേദ�ാഗ��ം സം��മായി ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�ി��്.

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 10.12.2015-െല ഒ.എ.ഡി 111/5654/2015 ക��േഖന, റി�യ� െച��

അധ�ാപക�െട തിരിെക ന�കാ� ��ക�� ബാധ�തയായി റിേ�ാ��് െച�ണെമ�ം

നി�േ�ശി�ി��്. മലയാള വിഭാഗം റി�.അധ�ാപക� �ീ.എ�.സി.ഹരിദാസ� റി�യ�

െച��തി� ��് തിരിെക ഏ��ി�ാ� 205 ��ക��െട ബാധ�തയായി 634140�പ

നി��യി�ി��്. ച�േലഖ എ� ��ക�ി� മാ�ം ഓവ� ഡ� ചാ��ായി (�തിദിനം 1 �പ

നിര�ി� )7720 �പ നി��യി�ി��്. ഇ�യധികം ദിവസം ��കം ൈകവശം ��ി��ത്

ഒഴിവാ�ാ� സ�വകലാശാല വ��് ൈല�റി എ�ിവ നടപടി സ�ീകരി�ി��ി�. അധ�ാപക�

ഇ�ര�ി� ��ക�� ൈകവശം ��ി��ത് മ��വ��് യഥാസമയം ��കം

ലഭി�ാതിരി��തിേല�ം നയി���്. (നിലവി� റി�.അധ�ാപക� �ീ.എ�.സി

ഹരിദാസ� ചില ��ക�� തിരിെക ഏ��ി�തിെന�ട��് ബാധ�ത �ന� നി��യി��

നടപടി സ�ീകരി�വ��.)

േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷ� സമയബ�ിതമായി നി��ഹി�െ���ി�

സ�വകലാശാല െഡപ��ി രജി�ാ�െട 18.01.2005-െല എ.ഡി.എ.വി /1/404/2005 ക� �കാരം

വ��തല ൈല�റികളി� ര� വ�ഷ�ിെലാരി�� �ത�മായ ഭൗതിക പരിേശാധന

നട�ണെമ�് നി��ഷി��. എ�ാ� ഇ�ാര��ി� വിവിധ വ��ക� ��തരമായ വീ�

വ��ിയി��്. മലായള വിഭാഗം ൈല�റിയി� 1991-92-� മാ�മാണ് േ�ാ�്

െവരിഫിേ�ഷ� നട�െ��ത്. തമിഴ്, സം�തം ൈല�റികളി� െവരിഫിേ�ഷ�

നട�െ��ി�ി�. തമിഴ് വിഭാഗം ൈല�റിയിെല ആെക ��ക��െട എ�ം സംബ�ി�്

�ത�തയി�. എസ്.ഡി.ഇയി� 2014 ഏ�ി�-� േശഷം 2017 ഏ�ിലി� മാ�മാണ് ഭൗതിക

പരിേശാധന നട�െ��ത്. ജിേയാളജി വിഭാഗ�ി� 2009-� േശഷം ഭൗതിക പരിേശാധന

നട�െ��ി�ി�.

എ�തി��ാ�� ��ക��െട എ�ം നി��യി�തിെല അപാകത

സ��ല� നം.27855/A3/2000/ H.Ednതീയതി 08.12.2000 �കാരം ന�െ�ട�/േക�പാട്

എ�ിവ ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��േലഷനി�� ��ക��െട 0.5% ആവശ�െമ�ി�

എ�തി��ാ��താണ്. അതായത് ആ വ�ഷം സ��േല�് െച�െ�� ആെക ��ക��െട

0.5% എ�തി�പകരം ശരാശരി ���ി ദിന��െട എ�ം x ഒ� ദിവസം സ��േല�്

െച�െ�� ��ക��െട എ�ം കെ��ി ആയതിെ� 0.5% എ�തി���തിന് സാ��ിക

ശാ�വിഭാഗം �പാ�ശ െച�ി��്. എ�ാ� ഒേര ��കം തെ� വിവിധ ദിവസ�ളി�

സ��േല�് െച�െ�ടാ��് എ�തിനാ� ഇ�ര�ി� എ�തി��ാ��വ

നി��യി�ാനാവി�. ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��േല�് െച�െ�� ��ക��െട ലി�് ത�ാറാ�ി

എ�തി��ാ��വ�െട എ�ം നി��യിേ��താണ്.

ന�െ�� ��ക��� പകരം േഫാേ�ാേകാ�ി സ�ീകരി��� സംബ�ി�്

മലയാള വിഭാഗം ൈല�റിയി� നി� ൈക��ിയവയി� ന�മായ 29 ��ക��� പകരം

േഫാേ�ാേകാ�ി ബയ�െച�് റി�.അധ�ാപക� �ീ.എ�.സി ഹരിദാസ� ലഭ�മാ�ിയി��്.

എ�ാ�

1. തിരിെക ന�കാ�� ��ക��� പകരമായി േഫാേ�ാേകാ�ി സ�ീകരി�ാം എ� വ�വ�

സ�വകലാശാല ച��ളിേലാ/ൈഗഡ് ��ിേലാ സ��ാ� നി�േ�ശ�ളിേലാ നിലവിലി�.

2. ന�മായ ��ക��െട വില 5 വ�ഷം കഴി�േ�ാ� ഇര�ി�� രീതിയി�� �ക സ�വീസ്

ചാ��് എ�ിവ േച��ാണ് ഈടാ�ി വ��ത്. ��ത ��ക�� െപാ�വിപണിയി�

ലഭ�മാേണാ എ�� നി��യി�ി�ി�.
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3. േഫാേ�ാേകാ�ി സ�ീകരി��ത് േകാ�ി ൈറ�് സംബ�മായ ���ളിേല�ം

�സാധക�െട അവകാശം സംബ�ി� നിയമ���ളിേല�ം നയിേ��ാം.

4. ഭാവിയി� വില�ടിയ ��ക��� പകരം േഫാേ�ാേകാ�ി തിരിെകെയ�ി��

�ിതിവിേശഷം സംജാതമാേയ�ാം.

5. േമ� കാര��� പരിഗണി�് സ�വകലാശാലാതല�ി� ഉചിതമായ തീ�മാനം

ൈകെ�ാേ��താണ്.

ന�മായ ��ക��

സ�വകലാശാല ലഭ�മാ�ിയ ഫയ� �കാരം വിവിധ വിഭാഗ�ളി� നി� ന�മായി��

��ക��െട എ�ം �വെട േച���.

�മ

നം.
വിഭാഗം

ആെക ��ക��

(31.03.2018 വെര)

ന�മായ

��ക��

അവസാനം േ�ാ�്

പരിേശാധന

നട�ിയ തീയതി

1
�� ഓഫ് ഡി��സ്

എഡ�േ�ഷ�
24564 1003 ഏ�ി� -െമയ് 2014

2. ഹി�ി 13449 370 12.04.2018

3. ഹി�റി 12374 884 31.03.2018

4. ഐ.എം.െക 13094 130 ലഭ�മ�

5.
ക��ണിേ�ഷ�സ്

േജ�ണലിസം
5170 115 20.10.2016

6. െകാേമ�് 1867 1 03.01.2016

7. ജിേയാളജി 5057 34 2009

8. െഡേമാ�ഫി 7357 4 2018 മാ��്

9. െപാളി�ി�� സയ�സ് 21379 97 24.04.2018

10. ൈസേ�ാളജി 7844 70 11.01.2016

11. �േവാളജി 5873 3 30.11.2017

12.
ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ�

സയ�സ്
4973 90 ലഭ�മ�

13. നാേനാ സയ�സ് 909 1 ലഭ�മ�

14. എഡ�േ�ഷ� 18568 3370 12.04.2018

15. ഫിേലാസഫി 3994 - ഏ�ി� 2017

16. മ�സി�് 2766 5 12.04.2018

17. മാ�മാ�ി�് 7586 31 30.11.2017

18. �ാ�ി�ി�് 10374 5 20.11.2017

19. േസാേഷ�ാളജി 8630 7 12.03.2018

20. ഇം�ീഷ് 5275 16 01.12.2017

21.
ക��േ�ഷണ� ബേയാളജി

& ബേയാ ഇ�ഫ�മാ�ി�്
3186 10 04.12.2017

22. ബേയാ െകമി�ി 3795 8 30.04.2017

23. ലിംഗ�ി�ി�് 14250 48 04.12.2017

24. അറബിക് 8115 24 05.12.2017

25. ഒ�േ�ാ ഇലേ�ാണി�് 2957 3 04.12.2017

26. ഫിസി�് 7612 97 06.12.2017

27. ഇ�ാമിക് �ഡീസ് വ��മാ�ിയി�ി� 34 ലഭ�മ�

28. ക���� സയ�സ് 4441 - 11.12.17

29. ഫ�ച�� �ഡീസ് 4519 7 11.12.2017
30. ജ��� 264 50 ലഭ�മ�

31. റഷ�� 204 105 12.04.2018

32. തമിഴ് ഏകേദശം 30000 1769 ലഭ�മ�

33. ബേയാെടേ�ാളജി 2836 - ലഭ�മ�

34 ി ് 15800 135
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34. ഇ�േണാമി�് 15800 135 ലഭ�മ�

35. ഐ.സി.െക.എസ് 12200 623 ലഭ�മ�

36. േബാ�ണി 9559 - ലഭ�മ�

37. െകമി�ി വ��മാ�ിയി�ി� 163 ലഭ�മ�

38.
അക�ാ�ിക് ബേയാളജി &

ഫിഷറീസ്
വ��മാ�ിയി�ി� 541 ലഭ�മ�

39. മലയാളം 75000 21 1991-92

40. സം�തം 17000 വ��മാ�ിയി�ി� 1996

അധ�ാപക�ം വിദ�ാ��ിക�ം ൈക��� ��ക�� യഥാസമയം തിരിെക

എ�ി�ാതിരി��തിെനാ�ം ൈല�റി�െട �വ��ന�ളി� ��കം ന�െ���

തര�ി�� ജാ�ത�റവ് സംഭവി�ി��്. ഉദാഹരണമായി, മലയാള വിഭാഗം ൈല�റിയി�

�റെമ നി�� വ��ിക� �േവശി�തായി 18.02.2016-� അസി��് ൈലേ�റിയ�

വ��മാ�ിയി��്.

ഓഡി�് നി�േ�ശ��

1. സമയപരിധി, ഓവ� ഡ� ൈഫ� എ�ിവ സംബ�ി� സ�വകലാശാല നി�േ�ശ��

വ��തല ൈല�റികളി� പാലി�െ���െവ�് ഉറ�വ�േ��താണ്.

2. വിദ�ാ��ിക��് �ാ��� സ��ിഫി��്, ഹാ� ടി��് എ�ിവ ലഭ�മാ��തി� ��്

ൈല�റിയി� നി�� േനാ ഡ�സ് സ��ിഫി��് ഉറ�വ��ക.

3. അധ�ാപക�ം ഇതര ജീവന�ാ��ം ന�കിയിരി�� ��ക�� യഥാസമയം

തിരിെകെയ��െവ�് നിരീ�ിേ��താണ്.

4. േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷ� സംബ�ി� സ�വകലാശാല നി�േ�ശ�� പാലിേ��താണ്.

5. വിരമി�� അധ�ാപക അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ബാധ�തയി� തിരിെകെയ�ാ�

��ക��െട �ല�ം ഉ�െ����� സംബ�ി� നി�േ�ശം പാലിേ��താണ്.

6. വിവിധ ൈല�റികളി� നി�ം ന�മായ ��ക�� തിരിെക ലഭി��തി� നടപടി

ൈകെ�ാേ��താണ്.

7. തിരിെകെയ�ാ� ��ക�ളി� എ�തി��ാ��വ�െട എ�ം ശാ�ീയമായി

നി��യിേ��താണ്.

8. മലയാള വിഭാഗ�ി� ലഭ�മാ�ിയി�� ��ക��െട േഫാേ�ാേകാ�ി സ�ീകരി���

സംബ�ി�് നിയമവിദ�ധ�െട അഭി�ായം േതേട�താണ്.

9. ൈല�റി�െട �വ��നം �ണിേവ�ി�ി നി�േ�ശ�����തമായി നി�വഹിേ���ം

�റേമ നി�� വ��ിക�െട �േവശനം സംബ�ി� നി�േ�ശം പാലിേ���മാണ്. ഈ

വിഷയം സംബ�ി�് �പീകരി� സ�ക�ി�ി�െട �വ��നം സമയബ�ിതമായി

നി��ഹിേ��താണ്.

 
 
 
...
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1-12  ഭാഷ�ം സ�വകലാശാല�ം പരിഹരി�ാനാവാ� ന��ളവാ�ിയ ഒ�പതാം േവാള�ം മലയാള

മഹാ നിഘ�

ആയിരം �തിക� അ�ടി� േശഷം, അപാകതക� കാരണം ഒ�പതാം

േവാള��ിെ� വി�പന നി��ി വ�െ��.

നിഘ� ത�ാറാ��തിന് േവതനം, അ�ടിെചല�ക�, ഓഫീസ് സംവിധാനം

എ�ീയിന�ളി� െചലവഴി�െ��ത് ഭീമമായ �ക

�ധാനമ�ി, �ഥമാ��ാപക�, �ട�ിയ �ധാനെ�� പദ�� നിഘ�വിലി�.

വ�ാകരണ�ി�ം നിരവധി പിഴ�ക�

�ിരം എഡി�െറ നിയമി�ി�.

മഹാനിഘ� ത�ാറാ��തി�� നി�േ�ശ�� അട�ിയ മാന�� നിലവിലി�

ഭാഷാമഹത�ം െവളിെ��േ��ിയി�� നിഘ� മലയാള�ിെ� യശ�ി�

മ�േല��ി�.

 
 
 
.

    േകരള സ��കലാശാല മലയാളം െല�ി�� വിഭാഗം 2009 �ത� 2015 വെര�ളള

കാലയളവി� ത�ാറാ�ിയ �ഹത് ��മാണ് ഒ�പതാം േവാള�ം മലയാള മഹാ നിഘ�.

എ�ാ� ഈ ��ം ത�ാറാ�ിയതി� സംഭവി� പിഴ�ക� 9-ാം േവാള��ിെ� വി��ന

���മാ�ം നി��ിെവ��തിേല�് നയി�. എ��ി�ി�ാ� വാ�ക�, അ���മായി

ബ�െ�� ����, പദം സ�ീകരി�തിെല ����, വ�ാകരണ ����, ഉദാഹരണം,

ൈശലിക�, പഴെ�ാ�ക� എ�ിവ ന�കിയതിെല പിഴ�ക�, പദനി��ി�മായി ബ���

����, അകാരാദി �മ�ിെല പിഴ�ക�, വിചി� ചി���, അ�രെ��ക�, എതി�

�ചനയിെല ���� എ�ി�െന�� പിഴ�ക� സംഭവി�ി��തായി സ��കലാശാല

നിേയാഗി� സമിതി (െ�ാഫ.സി.ആ� �സാദ്, െ�ാഫ. മീന. �ി. പി�, േഡാ.ഷിഫ)

��ി�ാണി�ി��്.

ഒ�പതാം േവാള�ം മഹാനിഘ� ത�ാറാ��തി� സംഭവി� അപാകതകളിേല�് നയി�

���� �വെട േച���വയാണ്.

1. ഒ�പതാം േവാള��ി� �ിരം എഡി�റി�
 

ല�ിേ�ാ�ഫിയി� ധാരണ�ളള ഒ� �ിരം എഡി�െറ നിയമി�ാെത സ�വകലാശാലയിെല മ�

വിഭാഗ�ളിെല (ഉദാഹരണം- മലയാളം) അ��ാപക��് താ��ാലിക �മതല ന���

രീതിയാണ് നിലനി�ത്.
 

 

2. നിഘ� നി��ാ��ിനാവശ�മായ ഒ� ൈക��കം (Manual) ഇ� വെര വിഭാഗ�ി�

ത�ാറാ�െ��ി�ി�.
 

�ീ.�രനാ� ���പിളള ത�ാറാ�ിയ ഒ�ാം േവാള��ിെ� ആ�ഖമാണ് ഇേ�ാ�ം

ആധികാരിക േരഖയായി �ട��ത്. മലയാള മഹാ നിഘ� മ� നിഘ�കളി� നി�് ഏെത�ാം

കാര��ളി� േവറി� നി���, അതി� േലഖനം സ�ീകരി�േ�ാ� ��ിേ�� കാര���

എെ��ാം ഉദാഹരണ�� ��ിേ�� കാര��� കാര��� എെ��ാം �ട�ിയ നിഘ�

നി��ാണ�ിെല ��മായ കാര��� വ��മാ�� ഒ� ൈക��കം ത�ാറാേ��ത്

ആവശ�മാണ്.
 

3. മതിയായ പരിശീലന�ിെ� അഭാവം
 

നിഘ� നി��ാണം, മഹാ നിഘ� നി��ാണം എ�ിവ സംബ�ി�് ആവശ�മായ പരിശീലന

�ാ�ക� �മീകരി�െ��ി�ി�.
 

4. താ��ാലിക നിയമന��
 

താ��ാലികാടി�ാന�ി� നിയമനം ലഭി��വ��് ഒ� വാല��ിെ�െയ�ി�ം
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���ീകരണ�ി� ���മായി പെ���ാ� കഴിയാ�ത് അപാകതകളിേല�് നയി�ി��്.
 

5. ഇതരഭാഷകളിെല �ാവീണ�ം
 

തമിഴ്, ക�ട, സം�തം, അറബി�്, ഇം�ിഷ് �ട�ിയ ഭാഷകളി� �ാവീണ��ളളവെര

നിയമി�ി�ി�.
 

6. ഇതര ധനസഹായം
 

മഹാ നിഘ�വിെ� �സ�ി�ം സവിേശഷത�ം വ��മാ�ി �.ജി.സി. േപാ�ളള

�ാപന�ളി� നി�് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാമായി��ി�ം ആയത് പരിഗണി�െ��ി�.
 

7. നിഘ� വി�പന�ളള പ�തി ത�ാറാ�െ��ി�ി�.
 

8. പഴയ േവാള��� കാലാ��തമായി പരി�രി�ി�ി�.
 

9. നിഘ� ഡിജി�� �പ�ിേല�് മാ�െ��ി�ി�.
 

10. വിേദശി മലയാള സംഘടനകളി� നി�് സാ��ിക സാേ�തിക സഹായ�� ലഭി�ാ�ളള

സാ��ത പരിേശാധി�െ��ി�ി�.
 

11. നിഘ� നി��ാണ�ി�പേയാഗി� കെ��� പക��ക� ���മായി ��ി�െ��ി�ി�.

    മലയാള മഹാ നിഘ� ഭാഷാപ�ിത�െട�ം സാധാരണ�ാ�െട�ം �� പതി�� നിഘ�

ആയതിനാ� അതിെല പിഴ�ക� വ�ം തല�റ�് ഉ��െട േദാഷകരമാണ്. എ�ാ േവാള��ം

�സി�ീകരി� കഴി�ാ� മാ�േമ പരി�രണം സാ��മാ� എ�് �ന���ണം െച� ഒ�ാം

േവാള��ിെ� ആ�ഖ�ി� പരാമ�ശി�ി��്. 1967-� ഒ�ാം േവാള�ം �സി�ീകരി�െവ�ി�ം

2015-� മാ�മാണ് ഒ�പതാം വാല�ം �സി�ീകരി�ിരി��ത്. 1965-� �സി�ീകരി� ഒ�ാം

േവാള��ി� േപാ�ം �ന���ണമ�ാെത പരി�രണം ഇ� വെര നട�ി�ി�. നിഘ�വിെ�

വിവിധ വാല��� ഇനി�ം ത�ാറാ�െ�ടാ��്. ആയതിനാ� ദശാ���� േശഷം മാ�േമ

നിലവിെല �ിതിയി� ഈ വാല�ം പരി�രി�െ��ക��.

നിലവി�, ഒ�പതാം വാല��ി� വ� േപായ എ�ാ �റ�ക�ം പരിഹരി�് �തിയ വാല�െമ�

നിലയി� �സി�ീകരി��താ�ം ഉചിതം. ആയ� സംബ�ി�് സ�വകലാശാല ഉചിതമായ

തീ�മാനം ൈകെ�ാേ��താണ്.

ന�ം/ന�ബാധ�ത

1. നിഘ� അ�ടി� �സി�ീകരി��തിന് 358995 �പ (അേന�ഷണ �റി�് നം. 2, തീയതി

13.02.2019-ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി) െചലവഴി�െ��ി��്. ആയത് നിഘ� ത�ാറാ�ിയവരി�

നി�് ഈടാേ��താണ്. എ�ാ� ��ത െചലവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2. ശ�ളം, േവതനം, �ി.എ. ഇന�ളി� 2009 �ത� 2015 വെര െചലവഴി�െ�� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മ�. ഓഡി�് അേന�ഷണ �റി�് നം. 2 /2017-18 മലയാളം െല�ി�� തീയതി.

13.02.2019 �കാരം ആരാ�ി�ം േവതനമായി ന�കിയ �ക�െട വിശദാംശം ലഭി�ി�ി�.

3. നിഘ�വിെ� ഒ� �തി�െട വി��ന വില 900 �പയാണ്. അ�ടി�െ�� 1000 �തികളി�

66 എ�ം മാ�മാണ് വി��െ��ത്. 934 x 900 = 840600 �പ ലഭി�ാ�ളള സാ��ത

ന�െ��.

4. േ��ഭാഷ പദവി ലഭി� മലയാള ഭാഷ�് അ��മായി മഹാ നിഘ�

�സി�ീകരി�െ��തി�െട സംഭവി� ന�ം േരഖെ���ാ��ത�.

 

...
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1-13  സ��കലാശാല ൈലേ�റിയ�മാ�െട അനധി�ത �ാന�യ�ം

 
 
 
 
.

�.ജി.സി മാനദ��� പാലി��ി�

.
        േകരള സ��കലാശാല �ാ���് ,അധ�ായം 4 ഭാഗം -I �കാരം അധ�ാപകെരാഴി�� എ�ാ

സ��കലാശാല ജീവന�ാ��ം അധ�ായം 4-� പറ�� േസവന വ�വ�ക�ം ൈല�റി

ജീവന�ാ��് െക.എസ്.ആ�, െക.എസ്.എസ്.ആ� എ�ിവ �കാര�� വ�വ�ക�മാണ്

ബാധകം. (ആ��ി�ി� 2) അധ�ായം - 4 -െല ഭാഗം II ആ��ി�ി� 7 അ�സരി�് സ��കലാശാല

അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ശ�ളനിര�്, േയാഗ�ത, നിയമന രീതി എ�ിവ ഓ�ഡിന�സ്

വ�വ� െച�ം �കാരമാണ്. അതിനാ� സ��കലാശാല ൈലേ�റിയ�മാ�െട നിയമന�ം

�ാന�യ��ം േയാഗ�ത�ം ശ�ളനിര�ം 1978-െല ഓ�ഡിന�സ് അധ�ായം XVII-�

നി��ഷി�ം �കാരമാണ് നട��ത്. �ാ���ി� േഭദഗതി വ��� പ�ം മാ�േമ ��ത

നിയമന രീതി, േയാഗ�ത, േസവന വ�വ� �തലായവയി� മാ�ം വ��വാ� കഴി�.

        സ��കലാശാലയി� ഓ�ഡിന�സ് �കാരം ൈല�റി സയ�സി� ബി�ദ

േയാഗ�ത��വെര ൈല�റി അസി��ായി നിയമി�ക�ം െട�ി�� അസി��്, റഫറ�സ്

അസി��് , അസി��് ൈലേ�റിയ� േ�ഡ് II, ൈല�റി സയ�സി� മാേ��് ബി�ദ�ം

ഒരംഗീ�ത ൈല�റിയി� ��് വ�ഷം േസവനം ���ിയാ��വ��് �ാന�യ��ി�െട

അസി��് േ�ഡ് I, ൈല�റി സയ�സി� മാേ��് ബി�ദ�ം ഒരംഗീ�ത ൈല�റിയിെല

െ�ാഫഷണ� ത�ികയി� ��് വ�ഷെ� േസവന പരിചയം ഉെ��ി� െഡപ��ി

ൈലേ�റിയ� എ�ി�െന �ാന�യ�ം ന��ക�മാണ് െച��ത്.

     2010 �.ജി.സി റ�േലഷ�സി� നി� ക�ഷി�� േയാഗ�ത��വ��് േനരി��

നിയമന�ി�െടയാണ് അസി��് ൈലേ�റിയ� എ� ത�ികയിേല�് �.ജി.സി.നിര�ി�

നിയമനം നടേ��ത്. ��ത ത�ികയി� നാല് വ�ഷം ���ിയാ�ി പി.എ�്.ഡി. േയാഗ�ത

(ൈല�റി സയ�സി�) ഉെ��ി� അസി��് ൈലേ�റിയ� സീനിയ� െ�യി�

�ാന�യ�ം ലഭി�ം. അസി��് ൈലേ�റിയ� സീനിയ� െ�യിലി� അ�് വ�ഷം

���ിയാ�ി �ാന�യ��ി� �.ജി.സി നി��ഷി�� ആവശ�മായ മ�് േയാഗ�തകെള�ാം

(എഡിപി േ�ാ�, റി�ഷ� േകാ�് �തലായവ) ഉ� പ�ം െഡപ��ി ൈലേ�റിയനായി

�ാന�യ�ം ലഭി�ം. എ�ാ� �ാന�യ�ം �.ജി.സി റ�േലഷ� അ�സരി�� ഒ�

െസല�� ക�ി�ി�െട െതരെ���ിെ� അടി�ാന�ിലായിരി�ം.

        േകരള സ��കലാശാലയിെല ൈല�റി അസി��മാരി�, േസവന�ി� �േവശി�േ�ാ�

ഉ�േതാ/േസവനകാല�് ആ��ി�േതാ ആയ �.ജി.സി േയാഗ�ത��വ��് റഫറ�സ്

അസി��് ത�ികയി� നി�ം അസി��് ൈലേ�റിയ� േ�ഡ് II ആയി �ാന�യ�ം

ലഭി�� �റ�് സ��കലാശാല �.ജി.സി െ�യി� ന�കിവ��. �ീ.വി.ശശി�മാ� അസി��്

ൈലേ�റിയ� �.ജി.സി െ�യി� ലഭി��തിനായി WP (C) 104/05 dated 02.03.05. �കാരം

ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�ക�ം േകാടതി അേ�ഹ�ിെ� �ാന�യ�ം സംബ�ി�്

ഉചിതമായ തീ�മാനെമ��വാ� സ��കലാശാലേയാട് ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��. എ�ാ�

സ��കലാശാല േമ� േകാടതി ഉ�രവിെ� �വട് പിടി�് സ��കലാശാലയിെല �.ജി.സി

േയാഗ�ത�� അസി��് ൈലേ�റിയ� േ�ഡ് II ജീവന�ാ��് 23.07.2005 �ത� �.ജി.സി

െ�യി� ന�കിവ��. 03.07.2009-െല എ.ഡി.എ.5.2/170/09-ാം ന�� സ��കലാശാല

ഉ�രവി� സി�ഡിേ��് തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി� NET/PhD േയാഗ�ത��

ൈലേ�റിയ�മാ��് �.ജി.സി െ�യി� ന�കിവ��. എ�ാ� നാളി�വെര സ��ാരി�

നി�ം േമ��രവിന് അംഗീകാരം േനടിയി�ി�.

        �ണിേവ�ി�ി �ാ�സ് ക�ീഷ� 23.07.2018-� േകരള സ��കലാശാല രജി�ാ��്

ന�കിയ എഫ്. 28-2/2018-ാം ന�� (PS/MHRD) ക�ി� അസി��് ൈലേ�റിയ� ത�ിക

ഒ� �ാന�യ� ത�ികയെ��് വ��മാ���്. അസി��് ൈലേ�റിയ� ത�ിക�്
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�.ജി.സി നി��ഷി�ം വിധ�� േയാഗ�തക�, നിയമന രീതി, ശ�ളനിര�് എ�ിവ

ഉ�െ���ി 1978-െല േകരള �ണിേവ�ി�ി ഓ�ഡിന�സ് േഭദഗതി വ��ിയി�ി�. നിലവി�

സ��കലാശാലയി� ആറ് േപരാണ് �.ജി.സി െ�യിലി� അസി��് ൈലേ�റിയ�

ത�ികയി� േസവനമ��ി��ത്. വിശദാംശം �വെട

1. േഡാ.അജി�മാരി.�ി, അസി��് ൈലേ�റിയ�

2.േഡാ.ആശ.ബി, അസി��് ൈലേ�റിയ�

3. േഡാ. േഹമച�� നായ�.ജി, അസി��് ൈലേ�റിയ�

4. �ീമതി.ഷീബ.ബി.എസ്, അസി��് ൈലേ�റിയ�

5.�ീ.�േര� �മാ�.െക, അസി��് ൈലേ�റിയ�

6. േഡാ.ജലജ�മാരി.സി, അസി��് ൈലേ�റിയ�

        U.O No. Ad.Av. 2/170(2)/09 dated 22.02.2012 �കാരം േമ� ൈലേ�റിയ�മാ��്

(പി.എ�്.ഡി േനടിയവ��് ) അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�ം ന�കിയി��്. അസി��്

ൈലേ�റിയ� ത�ികയിേല�് �.ജി.സി നി��ഷി�ം �കാര�� നിയമനം

ലഭി��വ��ാണ് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�് ന���തി�ം �ാന�യ�ം ന���തി�ം

�.ജി.സി നി�േ�ശി�ി��ത്.

    േകരള സ��കലാശാലയിെല ൈല�റി ജീവന�ാ��് �.ജി.സി െ�യി�

ബാധകമാ��െ��ി�, അവ�െട നിയമനം, േയാഗ�ത, �ാന�യ�ം, ത�ിക നി��യം,

േസവന വ�വ�ക� എ�ിവ �.ജി.സി റ�േലഷ� �കാരമാ�ി ഓ�ഡിന�സ്

�റെ��വിേ���ം �ാ���് േഭദഗതി വ�േ���മാണ്. �ാ���് േഭദഗതി നട�ിലാ��

തീയതി �ത� മാ�മാ�ം ��ത േസവന േവതന വ�വ�ക� ബാധകം.

        നിലവി� സ��കലാശാല ��ാ���് �കാരം ൈല�റി അസി��ായി നിയമനം

േനടിയവ��് ഓ�ഡിന�സ് വ�വ� �കാരം അസി��് ൈലേ�റിയ�മാരായവ��് �.ജി.സി

െ�യി� ഓ��് െച��തി�ം/അേപ�ി��തി�ം, �.ജി.സി റ�േലഷ� �കാര�� ����

ഇ��ിെമ�ക� അ�വദി��തി�ം സ��ാരിെ�േയാ �.ജി.സി�െടേയാ അംഗീകാരം /

സാ�കരണം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി� �.ജി.സി റ�േലഷ�ം സ��കലാശാല

��ാ���ി�ം വി��മായ േമ� നടപടിക� നി��ലാേ����്.

 

1-14  ചര�േസവനനി�തി അടവാ�ിയതിെ� േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�

     (I) സ��കലാശാല�െട 13.07.2017-െല FO/GST/2017 സ��ല� �കാരം സ�വകലാശാല േ�ഡിയം

വിവിധ ആവശ����ായി ന��േ�ാ� 2017 �ൈല മാസം �ത� ചര�് േസവന നി�തി (18%)

ഈടാ�ി വ���്. ഈയിന�ിെല �ക നി�തി വ��ി� അട�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാ�ളള

12.06.2018-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� ന�� 8/2017-18/PE-ന് മ�പടിയായി ഓേരാ മാസ�ം ജി.എസ്.�ി

ഇന�ി� ഈടാ�� �ക�െട െച�് സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��് ന��കയാണ്

െച��െത�ം 2017-18-� ആെക 148590/- �പ�െട െച�് ന�കിയി�െ��ം അറിയി�ി��്. ��ത

�ക നി�തി വ��ി� ഒ��ിയതിെെ� വിശദാംശ�� ആവശ�െ�� െകാ�് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��്

08.02.2019-ന് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് (നം.27/2017-18) നാളി� വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ചര�് േസവന നി�തിയിന�ി� 2017-18 വ�ഷം അടവാ�ാ�ളള �ക�െട വിശദവിവരം �വെട

േച���.

 

.
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�മ ന�� മാസം െച�് ന��/തീയതി �ക

1 �ൈല 679999 തീയതി 05.08.2017 9540

2 ആഗ�് 928402 തീയതി 13.09.2017 8802

3 െസ�ംബ� 928418 തീയതി 09.10.2017 17532

4 ഒേ�ാബ� 928452 തീയതി 04.11.2017 27450

5 നവംബ�

731925 തീയതി 11.12.2017

662191തീയതി 31.102017

715713തീയതി 28.112017

33354

6 ഡിസംബ� 494838തീയതി 04.01.2018 5868

7 ജ�വരി 494853തീയതി 03.02.2018 20034

8 െഫ�വരി 494887തീയതി 01.03.2018 15120

9 മാ��് 494930തീയതി 06.04.2018 10890

ആെക 148590

     (II) േകരള സ�വകലാശാല െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സി�ളള െസന�് ഹാ� വാടക�് ന�കിയതി�െട

ലഭ�മായ വ�മാന�ി� നി�് ജി എസ് ടി ഇന�ി� (18% നിര�ി� 01.07.2017 �ത� �ാബ��ം)

അടവാേ�� 90000/- �പ അടവാ�ിയതിെ� േരഖക� ആവശ�െ�� െകാ�ളള 12.03.2019-ന് 134/2017-

18ാം ന�� ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ

നം.
ക�മ�/ േ�ാ�ാം

വാടക, െക.�.എഫ്

െചലാ�, തീയതി

ജി.എസ്.ടി

@ 18%
ആെക

1
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, പി.ഡ��.ഡി

ഡിവിഷ�, തി�വന��രം

35000/-

114574/27.09.2017

6300/- 41300/-

2 േബബി േജാ� ഫൗേ�ഷ�

70000/-

153066/

15.11.2017

12600/- 82600/-

3
ഇ��� കൗ�സി� േഫാ� ക�ചറ�

റിേലഷ�സ്, ഗവ. ഓഫ് ഇ��

21250/-

10245/23.11.2017

3825/- 25075/-

4
െസ�് േമരീസ് െറസിഡ�ഷ�� െസ���

��, �ജ�ര

42500/-

166726/

11.12.2017

7650/- 50150/-

5

ഡയറ��, േ��് ഇ��ി���് ഓഫ്

എ�ൈസേ�ാപീഡിക് പ�ിേ�ഷ�സ്,

തി�വന��രം

21250/-

11643/25.01.2018

3825/- 25075/-

6 ൈടം കി�സ് �ീ ��, തി�വന��രം

1,12,500/-

201335/

26.02.2018

20250/- 132750/-

7 ജനറ� െസ��റി, എ.െക.പി.സി.�ി.എ

70,000

202006/

28.02.2018

12600/- 82600/-

8 � �ിംഗ് േ�ാസം ��, തി�വ��രം 42500/-

218929/26.03.2018

7650/- 50150/-
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9 ക�വീന�, ൈവ.എം.സി.എ സബ് റീജിയ�

42500/-

218929/

26.03.2018

7650/- 50150/-

10
�ീ.സി�ിഖ് എം., റിസ�ഷ� ക�ി�ി

ക�വീന�, മ�വ�ഷ സ��

42500/-

221605/31.03.2018

7650/- 50150/-

ആെക 500000/- 90000/- 590000/-

 
 
 

1-15  എ�േഡാ�െമ�് ഫ�്

 
 
 
 
 
 
.

എ�േഡാ�െമ�് വിതരണം 2010-ന് േശഷം നട�ായി�.

ബാ�് നിേ�പ���് ലഭി��ത് �ഷറിയിേലതിേന�ാ� �റ�

പലിശ

 
 
 
 
 
.

1) 2010-ന് േശഷം എ�േഡാ�െമ�ക� വിതരണം െച��ി�.

േ�ാള�ഷി�ക�, െമഡ�ക�, െഫേ�ാഷി�്, െമേ�ാറിയ� ല�േച�് �ട�ി വിവിധ

ഇന�ളായി ഇ��േറാളം എ�േഡാ�െമ�് അവാ��കളാണ് സ�വകലാശാലയി�

നിലവിലിളളത്. വിവിധ വ��ിക�, ��ക�, �ാപന�� സ�വകലാശാല�് ന�കിയ

േകാ��സ് �ക സ�വകലാശാല �ിര നിേ�പമാ�ി നിേ�പകരി� നി�ം പലിശ

വിദ�ാ��ിക��് ന���തി� േവ�ി എ�േഡാ�െമ�് അ�ൗ�ി� നിേ�പി�.

ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 6/11.12.2018ന് ന�കിയ മ�പടി �കാരം 2010 വെര�ളള

എ�േഡാ�െമ�ക�െട വിതരണം ���ിയായതാ�ം 2011, 2012 വ�ഷ�ളിെല

എ�േഡാ�െമ�കെള സംബ�ി�� േജാലിക� നട� വ��താ�ം അറിയി�ി��്.

വിദ�ാ��ിക�െട പഠനം കഴി�് വ�ഷ�� കഴി�ി�ം എ�േഡാ�െമ�ക� വിതരണം

െച�ാതിരി��ത് എ�േഡാ�െമ�ക� �ാപി�ിരി��തിെ� ല��ം ൈകവരി�ാ�തിന്

�ല�മാണ്. വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ളള അംഗീകാര�ം േ�ാ�ാഹന�മായി ഏ�െ���ിയി�ളള

എ�േഡാ�െമ�ക� സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തി�ളള ഊ�ജിത�ം

കാര��മ�മായ നടപടിക� സ�വകലാശാല അധികാരിക�െട ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാേക�താണ്.

2) എ�േഡാ�െമ�ക� �ഷറി നിേ�പമാ�ാ��താണ്

പഠനരംഗ�് മികവ് �ല��� വിദ�ാ��ികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് വ��ികേളാ

�ാപന�േളാ ആരംഭി� നിരവധി എ�േഡാ�െമ�ക� സ�വകലാശാലയി� നിലവി��്.

എ�േഡാ�െമ�കളി� നി�് ലഭി�� പലിശ�െട 50% േകാ��സ് ഫ�ിെനാ�ം ��ിേച��്

പ�് വ�ഷ�ിെലാരി�� േകാ��സ് �ക ��േ��താണ്. SBI �െട വിവിധ �ാ�കളി�ം

ഇ��� ബാ�ി�മായി 75 നിേ�പ�� സ�വകലാശാല പരിപാലി���്. ഒ� വ�ഷ

കാലാവധി ഉളള നിേ�പ���് 6.75% �ത� 7% വെര�ം 3 വ�ഷ കാലാവധിയി�

നിേ�പി�ിരി��തിന് 7.25% �ത� 8.25% പലിശ�ം മാ�മാണ് ലഭി��ത്. എ�ാ�

�ഷറിയി� ആണ് ��ത �ക നിേ�പി��ത് എ�ി� 21.02.2017െല G.O(P)25/2017Fin

ഉ�രവ് �കാരം 1 വ�ഷ കാലാവധിേയാ അതി� ��തേലാ ഉളള നിേ�പ���് 8.5% പലിശ

ലഭി�മായി��.

�ഷറി നിേ�പമാ�ാ�ത് സംബ�ി� ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

�വെട േച��� കാര��� പരാമ�ശി�ി��്.

1
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1. സ�വകലാശാല�് �ഷറിയി� ഒ�ി� ��ത� ടി.എസ്.ബി അ�ൗ� ഉ�തിനാ�

എ� േഡാ�െമ�് െഹ ഡി� മാ�മായി അ�ൗ�് �ട�ാ� അ�വദി�കയി�.
 

2. പലിശയായി ലഭി�� �ക എസ്.ബി.എയി� നിലവി�� എ�േഡാ�െമ�് അ�ൗ�ിേല�്

മാ�ിയിേട�ി വ�ം. ആയത് കാലതാമസ�ിനിടയാ�ം.
 

എ�ാ� േമ� മ�പടി സാ�കരി�� ഉ�ര�കേളാ ക�ിടപാ�കേളാ േരഖകേളാ ഒ�ം തെ�

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എ�േഡാ�െമ�് േകാ���ക��് ��ത� പലിശ ലഭി�� �ഷറി

നിേ�പ�� ആ��തി�ളള ഉചിതമായ തീ�മാന�� െെകേ�ാേ��താണ്.

 

1-16  േകരള സ��കലാശാല േകാേളജ് വികസന സമിതി�െട പണമിടപാട് വ��ിഗത

അ�ൗ�ി�െട

 
 
 
 
 
.

�.ജി.സി.നി�േ�ശ�� ���മാ�ം പാലി�ി�ി�.

�ാപന�ിെ� പണമിടപാട് വ��ിഗത അ�ൗ�ി�െട –
നിയമവി��ം.

 
 
.
  

.

1.16.01.�ാപന�ിെ� പണമിടപാട് വ��ിഗത അ�ൗ�ി�െട – നിയമവി��ം

.

        വനിതാേഹാ�� നി��ാണ�ി�ം �േപാ��സ് ഇ��ാ��ച� വികസന�ി�ം

േകാേള�ക��് �ജിസി സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ാ��്. ��ത സാ��ിക സഹായം

ലഭി� േകരള സ�വകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�കളി� സിഡിസി ഡയറ��

േനാഡ� ഓഫീസറായ ഒ� ക�ി�ിയാണ് ' On the spot evaluation ' നട�ി റിേ�ാ��്

�ജിസി�് ന���ത്. ഇ�രം �ല�നി��യ�� നട��തിന് �പീകരി�� ക�ി�ി

അംഗ��െട യാ�ാബ�, േഹാണേററിയം, താമസെചലവ് എ�ിവ ആദ�ം സ�വകലാശാല

ഫ�ി� നി�് ���റായി അ�വദി�ക�ം പി�ീട് �ജിസിയി� നി�് 'റീ ഇംേബ�് ' െച�്

കി�� �റ�് േകരള �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� അടവാ�ി �മീകരി�ക�ം െച��. എ�ാ�

ഇ�ര�ി� സ�വകലാശാല ഫ�ി� നി�ം �ജിസി ഫ�ി� നി�ം ലഭി�� �കക�

�ഡി�് െച��തി�ം ഇടപാ�ക� നട��തി�ം േകാേളജ് വികസന സമിതി ഡയറ��െട

േപരി� ഒ� പി.ഡി അ�ൗ�് നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി�.

    2017-18 വ�ഷം '�േപാ��സ് ഇ��ാ��ച�' വികസന�ിന് �ജിസി സഹായം ലഭ�മായ

േകാേള�ക�െട ' On the spot evaluation ' നട�ിയ ക�ി�ി�െട െചല�ക� നി�വഹി��തിന്

േകരള സ�വകലാശാല ഫ�ി� നി�ം ഡയറ��, സിഡിസി �െട േപരില�വദി� ഒ� ല�ം

�പ (����), േകരള സ�വകലാശാല ക�ാ�സിെല എസ്.ബി.ഐ �ാ �ി� 67085203380

എ� ന�രി�� സി.ഡി.സി ഡയറ��െട വ��ിഗത എസ്.ബി അ�ൗ�ിലാണ് 19.09.2017-ന്

�ഡി�് െച�ി��ത്. ഈ അ�ൗ�ി� നി�് തെ�യാണ് ക�ി�ി അംഗ��െട

യാ�ാബ�,േഹാണേററിയം �ട�ിയ െചല�ക��് �ക ന�കിയത്. �ജിസി�െട േമ�

ക�ി�ി�െട ആെക െചലവ് �കയായ 80,437/- �പ �.ജി.സി റീ ഇംേബ�് െച�ത് 15.11.2017-

� അേ�ഹ�ിെ� ഇേത വ��ിഗത അ�ൗ�ിലാണ് വരവ് വ�ി��ത്. 1963-െല േകരള �ഷറി

ച��ളിെല 93(ബി) ച��കാരം ഔേദ�ാഗിക പദവി�െട അടി�ാന�ി� പണം ൈകകാര�ം

െചേ��ിവ�േ�ാ� ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി� ഒ� േപ�ണ� അ�ൗ�് �ട�ണെമ�്

വ�വ� െച���്. ഉേദ�ാഗ��െട പിഡി അ�ൗ�് വഴി മാ�മാണ് ഔേദ�ാഗിക

പണമിടപാട് നടേ��െത�തിനാ� 1978 � �വ��നമാരംഭി� സിഡിസിയി� ഡയറ��െട

വ��ിഗത അ�ൗ�് വഴി പണമിടപാ�ക� നട�ിയത് ��തര ച�ലംഘനമായി ഓഡി�്

വിലയി���. 2017-18-� സി.ഡി.സി ഡയറ��െട വ��ിഗത അ�ൗ�ി� �.ജി.സിയി�
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നി�ം സ��കലാശാലയി� നി�ം വരവ് വ� �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശം

�വെട േച���.

�മ നം.

അ�ൗ�് നം

67085203380

തീയതി �ക (�പ) റിമാ��്

1 െ�ഡി�് 19.09.2017 100000 സ��കലാശാല ഫ�ി� നി�ം ���� ലഭി�ത്

2. �ഡി�് 14.11.2017 80437 �.ജി.സിയി� നി�ം �ാ��� െച�ത്

3. 05.10.2017 19288 സ��കലാശാല ഫ�ി� തിരി�ട�ത്

4. 08.12.2017 275 സ��കലാശാല ഫ�ി� തിരി�ട�ത്

 

നിയമപരമായ നടപടിക� പാലി�് പി.ഡി അ�ൗ�് �ടേ��താണ്.
 

 .
1.16.02. �.ജി.സി മാ��നി�േ�ശ�� പാലി�ി�ി�.

 
സ��കലാശാല�് കീഴി� അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�ക��് �ജിസി�മായി ഫല�ദമായ

രീതിയി� ആശയവിനിമയം നട��തിന് ല��മി�ാണ് �ണിേവ�ി�ി �ാ�് ക�ീഷ� 1980-�

സ��കലാശാലകളി� േകാേളജ് വികസന സമിതി �പീകരി�ണെമ� ആശയം

അവതരി�ി��ത്. ഭാരത�ിെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ിെ� വള�� ത�രിതെ����

തര�ി� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട വ��നവി�ം, പഠന മാ�കക�, പഠന ൈവദ��ം

എ�ിവ ഉ�ാ�ിെയ��� തര�ി�� �വ��ന�� ല��മി�് �ാപി� േകാേളജ്

വികസന സമിതിക� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ നയെ�

ശ�ിെ����തി� ആത��ിക ശ�ിയായി മാറിയി��്.

     േകാേളജ് വികസന സമിതി സംബ�ി� �ജിസി �െട �ധാനെ�� മാ��നി�േ�ശ�ളി�

േകാേള�കെള �ജിസി�മായി ബ�ി�ി�� ക�ിയാണ് േകാേളജ് വികസന സമിതി. �ജിസി

നിയമ�ിെല 2 (എഫ്), 12 (ബി) �കാര�� േകാേള�കെള വിവിധ പ�തിക��ായി �പാ�ശ

െച��ത് േകാേളജ് വികസന സമിതിയാണ്. ഇത് �ടാെത േകാേള�കളിെല അഫിലിേയഷ�,

നിലവി�� േകാേള�കളിെല അഫിലിേയഷ� �ട��െകാ�് േപാ��തി�ം, �തിയ

േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷന് അ�മതി ന��ക, �തിയ േകാ�ക��് അ�മതി െകാ��ക,

വിവിധ കാ�ഗറി�് േ�സ് മാ��് അ�വദി�ക, േകാ�ക��് ഫീസ് നി�യി�ക, ഫാ���ി

റീചാ�ജിംഗ് േ�ാ�ാം നട�ക, േകാേള�തല വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� വ��ി�ി��തിന്

സ��കലാശാല�െട ഭരണ അ�ാദമിക് നി��ഹണ സമിതികളായ സി�ഡിേ��ിേന�ം

അ�ാദമിക് കൗ�സിലിേന�ം വിവിധ അ���ാേജ��്, േപാ�് �ാേജ��് േ�ാ�ാ�ക�െട

�േവശന�മായി ബ�െ�� നിയമനി��ാണ�ിന് സഹായി�� എ�ിവ ഉ�െ���.

     േകരള സ��കലാശാലയി� 1978-� േകാേളജ് വികസന സമിതി �പം െകാ�തായാണ്

ഇ�മായി ബ�െ��് 26.05.2018-� ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� -8-ന് മ�പടി

ന�കിയി��ത്. �.ജി.സി മാ��നി�േ�ശ�� അ�സരി�് ���മായ �പ�ി� േകാേളജ്

വികസനസമിതി �വ��ി��തിന് നടപടി ഉ�ാേക�താണ്.

 
 
 
.
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1-17  െ�ഡി�് & െസമ�� സി�ം സ��ിഫി��ക�െട േ�ാ�് ��ികരമ�.
     M.A, Msc., M.Com, MSW, MCJ, ME.d, MLISC, MBA, M.Phil, LLM എ�ീ

േ�ാ�ാ�ക�െട െസമ�� പരീ� നട�ി�ം മാ��് ലി�്, െ�ാവിഷണ� സ��ിഫി��്, ഡി�ി

സ��ിഫി��്, മ�് അ�ബ� സ��ിഫി��ക� ത�ാറാ�ി ന��ക, പി.എ�്.ഡി േകാ�് വ��്

എ�ാമിേനഷ� നട�ി മാ��് ലി�്, സ��ിഫി��് ന��ക എ�ിവയാണ്. ഇതിനായി ഒ�

െഡപ��ി രജി�ാ�, 2 െസ�� ഓഫീസ�മാ�, 8 അസി��മാ�ം ഈ �ാപന�ിന് കീഴി�

േജാലി െച���്.

െ�ഡി�് ആ�് െസമ�� സി��ി�െട നട�� േകാ�കളിേല�് ന��� െസമ�� പരീ�ാ

മാ��് ലി�ക�, െപാ�ഷ� സ��ിഫി��്, െ�ാവിഷണ� സ��ിഫി��ക�, ഡി�ി

സ��ിഫി��ക� എ�ിവ�െട േ�ാ�് രജി��, വിതരണ രജി�� എ�ിവ പരിേശാധി�തി�

ഇവ ത�ി� െപാ��െ���ി�. െസ��ക� ബ�െ�� സ��ിഫി��ക� േ�ാ�ി� നി�ം

എ��ി�േ�ാെയ�ം അവ �ത�മായി വിതരണം െച�േതാെയ�ം തി�െ���ാ��

വ�വ�ാപിത�ം �മീ�ത�മായ േരഖക� �ാപന�ി� ��ി�ി�ി�. േ�ാ�ി� നി�ം

എ���ം വാ�ിയ�മായ സ��ിഫി��ക� യഥാവിധി വിതരണം െച�േതാെയ�്

ഉറ�വ��ാ�� ഒ� സംവിധാന�ം നിലവിലി�. തിക� ഉദാസീനതേയാെടയാണ്

സ��ിഫി��ക� ൈകകാര�ം െച�ിരി��ത്. ഇ� �ടാെത േ�ാ�് രജി�റിെല

സ��ിഫി��ക�ം അലമാരയി� ��ി�ിരി�� സ��ിഫി��ക�ം ത�ി� ഭൗതിക

പരിേശാധനയി� വലിയ വ�ത�ാസം കാ��. സ��ിഫി��ക� ��ി�ിരി���ം

അലംഭാവേ�ാെടയാണ്. ആവശ�മായ �ര�ിതത�േമാ ��തേയാ സ��ിഫി��ക�

��ി��തി� �ല��ിയി�ി�.

േ�ാ�് രജി�� �കാര�� സ��ിഫി��ക�ം ഇവ�െട ഭൗതിക പരിേശാധന�ം

നട�ിയേ�ാ� ക� അപാകത/വ�ത�ാസം സംബ�ി� വിശദാംശം താെഴ െകാ���.

�മ.നം
സ��ിഫി��്/

 മാ��് ഷീ�ിെ� േപര്

12.12.2018

തീയതിയി�
 േ�ാ�് രജി��

�കാര��ത്

ഭൗതിക പരിേശാധനയി�

നിലവി��ത്

1. െ�ാവിഷണ� സ��ിഫി��് ��് 56 52

2. റാ�് സ��ിഫി��് 30 28

3. ��് ഓഫ് െപാ�ഷ� സ��ിഫി��് 0 22

4.

െസമ�� മാ��് ഷീ�്

(MA/MSc)

25 15

5.
ക�േസാളിേഡ�ഡ് മാ��് ഷീ�്

(M.A/Msc.)
94 63

6.
ക�േസാളിേഡ�ഡ് മാ��് ഷീ�്

(MTech.)
91 96

7. Phd. വ��് മാ��് ഷീ�് 3 3

8. എ�ാമിേനഷ� രജി�� 2 11

9. എം.ഫി� ഡി�ി മാ��് ഷീ�് 100 14

10.
എം.ഫി� ക�േസാളി േഡ�ഡ്

റിസ��് ഷീ�്
340 64

11.
മാ��് ഷീ�് േഫാ� ഡിേസ�േ�ഷ�

വാേല�ഷ�
140 241

12 ടാ�േല� ഡ് മാ��് 180 170

13. എംഫി� സ��ിഫി��് 4 1

    സ�വകലാശാല�െട െ�ഡി�് ആ�് െസമ�� സി��ിെല ഉേദ�ാഗ��ം ഓഡി�് ടീ�ം

സം��മായി നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധന�െട റിേ�ാ��ം േമ� അപാകതക�ം

��ി�ാണി�ി��താണ് (ഓഡി�് എ�ക�യറി-8 തീയതി 22.12.2018).

സ��ിഫി��് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ േമ� വിവരി� അപാകതക� ഗൗരവ���ം

��തര�മായ വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���. ഇ�ാര��ി� സ�വകലാശാല ഉ�ത

അധികാരിക�െട അടിയ�ിര �� പതി�ക�ം ആവശ�മായ ഉചിത നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം
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െചേ��താണ്. സ��ിഫി��ക�െട േ�ാ�് പരിപാലന�ി� അ�ഹി�� �ാധാന�ം

െകാ��ക�ം േ�ാ�് പരിപാലന�ി� �ത�ത�ം ��ത�ം ഉറ�വ�േ���മാണ്.

 

1-18  ചാ�സിേല�് അവാ�ഡ് - ലഭി� �ക വിനിേയാഗി�ി�.
    േകരള�ിെല സ�വകലാശാലക��ിടയി� ആേരാഗ�കരമായ മ�രം വള��ി മിക��

പഠനേക��ളാ��തിനായി ബ�മാനെ�� േകരള ഗവ�ണ� �ീ.ജ�ിസ് പി.സദാശിവം

ഏ�െ���ിയതാണ് ചാ�സേല�് അവാ�ഡ്. 5 േകാടി �പയാണ് അവാ�ഡ് �ക. അവാ�ഡ് �ക

സ�വകലാശാല�െട ഏെത�ി�ം �ധാന പ�തി�െട �ലധന െചലവിനായി

ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. ആദ� ചാ�സേല�് അവാ�ഡ് 2015ലാണ് േകരള സ�വകലാശാല�്

ലഭി�ത്. ആയത് 17.12.2015� സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�് വരവ് വ�ി��്.

26.08.2016 െല സി�ഡിേ��ി� ചാ�സേല�് അവാ�ഡ് �ക�െട വിനിേയാഗെ��റി�്

പഠി��തിനായി ഒ� സ�ക�ി�ിെയ �മതലെ���ക�ം 23.12.2016െല സി�ഡിേ��്

േയാഗ�ി� ��ത �ക ചാ�സേല�് അ�ാദമിക് മ��ി��് പണി��തിന് തീ�മാനി�ക�ം

െച�. 06.02.2017 � ബ�. ൈവസ് ചാ�സല�െട േചംബറി� �ടിയ േയാഗ�ി� ചാ�സേല�്

അ�ാദമിക് മ��ി��ിെ� പണി ���മാ�ം ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപനെ�

ഏ��ി��തിന് തീ�മാനി�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ി� 16.03.2017� േകരള

േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക���� േകാ��േറഷ� 18,13,71,350/- �പ�െട ഡിെ�യി�ഡ്

എ�ിേമ�് സമ��ി�ക�ം െച�. 09.06.2017� േകരള േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����

േകാ��േറഷ� (KPHCC), CPWD എ�ിവ�െട �തിനിധിക�മായി വിശദമായി ച��

നട�ക�ം 11.08.2017െല സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി� KPHCC െയ പണി ഏ��ി��തി�ം

തീ�മാനി�. എ�ാ� 31.03.2018 വെര�ം ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�.

ആഭ��രവ��ിെല പണിക�െട േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് ക�സ���് ആയ KPHCC െയ എ�ാ

വ��കളിെല�ം അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സി ആ�ിെ�ാ�് 29.03.2018� മാ�മാണ് സ��ാ�

ഉ�രവായി��ത്. (നം.GO(P)52/2018/Fin) dtd.29.03.2018).

നിരവധി തവണ ഗവ�ണ�െട ഓഫീസി� നി�് ചാ�സേല�് അവാ�ഡ് �ക�െട

വിനിേയാഗവിവരം സ�വകലാശാലേയാട്ആവശ�െ��െവ�ി�ം അവാ�ഡ് �ക

വിനിേയാഗി��തിന് സ�വകലാശാല നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�.

ലഭ�മാ�� ഫ�ക� യഥാസമയം തെ� ആ��ണമികേവാെട വിനിേയാഗി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി��തിേല�ായി സ�വകലാശാല ഭരണനി�വഹണവിഭാഗ��

��ിേ��താണ്.

 

1-19  വിനിേയാഗസാ��പ�ം സമയബ�ിതമായി സമ��ി�ി�ി�-2017-18 വ�ഷം �സഫ�്

വിഹിതം ലഭ�മായി�

    വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�ിെ� �േരാഗതി�ം ഉ�മന�ി�മായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

�ണേമ� വ��ി�ി�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട േക�സ��ാ� ജിഒ(എം.എസ്) 496 /2014 /

HEDN ഉ�രവ് �കാരം നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് �സ (RUSA). പ�തി

നട�ാ��തിനായി േക� സഹായമായി ഫ�ിെ� 65%�ം ബാ�ി 35% സം�ാന

വിഹിതമാ�ം ന���. പ�തി നട�ാ��തിനായി േകരള�ി� നി�ം െതരെ���െ�� 4

സ�വകലാശാലകളി� ഒ�ായ േകരളസ�വകലാശാല�് �സ പ�തി�െട സം�ാനതല േ�ാജ�്

അംഗീ�ത ഏജ�സിയായ േകരള േ��് ഹയ� എഡ�േ�ഷ� കൗ�സി� 17.04.2015�

നം.105/ KSHEC /RUSA /MS / 2015 -ാം ന�രായി അയ� ക�ി�െട പ�തി കാലയളവായ

2015-16 �ത� 2021-22 വെര�� ഓേരാ സാ��ികവ�ഷ�ം 10 േകാടി �പ വീതം

അ�വദി��താെണ�ം ഓേരാ �ാവശ��ം അേലാ�്െമ�് അ�വദി��ത് ഫ�ിെ�

വിനിേയാഗമ�സരി�ായിരി�െമ�ം ആയതിനാ� പ�തി�െട വിശദമായ �പേരഖ ത�ാറാ�ി

സമ��ി��തി�ം നി�േ�ശി�. ഇതി��കാരം, േകരള സ�വകലാശാല

ഡിപിആ�(ഡീെ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��്) സമ��ി�. ആയത് �സ�െട േ�ാജ�് അംഗീകാര

സമിതി അംഗീകരി�ക�ം െച�.
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ഡിപിആ� അംഗീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി� സ�വകലാശാല�ം �സ�ം േ�ാജ�് അംഗീകാര

സമിതി�മായി 08.09.2015െല നം.11/ 2015/ RUSA �കാരം കരാറിേല�െ��. ടി കരാ� �കാരം

�ക ലഭി�് 2 മാസ�ിനകം �സ�െട േ�ാജ�് ഡയറ���് വിനിേയാഗസാ��പ�ം

സമ��ി�ിരി�ണം. എ�ാ� കരാറിെല ടി വ�വ� സ�വകലാശാല പാലി�ി�ി�.
 

