
നം. െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/80/2019

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം

ക�ർ-2
Email:kannuruty.ksad@kerala.gov.in

േഫാൺ:04972 715385
തീ�തി: 15-05-2019

േജായി�് ഡയറ�ർ.

രജി�ാർ
ക�ർ സർ�കലാശാല.
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സർ,

വിഷയം:-ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2017-18 െല വാർഷിക കണ�കൾ.

    1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ�� �കാര�ം 1996 െല ക�ർ
സർ�കലാശാല നിയമം 55-ാം വ��് �കാര�ം �റെ��വി�� ക�ർ സർ�കലാശാല�െട
2017-18 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം
അയ�െകാ��.

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

1. അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തി�വന��രം (ഉ.പ.സ).
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ക�ർ സർവകലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക
വർഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�ിേ��ളള ഓഡി�്

റിേ�ാർ�്.
(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്

ഓഡി�് ച�ം 18, ക�ർ സർവകലാശാല നിയമ�ിെല 55-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം
�റെ��വി��ത്.)

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീ. വർഗീസ് േജാസഫ് േജായി�് ഡയറ�ർ 21-08-2018 �തൽ �ട��.

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

�മ നം. ഒ◌ാഡി�ർമാ�െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്

1 �ീ. �േരഷ്ബാ� െക.വി ഓഡി�് ഓഫീസർ

2 �ീ �േമാദ് െക.വി ഓഡി�് ഓഫീസർ

3 �ീമതി ൈഷമ�മാരി എസ്.എൽ ഓഡി�് ഓഫീസർ

4 �ീ �ദീപ്�മാർ എം. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

5 �ീ ശശിധരൻ എ അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

6 �ീ �ധീഷ് എം.പി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

7 �ീമതി ഷിജില വി.ഡി സീനിയർേ�ഡ് ഓഡി�ർ

8 �ീ ൈഷജി�് പി.സി സീനിയർേ�ഡ് ഓഡി�ർ

9 �ീ സിേജഷ് പി ഓഡി�ർ

10 �മാരി ശാലിനി പി.എം ഓഡി�ർ



ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

ൈവസ്ചാൻസലർ േഡാ.എം.െക അ�ൾഖാദർ 01-04-2017 �തൽ
14-04-2017 വെര

േഡാ.ബാ� െസബാ��ൻ 15-04-2017 �തൽ
23-11-2017 വെര

െ�ാ. േഗാപിനാഥ് രവീ�ൻ 24-11-2017 �തൽ
31-03-2018 വെര

െ�ാ-ൈവസ്ചാൻസ�ല േഡാ.ടി.അേശാകൻ 01-04-2017 �തൽ
26-03-2018 വെര

െ�ാ പി.ടി.രവീ�ൻ 27-03-2018 �തൽ
31-03-2018 വെര

രജി�ാർ േഡാ.ബാലച�ൻ കീേഴാ�് 01-04-2017 �തൽ
31-03-2018 വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ.ഷാജി േജാസ് 01-04-2017 �തൽ
31-03-2018 വെര

പരീ�ാ കൺേ�ാളർ േഡാ.പി.ബാ� ആേ�ാ 01-04-2017 �തൽ
31-03-2018 വെര

ആ�ഖം

     സർ�കലാശാല�് േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, �.ജി.സി എ�ിവയിൽ നി�ം ലഭി�
പ�തി �കകൾ, മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം �േത�ക പ�തികൾ�ായി ലഭി� �കകൾ,
സം�ാന സർ�ാറിെ� പ�തിയിതര �ാ�്, സർ�കലാശാല�െട തനത് ഫ�് എ�ിവ�െട
വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി. സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� പഠന
വ��കൾ, മ�് �ാപന�ൾ, സർ�കലാശാല േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന�ൾ
എ�ിവ�െട കണ�കൾ പരിേശാധി�് �േത�ക ഓഡി�് േനാ�കൾ �റെ��വി�ി��താണ്.
അവയിൽ സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ �� ആവശ����ം പരിഹാരനടപടികൾ
എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.

    

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴപറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��.

�മ
നം. ഭാഗം വിഷയം േപജ്

നം.
1 1 െപാ� അവേലാകനം 10
2 2 വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ 39

3 3-1 െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�്
നിരീ�ണ�ൾ 51

4 3-2 �വർ�നാവേലാകന റിേ�ാർ�കൾ 110
5 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം 127



ഉളളട�ം

ഖ�ിക വിഷയം
േപജ്
ന�ർ

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വിവര�ൾ 10
1-2 ബജ�് 11
1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക 13
1-4 ധനസഹായം 16
1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ 22
1-6 തനത് വ�മാനം 22
1-7 ക�ർ സർ�കലാശാ�െട വര�െചല�കൾ -അവേലാകനം 23
1-8 എൻേഡാവ്െമ�കൾ/ െചയ�കൾ 27
1-9 സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� പഠന വ��കൾ 29
1-10 സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ 35
1-11 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം 37
1-12 ആഭ��ര നിയ�ണം 37

ഭാഗം 2
വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�്

നിരീ�ണ�ൾ

2-1 ഇ-�ാ�്സ് �േഖന ലഭിേ�� പരീ�ാഫീസിന�ിെല
ല��ണ�ിന് �പ�െട കണ�കൾ ��ി��ി�.

39

2-2 പ�തി �ാ�് വിനിേയാഗ�ിൽ വീ� - സർവകലാശാല�്
39.02േകാടി �പ ന�െ��

40

2-3 �.ജി.സി - പ��ാം പ�തി ജനറൽ ഡവല�്െമ�്
അസി�ൻസ് �ാ�് യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ി� -
സർ�കലാശാല�് 8.53 േകാടി �പ ന�മായി.

41

2-4 ഇ-ഗേവണൻസ് �ാ�് – 73% �ക െചലവഴി�ാെത
തിരി�ട� – പ�തി നിർ�ഹണ�ിെല വീ�.

42

2-5 ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ നി�ം അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കളിൽ നി�ം സർവകലാശാല�് ലഭ�മാേവ�
ഫീ�കൾ - �ത�ത പരിേശാധി�െ���ി�.

45

2-6 െചയർ, എൻേഡാവ്െമ�് - പലിശ േകാർപസ് ഫ�ിേനാട്
േചർ�് നിേ�പി��ി�

45

2-7 േകാ�് അഫിലിേയഷൻ/ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് –
വിശദാംശ�ൾ ത�ാറാ�ിയി�ി�.

46

2-8 കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ിയി�ി� (അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്, തലേ�രി)

47

2-9 െസമ�ർ ഫീസ് ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
ഒ��ിയി�ി� (എം.ബി.എ െസ�ർ നീേലശ�രം)

47

2-10 ല�ദ�ീപിൽ നി�� വിദ�ാർ�ി�െട ഫീസ് ലഭി�ത്
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി� (ഐ.ടി,

് )

47



മാ�ാ�പറ�് )
2-11 �ഡ�്സ് െവബ്െസ�ർ വഴി പണം സ�ീകരി�േ�ാൾ

രശീ�കൾ നൽ��ി�.
48

2-12 ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ െസ��കളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ��ി�

48

2-13 വിവിധ െസമ�ർ ഫീ�കൾ: അട� വിവരം ലഭ�മ�
(െഹൽ�് സയൻസ് പാലയാട് )

48

2-14 േഹാ�ൽ വാടക ഈടാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മ�
(േഹാ�ൽ, മാ�ാ�പറ�് )

49





ഭാഗം 3-1
െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�്

നിരീ�ണ�ൾ
3-1-1 �ഡ�്സ് അമിനി�ി െസ�ർ െക�ിടനിർ�ാണം –

ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ്
െസാൈസ�ി�് എ�ിേമ�ിൽ േകാൺ�േ�ർസ് േ�ാഫി�്
അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

51

3-1-2 ൈല�റി ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ്,
ൈല�റി െക�ിട�ിൽ 4 ലി�ിെ� നിർ�ാണം, �ാ���റി
ഓഫീസർമാ�െട കാബിൻ, സി�ിേ��് �ം ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ് അധികേജാലികൾ-പ�തി
നിർവഹണ�ിെല വീ�കൾ

52

3-1-3 സി��ി�് �ാ�ിന് �ലം വാ�ൽ - �ല�ിെ�
അതി�കൾ േപാ�ം നിർ�യി�ാെത�ം �ലം
സർവകലാശാല�െട ഉടമ�തയിലാ�ാെത�ം 1.36 േകാടി
�പ നൽകിയത് �മ�കാരമ�.

60

3-1-4 മാ�ാ�്പറ�് കാ�സ് - കായികവിദ�ാഭ�ാസ
പഠനവ��ിൽ ഫി�്നസ് െസ�ർ നിർ�ാണം -� ജി സി
േ�ാർട്സ് �ാ�് വിനിേയാഗി��തിെല കാലതാമസം.

62

3-1-5 െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടനിർ�ാണം - നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�് സർവകലാശാല�് ൈകമാ��തിന് �ൻപ്
തെ� നിർ�ാണൈവകല��ൾ പരിഹരി��തിന് 15
ല�ം �പ അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

63

3-1-6 പാലയാട് ക�ാ�സിെല ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി
െക�ിട�ിെ� അ����ണി-നിർ�ിതി േക��ിന്
അധികം നൽകിയ 69,509/- �പ ഈടാേ��താണ്.

65

3-1-7 മാന�വാടി കാ�സ് േലഡീസ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം
(വിമൻ െഫസിലി�ി െസ�ർ) -(Vertical extension of health
centre cum guest house)- മാേനജ്െമ�്
ചാർ�ൾെ�െട�� �ക�് നി�തി റി�വറി
നട�ിയതിനാൽ സർവകലാശാല��ായ ന�ം ₹24,515

66

3-1-8 സർ�കലാശാല �ാ���ിെ� ലംഘനം- �ലംമാറിേ�ായ
ജീവന�ാരെ� ഭവന നിർ�ാണ വാ� തിരി�് പിടി�ി�

67

3-1-9 ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ, ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ
ഓഫീസർ(FC&D) ത�ികയിെല അനധി�ത സംേയാജന�ം
െ�ാേമാഷ�ക�ം – സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം നിർേ�ശ��ം
ലംഘി�� തീ�മാന�ൾ - സർവകലാശാല�്
സാ��ിക ബാധ�ത

67

3-1-10 കരാർ ദിവസേവതനം അടി�ാന�ിൽ േജാലിെച��
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവിവര�ൾ

    ബ�. േകരള ഗവർ��െട 1995 നവംബർ 11 െല വി�ാപന�ി�െട �ഖ�ാപി�െ�� ക�ർ
സർ�കലാശാല, േകരള നിയമസഭ�െട 1996 െല 22-ാം നിയമ നിർ�ാണ�ി�െട
�ാപിതമായി. 1996 മാർ�് ര�ാം തീ�തി ഔേദ�ാഗികമായി നിലവിൽ വ�. മൾ�ി ക�ാ�സ്
സി�ം നിലനിൽ�� സർ�കലാശാല�െട ആ�ാന മ�ിരം ക�ർ േകാർ�േറഷനിൽ
ഉൾെ��� താവ�രയിലാണ്. �ാ���റി ഓഫീസർമാ�െട ഓഫീ�ക�ം ഭരണ വിഭാഗം,
അ�ാദമിക് വിഭാഗം, പരീ�ാ വിഭാഗം, ധനകാര� വിഭാഗം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം,
ൈല�റി �ട�ിയവ�ം ആ�ാന മ�ിര�ിലാണ് �വർ�ി��ത്.

    താവ�ര കാംപസി� �റെമ തലേ�രി, മാ�ാ�പറ�്, ധർ�ശാല, പ��ർ, നീേലശ�രം,
കാസർേഗാഡ്, മാന�വാടി എ�ിവിട�ളി�ം സർ�കലാശാല ക�ാ��കൾ �വർ�ി��.
ഇവയിൽ ആെക 28 പഠനവ��കൾ �വർ�ി���്. ഇ� �ടാെത 3 ക��ണി�ി
േകാേള�ക�ം 7 സ�ാ�യ �ാപന��ം (MBA-2, MCA-2, Teacher Education-3) സർ�കലാശാല
േനരി�് നട��. 9 സർ�ാർ േകാേള�കൾ, 12 എയിഡഡ് േകാേള�കൾ, 51 അൺ-എയിഡഡ്
േകാേള�കൾ, 8 ഓറിയ�ൽ ൈട�ിൽ േകാേള�കൾ, 15 െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ, 13 ടീ�ർ
െ�യിനിങ് േകാേള�കൾ, 2 എം.ബി.എ േകാേള�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട ആെക 110
�ാപന�ൾ സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�് �വർ�ി�വ��.

    1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമം, 1998 െല ക�ർ സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 1999
െല ക�ർ സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസ്, അ�ബ�മായി �റെ��വി� ൈബേലാകൾ,
കാലാകാല�ളിൽ ബാധകമായ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ�്
വിേധയമായാണ് സർ�കലാശാല �വർ�ി��ത്.

    െസന�്, സി�ിേ��് എ�ീ ഭരണ സമിതിക�ം ൈവസ് ചാൻസലർ, െ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ,
രജി�ാർ, പരീ�ാ കൺേ�ാളർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ എ�ീ �ാ���റി ഓഫീസർമാ�മാണ്
സർ�കലാശാല�െട ഭരണം നട��ത്. സർ�കലാശാല�െട ചാൻസലർ ബ�.േകരള ഗവർ�ർ
ആണ്. ഭരണ നിർ�ഹണ�ിന് സി�ിേ��ിെന സഹായി��തിനായി വിവിധ സി�ിേ��്
ഉപസമിതിക�ം ൈഫനാൻസ് ക�ി�ി, �ാനിങ് േബാർഡ് എ�ിവ�ം �വർ�ി�വ��.
അ�ാദമിക് വിഷയ�ളിൽ നയ�ൾ �പീകരി���ം േമൽേനാ�ം നട���ം അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽ, േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് എ�ീ സമിതികളാണ്.

    സർ�കലാശാല�െട ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ നിയ�ി��ത് �ാ���്, ഓർഡിനൻസ്
എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ �കാരമാണ്. �ാ���് 1998 �ം ഓർഡിനൻസ് 1999 �ം നിലവിൽ
വ�. �ാ���ിൽ േഭദഗതികൾ വ���തിന് സി�ിേ��ിന് അധികാര�െ��ി�ം അത്
നട�ിൽ വ���തിന് ചാൻസല�െട അ�മതി ആവശ�മാണ്. ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതി
വ���തിന് സി�ിേ��ിന് അധികാര��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�് അധികെ�ലവ്
ഉ�ാ�� ഓർഡിനൻസ് �റെ��വി��തിേനാ റ�ാ��തിേനാ സർ�ാറിെ� �ൻ��ി��
അ�മതി വാേ��താണ് (െസ�ൻ 40(3)- സർ�കലാശാല നിയമം).



    വളർ��െട പാതയി�� സർ�കലാശാല�് കാലാ��ത മാ��ൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�്
�ാ���ി�ം ഓർഡിനൻസി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ�േ����്. എ�ാൽ നിയമം
അ�ശാസി�� വിധ�ിൽ ഇ�കാരം േഭദഗതികൾ വ���തിന് സർ�കലാശാല�െട
ഭാഗ�നി�ം അലംഭാവം ഉ�ാ���്. നിലവി�� �ാ���ിെല�ം ഓർഡിനൻസിെല�ം
വ�വ�കൾ�് വി��മായി സി�ിേ��് തീ�മാന�ൾ എ����ം ആയത് നട�ാ���ം
��യിൽ െപ�ി��്. ജീവന�ാ�െട നിയമനം, ശ�ള െ�യിൽ, �േമാഷൻ, േയാഗ�തകൾ,
അ�ർസർ�കലാശാല �ലംമാ�ം എ�ീ വിഷയ�ളിൽ ഇ�രം വ�തിചലന�ൾ ��യിൽ
െപ�ി��്. നിയമം അ�ശാസി�� വിധ�ിൽ നയപരമായ തീ�മാന�ൾ എ���തിന് ഭരണ
സമിതികൾ ജാ�ത �ലർേ��താണ്. അ�േപാെലതെ� �തിയ �ാ���ക�ം
ഓർഡിനൻ�ക�ം ആവശ�ാ�സരണം ത�ാറാ��തി�ം അംഗീകാരം േന��തി�ം ��തൽ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

    2017-18 വാർഷിക കണ�കെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ റിേ�ാർ�് �റെ��വി�ി��ത്.
സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വരവ്-െചലവ് വിവര��ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി. ഇതി� �റെമ
െതരെ���െ�� ഏതാ�ം േമഖലകളിൽ �വർ�ന അവേലാകന�ം നട�ിയി��്. 

1-2   ബജ�്
    

ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമം വ��്-51, �ാ���് ചാപ്�ർ VII ഖ�ിക-10 എ�ിവ �കാരമാണ്
സർ�കലാശാല ബജ�് ത�ാറാ��ത്.

    �ൻ വർഷെ� യഥാർ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ, ���ിയ ബജ�് എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിലാണ് സർ�കലാശാല വ�ം വർഷെ� ബജ�് ത�ാറാ�ി വ��ത്. ഇത്
ധനകാര� ക�ി�ി പരിേശാധി�തി� േശഷം സിൻഡിേ��ിന് സമർ�ി�ക�ം സിൻഡിേ��്
വിശദീകരണ �റിേ�ാ��ടിയ െമേ�ാറാ�ം സഹിതം ബ�.ചാൻസലർ�് അംഗീകാര�ിന്
സമർ�ി�ക�ം െച��. ബ�. ചാൻസലർ അംഗീകരി� ബജ�ാണ് �ണിേവ�ി�ി ബജ�ായി
അറിയെ���ത്.

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക ബജ�് 23-12-2018 െല 2016.587 ന�ർ തീ�മാന
�കാരം സിൻഡിേ��് പാസാ�ക�ം ബ�.ചാൻസലർ ആയത് അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്
(GS3-464/2017 തീ�തി: 30-06-2017). ആയതിെ� സം�ഹം �വെട െകാ���.

��ിരി�്:         3436.64 ല�ം

വരവ്

േനാൺ-�ാൻ 6735.00 ല�ം
�ാൻ 3530.00 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 491.93 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1261.00 ല�ം
ആെക 12017.93 ല�ം
െമാ�ം വരവ് 15454.57 ല�ം



െചലവ്

േനാൺ-�ാൻ 6970.67 ല�ം
�ാൻ 6662.00 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 491.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1330.00 ല�ം
ആെക 15454.1 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 0.47 ല�ം
െമാ�ം െചലവ് 15454.57 ല�ം

���ിയ ബജ�്

    2017-18 വർഷെ� ���ിയ ബജ�് 27-12-2017 െല 2017.857 ന�ർ തീ�മാന �കാരം
സിൻഡിേ��് പാസാ�ിയി��്. ആയതിെ� സം�ഹം �വെട േചർ��.

��ിരി�്:     5144.66

വരവ്

േനാൺ-�ാൻ 7443.33 ല�ം
�ാൻ 2450.00 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 517.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1229.00 ല�ം
ആെക 11639.76ല�ം
ആെക വരവ് 16784.42 ല�ം

െചലവ്

േനാൺ-�ാൻ 7704.74 ല�ം
�ാൻ 3592.00 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 516.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1337.15 ല�ം
ആെക 13150.32 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 3634.10 ല�ം
ആെക 116784.42 ല�ം

    എ�ാൽ യഥാർ� വരവ്-െചല�കൾ യഥാ�മം 10333.30 ല�ം �പ�ം 10171.92 ല�ം
�പ�മാണ്.

         ബജ�ിൽ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ഏതാ�ം വ��കളിൽ ആരംഭി�ാനി�� പ�തികൾ
നട�വർഷം ആരംഭി�ി�ി� എ�് കാ��. 





ബജ�്
േകാഡ് ഇന�ൾ (പാർ�്-II �ാൻ) വകയി��ിയ

�ക
446-090 െസ�ർ േഫാർ കരിയർ ഡവലപ്െമ�് 1,00,000

456-090 എ�്�ൻഷൻെസ�ർ േഫാർ മാേനജ്െമ�്
�ഡീസ് 2,00,000

468-090 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഹി�ി 2,00,000
475-090 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ൈല�റി സയൻസ് 2,00,000

479-262 ഇ�ർ �ണിേവഴ് സി�ി െസ�ർ േഫാർ
ബേയാസയൻസ് 1,00,00,000

480-262 ഇ�ർ നാഷണൽ & ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ ബേയാളജി 75,00,000

    സർ�കലാശാല നിയമ�ളിേല�ം േകരള ബജ�് മാന�ലിേല�ം വ�വ�കൾ���തമായാണ്
ബജ�് �പീകരി��ത്. ബജ�് �പീകരി�് സാ��ിക നിയ�ണം ഫല�ദമാ��ത്
അതാത് സാ��ിക വർഷെ� ഡിസംബർ മാസം വെര�� യഥാർ� വരവ്-െചലവ്
കണ�കൾ ആധാരമാ�ിയാണ്. എ�ാൽ േശഷി�� ��് മാസ�ളിൽ ഫീസ് വർ�നവ്
�ല�ം മ�ം വരവിന�ി�ം പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് ആക�ികമായി
െചലവിന�ി���ാ�� വർ�ന�കൾ ബജ�ിൽ �തിഫലി�ാറി�. അ�ര�ി�� െചറിയ
മാ��െളാഴി�ാൽ തീർ�ം യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട�� ബജ�ാണ് �പീകരി�ത്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക
    ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന് �േത�ക അ�ൗ�ിങ്
ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�. ടാലി േസാ�് െവയറിെ� സഹായേ�ാെടയാണ് നിലവിൽ വാർഷിക
കണ�കൾ ത�ാറാ�ിവ��ത്. ഡബിൾ എൻ�ി അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ിലാണ്
കണ�കൾ ത�ാറാ��ത് എ�് സർ�കലാശാല അവകാശെ���െ��ി�ം വാർഷിക
കണ�കേളാെടാ�ം സമർ�ിേ�� അടി�ാന േരഖകളായ ഇൻകം&എ�്പ�ി�ർ േ��്െമ�്,
ബാലൻസ് ഷീ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�ി�.

    ഇ��യിെല എ�ാ സർ�കലാശാലകൾ�ം ബാധകമാ�ാ�� അ�വൽ അടി�ാന�ി��
ഡബിൾ എൻ�ി കണ�ക�െട േസാ� ് െവയർ മാ�ക േക� മാനവ വിഭവേശഷി വ��് 2013 ൽ
എ�ാ സം�ാന�ൾ�ം അയ�ി��. ഇതിൻേമൽ 24-10-2013 ൽ സം�ാന സർ�ാർ
സർ�കലാശാലക�െട അഭി�ായം േത�ക��ായി (ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� (െക)22882/
െക.3/ഉ.വി ന�ർ ക�് ). േക� മാനവവിഭവേശഷി വ��് ത�ാറാ�ിയ അ�ൗ�ിംഗ് മാ�ക
സംബ�ി� ക�ർ സർ�കലാശാല�െട നിർേ�ശ�ൾ 28-12-2013 ൽ തെ� സർ�ാറിന്
അയ�ി��. എ�ാൽ �ടർനടപടികൾ ഒ�ംതെ� സർ�ാറിെ� ഭാഗ�നിേ�ാ
സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നിേ�ാ ഉ�ായി�ി�. സർ�കലാശാല ആരംഭം �ത��
ആ�ിക�െട�ം ബാധ�തക�െട�ം �ല�ം കണ�ാ�ാ�തിനാലാണ് ബാലൻസ് ഷീ�ം ഇൻകം &
എ�്പ�ി�ർ േ��്െമ�ം ത�ാറാ�ാൻ സാധി�ാ�ത് എ�് സർ�കലാശാല അറിയി�ി��്.
�ല�ം കണ�ാ��ത് സംബ�ി�് സർ�ാരിൽനി�ം നിർേ�ശം കാ�ിരി�കയാണ് എ�ം
അറിയി�ി��്.

    അ�ർ�മായ�ം നിയതമായ ച��കാരമ�ാെത�ം കണ�കൾ ത�ാറാ�� നടപടി
ഒഴിവാേ��താണ്. സർ�കലാശാല�െട യഥാർ� സാ��ിക �ിതി ഈ കണ�കളി�െട



െവളിവാ��മി�. ആയതിനാൽ കണ�കൾ ത�ാറാ��ത് സംബ�ി�് ച��ൾ
ഉ�ാേ��ത് അനിവാര�മാണ്. ആ�ി/ബാധ�ത �ല�നിർ�യം സംബ�ി�ം സർ�കലാശാല
ഭരണസമിതി തീ�മാനെമ��് സമയബ�ിതമായി നട�ാേ��താണ്.

    സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക�െട ഹാർഡ് േകാ�ി
ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 14-08-2018 തീ�തിയിെല ഫിൻ/എഫ് എ1/1420/അ�ൗ�്സ്/2017-18
ന�ർ ക� �േഖന�ം േസാ�് േകാ�ി 14-09-2018 െല ഫിൻ/എഫ്.എ1/1421/അ�ൗ�്സ്/2017-
18 ന�ർ ക� �കാര�ം ഓഡി�ി� ലഭ�മാ�ി. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്
നിയമ�ിെല 9(i) വ��് �കാരം 2017-18 െല വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സമർ�ിേ�� സമയ
പരിധി 31-07-2018 ആയി��െവ�ി�ം ര�ാ� ൈവകി 14-08-2018 നാണ് വാർഷിക കണ�കൾ
ഓഡി�ിന് സമർ�ി�ി��ത്. 10-08-2018 െല 2018.654 ന�ർ തീ�മാന �കാരം ധനകാര� പ�ിക
സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�ി��്.

2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതിെല അപാക�ൾ

    2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ
പറ�� അപാക�ൾ കെ��ിയി��്.

(1) അ�ൗ�ിങ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�.

    സർ�കലാശാല ആരംഭം �ത�� ആ�ിക�െട�ം ബാധ�തക�െട�ം �ല�നിർ�യം
നട��തി�� മാനദ��ൾ ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ സർ�കലാശാല�െട ആ�ി/
ബാധ�തക�െട ��ിരി�് (ഓ�ണിംഗ് ബാലൻസ് ) ത�ാറാ�ാൻ സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�.
ആയതിനാൽ ഇൻകം ആ�് എ�്പ�ി�ർ േ��്െമ�്, ബാലൻസ് ഷീ�് എ�ിവ
ത�ാറാ�ാെതയാണ് വാർഷിക വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ത�ാറാ��ത്. �ടാെത കണ�കൾ
ത�ാറാ��തിന് ഏകീ�തമായ ച��ൾ �പീകരി�ി�മി�.

(2) ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�.

    സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� പഠന വ��കൾ, സ�ാ�യ �ാപന�ൾ, മ�് െസ��കൾ,
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ, എ�ിവിട�ളിൽനി�� വിവിധ ഫീസിന��െട ഡിമാ�്,
കള�ൻ, ബാലൻസ് (ഡി.സി.ബി) പ�ിക സമാഹരി�് സർ�കലാശാല ഒ� കൺേസാളിേഡ�ഡ്
ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�. ചില പഠന വ��ക�െട ഡി.സി.ബി പ�ിക
സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയതിൽ �ർ�വിവര�ൾ ഉൾെ���ിയി�ി�. വിവിധ ഫീസിന�ൾ
േവർതിരി�് കാണി�ി�ി� (ട�ഷൻ ഫീ, �ഡ�്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
ഫീ �തലായവ). ശരിയായ ഡിമാ�് �ക കണ�ാ�ാെത കള�ൻ �ക തെ� ഡിമാ�ായി
കാണി� ഡി.സി.ബി യാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്.

    സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� ��വൻ പഠന വ��കൾ, െസ��കൾ സ�ാ�യ �ാപന�ൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം ഡി.സി.ബി പ�ികകൾ സമാഹരി�് വിവിധ ഫീസിന�ൾ േവർതിരി�്
കാണി�െകാ�� ഒ� കൺേസാളിേഡ�ഡ് ഡി.സി.ബി പ�ിക സർ�കലാശാല
ത�ാറാേ��താണ്. ഇതിൽ ലഭ�മാകാ�� ഇ-�ാ�് അട��� �കകൾ ബാലൻസായി



ഉ�ാകണം. അേതാെടാ�ം ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിൽ
നി�ം സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാേക� വിവിധ ഇന�ളി�ളള ഇ �ാ�് �കകൾ, േകാ�്
അഫിലിേയഷൻ ഫീ എ�ിവ സംബ�ി� ഡി.സി.ബി �ം ത�ാറാേ��താണ്.

(3) െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസിന് െഡബ്�് സ്, െഡേ�ാസി�് & അഡ�ാൻസ്
ഭാഗ�് �േത�ക ശീർഷം അ�വദി�ത്.

    െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസിനായി �േത�ക ശീർഷം സർ�കലാശാല അ�വദി�ി��്. വാർഷിക
കണ�ക�െട ഭാഗം-IV ൽ ഋണശീർഷ കണ�കളിലാണ് ഇവ ഉൾെ���ിയിരി��ത്. 832-905
എ� െഹഡിൽ നി�ം െചലവഴി�ക�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം തിരിെക
ഈടാ�േ�ാൾ 608-905 െഹഡിൽ വരവായി ഉൾെ���ക�മാണ് െച��ത് എ�ാൽ
െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസിന് �േത�ക െഹ ഡ് അ�വദി�ാെത ഈ ഇന�ി�� െചലവ് 001-
�ാഫ് സാലറി, 002-�ാഫ് സാലറി (അ��ാപകർ) എ�ീ െഹ�കളിൽ നി�ം
നിർവഹിേ��താണ്.

(4) സർ�കലാശാല വ��കൾ/െസ��കൾ എ�ിവ�െട വ�മാനം

വാർഷിക കണ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

    സർ�കലാശാല വ��കൾ/െസ��ക�െട 31-03-2018 െല നീ�ിയിരി�ായി 1,87,26,486/-
�പ�െട വിശദാംശ�ൾ വാർഷിക കണ�ിൽ അ�ബ�മായി ഉൾെ���ിയി��്. 2017-18 െല
വാർഷിക കണ�കളിൽ േപജ്-77 ൽ ഓേരാ വ��്/ െസ��ക�െട�ം േ�ാസിങ് ബാലൻസ്
േ��്െമ�് ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം ആയത് വാർഷിക കണ�ക�െട േ�ാസിങ് ബാലൻസിൽ
ഉൾെ���ി�ാ��ി�. മാ�മ� വ��ക�െട േ�ാസിങ് ബാലൻസായി പാസ്��്
ബാലൻസാണ് ഉൾെ���ിയി��ത്. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട യഥാർ� സാ��ിക
�ിതി വാർഷിക കണ�കളിൽ �തിഫലി��ി�. യഥാർ� ബാലൻസ് അറി��തിനായി
കാഷ് ��് ബാലൻസ് ഉൾെ��േ���ം അവ പാസ് ��മായി അ�ര�നം നട�ി
വാർഷിക കണ�ിെ� ഭാഗമാേ���മാണ്.

(5) െചയർ/എൻേഡാവ്െമ�് പലിശ �കകൾ വാർഷിക കണ�കളിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

    െചയർ/എൻേഡാവ്െമ�് ഇന�ിൽ 2017-18 വർഷ�ിൽ 30,87,141/- �പ ��ിരി��്.
ആയത് ജി�ാ �ഷറി, എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ �ാ�് എ�ിവിട�ളിലായി
�ിരനിേ�പമായാണ് ��ി�ി��ത്. 2017-18 ൽ �തിയ എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഒ�ം
ലഭി�ി�ി�. 2017-18 വർഷെ� ധനകാര�പ�ിക �കാരം (േപജ് നം.12 െല െഹഡ് 504-300)
പലിശയിന�ിൽ 36,000/- �പ വര��്. േപജ് നം.60 െല െഹഡ് 704-300 �കാരം 4,02,070/-
�പ െചല�ം ഉ�്. എ�ാൽ വരവ് സംബ�ി� ശരിയായ കണ�് സർ�കലാശാല
��ി��ി� (ബാരി�ർ  എം.െക.ന��ാർ എൻേഡാവ്െമ�ിെ� കീഴിൽ 10 ല�ം �പ�െട
�ിരനിേ�പം ��് വർഷം �ർ�ിയായത് 19-05-2017 ൽ ആണ്. ആയതിെ� പലിശ



അ�ൗ�ിൽ വ�ി�ി� എ�് കാ��. സർ�കലാശാല ��ി�� എൻേഡാവ്െമ�്
രജി�റിൽ ഇ� സംബ�ി� വിവര�െളാ�ം തെ� വ��മാ�ിയി�ി�).

(6) ൈബ�ിങ് ചാർജ് - െചല�ശീർഷ�ിൽ മാ�ം

    ൈബ�ിങ് ചാർജിന�ിെല െചലവ് നിർ�ഹി��തിനായി “040” എ� െഹഡ്
അ�വദി�ി�െ��ി�ം 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ പരീ�ാ വിഭാഗ�ിൽ ൈബ�ിങ്
ചാർജിന�ി�� െചലവ് “033” എ� െഹഡിൽനി�മാണ് നിർ�ഹി�ി��ത് (വൗചർ നം. 398
- ₹68,482/- ; വൗചർ നം. 1312 - ₹61,779/-).

(7) �ണിേവ�ി�ി െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ നി�� വരവ് - �േത�കം

െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് �പീകരി�ി�ി�.

വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ലഭി�� ആ�വൽ സബ്�ിപ്ഷൻ ചാർജ്, ൈഫൻ, താത്കാലിക
രജിേ�ഷ�� ചാർജ്, േഫാേ�ാേകാ�ി ചാർജ് എ�ിവയാണ് െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ
നി��� വര�കൾ. ഇവെയ�ാം േചർ�് "106-003 �ണിേവ�ി�ി െസൻ�ൽ ൈല�റി" എ� ഒ�
െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് വരവ് വ��ത്. തൻ�ലം ഇനം തിരി�� വരവ് പരിേശാധി�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ഓേരാ ഇന�ി�ം �േത�കം െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് �പീകരിേ��താണ്.

1-4   ധനസഹായം
    സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം വിവിധ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭി�
ധനസഹായ��െട വിവരം �വെട െകാ���. താെഴ പറ�� �ാപന�ളാണ് തൻവർഷം
ധനസഹായം നൽകിയത്.

1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �സ ധനസഹായം

4. �.ജി.സി ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം



1.4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽനി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

    2017-18 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 32,32,65,000 �പ സർവകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക

വര�
േചർ�
തീയതി

�ഷറി/
ബാ�്

1 GO(Rt)No.726/17/H.Edn
dt.18.04.17 2,69,38,750 28.04.17

ജി�ാ
�ഷറി,
ക�ർ

2 GO(Rt)No.918/17/H.Edn
dt.22.05.17 2,69,38,750 31.05.17 -ടി-

3 GO(Rt)No.1129/17/H.Edn
dt.17.06.17 2,69,38,750 29.06.17 -ടി-

4 GO(Rt)No.1355/17/H.Edn
dt.18.07.17 2,69,38,750 28.07.17 -ടി-

5 GO(Rt)No.1510/17/H.Edn
dt.10.08.17 2,69,38,750 26.08.17 -ടി-

6 GO(Rt)No.1700/17/H.Edn
dt.25.09.17 2,69,38,750 27.09.17 -ടി-

7 GO(Rt)No.1932/17/H.Edn
dt.25.10.17 2,69,38,750 01.11.17 -ടി-

8 GO(Rt)No.2109/17/H.Edn
dt.21.11.17 2,69,38,750 30.11.17 -ടി-

9 GO(Rt)No.2346/17/H.Edn
dt.27.12.17 2,69,38,750 30.12.17 -ടി-

10 GO(Rt)No.198/18/H.Edn
dt.29.01.18 2,69,38,750 30.01.18 -ടി-

11 GO(Rt)No.347/18/H.Edn
dt.22.02.18 2,69,38,750 22.02.18 -ടി-

12 GO(Rt)No.557/18/H.Edn
dt.24.03.18 2,69,38,750 26.03.18 -ടി-

ആെക 32,32,65,000

    ഇതിന് �റെമ അഡിഷനൽ േനാൺ �ാൻ �ാ�ായി GO(Rt)No.557/18/H.Edn dt.24.03.18
�കാരം 2,00,00,000 �പ അ�വദി�ക�ം 28.03.2018 ന് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ വരവ്
െവ�ക�ം െചെ��ി�ം 31.03.2018 ന് ഈ �ക സർ�ാർ തിരിെ���.



1.4.2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

    

2017-18 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 11,00,00,000 �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

പാദ
വർഷം

സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം./

തീയതി
�ക

െചലാൻ
നം./

തീയതി
�ഷറി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലപരിധി

I GO(Rt)No.
1038/2017/
H.Edn
dt.06.06.17

5,00,00,000 28.07.17 ജി�ാ
�ഷറി,
ക�ർ

-- 31.03.2018

II GO(Rt)No.
264/2017/
H.Edn dt.13.02.17

6,00,00,000 31.03.2018 -ടി- -- -ടി-

ആെക 11,00,00,000

    2017-18 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 11,00,00,000 �പ സർവകലാശാല�്
ലഭി�ി�െ��ി�ം �ൻ വർഷ നീ�ിയിരി�ൾെ�െട തൻ വർഷം െചലവഴി�ാൻ
അവേശഷി�ി�� പ�തി �ാ�ിൽ നി�ം 2017-18 വർഷം 26,02,13,038 �പ സർ�ാർ
തിരിെ���ി��്.

1.4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

    

തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ 2,22,86,806�പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. ഇനം

ഉ�രവ്
നം./

തീയതി
�ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി /
ബാ�്

പ�തി
/

�േത�ക
ഉേദ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1 പ�തി
�ാ�് --ഇ�--

2

െഫേലാ
ഷി�്/
േ�ാളർ
ഷി�്

No. F 17-
53/1998
(SA-I)
31-03-
2017

1,46,35,627 25-08-
17

SBI
താവ�ര
�ാ�്

െജ.
ആർ.
എഫ്

31-03-2018

No. F
30-

99/2015
(SA-II)
12-02-
2018

15,26,073 16-03-
18 -ടി- റിസർ�്

�ാ�് 31-03-2018

ലഭ�മ� 1,00,000 03-04-
17 -ടി- -- --



ആെക 1,62,61,700

3

�.ജി.സി
–
എ�്.ആർ.
ഡി.സി

F. No.
33-

31/2017
(HRDC),
19-12-
2017

45,60,000 12-01-18
SBI

താവ�ര
�ാ�്

എ�്.
ആർ.ഡി.
സി�്
േവ�ി
��
�ാ�്

31-03-20189,60,000 03-02-
18 -ടി-

4,80,000 01-02-
18 -ടി-

60,00,000

4
മ��വ

ലഭ�മ� 11,053 25-08-
17 -ടി- -- --

-ടി- 14,053 02-02-
18 -ടി- -- --

ആെക 25,106
െമാ�ം 2,22,86,806 -- -- -- --

1.4.4 �സ ധനസഹായം

�മ
നം. ഇനം

ഉ�രവ്
നം./

തീയതി
�ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി
/ ബാ�്

പ�തി
/

�േത�ക
ഉേദ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1 �സ
ധനസഹായം ഇ� 10,00,00,000 26-09-

17

SBI
സൗ�്
ബസാർ
�ാ�്

-- --

ആെക 10,00,00,000 -- -- -- --

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

�മ
നം.

ഇനം/
ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി

ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി /
ബാ�്

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1
എൻ.എസ്.
എഎസ്.

�ാ�്

എ2-492/17/
എൻ.