�സ പ�തി �കാരം നാളി�വെര ലഭി� �ക�െട�ം വിനിേയാഗസാ��പ�ം

സമ��ി�തിെ��ം വിശദാംശ�� �വെട േച���

ലഭി� �ക /ഉ�രവ് നം/ തീയതി
വിനിേയാഗി�

�ക

വിനിേയാഗസാ��പ�ം

സമ��ി� തീയതി

2,50,00,000 /-, ഉ�രവ് നം. 606/15, തീയതി.

09.11.2015
2,34,73,418 31.08.2016

12,96,87,500/-, ഉ�രവ് നം ജി.ഒ (ആ�.�ി) നo.

2775/16/ഉ.വി.വ തീയതി.17.10.2016
8,42,28,713 06.12.2017

    ഫയ� പരിേശാധി�തി� ഉപകരണ��െട വാ�� മാ�മാണ് സമയബ�ിതമായി

നട�ിയി��ത്. എ�ി�ം ഇ��ലം �സ ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല നി�ിതഅ�പാതം

പാലി�ി�ി�. �സ�െട മാ��നി�േ�ശ�കാരം 35% അടി�ാനസൗകര����ം 35%

നവീകരണ�ി�ം ബാ�ി 30% മാ�മാണ് ഉപകരണ���് േവ�ി െചലവഴി�ാ��ത്.

എ�ാ� ര�് ഗ��ളായി ആെക ലഭി� 15,46,87,500/- �പയി� 8,79,89,674/- �പ�ം

െചലവഴി�ിരി��ത് ഉപകരണ�� വാ��തിന് േവ�ി മാ�മാണ് (അതായത് അ�വദി�

�ക�െട 57%) ബാ�ി 43% മാ�മാണ് അടി�ാനസൗകര����ം നവീകരണ�ി�മായി

െചലവഴി�ിരി��ത്. നി��ാണ/നവീകരണ ���ിക� ���ിയാ��തിെല കാലതാമസ�ം

വിനിേയാഗസാ��പ�ം സമ��ി��തി� കാലതാമസം ഉ�ാ��. ഇതിന് കാരണം

ആ��ണ�ിെല പാളി��ം പ�തി േമാണി�റിംഗ് നട��തിെല പരാജയ�മാണ്.

31.08.2016െല വിനിേയാഗസാ��പ�ം (ആദ� ഗ� �ക��ത്) ഹാജരാ�ിയതി�േശഷം �സ

പ�തി ഫയ� �റ��ത് 2017, നവംബ� 10-)◌ംതീയതിയിെല MHRD �െട മീ�ിംഗിന്

േശഷം15.11.2017-ലാണ്. 30.11.2017 നകം വിനിേയാഗസാ��പ�ം സമ��ി�ാ�

�ാപന���് �ട�ഫ�് വിഹിതം അ�വദി�ി� എ� ക�ശനനി�േ�ശം വ�തി�േശഷം,

15.11.2017� ഫയ� വീ�ം ആരംഭി�ക�ം തിര�ി�് നി��ാണ/നവീകരണ ���ിയിെല

േകാ��ാ��മാ�േട�ം എ�ിനീയ�മാ�േട�ം േയാഗം വിളി���ി പ�തി �വ��നം

വിലയി��കയായി��. ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട വിവരം ആവശ�െ��് ന�കിയ

ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. (നം.12/ Plg/ 2017-18 തീയതി 12.12.2018)

    പ�തി േമാണി�റിംഗ് ശരിയായ സമയ�് നട�ിയി�െ��ി�ം ഇ�ര�ി�

���ിയി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാമായി��. �ടാെത �സ മാ��നി�േ�ശ�ളി�

പറ�� �കാരം �തിയ നി��ാണ���ിക� ഒഴിവാ�ണെമ� നി�േ�ശം സ�വകലാശാല

പാലി�ി�ി�. ടി നി�േ�ശ�ിന് വി��മായാണ് SICC New Building Construction-ന് േവ�ി

4.76 േകാടി �പ�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത്. നാളി�വെര ���ി ���ീകരി�ി�ി�.

വിവിധ ���ികളിെല കാലതാമസം വിനിേയാഗസാ��പ�ം സമ��ി��ത് ൈവ��തിന്

കാരണമായി. ഇ��ലം 2017-18 വ�ഷ�ി� �സ ഫ�് വിഹിതം ലഭ�മായി�. (ഓഡി�്

റിക�ിസിഷ� നം.1/ Pld /2017-18 തീയതി 10.12.2018 �കാര�� മ�പടി).

    ശരിയായ ആ��ണമികവ് �ല��ി പ�തി ശരിയായ േമാണി�റിംഗ് നട�ി അതാത്

സാ��ിക വ�ഷം തെ� ലഭ�മാേക� �സ ഫ�് വിഹിതം േനടിെയ���തിന്

സ�വകലാശാല അതീവ�� �ല�േ��താണ്.

 

1-20  �ക ���� അട�ി�ം േജ�ണ�ക�െട ��വ� പതി�ക�ം ലഭ�മായി�

     േകരള സ��കലാശാല ൈല�റിയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏകേദശം 66 ല�ം �പ�െട

േജ�ണ�ക� വാ���്. മി�വാ�ം േജ�ണ�ക��് ഒ� വ�ഷേ�േ�ാ 3 വ�ഷേ�േ�ാ

ഉ� െമാ�ം �തിക��മായി ���� �ക അടവാേ��ിവ��. എ�ാ� തപാ� �േഖന

അയ�� േജ�ണ�കളി� ചില ല��� ലഭി�ാെത വ���്. ആയതിെ� �തിയ /പകരം

2016 17 2017 18
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ല�ം വിതരണ�ാ� ലഭ�മാ��മി�. 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� �ക ���റായി

ന�കിയി�് ലഭ�മാകാ� േജ�ണ�ക�െട വിവരം താെഴ േച���.

 
.

�മ

നം
േജ�ണലിെ� േപര് അടവാ�ിയ �ക

സ��ി�ഷ�

കാലയളവ്
ലഭി�ാ� ല�ം

1. ഡയബ�ി�് & �ിെവ�ഷ�

₹5,500 (3

േജ�ണ�ക��്

െമാ�ം)

1 വ�ഷം
 

(4 ഇഷ�)

Vol.6 No.1 Jan-

May 2016

2. എഡ��ാ�സ് ₹2,500
3 വ�ഷം

 
12 ഇഷ�)

Vol.15 No. 11 July

2016

3. IASLIC ���ി� ₹ 2,000
1 വ�ഷം

 
(4 ഇഷ�)

Vol.62
 

No. 3 & 4
 

July – September

2017

4. ഇ�� �ീ� ഫയ� ₹1,750
1 വ�ഷം

 
(12 ഇഷ�)

No.348 Dec. 2016

5.
IUP േജ�ണ� ഓഫ് അ�ൗ�ിംഗ് റിസ��്

ആ�് ഓഡി�് �ാ�ീസസ്
₹2,400

3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. XVI No. 4
 

October 2018

6. IUP Jl. of Applied Finance ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. 24 No. 2 April

2018

7. IUP Jl. of Business Strategy ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol.XIV No.3

September 2017

8. IUP case flow ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. XVI No. 3

September 2016

9. IUP corporate governance ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. XV No.4

October 2018

10. IUP Entrepreneurship development ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. XIV No.3

September 2017

11. IUP- English Studies ₹2,400
3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol.XI No.3

September 2016

12.
IUP Entrepreneurship development

Journal
₹2,400

3 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol. IX No.3

August 2017

13. Lab Experiments ₹1,300
2 വ�ഷം (4

ഇഷ�)

Vol.16 No. 2
 

June 2017

14. South Asia Greenfile ₹1,750
1 വ�ഷം (12

ഇഷ�)
Vol.22, No.5

 
.

ഇ��നാഷണ�

1 Nature ₹ 2,65,448 52 ഇഷ� Vol.544 April 2017

2 New Scientist ₹ 42,197 3 വ�ഷം 52 ഇഷ� No. 3096 Oct 2016

 
.

�ക ���� ന�കിയി�ം ലഭി�ാ� േജ�ണ�ക�െട പകരം �തിക� ലഭ�മാ��തി�ം

അ�ാ� പ�ം േമ� �തിക��ായി അടവാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

 
...
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1-21  �ാ�േ�ാ��് വിംഗ് - യാ�ാനിര�് കാേലാചിതമായി പരി�രിേ��താണ്.
     േകരള സ��കലാശാല�െട �ാ��േപാ��് വിഭാഗ�ിെ� �ധാന വ�മാനം ഗ�് പാ�്,

ഡി���് പാ�്, �െപഷ�� �ി�് എ�ിവയി� നി�� വ�മാനമാണ്. 29.06.2012-െല

AdAVI/2/ BUSSPASS/ Rates/12 എ� സ��കലാശാല�െട ഉ�രവ് �കാരമാണ് ബസിെ�

യാ�ാനിര�് നി�യി�ി��ത്. വിവിധ ബസ് പാസ് നിര�ക� �വെട പറ�ം �കാരമാണ്.

�മനം.
പാ�ിെ�

േപര്
ഉപേയാഗി�� വിഭാഗം നിര�്

1 A �ാ�് 1 ഉേദ�ാഗ���ം അധ�ാപക��ം 400/P.M

2 B അസി��്, എസ്.ഒ, എ.ആ�, ൈട�ി�് 300/P.M

3 C എം.ഫി�, എം.െടക് വിദ�ാ��ിക� 600/P.M

4 D പി.ജി. വിദ�ാ��ിക� 300/P.M

5 D1 ജീവന�ാ�െട മ�� (േകാേളജ് പഠനം) 70/P.M

6 E �ാ�് േഫാ� ജീവന�ാ��് 50/P.M

7 F ജീവന�ാ�െട മ�� (�� പഠനം) 50/P.M

8. G ഓേരാ �ി�ി�ം ഗ�് പാ�്
15 �പ/

�ി�്

9. H സ��കലാശാല ക�ാ�േ��ി� താമസി��വ��് 100/P.M

10. I സ��കലാശാല േഹാ�ലി� താമസി��വ��് 25/P.M

11. J
സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െ�ാ�ം താമസി�� മ�് �ാപന�ളി�

േജാലി�� ആ�ിത��്
200/P.M

12.
�െപഷ��

�ി�്

20 കി.മീ വെര അെ��ി� 3 മണി�� 500 �പ

അഡീഷണ� ചാ��് ഓേരാ കിേലാ മീ�റി�ം 25�പ

െവയി�ിംഗ് ചാ��് -��് മണി�റിന് േശഷ�� ഓേരാ മണി��ം 100 �പ

�കളി� വിവരി� യാ�ാനിര�് നിലവിെല െപാ�ഗതാഗത യാ�ാനിര�മായി താരതമ�ം

െച�േ�ാ� വളെരയധികം �റവാണ്. സ�വകലാശാല ഫ�് ഉപേയാഗി�് സ��ാ� -

സ��ാരിതര �ാപന�ളി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് സൗജന�

നിര�ി�� യാ�ാസൗകര�ം ഏ�െ����ത് സ�വകലാശാല�െട സാ��ിക

താ�പര����് �ഷണമ�. �െപഷ�� �ി�ിെ� മാനദ��� പരി�രി��ത്

ഉചിതമായിരി�ം. 2017-18-െല �ാ��േപാ��് വിഭാഗ�ിെ� ആെക വ�മാനം 5,66,425/-

�പ�ം െചലവ് 41,57,998/- �പ�മാെണ� കാര�ം �േത�ക �� അ�ഹി��. നിര�ക�

ഉചിതമായ രീതിയി� പരി�രി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

 

1-22  െപ�േഫാമിംഗ് & വിഷ�� ആ��സ് - അടിയ�ര ഇടെപട� അനിവാര�ം

    േകരള സ��കലാശാല�െട ആഭി�ഖ��ി� �വ��ി� വ�� െപ�േഫാ�മി�് ആ�്

വിഷ�� ആ��്സ് പഠനേക�ം �വ��നമാരംഭി�ത് 2008 �ത��ാണ്. സ��കലാശാലാ

തല�ി� നാടകം, സിനിമ, സാം�ാരികം, മാധ�മം (Theatre Arts, Film Aesthetics, Cultural

and Media Studies etc) �ട�ിയ േമഖലകളിെല പഠന പരീശീലന പ�തിക� ആവി�രി�്

നട�ി� വ��ക എ�താണ് െസ�റിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം. നിലവിെല �ാപന�ിെ�

�വ��നം നിഷ് �ിയെമ�് തെ� പറയാ�� നിലയാണ്. പഠിതാ�ളായി വിദ�ാ��ിക�

ഇ�ാ� സാഹചര���്. 2015-16 വെര �ാപന�ി� അ�വദി� 15 സീ�ി�ം എംഫി�

പഠന�ിനായി വിദ�ാ��ിക� ഉ�ായി��. 2016-17 �ത��് �.ജി.സി നിബ�നെയ

�ട��് (�ജിസി 2010 റ�േലഷ�സ് െസ�� 6.5.2 �കാരം ബി�ദാന�രബി�ദ വ��ി� ഒ�

െ�ാഫസ� ത�ികെയ�ി�ം ഉ�ാേക�താണ്. അ�േപാെല െസ�� 12.1 �കാരം ഒ�

െ�ാഫസ��് 2 അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�ം 4 അസി��് െ�ാഫസ�ം എ� മാ�കയി�

(പിരമിഡ്) ഉ� അധ�ാപക ത�ികകളാണ് ഒ� അധ�ാപനവ��ിന് അഭികാമ�െമ�ം

പറ���്. എ�ാ� ��ത വ��ി� �ിര അധ�ാപക ത�ിക നിലവിലി�.). പഠനം നില�

സാഹചര���്. താ��ാലിക അടി�ാന�ി� ഡയറ��-ഇ�-ചാ��ായി �വ��ി�� ഒ�

േകാ��ാ�് ല�ചറ� മാ�മാ��ത്.
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െസ�റിെ� �വ��ന�� �വതല�റ�് �േയാജനകരമാം വിധം �മീകരി��തി�

സ��കലാശാല ഭരണനി�വഹണ വിഭാഗം �േത�ക താ�ര�േ�ാെട �വ��ിേ����്.

കാര�വ�ം ക�ാ�സി� െസ�റിെ� �വ��ന�ിനായി എ�ാവിധ ഭൗതിക സാഹര���ം

ഒ��ിയി��്. വിലപിടി�� �വായിര�ി�പരം ��ക�ളട�ിയ ൈല�റി സംവിധാനം

�ാപന�ി� �മീകരി�ി��്.

�ാപന�ിെ� ല���ാ�ി�ത�ം വിധം ആ��ണമികേവാെട�ം ദീ�ഘവീ�ണേ�ാെട�ം

ഉ� �വ��ന�� സ��കലാശാലതല�ി� സ�ീകരിേ���ം െസ�റിെന സ��കലാശാല

വ��ാ�ി മാ��തിനാ�ം അ��ാപക നിയമന�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി��തിനാ�ം

ന�െ�� �.ജി.സി അംഗീകാരം തിരിെക ലഭ�മാ��തിനാ���

സാ�ഹ��തിബ�തേയാെട�� സത�ര ക�� പ�തിക� അടിയ�രമായി

സ�ീകരി��തിനായി ഭരണനി�വഹണ വിഭാഗം �േത�ക �� െച�േ��താണ്.

 

1-23  ബാ�് ചാ��് ഈടാ�� - അടിയ�ര നടപടി അനിവാര�ം

    2017-18 സാ��ികവ�ഷെ� സ�വകലാശാല�െട വിവിധ അ�ൗ�ക�

പരിേശാധി�തി� വിവിധ ഇന�ളിലായി സ�വീസ് ചാ�ജിന�ി� വ��ക ഈടാ�ിയി��്.

സ�വീസ് ചാ��് ഈടാ��ത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.10/Acct/17-18

ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� സ�വകലാശാല�െട വിവിധ അ�ൗ�കളി� നി�ം സ�വീസ്

ചാ�ജിന�ി� 32,24,071/- �പ ഈടാ�ിയതായി അറിയി�ി��്.

�മ നം. അ�ൗ�് നം. �ക

1 57002275904 105430.69

2 67091089928 3363.00

3 67326187720 8452.00

4 57002275915 17435.00

5 67153233669 2973936.60

6 67200231080 632.50

7 67327604176 88061.50

8 67334622743 20526.80

9 67275247936 4997.50

10 57002313362 603.75

11 36542802332 632.50

ആെക 3224071.84

30.05.2018 െല AcctsII/2018 ക�് �േഖന�ം 11.09.2018 ഇേത നം. ഓ���റി�് �ഖാ�ിര�ം

�ക തിരിെക െ�ഡി�് െച�ാ� സ�വകലാശാല ആവശ�െ�െ��ി�ം നാളി�വെര �ക തിരിെക

െ�ഡി�് െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� യാെതാ�ം തെ� ബാ�് സ�ീകരി�ി�ി�.

30.03.2019 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� നിലവി� സ�വീസ് ചാ�ജ് ഈടാ��ി� എ�ം

െഡപ��ി ജനറ� മാേനജ�മായി െെവസ് ചാ�സല� മീ�ിംഗ് നട�ി �ക തിരിെക

ലഭ�മാ�ാ�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�വ��തായി അറിയി�ി��്.

1974 െല േകരള സ�വകലാശാല നിയമം ച�ം 45(2) െല വ�വ�യി� �ഷറികളിേലാ േ��്

ബാ�ിേലാ അതിെ� അേസാസിേയ�് ബാ�കളിേലാ മാ�േമ സ�വകലാശാല ഫ�്

നി�പി�ാ� എ�ാണ്. േമ� വിവരി� േസവന ചാ�ജ് ഈടാ�ിയ ബാ�് ഇടപാ�ക� േ��്

ബാ�് ഓഫ് ഇ�� – െക.�.ഒ.സി �ാ     �ി� െെകകാര�ം െച�� അ�ൗ�കളാണ്.

സ�വകലാശാല�െട സാ��ികഭ�ത ��നി��ി േകരള സ�വകലാശാല�െട ഫ�ക�

���മാ�ം �ഷറി വഴി നട��തിേനാ നിയമ�ിെല ��ത ച��ി� േഭദഗതി

വ���തിേനാ ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ആവശ�െ�ടാ��താണ്.

 
 
...
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1-24  ���ി നി��ഹണ�ി� അനിയ�ിതമായ കാലതാമസം

േകരള സ�വകലാശാല�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േമ�േനാ��ി�ം ആ��ണ�ി�ം

വ�ഷംേതാ�ം േക�-സം�ാന-ഇതര ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെട േകാടി�ണ�ിന്

�പ�െട �ത��ട�ി� പ�തിനി��ഹണം നട���്. മി� ���ികളി�ം ഭരണാ�മതി/

സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ ലഭ�മാ�� കാര��ി� �� കാ�ി കാ�� സാഹചര��െ��ി�ം

���ിക� യഥാസമയം ആ��ണ പാടവേ�ാെട െച� തീ��� നില ഇ�ാ�

സാഹചര���്. സ�വകലാശാലയിെല 70% ലധികം വ�� ���ികളി�ം അനിയ�ിതമായ

കാലതാമസം ഉ�ാ���്. �� വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�െട ഈ വിഷയം

ഭരണതലവിഭാഗ�ിെ� ��യി� െകാ�വ�ി��താണ്. നിലവിെല �വ��ന�ിെല

പാളി�ക� മി� ���ിക�േട�ം ���ീകരണേ��ം അതി�െട �ണനിലവാരെ��ം

�തി�ലമായി ബാധി���്. ഏെതാ� ���ി�ം സമയബ�ിതമായി തീ��� സാഹചര�ം

സംജാതമാേ��തിേല�് സ�വകലാശാല�െട സി�ഡിേ��് ���ം നയപര�മായ

തീ�മാന�� നട�ി� വ�േ����്. ഫയ�ക�െട ലഭ�ത�് യാെരാ� വി��ം ഇ�ാ�

സാഹചര�ം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത� കാര��മ�ം ��മ��ം ആ�ി തീ��ംവിധ��

േബാധ���മായ ക��ശമായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��ത് കാലഘ��ിെ� അനിവാര�ത

�ടിയാണ്. യഥാസമയം ���ിക� ���ിയാകാ�ത് ല���െട അധികെ�ലവിന്

ഇടയാ���്. ഭരണനി�വഹണ വിഭാഗ�ിെ� അടിയ�ിര ഇടെപട�കളി�െട

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ശരിയാംവിധം �വ��ി�� എ�് ഉറ�ാ�� രീതിയി�

�മീകരിേ����്. കാലതാമസം ഉ�ായ ���ിക��് ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� �വെട

േച��ിരി��.

i.

�വ ൃ�ി�െട േപര് :

േകരള സ��കലാശാല ൈല�റി

നവീകരണം

ര�ാം ഘ�ം

നി�വഹണ ഏജ�സി :
ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��്

�ജ�ര, തി�വന��രം

എ�ിേമ�് �ക :
1,50,81,233/- �പ (സിവി�, ഇല�ി��

ഉ�െ�െട)

ഭരണാ�മതി ന��, തീയതി : PLG/4980/2009 dtd. 06.01.2015

കരാ� തീയതി : 08.01.2015

എ�ിേമ�് �കാരം ���ി

���ീകരിേ��തീയതി
: 07.09.2015

ii.

�വ ൃ�ി�െട േപര് :
ജിേയാളജി�� മ�സിയം

 & േറാ�് ഗാ�ഡ�

എ�ിേമ�് �ക : 1,30,75,461/-

കരാ� �ക : 1,37,29,234/- (5% TE)

കരാ� ന�� : 84/15-16 തീയതി 09.07.15

ൈസ�് ൈകമാ�ം െച�
 തീയതി

: 11.01.2016

���ീകരണ കാലാവധി : 270 ദിവസം (06.10.2016)

അ�മതി ഉ�രവ് ന�� : Pl.G /2710/ GM/ 2014 തീയതി 16.08.2014

 
 
 
 
.
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iii.

�വ ൃ�ി�െട േപര് :
ക���� ഓഫ് മ��ിപ��സ്

 േകാ�ഫറ�സ് ഹാ�/ െസമിനാ� ഹാ� അ�് കാര�വ�ം

േ�ാജ�് ന�� : UE/DB/(e-GP)/E11/14-15

അട�� : 17679283 �പ

കരാ� : 159/15-16 dtd.21.11.2015

കരാ�കാര� : �ീ.എ�.രാേജ��

ൈസ�് ൈകമാ�ം
 െച� തീയതി

: 01.01.2016

���ീകരണ
 കാലാവധി

: 26.12.2016

iv.

�വ ൃ�ി�െട േപര് :
ഐ.എം.െക ഐ.ഡി.ഇ െക�ിടം -

 െവ��ി�� എ���ഷ�

കരാ�കാരെ� േപര് : �ീമതി.എം.െക.കവിത

എ�ിേമ�് �ക : 15366977.98 �പ

േ�ാജ�് ന�� :
UE/DB (e -GP)/E7/2017-18തീയതി

 20.06.2017

കരാ� തീയതി : 01.07.2017

ൈസ�് ൈകമാറിയ
 തീയതി

:
പഴയ ഫ�ണീ�� ��ിയി�ിരി��തിനാ� ഓഡി�്

കാലയളവി�ം ൈസ�് ൈകമാറിയി�ി�.

എ�ിേമ�് �കാരം
 ���ി

���ീകരിേ��

കാലയളവ്

: 240 ദിവസം

.
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1-25  േകരള സ�വകലാശാല�െട ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി െസ��ക�െട �വ��നം -
അവേലാകനം

        വിദ�ാ��ി സ�ഹ�ിന് മിതമായ ഫീസ് നിര�ി� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം േന��തിന്

ആവശ�മായ വിവിധ േകാ�ക� �ാേദശിക തല�ി� ആരംഭി�ക എ� ല��േ�ാെടയാണ്

േകരള സ�വകലാശാല �ണിേവ�ി�ി ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജിക�െട (�.ഐ.ടി.)

�വ��ന�ിന് �ട�മി��ത്. അതാത് �േദശ�ളിെല ജന�തിനിധിക�േട�ം

െപാ�ജന��േട�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം സഹകരണ�ം പി�ണ�ം

�.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി��തിന് സ�വകലാശാല�് ലഭി���്. �.ഐ.ടിക�

ആരംഭി��തി� കാണി�� താ�ര�ം അവ�െട �ട�നട�ി�ി� സ�വകലാശാല

�ല���ി�. ഈ സാഹചര��ി� സ�വകലാശാല�െട കീഴി� �വ��ി��

�.ഐ.ടി.ക�െട െപാ�വായ ഭരണനി�വഹണം, േമ�േനാ�ം, െസ��ക�െട

�വ��നസാഹചര���, അ�ാദമിക നിലവാരം എ�ിവ വിലയി��ി�� അവേലാകനം

�വെട േച���.

�തിയ �െഎടിക� ആരംഭി��തിന് �ജിസി/െറ�േല�റി

േബാഡിക�െട നി�േ�ശ�� പാലി��ി�

വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന���ാവശ�മായ ഭൗതികസാഹചര���

ഒ���ി�

ആ��ണമികവി�ാെത ആരംഭി�� �തിയ �െഎടികളി�

സീ�ക� ഒഴി�് കിട��.

കരാ� അധ�ാപക�െട േസവനം -അധ�ാപന നിലവാരെ�

ബാധി��.

സ�വകലാശാല �ിരം ജീവന�ാ�െട േസവനം അനിവാര�ം.

1. �.ഐ.ടി. ക� ആരംഭി��തിന് സ�വകലാശാല�െട അധികാരം

    േകരള സ�വകലാശാല ആ�്, അധ�ായം II, ഉപവാക�ം 5(xxiii) ഉം, സ�വകലാശാല

�ാ���ിെല അധ�ായം 5, ഉപവാക�ം 1(V)ഉം �കാരം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

�ാപി��തി�ം നട��തി�ം സ�വകലാശാല�് അധികാര��്. േകരള

സ�വകലാശാലയിെല 28.03.1995-െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗ് തീ�മാന�കാരം 1995-96

അ�ാദമിക വ�ഷം �ണിേവ�ി�ി ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി എ� േപരി�

സ�വകലാശാല�െട േനരി�� േമ�േനാ��ി� തി�വന��രം, െന�ാ�ി�കര, ആല�ഴ, അ��

എ�ിവിട�ളി� വിദ�ാഭ�ാസേക��� ആരംഭി�. 2017-18 വ�ഷം ��തായി ആരംഭി� 12

�.ഐ.ടി.ക� ഉ�െ�െട ആെക 29 (ഒെര�ം �വ��നം ആരംഭി�ി�ി�) �.ഐ.ടി. െസ��ക�

സ�വകലാശാല��്. േകരള സ�വകലാശാലയി� 2017-18 വ�ഷം വെര ആരംഭി�

�.ഐ.ടി.ക�ം അവിെട നട�� േകാ�ക�േട�ം വിവര�� അ�ബ�ം 5 ആയി േച��ി��്.

2. �ാ���റി/െറ�േല�റി േബാഡിക�െട നി�േ�ശ��/വ�വ�ക� �.ഐ.ടി. ക�

ആരംഭി��തി� സ�വകലാശാല പാലി��ി�

    സ�വകലാശാല �ാ���്, 5-ാം അധ�ായ�ിെല ഉപവാക�ം 1(V) �കാരമാണ് �.ഐ.ടി.ക�

ആരംഭി��െത�ി�ം ബി�ദതല�ി�ം ബി�ദാന�രതല�ി�ം ഉ� േകാ�ക� നട��

�ാപന���് സ�വകലാശാല�െട അഫിലിേയഷ� അ�വദി��തിന് �ാ���ിെല 24-ാം

അധ�ായം, 24-ാം ഉപവാക��ിെല വ�വ�ക� �.ഐ.ടി.കളി� പാലി�െ���ി�.

�.ഐ.ടി.കളി� ബി�ദതല�ി�ം(UG) ബി�ദാന�രതല�ി�ം (PG) ഉ� േകാ�കളാണ്

നട��ത് എ�തിനാ�തെ� േകാേള�ക��് ബാധകമായ �ാ���ിെല വ�വ�കെള�ാം

�.ഐ.ടി.ക��ം ബാധകമാണ്. �ാ���ിെല വ�വ�ക� �കാരം ഒ� േകാേളജ്/�ാപനം

ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് �േദശ�ിെ� ആവശ�കത, �േദശ�ിന് അ�േയാജ�മായ

േകാ�ക�െട നി��യം, അധ�ാപക�െട േയാഗ�ത, അ�േയാജ�മായ െക�ിട��, ൈല�റിക�,

ലാ�ക�, ഉപകരണ�� എ�ിവ�െട പര�ാ�ത �ട�ിയവ ഉറ�് വ�േ����്. എ�ാ�

�.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന���തിന് ��പ് സ�വകലാശാല േമ�

മാനദ��� പാലി��െ��് ഉറ�ാ��ി�. സി�ഡിേ��ിെ� ഡി�ാ��്െമ�് ആ�് അദ�



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 51/166

ഇ��ി��ഷ� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി ന��� ഇ��െപ�� റിേ�ാ��ി�ം �ാ���ിെല

േമ�വ�വ�ക�െട സാധ�താപഠനം നട��തായി കാ��ി�.

        2009-െല �.ജി.സി. െറ�േലഷ�, ഖ�ിക 3 �കാര�� താ�ാലിക അഫിലിേയഷെ�

മാനദ��� അ�സരി�് ഓേരാ േകാ�ക��ം ആവശ�മായ അ�ാദമികെക�ിട��,

ഫാ���ി �റിക�, ൈല�റി, ലാബ് സൗകര��� (3.1.3) എ�ിവ�ം �ാഥമികാവശ� �ളായ

െവ�ം, ൈവദ�തി, ശൗചാലയം, െ�യിേനജ് �തലായവ�െട ലഭ�ത (3.1.5), ഫ��ി��ക�െട

ആവശ�കത (3.1.9) എ�ിവ �ാ���റി േബാഡിക� നി�േ�ശി�� തര�ി� ഒ�

വിദ�ാഭ�ാസേക��ി� ഉ�ായിരിേ��താണ്. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �സ�

േമഖലകളി� (Relevant Areas In Higher Education) ആവശ�മായ ഉ�തനിലവാരം

�ാപി��തി�ം ആയത് നിലനി���തി�ം േവ�ിയാണ് േക�/സം�ാന നിയമ��

ഉപേയാഗി�് സ��ാ�ക� അതത് േമഖലകളി� �ാ���റി/െറ�േല�റി േബാഡിക�

�പീകരി�ി��ത്. �.ഐ.ടി.ക� �േഖന നട��ത് ബി�ദ/ബി�ദാന�ര തല�ി��

േകാ�ക� ആയതിനാ� അവ�െട നിലവാരം നിലനി���തിന് ബ�െ�� �ാ���റി/

െറ�േല�റി (AICTE/UGC etc.) േബാഡിക�െട സമയാസമയ�ളി�ളള നി�േ�ശ��

സ�വകലാശാല പാലിേ����്. എ�ാ� സ�വകലാശാലയി� �.എ.ടി.േക���

ആരംഭി��തിന് ��പ് േമ�പറ��കാരം െറ�േലഷ�സിെലേയാ �ാ���ിേലേയാ

വ�വ�ക� പാലി�െ���ി�.

    2017-18 വ�ഷ�ി� സി�ഡിേ��് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട 11.08.2017-െല മീ�ിംഗിെ��ം

(ഐ�ം 29.138.11) 10.10.2017-െല മീ�ിംഗിെ��ം (ഐ�ം 30.94.11) തീ�മാന�കാരം 12

�തിയ �.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി�െവ�ി�ം ��ത തീ�മാന�ിന് 16.03.2018/17.03.2018-െല

മീ�ിംഗി� മാ�മാണ് െസന�് അംഗീകാരം ന�കിയത്. �.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി��തിന് ��പ്

സ�വകലാശാല �ാ���ി�ം യ.ജി.സി. ച��ളി�ം നി�േ�ശി�� നിബ�നകെള

സംബ�ിെ�ാ� സാധ�താപഠനം സ�വകലാശാല നട�ിയി�ി�. �തിയ േക���

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ സൗകര���ം �ല�ം പരിേശാധി��തിന് ഒ� ക�ി�ിെയ

സി�ഡിേ��് നിേയാഗി�ി��. ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��്�കാരം �.ഐ.ടി.ക�

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ �ലേമാ െക�ിടേമാ സ�വകലാശാല�് പാ�വ�വ�യിേലാ

വാടകയടി�ാന�ിേലാ ലഭ�മാെണ�റ�് വ��ിയി�ി�. അടി�ാനസൗകര��� േപാ�ം

ഉറ�ാ��തിന് ���തെ� �.ഐ.ടി.ക��് �വ��നാ�മതി ന���തിന് സി�ഡിേ��്

തീ�മാനി�കയാണ് െച�ത്. അ��േദശീയ �സി�ി�� േകരള സ�വകലാശാല ഇ�ര�ി�

മാനദ��� പാലി�ാെത സ�ാ�യവിദ�ാഭ�ാസ മാ�കയി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

ആരംഭി��ത് സ�വകലാശാല�െട സ�േ�രിന് �ഷണമ�.

3. സ�വകലാശാല �.ഐ.ടി.കളിെല ഭൗതികസാഹചര��ളിെല അപര�ാ�ത

    �തിെയാ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനം �ട��തിന് �.ജി.സി.െറ�േലഷ� (2009) ഖ�ിക 3-

െല േയാഗ�താമാനദ��േളാ, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക��് നി��ഷി�ി�� അടി�ാന

സൗകര��േളാ സ�വകലാശാല �ാ���ി� നി��ഷി�ി�� (അധ�ായം 24, ഉപവാക�ം 24)

െക�ിട സൗകര��േളാ ഒ�ം ഉറ�് വ��ാെതയാണ് സ�വകലാശാല �.ഐ.ടി.ക�

ആരംഭി��ത്. േകരള സ�വകലാശാലയി� 2017-18 വ�ഷം ��തായി ആരംഭി� �.ഐ.ടി.ക�

ഉ�െ�െട 29 �ാപന�� (ഒെര�ം �വ��നമാരംഭി�ി�ി�) നിലവി��്. ഇവയി� 4

േക��� മാ�മാണ് സ�വകലാശാല�െട സ��ം െക�ിട�ി� �വ��ി��ത്. 5 േക���

വാടക�ം 15 എ�ം ��കളി�ം 4 എ�ം �ലെ� തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട

സംവിധാന�ളി�മാണ് �വ��ി��ത്. വാടക�് �വ��ി�� േക���േടത�ാെത മ�് 19

േക���െട �വ��ന�ി�ം അവ �വ��ി�� �ാപന��മായി യാെതാ�വിധകരാറി�ം

സ�വകലാശാല ഏ�െ��ി�ി�. വാടക ന�കാെത ��ക�/മ�് �ാപന�ളി�

�വ��ി��തിന് കരാ� ചമ�ി�ി�ാ�തിനാ� െക�ിട��െട അ����ണി േപാ�ം

നട�ാനാകാ� സാഹചര�മാണ് നിലനി���ത്.

 
.
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i) �.ഐ.ടി.കള◌ുെട �വ��ന�ിന് �ാപന��മായി കരാ� ചമ��ി� –അ����ണി,

വികസന�വ��ന�� എ�ിവ�് തട�ം

    �.ജി.സി. െറ�േലഷ� 2009 (അഫിലിേയഷ� ഓഫ് േകാേളജസ് ൈബ �ണിേവ�ി�ീസ്)

�കാരം ഭാവിയിെല വികസന�ിെ� സാധ�ത�ടി കണ�ിെല�� െകാ��

ഭരണനി�വഹണ�ി�ം അ�ാദമിക �വ��ന���ം ആവശ�മായ െക�ിടസൗകര��� ഒ�

േകാേളജിെ� താ��ാലിക അഫിലിേയഷന് േപാ�ം ഉറ�വ��ണെമ�് നി��ഷി��.

എ�ാ� സ�വകലാശാലയി� �.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി�് വ�ഷ���േശഷ�ം

വിദ�ാഭ�ാസേക��ിെ� �വ��ന�ിനാവശ�മായ െക�ിട സൗകര��� ഉറ�ാ�ിയി�ി�.

ഓഡി�് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���.

a) �.ഐ.ടി., െകാ�ാര�ര

    െകാ�ാര�ര സ��ാ� െവാേ�ഷണ� േഗ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിെ� െക�ിട�ി�

പാ��രാ� ഒ�മി�ാെതയാണ് െകാ�ാര�ര �.ഐ.ടി. �വ��ി��ത്. െകാ�ാര�ര �.ഐ.ടി.

�വ��ി�� െക�ിട�ിെ� ര�ാം നിലയിെല േചാ�� പി.�ി.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�്

െസ�റിെ� അധികാരിക� തെ� പരിഹരി�ി��. െക�ിട�ിെ� ഘടന പരിര�ി��തിന്

അടിയ�ിരമായി 3 ല�ം �പ�െട അ����ണിക� ആവശ�മാെണ�് സ�വകലാശാല

എ�ിനീയ� �ലം പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് െച�ി��്. എ�ാ� െക�ിട�ിെ�

�വ��ന�മായി ബ�െ��് കരാെറാ�ം ചമ�ി�ി�ാ�തിനാ� സ�വകലാശാല�് അടിയ�ിര

അ����ണിക� നട��തിന് സാധി��ി�. ഇതിെന�ട��് 11.08.2017-െല സി�ഡിേ��്

േയാഗ�ി� (ഐ�ം നം.29.34.01) പാ��രാറിേല�െ���തിന് സ��ാരിെന സമീപി�ാ�

തീ�മാനി�ി��്. െസ�� �വ��നമാരംഭി�് (2008-09) ഏകേദശം 10 വ�ഷ���് േശഷം

മാ�മാണ് െസ�റിെ� �വ��ന�ിന് ഒ� കരാ� ചമ��തിെന�റി�േപാ�ം സ�വകലാശാല

അധികാരിക� ആേലാചി��ത്.

b) �.ഐ.ടി., െവ�റട

    പ�ായ�ിെ� വക പണി ���ിയായി�ി�ാ� ഒ� േകാ��ീ�് ഹാളിെല �ലസൗകര�ം

ഉപേയാഗെ���ിയാണ് െവ�റട �.ഐ.ടി.�െട നാല് �ാസ് �റിക� �വ��ി��ത്.

സമീപ�� സ�കാര��ളിെല �ാസ് �ം പി.�ി.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാടക�െ���ാണ്

2017-18 വ�ഷം 2 ബി�ദേകാ�ക� നട�� �ാപന�ിെല ര�് ബാ�് വിദ�ാ��ിക�െട

പഠനം നട��ത്. 2015-16 വ�ഷം ആരംഭി� �.ഐ.ടി.�് നാളി�വെര െക�ിടസൗകര�ം േപാ�ം

ഉറ�ാ�ിയി�ി�ാെയ�ത് സ�വകലാശാല സ�ാ�യ മാ�കയിലാരംഭി�� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�േളാട് �ല��� അലംഭാവം വ��മാ��.

c) �.ഐ.ടി.,മ�ടി

    2015 െസ��ംബറി� �വ��നമാരംഭി� മ�ടി �.ഐ.ടി. േക��ിന് നാളി�വെര

�ിരെക�ിട സംവിധാനം ഇ�. മ�ടി എ�.എസ്.എസ്. കരേയാഗ�ിെ� െക�ിട�ിെല

ഏതാ�ം �റികളിലായി�ാണ് വാടകരഹിതമായി �.ഐ.ടി. �വ��നമാരംഭി�ത്.

െക�ിട�ടമ��മായി �.ഐ.ടി.�െട �വ��ന�ി�േവ�ി യാെതാ� കരാറി�ം

സ�വകലാശാല ഏ�െ��ി�ി�. മ�ടി എ�.എസ്.എസ്.കരേയാഗം ��തായി നി��ി�

െകാ�ിരി�� െക�ിടം പതിനായിരം �പ മാസവാടക�് ഏെ����തിന് 16.07.2016-െല

(ഐ�ം നം.19.23.12) സി�ഡിേ��് േയാഗം തീ�മാനെമ��. എ�ാ� െക�ിടനി��ാണം

���ിയാകാ�തിനാ� 2018-19 അ�ാദമിക വ�ഷ�ം െക�ിടം വാടക�് ലഭി�ി�ി�.

ii) ഒ� വിദ�ാഭ�ാസേക��ിെ� �വ��ന�ിനവശ�ം േവ� െക�ിടസൗകര�ം േപാ�ം

ഉറ�വ��ാെത �തിയ വിദ�ാഭ�ാസേക��� ആരംഭി��.

        േകരള സ�വകലാശാല�െട കീഴി� 11 �.ഐ.ടി. �ാേദശികേക��� ആരംഭി��തിന്

സി�ഡിേ��ിെ� ഡി�ാ��്െമ�് ആ�് അദ� ഇ��ി��ഷ�സ് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട

പരിേശാധനാറിേ�ാ��ാണ് ആധാരമാ�ിയത്. ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

11.08.2017-െല (ഐ�ം 29.44.02) സി�ഡിേ��് േയാഗം �തിയ �.ഐ.ടി. ക�

ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന��ക��ായി. എ�ാ� 2017-18 സാ��ികവ�ഷ ഓഡി�മായി
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ബ�െ��് �.ഐ.ടി.കളി� നട�ിയ പരിേശാധനയി� സ�വകലാശാല �ാ���ി�ം

�.ജി.സി.െറ�േലഷ�കളി�ം നി�േ�ശി�� വ�വ�കെളാ�ം ഉറ�വ��ാെത�ം

യാെതാ�വിധ അടി�ാനസൗകര���െമാ��ാെത�ം �തി പിടി�ാണ് �.ഐ.ടി.ക��്

�വ��നാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മായി��്. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

a) �.ഐ.ടി., ക�റ

    2017-18 വ�ഷം ��തായി അ�വദി� ക�റ �.ഐ.ടി. െസ�� �വ��ി��ത്, ക�റ

ആയിരവ�ി േ���ിെ� ഉടമ�തയി�� ഓ�ാരം ഓഡിേ�ാറിയ�ിലാണ്. ക�റ

ഗവ.െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിെ� പി.�ി.എ. �ം �� ശതാ�ി ക�ി�ി�ം േച��്

ബ�.േകരള ഗവ���െട േപരി� വാ�ിയ �ല�ി� നി�ം 35 െസ�് �ലം

സ�വകലാശാല�് �.ഐ.ടി.േക��ിന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി പാ��രാറിന്

ന�കാെമ�് ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് സ�വകലാശാല ക�റയി� �.ഐ.ടി.

ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയത്. എ�ാ� �� അധി�ത� �.ഐ.ടി. �് പാ��രാറി�

ന�കാെമ�് സ�തി� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം േപാ�ം റവന� േരഖകളി�

േരഖെ���ിയി��ി�. റവന� േരഖകളി� ഉചിതമായ മാ�ം വ��ി, �ലം പാ��രാറി�

അ�വദി��തിന് േവ�ി സ�വകലാശാല സ��ാരിേനാട് അ�മതി ആവശ�െ���ത്

10.04.2018-െല Ad.A.VII(1).816/18-◌ാം ന�� ക�് �േഖന മാ�മാണ്. െക�ിടം

ലഭ�മാകാ�തിെന�ട��് ആയിരവ�ി േ�� ഓഡിേ�ാറിയ�ിെല ഒ� താ�ാലിക

െഷഡിലാണ് 2017-18 വ�ഷം �.ഐ.ടി. യിെല �ാ�ക� ആരംഭി�ത്. പി.�ി.എ. ത��െട

ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഭി�ി നി��ി�് �ാ� �റിക� േവ�തിരി�കയാണ് െച�ത്. �.ഐ.ടി.

േക�ം അ�വദി��തിന് ��പ് അവശ�ം ഉറ�ാേ�� െക�ിട സൗകര��� േപാ�ം ഉറ�്

വ��ാെതയാണ് സ�വകലാശാല �.ഐ.ടി.�് �വ��നാ�മതി ന�കിയത്.

b) �.ഐ.ടി., വ��ടവ്

        �.ഐ.ടി. ആരംഭി��തിന് തി�വന��രം നഗരസഭ�െട െക�ിടം ന�കാെമ�ം,

�.ഐ.ടി. �് േവ�ി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി�� �ലം

33 വ�ഷേ��് പാ��ിന് ലഭ�മാ�ാെമ��� �ലം കൗ�സില�െട വാ�ാന�ിേ��

സ�വകലാശാല വ��ടവി� �.ഐ.ടി. ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കി. എ�ാ�

തി�വന��രം നഗരസഭ െക�ിട�ം �ല�ം സ�വകലാശാല�് ൈകമാറാ�ത് കാരണം

11.08.2017-െല സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി� വ��ടവ് യ�ീംഖാന�െട േഷാ�ിംഗ്

േകാം��ിെല ഏതാ�ം �റിക� വാടക അടി�ാന�ി� ഏെ���് വ��ടവ് �.ഐ.ടി.�െട

ആദ�വ�ഷ �ാ�ക� നട��തിന് സ�വകലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ക��ായി.

(ഐ�ം നം.29.138.09) 23.08.2017-ന് െസ�റി� അ�ിഷ� നടപടിക� ആരംഭി�് 18.09.2017-

ന് തെ� �ാ�ക� ആരംഭി�ക�ം െച�. അ�െന ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ�ാപനം

�വ��ി��തിനാവശ�മായ യാെതാ� ഭൗതിക സാഹചര���െമാ��ാെത വാണിജ�

�ാപന��െട ന�വി� ബഹളമയമായ അ�രീ��ിലാണ് �.ഐ.ടി.�വ��ി��ത്.

എ�ാ� 2018-19 അ�ാദമിക വ�ഷം ആരംഭി�ി�ം നഗരസഭ�െട �ലേമാ െക�ിടേമാ

സ�വകലാശാല�് ലഭ�മായി�. 2018-19 വ�ഷം �തിയ ബാ�് ��ികെള ഉ�െ����തി�ം

അവ�െട പഠന�ി�ം ആവശ�മായ സൗകര��� െസ�� �വ��ി�� െക�ിട�ി� ഇ�ാെത

വരിക�ം വാടകകരാ� ���ി ആയതിന് ആവശ�മായ �റിക� �ടി താ�ാലികമായി

സ�ീകരി��തിനാണ് സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ത്. (ഐ�ം നം.35.101, 10.05.2018-െല

സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗ്) ഇ�മായി ബ�െ��് 16.08.2018-ന് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്

നഗരസഭ�െട അധീനതയി� ഒഴി�കിട�� െക�ിട�ം �ല�ം �.ഐ.ടി.�െട

�വ��ന���് ന���തിനായി ബ�.തി�വന��രം േമയേറാട് 24.03.2017-�

അഭ���ി�ി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മായി�ി� എ�ാണ് സ�വകലാശാല അറിയി�ി��ത്.

 
.



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 54/166

c) �.ഐ.ടി, െതാളിേ�ാട്

        െതാളിേ�ാട് പ�ായ�ിെ� പഴയ ഓഫീസ് െക�ിട�ിലാണ് �.ഐ.ടി.

�വ��ി��ത്. പ�ായ�് ഓഫീസിെ� േകാ�ഫറ�സ് ഹാളിലാണ് ബി�ദ �ാ�ക�

നട��ത്. പ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� ര�് �റിക� മാ�മാണ്, ര�് ബി�ദ

േകാ�ക� നട��തിന് അ�മതി ന�കിയി�� െതാളിേ�ാട് �.ഐ.ടി.�് അ�വദി�ി��ത്.

പ�ായ�് േകാ�ഫറ��ക��ായി സ �മാ�ിയ �റിയി� ആയതിനായി �പക�ന െച�

േമശ�് ��ം അഭി�ഖമായി�ി��ാണ് ��ിക� പഠനം നട��ത്. ബി�ദ�ാ�ക� ൈകകാര�ം

െച��തിന് ആവശ�മായ യാെതാ� അടി�ാന ഭൗതിക സാഹചര���ം െക�ിട�ിലി�.

d) �.ഐ.ടി.,മലയി�കീഴ്

    മലയി�കീഴ് എ�.പി.ജി.എസ് േകാ�ൗ�ി��ി� ബി.ആ�.സി (േ�ാ�് റിേസാ�് െസ��)

യി� നി�ം ലഭി� �ലസൗകര��ിലാണ് �.ഐ.ടി. നട�വ��ത്. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന���ാവശ�മായ യാെതാ� ഭൗതിക/സാേ�തിക സൗകര���ം �ാപന�ിന്

ലഭ�മായി�ി�. മാ��മ�, മെ�ാ� �ാപന�ിെ� �ലസൗകര��� ഉപേയാഗെ����തിന്

�ാപന�മായി നിയമപരമായ കരാറി� ഏ�െ��ി�മി�.

e) �.ഐ.ടി., അ��

    2017 ഓഗ�് മാസം �വ��നമാരംഭി� �.ഐ.ടി. അ��, അ�� പ�ായ�് േസവാസമാജം

വക കട�റിക��ായി �പക�ന െച� െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത്. കട�റിക��ായി

�പക�ന െച� ��് ഷ��കേളാ��ടിയ െടറ�് െക�ിട�ിെ� ��ി�� ഭാഗ�്

�.ഐ.ടി.�വ��ി��. ൈ��ഡ് വ�് േവ�തിരി�ാണ് �ാ� �റിക� സ�ീകരി�ി��ത്.

നിലവി�� െക�ിട�ി� �ട�വ�ഷ�ളിെല �ാ�ക� �ടി ൈകകാര�ം െച��തിന്

സൗകര�മി�. മാസം 15,000/-�പ വാടക നിര�ി� ��് വ�ഷേ��് വാടകകരാ� ചമ�ി��്.

��് വ�ഷേ��് വാടകകരാ� ചമ�തിനാ� രജിേ�ഷ� ആ�് �കാരം ���ം�ഴ

സ� രജി�ാ� ഓഫീസി� 19.06.2018-ന് കരാ� രജി�� െച��തിനായി (രജി.നം.910/18)

14,166/-�പ െചലവഴി�ി��്. ഭാവിയിെല ബാ�ക� ൈകകാര�ം െച��തിന് ആവശ�മായ

യാെതാ� ഭൗതിക സാഹചര���ം ലഭ�മ�ാ� ഒ� െക�ിട�ിനാണ് ��് വ�ഷേ���

വാടകകരാ� സ�വകലാശാല ചമ�ത്. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ആവശ�മായ പഠനസൗകര���

ഏ�െ����തി� സ�വകലാശാല�െട നി��രവാദപരമായ സമീപനമാണ് ഇത്

െവളിെ����ത്.

f) �.ഐ.ടി., കാ�ിരം�ളം

    കാ�ിരം�ളം പ�ായ�് ൈഹ�� െക�ിട�ിെ� ��് �ാ� �റികളിലായാണ് 2017

ഓഗ�് മാസം �വ��നമാരംഭി� കാ�ിരം�ളം �.ഐ.ടി. �വ��ി��ത്. ഒ� �ം-

ഓഫീസ്, ൈല�റി, �ാഫ് �ം എ�ീ ആവശ����ാ�ം രെ��ം �ാസ് ��കളാ�ം

ഉപേയാഗി��. ര�് ബി�ദ േകാ�ക� നട�� �.ഐ.ടി. �് �ട�വ�ഷ�ളി� �തിയ ബാ�്

��ികെള �േവശി�ി��തി�� െക�ിട സൗകര�ം േപാ�ം ഉറ�വ��ാെതയാണ് �.ഐ.ടി.

ആരംഭി��തിന് സ�വകലാശാല അ�മതി ന�കിയത്.

iii) സാേ�തിക േകാ�ക� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ ലാബ് സൗകര��� ��തായി ആരംഭി�

�.ഐ.ടി.കളി� ലഭ�മ�

    അ�� ��് വ�ഷെ� ആവശ����ടി കണ�ിെല��െകാ�� അടി�ാന

സൗകര��� 2017-18 അ�ാദമിക വ�ഷം തെ� ലഭ�മാ�ണം എ�തിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് �തിയ 11 �.ഐ.ടി. െസ��ക��ം 2017-18 അ�ാദമിക വ�ഷം തെ�

�വ��നാ�മതി ന���െത�് 10.04.2018-െല Ad.A.VII(1).816/18-◌ാം ന��

സ�വകലാശാല ഉ�രവി� പറ���്. എ�ാ� അ�� അ�ാദമിക വ�ഷം പ�തിയായി�ം

മി� �.ഐ.ടി.കളി�ം ഉ�തപഠന�ിനാവശ�മായ അടി�ാനസൗകര��െളാ�ം

ഒ��ിയി�ി�. ��തായി ആരംഭി� 11 �.ഐ.ടി.കളി� 8 ഇട�ം ക���� അധി�ിത

േകാ�കളാണ് ആരംഭി�ി��ത്. എ�ാ� ഈ �ാപന�ളി� പലതി�ം ക����, ഇലേ�ാണി�്

ലാബ് സൗകര��� ഏ�െ���ിയി�ി�. പകരം ��പ് �ട�ിയ �.ഐ.ടി.കളിെല ക����,
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ഇലേ�ാണി�്, ലാബ് സൗകര��� ��തായി ആരംഭി� അ��, ഇ�ിവ, െതാളിേ�ാട്, ���ളം,

കാ�ിരം�ളം, മലയി�കീഴ്, വ��ടവ്, പ�ി�� എ�ീ െസ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട

�ാേയാഗികപരിശീലന�ിന് ഉപ��മാ�ണെമ�് നി�േ�ശി�് സ�വകലാശാല 14.05.2018-�

Ad.A.VII(2).9435/2017-◌ാം ന�� ഓഫീസ് ഉ�രവ് �റെ��വി�കയാണ് െച�ത്. ക����

സയ�സി� ബി�ദേകാ�ക� നട�� െതാളിേ�ാട്, അ��, വ��ടവ് �ട�ിയ െസ��കളി�

േകാ�ക� ആരംഭി�് ഒ� വ�ഷേ�ാളം ആ�േ�ാ�ം ഒ� ക���� േപാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�

എ�ത് സ�വകലാശാല ഇ�രം വിദ�ാഭ�ാസേക��േളാട് കാണി�� അലംഭാവം

വ��മാ��. സ�ാ�യ �ാപന�� എ� നില�് �വ��നമാരംഭി�� �.ഐ.ടി.കളി�

വിദ�ാ��ികളി� നി�ം സ�ീകരി�� ഫീസിന�സരി� അടി�ാന പഠനസൗകര���

ഒ���തി� സ�വകലാശാല�് ��തരമായ വീ� സംഭവി�ി��്. വിശദാംശ�� താെഴ

േച���.

 
.

�മ

നം.
�ാപനം/�.ഐ.ടി േകാ�ക�

സ��മായി

ലാബ്
ലാബ് �വ��നം

1 കാ�ിരം�ളം

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.സി.എ

ഇ�
7കി.മീ.�ര�് �ിതി െച��

െന�ാ�ി�കര �.ഐ.ടിയി�

2 മലയി�കീഴ്

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.സി.എ

ഇ� സ�കാര��ാപനം �േഖന

3 െതാളിേ�ാട്

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ഇ�
26കി.മീ.�ര�് �ിതി െച��

പിര��േകാട് �.ഐ.ടിയി�

4 ���ളം

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ഇ� മ�് �.ഐ.ടി.കളി�

5 പ�ി��

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.എ.(ഇം�ീഷ് &

ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ്)

ഇ�
�ളിെല സൗകര�ം

ഉപേയാഗെ����.

6 അ��

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ഇ�
വ�ം & പിര��േകാട്

�.ഐ.ടി.കളി�

7 ഇ�ിവ

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ഇ� ഏ�� �.ഐ.ടി

8 വ��ടവ്

i)ബി.േകാം (േകാേമ�് വി�്

ക���� ആ�ിേ�ഷ�)

ii)ബി.ബി.എ

ഇ�
��ിക��് �ാേയാഗിക

പരിശീലനം ന���ി�

ദീ�ഘവീ�ണേ�ാെട�ം ആ��ണമികേവാെട�ം �ാപന�� ആരംഭിേ��ത്

സ�വകലാശാല�െട സ�േപര് നിലനി���തിന് അ�േപ�ണീയമാണ്.

.

4 100%
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4. ആ��ണമികവി�ാെത �തിയ െസ��ക� ആരംഭി��തി� തി��ം��ിയ�കാരണം 100%

�േവശനം ഉറ�ി�ാനായി�

    സ�വകലാശാലയി� നിലവി��ായി�� �.ഐ.ടി.കളി� േപാ�ം അടി�ാന അ�ാദമിക

സാഹചര��� അപര�ാ�മായി��ി�ം ആയവ െമ�െ����തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�ാെത

�തി പിടി�് 2017-18 വ�ഷം തെ� �തിയ 11 �.ഐ.ടി. െസ��ക� സ�വകലാശാല

ആരംഭി�ക��ായി. “ ഡി�ാ��്െമ�്സ് ആ�് അദ� ഇ��ി��ഷ�സ് " �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി�െട

02.05.2017-െല മീ�ിംഗ് �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� ��തായി 11�.ഐ.ടി.ക�

ആരംഭി��തി�ം നിലവി�� െസ��കളി� �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തി���

അടി�ാനസൗകര�ം ഉറ�വ���തിന് ൈസ�് പരിേശാധന�േവ�ി ഒ� ക�ി�ിെയ

�മതലെ����ത് തെ� 12.05.2017-െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗിലാണ്. ��ത ക�ി�ി�െട

റിേ�ാ��് അംഗീകരി�് അേത വ�ഷം തെ� ഓേരാ േകാ�ി�ം 30 സീ�ക� വീതം 11 �തിയ

�.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി��തി�ം നിലവി�� ഏതാ�ം �.ഐ.ടി.കളി� �തിയ

ബി�ദാന�രേകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം 11.08.2017-െല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�.

സ�വകലാശാലയിെല ഡി�ി �േവശനനടപടിക� 27.06.2017-� തെ� ആരംഭി�ി��ി�ം

2017-18 വ�ഷം തെ� �തിയ �.ഐ.ടി.കളാരംഭി��തി�േവ� ഭരണപര�ം/

അ�ാദമിക�മായ ആവശ��� നി��ഹി��തിന് രജി�ാെറ 11.08.2017 െല സി�ഡിേ��്

മീ�ിംഗ് �മതലെ���ക��ായി. 11.08.2017 െല�� സി�ഡിേ��് തീ�മാന�കാരം

31.08.2017 നകം �േവശന നടപടിക� ���ിയാ�ക�ം െചേ��ിയി��. ഇതിെന�ട��്

�തിയ �.ഐ.ടി.കള�വദി�െകാ�ിറ�ിയ 21.08.2017െല Ad.A.VII(2).9405/2017-◌ാം ന��

സ�വകലാശാല ഉ�രവി� �തിയ െസ��ക� �വ��നമാരംഭി��തി� ��പായി താെഴ

പറ�� വ�വ�ക� നിറേവ�ണെമ�് പറ���്.

1. നിലവിെല അ�ാദമികവ�ഷം (2017-18) തെ� �ാ�കളാരംഭി��തിനായി അതാത്

തേ�ശഭരണ�ാപന�േളാ ജന�തിനിധിേയാ വാ�ാനം െച�ി�� െക�ിട�ം സൗകര���ം

സ�വകലാശാല�് ൈകമാേറ�താണ്.

2. അ�� 3 വ�ഷെ� ആവശ��� �ടി കണ�ിെല��െകാ�� അധ�ാപന�ിനാവശ�

മായ സൗകര��� ഇേത അ�ാദമിക വ�ഷം തെ� ഉറ�ാേ��താണ്.

            എ�ാ� േമ� വ�വ�കെളാ�ം തെ� പാലി�ാെത ഒ� േകാ�ാരംഭി��തിന്

അടിയ�രമായി ആവശ��� �ാസ് �ം/െക�ിട സൗകര�ം േപാ�ം ഉറ�് വ��ാെത തി��ം ��ി

09/2017-� തെ� �തിയ െസ��കളി� പഠനമാരംഭി�കയാണ് െച�ത്. സ�വകലാശാല�െട

ബി�ദ േകാ�കളിേല�� �േവശനനടപടിക� ആരംഭി�് മാസ��� േശഷം �േവശനം

നട�ിയതിനാ� തെ� �തിയ െസ��കളിെലാ�ം അ�വദി� സീ�കളി� ���മാ�ം

�േവശനം നട�ി�. ബി�ദ പഠന�ിന് േയാജി� വിധ�ി�� �മീകരണ��

ഉറ�വ��ാെത തി���ി� െസ��ക� ആരംഭി�ത് ��ിക�െട എ��ി�� �റവിന്

കാരണമായി.

    േകരള സ�വകലാശാലയി� 2017-18 വ�ഷം അ�വദി� �തിയ �.ഐ.ടി. േക��ളിെല

വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം �വെട േച���.

.
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�മ

നം

�.ഐ.ടി

െസ�റിെ� േപര്
േകാ�ക�

അ�വദി�

സീ�ക�െട എ�ം

�േവശനം േനടിയ

��ിക�െട എ�ം

1 ക�റ(വാമന�രം)

ബി.േകാം (ടാ�്)

ബി.എ.(ഇം�ീഷ്)

30

30

18

8

2
അ��

(ചിറയി�കീഴ്)

ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

23

18

3
ഇ�ിവ

(ചടയമംഗലം)

ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

3

6

4
കാ�ിരം�ളം

(േകാവളം)

ബി.സി.എ.

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

5

26

5
വ��ടവ്

(തി�വന��രം)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

ബി.ബി.എ.

30

30

18

13

6
െതാളിേ�ാട്

(അ�വി�ര)

ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

19

19

7
മലയി�കീഴ്

(കാ�ാ�ട)

ബി.സി.എ.

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

8

22

8
പ�ി��

(കായം�ളം)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

ബി.എ.(ഇം�ീഷ്)

30

30

17

17

9
ചാരംമംഗലം

(�ഹ�)

ബി.ബി.എ.

ബി.േകാം (ടാ�്)

30

30

20

3

10
മ�േ�രി

(േച��ല)

ബി.േകാം (�റിസം)

ബി.എ.(മലയാളം)

30

30

5

5

11 ���ളം (ഹരി�ാട്)

ബി.എസ്.സി (ക����

സയ�സ്)

ബി.േകാം (ക����

ആ�ിേ�ഷ�)

30

30

17

26

 
.

5. �.ഐ.ടി.കളി� ബി�ദ, ബി�ദാന�രേകാ�ക��് കരാ� അധ�ാപക�െട േസവനം മാ�ം -

അധ�ാപന നിലവാരെ� ബാധി��.

    സ�വകലാശാല�െട 28 �.ഐ.ടി. െസ��കളി�ം കരാറടി�ാന�ിലാണ് അധ�ാപകെര

നിയമി�ി��ത്. �ടാെത അത�ാവശ�ഘ��ളി� ഗ�് ല�ചറ�മാ�െട േസവന�ം ലഭ�മാ��.

55% മാ��ി� �റയാ� ബി�ദാന�ര/ബി�ദ��വരി� നി�ം അേപ� �ണി�്, അഭി�ഖം

നട�ി കരാ� അധ�ാപക�െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��. �ട��് ഓേരാ �.ഐ.ടി. യിേല�ം

ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��ത�സരി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമന�� നട��.

ബി�ദാന�ര േകാ�ക� ൈകകാര�ം െച�� േകാേള�ക�/�ാപന�ളി� 27.03.2010 െല

GO(P)No.58/2010/H.Edn �കാരം �.ജി.സി. നി��ഷി�� മാനദ��� പാലി��ി�.

അതി��കാരം ഓേരാ പിജി േകാ�് നട�� വ��ി�ം ഒ� െ�ാഫസ� ത�ികെയ�ി�ം

ഉ�ാകണം. അധ�ാപകെര കരാറടി�ാന�ി� നിയമി�േ�ാ� െന�ം പി.എ�്.ഡി�ം

അധികേയാഗ�തയായി മാ�മാണ് കണ�ാ��ത്. �.ജി.സി െറ�േലഷ� (2010 �.ജി.സി

െറ�േലഷ�സ് para13.1) �കാരം ഒ� �ാപന�ിെല ആെക അധ�ാപക ത�ിക�െട 10% �

��ത� താ��ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� പാടി�. എ�ാ� �.ഐ.ടി. േക��ളിെല�ാം

കരാറടി�ാന�ിെല അധ�ാപകെര മാ�ം നിയമി��തിനാ� അധ�ാപക��്
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െ�യിനിം�കേളാ റി�ഷ� േകാ�കേളാ ലഭി��തിന് അവസരമി�. അ�കാരണം

അധ�ാപനനിലവാരം ഉറ�വ��ാ� ആ��ി�. ��തായി ആരംഭി� �.ഐ.ടി. കളിെല�ാം

���ായി�� �.ഐ.ടി. കളിെല സീനിയ� അധ�ാപക��ാണ് �ി�സി�ലിെ� �മതല.

ഇ�െന അധ�ാപക��് അധിക�മതലക� ഏ��ി��ത് അവ�െട അധ�ാപനെ� സാരമായി

ബാധി���്.

        �.ഐ.ടി. കളി� നിയമി�െ��� അധ�ാപക�െട കരാ� കാലാവധി ���ിയാ�േേ�ാ�

ര�് ���ി ദിവസെ� ഇടേവള�േശഷം വീ�ം കരാ� അ�വദി� ന�കി വ��.

ആയതിനാ� തെ� വ�ഷ�േളാളം ഒേര അധ�ാപകെര തെ� കരാറടി�ാന�ി�

നിയമി�വ���്. ഇത് സ��ാ� നി�േ�ശ�ിെ� ലംഘനമാണ്. 28.04.2017-െല

സ.ഉ(പി)നം.56/17/ധന ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� കരാറടി �ാന�ി�� നിയമനം ഒ�

വ�ഷേ��് മാ�ം പരിമിതെ��േ���ം കരാ�/ ദിവസ േവതന ജീവന�ാെര ര�്

വ�ഷ�ി�േശഷ�ം നിേയാഗിേ��തിെ� ആവശ�കത ഭരണവ��് കാലാകാല�ളി�

വിലയി�േ���ം സ��ാ� അ�മതിേയാെട മാ�േമ കരാ� ���ാ� എ�ം നി��ഷി�ി��്.

എ�ാ� സ��ാ� അ�മതി േനടാെത സ�വകലാശാല�െട �.ഐ.ടി. കളി� ര�് ദിവസെ� '

േ��് ' ന�കി വ�ഷ�േളാളം ഒേര അധ�ാപക��് കരാ� നിയമനം ന���

�വണതയാ��ത്. അതിനാ�തെ� കരാ� അധ�ാപകെര �ിരെ���ണെമ�ാവശ�െ��്

ബ�മാനെ�� േകരള ൈഹേ�ാടതി ��പാെക 2017-18 � 8 റി�് ഹ�ജിക� ഫയ� െച�ി��്.

(14.08.2018 െല ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.5/UITHQ/17-18 െ� മ�പടി�കാരം)

        േകരള സ�വകലാശാലയി� �വ��ി�വ�� 28 �.ഐ.ടി. കളി�മായി 2017-18 വ�ഷം

171 കരാ� അധ�ാപകേര�ം ഏകേദശം അ��ം തെ� ഗ�് അധ�ാപകേര�ം സ�വകലാശാല

നിയമി�ി��്. 1959-െല എംേ�ാ�െമ�് എ�� േച�് (CNV) ആ�ിെ� ലംഘനമാണ്

ഇതി�െട സ�വകലാശാല നട��ത്. ആയതിനാ� നിലവി�� നിയമ�� പാലി�െകാ�്

നിയമനം നട��തിന് ��ിേ��താണ്.

 
 
.

6. സ�വകലാശാല �ിരം ജീവന�ാ�െട േസവനം �.ഐ.ടി.കളി� അനിവാര�ം

    േകരള സ�വകലാശാല�െട �.ഐ.ടി. േക��ളി� നാളി�വെര �ിരം ജീവന�ാ�െട

േസവനം ഉറ�് വ��ംവിധ�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�ി�. നിലവിെല 29 േക��ളി�ം

കരാ� അടി�ാന�ി�� അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�ികകളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്.

ഓഫീസ് േജാലികളി� �ാവീണ�മി�ാെത�� �വ��നരീതി എ�ാ െസ��കളിേല�ം

ഭരണനി��ഹണേ��ം രജി��ക�െട പരിപാലനേ��ം സാരമായി ബാധി�� നിലയാണ്.

പലേ�ാ�ം അധ�ാപ� തെ�യാണ് ഓഫീസ് േജാലിക�ം െച�േപാ��ത്. ഇത്

പാഠ��വ��ന�െള സാരമായി ബാധി���്. ��തായി 2017-18 � ആരംഭി� ഒ�

�.ഐ.ടികളി�ം ഓഫീസ് �ാഫിെന നിയമി�ി�ി�. പല �.ഐ.ടി. െസ��കളി�ം താ�ാലിക

അടി�ാന�ിെല ( ദിവസേവതന/ കരാ�) അ�ിനിേ��ീവ് �ാ�ക�െട േസവനംേപാ�ം

ലഭ�മാ��ി�. പിര��േകാട്, മ�േ�രി, ചാരമംഗലം, വ��ടവ്, അ��, കാ�ിരം�ളം,

മലയി�കീഴ് എ�ിവ ഉദാഹരണം. ആല�ഴ േപാ�� േക��ളിെല അ�ിനിേ��ീവ്

അസി��മാ�െട കരാ� കാലാവധി ���ി ന��കേയാ ശ�ളം അ�വദി�കേയാ െച��ി�.

ഈ സാഹചര��ളി� അധ�ാപക� അ�ിനിേ��ീവ് കാര���ം ��ി��തിന്

നി�ബ�ിതരായി തീ��. അധ�ാപന�ിെനാ�ം വിദ�ാ��ിക�െട വിവിധ ഫീസ് കള��ക�,

ബ�െ�� രജി��ക�െട പരിപാലനം, പരീ�ാ നട�ി�് , ദിവസേവതന/കാഷ��

േലബേറ�ിെ� േസവന/േവതന കാര��� �ട�ിയ ഓഫീസ് കാര��� ൈകകാര�ം െച��തിന്

ആവശ�മായ പരിശീലനേമാ വ��മായ മാ��നി�േ�ശ�േളാ സ�വകലാശാലയി� നി�്

ലഭ�മാ��ി�. ഡി�ാ��്െമ�് ആ�് അദ� ഇ��ി��ഷ�സ് �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി 07.06.2017-�

�.ഐ.ടി. �ി�സി��മാ�മായി നട�ിയ മീ�ിംഗ് മിനി�സ് �കാരം എ�ാ �.ഐ.ടി.കളി�ം

ഓഫീസ് �ാഫിെന അടിയ�ിരമായി നിയമി�ണെമ� ആവശ�ം �ി�സി��മാ�

അറിയി�ി��്. 2017-18 വ�ഷം 28 �.ഐ.ടി. േക��ളി � നി�മായി സ�വകലാശാല

ഫ�ിേല�് വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി 9,49,42,916/-�പ വരവ് വ�ി��്. (പാളയം, കാര�വ�ം

ക�ാഷ് കൗ��ക�, ��്സ്, ഡിഡി) എ�ാ വരവ് �ക�ം �ത�മാ�ം േകരള സ�വകലാശാല



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 59/166

ഫ�ിേല�് യഥാസമയം അടവാ��തിേല�ം അ�ൗ�കളിെല �താര�ത�ം സമ�ത�ം

ഉറ�വ���തി�മായി സ�വകലാശാല�െട ഭരണനി�വഹണ സംവിധാന�� അംഗീ�ത

�ാഫിെ� േസവനം �.ഐ.ടി. േക��ളി� ലഭ�മാേ��താണ്. �.ഐ.ടി.കളി� നി�ം

സ�വകലാശാല�് ലഭ�മാ�� വ�മാന�ിെലാ� പ�് അവ�െട �വ��ന�ി�ം

ഉ�മന�ി�മായി ഉപേയാഗി��തി� സ�വകലാശാല �� �ല�േ����്.

ഉപസംഹാരം

    �.ഐ.ടി.േക��� മികവിെ� പഠനേക��� എ� നിലയിേല�് ഉയേര�ത് വിദ�ാ��ി

സ�ഹ�ിെ� ഭാവി�േരാഗതി�ം സ�വകലാശാല�െട ഖ�ാതി�ം അനിവാര�മാണ്. നിലവി��

േപാരാ�ക� പരിഹരി�ം െമ�െ�� പഠനസൗകര��� ഏ�െ���ി�ം ഭരണവിഭാഗ�ി�

�ിരം ജീവന�ാ�െട േസവനം ഏ�െ���ി�ം പഠന മികവിെ� പട�ക� എ� നിലയി�

�.ഐ.ടി.കെള ഉയ��ാ��താണ്. അവേലാകന റിേ�ാ��ി� ഉ�െ���ിയിരി��

ദിശാ�ചകമായ വിഷയ�ളിേ�� ഉ� ഭരണ നി��ഹണ വിഭാഗ�ിെ� ഊ�ജിത�ം

കാര��മ�മായ �ട�നടപടിക� അനിവാര�മാണ്.

    2018-19 വ�ഷം 6 �.ഐ.ടി.ക� �ടി ആരംഭി��തി�� അ�മതി 11.07.2018-ാം

തീയതിയിെല സി�ഡിേ��് ന�കിയി��്. നിലവി�� �.ഐ.ടി.ക�െട അടി�ാന

സൗകര��� ഉറ�വ���തിേനാ പഠന/അധ�ാപന നിലവാരം ഉയ���തിേനാ

അ�വദി�ി�� സീ�കളി� ���മായി വിദ�ാ��ികെള �േവശി�ി��തിേനാ ഉ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാെത സമാ�രവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� േപാെല �തിയ �തിയ

�.ഐ.ടി.ക� ആരംഭി��ത് സ�വകലാശാല�െട യശ�ിന് കള�ം ��ി��താണ്.

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേക��� ആരംഭി��തി�ം ആയതിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തി�ം

�ാ���റി/െറ�േല�റി േബാഡിക�െട നി�േ�ശ�� പാലി�് മാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി��തിന്

സ�വകലാശാല അധികാരിക� സത�ര�� പതി�ിേ����്.

 

1-26  െക.�.സി.�ി.ഇ അ�� - അ�ിഷ� നടപടി �താര�മ�

2017-18 െല െക.�.സി.�ി.ഇ അ�� െസ�റിേല�� �േവശന�ിനായി അേപ��ം

അ�ബ�േരഖക�ം 260/-�പ�െട ഡിഡി�ം ഉ�െ�െട ആെക 101 വിദ�ാ��ിക�

അേപ�ി�തായി രജി�� േരഖകളി� കാ��. രജി�� േരഖെ����ക�ം സ�വകലാശാല�്

ന�കിയ ഡിഡി േരഖക�ം പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാക�� ��യി�െ��ി��്.

1. ആെക അേപ� ന�കിയ 101 ��ികളി� 94 േപ�െട ഡിഡി മാ�േമ സ�വകലാശാലയിേല�്

അയ�ി��.

2. ഏഴ് വിദ�ാ��ിക�െട ഡിഡി േരഖകളി� ഇര�ി�് ഉ�്. വിശദാംശം �വെട

�മ നം. ഡിഡി ന�� വിദ�ാ��ിക�െട േപര് ബാ�്

1
190383

04.06.2016

1. �ര�.വി

2. മ�ന ഫാ�ിമ
എസ്.ബി.�ി ആ��

2
460640

27.05.2016

1. വിജിേമാ�.വി.ഐ

2. �ീല�ി.എസ്.ആ�
എസ്.ബി.�ി അ��

3
460684

02.06.2016

1. നീമ വ��ീസ്

2. ആതിര.എ
എസ്.ബി.�ി അ��

4
460630

26.05.2016

1. കീ��ി എസ്.നായ�

2. അലിയ ബഷീ�
എസ്.ബി.�ി അ��

5
460721

04.06.2016

1. ആര� ജി.എസ്

2. �ര�.എസ്.പി�
എസ്.ബി.�ി അ��

6
398355

28.06.2016

1. സനിത െസ�

2. അ�ലി ജി.എസ്
എസ്.ബി.�ി കട��

7 460642

27 05 2016

1. ആ�സി എ�ഹാം

2 ി

എസ്.ബി.�ി അ��
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27.05.2016 2.ജയ.െക.ജി

ഡിഡി ന�രിെല ഇര�ി�് �ലം അ�ഹരായ അേപ�ക��് തെ�യാേണാ ബി.എ ഡ് �േവശനം

ലഭ�മാ�ിയി��ത് എ�ത് അേന�ഷണവിേധയമാേ����്. ഒ� വിദ�ാ��ി സ�വകലാശാല

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട േപരിെല�� ഡിഡി മെ�ാ� വിദ�ാ��ി�ായി േബാധ���ം

�േയാജനെ���ിയത് തിക� നി��രവാദപരമായ സമീപനമാണ്. ഇതി�െട അന�ഹരായ

��ിക��് �േവശനം ലഭ�മാകാനിടയായതായി ഓഡി�് നിരീ�ി��. അ�ഹത��

വിദ�ാ��ിക�െട അവസരം നിേഷധി�ക�ം അതി�െട മ�് ല���� സാ�കരി�ക�ം

െച�ി�േ�ാ എ�ത് സമ�മായ ഉ�തതല അേന�ഷണ�ിന് വിേധയമാേ��ത് തെ�യാണ്.

3. അേപ�ക� അേപ� സമ��ി�� �റ�് തെ� രജി�� േരഖെ����ക� നട�ാെത

ഡിഡി ന�രി� അ�ഹരായവെര ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� േബാധ���മായ ��ിേ����ക�/

ഒഴിവാ��ക� നട�ിയി��്.

4. യഥാസമയം ഇ��വ� �േഖന അ�ിഷ� ��ിയ�ം �േപാ�് അ�ിഷ�ം ���മായേശഷം

അന�ഹരായ അേപ�കെര (��പ് അേപ�ി�ി�ി�ാ�വെര ��തീയതി ��ിേ���്)

ഉ�െ���ാ�� മാ�ഗം അവലംബി�.

5. ആെക 50 സീ�ക� അ�വദനീയെമ�ിരിെ� സീ�കളി� ���േതാതി�� �േവശനം

സാധ�മായിെ��ി� േരഖാ�ലം സ�വകലാശാലെയ അറിയിേ��താണ്. അ�കാരം െച�

കാ��ി�.

6. 101 വിദ�ാ��ികളി� നി�ം അേപ� സ�ീകരി�തായി രജി�റി� േച��ക�ം 94 േപ�െട

ഡിഡി മാ�ം സ�വകലാശാല�് ന��ക�ം െച�ത് േകവലം 1820/-�പ�െട (260X7)

ധനാപഹരണ�ിനാെണ�ത് ഓഡി�് കണ�ാ��ി�.

7. ��വ�ഷ�ളിെല ഡിഡി േരഖകളി�ം അേപ�കളി�ം �ത�ത ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�ത്

യഥാസമയം സ�വകലാശാല ഉറ�വ��ാ� നില��്.

     സ�വകലാശാല�െട േനരി�� നിയ�ണ�ി�� എ�ാ െക.�.സി.�ി.ഇ കളി�ം

േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�� ത�ികകളാ��ത്. സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ം

േക�ീ�ത�ം, ഫല�ദമായ േമാണി�റിംഗ് സംവിധാന�ം ഉറ�വ�േ��ത് അനിവാര�മാണ്.

അ�ഹരായ വിദ�ാ��ികെള േബാധ���ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് െസ��കളി� അന�ഹരായവെര

�േവശി�ി�ാ�� �വണതക� ഇതര െസ��കളി�ം ഉേ�ാ എ�ത് പരിേശാധനാ

വിേധയമാേ����്. ഓേരാ െസ�റി��� വിദ�ാ��ിക�െട അംഗീ�ത സീ�ക� പരിമിതം

എ� നില�് േരഖകളി� ��ിമം കാ�ി ത�ി��കാരം �േവശന��ിയ നട�ിയത്

നിലവി�� വ�വ�ാപിത സംവിധാന�ിെനതിരാണ്. ഇ��ണ�ി�, ഫല�ദമായ

രീതിയി� സ�വകലാശാല തല�ി�ം �ടാെത വിജില�സ് സംവിധാന�ി�െട�ം ഉ�

അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ െച��.

 

1-27  കാ�സ് െെല�റി -ല��� െചലവഴി�ി�ം �വ��ന�േരാഗതി ൈകവരി�ി�.
    സ��കലാശാല ൈല�റിക�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി സ��ാ� അ�വദി�

6,55,00,000�പയി� (vide GO Rt. 466/2011/HEdn dated 23.03.11) നി�് 2 േകാടി �പ

കാ�സ് ൈല�റി�് അ�വദി�ി��(UO No. Pl.G/1495/11 dt. 03.11.2011). അതിെ�

ഭാഗമായി ക�ാ�സ് ൈല�റി െക�ിട�ിന് ഏകേദശം 3 േകാടി �പേയാളം(േ��് �ളാ�-വ��്

ഫ�് ഉ�െ�െട) െചലവഴി�് ര�നിലക� �ടി (II and III Floors) പണി�ക��ായി.

നവംബ� 2016-ന് ര�നിലക�െട�ം പണി ���ിയാെയ�ി�ം നാളി�വെര ��ത നിലക�

�വ��ന സ�മായി�ി�. കാ�സ് ൈല�റി ഒ� റഫറ�സ് ൈല�റിയായാണ്

�വ��ി��ത്. കാര�വ�ം കാ�സിെല വിവിധ വ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��ം

അധ�ാപക��ം �ടാെത സ��കലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിെല /

�ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ിക��ം ഈ ൈല�റി �േയാജനെ���ാ��താണ്. 3

ഷി�കളിലായി രാവിെല 8 �ത� രാ�ി 12 മണി വെര ൈല�റി �വ��ി���്.

േകരള�ിെല ൈല�റികളി� വ�് ആദ�െ� സംരംഭമായ പ�ി�സ് ൈല�റി എ� ആശയം

�ാവ��ികമാ��തിന് നടപടിക� ആരംഭി�ി��്. ഇ� സംബ�ി�് 27.11.2018�

7/C lib/17 18 21 11 2016
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ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.7/Calib/17-18ന് 21.11.2016� അധികമായി നി��ി� ര�

നിലക�െട�ം പണി ���ികരി�ി�െ��ം 13.12.17െല Ad.B1(3)869/2015/21-10

ഉ�ര��കാരം കാ�സ് െെല�റി�ായി ഉപേയാഗി�ാ� അ�മതി ന��ക�ം

െച�ി��െവ�് അറിയി�ി��്. എ�ാ� മതിയായ ജീവന�ാ�െട അഭാവ�ം മ�്

അടി�ാനസൗകര���െട അപര�ാ�തെകാ�ം ��ത ര�് നിലക�ം ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�ി��ി�ാെയ�റിയി�ി��്. ര�നിലക� പണിതതി� ഒ� നില (3-ാം

നില ) Bound Volume Books ��ി��തി�ം ൈല�റിയിെല ഇ-േവ�ം മ�്

ഉപേയാഗരഹിതമായ േ�ാ�് ��ി��തി�മാണ് ഉപേയാഗി��ത്. ഓേരാ വ�ഷ�ം �ാ�

– േനാ � �ാ� ഫ�കളിലായി ഏകേദശം അരേ�ാടിേയാളം �പ�് വാ�� ��ക��

േ�ാ�് െച��തി�ം ‘പ�ി� ൈല�റി’ േപാ�� ആ�നിക സംരംഭ��

�വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���ം അവശ�ം േവ� ൈല�റി

ജീവന�ാ�െട േസവന�ം ലഭ�മാ��തിന് സ��കലാശാല അടിയ�ിര ��

ന�േക�ിയിരി��. ര� നിലക�െട പണി ���ിയായി ര� വ�ഷ�ളായി�ം

ൈല�റി�െട ആ�നീകരണ�ിനാവശ�മായ സ�ീകരണ�േള�െ���ാെത ര� നിലക�ം

��ിയി�ിരി��. അടിയ�ിരമായി വികസന �വ��ന�� ���ിയാ�ി റഫറ�സ്

ൈല�റി�െട �വ��നം വി�ലീകരിേ��താണ്.

 

1-28  വാ��ക��് േ�ാ� പ�േ�സ് നിബ�നക� പാലി��ി�

    േകരള േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� (സ.ഉ(പി)3/13,SPD, 21.06.2013-െല) ഖ�ിക 9.61 �കാരം

ഒ� ല�ം �പ�് �കളി�� വാ��ക��് പ�േ�സിംഗ് ഓഫീസ� കരട് എ�ിെമ�്

ത�ാറാേ���ം ചര�് അയ��ത് കരാറിേല�െ��തി�േശഷം മാ�ം എ� നി�േ�ശേ�ാെട

സൈ�ഓ�ഡറിെനാ�ം തെ� ടി കരട് കരാ� ബ�െ�� �ാപന�ിന്

അയ�െകാ�േ���മാണ്. ഏെത�ി�ം �ാപനം ഇതി�വി��മായി കരാറിേല�െ���തിന്

��പ് ചര�് അയ�ാ� ഈ �ാപനം Demurrage charge അട�ാ� ബാധ��രാണ്.

    എ�ാ� േകരള സ�വകലാശാലയി� ഈ നിബ�നക� പാലി��തായി കാ��ി�. �സ

ഫ�് ഉപേയാഗി�� വാ��ക��് കരാറിേല�െ���ത് സൈ� ഓ�ഡ� ന�കി മാസ���്

േശഷമാെണ�് ഇ�മായി ബ�െ��് ന�കിയ 13.12.2018 തീയതിയിെല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�

നം.16/Pl.D/2017-18 �� മ�പടിയി� നി�ം വ��മാണ്. ഉപകരണ��െട വാ��മായി

ബ�െ��് േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല വ�വ� പാലി�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േച���.

ഉപകരണം �ക ക�നി�െട േപര്

സൈ�

ഓ�ഡ�/

തീയതി

കരാ�

തീയതി

ഷി�െമ�്

തീയതി

CHN Analyser 44000USD
M/S Perkin Elmier

India (Pvt Ltd)
17.02.2017 16.08.2017 01.04.2017

Dual Probe
29,000

USD

M/S BRUKER

India (Pvt Ltd)
31.08.2017

കരാ�

വ�ി�ി�
18.01.2018

TG/DTA/DSC

Apparatus

42500
 

USD

M/s PERKIN

Elmier India

(pvt.Ltd)

29.06.2017 31.01.2018 22.8.2017

Liquid Nitrogen

240 generator

1,19,931

GBP

M/s TRIUNE

SOLUTION INC
09.03.2017 05.02.2018 18.10.2017

X-ray

Photoelectron

Spectrometer

4,19,433

GPB

M/s Thermo Fisher,

India, Pvt Ltd,

Bangalore

01.07.2017 13.11.2017 01.11.2017

    േമ� ഉപകരണ�� വാ���മായി ബ�െ��് ക�നിക�മായി കരാറിേല�െ��ിരി��ത്

ഉപകരണ��െട ഷി�െമ�് തീയതി കഴി�തി�േശഷം മാ�മാണ്. ഇത് സ��ാ� ഉ�രവിെ�

ലംഘനമാണ്. സ�വകലാശാല�ം േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�ക� പാലി�ാ�
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ബാധ��മാെണ�ിരിെ� ഇ�ര�ി� സ��ാ� ഉ�രവ് ലംഘി�ത് �മമ�. ഭാവിയി�

ഇ�രം അപാകതക� ഒഴിവാ��തിന് സ�വകലാശാല അധികാരിക� ��ിേ��താണ്.

ആയതിനാ� േകരള േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല ഖ�ിക 9.61-� നി��ഷി�� �കാരം

ചര�് അയ��തിന് ��പ് തെ� �ാപന�മായി കരാറിേല�െ�േട�താണ്.

 

1-29  �ിരഅധ�ാപക�െട അഭാവം - ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം മ�േല��ി��.
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി�ക, �ാേയാഗിക ശാ��ി� ഗേവഷണം നട�ക

എ�ിവ േകരള സ�വകലാശാല�െട ല���ളി�െ���. േകരള�ിെല " മാ�സ�വകലാശാല "

എ�ാണ് േകരള സ�വകലാശാലെയ വിേശഷി�ി��ത്. എ�ാ�

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവികസന�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ഒ� സ�വകലാശാല�് അവശ�ം േവ�ത്

സാേ�തികപരി�ാന�ം അതാത് വിഷയേമഖലകളി� അഗാധ � ഞാന�ം പരിചയസ����

ഒ� അധ�ാപക സ�ഹമാണ്. എ�ാ� േകരള സ�വകലാശാലയിെല 42 പഠനവ��കളി�ം

നിരവധി അധ�ാപക ത�ികക� ഒഴി�കിട�കയാണ്.

     �ജിസി 2010 റ�േലഷ�സ് െസ�� 6.5.2 �കാരം ബി�ദാന�രബി�ദ വ��ി� ഒ�

െ�ാഫസ� ത�ികെയ�ി�ം ഉ�ാേക�താണ്. അ�േപാെല െസ�� 12.1 �കാരം ഒ�

െ�ാഫസ��് 2 അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�ം 4 അസി��് െ�ാഫസ�ം എ� മാ�കയി�

(പിരമിഡ്) ഉ� അധ�ാപക ത�ികകളാണ് ഒ� അധ�ാപനവ��ിന് അഭികാമ�െമ�ം

പറ���്. എ�ാ� േകരള സ�വകലാശാല�െട മി� പഠനവ��കളി�ം െ�ാഫസ� ത�ിക

ഉ�െ�െട�� അധ�ാപക ത�ികക� ഒഴി�കിട�കയാണ്. കരാ� അടി�ാന�ിെല

അധ�ാപക�ം ഗ�് അധ�ാപക�മാണ് സ�വകലാശാലയിെല മി� വ��കളി�ം അധ�ാപനം

നട��ത്. വിദ�ാ��ി - അധ�ാപക അ�പാതം ��ികരമാകാ�, ഒഴി��ടാനാവാ�

സ��ഭ�ളി� മാ�േമ കരാ� നിയമനം നട�ാ� എ�ം ഏത് അവസര�ി�ം കരാ�

അധ�ാപകനിയമനം സ�വകലാശാലയിെല ആെക അധ�ാപക ത�ികക�െട 10%-�ി�

അധികരി�ാ� പാടിെ��ം 2010 �.ജി.സി െറ�േലഷ� െസ�� 13.1 -� വ�വ�

െച���്. എ�ാ� േകരള സ�വകലാശാലയിെല പഠനവ��കളി� പലതി�ം കരാ�

അധ�ാപക�െട എ�ം ആെക അധ�ാപക ത�ികക�െട 10%�ി�ം വളെര ��തലാണ്. ഏതാ�ം

ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

.
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വ��്
അംഗീകരി�

ത�ിക

കരാ�

അധ�ാപക�െട

എ�ം

ദിവസേവതന

അധ�ാപക�െട

എ�ം (ഗ�്

ല�ചേറ�്)

ശതമാനം

(കരാ�

അധ�ാപക�)

ൈല�റി &

ഇ�ഫ�േമഷ�

സയ�സ്

6 3 3 50

േസാേഷ�ാളജി 6 4 - 66.66

മ�സിക് 2 2 8 100

ഹി�ി 5 2 2 40

അക�ാ�ിക്

ബേയാളജി &

ഫിഷറീസ്

10 2 5 20

െഡേമാ�ഫി 5 2 3 40

സം�തം 6 2 2 33.33

ബേയാെകമി�ി 9 2 2 22

ബേയാെടേ�ാളജി 2 3 1 150

     പരിചയസ��രായ �ിരഅധ�ാപക�െട അഭാവം സ�വകലാശാലയിെല വിദ�ാ��ിക�െട

പഠനനിലവാരെ� േദാഷകരമായി ബാധി��.

     സ�വകലാശാലയി� �ജിസി നി�േ�ശ�െള തീെര അവഗണി�െകാ�ാണ് കരാ�

അധ�ാപകെര നിയമി��ത്. പല വ��കളി�ം അംഗീകരി� ത�ികക�െട 10% �ി�

അധികരി�െവ�് മാ�മ� പലതി�ം അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി� േപാ�ം കരാ�

അടി�ാന�ി� അധ�ാപകെര നിയമി�ി��്. അംഗീകരി�ി�ി�ാ� ത�ികകളിേല�്

നട�ിയി�� കരാ� നിയമന�� അംഗീകരി�ാ��ത�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

വ��്
അംഗീകരി�

 
ത�ികക�

എ
 

�ം

നിലവി��
 

അധ�ാപക�െട എ�ം ഒഴിവ്

�ിരം കരാ� ഗ�്

മ�സിക്

അസി��്
 

െ�ാഫസ�
ഇ� 0 2 8

അേസാസിേയ�്
 

െ�ാഫസ�
1 1(െഡപ�േ�ഷ�) 0 0

െ�ാഫസ� 1 0 0 0

ബേയാ
 

െടേ�ാളജി

അസി��് െ�ാഫസ� 1 1 3 1

അേസാസിേയ�്
 

െ�ാഫസ�
1 0 0 0

െ�ാഫസ� 0 0 0 0

ഐ.എം.െക

അസി��്
 

െ�ാഫസ�
2 1 7

അേസാസിേയ�്
 

െ�ാഫസ�
0 0 0

െ�ാഫസ� 1 1 0
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    അധ�ാപക നിയമന�മായി ബ�െ��് 14.02.2019ന് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം ന��

109/17-18 െ� മ�പടി �കാരം 2017-18 � സ�വകലാശാലയി� നട�ിയ അധ�ാപക

നിയമന�� 2011, 2012 വ�ഷ�ളിെല േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാര��

ത�ികകളിേല�ായി��. അതായത് കഴി� ഏഴ് വ�ഷമായി ( 2012ന് േശഷം)

സ�വകലാശാലയി��ായ അധ�ാപക ത�ികകളിെല ഒഴിവ് നിക�െ���ി�.

സ�വകലാശാലയി� ഒഴി�� അധ�ാപക ത�ികകളിേല�� നിയമന�ിെ�

േനാ�ിഫിേ�ഷ�േശഷ�ം നിയമനം നട��തിന് വ�ഷ��െട കാലതാമസം േനരി��.

സംവരണതത��മായി ബ�െ�� വ��ത �റ�ം �ജിസി നി�േ�ശ�� (റ�േലഷ�സ്)

അ�സരി�് സ�വകലാശാല �ാ���് േഭദഗതി വ��ാ��ം കാലതാമസ�ി��

കാരണ�ളാണ്. 2012െല സ�വകലാശാല അധ�ാപക നിയമന േനാ�ിഫിേ�ഷനി� 28

വ��കളിെല 50 ത�ികകളാണ് ഉ�െ��ി��ത്. എ�ി�ം 2017-18 വ�ഷം

സ�വകലാശാലയിെല മി� പഠന വ��കളി�ം �ിര അധ�ാപക�െട അഭാവം ഗേവഷണ

�വ��ന�െള സാരമായി ബാധി���്. 2016-െല �.ജി.സി (മിനിമം �ാ�േഡ��സ് &

െ�ാസീജിേയ�് േഫാ� അവാ�ഡ് ഓഫ് എംഫി�/പി.എ�്.ഡി ഡി�ി) റ�േലഷ�സ് �കാരം

െ�ാഫസ�, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�, അസി��് െ�ാഫസ� എ�ീ ത�ികകളിെല

അധ�ാപക��് ഒ� സമയം റിസ��് ���ൈവസറായി ൈഗഡ് െച�ാ�� ഗേവഷക�െട

പരമാവധി എ�ം യഥാ�മം 8, 6, 4 എ�ി�െനയാണ്. അതിനാ� തെ� സ��കലാശാലയി�

�ിരം അധ�ാപക� �ടി ഇ�ാെത വ�േ�ാ� ��ത� േപ��് ഗേവഷണ�ി�� സാഹചര�ം

ലഭി�ാെത േപാ��. കഴി� 3 വ�ഷം സ��കലാശാലയി� ��തായി രജി�� െച�

ഗേവഷക�െട എ�ം താെഴ േച���.

വ�ഷം ��തായി രജി�� െച� ഗേവഷക�െട എ�ം

2015 496

2016 419

2017 344

കഴി� ��് വ�ഷ�ളി� സ�വകലാശാലയി� രജി�� െച� ഗേവഷക�െട എ��ി�

ഗണ�മായ �റ��ായി��്. സ��കലാശാലയി� ഗേവഷണ�ിന് രജി�� െച��വ�െട

എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം �റ�് വ��ത് �ഭ�ചകമ�.

     അതി �തന സാേ�തിക വിദ�ാപരി�ാന�ം വിഷയ ൈവദ���ം വ��മായ കാ��ാ���

ഒ� വിദ�ാ��ി സ�ഹെ�/ഭാവി തല�റെയ വാ�െ����തിന് �ാ�രായ
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പരിചയസ��രായ അധ�ാപക�െട �റവ് സ�വകലാശാല�െട യശസിന് കള�ം ചാ��ം.

വ��കളിെല വിദ�ാ��ി - അധ�ാപക അ�പാത�ിെ� അടി�ാന�ി�, അധ�ാപക

ത�ികക� അധികം ആവശ�െമ�് കാ��പ�ം ��ത ആവശ��ിന് ആ�പാതികമായ

ത�ിക ��ി��തി�ം സ��ാ� അംഗീകാരം േന��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�വകലാശാല

സ�ീകരിേ��താണ്.

 

1-30  സ�വകലാശാല െസ��ക�െട വിവര��

    വ�ത�� വി�ാന േമഖലക�െട പഠനഗേവഷണ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േകരള

സ�വകലാശാല�െട കീഴി� വിവിധ െസ��ക� �വ��ി��. സ�ഹ�ിന് ആവശ�മായ�ം

എ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സവിേശഷ �� അ�ഹി���മായ വിഷയ�ളിേ��� �േത�ക

പഠന�ം ഗേവഷണ��മാണ് െസ��കളി� നട��ത്. െസ��ക�ം മികവിെ� േക��ളായി

മാ�� തര�ി�� �വ��ന�� നട�ാ� ത� ഫ�കേളാ േവ�� ഭൗതിക

സാഹചര��േളാ നിലവിലി�ാ� �ിതിവിേശഷെ� േനരി���്. അ�വദി� ഫ�്

ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�ം �വ��ന�േരാഗതിേയാെട �േ�ാ�് േപാ��തി�ം

വി�ഖത കാണി�� െസ��ക�ം നിലവി��്. െസ��കെള �വ��നല���ിേല�്

നയി�ാ�ത�� ക��പ�തിക� ആവി�രിേ��താണ്. ��മാ�ം നാമമാ�മാ�ം

�വ��ി�� െസ��കെള നി��ലാ�കേയാ �ന��ീവി�ി�കേയാ െചേ��താണ്.

െസ��ക�െട �പീകരണല��ം സാ�ാ��രി�ാ�ത���ം കാര��മമാ��തി���

�ിയാ�ക നടപടിക� സ�വകലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്. ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�ം

ഫ�് ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ാ� സാഹചര�ം ഭാവിയി� ഒഴിവാേ���ം െസ��ക��്

ആവശ�മായ ഫ�് അടി�ാന സൗകര��� ജീവന�ാ� എ�ിവ അ�വദിേ���മാണ്.

െസ�റിെ� �വ��ന ല���ി�ത�� േകാ�ക� െസമിനാ�ക� വ��്േഷാ�ക�, പഠന

ഗേവഷണ പ�തിക� �ട�ിയവ ആവി�രി�് നട�ിലാേ��താണ്.
 

�ഡി െസ��ക�െട ബജ�് �കാരം വകയി��ിയ �ക യഥാ�� വരവ് �തീ�ിത െചലവ്

യഥാ�� െചലവ് ഇതിെ� വിശദാംശം �വെട േച���.

 
 
.



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 66/166

�മ

നം.
�ാപനം

ബ�ജ�്

�കാരം

വകയി��ിയ

വരവ് �ക

വരവ്

(യഥാ��ം)

ബ� ജ�്

�കാര��

�തീ�ി�ി��

െചലവ്

യഥാ��

െചലവ്

1
െസ�� േഫാ� േവദാ�

�ഡീസ്
6000 - 243000 39900

2 മലയാളം െല�ി�� 15000 - - -

3
െസ�� േഫാ� ഇം�ീഷ്

ലാംേഗ�ജ് �ീ�ിംഗ്
40000 444 300000 9120

4

�ീനാരായണ െസ��

േഫാ� �ഡി ഓഫ്

േസാഷ�� െച��സ്

0 - 10000 -

5

�ി��� �ഡി െസ��

േഫാ� ക��റ� &

േസാഷ�� െച��സ്

0 - 3000 -

6 ടാേഗാ� െചയ� 0 - 10000 -

7
വി.െക.��േമേനാ�

െചയ�
0 - 45000 -

8
െസ�� േഫാ� ക��റ�

�ഡീസ്
0 - 97000 -

9
െസ�� േഫാ�

കേനഡിയ� �ഡീസ്
0 - 6000 -

10

െസ�� േഫാ�

ക�ാ�ിേ��ീവ്

അനാലിസിസ്

0 - - -

11
െസ�� േഫാ� ഗാ�ിയ�

�ഡീസ്
0 - 500000

12

�ീ ചി�ിര തി�നാ�

െസ�� േഫാ�

ഹിേ�ാറി�� �ഡീസ്

& േസാഷ�� െച��സ്

0 - - -

13 േഡാ.അംേബ�ക� െചയ� 0 - 56000 34999

14
െസ�� േഫാ�

ഡയ�േപാറ �ഡീസ്
0 - - -

15
െസ�� േഫാ� ജറിയാ�ിക്

�ഡീസ്
0 - - -

16
െസ�� േഫാ� മൈറ�

ബേയാ ൈഡേവ�ി�ി
0 - 105000 20244

17
വി.െക.��മാര� നായ�

െചയ�
0 - 10000

18 മഹാ� അ��ാളി െചയ� 0 - 100000 15854

19

െസ�� േഫാ�

ക�വയ�സ് മീഡിയ

�ഡീസ്

0 - - -

20
െസ�� േഫാ� �റ�

�ഡീസ്
0 - 1103000 1103000

21
െസ�� േഫാ� േപാളിസി

�ഡീസ്
0 - - -

22
ഫിഷ് ഇ��േണാളജി &

മൈറ� ബേയാെടക്
0 - - -

23 �െപ�സ് സയ�സ് - - - -

സ�വകലാശാല െസ��ക�െട �വ��ന�െള�റി�് വിലയി��ക�ം �ാപിത ല����

ൈകവരി�ാ�ത�� നടപടിക� അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ���മാെണ�് ഓഡി�്

നി�േ�ശി��.
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1-31  സ��കലാശാല ൈല�റി ക�ാ�ീ� നട�ി�് - വാടക കരാ� ദീ�ഘി�ി�� -
സ��ാ��രവ് പാലി�ി�ി�.

    സ��കലാശാല ൈല�റി ക�ാ�ീ� നട�ി�് 2015 �ത� �ട��യായി 4 വ�ഷ�ം

�ീ.േജാ� �േരഷ് ബാ�, ‘Achys ഔ�്േഡാ� േക�റിംഗ്’, േപ�, തി�വന��രം എ�

വ��ി�ാണ് ന�കിയിരി��ത്. 2015-� ക�ാ�ീ� നട�ി�ിന് െട�� വിളി�് �റ�

ക�േ�ഷ� സമ��ി� �ീ.േജാ� �േര�ബാ�വിന് 17.08.2015-� ക�ാ�ീ� നട�ി�ി��

മാസവാടക, കറ�് ചാ��്, െവ��ര���െട 6789/-�പ�് ഒ� വ�ഷേ��ാണ്

കരാറ�വദി�ത്. എ�ാ� പി�ീട് 17.08.2016, 17.08.2017, 17.08.2018-�ം ഇേത

വാടകനിര�ി� ഓേരാ വ�ഷേ��് കരാ� ദീ�ഘി�ി� ന��കയാണ് െച�വ��ത്. 2012-െല

േകരള ബി�ഡിം�സ് (ലീസ്, �ാ�േഡ�ഡ് െറ�് ആ�   ഡ് അദ� െഫസിലി�ീസ്) െസ�� 5

�കാരം �ടികിട�് (Tenancy) 3 വ�ഷ�ി� ��ത� ദീ�ഘി�ി�� പ�ം വാടക ഓേരാ 3

വ�ഷ�ം 20% വീതം വ��ി�ിേ��താണ്. മാ��മ� സ��മായി Catering Service നട��

കരാ�കാരന് ക�ാ�ീ� െക�ിട�ിെ� കറ�്, െവ�ം ഉ��െടയാണ് മാസവാടക

നി�യി�ിരി��ത്. ക�ാ�ീ� െക�ിട�ിെല ഇല�ിക് കണ�� മഴയ�് മരം വീണ്

തട�െ��േ�ാ� സ��കലാശാല ൈല�റി�െട ഇല�ിക് കണ�നി� നി�ം

താ��ാലികമായി ക�ാ�ീ� െക�ിട�ിന് കറ�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��. ആയത്

നിലവി�ം �ട�� വരികയാണ്. ര� െക�ിട���ം �േത�ക കറ�് കണ�� ഉ�ായി�ം

സ��കലാശാല ൈല�റി�െട കണ�നി� നി�ം വാടക െക�ിട�ി�ം കറ�് ന��ക�ം

കറ�് ചാ��് ഉ��െട മാസവാടക 4 വ�ഷ��� ��് നി�യി� അേത നിര�ി� �ട���ം

സ��കലാശാല�െട സാ��ിക ഭ�ത� േയാജി� നടപടിയ�. ക�ാ�ീ� െക�ിട�ിന് �േത�ക

ൈവദ�ത കണ�� അടിയ�ിരമായി �നഃ�ാപി��തി�ം മാസവാടക േകരള ബി�ഡിംഗ്

ആ�് �കാരം ��വ�ഷം ��േ�ാ� ���ി നി�യി��തി�ം നടപടിക�

സ�ീകരിേ��താണ്.

 

1-32  ഓഡി�് ഇംപാ�്

1. സ�വകലാശാല�െട ഫിനാ�സ്, അ�ൗ�്സ്, ഓഡി�് വിംഗിെ� 2017-18-െല ഓഡി�്

േനാ�് ഖ�ിക 7 (ഭാഗം-1) �കാരം സ��കലാശാല ഇേ��ണ� ഓഡി�് വിഭാഗം �േത�കം

�പീകരി�ക�ം ശ�ിെ���ക�ം െചേ��ത് ആഭ��ര നിയ�ണ�ിെ�

പരമ�ധാനമായ ആവശ�മായി വിലയി���. ഓഡി�് േനാ�ിെല ��ത പരാമ�ശെ�

�ട��് ന�കിയ മ�പടിയി� (തീയതി 30.03.2019) ഇേ��ണ� ഓഡി�ിനായി 10.08.2018-

െല Ad. A1/1/A 2018-ാം ന�� �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ�സരി�് ��് ഓഡി�് ടീ�ക�
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�പീകരി�ി�െ��ം ജീവന�ാെര മ�് െസ��കളി� നി�് ഓഡി�്

നി��ഹി��തിനായി അധിക �മതല ന�കി �പീകരി� ടീ�കളാമിെത�ം അറിയി�ി��്.

2. എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�ിെ� 2017-18 ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക 3.1(1) �കാരം ലിക�ിഡ്

ൈന�ജ� �ാ�് ത�ാറാ��തി�� �ം നി��ാണം ൈവകിയതിെന�ട��് േലാഡിംഗ്

ചാ��്, െ�യി� ചാ��് �ട�ിയ ഇന�ളി� ബേയാെടേ�ാളജി വിഭാഗം െചലവഴി�

22100/-�പ സംബ�ി�് പരാമ�ശി�ി��. ��ത �കയി� നി�് 21000�പ ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�് �കാര�� റി�വറി എ�യിന�ി� കരാ�കാരനി� നി�് ഈടാ�ി

ബ�െ�� േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി��് (ബി� ന�� 295/18-19 തീയതി 01.03.2019).

3. എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� 2017-18 ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക 3.10 �കാരം ���ി

നി��ഹണം ൈവകിയതിെന�ട��� ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജസ് 4.48 ല�ം �പ

പരാമ�ശി�െ��ി��. ��ത �ക ഈടാ�ിയതായി ഡി.ബി.1/ ഓഡി�് / 2017-18 തീയതി

03.04.2019 മ�പടി �കാരം �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയ� അറിയി�ി��് (തീയതി

30.03.2019).

4. കാര�വ�ം ക�ാ��ിെല വാ�� ടാ�ിെ� േശാചനീയ അവ�െയ�റി�ം

അപകടാവ�െയ�റി�ം 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�

പരാമ�ശി�ി��. �തിയ വാ�� ടാ�് നി��ി��തി�� നടപടിക� സ��കലാശാല

ഇേ�ാ� സ�ീകരി�ി��്. 31.08.2018-� ഇതിെ� കരാറിേല�െ��. വാ�� ടാ�് പണി�െട

നിലവിെല �ിതിെയ�റി�് 12.12.2018-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� 11/PL.17/2017-18-ന്

മ�പടിയായി െട�ഡറിന് േകരള വാ�� അേതാറി�ി�് ഒ� േകാടി �പ ന�കിയി�െ��ം

അറിയി�ി��്.

 
...
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ഭാഗം-2 
വര� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

2-1  സ�വകലാശാല വര�ക�

.

സം�ാന/ േക� സ��ാ�ക�, �.ജി.സി എ�ിവ സ��കലാശാല�െട

�ധാന ധനസഹായ േക���.

�.ജി.സി ധനസഹായ�ി� 61.28% �റവ്.

സ��കലാശാല�െട തനത് വ�മാനം ആെക വ�മാന�ിെ� 20.58%

മാ�ം.

ആെക വരവിെ� 74.91% ഭരണപരമായ കാര����് വിനിേയാഗി��.

 
 
 
 
.

    തന�വ�മാനം �ടാെത സ��ാ�, േക�സ��ാ�, �.ജി.സി, മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�

എ�ിവിട�ളി� നി� ലഭി�� ധനസഹായം �ടി േച��താണ് േകരള സ��കലാശാല�െട

വര�ക�. സ��ാ� �ഷറി (ജി�ാ �ഷറി, തി�വന��രം), സ��കലാശാല�െട പാളയം

ഓഫീസ് ക�ാ�സ്, കാര�വ�ം ക�ാ�സ് എ�ിവിട�ളിെല എസ്.ബി.ഐ �ാ�ക�, പാളയം/

കാര�വ�ം ക�ാ��കളിെല ക�ാഷ് കൗ��ക� എ�ിവ വഴിയാണ് സ��കലാശാല�െട

പണമിടപാട് �ധാനമാ�ം നട��ത്.

    2017-18 െല സ��കലാശാല�െട വാ�ഷിക കണ�ക� �കാരം 31.03.2018-െല

സ��കലാശാല�െട നീ�ിയിരി�് 125,17,14,373.39 �പയാണ്. ഇ� �ടാെത 31.03.2018-�

സ��കലാശാല�് 525,54,93,579 �പ�െട �ിരനിേ�പ���്. 2017-18 െല വാ�ഷിക

കണ�ക�െട അടി�ാന�ി� സ��കലാശാല�െട വരവ് സംബ�ി� അവേലാകന റിേ�ാ��്

�വെട ന���.

1. ധനസഹായം

2017-18 വ�ഷം സ��കലാശാല�് താെഴ പറ�� േക��ളി� നി�ാണ് ധനസഹായം

ലഭ�മായത്.

i. സം�ാന സ��ാ�

ii. �.ജി.സി

iii. േക�സ��ാ�

iv. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�

സ��കലാശാല�് സ��ാരി� നി�ം �.ജി.സി, മ�് ഏജ�സികളി� നി�ം ലഭി�

ധനസഹായ��െട വിവരം �വെട േച���.

(i) സം�ാന സ��ാ� ധനസഹായം

(a) പ�തിേയതര ധനസഹായം
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സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, െപ�ഷ�, മ�് േസവന ആ��ല��� ഉ��െട��

ഭരണപരമായ െചലവ് �ധാനമാ�ം സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തിേയതര �ാ�ി� നി�മാണ്

കെ���ത്. 2017-18 വ�ഷം 'േനാ� �ാ�' ഇന�ി� 288,17,10,600�പ സം�ാന

സ��ാരിെ� ധനസഹായമായി സ��കലാശാല�് ലഭി�. സ��കലാശാല�് ലഭി�� സ��ാ�

പ�തിേയതര �ാ�ി� വ��നവ് ഉ�ാ���്.

വ�ഷം േനാ� �ാ� �ാ�്

2015-16 205,41,60,000

2016-17 256,77,00,000

2017-18 288,17,10,600

(b) പ�തി ധനസഹായം

2017-18 വ�ഷം സ��ാരിെ� �ാ� ഫ�് ഇന�ി� 17,76,76,916/-�പ സ��കലാശാല�്

ലഭി�ി��്.

 
(c) െഫേലാഷി�ക� (Ear marked Funds)

    ഗേവഷണം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വിവിധ �ീ�ക�െട നട�ി�ി�മായി 2017-18 വ�ഷം

വിവിധ േ�ാള�ഷി�ക� /െഫേലാഷി�ക�/ വിവിധ അ�ാദമിക് �വ��ന���ായി

2,13,09,148/-�പ സം�ാന സ��ാരി� നി�് സ��കലാശാല�് ലഭ�മായി��്.

(ii). �.ജി.സി ധനസഹായം

(a) പ�തി ധനസഹായം

    �ണിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷനി� നി�ം 2017-18 വ�ഷം വിവിധ പ�തിക��ായി ജനറ�

പ��സ് �ാ�ിന�ി� 1,43,98,000/- �പ ലഭ�മായി��്.

(b). Ear marked Funds

    �.ജി.സിയി� നി�ം െഫേലാഷി�ക��ം �ീ�ക��മായി 2017-18 വ�ഷം 1,47,12,050/-

�പ സ��കലാശാല�് ലഭി�ി��്.

        2017-18 വ�ഷം സ��കലാശാല�് ലഭ�മായ �.ജി.സി ധനസഹായം 2016-17-�

ലഭി�തിേന�ാ� വളെര �റവാണ്. വിശദാംശം താെഴ േച���.

ഇനം
2016-17വ�ഷം

ലഭി�ത്

2017-18 വ�ഷം

ലഭി�ത്
വ�ത�ാസം

�റവ്
 

ശതമാന�ി�

�ാ� 20198835 14398000 5800835 28.72%

ഇയ�മാ��്ഡ്

ഫ�്
54990236 14712050 40278186 73.25%

ആെക 75189071 29110050 46079021

(iii). േക�സ��ാ� ധനസഹായം

     ഗേവഷണ െഫേ�ാഷി�ക��ം �ീ�ക��മായി 2017-18 വ�ഷം േക�സ��ാരി� നി�ം

4,96,33,571/-�പ സ��കലാശാല�് ലഭി�ി��്.

.
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(iv). മ�് ഏജ�സിക�െട ധനസഹായം

    ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഗേവഷണ താ�പര�ം വ��ി�ി��തി�മായി

വിവിധ ശാ� �ാപന��ം ഏജ�സിക�ം േ�ാള�ഷി�ക�ം െഫേ�ാഷി�ക�ം

ന�കിവ���്. �ടാെത പഠന�മായി ബ�െ�� വിവിധ പ�തിക�െട (െസമിനാ�,

വ��്േഷാ�്, സിേ�ാസിയം �തലായവ) നട�ി�ിന് വിവിധ�ളായ �ാ�ക�ം

സ��കലാശാല�് ലഭി���്. 2017-18 വ�ഷം 2,20,73,916�പ സ��കലാശാല�് ഈ

ഇന�ി� ലഭി�ി��്.

 
 
.

2 െഡ��്സ്&െഡേ�ാസി�്

സ��കലാശാല�െട വിവിധ വാ�ക�, ����ക� എ�ിവ�െട തിരി�ടവിന�ി�ം വിവിധ

നിേ�പ�ളി�ം �ടി 103,11,84,390.60/-�പ 2017-18 വ�ഷം ലഭി�ി��്.

 
 
 
.

3. തന�വ�മാനം

    സ��കലാശാല�െട തനത് വ�മാന�ിെ� �ഖ� പ�ം വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ��

ഫീ�കളാണ്. സ��കലാശാലയിെല 42 അധ�ാപന വ��കളിെല�ം ഫീസ്,

സ��കലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�കളിെല അഫിലിേയഷ� ഫീസ് ആന��

അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ടാെത വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�� പരീ�ാ ഫീസ്,

�െപഷ�� ഫീസ് സ��കലാശാല ന��� വിവിധ സ��ിഫി��ക�െട ഫീസ്, വി�ര

വിദ�ാഭ�ാസ േക��ിെല വര�ക� സ��കലാശാല�െട വിവിധ െസ��ക�െട വരവ് സ�ാ�യ

�ാപന��െട (�.ഐ.�ി, �.ഐ.എം, ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��ക�, �ണിേവ�ി�ി

േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്) വരവ് സ��കലാശാല�െട കീഴി�� ൈല�റിക�,

േഹാ��ക� �ട�ിയ മ�് വിവിധ �ാപന��െട വര�ക� എ�ിവ തന� വ�മാന�ി�

ഉ�െ���.