എസ്.എസ്
തീ�തി: 10-08-17

(സം�ാന
എൻ.എസ്. എസ്

ഓഫീസർ)

9,57,000

11-08-
2017

SBI
സൗ�്
ബസാർ,
ക�ർ

റ�ലർ
�ാ�്

31-03-2018
16,65,000

െ�
ഷ�ൽ

േകാ�ിങ്
േ�ാ�ാം

ആെക 26,22,000

ി ർ ്



2 റിേസർ�്
െ�ാജ
�കൾ

(ഡി�ാർ�്
െമ�കൾ)

--ഇ�--

3 ഇൻഡി
വിഡ�ൽ
റിേസർ�്
െ�ാജ
�കൾ

ലഭ�മ� 8,00,000 03-04-
17

SBI
താവ�ര
�ാ�്

-- --

ലഭ�മ� 3,59,578 25-04-
17 -ടി- -- --

No.1562/ 2016
KSCSTE 29-03-17 22,69,800 25-04-

17 -ടി- -- --

ലഭ�മ� 1,14,898 22-06-
18 -ടി- -- --

-ടി- 1,07,281 22-06-
17 -ടി- -- --

-ടി- 2,80,000 31-10-17 -ടി- -- --

-ടി- 58,549 27-06-
17 -ടി- -- --

-ടി- 93,654 21-07-
17 -ടി- -- --

-ടി- 5,20,000 31-08-
17 -ടി- -- --

-ടി- 1,50,000 31-08-
17 -ടി- -- --

-ടി- 4,99,934 14-09-
17 -ടി- -- --

-ടി- 6,51,688 15-09-
17 -ടി- -- --

-ടി- 8,00,000 30-11-17 -ടി- -- --

-ടി- 1,00,000 16-02-
18 -ടി- -- --

No. F 5-230/
2014

(HRP) 30-06-17
UGC

2,74,400 31-03-
18 -ടി- -- --

ആെക 70,79,782
4 േക�

സർ�ാ
രിൽ

നി��
െഫേലാ
ഷി�്

3,89,160 17-06-
17

SBI
താവ�ര
�ാ�്

-- --

DST/ INSPIRE
felloship/ 2015 IF
150430 dt.12-10-

17

3,80,000 30-12-
17 -ടി- Inspire

Felloship

ആെക 7,69,160
5 സം�ാന

സർ�ാ
രിൽ
ി

1,90,000 25-04-
17

SBI
താവ�ര
�ാ�്

�ീം --



നി��
െഫേലാ
ഷി�്

4,07,910 26-04-
17

-ടി- െഫേലാ
ഷി�്

--

4,11,748 26-04-
17 -ടി- -ടി- --

2,36,600 26-04-
17 -ടി- -ടി- --

20,000 10-05-
17 -ടി- -ടി- --

3,36,800 08-06-
17 -ടി- -ടി- --

ആെക 16,03,058

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ

    തൻവർഷം അ�വദി� വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻ

സി�െട
ഉ�രവ്

നം./
തീയതി

ലഭി�
ധന

സഹായം

വിനിേയാ
ഗി� �ക ഉേ�ശ�ം

വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം
നം./ തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1 UGC
No.F5/230/
2014(HRP)

Dt.
13-06-2017

8,83,470 8,83,470 Thulunad
& Thulu
language

– A
Comphre
hensive
analysis
project
Expendi

ture.

KSA/KNU/
U4/305/18

Dt. 11-10-2018

--

01-07-2015
to 30-06-

2018

1-6   തന� വരുമാനം (OWN FUND)
    സർ�കലാശാല�െട തനത് വ�മാനം (േനാൺ-�ാൻ വരവ് ) �ധാനമാ�ം പരീ�ാ ഫീസ്
വര�കൾ, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�� വര�കൾ, ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷ�മായി
ബ�െ�� ഫീസ് വര�കൾ (േകാ�് അഫിലിേയഷൻ, �ഡ�്സ് അഫിലിേയഷൻ, അേപ�ാ
ഫീ�കൾ, സർ�ിഫി��ി�� ഫീ�കൾ �തലായവ), ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് പലിശയിന�ി��
വരവ്, വിവിധ പഠന വ��കൾ, സ�ാ�യ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ നി�� വര�കൾ,
പരീ��മായി ബ�െ�� മ�് വര�കൾ �ട�ിയവയാണ്. 2017-18 വർഷം ഈ ഇന�ിൽ ആെക
464176503 �പ ലഭി�ി��്. ഇത് ആെക വരവിെ� 44.92% വ��.

ഇനം വരവ് ശതമാനം
പരീ�ാ ഫീ�കൾ 173101560 37.29

ി ി ി



വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം 64714191 13.94
ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ�കൾ 63334551 13.64
ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് (Interest) 56531887 12.18
പഠനവ��കൾ 38078320 8.20
സ�ാ�യ �ാപന�ൾ 28183229 6.10
പരീ��മായി ബ�െ�� മ�്
ഫീ�കൾ 16642697 3.58

േനാൺ അ�ാദമിക് വ��കൾ 12412065 2.67
പലവക 7216573 1.55
ക��ണി�് േകാേളജ്/ ഫാഷൻ
ഡിൈസനിംഗ് 3961430 0.85

ആെക 464176503



�ൻ വർഷ�െള അേപ�ി�് തനത് വ�മാന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം വർ�നവ്
ഉ�ായി��്.

വർഷം �ക
2015-16 327962400
2016-17 364372858
2017-18 464176503

    േമൽ പറ� �കാരം 2016-17 വർഷം 11% �ം 2017-18 ൽ 27% �ം തനത് വ�മാന�ിൽ
വർ�നവ് ഉ�ായി��്. 11-01-2017 െല EGI-1/Exam Fee revision/2016 ഉ�രവ് �കാരം 09-01-2017
�ാബല��ിൽ പരീ�ാ ഫീസ് വർ�ി�ി�ക��ായി ആയതിനാൽ 2017-18 വർഷം പരീ�ാ
ഫീസ് ഇന�ി�ം അ� വഴി തനത് വ�മാന�ി�ം കാര�മായ വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

    തനത് വ�മാന�ം സം�ാന സർ�ാർ �ാ�ം ഉൾെ���താണ് സർ�കലാശാല�െട ആെക
േനാൺ-�ാൻ വരവ്. ആയത് 2017-18 ൽ 787441503 �പയാണ്.

1-7   ക��ർ സർ�കലാശായുെട വരവുെചലവുകൾ -
അവേലാകനം

    േക�/സം�ാന സർ�ാ�കളിൽനി�ം, �.ജി.സി �ട�ിയ മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം
ലഭി�� �ാ�കളാണ് �ധാനമാ�ം സർ�കലാശാല�െട അ�ാദമിക് ഗേവഷണ
�വർ�ന�ൾ�ം �ലധന ആ�ികൾ ആർജി��തി�ം വിനിേയാഗി��ത്. വിവിധതരം
ഫീ�കളി�െട�ം മ�ം ലഭി�� തനത് വ�മാനം, സം�ാന സർ�ാറിെ� േനാൺ-�ാൻ �ാ�്
എ�ിവ ഭരണ െചല�കൾ�ം വിനിേയാഗി��. ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2017-18
സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചല�ക�െട വിശദ വിവര�ൾ താെഴ െകാ���.

വരവ് െചലവ്
േനാൺ-�ാൻ

സർ� കലാശാ
ല�െട തനത്

വ�മാനം
46,41,76,503

78,74,41,503

58,90,16,137
(17 േകാടി �പ െപൻഷൻ ഫ�ിൽ

�ിരനിേ�പം നട�ിയത് �റ�് )സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�് 32,32,65,000

�ാൻ
സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�്
11,00,00,000

21,27,24,133

സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�്
10,93,42,754

12,61,64,830

�.ജി.സി �ാ�് 7,30,736 �.ജി.സി
�ാ�് 1,68,22,076

മ�് ഏജൻ
സികൾ (RUSA

�ാ�് ) 10,19,93,397

മ�്
ഏജൻ സികൾ --

ർ ർ ് ് ( ൽ ് ് )



ഇയർമാർ�്ഡ് (െ�ഷ�ൽ ഫ�്സ് )

സം�ാന
സർ�ാർ �ാ�് 16,03,058

3,47,09,159

സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�്
15,88,451

3,27,30,449

േക�
സർ�ാർ �ാ�് 7,69,160

േക�
സർ�ാർ

�ാ�്
11,48,430

�.ജി.സി �ാ�് 2,22,86,806 �.ജി.സി
�ാ�് 1,93,29,684

മ�് ഏജൻസി
കളിൽ നി��

�ാ�്
71,15,782

മ�് ഏജൻസി
കളിൽ

നി�� �ാ�്
78,52,407

എൻ.എസ്.
എസ് �ാ�് 29,34,353

എൻ.എസ്
.എസ് �ാ�് 28,11,477

െഡബ്�്സ്, െഡേ�ാസി�്സ്, അഡ�ാൻസസ്

െഡബ്�്സ്, െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാൻസസ് 10,84,55,316

െഡബ്�്സ്,
െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാൻസസ്

11,90,67,986

ആെക 114,33,30,111 ആെക 86,69,79,402

വര�

    

െചല�



    േനാൺ-�ാൻ ഇന�ിൽ സർ�കലാശാല�െട തന�വ�മാനമായി 2017-18 വർഷം
46,41,76,503/- �പ ലഭി�ി��്. വിവിധ ഇന�ളിൽ പിരിെ���� ഫീ�കളാണ്
സർ�കലാശാല�െട തന� വ�മാന�ിൽ �ധാന പ�് വഹി��ത്. �ിര നിേ�പ�ളി��
പലിശ�ം സർ�കലാശാല െസ��കളിൽനി�� വര�ക�മാണ് തന� വ�മാന�ിെല മ�്
�ധാന ഇന�ൾ. 2016-17 വർഷേ��ാൾ തന� വ�മാന�ിൽ 14.79 ശതമാന�ിെ�
വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

    �ിര ജീവന�ാർ�ം കരാർ ജീവന�ാർ��� ശ�ള വിതരണ�ിനായി തൻ വർഷം
37,85,26,700/- �പ െചലവഴി�ി��്. െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ വിതരണം െച��തിനായി
6,88,58,453/- �പ െചലവഴി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട േനാൺ-�ാൻ വ�മാന�ിെ� 57%
വ�ം ഈ െചല�കൾ.

    പരീ�ാ െചല�കൾ, കറ�് ചാർജ്, േ�ഷനറി/�ി�ിങ്, സിംഗിൾ വിേ�ാ അ�ിഷൻ,
െകമി�ൽസ് & �ാസ് െവേയർസ് വാ�ൽ, യാ�ാ ബ�, വാഹന െമയി�നൻസ്, റിേസർ�്
േ�ാളർഷി�് (േനാൺ �.ജി.സി), ഒ.ഇ&എം, ഓഡി�് ചാർജ് എ�ിവയാണ് േനാൺ-�ാൻ
ഇന�ി�� മ�് �ധാന െചല�കൾ. ഇതി� �റെമ 17 േകാടി �പ സർ�കലാശാല െപൻഷൻ
ഫ�ിൽ തൻ വർഷം �ിര നിേ�പം നട�ിയി��്.

    �മി വാ��തി�ം മരാമ�് പണികൾ�മായാണ് പ�തിയിന�ിൽ ��തൽ �ക
െചലവഴി�ിരി��ത്. ഇതിനായി 10,78,86,009/- �പ തൻ വർഷം പ�തിയിന�ിൽ
െചലവഴി�ി��്. പ�തിയിന�ിെല �ധാന െചല�ക�െട വിവര�ൾ താെഴ െകാ���.

ഇനം െചലവ് (₹)
�മി വാ�ൽ 1,36,05,220
മരാമ�് പണികൾ 9,42,80,789
��് വാ�ൽ 51,02,254
ഫർണി�ർ വാ�ൽ 30,72,069
റിസർ�്
െഫേലാഷി�്

25,50,468



െസൻ�ൽ ൈല�റി
േമാേഡൈണേസഷൻ 25,00,000

മ��വ 50,54,030
ആെക 126164830



    പ�തിയിന�ിൽ �സ(RUSA)യിൽ നി�� �ാ�ായി 10,00,00,000/-�പ 26-09-2017 ന്
ലഭി�ി��്. േമൽ �ക�െട പലിശയിന�ിൽ 19,93,397/- �പ�ം തൻവർഷം വര��്. എ�ാൽ
2017-18 ൽ േമൽ ഫ�ിൽനി�് �കെയാ�ംതെ� െചലവഴി�ി�ി�.

1-8   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ/ െചയറുകൾ
�മ
നം.

എൻേഡാവ്
െമ�ിെ� േപര്/

ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�് നം./

തീ�തി
�ക പലിശ

നിര�്
കാലാ
വധി റിമാർ�്

1 െഹർ�ൻ
െഹേ�

�ണിേവ�ി�ി
എൻേഡാവ്

െമ�്

36874609205
(എസ്.ബി.ഐ

സൗ�് ബസാർ
�ാ�് )

2,78,366 6.25 5
വർഷം

2 ബാരി�ർ
എം.െക.ന��ാർ

െചയർ

799010500253528

14-11-2017
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

10,00,000 8.5 3
വർഷം

27803

30-10-2015
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

5,00,000 9 10
വർഷം

3 ഇ.െക.നായനാർ
െചയർ േഫാർ
പാർലെമ�റി

അഫേയ�്

23996

28-09-2013
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

8,00,000 8.5 5
വർഷം

26-09-18
തീ�തിയിൽ

(നം.
799010500510012)
�ന:നിേ�പി�.

4 പി.പി.ല�ണൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

36814263925

26-04-2017
(എസ്.ബി.ഐ

് ർ

1,08,775 6.9 1
വർഷം



സൗ�് ബസാർ
�ാ�് )

5 �ധാ��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

27804

30-10-2015
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

1,50,000 9 5
വർഷം

27770

21-10-2015
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

1,50,000 9 5
വർഷം

28102

22-12-2015
(ജി�ാ �ഷറി,

ക�ർ)

1,00,000 9 5
വർഷം

ആെക 30,87,141

1-9   സർ�കലാശാലയുെട കീഴിലു� പഠന
വകു��കൾ
    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ കാസർേഗാഡ്, നീേലശ�രം, പ��ർ, മാ�ാ�പറ�്,
പാലയാട്, മാന�വാടി എ�ീ �ല�ളിലായി 6 പഠനേക���ം അവ�െട കീഴിൽ താെഴ
പറ�ം �കാരം 28 പഠന വ��ക�ം �വർ�ി���്. പഠനേക��ിെ� േമധാവി ക�ാ�സ്
ഡയറ�റാണ്. എ�ാ പഠന വ��ക�െട�ം 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം
നട�ിയി���ം റിേ�ാർ�് �റെ��വി�ി���മാണ്. വിവിധ പഠനേക��ൾ സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. പഠനവ��് �ട�ിയ

വർഷം
അ�വദി�

സീ�്
2017-18 െല
അ�ിഷൻ

വ��്
തലവൻ

�ിരം/
താത്കാലികം

േഡാ. പി.െക.രാജൻ െമേ�ാറിയൽ ക�ാ�സ്, നീേലശ�രം

1 മലയാളം
പഠനവ��് 2002 35 34 �ിരം

2
േമാളിക�ലാർ
ബേയാളജി
പഠനവ��്

2008 20 20 �ിരം

3 ഹി�ി പഠനവ��് 2008 25 12 താത്കാലികം

ി ീർ ് ർ



സ�ാമി ആന�തീർ� ക�ാ�സ്, പ��ർ

1
പ�യർ &അൈ�ഡ്
ഫിസി�്
പഠനവ��്

2003 20 20 �ിരം

2 രസത�
പഠനവ��് 2002 17 17 �ിരം

3 �മിശാ�
പഠനവ��് 2003 18 20 �ിരം

4 സംഗീത
പഠനവ��് 2002 10 6 �ിരം

നാേനാ സയൻസ് എ� േപരിൽ ഒ� പഠന വ��് �വർ�ി��െ��ി�ം
ഇവിെട േകാ�കെളാ�ം നട�െ���ി�. കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സിൽ
�വർ�ി�� ക�ഡ വ��ിൽ അംഗീകരി� അധ�ാപക ത�ികകളി�.

മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

1 കായിക
പഠനവ��് 2001

BP Ed. -35

MP Ed.-35

35

42
�ിരം

2 വിവരസാേ�തിക
വിദ� പഠനവ��് 2000

MCA - 35

MCA LE -35

37

30
�ിരം

3 ഗണിതശാ�
പഠനവ��് 2008 20 18 �ിരം

4 �ാ�ി�ി�്
പഠനവ��് 2008 25 22 �ിരം

5
ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ്
പഠനവ��്

2006 20 20 �ിരം

6 �ഡ് െടേ�ാളജി
പഠനവ��് 2007 25 24 താത്കാലികം

7

മാസ് 
ക��ണിേ�ഷൻ
& േജണലിസം
പഠനവ��്

2010 25 25 താത്കാലികം

8
ഹി�റി &
െഹറിേ�ജ്
പഠനവ��്

2007 25 26 �ിരം

9 പരി�ിതി
പഠനവ��് 2008 20 15 �ിരം

ധർ�ശാല

1
െപഡേഗാഗി�ൽ
സയൻസ്
പഠനവ��്

2005 M Ed. -50 29 �ിരം

് ്



പാലയാട് ക�ാ�സ്

1
ഇം�ീഷ് &
േഫാറിൻ ലാംേഗ�ജ്
പഠന വ��്

1974 35 35 �ിരം

2 നരവംശശാ�
പഠനവ��് 1986 20 20 �ിരം

3
ബേയാ െടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാ
ബേയാളജി

2000
25 (ര�്

വിഷയ�ി�ം
�ടി)

13(ബേയാ
െടേ�ാളജി)

12(ൈമേ�ാ
ബേയാളജി)

�ിരം

4
മാേനജ്െമ�്
�ഡീസ്
പഠനവ��്

2000 45 42 �ിരം

5
അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്
പഠനവ��്

2001 25 25 �ിരം

6 നിയമ പഠനവ��് 1996
60 LLB

17 LLM

56

18
�ിരം

7

െഹൽ�് സയൻസ്

�ിരം

(1)
െമഡി�ൽ
ൈമേ�ാ
ബേയാളജി

2005

15 (3 Years
Course)

5 (2Years
Course)

6

2

(2) െമഡി�ൽ
ബേയാെകമി�ി 2005

15 (3 Years
Course)

5 (2Years
Course)

6

2

(3)
െമഡി�ൽ
ലേബാറ�റി
െടേ�ാളജി

2006 15 11

8
ൈല�റി &
ഇൻഫർേമഷൻ
സയൻസ്

2009 25 27 �ിരം

മാന�വാടി ക�ാ�സ്

1 ജ�ശാ�
പഠനവ��് 2008 20 20 �ിരം

2 �റൽ & ൈ�ബൽ
േസാേഷ�ാളജി 2008 20 20 �ിരം

    പഠനേക��ളിൽ ഓേരാ അധ�ാപക ത�ികയി�ം േജാലിെച�വ�� �ിരം, കരാർ, ഗ�്
അധ�ാപക�െട വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം.

ത�ിക അ�വദി�
ത�ികക�െട

എ�ം

�ിരം
അ��ാ
പകർ

കരാർ
നിയമനം

ഗ�്
അ��ാ
പകർ

മ��വർ ആെക



1 െ�ാഫസർ

5

(ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

ഡയറ�ർ
ഉൾെ�െട)

9 -- -- -- 9

2 അേസാേഷ��്
െ�ാഫസർ 30 10 -- -- -- 10

3 അസി��്
െ�ാഫസർ 60 35 137 16 1 189

ആെക 95 54 137 16 1 208

    േമൽ െകാ�� �കാരം അംഗീകരി� ത�ികകൾ 95 എ�മാ��ത്. ഇതിൽ 54
ത�ികകളിൽ മാ�മാണ് �ിരം നിയമനം നട�ിയി��ത്. ബാ�ി നിയമന�ൾ കരാർ
നിയമന�േളാ മണി�ർ അടി�ാന�ിൽ �തിഫലം പ�� ഗ�് നിയമന�േളാ ആണ്.
ആവശ��ിന�സരി�് അധ�ാപക ത�ികകൾ അംഗീകരി�് കി��തിന് സർ�കലാശാല നടപടി
എ��കാ��ി�. അംഗീകാര��ത�ികകളിൽ തെ� �ിരം അധ�ാപകെര നിയമി��തി�ം
നടപടി എ�� കാ��ി�.

    െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�ർ ത�ിക ഉൾെ�െട 5
അംഗീ�ത ത�ികകളാ��ത്. ഇതി� �റെമ �.ജി.സി കരിയർ അഡ�ാൻെ��് �ിീം (CAS)
വഴി െ�ാഫസർ ആയി �ാന�യ�ം ലഭി�് െ�ാഫസർ �ാന�് �ട�� 4 െ�ാഫസർമാ�ം
സർ�കലാശാലയി��്.

    മാ�ാ�പറ�ിൽ �വർ�ി�� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ േക��ിെ� തലവൻ ഡയറ�ർ ഓഫ്
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷനാണ്. ഈ ത�ിക അനധ�ാപക ത�ികയായി��. 05-02-2014 െല
സിൻഡിേ��് തീ�മാനം നം. 2014.010 െന �ടർ�് സ.ഉ നം. Ad A2/12487/2008 തീ�തി: 29-01-
2015 �കാരം ഈ ത�ിക അധ�ാപക ത�ികയാ�ി മാ�ക��ായി. ഇ�മായി ബ�െ��് വ��്
തലവൻ ൈഹേ�ാടതിയിൽ ഫയൽ െച� WP(C) നം.28349/2014 േകസിെ� വിധി�െട
അടി�ാന�ിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ജി.ഒ (എം.എസ് ) നം.965/2014 തീ�തി:26-12-
2014 ഉ�രവ് �കാരം ഓർഡിനൻസ് േഭദഗതി െച��തി�ം േമൽ ത�ിക അധ�ാപക
ത�ികയാ��തി�ം അ�വാദം നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ ഇ�വെര ഇ�സംബ�ി�് േഭദഗതി
ഓർഡിനൻസിൽ വ��കേയാ ചാൻസല�െട അംഗീകാരം വാ�കേയാ െച�ി�ി�. േമൽ ത�ിക
അനധ�ാപക ത�ികയായി��െവ�ിൽ 31.01.2015 ന് േസവന�ിൽ നി�് വിരമിേ��ിയി��
വ��് തലവൻ ഇേ�ാ�ം േസവന�ിൽ �ട�കയാണ്.

    കാസർേഗാഡ് പഠനേക��ിെല ക�ട വ��് വർഷം േതാ�ം േശാഷി�െകാ�ിരി�കയാണ്.
േനരെ� ഉ�ായി�� ക�ട ഭാഷാ സർ�ിഫി��് േകാ�് നിർ�ലാ�ിയ േശഷം എം.ഫിൽ
േകാ�് മാ�മാണ് ഇവിെട നട�വ��ത്. 2017-18 വർഷം എം.ഫിൽ േകാ�ിന് ആ�ം തെ�
രജി�ർ െച�ി�ി�.

    നീേലശ�രം പഠന േക��ിെല മാേനജ്െമ�് പഠന വ��ിൽ 2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിൽ
അ�ിഷൻ ഉ�ായി�ി�.    കാ� േഗാഡ് പഠനേക��ിെല ഐ.ടി, മാേനജ്െമ�് പഠന വ��കൾ
വിദ�ാർ�ിക�െട അഭാവം കാരണം 2016-17 വർഷം �തൽ നിർ�ലാ�ക��ായി.



    സർ�കലാശാലയിെല പഠനേക��ളിെല അനധ�ാപക ത�ികക�െട വിവര�ൾ താെഴ
െകാ���.

�മ
നം. പഠനേക�ം

�ിരം
ജീവന�ാർ

(എ�ം)

താൽ�ാലിക
ജീവന�ാർ

(എ�ം)
ആെക

1 കാസർേഗാഡ്
അസി��് 1 ഇ� 1
ഓഫീസ്
അ���് ഇ� 1 1

ൈലേ�റിയൻ 1 ഇ� 1
2 നീേലശ�രം

അസി��് 2 1 3
ഓഫീസ്
അ���് 1 1 2

ൈലേ�റിയൻ 1 ഇ� 1
3 പ��ർ

അസി��് 4 ഇ� 4
ഓഫീസ്
അ���് 1 1 2

ൈലേ�റിയൻ 1 ഇ� 1
4 മാ�ാ�പറ�്

അസി��് 10 ഇ� 10
ഓഫീസ്
അ���് ഇ� 4 4

ൈലേ�റിയൻ 2 1 3
5 പാലയാട്

അസി��് 5 2 7
ഓഫീസ്
അ���് 1 3 4

ൈലേ�റിയൻ 4 ഇ� 4
6 മാന�വാടി

അസി��് 2 ഇ� 2
ഓഫീസ്
അ���് ഇ� 1 1

ൈലേ�റിയൻ 1 ഇ� 1

    

    കാസർേഗാഡ് ര�് പഠന വ��കൾ�ം �ടി ഒ�ം, നീേലശ�രം 4 പഠന വ��കൾ�ം �ടി
��ം, മാ�ാ�പറ�് (ധർ�ശാല ഉൾെ�െട) 12 പഠന വ��കൾ�ം �ടി പ�ം, പാലയാട് 9
പഠന വ��കൾ�ം �ടി എ�ം, മാന�വാടി ��് പഠന വ��കൾ�ം �ടി ര�ം



അസി��്മാരാ��ത്. പഠന േക��ളിൽ ആവശ��ിന് ഓഫീസ് �ാഫ് ഇ�ാ�ത്
പഠനേക�മ��െട �വർ�നെ� സാരമായി ബാധി���്. ചില വ��കളിൽ അധ�ാപകർ
തെ� ഓഫീസ് േജാലിക�ം െചേ�� �ിതിയാ��ത്.

    പഠനേക��ളിൽ ഓഫീസിെല ൈദനംദിന ആവശ��ൾ�ായി വ�� തലവെ� േപരിൽ ഒ�
എസ്.ബി അ�ൗ�് നിലവി��്. ഇ��ടാെത ഇ-�ാ�്സ് ൈകകാര�ം െച��തിനായി ഒ�
കറ�് അ�ൗ�ം നിലവി��്. താത്കാലിക ജിവന�ാ�െട ശ�ളം, വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�്
ഈടാ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്, ഇം��് എ�ിവയാണ് എസ്.ബി അ�ൗ�ിെല �ധാന
വര�കൾ. വ��കളിെലാ�ം തെ� കാഷ് ��് ശരിയായ രീതിയിൽ എ�തി ��ി��ി�.
േബ�് പാസ് ��് �കാര�� എൻ�ികൾ അേതപടി ഒ�ി�് പകർ�ി എ��കയാണ്
െച�വ��ത്. ചില വ��കളിെല ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വർഷാ���ിൽ വലിയ �ക
നീ�ിയിരി�് കാ��. ഏെത�ാം �കകൾ േചർ�താണ് ഇെത�് വ��മ�. തിരിെക
െകാ�േ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് കഴി�് ബാ�ിവ�� �ക സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ �തൽ
���തിന് നടപട സ�ീകരി��ി�. വ��കളിെലാ�ി�ം ഇ-�ാ�്സ് ഇടപാ�കൾ േകഷ്
��ിൽ �തിഫലി��ി�. ആയതിനാൽ ഈ ഇന�ി�� വരവ്-െചല�കൾ�്
വ��തയി�ാതാ��.

1-10    സ�ാ�ശയ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ
    ക�ർ സർ�കലാശാല�് കീഴി�� വിവിധ പഠനേക��ളിെല ബി.എഡ്, എം.ബി.എ,
എം.സി.എ എ�ീ േകാ�കൾ സ�ാ�യ അടി�ാന�ിലാണ് �വർ�ി�വ��ത്. സർ�ാർ
സ�ാ�യ േകാ�കൾ�് നി�യി� ഫീസ് നിര�കളാണ് വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ഈടാ��ത്.
സർ�കലാശാല േനരി�് നട�� ഈ �ാപന�ൾ താെഴ പറ��വയാണ്.

�മ
നം. പഠനേക�ം േകാ�്

1 കാസർേകാട്, ധർ�ശാല,
മാന�വാടി ബി.എഡ്

2 നീേലശ�രം, മാ�ാ�പറ�് എം.ബി.എ
3 നീേലശ�രം, പാലയാട് എം.സി.എ

    വിദ�ാർ�ിക�െട അഭാവം കാരണം കാസർേഗാഡ് പഠനേക��ിെല എം.ബി.എ, ഐ.ടി
േകാ�കൾ 2016-17 വർഷം നിർ�ലാ�ി. നീേലശ�രം പഠനേക��ിൽ എം.സി.എ േകാ�ിന്
2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിൽ അ�ിഷൻ നട�ി�ി�.

    ഈ േകാ�കൾ�് സർ�കലാശാല ഈടാ�ിവ�� ട�ഷൻ ഫീസ് താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

�മ
നം. േകാ�് കാലയളവ് ട�ഷൻ ഫീ

(െസമ�ർ)
1 എം.ബി.എ 4 െസമ�ർ 31,500
2 എം.സി.എ 6 െസമ�ർ 17,065

3 ബി.എഡ് 2 വർഷം �തിവർഷം
29,000 �പ



    ബി.എഡിന് ഇ-�ാ�്സിന് അർഹത�� വിദ�ാർ�ികൾ�് സർ�ാർ അ�വദി�� ഇ-
�ാ�്സ് 29,000/- �പ മാ�മായതിനാൽ 2015 �തൽ 35,000/- �പ��ായി��
സർ�കലാശാല ഫീ 2017-18 വർഷം �തൽ 29,000/- �പയായി �റ�ക��ായി.

വിവിധ വിഷയ�ൾ�് സർ�കലാശാല അംഗീകരി� സീ�ക�ം 2017-18 വർഷെ� �േവശന�ം
താെഴ െകാ���.

�മ
നം. പഠനേക�ം വിഷയം അംഗീകരി�

സീ�്

2017-18
വർഷെ�
�േവശനം

1 കാസർേകാട് ബി.എഡ് 50 50
2 ധർ�ശാല ബി.എഡ് 50 50
3 മാന�വാടി ബി.എഡ് 50 50
4 മാ�ാ�പറ�് എം.ബി.എ 35 32
5 പാലയാട് എം.സി.എ 35 34
6 നീേലശ�രം എം.ബി.എ 35 35

    േമൽ പറ� �ാപന�ളിെല 2017-18 വർഷെ� വര�ം െചല�ം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

�മ
നം. �ാപനം വരവ് െചലവ്

1 ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ 1,13,85,780 1,01,24,515

2 ഐ.ടി എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ 86,45,825 28,94,750

3 മാേനജ്െമ�് �ഡി
െസ�ർ 81,51,624 24,40,871

ആെക 2,81,83,229 1,54,60,136

    ഇതി� �റെമ ഈ �ാപന�ൾ�് 31-03-2018 വെര ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ ലഭി�ാൻ
ബാ�ി�� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം. �ാപനം ഇ-�ാ�്സ്

�ടി�ിക

1 ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, ധർ�ശാല 10,26,000

2 ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, കാസർേകാട് ഇ�

3 ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, മാന�വാടി 1,14,000

4 ഐ.ടി എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, പാലയാട് ഇ�

5 മാേനജ്െമ�് �ഡി െസ�ർ,
മാ�ാ�പറ�് 5,89,770

6 ഐ.ടി.എ ഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, നീേലശ�രം 39,555



7 മാേനജ്െമ�് �ഡി െസ�ർ,
കാസർേകാട്

ഇ�

8 ഐ.ടി.എ ഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ , കാസർേകാട് ഇ�

ആെക 17,69,325

    സർ�കലാശാല േനരി�് നട�� ഈ �ാപന�ളിൽ താത്കാലികാടി�ാന�ി��
അധ�ാപക നിയമന�ളാണ് നട�ിയി��ത്. വിദ�ാർ�ിക�െട �േവശനം ഏകജാലക
സംവിധാനം വഴിയാണ് നിയ�ി��ത്.

1-11   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം

�മ
നം.

ഓഡി�്
നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�് നട�
തീ�തി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�
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1-12   ആഭ��ര നിയ��ണം
    ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ ആഭ��രനിയ�ണ സംവിധാന�ൾ െപാ�െവ ��ികരമായ
രീതിയിൽ �വർ�ി��െ��ി�ം ഇനി�ം െമ�െ�േട�താ��്. സർവകലാശാലയിെല
വിവിധ െസ��കളിൽ െചേ�� േജാലികൾ നി�യി�െകാ�� േജാലി വിഭജന ഉ�ര�കൾ
ഇറ�ിയി��്. എ�ാൽ വിവിധ െസ��ക�െട േജാലി �േരാഗതി അവേലാകനം െച�കേയാ
���ിയ നിർേ�ശ�ൾ നൽ�കേയാ െച��ി�. �ാഫ് മീ�ി�കൾ വിളി� േചർ�ാറി�.
സർവകലാശാല പഠനവ��ക�േട�ം െസ��ക�േട�ം ഇേ�ണൽ ഓഡി�ിനായി Fin/FD Sn/Estt/
Vol.IV/2018, തീയതി 4-7-2018 �കാരം ഒ� അസി��ിേന�ം ഒ� െസ�ൻ ഓഫീസേറ�ം ഒ�
അസി��് രജി�ാേര�ം ഉൾെ���ി ഇേ�ണൽ ഓഡി�് െസ�ൻ �പീകരി�ക�ം ഇേ�ണൽ
ഓഡി�് ടിം നിലവിൽ 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് നട�ിെ�ാ�ിരി�ക�ം െച���്.
എ�ാൽ സർവകലാശാല െഹഡ്ക�ാർേ��ിെല വരവ് െചല�കൾ ഓഡി�് െച��തി��
േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവിലി�. വൗ��കൾ ധനകാര� വിഭാഗ�ിെല വിവിധ
െസ��കളിൽ �ീ-ഓഡി�് െച�ക�ം വരവ്/െചല�കൾ അ�ൗ�് െച�ക�ം മാ�മാണ്
െച��ത്. സർവകലാശാല�് ലഭിേ�� വര�കൾ �ത�മായി ലഭി��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�െ���ി�. പരീ�ാ ഫീസ് ഇന�ിൽ ലഭി�ാ�� �ക�െട കണ�ം
സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളി�ം, സർ�കലാശാല
ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം പഠി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം സർവകലാശാല�് ലഭിേ��
േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്, �ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ്, �ഡ�്സ് അഫിലിേയഷൻ
ഫീസ്, �ണിേവ�ി�ി ഡവലപ്െമ�് ഫ�് എ�ീ ഇന�ളിൽ ലഭിേ�� �ക�േട�ം,
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�് സർവകലാശാല�് ലഭിേ�� േകാ�് അഫിലിേയഷൻ



ഫീസ് ഇന�ി�� �ക�േട�ം വ��മായ കണ�് സർവകലാശാലയിലി�. �ത�മായ
പരിേശാധനാ സംവിധാന�ിെ� അഭാവ�ിേല�ാണ് ഇത് വിരൽ ���ത്.

    അംഗീകരി� ബജ�ിൽ ഒ��ി നി�െകാ�ാണ് ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ െചല�കൾ
െച��ത്. ബജ�് നിയ�ണം �ർ�മാ�ം പാലി���്. വരവ് െചല�കൾ അ�ൗ�് െച�്
വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിനായി അ�ൗ�് ച��ൾ �പീകരി�ാ�ത് വലിയ
േപാരാ�യാണ്. ടാലി േസാ�് െവയറിെ� സഹായേ�ാെടയാണ് നിലവിൽ സർവകലാശാലയിൽ
വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��ത്. സർവകലാശാല�െട ആ�ി-ബാധ�തകൾ
�തിഫലി�ി�� ബാലൻസ് ഷീ�് വാർഷിക കണ�കേളാെടാ�ം ത�ാറാ��ി�.
സർവകലാശാലയിെല കാഷ് കൗ�റിെ� �വർ�നം കാര��മമ�. �മതല�� ജീവന�ാരൻ
അവധിയിലാ�േ�ാൾ കാഷ് കൗ�ർ �വർ�ി��ി�. ആഭ��രനിയ�ണ സംവിധാന�ൾ
ശ�ിെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    സർ�കലാശാലയിെല മരാമ�് �വർ�ികൾ സംഘടി�ി��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം േമൽേനാ�ം നട��തി�ം �മതല�� എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗ�ിെ�
�വർ�നം സാേ�തിക വിദഗ്ധ�െട അഭാവം �ലം മ�ീഭവി�ിരി�കയാണ്. �ധാനെ��
നിർ�ാണ �വർ�ികൾ എ�ാം തെ� സി.പി.ഡ��.ഡി, അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ വഴിയാണ്
നട�െ���ത്. സർ�കലാശാല �ാപിതമായേ�ാൾ അ�വദി� ത�ിക മാ�മാണ്
എ�ിനീയറിങ് വിഭാഗ�ി��ത്. എ�ിേമ�കൾ ത�ാറാ��തി�ം സാേ�തിക അ�മതി
നൽ��തി�ം പണിക�െട േമൽേനാ�ം നട��തി�ം അള�കൾ േരഖെ����തി�ം
ഉ�രവാദി��ർ�മായ സമീപനം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഉ�ാ��ി�.
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� പാളി�കൾ ഈ റിേ�ാർ�് ഖ�ിക-3-2-1 ൽ േചർ�ി��്. 



ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ
2-1   ഇ-�ഗാ��� മുേഖന ലഭിേ��
പരീ�ാഫീസിന�ിെല ല��ണ�ി� രൂപയുെട
കണ�ുകൾ സൂ�ി�ു�ില�

സർവകലാശാല�െട �ധാന തന�വ�മാന േ�ാത�് പരീ�ാഫീസിന�ിൽ ലഭി��
�കയാണ്. 2017-2018 വർഷ�ിൽ 17.31േകാടി �പയാണ് പരീ�ാഫീസിന�ിെല വരവ്
�ക.എ�ാൽ അർഹരായ ��ികൾ�് പരീ� ഫീസിന�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭിേ�� ഇ-
�ാ�് �ക�െട കണ�കൾ ത�ാറാ��തി�ം അവ ഈടാ��തി�ം ��തരമായ വീ�
വ�ി��തായി കെ��ി. അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ സർവകലാശാലയിൽ േനരി�്
ഫീസടേ��തി�. അതാത് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽ/േമധാവി വഴി ഇ-�ാ�ി�� അേപ�
സമർ�ി�ക�ം പ�ികജാതി പ�ികവർ�വ��ിൽനി�് അർഹരായവർ�� �ക �ിൻസി�ൽ/
േമധാവി�െട അ�ൗ�ിേല�് നൽ�ക�ം െച�വ�� സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്.
േകാേളജ് �ിൻസി�ൽമാ�െട അ�ൗ�ിൽ വ�� �ക സർവകലാശാല�് ചലാൻ വഴി
േകാേള�കൾ അതാത് സമയം അടവാേ����്. വിദ�ാർ�ികൾ ഇ-�ാ�്സ് സംവിധാനം വഴി
ഫീസിളവിന് അേപ� സമർ�ി�ി�െ�� അതാത് േകാേളജ് �ിൻസി�ാൽമാ�െട
സാ��പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ അവെര പരീ�െയ��വാൻ അ�വദി�ക�ം
പരീ�ാഫലം �ഖ�ാപി�ക�ം സർ�ിഫി��് സാധാരണരീതീയിൽ ഫീസട� വിദ�ാർ�ികൾ�്
നൽ�� അേത രീതിയിൽ തെ� അ�വദി�ക�ം െച�� നടപടിയാണ് �ടർ�
വ��ത്.എ�ാൽ സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �കകൾ യഥാസമയം ലഭി���് എ�് ഉറ�്
വ�േ�� യാെതാ� നടപടി�ം സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ��ി�.

    വിദ�ാർ�ികൾ ഇ-�ാ�്സ് സംവിധാനം വഴി ഫീസിളവിന് അേപ� സമർ�ി�ി�െ��
അതാത് േകാേളജ് �ിൻസി�ാൽമാ�െട സാ��പ�ം ലഭി�േ�ാൾ തെ� ഇ-�ാ�്സ് വഴി
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�് ലഭിേ�� ഫീസിന�ി�� �ക ഡിമാ�ായി
േരഖെ���ി വേ���ം �ക േകാേളജ് �ിൻസി�ാൽമാരിൽ നി�് ലഭി�� �റ�്
��തഡിമാ�ിന് േനെര വരവ് േരഖെ��േ���ം സാ��ികവർഷാവസാനം ഇ-�ാ�്സ് വഴി
ലഭി�വാൻ ബാ�ി�� �കെയ�യാെണ�് കണ�ാേ���മാണ്. സർവകലാശാലയിെല
പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട �മതലയി�� വിവിധ െസ��കളാണ്
ഇ� സംബ�ി� കണ�കൾ ��ിേ���ം അവ േ�ാഡീകരി�് സർവകലാശാല
അ�ൗ�്സ് െസ�ന് ൈകമാേറ��ം. സർവകലാശാല പരീ�ാവിഭാഗം ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി
2017-2018 വർഷം വെര�� കാലയളവിെല പരീ�ാഫീസിന�ിൽ (ഇ-�ാ�്സ് വഴി)
സർവകലാശാല�് ലഭി�വാ�� �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് 21-11-2018 ന്
നൽകിയ ഓഡി�് റിക�സിഷന് (നം.2) പ രീ�ാകൺേ�ാള�െട ഓഫീസിൽ നി�ം മ�പടി
ലഭി�ക��ായി�. ഓഡി�് റിക�സിഷന് മ�പടി ലഭി�ാ�തിെന�ടർ�് 15-01-2019



തീയതിയിൽ പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല െസ��കളിൽ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ
അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

1. വിദ�ാർ�ികൾ ഇ-�ാ�്സ് സംവിധാനം വഴി ഫീസിളവിന് അേപ� സമർ�ി�ി�െ��
അതാത് േകാേളജ് �ിൻസി�ാൽമാ�െട സാ��പ�ം ലഭി�േ�ാൾ ഫീസ് വിവരം അതാത്
െസ��കൾ ഡിമാ�ായി േരഖെ����ി�. ��ത സാ��പ�ം ഫയൽ െച�്
��ി�കയാണ് നിലവിൽ െച�വ��ത്.