    2017-18 വ�ഷം 109,14,60,844/-�പയാണ് തനത് വ�മാനയിന�ി� സ��കലാശാല�്

ലഭ�മായത്. ഇത് സ��കലാശാല�െട ആെക വ�മാന�ിെ� 20.58% മാ�മാണ്. 2017-18

വ�ഷെ� തനത് വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മ.നം ഇനം വരവ് (₹) ശതമാനം

1. അ�ിനിേ�ഷ� (െപാ� വര�ക�) 22,59,33,107 20.70%

2. പരീ�ാ വിഭാഗം 31,78,60,432 29.12%

3. വ��ക�/െസ��ക� 4,77,23,202 4.37%

4. സ�ാ�യ �ാപന�� 16,19,07,871 14.84%

5. വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം 5,43,71,169 4.98%

6. �ഡ�്സ് സ��ീസസ് 31,87,425 0.29%

7.
എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�് (�ാ��േപാ��് വിംഗ്

ഉ��െട)
5,71,712 0.05%

8. മിസേലനിയസ് 27,99,05,926 25.65%

ആെക 109,14,60,844 100%

.
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4. വര�ക�െട വിശകലനം

    സ��ാ� േനാ��ാ� �ാ�ം സ��കലാശാല�െട തനത് വ�മാന�ം േച��താണ്

സ��കലാശാല�െട ആെക പ�തിേയതര വ�മാനം. 2017-18-� സ��കലാശാല�െട

േനാ��ാ� വരവ് 3,97,31,71,444/-�പയാണ്. സം�ാന സ��ാരിെ� �ാ� �ാ�ായ

17,76,76,916/-�പ�ം �.ജി.സി�െട �ാ� �ാ�ായ 1,43,98,000 �പ�ം േച��് 19,20,74,916

�പയാണ് സ��കലാശാല�െട 2017-18 വ�ഷെ� ആെക പ�തി വ�മാനം.

    സ��കലാശാല�െട 2017-18 വ�ഷെ� ആെക വരവായ 5304159495.60�പ�െട

വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മ നം. ഇനം �ക ശതമാനം

1. സം�ാന സ��ാ� േനാ� �ാ� �ാ�് 2881710600 54.33%

2. തന� വ�മാനം 1091460844 20.58%

3. സം�ാന സ��ാ� പ�തി �ാ�് 177676916 3.35%

4. �.ജി.സി (ജനറ� പ��സ് �ാ�്) 14398000 0.27%

5. സം�ാന സ��ാ� ഇയ�മാ��്ഡ് ഫ�് 21309148 0.40%

6. �.ജി.സി ഇയ� മാ��്ഡ് ഫ�് 14712050 0.28%

7. േക�സ��ാ� ഇയ� മാ��്ഡ് ഫ�് 49633571 0.93%

8. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക� 22073976 0.42%

9. െഡ��്സ്& െഡേ�ാസി�്സ് 1031184390.60 19.44%

ആെക 5304159495.60 100%
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േക� സം�ാന സ��ാ�കളി� നി�ം ലഭി�� �ാ� �ാ�്, �െപഷ�� പ��സ് �ാ�്,

�.ജി.സി, �സ, മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക� എ�ിവ�െട �ാ�ക�മാണ് �ധാനമാ�ം

സ��കലാശാല�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വികസന�ി�ം ഗേവഷണ �വ��ന���ം

വിനിേയാഗി��ത്. സം�ാന സ��ാരിെ� പ�തിേയതര �ാ�്, തനത് വ�മാനം

എ�ിവയാണ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, െപ�ഷ�, �ട�ിയ േസവനാ��ല��� ന���തി�ം

മ�് ഭരണപരമായ െചല�ക��ം വിനിേയാഗി��ത്. വിശദാംശം �വെട ന���.

 
 
.

ഭരണപരമായ കാര����്

സം�ാന സ��ാ� േനാ� �ാ� �ാ�് - 54.33%

തന� വ�മാനം - 20.58%

ആെക - 74.91%

അ�ാദമിക കാര����്

സം�ാന സ��ാ� �ാ� ഫ�് - 3.35%

�.ജി.സി ജനറ� പ��സ് �ാ�് - 0.27%

േക�-സം�ാന സ��ാ� / �.ജി.സി/ മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�െട

ഇയ� മാ��് ഡ് ഫ�ക�
- 21.47%

ആെക - 25.09%

 
 
.

74 91% 25 09%
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സ��കലാശാല�െട ആെക വ�മാന�ിെ� 74.91% ഭരണപരമായ കാര����ം 25.09%

വിദ�ാഭ�ാസ വികസന �വ��ന���ം വിനിേയാഗി�െ���. സ��കലാശാല�െട

ആത��ിക ല��ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവികസനമായിരിെ� വരവിെ� വളെര െചറിെയാ�

ശതമാനം മാ�ം ഇതിനായി വിനിേയാഗി��ത് വിശകലനം െചേ����്.

.

 

2-2  സം�ാന �ാ� ഫ�് - ���േതാതി� ലഭി�ി�

 
 
 
 
.

ഫ�ക� വിനിേയാഗി��തി� കാലതാമസം – സ��ാ� �ാ�്

ന�െ���.

 
 
.

(a). 2016-17 വ�ഷം e- Lams-േല�് മാ�ിയ �ാ� ഫ�് വിഹിതം 616.69 ല�ം �പ ലഭി�ി�

    2016-17 വ�ഷെ� ഭരണാ�മതി ലഭി� �ാ�ഫ�് വിഹിത�ി� നി�ം 616.69 ല�ം �പ

30.09.2017-നകം െചലവഴിേ��തിനായി 05.04.2017 െല B1/69/2017/HEDN എ�

ഉ�രവി��കാരം e Lams � നിലനി��ിയി��്. എ�ാ� ഈ �ക ലഭി�ി�ി�ാ�തായി

വ��ി� നി�ം അറിയി�ി��്. ഭരണാ�മതി ലഭി� �കക� ന�മാകാതിരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

 
 
.

(b). 2017-18 വ�ഷം സമയബ�ിതമായി പ�തി നട�ാ�ിയി� - 5േകാടി ന�െ��
 

സ�വകലാശാല�് ലഭി�� ഫ�ക� വ��മായ ആ��ണ മികേവാെട

വിനിേയാഗി��തിെല അലംഭാവം �ലം സ��ാ� അ�ിനിേ��ീവ് സാം�ഷ� ലഭി� ഫ�്

�ക ���േതാതി� ലഭി��ി�. ഹയ� എഡ�േ�ഷ�(ബി) വ��ിെ� 08.05.2017െല

845/2017, 29.07.2017െല 1420/2017 എ�ീ ഉ�ര�ക� �കാരം 2017-18 വ�ഷം

സ�വകലാശാല�് ഭരണാ�മതി ലഭി� �ാ� �ീം �ക 26 േകാടി �പയാണ്. എ�ാ�

സമയബ�ിതമായി �ക െചലവഴി��തിെല അനാ� �ലം [അതാത് േ�ാജ�ക� വിഭാവനം

െച�് നി�ിത സമയ പരിധി��ി� തീ��ാ�ാതിരി�ക, ചില േ�ാജ�ക�

നട�ാ�ാതിരി�ക. ഉദാഹരണമായി �േവാളജി വ��ിന് ഇെ�ാേവ�ീവ് േ�ാ�ാമിന് ന�കിയ

30 ല�ം �ട�ിയവ] 21 േകാടി �പയാണ് (ഹാജരാ�ിയ ഉ�ര�ക� �കാരം)

സ�വകലാശാല�് ലഭ�മായത്. അതായത് 5 േകാടി �പ ന�െ�ടാ� ഇടയായി.

    �ാനിംഗ് ആ�് െഡവല�െമ�് വിഭാഗം ത�ാറാ�� െ�ാേ�ാസ� അ�സരി�� �കയാണ്

സ��ാ� �ാ� �ീമിനായി അ�വദി��ത്. എ�ാ� ത�ാറാ�െ��� �ാ� െ�ാേ�ാസലിന്

അ��തമായി വികസന �വ��ന�� ആ��ണം െച�വാ� സ�വകലാശാല അധി�ത��്

സാധി��ി�. ത�ലം വികസന�വ��ന�� മ�ഗതിയിലാ�ക�ം ലഭിേ�� ഫ�്

��ണേതാതി� ലഭി�ാെത ന�മാ�� �ിതി���്. ഇ�ാര��ി� അധികാരിക�െട

സവിേശഷ �� �ണി��.

 

2-3  വാ�ഷിക കണ�ക�െട �ത�ത – പരിേശാധി�െ���ി�. 
 
 

സ��കലാശാല ധനകാര� വിഭാഗ�ി� േരഖക�െട�ം

രജി��ക�െട�ം അഭാവം.

വാ�ഷിക കണ�ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�െ���ി�.

 
 
.

     േകരള സ��കലാശാല�െട 42 പഠന വ��ക�, പഠേനതര വ��ക� പരീ�ാ വിഭാഗം,

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം, അഡ ്മിനിേ�ഷ� വിഭാഗം, മിസേലനിയസ് �ാപന��,
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സ��കലാശാല�െട ക�ാഷ് കൗ��ക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം ലഭ�മാ�� വിവര��

േ�ാഡീകരി�ാണ് സ��കലാശാല�െട വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��ത്. എ�ാ�

വിവിധയിട�ളി� നി�ം ലഭ�മാ�� വര�െചല� കണ�ക�െട ആധികാരികത

പരിേശാധി��തി� സ��കലാശാല�െട സംവിധാന�� ശരിയായ �വ��നം

കാ�െവ��ി�. ഓേരാ �ാപന�ിെ��ം ഡിമാ�്, കള��, ബാല�സ് എ�ിവ

ത�ാറാ�കേയാ, ലഭ�മാ�� വിവര�ളിെല അപാകതക� പരിേശാധി�െ��കേയാ, കി�ാ��

വര�കെള സംബ�ി� അേന�ഷണം നട�കേയാ െച��ി�. സ��കലാശാല�െട ഫിനാ�സ്

വിഭാഗ�ി� സ��കലാശാല�് ലഭ�മാ�� വിവിധ �ാ�ക�െട�ം തനത് വ�മാന�ിെ��ം

വ��ത പരിേശാധി��� രജി��കേളാ േരഖകേളാ ��ി��ി�. ആയതിനാ� തെ�

വാ�ഷിക കണ�കളിെല വര� െചല�ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന്

സാധി��ി�.

     സ��കലാശാല�െട വിവിധ പഠന വ��ക�, െസ��ക�, സ�ാ�യ �ാപന��,

െഹ��് െസ��ക�, എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, മ�് മിസേലനിയസ് �ാപന�� എ�ിവ�െട

ഓഡി�ി� ക� വര�ക�ം വാ�ഷിക കണ�കളിെല വര�ക�ം ത�ി� ഗണ�മായ അ�ര��്.

ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

�മ

നം
വ��്

വാ�ഷിക കണ�

�കാര�� വരവ്

ഓഡി�ി�

കെ��ിയ വരവ്

1.
നാേനാ സയ�സ് &

നാേനാ െടേ�ാളജി
0 48530

2. ആ��ിേയാളജി 125695 197835

3. ഗണിതശാ� വ��് 131590 11750

4. സ��കലാശാല ൈല�റി 1199192 1742853.50

5. �ാ�ി�ി�് 84103 131010

6.
അക�ാ�ിക് ബേയാളജി &

ഫിഷറീസ്
205439 123435

7. ഹി�ി 140320 121310

8. െകാേമ�് 1093354 288255

9. ജിേയാളജി 939441 128325

10. െകമി�ി 404822 241630

11. ഒ�േ�ാ ഇലേ�ാണി�് 1555580 187904

12. കാ��് അ�ിനിേ�ഷ� 13500 122539

13.
െഹ��് െസ��,

കാര�വ�ം
2545 11490

14. �ാ��േപാ��് വിഭാഗം 567662 566425

15.
സ��കലാശാല

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്
26160526 25111589

ഇ� സംബ�ി�് 14.03.2019-� ന�കിയ ഓഡി�് റിക�സിഷ� നം.135/റവന� ഓഡി�്/2017-

18-ന് സ��കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

     വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��തി� സ��കലാശാല�െട ധനകാര� വിഭാഗം കാണി��

���റവിന് നാേനാസയ�സ് & നാേനാ െടേ�ാളജി വ��ിെല വരവ് ഒ� ഉദാഹരണമാണ്.

എം.എസ്.സി, എം.ഫി� എ�ീ േകാ�ക�ം, ഗേവഷണ�ം നട�� ഒ� വ��ി� ത�വ�ഷം ഒ�

വിദ�ാ��ി�െട േപാ�ം ഫീസ് വ�ി�ി� എ�ാണ് വാ�ഷിക കണ�കളിെല വ��ിെ� വരവ്

�ചി�ി��ത്. ��ത പഠനവ��ിെല വരവായി വാ�ഷിക കണ�കളി� േച��ി��ത് '0'

(Z ) 2017 18 15 000/ 48 530/
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(Zero) ആണ്. 2017-18 വ�ഷം വ��ിന് 15,000/-�പ�െട ട�ഷ� ഫീ���െട 48,530/-

�പ�െട വര��തായി ഓഡി�ി� കാ�ക��ായി.

     സ��കലാശാല�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� രജി��ക�െട�ം ക�ാഷ് ��ിെ��ം

പരിപാലന�ിെല അപാകതക� നിമി�ം ആെക വരവ് �ത�മായി തി�െ����തിന്

ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�. എ�ാ�, െട�� േഫാ�ക�െട വി��നയി�െട മാ�ം 4,04,215/-

�പ�െട വരവ് വ�ി�ം വാ�ഷിക കണ� �കാരം �ാ�� േപാ��് വിഭാഗം ഒഴി��

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� വരവായി േച��ി��ത് െവ�ം 4050�പ മാ�മാണ്. ഇ�

സംബ�ി�് സ��കലാശാല എ�ിനീയ�� 19.12.2018-� ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�

നം.5/Engg/17-18-ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� 'Cost of agreement books'-ഉം ബ�് പാ�് വര�ം

മാ�മാണ് വാ�ഷിക കണ�ിെല 4050 �പെയ�ം ബാ�ി �ക മ�് �ാപന��െട വരവി�

േച��ി�െ��മാണ് അറിയി�ത്. വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ��തി� സ��കലാശാല

സ�ീകരി�� അലംഭാവം ഇവിെട വ��മാണ്.

     വ��ക��ം �ാപന���ം കണ�ക� ത�ാറാ��തിന് വ��മായ മാ��

നി�േ�ശ�� ന�േക��ം ഓേരാ �ാപന�ിെ��ം ഡി.സി.ബി ത�ാറാ�ി േ�ാഡീകരി�്

വര�െചല� കണ�ക�െട �ത�ത/ ആധികാരികത പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ി മാ�ം വാ�ഷിക

കണ�ക� ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

 

2-4  തന�വ�മാന�ിെല �റവ് - വ�മാനം പിരിെ����തി� അനാ�

.

തനത് വ�മാനം �റ�� – കാരണം വിശകലനം െച��ി�.

 
 
.

     വാ�ഷിക കണ� �കാരം സ��കലാശാല�െട തനത് വ�മാനം വ�ഷം േതാ�ം �റ�്

വ��തായാണ് കാ��ത്. എ�ാ� വാ�ഷിക കണ�കളിെല തനത് വ�മാനം സംബ�ി�

�കക�െട �ത�ത സ��കലാശാല ഉറ�ാ�ിയി�ി�. സ��കലാശാല�് കി�ാ�� ��വ� �ക�ം

ഡിമാ�് െച�ി�േ�ാ, ഡിമാ�് �കയി� ഇനി കി�ാ�� �കെയ�? കി�ിയ �കക� അതാത്

ശീ�ഷക�ളി� ഒ��ിയി�േ�ാ? എ�ീ കാര��ളി� സ��കലാശാല ��പതി�ി��ി�.

സ��കലാശാലയിെല കഴി� ര� വ�ഷ�ളിെല തനത് വ�മാന�മാ�� താരതമ�ം �വെട

േച���.

വ�ഷം തനത് വ�മാനം
ആെക വരവിെ� (െഡ��് &

 
െഡേ�ാസി�്സ് ഒഴി��) ശതമാനം

2015-16 1135571582 31.60%

2016-17 1120199694 26.34%

2017-18 1091460844 25.54%

.
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.

തനത് വ�മാനം �റ��തിെ� കാരണം സ��കലാശാല വിശകലനം െച��ി�. സ��കലാശാല�െട

തനത് വ�മാന�ി� േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട �ടി�ിക നിലനി���തായി ഓഡി�് പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി��്. ഇത് സംബ�ി� പരാമ�ശ�� �ട��� ഖ�ികകളി� േച���.

 
 
.
 

2-5  സ��കലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് /സ�ാ�യ േകാേള�കളി� നി�ം ആന�� അ�ിനിേ�ഷ�

ഫീസിന�ി� �ടി�ിക-10,44,94,803/-�പ

 
 
.

അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് – 2017-18-� ലഭ�മായത് 34.9% മാ�ം.

 
 
 
.

     1978-െല േകരള സ��കലാശാല ഒ�ാം ഓ�ഡിന�സ് അധ�ായം -4 ഉപ ഇനം X, ഇനം ന��

24 (േഭദഗതി 194)-� േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� സംബ�ി� ഖ�ികകളി�

േകാേള�ക�െട അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ാവ�ഷ�ം മാ��് 31-നകം അട�േ��താണ്.

23.06.2011-െല �.ഒ ന�� എസി.ബി/2009-ാം ന�� ഉ�രവ് �കാരം വാ�ഷിക

അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ന�നി��യി�ക�ം െച�. എ�ാ� ചില േകാേള�ക�

ബ�.ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം േനടിയ േ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� വാ�ഷിക

അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് സ��കലാശാലയി� ഒ���ി�. 2017-18 വ�ഷ�ി� 13485000/-

�പയാണ് വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസിന�ി� ലഭ�മായി��ത്. ഇത് ആെക വരവിെ�

34.9% മാ�മാണ്. ഇ�മായി ബ�െ��് ബ�.ൈഹേ�ാടതയി� നിലവി�� േകസിെ�

വിശദാംശ��ം ആന�� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസിന�ി� 31.03.2017 വെര�� �ടി�ിക

വിവര��ം സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� 2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 2.2 ആയി

ഉ�െ���ിയി��്. എ�ാ� നാളി�വെര�ം വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ടി�ിക

ഈടാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�.

     ആന�� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസിന�ി� 31.03.2018 വെര ലഭ�മായ�ക�െട�ം /

അടവാ�ാ�� �ക�െട�ം ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി�� േകസിെ� നിലവിെല അവ�

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.6/Revenue/17-18-

�� മ�പടിയി� 11.07.2018-െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗി� വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ�

ഫീ�മായി ബ�െ�� എ�ാ േക�ക�ം �ാ�ഡിംഗ് കൗ�സിലിന് ൈകമാ�ം െച�ാ�

തീ�മാനി�ക�ം 30.07.2018-� �ടിയ സി�ഡിേ��് േയാഗം ഐ�ം നം. 03.05.-�കാരം

വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീ�മായി ബ�െ�� േക�ക� ക�യി�് �ാ� ഡിംഗ് ക�ി�ി

ഓഫ് ദി സി�ഡിേ��് ഓ� അഫിലിേയഷ� ഓഫ് േകാേളജ് ആ�് ഫിനാ�സ് ��ാെക വ�ാ�

തീ�മാനി�ക�ം 14.10.2018-� �ാ�ഡിംഗ് കൗ�സിലി� നി�ം ലഭി� ക�് �കാരം

വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീ�മായി ബ�െ�� എ�ാ േക�ക�ം �ാ�ഡിംഗ് കൗ�സിലിന്

ൈകമാറിയി�െ��ം ഈ േക�ക�െട വാദം ���ിയാകാ�തിനാ� ഈ േക�ക�െട വിധി

വ�തിന് േശഷം മാ�െമ ആന�� അ�ിനി� േ�ഷ� ഫീസ് ഈടാ�� കാര��ി�

തീ�മാനെമ��ാ� സാധി�ക��െവ�് അറിയി�തായി വ��മാ�ി.
 

 

2017-18 വ�ഷം വെര വിവിധ േകാേള�കളി� നി�ം വാ�ഷിക ഫീസി�ിെല �ടി�ിക

8,71,19803/-�പ യാണ്. �ടാെത ആന�� അ� മിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ന�നി��യി�തിന്

േശഷം േകരള ആേരാഗ� സ��കലാശാലയിേല�് മാ�െ�� േകാേള�കളി� നി�ം ലഭിേ��

�ക 1,73,75,000/-�പയാണ്.

     06.12.2017-െല സി�ഡിേ��് തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി� ആന�� അ�ിനിേ�ഷ�

ഫീസിന�ി� േകാേള�ക� ഒ�േ�� �കെയ�റി�ം ചില േകാേള�ക��് റീഫ�്

െച��തിെന�റി�ം തീ�മാനി��തിന് അഫിലിേയഷ� ക�ി�ി�െട�ം ഫിനാ�സ്

ക�ി�ി�െട�ം സം�� ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിെയ�ി�ം നാളി�വെര സം�� ക�ി�ി

6/R /17 18
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�ടിയി�ിെ��ം ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം. 6/Revenue/17-18 -�� മ�പടിയി�

വ��മാ�ിയി��്.

    േകരള ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാലയിേല�് അഫിലിേയഷ� മാ�െ�� േകാേള�കളി�

(എ�ിനീയറിംഗ്/ആ��ിെട�ച�/എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല എം.ബി.എ/എം.സി.എ

േ�ാ�ാ�ക�) േകരള സ��കലാശാല�െട കീഴി� അഫിലിേയഷ� �ട�� ബാ�ക��്

ആ�പാതികമായി വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഈടാ�ാ� അ�വദി�ണെമ�്

അഭ���ി�് സ��ാരിന് ക�് ന�കിെയ�ി�ം നാളി�വെര മ�പടി ലഭി�ി�ിെ��്

അറിയി�ി��്.

     േകരള സ��കലാശാല�് വിവിധ േകാേള�കളി� നി�ം 2010-11 �ത� 2017-18

സാ��ിക വ�ഷം വെര�� വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ടി�ിക താെഴപറ�ം

�കാരമാണ്.

വ�ഷം ഡിമാ�് (₹) കള�� (₹) ബാല�സ് (₹)

2010-11 27630000 24082035 3550000

2011-12 30890000 26592793 4300000

2012-13 34820000 30064743 4758000

2013-14 38330000 32918376 5282657

2014-15 42610000 36664894 5954146

2015-16 45160000 30210000 14950000

2016-17 39980000 16730000 23250000

2017-18 38560000 13485000 25075000

ആെക 297980000 210747841 8,71,19,803

 
.
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േകരള ആേരാഗ� സ��കലാശാലയിേല�് മാ�െ�� േകാേള�കളി� നി�ം
 

ലഭിേ�� �ടി�ിക

േകാേളജ് �ക (₹)

െഡ�� 2700000

െമഡി�� 5000000

ഫാ�മസി 375000

പാരാെമഡി�� 1250000

ആ��േവദം 1000000

സി� 1000000

ന�ിംഗ് 4650000

ന�ിംഗ് പി.ജി 1400000

ആെക 17375000/-

     (2010-11 �ത� 2016-17 വെര�� �ടി�ിക വിശദാംശ�� 2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാ��്

അ�ബ�ം -3 ആയി േച��ി��്. 2017-18 വ�ഷെ� �ടി�ിക വിശദാംശ�ം ആേരാഗ�

സ��കലാശാലയിേല�് മാ�െ�� േകാേള�ക�െട വിശദാംശ�ം ഈ റിേ�ാ��ിെല അ�ബ�ം -

2 ആയി ഉ�െ���ിയി��്.)

     വാ�ഷിക അ� മിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഇന�ി� വിവിധ േകാേള�കളി� നി�ം ലഭി�ാ��

�ടി�ിക �കയായ 8,71,19,803/- �പ�ം േകരള ആേരാഗ� സ��കലാശാലയിേല�് മാ�െ��

േകാേള�കളി� നി�ം ലഭി�ാ�� �കയായ 1,73,75,000/-�പ�ം േച��് ആെക

10,44,94,803/- �പ ഈടാ�ാ� അവേശഷി��.

     സ��കലാശാല അഫിലിേയഷ� ന��� േകാേള�കളി� നി�ം ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി

വാ�ി ��ി���്. സ��കലാശാലയി� നി�് അഫിലിേയഷ� മാ�െ�� േകാേള�കളി�

നി�ം വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഈടാ�ിയി�െ��് ഉറ�വ��ിയതിന് േശഷം

മാ�ം ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി റിലീസ് െചേ���ം, ഫിനാ�സ് ക�ി�ി / അഫിലിേയഷ�

ക�ി�ി�െട സം�� ക�ി�ി �ടി വാ�ഷിക അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് അടവാ�ാ�

�ാപന�ളി� നി�ം ടി �ക പിരിെ����തിന് �ട�നടപടിക� സ�ീകരിേ���മാണ്.

�ടാെത ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി�� േക�ക� േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� ൈകെ�ാേ��താണ്. ടി വിഷയ�ി� ഭരണ വ��ിെ� അടിയ�ിര ��

�ണി��.

 
.

 

2-6  േ�ാഷ� ഫീസ് - സ�വകലാശാല�് 6 ല�ം �പ ലഭി�ാനവേശഷി��.
     31.12.2015-െല സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം. എസി.ബി II/03/14-15 �കാരം േകാേള�ക�

േ�ാസ് െച��തിന് 2 ല�ം �പ സ��കലാശാല�് അടവാേ��താണ്. േ�ാഷ� ഫീസ്

സംബ�ി� 28.12.2018-� ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം. 6/റവന�/2017-18-��

മ�പടിയി� േകരള സ��കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� താെഴ�റ�� േകാേള�ക�

അട����തിന് അേപ� സമ��ി�ി��താ�ം, അേപ�ക� സി�ഡിേ��്
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അംഗീകരി�താ�ം അറിയി�ി��്. എ�ാ� ടി േകാേള�ക� േ�ാഷ� ഫീസ് അടവാ�ിയി�ി�.

വിശദാംശം �വെട േച���.

േകാേളജിെ� േപര് അടവാ�ാ�� േ�ാഷ� ഫീസ് (₹)

1. എ�്.എ�് മാ�േ�ാമ മാത�സ് േകാേളജ് 200000/-

2. അ���� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ� 200,000

3. തല�ിറ ��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് 200000

ആെക 6,00,000/-

േമ� േകാേള�ക�െട ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി റിലീസ് െച��തിന് ��ായി േ�ാഷ� ഫീസ്

അടവാ�ിയി�െ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.

.

 

2-7  െ�ഷ�� ഫീസ് : വിവിധ േകാേള�കളി� നി�ം ₹ 46,09,825/-�പ

പിരിെ���ാനവേശഷി��

 
.
 

�െപഷ�� ഫീസ് ഈടാ��തിന് �ാപന���് ഡിമാ�്

േനാ�ീസ് ന���ി�.

.
     2017-18 വ�ഷം 225 �ാപന�ളാണ് സ�വകലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച�ി��ത്.

േമ� �ാപന�ളി� വിവിധ േകാ�കളിേല�് അ�ിഷ� േന�� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം

�െപഷ�� ഫീസ് ഈടാ�ി സ�വകലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്. �െപഷ�� ഫീസ്

പിരി�മായി ബ�െ��് സ�വകലാശാല�് ലഭിേ�� �ക േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് വാല�ം

1, 2 ച�ം 5(1) �ത� 5(5) വെര�� വ�വ�ക� �കാരം സ�വകലാശാല ഡിമാ�് െച��ി�.

സ�വകലാശാലയിെല റവന� ഓഡി�് വിഭാഗ�ിന് �െപഷ�� ഫീസ് പിരി�മായി ബ�െ��്

ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ണ�റി�ിന് (ന�� 12/റവന�/17-18) മ�പടിയായി �െപഷ�� ഫീസ്

പിരിെ����തിനായി സ�വകലാശാല 2017-18 വ�ഷം �ാപന���് ഡിമാ�് േനാ�ീസ്

ന�കിയി�ി� എ�റിയി�ി��്. �� വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�ം ഇ�ര�ി� ഫീസ്

�ടി�ിക സംബ�ി�് പരാമ�ശ�െ��ി�ം അഫിലിേയ�ഡ് �ാപന�ളി� നി�ം �െപഷ��

ഫീസ് സമയബ�ിതമായി ഈടാ�ി �ടി�ിക ഒഴിവാ��തി�� നടപടിക� സ�വകലാശാല

സ�ീകരി�ി�ി�. ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�, �.ഐ.�ി �തലായ �ാപന�ളി�

ഓ�ൈല� അ�ിഷ� ആയതിനാ� േകാ�് കാലയളവിേല�് ഒ��വണയായി �െപഷ��

ഫീസ് ഈടാ�കയാണ് െച��ത്. സ�വകലാശാലയിെല പഠനവ��കളി� ���ിയ ഫീസ്

നിര�് 25.07.2017-െല CSS/PG/ 2/2017-ാം ന�� ഉ�രവ് �കാരം 2017-18 അ�ിഷന് േകാ�്

കാലയളവിേല�് ഒ��വണയായാണ് �െപഷ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയി��ത്. എ�ാ�

സ�വകലാശാല�െട കീഴി�� മ�് �ാപന�ളി� (centres, professional colleges etc) നി�ം

വ�ഷാവ�ഷമാണ് ഫീസ് ഈടാേ��ത്. 2017-18 സാ��ികവ�ഷം �െപഷ��

ഫീസിന�ി� ലഭി� ആെക വരവ് 3,68,24,385 �പയാണ്. റവന� ഓഡി�് െസ�നി�

പരിപാലി�� രജി��ക� �കാരം 46,09,825/-�പ 2017-18 വ�ഷ�ി� പിരിെ���വാ�

അവേശഷി��. േമ� �ക അടിയ�ിരമായി ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. ഫീസ്

�ടി�ിക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം -3 -� േച���.

 
.
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2-8  �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം:സ�വകലാശാല�് 12 േകാടി (12,34,08,474/-) �പ�െട വരവ്

ന�ം

.

കരാ� �കാര�� ലീസ് �ക ഈടാ�ാ�തിനാ� 12.34 േകാടി�െട വരവ്

ന�ം

 
.

    േകരള സ�വകലാശാല�െട ആ�ിയായ കാര�വ�ം കാ�സി�� 37 ഏ�� �ല�് Design

Build Operate and Transfer മാ�കയി� (DBOT) േ� ഡിയം പണി��തി�ം നട�ി�ി�മായി

നാഷണ� െഗയിംസ് െസ��റിേയ�ിെല ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�മായി ഒ� ലീസ് കരാ�

18.12.2012 � ചമ�ക��ായി. േ�ഡിയം പണിത് 15 വ�ഷേ��് ഉപേയാഗി��തി�ം

േശഷം തിരിേ��പി�കേയാ കരാ� ���കേയാ െച�ാ� കരാറി� നിബ�ന��്. കരാ�

�കാരം വ�ഷാവ�ഷം 94 ല�ം �പ ���റായി നാഷണ� ഗയിംസ് െസ��റിേയ�്

(NGS)സ�വകലാശാലയിേല�് അട�േ���ം ��് വ�ഷം ��േ�ാ� ലീസ് �ക ���ി

നി�യിേ���മാണ് (കരാറിെല നിബ�ന 2,3,4 �കാരം). എ�ാ� ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ

ഫയ�ം കരാ�ം പരിേശാധി�തി� (ഒറിജിന� കരാ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി� )

��ി�െ�� ��തരമായ അപാകതക� �വെട േച���.

I. കരാ� �കാര�� ലീസ് �ക ഈടാ�ിയി�.

        ലീസ് കരാ� �കാരം വ�ഷാവ�ഷം 94 ല�ം �പ ���റായി (ഡിസംബ� മാസ�ി��ി�

തെ�) എ�.ജി.എസി� നി�ം ഈടാ�ി സ�വകലാശാലയിേല�് അട�േ���ം (കരാ�

നിബ�ന 4) 3 വ�ഷം ��േ�ാ� ലീസ് �ക ���ി നി�യിേ���മാണ്. അ��കാരം 2015-

16 �ത� ലീസ് �ക 3,14,45,190/-�പയായി ���ി നി�യി�ി��്. എ�ാ� ഇ� സംബ�ി�

കരാ� വിശദാംശം ഫയലി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ലീസ് രജി�� പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�.

എ�ാ� എ�ജിഎസ് 2014-15 വ�ഷം �ട�ി ലീസ് �ക �ടി�ിക വ��ിയി��്. (11.08.2017-

െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗി�) ഇ�ാര�ം വ��മാ�ിയി��്. നിലവി� സ��ാ� തല�ി��

പിഴപലിശ ഉ�െ�െട ലീസ് �ടി�ിക �ക ഈടാ�ി അട�ാ� സി�ഡിേ��് നി�േ�ശ�െ��ി�ം

�ക ഈടാ�ിയി�ി�. �ടി�ിക �ക�െട വിശദാംശം �വെട േച���.

Year &

Payment due

in

Lease/

Rent

(Actual)

Lease/Rent
Tax

18%

Interest @

Commercial

Rates (8.5%)

Period of

which

interest is

calculated

Paid Due Paid Due

2014-15

(Dec.2014)

94,00,000 11,62,381/-

01.01.2015

to

14.06.2016

Rs.

7179860 paid

on 15.06.16

2220140 1076980 399625

1,03,121/-

15.06.2016

to

31.12.2016

1,88,712/-

01.01.2017

to

31.12.2017

2015-16

Dec.2015

Rs.

31445190

- 31445190 - 5660134 5345682

01.01.2017

to

31.12.2017

2016-17

Dec.2016
31445190 - 31445190 - 5660134 2672841

01.01.2017

to

31.12.2017

2017-18

Dec.2016
31445190 - 31445190 - 5660134 -

9,65,55,710 1,73,80,027 94,72,737

    ആെക 12,34,08,474/-�പ (31.12.2017 വെര�� പലിശ ഉ�െ�െട) അടവാ�� തീയതി

വെര�� പലിശ സഹിതം എ�ജിഎസി� നി�ം ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

II
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II സ�വകലാശാല േ�ഡിയ�ിന് വി�ന�കിയ �ല�ിെ� അളവി� അവ��ത

        �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം പണി��തിനായി 37 ഏ�� �ലം വി�ന���തിനാണ്

എ�ിെമ�ി� േരഖെ���ിയി��ത്. (Survey No 1Plot No.507/1-� 37 ഏ�റി� 31.08 ഏ��

േ�ഡിയ�ി�ം 5.92 ഏ�� പാ��ിംഗി�ം) എ�ാ� �ല�ിെ� പരിമാണം സംബ�ി�്

സ��കലാശാല അധി�ത��് എേ��് ഓഫീസ�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�ം ന�കിയ വ��മായ

അള�ക� ഫയലി� ��ി�ി�ി�. ഇ�ാര��ി� ��ത� അേന�ഷണ�ി�ം കരാറി�

�ചി�ി�ി��തി� ��ത� �ലം േ�ഡിയ�ിനായി ഉപേയാഗി�ി�െ��ി� അ��െ�െട��

ലീസ് �ക കണ�ാ�ി അട�ാ� സ�വകലാശാല അധി�ത� നി�േ�ശിേ���മാണ്.

III േ�ഡിയ�ിെ� നട�ി�വകാശ ലംഘനം

        നാഷണ� െഗയിംസ് െസ��റിേയ�് ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�മായി ഈ േ�ഡിയം

സംബ�ി� കരാറിേല�െ��തി�േശഷം അ�തെ� NGS, IL & FS ഡയറ��മായി സബ് ലീസ്

കരാ� ചമ�ി��്. എ�ാ� സ�വകലാശാല�് അതി� യാെതാ� ഉ�രവാദിത��ം

േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാ� ലീസ് �ക അടവ് സംബ�ി�� നിബ�നക� NGS �

നി�ി�മാണ്. േദശീയതല�ി� ഉ�മന�ിെല�ി�ാ� സാധി�മായി�� ഈ സംരഭെ�

അതിന�സരി�� ഭൗതികസാഹചര��� സ�മാ�ി ���േതാതി�

ഉപേയാഗ��മാ�ിമാ�ാ� അധി�ത� ��ിേ��താണ്.

 

2-9  േചാദ�േപ�� മാറി െപാ�ി�ത് - ന�ം ഈടാ��ി�.
    പരീ� േചാദ�േപ�� ൈകകാര�ം െച��തി� അതീവജാ�ത �ല��ണെമ�്

സ�വകലാശാല നിരവധി തവണ ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന�കിയി��. ഇതി�

വിപരീതമായി പരീ� േചാദ�േപ�� െത�ായി െപാ�ി�് പരീ�ക�

മാ�ിവ�േ��ിവ��തിനാ� സ�വകലാശാല�് അധികബാധ�ത��ാ�ക�ം െച��.

ഇ�െന��ാ�� അധികബാധ�ത ഉ�രവാദെ��വരി� നി�് ഈടാ�ാ� സി�ഡിേ��്

കാലാകാല�ളി� തീ�മാനെമ��ി��്.

എ) 21.10.2015� സ��ാ� െപാ�അവധി �ഖ�ാപി�തിനാ� അ�് നടേ��ിയി�� െപാ�

പരീ�ക�, േകരള സ�വകലാശാല നടേ��ിയി�� പരീ�ക� എ�ിവ മാ�ിവ�.

21.10.2015 െല ബി.േകാം അവസാനവ�ഷ ഓ�ഷണ� േപ�� ടാ�േസഷ� & അ�ൗ�്സ്

േകാ-ഓ�േറഷ� 09.11.2015േല�ാണ് മാ�ിയത്. എ�ാ� തി�വന��രം ഗവ�െമ�്

സം�തേകാേളജി� ��ത പരീ� 21.10.2015� തെ� നട�ക�ം മ�് െസ��കളി�

09.11.2015- � നട�ക�ം െച�. �ട��് സ�വകലാശാല ര�് ദിവസെ� പരീ��ം

റ�ാ�ക�ം �തിയ പരീ� നട�ാ� തീ�മാനി�ക�ം െച�. െത�ായി േചാദ�േപ��

െപാ�ി�തിന് പിഴയായി 40,000/- �പ ഉ�രവാദെ��വരി� നി�് ഈടാ�ാ� നി�േ�ശി�.
 

േചാദ�േപ�� െത�ായി െപാ�ി�തിെ� ഉ�രവാദിത�ം സ�വകലാശാല സം�ത േകാേളജിെല

ചീഫ് ���് േഡാ.എ�.എ ഷിഹാബിന് നി�യി�. േ�ാ ൈവസ് ചാ�സല� ഗവ�െമ�്

സം�ത േകാേളജിെല ബ�െ��വെര 29.05.2017 � േനരി� േക�തിന് േശഷമാണ്

ഉ�രവാദിത�ം നി�യി�ത്. 22.09.2017 � �ടിയ പരീ� സംബ�ി� സി�ഡിേ��ിെ�

�ാ�ിംഗ് ക�ി�ി േയാഗം ഇ�ാര�ം അംഗീകരി�ക�ം െച�. ചീഫ് ���ി� നി�് 40,000/-

�പ ഈടാ�ാ�ം നി�യി�.
 

ഓഡി�് അേന�ഷണം 20/െക.�.എ/18 തീയതി 04.08.2018ന് പരീ�ാ ക�േ�ാള� 09.08.2018

� ന�കിയ മ�പടിയി� 01.11.2017, 06.01.2018 എ�ീ തീയതികളി� പിഴ അട�ാ� നി�േ�ശം

ന�കിെകാ�� ക�് ന�കിയി�െ��ം 10.05.2018� �ടിയ സി�ഡിേ��് േയാഗം െഎ�ം

ന�� 35.17 ആയി ��ത വിഷയം പരിഗണി�ക�ം നിയമ�കാര�� പിഴ ഈടാ�ാ�

നി�േ�ശി��ം െച�. എ�ാ� നാളി�വെര പിഴ ഈടാ�ിയി�ി�.
 

ബി) ഏ�ി� 2015 � െകാ�ം ടി.െക.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ആ��സ് & സയ�സി� 6-ാം െസമ��

ബിഎ, ബി.എസ്.സി, ബി.േകാം സിബിസിഎസ് പരീ��െട േചാദ�േപ�� െത�ായി െപാ�ി�്

വിതരണം നട�ി. െത�് കെ��ിയതിെന�ട��് ൈവ�ചാ�സല� പരീ� റ�ാ�ക�ം

�തിയ േചാദ�േപ�� 9 വിഭാഗം എ�ം ത�ാറാ�ി പരീ� നട�ക�ം െച�. ഓേരാ

േചാദ�േപ�റി�ം 20,000/-�പ വീതം പിഴ ഈടാ�ാ�ം നി�യി�. (ആെക 1,80,000/-�പ)
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�ി�സി�� പിഴ �റ�ണെമ� അേപ� സ�വകലാശാല�് ന�കിയതിെന�ട��്

21.10.2016� �ടിയ സി�ഡിേ��് േയാഗം തീ�മാനം 21.08 പിഴ�ക 1,80,000/- �പയി�

നി�് 1,00,000/- ആയി �റ�. എ�ാ� ��ത േകാേള�ം നാളി�വെര �ക സ�വകലാശാല�്

ന�കിയി�ി�.
 

േമ��റ� ര�് �ാപന�ളി� നി�് േചാദ�േപ�� െത�ായി െപാ�ി�തിെ� പിഴ ഇന�ി�

ഈടാ�ാ�� 1,40,000/-�പ അടിയ�ിരമായി ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന വിവരം

അറിയിേ��താണ്.

 

2-10  സ�വകലാശാല �ിരനിേ�പ�� ��ത� പലിശ ലഭി�� �ഷറിയി� നിേ�പി��ി� –
5.52 േകാടി�െട വ�മാന ന�ം

.

�ിരനിേ�പ�� �രിഭാഗ�ം േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ��യി�

�ഷറി നിേ�പ�ിെല അധിക പലിശ ന�ം.

 
 
.

     2017-18 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് �കാരം േകരള സ�വകലാശാല�് 12 വിവിധ

വിഭാഗ�ളിലായി �ിരനിേ�പ���്. ഇ�രം നിേ�പ�ളി� ജീവന�ാ�െട സ�ാദ�

പ�തികളി�െ��വ���്.

    വിവിധ േ�ാത�കളി� നി�മായി സ�വകലാശാല�് ലഭി�� വ�മാനം വ�ത��

അ�ൗ�കളിലാണ് നിേ�പി��െത�ി�ം ഭരണ സൗകര�ാ��ം െെദനംദിന െചല�ക�

ഉ�െ�െട��വ �േത�ക അ�ൗ�ി� നി�ാണ് നി�വഹി��ത്. ��ത അ�ൗ�ിെല

ധനലഭ�ത കണ�ിെല��് ആവശ�ാ�സരണം ഫ�് മാ�ി നിേ�പ�� �ട��തായി

28.12.2018-� ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.9/റവന� /17-18 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

അറിയി�ി��്. ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം വിവിധ അ�ൗ�കളി� നി�ം ലഭി�� �ക

ഉടനടി ആവശ�മി�ാ� പ�ം അതാത് െഹ�ിെ� കീഴി� �ിരനിേ�പമാ�ി മാ�ക�ം

ആവശ�ാ�സരണം പി�വലി� വിനിേയാഗി�ക�ം െച��.

     കാലാവധി ���ിയാ�� �ിരനിേ�പ�� പലിശ�ം �ടി േച��് �����്.

എ�ാ� ഇ�രം �ിരനിേ�പ�ളി� െ�ാവിഡ�് ഫ�്, െപ�ഷ� ഫ�്, െക.�.എഫ്

അ�ൗ�ിെല പരിമിതമായ �ക എ�ിവയാണ് �ഷറിയി� ��ി�ി��ത്. �രിഭാഗം

�ിരനിേ�പ��ം േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ��യി� ആണ് നിേ�പി�ിരി��ത്. 2017-18

കാലയളവി� ബാ�് �ിരനിേ�പ പലിശനിര�് 6.9%� നി�് �റ�് 6.25% ആയി.

എ�ാ� 1 വ�ഷകാലാവധി�� �ഷറി നിേ�പ��െട പലിശനിര�് മാ�മി�ാെത 8.5%�

�ട��.

     �ിരനിേ�പ�� �ഷറിയിലായി�െ��ി� സ�വകലാശാല�് 17-18 സാ��ികവ�ഷം

5.52േകാടി �പ�െട അധികവ�മാനം ലഭി�മായി��. �ിരനിേ�പം ഉയ�� പലിശനിര�്

ലഭി�� �ഷറിയി� ��ി�ാ�ത് സംബ�ി�് ന�കിയ 21.03.2019െല ഓഡി�്

റിക�ിസിഷ� നം.141/17-18 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� കാലാകാല�ളി� പണമിടപാ�കളി�

�ഷറി ഏ�െ���� നിയ�ണം �ലം സ�വകലാശാല�് അടിയ�ിരഘ��ളി� �ക

പി�വലി�ാ� കഴിയാ� അവ� സംജാതമാ�ക�ം സ�വകലാശാല�െട �േരാഗമന

�വ��ന���് തട�ം ��ി�ക�ം െച�ം എ� മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�. 
 

    ഉടനടി ആവശ�മി�ാ� �ിരനിേ�പ�� ��ത� പലിശ ലഭി��തിേല�് �ഷറിയി�

നിേ�പി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

 
 .

 

2-11  ൈവദ�ത ചാ��ിന�ി� െസാൈസ�ികളി� നി�ം ലഭി�ാ��ത് ഭീമമായ �ക

സ�വകലാശാല െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികളി� നി�് 2009

�ത� ൈവദ�ത ചാ��ിന�ി� ലഭി�ാ��ായി��ത് 25.16 ല�ം �പ

സി�ഡി��് ന�കിയ ഇളവി�െട 14.53 ല�ം �പ ഒഴിവാ�െ��.

10 63
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അവേശഷി�� 10.63 ല�ം �പ ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി��ി�.

െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സിെല എംേ�ായീസ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി, ഹൗസിംഗ് േകാ-

ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി എ�ിവ�െട ൈവദ�ത ചാ��് ഈടാ�ാതി��ത് 25.16 ല�ം

�പ�െട അധിക െചലവിേല�് നയി�.

�ാഫ്, ഇക�ി�െമ�്, ബി�ഡിം�സ് സംബ�ി� �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ി�െട 10.08.2009-െല

തീ�മാനം നം.6�കാരം െസാൈസ�ിക� വാണിജ� �വ��ന�� നട��തിനാ� ൈവദ�ത

ചാ��് അതാ� െസാൈസ�ികളാണ് അടവാേ��െത�് നി��ഷി�ക�ം 31.08.2009-െല

സി�ഡിേ��് േയാഗം ��ത നി�േ�ശം അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്. െസാൈസ�ിക�െട

ൈവദ�തചാ��് സ�വകലാശാല അടവാ�ക�ം �ട��് അതാ� �ാപന��

സ�വകലാശാല�് �ക ലഭ�മാ�ക�ം െച��വിധമാണ് െസാൈസ�ിക�െട ൈവദ�ത ചാ��്

അട�രീതിെയ�് ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് ന�� െക.ആ�.� 4/56/17-18-�� മ�പടിയി�

സ�വകലാശാല വ��മാ�ിയി��്. 2009 �ത� ഇ�ര�ി� സ�വകലാശാല അടവാ�ിയ

�കയാണ് െസാൈസ�ികളി� നി�ം ഈടാ�ാതി��ത്.

േമ�വിഷയം സംബ�ി� സി�ഡിേ��ിെ� 10.10.2017-െല േയാഗ തീ�മാനം (ഇനം 30.88.22)

�കാരം 2009 �ത� എംേ�ായീസ് േകാ ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി�് �തിമാസം 1000 �പ

വീത�ം ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി�് �തിമാസം 5000 �പ വീത�ം ഇള�

ന���തി� തീ�മാനി�ി��്. ൈവദ�ത ചാ��് അതാത് െസാൈസ�ികളി� നി� തെ�

ഈടാ�ണെമ� സി�ഡിേ��ിെല നാലംഗ�� നി�േ�ശി�ി��. ��ത നി�േ�ശം

പരിഗണി�ാതി��തി�െട സ�വകലാശാല� ലഭി�ാമായി�� 14.53 ല�ം �പ ന�െ���

�ിതി സംജാതമായി.

ൈവദ�ത ചാ��ിന�ി� ലഭി�ാ��ായി�� �ക സി�ഡിേ��് ഇള� ന�കിയ �ക,

ബാ�ി ലഭി�ാ�� �ക എ�ിവ പ�ിക �പ�ി� �വെട േച���.

�മ.നം �ാപനം

2009 �ത� 2017

ഒേ�ാബ� വെര

അടവാ�ാ��ത്

ഇളവ്

ന�കിയ

�ക

�ണിേവ�ി�ി

സി�ഡിേ��് ന�കിയ

ഇളവി� േശഷം

അടവാ�ാ�� �ക

1.

എംേ�ായീസ്

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി

18,56,175 9,89,044 8,67,131

2.

�ാഫ്

ഹൗസിംഗ്

െസാൈസ�ി

6,60,816 4,64,545 1,96,271

ആെക 25,16,991 14,53,589 10,63,402

ഈടാ�ാ� അവേശഷി�� 10.63 ല�ം �പ അടവാ��തിന് ക�ം ഓ���റി�ം

ന�കിയതായി സ�വകലാശാല വ��മാ�ിയി��്. ��ത നടപടി സ�ീകരി�ി�ം യാെതാ�

�ക�ം അടവാ�ിയി�ി�. �ടാെത ൈവദ�ത ചാ��് ഒഴിവാ�ി ന�കണെമ�്

െസാൈസ�ിക�െട അഭ���ന �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ി�െട പരിഗണനയിലാെണ�ം

സ�വകലാശാല അറിയി�ി��്. സ�വകലാശാല�് സാ��ിക ന�ം വര�� വിധ�ി�

14.53 ല�ം �പ ഒഴിവാ�ി ന�കിയത് അ�ചിതമാെണ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

ഈടാ�ാ�� 10.63 ല�ം �പ അടിയ�രമായി ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന

അറിയിേ��താണ്.

 
.
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2-12  സ��കലാശാല�െട വിവിധ വ��ുക�/െസ��കളി� നി�് ഫീസ് ഇന�ി� വ� �ടി�ിക

നിലനി���

 
 
.

സ��കലാശാല ഫീ�ക�െട ഡിമാ�്- കള��- ബാല�സ്

(ഡി.സി.ബി) ത�ാറാ��ി�.

ഫീസ് �ടി�ിക ഈടാ�ാ� നടപടിയി�.

 
.

     സ��കലാശാല�െട വിവിധ വ��ക�, െസ��ക�, �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� നി�ം

വിവിധയിനം ഫീ�ക� സ��കലാശാലയിേല�് അടവാ���്. 1978-െല േകരള

സ��കലാശാല ഫ�് ഓ�ഡിന�സ്, അധ�ായം-4ഉം േഭദഗതിക�ം �കാരമാണ് സ��കലാശാല

ഫീസ് ഈടാ��ത്. എ�ാ� ഓേരാ വ��് /െസ��കളി� നി�ം ലഭിേ�� ഫീ�ക�െട

ഡിമാ�് - കള�� - ബാല�സ് പ�ിക സ��കലാശാല ത�ാറാ��ി�. ആയതിനാ� തെ�

എ� ഫീസ് സ��കലാശാല�് ലഭി�ാ�െ�� വിവരം ലഭ�മ�. �ടി�ിക ഫീസ്

ഈടാ��തി�ം സ��കലാശാലാ തല�ി� നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി��ി�.
 

സ��കലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ വ��ക� /െസ��ക� എ�ിവിട�ളി� 2017-18

വ�ഷെ� കണ�ക� പരിേശാധി�തി�, ഫീസ് ഇന�ി� ഭീമമായ �ക സ��കലാശാല

ഫ�ിേല�് അടവാ�ാ� അവേശഷി��തായി കെ��ിയി��. സ��കലാശാല�െട

സ�ാ�യ �ാപന�ളിലാണ് ഫീസ് �ടി�ിക ��തലായി കാ��ത്. ഓഡി�്

��ി�ാണി�തിെന �ട��് ചില വ��ക�ം /െസ��ക�ം �ടി�ിക ഫീസ് സ��കലാശാല

ഫ�ിേല�് അടവാ�ി റിേ�ാ��് െച�ക�ം െച�ി��്. എ�ാ� സ��കലാശാല�െട

കീഴി�� 22 വ��ക� / െസ��കളി� നി�ം നാളി�വെര �ടി�ിക ഫീസ് അടവാ�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�. വിവിധ വ��ക�/ െസ��ക� എ�ിവിട�ളി� നി�ായി

�ടി�ികയിന�ി� 1,91,50,223 �പ സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ�ാനവേശഷി��.

വിശദാംശം �വെട േച���.

�ാപനം ഫീസ് �ടി�ിക �ക

�.ഐ.ടി മ�ാംേ�രി - 18000

�.ഐ.ടി �ഹ� - 96000

�.ഐ.ടി അ�� - 545000

�.ഐ.ടി മാ�ാ� - 182000

�.ഐ.ടി ക�റ - 39000

�.ഐ.ടി �റവ�േകാണം - 450000

�.ഐ.ടി െകാ�ാര�ര - 913000

�.ഐ.ടി െകാ�ം - 669000

�.ഐ.ടി പ�നാ�രം - 390000

�.ഐ.ടി �ഖ�ല - 1075000

�.ഐ.ടി െന�ാ�ി�കര - 1296000

�.ഐ.ടി െവ�റട - 1740000

�.ഐ.ടി ക�വാ� - 770000

�.ഐ.ടി കാ�ിരം�ളം - 130000

�.ഐ.ടി പിര��േകാട് - 2399000

�.ഐ.എം �ന�� - 104080

�.ഐ.എം. വ��ല - 300000

ൈസേ�ാളജി വ��് - 131355

അക�ാ�ിക് ബേയാളജി & ഫിഷറീസ് വ��് - 800

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം - 6757988

ആെക 18006223
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2-13  േഹാ�� ഫീസിന�ി� ലഭ�മാകാ��ത് 2.9 ല�ം �പ

    സ�വകലാശാല കാര�വ�ം െമ�സ് േഹാ�ലിെ� 2017-18 വ�ഷെ� വരവ്

പരിേശാധി�തി� അധ�ാപക�, റിസ��് അസി��മാ�, ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാ��ിക�

എ�ിവ�െട �തിമാസവാടക, െമസ് ഫീ എ�ീ ഇന�ളിെല ആെക �ടി�ിക �കയായ

2,90,373/- �പയി� െക.�.എഫി� അടവാ�ാ�� �ക െക.�.എഫി� ഒ��ി ഓഡി�ി�

അറിയിേ��താണ്.

�ടി�ിക�െട വിശദാംശ�� താെഴ േച���

�ാപനം �ടി�ിക (�പ)

1 ടീേ��് േഹാ�� 3000

2 റിസ�േ��് േഹാ��, കാര�വ�ം 182150

3 പിജി െമ�സ് േഹാ�� 105223

     ആെക                                                                                                                                 2,90,373

                            
 

2-14  സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല വരവ് ന�ം

(എ).ട�ഷ� ഫീസ് 41.39 ല��ിെ� �ടി�ിക

     സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� ഫീ രജി�� എ�തി ��ി��ി�.

വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ് വിശദാംശം േരഖെ����ത് അ�ിഷ� രജി�റിലാണ്. ഫീസ്

രജി�� പാലി�ാ�തിനാ� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം അവ

െക.�.എഫി� ഒ��വ��ിയ തീയതി എ�ിവെയാ�ം �ത�മായി പരിേശാധി�വാ�

കഴി�ി�ി�. എ�ി��ാ�ം െചലാ� രസീത് (െക.�.എഫിേല�് അടവാ��ത്)

പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ി� അ�ിഷ� രജി�� �കാര�� ആെക വിദ�ാ��ികളി�

4139000/-�പ ഫീസ് �ടി�ിക ഉ�തായി കാ��. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് 26.10.18-�

ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് (ന�� 12/UCF/17-18) � മ�പടി ലഭ�മായി�ി�.

ഒ��ാനവേശഷി�� 4139000/-�പ അടിയ�ിരമായി െക.�.എഫി� ഒ��ി വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. സ��കലാശാല�െട ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാന�ിെ�

േപാരാ�യായി ഇതിെന ഓഡി�് വിലയി���.

വിശദാംശം അ�ബ�ം -6 -� േച���.

 
 
(ബി).സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ�തഥികളി� നി�ം പിരി�� ഫീസ്

സമയബ�ിതമായി െക�എഫി� അടവാ��ി�

        സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ��

ഫീസ് അെ��ി� ഇ-�ാ�്സ് വ��ി� നി�ം ലഭി�� �കക� സമയബ�ിതമായി

െക.�.എഫി� അട��ി�. �ക ഈടാ�ി പി.ഡി.അ�ൗ�ി� നിേ�പി�കയാണ്

െച��ത്. ഇത് ശരിയായ �വണതയ�. 2017-െല ഒ�ാം വ�ഷ വിദ�ാ��ികളി� നി�ം

ഒരാ��് 600�പ നിര�ി� ഈടാ�ിയ [എലിജിബിലി�ി ഫീസ്-(₹200), െറ��ിഷ� ഫീസ്

(₹300), െമ�ി�േലഷ� ഫീസ് (₹100) എ�ിവ (ബി െടക് ഐ.ടി വിഭാഗ�ിേ�ത് ഒഴിെക)]

�ക നാളി�വെര െക.�.എഫി� ഒ��ിയി�ി�.

B.Tec Computer Science – 40x600 = 24000

B Tec Electronics & Communication – 44 x 600 = 26400

     ��ത �ക വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ി പി.ഡി അ�ൗ�ി� നിേ�പി�ിരി��.

₹50400/-�പ അടിയ�ിരമായി െക.�.എഫി� ഒ�േ��താണ്. െക.�.എഫിേല�്
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അടവാേ��� ഫീസ് �കക� അവ ഈടാ�� �റ�് കാലതാമസംവിനാ െക.�.എഫിേല�്

അട�േ��താണ്. അവ പി.ഡിയി� ഒ��� �വണത ഭാവിയി� ഒഴിവാേ��താണ്.

 

2-15  ��മതി�കളിെല പരസ�ം- നടപടി�മ�ളിെല വീ� വ�മാന ന��ിനിടയാ��.
ക�േ�ഷ� േനാ�ീ�കളി�, പരസ�ം പതി�ാ�� �ല�ിെ� വി�ീ��ം

പരാമ�ശി��ി�.

യഥാസമയം �ന� പരസ�ം ന�കെ��ി�.

 എസ്.എ�് ക�ാ�സ് േകാ�ൗ�് വാളി� അനധി�ത പരസ���

സ�വകലാശാല�െട അധീനതയി�ളള � ുഡ�സ് െസ��, �മ�സ് േഹാ��, �ണിേവ�ി�ി

േ�ഡിയം എ�ിവ�െട ��മതി�കളി� പരസ�ം പതി��തി� �ക ഈടാ��� സംബ�ി�

അപാകത വ�മാന ന��ിനിടയാ��.

��മതി�കളിെല പരസ�ം സംബ�ി�് 27.12.2018ന് ന�കിയ അേന�ഷണ�റി�് നം. 4/

റവന�/17-18 � മ�പടിയായി ലഭ�മാ�ിയ േരഖക� പരിേശാധി�തി� നി�ം �വെട േച���

അപാകതക� ��യി�െ��ി��്.

1. �മ�സ് േഹാ��, േബ�റി ജ�ഷ�

    01.04.2017, 06.06.2017 തീയതികളി� �മ�സ് േഹാ�ലിെ� ��മതിലി� പരസ�ം

പതി��തി� ക�േ�ഷ� �ണി�ി��്. ��ത ക�േ�ഷനി� പരസ�ം പതി�ാ��

�ല�ിെ� വി�ീ��ം പരാമ�ശി�ാെത, ഏകേദശം 30 മീ�� നീളം എ� മാ�ം

പരാമ�ശി�ിരി��. എ� ച�ര� അടി/ ച�ര� മീ�� ആെണ� പരാമ�ശി�ി��െവ�ി�

ക�േ�ഷ� േനാ�ീസ് വായി�� വ��ി�് വ��മായ ധാരണ ലഭ�മാ�മായി��. 2017-18

സാ��ിക വ�ഷം 01.04.2017, 06.06.2017 തീയതികളി� �ണി� േനാ�ീ�ക� �കാരം

ആ�ം ക�േ�ഷ� സമ��ി�ി�ി�. എ�ാ� �ന� പരസ�ം െച�ാ� സ�വകലാശാല

ത�ാറായി�ി�. ആയത് വ�മാന ന��ിനിടയാ�ി. യഥാസമയം �ന� പരസ�ം

�ണി�ാതി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. � ുഡ�സ് െസ��, പി.എം.ജി.

01.04.2017, 06.06.2017 തീയതികളി� �ണി�ി�� ക�േ�ഷ� േനാ�ീ�ക� �കാരം പരസ�ം

പതി�ാ�� �ല�ിെ� വി�ീ��ം പരാമ�ശി�ാെത, ഏകേദശം 30 മീ�� നീളം എ� മാ�ം

പരാമ�ശി�ിരി��. 22.06.2017� സി�ം അ� െവ�ൈ�േസ�സ് എ� �ാപനം സമ��ി�

ക�േ�ഷനി� 130 m
2 

എ� പരാമ�ശി�ിരി��. പരസ�ം പതി�ാ�� �ല�ിെ�

വി�ീ��ം ക�േ�ഷ� േനാ�ീസി� പരാമ�ശിേ��ിയി��. സി�ം അ� െവ�ൈ�േസ�സി�

നി�ം ഈയിന�ി� 2 അ�� വ�ഷ�ളിലായി 19500x2 = 39000 �പ സ�വകലാശാല�

ലഭ�മായി��്. എ�ാ� 23.05.2016 �ത�ളള ആ�മാസ�ാലയളവി� ഇേത �ലെ�

പരസ��ിന് 30100 �പ ലഭി�ി�� എ��ം ��യി� െപ���.

3. �ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയം

ഫയ� നം. Ad.B1(2) 851/2015/2001, �റം.2 �കാരം �ണിേവ�ി�ി േ�ഡിയം, പി.എം.ജി.

ൈസഡ് വാ� പരസ�ം പതി��തിന് ക�േ�ഷ� �ണി�ാ��താെണ� നി��യി�ി��്.

എ�ാ�, നിലവി� �ണിേവ�സി�ി േ�ഡിയ�ിെ� �വ�കളി� Arteria �കാരം ചി���

പതി�ി�ി��്. പരസ�ം പതി�ാ�� �ലം ഉേ�ാ എ�ത് നി��യി�് വ�മാന േ�ാതസായി

ഉപേയാഗി�ാ��താണ്.

4. എസ്.എ�് ക�ാ�സ്

എസ്.എ�് ക�ാ�സിെ� ��മതിലി� പരസ�ം പതി��ത് അ�വദിേ��തി� എ�

A.D.BI(2)851/2015/2001 ഫയലി� േരഖെ���ിയി��്. എ�ാ� എസ്.എ�് ക�ാ�സിെ�

��മതിലി� പലേ�ാ�ം പരസ�ം പതി�ി�ളളതായി ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��ി��്.

ഇ�ാര��ി� ഫല�ദമായ �ട�നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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േമ� അപാകതക� അേന�ഷണ�റി�് നം. 19/റവന�/17-18 �െട �ാപന�ിെ�

��യി�െ���ി.

 
 
.
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ഭാഗം-3 
െചല� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

3-1  കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ�െട നിയമനം �മ�കാരമ�

.

അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികയി� നിയമി�െ��

ൈബ�ഡ�മാ�െട േവതനമിന�ി� 2017-18

സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി�ത് 3.73 ല�ം �പ

 
.

    2017-18 സാ��ിക വ�ഷം സ�വകലാശാല ��ി� 12 �ിര ജീവന�ാ�ം 11

താ�കാലിക ജീവന�ാ�ം ഉ�െ�െട 23േപ� ൈബ�ഡ� ത�ികയി� േജാലി െച�ി��.

സ�വകലാശാല ��ി� ൈബ�ഡ�മാെര നിയമി��തിന് 1978െല സ�വകലാശാല

ഓ�ഡിന�സ് �കാരം അ�വാദം ന�കിയി��്. സ�വകലാശാലയിെല മ�് വിഭാഗ�ളിെലാ�ം

ൈബ�ഡ�മാ�െട ത�ിക നിലവിലി�.

    ��ിെല അംഗീ�ത ൈബ�ഡ� ത�ികക�െട എ�ം 29 ആെണ�് 18.03.2019-െല

139/2017-18 ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ��് ���് മ�പടി ന�കിയി��്. എ�ാ� അംഗീ�ത

ത�ികയി�ാെത 1997�ത� നാളി�വെര �ീമതി ൈഷലജ�മാരി എ�, �ീമതി. �ി േശാഭന,

�ീമതി അ�ത�മാരി, �ീമതി േബബി എസ്, �ീമതി ആ� ഓമന എ�ിവെര പരീ�ാ

ക�േ�ാള�െട കാര�ാലയ�ി� ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാരായി

നിയമി�ി��്. സ��കലാശാല ൈബ�ഡ�മാ��് ൈബ�ഡിംഗ് േലാവ� െക.ജി.�ി.ഇ/

എം.ജി.�ി.ഇ അെ��ി� ��് ൈബ� ഡിംഗി� നാഷണ� േ�ഡ് സ��ിഫി��് �ടാെത 18

മാസം ൈബ� ഡിംഗി� അ�ഭവ പരിചയം എ�ിവയാണ് ഓ�ഡിന�സ് �കാര�� േയാഗ�ത.

എ�ാ� േമ� പറ � ൈബ�ഡ�മാ� നി�ിത േയാഗ�ത�ളളവരാേണാ, അവെര

എ�ടി�ാന�ിലാണ് 1997 �ത� നിയമി�ിരി��ത് എ�തിന് സ��കലാശാല വ��മായ

മ�പടി ന�കിയി�ി�. േമ� ഫയ� പരിേശാധി�തി� ��യി�െ�� അപാകതക� �വെട

േച���. 01.02.2016� സ�വകലാശാല രജി�ാ� നട�ിയ ഇ��വ�വിെ� അടി�ാന�ി�

34 കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ�െട ഒ� ലി�് ത�ാറാ �ക�ം 05/2016�ത� ��ത ലി�ി� നി�ം

കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാെര നിയമി�ക�ം െച� വ��തായി 16.11.2018െല സി�ഡിേ��്

മീ�ിംഗ് മിനി�്സി� േരഖെ���ിയി��്.

    രജി�ാ� അംഗീകരി� ��ത ലി�ി� നി�് അ�ാെത േമ� പരാമ�ശി� അ�് േപെര

പരീ�ാവിഭാഗ�ി� 2017-18 വ�ഷ�ം നിയമി�ി��്. എ�ാ� അവ��് ഓ�ഡിന�സി�

പറ�ം വിധ�ളള േയാഗ�ത�േ�ാ എ�് വ��മ�. ൈബ�ഡിംഗ് േജാലിക��ായി

പരീ�ാവിഭാഗ�ിേല�് നിേയാഗി�തിെ� വിശദാംശം 18.03.2019-െല അേന�ഷണ�റി�് 139/

2017-18 ന�� �റി�ി�െട ആവശ�െ��തിന് ൈബ�ഡിംഗ് േജാലിക��ായി പരീ�ാ

ക�േ�ാള�െട കാര�ാലയ�ിേല�് 2017-18 വ�ഷം ��ി� നി�ം കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാെര

നിേയാഗി�ി�ി� എ�് ��് ���് മ�പടി ന�കിയി��്. �ടാെത �സി� നി�ം പരീ�ാ

വിഭാഗ�ിെല വിവിധ െസ��ക�െട ടാ�േലഷ�/േനാമിന� േറാ� ൈബ�ഡിംഗ്

ഉ�െ�െട�ളള ൈബ�ഡിംഗ് േജാലിക� 136 എ�ം നി�വഹി� ന�കിയി��് എ�ം

അേന�ഷണ�റി�ി� മ�പടിയി� വിശദീകരി�ി��്.

    17.04.2015-െല സ�വകലാശാല ഉ�രവ് ന�� എ ഡി.ഡി III.1.3/2015 �കാരം

പരീ�ാക�േ�ാള�െട കാര�ാലയ�ിേല�്, കാഷ�� ൈബ� ഡ�മാെര നിയമി��തിന്

രജി�ാ�, പരീ�ാക�േ�ാളെറ �മതലെ���ക�ം, അതി��കാരം െ�ാ-

ൈവ�ചാ�സില�െട അംഗീകാര�ി� വിേധയമായി 15.02.2017-� പരീ�ാ ക�േ�ാള�െട

എം & സി 1.2/1657/2017 ന�� ഉ�രവ് അ�സരി�് സ�വകലാശാലയി� നിലവി�ളള

അംഗീ�ത ലി�ി� ഉ�െ�ടാ��ം 1997 �ത� �ട��യായി നിയമി�് വ���മായ

�ീമതി.ൈഷലജ�മാരി.എ�, �ീമതി. �ി േശാഭന, �ീമതി അ�ത�മാരി, �ീമതി േബബി എസ്,
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�ീമതി ആ�.ഓമന എ�ിവെര 2017-18 വ�ഷ�ം കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാരായി

�ന�നിയമി�ക�ം െച�.

    േമ� ജീവന�ാ�െട നിയമന�മായി ബ�െ��് 18.03.2019-� 140/2017-18 ന�രായി

ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് പരീ�ാക�േ�ാള� ന�കിയ മ�പടിയി� സ�വകലാശാല

��ിേല�ം മ�് വിവിധ പരീ�ാവിഭാഗ�ളിേല�ം ടാ�േലഷ� രജി��ം മ�ം ൈബ�ഡ്

െച�ാനായാണ് വിവിധ സമയ�ളി� കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാെര നിേയാഗി�ത് എ�ാണ്

അറിയി�ിരി��ത്. എ�ാ� സ��കലാശാലയി� ൈബ�ഡ�മാെര ആവശ�ഘ��ളി� ദിവസ

േവതനാടി�ാന�ി� നിയമി��തിന് അംഗീ�ത ലി�് നിലവി��ായി��ി�ം ഈ

ലി�ിെല ൈബ�ഡ�മാെര പരിഗണി�ാെത 1997 �ത� യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത

�ട��യായി നിയമി�് വ�� േമ� 5 കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാെര 2017-18 വ�ഷ�ം നിയമി�തി�

പരീ�ാക�േ�ാള� ന�കിയ മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�.

     05/2016-� കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ�െട ലി�് നിലവി��ായി�� സാഹചര��ി�

ഒഴി�ളള 6 (29-23)ത�ികയിേല�് ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ി ഈ

ൈബ�ഡ�മാെര പരീ�ാ ക�േ�ാള�െട കാര�ാലയ�ിേല�് െഡപ��് െച�ാമായി��.

16.11.2018-െല സി�ഡിേ��് മീ�ി�ി� ഇനം ന�� 07.54.14 ആയി കാഷ��

ൈബ�ഡ�മാ�െട �ന�നിയമനം സംബ�ി�് േമ� ��ാവി� രീതിയി� ഒഴി�ളള

ത�ികയിേല�് നിയമനം 05/2016-െല ലി�ി� നി�ം നട�ിയി�് ൈബ�ഡ�മാെര പരീ�ാ

വിഭാഗ�ിേല�് െഡപ��് െച�വാ� നി�േ�ശം ഉ�ായി��െവ�ി�ം ആയത് അംഗീകരി�ി�ി�.

�ടാെത ��ത മീ�ിംഗി� േഡാ.ലതാേദവി.എ�, സി�ഡിേ��് െമ��, കാഷ��

ൈബ�ഡ�മാെര �ന�നിയമി���മായി ബ�െ��് വിേയാജന�റി�ം േരഖെ���ിയി��്.

സി�ഡിേ��ിെ� ��ത തീ�മാന�ി� നി�ം ഇവ�െട ��കാല നിയമന�ം

�മ�കാരമായി��ി�െയ�് വ��മാണ്.

2017-18 വ�ഷം കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ��് ന�കിയ �ക�െട വിശദാംശം �വെട േച���.

േപര്
 

(സ���ീ)

കാലയളവ്

േവതനം
സ�വകലാശാല

 
ഉ�രവ്�ത� വെര ദിവസം

ൈഷലജ�മാരി. എ� 16.02.2017 20.02.2017 4
2400

(4x600)

സ. ഉ. ന�� ഇ എ 1/671/2017

തീയതി 10.07.2017 Rs.

11400/-

അ�ത�മാരി. �ി 16.02.2017 20.02.2017 4
2400

(4x600)

േബബി എസ് 16.02.2017 20.02.2017 4
2400

(4x600)

േശാഭന. �ി 16.02.2017 20.02.2017 4
2400

(4x600)

ഓമന. ആ� 16.02.2017 20.02.2017 3
1800

(4x600)

ൈഷലജ�മാരി. എ� 21.02.2017 20.03.2017 21
12600

(21x600)

സ. ഉ. ന�� ഇ എ

1/671എ/2017 തീയതി

10.07.2017 Rs.62400

അ�ത�മാരി. �ി 21.02.2017 20.03.2017 21
12600

(21x600)

േബബി. എസ് 21.02.2017 20.03.2017 21
12600

(21x600)

േശാഭന. �ി 21.02.2017 20.03.2017 20
12000

(20x600)

ഓമന. ആ� 21.02.2017 20.03.2017 21
12600

(21x600)

ൈഷലജ�മാരി. എ� 21.03.2017 20.04.2017 23
13800

(23x600)

സ. ഉ. ന�� ഇ എ

1/671ബി/2017 തീയതി

13.07.2017 Rs. 69000
അ�ത�മാരി. �ി 21.03.2017 20.04.2017 23 13800

(23 600)
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(23x600)

േബബി. എസ് 21.03.2017 20.04.2017 23
13800

(23x600)

േശാഭന .�ി 21.03.2017 20.04.2017 24
14400

(24x600)

ഓമന. ആ� 21.03.2017 20.04.2017 22
13200

(22x600)

ൈഷലജ�മാരി. എ� 21.04.2017 15.05.2017 18
10800

(18x600)

സ. ഉ. ന�� ഇ എ

1/671സി/2017 തീയതി

13.07.2017 Rs 55200

അ�ത�മാരി. �ി 21.04.2017 15.05.2017 17
10200

(17x600)

േബബി. എസ് 21.04.2017 15.05.2017 19
11400

(19x600)

േശാഭന. �ി 21.04.2017 15.05.2017 19
11400

(19x600)

ഓമന. ആ� 21.04.2017 15.05.2017 19
11400

(19x600)

ആെക- 198000 �പ (ഒ� ല��ി െതാ��ിെയ�ായിരം �പ)

കാലയളവ്

േവതനം സ�വകലാശാല ഉ�രവ്

�ത� വെര

06.12.2017 20.12.2017 28800 സ. ഉ. ന�� ഇ എ 1/671എ/2017 തീയതി 29.12.2017

06.12.2017 20.12.2017 7200 സ. ഉ. ന�� ഇ എ 1/671/2018 തീയതി 10.01.2018

21.12.2017 20.01.2018 71820 സ. ഉ. ന�� ഇ എ 1/671എ/2018 തീയതി 1.01.2018

21.01.2018 20.02.2018 67410 സ. ഉ. ന�� ഇ എ 1/671എ/2018 തീയതി 28.02.2018

ആെക 175230

     08.11.2018െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗി� ഇനം ന�� 07.54.14 ആയി 21.03.2015 �ത� 89

ദിവസം കാലയളവി� േശഷം േ��് ന�കി വീ�ം ഇേത �മ�ി� �ട��യായി 15.05.2017

വെര ��ി� േമ� കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ� േജാലി െച�ി��തായി േരഖെ���ിയി��്.

എ�ാ� 01/2017 �ത� 06/2017 വെര�ളള കാലയളവി� സ�വകലാശാല ��ിെല ഹാജ�

��ക �കാരം ഈ കാഷ�� ൈബ�ഡ�മാ� സ�വകലാശാല ��ി� േസവനമ��ി�തായി

കാ��ി�.

     ആയതിനാ� ��ത കാലയളവി� ഈ 5 ൈബ�ഡ�മാ� സ�വകലാശാല ��ി� േജാലി

െച� എ�് േരഖെ���ി 2017-18 കാലയളവി� (16.02.2017�ത� 15.05.2017വെര) ന�കിയ

ദിവസേവതനമായ 198000/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� അംഗീകരി��ി�. �ടാെത യാെതാ�

നിബ�നക�ം പാലി�ാെത 06/12/17 �ത� 20/02.2018 വെര�ളള കാലയളവി� ന�കിയ

175230/-�പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.

    ��ി� ൈബ�ഡ�മാ� നിലവി��േ�ാ� പരീ�ാ ക�േ�ാള�െട കാര�ാലയ�ി�

അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികയി� നിയമനം നട��ത് ശരിയായ �വണതയ�. ഈ

വിഷയ�ി� സ�വകലാശാല അധികാരിക�െട സവിേശഷ �� �ണി��. 1997 �ത�

ഇ�ര�ി� സ�വകലാശാല ൈബ�ഡ�മാെര നിയമി� വ�� എ�ത് േമ� വിഷയ�ിെ�

ഗൗരവം വ��ി�ി��. ലി�് നിലവിലിരിേ� അതി� നി��ാെത അനാവശ� ത�ിക ��ി�്

നിയമനം നട�ിയ രജി�ാ�, േ�ാ ൈവസ് ചാ�സില�, പരീ�ാ ക�േ�ാള�, ��് ���്

എ�ിവരി� നി�ം 2017-18 വ�ഷം േമ� ജീവന�ാ�െട േവതന ഇന�ി� െചലവാ�ിയ

3,73,230/- �പ (198000 + 175230) ഈടാേ��താണ്. ഭാവിയി� ഇ�രം �വണതക�

ഒഴിവാേ��താണ്.

 
 
.
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3-2  ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം സമയബ�ിതമായി ഒ��ാ�തിനാ� ₹1,97,646/- 'ഡാേമജസ്'
ഇന�ി� ഒ��ിയത് അ�വദനീയമ�

    1964-ലാണ് േകരള സ��കലാശാല �സ് �ാപിതമായത്. ഫാ�റീസ് ആ�് 1948 �കാരം

രജി�� െച�ി��്. (രജിേ�ഷ� ന�� TVM/13/62/1988) സ��കലാശാല ��ി�

കാലാകാല�ളി� േജാലി െച� വ�� താ�കാലിക ജീവന�ാ� ഇ.എസ്.ഐ പരിര��്

അ�ഹത��വരാണ്.

    1940-െല ഇ.എസ്.ഐ ആ�ിെല െസ�� 40-െല വ�വ�ക� അ�സരി�് െതാഴി�

ദാതാവിന് ജീവന�ാ�െട േപരിെല വിഹിതം ഒ��വാ� നിയമപരമായ ബാധ�ത��്. ഒ�

കല�� മാസം കഴി�് 21 ദിവസ�ിനകം ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷ� അംഗീകരി� ബാ�ി�

വിഹിതം ഒ�േ���ം ��ത വിവരം സംബ�ി� പ�ിക (Form-6) ഒ��് വിവരം കാണി��

െചലാ�കേളാെടാ�ം 42 ദിവസ�ിനകം സമ��ിേ���മാണ്. [Regulation of 26 of ESIC

(General) Regulations, 1950]. എ�ാ� 2008 �ൈല 7 വെര സ��ാ� വി�ാപന �കാരം

സ��കലാശാല ��ിെന ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം ഒ���തി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��. ��ത

തീയതി�് േശഷം സ��കലാശാല ��ിെല താ�കാലിക ജീവന�ാ�െട ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം

അവ�െട േവതന�ി� നി�ം ഈടാ�ി സ��കലാശാല�െട വിഹിത�ം േച��് ��ത

�കക� സമയബ�ിതമായി ഒ��കേയാ റിേ��സ് ഫയ� െച�കേയാ െച�ി�ി�.

    2008-09, 2009-10, 2010-11 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം ഒ���തി� നി�ം

ഒഴിവാ��തിന് സ��കലാശാല േലബ� ഓഫീസ��് അേപ� ന�കിയി��െവ�ി�ം ��ത

അേപ�യി�േമ� സ��ാ� നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�. 2008-09-� 'എ�ം�ഷ�'

ലഭി�ാെത വ� സാഹചര��ി� �ട��� വ�ഷ�ളി� ഇ.എസ്.ഐ നിയമ�ി�

അ�ശാസി�� രീതിയി� നടപടി�മ�� സ��കലാശാല ൈകെ�ാ�ി�. 2010-െല

ഇ.എസ്.ഐ ആ�് േഭദഗതി �കാരം ��വ�ഷ�ളിേല�് എ�ം�ഷ� ന���ത്

സാധ�മ�ാതാ�ക�ം െച�. �ടാെത അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി�െട 22.12.2012-െല

24447/B3/2012/LBR ന�� ക�് �കാരം 09.07.2007 �ത� 31.03.2012 വെര ഇ.എസ്.ഐ

വിഹിതം അടവാ��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ� സ��കലാശാല�െട അേപ�

നിരസി�ക�ം െച�ി��്.    26.08.2008 �ത� 31.03.2012 വെര�ം 01.04.2012 �ത�

31.10.2012 വെര�ം, 01.07.2013 �ത� 31.12.2014 വെര�� കാലയളവിേല�് സ��കലാശാല

ഇ.എസ്.ഐ േകാ��േറഷ� വിവിധ ഇന�ളിലായി ഒ��ിയ �ക�െട�ം ഡാേമജസ് ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക�െട�ം വിശദാംശം �വെട േച���.

.
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കാലയളവ്

�ക/ ഒ��് വിവര�� / സ��കലാശാല ഉ�രവ്

ഇ.എസ്.ഐ �ക
ഇ�റ�്,

എഫ്.ഐ
ഡാേമജസ്

1.

01.10.2009

�ത�

31.03.2012

വെര

a) 30076

b) 90228

എ) ഡി.ഡി നം 380283 തീയതി

17.10.2013

എഡി.ഡി

3.1.43084/2013തീയതി

11.10.2013

ബി) ഡി.ഡി. ന�� 381955

എഡി.ഡി III. 1.43084/2014

തീയതി 17.07.2014

₹ 52717

െച�് നം.

382467 തീയതി

25.09.2014

എ.ഡി.ഡി. III.1

43084/2014

തീയതി

24.09.2014

₹ 103267

എഡി.ഡി. III

1.37263/16 തീയതി

09.05.2017

02.

01.04.2012

�ത�

31.10.2012

&

01.07.2013

�ത�

31.12.2014

വെര

₹ 175601/-

െച�് ന�� 208511

തീയതി 31.12.2015

െച�ാ� ന�� 07815131168870

of SBT KUOC

എഡി.ഡി III 1/37263/16 Dated

18.09.2015

₹ 44697

എഡി.ഡി III

1.37263/16

Dated 4/16

94379

(എഡി.ഡി III

1.37263/16 Dated

09.05.2017)

ആെക 295905 97414 197646

    

    26.08.2008 �ത� 31.03.2012 വെര�ം 01.07.2013 �ത� 31.12.2014 വെര���

കാലയളവിേല�� ഇ.എസ്.ഐ വിഹിതം സ��കലാശാല പി�ീട് ഒ��ിെയ�ി�ം േമ�

കാലയളവിെല താ�കാലിക ജീവന�ാ�െട േപര് രജി�� െച�കേയാ അവരി� നി�ം വിഹിതം

ഈടാ�കേയാ െച�ി�ി�. ജീവന�ാ�െട വിഹിതം �ടി സ��കലാശാലയാണ് ഒ��്

വ��ിയത്. എ� മാ�മ� ഒ��ിയ �ക�െട ആ��ല�ം ഈ ജീവന�ാ��് ലഭി�ക�മി�.
 

04.05.2016-െല ഇ.എസ്.ഐ.സി�െട 78000010960000803/INS/SROT േനാ�ീസ് �കാരം

26.08.2008 �ത� 31.03.2012 വെര�� കാലയളവിേല�് 103267/-�പ�ം 01.07.2013 �ത�

31.12.2014 വെര 94739 �പ�ം ഡാേമജസ് ഇന�ി� ഒ��ാനാവശ�െ��. ഇ.എസ്.ഐ ആ�്

െസ�� 40-െ� പരിധിയി� വ�� ��് ജീവന�ാ�െട വിഹിതം സമയബ�ിതമായി

ഈടാ�ി ഒ��ാ�തിനാ�ം പ�ിക ഫയ� െച�ാ�തിനാ�ം ഡാേമജസ് ഇന�ി� പലിശ

ഒ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി. 1948-െല ഇ.എസ്.ഐ ആ�് െസ�� 85 �കാരം എ�

ദിവസമാേണാ ൈവകിയത് അ��ം ദിവസ���് 25% പലിശ ഡാേമജസ് ഇന�ി�

ഈടാ�ണെമ�് പറ��. 19.05.2017-ന് ₹ 197646 (103267 + 94379) സ��കലാശാല ഒ��ി.

[ന�� എ.ഡി. ഡി.3. 1. 37263 /2016 തീയതി 09.05.2017]
 

ഇ.എസ്.ഐ ആ�ിെ� പരിധിയി� വ�� സാഹചര��ി� ��ത ജീവന�ാ�െട േപര്

രജി�� െച�് സമയബ�ിതമായി വിഹിതം ഒ��ി റിേ�� ഫയ� െച�ാതി��

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരിേ���ം 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം ഡാേമജസ്

ഇന�ി� ഒ��ിയ ₹ 197646/- തിരിെക ഈടാേ�േ�താണ്.

 
.
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3-3  ഇ�ഷ�റ�സ്

ധാരണാപ�മി�ാെത ഇ��റ�സ് ക�നി�് 86,79,120/-�പ ന�കി - ��തരവീ�

    േകരള സ�വകലാശാല 2017-18 വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ �ഡ�്സ് ഇ��റ�സ് �ീമാണ്

Medical Cum Accident Insurance Policy for Students (MAIPS). ഈ ഇ��റ�സ് �ീം

കാലാവധി ഒ� വ�ഷ�ം �ീമിയം �ക 240/-�പ�മായി��. 2016-17 െല ബജ�്

അവതരണ�ി� �തിയതായി ഒ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിെന�റി�്

െപാ�േമഖലയിെല ഇ��റ�സ് ക�നിക�മായി ച�� െച�താ�ം ഇത് അ��

അധ�യനവ�ഷം �ത� നട�ാ�െമ�ം അറിയി�ി��. അതി��കാരം ഇ��റ�സ്

പ�തി�ായി ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� ക�േ�ഷ� �ണി�ക�ം 3 േപാ�േമഖല ഇ��റ�സ്

ക�നിക�െട ക�േ�ഷ� സ�ീകരി�ക�ം െച�. അതി� നി�ം ഏ��ം �റ� �ീമിയം �ക

�േ�ാ�് വ� ന� ഇ�� അഷ�റ�സ് ക�നി�െട ക�േ�ഷ� അംഗീകരി�. 2017 െല

അധ�യനവ�ഷം ആരംഭി�തിനാ� വളെര �തിയി� പ�തി നട�ിലാ�ി. ��കാല

�ാബല�േ�ാെട കരാ� ഒ�ിടാെമ� വ�വ�യി� �ീമിയം �ക ക�നി�് ൈകമാറി. ക�നി�്

ൈകമാറിയ �ക സംബ�ി�(ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 117/2019 തീയതി 26.02.2019

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാര��) വിശദാംശം �വെട േച���.

തീയതി ഡിഡി നം. ന�കിയത് �ക (�പ)

28.09.2017 089596 എസ്.ബി.ഐ െക.�.ഒ.സി �ാ�് 75,62,160

06.01.2018 092158 എസ്.ബി.ഐ െക.�.ഒ.സി �ാ�് 1,50,240

19.01.2018 092348 എസ്.ബി.ഐ െക.�.ഒ.സി �ാ�് 9,66,720

ആെക 86,79,120/-�പ

    േകരള സ�വകലാശാല 2017-18 അധ�യനവ�ഷ�ി� നട�ിലാ�ിയ െമഡി�� കം

ആ�ിഡ�് ഇ��റ�സ് േപാളിസി �ീമി� ഓ�ൈല� അ�ിഷ� വഴി 86,79,120/-�പ�ം മ�

േകാേള�ക� വിദ�ാ��ികളി � നി�ം ഈടാ�ിയ 11,47,845/-�പ�ം ഉ�െ�െട ആെക

98,26,965/- �പ �ീമിയം �കയായി സമാഹരി�ി��്. ഇതി� ഓ�ൈല� അ�ിഷ� വഴി

സമാഹരി� 86,79,120/-�പ ഇ��റ�സ് ക�നി�് ൈകമാറിയി��്. 2017 � ബാ�ി

വ�11,47,845/-�പ�ം 2018 � സമാഹരി� ��വ� േപാളിസി �ക�ം ഇ��റ�സ് ക�നി�്

ൈകമാറിയി�ി�.

    സ�വകലാശാല േനരി�് നട�ിയി�� �ഡ�് ��് േപ�ണ� ആ�ിഡ�് ഇ��റ�സ് �ീം

(SGPAIS) ��ികരമായി നട�വ� സാഹചര��ിലാണ് തി��െ��് MAIPS എ� �തിയ

ഇ��റ�സ് �ീം നട�ാ�ിയത്. േകവലം 25/-�പ �ീമിയം സ�ീകരി�ി�� �ാന�്

വിദ�ാ��ികളി� നി�ം 240/-�പ �ീമിയം �ക (പ�ിര�ിേയാളം വ��നവ് വ��) MAIPS

േല�് നീ�ിയത്. പഴയ പ�തിയി� െമഡി�� െചലവ് കവേറ��െ�െട�� െമ�െ��

ആ��ല��� ഉ�ായി��. MAIPS � 2 വിദ�ാ��ിക� മാ�മാണ് െ�യിമിന് (1 death

claim, 1 Accident claim) അവകാശം ഉ�യി�ത്. അ�േപാ�ം സാേ�തിക കാരണ�ളി�

���ി അവകാശിക��് ലഭ�മായി�ി�. വിദ�ാ��ിക�െട േകാ�് പീരീഡ് ��വ� കവ�

െച��തിന് േപാ�ം ബ�െ��വ��് ഈ പ�തിയി� സാധി�ി�. വിദ�ാ��ിക��്

�േയാജനകരമാ�� വ�വ�ക�ം നിബ�നക�ം ഉ�െ���ി വ��മായ കരാ� ചമ�ാെത

സ�വകലാശാല ഇ��റ�സ് ക�നി�മായി ല��� ���� ന�കി പ�തി നട�ിലാ�ാ�

�മി�ത് �മവി���ം ച�ലംഘന�മാണ്. സ�വകലാശാല�െട നിയ�ണ�ി�ം നട�ി�ി�ം

െമ�െ�� ഒ� ഇ��റ�സ് പ�തി നിലവിലിരിെ� �തിയ പ�തി നട�ാ�� എ�്

സാഹചര�മാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�വാ� സ�വകലാശാല ബാധ��മാണ്. �േവശന

സമയ�് വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഫീ�കേളാെടാ�ം ഇ��റ�സ് �ക�ം ഈടാ�ിെയ�ി�ം

വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി� ആവശ�മായ േബാധവ�കരണം ന�കിയി�ി�ാെയ�തിെന

സാ�കരി��താണ് ആ��ം ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം ലഭി�ി�ാെയ�ത് െവളിവാ��ത്.

േമ� വ�തക�െട അടി�ാന�ി� MAIPS പ�തിെയ സംബ�ി�് സമ�ാേന�ഷണം
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സ�വകലാശാല നട�ക�ം സ�വകലാശാല�െട താ�പര�സംര�ണ�ി� ആവശ�മായ ഉചിത

നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം േവണെമ�് ഓഡി�് നി�േ�ശി��.

 

3-4  ലിക�ിഡ് ൈന�ജ� �ാ�് �ാപി��തി�� �ം നി��ാണം -അധികനിര�് അ�വദി�ത്

അംഗീകരി��ി�

�വ ൃ�ി�െട േപര് : ക���� ഓഫ് ബി�ഡിംഗ് േഫാ� ൈന�ജ� �ാ�്

േ�ാജ�് ന�� : PLG/ 3376 / LNP / 2016

കരാ�കാര� : �ീ.ആ�.�േരഷ് �മാ�

അട�� : 758498

അള���കം : 124/16-17, 123/16-17

ബി� നം. : 140/17-18 തീയതി.10.10.2017

ബി� �ക : 753058/-�പ

��ത ���ി�െട ഇനം.4

േസാളിഡ് േ�ാ�് േമസ�റി�് അ�വദി� നിര�ിെ� വിവരം �വെട േച���

Solid Block Masonry using precast solid blocks of size 40 x 20 x 20 cm

അ�വദി� നിര�്

Materials Unit Qty Rate Amount

Solid Blocks E 58 48.5 2813.00

C.M 1:6 M
3 0.0815 3340.75 272.27

Sundries LS 2.73 1.78 4.86

Mason I Class Day 0.47 435.00 204.45

Mason II Class Day 0.47 399.00 187.53

Coolie Day 1.80 329.00 592.20

Bhisthi Day 0.20 363.00 72.60

Scaffolding labour LS 22.36 1.78 39.80

(above floor II

level upto floor 5 level), coolies

Day 1.13 329 371.77

ആെക 4558.48

(Add) 1% water charge & 15% CPOH 5294.67

Cost Index 46.67 except 946.17

6240.84/M
3

എ�ാ� ലിക�ിഡ് ൈന�ജ� �ാ�് �ാപി��തിന് േകവലം ഒ� നിലയി��

െക�ിടം മാ�മാണ് നി��ി�ത്. ആയതിനാ� 2-ാം നില�് �കളി�� നി��ാണ�ിന്

അ�വദി� �വെട േച��� നിര�ക� അ�വദനീയമ�.

Extra labour (above floor II level upto floor five level), coolie

നിര�് - 1.13 x 329 = 371.77

water charge – 371.77x1% = 3.71

15% CPOH 371 77 15% 55 76
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15% CPOH - 371.77x15%= 55.76

46.67% - 371.77x46.67= 173.50

Cost Index ആെക = 604.74

അ�വദി� �ക = 17.517x6240.84

= 12481.00 �പ

അധികം അ�വദി� �ക = 17.517x604.74

= 10593.23�പ

അധികം അ�വദി� 10593 �പ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയറി� നി�് തിരിെക

ഈടാേ��താണ്. �ക ഈടാ��താെണ�് ഡി.ബി.1/ ഓഡി�്/2017-18 തീയതി

03.04.2019 �കാരം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അറിയി�ി��്.

 

3-5  സി.ഇ. ബി�ഡിംഗ് എ���ഷ� വ��്

(എ) െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�- സ�വകലാശാല�് 45,67,675 �പ�െട അധിക െചലവ്

�വ��ി�െട േപര്- ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ� ബി�ഡിംഗിെ� എ���ഷ� വ��്

എ�ിേമ�് �ക –2,76,41,000

�വ��ി ഏ�പി�

ഏജ�സി
–ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��്

���ീകരണ തീയതി –
05.09.2016 �ട�ി 18 മാസം

(04.03.2018)

െചലവ് വിവരം

1. 64,41,735 തീയതി. 24.09.2016

2. 56,05,918 തീയതി. 29.06.2017

3. 30,00,000 തീയതി.16.03.2018

4. 10,00,000 തീയതി.27.03.2018
 

ആെക – 16047653/-

    CE ബി�ഡിംഗ് എ���ഷ� വ��് എ� ഈ �വ��ി നട�ാ��തിനായി

സ�വകലാശാല ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��ിെന യാണ് ഏ��ി�ത്. G.O (P) no. 311/74/Fin

Dated: 30.07.2014- �കാരം സ��ാരിെ� ���� അ�മതിയി�ാെത അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിെയ

���ി ഏ��ി�ത് മാ��േരഖ�് വി��മാണ്.

    ഈ �വ��ി നട�ാ��തിനായി സ�വകലാശാല�െട

PL(G)/3987/14തീയതി.29.12.2015െല ഉ�രവ് �കാരം റിൈവ�ഡ് �ാ� ആ�് എ�ിേമ�്

�കയായി 2,76,41,000 (2014 DSR �കാരം, േകാ�് ഇ�ഡ�് 42.865 ഉ�െ�െട) �പ അട��

നി�യി�് M/s ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��ിെന �മതലെ���ി. എ�ാ�, സ�വകലാശാല�െട

തെ� 31.08.2016െല PL(G)/3987/14 ഉ�രവി�െട നി�തിക�ം െസേ�ജ് ചാ��ം

ഉ��െട�� പരി�രി� എ�ിേമ�് �കാരം ₹ 3,22,08,675 �പയായി ഉയ��ി ഉ�രവ്

ന�കി. എ�ാ� അ� �കാരം 05.08.2016 � എ�ിെമ�് ഉട�ടി െച� എ�് ��ത

ഉ�രവി� തെ� വ��മാ�ിയി��്. െട�ഡ� �ണി�് �വ��ി നട�ാ�ിയി�െ��ി�

േമ�പറ� വിധ�ി� (32208675 - 27641000) 45,67,675 �പ സ�വകലാശാല�് അധിക

ബാധ�തയായി തീ�മായി��ി�. സ�വകലാശാല�് സ��മായി എ�ജിനിയറിംഗ് വിഭാഗം

ഉ�ായി�ം െട�� നടപടി സ�ീകരി�് ���ി നട�ാ�ാെത ഉ�രവിന്/ മാ��േരഖ�്

വി��മായി �വ��ി അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിയായ ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��ിെന ഏ�പി��

െകാ�് സ�വകലാശാല 4567675 �പ�െട െചല��ാകാ� ഇടയായി. അധികമായി
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െചലവഴി�ാനായി സ�വകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം അധിക െചലവിനിടയാ�ിയ ഇന��െട

വിശദാംശം �വെട േച���. (2017-18 വ�ഷം �വ��ി ���ീകരി�ി�ി�ാ�തിനാ�

െചല� െച� ആെക �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മ�. �ടാെത േമ� �ചി�ി� െചല�ക�െട ബി�

ന�� / െച�് ന�� /തീയതി എ�ിവ ഫയലി� േരഖെ���ിയി�ി�.).

1. െട�ഡ� നടപടികളി�െട �വ��ി നട�ാ�ിയി�െ��ി� ബി�ി� നി�ം �റവ് െചേ��

�കകളായ വാ�് 4% KCWWF വിഹിതം 1% എ�ീ �കക� ഹാബി�ാ�് ��ിന് അധികമായി

വകയി��ി. അതായത്,

വാ�് - 27641000 െ� 4% -11,05,640

KCWWF - 27641000 െ� 1%- 2,76,410

2. െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാെത ഹാബി�ാ�് ��ിന് �വ��ി ഏ�പി�തിനാ�

ക�സ�ട�സി ഫീസിേ��ളള സ�ചാ�ജ് (ക�സ�ട�സി ഫീസിെ� 14.5%) �ക�ം

അധികമായി വകയി��ി. അതായത്,

ക�സ�ട�സി ഫീസ് -27641000 െ� 5% - 1382050

ക�സ�ട�സി ഫീസിെ� സ�ചാ�ജ് 1382050െ� 14.5% - 2,00,397

3.െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ി� ഉ�െ��േ��ാ�തായ ഇനമായ വ��്

േകാ��ാ�് സ�വീസ് ടാ�് ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��ിന് ഉ�െ���ി. അതായത്,

27641000 െ� 5.8% - 16,03,178 �പ

േമ� പറ� ഇന��െ��ാം �ടി�ളള ആെക �കയായ (1105640 + 276410 + 1382050 +

200397 + 1603178) 45,67,675/- �പ ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��ിന് അധികമായി

ന���തിന് സ�വകലാശാല അധി�ത� തീ�മാനി� നടപടി അംഗീകരി�ാ��ത�. (െചലവ്

�റ� നി��ാണ �വ��ി നട�ാ�� ഏജ�സിയാണ് ഹാബി�ാ�് ��് എ� കാര�ം

��ി�ാ�ം)

െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��് നട�ാ�ിയി�െ��ി� 45,67,675 �പ�െട അധിക

െചലവ് സ�വകലാശാല�് ഒഴിവാ�ാമായി��. സ�വകലാശാല�് സ��മായി എ�ജിനിയറിംഗ്

വിഭാഗം ഉ�ായി��ി�ം ഇ��ം വലിയ �ക അധികമായി വകയി��ി ഒ� ഏജ�സിെയ

�വ��ി ഏ��ി�ത് സ�വകലാശാലയിെല ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െട ബാധ�തയായി

തീ��താണ്. ഇ�ാര��ി� അധികാരിക�െട �� �ണി��.

(ബി) എ�ിെമ�് തീയതി�ളളി� �വ��ി ���ീകരി�ി�, നിയമാ��തമായ ൈഫ�

ഈടാ�ിയി�.

എ�ിെമ�് �കാരം സി.ഇ. ബി�ഡിംഗ് എ���ഷ� വ��ിെ� ���ീകരണ തീയതി

04.03.2018 ആണ്. എ�ാ� ഓഡി�് തീയതി വെര�ം (2018 ഡിസംബ�) ��ത വ��്

���ീകരി�തായി േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�. എ�ാ� നിയമാ��തമായി ഈടാേ��

ൈഫ� ഈ �വ��ി ���ീകരണ�ിനായി ദീ�ഘി�ി� കാലേ��് ഈടാ�ിയി�ി�.

�വ��ി ���ീകരി�േ�ാ� നിയമാ��തമായ ൈഫ� �ക ഈടാ�ി ബി�ക�

പാ�ാ�ാ� അധി�ത� ��ിേ��താണ്.

(സി) എം. ��ക�

ഈ �വ��ി�ാ�ളള എം. ��ക� വ��ി� നി�ം ന�കിയത�. ഹാബി�ാ�് ��്

സ��മായി ഹാജരാ�ിയ എം. ��ക� ആണ്. ഈ �വ��ി െഡേ�ാസി�് വ��് എ�

നിലയിലാേണാ നട�ാ��ത് എ�് കരാറി� വ��മാ�ാ� സാഹചര��ി� ഇ�കാരം

വ��ി� നി�ം ന�കാ� എം. ��ി�ളള േരഖെ����ക��് �താര�തയി�.

എം ��ക�

1) 4/2016 10) 15/2016 19) 28/2016

2) 24/2016 11) 12/2016 20) 23/2016
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3) 11/2016 12) 03/2016 21) 05/2016

4) 26/2016 13) 22/2016 22) 10/2016

5) 5/2016 14) 29/2016 23) 09/2016

6) 17/2016 15)14/2016 24) 08/2016

7) 21/2016 16) 15/2016 25) 01/2016

8) 19/2016 17) 06/2016 26) 02/2016

9) 06/2016 18) 17/2016 27) 16/2016

ആെക- 27 ��ക�

ഡി) ���� രജി�� ��ി�ി�ി�

CE ബി�ഡിംഗ് എ���ഷ� വ��് നട�ാ��തിനായി ന�കിയ �കക� ���റായി

ന�കിയ �കകളാണ്. ഇ�കാരം വ��ി� നി�ം �കക� ���റായി അ�വദി��ത്

പരിേശാധി��തിനായി എ�ജിനിയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� നി�് ���� രജി��

പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�.

ഇ) �വ��ി ഏ��ി� ��ിന് തെ� ക�സ���സി ഫീസ് ന�കിയത് അംഗീകരി��ി� –
15,82,447�പ

CEബി�ഡിംഗ് എ���ഷ� വ��ക� എ� നി��ാണ �വ��ി ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി

��ിെനയാണ് സ�വകലാശാല ഏ��ി�ത്. എ�ാ� അവ�� തെ� ക�സ���സി ഫീസ്

ഇന�ി� 5% �ം ക�സ�ട�സി ഫീസിേ��ളള സ�ചാ�ജ് ഇന�ി�ം �ക അ�വദി�ി��്.

ഇ�കാരെമാ� നടപടി ഓഡി�ി� അംഗീകരി��ി�. ന�കിയ/അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം

�വെട േച���.

ക�സ���സി ഫീസ് -27641000 െ� 5% - 1382050

ക�സ���സി ഫീസിെ� സ�ചാ�ജ് - 1382050െ� 14.5%- 2,00,397.25

ആെക �ക – 15,82,447.25�പ (1382050 + 200397.25)

    സ�വകലാശാല ഇ�കാരം വലിയ �ക��ളള മരാമ�് �വ��ിക� നട�ാ�േ�ാ�

െട�ഡ� �ണി�് �വ��ി നട�ാ�� രീതി അവലംബി�തി� േശഷം അതി�ം �റവാേണാ

വിവിധ ഏജ�സിക��് �വ��ി ഏ��ി�േ�ാ� ന�േക� �ക എ�് പഠനം

നടേ��താണ്. ശരിയായ വിധ�ി�ളള പഠനം നട�ി വ��മായ എ�ിെമ�് വ�വ�ക�

സ�ീകരി�് �വ��ി നട�ാ�ിയി�െ��ി� ഇ��ം വലിയ �ക അധികമായി െചല� െചേ��

സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാമായി��. സ�വകലാശാല�് വ��മായ ന�ം ഉ�ാകാ� രീതിയി�

മരാമ�് �വ��ിക� നട�ാ��തിന് ഉേദ�ാഗ�� ��ിേ���ം േമ� �ചി�ി�

അപാകതക� പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�് ന�ം നികേ���മാണ്.

ഈ �വ��ി നട�ാ�ിയതി� ��യി�െ�� വിവിധ അപാകതക� സംബ�ി�്

19.12.2016� 8-ാം ന�രായി ന�കിയ ഓഡി�് റിക�സിഷന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

�വ��ി�െട ���ീകരണ കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�തിന് ൈഫ� ഈടാ��താെണ�്

�ചി�ി�ി��്.

 

3-6  സ�വകലാശാല ഇ�േഡാ� േകാ��് - അധിക���ിക��ായി ത�വ�ഷം െചലവഴി�

26,21,425/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����

     സ�വകലാശാല െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സി� നി��ി� ഇ�േഡാ� േകാ��്

18.05.2016 -� ���ീകരിെ��ി�ം LNCPE (A Govt.of India Institution)

�ി�സി�ാ�, സ�വകലാശാല�െട അഭ���ന �കാരം േകാ��് പരിേശാധി�തിെ�

അടി�ാന�ി�, ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�ി� അപാകത�െ��് റിേ�ാ��്

െച�ക�ം ടി അപാകതക� പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം

2016 17
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നി�േ�ശി�. ടി വിഷയം േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� 2016-17 വ�ഷെ�

ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 3.39 ആയി ഉ�െ���ിയി��്.

ടി ���ി�മായി ബ�െ��് അഴിമതി ആേരാപി�് സ�വകലാശാല സി�ഡിേ��്

അംഗം �ീ.േജാ�സ� എ�ഹാം സമ��ി� പരാതി, സി�ഡിേ��്

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�, ടി ���ി�മായി ബ�െ��

അേന�ഷണ�ിനായി സ��ാരിേല�് അയ�ക�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ചീഫ്

െട�ി�� എ�ാമിന� നട�ിയ പരിേശാധന റിേ�ാ��് �കാരം ���ിയി�

അപാകത (LNCPE �ി�സി�ാ� റിേ�ാ��് െചയതത്) ഉ�തായി �ിരീകരി�ി��്.

ചീഫ് െട�്നി�� എ�ാമിന�െട 01.12.2017-െല

നം.ഇ��െപ��.െടക്3/49/2017/Fin റിേ�ാ��ി� സ�വകലാശാല�് അധിക

െചല��ാകാ� വിധ�ി� ���ി�െട അപാകത പരിഹരി��തി�ം,

ഉ�രവാദിക�െ�തിെര 3 മാസ�ിനകം അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി��തി�ം നി�േ�ശി�. എ�ാ� നാളി�വെര�ം സ�വകലാശാല നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�ി�.

നിലവിെല അപാകത പരിഹരി�ാെത അധിക �വ ൃ�ിയായി കളി�ാ��് േടാ� ല�്,

��ിംഗ് �ം എ�ിവ നി��ി��തിനായി സ�വകലാശാല എ�ിനീയ� ത�ാറാ�ി

സമ��ി� സ�ിെമ�റി എ�ിേമ�് 20.08.2016 െല U.O.No.Pl.G/Indore

Court/Addl.work /2016 �കാരം അംഗീകരി�ക�ം �േത�ക ���ിയായി

05.11.2016� െട�� �ണി�് (പി.എ.സി - 26,66309/- ) കരാ� ന�കിയ ���ി

���ീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി� ബി�നം.എഇ /302 /2017-18, തീയതി

08.03.2018 �കാരം, 24,64,140/- �പ കരാ�കാരന് ന�കിയി��്.

കരാ�കാര� - �ീ.ദീ� രാധാ���

എം.��് നം. –
(63/17-18, 65/17-18, 66/17-18,

68/17-18, 98/16-17)

ഇ�േഡാ� േകാ��്

നി��ാണ�ിനായി ആെക

െചലവഴി� �ക

–1,62,96,552/-

അധിക ���ിക��ായി

െചലവഴി� �ക (���ി �ല�ം)
- 26,21,425/-

ബി� നം. - AE/ 302 /17-18 08.03.2018

ആെക - 1,89,17,977/-�പ

ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� �വെട

േച���.

1. ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണം 'civil works' എ� രീതിയി� സ�വകലാശാല�െട

ക�സ���സി പാനലി� ഉ�ായി�� ഹാബി�ാ�് ��ിെന, 25.08.2014 � �ടിയ

ക���� ക�ി�ി െറ�െമ�് െച�ക�ം ഈ �പാ�ശ വി.സി അംഗീകരി�്

സി�ഡിേ��ിന് റിേ�ാ��് െച�കയായി�� എ�് ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.

െക.ആ�.�8/97/19�� മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്. അതായത് �േപാ��സ്

ഇ��ാ��ച� രംഗ�് ഹാബി�ാ�് ��ിെ� ��പരിചയം സ�വകലാശാല

പരിേശാധി�കേയാ, ക�സ���സിെയ െതരെ����തിന് േലലനടപടിക�

ൈകെ�ാ�കേയാ െച�ി�ി� .ആയത് സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ��ായ വീ�യാണ്.

2. േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ലിെല െസ�� 1801.1.2 െല വ�വ�യ�സരി�്

മേ�െത�ി�ം വ��മായി ബ�െ�� ���ി�് െട�ി�� സാം�ഷ� ന���തിന്

��് ബ�െ�� വ��ിെ� അഭി�ായം േതേട�താണ്. മാ�മ� 12.09.2013-െല

സി�ഡിേ��ിെല മീ�ിംഗിെല ഐ�ം ന�� 3 െല അ��ി�ിെ� ഐ�ം നം.23.53�

സ�വകലാശാല എ�ിനീയ� ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് LNCPE

ഡയറ��മായി ച�� െച�് റിൈവ�ഡ് �ാ� സമ��ി��തിന് നി�േ�ശി�ി��.
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എ�ാ� ഒ� വിഷയ വിദ�ധ�മായി ച�� നട�ാെത ഹാബി�ാ�് ��് സമ��ി�

എ�ിേമ�ിന് െട�ി�� സാ�ഷ� അ�വദി� നടപടി അംഗീകരി�ാ��ത�. ഇത്

സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.28/എ�ിനീയറിംഗ് /2017-18 ന്

ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയറ��െട ത�ിക ഒഴിവായി�� എ� മ�പടി

അംഗീകരി�ാ��ത�.

3. ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയറ�� ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് ന�കിയ േനാ�ിേ��, വി.സി നി�േ�ശി� പരിേശാധന റിേ�ാ��്,

03.08.2016 െല ക�ി�െട അസി��് എ�ിനീയ� �ാനിംഗ് ഡയറ���്

ന�കിയി��്. �ടാെത �ീ.അനി�, െക.എസ്.ഇ.ബി ചീഫ് എ�ിനീയ� (ബാ��്

േബാ� കളി�ാര�) 26.09.2016-െല ഇ-െമയിലി�ം ���ിയിെല അപാകതക�

വ��മാ�ിയി��താണ്. ���ിയി� അപാകതക� ഉെ��് വ��മായി�ം

25.11.2016-� േകാ��ാ���് ൈഫന� �ക ന�കി. (�വ �ി�െട ��ത�

വിശദാംശ�� 2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 3.39 � േച��ി��്.)

4. ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�ിെല അപാകത �ലം േകാ��് ഉപേയാഗേയാഗ�

മ�ാതി��ി�ം, കളി�ാ��് ��ിംഗ് �ം, േടാ� ല�് എ�ിവ നി��ി��തിനായി

വീ�ം സ�ിെമ�റി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അധികമായി �ക െചലവഴി�.

5. 26.03.2015 -� ആരംഭി� സ�വകലാശാല ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണം

18.05.2016 � ���ീകരി�. 17.05.2018-� ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരിയഡ്

അവാസാനി� ടി ���ി�െട അപാകത നാളി�വെര�ം പരിഹരി�ി�ി�.

6. 1.75 േകാടിയിലധികം �പ െചലവഴി�് നി��ി� ഇ�േഡാ� േകാ��്

സ�വകലാശാല �ാഫ് റി�ിേയഷ� �ബ് െസ��റി 03.05.2018 � രജി�ാ��്

ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�വകലാശാല ജീവന�ാ��് ബാ� മി��

കളി��തിനായി അ�മതി ന�കിയിരി�� (04.06.2018 െല Pl.g/ഇ�േഡാ�

േകാ��്/14-ാം ന�� ക�്). വ��ക െചലവഴി�് നി��ി� ഇ�േഡാ� േകാ��്

സ�വകലാശാല ജീവന�ാ�െട റി�ിേയഷ� �വ��ന���ായി വി�െകാ��

നടപടി ശരിയ�.

    1.75 േകാടിയിലധികം െചലവഴി�് നി��ി� ഇ�േഡാ� േകാ��് നാളി�വെര

മ�രേയാഗ�മാ�ിയി�ി�ാ�തിനാ� 2017-18 വ�ഷം െചലവഴി� 26,21,425/-

�പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.

    ഇ�േഡാ� േകാ��് നി��ാണ�ിെല അപാകതക� അടിയ�ിരമായി പരിഹരി�്,

േകാ��ിെന അ��സ�വകലാശാല മ�ര��െട േവദിയാ��ത്, �ടാെത

�േപാ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���മായി േച��് സഹകരി�െകാ�് േദശീയ

അ��േദശീയ മ�ര��േട�ം, േവദിയാ��തി�ം, അതി�െട സ�വകലാശാല�െട

തനത് വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ഉത�ംവിധ�� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം

സ�വകലാശാല അധികാരിക� ��ിേ��താണ്. ടി വിഷയ�ിേല�് ഭരണ

വ��ിെ� അടിയ�ിര�� �ണി��. ഓഡി�് േനാ�ി�� സ��കലാശാല

എ�ിനീയ�െട 03.04.2019-െല ഡി.ബി.1/ഓഡി�് 2017-18 �കാര�� മ�പടിയി�

���ി 2019 െമയ് 31-നകം ���ീകരി��താെണ�് അറിയി�ി��്. എ�ാ�

ഇ�േഡാ� േകാ��് ഉപേയാഗ �മമാ��തി� ഉ�ായി�� കാലതാമസം

അംഗീകരി���ത�.

 

3-7  െസന�് ഹൗസ് കാ�സ് - �ീ�് ൈല�് �ാപി�� ���ിയിെല അപാകതക�

���ി�െട േപര് - SH കാ��ില് െത�� വിള� �ാപി��

കരാ�കാര� - �ീ.പി.അനി��മാ�

കരാ� ന�� - 150/17-18, തീയതി 03.11.2017

കരാ� �ക - ₹ 28,73,745

200/17 18
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എം.��് ന�� - 200/17-18

���ി �ല�ം - ₹28,70,848

ൈസ�് ൈകമാറിയ തീയതി - 10.10.2017

���ീകരണ കാലാവധി - 120 ദിവസം (06.02.2018)

ബി� ന�� - 279/ 17-18 തീയതി 09.02.2018

i. നി�ിത സമയപരിധി��ി� പണി ���ീകരി�ി�ി�-നിയമാ��ത പിഴ

ഈടാ�ിയി�ി�.

േമ� ���ി�െട 3.11.17-െല 150/17-18-ാം ന�� കരാ�ട�ടി �കാരം 120

ദിവസ�ി��ി� അതായത് 06.02.2018-��ി� പണി

���ീകരിേ��ിയി��. സ��കലാശാലയിെല അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ� (ഇല�ി�� ) 08.02.18-� പണി���ിയായതായി കം�ീഷ�

സ��ിഫി��് ന�കിയി��്. എ�ാ� ��ത ഫയ� പരിേശാധി�തി� �കാരം

അസി��് എ�ിനീയ� പണി�െട അള�ക� േരഖെ���ിയത് 12.07.18-ലാണ്.

എം.��ി� അള� േരഖെ���ിയ തീയതി േച��ി�ി�. ആയതിനാ� PWD

മാ�വ� െസ�� 2113�കാരം 12.07.2018ലാണ് പണി ���ിയായെത�്

കണ�ാ�ാ��താണ്. മാ�വ� �കാരം കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തിന്

കാലാവധി��ി� അേപ� ന�കി അ�മതി ലഭ�മാ�ിയിരിേ���ം

അ�കാരമ�ാെത െച�� പണി�െട �ക അ�വദിേ��തി�ാ��ം ആണ്.