2. േമൽ �ചി�ി� �കാരം കണ�കൾ േരഖെ���ാ�തിനാൽ ഓേരാ സാ��ിക
വർഷ�ി�ം പരീ�ാഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക�� �ക�െട കണ�കൾ േ�ാഡീകരി�്
ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�വാൻ സർവകലാശാല�് കഴി��ി�.

3. ഫീസ് �ടി�ിക സംബ�ി�് കണ�കൾ ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ ഓേരാ േകാേള�കളിൽ
നി�ം ലഭിേ�� �കെയ�യാെണ� വിവരം � വകലാശാല�െട പ�ലി�. ആയതിനാൽ
എ� �ക ��ത േകാേള�കളിൽ നി�് ലഭി�വാ�െ��് സർവകലാശാല�് േകാേളജ്
�ിൻസി�ാൽമാെര അറിയി�വാൻ സാധി��ി�.

4. പ�ികജാതി/പ�ികവർ�വ��് �േഖന അതാത് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽ/േമധാവി വഴി
ഫീസിന�ി�� �ക ലഭി�ത് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അട�ാെത
��ി��േ�ാെയ�് സർവകലാശാല പരിേശാധന നട�ി ഉറ�വ���ി�.

        ഇ� സംബ�ി�് സർവകലാശാലയിെല െസ��കൾ കണ�കൾ ��ി��ി�െയ�ത്
��തരമായ വീ�യായി കാ��. ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�് ലഭി�ാ��
ല��ണ�ിന് �പ�െട കണ�കൾ ��ി�ാ�ത് സർവകലാശാല�െട
��യിൽെ����.

2019 ഏ�ിൽ �തൽ പരീ�ാവി�ാപനം �റെ��വി�� സമയ�്തെ� ഫീസ് അടവ് വിവരം
ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� െ�ാേഫാർമ വി�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി തെ� േകാേള�കൾ�്
നൽകി വിവരേശഖരണം നട�ി �ത�മായ കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി��താെണ�് പരീ�ാ കൺേ�ാളർ അറിയി�ക��ായി.

2-2   പ�തി �ഗാ�� വിനിേയാഗ�ിൽ വീ�ച -
സർവകലാശാല�് 39.02േകാടി രൂപ ന�െ���
    2017-18 വർഷെ� ബജ�് അേലാ�്െമ�് �കാരം ക�ർ സർവകലാശാല�് പ�തി �ാ�്
ഇന�ിൽ വകയി��ിയ 24 േകാടി �പയിൽ (Grants for the creation of capital Asset-
4,00,00,000 + Grant in aid-General-Non salary – 20,00,00,000} ര� ഗ��ളായി 11 േകാടി �പ
മാ�മാണ് സർവകലാശാല�് ലഭ�മായി��ത്. ആദ� ഗ�വായി 5 േകാടി �പ 28-07-2017 ന്
ലഭി�ക��ായി. ര�ാം ഗ�വായി അ�വദി� 6 േകാടി �പ 31-03-2018 ന് ക�ർ
സർവകലാശാല�െട െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ക�ം അേത ദിവസം തെ�
സർ�ാർ ഈ �ക തിരിെ���ക�ം െച�ി��്. ഈ �ക�് �റെമ 2014-15 �തൽ 2016-17 വെര
പ�തി �ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി� �കയിൽ വിനിേയാഗി�ാ� 20,02,13,038 �പ�ം സർ�ാർ
തിരിെ���ി��്. 2017-18 വർഷം താെഴ പറ�� തീയതികളിൽ െമാ�ം 26,02,13,038 �പ
പ�തി �ാ�് �കയിൽ നി�് സർ�ാർ തിരിെ���ി��്.



തീയതി �ക
10-01-2018 8,20,88,116
29-03-2018 11,81,24,922
31-03-2018 6,00,00,000

ആെക 26,02,13,038

    പ�തി �ാ�് �ക വിനിേയാഗി�ാെത െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ ഒ�
േകാടിയിലധികം നീ�ിയിരി�് ഉ�ായി��തിനാലാണ് സർ�ാർ �ക തിരിെ���ത്.
സർ�ാർ തിരിെ��� �കയിൽ 8,20,88,116 �പ 2018-19 വർഷം തിരിെക ലഭി�ി��്. എ�ാൽ
2018-19 വർഷെ� പ�തിയിന വിഹിത�ിൽ നി�മാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്. 2017-18
വർഷെ� ബജ�് അേലാ�്െമ�് �കാരം ലഭ�മാേക�ിയി�� �ക �ർ�മായി
ലഭ�മാകാ�തിനാൽ ന�മായ 13,00,00,000 �പ�ം സർ�ാർ തിരിെ��� 26,02,13,038
�പ��ൾെ�െട െമാ�ം 39,02,13,038/- �പ സർവകലാശാല�് ന�െ��ി��്. പ�തി �ാ�്
�ക യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ാ�തിനാലാണ് ഇ��ം �ക ന�െ��വാൻ ഇടയായത്. 2017-18
വർഷെ� ബജ�ിൽ മരാമ�് ���ികൾ�ായി 49,25,00,000 �പ �ാൻ �ാ�് ഇന�ിൽ
വകയി��ിയി�െ��ി�ം 9,21,47,080 �പ മാ�മാണ് വിനിേയാഗി�ി��ത്. മരാമ�്
�വർ�ികൾ�ായി വകയി��ിയ �ക െചലവഴി��തിൽ ഗണ�മായ �റ��ായതാണ് 2017-
18 വർഷ�ിൽ െമാ�ം പ�തി െചലവ് �റ�വാനിടയായത്. പ�തി ആ��ണ�ി�ം, അവ
നട�ിലാ��തി�ം സംഭവി� വീ�യാണ് വിനിേയാഗ�ിെല �റവിന് കാരണം.
സർവകലാശാലയിെല �ാനി�് & ഡവല�്െമ�് വിഭാഗ�ിേ��ം, എ�ിനീയറി�്
വിഭാഗ�ിേ��ം �വർ�ന�ിെല കാര��മത ഇ�ാ�യാണ് ഇത് െവളിവാ��ത്. പ�തി
ആ��ണ�ി�ം, അവ നട�ിലാ��തി�ം �� പതി�ി�് പ�തി �ാ�് �ർണമാ�ം
വിനിേയാഗി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-3   യു.ജി.സി - പ���ാം പ�തി ജനറൽ
ഡവല�്െമ�� അസി�ൻ� �ഗാ�� യഥാസമയം
വിനിേയാഗി�ില� - സർ�കലാശാല�് 8.53 േകാടി രൂപ
ന�മായി
    �.ജി.സി�െട പ��ാം പ�തി ജനറൽ ഡവല�്െമ�് അസി�ൻസ് �ാ�്
ലഭി��തിനായി സർവകലാശാല 14.23 േകാടി �പ�െട പ�തി നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ക�ം
അതിെ� അടി�ാന�ിൽ ജനറൽ ഡവല�്െമ�് അസി�ൻസ് �ാ�് ഇന�ിൽ 14.23 േകാടി
�പ 12-ാം പ�തി കാലയളവിൽ (2012-17) അ�വദി�ക��ായി. അ�വദി� 14.23 േകാടി
�പയിൽ 5,69,20,000 �പ (31-08-2012 ൽ 2,88,25,000 �പ + 25-07-2013 ൽ 2,80,95,000 �പ)
മാ�മാണ് സർവകലാശാല�് ലഭ�മായി��ത്. ലഭി�ാൻ ബാ�ി�� �കയായ 8,53,80,000/-
�പ പ��ാം പ�തി കാലയളവ് �ർ�ിയായതിനാൽ ലാ�ാ�ക��ായി. �ാ�് ഇന�ിൽ
ലഭ�മായ �ക യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ാ�തിനാലാണ് �ടർ ഗ��ൾ ലഭി�ാതി��ത്.
സർവകലാശാല �.ജി.സി�് 08-06-2018ന് അയ� (ജനറൽ ഡവല�്െമ�് അസി�ൻസ്



�ാ�ിെ�) 01-04-2012 �തൽ 30-09-2017 വെര�� െചലവ് പ�ിക �കാരം �.ജി.സി യിൽനി�്
ലഭി� 5,69,20,000/- �പയിൽ 4,23,89,185 �പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ി��ത്. െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി നീ�ിെവ� 7,02,00,000 �പയിൽ 14,19,252 �പ മാ�മാണ്
െചലവഴി�ി��ത്. എ�ീനീയറി�് വീഭാഗ�ിെ� �വർ�നം കാര��മമ�ാ�തിനാലാണ്
വിനിേയാഗം ഇ��ം �റയാൻ കാരണം. പ��ാം പ�തി കാലയളവ് 2017 വർഷം
അവസാനി�െവ�ി�ം ലഭ�മായ �ക 2019 മാർ�് വെര െചലവഴി��തിന് അ�മതി ന�ിയി��്.
എ�ി�ം പ�തി കാലയളവ് അവസാനി�തിനാൽ ലഭി�വാൻ ബാ�ി�� �ക ഇനി ലഭി�ി�.
യഥാസമയം �ാ�് വിനിേയാഗി�ാതി��തിനാൽ സർവകലാശാ�് �.ജി.സി പ��ാം പ�തി
ജനറൽ ഡവല�്െമ�് അസി�ൻസ് �ാ�ിന�ിൽ ലഭ�മാേവ�ിയി�� 8,53,80,000 �പ
ന�മായി��്. ഈ വിഷയം സർവകലാശാല അധികാരിക�െട ��യിൽ െപ���.

2-4   ഇ-ഗേവണൻ� �ഗാ�� - 73% തുക
െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�� - പ�തി
നിർ�ഹണ�ിെല വീ�ച
    �ണിേവ�ി�ീസ് വി�് െപാ�ൻഷ�ൽ ആ�് എ�ലൻസ് അവാർഡ് നൽ��തി�േവ�ി
�.ജി.സി നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകളിൽ ഒ�േപാ�ം അർഹത
േനടിയി��ി�. ആയതി�� അർഹത േന�വാനായി സർ�കലാശാലകെള �ാ�രാ�വാൻ
േവ�ി ക�ർ സർ�കലാശാല ഉൾെ�െട അ� സർ�കലാശാലകൾ�് 5 േകാടി �പ വീത��
െ�ാജ�ിന് ജി.ഒ.ആർ.ടി നം. 56-2013/ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ തീ�തി:02-03-2013 �കാരം
സം�ാന സർ�ാറിെ� അ�മതി ലഭ�മായി��. താെഴ പറ�� െ�ാജ�കൾ നട�ാ��തിന്
ക�ർ സർ�കലാശാല�ം 5 േകാടി �പ ലഭി�ി��.

�മ
നം. െ�ാേ�ാസൽ �ക

1 ജനറൽ
റിക�യർെമ�്

ഡാ�ാെസ�ർ 65 ല�ം

കണ�ിവി�ി 110 ല�ം

2 അ�ിനിേ�ഷൻ

േഡാക�െമ�്
മാേനജ്െമ�്
സി�ം

40 ല�ം

ബേയാെമ�ിക്
അ��ൻസ് 60 ല�ം

3 അ�ാദമിക് ഡിവിഷൻ 25 ല�ം

4 എ�ാ�ിെ��് ഡിവിഷൻ 1 േകാടി

5 ഫിനാൻസ് ഡിവിഷൻ 1 േകാടി

ആെക 5 േകാടി

    06-03-2013 െല ജി.ഒ.ആർ.ടി നം.312/2013/ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ �കാരമാണ് ക�ർ
സർ�കലാശാല�് 5 േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത്. 31-03-2018 വെര ഈയിന�ിൽ ആെക



െചലവഴി� �ക 1,32,89,854/- �പ മാ�മാണ്. വർഷം തിരി�� െചലവിെ� വിശദ വിവരം
�വെട െകാ���.

വർഷം െചലവഴി� �ക
2013-14 2451687
2014-15 2957247
2015-16 5418734
2016-17 1914586
2017-18 547600
ആെക 13289854

    ഇത് അ�വദി� �ക�െട 26.58% മാ�മാണ്.
    



2013-14 �തൽ 2017-18 വെര നട�ിയ െചല�ക�െട ഇനം തിരി�� വിവരം �വെട െകാ���.

�മ നം. ഇനം െചലവ് �ക
1 ബേയാെമ�ിക് അ��ൻസ് 10,50,295
2 േലാ�ൽ ഏരിയ െന�് വർ�് 52,03,762
3 ക���ർ/മ�് പർേ��കൾ 30,57,716
4 െസർവർ പർേ�സ് 7,16,705
5 േകാൺടാ�് ജീവന�ാ�െട േവതനം 27,03,020
6 സി.സി ടി.വി സി�ം 4,67,600

7 മ�് െചല�കൾ
(പരസ�ം, റി�െ��് ) 90,756

ആെക 1,32,89,854

    പ�തി നിർ�ഹണം സംബ�ി� നിലവി�� �ിതി �വെട െകാ���.

�മ
നം. പ�തി നിലവിെല

�ിതി റിമാർ�്

1 ബേയാെമ�ിക്
സംവിധാനം നിലവി��്

എ�ാൽ ലീവ്
അ�ൗ�്/ശ�ള
വിതരണ�മായി
ബ�ി�ി�ി�ി�.

2 ഇ-െപെ��് നിലവിലി�

3
എ�ാം
മാേനജ്െമ�്
സി�ം

നിലവിലി�

4
ശ�ളം/ െപൻഷൻ
സംബ�ി�
േസാ�് െവയർ

നിലവി��്

5 ഇ-െട�ർ ഇ�

6 േലാ�ൽ ഏരിയ
െന�് വർ�്

അ�ിനിേ�ഷൻ
െസ�നിൽ

മാ�ം
നിലവി��്.

എ�ാൽ
ക�ാ�സിൽ ൈവ-
ൈഫ ലഭ�മാണ്

7
ഡിജി�ൽ
േഡാക�െമ�്
ഫയലിംഗ് സി�ം

അ�ിനിേ��ീവ്,
അ�ാദമിക്,
ഫിനാൻസ്,

�ാനിങ്
െസ��കളി�ം

എ�ാ
വ��കളി�ം
നിലവി��്

പരീ�ാ
വിഭാഗ�ിൽ
നിലവിലി�.

8 ഇ�ർ ക�ാ�സ്
കണ�ിവി�ി നിലവി��്

9
ഓൺൈലൻ
െവരിഫിേ�ഷൻ
ഓഫ് സർ�ിഫി��്

ഇ�

10 ഡിജി�ൈലേസഷൻ

് ൾ ്

ഇ�



ഓഫ് ഓൾഡ്
െറേ�ാ ഡ്

11 ഡാ�ാ െസ�ർ ഇ�

12 െസൻ�ൈലസ്ഡ്
അ�ിഷൻ ഇ�

സിംഗിൾ
വിൻേഡാ
അ�ിഷൻ

നിലവി��്
(2018-19

അ�ാദമിക്
വർഷം �തൽ
സ��മായി

േസാ� െവയർ
ഡവലപ് െച�).

13
ഇ-ഗേവണൻസ്
േസാ�് െവയർ
ഡവലപ്െമ�്

ഇ�

    01-01-2018 െല സ.ഉ നം.02/2018/ഫിൻ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം STSB അ�ൗ�ിെല ഒ�
േകാടിയിൽ അധികരി� �കകൾ േ��് കൺേസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിേല�് മാ�വാൻ
നിർേ�ശി�ി��. ആയത് �കാരം ആെക 820.88 ല�ം �പ 10-01-2018 ന് ഗവ.
കൺേസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിേല�് മാ�ിയി��. ��ത �കയിൽ ഇ-ഗേവണൻസ് �ാ�്
ഇന�ിൽ െചലവഴി�ാെത ബാ�ി വ� �ക�ം ഉൾെ��താ�ം ഇ�കാരം സ�ിത
നിധിയിേല�് തിരിെ��� ഇ-ഗേവണൻസ് �ാ�മായി ബ�െ�� ബാ�ി �ക തിരിെക
ലഭി�ി�ി� എ�ം ക�ർ സർ�കലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 07-12-2018 െല
നം.ഫിൻ.ബി1/5527/ ബി.ഇ/2018-19 ക�് �കാരം വ��മാ�ിയി��്.

    2013-ൽ ലഭി� 5 േകാടി �പയിൽ 5 വർഷ�ിനകം െചലവഴി�ത് ആെക �ക�െട 26.58%
മാ�മാണ്. ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വിവര സാേ�തിക േമഖലയിൽ സർ�േതാ�ഖമായ
വികസന�ിന് ഉത�മായി�� ഈ െ�ാജ�ിെല ബാ�ി 3,67,10,646/- �പ (ആെക ഫ�ിെ�
73.42% �ക) ഗവ. സ�ിതനിധിയിേല�് തിരി�് ഒ�േ��ിവ�ിരി��ത് പ�തി
നിർ�ഹണ�ിെല വീ�യായി വിലയി���.

2-5   ഡി�ാർ�്െമ�റുകളിൽ നി�ും അഫിലിേയ��
േകാേളജുകളിൽ നി�ും സർവകലാശാല�്
ലഭ�മാേവ� ഫീസുകൾ - കൃത�ത
പരിേശാധി�െ�ടു�ില�.
    2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ� �കാരം സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�
േകാേള�കളി�ം, സർ�കലാശാല ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം പഠി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
സർ�കലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം വര��്.

ഇനം �ക
േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 62,91,325/-
�ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ് 40,79,400/-



�
�ഡ�്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 60,03,646/-
�ണിേവ�ി�ി ഡവലപ്െമ�് ഫ�് 19,16,750/-

    എ�ാൽ ��ത ഇന�ളിെല വരവിെ� �ത�ത നിരീ�ി��തിനാ�� ഒ� സംവിധാന�ം
സർവകലാശാലയിലി�. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം-25/06-12-
2018), േകാേള�കൾ, സർ�കലാശാല ഡി�ാർ�്െമ�കൾ എ�ിവ സർ�കലാശാലാഫ�ിേല�്
അട�� ��ത ഫീസ് ഇന��െട ഡിമാ�് �ാ�്/ ചലാൻ രസീത് എ�ിവ വിദ�ാർ�ിേ�മ
വിഭാഗ�ിൽ സ�ീകരി�് ധനകാര� വിഭാഗ�ിേല�് ൈകമാ�ക മാ�മാണ് െച��െത�ം
കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന് �േത�കം രജി��കെളാ�ം ��ി��ി� എ�മാണ്
�ഡൻസ് സർവീസ് ഡയറ�ർ (ഡി.എസ്.എസ് ) മ�പടി ന�ിയി��ത്. സർ�കലാശാലയിെല
ഡി.എസ്.എസ് െസ�നാണ് േമൽ പറ� ഫീസിന��െട കണ�കൾ ��ിേ���ം അവ
േ�ാഡീകരി�് ധനകാര� വിഭാഗ�ിന് ൈകമാേറ��ം. വിദ�ാർ�ികളിൽനി�ം ഈ
ഇന�ളി�� ഫീ�കൾ പിരിെ��േ�� �മതല അതാത് േകാേള�കൾ�ം
ഡി�ാർ�്െമ�കൾ�മാണ്. എ�ാൽ ഇത് സംബ�ി� കണ�കൾ ടി �ാപന�ൾ
ത�ാറാ��ി� എ�് കാ��. േകാേള�കൾ അയ� ത�� ഡിമാ�് �ാ�കൾ യാെതാ�
പരിേശാധന�ം �ടാെത സ�ീകരി�കയാണ് നിലവിൽ െച��ത്. േകാേള�കളിൽ നി�ം,
സർ�കലാശാല ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ നി�ം സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� ഫീസിന��െട
വിവര�ൾ േരഖെ����തിനായി ഒ� ഡിമാ�് രജി�ർ ��ിേ���ം, അ�ിഷൻ േ�ാസ്
െച�തി� േശഷം േകാേള�കളിൽ നി�് അയ�ത�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവര��െട
അടി�ാന�ിൽ ഡിമാ�് ജനേറ�് െചേ���ം, േകാേള�കളിൽനി�് ഡിമാ�് �ാ�്/ചലാൻ
അയ�ത�� �റ�് ഡിമാ�് രജി�റിൽ വര�കൾ േരഖെ���ി വരവിെ� �ത�ത
നിരീ�ിേ���മാണ്.

2-6   െചയർ, എൻേഡാ�െമ�� - പലിശ േകാർപ�
ഫ�ിേനാ� േചർ�് നിേ�പി�ു�ില�
    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി സർ�കലാശാലയിൽ
�ാപിതമായിരി�� എൻേഡാവ്െമ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ െകാ��ിരി�� െചയർ/
എൻേഡാവ്െമ�് എ�ിവ�െട േകാർപസ് ഫ�ിൽ നി�് ലഭി�� പലിശ ഫ�ിേനാട് േചർ�്
നിേ�പി��തായി കാ��ി�. പലിശ ഇന�ിൽ ലഭി�� �ക, െചലവഴി� �ക എ�ിവ
കണ�ാ�ി ബ�െ�� രജി�റിൽ േരഖെ����ി�. മാ�മ�, ചില െചയറിെ�/
എൻേഡാവ്െമ�ിെ� �വർ�നം അ�മായി ബ�െ��് �പെ���ിയ നിയമാവലി അ�സരി�്
നട��ിെ��ം കാ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. ബാരി�ർ എം.െക.ന��ാർ െചയർ

    Pld/B4/Chair/MKN/03 തീ�തി:30-07-2005 �കാരം �ാപിതമായ ബാരി�ർ
എം.െക.ന��ാർ െചയർ പാലയാ�� �ൾ ഓഫ് ലീഗൽ �ഡീ�മായി ബ�ി�ി�ാണ്
�വർ�ി�വ��ത്. ഭരണഘടനെയ സംബ�ി�ം വിവിധ നിയമ�െള സംബ�ി�ം
�വജന�ൾ�് അറി�ം ൈവദ���ം ലഭ�മാ��തി�ം െസമിനാ�ക�ം വർ�്േഷാ�ക�ം, മ�്
പാഠ�പ�തിക�ം നട�ാ��തി�മാണ് െചയർ �ാപിതമായി��ത്. ഇതിെ�
�വർ�ന�ൾ�് േകാർപസ് ഫ�് ഇന�ിൽ ആെക 15 ല�ം �പ നിേ�പ��് (DD



No.135288 തീ�തി:19.03.2004 - 10 ല�ം �പ, DD No.260353 തീ�തി:09.09.2005 - 5 ല�ം
�പ). ഇതിൽ 10 ല�ം �പ 19-05-2004 ൽ 8.5% നിര�ിൽ 10 വർഷേ��ം (FD No. EE719901
തീ�തി:19-05-2004) �ടർ�് 19-05-2014 ൽ ��് വർഷേ��ം വീ�ം 19-05-2017 ന് 8.5%
നിര�ിൽ ��വർഷേ��ം ���ി നിേ�പി�. 5 ല�ം �പ 28-10-2005 ൽ 7.5% പലിശ
നിര�ിൽ 10 വർഷേ��ം 9% നിര�ിൽ 28-10-2015 ൽ 10 വർഷേ��ം ���ി
നിേ�പി�ി��്. നാളി�വെര ആെക 9,09,095/- �പ വിവിധ �വർ�ന�ൾ�ായി
െചലവഴി�ി��് (�മീകരി�ാ� �ൻ�ർ 1,20,000 +3,25,000 ഉൾെ�െട). 2014 ന് േശഷം
പരിപാടികെളാ�ം നട�ിയതാ�ം കാ��ി�. നാളി�വെര�� പലിശ കണ�ാ�കേയാ
െചലവ് കഴി�് മി�ം വ� �ക േകാർപസ് ഫ�ിെനാ�ം േചർ�് �ിരനിേ�പം
നട�കേയാ െച�ി�ി�. െചലവ് കഴി�് മി�ം വ�� �ക േകാർ�സ് ഫ�ിെനാ�ം േചർ�്
�നർ നിേ�പി�ണെമ�് ഇ�മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയ ച��ളിൽ വ�വ���്
(ച�ം-8). സാധാരണ പലിശ നിര�ിൽ കണ�ാ�ിയാൽ േപാ�ം നാളി�വെര ഏകേദശം 15.55
ല�ം �പ പലിശ ഇന�ിൽ ആെക വര��്.

    എൻേഡാവ്െമ�് രജി�ർ �കാരം Pld/B1/Chair/MKN/10/Vol.II തീ�തി:03-11-2010
ഉ�രവ�സരി�് നൽകിയ 1,20,000/- �പ�െട �ൻ�ർ, Pld/B1/Chair/MKN/10/Vol.II തീ�തി: 03-
01-2014 ഉ�രവ�സരി�് നൽകിയ 3,25,000/- �പ�െട �ൻ�ർ എ�ിവ നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�.

2-7   േകാ�� അഫിലിേയഷൻ/ അ�മിനി�േ�ടഷൻ
ഫീ� - വിശദാംശ�ൾ ത�ാറാ�ിയി�ില�.
    2017-18 വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക �കാരം േകാ�് അഫിലിേയഷൻ/
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസിന�ിൽ 30147800/- �പ വര��്. േകാ�് അഫിലിേയഷന് േവ�ി
േകാേള�കളിൽനി�ം ലഭി�� അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് - അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ
േരഖെ���� രജി�ർ ��ി�ി�െ��ി�ം ഓേരാ േകാേളജി��� െമാ�ം േകാ�കൾ,
അതിൽ െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ലഭി� േകാ�കൾ, െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷനിൽ
�ട�� േകാ�കൾ �ട�ിയ വിവര�ൾ ലഭ�മ�. തൻ�ലം ഈ ഇന�ളിൽ സർ�കലാശാല�്
ലഭിേ�� �ക എ�െയ�് വ��മ�. ��ത വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�്
നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.16/28-11-2018) സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി�ി�.
ആയതിനാൽ ഈയിന�ി�� വരവിെ� �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�.
ഓേരാ േകാേളജി��� െമാ�ം േകാ�കൾ, അതിൽ െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ലഭി� േകാ�കൾ,
െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷനിൽ �ട�� േകാ�കൾ, തൻവർഷം േകാ�്
അവസാനി�ി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� വിവര�ൾ �ട�ിയ വിവര�ൾ ഉൾെ���ി മാ�ർ
ഡാ� ത�ാറാേ���ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ വരവിെ� �ത�ത നിരീ�ിേ���മാണ്.

2-8   കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് തുക
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ ഒടു�ിയി�ില� (അൈ��
ഇ�േണാമി��, തലേ�രി)
    േകാഷൻെഡേ�ാസി�് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2003 അ�ിഷൻ �ത�� വിദ�ാർ�ികളിൽ



പലർ�ം േകാ�ിെ� കാലയളവ് �ർ�ിയായി�ം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക തിരിെക
നൽകിയതായി കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (എ.ഒ.2-
6/2018,തീയതി 18.06.2018) 22.06.2018 ന് വ��് േമധാവി ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ 2003 �തൽ
2009 വെര വിതരണം െച�ാ� 13250 �പ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ിയി�െ��ം 2010 ന്
േശഷം വിതരണം െച�ാ� �ക വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക ന�ു�തിേനാ, സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ���തിേനാ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ�ം അറിയി�ി��്.

    സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ Acad-D1/5392/CD/2010 തീ�തി:06.06.2013 �കാരം റ�ലർ
�ാസ് അവസാനി�് ഒ� വർഷ�ിനകം വിദ�ാർ�ികൾ അവകാശെ�ടാ� േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�് �കകൾ വ��് തലവൻ/ േകാ�് ഡയറ�ർ സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�്
ൈകമാേറ�താണ്. കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �കയായ 12,000/- �പ
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ ഒ�േ��താണ്.

2-9   െസമ�ർ ഫീ� ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
ഒടു�ിയി�ില� (എം.ബി.എ െസ�റർ നീേലശ�രം)
     എം.ബി.എ േകാ�ിന് 2016 വർഷം അ�ിഷൻ േനടിയ 34 വിദ�ാർ�ികളിൽ 18 േപ�െട നാലാം
െസമ�ർ ഫീസ് ഓഡി�് തീയതി വെര ഈടാ�ിയി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (ന�ർ-എ.ഒ 3/4/2018, തീയതി 16-07-2018) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ്
ലഭ�മാ�� �റ�് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ���താെണ�ാണ് അസി��് ഡയറ�ർ 19-07-
2018 ന് മ�പടി ന�ിയി��ത്. 18 വിദ�ാർ�ിക�െട നാലാം െസമ�ർ ഫീസായ 566370 �പ
(18x31465) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ���തി�� സത�ര
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-10   ല�ദ�ീപിൽ നി�ു� വിദ�ാർ�ിയുെട ഫീ�
ലഭി�� സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ിയില�
(ഐ.ടി, മാ�ാ��പറ�്)
    2015 MCA ബാ�ി�ൾെ�� ല�ദ�ീപിൽനി�� ഒ� വിദ�ാർ�ി�െട വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ
സർവകലാശാല�് ലഭിേ�� 21120/-�പ ല�ദ�ീപ് വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസറിൽനി�ം ഡിഡി
നം.220974/04-11-2017 �കാരം ഐ.ടി എ�േ�ഷൻ പഠനവ��് തലവന് ൈകമാറിയി��്.
കാഷ്��ിൽ 18-11-2017 ൽ വരവ് േചർ� �ക സർവകലാശാലാ ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി�ി�.
ഒ�ാം െസമ�ർ ഫീസ്, ര�ാം െസമ�ർ ഫീസ്, പരീ�ാഫീസ് ഉൾെ�െട 21560/-�പയാണ്
സർവകലാശാല�് ലഭിേ��ത്. എ�ാൽ 21120/-�പ മാ�മാണ് ലഭി�ി��ത്. ഫീസിന�ിൽ
440/-�പ�െട �റവ് കാ��. ആയത് സംബ�ി� ഓഡി�് അേന�ഷണം-4 (െക.എസ്.എ/
െക.എൻ.�/ഐടി/2017-2018 തീ�തി:21-06-2018)-ന് ന�ിയ മ�പടിയിൽ ഫീസിന�ിൽ
�റ�വ� �ക ലഭ�മാ�വാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�ാണ് അറിയി�ി�ളളത്. ലഭി�
21120/-�പ സർവകലാശാലയിൽ ഒ��ി വിവരം അറിയിേ��താണ്. �റ�വ� �ക
ഈടാ���റ�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-11   ��ഡ��� െവ�െസ�റർ വഴി പണം
ീ ി ീ ി



സ�ീകരി�ുേ�ാൾ രശീതുകൾ നൽകു�ില�.
    �ഡ�്സ് െവബ്െസ�റിൽ ഓൺൈലനായി ഫീസ് ഒ��ാെന�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഫീസ്
അട�തിന് റഫറൻസ് ഐഡി േയാ��ടിയ രശീത് നൽകിവ��െ��ി�ം ക���ർ
ഉപേയാഗി��തി�ം �ി�് എ���തി�ം സർ�കലാശാല വാ�� �ക�് രശീത് ഒ�ം
തെ� നൽ��ി�. ഈ �ക�് രശീത് ഒ�ംതെ� നൽ��ി�. പകരം ഓേരാ
വിദ�ാർ�ിയിൽനി�ം ലഭി�� �ക രജി�റിൽ എ�തി കാഷ് കൗ�റിൽ അട�കയാണ്
െച�വ��ത്. സർ�കലാശാല പിരിെ���� �ക�് രശീത് നൽേക�താണ്. ആയതിനാൽ
�ഡ�്സ് െവബ്െസ�ർ വഴി പണം സ�ീകരി��തിന് രശീത് നൽ��തി�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-12   ടീ�ർ എഡ�ുേ�ഷൻ െസ�ററുകളിെല
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ും േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ു�ില�.
    സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ബി.എഡ് െസ��കളിൽ �േവശനം ലഭി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം േകാ�് ഫീസിന�ിൽ വാർഷിക ഫീസായി 2017 െല അ�ിഷന് 35,000/- �പ�ം 2018
അ�ിഷൻ �തൽ 29,000/- �പ�മാണ് ഈടാ�ിയത്. ഇതിൽ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്
ഉൾെ���ി�. വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാബ്, ൈല�റി സൗകര��ൾ അ�വദി��തിനാൽ
അ�ിഷൻ സമയ�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ടി ഈടാ�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-13   വിവിധ െസമ�ർ ഫീസുകൾ: അടവു വിവരം
ലഭ�മല� (െഹൽ�് സയൻ� പാലയാ�)
    െഹൽ�് സയൻസ് പഠന വ��ിെ� താെഴ പറ�� േകാ�കളിൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
വിവിധ െസമ�ർ ഫീ�കൾ ഈടാ�ിയ�ം സർ�കലാശാലയിേല�് അടവാ�ിയ�ം
സംബ�ി� േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�മ
നം
.

േകാ�് വർഷം/
കാലയളവ് െസമ�ർ വിദ�ാർ�ിക�െട

എ�ം �ക

1 െമഡി�ൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി

2016-19
(3 വർഷം) 3, 4 3 157530

2 െമഡി�ൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി

2015-18
(3 വർഷം) 5, 6 9 472590

3 െമഡി�ൽ
ൈമേ�ാബേയാളജി

2017-19
(2വർഷം) 2 13 338000

4 െമഡി�ൽ
ബേയാെകമി�ി

2016-19
(3 വർഷം) 3, 4 5 262550

5 െമഡി�ൽ
ബേയാെകമി�ി

2015-18
(3 വർഷം) 5, 6 11 577610

6 െമഡി�ൽ
ി ി

2016-18
( ർ )

3, 4 2 105020



ബേയാെകമി�ി (2 വർഷം)

7 െമഡി�ൽ
ബേയാെകമി�ി

2017-19
(2വർഷം) 2 5 130000

8 എം.എൽ.ടി 2016-18 4 8 208000
                             ആെക 2251300

    ഇ�സംബ�ി�് നൽകിയ 27.06.2018 തീ�തിയി െല എ.ഒ2/16/2018 ന�ർ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് നാളി�വെരയാ�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��ത േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

2-14   േഹാ�ൽ വാടക ഈടാ�ിയതി�െറ വിവര�ൾ
ലഭ�മല� (േഹാ�ൽ, മാ�ാ��പറ�്)
    
    2017-18 വർഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി ക�ർ സർ�കലാശാല�െട മാ�ാ�പറ�
ക�ാ�സിൽ �വർ�ി�� െമൻസ് േഹാ�ലിെ� വാടക വരവ് രജി�ർ, അ�ിഷൻ രജി�ർ
എ�ിവ പരിേശാധി�� �കാരം േഹാ�ലിൽ അ�ിഷൻ ലഭി� 2017-19 ബാ�ിെല താെഴ
പറ��വരിൽ നി�ം വിവിധ മാസ�ളിെല �ം വാടക ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�. ഈ
വിദ�ാർ�ികൾ ��ത കാലയളവിൽ േഹാ�ൽ വി�േപായി�േ�ാ എ�ത്
പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ േരഖേയാ/ അ��ൻസ് രജി�േറാ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    വിവിധ മാസ�ളിൽ ഫീസ് ഈടാ�ാ�വ�െട വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. േപര് േകാ�് /

കാലയളവ്

േഹാ�ലിൽ
�േവശനം

േനടിയ
തീ�തി

�ം വാടക
ഈടാ�ാ�

മാസം
�ക

1 �മിസ്.എ�്.എസ് ബി.പി.എഡ്
/2017-19 17.07.2017

2017
െസ�ംബർ

�തൽ
2850

2 ഹാരിസ് പി.പി. -ടി- -ടി- -ടി- 2850
3 അനിൽ�മാർ.പി.എസ്. -ടി- -ടി- -ടി- 2850

4 �ീജിൽ െക -ടി- -ടി- 2018 ജ�വരി
�തൽ 1050

5 ൈവശാഖ് എം.വി. -ടി- -ടി- -ടി- 1050
6 നീ��ീൻ ഇ.�ി -ടി- -ടി- -ടി- 1050

7 രാ�ൽ പ�നാഭൻ ഇ.വി.എസ്
/ 2017-19 24.07.2017

2018
െഫ�വരി

�തൽ
700

8 രാ�ൽ െജ. -ടി- 21.07.2017 2018 ജ�വരി
�തൽ 1050

9 അമൽ �ധൻ െക. മാത് സ്/
2017-19 04.08.2017 -ടി- 1050

10 അ�ൺ �മാർ ടി.വി ബി.എഡ് 07.08.2017 2017
െസ�ംബർ

ൽ

2850



�തൽ

11 നിതിൻ പി.െജ എം.സി.എ 04.10.2017 2017 ജ�വരി
�തൽ 1050

12 നിതീഷ് െക.െക ബി.എഡ് 26.10.2017
2017

നവംബർ
�തൽ

1950

    ഇ�സംബ�ി� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (എ.ഒ.2/8എ 18-19 തീ�തി:19-06-2018) േഹാ�ൽ
വാർഡൻ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േഹാ�ൽ വാടക ഇന�ിൽ ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��
�ക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
3-1-1   ��ഡ��� അമിനി�ി െസ�റർ
െക�ിടനിർ�ാണം - ഊരാള��ൽ േലബർ
േകാൺ�ടാ�േടർ� േകാ-ഓ� െസാൈസ�ി�്
എ�ിേമ�ിൽ േകാൺ�ട�േടർ� േ�പാഫി�്
അനുവദി�� �കമ�പകാരമല�.
ഫയൽ നം.PLD/E3/15591/Creation of Capital Assets 2014-2015

    18-09-2017 തീയതിയിെല 84/2017 ന�ർ കരാർ �കാരം സർവകലാശാലയിെല താവ�ര
കാ�സിൽ 4.76 േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ �ഡ�സ് അമിനി�ി െസ�ർ
നിർ�ി��തിനായി സർ�ാർ അ�ഡ�ിഡ് ഏജൻസിയായ ഊരാ��ൽ േലബർ
േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി�മായി കരാർ ചമ�ക��ായി. ഡി എസ് ആർ 2014
നിര�ിെനാ�ം 2017 െല േകാ�് ഇൻഡ�് �ക �ടി േചർ�് 10% േകാൺ�ാേ�ർസ് േ�ാഫി�ം 5%
ഓവർെഹഡ് ചാർ�ം ഉൾെ�െട�� നിര�ിലാണ് സർവകലാശാല ഊരാ��ൽ േലബർ
േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി�മായി കരാർ ചമ�ത്. സർ�ാരിെ� 25-07-2017
തീയതിയിെല G.O.(P) No.95/2017/Fin ഉ�രവ് �കാരം �താര�മായ െട�ർ നടപടികളി�െട
പണികൾ നട�വാനായി കരാ�കാെര �മതല ഏൽ�ി�� അ�ഡ�ിഡ് ഏജൻസികൾ�്
(െ�ാജ�് മാേനജ്െമ�് കൺസൾ��് ) മാ�േമ 10% കരാ�കാരെ� ലാഭം അ�വദി�ക��.
മരാമ�് പണികൾ േനരി�് നിർവഹി�� അ�ഡ�ിഡ് ഏജൻസികൾ�് 10% കരാ�കാരെ�
ലാഭം അ�വദനീയമ�. അവർ�് നി�ിത നിര�ി�� െസേ�ജ് ചാർജ് മാ�മാണ്
അ�വദനീയമായി��ത്. ഇവിെട ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി
േനരി�ാണ് മരാമ�് ���ികൾ  നട�ിവ��ത്. ആയതിനാൽ �ചന സർ�ാർ ഉ�രവ്



�കാരം കരാ�കാരെ� ലാഭം അ�വദനീയമ�. എ�ാൽ �ഡ�്സ് അമിനി�ി െസ�ർ
െക�ിടനിർ�ാണ�ിെ� എ�ിേമ�ിൽ അ�ഡ�ിഡ് ഏജൻസിയായ ഊരാ��ൽ േലബർ
േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി�് േകാൺ�ാേ�ർസ് േ�ാഫി�് അ�വദി�തായി
പരിേശാധനയിൽ കാ��. ഓഡി�് കാലയളവിെല െചലവ് വിവരം �വെട െകാ���.