മാ�വ� �കാരം പരമാവധി ദീ�ഘി�ി�ാ�� സമയം ആെക കാലാവധി�െട 50%

മാ�മാണ്. ഈ ���ിയി� 100 ശതമാന�ി� ��ത� സമയം

നീ�േപായി�േപാ�ം കരാ� റ�ാ�കേയാ, പിഴ ഈടാ�കേയാ െച�ാെത

���ി�െട ��വ� �ക�ം അ�വദി�ന��കയാ� െച�ത്. ഇ� സംബ�ി�്

29.02.2019ന് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം (നം. 29/Engg/17-18) -ന് കം�ീഷ�

സ��ിഫി��് ബ�െ�� AEE/AE സാ��െ���ി സമ��ി�ിരി��ത് 8.2.18-

നാെണ�് ന�കിയ മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�).

.
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ഈ ���ിയിെല കാലതാമസ�ി� ഈടാേ�� �ക�െട വിവരം �വെട േച���.

കരാ� �കാരം പണി ���ീകരിേ�� തീയതി -
06.02.2018 (120

ദിവസം)

യഥാ���ി� പണി ���ീകരി�ത് - 12.07.2018

പണി ���ീകരി�ാെന�� അധിക

ദിവസ��
- 156 ദിവസ��

കരാ� �ക - ₹2873745

േ�സ് പീരിേയഡ് (20%) =120x20/100

=24 Days

I Extension 25% of 120 =30 Days

പിഴ =1% of 2873745

=28737/-

II Extension 25% of 120 30 Days

പിഴ =2% of 2873745

=57475/-

അധിക കാലതാമസ�ിന്
 

ഈടാേ��
 

'Liquidated damages'

– 156-24-30-30

=
72 ദിവസ��

 
(10.28 ആ�)

ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജ് =0.1% x 287374.5 x 11

=31,611

ആെക ഈടാേ�� പിഴ �ക =

28737 +
 

57475 +
 

31611

=₹1,17,823/-

േമ�പിഴ �ക കരാ�കാരനി� നി�ീടാ�ി വിവരം ഓഡി�ി� ലഭ�മാേ��താണ്. അ�ാ�

പ�ം പിഴയീടാ�ാെത ബി� പാസാ�ി ന�കിയ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� ബാധ�ത

ആ��താണ്.

ii. െട�� സ�ീകരി�് കരാ�കാര�മായി ഉട�ടിയിേല�െ��ം �േ� ൈസ�് ൈകമാറി-

നി��രവാദപരമായ നടപടി.

    െപാ�മരാമ�് മാ�വ� െസ�� 2102.1 �കാരം കരാ� ചമ�് 10 ദിവസ�ിനകം

കരാ�കാരേനാ അംഗീ�ത ഏജേ�ാ ൈസ�് എ�ിനീയറി� നി�ം ഏെ��േ��താണ്. എ�ാ�

�ീ�് ൈല�് �ാപി�� ���ി�് 03.11.2017-� മാ�മാണ് െട�� സ�ീകരി�്

�ീ.പി.അനി��മാെറ� കരാ�കാര�മായി കരാ� ചമ�ി��ത്. എ�ാ� ൈസ�് 10.10.2017-�

തെ� കരാ�കാരനായ �ീ.പി.അനി��മാ� ഏെ���ി��്. കരാ� േപാ�ം ചമ��തി� ��്

ൈസ�് ൈകമാറിയ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� (നം. 29/Engg/17-18)-ന്

കരാ�കാര� കരാറിേല�െ���തി�� 'േഡാക�െമ�്സ് ' എ�ാം 09.10.2017-� തെ�

സമ��ി�ക�ം Agreement book ���ി �ി�് െച�് ലഭി�ാ�� കാലതാമസം കാരണം

മാ�മാണ് കരാ� വ�ാ� ൈവകിയെത�ം ���ി�െട അത�ാവശ�കത പരിഗണി�ാണ്

10.10.2017-� തെ� ൈസ�് ൈകമാറിയെത�മാണ് സ��കലാശാല എ�ിനീയ� മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയത്. ഉട�ടി ചമ��തി� ��തെ� ൈസ�് ൈകമാറ�� �േത�ക സാഹചര�ം

നിലനി�ി��തായി ഓഡി�ി� േബാധ�െ��ി�ി�ാ�തിനാ� മ�പടി അംഗീകരി��ി�. കരാ�

വ��തി� ��തെ� ൈസ�് ൈകമാറിയ സ��കലാശാല എ�ിനീയ�െട നടപടി തിക�ം

നി��രവാദപരമാണ്.
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3-8  എ�ിേമ�ി� വകയി��ാ� െചലവ് - 5.17 ല�ം �പ

േ�ാജ�ിെ� േപര് : സിവി� വ��് ഇ� ഒ.ആ�.ഐ ആ�് മാ��ി��്സ് ൈല�റി

േ�ാജ�് ന�� : A.E111/Sub Dn/II/D1/17

കരാ�കാര� : �ീ.ആ�.�േരഷ് �മാ� (16.6%be)

കരാ� ന�� : 173/16-17 തീയതി 21.03.2017

അട�� : 23,01,246

അള���കം : 64/16-17, 106/14-15

ബി� നം. : 104/14-15 dtd.09.03.2018

�ക : 16,88,003

��ത ���ി�െട എ�ിേമ�്, ൈസ�് െ��് എ�ിവ �കാരം ഒ.ആ�.ഐ & മാ��ി��്

ൈല�റിയി� ���ി നി�വഹി��തിനാണ് 2301246 �പ വകയി��ി എ�ിേമ�്,

ൈസ�് െ��് എ�ിവ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. എ�ാ� 106/14-15എ� മെ�ാ�

േ�ാജ�മായി ബ�െ�� എം.��ി� േരഖെ���ി േബാ�ണി വിഭാഗ�ി� ���ി

െച�തിന്

ഇനം 4 : 2781.70 x 150.92 = 419814.16

ഇനം 5 : 81.13 x 912.22 = 74008.40

ഇനം 6 : 32.70 x 737.38 = 24112.32

ആെക 517934.88 �പ

    െചലവഴി�തായി ബി� ത�ാറാ�ിയി��്. േമ� അപാകത അേന�ഷണ�റി�് നം. 31/17-

18 �േഖന �ാപന�ിെ� ��യി�െ���ി. ആയതിന് AEE ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

േബാ�ണി വിഭാഗം �ീ�ഹൗസ് നവീകരണം അത�ാവശ�മായതിനാലാണ് ഇ�കാരം �ക

െചലവഴി�െത� പരാമ�ശി�ിരി��. എ�ാ� �ീ�ഹൗസ് നവീകരണ�ിന് ��ത

കാലയളവി��െ� മ�് പ�തിക� ആവി�രി�തിനാ� മ�പടി ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

    23.01 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�െ�� ���ി �ല�് േകവലം 1170068.12

മാ�മാണ് െചലവഴി�െ��ത്. �ത�മായ ൈസ�് പരിേശാധന �ടാെതയാണ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��െത�് ഇതി� നി�് വ��മാ��. േമ� വിഷയം സംബ�ി�് സ�വകലാശാല

എ�ിനീയ� 03.04.2019-� ലഭ�മാ�ിയ ഡി.ബി.1/ഓഡി�് / 2017-18 മ�പടിയി� േമ�

നടപടിയി�െട സ��കലാശാല�് അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ായി�ി� എ�്

പരാമ�ശി�ിരി��. ആയത് അംഗീകരി���ത�. എ�ിേമ�ി� പരാമ�ശി�ി�ി�ാ�,

�ട��ം യാെതാ� അ�മതി�ം ലഭി�ി�ി�ാ� വിധ�ി� �ീ�ഹൗസിന് േവ�ി െചലവഴി�

5,17,934.88/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.

 
.
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3-9  ജലലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം വാ��ചാ�ജ് �റ��തി�മായി ല��മി�് ത�ാറാ�ിയ പ�തി -
�റ� കിണ� നി��ാണം ല��ം ൈകവരി�ി� -െചലവ് തട�െ����.

    േകരള സ�വകലാശാല�െട 2013-14 ബ�ജ�ി� മഴെവ�സംഭരണ�ിനായി

1,00,00,000/-�പ നീ�ിവ�തിെ� അടി�ാന�ി� ടി വിഷയം 18.03.2015-െല

സി�ഡിേ��ി� ച�� െച�ക�ം, പരമാവധി ജലലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം, വാ��

ചാ�ജ് �റ�ണെമ�� ഉേ�ശേ�ാെട, കാര�വ�ം ക�ാ�സിെല ൈഹമവതി

�ള�ിന് സമീപ�ം േബാ�ണി വ��ിെല �ള�ിന് സമീപ�മായി ര�് കിണ�ക�

നി��ി��തി�ം അേതാട�ബ�ി�് പ�് ഹൗസ്, പ�്, ഇല�ിഫിേ�ഷ�,

�ംബിംഗ് എ�ിവ ഉ�െ�െട�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി��തിന്

സ�വകലാശാല എ�ിനീയെറ �മതലെ���ി, ആയതിെ� അടി�ാന�ി�

22.06.2015 � ��വ� ���ിക��ം �ടി 1,10,00,000/- �പ�� എ�ിേമ�്

സമ��ി�ക�ം, 14.07.2015 െല സി�ഡിേ��ിെ� �ാനിംഗ് & െഡവല�െമ�്

�ാ�ിംഗ് ക�ി�ി �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� 30.07.2015-െല സി�ഡിേ��ിെല

മീ�ിംഗിെല ഐ�ം നം.09.04.01 ആയി 1,10,00,000/- �പ�� എ�ിേമ�്

അംഗീകരി�. സ�വകലാശാല�െട 25.09.2015-െല Pl.g/11737/RHH/10 �കാരം ടി

പ�തി�് 1,10,00,000/- �പ�� ഭരണാ�മ തി�ം ലഭി�. കിണ�ക�െട

നി��ാണ�ിനായി െട�� നം.UE/DB/(E-GP)E12/ 15-16, 10.12.2015 �കാരം ഇ

െട�� േനാ�ീസ് �സി�ീകരി�ക�ം (എ�ിേമ�് �ക 91,35,388.54) ക�േ�ഷ�

സമ��ി� 3 േപരി� എ�ിേമ�് നിര�ി�ം 4.59% �റവ് ക�ാ�് െച�

�ീ.ടി.വി.േതാമസ് ക�നി�് ക�േ�ഷ� ന�കി. (PAC – ₹ 8716074.54)

19.01.2016-� UE/DB/(E-GP)E12/ 15-16 �കാരം വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയതിെ�

അടി�ാന�ി� എ�ിെമ�് വ� (എ�ിെമ�് നം.184/15-16, 29.01.2016).

21.06.2017-� ടി ���ി ���ീകരി�തായി എം.��ി� േരഖെ���ിയി��്.

ര�് കിണ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� �വെട

േച���.

കരാ�കാര� - �ി.വി.േതാമസ്

എം.��് നം. –
178/15-16, 179/15-16, 180/15-16, 131/16-17,

136/16-17) പിഎസി-87,16,074.54/-

1-ാം പാ��്ബി�

�കാരം �ക
–

27,84,786/-,
 

ബി� തീയതി 28.06.2016.

2-ാം പാ��്ബി�

�കാരം �ക
–

19,70,647/-,
 

ബി� തീയതി 02.03.2017, െച�് നം. 668000

ൈഫന� ബി�

�കാരം �ക
–

34,73,425/-, ബി� തീയതി 29.08.2017, െച�്

നം. 217952

ആെക �ക ₹ 82,28,858/-

    �ടാെത കിണ�മായി ബ�െ�� അ�ബ��വ ൃ�ിക��് (േബാ�ണി വ��ിെല

�ണറിന്) െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� (ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.33/

Engg.unit /2017-18 �� മ�പടി �കാരം ലഭ�മാ�ിയത്)

(എം.��ക� ഹാജരാ�ിയി�ി�)

ഇല�ിഫിേ�ഷ� വ��ിന്

െചലവഴി� �ക (30.12.2017െല

ബി� )

–3,46,677/-

എം.��് നം. –178/15-16, 179/15-16, 180/15-16,

131/16-17, 136/16-17)

87 16 074 54/
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പിഎസി-87,16,074.54/-

േമാേ�ാ� പ�് �ാപി��

(04.07.2017െല ബി� )
–2,02,400/-

സിവി� വ��് (13.06.2017െല

ബി� )
–2,85,300/-

ആെക –8,34,377/-

നാളി�വെര ആെക െചലവഴി�

�ക
–90,63,235/-�പ

പ�തി�മായി ബ�െ�� അപാകതക� �വെട േച���

1. 2016 ജ�വരിയി� ആരംഭി� പ�തി നാളി�വെര ���ിയാ�ി ജലവിതരണം

���മായി�.

2. ടി പ�തി �കാരം കിണ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിയതി�േശഷം ര�്

കിണ�ക�െട�ം അ�ബ����ിക� �േത�കം െട�� �ണി�കയം സിവി�

വ��്, ഇല�ിഫിേ�ഷ�, േമാേ�ാ� പ�് �ാപി�� എ�ീ ���ിക� �റി�്

കരാ� ന�കിയത്, േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�� െസ�� 2014 െല വ�വ�ക�

പാലി�ാെതയാണ്. ഇത് �ലം ഒ� കിണറിെല (േബാ�ണി വ��ിന് സമീപെ�

കിണറിെ�) ���ി മാ�മാണ് ���ീകരി�് ജലവിതരണം സാധ�മായി��ത്.

ര�ാമെ� കിണറി� നി�ം ജലവിതരണം ആരംഭി�ി�ി�. (ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�

നം.33/Engg.unit/2017-18, 11/Engg.unit/2017-18 എ�ിവ�� മ�പടിയി�

വ��മാ�ിയി��്.

3. േബാ�ണി വ��ിെല കിണറിെ� അ�ബ����ി�മായി ബ�െ��്

ഇല�ിഫിേ�ഷ�, േമാേ�ാ� പ�് �ാപി�� എ�ീ ���ിക�െട ഫയ�

മാ�മാണ് ഹാജരാ�ിയത്. ടി ���ി�മായി ബ�െ��് എം.��്

ഹാജരാ�ിയി�ി�.

4. ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തി�ം �ടിെവ�ചാ�ജ് �റ��തി�ം ല��മി�്

ത�ാറാ�ിയ പ�തി ���ീകരി�ി�ി�ാ�തിനാ� �ടിെവ� ചാ�ജിന�ി�

ല��� വാ�� അേതാറി�ി�് അട���്. 2015-16 വ�ഷ�ി� അടവാ�ിയ

�ടിെവ�ചാ�ജ് 25,36,668/- �പയാെണ�ി� 2016-17 � അത് 85,20,794/- �പ�ം

2017-18 വ�ഷ�ി� 53,89,440/-�പ�മാണ് അടവാ�ിയത്. (ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�

നം.91/2019, തീയതി 16.01.2019 �� മ�പടി.)

കിണ� നി��ാണ�ിെ� ���ീകരണേവളയി� അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ� നട�ിയ പരിേശാധനയി� കിണറിന് ���� മതി� ഇടി�് താണ്

Honey comb structure േപാെല കാണെ���തായി 16.05.2017െല SDC/DB/Well/

15-16 ന�� ക�ി�െട റിേ�ാ��് െച�ി��. അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� േകാ��ാ�� അപാകത

പരിഹരി�തിന് േശഷം മാ�മാണ് ബി� �ക ന�കിയെത�ാണ് ഓഡി�്

റിക�ിസിഷ� നം.11/Engg.unit/2017-18 �� മ�പടിയി� സ�വകാലശാല

എ�ിനീയ� അറിയി�ിരി��ത്. നി��ാണം കഴി�് ദിവസ�� കഴി�

പരിേശാധനയിലാണ് ഇ�രെമാ� അപാകത കെ��ിയത്. ���ി�െട

നിലവാരമി�ാ�യാണ് ഇത് ��ി�ാണി��ത്.

വ��മായ ആ��ണമി�ാ��ം േമാണി�റിംഗ് ശരിയായ രീതിയി�

നട�ാ��മാണ് പ�തി�െട പരാജയ�ിന് കാരണം. ആയത് സ�വകലാശാല

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ��ം സ�വകാലശാല�െട�ം ഭാഗ��ായ വീ�യാണ്.

2013-14 � ബജ�ി� �ക വകയി��ിയ പ�തി 4 വ�ഷം കഴി�ി�ം

ല���ിെല�ിയി�. ഭാവിയി� ഇ�രം അപാകതക� ഉ�ാകാെത പ�തിക�

ആ��ണം െച� നട�ാ��തിന് ��ിേ��താണ്. നാളി�വെര പ�തി

ഫല�ദമാ�ാ�തിനാ� ത�വ�ഷം െചലവഴി� �ക 43,07,802/- �പ�െട െചലവ്

03 04 2019
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തട�െ����. ഓഡി�് േനാ�ിന് സ��കലാശാല എ�ിനീയ� 03.04.2019-�

ലഭ�മാ�ിയ ഡി.ബി. 1/ ഓഡി�് /2017-18 മ�പടിയി� കിണ� ���ി ���ീകരി�്

ജലവിതരണം ആരംഭി�ി�െ��് പരാമ�ശി�ി�െ��ി�ം ബ�െ�� േരഖക�

ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� മ�പടി അംഗീകരി��ി�.

 

3-10  എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയതിെല അപാകത – അധിക ഇന�� അംഗീകരി��ി� -60,322/-
�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

���ി�െട േപര് - ഇ��ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷ് ബി�ഡിംഗിെല സിവി� വ��്

എ�ിേമ�് �ക - ₹17,50,000/-

കരാ�കാര� - �ീ.പി.മണിക��

കരാ� �ക - ₹1412898/-

കരാ� നം. - 32/17-18 തീയതി 04.05.2017

എം.��് ന�� - 64/17-18, 252/17-18

ൈസ�് ൈകമാറിയ തീയതി - 08.08.2017

���ി �ല�ം - ₹1086538

ഇ��ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷ് വ��് െക�ിട�ിെ� ആ�ബേ�ാസ് ഷീ�് മാ�ി ൈ��ഡ്

�ഫ് ആ��തി�ം, ��െ� െവ�ം േശഖരി�് നീ�ം െച��തിന് എ�േ��

െ�യി� മാ�ി Masonry Drain നി��ി��തി��� ���ി�് 17,50,000/-

�പ�െട എ�ിേമ�് �ക�് 09.12.2016 � ഭരണാ�മതി ന�കി.

പി.ഡ��.ഡി മാ�വ� െസ�� 1402 �കാരം ൈസ�് പരിേശാധി�് ���ി

സംബ�ി� അേന�ഷണ�ം പഠന�ം നട�ി ഉ�െ���� േഡ�

���ി��േയാജ�മാെണ�് ഉറ�് വ��ി മാ�മാണ് എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം

ന�േക�ത്. എ�ാ� േമ� വിവരി� ���ിയി� ഇ�ര�ി� ഒ�

�ാഥമികപരിേശാധന നട�ിയി��െവ�ി� ഈ ���ി�െട നട�ി�ിന് േവ�ി

വ� അധിക ഇന�� (extra items) ���ി�് ആവശ�മാെണ�് ����ി

കാണാ��തായി��. ശരിയായ പഠനം നട�ാെത എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയ�െകാ�ാണ് ഈ ���ിയി� 60321.80 �പ�െട എ��ാ ഇന��

െചേ��ി വ�ത്. പിഡ��ഡി മാ�വ� െസ�� 2111 �കാരം എ�ിേമ�ിലി�ാ�

അധികപണി�മായി ബ�െ�� എ��ാ ഇന�� എ�ിേമ�് അംഗീകരി�

അധികാരി�െട അ�മതിേയാെട മാ�േമ നി�വഹി�ാ� പാ��. എ�ാ� ഇവിെട

ഇ�ര�ി� എ�ിനീയ�െട ���� അ�മതി വാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ�

താെഴപറ�� എ��ാ ഇന���് അ�വദി� 60321.80 �പ�െട െചലവ്

തട�െ����.

 
 
.
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എ��ാ ഇന��

�മ

നം

�െപസിഫിേ�ഷ� അളവ്

നിര�്

(₹)

�ക(₹)

1. നിലവി�� ൈട� വ��് ഇള�ിമാ�� 14.85m
2 41.36 614.19

2. നിലവി�� സിമ�് േകാ��ീ�് ഇള�ിമാ�� 1.685m
3 807.41 1360.48

3. നിലവി�� ആ�.സി.സി.വ��് ഇള�ിമാ�� 0.17m
3 1910.08 324.71

4. നിലവി�� �ി�് വ��് ഇള�ിമാ�� 0.10m
3 1106.04 110.6

5. നിലവി�� റബി� ഇള�ിമാ�� 1.13m
3 1319.81 1491.38

6. �ി�് വ��് 0.09m
3 6860.12 617.41

7. 110 എം.എം.പി.വി.സി �ൗ�് 16 e 46.34 741.44

8. സിമ�് േമാ��ാ� േബാ�ഡറിംഗ് 57.60m 192.50 11088

9. ജി.ഐ െ�യി� വാലി ഷീ�് �ാപി��

114.68

kg

143.02 16401.53

10. ഫാ�സ് സീലിംഗ് റീ-ഫി�ിംഗ് 46.80m
2 431.23 20181.56

11. ഡി�ാ��്െമ�� �േളാ� ൈട�സ് 4.34 m
2

841.19m
2 3650.76

12.

�ീ� ഫാ�േന�് എം.എസ് ആംഗി� ഉപേയാഗി�്

�ാപി��

38.11kg 98.13 3739.73

ആെക
60321.80

 
    േമ� ഓഡി�് തട��ിന് സ��കലാശാല എ�ിനീയ� 03.04.2019-െല ഡി.ബി. 1/ ഓഡി�്

/2017-18 �കാരം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� േക�പാ�ക� സംബ�ി�് ൈസ�്

െവരിഫിേ�ഷനി� �ത�മായി മന�ിലാ�ാനാവാ�തിനാ� ���ി നട�ാ�� സമയ�്

േഡ�യി� മാ�ം വ��െമ�ാണ് അറിയി�ത്. എ�ാ� �തിയ ഓട നി��ി��തിന് േമ�

പ�ികയി� വിവരി�ം �കാര�� അധിക ���ിക� നട�ണെമ�ത് ൈസ�്

പരിേശാധനയി� വ��മാ��താണ്. ���ി �ല�േ��ാ� വളെര അധികരി� �കയാണ്

മി� ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�് �കെയ�തിനാ� അംഗീകരി� �കയി�

അധികരി�ി�ി�െയ� മ�പടി�ം അംഗീകരി���ത�. ശരിയായ പഠനം നട�ാെത

എ�ിേമ�് അംഗീകരി� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

 
.
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3-11  നി�ിത സമയപരിധി��ി� പണി ���ീകരി�ി�- പിഴ ഈടാ�ിയി�

���ി�െട

േപര്

-

കാര�വ�ം, പാളയം ക�ാ��കളി� ഫയ� േസ�ി നടപടിക� -

ഫയ� അലാറ��ം ഫയ� എ��ി�ഗ�ഷ� എ�ിവ

�ാപി��

കരാ�കാര� - M/s Allies Fire Systems Pvt. Ltd, Kochi

കരാ� ന�� - 118/2016-17 തീയതി 03.01.2017

കരാ� �ക - ₹26,72,250/-

���ീകരണ

കാലാവധി

- 09.04.2017 (90 ദിവസം)

ൈസ�് ഹാ�ഡ്

ഓവ� െച�

തീയതി

- 10.01.2017

പണി

���ിയായ

തീയതി

- 21.12.2017

എം.��് ന�� - 151/14-15

���ി�ല�ം - 23,44,986/-

െച�് ന�� - 166034/12.06.2018

അവസാനബി�

�ക

- ₹1315281

    കാര�വ�െ� വിവിധ വ��കളി�ം പാളയം ക�ാ��ി�ം ഫയ� അലാറ��ം ഫയ�

എ�ിംഗ�ഷ�ക�ം �ാപി��തിന് 30.09.2016-െല സ��കലാശാല ഉ�രവ് നം.

Pl.G/4049/2015 �കാരം ₹40,71,000/-�പ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ി�്

10.01.2017-� ൈസ�് ൈകമാറി പണി ആരംഭി�ി��. കരാ� വ�വ� �കാരം 90

ദിവസ�ി��ി� ���ി ���ീകരി�ണം. പണി ���ിയാ�ി ഒ�

മാസ�ി��ി� അവസാനെ� ബി� കരാ�കാര� സമ��ിേ���ം

അ�ാ�പ�ം സ��കലാശാല എ�ിനീയ�െട Certificate of Measurement തീയതി

���ീകരണ തീയതിയായി കണ�ാ��താെണ�ം കരാറി� വ�വ� െച�ി��.

    ��ത ���ി�െട ഫയ� �കാരം 07.04.2017-� പണി ���ിയാ�ിയതായി

പറ���്. എ�ാ� പണി ���ിയാ�ി, േമാക് െട�് നട�ി ൈസ�്

തിരിേ���ി��തിന് തീയതി ആവശ�െ��െകാ�് Allies Fire Systems

സ��കലാശാല എ�ിനീയ��് ക�യ��ത് 14.12.2017-� (G.No.

AFS/1241/17 18) 21 12 2017



03/05/2019 AIMS

http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=tZbISVFP12I= 109/166

AFS/1241/17-18) മാ�മാണ്. അേത �ട��് 21.12.2017-ലാണ് എ.ഇ അളവ്

േരഖെ���ിയെത�ം ഫയലി� േരഖെ���ിയിരി��. േമാ�് െട�് നട�ി

ൈസ�് തിരിെക ന�കിയത് 11.01.2018-� മാ�മാണ്. ഈ ���ി�െട എം.��്

22.12.2018-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� നം. 22/Engg/17-18 �കാരം ആവശ�െ��ി�ം

പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പകരം 07.04.2017-ന് പണി ���ിയായതായി

എ.ഇ സാ��െ���ി ന�കിയ കം�ീഷ� സ��ിഫി��ിെ� പക��ാ�

ലഭ�മാ�ിയത്. ആയത് അംഗീകരി�ാ��ത�.

    ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം കരാ�കാര� സമയം നീ��തിന് അേപ�

സമ��ി�ി�ി�ാെയ� കാ��. പണി ���ിയാെയ�ി�ം ���ൈവസ��്

�ഖമി�ാതായതിനാലാണ് വിവരമറിയി��തി�ം ൈസ�് തിരിെക ന���തി�ം

താമസം വ�െത�ം Allies -െ� ക�ി� പറ���്. PWD മാ�വ� �കാരം

���ീകരണ കാലാവധി�് 50%-�ി� �കളി� Extension അ�വദി�ാനാവി�.

ഇവിെട പണി ���ിയായ വിവരം 14.12.2017-� കരാ�കാര� അറിയി�ക�ം

21.12.2017-� എ.ഇ അളെവ��ക�മാ��ായത്. കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തി��

പരിധി ലംഘി�ം ൈസ�് തിരിെക ന�കാതി��ി�ം സ��കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം ��വ� ബി� �ക�ം പാസാ�ി ന��കയാണ് െച�ത്. 23,44,986 �പ

ആെക ���ി�ല��ി� നി�ം (12.06.2018-െല െച�് നം. 166034 �കാരം )

പാ��് ബി� �കയായ 9,89,026 ഉം ആദായനി�തി�ം േ�മനിധി വിഹിത�ം കിഴി�്

1315281�പ കരാ�കാര� ന�കിയതി� നി�ം താെഴ പറ�ം �കാര�� പിഴ

ഈടാ�ിയി�ി�.

���ി ���ീകരണ സമയം - 90 ദിവസം

യഥാ���ി� ���ീകരി�ത് - 21.12.2017 (259 ദിവസം)

പിഴ കണ�ാ�� വിധം

20% േ�സ് പീരിഡ് - 90x20/100=18 days

ആദ� ദീ�ഘി�ി�� - 25% of 90 d= 23 days

പിഴ - 1% of PAC

= 2672250x1/100

= 26723

ര�ാം ദീ�ഘി�ി�� 25% of 90 days = 23 days

പിഴ -

2% of PAC

= 2672250 x 2/100

= ₹ 53445

കാലാവധി പരമാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കാ��ത് 50% ആയതിനാ� PWD മാ�വ� െസ��

2116.1 �കാരം 'Compensation for delay' ആയി 'ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജ് ' ഈടാേ��താണ്.

ബാ�ി ദിവസ���്, ഓേരാ ആ��ം കരാ� �ക�െട 0.1 ശതമാനം വ�് പരമാവധി കരാ�

�ക�െട 10% ഈടാ�ാ��താണ്.

അതി� �കാരം 259-18-23-23 = 195 ദിവസം
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= 27.85 ആ�

ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജ് = 0.1% x 2672250 x 28

= ₹74,823/-

ഈടാേ�� ആെക �ക = 1,54,991/-

(26723 + 53445 + 74823)

    േമ� ഓഡി�് പരാമ�ശ�ിന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� 07.04.2017-ന് തെ� പണി

���ിയാെയ�ം 21.12.2017-നാണ് അള�കെള��െത�മാണ് അറിയി�ി��ത്. എ�ാ�

ഹാജരാ�ിയ എം.��ി� അളവ് േരഖെ���ിയ തീയതി 21.12.2017 ആയതിനാ�ം,

07.04.2017-ന് ���ീകരി� ���ി�െട അളെവ��ാ� ൈവ�െമ�റിയാമായി��ി�ം

സമയം ദീ�ഘി�ി��തിന് അേപ� സമ��ി�കേയാ അത് �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയ�

അംഗീകരി�കേയാ െച�ി�ി�ാ�തിനാ�ം മ�പടി അംഗീകരി��ി�. പിഴ �ക കരാ�കാരനി�

നി�് ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

 

3-12  �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാദമിക് േകാം��് - പണി ���ിയായി� – പിഴ ഈടാേ��താണ്

�വ ൃ�ി�െട േപര് : ക���� ഓഫ് �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാദമിക് േകാം��് േഫാ� ��

സി�ം

േ�ാജ�് ന�� : Plg/5260/PJAC/2013/11.11.2004

അട�� �ക : 11,86,53,000

കരാ� നം. : 95/15-16 dtd.25.07.2015

ബി� നം. : 140/17-18 dtd.10.10.201781/07.02.2018

ബി� �ക : 1982053/-�പ

ക�സ���സി : ഐ�� & മേഹഷ് ക�സ���സി

    കരാ� �കാരം 12.08.2015ന് ���ി �ലം ൈകമാറിയി��്. ���ീകരണ കാലയളവ്

600 ദിവസമായി നിജെ���ിയി��്. 2018 മാ��് 31 വെര ���ി

���ിയാ�ാതി��തിെന സംബ�ി�് ന�കിയ അേന�ഷണ�റി�് നം.31/17-18 െ�

മ�പടിയി� 31.12.2018� ���ി ���ീകരി�താ�ം അവസാനെ� ബി�

ത�ാറാ�കയാെണ�ം പിഴ ഈടാേ��ിവ��ത് ��ത ബി�ി� �റവ് െച��താെണ�്

അറിയി�ി��്. ഇ�ാര��ിന് �� ന�േക��ം സമയബ�ിതമായി ���ി

���ീകരി�ാതി�� ക�സ���സി, കരാ�കാര� എ�ിവ�െ�തിെര ഉചിതനടപടി

സ�ീകരിേ���മാണ്.

 
.
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3-13  '�സ' ഫ�ി� നി�് അ�വദി� െ�ാവിഷണ� േപെമ�് റ�ലൈറസ് െച�ാ�

അവേശഷി��.
    2017-18 സാ��ികവ�ഷം RUSA (രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ അഭിയാ�) ഫ�ി�

നി�് േകരള സ�വകലാശാല, സ�വകലാശാല എ�ിനീയ��് 20.11.2017െല

സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം. Pl.D/ 5026/ Prov.Ad/ 2017 �കാരം 2,00,00,000/-

�പ�ം 06.12.2017-െല സ�വകലാശാല ഉ�രവ് Pl.D/5026/Prov.Ad.2017 �കാരം

2,67,90,070/- �പ�ം െ�ാവിഷണ� േപെമ�് അ�വദി�ി��്.

    േകരള സ�വകലാശാല �ാനിംഗ് ഡയറ��െട 23.01.2018െല

Pl.D/5026/Prov.Ad.2017 ന�� ക�ി� െ�ാവിഷണ� േപെമ�് ഇന�ി�

അ�വദി� �ക 2017-18 സാ��ികവ�ഷം തെ� �മീകരിേ��താെണ�്

നി�േ�ശം ന�കിയി��്. ഇത് സംബ�ി� ഫയ� പരിേശാധി�തി� േമ� �ക�െട

റ�ലൈറേസഷ� േരഖക� ലഭ�മ�. റ�ലൈറേസഷ� േരഖക� ആവശ�െ��്

13.07.2018� ന�കിയ ഓ ഡി�് റിക�ിസിഷ� നം.15ന് സ�വകലാശാല എ�ിനീയ�

മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    �സ ഫ�് െചലവ് േരഖെ���ിയി�� രജി�� �കാരം 2017-18

സാ��ികവ�ഷം െചലവ് െച�ാെത അവേശഷി� �ക 2018-19 സാ��ികവ�ഷം

െചലവഴി�ി��്. എ�ാ� ��ത െചലവ് സ�വകലാശാല �മീകരി�് ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�ി�. എ�ാ� അ�ൗ�ി� പലിശയിന�ി� ലഭി� 342322/- �പ

അ�ൗ�ി� അവേശഷി��. ഈ �ക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി�്

സ�വകലാശാലയി� നി�് മാ��നി�േ�ശം ലഭി�ാ�തിനാ� ബാ�ിനി��� �ക

സ�വകലാശാല ഫ�ി� അടവാ�ി �ക �മീകരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരിേ��താണ്.

 

3-14  മരാമ�് ���ിക�െട നി��ഹണം കാര��മമ�

 
 
.

െപാ�മരാമ�് മാന�ലിെല വ�വ�ക� �ത�മായി പാലി�െ���ി�.

നിരവധി ���ികളി� എ�ിേമ�് ഇന�� ഒഴിവാ�ി അധിക ഇന��

ഉ�െ���ി.

എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് ��് കാര��മമായ രീതിയി� ൈസ�് പരിേശാധന

നി��ഹി�െ���ി�.

എ�ിേമ�് �ക�ം ���ി�ല��ം ത�ി� ഗണ�മായ അ�രം

���� അ�മതി േനടാെത എ�ിേമ�ി� നി�് വ�തിചലി�് മരാമ�് ���ിക�

നി��ഹി��.

അളവ് േരഖെ����തി� കാലതാമസം

���ി ���ീകരണ�ി� അനിയ�ിതമായ കാലതാമസം

രജി��ക�െട പരിപാലനം ��ികരമ�

 
 
.

(a)മരാമ�് ���ിക�െട േഡ� ശരിയായ രീതിയി� ത�ാറാ��ി�.

    പി.ഡ��.ഡി മാന�ലിെല െസ�� 1402 �കാരം ഒ� ���ി�െട എ�ിേമ�്

അംഗീകരി��തിന് ��തെ� ൈസ�് പരിേശാധന�ം �ാഥമിക അേന�ഷണ�ം നട�ി

ശരിയായ േഡ�യാണ് ഉ�െ����ത് എ� ഉറ�വ�േ��താണ്. എ�ാ�

സ��കലാശാലയിെല മരാമ�് ���ികളി� �ാഥമിക പരിേശാധന�ം ���ി സംബ�ി�

വിശകലന�ം നട��തായി കാ��ി�. സ��കലാശാലയിെല �രിഭാഗം മരാമ�്

���ികളി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�ിേമ�ിെല ചില ഇന�� ഒഴിവാ�ക�ം അധിക
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ഇന�� ഉ�െ���ക�ം െച��ത് പതിവാണ്. എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�� ചില ഇന�ളി�

വ��ി� അളവി� ���ി നട����്. എ��ാ ഇന�� ഉ�െ���� മി�

���ികളി�ം �ാഥമികമായി ൈസ�് പരിേശാധി�് ���ി സംബ�ി�് ശരിയായ പഠനം

നട�ിയി��െവ�ി� എ��ാ ഇന�� ഒഴിവാ�ാ��തായി��.

ഉദാ- ഇ��ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷിെല �യി� നി��ാണ�ിെല എ��ാ ഇന��, േബാ�ണി

വ��ിെല ഓ�� െവ� നി��ാണ�ിെല എ��ാ ഐ�ംസ് �തലായവ.

(b). എ�ിേമ�് �ക�ം ���ി�ല��ം ത�ി� ഗണ�മായ അ�രം

    സ��കലാശാലയി� 2017-18 വ�ഷം നട�ാ�ിയ എ�ിനീയറിംഗ് ���ികളി� 75%

���ിക��ം എ�ിേമ�് �കേയ�ാ� വളെര വ�ത�ാസ�ിലാണ് യഥാ�� ���ി�ല�ം.

സ��കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�� എ�ിേമ�ിെല മി� ഇന��ം

അധികരി� അളവി� ���ി നട���ം അധിക ഇന�� ഉ�െ���ി ���ി െച���ം

�ിരമാണ്. എ�ാ� അധികരി� അളവി�ം അധിക ഇന��ം ഉ�െ���ി നട��

���ിക�െട ���ി�ല�ം േപാ�ം എ�ിേമ�് �കയി�ം വളെര �റവായിരി�ം. അതി� നി�ം

എ�ിേമ�് ത�ാറാ��ത് ശരിയായ പഠന�ി�േശഷമ�ാെയ�� വ��മാണ്. 2017-18 വ�ഷം

നട�ിയ ���ിക�െട ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���.

 
.

�മ

നം
���ി�െട േപര്

എ�ിേമ�്

�ക

കരാ�

�ക

���ി

�ല�ം

വ�തിയാന

ശതമാനം

1

ക���� ഓഫ് ന�

ബി�ഡിംഗ് - ക���� സയ�സ്

വ��്

12500000 12152737 8669278 30.65

2. ഇല�ി�� വ��്സ് 1500000 940905 920569 38.63

3.
ഫയ� അലാറം, അ�ിശമന

ഉപാധിക�െട സ�ീകരണം
4040893/- 2672250 2344986 41.97

4.

െസന�് ഹൗസ് ക�ാ��ിെല

ധനകാര� വിഭാഗ�ിെ� െക�ിട

�ന��ാരണം

4500000 3185052 2462365 45.28

5.
െസന�് ഹാ�, െസന�് േചംബ�

എ�ിവ�െട �ഫിംഗ്
4900000 3662576 3536369 27.83

6.
ഇം�ീഷ് വിഭാഗം-സിവി�

���ക�
1750000 1412898 1086538 37.91

7.
വനിതാ േഹാ�� –
െ�യ�േകസ് നി��ാണം

4800000 4457290 3743074 22.02

8.
റീവയറിംഗ് – എ, ബി, സി, ഡി

& എഫ് ക�ാ�േ��്
5380000 4392232 3329646 38.11

9.
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ലാ-

നവീകരണ �വ��ന��
620000 463766 385961 37.75

10.

ജി.ഐ.എസ് ലാബ് നി��ാണം,

എ�വേയാ�െമ�� സയ�സ്

വിഭാഗ�ിെല ലേബാറ�റിക�െട

നവീകരണം

535019 464824 352975 34.03

11

േകരള സ��കലാശാല

ൈല�റി, പാളയം-

ആ�നീകരണ �വ��ന��

ര�ാം ഘ�ം

15081233 15081233 8072328 46.47

ആ��ണ മികേവാെട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�കേയാ, ���ി സംബ�ി�്

ഫല�ദമായ പരിേശാധനക� നട�കേയാ െച�ാ� സാഹചര��ിലാണ് ഇ��ം
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െപ��ി�് കാ�ിയ എ�ിേമ�് �ക അംഗീകരി�െ���ത്. സ�വകലാശാല�െട ധന

മാേന�െമ�ിെ� േപാരാ� �ടിയാണ് ഇ�കാര�� �വണതക�. നി�വഹണ

��ിയക�െട �ാരംഭതലം �ത��് പരി��ണ ഉ�രവാദിത�ം സ�വകലാശാല

എ�ിനീയ��് ഉ� നില�് സ�വകലാശാല�െട സാ��ിക ഭ�ത�ം െപാ�

ഖജനാവി�ം േകാ�ം വ��ം വിധ�� �വ��ന�� ഒഴിവാ��തിേല�്

സ�വകലാശാല�െട ഭരണ നി�വഹണ വിഭാഗം ���മാ�ം ��ിേ����്.

(c). എ�ിനീയ�െട ���� അ�മതി േനടാെത അംഗീകരി� എ�ിേമ�ി� വ�തിചലി�്

���ിക� നട��.

    ഒ� മരാമ�് ���ി �ട�ിയതി�േശഷം ഒറിജിന� എ�ിേമ�ി� നി�ം

എെ��ി�ം വ�ത�ാസ�� ���ിയി� വ��ണെമ�െ��ി� ���ിയ

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ�ണെമ�് പി. ഡ��.ഡി മാ�വ� െസ��

1601.1.4 വ�വ� െച��. എെ��ി�ം ��ിേ����കേളാ വികസന�േളാ ���ി

നട�േ�ാ� ഉ�െ���ണെമ� കാ�� പ�ം സ�ിെമ�റി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

അംഗീകാരം വാ�ണെമ�ം വ�വ� െച�ി��് (െസ.1601.1.5)

സ��കലാശാലയി� മി�വാ�ം ���ികളി� അംഗീകരി� എ�ിേമ�ിെല

അള�കളി� അധികരി� അളവി�ം എ�ിേമ�ിലി�ാ� അധിക ഇന��

ഉ�െ���ി�മാണ് ���ിക� നട��ത്. എ�ാ� ഇ�ര�ി� അധികരി�

അളവി�ം അധിക ഇന���ം (extra items) ബ�െ�� എ�ിനീയ�െട ����

അ�മതി േന�കേയാ എ�ിേമ�് ���കേയാ െച��ി�. പകരം ���ി

���ീകരി�് �ക അ�വദി�� സമയ�് extra items -�ം exceeded quantity-�ം

ഒ� സ�ിെമ�റി കരാ� കരാ�കാരനി� നി�ം വാ�ി ബി� പാ�ാ�ി ന��കയാണ്

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം െച�വ��ത്. ഇത് െപാ�മരാമ�് മാ�വലിെല ച����

വി��മാണ്. മാ��മ� സ��കലാശാല അധികാരിക�െട /എ�ിനീയ�െട

അംഗീകാരേമാ അ�മതിേയാ �ടാെത കരാ�കാ��് പണിക� സ��ം

താ�പര��കാരം നി��ഹി��തി�� സാഹചര�ം/അവസരമാണ് ഇ�െന

��ി�െ���ത്. സ��കലാശാല ���ികളി� അധികാരിക�െട ��

ഉ�ാേക�ത് അത�ാവശ�മാണ്. സ��കലാശാല എ�ിനീയ�െട ���� അ�മതി

േനടാെത നട�ിയ ഇ�രം ���ിക��് ഉദാഹരണം �വെട േച���.

(i). സിവി� വ��്സ് ഇ� ദി ഇ��ി���് ഓഫ് ഇം�ീഷ്

കരാ� നം. 32/17-18 തീയതി 04.05.2017, PAC : ₹ 17,35,747

അധികരി� അളവി� െച� ���ിക�

ഇനം

നം

െഷഡ��ഡ്

അളവ്

���ി െച�

അളവ്

അധികമായി

നി�വഹി�ത്

അധിക

ശതമാനം

2. 1000m 1063.91m 63.91m 6.39

14. 120mtr 130.10m 10.10m 8.42

എ��ാ ഇന��

�മ

നം
�െപസിഫിേ�ഷ� അളവ്

നിര�്

(₹)
�ക(₹)

1.
നിലവി��ായി�� ൈട�

ഇള�ിമാ��
14.85m

2 41.36 614.19

2.
നിലവി��ായി�� േകാ��ീ�്

ഇള�ി മാ��
1.685m

3 807.41 1360.48

3. നിലവി��ായി��
 

റീ ഇ�േഫാ�്ഡ് േകാ��ീ�്

ഇള�ിമാ��

0.17m
3 1910.08 324.71
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4.
നിലവി��ായി�� �ി�് വ��്

മാ��
0.10m

3 1106.04 110.6

5.
റബി� ���ി �ല�നി�ം

മാ��
1.13m

3 1319.81 1491.38

6. �ി�് വ��് 0.09m
3 6860.12 617.41

7. 110 mm പി.വി.സി. ൈപ�് �ൗ�് 16 e 46.34 741.44

8. സിമ�് േമാ��ാ� േബാ�ഡറിംഗ് 57.60m 192.50 11088

9.
ജി.ഐ െ�യി� വാലി ഷീ�്

�ാപി��

114.68

kg
143.02 16401.53

10. ഫാ�സ് സീലിംഗ് റീഫി�ിംഗ് 46.80m
2 431.23 20181.56

11.

ഡി�ാ��്െമ�� �േളാ� ൈട�സ്

(സി.എം.1:4)
 

�നഃ�ാപി��

4.34 m
2

841.19m
2 3650.76

12.

�ീ� ഫാ�േന�് എം.എസ്

ആംഗി�
 

ഉപേയാഗി�് �ാപി��

38.11kg 98.13 3739.73

(ii). റിനേവഷ� വ��് ഇ� ദി ഫിനാ�സ് വിംഗ് അ�് െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സ്

കരാ� ന��. 9/2017 തീയതി 03.04.2017 പി.എ.സി �ക : ₹31,85,052/-

അധികരി�് െച� ���ിക�

ഇനം

നം.
ല�വിവരണം

എ�ിേമ�ിെല

അളവ്

���ി

നി�വഹി�

അളവ്

അധിക

അളവ്

അധിക

ശതമാനം

4 സിമ�് �ാ�� 30 m
2 31.31 4.31 14.37

5 �ീ� വ��് 8393kg 11312.21 2919.21 34.78

6
��ചറ�

�ീ�
130kg 340.96 210.96 162.28

11
�ാ��

റി�യ�
200 m

2 708.80 508.80 254.4

14

�റംഭാഗം

െപയി�്

െച��

1500 m
2 1716.06 216.06 14.4

17 േപാളിഷിംഗ് 11m
2 18.55 7.55 68.64

19
6 mm സിമ�്

�ാ��
11m

2 54.75 43.75 97.72

30
�ളഷ് സി�ം

ഇള�ിമാ��
3nos 4 1 33.30

43

15 mm

പി.വി.സി

കണ��

2 nos 7 5 250.00

48 �ി�് വ��് 2m
3 4.6 2.6 130.00

51 സിമ�് 10m
3 14.406 4.406 44.06
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േകാ��ീ�്

52
െസ�റിംഗ് &

ഷ�റിംഗ്
60m

2 85.26 25.26 42.10

54
6 mm സിമ�്

�ാ��
75m

2 100.24 25.24 33.65

എ��ാ ഇന��

�മ നം. അളവ് ല�വിവരണം �ണി�് നിര�് അധിക ശതമാനം

1 172 എ�ം �ീ� ആ�� േബാ��് E 40.00

2 445.23m
ക�ിംഗ് ക�� േപാ�ഷ� –

 
ഭി�ി

M 78.73

3 3 എ�ം ജനാലക� ഇള�ിമാ�� E 201.80

4 4 എ�ം േലാ െലവ� �ളഷ് E 1235.85

5 14.37 m പി.വി.സി. േഡാ� െ�യിം M 258.17

6 4.50 m
2 പി.വി.സി. േഡാ� െ�യിം M

2 2913.57

7 10 എ�ം േലബ� E 545.94

8 2.20 m
2 �ാ�് പാ� നവീകരണം M

2 1049.34

9 1 എ�ം േഗ�് റി�യ� E 1283.20

(iii). ക���� ഓഫ് GIS ലാബ് & റിനേവഷ� ഓഫ് ലേബാറ�റീസ് -

എ�വേയാ�െമ�� സയ�സ് വ��്

കരാ� ന�� 88/2016-17 തീയതി 05.11.2016, പി.എ.സി �ക : 535019

(iv). ക���� ഓഫ് 2 ഓ��െവ�സ് - േബാ�ണി വ��്, ൈഹമാവതി�ളം

കരാ� നം. 184/2015-16 തീയതി 29.01.2016, പി.എ.സി – 8716074.54

(d). ���ി ���ീകരി�് സമയബ�ിതമായി അള� േരഖെ����ി�.

െപാ�മരാമ�് മാ�വ� െസ�� 2113 �കാരം ഒ� ���ി�െട ���ീകരണ

തീയതി, ബ�െ�� അസി��് എ�ിനീയ�/േകാ��ാ�� ���ി�െട അള�ക�

അവസാനമായി േരഖെ���� തീയതി ആണ്. ഇേത വ�വ� സ��കലാശാല�െട

കരാറി�ം (�മ നം.5) ഉ�െ���ിയി��്. സ��കലാശാലയിെല �രിപ�ം

���ികളി�ം പണി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ി��തായി അസി��്

എ�ിനീയ� /അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� സാ��െ���ി കം�ീഷ�

സ��ിഫി��് ന����്. എ�ാ� അവസാന അള�ക� േരഖെ����ത് കരാ�

�കാര�� ���ീകരണ തീയതി കഴി�് വളെര നാ�ക�� േശഷമാണ്. കരാ�

കാലാവധി��ി� ���ി ���ിയാ��ിെ��ി� കാലാവധി��ി� തെ�

സമയം ദീ�ഘി�ി� കി��തിന് കരാ�കാര� േരഖാ�ലം അേപ� സമ��ിേ���ം

ബ�െ�� എ�ിനീയ�െട അ�മതി േനേട��മാണ്. അതി�ാ� പ�ം

കാലാവധി� േശഷം െച�� പണിക� അംഗീകാരമി�ാ�തായി കണ�ാ�ി

���ി�െട �ക അ�വദിേ��തിെ��് മാ�വലി� വ�വ� െച���്.

എ�ാ� സ��കലാശാലയിെല മി� ���ികളി�ം കാലാവധി��ി� സമയം

നീ�ി�ി��തിന് കരാ�കാര� അേപ� ന�കാറി�. ബി�ി� നി�ം പിഴ �ക

ഈടാ�ാെത കാലാവധി��ി� പണി ���ിയായതായി എ�ിനീയ�മാ�

സ��ിൈഫ െച��. കാര�വ�ം, പാളയം ക�ാ��കളി� ഫയ� േസ�ി നടപടിക�,

േബാ�ണി വ��ി�ം ൈഹമാവതി�ള�ി�ം സമീപെ� കിണ�ക�െട നി��ാണം,

എ�വേയാ�െമ�് സയ�സ് വ��ിെല GISലാബ് നിര �ാണ�ം ലാബ് നവീകരണ�ം,
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സ�വകലാശാല േകാ�േ��ിെല റീവയറിംഗ്, െസന�് ഹൗസ് കാ��ി� �ീ�് ൈല�്

�ാപി�� �ട�ിയ ���ിക� ഉദാഹരണം. ഇത് PWD ച���� വി��മാണ്.

സ��കലാശാല അധികാരിക�െട �� �ണി�െകാ��.

(e) വര�െചലവ് കണ�ക�മായി ബ�െ�� േരഖക� �ത�മായി

പരിപാലി�െ���ി�

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� 2017-18 സാ��ികവ�ഷെ� വരവ് െചലവ്

കണ�കെള സംബ�ി�� േരഖക� അല��മാ�ം സ��ാ� നി�േ�ശ��

പാലി�െ�ടാെത�മാണ് പരിര�ി�െ��ത്. ഓഡി�ിെ� ��യി�െ��

അപാകതക� �വെട േച���.

1. 2017-18 സാ��ികവ�ഷെ� ക�ാ���് �തിദിന, �തിമാസ സം�ി�േമാ

31.03.2018 െല വാ�ഷിക സം�ി�േമാ, �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയ� പരിേശാധി�്

സാ��െ���ിയി�ി�.

2. �ാപന�ിെ� പിഡി അ�ൗ�് രജി�� �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�്

�ക 12839600.14 �പ 03.04.2017� ��ത �ക ��ിരി�ായി േരഖെ���ിയി��്.

ക�ാ���ം പിഡി അ�ൗ�് രജി��ം �ാപനം തെ� ൈകകാര�ം െച��

േരഖകളാണ്. 03.04.2017� പിഡി രജി�� �കാര�� �കയായി ക�ാ���ി�

േരഖെ���ിയിരി��ത് 14694074.14 �പയാണ്. 29.04.2017�

റീക�സിലിേയഷ� നട�ിയേശഷം പിഡി അ�ൗ�ി� ��ിരി�ായി ��ത �ക

േരഖെ���ിയിരി��. യഥാസമയം ക�ാ���് എ�തെ���ി� എ�ത് ഇതി�

നി�് വ��മാണ്.

3. പിഡി രജി��, ബാ�് പാ���് എ�ിവ ത�ിെല വ�ത�ാസം 18,54,474

�പയാെണ�് 29.04.2017െല പിഡി രജി�റി� േരഖെ���ിയിരി��. ആയത്

എ�കാരെമ� വ��മാ�ിയി�ി�.

4. 04.04.2015െല ക�ാ���്, പിഡി രജി�� എ�ിവ �കാരം 20,02,266 �പ�െട

വ�ത�ാസ��താ�ം

ക�ാ���് - 8578120.00�പ

പിഡി രജി�� - 6575854.14 �പ

ആയത് പരിഹരി�താ�ം ഒ� ഷീ�് ക�ാ���ി� േച��ി�െ��ി�ം ആയത്

എ�കാരമാെണ�് വ��മ�.

5. 2012-13 �ത� 2016-17 വെര�� പിഡി അ�ൗ�ിെ� റീക�സിലിേയഷ�

29.04.2017നാണ് നി�വഹി�ിരി��ത്. യഥാസമയം അ�ൗ�ക�

റീക�സിലിേയഷ� െച�ാതി�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

6. ൈഫ� ഇന�ി� 28.12.2017� ഒ��് വ�ി�� 2.25 ല�ം �പ 03.09.2018�

മാ�മാണ് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� ഒ��ിയത്. �ണിേവ�ി�ിയി� ഒ�േ�� �ക

ദീ�ഘകാലം പിഡി അ�ൗ�ി� ��ി�ത് �മവി��മാണഅ.

7. ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�ായി 22,67,240/-�പ ക�ാ���ി� സം�ി�മായി

കാണി�ി��്. ഈ �ക�െട േ�ാതേസാ എ�ാവശ��ിനാണ് �ക

��ി�ിരി��െതേ�ാ വ��മാ�ിയി�ി�. േമ� അപാകതക� അേന�ഷണ�റി�്

നം.5/17-18 �െട �ാപന�ിെ� ��യി�െ���ി.

(f). രജി��ക�െട പരിപാലനം കാര��മമാ�ണം

i) െക�ിട��െട വിശദാംശ�� ഉ�െ�ാ�ി�ംവിധം രജി�� പരിപാലി��ി�

ഫി�്െനസ് സ��ിഫി��് ��ി��ി�
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േകരള സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�ം

നിയ�ണ�ി�മാണ് സ�വകലാശാല�െട വിവിധ�ളായ നി��ാണ���ിക�

നട�വ��ത്. സ�വകലാശാല�െട പാളയം െസന�് ഹൗസ് ക�ാ�സി�ം ഇതര

െസ��കളി�മാ�� നിരവധി െക�ിട��െട വിശദാംശ�� ഉ�െ��� തര�ി��

സമ�മായ രജി�� ��ിേ��താണ്. CPWD മാന�� 2014 െസ�� 6.5

വിഭാവനം െച�ംവിധ�ി� ഓേരാ സാ��ികവ�ഷ�ി�ം നട�ിയി��

എ�ാ�രം െക�ിട��േട�ം എ�ാ വിവര��ം ഉ�െ��� രജി�� ബ�െ��

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� സാ��െ���ി ��ിേ����്. സ�വകലാശാല

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� ഇ�കാര�� �മീകരണ�� ഇ�ാ� നിലയാണ്.

വിവിധ�ളായ ���ിക�െട ഉ�തതലം നിലിവി� സ�വകലാശാല എ�ിനീയ�

തെ�യായ സാഹചര��ി� ച��കാര�� �മീകരണ�� �ാബല��ി�

വ�േ��താണ്.

CPWD മാന�� െസ�� 6.6 �കാരം, ര�് വ�ഷ�ിെലാരി�� നിലവി�� എ�ാ

െക�ിട��േട�ം �ര� ഉറ�വ��ംവിധ�� പരിേശാധനക� നട�ക�ം ആയത്

സംബ�ി�� സാ��െ����ക� നട�ക�ം െചേ����്. േകരള

സ�വകലാശാലയിെല കാല�ഴ�ം െച� പല െക�ിട��െട�ം ��പരിേശാധനക�

കാര��മമായി നടേ����്. (ഉദാ കാര�വ�ം ക�ാ�സിെല നാേശാ�ഖമായ

ജലസംഭരണി േചാ�െ�ാലി�ാ� �ട�ിയി�് വ�ഷ�ളായി) യഥാസമയം തെ�

ഫി�്െനസ് സ��ിഫി��് ഉറ�ാ��തിേല�് എ�ിനീയറിംഗ് ഭരണനി�വഹണ

വിഭാഗ�� ��ിേ����്. ബി�ഡിംഗ് െപ�മി�് ലഭ�മാ�ാെതയാണ് മി�

ബ�നിലെക�ിട��േട�ം നി��ാണ��. ച�വി��മായ് ഈ �വണത ��വ�ഷ

റിേ�ാ��ി�െട പരാമ�ശി�ി��താണ്. െക�ിട നി��ാണ ച������തമായ

നി��ാണ�വ��ന�� ഉറ�വ�േ��ത് അനിവാര�മാണ്.

(ii) എം.��ക�െട േ�ാ�് രജി�� പരിപാലി��ി�

ഏെതാ� ���ി�േട�ം അടി�ാന അളവ് േരഖയായ െമഷ�െമ�് ��ക�െട

േ�ാ�് സംബ�ി� ആധികാരിക േരഖക� എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�ി�

��ി�കാ��ി�. എം ��ക�െട േ�ാ�്  രജി�റി� േരഖെ���കേയാ എം

��ക�െട വിതരണെ��ട��� ബാല�സ് േരഖെ���കേയാ െച��

വിധ�� േ�ാ�്  രജി�� ��ി��ി�. ആയതിനാ� ഓേരാ സമയെ��ം

എം.��ക�െട േ�ാ�് പരിേശാധി�ക സാധ�മാ��ി�.

(iii).ആ�ി രജി�� പരിപാലനം

എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നിരവധി നി��ാണ �വ��ന��

വ�ഷംേതാ�ം സ�വകലാശാല നി�വഹി���്. ഓേരാ ���ിയി�െട�ം

സ�വകലാശാല�െട ഭാഗമാ�� െക�ിട��, അ�ബ� സംവിധാന��

ഇവെയാെ� േ�ാഡീകരി�െകാ�� എ�ാ വിവര��ം ഉ�േ���െകാ�� എ�ാ

വിവര��ം ഉ�േ���െകാ�� സമ�മായ ആ�ി രജി�� ��ിേ����്.

നാളി�വെര ഇ�രം �മീകരണ�� ഏ�െ���വാ� കഴിയാ�ത് ശരിയായ

നടപടിയ�. ആ�ി രജി�� പരിപാലി�ക�ം ആധികാരികമാ�ി ഓഡി�ി�

ലഭ�മാേ���മാണ്.

(g) ഇ-ഗേവണിംഗ് സംവിധാനം - �ാപന�ിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന്

ആവശ�ം

ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�േ�ഷ� - ഇ െട�� �േഖന െച��ം വ��മായ 200 ലധികം

���ിക� നട�വ���്. ഈ ���ിക�െട ഫയ� സംവിധാനം ആെക

�ാപന�ിെല നിലവി�� സാഹചര��ി� ��രമായ നിലയിലാണ്. എ�ാ

���ിക�െട�ം ഫയ� േ�ാഡീകരണം ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്. (ഡിജി��

േഡാക�െമ�് ഫയ� സി�ം) �േഖന നി�വഹി�ം വിധ�� �മീകരണം

ഏ�െ���ാ��താണ്. ഓേരാ ���ി�േട�ം �ട�നടപടിക�െട �ഗമമായ

നിരീ�ണ�ി�ം യഥാവിധി�� നി�വഹണ�ി�ം ഉത�ംവിധം ഇ-സംവിധാനം
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കാേലാചിതമായി ഏ�െ����ത് എ�ിനിയറിംഗ് �ണി�ിെ� �വ��മികവിന്

അത��ാേപ�ിതമാെണ�് ഓഡി�് വിലയി���. ���ി ഫയ�ക�െട

�താര�ത, അ�ൗ�ിംഗ്, നി�തിക� ഇവ�െടെയ�ാം �ത�ത ഉറ�ാ�ംവിധം േമ�

സംവിധാന�ി�െട �മീകരണ�� ഉ�ാ�ാ��താണ്. മരാമ�് വിഭാഗ�ിെല

എ�ാ ���ിക�ം ഓഫീ� തല നടപടിക�ം ഒ� �ാ�്േഫാമി�െട

സ�ീകരി�ംവിധ�� സാേ�തിക സംവിധാനം ഉറ�് വ���തിന്

സ�വകലാശാല�െട ഭരണനി�വഹണവിഭാഗ�ിെ� സത�ര�� �ണി��.

 
 
...
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3-15  സ��കലാശാല �ണിയ� െചല�ക� - 7000/-�പ�െട െചലവ് അംഗീകരി��ി�.
    �ഡ�്സ് സ��ീസസ് ഡയറ�� DSS/ KUU/ 2017-18 �േഖന ലഭ�മാ�ിയി�� െചലവ്

േരഖക�െട പരിേശാധനയി� വൗ�� നം.28/21.03.2018 �കാരം 6000/-�പ�ം Vr.No.29/

23.03.2018 �കാരം 1000/- �പ�ം KL-02-AH-3567 എ� വാഹന�ിന് െപേ�ാ�

ചാ�ജിന�ി� െചലവ് െച�തായി േരഖെ���ിയി��്. ആയത് DSS ഡയറ��

സാ��െ���ിയി���്. േകരള േമാേ�ാ� െവഹി�ി�സ് െവ�ൈസ�് േരഖക� �കാരം ടി

വാഹനം 'HERO HONDA SPLENDOR PLUS' (േമാേ�ാ� ൈസ�ി�) ആണ്. ഈ

വാഹന�ിെ� ടാ�് ക�ാസി�ി 11 ലി�� മാ�െമ�ിരിെ� ഒ� ദിവസം തെ� 6000/- �പ�്

െപേ�ാ� നിറ�െവ�ത് വ�താപരമ�. �ട��്, 23.03.2018ന് ഇേത വാഹന�ി�തെ� 1000/-

�പ�െട െപേ�ാ� നിറ�താ�ം െചലവ് േരഖകളി��്. ��ിസഹമ�ാ� െചലവ് �ക 7000/-

�പ�െട െചലവ് നിരാകരി��. െചലവ് �ക ബി� അംഗീകരി�ന�കിയ െസ�� ഡയറ�റി�

നി�് ഈടാ�ി സ�വകലാശാല ഫ�ി� അടവാേ���ം വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

�ടാെത വൗ�� നം.30/23.03.2018 �േഖന 2000/- �പ�� െപേ�ാ� നിറ�ി��്.

വാഹന�ിെ� നം. KL-0 22-9755 എ�ാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. ഇത് ഏതിനം

വാഹനെമ�ത് േമാേ�ാ� വാഹനവ��് േരഖകളി� നി�് വ��മാ��ി�. ആയതിനാ� ഈ

ഇന�ിെല 2000/- �പ�െട െചലവ് തട��ി� വ��. വിശദീകരണം ലഭ�മാ�� �റ�്

തട�വാദ�ിേ�� ��മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ��താണ്.

 

3-16  �ാ�ിംഗ് കൗ�സി� നിലവി��ായിരിെ�, മ�് അഭിഭാഷക��് ഫീസ് ന�കിയിരി��.

െെഹേ�ാടതിയിെല േക�ക�െട നട�ി�ിന് �ാ�ിംഗ് കൗ�സിലി�

�റേമ�� അഭിഭാഷക��് 3.40 ല�ം �പ അ�വദി�. െചലവ്

തട�െ����.

 
േകരള ൈഹേ�ാടതിയിെല േക�ക�െട നട�ി�ിന് 2017-18 സാ��ികവ�ഷം �ാ�ിംഗ്

കൗ�സ� അഡ�.േതാമസ് എ�ഹാം �മതല വഹി�ി��്. എ�ാ� �ാ�ിംഗ് കൗ�സലിെന

�ടാെത മ�് അഭിഭാഷക��് സ�വകലാശാല അഡ�േ��് ഫീ ന�കിയി��്. വിശദാംശം �വെട

േച���.

 
.

�ടാെത ��ത േക�ക��് അഡ�േ��് �യിം െച�� �ക തെ� അ�വദി�� രീതിയാണ്

സ�വകലാശാല അ�വ��ി�ത്. ഇ�ാര��ി� മാനദ���ം മാ�ഗനി�േ�ശ��ം

പാലി�ി�േ�ാ എ�തി� വ��ത വ�േ��താണ്.

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് ന�കിയ അന�ഷണ�റി�് നം.01/ലീഗ� െസ�/ 17-18 െ�

മ�പടിയി�, �ാ�ിംഗ് കൗ�സിലി� �റെമ�� അഭിഭാഷക��് �തിഫലം ന�കാ��

കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�. �റെമ നി�� അഭിഭാഷക��് �തിഫലം ന�കിയത്

�മവി��മായതിനാ� 340750/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

 
 
.
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�മ

നം.
േകസ് ന��

അഡ�േ��ിെ�

േപര്

�ക അ�വദി�

�ണിേവ�ി�ി

ഉ�രവ്

അ�വദി� �ക
െച�് നം.

& തീയതി

1
IN.P.(C)

No.34491/17

അഡ�.െബ�

�ര�� േതാമസ്

No.LS 15955/17

dtd.13.03.2018

75000 (സ�വീസ് ടാ�്

7500 ഉ�െ�െട)

2955335

21.03.2018

2
IN.P.(C)

No.34491/17

അഡ�.എസ്.

�ീേദവ്

No.LS 15955/17

dtd.21.03.2018
7500

2955364

31.03.2018

3
COC No.

258/18

അഡ�.എസ്.

�ീേദവ്

No.LS 15955/17

dtd.21.03.2018
12500

2955364

31.03.2018

4
W.A.No.

12/2018

അഡ�.ഒ.വി

രാധാ���

U.O.No.LS

11854/15 dtd.

09.03.2018

93500 (സ�വീസ് ടാ�്

9350 ഉ�െ�െട)

2955328

22.03.2018

5
W.P.(C) No.

6546/15

അഡ�.ഒ.വി

രാധാ���

U.O.No.LS

11854/15 dtd.

02.02.2018

152500 (സ�വീസ്

ടാ�് 15250 ഉ�െ�െട)

2562389

22.03.2018

ആെക 340750 �പ

 
.

    �ടാെത ��ത േക�ക��് അഡ�േ��് �യിം െച�� �ക തെ� അ�വദി��

രീതിയാണ് സ�വകലാശാല അ�വ��ി��ത്. ഇ�ാര��ി� മാനദ���ം

മാ�ഗനി�േ�ശ��ം പാലി�ി�േ�ാ എ�തി� വ��ത വ�േ��താണ്.

േമ� വിഷയം സംബ�ി�് ന�കിയ അന�ഷണ�റി�് നം.01/ലീഗ� െസ�/ 17-18, തീയതി

08.02.2018- െ� മ�പടിയി�, �ാ�ിംഗ് കൗ�സിലി� �റെമ�� അഭിഭാഷക��് �തിഫലം

ന�കാ�� കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�. �റെമ നി�� അഭിഭാഷക��് �തിഫലം

ന�കിയത് �മവി��മായതിനാ� 340750/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

 

3-17  െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�-3.19 ല�ം �പ�െട െചലവ് തട�െ����

സ�വകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് പി.ഡി അ�ൗ�ിെ� പരിേശാധനയി� 2017-

18 വ�ഷം താെഴ പറ�� �കക� പി.ഡി അ�ൗ�ി� നി�ം െചല� െച�ി��്.

എ�ാ� െചലവിന് ആധാരമായ േരഖക� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ�

311926 �പ�െട െചലവ് തട�െ����. വിശദാംശം �വെട േച���.

െച�് നം./തീയതി �ക വിശദാംശം

1.
573111 /

14.06.2017
125000

ലാപ് േടാ�ിന് അ�വദി� �ക �ഷറിയി�

തിരി�ടവ് നട�ിയത്. �ഷറി െചലാ�

ഹാജരാ�ിയി�. മ�് വിശദാംശ�� ഫയ�

എ�ിവ ഹാജരാ�ിയി�.

2. 573113/17.06.2017 146926

2011-12 വ�ഷെ� ഓഡി�് ഒ��� KUF-

� തിരി�ട� �ക ഫയ� മ�് വിശദാംശം

ഒ�ം ഹാജരാ�ിയി�

3. 199258/28.09.2017 40,000
േഹാ�� ഫീ റീഫ�് ഫയ�/േരഖക� ഒ�ം

ഹാജരാ�ിയി�.

ആെക 311926

വിശദാംശം�� പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ��ി�െയ�ി� ഉ�രവാദിയായ

ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം �ക ഈടാ�ി പി.ഡി. അ�ൗ�ി� നിേ�പിേ��താണ്.

26 10 2018 14
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ഇത് സംബ�ി�് 26.10.2018-� 14-ാം ന�രായി ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി

ഹാജരാ�ിയി�ി�.

 

3-18  ഇ.പി.എഫ്

ഇ.പി.എഫ് പലിശയിന�ി�ം ഡാേമജ് ഫീസ് ഇന�ി�ം

സ�വകലാശാല�് 23,73,423/-�പ�െട അധിക ബാധ�ത

ഇ.പി.എഫ് അടവ് സ�കാര� �ാപനം വഴി നട��.

 
 
.

     എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല േകാ��ാ�് ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫ് അടവ് സംബ�ി�്

ലഭ�മാ�ിയ േരഖക� പരിേശാധി�തി�, പി.എഫ് അസി��് ക�ീഷണ�െട 07.07.2018-െല

K.R/TVM/22791/ഡാേമജസ് െസ�/2018-19/2802 നം. ക�് �കാരം ഇ.പി.എഫ് അടവ്

11/2001 �ട�ി 10/2008 വെര�� പലിശ�ം ഡ ാേമജ് ഫീ�ം ഇന�ി� 11,97,736/-�പ�ം

11/2008 �ട�ി 4/2012 വെര�� 9,27,660/-�പ�ം സ�വകലാശാല ഇതിേനാടകം

അടവാ�ിയി��താ�ം പലിശ�ം ഡാേമജ് ഫീ�ം �നഃനി��യം നട�ി 23,73,423/- �പ

അട�ാ��താ�ം ��ത ക�ി� നി�േ�ശം ന�കിയി��്. എ�ാ� േകാ��ാ�്

ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫ് സ��ി�ഷ� ജീവന�ാ��് ബാധകമാ�ി ഈടാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി� വ�ഷം �ട�ി ആ��ല��� അ�വദി��തിന് പകരം എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ് �ട�ിയ കാലഘ�ം �ത�� ഇ.പി.എഫ് അടവ് ബാധകമാ��തിന്

തീ�മാനി���ലം അതിെ� പലിശ�ം ഡാേമജ് ഫീ�ം സ�വകലാശാല അടേ��ിവ�. ഇത്

സ�വകലാശാല�് 23,73,423/-�പ�െട അധിക ബാധ�ത വ��ിവ�ക�ം െച�.

യഥാകാല�ളി� ഇ.പി.എഫ് �ക അടവാ�ിയി�െ��ി� പലിശയിന�ി�� �ക

ഇ.പി.എഫ് ഓ�ഗൈനേസഷനി� നി�ം ജീവന�ാ��് ലഭി�മായി��. എ�ാ�

പലിശയിന�ി�� �ക�ം ഡാേമജ് ഫീ�ം സ�വകലാശാല�െട ബാധ�തയായി തീ��

എ�താണ് നിലവിെല �ിതി. െത�ായ തീ�മാനം �ലം സ�വകലാശാല�് അധിക ബാധ�ത

വ� �കക� ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം തിരിെക ഈടാ�ി സ�വകലാശാല

ഫ�ി� �ത���ാ��താണ്. (ഇ� സംബ�ി�് 21.10.2018-ന് 7-ാം ന�രായി ന�കിയ

ഓഡി�് എ�ക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�യി�.)

     സ�വകലാശാല എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല 14 േകാ��ാ�് ജീവന�ാ�െട (ലാബ്

�ാഫ്) ഇ.പി.എഫ് അടവ് (െറമ�ണേറഷെ� 12% ജീവന�ാരി� നി�ം 12% സ�വകലാശാല

വിഹിത�ം) മാസാമാസം സ�കാര� �ാപനം വഴിയാണ് നട��ത്. ജീവന�ാ�െട

ഇ.പി.എഫ് അട��ക സ�കാര� �ാപനം വഴി നട��ത് സ�വകലാശാല�െട

അ�മതിേയാ��െടയാേണാ എ�് വ��മ�. ഇ�ാര��ിനായ് സ�കാര� �ാപന�ിന്

ന�േക� ഫീസ് ഏ� ഫ�ി� നി�മാണ് ന�േക�ത് എ�് വ��മാ�ിയി�ി�.

േകാ��ാ�് ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫ് �ക�െട അടവ് സംബ�ി�് �ാപന�ി�

��ിേ�� േരഖക� പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�ി�.

(ഇ� സംബ�ി�് 24.10.2018-� 7-ാം ന�രായി ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടിയായി

പി.എഫ് ഓ�ഗൈനേസഷനി� നി�� ക�ിെ� പ���് ഹാജരാ�ിയി��്. മ�്

വിശദാംശ�� ഹാജരാ�ിയി�ി�.)

 

3-19  അടിയ�ിര ധനസഹായം ന�ക� -സ��ാ� അ�മതി അനിവാര�ം

�.ഒ.നം. എഡി.സി 2/എസ്.എഫ്.എ/2016,തിയതി 23.3.16 (എസ്.ബി അ�ൗ�് നം.

67346364537)

േകരളസ��കലാശാല�െട െഹ�ക�ാ�േ��ിെല EE -II L െസ�നി� ഡാ�ാ എ��ിഓ�േറ��

ആയി ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� േജാലി േനാ�ിയി�� �ിമതി.േലഖ എസ്.വി. 15.2.15-�

േഹാളിേഡ ഡ��ി കഴി�് േപാ�� സമയ�് ഉ�ായ ആ�ിഡ�ി� മരണെ��തിെന�ട��്

ടിയാരി�െട അന�രാവകാശി�െട േപരി� 500000/- �പ ധനസഹായം അ�വദി�ി��്.
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�ീമതി.േലഖ. എസ്.വി.�െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി�ത് ഏത് നിയമ/ച����്

വിേധയമായി�ാെണ�് വ��മാ�ാനാവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന്(െക.ആ��

8/88/15-16,27.5.17)മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. എ�ാ� സ��കലാശാലയിെല താ��ാലിക

ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിന് ഇതിന് ��പ് ഇ�കാരം മരണാന�ര ധനസഹായം

അ�വദി�ി�ിെ��് 29.5.17-� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്.

മരണാന�രധനസഹായം അ�വദി��മായി ബ�െ�� അപാകതക� �വെട േച���.

1. താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിന് മരണാന�ര ധനസഹായം അ�വദി��തിന്

സ��കലാശാല നിയമ/ച��ളി� വ�വ� കാ��ി�.

2. താ��ാലിക ജീവന�ാരിയായ �ീമതി.േലഖ.എസ്.വി.െയ 15.2.15-� േഹാളിേഡ ഡ��ി�്

നിേയാഗി�െകാ�� ഉ�രവി�.

3. ഡാ�ാഎ��ി ഓ�േറ��െട ��ംബ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി�്െകാ��

സി�ഡിേ��ിെ� 23.11.15-െല മീ�ിംഗിെല െഎ�ം.നം.12.21.02 ആ�� തീ�മാന�ിന്

സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�. സ��ാരിെ� അ�മതി ഇ�ാെതയാണ് ഇ�രെമാ�

ധനസഹായം അ�വദി�ിരി��ത്.

1977-െല സ��കലാശാല �ാ���്, അധ�ായം-9, െസ��9(ബി),(എഫ്)-െല വ�വ� �കാരം

ബജ�ി� വകയി��ിയി�ി�ാ� െചല�ക� പരിേശാധി�് സി�ഡിേ��ിന് �പാ�ശ

െചേ���ം �ക അ�വദിേ���ം ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട �മതലയാണ്. ഫിനാ�സ്

ഓഫീസ�െട 17.12.15-െല FOS No.3299/Finance/�പാ�ശ�െട അടി�ാന�ിലാണ് �ക

അ�വദി�ിരി��ത്. സ��കലാശാല�െട 23.3.16-െല ഉ�രവ് �കാരം “Part I-NP-MHI(a)

Gen.Direction-4/5750/misc,” എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി� നി�മാണ് 500000/-�പ

അ�വദി�ിരി��ത്. ആെക 10,00000/-�പ വകയി��ിയ െഹഡി� നി�ം ഒ� വ��ി�ായി

മാ�ം 500000/-�പ അ�വദി�ത് ഉചിതമ�.

     താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിന് മരണാന�ര ധനസഹായം അ�വദി��തി��

നിയമ/ച��� വ��മാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ി�, ബജ�ി� വകയി��ിയി�ി�ാ�

െചലവിന് േവ�ി, 10,00000/-�പ വകയി��ിയ മിസേലനിയസ് െഹഡി� നി�ം 500000/-

�പ ഒ� വ��ി�ായി മാ�ം അ�വദി� സ��കലാശാല�െട നടപടി ശരിയ�. ഭാവിയി�

ഇ�രം അപാകതക� ഉ�ാകാെത ��ിേ���ം സ�വകലാശാല ഫ�ിെ� ഇ�ര�ി��

��പേയാഗം ഒഴിവാേ���മാണ്. ടി വിഷയ�ിേല�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ��

�ണി��.

 

3-20  കരാ� ഉട�ടി ചമ�ി�- സ�വകലാശാല ഫ�ിന് അധികബാധ�ത

    െകാ�ം നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി� ���� �ിതി െച�� െടേ�ാപാ��്

ബി�ഡിം�സിലാണ് 2006 �ത� �.ഐ.എം �വ��ി��ത്. ��ത െക�ിട�ിെല 5 – 12

വെര�� 8 കട�റികളാണ് �.ഐ.എം െകാ�ം വാടക�െ���ി��ത്. െകാ�ം നഗരസഭ�െട

അ�െ� െഡപ��ി േമയ�ം സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല����െട��വ�െട

േയാഗതീ�മാന�ിെ�യടി�ാന�ി� സ��കലാശാല�െട 09.05.2006-െല ഉ�രവ് ന��

എഡി.ബി1.1.108/എ /06 �കാരം 2006 �ത� െടേ�ാപാ��് ബി�ഡിം�സി� �.ഐ.എം

�വ��ി��. �.ഐ.എം �വ��ി�ി��തിന് െകാ�ം നഗരസഭ വാടക�് െക�ിടം

ന�കാെമ� ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്.

െകാ�ം നഗരസഭ യഥാസമയം വാടക നി�യി�ാ�തിനാ�ം �.ഐ.എം മായി വാടകകരാറി�

ഏ�െ�ടാ���ല�� ആശയ�ഴ�ം കാരണം 2009 �ത� 2011 വെര 32,637/- �പ�ം 2012-

2013- � 2,796/- �പ�ം പിഴയായി ന�േക�ി വ�.

2013-2014 വ�ഷെ� വാടക കരാ� 31.03.2014 � അവസാനി�ാനിരി�െവ �.ഐ.എം

അധികാരിക� 20.03.2014 � വാടക കരാ� ���ണെമ� അഭ���ന രസീത് ന�� 177889/

തീയതി 20.03.2014 �കാരം െകാ�ം നഗരസഭ�് ന�കി. എ�ാ� നഗരസഭ ഇതിന് േമ�

�ട�നടപടികെള��ാ�തിനാ� 04.07.2014 � �.ഐ.എം ഒ� ഓ���റി�് െകാ�ം നഗരസഭ

( 37627/ 04 07 2014) 20 03 2014
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െസ��റി�് ന�കി (ൈക��് രസീത് ന�� 37627/തീയതി 04.07.2014) 20.03.2014 -െല

�.ഐ.എം െ� അേപ��് െകാ�ം നഗരസഭ െസ��റി മ�പടി ന�കിയത് ഒ� വ�ഷം കഴി�്

18.05.2015 ലാണ്. 18.05.2015 െല േനാ�ീസ് ന�� ആ�10/15863/06 �കാരം �.ഐ.എം

04/2014 �ത� 03/2015 വെര�� 12 മാസെ� വാടക ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�. െകാ�ം

നഗരസഭ അത് താെഴ�റ�ം �കാരം നി�യി�.

12 മാസെ� വാടക 21,960/- X 12

(വാ�ഷിക വ��നവ് 10 % ഉ�െ�െട) - 2,63,520/-

േസവന നി�തി - 32,571/-

പിഴ�ലിശ - 19,984/-

----------------------------

ആെക - 3,16,705/- �പ

=================

േകരള സ��കലാശാല �.ഐ.എം െകാ��ിെ� വാടക ന�കാനായി 2,98,285/- �പ

അ�വദി�. ��ത �ക 03.07.2015 � നഗരസഭയിലട�തി� േശഷം പിഴ�ലിശ�ം 10%

വാ�ഷിക വ��ന�ം ഒഴിവാ�ണെമ�് െകാ�ം നഗരസഭേയാട് അഭ���ി�. എ�ാ� ��ത

അഭ���ന 03.08.2017 െല ധനകാര� �ാ�ഡിംഗ് ക��ി േയാഗതീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി� നിരസി�ക�ം െച�.

05.03.2018-� െകാ�ം നഗരസഭ ന�കിയ േനാ�ീസ് ന�� ആ�11 15860/06 �കാരം 2014-

2015 െല വാ�ഷിക വാടക വ��ന��െ�െട താെഴ�റ�� �ക വാടക�ടി�ിക, പിഴ�ലിശ

എ�ിവയട�ാ� �.ഐ.എം- േനാട് നി�േ�ശി�.

വാടക വ��നവ് കട�റി ഒ�ിന് 250 �പ വീതം 250 X 12 – 3,000/-

ജി.എസ്.ടി. (18%) - 540/-

ൈഫ� - 1,245/-

----------

4,758/-

======

    8 കട�റിക��� ആെക �ടി�ിക - 38,280/- �പ ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�. ��ത

േനാ�ീസി�െട 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല വാടക എ�ിെമ�ിന്

നഗരസഭ ത�ാറാെണ�് അറിയി�.

    04.06.2018 െല സ��കലാശാല ഉ�രവ് Ad.III.1/5101/2016 �കാരം സ��കലാശാല

38,280/- �പ വാടക �ടി�ിക പിഴ�ലിശ എ�ിവ ന�കാ�� അ�വാദം ലഭി�താ�ം അത്

25.06.2018-� നഗരസഭ�് ന�കിയതാ�ം �.ഐ.എം �ി�സി�ാ� 13.07.2018-� ഓഡി�്

അേന�ഷണം 6/UIM/KLM തീയതി 16.06.2018 ന് മ�പടിയായി അറിയി�. ഇതി� 4,800/- �പ

പിഴയായി�ാണ് അട�ിരി��ത്.

    ൈലസ�സി ന��� അേപ� യഥാസമയം തീ��ാ�ാെത െലസ�സി�് പിഴ ഈടാ��

സമീപനം െത�ാണ്. െകാ�ം നഗരസഭ�െട വീ� നഗരകാര� വ��് ഉ�താധികാരിക�െട

��യി� െകാ�വ�് പരിഹാരം കാേണ�തായി��. 05.02.2016 െല GO.

(Rt)No.269/2016/P.W.D �കാര�� ഉ�രവാണ് സ��ാ�/അ��സ��ാ� �ാപന���്

വാടക നി�യി��തിെ� മാനദ�ം ആയത�സരി�� വാ�ഷിക വാടക വ��നവ് മാ�െമ

ന�കാനാ� എ� കാര�ം നഗരസഭെയ അറിയി�ാ�� അടിയ�ിര നടപടിെയ��ണെമ�ം

വാടകകരാ� ഏ�െ����തി� കാര��മമായ ഇടെപട�ക� �.ഐ.എം െ� ഭാഗ�് നി�്

ഉ�ാവണെമ�ം ഓഡി�് നി�േ�ശി��.
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3-21  ���� �മീകരി�ി�ി�

    േകരള സ�വകലാശാല�െട പരീ�ാ നട�ി�്, േക�ീ�ത �ല� നി��യ ക�ാ�്

ഉേദ�ാഗ��െട �ി.എ./ഡി.എ, െസമിനാ�ക�, െ�ാജ�ക� എ�ിവ�ായി അ�വദി��

����ക� യഥാസമയം �മീകരി��ി�. ��കാല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി� ��ത വിവരം

�തിപാദി�ി�െ��ി�ം ഉേദ�ാഗ�� ത��െട ഉ�രവാദിത�ം �ത�മായി നി��ഹി�

കാ��ി�. സ��ാ� ഉ�രവ് (പി) നം.419/11/ധന തീയതി. 04.10.11-െല നി�േ�ശമ�സരി�്

���� ൈക��ിയ തീയതി �ത��് ��് മാസ�ിനകം �മീകരി�ാ�പ�ം 18%

പലിശ��െ�െട തിരി�് പിടിേ��താണ്.

    സ�വകലാശാല ഉേദ�ാഗ���് വിവിധ െ�ാജ�ക��ായി ����ക� അ�വദി�

ന��� �രിഭാഗം സ�വകലാശാല ഉ�ര�കളി�ം ���� �മീകരിേ�� കാലാവധി േച��്

കാ��ി�. െചലവഴി�ാ� ബാ�ി�ളള �ക അവസാനെ� െചലവ് വൗ�� തീയതി� േശഷം

തിരി�ടവാ�ിയി�േ�ാ എ�് ഉറ�് വ���ി�. �മീകരി�ാ� ����ക� ഉ�രവാദെ��

ഉേദ�ാഗ�� �മീകരി�ാ� വിവരം പരിേശാധി�് മതിയായ കാരണ�ളി�ാെത

�മീകരി�ാ� ബാ�ി നി��� ����ക��് 18% പലിശ സഹിതം ഈടാ�ി വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. സ�വകലാശാല ധനകാര�വിഭാഗ�ിെ� അടിയ�ിര ��

��ത വിഷയ�ി� ഉ�ാേക�താണ്.

    15.11.2018െല ഓഡി�് റിക�സിഷ� നം. 54/2017-18-ന് �ാനിംഗ് വ��് ഡയറ��

ന�കിയ മ�പടി/അ�ബ� േരഖക� എ�ിവ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ി� വിവിധ

ആവശ����ായി ന�കിയ ����കളി� �മീകരി�ാെത അവേശഷി��വ�െട സം�ി�

വിവരം അ�ബ�ം 4 ആ�ം വിവിധ വ��തലവ�മാ��് അ�വദി� ���� �കക�

സമയബ�ിതമായി �മീകരി�ാ�ത് അ�ബ�ം -4 (എ) ആ�ം ഉ�െ���ിയി��്.

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

4-1  ഓഡി�് ചാ�ജ് 2017-18
1994 െല േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ആ�് െസ�� 19 �കാരം 2017-18 വ�ഷ�ി� ഓഡി�്

ചാ�ജ് ഇന�ി� അടവാേ�� �ക�െട വിശദവിവര�� �വെട േച���.

2017-18 വാ�ഷിക കണ�് �കാര�� ആെക വരവ് - 5304159495.60

�റ�ക

1 സ��ാ� പ�തിയിതര ധനസഹായം 2,88,17,10,600

2 സ��ാ� പ�തി ധനസഹായം 17,76,76,916

3 �ജിസി ധനസഹായം 1,43,98,000

4 �േത�ക ആവശ����ായി നീ�ിവ�ി�� �ക 10,77,28,745

5 ഋണശീ�ഷക�ിെല �ക 103,11,84,390.60

റീഫ�്/തനത് വ�മാനമ�ാ� വര�ക�

1 െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� 1,87,266

2 �ാ��േപാ��് വിഭാഗ�ിെല വരവ് 5,67,662

3 എ�േഡാ�െമ�് നിേ�പ�ളി� നി�� പലിശ 10,98,552

4 നിേ�പ പലിശ, ക�ാഷ് ബാല�സ്, റീ-ഇ�െവ�്െമ�് 27,25,61,595

5 പ�ിേ�ഷ� വരവ് 34,44,207

�റ�േ��വ ആെക 449,05,57,933.6

��ക

ക�സ���സി ചാ�ജ് ഇ�

ഓവ�െഹഡ് ചാ�ജ് ഇ�

ഇ��ി��ഷണ� ചാ�ജ് ഇ�

ഇേ�ണ� ഫാം റവന� ഇ�

ഓഡി�് ചാ�ജ് കണ�ാ�ാ� പരിഗണി�� �ക 81,36,01,562

ഓഡി�് ചാ�ജ് 1% നിര�ി� 81,36,016

2016-17 റിേ�ാ��് �കാരം അടവാ�ാ� അവേശഷി��

ഓഡി�് ചാ�ജ് �ടി�ിക
529,27,875

��വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് �റെ��വി�േശഷം ഒ��ിയ

ഓഡി�് ചാ�ജ്

8276688

(2011-12 െല ഓഡി�്

ചാ�ജ്)

.
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അട�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാ�ജിെ� വിവര��

2012-13 ₹ 82,91,302

2013-14 ₹ 1,00,30,892

2014-15 ₹ 94,28,120

2015-16 ₹ 83,28,472

2016-17 ₹ 85,72,401

2017-18 ₹ 81,36,016

ആെക ₹ 5,27,87,203

2017-18 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് �കാരം അടവാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാ�ജ് -

5,27,87,203/-

�ടി�ിക ഓഡി�് ചാ�ജ് " 0070-60-110-97 ഓഡി�് ചാ�ജ് " എ� ശീ�ഷക�ി�

അടവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���ം, അടവാ�ിയതിെ� അ�� െചലാ� േകരള

സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��, വികാ�ഭവ�, തി�വന��രം എ� േമ� വിലാസ�ി�

അയ�് െകാ�േ���ം, ആയത് സംബ�ി� വിവരം ഈ ഓഫീസിെന അറിയിേ���മാണ്.

 
 
 
 
 
.

.
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4-2  ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

 
ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് 530,41,59,495.60

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ്                526,22,38,821.00

സ�വകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം    17,98,69,120.00

വിവിധ �ാപന�� സ�വകലാശാല
 

ഫ�ിേല�് ഒ��ാനവേശഷി�� �ക                    
13,40,37,811.00

ഓഡി�ി� നിരാകരി� �ക            186,523.00

ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ�ക            41,50,358.00

 
 

സ�വകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാനവേശഷി�� �ക,
 

ഓഡി�ി� നിരസി� �ക, തട�െ���ിയ �ക എ�ിവ�െട പ�ിക

ഖ�ിക
 ന��

സ�വകലാശാല
 ഫ�ി��ായ
 ന�ം (�പ)

സ�വകലാശാല
 ഫ�ി�

 ഒ��ാ�
 അവേശഷി��

 �ക (�പ)

ഓഡി�ി�
 നിരാകരി�
 �ക (�പ)

ഓഡി�ി�
 തട�െ���ിയ

 �ക (�പ)

2.5 10,44,94,803

2.6 6,00,000

2.7 46,09,825 0 0

2.8 12,34,08,474 0

2.9 1,40,000

2.10 5,52,00,000 0

2.11 10,63,000 0

2.12 1,91,50,223

2.13 2,90,373

2.14 A 41,39,000

2.14 B 50,400

2.13 2,90,373

3.1 175230 198,000

3.2 1,97,646

3.4 10,593

3.6 26,21,425

3.7 1,17,823

3.8 5,17,935

3.10 60,322

3.11 1,54,991

3.15 7,000 2,000

3 16 3 40 750
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3.16 3,40,750

3.17 3,11,926

98,000

ആെക 179869120 134037811 186523 4150358

    റിേ�ാ��ി� �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമ�വിലാസം

ഖ�ിക

നം

ന�മായ �ക
േപ�ം

 ഉേദ�ാഗേ��ം

�ിരം
 േമ�വിലാസംചാ�ജ്

െച�ാ��ത്

സ�ചാ�ജ്

െച�ാ��ത്

3.1 1,75,230.00

3.4 10,593.00

�ീമതി.േശാഭ,

സ�വകലാശാല

എ     �ിനീയ�

ടി.സി.9/283, ഇ�ീവരം,

ശാ�മംഗലം.പി.ഒ,

തി�വന��രം

3.15 7,000
ഡയറ��, �ഡ�സ്

സ�വീസസ്

 
 

 

 

4-3  തീ��ാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ക�

     ഓഡി�് റിേ�ാ��കളിേ�� �ട� നടപടി എ���തി�ളള അധി�ത�െട അനാ� കാരണം

1965-66 വ�ഷം �ത�ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��കളിലായി ഭീമമായ �ക�െട ഓഡി�് തട���ം

നിരാകരണ��ം തീ��ാ�ാനായി അവേശഷി��. ഓഡി�് അദാല�് �േഖന ഓഡി�്

റിേ�ാ��ക� തീ��ാ��തിനാ�� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി��തിനായി പലതവണ

ക�് ന�ിയി�െ��ി�ം �ട�നടപടിക� സ�വകലാശാല തല�ി� സ�ീകരി�ാ� നില��്.

വിശദവിവരം �വെട േച���.

�മ

നം

ഓ ഡി�്

വ�ഷം

ഓഡി�് തട�വാദ��െട

എ�ം

ഓഡി�ി�

തട�െ���ിയ �ക

ഓഡി�ി�

നിരാകരി� �ക

1 1965-66 321 7,50,982.54 281.68

2 1972-73 1552 39,08,517.34 1,376.67

3 1973-74 1172 31,92,347.57 62,819.55

4 1974-75 281 37,30,322.19 49,780.65

5 1975-76 3855 50,96,574.30 17,720.35

6 1976-77 2142 36,66,400.28 14,975.26

7 1977-78 2669 26,92,948.15 24,614

8 1978-79 1911 43,92,156.87 26,202.68

9 1979-80 1059 74,60,608.79 11,093.09

10 1980-81 401 17,05,152.71 14,231.10

11 1981-82 671 27,31,450.02 18,118.14

12 1982-83 181 12,82,381.64 22,263.17

13 1983-84 65 40,39,827.77 1,26,255.65

14 1984-85 69 26,90,934.98 25,536.63

15 1985-86 68 35,82,555.50 16,223.78

16 1986-87 46 1,28,42,845.67 76,796.15

17 1987-88 30 38,94,580.03 12,026.51

69 51 02 504 39 3 65 565 74
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18 1988-89

1989-90

69 51,02,504.39 3,65,565.74

19

1990-91

1991-92

28 65,30,971.75 4,53,150.00

20 1992-93 8 56,03,517.00 30,171.00

21 1993-94 33 15,97,492.00 23,270.00

22 1994-95 12 62,69,462.00 77,502.50

23 1995-96 14 56,91,123.00 2,734.00

24 1996-97 14 20,19,043.00 19,638.00

25 1997-98 27 9,57,763.00 2,84,916.50

26 1998-99 14 40,48,525.97 11,50,002.85

27 1999-2000 10 92,08,610.00 1,67,354.00

28 2000-01 80 3,17,336.75 6,55,326.02

29 2001-02 67 33,14,10,140.00 14,20,407.00

30 2002-03 94 78,67,767.50 11,12,454.43

31 2003-04 28 27,46,416.00 8,76,549.00

32 2005-06 45 4,17,57,479.00 5,00,156.00

33 2006-07 29 4,11,21,953.00 17,82,097.50

34 2007-08 19 3,17,21,745.00 3,18,626.00

35 2008-09 20 15,37,29,598.00 6,18,572.00

36 2009-10 32 15,25,32,258.00 16,41,678.00

37 2010-11 26 8,60,64,884.55 7,39,691.00

38 2011-12 26 11,12,10,099.00 1,60,543.00

39 2012-13 30 20,85,92,916.00 6,24,790.00

40 2013-14 16 4,08,08,892.00 4,54,388.00

41 2014-15 14 5,56,33,797.00 1,98,816.00

42 2015-16 89 94,24,656.00 1,37,997.00

43 2016-17 15 89,72,545.00 14,78,801.00

    ��ത ഓഡി�് പരാമ�ശ�� തീ��ാ��തി�ളള അടിയ�ിര നടപടികെള�േ��താണ്.

േജായി�് ഡയറ��

 
.
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അ�ബ�ം - 1
  

വിനിേയാഗ സാ��പ��� 2017-18
    സ��കലാശാല�െട വിവിധ ഗേവഷണ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സം�ാന സ��ാ�,

േക�സ��ാ�, �.ജി.സി, മ�് ഏജ�സിക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം �ാ�് ലഭി���്. 2017-

18 വ�ഷം ഈ ഓഫീസി� നി�ം 6,19,36, 113.80/-�പ�� വിനിേയാഗ സ��ിഫി��ക�

ന�കിയി��്. വിശദവിവര�� അ�ബ�ം I-� ഉ�െ���ിയി��്.

�മ

നം.

�ാ�ിെ� ആവശ�കത�ം

അ�മതി ന�കിയ
 

ഉ�ര�ം തീയതി�ം

വിനിേയാഗ

സ��ിഫി��് ന��

ന�കിയ തീയതി

�ാ�്

ബ�െ��ിരി��

വ�ഷം

�ാ�ിന്

അ�മതിന�കിയ

�ക

വിനിേയാഗ

സ��ിഫി��്

ന�കിയ

�ക

1.

Department of Botany

National Workshop on Plant

Tissue Culture, Cell Culture and

cryo preservation Technology

784/2016/KSCSTE Dated

26.01.2016

No.

KSA.KRU/V/326/17

dated 07.04.2017

14.11.2016 to

23.11.2016

150000 1,50,000

2.

Department of Environmental

Science 'Enhanced Degradation of

synthetic textile dyes in

constructed wetland system using

aquatic weeds' No. DST/DISHA/

SORFPM/054/2013 Dated

08.09.2016

KSA. KRU

V/362/2017 dated

16.05.2017

01.04.2016 to

19.10.2016

1025200 502393

3.

Centre for canadian studies. To

promote research and accademic

activities with relation to India and

Canada

F-112-30/2013 Dated 04.10.2016

KSA. KRU V/389

(a)/2017

2016-17 309500 284308

4.

Department of Physics

KSCSTE- Emeritus Scientist

Scheme Grant.

No. (P) 1200/2015/ KSCSTE

dated 15.03.2016

KSA. KRU V/420/17

dated 15.05.2017

28.01.2016 to

25.04.16

80723 80723

5. Substitute Salary – FDP in KNM

Govt. Arts and Science College,

Kanjiramkulam

KSA. KRU-V/424/17

dated 16.05.2017

01.01.2016 to

28.06.2016

282153/- 282153/-
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Smt.Priji.P.C

No. F. FIP XII/ Plan / KUCE/054

Dated 31.03.2016

6.

Substitute Salary in respect of Sri.

Biju.V, KNM Govt. Arts and

science College, Kanjiramkulam

KSA.KRU V/

423/2017 dt.15.05.2017

01.12.14 to

30.11.16

317480 317480

7.

Department of Future Studies

PG Diploma in Knowledge

Management

P/A/2230/

(Inno/ASIST/UGC/Future Studies)

KSA.KRU V/ 407/17

dated 13.07.2017

2011-12 to 2015-16 4450000 4145738

8.

Department of Chemistry

'Back to Lab' Programme

Synthesis of Diphenolic Bis -2

aminothiazoles as novel

antioxidents by Dr. Sandhya V.

Satheesh W.Pl.D1/O 48178/2013

Dated 21.06.2013

KSA.KRU V/529/17

dt.03.06.17

16.04.2013 to

15.04.16

1416000 1338275

9.

Department of Aquatic Biology

and Fisheries

Bio monitoring of Veli – Akkulam

Lake using Aquatic Insects

No. Pl.D/1403/2015 Dated

21.10.2015

KSA.KRU V/562/17

dt. 04.07.2017

01.01.2016 to

31.12.2016

50000 50000

10.

Conducting National Workshop on

02.07.2014 Dr. K.C. Sunny,

Department of Law

No. Pl.A/1506/1210/09/ UGC

HRE /Law Dated 08.08.2012

KSA.KRU V/578/17

dt.3.11.17

8/2009 to 7/2014 30000 30000

11.

Introduction of PG Diploma

CourseUnder the scheme of

Human Rights Education

No. Pl.A/4813/HRE/ Department

of Law/ Dated 29.11.2014

KSA.KRU V/579/2017

dt.12.07.17

2014-15 600000 600000
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12. KSCSTE Emeritus Scientist

Scheme.

Department of Biochemistry

No. 1310/2014/KSCSTE/ Dated

05.02.2014

KSA.KRU V/

582/17/dt.16.06.17

01.01.2014 to

31.12.2014

1680818 29700

13.

Investigation of the effects of

Natural anti-inflamatory agents on

Toll like Receptors (TLRS)

signalling pathway in Ox-LDC

activated Human monycytes.

Department of Biochemistry

No. 038/2017/ KS CSTE Dated

26.04.2017

KSA.KRU V/563/17/ 18.03.2013 93316 30900

14.

'Deterministic modelling of the

underlying dynamics of surface

wind speed fluctuations with

applicaton to grid connected with

power generation'

Department of Future Studies

F.on-42-30/2013 (SR) Dated

12.03.2013

KSA.KRU

V/566/2017/dt.06.07.17

01.04.2013 to

31.03.2017

1038420 25547

15.

Glass free magneto Dielectric

materials for Ltec application

Department of Physics

Ad F1/4419/2016 Dated

01.08.2016

KSA.KRU

V/568/17dt.14.06.17

15.07.16 to

31.03.2017

3119600 1792260

16.

Nanomatial based biosensing for

defecting by poxia and induction

of angiogenes

Department of Bio Technology

Dr. Soumya. S.J

Ad F1/1432/2016 Dated

22.07.2016

KSA.KRU V/570/17

dt.16.06.17

07.06.2016 to

31.03.2017

3825000 1108740

17. DRS-II under special Assistance KSA.KRU V/585/17 April to June 2017 86960 84000
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programme

Institute of English

No. F 5 -20 /DRS-II/15

Dated 20.04.2015

dt.22.06.17

18.

DRS-II Under special Assistance

programme in Institute of English

No. F-5-20/ (DRS-II) 2015/SAP

III Dated 21.12.2016

KSA.KRU V/ 585/17/

dt.22.06.17

2016-17 1480000 1039686

19.

Synthesis and Reactions of vicinal

Tricarboryl compounds and

related systems.

Department of Chemistry

No. F-5 20/DRS – II/15

STP III Dated 21.12.2016

KSA.KRU V/ 583

dt.12.7.2017

01.04.2014 to

31.03.2017

5400000 4212834.70

20.

Study on Coast of Culivation of

principal crops in Kerala

No. 920015/1/1714/2016 EA

Dated 07.03.2017

No.

KSA/KRU/V/714/17

2016-17 22970308 21373110

21.

Department of Statistics

Natural Workshop on NSSTA

2017

Dated 10.05.2017

KSA.KRU V/758/17 28 to 30 June 2017 80000 80000

22.

Department of Geology

UGC Assistance to SAP- DRS III

No. F- 550/5/DRS/2013

KSA.KRU V/756/17 2016-17 312573 251000

23.

Department of Environmental

Science

World Environmental Day

Celebrations

No. 008/C8C/17

CSTE Dated 01.01.2017

KSA.KRU V/829/17

dt.03.10.17

5
th

 and 6
th

 June

2017

20000 20000

24. Department of Bio Technology KSA.KRU 2016-17 1000000 1028173
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Micro RNAs in essentialtly

pertansions

No. SB /YS/ LS.174/ 2013

Dated 21.07.2016

V/607/17/dt.29.7.17

25.

Department of Bio Technology

Studies in Endophytic micro

organisms associated with

ophiorrisza species

No. 39/2016/ KSCSTE

KSA.KRU V/623/17

22.03.2016 to

21.03.2017

472400 472126

26.

Department of Environmental

Science

Surface water – Ground Water

interactions in Karamana River

basin Kerala with emphasis on

water pollution.

No. 35/1411/2016/BRNS/35047

Dated 31.05.2016

KSA.KRU V/ 733/17

dated 11.08.17

2016-17 1410950 1306418

27.

Department of Biochemistry

Dietary fat related histone

modifications relavant to

inflamations

No. SB/4S/GS 55/ 2014 Dated

07.11.2016

KSA.KRU V/ 620/17/

dt.29.07.17

2016-17 600000 673720

28.

Department of Environmental

science

Fourth group monitoring

workshop and 5
th

 meeting of

Expert Committee on ECRA &

PDF proposals No. SB/59/Z/14/

2017-VII/ES & AS Dated

03.04.2017

KSA.KRU V/598/17 April 2017 900000 698850

29. Synthesis and reaction of vicinal

tricarboryl compounds and related

systems.

KSA.KRU

V/583/17/dt.14.07.17

2016-17 600000 624351.3
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Department of Chemistry

No. /SR/51/OC-43

2013 Dated 18.07.2016

30.

HRDC-RCCD 5 Orientation

programme

2- Summerd winter school

programme

7- refreshing courses and

4- short term courses

No. F 28-30/2012 (ASC) Dated

07.12.2016

KSA.KRU V/

680/17/dt.27.07.17

2016-17 10000000 10000000

31.

Department of Physics

International Centre for

Differentiation Data (ICDD)

Novel Innorganic Double

paroviting

No. Pl.D/3501/15-16 Dated

08.02.2016

KSA.KRU V/754/2017

dt.30.10.17

2015-16 77724 77724

32.

UGC- FRP- Startup Grant for

Science Subject

Dr. G. Subod Department of

physics

KSA.KRU V/822/17

dt.30.10.17

21.4.15 to 26.4.17 621377 621289

33.

Department of Law

To conduct International Seminar

and Symposium on human rights,

Environment and economic

development

No.

PlA/1506/1210/09/UGC/HRE/Law

)No. P/A/1506/HR/ UGC/08

Dated 08.08.2012

KSA.KRU V/599/17/

dt.08.11.17

1
st

 and 2
nd

 August

2012

49142 49142

34. Post Doctrol Felloship programme

purification and charactorization

of insecticidal proteins from

KSA.KRU

V/823/2017/3.11.17

13.06.2016 to

01.02.17

340400 233920
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bacteria isolated form natural

environment.

Dr. K.M Anju Dept. Of

Biochemistry

No. 387/16/KSCSTE

Dated 05.08.2016

35.

Department of Computational

Biology & Bio Informatics

C.V Raman International

Fellowship for African researchers

2014-15

No. Pl.D/2513/17 dt. 06.05.17

KSA.KRU V/757/17

dt. 20.11.17

April 2017 to June

2017

160000 160000

36.

Department of Lingustics

Eridite Scheme

Popular Lecture series and

Intraction with students / Teachers

involving Dr. Nilachi Sekhar

Dash.

No. Pl.D/3392/Erudite/2017 Dated

14.07.2017

KSA.KRU V/824/2017

dated 18.11.17

07.8.17 to 9.8.17 550000 44093

37.

Designing Inexpensive gransition

metal catalysts for C-Z (Z= Se and

Te) Bond formation using atom

economy addition reactions A

computational investigation

Department of Chemistry

No. Ad F1/3303/2013 Dated

11.07.2014

KSA.KRU

V/755/17/dt.20.11.17

11.7.14 to

10.7.2017

2443000 456251.30

38. “Micro RNA is essential

hypertension understanding the

role of SNPs in MIRNA binding

sites in 3 UTRS of target

candidates genes influencing

blood pressure”

KSA.KRU

V/825/17/dt.16.11.17

01.04.17 to

19.06.17

2881990 202288
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Department of Bio Technology

No. SB/45/CS-174/2013 Dated

13.05.2014

39.

DNA bar coding venom gland

transciptomics and proteomic

analysis of major venomous

snakes of Kerala region.

Department of Computational

Biology

Bio Informatics

No. Ad F1/4030/2013 Dated

14.05.2014

KSA.KRU

V/619/17/dt.24.11.17

26.05.15 to

25.05.16

800951 509177

40.

Interuniversity centre for

alternative economics Ist phase.

Deparment of Economics

No. ACD/1/35635/2015 Dated

10.02.2015

KSA.KRU V/

699/17/dt.18.12.17

Oct 2015 to

September2017

(Fist Phase)

2750000 2820431

41.

Studies on the impact of repeated

pesticide application in soil

microbial activity and screening of

organo phospherous Pesticide

Dept. Of Environmental Science

No. Ad/F1/10256/13

Dated 15.03.2014

KSA.KRU

V/847/17/dt.30.12.17

21.12.13 to

18.02.17

1329900 1298342

42.

Role of all trans retinoic acid in

the regression of alcohol induced

hepato and neuro toxicity

Department of Bio Chemistry

No. Pl.B/3207/ES

(ICSCSTE) /15

Dated 10.05.2017

KSA.KRU

V/42/2017/dt.16.1.2018

05.01.17 to

04.01.18

614800 684484

43. UGC- SAP- DRS-II programme KSA.KRU

V/869/18/dt.17.01.18

2016-17 640000 559776
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No. Pl.A/7386/SAP/

Economics/869/DRS-II/Dated

09.03.2017

44.

Financial assistance for scholars in

Residence programme under

Erudite scheme

No. Pl.D/3440/2017

Dated 13.09.2017

Department of Archaeology

KSA.KRU

V/1002/17/dt.30.01.18

22.8.17 to 28.8.17 339350 339350

45.

Financial Assistance for scholars

in Residence programme under

erudite scheme

Department of Geology

No. Pl.D 3396/2017

dated 21.10.2017

KSA.KRU V/ 21/2018

dt.31.01.18

09.10.17 to

14.10.17

295000 219804

46.

Financial assistance for scholars in

residence programme under

erudite schmeme

Department of Geology

No. Pl.D/493/517

Dated 28.09.2017

KSA.KRU V/22/2018

dt.29.01.18

25.11.17 to

03.12.17

207800 195796

47.

Financial assistance for scholars in

Residence programme under

erudite scheme

Pl.D/3396/17 dated 22.09.2017

KSA.KRU

V/23/2018/dt.16.02.18

18.09.2017 to

22.09.17

285000 217281.50

48.

World wet land day celeberations

2018

Department of Environmental

Science

KSCSTE /5808/2017/WTU/ Dated

09.01.2018

KSA.KRU

V/233/18/dt.14.03.2018

2
nd

 & 3
rd

 feb 2018 20000 20000

49. Design and Development of

Catalyte electrods for

KSA.KRU V/23/2018

dt.15.03.18

1.1.17 to 31.12.17 560186 517705
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electrochemical and biochemical

generation of Hydrogen and

electricity

Council (p) No. 71/2017/

KSCSTE Dated 08.05.2017

Department of Chemistry

50.

DRS-II under special assistance

programme scheme

Institutre of English No.

F.520/DRS-II 2015/SAP-III Dated

20.04.2015

No. KSA.KRU

V/585/17 Dated

22.06.2017

2016-172016-17 300000 76774

ആെക 6,19,36,113.80

 

 
േജായി�് ഡയറ��

.
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അ�ബ�ം-2
  

ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് �ടി�ിക 2017-18
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

�മ

നം.
ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്

2017-18

ഡിമാ�് കള�� ബാല�സ്

1
മരിയ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, േമനം�ളം, കഴ��ം,

തി�വന��രം (2001)
500000 0 500000

2
എ�.ബി.എസ് ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി േഫാ� വിമ�, �ജ�ര,

തി�വന��രം (2001)
500000 0 500000

3
മാ� ബേസലിേയാസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി,

ബഥനി ഹി�സ്, നാലാ�ിറ, തി�വന��രം (2002)
500000 125000 375000

4
�ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, പാ��.പി.ഒ, പടനിലം,

�റനാട്, ആല�ഴ (2002)
500000 0 500000

5
��ീം അേസാസിേയഷ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

െവ�ാറ�ട്, തി�വന��രം(2002)
500000 0 500000

6
േമാഹ�ദാസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് &െടേ�ാളജി, ആനാട്,

െന�മ�ാട്, തി�വന��രം (2002)
500000 0 500000

7
ഷാ�� ഹമീദ് െമേ�ാറിയ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, അ� ഹമീദ്

എേ��്, സ�ാമി��്, �ലി�ാറ.പി.ഒ, കട��, െകാ�ം(2002)
500000 0 500000

8 �ാവ��� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ഓ��, െ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

11
േമരി മാത േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, പാലിേയാട്,

ഡാ��ഖം, െന�ാ�ി�കര, തി�വന��രം (2003)
500000 0 500000

12
േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & മാേന�െമ�്, വട��.പി.ഒ,

���ാറ, ആല�ഴ(2008)
500000 0 500000

13 അ��ന േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് പലേമ�, പ�ളം(2009) 500000 0 500000

14
േജാ� േകാ�് െമേ�ാറിയ� സി.എസ്.ഐ ഇ��ി���് ഓഫ്

െടേ�ാളജി, ക��ല, തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

15
ഹി��ാ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് , അരി�, �ള��ഴ,

െകാ�ം(2009)
500000 0 500000

16
എം.ഇ.എസ് ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി & മാേന�െമ�്, ചാ���,

െകാ�ം(2009)
500000 0 500000

17
രാജധാനി ഇ��ി���് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി,

ആലംേകാട്, ആ�ി��, തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

18
വലിയ �ന�ായി�ള�� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി,

ചാവ�േകാഡ്, അയി�� വിേ�ജ്, ചിറയി�കീഴ് താ��്, തി�വന��രം (2009)
500000 0 500000

19
�.െക.എഫ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, പാരി��ി, െകാ�ം

(2009)
500000 0 500000

20
െവ�ാ��ി നേടശ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, ക��ിറ, കായം�ളം

(2009)
500000 0 500000

21
മൗ�് സിേയാ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് േഫാ�വിമ�, െകാ�വ��,

െച���, ആല�ഴ(2009)
500000 0 500000

22
െക.ആ� ഗൗരി അ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, വളമംഗലം സൗ�്.പി.ഒ,

�റ��, ആല�ഴ (2009)
500000 0 500000

23
ഹീര േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, പന��, െന�മ�ാട്,

തി�വന��രം
500000 0 500000

24 െസ�് േതാമസ് ഇ��ി���് ഓഫ് സയ�സ് & െടേ�ാളജി, മാ� �ി�ം നഗ�, 500000 0 500000
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കാ�ായിേ�ാണം പി.ഒ, തി�വന��രം

25
െസ�് േതാമസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി,

െകാ�വ��.പി.ഒ, െച���, ആല�ഴ
500000 0 500000

26 ��സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, തല�ിറ, െകാ�ാര�ര,െകാ�ം 500000 0 500000

27 ബിഷപ് െജേറാം ഇ��ി���്, ഫാ�ിമ േകാേളജ് േറാഡ്, െകാ�ം 500000 0 500000

28
�ിനി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, �ിനി�ി ഹി�, �വട, ന�വാ�ട്,

തി�വന��രം
500000 0 500000

29 �ീ നാരായണ ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി, േത�പാറ, അ�� 500000 0 500000

30 �സലിയാ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, ചിറയി�കീഴ്, തി�വന��രം 500000 0 500000

31 ��സ് ഇ��ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി, ക�ന��, െകാ�ം 500000 0 500000

32 എ�സ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, കരി�ട�ക�, മണ�ാട് 500000 0 500000

33 പിന�ി� �� ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, അ��,െകാ�ം 500000 0 500000

34 വിദ� അ�ാഡമി ഓഫ് സയ�സ് & െടേ�ാളജി, മല��.പി.ഒ, കിളിമാ�� 500000 0 500000

35 കാ�മ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി, ���.പി.ഒ, ആല�ഴ 500000 0 500000

36 �ീ ചി�ിര തി�നാ� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,പാ�നംേകാട് 500000 0 500000

37 ��ദ് മാതാ േകാേളജ് ഓഫ് സയ�സ്& െടേ�ാളജി,��ി�� 500000 0 500000

38 പ�ജ ക�രി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,,ക�ല 500000 0 500000

ആെക 1950000 18875000

ആ��ിെട�ചറ� േകാേള�ക�

�മ

നം.
ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്

2017-18

ഡിമാ�് കള�� ബാല�സ്

1
ബിഷ�് െജേറം �� ഓഫ് ആ��ിെട�ച�,ഫാ�ിമ േകാേളജ്

േറാഡ് ,െകാ�ം
500000 0 500000

ആെക 500000

        െ�യിനിംഗ് േകാേള�ക�

�മ

നം.
ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്

2017-18

ഡിമാ�് കള�� ബാല�സ്

1 നാഷണ� േകാേളജ് േഫാ� വിമ�, പഴ��ി, െന�മ�ാട് (1995) 150000 0 150000

2
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയ� ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വടേ�വിള, െകാ�ം

(1997)
150000 0 150000

3
ബേസലിേയാസ് മാ�േ�ാമ മാത�സ് II ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്,

െകാ�ാര�ര (1995)
150000 0 150000

4 മ�ം േമാേ�ാറിയ� ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വിള�ടി, െകാ�ം (1995) 150000 0 150000

5

െക.എ�.എം.െക.എ�.എം.എസ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െവ�റട,

തി�വന��രം (1995) അ�ിഷ� 2002-� തട� 2005 �

�നരാരംഭി�.