വൗ�ർ ന�ർ-2353 , 2353A, 2353B, 2353C
തീയതി 09-01-2018
ഒ�ാം പാർ�് ബിൽ

(Gross Amount-1,02,40,300, Deductions-1)

IT-2%=20,48,062

LWF=1,02,403

(ഉ�രവ് ന�ർ-ഫയൽ
നം.PLD/E3/15591/Creation of Capital Assets
2014-2015 തീയതി 08-01-2018)

െച�് ന�ർ-

2511548/9-01-2018 -25,00,000/-�പ

2511549/9-01-2018 -25,00,000/-�പ

2511550/9-01-2018 -25,00,000/-�പ

2511551/9-01-2018 -24,33,091/-�പ

വൗ�ർ ന�ർ-3446/31-03-2018
ര�ാം പാർ�് ബിൽ

(Gross Amount- 78,74,837,
Deductions-1)

IT=14,80,232

LWF=74,012

െച�് ന�ർ
2841984/31-03-2018:76,52,802/-
�പ

(ഉ�രവ് ന�ർ-ഫയൽ നം.
PLD/E3/15591/ Creation of Capital
Assets 2014-2015 തീയതി 28-03-
2018)

    േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിെയ െതരെ����ത്
മ�രാധി�ിത െട�റി�െടയായിരി�ണം എ�് വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ സർവകലാശാല
�ഡ�്സ് അമിനി�ി െസ�ർ ഉൾെ�െട�� വിവിധ മരാമ�് ���ികൾ ഊരാ��ൽ േലബർ
േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി�് നൽകിയത് ��തനടപടി�മ�ൾ
പാലി�െകാ�ായി��ി�.

    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�സിഷന് (ന�ർ 30/19-12-2018), നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയായ േശഷമാണ് േമൽ �ചി�ി� സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��െത�
സർവകലാശാല�െട മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�. ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാേ�ർസ് േകാ-
ഓപ് െസാൈസ�ി�മായി കരാറിൽ ഏർെ���ത് തെ� 18-09-2017 തീ�തിയിൽ മാ�മാണ്.
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ�് അ�വദനീയമായ െസേ�ജ് ചാർജ് മാ�മാണ്
അ�വദനീയമായി��ത്. എ�ാൽ 10% കരാ�കാരെ� ലാഭം അ�വദനീയമ�. ആയതിനാൽ
പണികൾ �ർ�ിയാ�ി അവസാന ബിൽ ത�ാറാ�േ�ാൾ 10% കരാ�കാരെ� ലാഭം
എ�ിേമ�ിൽ നി�ം �റവ് െച�് �ടർ�� ബി�കൾ �മെ���വാൻ ��ിേ��താണ്.

3-1-2   ൈല�ബറി ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�റീരിയർ
ഫർണിഷിം�,ൈല�ബറി െക�ിട�ിൽ നാ� ലി��ി�െറ
നിർ�ാണം,�ാ��ൂ�റി ഓഫീസർമാരുെട കാബിൻ,
സി�ിേ��് റൂം ഇ�റീരിയർ ഫർണിഷിം�



അധികേജാലികൾ-പ�തി നിർവഹണ�ിെല
വീ�ചകൾ
    ൈല�റി ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ്, �ാ���റി ഓഫീസർമാ�െട കാബിൻ,
സി�ിേ��് �ം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് അധികേജാലികൾ, ൈല�റിയിൽ നാല് ലി�ിെ�
നിർ�ാണം എ�ീ ���ികൾ�ായി ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡ് (എ�്.പി.എഫ് എൽ)
എ� ഏ   ജൻസി�മായി കരാർ ചമ�ക��ായി. ഇല�ി�ൽ ഇൻെ�േ��ിൽ നി�� അ�മതി
സർവകലാശാല�് ഇ�വെര ലഭി�ി�. 2016 െസ�ംബറിൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ
െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല ലി�് �വർ�ന�മമാ�വാൻ സാധി�ാ��ൾെ�െട
���ി�െട നിർവഹണ�ിൽ താെഴ�റ�� അപാക�ൾ കെ��ിയി��്.

1)ഫയൽ നം.PLD/E3/3806/2015 ,VOL 1,VOL 2 (1)

2)വൗ�ർ ന�ർ-95/18-04-2017 (ൈഫനൽ േപെ��് �ക)-₹2463717/-

െച�് ന�ർ-3027667/18-04-2017

എ�ിേമ�് �ക ൈല�റി
ഓഡിേ�ാറിയം

ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ്

1,06,05,280

�ാ���റി
ഓഫീസർമാ�െട

കാബിൻ,
സി�ിേ��് �ം

ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ്

അധികേജാലികൾ

23,33,841

ൈല�റിയിൽ നാല്
ലി�ിെ� നിർ�ാണം 1,28,01,702

എ�ിെമ�് ന�ർ ന�ർ ഇ�
20-07-2015

കരാർ �കാരം ���ി �ർ�ീകരിേ��
കാലാവധി

വർ�് ഓർഡർ നൽകി
24 മാസ�ിനകം.

ആെക ���ി
�ല��ിൻേമൽ

സർവകലാശാല അ�വദി�
ബി�ിെ� വിവരം

ൈല�റി
ഓഡിേ�ാറിയം

ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ് +

�ാ���റി
ഓഫീസർമാ�െട

കാബിൻ,സി�ിേ��്
�ം

ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ്

അധികേജാലികൾ

���ി�ല�ം -
1,11,50,116.00

സർവീസ് ടാ�് (6% ) -
6,69,006.96

കൺസൽ�ൻസി

ചാർജസ് (6% ) -
6,69,006.96

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിൽേമ��

സർവീസ് ടാ�് (15%)
-1,00,351.04

ആെക 1,25,88,480.96
ൈല�റിയിൽ നാല്

ി ി � ിർ

���ി�ല�ം -



ലി�ിെ� നിർ�ാണം 1,21,92,427.00

സർവീസ് ടാ�് (6% ) -
7,31,545.62

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജസ് (6% ) -

7,31,545.62

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിൽേമ��

സർവീസ് ടാ�് (15%) -
1,09,731.84

ആെക 1,37,65,250.08
ആെക െമാ�ം 2,63,53,731.04

    എ�് പി എഫ് എ�ിന് അ�വദി� �ക�െട വിവര�ൾ

�മ
ന�ർ െചലവ് വിവരം �ക റിമാർ�്

1 ആദ� ഗ� 44,92,118

PLD/E3/3806/2015 തീയതി:04-11-2015

നി�തിയിന�ി�� ₹3,14,448/- �റവ്
െച�ാണ് ബിൽ �ക (₹41,77,670)

നൽകിയത്.

2 ര�്, ��്
ഗ��ൾ 83,84,016

PLD/E3/3806/2015 തീയതി 09-03-
2016

നി�തിയിന�ി�� ₹5,86,881/- �റവ്
െച�ാണ് ബിൽ �ക(₹ 77,97,135)

നൽകിയത്.
3 ��ാം ഗ� 1,03,25,614 PLD/E3/3806/2015 തീയതി:25-05-2016

4

ൈഫനൽ ഗ�

വൗ�ർ
ന�ർ-95/18-04-

2017

െച�്
ന�ർ-3027667/18-

04-2017

31,51,983

PLD/E3/3806/2017 തീയതി:23-02-2017

ൈഫനൽ ബിൽ �കയായ 31,51,983.04
�പയിൽ നി�് ൈല�റി

െക�ിട�ിെല നാല് ലി�ിെ�
നിർ�ാണ�ിന് സർവകലാശാല

അ�വദി� ബിൽ �കയായ
1,37,65,250.08/-�പ�െട 5% �കയായ

6,88,265.54 �പ �റവ് െച�്
24,63,717.00 �പ അ�വദി�.

(i) 2016 െസ�ംബറിൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ െസൻ�ൽ ൈല�റി
െക�ിട�ിെല ലി�് നാളി�വെര �വർ�ന�മമാ�വാൻ സാധി�ി�.
₹1,37,65,250/-�പ�െട നി�ലെചലവ്.
    ക�ർ സർവകലാശാല െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല 13 പാസ�ർ ക�ാസിററി�� 2
ലി�് ,10 പാസ�ർ ക�ാസിററി�� 2 ലി�് എ�ിവ�െട സൈ�, ഇൻ�േലഷൻ, െട�ിംഗ്
എ�ിവ �ർ�ീയാ�ിെയ�ി�ം കരാർ ഏെ��� ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡ് എ�
ക�നി�് ലി�് ക�ീഷൻ െച�് �വർ�ന�മമാ�വാൻ ഇ�വെര�ം സാധി�ി�ി�. 2016
െസ�ംബറിൽ താൽ�ാലികമായി സി�ം എനർൈജസ് െച�് സർവകലാശാല അധികാരിക�െട



സാ�ിധ��ിൽ െട�് റൺ നട�ി �വർ�ന�മത ഉറ�വ��ിയതായി ഹി��ാൻ
�ീഫാബ് ലിമി�ഡ് രജി�ാർ�യ� 21-12-2016 തീയതിയിെല HPL/K/AGM/2016-17/271/487
ന�ർ ക�ിൽ പരാമർശി�ി��്. മാ��മ�, ലി�് �വർ��മമാ��തിന് ഇല�ി�ൽ
ഇൻെ�േ��ിൽ നി�� അ�മതി ലഭി�ണെമ�ം ആയതിന് ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ിൽനി�് െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണം അംഗീകരി�് ലഭി�ണെമ�ം ��തനടപടി�്
കാലതാമസം വ�െമ�തിനാൽ ൈഫന�  ബിൽ അ�വദി�ണെമ��� ക�നി�െട േമൽ
�ചി�ി� അേപ��ം ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡ് അഡീഷണൽ ജനറൽ മാേനജർ
(എൻജിനീയറിംഗ് ) സമർ�ി� 22-12-2016 തീയതിയിെല HPL/KU/UC/2016-17/486ന�ർ
അേപ��ം പരിഗണി�് ആെക ���ി�ല��ിൽ നി�ം 5% �ക റിെ�ൻഷൻ �കയായി �റവ്
െച� േശഷം ക�ർ സർവകലാശാല�െട 23-02-2017 തീയതിയിെല PLD/E3/3806/2015 Vol 2(1)
ഉ�രവ് �കാരം ൈഫനൽ ബിൽ അ�വദി�ക��ായി. ���ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ
അ�വദി�് ഒ�ര വർഷേ�ാളമായി�ം െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �മവൽ�രി�് േകാർ�േറഷൻ അ�മതി ലഭി��തി�� നടപടികൾ േപാ�ം
�ർ�ീകരി�വാൻ സർവകലാശാല�് സാധി�ി�ി�. േകാർ�േറഷൻ അ�മതി ലഭി�ാെത��
െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ �മവൽ�രി��തി��
നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തി��ായ കാലതാമസം കാരണം ലിഫ്ററ്
�വർ�ന�മാ��തിന് ആവശ�മായ ൈവദ�തകണ�ന് േവ�ി ഇല�ി�ൽ ഇൻെ�േ��ിൽ
നി�� അ�മതി സർവകലാശാല�് ഇ�വെര ലഭി�ി�. 2016 െസ�ംബറിൽ നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിയ െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല ലി�് �വർ�ന�മ മാ�വാൻ
സാധി�ാ�തിനാൽ ₹1,37,65,250/-�പ െചലവഴി�് നിർ�ി� ആ�ി നി�ിയമായി
കിട�കയാണ്. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ �മവൽ�രി�്
േകാർ�േറഷൻ അ�മതി ലഭി��തി�ം ലിഫ്ററ് �വർ�ന�മമാ��തി�ം ഇല�ി�ൽ
ഇൻെ�േ��ിൽ നി�� അ�മതി ലഭി��തി�ം േവ�ി സർവകലാശാല സ�ീകരി�
നടപടിക�ം ��ത വിഷയ�ിൽ നിലവി�� �ിതി വിവര�ം അറിയി�ണെമ�്
ആവശ�െ��് 16-10-2018 തീയതിയിൽ നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.03/16-10-2018)
സർവകലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ii) കരാർ വ�വ�യി�ൾെ���ിയതിെന�ാൾ അധികനിര�ിൽ
കൺസൽ�ൻസി ചാർജ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. അധികെചലവ് ₹
2,68,440/-

    േകാ�് �സ് കൺസൽ�ൻസി ചാർജ് അടി�ാന�ിൽ െഡേ�ാസി�് വർ�ായി നിർവഹണം
നട��തിനാണ് ��ത െ�ാജ�് വർ�് ഹി��ാൻ �ീ ഫാബ് ലിമി�ഡ് എ� ഏജൻസി�്
നൽകിയി��ത്. േമൽ �ചി�ി� ���ികൾ�ായി ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി��മായി ചമ�
കരാർ വ�വ�കളിെല (ഏക കരാർ) വ�വ� -4 �കാരം െച� ���ി�ല�ം 2 േകാടി �പ
വെരയാെണ�ിൽ ���ി�ല��ിെ� 6% നിര�ി�ം 2 േകാടി �പ�് �കളിലാെണ�ിൽ
���ി �ല��ിെ� 5% നിര�ി�ം ആണ് എ�്.പി.എഫ്.എ�ിന് കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിന�ിൽ അ�വദിേ��ത്. �ടാെത കൺസൽ�ൻസി ചാർജിൻേമൽ അതാത് സമയം
�ാബല��ി�� നിര�ിൽ സർവീസ് ചാർ�ം അ�വദി�വാൻ കരാറിൽ വ�വ� െച�ി��്.
െട�ർ �കാരം �വ ൃ�ിക�െട ആെക �ക 2േകാടി �പയിൽ �റവാെണ�ി�ം പി�ീട്



നിർവഹണഘ��ളിൽ എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�ക�ം �ക 2 േകാടി �പ�് �കളിൽ
കട�ക���ായി. ആെക ���ി�ല�ം 2 േകാടി �പ�് �കളിലായതിനാൽ കൺസൽ�ൻസി
ചാർജ് 5% നിര�ിലാണ് എ�്.പി.എഫ്.എ�ിന് അ�വദിേ��ിയി��ത്. എ�ാൽ
സർവകലാശാല 6% നിര�ിൽ തെ� കൺസൽ�ൻസി ചാർ�ം ആയതിെ� 15% നിര�ിൽ
സർവീസ് ടാ�ം അ�വദി�് ബിൽ നൽകിയതിനാൽ ₹2,68,440�പ�െട അധികെചല��ായി.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
ന�ർ െചലവ് വിവരം �ക

ആെക ���ി�ല�ം(1,11,50,116 +1,21,92,427) ₹2,33,42,543
കൺസൽ�ൻസി ചാർജിന�ിൽ
അ�വദി�ാ�� �ക (2,33,42,543
�പ�െട 5%) + 15% സർവീസ് ടാ�്

₹13,42,196

(11,67,127+1,75,069)

കൺസൽ�ൻസി ചാർജിന�ിൽ അ�വദി�
�ക(2,33,42,543 �പ�െട 6%) + 15%
സർവീസ് ടാ�് )

₹16,10,636
(14,00,553+2,10,083)

അധികം നൽകിയ �ക�െട വിവര�ൾ
കൺസൽ�ൻസി ചാർജ് ₹ 2,33,426
കൺസൽ�ൻസി ചാർജിൻേമ�� 15%
സർവീസ് ടാ�്. ₹ 35,014

ആെക അധികം നൽകിയ �ക ₹ 2,68,440

    കൺസൽ�ൻസി ചാർജിന�ിൽ േമൽ �ചി�ി� �കാരം ₹ 2,68,440/-അധികം നൽകിയത്
അംഗീകരി��ി�.

(iii) ഇൻെവ�റി ലി�ം ബി�ിെല വിവര��ം ത�ിൽ
െപാ��െ���ി�.

    സർവകലാശാല ൈല�റി ഓഡിേ�ായ�ിൽ �ാപി� വിവിധ ഉപകരണ��െട ലി�്
സർവകലാശാല ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ 12-04-2017 െല HPL/PM/KU/2016-17 ന�ർ
ക�് �കാരം എ�് പി എഫ് എൽ െ�ാജ�് മാേനജർ നൽ�ക��ായി. ��ത ലി�്
പരിേശാധനവിേധയമാ�ിയതിൽ േമൽ�ചി�ി� ക�് �കാരം നൽകിയ ഇൻെവ�റി
ലി�ി�ൾെ�� താെഴ�റ�� ഇന�ൾ ബിൽ �കാര�� ���ി ഇന��മായി
െപാ�ു�െ���ി�.

�മ
ന�ർ ���ി ഇനം ന�ർ,വിവരണം

ഇൻെവ�റി
ലി�്

�കാരം

ബിൽ
�കാരം നിര�്

1

34,Supply and fixing of recess mounting
type of 1x15 LED scewless bottom frame
as per the direction of engineering in
charge as required.

129 135 ₹2500/-
�ണി�്

2 35,Supply of 03x03W white/warm white
led fittings 10 12 ₹2500/-

�ണി�്

3
49,Supply,instalaltion,testing,

commissioning of hooter
1 2 ₹1050/-

�ണി�്



    േമൽ �ചി�ി� �കാരം ഇൻെവ�റി ലി�് �കാര�� ഉപകരണ��െട എ��ം ബി�്
�കാര�� എ��ം ത�ിൽ െപാ��െ�ടാ�ത് സംബ�ി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽ � വകലാശാല��ായ ന�ം
തി�െ����തിന് ��തൽ അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(iv) ൈഫനൽ ബി�ിൽ  നി�ം എ�് പി എഫ് എൽ ഉപേയാഗി�
ൈവദ�തചാർജ്, വാ�ർ ചാർജ് എ�ിവ �റവ് െച�ി�.

    ഇല�ിസി�ി ചാർജ് ഈടാ��തി�� നിബ�ന കരാറിൽ ഉൾെ���ിയി��ി�.
എ�്.പി.എഫ്.എൽ എൻജിനീയർ-ഇൻ-ചാർജിെ� അേപ� �കാരം ���ി�െട ബി�കളിൽ
നി�് ചാർജ് ഈടാ��താെണ� നിബ�ന �കാരം ���ി�ാവശ�മായ ൈവദ�തി, െവ�ം
എ�ിവ സർവകലാശാലയി�� േ�ാത�കളിൽ നി�് എ��വാൻ ക�ർ സർവകലാശാല
രജി�ാ�െട 14-01-2016 തീയതിയിെല PLD/E3/3806/2015 ന�ർ ക�് �കാരം എ�്.പി.എഫ്
എ�ിെ� എൻജിനീയർ-ഇൻ ചാർജ് �ീ മിേതഷ് �മാറിന് അ�മതി നൽ�ക��ായി.
എ�്.പി.എഫ്.എ�ി�േവ�ി ���ി ഏെ��� കരാ�കാർ ���ി�െട നിർവഹണ�ിനായി
സർവകലാശാലയിെല ൈവദ�തിയാണ് ഉപേയാഗി�ത്. ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��തിന്
സർവകലാശാല അ�മതി ന�ിയതാ�ം കരാ�കാർ ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�െട അളവ്
േരഖെ����തിനായി �േത�കം എനർജി മീ�ർ �ാപി�ി��താ�ം എ�ാൽ
സർവകലാശാല�െട അ�മതിയി�ാെത കരാ�കാരൻ എ� ജി മീ�ർ എ��മാ�ിയതാ�ം
ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��് (ഫയൽ ന�ർ-PLD/E3/3806/2015 േനാ �് ഫയൽ േപജ് ന�ർ 71).
ഇ�കാരം �േത�കം ഇല�ിസി�ി മീ�ർ �ാപി�ത് െക.എസ്.ഇ.ബിയാേണാ
സർവകലാശാലയാേണാെയ�് ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. 2015 ഡിസംബർ �തൽ 2016
മാർ�് വെര�� കാലയളവിൽ ൈല�റി ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗിന് ₹7206,
ലി�് �ാപി�ലിന് ₹23908 ഉൾെ�െട ആെക ₹31,114/- �പ�െട ൈവദ�തി
വിനിേയാഗി�തായി ഫയലിൽ േരഖെ���ക�ം ��ത �ക എ�്.പി.എഫ്.എ�ി�� ബി�ിൽ
നി�് �റവ് െച�വാ�ം നിർേ�ശി�ി��്. എ�ാൽ �വ ൃ�ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ
അ�വദി�േ�ാ�ം ��ത �ക �റവ് െച�ി�ി�. കരാ�കാർ ഉപേയാഗി� ൈവദ�തി�െട അളവ്
േരഖെ���ിയതിെ� അടി�ാന�ം വ��മ�. ��ത �ക �റവ് െച�ാ�ത് സംബ�ി�ം
എനർജി മീ�റിെ� അഭാവ�ിൽ �ക നി�യി�ത് സംബ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2014 DSR െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ���ിയ വാ�ർ ചാർജ് നിര�് 1% ആണ്. � വകലാശാലയിെല
േ�ാത�കളിൽ നി�� െവ�ം ���ി�ായി ഉപേയാഗി�തിനാൽ 2014 DSR െഷഡ�ൾ
നിര�ി�� �ക വാ�ർ ചാർജിന�ിൽ �വ ൃ�ി�െട ബി�ിൽ നി�് റി�വറി
നടേ��തായി��. എ�ാൽ വാ�ർ ചാർജിന�ിൽ �കെയാ�ം തെ� സർവകലാശാല
റി�വറി െച�ി�ി�. വാ�ർ ചാർജിന�ിൽ �ക ബി�ിൽ നി�ം �റവ് െച�ാതി��ത്
സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േരഖകൾ
ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽ � വകലാശാല��ായ ന�ം തി�െ����തിന്
��തൽ അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(v).സർവീസ് ടാ�് അധികനിര�ിൽ നൽകിയത്.₹47,363/-

അധികെചലവ്.



    ���ി�ല��ിെ� 6% നിര�ി�� �ക സർവീസ് ടാ�ായി എ�് പി എഫ് എ�ിന്
അ�വദി�ി��്. ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി��മായി ചമ� കരാർ വ�വ�കളിെല വ�വ� -4
�കാരം ���ി�ല��ിെ� 5.6% നിര�ി�� �കയാണ് സർവീസ് ടാ�ിന�ിൽ എ�് പി
എഫ് എ�ിന് അ�വദിേ��ിയി��ത്. എ�് പി എഫ് എ�ിെ� ൈഫനൽ ബിൽ �കാരം
ആെക ���ി�ല�മായ 2,33,42,543 �പയിൽ േനരെ�യ�വദി� 20592658/- �പ�െട 5.8%
കഴി�് ബാ�ി�� ���ികളിൻ േമൽ അ�വദിേ�� സർവീസ് ടാ�് 27,49,885/- �പ�െട 6
ശതമാനം ആണ്. എ�ാൽ ൈഫനൽ ബിൽ �കാരം െമാ�ം ���ി�ല�മായ ₹ 2,33,42,543 /-
കണ�ിെല��് ആയതിെ� 6% നിര�ിൽ സർവീസ് ടാ�ം 15% കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിൻേമ�� സർവീസ് ടാ�ം എ�്.പി.എഫ്.എ�ിന് അ�വദി�തിനാൽ 47,363 �പ
അധികമായി അ�വദി�ി��്. അധികം അ�വദി� 47,363/- �പ ഈടാേ��താണ്.

    സർവീസ് ടാ�ിന�ിൽ അ�വദി� �ക�െട വിനിേയാഗവിവരം എ�്.പി.എഫ്.എ�ിൽ നി�ം
ലഭ�മാേ��താണ്.

    അംഗീകരി� ���ി�ല��ക�െട (₹2,33,42,543) അടി�ാന�ിൽ അ�വദിേ��യി��
സർവീസ് ടാ�് താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.



1,2,3 പാർ�് ബി�കൾ �കാരം
അ�വദി� �ക

ൈഫനൽ ബിൽ �കാരം
അ�വദിേ��ിയി��

ബാ�ി �ക*
അ�വദി�ത് അധികം

���ി ₹2,05,92,658 ���ി 27,49,885

സർവീസ് ടാ�്
@5.8% ₹ 11,94,374 സർവീസ് ടാ�്

@6% 1,64,993

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജ് @6% ₹ 12,35,556 കൺസൽ�ൻസി

ചാർജ് @6% 1,64,994

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിൻേമ��
സർവീസ് ടാ�്

@14.5%

₹ 1,79,156

കൺസൽ�ൻസി
ചാർജിൻേമ��
സർവീസ് ടാ�്

@15%

24,749

ആെക 2,32,01,748 ആെക 31,04,620 31,51,983 47,363

    റിമാർ�് : *കൺസൽ�ൻസി ചാർജ് 6% ആണ് േമൽ പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ിയിരി��ത്.അധികം നൽകിയതിെ� വിവരം ഖ�ിക 2ൽ ഉൾെ���ിയിരി��.

    ���ി െട�ർ െച�് നൽകിയ കരാ�കാ�െട ബി�ിൽ നി�് സർവീസ് ടാ�് �റവ് െച�ാെത
എ�്.പി.എഫ്.എ�ിന് സർവീസ് ടാ�് അ�വദി�ത് സംബ�ി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(vi) ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ്-റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�്
�കാര�� അധികേജാലികൾ�് എ�ിേമ�ി�ൾെ���ിയ 9%
ഡി�ൗ�് അ�വദി�ി�.

    ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് അധികേജാലികൾ�� കരാ�ം ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ് ���ി�െട കരാർ എെ���M/S വീേര��മാർ & ക�നി�് തെ�യാണ്
നൽകിയത്. എ�ിേമ�ിൽ 9% ഡി�ൗ�് ക�നി ഓഫർ െച�ി��. അധികേജാലിക�െട
�ല�നിർ�യ�ക 27,97,059/-�പയാണ്. എ�ിേമ�് �കാര�� ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ
ഫർണിഷിംഗ് ���ി�് അ�വദി� 9% ഡി�ൗ�് അധികേജാലിക�െട നിര�ിൽ
ഉൾെ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാേ��താണ്. എ�ിേമ�ി�ം 16.3% �റ�
നിര�ിലാണ് ഓഡിേ�ാറിയം ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ���ി�െട കരാർ M/S വീേര��മാർ &
ക�നി�് െട�ർ �കാരം നൽകിയത്. അധിക േജാലികൾ�� കരാർ നിര�കൾ അ�വദി�ത്
സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അറിയിേ��താണ്. േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ
ഈയിന�ിൽ � വകലാശാല��ായ ന�ം തി�െ����തിന് ��തൽ അേന�ഷണം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.



(vii) ���ി�െട എം.��്, െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇന��െട ഡാ�ാ

ഷീ�്, പർേ�സ് ബി�കൾ എ�ിവ ഹാജരാ�ാെത �ക അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�.ബി�ിൽ DSRേകാഡ് ന�ർ േരഖെ���ിയി�ി�. DSR 2014
�കാര�� നിര�ാേണാ കരാ�കാർ�് അ�വദി�െത�് വ��മ�.

    വിശദമായ െചലവ് വിവര�ൾ ഉൾെ��� ൈ�മാസ അ�ൗ�കൾ, ബി�ക�െട
സർ�ിൈഫഡ് േകാ�ികൾ,െചലവ് വിശദാംശ��െട േരഖകൾ, ���ി �േരാഗതി റിേ�ാർ�്
�തലായവ സർവകലാശാല നി�യി�ു� മാ�കയിൽ ത�ാറാ�ി നൽകണെമ�് കരാർ
വ�വ�കളിെല വ�വ� -3 ൽ പരാമർശി�ി��്. എ�ാൽ ഇ�രം േരഖകൾ ഒ�ം തെ� എ�്
പി എഫ് എൽ ഹാജരാ�ിയതായി കാ��ി�. െചലവ് സം�ഹം (Abstract of Payment)
മാ�മാണ് ബിൽ േകാ�ികളായി ഫയലിൽ െവ�ി��ത്. DSR 2014 അടി�ാന�ിലാണ്
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��െത�് ഫയലിൽ പരാമർശി�ി��്. എ�ാൽ ഹാജരാ�ിയ ബി�ിൽ
���ി�െട DSRേകാഡ് ന�ർ േരഖെ���ിയി�ി�. ബി�ിൽ DSRേകാഡ് ന�ർ
േരഖെ���ിയി�ി�ാ�തിനാൽ DSR 2014 �കാര�� നിര�ാേണാ കരാ�കാർ�്
അ�വദി�െത�് വ��മ�. ഇ�ീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ���ി�െട െമഷർെമ�് 15-11-2016
തീയതിയി�ം ലി�് ���ി�െട െമഷർെമ�് 25-03-2016 തീയതിയി�ം എ��തായി ബി�ിൽ
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ���ി�െട െമഷർെമ�് ��ം മ�് േരഖക�ം പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ി�. മാ��മ�, െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇന�ളിലാണ് �ക ��തൽ
െചലവഴി�ി��ത്. െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ�ടാ� ഇന��െട നിര�് നി�യി�തിെ� ഡാ� ഷീേ�ാ
പർേ�സ് സംബ�ിയായ ബി�കേളാ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എ�ിേമ�ി�ം
റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�ി�ം ഉൾെ�ടാ� ഇനം ���ിക�ം ൈഫനൽ ബിൽ �കാരം
െച�ി��തായി കാ��. ആയതിന് അ�മതി നൽകിയതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ി�. േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽ � വകലാശാല��ായ
ന�ം തി�െ����തിന് ��തൽ അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(viii) നി�തിയിന�ളിൽ നൽകിയ �ക�െട െചലവ് സംബ�ി�
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

കരാർ വ�വ�കൾ �കാരം നി�തികൾ ഉൾെ�െട�� �കയാണ് എ�്.പി.എഫ്.എ�ിന്
അ�വദിേ��ിയി��ത്. എ�ാൽ സർ�ാരിേല�് ഒ���തി�� �കകൾ
അടവാ�ിയതിെ� സർ�ിൈഫഡ് േകാ�ികൾ എ�് പി എഫ് എൽ സർവകലാശാല�്
നൽകിയതായി കാ��ി�. ര�ം ��ം ഗ��ളായി ₹83,84,016/- എ�്.പി.എഫ്.എൽ –ന്
അ�വദി�േ�ാൾ ₹5,86,881/-വിവിധ നി�തിക�െട ഇന�ിൽ സർവകലാശാല കിഴിവ്
വ��ിയി��്. ഇ�കാരം കിഴിവ് വ��ിയ �ുക തിരിെക നൽ��തിന് എ�്.പി.എഫ്.എൽ
ആവശ�െ��ക�ം ആയത് അ�വദി�് സർവകലാശാല ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം
(Pld/E3/3806/2015 തീയതി:09-08-2016) െച�ി��്. എ�ാൽ �ക ന�ിയതാ�� വിവരം
ഫയലിൽ ലഭ�മ�. നി�തിയിന�ിൽ �റവ് വ��ിയ ₹5,86,881/- സർവകലാശാല
സർ�ാരിേല�് അട�ി�േ�ാെയ�ം എ�്.പി.എഫ്.എൽ -ന് ₹5,86,881/- പി�ീട് അ�വദി�്
നൽകിയി�േ�ാെയ��� വിവരം അറിയി�ി�ി�. േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ



ഈയിന�ിൽ � വകലാശാല��ായ ന�ം തി�െ����തിന് ��തൽ അേന�ഷണം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    കൺസൽ�ൻസി ചാർജിന�ിൽ അധികം നൽകിയതിനാൽ ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ�
െചലവായ 2,68,440/- �പ�ം സർവീസ് ചാർജിന�ിൽ അധികം നൽകിയതിനാൽ ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി�ാ� െചലവായ 47,363/- �പ�ം ഉൾെ�െട 3,15,803/- �പ റീെടൻഷൻ �കയിൽ
നി�ം ഈടാേ��താണ്. 2017-2018 വർഷ�ിൽ അ�ിമ ബിൽ നൽകിയതിൽ 3,15,803/-
�പ�െട െചലവ് കഴി�് ബാ�ി�� 21,47,914/- �പ�െട (24,63,717-3,15,803) െചലവ്
തട�െ����.

    േമൽ �ചി�ി� അപാക�ൾ പരിഹരി�് ലി�് �വർ�ന�മമാ��തി�� നടപടികൾ
ത�രിതെ��േ��താണ്.

3-1-3   സി��ി�് �ടാ�ി� �ലം വാ�ൽ -
�ല�ി�െറ അതിരുകൾ േപാലും
നിർ�യി�ാെതയും �ലം സർവകലാശാലയുെട
ഉടമ�തയിലാ�ാെതയും 1.36 േകാടി രൂപ നൽകിയ�
�കമ�പകാരമല�.
    േകരള െ�യ്സ് & സിറാമിക് േ�ാഡ�് ലിമി. ക�നി�െട ഉടമ�തയി�ളള ക��ാേ�രി
അംശം േദശം റീ.സർേവ നം.360/2ബി, 360/3 എ�ിവയിൽെ�� 60 െസ�് �ലം മാ�ാ�്
പറ�് കാ�സിൽ അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� സി��ി�് �ാ�് നിർ�ി��തിന് ക�ർ
സർവകലാശാല�് വി�നൽ�വാൻ സർ�ാരിെ� 05.03.2018 െല സ.ഉ.(എം.എസ് ) നം.84/2018/
റവ ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി ലഭി�ി��. ഇതിെ�യടി�ാന�ിൽ ജി�ാ കല�ർ നി�യി�
ലാൻഡ് വാല� െസ�ിന് 2,26,717/-�പ നിര�ിൽ സർവകലാശാല�െട 28-03-2018
തീയതിയിെല Pld/E3/5144/14 VOL 2 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 1,36,03,020/- �പ (വൗ�ർ ന�ർ
3435 ‘എ’ �തൽ ‘ഇ’ വെര/ തീയതി:31-03-2018) േകരള െ�യ്സ്&സിറാമിക് േ�ാഡ�് ലിമി.
ക�നി മാേനജിംഗ് ഡയര�ർ�് അ�വദി�ക��ായി. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

വൗ�ർ ന�ർ/
തീയതി

െച�് ന�ർ/
തീയതി �ക റിമാർ�്

1 3435/31-03-2018 2841989/31-03-2018 25,00,000
2 3435A/31-03-2018 2841990/31-03-2018 25,00,000
3 3435 B/31-03-2018 2841991/31-03-2018 25,00,000
4 3435 C/31-03-2018 2841992/31-03-2018 25,00,000
5 3435 D/31-03-2018 2841993/31-03-2018 25,00,000
6 3435 E /31-03-2018 2841994/31-03-2018 11,03,020

ആെക �ക 1,36,03,020

    �മി വാ��മായി ബ�െ��് താെഴ�റ�� അപാക�ൾ ഓഡി�ിൽ കെ��ക��ായി.



�ലം സർവകലാശാല�െട ഉടമ�തയിലാ�ാെത 1,36,03,020/-�പ

�ൻ�ർ ആയി നൽകി.

    േകരള െ�യ്സ് & സിറാമിക് േ�ാഡ�് ലിമി. ക�നി�െട ഉടമ�തയി�ളള 60 െസ�് �ലം
സർവകലാശാല�െട േപരിൽ രജിേ�ഷൻ െച��തി�� നടപടികൾ ��വൻ �ർ�ീകരി�്
ഉടമ�ാവകാശം സർവകലാശാല�് ലഭി�തിന് േശഷം മാ�മാണ് സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര��
നിര�ി�� �ക േകരള െ�യ്സ് & സിറാമിക് േ�ാഡ�് ലിമി. ക�നി മാേനജിംഗ് ഡയര�ർ�്
അ�വദിേ��ിയി��ത്. വാ�ിയ �മി�െട േരഖകൾ ത�ാറാ��തി�ം അതിർ�ി
നിർ�യം നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാ�ം ക�ർ തഹസിൽദാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�െ��ം ഇ�ാര��ൾ�ായി േകരള െ�യ്സ് & സിറാമി�് െ�ാഡ�് ലിമി�ഡ്
മാേനജിംഗ് ഡയര��മായി േചർ�് ഒ�  േജായ�് ഇൻെ��ൻ നട��താെണ�മാണ് �മി
വാ�ൽ സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
റിക�സിഷന് (നം.24/21-12-2018) സർവകലാശാല മ�പടി (നം.PLD/E3/5144/2014 VOL 2 തീയതി
19-01-2019) നൽകിയത്. �മി വാ�ിയതി�� �ക അ�വദി��തിന് �ൻ�� �ലം ൈകമാ�ം
സംബ�ി� �ാരംഭനടപടികൾ ഒ�ം �ർ�ിയാ�ാെത�ം �ലം � വകലാശാല�െട
ഉടമ�തയിലാ�ാെത�ം 1.36 േകാടി �പ നൽകിയത് �മ�കാരമ�. നിലവി�ം �മി
സർവകലാശാല�െട ഉടമ�തയിലായി�ി�.

�മി�െട അതിർ�ി നിർ�യം േപാ�ം നട�ാെത �ക നൽകി.

    വാ�ിയ �മി�െട െലാേ�ഷൻ,െ��്,ൈസ�് �ാൻ എ�ിവ�ം �മി�െട
അതിർ�ിനിർ�യം നട�ിയതിെ� വിവര��ം �ലം രജിേ�ഷൻ സംബ�മായ
വിവര��ം ആരാ�െകാ�് സർവകലാശാലയിൽ നി�ം വിശദാംശ�ൾ
േതടിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി� (റിക�ിസിഷൻ നം.34/ തീയതി:21-12-2018). ��
പരിേശാധനയിൽ േമൽനടപടി�മ�ൾ ഒ�ം തെ� �ർ�ീയാ�ാെതയാണ് പണം
ൈകമാറിയത് എ�ം ക�. വാ�വാൻ ഉേ�ശി�� �ല�ിെ� അതിർ�ിേപാ�ം
നാളി�വെര നിർ�യി�ി�ിെ��ത് വിഷയ�ിെ� ഗൗരവം വർ�ി�ി��താണ്.

    സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം 60 െസ�് �ലം സർവകലാശാല�െട ഉടമ�തയിലാ��തിന്
ജി�ാ കല�െറ �മതലെ���ിയി��്. എ�ാൽ �ലം സർവകലാശാല�െട
ഉടമ�തയിലാ�ിയി�ി�. വാ�ിയ �ല�മായി ബ�െ�� ഒ� േരഖ�ം സർവകലാശാല�െട
പ�ൽ ലഭ�മ�. സാ��ിക വർഷം അവസാനം പ�തി�ക ലാ�ായി േപാ��ത് ഒഴിവാ�ക
എ� ഒ� ല��ം മാ�േമ ഈ ഇടപാ�കൾ�് പി�ിൽ ഉ� എ�് വ��മാണ്. �മി വാ�ൽ
സംബ�ി� �ാരംഭനടപടികൾ േപാ�ം �ർ�ിയാ�ാെത േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട
സർവകലാശാല ഫ�് െചലവഴി�ത് ��തരമായ വീ�യായി വിലയി���. ഈ വിഷയ�ിൽ
സർവകലാശാല അധികാരിക�െട അടിയ�ിര�� ഉ�ാേക�താണ്.

    വാ�ിയ �മി സർവകലാശാല�െട ആ�ിയായി ഇ� വെര മാറിയി�ി�ാ�തിനാൽ
1,36,03,020/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

് ് � ി ി



3-1-4    മാ�ാ�്പറ�് കാ�� - കായികവിദ�ാഭ�ാസ
പഠനവകു�ിൽ ഫി�്ന� െസ�റർ നിർ�ാണം -യു ജി
സി �േപാർ�� �ഗാ�� വിനിേയാഗി�ു�തിെല
കാലതാമസം.
    

    ഫയൽ നം.PLD/E3/16774/FCB/2015/ Fitness Centre Building

1. വൗ�ർ ന�ർ-1400/28-09-2017(െച�് ന�ർ-872718/ 28-09-2017) -₹50,00,000/-
2. വൗ�ർ ന�ർ-1400A/28-09-2017(െച�് ന�ർ-872719/ 28-09-2017) -₹50,00,000/-
3. വൗ�ർ ന�ർ-1400B/28-09-2017(െച�് ന�ർ-872720/ 28-09-2017) -₹20,00,000/-

    �.ജി.സി 12-ാം പ�തിയിൽ ക�ർ സർവകലാശാല�് 2.5 േകാടി �പ േ�ാർട്സ്
�ാ�ിന�ിൽ അ�വദി�ക�ം ആദ�ഗ�വായി 1.3 േകാടി �പ 19-06-2015 ന്
സർവകലാശാല�് ലഭി�ക���ായി. 2.5േകാടി �പയിൽ 2.4േകാടി �പ ഫി�്െന�് െസ�ർ
നിർ�ാണ�ി�ം 10 ല�ം �പ ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�മാണ്. ആദ�ഗ�വായി ലഭി�
1.3േകാടി �പയിൽ 1.2േകാടി �പ ഫി�്െന�് െസ�ർ നിർ�ാണ�ിന് (എ�ിേമ�് �ക
-2,40,02,900 �പ) PLD/E3/16774/FCB/2015/ Fitness Centre Building തീയതി 27-09-2017 ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരം നി ർവഹണ ഏജൻസിയായ സി.പി.ഡ��.ഡി �് അഡ�ാൻസിന�ിൽ
അ�വദി�ക��ായി. ഒ�ാം ഗ� വിനിേയാഗം സംബ�ി�് �.ജി.സി നിർേ�ശി�
സമയപരിധി പാലി�ാ�തിനാൽ 5 ഓർ��റി�ക�ം 11-09-2017ന് അ�ിമ ഓർ��റി�ം
�.ജി.സി സർവകലാശാല�് അയ�ക��ായി. �ക �.ജി.സി നിർേ�ശി� സമയ�മം പാലി�്
െചലവഴി�് വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �.ജി.സി �് അയ��തിൽ സർവകലാശാല ��തരമായ
വീ� വ��ിയതായി കാ��. ആദ�ഗ�മായി ലഭി� �ക െചലവഴി�തിന് േശഷം ര�ാം ഗ�
�ടി വാ�ി 31-03-2017 നകം (12-ാം പ�തി കാലയളവ് ) െചലവഴിേ��തായി��. എ�ാൽ
ആദ�ഗ�വായി ലഭി� �ക തെ� അഡ�ാൻസിന�ിൽ നി ർവഹണ ഏജൻസിയായ
സി.പി.ഡ��.ഡി-�് നൽകി (എ�ിേമ�് �ക�െട 20% നൽ��തിന് പകരം 50% തെ� ന�ി)
െചലവ് േരഖെ���ിയത് 28-09-2017 ന് മാ�മാണ്. ഫി�്െന�് െസ�ർ നിർ�ാണം നിലവി�ം
�ർ�ീകരി�ി�ി�. പ��ാം പ�തി കാലയളവ് കഴി� �ിതി�് േ�ാർട്സ് �ാ�ിന�ിൽ
�.ജി.സി യിൽ നി�് ലഭി�വാ�� ബാ�ി �കയായ 1.2 േകാടി �പ ന�മായതായി ഓഡി�്
നിരീ�ി��. �.ജി.സി �ാ�് വിനിേയാഗി��തിെല കാര��മതയി�ാ� േകാടി�ണ�ിന്
�പ സർവകലാശാല�് ന�െ���തി�ം പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന് തട�ം േനരി��തി�ം
ഇടയാ�ി.

    നിർ�ാണ ���ികൾ�് കരാ�കാരൻ സർവകലാശാല�െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�ത്-�ക
ബി�ിൽ നി�ം റി�വറി െചേ��താണ്.

    ക�ർ സർവകലാശാല മാ�ാ�്പറ�് കാ�സിെല നിർ�ാണ ���ികൾ�്
സർവകലാശാല�െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��തായി 20-03-2018 ൽ ഇല�ി�ൽ ഓവർസിയർ



റിേ�ാർ�് െച� വിവരം േമൽ �ചി�ി� ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��്. സർവകലാശാല�െട
ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�തിന് കരാ�കാരനിൽ നി�് �ക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

    സർവകലാശാല അ�മതിയി�ാെത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് കരാ�കാർ
സർവകലാശാല�െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�ക�ം സർവകലാശാല�് ൈവദ�ത ചാർജിന�ിൽ
വലിയ സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ�ക�ം െച�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന്
സർവകലാശാല സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയിേ��താണ്.

3-1-5   െസൻ�ടൽ ൈല�ബറി െക�ിടനിർ�ാണം -
നിർ�ാണം പൂർ�ീകരി�് സർവകലാശാല�്
ൈകമാറു�തി� മുൻ� തെ�
നിർ�ാണൈവകല��ൾ പരിഹരി�ു�തി� 15
ല�ം രൂപ അനുവദി�� �കമ�പകാരമല�.

ഫയൽ നം.PLD/E3/12105/CLC/2009,VOL 3.

വൗ�ർ ന�ർ-2583/31-01-2018(അഡ്േഹാ�് േപെ��് �ക)-₹15,00,000/-

െച�് ന�ർ-3089361/31-01-2018

    ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ െസൻ�ൽ ൈല�റി �വർ�നമാരംഭി� േശഷം ��യിൽെ��
െക�ിട നിർ�ാണ�ിെല നിരവധി നിർ�ാണ ൈവകല��ൾ പരിഹരി��തിന്
സർവകലാശാല�െട 27-01-2018 െല നം.PLD/E3/12105/CLC/2009, VOL 3 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
15,00,000/- �പ െക�ിട നിർ�ാണ �മതല�� M/s ഈ�് േകാ�് കൺ��ൻ &
ഇൻഡ�ീസ് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�് അ�വദി�ക��ായി. നിർ�ാണ ൈവകല��ൾ
പരിഹരി��തിന് നിരവധി തവണ സർവകലാശാല M/s ഈ�് േകാ�് കൺ��ൻ &
ഇൻഡ�ീസ് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�് കെ��തിെയ�ി�ം ക�നി�െട ഭാഗ�നി�്
യാെതാ� മ�പടി�ം ലഭി�ാെത വരിക�ം ഒ�വിൽ സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം ക�നി�്
�വർ�ികൾ �ടരാനാ��ിെ��ം ആയതിനാൽ ക�നി�് അ�വദി�വാൻ ബാ�ി��
�കയിൽ നി�് നിർ�ാണ ൈവകല��ൾ പരിഹരി��തി�� �ക അ�വദി�തരണെമ�ം
ആവശ�െ��തിെ�യടി�ാന�ിലാണ് ഒ� മാസ�ിനകം ���ി �ർ�ീകരി�ണെമ�
വ�വ�യിൽ സ�ിെമ�റി കരാർ ചമ�് 15,00,000/- �പ സർവകലാശാല ക�നി�്
അ�വദി�ത്. അ�വദി� 15,00,000/-�പ ക�നി�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�ാ��തിൽ
കാലതാമസ��ായി�െ��ം ആയതിനാൽ �ക െ�ഡി�ായ തീയതി �തൽ ഒ� മാസം ���ി
�ർ�ീകരി�വാൻ സമയം നൽകണെമ�ം ക�നി ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ
നട�ിയ ചർ�കൾ �കാരം സർവകലാശാല ��ി�ാണി� വിവിധ നിർ�ാണ ൈവകല��ൾ
പരിഹരി��തിന് 2018 മാർ�് 30വെര ക�നി�് സമയം നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ മാർ�് 30
നകം ക�നി നിർ�ാണൈവകല��ൾ പരിഹരി�ക��ായി�. ���ികൾ
�ർ�ീകരി�ി�െ��് 16-07-2018 തീയതിയിൽ മാ�മാണ് ക�നി സർവകലാശാല�് ക�്
നൽകിയത്. ��ത റി�യറിംഗ് ���ികൾ �ർ�ീകരി�് �ല�നിർ�യം നട�ി
അളവ്��കം സഹിതം ക�നി സർവകലാശാല�് വിശദാംശ�ൾ സമർ�ി�ി�ി�. ���ികൾ



�ർ�ീകരി�ി�െ��് 16-07-2018 തീയതിയിൽ ക�നി സർവകലാശാല�് ക�്
നൽകിയി�െ��ി�ം സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം റി�യറിംഗ് ���ികൾ
ആവശ�െ��ത് �കാരം തെ� െച�ി�െ��് പരിേശാധി�് ഉറ� വ��ിയി�മി�. േമൽ
�ചി�ി� അപാക���തിനാൽ 15 ല�ം �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

    െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടനിർ�ാണം സംബ�ി�് താെഴ�റ�� അപാക�ൾ സംബ�ി�്
സർവകലാശാല നടപടി സ�ീകരി�് അറിയിേ��താണ്.

I. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടം സർവകലാശാല�് ൈകമാറാെത
ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരീഡ് കാലയളവ് അംഗീകരി�ാ��ത�.

    െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടനിർ�ാണം �ർ�ീകരി�് കരാ�കാര�ം കൺസൽ��ം െസൻ�ൽ
ൈല�റി െക�ിടം നാളി�വെരയാ�ം സർവകലാശാല�് ൈകമാറിയി�ി�. സർവകലാശാല�്
െക�ിടം ൈകമാറിയ തീയതി �തൽ മാ�മാണ് ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരീഡ് ആരംഭി��ത്.
ആയതിനാൽ ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പീരീഡ് 2018 െഫ�വരിയിൽ അവസാനി�െവ�
ക�നി�െട വാദം (16-07-2018 തീയതിയിൽ ക�നി സർവകലാശാല�് എ�തിയ ക�ിൽ
േരഖെ���ിയത് ) അംഗീകരി�ാ��ത�. 

II. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടനിർ�ാണം-വിദ�സംഘ�ിെ�
പരിേശാധനറിേ�ാർ�് �കാര�� നിർ�ാണൈവകല��ൾ
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    2018 ആഗ�് 9,10 തീയതികളിലായി സർവകലാശാല നിേയാഗി� സാേ�തികവിദ�ർ ഉൾെ��
വിദ�സംഘം നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ െസൻ�ൽ ൈല�റി,ഭരണവിഭാഗം െക�ിട��െട
നിർ�ാണ�വർ�ന�ളിൽ നിരവധി നിർ�ാണൈവകല��ൾ കെ��ിയി��്.
പരിേശാധനറിേ�ാർ�ിെല �സ�ഭാഗ�ൾ �വെട െകാ���.

1. െസൻ�ൽ ൈല�റി,ഭരണവിഭാഗം െക�ിട�ളിൽ ൈപലിംഗ് േവ�� ആഴ�ിൽ
നട�ിയി�ി�.

2. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെ� �ൗ�് േ�ാറിൽ വി��കൾ കാണെ��ത് �ി�് ബീം
നിർ�ി�ാെത ഭി�ി പണിതതിനാലാണ്.

3. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെ� േ�ാറിംഗിന് �ണനിലവാരമി�ാ� വി�ിൈഫഡ്
ൈട�കൾ ഉപേയാഗി�.

4. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല M25,M30 േ�ഡി�� േകാൺ�ീ�് ഉപേയാഗിേ��തിന്
പകരം M20 േ�ഡ് േകാൺ�ീ�് ഉപേയാഗി�.

5. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല വിവിധ സാനി�റി ഉപകരണ�ൾ �ണനിലവാര��ത�.

    വിദ�സംഘം നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ നിർ�ാണൈവകല��ൾ ��വൻ
പരിഹരി�െവ�് ഉറ�വ��ി എ�ാവിധ നടപടി�മ��ം (േകാർ�േറഷനിൽ നി��
ഒ��ൻസി ഉൾെ�െട) �ർ�ീയാ�ി സർവകലാശാല�് െക�ിടം േരഖാ�ലം ൈകമാറിയതിന്
േശഷം മാ�േമ ക�നി�് �ക അ�വദി��ത് സംബ�ി�് സർവകലാശാല
തീ�മാനെമ��ാ� എ� കാര��ം ��മായ നടപടികൾ�ായി ��യിൽെ����.

ൻ ി ി ി ി



III. നഗരസഭ�െട ഒ��ൻസി ലഭി�ാ� നിലകളി�ം
സർവകലാശാലയിെല വിവിധ �ാ�കൾ �വർ�ി��.

    െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെ� �ൗ�് ഫ്േളാറി�ം ഒ�ാം നില�ം മാ�മാണ് നിലവിൽ
ക�ർ നഗരസഭയിൽ നി�ം ക�ീഷനൽ ഒ��ൻസി അ�വദി�ി��ത്. 2, 3, 4 നിലകൾ�്
ക�ർ നഗരസഭയിൽ നി�ം ഒ��ൻസി ലഭി�ി�ി�. ഇവിെട സർവകലാശാലയിെല വിവിധ
�ാ�കൾ �വർ�ി�വ���്. നഗരസഭ�െട ഒ��ൻസി ലഭി�ാ� നിലകളിൽ
സർവകലാശാലയിെല വിവിധ �ാ�കൾ �വർ�ി��ത് ശരിയ�. നിർ�ി� ഫീസട�്
െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിടനിർ�ാണ അ�മതി വാ�ിയതിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

3-1-6   പാലയാ� ക�ാ�സിെല ഇൻഫർേമഷൻ
െട�േനാളജി െക�ിട�ി�െറ അ�കു��ണി-നിർ�ിതി
േക���ി� അധികം നൽകിയ 69,509/- രൂപ
ഈടാേ��താ�.
File No. PLD/E2/6680/MAINT.PAL/2010.

    �ചന ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ, ക�ർ സർ�കലാശാല പാലയാട് ക�ാ�സിെല
ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി െക�ിട�ിെ� അ����ണികൾ�ായി നിർ�ിതി േക�
ത�ാറാ�ിയ 12.50 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് സർ�കലാശാല അംഗീകരി�താ�ം വർ�്
ഓർഡർ ടി �ാപന�ിന് നൽകിയതാ�ം കാ��. െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ്
ഇന�ിൽ 5,64,388/- �പ ഉ�രവ് ന�ർ PLD/E2/6680/MAINT.Pal/2010 തീ�തി: 18-09-2015
�കാരം നൽകിയി��്. നിർ�ിതി േക� സമർ�ി� അവസാന ബിൽ, അള� ��കം എ�ിവ
�കാരം ആെക 8,60,035/- �പ�െട പണികൾ നട�ിയതായി േരഖെ���ിയി��്.
മാേനജ്െമ�് ചാർജ് ആയി ആെക േവല�ല��ിെ� 8% �കയായ 68,803/- �പ �ടി ��ിയാൽ
നിർ�ിതി േക��് ആെക നൽേക� �ക 9,28,837/- �പയാണ്.

    എ�ാൽ അവസാന ബിൽ, �ക നൽകിയ വൗ�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 69,509/- �പ
നിർ�ിതി േക��ിന് അധികം നൽകിയതായി കാ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

നൽകാ�� �ക

ആെക േവല�ല�ം 8,60,035.00
8% മാേനജ്െമ�് ചാർജ് 68,803.00
ആെക 9,28,837.00

നൽകിയ �ക

െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് 5,64,388.00
അവസാന ബിൽ (വൗ�ർ ന�ർ 1496,
െച�് നം.872806/13-10-2017) 4,33,958.00

ആെക 9,98,346.00

ി ൽ ി ്



അധികം നൽകിയത് 69,509.00

    �ക അധികം നൽകിയ�മായി ബ�െ��് സർവകലാശാല വിശദീകരണം
േതടിയി��െവ�ി�ം (ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് ന�ർ 26/06-12-2018) ��ികരമായ മ�പടി
ലഭ�മാ�ക��ായി�. അധികം നൽകിയ �ക തിരിെക ഈടാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ത് സംബ�ി�് മ�പടിയിൽ വ��ത വ��ിയി�ി�. നി�തിയിന�ിൽ എ�ിേമ�ിൽ
വകയി��ിയ ��വൻ �ക�ം അവസാനബി�ിൽ നി�ം �റവ് െച�ാതി��ത് �ലമാണ്
സർ�ാരിേല�് അടേ�� നി�തി അധികമായി നിർ�ിതിേക��ിന് നൽകിയത്. നിർ�ിതി
േക��ിന് അധികം നൽകിയ 69,509/- �പ�െട െചലവ് അംഗീകരി��ി�. 69509/- �പ
നിർ�ിതി േക��ിൽ നിേ�ാ ൈഫനൽ ബിൽ സംബ�ി� �പാർശ നൽകിയ അസി��്
എൻജിനീയറിൽ നിേ�ാ ഉ�രവാദിയായവരിൽ നിേ�ാ ഈടാേ��താണ്.

3-1-7   മാന�വാടി കാ�� േലഡീ� േഹാ�ൽ
നിർ�ാണം (വിമൻ െഫസിലി�ി െസ�റർ) -(Vertical
extension of health centre cum guest house)- മാേന�െമ��
ചാർജുൾെ�െടയു� തുക�് നികുതി റി�വറി
നട�ിയതിനാൽ സർവകലാശാല�ു�ായ ന�ം ₹
24,515

1. ഫയൽ നം.PLD/E3/7875/FF/HC-GH/MDY/11

2. വൗ�ർ ന�ർ-651/15-06-2017 (ൈഫനൽ േപെ��് �ക)-₹2,94,180/-

    െച�് ന�ർ-739945/24-06-2017

3. എം ��് ന�ർ-NKW-78/2012-13,NKW-78-A/2012-13,NKW-78- B/2012-13

    നിർ�ിതി േക�, വയനാട് �േഖന നട�ിലാ�ിയ മാന�വാടി കാ�സ് േലഡീസ് േഹാ�ൽ
നിർ�ാണം (വിമൻ െഫസിലി�ി െസ�ർ) - (Vertical extension of health centre cum guest house)
എ� ���ിയിൽ ആെക ���ി�ല��ിൻേമൽ നി�തികൾ കണ�ാ�ി റി�വറി
നട��തിന് പകരം നിർ�ിതിേക��ിന് നൽേക� മാേനജ്െമ�് ചാർ�ൾെ�െട�� ആെക
���ി�ല��ിേനാട് ��ിയ �കയിൽ നി�ം നി�തി റി�വറി നട�കയാ��ായത്.
ഇ�കാരം നി�തി റി�വറി നട�ിയതിനാൽ സർവകലാശാല�് 24,515/- �പ�െട
അധികെചല��ായി. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

അ�വദി�
�ക

അ�വദനീയമായ
�ക

അധികം
നൽകിയ

�ക
ആെക ���ി�ല�ം 70,04,472.08 70,04,472.08 0
(+) മാേനജ്െമ�് ചാർജ്
7% 4,90,313.05 0

ആെക 74,94,785.00 70,04,472.08 0
(+)നി�തികൾ (+)നി�തികൾ

്



വാ�് 4% 2,99,791.00 2,80,178.88 19,612
േ�മനിധി 1% 74,948.00 70,044.72 4,903
മാേനജ്െമ�് ചാർജ് 7% 0.00 4,90,313.05

ആെക െമാ�ം �ക 78,69,524.00 78,45,009.00 24,515.00

    അധികം നൽകിയ 24,515/-�പ നിർ�ിതിേക�യിൽ നിേ�ാ അ�ാ�പ�ം
ഉ�രവാദിയായവരിൽ  നിേ�ാ ഈടാേ��താണ്.

    നി�തികൾ റി�വറി നട��തിെല അപാക�ൾ-നിർ�ിതിേക��്
അധികം നൽകിയത് സബ�ി�്.
    ���ി�െട ൈഫനൽബിൽ അ�വദി�േ�ാൾ േമൽ �ചി�ി� �കാരം ആെക
���ി�ല��ിൻേമൽ വാ�് 4% നിര�ിൽ കണ�ാ�ി നി�തി അട�ി��്. എ�ാൽ
അഡ�ാൻസ്/പാർ�് ബിൽ അ�വദി�േ�ാൾ ത�മയം �ാബല��ി��ായി�� 3.03%
നിര�ിലാണ് റി�വറി നട�ിയത്. ൈഫനൽ ബിൽ ത�ാറാ�േ�ാൾ ബാ�ി��
���ി�ല�െ� അടി�ാനമാ�ി നി�തി കണ�ാ�ിയാൽ മതിയായി��. െത�ായി നി�തി
കണ�ാ�ിയത് �ലം നിർ�ിതിേക��് അധിക�ക നൽ�വാനിടയായി��്.

3-1-8   സർ�കലാശാല �ാ��ൂ�ി�െറ ലംഘനം-
�ലംമാറിേ�ായ ജീവന�ാര�െറ ഭവന നിർ�ാണ
വാ�പ തിരി�് പിടി�ില�
    സർ�കലാശാല�െട 07-08-2017 െല Ad A1/493/2016 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ക�ർ
സർ�കലാശാലയിൽ െസ�ൻ ഓഫീസറായി�� �ീ ആന�് ബി െയ എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം
െടേ�ാളജി�ൽ സർ�കലാശാലയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി��തി�േവ�ി വി�തൽ
െച�ി��്. എ�ാൽ ഭവന നിർ�ാണ വാ�ാ തിരി�ടവ് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2013-14 ൽ
ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാൻസ് ഇന�ിൽ അ�വദി� 10,00,000 �പയിൽ �തൽ ഇന�ിൽ
അട�ാൻ ബാ�ി�� 570000/-�പ�ം അ�വെര�� പലിശ�ം ഒ��ാെതയാണ് ടിയാെന
വി�തൽ െച�ി��ത് എ�് കാ��. ക�ർ സർ�കലാശാല �ാ���് (1998) െല ചാപ്�ർ- IV
പാർ�്-II �ാ���്-22എ(IX) �കാരം മ�് സർ�കലാശാലകളിേല�് �ലം മാ�െ���
ജീവന�ാരൻ �ലം മാ�ം �ാബല��ിലാ��തി���് എ�ാ ബാധ�തക�ം തീർ�ണെമ�്
വ�വ� െച�ി��്. േമൽ വ�വ�കൾ�് വി��മായി �ടി�ിക�� ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ്
അഡ�ാൻസ് തിരി�പിടി�ാെത ടിയാെന വി�തൽ െച�ത് �മ�കാരമ�.

    മാ�മ� ടിയാെന വി�തൽ െച�തി� േശഷം �തിമാസ തിരി�ടവ് �ത�മായി നട��ി�
എ�ം രജി�റിൽ നി�ം വ��മാ��. 2017 ആഗ�്, െസ�ംബർ, ഒേ�ാബർ, നവംബർ
മാസ�ളിെല �തിമാസ തിരി�ടവ് 2017 ഡിസംബർ മാസം മാ�മാണ് ടിയാൻ ഒ��ിയത്. 2018
െഫ�വരി മാസ�ിന് േശഷം ടിയാൻ �കെയാ�ം തെ� തിരി�ട�തായി കാ��ി�.
28.02.2018 ൽ വാ� ഇന�ിൽ 5,00,000 �പ�ം പലിശ ഇന�ിൽ 2,56,953/- �ടി�ിക
ഉെ��് കാ��.



    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓ ഡി�് അേന�ഷണം നം 33 തീ�തി 19.12.18 ന് സർ�കലാശാല
മ�പടി �കാരം ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാൻസ് ഇന�ിൽ നിലനിൽ�� �ടി�ിക
ഒ��വണയായി ഒ��ി�ീർ�ാൻ �ീ ആന�് ബി �് നിർേ�ശം നൽകിയതായി
സർ�കലാശാല അറിയി�ി��്. �ക തിരി� പിടി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-1-9   ൈട�ി�്, െ�േനാ�ഗാഫർ, ഓഫീ� സൂ�പ�്,
െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D) ത�തികയിെല അനധികൃത
സംേയാജനവും െ�പാേമാഷനുകള�ം -സർ�ാർ
ഉ�രവുകള�ം നിർേ�ശ�ള�ം ലംഘി���
തീരുമാന�ൾ - സർവകലാശാല�് സാ��ിക
ബാധ�ത
    ക�ർ സർവകലാശാല സി�ിേ��ിെ� 13-04-2018 െല 2018-290ന�ർ തീ�മാന �കാരം
ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ ത�ികകൾ സംേയാജി�ി�് ൈട�ി�്-കം-െ�േനാ�ാഫർ എ�
ത�ിക ആ�വാ�ം ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D) ത�ികകൾ ഏകീകരി�്
ഓഫീസ് ���് എ� ത�ികയാ�ി മാ��തി�ം തീ�മാനി�ി��. സംേയാജിത ലി�ിൽ
നി�് ��ത ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ക�ം ആെക��
ത�ിക�െട അടി�ാന�ിൽ ഓഫീസ് ���് ത�ികയിൽ നി�ം 1:1േറേഷ�ാ
അടി�ാന�ിൽ ഓഫീസ് ���് (ഹയർ േ�ഡ് ) ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ നൽ�വാ�ം
തീ�മാനി�ി��. ഇത�സരി�് സർവകലാശാല ഉ�രവ് �റെ��വി�തിെന �ടർ�് (ഉ�രവ്
നം.Ad.E1/6246/2018(iii) തീയതി 19-06-2018) സർവകലാശാല�െട 26-07-2018 തീയതിയിെല
ഉ�രവ് നം.Ad.E1/12446/2018 �കാരം ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ ഓഫീസർ (FC&D)എ�ീ
ത�ികകൾ ഏകീകരി�ക�ം േറേഷ�ാ അടി�ാന�ിൽ 1:1ഹയർ േ�ഡ്
അ�വദി�ക���ായി. സർവകലാശാലയിൽ സർ�ാർ അ�വദി�ാ� 2െസ�ൻ
ഓഫീസർ(FC&D) ത�ികകൾ ഉൾെ�െട പരിഗണി�് െമാ�ം 6ത�ികകൾ കണ�ിെല��്
1:1േറേഷ�ാ അടി�ാന�ിൽ സീനിയറായ 3 േപർ�് �ൻകാല �ാബല��ിലാണ് ഹയർ േ�ഡ്
െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�് ഉ�രവാ�ിയത് (സർ�കലാശാലയിൽ സർ�ാർ അ�വദി�ാ�
2െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D)ത�ികകൾ ഉൾെ�െട പരിഗണി�് ഹയർ േ�ഡ് െ�ാേമാഷൻ
അ�വദി� സർ�കലാശാല നടപടി�ം അംഗീകരി�ാ��ത�). എ�ാൽ ഓഫീസ് ���്,
െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D) വിഭാഗ�ളിലായി ആെക 4ത�ികകൾ മാ�മാണ് നിലവി��ത്.
ഇ�കാരം കണ�ിെല��ാൽ 2 േപർ�് മാ�മാണ് ഹയർ േ�ഡിന് അർഹത��ത്. എ�ാൽ
ഇ�ാര��െളാ�ം പരിഗണി�ാെത�ം സർവകലാശാല �ാ���ി�ം ഓർഡിനൻസി�ം
ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��ാെത�ം േമൽ �ചി�ി� ഉ�രവ് �കാരം ₹40500-85000 എ�
ശ�ളെ�യിലിൽ �ീമതി ര�ിനി പി.വി എ�വർ�് 01-03-2018 �ാബല��ിൽ ഓഫീസ്
���് ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�് നൽകിയ�ം സീനിയറായ മ�് 2 േപർ�് ��ത ത�ികയിൽ
അ�വദി� �ൻകാല�ാബല��ം സാ�തയി�ാ��ം �മവി���മാണ്. ഓഫീസ് ���്,
െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D) ത�ികകളിേല�� അനധി�ത െ�ാേമാഷ�കൾ നൽകിയതിെന
�ടർ�് ഒഴിവ് വ�� �റ�് ആയതിെ� ഫീഡർ കാ�ഗറിയി�� ത�ികകളിേല�ം
സർവകലാശാല അനധി�ത െ�ാേമാഷ�കൾ നൽകിയി��്.



    ക�ർ സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് 1999 �കാരം ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ ത�ികകൾ
സംബ�ി� വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

ത�ിക കാ�ഗറി ശ�ളെ�യിൽ േയാഗ�ത െ�ാേമാഷൻ
െ�േനാ
�ാഫർ െ�േനാ�ാഫർ

േ�ഡ്-2 ₹3590-5400
1.Pre-Degree

Pass

2.Type writing
English(Higher)

(KGTE) or
equivalent

3.Certificate
/Diploma in
Computer
Operation

4.Shorthand
English (Higher)

(KGTE) or
equivalent

െ�േനാ�ാഫർ
േ�ഡ്-1�ത��

െ�ാേമാഷൻ
സീനിേയാറി�ി

അടി�ാന�ിൽ

െ�േനാ�ാഫർ
േ�ഡ്-1 ₹4600-8000

സീനിയർ േ�ഡ്
െ�േനാ�ാഫർ ₹5500-9075

െസല�ൻേ�ഡ്
െ�േനാ�ാഫർ ₹5800-9425

ൈട�ി�് കാ�ഗറി ശ�ളെ�യിൽ 1.Pre-Degree
Pass

2.Type writing
English(Higher)

(KGTE) or
equivalent

3.Certificate/
Diploma in
Computer
Operation

UD

ൈട�ി�് �ത��
െ�ാേമാഷൻ

സീനിേയാറി�ി
അടി�ാന�ിൽ

LD ൈട�ി�് ₹3590-5400
UD ൈട�ി�് ₹4600-7125
സീനിയർ േ�ഡ്
ൈട�ി�് ₹5500-9075

െസല�ൻേ�ഡ്
ൈട�ി�് ₹5800-9425

ഓഫീസ്
���്
(ൈട�ി�് )*

₹6500-10550

    *ഓർഡിനൻസിെല വ�വ�കൾ �കാരം ഓഫീസ് ���് (ൈട�ി�് ) ത�ികയിേല�്

െസല�ൻേ�ഡ് ൈട�ി�മാർ�ാണ് സീനിേയാറി�ി അടി�ാന�ിൽ െ�ാേമാഷന്
അർഹത��ത്.

    ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ, ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ ഓഫീസർ(FC&D) ത�ികയിെല
നിയമന�ൾ സംബ�ി�് സി�ിേ��് എ�� തീ�മാന��െട നാൾവഴി വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

തീ�മാനം
ന�ർ തീ�മാനം

22-07-
1999 െല
99-216
ന�ർ

തീ�മാനം

ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ സംേയാജിതലി�് ത�ാറാ�ി നിയമനം
നൽ�വാൻ തീ�മാനെമ��് ഉ�രവിറ�ി.

18-04-
2007 െല
2007-220

ർ

ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ സംേയാജിതലി�ിൽ നി�്
െ�ാേമാഷൻ നൽ�� നടപടി�മ�ൾ നിർ�ൽ െച�വാ�ം
എ�ാൽ അേത സമയം നിലവിൽ ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ

ി ി ിൽ ി ് ൻ ി ി ർ ്



ന�ർ
തീ�മാനം

സംേയാജിത ലി�ിൽ നി�് െ�ാേമാഷൻ ലഭി� ആെര�ം റിവർ�്
െചേ��തിെ��ം ഉ�രവിറ�ി

19-05-2011
െല 2011-
314 ന�ർ
തീ�മാനം

ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ സംേയാജിതലി�് ത�ാറാ�ി നിയമനം
നൽ�വാൻ തീ�മാനെമ��് ഉ�രവിറ�ി.

18-05-
2016 െല
2016-200

ന�ർ
തീ�മാനം

ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ സംേയാജിത ത�ിക വിഭജി�് വീ�ം
ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ �േത�കം ത�ികകളാ�ക�ം
(സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസിൽ നിലവി��ത് േപാെല) െത�ായ
െ�ാേമാഷൻ നൽകിയത് �മെ���ി അധികം നൽകിയ �ക
തിരി�പിടി�വാ�ം ഉ�രവിറ�ി.

13-04-
2018 െല
2018-290

ന�ർ
തീ�മാനം

18-05-2016 െല 2016-200 ന�ർ തീ�മാനം റ�് െച�് ൈട�ി�്,
െ�േനാ ത�ികകൾ വീ�ം സംേയാജി�ി�് ഒ� ത�ികയാ�വാൻ
("ൈട�ി�്-കം-െ�േനാ�ാഫർ") തീ�മാനി�ക�ം ൈട�ി�്,
െ�േനാ�ാഫർ സംേയാജിത ലി�ിൽ നി�് െസ�ൻ ഓഫീസർ
(FC&D) ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ നൽ�വാൻ
തീ�മാനി�ക�ം െച�് ഉ�രവിറ�ി.

    ത�ികകൾ ഏകീകരി��ത് സംബ�ി�് സർവകലാശാല ആരംഭം �തൽ തെ�
സി�ിേ��ിന് ആശയ�ഴ�ം ഉ�് എ�ത് വ��മാണ്. തീ�മാന�ൾ അടി�ടി േഭദഗതി
വ�േ��തിെ� ആവശ�കത വ��മാ�െ��ി�ി�. ജീവന�ാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�ം
െ�ാേമാഷൻ മാനദ���ം നി�യി�� ഓർഡിനൻസിൽ ച��കാര�� േഭദഗതികൾ
വ��ാെത തീ�മാന�ൾ എ��ത് �ലം േമൽ�റ� ത�ികക�െട ഏകീകരണം,
െ�ാേമാഷൻ എ�ിവയിൽ ��തരമായ ച�ലംഘനമാണ് നട�ി��ത്. 1996 െല ക�ർ
സർവകലാശാല നിയമം െസ�ൻ 40(2), 40(3) എ�ിവ �കാരം അധിക െചലവ് ഉ�ാ��
വിധ�ിൽ ഓർഡിനൻ�കൾ േഭദഗതി െച��തിേനാ പിൻവലി��തിേനാ സർ�ാരിെ��ം
ബ�:ചാൻസല�െട�ം �ൻ�ർ അ�മതി ആവശ�മാണ്. ആയതിനാൽ േമൽ വിഷയ�ിൽ
സി�ിേ�െ��� തീ�മാനം നിയമ�കാരമ�. സർവകലാശാലയിെല അന��ാപക
നിയമന�ൾ പി.എസ്.സി �് വി� സാഹചര��ിൽ ൈട�ി�്-കം-െ�േനാ�ാഫർ എ�
േപരിൽ ത�ിക �നർ നാമകരണം െച��ം അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയിൽ മാ�ം
വ��ിയ�ം പി.എസ്.സി െയ അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മ�. സ.ഉ(പി)നം.7/2016/ഉ.വി
തീ�തി:26-02-2016 �കാരം േകരള�ിെല എ�ാ സർ�കലാശാലകളിേല�ം ക���ർ
അസി��് േ�ഡ്-II വിെ� അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഇം�ീഷ്
ൈട�്ൈറ�ിംഗ് (ഹയർ), മലയാളം ൈട�് ൈറ�ിംഗ് (േലാവർ) എ�ിവയാണ്. ക���ർ അസി��്
വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�തെ�ാ�ം േഷാർ�്ഹാ�്(ഹയർ) ഉം േചർ�ത് വിഷയം ��തൽ
സ�ീർ�മാ�ിയി��്. ഈ ത�ിക�് മ�് സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വിഭി�മായി
അടി�ാന േയാഗ�തകൾ നി�ർഷി�ി��ത് പി.എസ്.സി വഴി �തിയ നിയമനം
അസാധ�മാ��. േഷാർ�്ഹാ�് േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട അഭാവ�ം ഇ�ര�ിൽ
��ിേ��താണ്.

    ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി (നം.9/2017-18) ഈ വിഷയം
സംബ�ി�് സർ�ാരിന് ക�് നൽകിയി�െ��ം മ�പടി വ���വെര കാ�നിൽ��തിന്
സി�ിേ��് തീ�മാനി�ി�െ��ം അറിയി�ി��.

    22-01-2019 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ�ടി) 100/2019/19 ഉ.വി.വ �റെ��വി� ഉ�രവ്
�കാരം ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ ൈട�ി�്-കം-െ�േനാ�ാഫർ എ� ത�ിക�െട േപര്



ക���ർ അസി��് എ�് �നർ നാമകരണം െച�് അംഗീകരി�ി��്. ഈ ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല�െട �ൻ തീ�മാന�ൾ എ�ാം സർ�ാർ അംഗീകരി� എ�
വിധ�ിൽ സർ�കലാശാല പി�ീട് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി��്. (�.ഒ.ന�ർ അ�ിൻ/
എഡിഇ/14678/2018 തീ�തി: 18-02-2018) ഇ� �കാരം ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ ത�ികകൾ
സംേയാജി�ി�െകാ�് �േമാഷൻ നൽ��തി�ം നിലവി�� ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി �്
വി��തി�ം തീ�മാനി�ി��്. എ�ാൽ ഓഡി�ിൽ ��ി�ാ�ിയ അപാക�ൾ ഒ�ം തെ�
സർ�ാർ പരിഗണി�കേയാ സർ�കലാശാല�് അ��ലമായ തീ�മാന�ൾ എ��കേയാ
െച�ി�ി�. മ�് സർ�കലാശാലകളിെല എൽ.ഡി ൈട�ി�് ത�ിക ക���ർ അസി��് എ�്
�നർ നാമകരണം െച�തിനാൽ ഈ സർ�കലാശാല�ം ഇ�കാരം െച� നടപടി
അംഗീകരി�ക മാ�മാണ് േമൽ ഉ�രവി�െട സർ�ാർ െച�ിരി��ത്.

    ൈട�ി�്, െ�േനാ�ാഫർ ത�ികക�ം ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ ഓഫീസർ(എഫ്.സി
&ഡി) ത�ികക�ം സംേയാജി�ി�െ�േട��െ��ിൽ വിശദമായ െ�ാേ�ാസൽ ത�ാറാ�ി
സർ�ാരിൽ സമർ�ിേ���ം സർ�ാർ അംഗീകാരേ�ാെട ഓർഡിനൻസിൽ ആവശ�മായ
േഭദഗതി വ�േ���മാണ്. അ�േപാെല തെ� ക���ർ അസി��് ത�ിക�െട അടി�ാന
േയാഗ�ത സംബ�ി�് വ��ത വ�േ���ം വിവരം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാർ�്
െചേ���മാണ്. ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതികൾ വ����വെര സി�ിേ��ിെ� 13-04-2018
െല തീ�മാനം മരവി�ിേ��താണ്.

3-1-10    കരാർ ദിവസേവതനം അടി�ാന�ിൽ
േജാലിെച��� ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ നിർേ�ശ
�പകാരമു� േവതനം നൽകു�ില�.
    സർ�ാർ ഉ�രവ്(പി)56/2017/ധന തീ�തി:28-04-2017 �കാരം സർ�ാർ വ��കളി�ം
�ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപന�ളി�ം കരാർ/ദിവസ േവതന അടി�ാന�ിൽ േജാലിെച�
വ�� ജീവന�ാ�െട േവതനം 01-04-2017 �ാബല��ിൽ ���ി നി�യി�ി��്
(സ.ഉ(പി)112/2018/ധന തീ�തി: 21-07-2018 �കാരം 01-07-2018 �ാബല��ിൽ വീ�ം ���ി
നി�യി�ി��് ). സർ�ാർ വ��കൾ�് �റെമ സർ�കലാശാലകൾ�ം മ�് �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ്
�ാപന�ൾ�ം ഈ ഉ�രവ് ബാധകമാണ്. എ�ാൽ ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ സർ�ാർ
നി�യി� നിര�ി�ം വളെര �റ� നിര�ിലാണ് ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് േവതനം
നൽകിവ��ത് എ�് കാ��.