150000 0 150000

6
ബി.എ�.വി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, തി�വ�ം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

7
െക.�ി.സി.�ി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, െകാ�വായി�,

േതാ��ാട്, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

8 ന� ബി.എഡ് േകാേളജ്, െന�ി�ട്, തി�വന��രം(2005) 150000 0 150000

9 എ�്.എ�് മാ�േ�ാമ മാത�സ് II ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, അ��(2005) 150000 0 150000

10 ജമീല ബീവി െസ�� േഫാ� ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, കായം�ളം (2005) 150000 0 150000

11
െസ�് േതാമസ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, �േ�ാല��, തി�വന��രം

(2005)
150000 0 150000

12 എം.എ.ഇ.�ി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െന�യം, തി�വന��രം (2005) 150000 0 150000

13
െസ�് േജ��സ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, േമനം�ളം,കഴ��ം,

തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000
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14 ഇ�ാ�വ� േകാേളജ് ഓഫ് ബി.എഡ് ൈ�നിംഗ്,
 

വാഴി��, �ട�ന�ട്.പി.ഒ, തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

15
ൈ��് നഗ� േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷ�,

 
ചവറ�രം, തി�വ�ം, തി�വന��രം (2005)

150000 0 150000

16
ആ�.വി ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, വാളകം,

 
െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)

150000 0 150000

17
�� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, ���ളം േനാ��്,

ആല�ഴ(2005)
150000 0 150000

18
മ�ം ഫൗേ�ഷ� െസ�� േഫാ� എഡ�േ�ഷ� െടേ�ാളജി,

േപാ�വഴി, എട�ാട്.പി.ഒ, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

19
മ��ാറ എഡ�േ�ഷണ� ആ�് ചാരി�ബി� ��്,

ബി.എഡ്.െസ��, മ��ാറ, ആ��, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

20
ഫാ�ിമ െമേ�ാറിയ� ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ൈമലാ��, ഉമയന��,

െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

21
േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, അ����, ആ��, െകാ�ം

(2005)
150000 0 150000

22
വി�റി േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, ഒല�ാ�ി ,

െന�ാ�ി�കര, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

23
മി��് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, �രനാട്.പി.ഒ,

����, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

24
�ീ വിദ�ാദിരാജ േമാഡ� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�,

െവ�ാ�, െകാ�ാര�ര, െകാ�ം (2005)
150000 0 150000

25
ഇ�ബാ� ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ഇ�ബാ� നഗ�, ൈദവ�ര,

െപരി��ല, തി�വന��രം (2005)
150000 0 150000

26 ശബരിഗിരി േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷ�, അ��, െകാ�ം (2005) 150000 0 150000

27
കാവിയാ�് േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷ�, പിര��േകാട്.പി.ഒ,

തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

28
����� നാടാ� േമാേ�ാറിയ� ബി.എഡ്.േകാേളജ്, മാവില,

കാ�ിരം�ളം, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

29
�ീനാരായണ ���പ ബി.എഡ്. േകാേളജ്, നി��ല ഭവ�,

േപാ��േകാട്, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

30
ഹനീഫ ��് െമേ�ാറിയ� േകാേളജ് ഓഫ് എഡ�േ�ഷ�,

ഉമയന��.പി.ഒ െകാ�ം (2006)
150000 0 150000

31
പ�ംതാ� പി� െമേ�ാറിയ� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�,

മ���േ�ാണം, ബാലരാമ�രം, തി�വന��രം (2006)
150000 0 150000

32
വലിയം െമേ�ാറിയ� േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, എട��ി

േകാ�, ചവറ, െകാ�ം (2007)
150000 0 150000

33
��ഗീത് േകാേളജ് േഫാ� ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, എലിമല, േകാ��,

തി�വന��രം (2007)
150000 0 150000

34 ബധിരിയ ബി.എഡ്.ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, െവളി�ി�ല, െകാ�ം (2007) 150000 0 150000

35 ജമിയ ൈ�നിംഗ് േകാേളജ്, ചിതറ, െകാ�ം (2007) 150000 0 150000

36
െക.പി.എം.ബി.എഡ് േകാേളജ്, െചറിയെവളിയന��, െകാ�ം (2007-�

അ�വാദം വാ�ി 2008-09 � ആരംഭി�.)
150000 0 150000

37 െസ�് േജാ�സ് ബി.എഡ് ൈ�നിംഗ് േകാേളജ് , കായം�ളം

38
െസ�് �ീസാസ് േകാേളജ് ഓഫ് ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, ��റ, െകാ�ം

(2009)
150000 0 150000

ആെക 5700000 0 5700000

            

േകരള സ�വകലാശാലയി� നി�ം ആേരാഗ�സ�വകലാശാലയിേല�് അഫിലിേയഷ� മാ�െ�� േകാേള�ക�

�മ

നം.
േകാേളജിെ� േപര്

ആ�വ�

അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്

�ടി�ിക

600000
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1 പി.എം.എസ് േകാേളജ് ഓഫ് ദ�� സയ�സ് & റിസ��്, വ��ാറ,

തി�വന��രം (2002)

600000

2
അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ദ�� സയ�സ്&റിസ��്, ഡയമ�് ഹി�,

മീയ��,െകാ�ം
600000

3
അസീസിയ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ് &റിസ��്,

മീയ��,െകാ�ം
2000000

4 അസീസിയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, മീയ��,െകാ�ം -691537 1250000

5
��� ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ് ദ�� സയ�സസ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ി�കര,

തി�വന��രം (2006)
600000

6 നിംസ് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ആറാ�ം�ട്, െന�ാ�ി�കര 750000

7 �ീ ശ�ര ദ�� േകാേളജ്, അക��റി, വ��ല, തി�വന��രം (2006) 900000

8
േഡാ.എസ്.എം.സി.എസ്.ഐ െമഡി�� േകാേളജ്, കാരേ�ാണം,

തി�വന��രം (2002)
1000000

9 സി.എസ്.ഐ ന�ിംഗ് േകാേളജ്, കാരേ�ാണം, തി�വന��രം (2002) 250000

10
�ീ േഗാ�ലം െമഡി�� േകാേളജ് & റിസ��് ഫൗേ�ഷ�, െവ�ാറ�ട്,

തി�വന��രം
2000000

11 �ീ േഗാ�ലം ന�ിംഗ് േകാേളജ്, െവ�ാറ�ട്, തി�വന��രം 250000

12 �ീ �� േകാേളജ് ഓഫ് ഫാ�മസി, പാറ�ാല, തി�വന��രം 375000

13 ശാ�ിഗിരി സി� െമഡി�� േകാേളജ്, േകാലിയേ�ാട്, തി�വന��രം 1000000

14 െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, േച��ല 750000

15 െക.വി.എം.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, േച��ല (പി.ജി) 750000

16 െക.വി.എം.ഇ��ി���് ഓഫ് പാരെമഡി�� സയ�സ്, േച��ല 1250000

17
െവ�ാ��ി ഷ�ിയാ����ി �ാരക േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

എസ്.എ�.��്സ്, െമഡി�� മിഷ�, പി.ബി.നം.32, െകാ�ം, (പി.ജി)
150000

18
ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�� മിഷ� േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,

�ീനിവാസ�രം, വ��ല, തി�വന��രം(പി.ജി)
150000

19
ഉപാസന േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, ഉപാസന േഹാ�ി��, ക�.എസ് േറാ ഡ്,

െകാ�ം
150000

20 വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമ�, െകാ�ാര�ര, െകാ�ം 150000

21 വിജയ േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, �ലമ�, െകാ�ാര�ര, െകാ�ം(പി.ജി) 200000

22 േമ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, വാളകം, െകാ�ാര�ര 750000

23 ൈന�ിംേഗ� േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െന�മ�ാട്, തി�വന��രം 250000

24 ��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െവ�റട, തി�വന��രം 250000

25
പ�ജക�രി ആ��േവദ െമഡി�� േകാേളജ്, കി�ി, കാ�ാ�ട,

തി�വന��രം
1000000

ആെക 1,73,75,000

 
 
 
 

േജായി�് ഡയറ��
 

.
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അ�ബ�ം-3
  

െ�ഷ�� ഫീസ് �ുടി�ിക

ARTS AND SCIENCE COLLEGES

Name of college

Particulars of

fees

No.of

students

Demand Collection Balance

White Memorial College of Arts And Science for

Women

Special fees 108 99900 98530 1370

Gregorian College of Advanced Studies, Sreekaryam Special fees 107 98975 97605 1370

KICMA College of Arts &Science Neyyar Dam,

TVPM

Special fees 110 101750 96955 4795

Govt College for Women Special fees 986 905375 785820 119555

Govt Arts College, Tvpm Special fees 257 235750 202485 33265

University College, Tvpm Special fees 1191 1092150 930085 162065

Govt College Karyavattom Special fees 313 245750 208100 37650

Govt College Attingal Special fees 211 194025 167485 26540

All Saints College Tvpm Special fees 706 651550 558690 92860

M G College Tvpm Special fees 847 728875 671170 57705

Mar Ivanios College Special fees 396 185150 99340 85810

S N College, Chempazhanthy Special fees 715 660050 641795 18255

St. Xavier’s College Thumpa Special fees 419 386675 335170 51505

Christian College Kattakada Special fees 467 430900 372090 58810

Iqbal College Peringamala Special fees 362 333750 298230 35520

Mannaniya College of Arts And Science Special fees 191 176125 172725 3400

Loyola College of Social Sciences, Sreekaryam Special fees 105 72975 24420 48555

SSV College Nagaroor, Kilimanoor Special fees 192 177400 176740 660

AJ College of Science & Technology, Thonnakkal Special fees 413 504650 493055 11595

Emmanuel College, Vazhichal Special fees 489 451025 440115 10910

National College, Manacaud, Tvpm Special fees 466 429650 416735 12915

CHMM College for Advanced Studies, Chavarcode Special fees 343 316925 314210 2715

National Institute ofSpeech & Hearing, Tvpm Special fees 237 86320 65895 20425

FMN College Kollam (autonomous) Special fees 330380 0

SN College for Women, Kollam Special fees 920 691925 572300 119625

S N College, Kollam Special fees 1207 1109400 950410 158990

MMNSS College Kottiyam Special fees 276 254925 224785 30140

S N College, Chathanur Special fees 239 220175 195615 24560
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DB College Sasthamcottah Special fees 705 289110 22010 267100

St. Stephens College Pathanapuram Special fees 364 335400 305335 30065

St.Johns College, Anchal Special fees 468 431725 84980 346745

NSS College Nilamel Special fees 437 486325 420815 65510

SN College Punalur Special fees 447 412275 365745 46530

Marthoma College of Science And Technology Special fees 306 281850 280505 1345

Sree Vidhyadhiraja College, Karunagapally Special fees 462 426400 418180 8220

NSS College Cherthala Special fees 479 441825 392020 49805

S N College, Cherthala Special fees 594 547400 479100 68300

SD College Alappuzha Special fees 842 774950 672090 102860

S N Guru Memorial Arts & Science College,

Alappuzha

Special fees 260 240500 235020 5480

S N College, Chengannur Special fees 185 170450 154010 16440

TKMM College, Nangiarkulangara Special fees 430 396800 344180 52620

College of Applied Science, Mavelikkara Special fees 281 259025 245425 13600

St.Cyril’s College, Adoor Special fees 210 193550 173710 19840

College of Applied Science, Adoor Special fees 876 269100 219920 49180

College of Applied Science, Dhanuvachapuram Special fees 185 170375 159465 10910

Christ Nagar College, Maranalloor Special fees 363 335475 327255 8220

Govt Arts and Science College, Ambalapuzha Special fees 116 107300 100450 6850

MSN Institute of Management & Technology,

Mukundapuram

Special fees 887 817925 721590 96335

S N Guru College of Advanced Studies, Punalur Special fees 89 82150 80095 2055

S N Guru College of Advanced Studies,

Chempazhanthy

Special fees 242 223550 216440 7110

S N Guru College of Advanced Studies,

Nangiarkulangara

Special fees 162 149425 148055 1370

College of Applied Science, Kalanjoor, Pathanamthitta Special fees 88 81400 72495 8905

Govt Arts and Science College, Kulathoor Special fees 116 107300 92230 15070

Malayinkeezhu Madhava Kavi Smaraka Govt.Arts &

Science College, Tvpm

Special fees 162 108900 107320 1580

Dr. Palpu College of Arts & Science,Pangode,

Puthussery

Special fees 222 204850 204190 660

K N M Arts &Science College, Kanjiramkulam Special fees 167 154475 152420 2055

KTCT College of Arts & Science, Kallambalam Special fees 207 191475 190105 1370

Mother Theresa College, Nellikkad, Kattakada Special fees 275 254375 251635 2740

Muslim Association College of Arts &Science,

Panavur,Nedumangad

Special fees 203 187775 185035 2740
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Mar Ivanios College,Mavelikkara, Alappuzha Special fees 148 136900 135530 1370

St.Mary’s College, Kundara, Kollam Special fees 34 31450 30080 1370

NSS Arts & Science College, Kundara,Kollam Special fees 161 148925 147555 1370

KVM College of Arts & Science, Kokkothamangalam,

Cherthala,Alappuzha

Special fees 105 98125 95755 2370

Ayyankali Memorial Arts &Science

College,Punalur,Kollam

Special fees 142 131350 99155 32195

Govt Arts and Science College,Thazhava,

Karunagapally

Special fees 91 84175 72530 11645

Marian Arts &Science College,Menamkulam,

Kazhakoottam

Special fees 137 126725 124670 2055

Mannam NSS College Edamulakkal, Anchal,Kollam Special fees 183 169575 168890 685

Govt College Nedumangad Special fees 364 335700 290665 45035

Govt Sanskrit College,Tvpm Special fees 168 154950 136035 18915

KNM Govt College,Kanjiramkulam Special fees 226 208400 180415 27985

NSS College for women, Neeramankara Special fees 660 609200 527860 81340

SN College Sivagiri Varkala Special fees 684 631125 542200 88925

VTMNSS College, Dhanuvachapuram Special fees 643 592520 520190 72330

BJM- Govt College, Chavara, Kollam Special fees 364 336100 294390 41710

TKM College of Arts & Science, Kollam Special fees 606 557825 495055 62770

St. Gregorious College, Kottarakkara Special fees 468 431425 382965 48460

Sree Ayyappa College, Eramallikkara Special fees 157 144775 132770 12005

MSM College, Kayamkulam Special fees 887 817925 721590 96335

St. Michael’s College Cherthala Special fees 437 403075 362075 41000

Bishop Moore College Mavelikkara Special fees 521 480575 412275 68300

KVVs College of Science And Technology, Adoor Special fees 358 330750 327325 3425

NSS College Pandalam Special fees 952 877650 750690 126960

College of Applied Science, (IHRD)Kundara Special fees 163 150675 143825 6850

TOTAL 27965450 24857250 3108200

PROFESSIONAL COLLEGES

MSN Institute of technology, Chavara Special fees 375 186090 125175 60915

Allama Iqbal Institute of Management Special fees 20 26180 22095 4085

KVVSInstitute of Technology Special fees 0

GOVT Law College Special fees 854 296375 260065 36310

Kerala Law Academy, Peroorkada Special fees 1673 488335 404055 84280

College of Fine Arts,TVPM Special fees 206 83310 78090 5220

Raja Ravi Varma College of Fine Arts Special fees 159 83625 49440 34185
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Sree Swathy Thirunal college of Music Special fees 145 109590 0 109590

Kerala Institute of Tourism & travel studies Special fees 71 72970 58905 14065

CHMM College for Advanced Studies, Chavarcode Special fees 890 229055 80090 148965

Gurudev Institute of Management Studies,Kadakkal Special fees 23 25410 0 25410

G. Karunakaran Memorial Co-operative College of

Management, Azhicode

Special fees 34 17300 15150 2150

Snehacharya Institute of Management &Technology,

Karuvatta

Special fees 191 73485 60155 13330

NSS Law College, Kottiyam, Kollam Special fees 247 80705 68285 12420

SN Guru College of Legal Studies Kollam Special fees 741 256485 251855 4630

Institute of Fashion Technology, Kundara Special fees 162 64135 52610 11525

Younis College of Engineering& Technology

Kannanalloor

Special fees 354 129210 53100 76110

TOTAL 2222260 1579070 643190

TRAINING COLLEGES

Govt. College of Teacher Education Special fees 85 91450 63260 28190

SN Training College Nedunganda, Varkkala Special fees 184 94250 74520 19730

Mar Theophilus Training College TVPM Special fees 106 58255 57320 935

Baselius Mathews II Training College,Kottarakkara Special fees 99 51095 0 51095

Mannam Memorial Training College, Vilakkudy,

Kottarakkara

Special fees

II year no

details

0

Manjapara Educational & Charitable Trust B Ed

Centre Ayoor

Special fees 96 48485 0 48485

FM Training College, Mylapore Kollam Special fees

50(II yr no

det)

43500 32750 10750

Victory College of Education Olathanni, TVPM Special fees 75 47375 0 47375

Sree Vidyadhiraja Model College of Teacher

Edu.Kottarakkara

Special fees 36 22740 22525 215

College of Teacher Education, ayoor Special fees 0

Veliyam Memorial College of Teacher Edn. Chavara Special fees 97 50070 48845 1225

St.John’s B Ed College Kayamkulam Special fees 0

Pattom Thanupillai Memorial College of Edn,

Kottukal

Special fees 68 36995 4805 32190

Karmela Rani Training College Kollam Special fees 119 68880 60510 8370

TOTAL 613095 364535 248560

UNIVERSITY INSTITUTIONS

Dept of Aquatic biology and Fisheries Special fees 26 17115 13640 3475

Dept of Botany Special fees 23 24075 15830 8245
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Dept of Computerscience Special fees 80 55635 52530 3105

Dept of Education Special fees 14 12720 9900 2820

Dept of Environmental science Special fees 27 17895 17605 290

Dept of Future studies Special fees 9 11160 7990 3170

Dept of Hindi Special fees 23 28110 28110

Institute of English Special fees 43 47550 36180 11370

Institute of Management Special fees 57 73230 17655 55575

Dept of Law Special fees 23 25140 19650 5490

Dept of Library and information science Special fees 25 26325 19315 7010

Dept of Optoelectronics Special fees 39 20980 6270 14710

OR&ML Special fees 2 1560 1130 430

Dept of Philosophy Special fees 8 8445 8445

Dept of Physics Special fees 23 27390 21995 5395

Dept of Politics Special fees 36 41235 37485 3750

Dept of Sanskrit Special fees 11 9990 6800 3190

Dept of Sociology Special fees 59 70920 70560 360

Dept of Tamil Special fees 7 7800 6360 1440

Dept of Bioinformatics Special fees 10 10560 8905 1655

UIT, Kuravankonam Special fees 82 75850 70370 5480

UIT, Neyyattinkara Special fees 118 108925 97965 10960

UIT,Mulamkadakom Special fees 187 172100 168140 3960

UIT Kottarakkara Special fees 96 82700 81330 1370

uit thenmala Special fees 53 49025 44230 4795

uit vellarada Special fees 58 53650 50910 2740

kucte, kumarapuram Special fees 100 51000 43545 7455

kucte, nedumangadu Special fees 97 49110 49110

kucte kvtm Special fees 100 51000 51000

kucte, kollam Special fees 100 51000 10750 40250

kucte, anchal Special fees 99 50130 10750 39380

kucte,aryad Special fees 97 50550 12000 38550

kucte, kunnam Special fees 100 51000 38250 12750

kucte,kayamkulam Special fees 96 47520 9460 38060

kucte,adoor Special fees 100 51000 10750 40250

uim alappuzha Special fees 116 77160 43260 33900

uim, adoor Special fees 121 68170 52035 16135

uim,kollam Special fees 73 42975 41935 1040

uim,varkala Special fees 87 36935 29400 7535
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uim, punalur Special fees 33 20450 20450

uit, tholikkode Special fees 38 35150 33780 1370

uit,muhamma Special fees 23 21275 20590 685

uit,chadayamangalam Special fees 9 8325 6955 1370

uit,kovalam Special fees 35 32375 28950 3425

uit,vallakkadav Special fees 32 29600 25490 4110

uit,malayinkezhu Special fees 30 27750 25695 2055

Dept of malayalam Special fees 32 32835 29180 3655

Total 1965395 1355520 609875

GRAND TOTAL 32766200 28156375 4609825

 
 
 
 

േജായി�് ഡയറ��

.
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അ�ബ�ം - 4
  

����ക�െട വിശദാംശം

 
�മീകരി�ാെത അവേശഷി�� ����ക�െട വിശദാംശം

1. ക�ാ�് ക�ിജ�സി

�മ നം �ക ൈക��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ഉ�രവ് �ക

1

�ീ.െബ�രാജ്.ആ�

ഗവ. വിമ�സ് േകാേളജ്

തി�വന��രം

�.ഒ.നം. എം &സി.II-1/ 2190/2017

തീയതി.6.4.17

9000

2 �ീമതി.ബീന.എസ്.ജി

�.ഒ.നം. എം&സി.II-3/ 2174/2017

തീയതി.7.6.17

4000

3 �ീമതി.ബീന.എസ്.ജി

�.ഒ.നം. എം&സി.II-3/ 2231/2017

തീയതി.30.8.17

6000

4

�ീമതി.ല�ി ബി

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ്

തി�വന��രം

�.ഒ.നം. എം&സി.II-1/ 2192/2017

തീയതി.16.8.17

9000

5 �ീ.സേ�ാഷ് �മാ� എ.ജി

�.ഒ.നം. എം&സി.II-2/ 2187/2017

തീയതി.11.7.17

12000

6 �ീമതി.ബീന വി.എ

�.ഒ.നം. എം& സി.II /2206/2017

തീയതി.22.12.17

4000

7 �ീ.അ�േഫാ�സ് എ

�.ഒ.നം. എം &സി. II-3/ 2245/2018

തീയതി.14.2.2018

12000

ആെക 56000/-

.
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2. ടിഎ/ഡിഎ

�മ നം �ക ൈക��ിയ ഉേദ�ാഗ�� ഉ�രവ് �ക

1

േഡാ.എസ് ആമിന

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എം.എസ്.എം. േകാേളജ്, കായം�ളം

ഇസി1(2)342/2017

തീയതി. 2.5.2017

35000

2

േഡാ.ഷ��ിള പി. പി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

ടി.െക.എം.എം.േകാേളജ്, ന��ാ��ള�ര

ഇസി1(2)342/2017

തീയതി. 2.5.2017

50000

3

േഡാ.േവ�േഗാപാ�. എസ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എ�.എസ്.എസ് േകാേളജ്, പ�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/344/2017

തീയതി. 25.8.2017

35000

4

േഡാ.എസ് ആമിന

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എം.എസ്.എം. േകാേളജ്, കായം�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/344/2017

തീയതി. 25.8.2017

35000

5

�ീ.ജയിംസ് േജാ�ജ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

െസ�് �ിേഗാറിയസ്, െകാ�ാര�ര

ഇസി1(2)/എഡിവി/344/2017

തീയതി. 25.8.2017

81000

6

േഡാ.െസ�ി പി.േകാ�ത്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

���� േകാേളജ് െച���

ഇസി1(2)/എഡിവി/344/2017

തീയതി. 25.8.2017

65000

7

േഡാ.സി.���മാ�

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എസ്.ഡി.േകാേളജ്, ആല�ഴ

ഇസി1(2)/എഡിവി/345/2017

തീയതി. 23.10.17

59000

8

േഡാ.എസ്.ശശി�മാ�

അസി��് െ�ാഫസ�

ഗവ. വിമ�സ് േകാേളജ്, തി�വന��രം

ഇസി1(2)/എഡിവി/346/2017

തീയതി. 30.10.17

35000

9

േഡാ.രാജ�ീ .പി. നായ�

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എം.എസ്.എം. േകാേളജ്, കായം�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/347/2017

തീയതി. 31.10.17

23000

10

േഡാ.�ഷമ സി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എം.എസ്.എം. േകാേളജ്, കായം�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/347/2017

തീയതി. 31.10.17

80000

11

േഡാ.സ�� ജി.എസ്

അസി��് െ�ാഫസ�

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ്, തി�വന��രം

ഇസി1(2)/എഡിവി/348/2017

തീയതി. 6.11.17

25000

12

േഡാ.എം.ജി.സന��മാ�

എ�.എസ്.എസ് േകാേളജ്, പ�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/349/2017

തീയതി. 6.11.17

25000

13

േഡാ.ഷ��ിള പി പി

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

ടി.െക.എം.എം.േകാേളജ്, ന��ാ��ള�ര

ഇസി1(2)/എഡിവി/350/2017

തീയതി. 8.11.17

60000

14

േഡാ.േ�മ െക.എ�്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എസ്.ഡി.േകാേളജ് ആല�ഴ

ഇസി1(2)/എഡിവി/350/2017

തീയതി. 8.11.17

75000

15 േഡാ.മിനി ച�� സി

് ി ി ്

ഇസി1(2)/എഡിവി/351/2018

ീ ി 25 1 2018

31000
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െക.എസ്.എം.ഡി.ബി േകാേളജ് ശാ�ാംേകാ� തീയതി. 25.1.2018

16

േഡാ.എസ്.�ീലത

എ�.എസ്.എസ് േകാേളജ്, പ�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/351/2018

തീയതി. 25.1.2018

36000

17

േഡാ.േവ�േഗാപാ� എസ്

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�

എ�.എസ്.എസ് േകാേളജ്, പ�ളം

ഇസി1(2)/എഡിവി/351/2018

തീയതി. 25.1.2018

30000

ആെക 7,80,000/-

.
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3) െസമിനാ�/വ��്േഷാ�്

�മ

നം.
ഫാ���ി/ഡി�ാ��്െമ�ിെ� േപര് �.ഒ.നം, തീയതി, വിശദാംശം �ക

1

േഡാ.സി.എ�.വിജയ�മാരി

ഡയറ��

െസ�� േഫാ� േവദാ� �ഡീസ്

പിഎ�.ബി/3503/16

തീയതി.16.12.2016

�ിദിന േദശീയ െസമിനാ�

75000

2

േഡാ.സി.എ�.വിജയ�മാരി

ഡയറ��

െസ�� േഫാ� േവദാ� �ഡീസ്

പിഎ�.ബി/3501/16

തീയതി.30.12.2016

േദശീയ വ��്േഷാ�്

250000

3

േഡാ.സി.എ�.വിജയ�മാരി

ഡയറ��

െസ�� േഫാ� േവദാ� �ഡീസ്

പിഎ�.ബി/3502/16

തീയതി.25.02.2017

�ിദിന അ��േ�ശീയ സേ�ളനം

125000

4

േഡാ.എം.സി.�ഭാഷ് പീ��

ഡയറ��, െസ�� േഫാ� ഇവ�ഷണറി &

ഇ�േ��ീവ് ബേയാളജി

പിഎ�.ബി/3738/16

തീയതി.30.12.2016

�ിദിന അ��േ�ശീയ സിംേപാസിയം

200000

5

േഡാ.ഇ.ഷാജി

അസി��് െ�ാഫസ�

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ജിേയാളജി

പിഎ�.ബി/എ�ി/2017-18-െസ�്-5,

തീയതി.15.2.2018

ദശദിന േദശീയ വ��്േഷാ�്

200000

6

േഡാ.െതേരസ �സ� എ

െ�ാ.& െഹഡ്, ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ്

എ�േ�ഷ�

പിഎ�.ബി/െസമിനാ�സ്/2017-18-െസ�്-4,

തീയതി.1.11.2017

�ിദിന അ��േ�ശീയ െസമിനാ�

200000

7

േഡാ.െതേറസ �സ� എ

െ�ാ.& െഹഡ്, ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ്

എ�േ�ഷ�

പിഎ�.ബി/െസമിനാ�സ്/2017-18-െസ�്-4,

സ�ദിന േദശീയ വ��്േഷാ�്

150000

8

േഡാ.സമീ� ബാ� എം

അസി��് െ�ാഫസ�

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് എ�േ�ഷ�

പിഎ�.ബി/െസമിനാ�സ്/2017-18-െസ�്-4,

18 ദിന േദശീയ വ��്േഷാ�്

500000

9

േഡാ.എസ്.എ.ഷാനവാസ്

ഡയറ��, െട�്േനാളജി&റിേസാ�്

െസ�� േഫാ� മലയാളം

പിഎ�.ബി/എ�ി/2017-18-െസ�്-5,

തീയതി.15.2.2018
150000

10

േഡാ.ബി.എസ്.ജ�ന

ഡയറ��, െസ�� േഫാ� ഇം�ിഷ്

ലാംേഗ�ജ് ടീ�ിംഗ്

പിഎ�.ബി/എ�ി/2017-18-െസ�്-5,

തീയതി.15.2.2018

ച���ിന േദശീയ വ��്േഷാ�്

120000

11

േഡാ.അംബീഷ് േമാ� എസ്

അസി��് െ�ാഫസ� & േകാ-

ഓ�ഡിേന��, ഇഡി െസ�,

ഐഎംെക,കാര�വ�ം

പിഎ�.ബി/െസമിനാ�സ്/2017-18-െസ�്-7-

15016,തീയതി.18.5.18, ഏകദിന റീജിയണ�

വ��്േഷാ�്

75000

ആെക 20,45,000/-

 
.
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4.െ�ാജ�് /പ�േ�സ്/�തിയ െസ��

�മ

നം

ഫാ���ി/

ഡി�ാ��്െമ�ിെ� േപര്
�.ഒ.നം, തീയതി, വിശദാംശം �ക

1

െ�ാ.എം.സി. �ഭാഷ്

പീ��, ഡയറ��,

സിഇഐബി

പിഎ�.എ1 /4402/

സിഇഐബി/13 തീ.

4.12.13

ഇ��ാ�െമ�് േഫാ�
 

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് െസ��
3700000

പിഎ�.എ1 /4402/

സിഇഐബി /13 തീ.

17.12.14

II േഫസ് ഇം�ിെമേ�ഷ�
 

ഓഫ് െസ��
3500000

പിഎ�.എ1 /4640/

സിഇഐബി/14 തീ.

10.12.14

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
900000

പിഎ�.എ1 /4640/

സിഇഐബി /14 തീ.

30.10.15

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
600000

പിഎ�.എ1 /4402/

സിഇഐബി/13 തീ. 5.2.16

ഫിനാ�ഷ�� അസി��സ് �

െസ��
5300000

പിഎ�.എ1 /4402/

സിഇഐബി/17 തീ.

17.2.17

ഫിനാ�ഷ�� അസി��സ് �
 

െസ��
5030000

പിഎ�.എ1 /1132/

സിഇഐബി/17 തീ.

17.2.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
1300000

പിഎ�.എ1 /3804/17

സിഇഐബി /ന� േകാ�്/15

തീ. 29.3.17

ഇ��ാ��ച� & ലാബ്
 

െഫസിലി�ി േഫാ� ദി
 

എംഫി� ഡി�ി േകാ�്

3690000

പിഎ�.എ1 /4846/

സിഇഐബി/ 17 തീ.

18.11.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
2100000

2 േഡാ.രാേജഷ് എസ്.വി

ആ��ിേയാളജി

പിഎ�.എ1 /4288/

ആ��്/13

തീ. 7.12.15

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് െ�ാജ�്

എ�േവഷ� അ�് ക�് &

നവിനാ�

5000000

പിഎ�.എ1 /3020/

ആ��്/16

തീ. 16.8.16

പ�േചസ് ഓഫ്

ക�േ��സ്&െ�ലി��സ്
1335667

പിഎ�.എ1 /3020/

ആ��്/16

തീ. 16.8.16

പ�േചസ് ഓഫ് േവരിയസ്

ഇക�ി�്െമ�്സ്
652847

പിഎ�.എ1 /3020/

ആ��്/ആ��ിേയാ-

ലാബ്/16

തീ. 13.12.16

പ�േചസ് ഓഫ് േവരിയസ്

ഇക�ി�്െമ�്സ്
393474

പിഎ�.എ1 /3304/

ആ��്/16

തീ. 16.12.16

പ�േചസ് ഓഫ് േവരിയസ്

ഇക�ി�്െമ�്സ്
240940

പിഎ�.എ1 /

ആ��്/1089/17

തീ. 31.1.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് െ�ാജ�് 2000000
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പിഎ�.എ1 /4288/

ആ��ിേയാളജി/13-17

തീ. 24.10.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് െ�ാജ�് 4000000

3
േഡാ.എ.�ദീപ് �മാ�

ജിേയാളജി

പിഎ�.എ1 /1112/

ജിഒഎ�/17

തീ. 13.10.17

പ�േചസ് ഓഫ് ൈ�േനാ�ല�

േപാളൈറസിംഗ് ൈമേ�ാേ�ാ�്

(2)

560000

പിഎ�.എ1 /3593/

ജിഒഎ�/17

തീ. 23.9.17

എ�ാ�ിെ��് ഓഫ് േമാേഡ�

ൈഹേ�ാെമ�േറാളജി േ�ഷ�

ഇ� ഡി�ാ��്െമ�്

218000

പിഎ�.എ1 /3393/

ജിഒഎ�/17

തീ. 20.9.17

എ�ാ�ിെ��് ഓഫ് �ീ�
 

ഹൗസ് ഇ� ഡി�ാ��്െമ�്
192700

പിഎ�.എ1 /3588/

ജിഒഎ�/16

തീ. 17.2.17

പ�േചസ് ഓഫ് ഒളി�സ്

ൈ�േനാ�ല� േപാളൈറസിംഗ്

ൈമേ�ാേ�ാ�്

486700

പിഎ�.എ1/1544 /

ജിഒഎ�/15

തീ. 7.6.16

----- 20000

പിഎ�.എ1/1544/

ജിഒഎ�/15

തീ. 30.3.15

പ�േചസ് ഓഫ് ഇക�ി�്െമ�് 668270

പിഎ�.എ1/ എഡി.ഡി1/

ജിേയാ/12

തീ. 4.3.13

എ�ാ�ിെ��് ഓഫ്
 

ജിേയാളജി�� മ�സിയം
500000

പിഎ�.എ1/3394/

ജിഒഎ�/17

തീ. 31.3.18

പ�േചസ് ഓഫ് �ാന�റി ബാ�
 

മി� & േ�ം േഫാേ�ാമീ��
2555000

4

േഡാ.പി േമാഹനച��

നായ�

െഡേമാ�ഫി

പിഎ�.എ1/4674/

െഡേമാ/16

തീ. 17.1.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
600000

പിഎ�.എ1/ െഡേമാ/

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്/15

തീ. 31.1015

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
600000

പിഎ�.എ1/4723/

െഡേമാ/17

തീ. 18.11.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
1000000

പിഎ�.എ1/4674/

െഡേമാ/16

തീ. 24.3.18

േഫസ് II – ആ�ിവി�ീസ്
 

ഓഫ് ദി ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
600000

5

േഡാ.ബി�ി

േഗാപാല���

ഡയറ��
 

േഡാ അംേബ��� െചയ�

െസ�� േഫാ� ഹ�മ�

ൈറ�്സ് & േസാഷ��

ജ�ിസ്

പിഎ�.എ1/2544/ ന�

േകാ�്/ സിഎ�്ആ�

എ�െജ/ 15

തീ. 31.3.16

�ാ��ിംഗ് ഓഫ് ന� േകാ�് 500000

പിഎ�.എ1/1066/ േലാ/16

തീ. 31.10.16

----- 600000

6 േഡാ.ആനി എ�ഹാം പിഎ�.എ1/1972/ പ�േചസ് ഓഫ് േവരിയസ് 4000000
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ബേയാെകമി�ി ബിസിഎ�്/

എസി�ിഇ/17തീ. 14.9.17

ഇക�ി�്െമ�്സ്

പിഎ�.എ1/1074/

ബിസി/16 തീ. 27.2.16

�െപസിഫി�് േ�ാജ�് -
 

എസി�ിഇ
2230000

പിഎ�.എ1/1074/

ബിസി/16 തീ. 24.3.17

െഡവല�െമ�്ആ�ിവി�ീസ്
 

ഓഫ് ദി െസ��
 

-എസി�ിഇ

2500000

പിഎ�.എ1/1972/

ബിസിഎ�്/

എസി�ിഇ/17തീ. 2.2.18

പ�േചസ് ഓഫ്
 

ഇക�ി�്െമ�്സ്
4208064

7

േഡാ.ൈസനബ

ഒആ�ഐ &എംഎസ്എസ്

ൈല�റി

പിഎ�.എ1/1635/

ഒആ�ഐ

&എംഎസ്എസ്എ�/

17തീ. 29.6.17

റീവയറിംഗ് ദി എ�ി�ിംഗ്

ഇല�ി�� ഇ��േലഷ�സ് &

െ�ാൈവഡിംഗ് അഢീഷണ�

െഫസിലി�ീസ്
 

അ�് ഒആ�ഐഎസ്

900000

പിഎ�.എ1/1830/

ഒആ�ഐ/17

തീ. 21.4.17

െറേനാേവഷ� വ��് ഓഫ്
 

ഡിജി�� ൈല�റി
 

ഇ� ദി ൈല�റി

152000

8.

േഡാ.എ.ജയ�മാര�

നായ�

ബേയാെടേ�ാജളി

പിഎ�.എ1/ ബേയാെടക്

/1307/17തീ. 16.2.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്
1500000

പിഎ�.എ1/ 3388/

ഐ�സിജിജി�ി/15 തീ.

5.2.16

�ാ��ിംഗ് ന� േകാ�് 2400000

പിഎ�.എ1/ 2892/

ഐ�സിജിജി�ി/12 തീ.

4.8.16

2-ാം ഇ��ാ�െമ�് 10000000

പിഎ�.എ1/ 2892/

ഐ�സിജിജി�ി/12 തീ.

24.6.14

െഡവല�െമ�്ആ�ിവി�ീസ്
 

േഫാ� ദി ഐ.�.സി.ജി.ജി.�ി -II

േഫസ്

10000000

പിഎ�.എ1/ ബേയാെടക്

/5334/17തീ. 3.1.18

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് 2
 

ഇേനാേവ�ീവ് െ�ാജ�്സ്
3600000

9

േഡാ.എസ് . �ഹറാബീവി

േബാ�ണി

പിഎ�.എ1/ േബാ�്

/1359/17തീ. 25.2.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

�െപസിഫി�് െ�ാജ�്
1950000

പിഎ�.എ1/ േബാ�്

/1766/17തീ. 28.3.18
പ�േചസ് ഓഫ് ബേയാെഫ�െമ�� 1754720

പിഎ�.എ1/ േബാ�്

/1069/17തീ. 6.2.18

ഡിജിൈ�േസഷ� ഓഫ്
 

െഹ�േബറിയം
1010000

പിഎ�.എ1/ േബാ�്

/4879/17തീ. 27.11.17

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

�െപസിഫി�് െ�ാജ�്
1800000

10

േഡാ.സാ� േജാസഫ്

എ�വേയാ�െമ��

സയ�സസ്

Pl.A1/1832/EVS/17

തീയതി.15.09.2017

പ�േ�സ് ഓഫ് അേ�ാമിക്

അ�േസാ��ഷ� �െപേ�ാമീ��

ആ�് ഗ�ാസ് െ�ാേമാേ�ാ�ാഫ�

34,61,400

11
േഡാ.താ�ദീ�. എ.എസ്

 
അറബിക്

Pl.A1/4441/Arab/16

തീയതി.27.05.2017

�ാ��ിംഗ് ഓഫ് സ��ിഫി��്

േകാ�് ഇ� ക��ണിേ� �ീവ്

അറബിക്

1,20,000

12
 േഡാ.മേനാജ് ച�ാ�്

 
ഫ��� �ഡീസ്

Pl.A1/DFS/1332-17

തീയതി.12.05.2017
സിവി� വ��് 9,80,000

13
േഡാ.പി.�ീജി�്

�േവാളജി

Pl.A1/1040/Z00/16

തീയതി.01.02.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
29,00,000

Pl.A1/4577/Z00L/17

തീയതി.06.11.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് 2

ഇ�േവ�ീവ് േ�ാജ�്സ്
30,00,000

Pl A1/4699/EVS/16 6 50 000
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14 േഡാ.ജയ.ഡി.എസ്

എ�വേയാ�െമ��

സയ�സസ്

Pl.A1/4699/EVS/16

തീയതി.21.01.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്

6,50,000

15

േഡാ.ബി.ശശി �മാ�

ഡയറ��

ഐ�സിഎംഎ�

Pl.A1/IUCML/2012

തീയതി.26.04.2017

റമ�ണേറഷ� � റിസ��്

അേസാസിേയ�്സ്
3,84,000

Pl.A1/IUCML/2012

തീയതി.09.10.2015

േ�ാജ�് കള�� ഓഫ് റിസ��്

പ�ിേ�ഷ�സ്
4,75,100

Pl.A1/IUCML/2012

തീയതി.05.02.2015
ൈല�റി ഓേ�ാേമഷ� വ��്സ് 7,50,000

16
േഡാ.ജി.�സാദ്

�േവാളജി

Pl.A1/3638/Z00L/16

തീയതി.17.02.2017

റിനേവഷ� വ��് ഓഫ് അനിമ�

ഹൗസ്
8,00,000

17

�ീ.എസ്. രാജേശഖര� –
 

ഇ� ചാ�ജ് ഓഫ് ���്

േകരള �ണിേവ�ി�ി ��്

Pl.A1/1332/press/15

തീയതി.31.03.2015
7,56,263

18

�ീമതി. മായ.എം.ആ�

െഡപ��ി ൈലേ�റയി�

�ണിേവ�ി�ി ക�ാ�സ്

ൈല�റി

Pl.A1/5434/CL/17

തീയതി.28.03.2018
റിനേവഷ� വ��് 2,98,000

19

േഡാ.എം.എസ് ജയ�മാ�

ഡയറ�� െസ�� േഫാ�

ഡയ�േപാറ �ഡീസ്

Pl.A1/1348/Diaspora/18

തീയതി.16.03.2018
െ�ാഡ�� ഓഫ് േഡാക�െമ�റി 1,03,000

20
േഡാ.ജസീ�.െജ

ൈസേ�ാളജി

Pl.A1/3776/Psy/16

തീയതി.25.01.2018

�ാ��ിംഗ് ഓഫ് പിജി
 

ഡിേ�ാമ േകാ�് ഇ�
 

െജറിയാ�ിക് കൗ�സലിംഗ്

2,00,000

21
േഡാ.റസിയ ബീഗം. എസ്,

േകാേമ�്

Pl.A1/4912-1/Com/17

തീയതി.19.01.2018

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
12,00,000

Pl.A1/4954-2/Com/17

തീയതി.01.12.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്
 

ഇ�േവ�ീവ് േ�ാജ�്സ്
10,00,000

22

േഡാ.അച�ത് ശ��. എസ്.

നായ� ക��േ�ഷണ�

ബേയാളജി & ബേയാ

ഇ�ഫ�മാ�ി�്

Pl.A1/5056/DCB/2017

തീയതി.13.12.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് 3
 

ഇ�േവ�ീവ് േ�ാജ�്സ്
13,13,000

Pl.A1/10/2017

തീയതി.07.10.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ്

�െപസിഫിക് േ�ാജ�് േഹാ�

ജീേനാം & �ാ��ി��ീവ്

സീക��സിംഗ്

42,80,000

23
േഡാ.എസ്.���

ലിംഗ�ി�ി�്

Pl.A1/4835/LIngui/2017

തീയതി.27.11.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
10,00,000

24
േഡാ.േശാഭ.ബി. നായ�,

േസാേഷ�ാളജി

Pl.A1/DOS/3/2017

തീയതി.23.11.2017
ഇ�േവ�ീവ് േ�ാജ�്സ് 10,10,000

Pl.A1/4679-1/DOS/2017

തീയതി.18.11.2017
ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് േ�ാജ�്സ് 3,50,000

25
േഡാ.അനിത.വി

എ�േണാമി�്

Pl.A1/4705/Eco/17

തീയതി.20.11.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
3,00,000

26
േഡാ.��ം.എം

േസാേഷ�ാളജി

Pl.A1/Soc/4679-A/17

തീയതി.09.11.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
5,00,000

27
േഡാ.എ.െക അേ�ാ�ി

ഇ�ാമിക് �ഡീസ്

Pl.A1/DIS/4582/17

തീയതി.04.11.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
9,00,000

28
േഡാ.ബീന ഐസക്

ഫിേലാസഫി

Pl.A1/4303/Phil/17

തീയതി.13.10.2017

ഇം�ിെമേ�ഷ� ഓഫ് ഇ�േവ�ീവ്

േ�ാജ�്സ്
3,50,000

29
േഡാ.െതേരസ �സ� എ

എഡ�േ�ഷ�

Pl.A1/Ad.B1/822/2015/22

തീയതി.03.10.2017

എ�ിേമ�് േഫാ� ദി സിവി� &

ഇല�ി�� വ��്സ് േഫാ�

െസ�ിംഗ് അപ് ഓഫ് ക����

ലാബ് ഇ� ഡി�ാ��്െമ�്

4,50,000

12 43 79 145
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ആെക 12,43,79,145

.
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അ�ബ�ം – 4 (എ)

വ��് തലവ�മാ��് അ�വദി� ���റിെ� വിശദാംശം

sl.no Name Sanction order and Purpose Amount

1

Dr.Krishna

kumar,Department of

Russian

Ad.AII/3/34871/17,26.4.17,
 

collecting and transfering of 12000 books from JNU
182032

2
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/40259/2017,16.9.2017,
 

Ist instalment for conduct of IC/IU tournament for year

2017-18

1000000

3
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/07676/2017/,23.1.2018, 5th instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
1000000

4
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/014260/2018, 9.3.2018,6
th

 instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
1000000

5
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/017565/2018,24.3.18 7
th

 instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
700000

6
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/54911/2017,21.12.17 4
th

 instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
1000000

7
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/45151/17, 28.10.17 , 2
nd

 instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
1000000

8
Dr.K.K.Venu,Director

,DPE

Ad.D1/DPE/50469/17, 28.10.17, 3
rd

 instalment for

conduct of IC/IU tournament for year 2017-18
1000000

9
Dr. P.Mohanachamndran

Nair,HOD, Demography

Ad.Avi/2/2017, 3.5.2017 establishing Dr.Ramakumar

memorial centre for population Ageing and demography
200000

10
Dr.Suhara Beevi, HOD,

Botany

Ad.Avi/2/2017, 13.6.2017 implementation of PG Diploma

courses in Biodiversity conservation
300000

11
Sopbhanakumari.K,

DR(ACII)

Ad.misc.3/CBCS/-ENG/39945/17,14.9.2017 –
 

1 day workshop for syllabus revision Ad.misc.3/CBCS/-

CS/3319/17,25.7.2017 –
 

2 day workshop for syllabus revision

40000

40000

12
Sopbhanakumari.K,

DR(ACII)

Ad.misc.3/Bed-s4 11/17,3.11.2017 conduct
 

III phase syllabus finalisation of integ.BEd
 

courses during oct, Nov 2017

100000

13
Smt.Maya M.R, Dy.

Librarian

Ad.Av2/7795/2017, 7.11.17 setting up of
 

Puzzle Library in Campus Library
180000

14
Dr.AchuthSankar.s.Nair

 
Director,IQAC

Ad.misc./BIC/17,13.11.2017 Expenses for strengthening

the university Alumini association for meeting

miscellaneous expenses towards conduct of short film

contest.

250000

15
േഡാ.സാ�േജാസഫ്,

ഡയറ�� , ഫിനിഷിംഗ് ��

Pl.A/1505/FS/UGCXI.VII/09 തീയതി 01.11.2017,
 

ക��് ഓഫ് േസാ�് �ി� അക�സിഷ� േ�ാ�ാം
200000

16
�ീമതി. േശാഭന�മാരി.

െക,ഡി ആ�, അ�ാഡമിക്

Ad.misc.3/W/S-Stat/2018, 5.2.18

�ീ േഡ വ�േ�ാ�് േഫാ� സിലബസ് റിവിഷ�ഓഫ്
 

ഫ�് ഡി�ി േ�ാ�ാം ഇ� �ാ�ി�ി�്

23000

17

�ീ.േജായ്

േജാസഫ്,ഡയറ��,

പ�ളിേ�ഷ� വ��്

Ad.misc..3/UDP-Printing/50767/17, 22.12.2017 �ി�്

&പ�ീഷ് പിഎ�ഡി തീസിസ്
40000

18

േഡാ.എസ്.�ഹറാബീവി,

െ�ാഫ&എ�്ഒഡി

,േബാ�ണി

Ad.AVI/3/2018,21.3.2018,വിഷ�� േബാ�ണി വ��ി�

ഓ�ഗാനിക് െവജി�ബി� മിഷ� നട�ിലാ�ിയത്
300000
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19 േഡാ.േശാഭാ.ബി. നായ�,

െ�ാഫ&എ�്ഒഡി ,

േസാേഷ�ാളജി

Ad.misc.3/KUWFWD/015695/2018
 

തീയതി 07.03.2018 ക��് ഓഫ് ഇ��നാഷണ�
 

വിമ�സ് േഡ 8 മാ��് 2018

30000

20

േഡാ.എം.എസ്.ജയ�മാ�,

ഡയറ�� ,ഡയാ�േപാറ

�ഡീസ്

Ad.AV/6666/2018, 23.3.2018

വിഷ�� േഡാക�െമ�റി നി��ാണം

97000

21

േഡാ.എം.എസ്.ജയ�മാ�,

ഡയറ�� ,ഡയാ�േപാറ

�ഡീസ്

Ad.AV01/47974/2017, 7.12.2017

ൈമന� റിസ��് േ�ാജ�ിെ� നട�ി�്

178000

22
േഡാ.സി.സതീഷ് �മാ�,

എ�്ഒഡി, �ാ�ി�ി�്

ADBII/13333/1/2018, 15.2.2018

കാര�വ��് ന�റി �� �ട��തിന്

75000

23

േഡാ.എസ്. േവ�േമാഹ�,

േകാ�ഡിേന��,െസ��

േഫാ� ഗാ�ിയ� �ഡീസ്

Ad.Misc/BIC-CGS//2017-18, 24.3.18

എ�ാ�ളിെ��് ഓഫ് െസ�� േഫാ�
 

ഗാ�ിയ� �ഡീസ് ഇ� ആ� അഫിലിേയ�ഡ്
 

േകാേളജസ് &� െഎ ടി

300000

24

ടി.വിജയല�മി,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)

ഡി എസ് എസ്

AdD.1/DSS/38737/2017, 16.8.2017

േകരള�ണിേവ�ി�ി �ണിയ� 2017-18

400000

25

ടി.വിജയല�മി,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)

ഡി എസ് എസ്

AdD.1.2/DSS/ 53879/2017, 15.12.2017

2 -ാം ഗ� േകരള�ണിേവ�ി�ി �ണിയ�
 

2017-18 ധനസഹായം

500000

26

ടി.വിജയല�മി,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)

ഡി എസ് എസ്

AdD.1.2/DSS/54076/SZYF/2017, 15.12.2017

േകരള�ണിേവ�ി�ി ടീം ഇ�� �ണിേവ�ി�ി
 

സൗ�് േസാ� ��് െഫ�ിവ�
 

2017-� പെ����തിന്

750000

27

ടി.വിജയല�മി,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)ഡി

എസ് എസ്

AdD.1.2/DSS/12927/NYF/2018, 9.2.18

നാഷണ� ഇ�� �ണിേവ�ി�ി
 

െഫ�ിവ� പെ����തിന്

425000

28

ടി.വിജയല�മി,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)ഡി

എസ് എസ്

AdD.1.2/DSS/013623/2018, 24.2.2018

േകരള�ണിേവ�ി�ി �ണിയ� 3-ാംഗ� ധനസഹായം

500000

29

േഡാ.സി�ിഖ്.ആ� ,

ഡയറ��(ഇ�ചാ�ജ്)

ഡി എസ് എസ്

AdD.1.2/DSS/018468/2018, 19.3.2018

േകരള�ണിേവ�ി�ി �ണിയ� 2017-18 4-ാംഗ�

ധനസഹായം

1500000

1,33,10,032

 
.

 
 
 
 
 

േജായി�് ഡയറ��

.
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അ�ബ�ം- 5
  

�ഐടിക�െട വിശദാംശ��

െസ�റിെ� േപര് ആരംഭി� വ�ഷം േകാ�്

1 �.ഐ.ടി ക�റ 2017 ബി.േകാം.(Tax precedure & Practice)

ബി.എ (English & Communicative English)

2 �.ഐ.ടി െതാളിേ�ാട് 2017 ബി.എസ്.സി.(കംപ��� സയ�സ്)

ബി.േകാം (സി.എ)

3 �.ഐ.ടി. ചാരി�റ�് 2017 ബി.എസ്.സി.

ബി.േകാം

4 െകാ�ാര�ര 2008-09 ബി.ബി.എ

ബി.സി.എ

എം.േകാം

5 �.ഐ.ടി െത�ല 2012 ബി.േകാം

ബി.ബി.എ

6 പ�നാ�രം 2000-2001 ബി.എസ്.സി

ബി.േകാം

7 ഏ�� 2006-07 ബി.എസ്.സി(കംപ���)

ബി.േകാം (സി.എ)

എം.േകാം

8 െന�ാ�ി�കര 1995-96 ബി.എസ്.സി

ബി.ബി.എ

എം.േകാം

9 �.ഐ.ടി ക�വാ� 2012-13 ബി.േകാം

ബി.സി.എ

എം.േകാം

10 പിര��േകാട് 2001 ബി.എസ്.സി

ബി.ബി.എ

ബി.േകാം

എം.േകാം

11 മാ�ാ� 2013 ബി.ബി.എ

ബി.േകാം(സി.എ)

എംേകാം

12 വ�ം 2015 ബി.സി.എ

ബി.േകാം

എംേകാം

13 ആല�ഴ 1995-96 ബി.എസ്.സി

ബി.േകാം

ബി.ബി.എ

എം.എസ്.സി

എം.േകാം

14 2015 16
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14 െവ�റട 2015-16 ബി.എസ്.സി

ബി.േകാം

15 മ�ടി 2015-16 ബി.സി.എ

ബി.േകാം

16 �ള�ാടകം 1996-97 ബി.എസ്.സി

ബി.ബി.എ

ബി.േകാം

എം.എസ്.സി

എം.േകാം(േകാ-ഓപ്)

17 അ�� 1995-96 ബി.ബി.എ

ബി.എസ്.സി

18 �റവ�േകാണം 1995-96 ബി.എസ്.സി(കംപ���)

ബി.എസ്.സി (ഇലേ�ാണി�്)

19 �ഖ�ല 2013-14 ബി.സി.എ

ബി.േകാം

20 ശാ�ാംേകാ� 2012-13 ബി.ബി.എ

ബി.േകാം

21 �.ഐ.ടി. ���ളം 2017-18 ബി.േകാം

ബി.എസ്.സി

22 �.ഐ.ടി പ�ി�� 2017-18 ബി.േകാം.(കംപ��� ആ�ിേ�ഷ�)

ബി.എ.ഇം�ീഷ് & ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ്

23 �.ഐ.ടി.വ��ടവ് 2017-18 ബി.േകാം

ബി.ബി.എ

24 �.ഐ.ടി മലയി�കീഴ് 2017-18 ബി.സി.എ

ബി.േകാം.

25 �.ഐ.ടി കാ�ിരം�ളം 2017-18 ബി.സി.എ

ബി.േകാം.

26 �.ഐ.ടി.ചിറയി�കീഴ് 2017-18 ബി.േകാം

ബി.എസ്.സി

27 �.ഐ.ടി.ത�ീ���ം 2017-18 ബി.േകാം

ബി.ബി.എ

28 �.ഐ.ടി മ�ാംേചരി 2017-18 ബി.േകാം

ബി.എ.(മലയാളം)

 
 
 

േജായി�് ഡയറ��

.
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അ�ബ�ം - 6
  

സ��കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ട�ഷ� ഫീസിെ� വിശദാംശം

ഇലേ�ാണികസ് & ക��ണിേ�ഷ�

Year Student Strength Demand Collection as per Chellan Receipt Balance

2017-21
 

I Year

41

Merit (30 x 35000) =1050000

Management 10 x 65000 = 650000

NRI 1x 100000 = 100000

Fee Waver Scheme -

Total 1800000 1135000 665000

.

Year Student Strength

Demand Collection as per Chellan Receipt Balance2016-20
 

II Year
48

Merit (29x35000)= 1015000 24x35000= 840000

Management 16 x 65000 = 104000 16x65000= 1040000

NRI 0

Fee Wavier Scheme 3

Total 2055000 1880000 175000

.

Year Student Strength

Demand Collection as per Chellan Receipt Balance2015-19
 

III Year
49

Merit 31x35000 = 1085000 28x35000= 980000

Management 15 x 65000 = 975000 15x65000= 975000

NRI 0

Fee Wavier Scheme 3

Total 2060000 1955000 105000

.

2014-18
 

IV Year
44

Merit (25 x 35000)= 875000 21x35000=735000

Management 15 x 65000 = 975000 14x65000=910000

NRI 2x100000 = 200000 1x100000=100000

Fee Wavier Scheme 2

Total 2050000 1745000 305000

.

ക���� സയ�സ്

S d S h D d C ll i Ch ll R i B l
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Year Student Strength Demand Collection as per Chellan Receipt Balance

2017-21
 

I Year
40

General 29 29x35000 = 1015000

Management 8 8x65000 = 520000

NRI 3 3x100000 = 300000

FWS -

Total 1835000 1070000 765000

.

Year Student Strength

Demand Collection as per Chellan Receipt Balance2016-20
 

II
61

General 29 29x 35000 = 1015000 23x35000=805000

Management 25 25x65000 = 1625000 25x65000=1625000

NRI 5 5x100000 = 500000 5x100000=500000

FWS 2

Total 3140000 2935000 205000

.

Year Student Strength Demand Collection as per Chellan Receipt Balance

2015-19
 

III
49

General 30 30x35000 = 1050000 24x35000=840000

Managment 16 16x65000 = 1040000 14x65000=910000

NRI 1 1x100000 =100000 100000

FWS 2 1x1000=1000

2190000 1851000 339000

 
.

Year Student Strength Demand Collection as per Chellan Receipt Balance

2014-18
 

IV
64

General 32 32x35000 = 1120000 26x35000=910000

Management 27 27x65000 = 1755000 24x65000=1560000

NRI 2 2x100000 = 200000 2x100000=200000

FWS 3

3075000 2670000 405000

 
.

ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി

Year Student Strength Demand Collection Balance

2017-21
 

I Year
29

General 23 23x35000=805000

Management 5 5x65000 =325000
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NRI 1 1x100000=100000

FWS -

1230000 1050000 180000

2016-20
 

II
39

Merit 27 27x35000=945000

Management 9 9x65000=585000

NRI - - -

FWS 3

Total 1530000 1025000 505000

2015-19
 

III

Merit 23 23x35000=805000 11x35000=385000

Management 2 2x65000=130000 2x65000=130000

NRI

FWS 2

Total 935000 515000 420000

2014-18
 

IV

Merit 15 15x35000=525000 13x35000=455000

Management 3 3x65000=195000 3x65000=195000

NRI -

FWS 1

Total 720000 650000 70000

ആെക 2262000 18481000 4139000

    
 

 
േജായി�് ഡയറ��

.
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