    29.09.2016 െല സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.AD.B1/266/DWP/2016 �കാരം ദിവസ
േവതന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി�ി��. എ�ാൽ ഈ വിഭാഗ�ി�� ജീവന�ാ�െട
പരാതികൾ പരിഗണി�് ദിവസ േവതന�ി�� ജീവന�ാെര കരാർ ജീവന�ാരായി
പരിഗണി��തിന് സി�ിേ��് തീ�മാനി�ി�� (തീ�മാനം നം.2017.665 തീ�തി: 22-09-
2017). അത�സരി�് 179 ദിവസെ� കരാർ കാലാവധിയിൽ �തിമാസം ശ�ളം നിജെ���ക�ം
ഒ� മാസം 25 ���ി ദിന�ൾ എ� കണ�ിൽ ശ�ളം വിതരണം െച��തിന് ഉ�രവ്



�റെ��വി�ക�ം െച�ി�� (ഓർഡർ നം.Ad.B1/266/DWP/2017 തീ�തി: 24-10-2017) ഈ
ഉ�രവ് �കാരം കരാർ/ ദിവസേവതന ജീവന�ാർ�് സർ�ാർ നിര�ി�ം വളെര �റ�
നിര�ിലാണ് േവതനം അ�വദി�ത്. േവതനം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. ത�ിക ജീവന�ാ�െട

എ�ം

സർ�ാർ
അംഗീകരി�

നിര�്
(ജി.ഒ(പി)നം56/17/
ഫിൻ തീ�തി:28-

04-17)

സർ�കലാശാല
അ�വദി�
�തിഫലം

ദിവസ
േവതനം

കരാർ
േവതനം

ദിവസ
േവതനം

കരാർ
േവതനം

1 അസി��് 47 1025 29200 600 16000

2 ക���ർ
ഓ�േറ�ർ 2 710 19,950 700 17,500

3
ഓഫീസ്
അ���്/
വാ�്മാൻ

33 630 17,325 550 15,200

4 െസക�രി�ി
ഗാർഡ് 23 710 19,950 600 16,000

5 ൈല�റി
അസി��് 1 630 17,325 550 15,200

6 േമ�ൺ 6 630 17,325 550 15,200

7
ഓവർസിയർ
േ�ഡ്-1
(സിവിൽ)

1 710 19,950 600 16,000

8 ഇല�ീഷ�ൻ 2 685 18,900 600 16,000

9 ക���ർ
അസി��് 2 710 19,950 600 16,000

10 എൽ.വി
ൈ�വർ 4 685 18,900 600 16,000

11 ലാബ്
അസി��് 4 685 18,900 550 15,200

12
ഡാ�ാ
എൻ�ി
അസി��്

6 710 19,950 600 16,000

    സർ�കലാശാലകൾ ഉൾെ�െട�� �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപന�ൾ�്
ബാധകമാ�ിെ�ാ�് സർ�ാർ നി�യി� നിര�ി�ം �റ� നിര�ിൽ കരാർ/ദിവസ േവതന
അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിയമി�� നടപടി ശരിയ�. ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ
നിർേ�ശം സർ�കലാശാല അടിയ�ിരമായി പാലിേ��താണ്. �ടാെത കരാർ/ദിവസ േവതന



അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിയമി��ത് സംബ�ി�് 26-02-2016 െല സ.ഉ
നം(പി)28/2016/ധന യിെല നിർേ�ശ�ൾ പാലി��െ��് ഉറ�വ�േ���മാണ്.

അവധി എ�� കരാർ/ദിവസ േവതന ജീവന�ാ�െട േവതനം
കണ�ാ��തിെല അശാ�ീയത - ജീവന�ാർ�് േവതന ന�ം
    ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലിെച�വ�� ജീവന�ാർ�്
അശാ�ീയമായ രീതിയിലാണ് േവതനം കണ�ാ��ത്. സർ�കലാശാല ഉ�രവ്
നം.എഡി.ബി1/266/ഡി.ഡ��.ഡി/2016 തീ�തി: 24-10-2017 �കാരം ഒ� മാസേ��് േവതനം
നി�യി�ി��്. ���ി ആരംഭി�� മാസം 26-ാം തീ�തി �തൽ അ�� മാസം 25 വെര��
ദിവസ�ളാണ് ഒ� മാസമായി കണ�ാ��ത്. ഒ� മാസ�ിെല ആെക ���ി ദിന�ൾ 25
എ�് കണ�ാ�ിയാണ് േവതനം നൽ��ത്. ��വൻ ���ി ദിവസ�ളി�ം
ഹാജരാ��വർ�് േവതനം �ർ�മാ�ം ലഭി��. എ�ാൽ േജാലി�് ഹാജരാകാ�
ദിവസ�ളിെല േവതനം �റവ് െച��ത് അശാ�ീയമായ വിധ�ിലായതിനാൽ ജീവന�ാർ�്
വൻ ന�ം േനരി��. േജാലി�് ഹാജരാകാ� ദിവസെ� േവതനം 1/25 എ� നിര�ിലാണ്
�റവ് െച��ത്. സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. 28/2016/ധന തീ�തി: 26-02-2016 �കാരം
ഹാജരാകാ� ദിവസ�ളിൽ 1/30 നിര�ിലാണ് ശ�ളം �റവ് െചേ��ത്. ജീവന�ാർ�്
േവതന�ി��ാ�� �റവിെ� ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.



�മ
നം.

േപര്/
ത�ിക

മാസം
േവതന
നിര�്

ആെക
���ി
ദിവസം

ഹാജ
രാകാ
�

ദിവസ
�ൾ

നൽകിയ
േവതനം

ഉ�രവ്
നം./

തീ�തി�തൽ വെര

1
�ിത െക

(ഓഫീസ്
അ���് )

26-
08-18

25-
09-
18

15,200 21 1 12,160

AD.C/
AD C3/
19511/
2018

dt. 09-
10-18

2
�ധ പി.

(ഓഫീസ്
അ���് )

-ടി- -ടി- 15,200 -ടി- 0 15200

3

ലീലാ�
േജാസഫ്
(ഓഫീസ്
അ���് )

-ടി- -ടി- 15,200 -ടി- 2 11552

4

ൈഷലജ
എം.സി
(ഓഫീസ്
അ���് )

-ടി- -ടി- 15,200 -ടി- 3 10944

5

നിതിൻ
എൻ.
�കാശ്
ഇല�ീഷ�ൻ

26-
09-18

25-
10-
18

16,000 22 0 16000

AD.B/
AD B1/
19394/
2018

dt. 08-
11-18

6

രാേജഷ്
വി.െക
(ലാബ്
അസി��് )

-ടി- -ടി- 16,000 22 1 13440

7 ഷീബ പി,
അസി��് -ടി- -ടി- 16,000 22 1 13,440

8
സാജിത
െക.,
അസി��്

-ടി- -ടി- 16,000 22 4 11,520

9
�ിയ
പി.പി.
അസി��്

-ടി- -ടി- 16,000 22 5 10,880

10

റഹ് ന
േബാബി
ടി.െക

(ഡാ�ാ
എൻ�ി
അസി��് )

-ടി- -ടി- 16,000 22 2 12,800

11

അമർ
േജ�ാതി
എം.
(ക���ർ
ഓ�േറ�ർ)

-ടി- -ടി- 17,500 22 3 13,300

12 രേമശൻ െക
എൽ.വി
ൈ�വർ

-ടി- -ടി- 16,250 22 2 13,000



13
�സീത
പി.എ
അസി��്

-ടി- -ടി- 16,000 22 0 16,000

    േമൽ പ�ികയിൽ പറ� �കാരം ആെക�� 21 ���ി ദിവസ�ളി�ം ഹാജരായ വ��ി�്
(ഒ.എ) 15,200/- �പ�ം 20 ദിവസം, 19 ദിവസം എ�ി�െന ഹാജരായവർ�് യഥാ�മം 12,160/-
�പ, 11,552/- �പ �ം ലഭി��. ഇതിൽ ഒ� ദിവസം ഹാജരാകാ�വർ�് 3,040/- �പ�ം 2
ദിവസ�ിന് 3,648/- �പ�ം വ�ത�ാസെ��ിരി��. അ�േപാെല ഇല�ീഷ�ൻ, ലാബ്
അസി��് എ�ീ ത�ികക�െട കൺേസാളിേഡ�ഡ് െറമ�ണേറഷൻ 16,000/- �പയാണ് (�മ
നം. 5,6). ഇതിൽ ആെക�� 22 ���ി ദിവസ�ൾ�് 16,000/- �പ നൽകിയി��്. എ�ാൽ
ഒ� ദിവസം ഹാജരാകാ�തിന് 2560/- �പ വ�ത�ാസെ��ിരി��. േവതനം
കണ�ാ��തിെല ഇ�രം അപാക�ൾ പരിഹരി�് സർ�ാർ നിർേ�ശ �കാര�� േവതനം
കണ�ാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-11    െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻ� അധികനിര�ിൽ
അനുവദി�തും തിരി�ട� കാലയള� ദീർഘി�ി�്
ന�കിയതും �കമ�പകാരമല�.
1)ഫയൽ നം.AD/C4/11911/2013

2)വൗ�ർ ന�ർ-1262/31-08-2017

െച�് ന�ർ-872569/31-08-2017 ₹ 50,20,000/-

    സർ�ാരിെ� 16-08-2017 തീയതിയിെല സ.ഉ (അ�ടി) 108/2017 ധന ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് 2017-18 വർഷം അ�വദി�ാ�� പരമാവധി െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ്
15,000/- �പയാണ്. 21.08.2017 തീയതിയിെല എ.ഡി-ബി2/3660/ജി.ഒ. ഇം�ി/2016 ന�ർ
കീെഴ��ി�െട ��ത ഉ�രവ് ക�ർ സർ�കലാശാല�് ബാധകമാ�ക��ായി. എ�ാൽ
െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് അ�വദി� സർ�ാർ  ഉ�രവിൽ നി�ർഷി� പരിധിയി�ം തിരി�ടവ്
കാലയളവി�ം ഇളവ് അ�വദി�െകാ�് 15,000/- �പ� പകരം 20,000/- �പ േതാതിൽ ക�ർ
സർവകലാശാല ജീവന�ാർ�് െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് അ�വദി��തിന് ൈവസ് ചാൻസലർ
അ�മതി നൽ�ക�ം എ.ഡി-സി4/11911/2013 തീ�തി:30.08.2017 ഉ�രവ് �കാരം 251
ജീവന�ാർ�് 20,000/- �പ േതാതിൽ 50,20,000 �പ െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസായി നൽ�ക�ം
െച�ി��്. 2017 ഒേ�ാബർ മാസം �ത�� ശ�ള�ിൽ നി�് �ട�ി 5 �തിമാസ �ല�
ഗ��ളായി െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് �മീകരി�വാനാണ് സർ�ാർ ഉ�രവിൽ
നി�ർഷി�െത�ി�ം അതിൽനി�ം വ�തിചലി�് 10 മാസം െകാ�് അഡ�ാൻസ്
�മീകരി��തിനാണ് സർ�കലാശാല ഉ�രവായി��ത്.



    സർ�ാരിെ� �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപനമായ സർ�കലാശാല സർ�ാർ �ഖ�ാപി�
െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് മാ�േമ നൽകാ� എ�് േകരള ഗവൺെമ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്(ബി) അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി 05.05.2006 െല 10423/B2/2006 ന�ർ ക�ി�െട
ക�ർ സർ�കലാശാല ഉൾെ�െട�� സർ�കലാശാലകൾ�് വർഷ�ൾ�് �ൻപ് തെ�
�േത�ക നിർേ�ശം നൽകിയി��താണ്. എ�ാൽ ��ത സർ�ാർ നിർ�ശം
കണ�ിെല��ാെത �ൻവർഷ�ളിെല�േപാെല 2017-18 വർഷ�ി�ം സർ�കലാശാലയിെല
ജീവന�ാർ�് ഉയർ� നിര�ിൽ െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ് അ�വദി��ം തിരി�ടവ് കാലയളവ്
5 മാസ�ിന് പകരം 10 മാസമാ�ി അ�വദി� നൽകിയ �ം �മവി��മാണ്. 251 ജീവന�ാർ�്
5000/-�പ വീതം അധികമായി അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ത് വഴി 12,55,000/-�പ
�മ�കാരമ�ാെത താൽ�ാലിക ധന�ർവിനിേയാഗ��ായി. �ടാെത തിരി�ടവ് കാലയളവ് 10
മാസമായി ദീർഘി�ി�് നൽകിയത് വഴി 12,55,000/-�പ 5 മാസം ജീവന�ാർ അനർഹമായി
ൈകവശം വ��തി�ം ഇടയാ�ി.

    2018-2019 വർഷ�ിൽ സർ�ാർ ഉ�രവിന് വിേധയമായാണ് െഫ�ിവൽ അഡ�ാൻസ്
അ�വദി�െത�ം �ടർ�� വർഷ�ളിൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് അ�സരി�് മാ�േമ െഫ�ിവൽ
അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ക��െവ�ം സർവകലാശാല അറിയി�ുക��ായി.

3-1-12   സർ�കലാശാലയിെല അ��ാപക
ജീവന�ാരിൽ നി�ും എ�.എൽ.ഐ തുക
ഈടാ�ു�തിൽ അപാക�ൾ
    സർ�ാർ സർ�ീസിൽ �േവശി��വർ സർ�ീസിൽ �േവശി�് ഒ� മാസ�ിനകം
സം�ാന ഇൻ�റൻസ് വ��ിെ� എസ്.എൽ.ഐ അംഗത�െമ��ണെമ�് ധന(എ�ാ.ബി)
വ��ിെ� 16-12-2008 െല ജി.ഒ(പി)നം.556/2008 ന�ർ ഉ�രവിൽ പറ���്. 12-01-2004 െല
സ.ഉ. നം ജി.ഒ(പി)25/2004/ഫിൻ �കാരം എസ്.എൽ.ഐ സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് �ടി
ബാധകമാ�ിയി��്. കാലാകാല�ളിൽ അടി�ാന ശ�ള�ിൽ വ�� മാ��ിന�സരി�്
അധിക േപാളിസി എ�േ���മാണ് (50 വയസ് �ർ�ിയാ��ത് വെര). എ�ാൽ
സർ�കലാശാലയിെല അ��ാപക ജീവന�ാർ എസ്.എൽ.ഐ അംഗത�െമ���തി�ം ശ�ള
വർ�നവിന് ആ�പാതികമായി അധിക േപാളിസി എ���തി�ം വീ� വ��ിയതായി
കാ��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1) എസ്.എൽ.ഐ അംഗത�െമ��ി�ി�.

�മ
നം. േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് അടി�ാന

ശ�ളം

ഈടാ
േ��

�ക

1 അ� അഗ�ിൻ അസി.
െ�ാഫസർ 36,160 500

2 േഡാ. എ.സാ� അസി.
ർ

34,600 300



െ�ാഫസർ
3 സൗമ� എൽ -ടി- 21,600 300
4 �സ��മാരി ഇ.എസ് -ടി- 21,600 300
5 േഡാ.��ഹ�ദ്.െക.െക -ടി- 26,590 300
6 മേനാജ് െക -ടി- 21,600 300
7 േഡാ.അ�ൺ ബി -ടി- 21,600 300
8 രമ� എ.വി -ടി- 21,600 300
9 േഡാ. റീജ വി -ടി- 32,950 300
10 േഡാ. ശിവദാസ് െക.െക -ടി- 42,600 500
11 േഡാ. �രജ് എം. ബഷീർ -ടി- 21,600 300

2) എസ്.എൽ.ഐ വരിസംഖ� ഈടാ�ിയതിൽ �റവ്.

�മ
നം. േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് അടി�ാന

ശ�ളം

എസ്.എൽ.ഐ
ഈടാ
േ��

�ക

ഈടാ
�ിയത്

1 േഡാ.ഇ.ജയേദവി
വാര�ർ

അസി.
െ�ാഫസർ 36,160 500 300

2 േഡാ.െക.�ീജി�് അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ 53,820 500 300

    സർ�കലാശാല അ��ാപക ജീവന�ാരിൽ നി�ം സർ�ാർ കാലാകാല�ളിൽ
നി�ർഷി�� നിര�ിൽ എസ്.എൽ.ഐ വിഹിതം ഈടാ��തി�ം പ�തിയിൽ
അംഗത�െമ��ാ�വർ�് ഉടൻ അംഗത�െമ���തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-13   അധിക ത�തിക അനുവദി�ി��ം താ�കാലിക
ജീവന�ാർ േജാലിയിൽ തുടരു�ു.
    
    G.O(MS)No. 50/2018 H.Edn. Dated 16-02-2018 �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ 100 അന��ാപക
ത�ികകൾ സർ�ാർ അ�വദി�ി��്. ആയത് Ad.A1.1859/2010 Vol.II തീ�തി: 01-03-2018
സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം വിവിധ െസ��കളിേല�് വിഭജി� നൽകിയി���്.

    സർ�കലാശാലയിെല അധിക െചല�കൾ �മീകരി��തിനായി സി�ിേ��് നിയമി�
Committee to explore the mobilisation of funds (Fin.B.11060/Mob fund തീ�തി: 03-04-2018) െ�
07-05-2018 െല േയാഗതീ�മാനം നിർേ�ശം-2 �കാരം 100 അധിക ത�ിക അ�വദി�തിനാൽ
നിലവിൽ താൽ�ാലികമായി േജാലിെച�� താെഴ പറ�� ജീവന�ാെര
നിലനിർേ��തിെ��് �പാർശ െച�ി��.

അസി��് 42
ൈട�ി�് 2
ഓഫീസ് അ���് 5
ൈ�വർ 3
െസക�രി�ി ഗാർഡ്സ് 5



�
പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ 10

    ആയത് 21-05-2018 െല സി�ിേ��് േയാഗം 2018.397 തീ�മാന �കാരം
അംഗീകരി�ക��ായി. എ�ാൽ ഈ തീ�മാനം നട�ിൽ വ��ിയി�ി�. സർ�കലാശാലയിൽ
നിലവിൽ അധികമായി േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

�മ
നം. ത�ിക

സർ�ാർ
അ�വദി�
ത�ികകൾ

100 അധിക
േപാ�്

അ�വദി�
�തി���്
2016-17ൽ

േജാലിെച�
വ�െട
എ�ം

നിലവിൽ
േജാലി
െച��
വ�െട
എ�ം

അധിക
ജീവന
�ാർ

1 അസി��് 237 226 275 38

2 ഓഫീസ്
അ���് 36 46 55 19

3 െസക�രി�ി
ഗാർഡ് 7 23 23 16

4 പാർ�് ൈടം
സ�ീ�ർ 10 52 52 42

5 ൈല�റി
അസി��് 4 5 5 1

6 െ�ാഫഷണൽ
അസി��് 21 8 22 1

7 ഡാ�ാ എൻ�ി
അസി��് 1 10 7 6

    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (21/01-12-2018) ലഭി� മ�പടിയിൽ
അസി��്, ഓഫീസ് അ���് വിഭാഗ�ളിൽ സർ�ാർ അധികമായി അ�വദി� ത�ികകൾ
നിലവി�� താത്കാലിക ത�ികകളിൽ �റവ് വ��ാെത വിന�സി�തിനാൽ ഈ
വിഭാഗ�ളിെല താത്കാലിക ത�ികകൾ നിലനിർ�ാൻ സി�ിേ��് തീ�മാനി� എ�്
അറിയി�ി��്.

    19-06-2018 ൽ േചർ� സി�ിേ��ാണ് ഇ�ര�ിൽ തീ�മാനം എ��ി��ത്. അധിക
ത�ിക ലഭി�ി�ം നിലവിൽ കരാർ വ�വ�യിൽ േജാലിെച�� 42 അസി��മാെര�ം 21
ഓഫീസ് അ�ൻഡൻ�മാെര�ം നിലനിർ��തിനാണ് സി�ിേ��് തീ�മാനം എ��ത്. വർ�്
�ഡി റിേ�ാർ�് �കാരം ആെക 323 ത�ിക�െട �റവ് കണ�ാ�ിയതിൽ 100 ത�ിക മാ�േമ
അ�വദി�ി�� എ� കാരണ�ാലാണ് ഈ ത�ികകൾ നിലനിർ�ാൻ സി�ിേ��്
തീ�മാനി�ത്. െസക�രി�് ഗാർഡ്, പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ, െ�ാഫഷണൽ അസി��്
ത�ികകളി�ം കരാർ നിയമന��െട എ�ം വളെര ��തലാണ് ഇവിെട അംഗീ�ത ത�ികയിൽ
േപാ�ം �ിരം നിയമനം നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. �ിരം നിയമനം
നട�ാെത കരാർ നിയമന�ൾ നട��ത് ഒഴിവാേ��താണ്.



    സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക �ിതിെയ �ർബലെ���� തീ�മാന�ൾ സി�ിേ��്
ഒഴിവാ�ണെമ�് സർ�ാർ നിർേ�ശ��താണ് (സർ�ലർ നം.35043/B1/08/H.Edn. Dt.10-02-
2009). ആയതിനാൽ അംഗീ�ത ത�ികകളിൽ �ിരം നിയമനം നട��തി�ം കരാർ
വ�വ�യിൽ അധികമായി േജാലിെച�� ജീവന�ാെര ഒഴിവാ��തി�ം അടിയ�ിര
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-14    ആറാമ� യു.ജി.സി �കീം - യു.ജി.സി
�െകയിലിലു� അ��ാപകർ�് േനാൺ
േകാംപൗ�� അഡ�ാൻ� ഇൻ�കിെമ��
അനുവദി�തിെല അപാക�ൾ - ₹26,04,572/- അധികം
നൽകിയ� ഈടാേ��താ�.
    ആറാമത് �.ജി.സി �ീം സം�ാന�് നട�ാ�ിെ�ാ�് �റെ��വി� ജി.ഒ(പി) നം.
58/2010/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് തീയതി 27-03-2010 സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം പി.എ�്.ഡി
േയാഗ�ത�� അ��ാപകർ�് ആെക നാല് േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�ക�ം എം.ഫിൽ േയാഗ�ത��വർ�് ര�് േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�ക�മാണ് അ�വദി�ാ��ത്. സർ�ാരിെ� 03-09-2013 തീയതിയിെല
ജി.ഒ(എം.എസ് ) നം. 597/2013 ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് ഉ�രവ് �കാരം 01-01-2006 �ം 31-08-
2008 �ം ഇടയിൽ സർവീസിൽ �േവശി� പി.എ�്.ഡി േയാഗ�ത�� അ��ാപകർ�് നാല്
േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ം എം.ഫിൽ േയാഗ�ത��വർ�് ര�് േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ം 01-01-2006 �തൽ 31-08-2008 വെര പഴയനിര�ിൽ
���ിയ െ�യിലിെല ശ�ളേ�ാെടാ�ം േചർ�ം 01-09-2008 �തൽ ���ിയ നിര�ി�ം
അ�വദി�ാനാണ് വ�വ���ത്. ആറാമത് �.ജി.സി �ീം �കാര�� ���ിയ േനാൺ-
േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ിന് (േപ + എ.ജി.പി �െട 3% നിര�ിൽ) 01-09-2008
�തലാണ് �ാബല�െമ�് ജി.ഒ(പി)നം.58/2010/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് തീയതി:27-03-2010
സർ�ാർ ഉ�രവിെല ഖ�ിക 4.1-ൽ വ��മാ�ിയി��താണ്. ഇൻ�ിെമ�് നിര�കളിെല
വ�ത�ാസം �ലമാണ് 31-08-2008 വെര പഴയ നിര�ി�ം 01.09.2008 �തൽ ���ിയ നിര�ി�ം
അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�് നൽ��തിന് അ�വാദം നൽകിയി��ത്. എ�ാൽ ഇതി�വി��മായി
സർവകലാശാല ഉ�രവ് നം.Acad.B1/15210/2013 തീയതി: 13-01-2017ഉ�രവ് �കാരം
പി.എ�്.ഡി േയാഗ�ത�� അ��ാപകർ�് പഴയ നിര�ിൽ നാ�ം ���ിയ നിര�ിൽ നാ�ം
ഉൾെ�െട ആെക എ�് േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ക�ം സർ�കലാശാല
ഉ�രവ് നം.Acad/B1/15210/2013 തീ�തി: 04.03.2017 �കാരം എം.ഫിൽ േയാഗ�ത��വർ�്
പഴയനിര�ിൽ ര�ം ���ിയ നിര�ിൽ ര�ം ഉൾെ�െട ആെക നാല് േനാൺ േകാംപൗ�ഡ്
അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ക�ം അ�വദി�ക��ായി. ആയത് �മ�കാരമ�. 01-09-2008 െല
അടി�ാന ശ�ളം േനാഷണലായി കണ�ാ�ിയാണ് ���ിയ നിര�ിൽ േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�കൾ അ�വദിേ��ിയി��ത്. എ�ാൽ ഇ�കാരം
െച�ാെത പഴയ നിര�ിൽ അ�വദി� േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ക�ം
േചർ�ാണ് 01-09-2008 െല ശ�ളം കണ�ാ�ിയത്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.



�മ
നം

േപര്, ത�ിക േജാലിയിൽ
�േവശി�
തീയതി

01-09-2008
െല ശ�ള

നിര�്

(പഴയ
നിര�ി��
അഡ�ാൻസ്

ഇൻ�ി
െമ�്

ഒഴിവാ�ി
��

ശ�ളം)

01-09-
2008 ൽ
അ�വദി
േ��

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ി
െമ�്

(���ിയ
നിര�് )

01-09-
2008
ൽ

അ�
വദി

േ��
ശ�ളം

01-09-
2008
ൽ

അ�വ
ദി�

ശ�ളം.

1

േഡാ:എൻ.െക.ദീപക്
അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിസി�് (സർവകലാശാല
ഉ�രവ് നം.
Acad.B1/15210/2013
തീയതി 13-01-2017)

20-01-2006 22920 690 x4 25680 27020

2

േഡാ: ജി.ജയപാൽ,
അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
േജ�ാ�ഫി
(സർവകലാശാല ഉ�രവ്
നം.Acad.B1/15210/2013
തീയതി 13-01-2017)

24-01-2006 22920 690 x4 25680 27020

3

േഡാ:എസ് �ധീഷ്,
അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
െകമി�ി (സർവകലാശാല
ഉ�രവ് നം.
Acad.B1/15210/2013
തീയതി 13-01-2017)

15-02-2006 22920 690 x4 25680 27020

4

േഡാ.െക.എൽ.സരളാേദവി
അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
മ�സി�്

(സർവകലാശാല ഉ�രവ്
നം.Acad.B1/15210/2013
തീയതി 13-01-2017)

07-04-
2006 22920 690 x4 25680 27020

5

േഡാ:വി.എ.വിൽസൺ
അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിസി�ൽ എ�േ�ഷൻ
(സർവകലാശാല ഉ�രവ്
നം.Acad.B1/15210/2013
തീയതി 04-03-2017)
(എം.ഫിൽ േയാഗ�ത)

21-01-2006 22920 690 x2 24300 24920

    ജി.ഒ(പി) നം.58/2010/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് തീയതി 27-03-2010, ജി.ഒ(പി) നം.234/2012/
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് തീയതി:28-06-2012 എ�ീ ഉ�ര�കൾ �കാരം െ�ാേമാഷൻ തീയതി
ഓപ്�് െച�് ശ�ളനിർ�യം നട�ിയ അ��ാപകരിൽ �ലായ് ര�ി�ം ജനവരി ഒ�ി�ം



ഇടയിൽ െ�ാേമാഷൻ ലഭി�വർ�് അ�� �ലായ് ഒ�ി�ം ജനവരി ര�ി�ം �ൺ 30 �ം
ഇടയിൽ െ�ാേമാഷൻ ലഭി�വർ�് അ�� വർഷം �ലായ് ഒ�ി�ം ആണ് ഇൻ�ിെമ�ിന്
അർഹത��ത്. എ�ാൽ ജനവരി ര�ി�ം �ൺ 30 �ം ഇടയിൽ െ�ാേമാഷൻ ലഭി�വർ�്
തൻവർഷം �ലായിൽ തെ� ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�തായി കാ��.

     സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��മായി േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�്,
ഇൻ�ിെമ�് എ�ിവ അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ഇ�കാരം �മ�കാരമ�ാെത ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�തിനാ�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ടർ�� െ�ാേമാഷ�കൾ�്
ശ�ളനിർ�യം അ�വദി�് 2017-2018 സാ��ിക വർഷ�ിൽ �ടി�ിക അ�വദി�തിനാ�ം
അ��ാപകർ�് അധികശ�ളം അ�വദി�ക��ായി. അധിക ശ�ളം അ�വദി�തിെ�
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.



േപര്, ത�ിക തീയതി ശ�ളനിർ�യ�ിെ�
വിവര�ൾ

അ�വദി
േ��ി
യി��
ശ�ളം

അ�
വദി�
ശ�ളം

അധിക

ശ�ളം

(�തി
മാസ

നിര�് )

േഡാ.
എൻ.െക.ദീപക്,
അസി��്
െ�ാഫസർ

01-09-
2008

നാല് േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ്

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�.

25680 27020 ₹1340

01-07-
2009 ഇൻ�ിെമ�് 26450 27840 ₹1390

20-01-
2010 േ�ജ്-2 െ�ാേമാഷൻ 28250 29680 ₹1430

01-07-
2010

20-01-2010 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-11 ലാണ്

28250 30570 ₹2320

01-07-
2011 ഇൻ�ിെമ�് 29100 31490 ₹2390

01-07-
2012 ഇൻ�ിെമ�് 29980 32440 ₹2460

01-07-
2013 ഇൻ�ിെമ�് 30880 33420 ₹2540

01-07-
2014 ഇൻ�ിെമ�് 31810 34430 ₹2620

20-01-
2015 േ�ജ്-3 െ�ാേമാഷൻ 33770 36470 ₹2700

01-07-
2015

20-01-2015 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-16 ലാണ്

33770 37570 ₹3800

01-07-
2016 ഇൻ�ിെമ�് 34790 38700 ₹3910

01-07-
2017 ഇൻ�ിെമ�് 35840 39870 ₹4030

േഡാ. ജയപാൽ.ജി,
അസി��്
െ�ാഫസർ 01-09-

2008

നാല് േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ്

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�.

25680 27020 ₹1340

ൻ ി �് ₹



01-07-
2009

ഇൻ�ിെമ�് 26450 27840 ₹1390

20-01-
2010 േ�ജ്-2 െ�ാേമാഷൻ 28250 29680 ₹1430

01-07-
2010

20-01-2010 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-11 ലാണ്

28250 30570 ₹2320

01-07-
2011 ഇൻ�ിെമ�് 29100 31490 ₹2390

01-07-
2012 ഇൻ�ിെമ�് 29980 32440 ₹2460

01-07-
2013 ഇൻ�ിെമ�് 30880 33420 ₹2540

01-07-
2014 ഇൻ�ിെമ�് 31810 34430 ₹2620

20-01-
2015 േ�ജ്-3 െ�ാേമാഷൻ 33770 36470 ₹2700

01-07-
2015

20-01-2015 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-16 ലാണ്

33770 37570 ₹3800

01-07-
2016 ഇൻ�ിെമ�് 34790 38700 ₹3910

01-07-
2017 ഇൻ�ിെമ�് 35840 39870 ₹4030

േഡാ: എസ് �ധീഷ്,
അസി��്
െ�ാഫസർ. 01-09-

2008

നാല് േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ്

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�.

25680 27020 ₹1340

01-07-
2009 ഇൻ�ിെമ�് 26450 27840 ₹1390

15-02-
2010 േ�ജ്-2 െ�ാേമാഷൻ 28250 29680 ₹1430

01-07-
2010

15-02-2010 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-11 ലാണ്

28250 30570 ₹2320

ൻ ി �് ₹



01-07-
2011

ഇൻ�ിെമ�് 29100 31490 ₹2390

01-07-
2012 ഇൻ�ിെമ�് 29980 32440 ₹2460

01-07-
2013 ഇൻ�ിെമ�് 30880 33420 ₹2540

01-07-
2014 ഇൻ�ിെമ�് 31810 34430 ₹2620

20-01-
2015 േ�ജ്-3 െ�ാേമാഷൻ 33770 36470 ₹2700

01-07-
2015

20-01-2015 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-16 ലാണ്

33770 37570 ₹3800

01-07-
2016 ഇൻ�ിെമ�് 34790 38700 ₹3910

01-07-
2017 ഇൻ�ിെമ�് 35840 39870 ₹4030

േഡാ:

സരളാേദവി.െക.എൽ,
അസി��്
െ�ാഫസർ.

01-09-
2008

നാല് േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ്

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�.

25680 27020 ₹1340

01-07-
2009 ഇൻ�ിെമ�് 26450 27840 ₹1390

07-04-
2010 േ�ജ്-2 െ�ാേമാഷൻ 27450 28840 ₹1390

01-07-
2010

ഇൻ�ിെമ�്
തീയതിയിൽ ശ�ള

നിർ�യം
29070 30540 ₹1470

01-07-
2011 ഇൻ�ിെമ�് 29950 31460 ₹1510

01-07-
2012 ഇൻ�ിെമ�് 30850 32410 ₹1560

01-07-
2013 ഇൻ�ിെമ�് 31780 33390 ₹1610

01-07-
2014 ഇൻ�ിെമ�് 32740 34400 ₹1660

01-07-
2015 ഇൻ�ിെമ�് 33730 35440 ₹1710

01-07-
2016 ഇൻ�ിെമ�് 34750 36510 ₹1760

01-07-
2017 ഇൻ�ിെമ�് 35800 37610 ₹1810

േഡാ:
ി ിൽ ൺ

01-09- ര�് േനാൺ
്

24300 24920 ₹620



വി.എ.വിൽസൺ

അസി��്
െ�ാഫസർ

2008 േകാംപൗ�ഡ്
അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�.

01-07-
2009 ഇൻ�ിെമ�് 25030 25670 ₹640

01-07-
2010 ഇൻ�ിെമ�് 25780 26440 ₹660

21-01-
2011 േ�ജ്-2 െ�ാേമാഷൻ 27560 28240 ₹680

01-07-
2011

21-01-2011 ന്
െ�ാേമാഷൻ
തീയതിയിൽ

ശ�ളനിർ�യം
നട�ിയതിനാൽ

അ�� ഇൻ�ിെമ�്

01-07-12 ലാണ്

(03-09-2013
തീയതിയിെല ജി.ഒ

(എം.എസ് ) നം.
597/2013

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് ഉ�രവ്

ഖ�ിക-7 �കാരം)

27560 29090 ₹1530

01-07-
2012 ഇൻ�ിെമ�് 28390 29970 ₹1580

11-07-
2012

പി.എ�്.ഡി േയാഗ�ത
േനടിയതിനാൽ ര�്

േനാൺ
േകാംപൗ�ഡ്

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�്

(എം.ഫിൽ ഉൾെ�െട
ആെക നാല് എ�ം

മാ�മാണ്
അ�വദനീയം)

30110 32670 ₹2560

01-07-
2013 ഇൻ�ിെമ�് 31020 33650 ₹2630

01-07-
2014 ഇൻ�ിെമ�് 31950 34660 ₹2710

01-07-
2015 ഇൻ�ിെമ�് 32910 35700 ₹2790

01-07-
2016 ഇൻ�ിെമ�് 33900 36780 ₹2880

01-07-
2017 ഇൻ�ിെമ�് 34920 37890 ₹2970

     ശ�ളനിർ�യം നട�ിയതിെല പിഴവ് �ലം അ��ാപകർ�് അധികം നൽകിയ �ക�െട
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

് ി ി



�മ
ന�ർ

േപര്, ത�ിക അധികം
നൽകിയ �ക

(31-03-2018
വെര��

കാലയളവിേലത് )

1 േഡാ:എൻ.െക ദീപക്,
അസി��് െ�ാഫസർ 5,98,160

2 േഡാ:ജയപാൽ.ജി,
അസി��് െ�ാഫസർ 5,90,898

3 േഡാ:എസ് �ധീഷ്,
അസി��് െ�ാഫസർ. 6,25,169

4 േഡാ:സരളാേദവി.െകഎൽ,
അസി��് െ�ാഫസർ. 3,34,861

5 േഡാ: വി എ വിൽസൺ,
അസി��് െ�ാഫസർ 4,55,484

ആെക 26,04,572

    2017-2018 വർഷ�ിൽ അധികം നൽകിയ ₹26,04,572 തിരി�പിടിേ��താണ്. േമൽ
�ചി�ി� അ��ാപക�െട 01-04-2018 �തൽ വാ�ിയ അധികശ�ളം �ടി തിരി�് പിടി�് വിവരം
േരഖകൾ സഹിതം അറിയിേ��താണ്.

3-1-15   അധ�ാപക ത�തികകളിൽ �ിരം നിയമനം
നട�ു�ില�
    ക�ൂർ സർ�കലാശാല�് കീഴിൽ ആെക 28 പഠന വ��കളാണ് �വർ�ി� വ��ത്.
ഇവെ��ാം �ടി ആെക 96 അധ�ാപക ത�ികകൾ�ാണ് സർ�ാർ അംഗീകാരം
നൽകിയി��ത്. എ�ാൽ ഇതിൽ ആെക 58 ത�ികകളിൽ മാ�മാണ് �ിരം നിയമനം
നട�ിയി��ത്. വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ ഇതി� �റെമ 92 അധ�ാപകെര കരാർ/ദിവസ
േവതന അടി�ാന�ിൽ നിയമി�ി��തായി കാ��. വിവിധ വ��കളിൽ േസവനം െച��
അധ�ാപക�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. വ��് സർ�ാർ അ�വദി�

ത�ികകൾ
�ിരം

അധ�ാപകർ

കരാർ/
ഗ�്

നിയമനം
1 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് 7 4 2
2 ആേ�ാേ�ാളജി പഠന വ��് 6 5 3

3 ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി പഠന വ��് 8 6 2

4 മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് പഠന
വ��് 9 6 2

5 ഐ.ടി പഠന വ��് 8 4 7
6 നിയമ പഠന വ��് 4 3 9

7 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് പഠന
വ��് 4 2 2

8 ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ

ൻ ് ്

2 1 3



സയൻസ് പഠന വ��്
9 ഫിസി�് പഠന വ��് 3 3 --
10 െകമി�ി പഠന വ��് 3 2 1
11 മ�സിക് പഠന വ��് 3 2 2

12 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ പഠന
വ��് 5 4 5

13 മലയാളം പഠന വ��് 3 3 2
14 േജാ�ഫി പഠന വ��് 2 2 2
15 െഹൽ�് സയൻസ് പഠന വ��് 3 1 12
16 ചരി� പഠന വ��് 2 1 3
17 �ഡ് സയൻസ് പഠന വ��് 3 -- 4

18 ബിേഹവിയറൽ സയൻസ് പഠന
വ��് 2 1 3

19 െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസ് പഠന
വ��് 2 1 3

20 േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി പഠന
വ��് 2 1 3

21 ഹി�ി പഠന വ��് 2 -- 4
22 നാേനാ സയൻസ് പഠന വ��് 1 1 --

23 അൈ�ഡ് �േവാളജി പഠന
വ��് 3 1 3

24 എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ്
പഠന വ��് 2 1 3

25 �ാ�ി�ി�് പഠന വ��് 2 1 3

26 മാ�മാ�ി�ൽ സയൻസ് പഠന
വ��് 2 1 3

27 �റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി
പഠന വ��് 2 1 2

28 മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ &
േജണലിസം പഠന വ��് 1 -- 4

ആെക 96 58 92

    അംഗീകാര�� 96 ത�ികകൾ ഉ�ായി�ം 58 ത�ികകളിൽ മാ�ം �ിരം നിയമനം
നട�ിയത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം േതടിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�
(എൻക�യറി നം.36/31-12-2018)

    കരാർ/ഗ�് നിയമനം സംബ�ി� വിവര��ം സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മ�. സർ�ാർ
അംഗീ�ത ത�ികകൾ�് �റെമ കരാർ/ഗ�് അടി�ാന�ിൽ അധ�ാപകെര നിയമി�ത്
എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മ�. ഇതിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ിയതാ�ം
കാ��ി�. 73 അധ�ാപക ത�ികകൾ ��തായി അ�വദി��തിന് സർ�കലാശാല
സർ�ാറിേല�് െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി��െവ�ി�ം (നം. അ�ാദ് ബി.4/ടീ�ിംഗ്
േപാ�്/2016 തീ�തി: 11-05-2017) �തിയ ത�ികകൾ അ�വദി�ി�ി�.

3-1-16    വാഹന�ള�െട ഉപേയാഗം - അപാക�ൾ



    ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ നിലവി�� ആെക വാഹന��െട വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. വാഹനം നിർ�ി�

വർഷം ന�ർ െസ�റിെ� േപര്
വാഹനം

ഉപേയാഗി��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1
ടാ�

ഇൻഡി�

DLS Euro II
08/2009 KL 13

U220

ക�ർ
സർ�കലാശാല

ക�ാ�സ്,
താവ�ര

സി.ഇ

2 ടേയാ�
ഇേ�ാവ 09/2013 KL 13

AA8201 -ടി- വി.സി

3
സി�ാൻ
സ�ി

XL Diesal
12/2013 KL 13

AB7919 -ടി- രജി�ാർ

4 മഹീ�
െബാേലേറാ 12/2014 KL 13

AD7565 -ടി- ജനറൽ

5 മാ�തി
സിയാസ് 10/2015 KL 13

AF5307 -ടി- പി.വി.സി

6 െഡലിവറി
വാൻ 03/2011 KL 13

W626 -ടി- എ�ാമിേനഷൻ
െസ�ൻ

7 െഡലിവറി
വാൻ 03/2017 KL 13

AJ6746 -ടി- എ�ാമിേനഷൻ
െസ�ൻ

1) ഇ�ന�മതാ െട�്
    േമൽ വാഹന�ളിൽ 2017-18 വർഷം ഇ�ന�മതാ െട�് നട�ി ൈമേലജ്
േരഖെ���ിയത് താെഴ കാണി� വാഹന�ൾ�മാ�മാണ്.

�മ
നം. വാഹനം െട�് നട�ിയ

തീ�തി ൈമേലജ്

1 KL 13 AA8201 ടേയാ� ഇേ�ാവ 10-08-2018 8 Km/Litre
2 KL 13 AF5307 മാ�തി സിയാസ് 03-11-2017 15.5 Km/Litre
3 KL 13 W626 െഡലിവറി വാൻ 10-08-2018 9 Km/Litre
4 KL 13 AJ6746 െഡലിവറി വാൻ 11-10-2017 9 Km/Litre

    ബാ�ി വാഹന��െട ഇ�ന�മതാ െട�് അവസാനമായി നട�ിയതിെ� വിവരം �വെട
െകാ���.

�മ
നം. വാഹനം െട�് നട�ിയ തീ�തി

1 KL 13 AB7919 സി�ാൻ സ�ി േരഖകൾ ലഭ�മ�.
2 KL 13 U220 ടാ� ഇൻഡി� േരഖകൾ ലഭ�മ�.
3 KL 13 AD7565 മഹീ� െബാേലേറാ 04-12-2015

    ��വൻ വാഹന��െട�ം ഇ�ന�മതാ െട�് എ�ാ വർഷ�ം നടേ���ം സർ�ിഫി��്
േലാഗ് ��ിൽ പതി�ിേ���മാണ്.



    വാഹന��െട േലാഗ് ��് പരിേശാധി�തിൽ ഓേരാ മാസെ��ം ഇ�ന ഉപേയാഗെ�
സംബ�ി�ം യാ� െച� �രെ� സംബ�ി�ം സം�ി�ം േലാഗ് ��ിൽ േരഖെ���ി
വ��തായി കാ���്.

2) രജി��ക�െട ��ി�്.

    വാഹനം സംബ�ി�് ��ിേ��തായ േലാഗ് ��്, ഇ�ന രജി�ർ, ഡി.സി.ബി രജി�ർ,
റി�യർ രജി�ർ, േ�ാ�് രജി�ർ എ�ിവയിൽ േലാഗ് ��് മാ�േമ നിലവിൽ
��ി�വ���. എ�ാൽ െവഹി�ിൾ ഹി�റി ��് എ� േപരിൽ ഓേരാ വാഹന�ി�ം
�േത�കം രജി�ർ എ�തി ��ി� വ���്. ��ത രജി�റിൽ വാഹന�ിെ� റി�യർ
സംബ�ി� വിവര�ളാണ് േരഖെ���ി വ��ത്. ��ത രജി�ർ േമ�േദ�ാഗ�ർ ആ�ം
തെ� പരിേശാധി�് സാ��െ���ി വ��ി�. വാഹനം സംബ�ി� ��വൻ വിവര��ം
െവഹി�ിൾ ഹി�റി ��ിൽ േരഖെ��േ���ം േമ�േദ�ാഗ�ർ പരിേശാധി�്
സാ��െ��േ���മാണ്. �ടാെത ഇ�ന രജി�ർ, ഡി.സി.ബി രജി�ർ (വാടക ഈടാ��
േക�കളിൽ), റി�യർ രജി�ർ, േ�ാ�് രജി�ർ, ഇ�ന�ിെ��ം എ��െട�ം ഉപേയാഗം
കാണി�� ഫ�വൽ രജി�ർ എ�ിവ�ം എ�തി ��ിേ��താണ്.

3) വാഹന�ിെ� ഇ�ന ടാ�ിൽ �ർ�മാ�ം (�ൾക�ാസി�ി) ഇ�നം

നിറേ��താണ്.
    ക�ർ സർ�കലാശാല ൈവസ്ചാൻസലർ ഉപേയാഗി�വ�� ടേയാ� ഇേ�ാവ വാഹനം
ഒഴിെക ബാ�ി വാഹന�ളിൽ �ൾ ക�ാസി�ി ഇ�നം നിറ�വ��ി�. നിലവി�� സർ�ാർ
ഉ�രവ് ജി.ഒ(എം.എസ് ) 170/07 തീ�തി: 30-06-2007 �കാരം വാഹന��െട കേ�ാഡിയൻ
ഓഫീസ�െടേയാ അേ�ഹം �മതലെ���� ഉേദ�ാഗ��െടേയാ സാ�ിധ��ിൽ
വാഹന�ിെ� ഇ�ന ടാ�ിൽ �ൾ ക�ാസി�ി ഇ�നം നിറേ��താണ്. ക�ർ
സർ�കലാശാല�െട വാഹന�ൾ�് ഇ�നം നിറ��ത് ഇ��ൻ ഓയിൽ ഡീലറായ M/s
ഡി.ഗംഗാധരൻ, െചാ� എ� �ാപന�ിൽ നി�ാണ്. 15 ദിവസം ��േ�ാൾ ഇ�ന ചാർജ്,
ആെക �ക അ�വദി�കയാണ് െച��ത്. ഈ സാഹചര��ിൽ വാഹന�ളിൽ �ൾ
ക�ാസി�ി ഇ�നം നിറ��ത് അഭിലഷണീയമാണ്.

4) വാഹന��െട ഉപേയാഗം സംബ�ി�് നിയതമായ മാർഗേരഖക�െട

അഭാവം

    ക�ർ സർ�കലാശാല �ാ���് െസ�ൻ-28 ൽ B(15) �കാരം വാഹന��െട കേ�ാഡിയൻ
�ണിേവ�ി�ി രജി�ാർ ആണ്. എ�ാൽ വാഹന��െട ഉപേയാഗ�ി�ം നിയ�ണ�ി�ം
വ��മായ മാർഗനിർേ�ശ�ൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ വിവിധ �ാ���റി ഓഫീസർമാർ�ം
ഉേദ�ാഗ�ർ�ം െസ��കൾ�ം അ�വദി�ി�� �ണിേവ�ി�ി�െട വാഹന�ൾ സംബ�ി�
ഉപേയാഗ�ം നിയ�ണ�ം പരിേശാധി�വാൻ സാധ�മാ�കയി�. ഈ സാഹചര��ിൽ
വാഹന��െട ഉപേയാഗ�ം നിയ�ണ�ം സംബ�ി� മാർഗേരഖ ത�ാറാേ��താണ്.

3-1-17   െകമി�ലുകൾ േറ�്േകാൺ�ടാ�ടിൽ



ഉൾെ�ടാ� �ാപന�ളിൽ നി�ും വാ�ു�ു.

    12-08-2016 തീ�തിയിെല AD.D2/8227/2016, 16-08-2017 തീ�തിയിെല AD.D2/4870/2017
ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ �കാരം െകമി��ക�െട പർേ�സ് ��ത ഉ�ര�കളിൽ
പരാമർശി�ി�� �ാപന�ളിൽ നിേ�ാ അവ�െട ഓതൈറസ്ഡ് ഡി�ിബ�േ��ിൽ നിേ�ാ
ആണ് വാ�വാൻ അ�മതി��ത്. എ�ാൽ ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വിവിധ
ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ െകമി��കൾ വാ�ിയിരി��ത് േമൽ ഉ�ര�കളിൽ ഉൾെ�ടാ�
അ�യ അേസാസിേയ�്സ്-തലേ�രി, ഓേസാൺ െകമി�ൽസ്&ൈസ�ിഫിക്-ക�ർ,
ആൽെകമി ലാബ് െസാല�ഷൻസ്-െകാ�ി, െകമി�ൽ ഹൗസ്-െകാ�ി, കാവനൽ
ഇ�ർനാഷണൽ-ക�ർ, ന� ഇ�� സർജി�ൽസ് & െകമി�ൽസ്-േകാഴിേ�ാട് എ�ീ
�ാപന�ളിൽ നി�മാണ്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

ഡി�ാർ�്െമ�്
െകമി�ൽ
വാ�ിയ

�ക
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

4,29,363

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േമാളിക�ലാർ
ബേയാളജി, നീേലശ�രം ക�ാ�സ് 1,87,277

�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് സയൻസ്,
തലേ�രി ക�ാ�സ് 4,96,895

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െകമി�ി,
പ��ർ ക�ാ�സ് 2,23,810

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി,
മാന�വാടി ക�ാ�സ് 39,447

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്,
പ��ർ ക�ാ�സ് 84,209

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ്,
മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

17,547

ആെക 14,78,548

    ഈ അപാകം ��യിൽെപ��ിെ�ാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.10/30-10-
2018) മ�പടിയായി ബ�െ�� പഠനവ��് േമധാവികളാണ് െകമി�ൽസ് വാ��െത�ം വ��്
േമധാവികേളാട് വിശദീകരണം ആരാ�ി�െ��ം ഡവലപ്െമ�് ഓഫീസർ അറിയി�ി��്.
ഇത് സംബ�ി�് വ��് േമധാവിക�െട വിശദീകരണം നാളി�വെര ഓഡി�ിൽ ലഭി�ി�ി�.
സർ�കലാശാല ഇറ�ിയ ഉ�രവ് അ�സരി�് വാ��കൾ നട��തിന് വ��്
േമധാവികൾ�് ബാധ�ത ഉ�്. ടി ഉ�രവ് അ�സരി�ാേണാ അവർ െകമി��കൾ വാ�ിയത്
എ�് ഉറ�വ��ാ�� ബാധ�ത ഈ വിഷയം ൈകകാര�ം െച�� ഡവലപ്െമ�്
ഓഫീസർ�ം ഉ�്. ഇത് സംബ�ി�് 18-03-2019 െല PICO/Section Officer PICO A/6081/2019
ന�ർ ക�് �കാരം നൽകിയ വിശദീകരണ�ിൽ വ�� േമധാവികൾ േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ
പരാമർശി� �ാപന�ളിൽ നിേ�ാ അവ�െട അംഗീകാര�� വിതരണ�ാരിൽ നിേ�ാ ആണ്



െകമി��കൾ വാ�ിയെത�് സാ��െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ േമൽ
�ാപന�ൾ സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളിൽ പരാമർശി� ഏത് �ാപന��െട അംഗീ�ത
വിതരണ�ാരാെണ�് വ��മ�. സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ അംഗീ�ത വിതരണ�ാ�െട
േപ�ം േരഖെ���ിയി��ി�. ആയതിനാൽ ഡിസ് കൗ�് േറ�് പരിേശാധി�വാൻ
സാധി�ി�ി�. െകമി��കൾ വാ��ത് സംബ�ി�് വ��ത വ�േ���ം അംഗീകരി�
നിര�ിലാണ് അവ വാ��ത് എ�് ഉറ�വ�േ���മാണ്. 

3-1-18   �പവർ�നം ഇല�ാ� പഠന വകു��കളിെല
ഫർണി�റുകള�ം മ�് ആ�തികള�ം
നി��കിയമാവു�� സംബ�ി�്
    കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സിെല മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, ഐ.ടി �ട�ിയ �ാപന�ൾ നിലവിൽ
�വർ�ി��ി�. എ�ാൽ ഇവിെട�� ഫർണി��കേളാ മ�് ഉപകരണ�േളാ താവ�രയി��
െഹഡ് ക�ാർേ��ിേലേ�ാ മ�് വ��കളിേലേ�ാ മാ�ിയി�ി�. ഇവ നി�ിയ ആ�ിയായി
നിലനിൽ�കയാണ്. ക����ം മ�് ഐ.ടി ഉപകരണ��ം മാ�മാണ് മ�് പഠന വ��കൾ�ം
െഹഡ്ക�ാർേ��ിേല�ം ൈകമാറിയി��ത്. അവേശഷി�� ഫർണി��കളിൽ �ധാനെ��വ
താെഴ പറ��വയാണ് (േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം).

(1) മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

�ഡൻ േടബിൾ 115
�ഡൻ െചയർ 115
�ീൽ അലമാര 2
�ീൽ െഷൽഫ് 5
എ�ിക��ീവ് േടബിൾ 1
എ�ിക��ീവ് െചയർ 1
ഓഫീസ് െചയർ 4

(2) ഐ.ടി.ഇ.സി

ഓഫീസ് േടബിൾ (�ീൽ) 8
ഓഫീസ് െചയർ 1
ഓഫീസ് െചയർ (Armed) 6
�ഡൻ െചയർ (Armed) 7
�ീൽ ��് ഷൽഫ് 5
ക���ർ േടബിൾ 40
�ഡൻ േടബിൾ വി�് േ�ായർ 90
�ഡൻ െചേയ�് 90
എ�ിക��ീവ് െചയർ 30
�ഡൻ െചേയ�് വി�് ൈറ�ിംഗ്
പാഡ് 30



പ�ിക് അ�സിങ് സി�ം
വി�് ആ�സറീസ്

1

    ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 12-07-2018 ന് നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ഇവയിൽ പല�ം
കെ��ാൻ കഴി�ി�ി�. ഇവ മ�് പഠനവ��കളിേല�മായി ��ി�ലർ�ി ��ി�തിനാ�ം
േ�ാ�ി�ം ഫർ�ി�റി�ം െ�സിഫിേ�ഷൻ േരഖെ���ാ�ിനാ�ം ഭൗതിക
പരിേശാധനയിൽ �ത�ത ഉറ�വ��ാൻ സാധി�ി�ി�. ഈ കാര��ൾ വിശദീകരി�് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (AE 2017-18/AO2/KSA/KNU തീ�തി:25-07-2018) മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

    േമൽ പറ� ഫർണി��ക�െട�ം മ�് ആ�ിക�െട�ം �ത�മായ കണെ��� നട�ി
െ�സിഫിേ�ഷൻ േരഖെ���ി േ�ാ�് രജി�റിൽ ഉൾെ����തി�ം
ഉപേയാഗെ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-19   വനിതാ േഹാ�ലിെല ഫർണി�ർ പൂർ�മായും
ഉപേയാഗേയാഗ�മാേ��താ�.
    (വൗ�ർ നം.2312 തീ�തി:29-12-2017, �ക: 26,54,229)

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട മാന�വാടി ക�ാ�സിെല വനിതാ േഹാ�ലിൽ ആെക
26,54,229/- �പ�െട ഫർണി��കൾ SIDCO-�െട വർ�്േഷാ�ിൽ നി�ം വാ�ക�ം േമൽ
വൗ�ർ �കാരം �ക െചലവഴി�ക�ം െച�ി��. ആയതിൽ 15,729/-�പ നിര�ി�� 70
എ�ം ക�ി�ക�ം 7,426/- �പ നിര�ി�� 70 �ഡി േടബി�ക�ം ഉൾെ��ി��്. ആയത്
േ�ാ�് രജി�ർ േപജ്-69 ൽ േചർ�ി��്. എ�ാൽ ഫയലിൽ ലഭ�മാ�ിയ േഹാ�ൽ
വാർഡെ� 10-01-2019 െല ക�് �കാരം, ഭൗതിക സൗകര���െട അഭാവം കാരണം
(�ടിെവ�ം, േമൽ�രയിെല േചാർ�) ആെക 48 വിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�േമ േഹാ�ലിൽ
�േവശനം അ�വദി�ി��� എ�് വ��മാ�ിയി��്. േഹാ�ലിൽ േനരെ��� 30
ക�ി�കളട�ം ആെക 100 സിംഗിൾ ക�ി�കളിൽ 52 എ�ം ഉപേയാഗി�ാെത
��ിയി�ിരി�കയാണ്.

    ��ത ക�ാ�സിൽ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ, �േവാളജി, �റൽ &ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി
എ�ി�െന�� ഡി�ാർ�്െമ�കൾ �വർ�ി�വ���്. ഈ ക�ാ�സിൽ പഠനം �ട��
ആെക 180 ഓളം വിദ�ാർ�ികളിൽ �രിഭാഗം േപർ�ം േഹാ�ൽ സൗകര�ം ആവശ�മാണ്.
എ�ാൽ താെഴ നിലയിൽ 7 ഉം �കൾ നിലയിൽ 14 ഉം �റികളിലായി ആെക 21 �റികളാണ്
വിദ�ാർ�ിക�െട താമസ സൗകര��ിനായി വിനിേയാഗി�ാ��ത്. ഒ� �റിയിൽ 3
വിദ�ാർ�ികൾ�് താമസസൗകര�ം നൽകിയാൽ തെ� ആെക 63 വിദ�ാർ�ികൾ�� താമസ
സൗകര�ം മാ�േമ നിലവിൽ ലഭ���. എ�ാൽ അധികമായി 70 ക�ി�കൾ �ടി വാ�ക�ം
െച�ി��്. ആയതിനാൽ ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വയനാട് ക�ാ�സിെല േഹാ�ലിൽ
ആവശ�മായ െക�ിട സൗകര�ം, �ടിെവ�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ാ�� അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-20    തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ള�െട അനുമതി
വാ�ാെതയു� സർവകലാശാലയിെല



െക�ിടനിർ�ാണ�ൾ.
    സർവകലാശാല�െട താവ�ര കാ�സി�ം കാസർേഗാഡ്, നീേലശ�രം, പ��ർ, പാലയാട്,
മാ�ാ�്പറ�്, മാന�വാടി കാ��കളി�മായി നിരവധി െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ
നട�വ���്. സർവകലാശാല നട�� എ�ാ നിർ�ാണ ���ികൾ�ം െക�ിട നിർ�ാണ
ച��ൾ �കാരം അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�ം നിർ�ാണാ�മതി
വാേ���ം െക�ിടം പണി �ർ�ീയാ�� �റ�് മ�് നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീയാ�ക�ം
െചേ��താണ്. ഇല�ി�ൽ ഇൻെ�േ��ിൽ നി�ൾെ�െട�� വിവിധ സർ�ാർ വ��കളിൽ
നി�� അ�മതികൾ�് അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�� ഒ��ൻസി
നിർബ�മാണ്. താവ�ര കാ�സിൽ നിലവി�� െക�ിട��െട�ം നിർ�ാണം ആരംഭി�
െക�ിട��െട�ം ച��കാര�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി സംബ�ി�
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

െക�ിട�ിെ�
േപര് അ�മതി��ത് റിമാർ�്

അ�ാദമി�്
�ാഫ് േകാേളജ്

�ൗ�് േ�ാർ,
ഒ�ാം നില,
ര�ാം നില
എ�ിവ�്
മാ�മാണ്

േകാർ�േറഷനിൽ
നി�ം

ഒ��ൻസി
ലഭി�ി��ത്.

3,4,5,6 നിലകൾ�് േകാർ�േറഷനിൽ
നി�� ഒ��ൻസി ലഭി�ി�ി�. ഈ

നിലകൾ�് േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം െക�ിട
നിർ�ാണാ�മതി വാ�ിയതി�� േരഖകൾ
ഫയലി�. ഫയർ എൻ.ഒ.സി വാ�ിയി�ി�.

െസൻ�ൽ
ൈല�റി
െക�ിടം

�ൗ�് േ�ാർ,
ഒ�ാം നില

2,3,4 നിലകൾ�് േകാർ�േറഷനിൽ നി��
ഒ��ൻസി ലഭി�ി�ി�. ഈ നിലകൾ�്

േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം െക�ിട
നിർ�ാണാ�മതി വാ�ിയതി�� േരഖകൾ
ഫയലി�. ഫയർ എൻ.ഒ.സി വാ�ിയി�ി�.

അ�ിനിേ��ീവ്
െക�ിടം

�ൗ�് േ�ാർ,
ഒ�ാം നില

2-ാം നില�് േകാർ�േറഷനിൽ നി��
ഒ��ൻസി ലഭി�ി�ി�. ഈ നിലകൾ�്

േകാർ�േറഷനിൽ നി�ം െക�ിട
നിർ�ാണാ�മതി വാ�ിയതി�� േരഖകൾ

ഫയലി�.

�ഡ�സ്
അമിനി�ി
െസ�ർ

െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന്
േകാർ�േറഷനിൽ

നി��
അ�മതി
ലഭി�ി�ി�

നിർ�ാണം �ർ�ീയായി വ��.

െസമിനാർ
േകാം��്

െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന്
േകാർ�േറഷനിൽ

നി��
അ�മതി
ലഭി�ി�ി�

െക�ിട നിർ�ാണ ൈപലിംഗ് േജാലികൾ
നട�വ��.

    സർവകലാശാലയിെല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േപാരാ� �ലം ഇ�രം വൻകിട
���ികൾ േകാ�്-കം-കൺസൽ�ൻസി വ�വ�യിലാണ് നിർ�ാണ�ിന് നൽകി വ��ത്.



എ�ാൽ ബ�െ�� കൺസൽ�ൻസി �ാപന�ൾ ച��കാര�� അ�മതി വാ�ാെത പണി
�ർ�ീകരി�കയാ��ായത്. ച��കാര�� അ�മതി വാ�ാെത പണി �ർ�ീകരി�തിൽ
കരാർ ലംഘനം നട�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന് സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ
സംവിധാനമി�. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന അ�മതി വാ�ാെത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
നട��ത് ച�ലംഘനമാണ്. �ടാെത പി�ീട് �മവൽ�രണ�ിന് നിരവധി സാേ�തിക
തട��ൾ ഉ�ാ�ക�ം ൈവദ�തി കണ�ൻ ഉൾെ�െട ലഭി��തിന് കാലതാമസം
ഉ�ാ�ക�ം െച���്. മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്, ഫയർ &െറ�� വ��ിൽ നി��
അ�മതി �ട�ിയവ ലഭി�ാെത തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�് െക�ിടനിർ�ാണ
�ർ�ീകരണ�ിന് േശഷം ഒ��ൻസി�ം ലഭി�ാെത വരിക�ം െച��. െസൻ�ൽ ൈല�റി
െക�ിട�ിെല ലി�് �വർ�ന�മമാകാതിരി��തി�� ഒ� �ധാന കാരണം െക�ിട�ിന്
േകാർ�േറഷൻ ഒ��ൻസി അ�വദി�ാ�തിനാലാണ്. െക�ിടനിർ�ാണ ച��ൾ �കാര��
വിവിധ �ര�മാർഗ�ൾ ഒ��ാെതയാണ് (ഫയർ & േസ�ി �തലായവ) താവ�ര കാ�സിെല
വിവിധ ഓഫീസ് കാര�ാലയ�ൾ �വർ�ി��ത്. േകരള �നിസി�ാലി�ി െക�ിടനിർ�ാണ
ച��ൾ ലംഘി�് െകാ�് സർവകലാശാല െക�ിട�ൾ പണി�യർ��ത് �മ�കാരമ�.
നിലവിൽ സർവകലാശാലയിെല താവ�ര കാ�സി�ം മ�് കാ��കളി�ം �ർ�ീയായ�ം
നിലവിൽ നിർ�ാണം നട�വ���മായ െക�ിട�ൾ�് ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�് അ�മതി ലഭി�ത് സംബ�ി� വിശദവിവരം സംബ�ി�് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാേ���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�് വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

3-1-21   യു.ജി.സി പ���ാം പ�തി - ജനറൽ
ഡവല�െമ�റൽ അസി�ൻ� , പ�ികജാതി/
പ�ികവർഗ ഫ�് െചലവഴി�ു�തിൽ അലംഭാവം
    

    �.ജി.സി പ��ാം പ�തി ജനറൽ ഡവലപ്െമ�ൽ അസി�ൻസായി ക�ർ
സർ�കലാശാല�് 14.23 േകാടി �പ വകയി��ിയി��െവ�ി�ം �ക െചലവഴി��തിെല
കാലതാമസം �ലം ആെക 5.692 േകാടി �പ മാ�േമ �.ജി.സി യിൽ നി�ം ലഭി�ി���. ഈ
�കയിൽ ആെക 2,36,16,376/- �പ പ�ികജാതി/പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�ായി
നീ�ിവ�ണെമ�് �ാ�് അ�വദി�� ഉ�രവിൽ �.ജി.സി വ��മായി നിർേ�ശി�ി��.
ധനസഹായം ലഭി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ ഇ�കാരമാണ്.

ഉ�രവ് നം. തീ�തി �ക

F-U2-1/2012 (Su-1) 9/12 2,88,25,000

-ടി- 02-07-2013 2,80,95,000

ആെക 5,69,20,000



    2013 �ൈലയിൽ ലഭി� ഈ �കയിൽ നി�ം പ�ികജാതി/പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�ായി
െ�ാജ�കൾ ത�ാറാ��തിേനാ �ക െചലവഴി��തിേനാ സർ�കലാശാല യാെതാ�
നടപടിക�ം �ടർ വർഷ�ളിൽ സ�ീകരി�ി��ി� എ� കാ��. പ�തി കാലയളവ് 31-03-
2017ൽ അവസാനി�ാനിരിേ� 14-10-2016 ൽ േചർ� �ാ�് റീ അേലാേ�ഷൻ ക�ി�ിയാണ് ഈ
വിഷയം ആദ�മായി പരിഗണന�് എ���ത്. �ലധന ആ�ി�ായി ലഭി� 1.3072 േകാടി �പ
െചലവഴി�് മാന�വാടി എസ്.സി/എസ്.ടി ��ഷ േഹാ�ൽ നിർ�ി��തിന് അേ� ദിവസം
തീ�മാനെമ��ി��. േസവന ഘടക�ിൽ ഉൾെ�� 1.054 േകാടി �പ െചലവഴി��തിന്
വിവിധ വ��േമധാവികളിൽനി�ം െ�ാേ�ാസ�കൾ �ണി��തി�ം തീ�മാനി�. 25-10-
2016 ൽ േചർ� ക�ി�ി വിവിധ പഠന വ��കൾ�ായി 87.55 ല�ം �പ േസവന ഘടക�ിൽ
വകയി���തിന് തീ�മാനി�. വിശദമായ െ�ാേ�ാസ�കൾ വിവിധ വ��േമധാവികൾ 31-10-
2016 ന് �ൻപായി നൽകണെമ�ം നിർേ�ശി�ക��ായി. എ�ാൽ േകവലം 11
വ��േമധാവികൾ മാ�േമ വിശദമായ െ�ാേ�ാസ�കൾ അയ�ി�� എ�ം കാ��. ഈ
പ�തിയിൻ കീഴിൽ വിവിധ വ��കൾ നട�ാ�ിയ പരിപാടിക�െട വിവര�ൾ �വെട
േചർ��.



�മ
നം. പഠന വ��് ഇനം അ�വദി�

�ക െചലവ്

പാലയാട് ക�ാ�സ്

1 ഇം�ീഷ്

a) ക��ണിേ�ഷൻ �ിൽ
േപാഷണം 2,50,000 30,012

1,50,000 --

b) ഇ�േവ�ീവ് റിസർ�്
ആ�ിവി�ീസ് (IRA) 3,00,000 2,23,980

2 ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി IRA 1,50,000 --

3 മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്
a) IRA 2,70,000 --

b) േസാ�് �ിൽ
േപാഷണം -- --

4 അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്

a) IRA 1,50,000 --
b) ��് & േജണൽസ് 1,50,000 97,987

5 ആ�േ�ാളജി IRA 60,000 --

6 നിയമപഠനം
a) IRA 90,000
b) നിയമേബാധവത്കരണം 2,00,000

7 െഹൽ�് സയൻസ് IRA, വി�ലന ���ികൾ 3,90,000 1,85,957

മാന�വാടി ക�ാ�സ്

8 ജ�ശാ�ം
a) വർ�്േഷാ�് 2,50,000 --
b) IRA 1,50,000 --
c) േസാ�് െവയർ 2,00,000 --

9 �റൽ & ൈ�ബൽ
േസാേഷ�ാളജി

a) വി�ലന ���ികൾ 1,50,000 1,59,980
b) IRA 1,50,000 --
c) ��് 1,00,000 1,88,580

മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

10 ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

a) IRA 2,10,000 --
b) െസമിനാർ 1,50,000 1,45,817

11 ഇൻഫർേമഷൻ
െടേ�ാളജി

a) IRA 1,50,000 --
b) വി�ലന ���ികൾ 3,00,000 51,552
c) ICTെ�യിനിംഗ് 2,00,000 1,42,598
d) ICTേസാ�് െവയർ 1,50,000 1,54,979

12 ഗണിതശാ�ം NET േകാ�ിംഗ് 3,00,000 26,894

13 �ാ�ി�ി�ൽ
സയൻസ് വർ�്േഷാ�് 1,00,000 59,795

14 ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ്

a) ൈലഫ് �ിൽ െ�യിനിങ് 3,00,000 1,76,150
b) കൗൺസിലിങ് െസൻറർ 1,00,000 --

15 പരി�ിതി പഠനം IRA 1,20,000 --

16 െപഡേഗാഗി�ൽ
സയൻസ്

a) IRA 1,50,000 --
b) വി�ലന ���ികൾ 1,00,000 --

ി ി ി ി ൾ



17 ചരി�വിഭാഗം വി�ലന ���ികൾ 30,000 --

പ��ർ ക�ാ�സ്
18 ഫിസി�് IRA 30,000 --
19 െകമി�ി IRA 90,000 --
20 സംഗീതം IRA 90,000 --

21 �മിശാ�ം

a) IRA 1,80,000 --
b) വി�ലന ���ികൾ 35,000 --

c) റിേമാ�് െസൻസിംഗ്
േസാ�് െവയർ 9,00,000 9,88,825

നീേലശ�രം ക�ാ�സ്
22 മലയാളം കരിയർ ൈഗഡൻസ് 2,00,000 --

23 േമാളിക�ലാർ
സയൻസ്

a) IRA 1,20,000 --
b) േമാളിക�ലർ െ�യിനിംഗ് 3,00,000 --

24 ഹി�ി
a) IRA 90,000 --
b) ദളിത് സാഹിത�ം 50,000 50,000

ആെക 77,05,000 26,83,106

    

    30 പഠന വ��കൾ�ായി െറമഡിയൽ േകാ�ിംഗി�േവ�ി 10,50,000/- �പ
നീ�ിെവ�ക��ായി (ഓേരാ വ��ി�ം 35,000/- �പ വീതം) ഇതിൽ 9 പഠന വ��കൾ�ം
�ടി അ�വദി� �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. പഠന വ��്

�ൻ�ർ
അ�വദി�

�ക

െചലവഴി�
�ക

1 െകമി�ി 20,000 12,000

2 ഇ�േണാമി�് 20,000 200

3 ഹി�റി -- 35,969

4 ഫിസി�് 26,250 --

5 ൈല�റി
സയൻസ് 26,250 16,339

6 ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ് 26,250 29,875

7 െപഡേഗാഗി�ൽ
സയൻസ് 26,250 30,690

8 പരി�ിതി
പഠനം 25,200 --

9 േമാളിക�ലാർ
ബേയാളജി 26,250 --

ആെക 1,96,450 1,25,073



    ആെക 87,55,000/- �പ നീ�ിവ�തിൽ 28,08,179/- �പയാണ് േമൽ പറ� ഇന�ളിലായി
െചലവഴി�ി��ത്. ഇതി� �റെമ 4,88,700/- �പ �ൻ�ർ അ�വദി�ത് �മീകരി�ാൻ
ബാ�ി��്.

    2013 ൽ �.ജി.സിയിൽ നി�ം ധനസഹായം ലഭി�രിേ�, പ�തി കാലയളവ്
അവസാനി��തിന് �ൻപ്, ഏകേദശം 3 വർഷം കഴി�തിന് േശഷമാണ് പ�ികജാതി/
പ�ികവർഗ പ�തികൾ നട�ാ��തിെന�റി�് ആേലാചി���തെ�. വിശദമായ പ�തികൾ
ത�ാറാ��തിന് പഠന വ��കൾ�് കഴി��മി�. വകയി��ിയ �കകൾ േപാ�ം
െചലവഴി��തിന് വ��േമധാവിക�െട ഭാഗ�നി�ം അലംഭാവം ഉ�ായതാ�ം കാ��.
മാന�വാടിയിൽ ��ഷ േഹാ�ൽ നിർ�ാണ�ിന് പ�തിയി�ി��െവ�ി�ം നാളി�വെര
യാഥാർ��മായി�ി�.

�ർബല വിഭാഗ�ിൽ െപ� ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയർ��തിന് �.ജി.സി ആവി�രി�
പ�തികൾ സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ��തിൽ സംഭവി� പാളി�ക�ം അവധാനത�റ�ം
അധികാരിക�െട ��യിൽ െപ���.

3-1-22   യു.ജി.സി പ���ാം പ�തി - എ�.സി/എ�.ടി
േസവന ഘടകം - െന�് േകാ�ിം� �ാെസടു�
അധ�ാപകർ�് അധികം �പതിഫലം നൽകിയ�
സംബ�ി�്.
    �.ജി.സി പ��ാം പ�തി, എസ്.സി/എസ്.ടി േസവന ഘടക�ിൽ െന�് േകാ�ിംഗ്
�ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച� അധ�ാപകർ�് അ�വദനീയമായ �കേയ�ാൾ അധികമായി
�തിഫലം നൽകിയതായി കാ��. ഇ� സംബ�ി�് �.ജി.സി �റെ��വി� മാർ�നിർേ�ശ
�കാരം മണി�റിന് 300 �പയാണ് �തിഫലമായി നൽേക�ത്. ഒ� ദിവസം ഒര��ാപകൻ
ര�ിൽ ��തൽ മണി�ർ �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച�ാൻ പാ��ത�. അ�ർ�മായി െ�ഷൽ
ലക്ചറിനായി േപ�േക� വിദ�ാഭ�ാസ വിച�ണെര �ണി�� സാഹചര��ിൽ മാ�മാണ്
മണി�റിന് 500/- �പ �തിഫലം അ�വദനീയമായി��ത്. എ�ാൽ ഗണിതശാ� വിഭാഗം,
ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് പഠന വിഭാഗം എ�ിവിട�ളിൽ �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച�
അധ�ാപകെര ��വൻ േമൽപറ� ഗണ�ിൽെ���ി മണി�റിന് 500/- �പ �കാരം
�തിഫലം നൽകിയതായി കാ��. ഫ�് വിനിേയാഗം �.ജി.സി മാർഗനിർേ�ശ�കാര
മായിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

െന�് േകാ�ിംഗിന് ഒ� വിദ�ാർ�ി�് മാ�മായി 34,969/- �പ െചലവാ�ി.

    വൗ�ർ നം.254/08-05-2017 �കാരം എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് െന�്
േകാ�ിംഗ് നട��തിന് ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് പഠന വിഭാഗം 34,969/- �പ െചലവഴി�ി��്.
ഒ� വിദ�ാർ�ി�് മാ�മാണ് േകാ�ിംഗ് നൽകിയതായി കാ��ത്. എസ്.സി/എസ്.ടി,
ൈമേനാറി�ി വിദ�ാർ�ിക�െട അഭാവ�ിൽ ഒ.ബി.സി, ജനറൽ(ബി.പി.എൽ) വിഭാഗ�െള�ടി

ഉൾെ���ാ��താെണ� �.ജി.സി മാർ�നിർേ�ശം പാലി�െ��ി�ി�. (�.ജി.സി XII-◌ാം
പ�തി മാർ�നിർേ�ശം ആ�ഖം – അർഹതാ മാനദ�ം കാ�ക). പ�തികൾ നട�ാ�േ�ാൾ
മാർഗനിർേ�ശ�ൾ പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.



3-1-23   സർ�കലാശാല റിസർ�് െഫേലാഷി�് -
ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ െഫേലാഷി�് തുക
ൈക����ില�
    സർ�കലാശാല േനരി�് നൽ�� റിസർ�് െഫേലാഷി�മായി ബ�െ�� ഫയൽ/ രജി�ർ
പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�� ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ െഫേലാഷി�് �ക
ആ�കാലികമായി ൈക���തായി കാ��ി�.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര് വിഷയം കാലയളവ്

അവസാനം
ൈക��ിയ

തീ�തി

1 �ീല സി. മലയാളം 01-12-14 �തൽ
30-11-17 വെര 30-11-16

2 റിൻസി ബി. മലയാളം 01-12-14 �തൽ
30-11-17 വെര 31-05-17

3 ആവിസ് �ീസ
ബാ� െകമി�ി

20-06-15
�തൽ 19-06-18
വെര

31-12-17

4 അനശ�ര.പി.ആർ. ഇം�ീഷ് 03-12-14 �തൽ
02-12-17 വെര 30-06-17

5 �� എം. ജിേയാളജി 04-12-14 �തൽ
03-12-17 വെര 28-02-17

6 ഹണി ബാ� എ�േ�ഷൻ 08-12-14 �തൽ
07-12-17 വെര 13-12-16

7 രാ�ൽ രവീ�ൻ �േവാളജി 01-12-14 �തൽ
30-11-17 വെര 30-06-15

8 േശ�ത ടി.വി ജിേയാളജി 16-05-15 �തൽ
15-11-17 വെര 15-06-16

9 എലിസബ�്
േജാർജ് എ�േ�ഷൻ

14-10-15 �തൽ

13-10-18 വെര
31-12-17

10 ദിവ� �� ഇം�ീഷ്
22-04-16
�തൽ

21-04-19 വെര
31-03-18

11 രസിത രാമച�ൻ മലയാളം
01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
31-05-17

12 അ�ലി.െക.നായർ ഇം�ീഷ്
01-12-15�തൽ

30-11-18 വെര
30-09-17

13 അ�ന ഇ.പി. ഫിേലാസഫി
08-06-16
�തൽ

07-06-19 വെര
31-03-17

14 വിപിൻ.എ സം�തം
01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
31-12-17

15 �ിയ പി.എ മലയാളം 23-08-16
ൽ

31-10-17



�തൽ

22-08-19 വെര

16 നയന ബി.എസ്. േകാേമ�്
01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
31-03-17

17 ശിവ�സാദ്.െക.ഐ മാേനജ്െമ�്
പഠനം

01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
31-12-17

18 ജസീന എം. ഹി�ി
01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
30-06-17

19 േലഖ എൻ.െക മലയാളം
14-12-15 �തൽ

01-12-18 വെര
30-05-16

20 ൈഷജ
ക�ണാകരൻ

മാേനജ്െമ�്
പഠനം

01-12-15 �തൽ

30-11-18 വെര
30-06-17

21 സിബില പി. മാേനജ്െമ�്
പഠനം

13-07-16 �തൽ

12-07-19വെര
31-12-16

    ഇ� സംബ�ി�് വിശദീകരി��തി�ം വിദ�ാർ�ിക�െട വാർഷിക �േരാഗതി റിേ�ാർ�്
ഹാജരാ��തി�ം ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ 23-11-2018 െല ഓഡി�് എൻക�യറി നം.15 ന്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ഗേവഷക വിദ�ാർ�ികൾ JRF ബിൽ സമർ�ി��തി�� കാലതാമസം
�ലമാണ് െഫേലാഷി�് �ക സമയബ�ിതമായി നൽകാൻ സാധി�ാ�ത് എ�റിയി�ി��്.
െഫേലാഷി�് നടപടി�മ�ൾ ഓർഡിനൻസ് അ��ായം-VIII ൽ പറ�� �കാരം
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാേ��താണ്.

പഠനവ��ിെല അപാക�ൾ

    ക�ർ സർ�കലാശാല�് കീഴി�� പഠനവ��കളിൽ നട�ിയ ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി
�റെ��വി� ഓഡി�് േനാ�കളിൽ പരിഹരി�വാൻ ബാ�ി�� ഖ�ികകൾ ഈ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിെ� ഭാഗമായി ഉൾെ���ിയി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

3-1-24   പഠന വകു��കളിെല ഉപേയാഗേയാഗ�മല�ാ�
വിവിധ സാധനസാമ�ഗികൾ േലലം െച��
ഒഴിവാ�ൽ-തുടർനടപടികൾ ൈവകു�ു.

1. ക�ർ സർ�കലാശാല�െട പ��ർ ക�ാ�സിെല �ൾ ഓഫ് െകമി�ൽ സയൻസസിെ�
2017-2018 വർഷെ� ക���ർ, ഫർ�ി�ർ, വിവിധ ഉപകരണ�ൾ �തലായവ�െട വാർഷിക
ഭൗതിക പരിേശാധനാറിേ�ാർ�് �കാരം റി�യർ െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാൻ സാധി�ാ�
നിലയിൽ 4 ക����കൾ െസ�റി��്. ഇവ െസ�റിെല െവയ്�ിംഗ് �മിൽ
��ി�ിരി�കയാണ്.

2. ക�ർ സർ�കലാശാല     ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ധർ�ശാല കാ�സിെല 2017-2018
വർഷെ� ഫർ�ി�ർ, വിവിധ ഉപകരണ�ൾ �തലായവ�െട വാർഷിക ഭൗതിക
പരിേശാധനാറിേ�ാർ�് �കാരം റി�യർ െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാൻ സാധി�ാ�



നിലയി�� നിരവധി ഫർ�ി��ക�ം മ�് ഉപകരണ��ം െസ�റി��്. ഇവ കാ�സിെല
ബി.എഡ് മലയാളം �ാസ് �റിയിൽ ��ി�ിരി�കയാണ്.

    സർ�കലാശാല�െട 16.08.2014 തീയതിയിെല എഡി.ഡി3/6281/2011ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
പഴ�ം െച��ം റി�യർ െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാൻ സാധി�ാ� നിലയി���മായ
ഫർ�ി��ക�ം, വിവിധ ഉപകരണ��ം ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്
വ��് തലവൻ, കംപ��ർ േ�ാ�ാമർ, സർ�കലാശാല അസി��് എൻജിനീയർ,
ഓവർസിയർ(ഇല�ി�ൽ), അതാത് വ��ിെല സർ�കലാശാല ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരട��
ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ക��ായി. ��ത ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാശാല     ടീ�ർ
എ�േ�ഷൻ െസ�റിെല േകാ�് ഡയറ�ർ േമൽ ക�ി�ി�െട േയാഗം വിളി�േചർേ���ം
സാധനസാമ�ിക�െട �ല�നിർ�യം നട�ി സർ�കലാശാല നിയമ�കാരം ഒഴിവാ�ലി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്. എ�ാൽ ഇ�ര�ി�� നടപടി�മ�ൾ ഒ�ം തെ�
സ�ീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ അടിയ�ിരമായി ക�ി�ി വിളി� േചർ�ക�ം േകടായ
സാധനസാമ�ികൾ ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ക�ം ഓഡി�ിൽ വിവരം
അറിയി�ക�ം െചേ��താണ്.

3-1-25   പഠന വകു��കളിെല ൈല�ബറികളിൽ നി�ും
ന�െ�� പു�തക�ൾ തിരിെക ലഭി�ു�തിേനാ
അവയുെട വില ഈടാ�ു�തിേനാ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ില�.

1. ക�ർ സർ�കലാശാല     പ��ർ ക�ാ�സിെല �ൾ ഓഫ് െകമി�ൽ സയൻസസിെല
��ക��െട 2015 �ണിൽ നട�ിയ േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് �കാരം 16,828/-
�പ വില വ�� 12 ��ക�ൾ ന�െ��തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ന�െ��
��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിേനാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ന�ം ഈടാ��തിേനാ
ഉ� നടപടി സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. ��തവിഷയം സംബ�ി�് �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

2. ക�ർ സർ�കലാശാല     ടീ�ർ എ�േ�ഷൻ െസ�ർ, ധർ�ശാല കാ�സിെല ൈല�റിയിെല
��ക��െട 2017-2018 വർഷെ� വാർഷിക ഭൗതിക പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�് �കാരം 265
��ക�ൾ 2009 �തൽ 2014 വെര�� കാലയളവിൽ ന�െ��തായി േരഖെ���ിയി��്.
എ�ാൽ ന�െ�� ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിേനാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ന�ം
ഈടാ��തിേനാ ഉ� നടപടി സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. ��ത വിഷയം
സംബ�ി�് �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.



3-1-26   പഠന വകു��കളിെല ൈല�ബറി പു�തക�ൾ
�ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ി ഡാ�ാഎൻ�ടി െച�ാനു�
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താ�.

1. കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സ് ബി.എഡ് െസ�റിൽ ഒ� െ�ാഫഷണൽ അസി��് നിലവി��്.
ഇവിെട 5074 ��ക��ം �റെമ നിരവധി േജണ�ക�ം ഉ�്. ഇവ �ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ി
ക���റിൽ ഡാ�ാ എൻ�ി നട�ിയി�ി�. നിലവിൽ ഒ� ഇഷ� രജി�റിൽ ഓേരാ
വിദ�ാർ�ി�െട േപരി�ം ഓേരാ േപജ് നൽകി വിതരണ വിവരം േരഖെ���കയാണ്
െച��ത്. ഒ� ��ക�ിെ� നിലവി�� �ിതി സംബ�ി�റിയണെമ�ിൽ ��വൻ ഇഷ�
രജി��ക�ം പരിേശാധിേ�� �ിതിയാണ്. ആയതിനാൽ �ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ി ഡാ�
എൻ�ി നട�ി ��ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2. മാന�വാടി �റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി പഠനവ��ിൽ ഒ� െ�ാഫഷണൽ അസി��്
നിലവി��്. ഇവിെട ൈല�റി ��ക�ൾ �ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ി, ഡാ�ാ എൻ�ി
നട�ി ��ി�ി�ി�. ഒ� ഇഷ� രജി�റിൽ വിതരണ വിവരം േരഖെ���കയാണ്
െച�വ��ത്. ��ക�ിെ� നിലവി�� �ിതി അറിയണെമ�ിൽ ��വൻ ഇഷ� രജി��ം
പരിേശാധിേ��ിവ��. ആയതിനാൽ ��ക�ൾ �ാസിഫിേ�ഷൻ നട�ി, ഡാ�ാ
എൻ�ി നട�ി ��ിേ��താണ്.

3-1-27    ൈല�ബറി േ�ാ�ിൽ നി�ും പു�തക�ൾ
ന�മായ� (ഡി�ാർ�്െമ�� ഓ� േലാ, പാലയാ�)
    ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�് വിവര�മായി ബ�െ�� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(എ.ഒ2/10/18-19 തീ�തി:25.06.2018) വ��് േമധാവി 02.07.2011 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം
െമാ�ം 1378/- �പ വിലമതി�� 17 ��ക�ൾ േ�ാ�ിൽ നി�ം ന�മായതായി
കാണി�ി��്. കാലി��് സർ�കലാശാല�െട 20.05.2014 െല ന�മായ ൈല�റി ��ക�ൾ
സംബ�ി� ���ിയ മാർ� നിർേ�ശ ഉ�രവ് �കാരം 1000 ��ക�ൾ�് 5 ��ക�ൾ
ന�മാ��ത് (ഒ�ിന് �ഖവില 1000/- �പയിൽ �ടാ��ം ലഭ�ത �റവായ�മായവ ഒഴിെക)
എ�തി ത�ാ��താെണ� വ�വ� നിലവി�െ��ം ആയതിനാൽ എ�തി ത�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���െ��് ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് സഹിതം വ�� േമധാവി
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ ഇ� സംബ�ി� വ�വ�കൾ
നിലവി�െ��ിൽ ആയതിന് വിേധയമായ നടപടി സ�ീകരി�കേയാ അ�ാ� പ�ം ന�മായ
��ക�ിെ� വില സർ�കലാശാല വ�വ�കൾ �കാരം ഉ�രവാദിയിൽ നി�്
ഈടാ�കേയാ െചേ��താണ്.

3-1-28   ക��ൂ�ർ ലാബിൽ നി�ും 73160/-രൂപ വില
മതി�ു� ക��ൂ�ർ ആ�സസറീ� ന�െ���-



സർ�കലാശാലയുെട ഭാഗ�ു നി�ു�
തുടർനടപടികൾ ൈവകു�ു (ഐ.ടി, മാ�ാ��പറ�്)
        ക�ർ സർവകലാശാല ഐ ടി എ�േ�ഷൻ പഠനവ��ിെല ക���ർ ലാബിൽ നി�ം
73160/-�പ വില മതി�� വിവിധ ഉപകരണ�ൾ ന�െ��തിെ� വില 2014,2015,2016
അ �ിഷൻ എം സി എ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം (152വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് 481/-�പ
നിര�ിൽ) ഈടാ��തി�ം ആയത് ഇൻ�ാൾ െച�് ക����കൾ
�വർ�ന�മമാ��തി�ം എഡി.ഡി2/7948/2014/23-09-2017ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം വ��്
തലവെന �മതലെ���ിയി��. ഇതിൽ 52430/-�പയാണ് 109വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
പിരിെ���ി��ത്. ബാ�ി�� 20730/-വ�ലാ�വാൻ േവ� ഉചിതമായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിനായി വ��് േമധാവി � �കലാശാല രജി�ാർ�് ക�യ�ക��ായി (ക�്
നം.Dept. of IT/General/2016 Dtd.05.12.2017). വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക
നൽ�വാൻ ൈവസ് ചാൻസലർ �േത�കം നിർേ�ശം നൽകിയി�െ��ം ഈ ക�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ രജി�ാർ വ��് േമധാവി�് നിർേ�ശം നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ
സ�ീകരിേ�� �ടർ നടപടികൾ സംബ�ി�് രജി�ാർ വ��് േമധാവി�് ടി ക�ിൽ
(Ad.D2/7948/2014 dtd.18.01.2018 ന�ർ ക�് ) �േത�ക നിർേ�ശം നൽകിയി��ി�.
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ക തിരി�നൽ��ത് സംബ�ി�് രജി�ാറിൽ നി�ം നിർേ�ശം
ലഭി�ാ�തിനാൽ �ക ഇ�വെര തിരി�നൽ�വാേനാ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാേനാ
സാധി�ി�ിെ��് ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/
ഐ.ടി/2017-18 തീ�തി:22.06.2018) വ��് േമധാവി മ�പടി നൽ�ക��ായി.
എഡി.ഡി2/7948/2014/23-09-2017ന�ർ ഉ�രവ് മരവി�ി�് വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം
ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക നൽേക�ത് സംബ�ി�ം ന�െ�� ഉപകരണ�ൾ െപാ��തലായ
�ിതി�് അതിെന��ി വിശദമായ ഒ� െപാലീസ് അേന�ഷണം നട�ണെമ� നിർേ�ശം
സംബ�ി�ം വ��് േമധാവി സർ�കലാശാല രജി�ാർ�് ക�യ�ി��െവ�ി�ം
�ടർനടപടികൾ ഇ�വെര ഉ�ായി�ി�. ക����കൾ �വർ�ന�മമാ�ാ�ത് സംബ�ി�ം
ഇ�ാര��ി�� തൽ�ിതിവിവരം സംബ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്. ഇ�ാര�ം
ഉചിതമായ നടപടികൾ�ായി സർ�കലാശാല�െട ��യിൽെ����.

3-1-29   പരീ�ാ നട�ി�് െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി� മുൻകൂറുകൾ �കമീകരി�ു�തിൽ
കാലതാമസം

    പരീ�ാ നട�ി�് െചല�കൾ�ായി സർ�കലാശാല വിവിധ പരീ�ാ െസ��ക�െട ചീഫ്
���മാർ�് �ൻ��കൾ അ�വദി�വ���്. �ൻ�ർ അ�വദി� ഉ�ര�കൾ �കാരം
അവസാന പരീ� കഴി�് ഒ� മാസ�ിനകം �ൻ�ർ �മീകരിേ��താണ്. എ�ാൽ 2017-18
വർഷം �ൻ�ർ ഇന�ിൽ അ�വദി� 19,47,050/- �പയിൽ 2,02,650/- �പ ഇനി�ം
�മീകരി�ി�ി�. 2008-09 �തൽ 2017-18 വെര െമാ�ം 9,17,550/- �പ �ൻ�ർ ഇന�ിൽ
�മീകരി�ാൻ ബാ�ി��്. 2008-09 �തൽ 2017-18 വെര അ�വദി� �ൻ��കളിൽ െമാ�ം
9,17,750/- �പ നവംബർ 2018 വെര �മീകരി�ി�ി�. ജി.ഒ(പി)നം.419/2011/ഫിൻ തീ�തി:04-10-



2011, ജി.ഒ(പി)നം. 390/2012/ഫിൻ തീ�തി:10-07-2012 എ�ീ സർ�ാർ ഉ�ര�കളിൽ �ൻ�ർ
നി�ിത സമയ�ിനകം �മീകരി�ിെ��ിൽ 18% പലിശ സഹിതം തിരി�പിടി�ണെമ�്
വ�വ�െച�ി�െ��ി�ം �ൻ�ർ �മീകരി�ാൻ ൈവകിയാൽ സർ�കലാശാല പലിശ
ഈടാ��ി�. 2017-18 വർഷം വെര അ�വദി� �ൻ��കളിൽ ഓഡി�് തീ�തി വെര
�മീകരി�ാൻ ബാ�ി��വ�െട വിവരം �വെട െകാ���.



പി.പി.ആർ,
�മ ന�ർ െചലവ് വിവരം �ക

െച�്
നം/

തീയതി
2 3 4 5

2008-09

വാല�ംVII-
55

േപജ് നം.19
അസി��് ഡയറ�ർ, ITEC, ക�ർ 1,500

095881
06-11-
2008

1,500

2010-11

വാല�ംVII-
142 �ിൻസി�ാൾ, മ�റം ഹയർ െസ�റി �ൾ 27,000

366933
14-05-
2010

143 �ീമതി െക.എം.സാബിറ, െഹഡ് മി�സ്, ഡി.ഐ
സബാ എ�്.എസ്.എസ്, ക�ർ. 31,000

366934
14-05-
2010

154 �ിൻസി�ൽ, എൽ.ബി.എസ് െസ�ർ, തളി�റ� 3,000
366945
14-05-
2010

160 െഹഡ് ഓഫ് ഡി�ാർ�്െമ�്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ, മാ�ാ�പറ�്. 2,000

366951
14-05-
2010

63,000

2011-12

വാല�ംVIII-
50

െഹഡ് മാ�ർ, െസ�് േജാസഫ് എ�്.എസ്.എസ്,
തലേ�രി. 13,000

436491
06-04-

2011

88 �ിൻസി�ാൾ, NAM േകാേളജ്, ക�ി��ി 15,000
436480
06-04-

2011

96 �ിൻസി�ാൾ, അൽ മക�ർ അറബിക് േകാേളജ്,
നാ�കാണി. 2,300

438500
16-05-
2011

125 �ിൻസി�ാൾ, ഡി.ഐ സബാ എ�്.എസ്.എസ്
ക�ർ. 8,000

438787
20-05-

2011
38,300

2012-13

209 �ിൻസി�ാൾ, എം.ജി േകാേളജ്, ഇരി�ി. 10,000
503327
19-05-
2012

217 �ിൻസി�ാൾ ഓർഫേനജ് അറബിക് േകാേളജ്,
കാ��ാട്. 4,500

503335
19-05-
2012

219 �ിൻസി�ാൾ, റ�ാനിയ അറബിക് േകാേളജ്, പട� 3,000 503337
19-05-



2012

231 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം ആർട്സ്
&സയൻസ് േകാേളജ്, നീേലശ�രം 2,500

507198
06-10-
2012

233 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േകാേളജ്, കാസർേഗാഡ് 11,200
507200
06-10-
2012

31200

2013-14

268 �ിൻസി�ാൾ, ഇ.െക.നായനാർ െമേ�ാറിയൽ
ഗവ.േകാേളജ്, കാ��ാട്. 23,000

510322
02-05-
2013

വാല�ംIX
-33 �ിൻസി�ാൾ, �സ�് എ�്.എസ്.എസ്, െമാ�ാ�ം 9,000

512644
18-05-
2013

42 �ിൻസി�ാൾ, ജി.എ�്.എസ്.എസ്, തല�ഴ 12,500
512653
18-05-
2013

62 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
വയനാട്. 30,000

213163
16-12-
2013

74500

2014-15

94 �ിൻസി�ാൾ, േമരി മാതാ േകാേളജ്, മാന�വാടി 6,000
256347
06-05-
2014

139 അംബിക ടി.െക, ജി.എ�്.എസ്.എസ്, ആറാ�തറ 9,000
256611
23-05-
2014

192 �ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
ചീേമനി 10,000

145568
13-11-
2014

202 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
ക�ർ. 1,00,000

206761
24-01-
2015

210 ദാ�ായണി എം, ജി.എ�്.എസ് േകാല�ർ 7,000
207398
31-03-
2015

1,32,000

2015-16

വാല�ംX
-36 േസാളി േജാബ്, ജി.എ�്.എസ്.എസ്, ഉളി�ൽ 12,000

205125
08-05-
2015

90 േസാളി േജാബ്, ജി.എ�്.എസ്.എസ്, ഉളി�ൽ 18,000
295042
23-05-
2015

103 രാേജഷ് െക, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ടീ�ർ
ൻ ി

4,000 295055



എഡ�േ�ഷൻ, മാന�വാടി. 23-05-
2015

108 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
ക�ർ. 1,10,000

295242
18-06-
2015

133 �ിൻസി�ാൾ, എം.ജി േകാേളജ്, ഇരി�ി. 4,000
376293
14-10-
2015

1,48,000

2016-17

138 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
ക�ർ. 1,00,000

485786
16-04-
2016

140 ഫാ. െമൽവിൻ േലാേബാ, ഉദയ ഇം�ീഷ് മീഡിയം
എ�്.എസ്.എസ്, ഉദയ നഗർ മേ�ശ�രം 14,000

485793
21-04-
2016

169 �ിൻസി�ാൾ, സ-അദിയ അറബിക് േകാേളജ് 6,000
485822
21-04-
2016

171 �ിൻസി�ാൾ, ജമാ അ� എ�്.എസ്.എസ്,
�തിയ�ാടി, ക�ർ. 11,500

485824
21-04-
2016

172 �ിൻസി�ാൾ, അൽ മക�ർ അറബിക് േകാേളജ്,
നാ�കാണി. 11,000

485825
21-04-
2016

177 �ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,
പ�വം, ��ിേ�ാൽ, ക�ർ. 10,300

486119
17-05-
2016

180 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. േകാേളജ്, െപരിേ�ാം. 6,200
486122
17-05-
2016

184 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
ക�ർ. 20,800

486126
17-05-
2016

188 �ിൻസി�ാൾ, േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആർ�്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മാടായി, ക�ർ. 15,100

486130
17-05-
2016

189 �ിൻസി�ാൾ, ഇ.എം.എസ് െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ്
ഓഫ് അൈ�ഡ് സയൻസ്,ക�ർ 9,500

486131
17-05-
2016

211 �ിൻസി�ാൾ, എം.ജി േകാേളജ്, ഇരി�ി, കീ�ർ,
ക�ർ. 6,800

486166
23-05-
2016

വാല�ംXI - 1 �ദീപ്�മാർ െക (െഹഡ് മാ�ർ), ക�ിൽ മാ�ിള
എ�്.എസ്.എസ്, െകാളേ�രി,ക�ർ 11,900

486178
23-05-
2016

11 �ിൻസി�ാൾ, ജി.പി.എം ഗവ. േകാേളജ്, മേ�ശ�രം,
കാസർേഗാഡ്.

3,500 525399
26-07-
2016



2,26,600

2017-18

വാല�ംXII-
43

�ിൻസി�ാൾ, ഓർഫേനജ് അറബിക് േകാേളജ്,
കാ ��ാട് 3400

819915 ,
12-05-
2017

44 �ിൻസി�ാൾ,ദാ�ൾ ഇർഷാദ് അറബിക് േകാേളജ്,
പാറാൽ 2300

819916,
12-05-
2017

90 െഹഡ് മാ�ർ, മലബാർ ഇ�ാമി�് േകാം��്
െെഹ�ൾ, ച� �ാൽ 10600

820043,
22-05-
2017

94 �ിൻസി�ാൾ, ഓർഫേനജ് അറബിക് േകാേളജ്,
കാ ��ാട് 4700

820047,
22-05-
2017

95 �ിൻസി�ാൾ, ദാ�ൾ ഇർഷാദ് അറബിക് േകാേളജ്,
പാറാൽ 2800

820048,
22-05-
2017

97 �ിൻസി�ാൾ, എെ◌ ഡിയൽ അറബിക് േകാേളജ്,
ഉളിയിൽ 3000

820050,
22-05-
2017

98 �ിൻസി�ാൾ, സർ-സ�ിദ് േകാേളജ്, തളി�റ� 53650
820579,
16-08-
2017

101 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.എെ◌.ബി.ജി.എ ഇൻ�ി���്
ഓഫ് അ ഡ�ാൻസ് ഡ് �ഡീസ്, ഇരി�ർ 2800

247053
15-09-
2017

107 �ിൻസി�ാൾ, എസ്.എെ◌.ബി.ജി.എ ഇൻ�ി���്
ഓഫ് അ ഡ�ാൻസ് ഡ് �ഡീസ്, ഇരി�ർ 2700

247125
23-09-
2017

112 �ിൻസി�ാൾ, േഗാവി� െെപ െമേ�ാറിയൽ ഗവ.
േകാേളജ്, കാസർേഗാ ഡ് 12000

820750,
31-08-
2017

116 �ിൻസി�ാൾ, സർ-സ�ിദ് േകാേളജ്, തളി�റ� 11700
820754,
31-08-
2017

123 �ിൻസി�ാൾ, മഹാ�ാഗാ�ി േകാേളജ്, ഇരി�ി 10100
820760,
31-08-
2017

128 �ിൻസി�ാൾ, േഗാവി� െെപ െമേ�ാറിയൽ ഗവ.
േകാേളജ് , കാസർേഗാ ഡ് 12400

247134
06-10-
2017

131 �ിൻസി�ാൾ, സർ-സ�ിദ് േകാേളജ്, തളി�റ� 10500
247137
06-10-
2017

140 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േകാേളജ്, വിദ�ാനഗർ,
കാസർേഗാഡ് 22500

247320
18-11-
2017

142 �ിൻസി�ാൾ, എസ്. എൻ.േകാേളജ്, ക�ർ. 37500 247380



20-11-
2017

202650
ആെക �ക 9,17,750

3-2 �വർ�നാവേലാകനം

3-2-1   എ�ിനീയറിം� വിഭാഗം
(1) എൻജീനീയറിംഗ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിൽ
� വകലാശാല��ായ വീ�

    സർവകലാശാല �വർ�നമാരംഭി� സമയ�് എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് സർ�ാർ
അ�വദി� ത�ികക�െട വിവര��ം സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് �കാരം ഓേരാ ത�ിക�െട
അടി�ാനേയാഗ�ത�ം �വെട േചർ��.

ത�ിക�െട േപര്
സർ�ാർ

അ�വദി�
ത�ികക�െട എ�ം

ഓർഡിനൻസ്
�കാര��
േയാഗ�ത

അസി��് എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയർ 1

സം�ാന സർ�ാരിൽ
സമാന

ത�ിക��േയാഗ�ത
അസി��് എൻജിനീയർ 1 ----ടി----
ഓവർസിയർ േ�ഡ്-1
(സിവിൽ) 1 ----ടി----

ഓവർസിയർ േ�ഡ്-1
(ഇല�ി�ൽ) 1 ----ടി----

ഇല�ീഷ�ൻ 1 ഓർഡിനൻസിൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�.

    സർവകലാശാലയിെല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ നിലവിൽ േജാലി െച� വ��
ജീവന�ാ�െട വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. ത�ിക

സർ�ാർ
അ�വദി�

ത�ിക
ക�െട
എ�ം

�ിരം
ജീവന

�ാ�െട
എ�ം

കരാർ
ജീവന�ാ�െട

എ�ം
ആെക റിമാർ�്

1
അസി��്
എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയർ

1 ഇ�

1
(18-05-2018ന്

ആദ�മായി
നിയമി�.)

1

2 അസി��്
എൻജിനീയർ 1 1 ഇ� 1

3 ഓവർസിയർ
േ�ഡ്1(സിവിൽ) 1 ഇ� 1 1

4 ഓവർസിയർ

്

1 1 ഇ� 1



േ�ഡ്-1
(ഇല�ി�ൽ)

5 ഇല�ീഷ�ൻ 1 ഇ� 2 2
ആെക 5 2 4 6

    സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് സിവിൽ വിഭാഗ�ിൽ നിലവിൽ താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ 
മാ�മാണ് േജാലിെച�വ��ത്.

    അടിയ�ിര �ാധാന�േ�ാെട നിയമനം നടേ��ിയി�� അസി��് എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയർ, അസി��് എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ േ�ഡ്-1 (സിവിൽ), ഓവർസിയർ േ�ഡ്-1
(ഇല�ി�ൽ) ത�ികകളിൽ േയാഗ�രായ ഉേദ�ാഗാർ�ികളിൽ നി�ം േനരി�� നിയമനം
നട�ാെത അനി�ിതമായി ൈവകി�ി�കയായി��.

    അ�ർസർവകലാശാല �ലം മാ�ം �േഖന പി�ീട് താെഴ�റ�� ത�ികകളിേല�്
ജീവന�ാെര നിയമി�ക��ായി.

�മ
ന�ർ

ത�ിക�െട
േപര് അ�ർസർവകലാശാല �ലം മാ�ം സംബ�ി� വിവരം

1
ഓവർസിയർ

േ�ഡ്-1
(സിവിൽ)

േകരള�ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം ഓവർസിയർ േ�ഡ് -1
ത�ികയിൽ നി�ം ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ

ഓവർസിയർ േ�ഡ് -2 ആയി 07-06-2005 തീയതിയിൽ
േജാലിയിൽ �േവശി�.

2
ഓവർസിയർ

േ�ഡ്-1
(ഇല�ി�ൽ)

കലി��് സർവകലാശാലയിൽ നി�ം പ�് ഓ�േറ�ർ
ത�ികയിൽ ഓപ്ഷൻ �േഖന �ലം മാ�ം ലഭി�് 03-11-

1998 ന് ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ േജാലിയിൽ
�േവശി�. 30-06-2010 ന് ഓവർസിയർ േ�ഡ്-1

(ഇല�ി�ൽ) ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ അ�വദി�.

    

(2) എൻജീനീയർമാ�ം ഓവർസിയർമാ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ മൾ�ി
കാ�സി�� സർവകലാശാല�െട െപാ�മരാമ�് ���ികൾ
േമൽേനാ�ം നട��ി�. കരാർ ���ിക�െട നിർവഹണ�ിൽ
��തരമായ വീ�ക��ാ��.

    ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ താവ�ര െമയിൻ കാ�സിന് �റെമ മാ�ാ�് പറ�്,
കാസർേഗാഡ്, നീേലശ�രം, പ��ർ, പാലയാട് (തലേ�രി), മാന�വാടി എ�ിവിട�ളിൽ
കാ��കൾ �വർ�ി���്. സി പി ഡ�� ഡി, അ�ഡ�ിഡ് ഏജൻസികളായ
നിർ�ിതിേക�, ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�േ�ർസ് േകാ-ഓപ് െസാൈസ�ി(ULCCS),
കൺസൽ�ൻസി വ�വ�യിൽ കരാർ ഏെ���് പണികൾ നട�� മ�് �ാപന�ൾ
എ�ിവ�് നിർവഹണ �മതല നൽകിയ നിരവധി െപാ�മരാമ�് െക�ിടനിർ�ാണ ���ികൾ
സർവകലാശാല�െട വിവിധ കാ��കളിൽ നിലവിൽ നട�വ���്. സി പി ഡ�� ഡി �്
ഏൽ�ി� ���ികൾ െട�ർ നൽകിയാണ് കരാ�കാെര ഏൽ�ി��ത്. ULCCS അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസി എ� നിലയിൽ േനരി�ം നിർ�ിതി േക� സ��ം നിലയി�മാണ് (നിർ�ിതി േക�
പല ���ിക�ം സബ് േകാൺ�ാ�് ന����് ) ���ിക�െട നിർവഹണം നട��ത്.



േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട െക�ിടനിർ�ാണ �വ ൃ�ികളാണ് സർവകലാശാലയിൽ
നട�വ��ത്. കിഫ്ബിയിൽ നി�് ലഭി�െമ�് �തീ�ി��150 േകാടി �പ�െട
ധനസഹായം �ടി കണ�ിെല��് നിരവധി െക�ിടനിർ�ാണ െ�ാജ�കൾ�് സർവകലാശാല
�പം നൽകിയി���്. നിലവിൽ നട�വ���ം ഭാവിയിൽ നട�ാനിരി���മായ
െപാ�മരാമ�് െ�ാജ�ക�െട േമൽേനാ��മതല നിർവഹി��തിന് സർവകലാശാലയിൽ
സിവിൽ ഓവർസിയർമാർ ആ�ംതെ�യി�. സർവകലാശാലയിെല ഒ� അസി��്
എൻജിനീയർ�് (നിലവിൽ സെ�ൻഷനിലാണ് ) താവ�ര കാ�സിെല�ം മ�് വിവിധ
കാ��കളി�ം ഏതാ�് ഒേര സമയം നട�� െപാ�മരാമ�് ���ികൾ നിരീ�ി�്
���ി�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാനാ��ിെ�െയ�ത് �വ��മാണ്.
കരാറടി�ാന�ിൽ നിയമി� ഒ� സിവിൽ ഓവർസിയറാണ് സർവകലാശാലയി��ത്. ഈ
ഓവർസിയർ�് സർവകലാശാലയിൽ നട�� നിർ�ാണ ���ികളിൽ 10% ���ികൾ
േപാ�ം േമൽ േനാ�ം െച�ാനാകിെ��റ�ാണ്. നിർ�ാണ�ിെ� ��ധാന ഘ��ളിൽ
ഓ� സിയർമാ�െട�ം എൻജിനീയർമാ�െട�ം േമൽേനാ�മി�ാെത േപാ�മരാമ�് ���ികൾ
നിർവഹി�െ���ത് �മേ��കൾ�ം �ണനിലവാരേചാർ��ം ഇടയാ�െമ� കാര�ം
��മായ നടപടികൾ�ായി ��യിൽെ����. െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട നിർവഹണം
ഏൽ�ി� ഏ ജൻസിക�െട എൻജിനീയർമാ�ം കൺസൽ�ൻസി ഏജൻസി�ാ�ം ത�ാറാ��
അളവ് ��ക�ിെല അള�കൾ സർവകലാശാലയിെല അസി��് എൻജിനീയർ പരിേശാധി�്
ഉറ�വ���ി�. അസി��് എൻജിനീയർ പരിേശാധി� അള�കൾ െച�് െമഷർ െച��തിന്
�മത�� അസി��് എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ ത�ികയിെല ഒഴിവ് നിക��തിന്
സർവകലാശാല നടപടി സ�ീകരി�ി�മി�. നിർവഹണ ഏജൻസിക�െട എൻജീനീയർമാ�ം
കൺസൽ�ൻസി ഏജൻസി�ാ�ം ത�ാറാ�ി നൽ�� അളവ് ��ക�ിെല അള�കൾ
പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തി�� എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല േയാഗ�രായ
ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലം നിർവഹണ ഏജൻസിക�െട എൻജീനീയർമാ�ം കൺസൽ�ൻസി
ഏജൻസി�ാ�ം ത�ാറാ�ി നൽ�� ബി�കൾ അേതപടി പാ�ാ�ി നൽ�� �ിതിയാണ്
സർവകലാശാലയി��ത്. ഇത് കരാ�കാർ�് ല��ണ�ിന് �പ അധികം
നൽ��തിനിതിടയാ��െ�� കാര��ം ��മായ നടപടികൾ�ായി ��യിൽെ����.

    െസൻ�ൽ ൈല�റി, ഭരണവിഭാഗം െക�ിട��െട നിർ�ാണ�ിെല അപാക�ൾ
സംബ�ി�് പഠി��തിന് സർവകലാശാല എൻജിനീയർ, േകരള സർവകലാശാല,
േഡാ:ഉ�ി��ൻ, ഗവർെമ�് എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ��ർ, െ�ാ.മി� ഡി.സി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, തി�വന��രം, െ�ാ.ബി�.വി,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ, േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, തി�വന��രം എ�ിവരട��
ഒ� വിദ�സംഘെ� സർവകലാശാല നിേയാഗി�ി��. 2018 ആഗ�് 9,10 തീയതികളിലായി
വിദ�സംഘം െസൻ�ൽ ൈല�റി, ഭരണവിഭാഗം െക�ിട�ളിൽ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ
കെ��ിയ നിഗമന�ൾ �വെട േചർ��.

1. െസൻ�ൽ ൈല�റി, ഭരണവിഭാഗം െക�ിട�ളിൽ ൈപലിംഗ് േവ�� ആഴ�ിൽ
നട�ിയി�ി�.

2. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെ� �ൗ�് േ�ാറിൽ വി��കൾ കാണെ��ത് �ി�് ബീം
നിർ�ി�ാെത ഭി�ി പണിതതിനാലാണ്.



3. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെ� േ�ാറിംഗിന് �ണനിലവാരമി�ാ� വി�ിൈഫഡ്
ൈട�കൾ ഉപേയാഗി�.

4. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല M25, M30 േ�ഡി�� േകാൺ�ീ�്
ഉപേയാഗിേ��തിന് പകരം M20 േ�ഡ് േകാൺ�ീ�് ഉപേയാഗി�.

5. െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല വിവിധ സാനി�റി ഉപകരണ�ൾ �ണനിലവാര��ത�.
6. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി ഇ�ാെത നിർ�ാണ ���ികൾ നട�ിയത്

കാരണം ഒ��ൻസി ലഭി�ാ�തിനാലാണ് നിർ�ാണ ���ികൾ
�ർ�ീകരി�ാനാവാെത േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട നി�ിയെചല�കൾ ഉ�ായത്.

    വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴി നിർവഹണം നട�� െപാ�മരാമ�് ���ികളിൽ
അംഗീകരി� �ാൻ, എ�ിേമ�് എ�ിവ�് വി��മായി നട�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
നിർവഹണ ഏജൻസിക�െട�ം കരാ�കാ�െട�ം ��യിൽെ���ി യഥാസമയം
പരിഹരി��തിന് അസി��് എൻജിനീയ�െട �ത�മായ േമാണി�റി�ം ��ർവിഷ�ം
അത�ാവശ�മാണ്. േമാണി�റിംഗിെല�ം ��ർവിഷനിെല�ം പരാജയം സർവകലാശാല
െപാ�മരാമ�് ���ികളിൽ �മേ��ം �ണനിലവാര�റ�ം ഉ�ാ��തിനിടയാ�ിയതായി
േമൽ �ചി�ി� കെ���കളിൽ നി�് വ��മാണ്.

(3) കാര��മതയി�ാ� എൻജിനീയറിംഗ്, �ാനിംഗ് & െഡവലപ്െമ�്
വിഭാഗം- െപാ�മരാമ�് �വർ�ികൾ�് ബജ�ിൽ വകയി��ിയ 83%

�ക�ം െചലവഴി�ാനായി�.

    ക�ർ സർവകലാശാല�െട 2017-2018 വർഷെ� ബജ�ിൽ െപാ�മരാമ�്
���ികൾ�ായി താെഴ�റ�� േമജർ െഹ�കളിൽ വകയി��ിയ �കകളിൽ 17% മാ�മാണ്
െചലവ് നട�ി��ത്. പ�തി ആ��ണം െച�് നട�ാ��തിൽ �ാനിംഗ് & െഡവലപ്െമ�്
വിഭാഗം വ��ിയ ��തരമായ വീ�ക�ം എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ�
കാര��മതയി�ാ��മാണ് സർ�ാർ അ�വദി� �ാ�് ഏ��ം ��തൽ െചലവഴി�െ�േട�
െഹ�കളിൽ െചലവ് നാമമാ�മാ��തിനിടയാ�ിയ�ം ഇ� വഴി � �ാർ �ാ�്
ന�െ�ടാനിടയായെത�ം ഓഡി�് നീരീ�ി��. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േമജർ െഹഡ് ബജ�്
വിഹിതം

െചലവഴി�
�ക

െചലവ്
ശതമാനം

431- വർ�് (േ��് �ാൻ) 49,25,00,000 9,21,47,080 18.7%
931-വർ�് (� ജി സി
െഡവലപ്െമ�ൽ േ�ാ�ാം) 15,27,00,000 1,57,38,929 10.3%

ആെക 64,52,00,000 10,78,86,009 16.7%

(4) എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ ത�ികകൾ ��ി�വാ�ം നിയമനം

നട�വാ�ം ഉ� നടപടി സ�ീകരി��തിൽ സർവകലാശാല�്
നിസംഗത.



    ക�ർ സർവകലാശാല �പീകരണ�ിന് േശഷം പല ഘ��ളിലായി അസി��് �തൽ
േജായ�് രജി�ാർ വെര�� ത�ികകൾ സർവകലാശാലയിൽ ��ി�ക�ം നിയമനം
യഥാസമയം തെ� നട�ക���ായി. ഏ��ം ഒ�വിൽ 2018 വർഷ�ി�ം 100 ലധികം
ത�ികകൾ ഈ വിഭാഗ�ിൽ സർ �ാർ അ�വദി�ക��ായി. സർവകലാശാല�െട
�പീകരണഘ��ിൽ തെ� അ�വദി� അസി��് എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ ത�ിക
ഇ�വെര നിക�ിയി�ി�. സാേ�തികാ�മതി നൽകൽ, എ�ിേമ�ക�െട പരിേശാധന, എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ൽ, അളവ് ��ക പരിേശാധന �തലായ ��ധാന�മതലകൾ നിർവഹിേ��
അസി��് എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ ത�ിക നിക�ാെതയി��ത് വലിയ വീ�യാണ്.
അസി��് എൻജിനീയർ ത�ികയിൽ േയാഗ�തയി�ാ� ജീവന�ാരന് നിയമനം നൽകിയ�ം
വീ�യാണ്. വർഷ�ളായി ഓവർസിയർ(സിവിൽ) ത�ിക ഒഴി�കിട��.
സർവകലാശാലയിെല അനധ�ാപകനിയമനം നിലവിൽ പി.എസ്.സി �േഖന മാ�േമ നട�വാൻ
കഴി�. സർവകലാശാലയിൽ ഏ��ം ��തൽ ഫ�് െചലവഴി�െ��� െപാ�മരാമ�് വിഭാഗം
ഉൾെ�ാ�� എൻജിനീയറിംഗ് വിംഗിൽ ആവശ��ി�� ത�ികകൾ ��ി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാതി���ം അ�വദി� ത�ികകൾ നിക�ാെത ഒഴി�ി��ം േയാഗ�രായ
ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് പകരം േയാഗ�തയി�ാ� ആെള അസി��് എൻജിനീയർ
ത�ികകയിൽ നിയമി��ം വഴി സർവകലാശാലയിെല അധികാരികൾ തെ�യാണ്
എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല നിലവിെല �തിസ�ി�ിടയാ�ിയെത�് ഓഡി�്
വിലയി���.

(5) ഓ ഡി�് നിർേ�ശ�ൾ

എ�സിക�ു�ീ� എൻജിനീയർ റാ�ിലു�
സർവകലാശാല എൻജിനീയർ ത�തിക സൃ�ി�ുക.

ഒഴി�ുകിട�ു� അസി��� എ�സിക�ു�ീ�
എൻജിനീയർ ത�തിക, ഓവർസിയർ േ�ഗ�
(സിവിൽ ) ത�തിക എ�ിവ നിക�ു�തി�
സത�രനടപടി സ�ീകരി�ുക.പി എ� സി വഴി
നിയമനം നട�ു�തി� കാലതാമസം ഉ� പ�ം
സർ�ാർ �െപഷൽ ഓർഡർ വഴിേയാ
െഡപ�ൂേ�ഷൻ മുേഖനേയാ ഒഴിവുകൾ നിക�ുക.

നിലവിൽ അസി��� എൻജിനീയറുെട
അംഗീകൃതത�തികയുെട എ�ം ഒ�് ആ�. ഇ�
തിക��ം അപര�ാ�തമാ�. ഇതു സംബ�ി�് ഒരു
വർ�് �ഡി നട�ുകയും ആയ� �പകാരം



അസി��� എൻജിനീയർമാരുെട ത�തിക
സൃ�ി�ുക. ഈ ത�തികയിേല�് േനരി���
നിയമനവും െ�പാേമാഷൻ വഴിയു� നിയമനവും
സർ�ാർ മാനദ��ൾ�് അനുസരി�് നട�ുക.

അംഗീകരി� �ാൻ,എ�ിേമ�് എ�ിവ �പകാരം
വിവിധ ഏജൻസികൾ െപാതുമരാമ�്
�പവൃ�ികൾ നട�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ുക.
അള� പു�തക�ിെല അളവുകൾ സർവകലാശാല
എൻജിനീയർ െച�് െമഷർ െച��ക.

�പവൃ�ികള�െട നി�ിത ഇടേവളകളിലും
നിർബ�മായും അളെവടുേ�� സ�ർഭ�ളിലും
അസി��� എൻജിനീയർ അളവുകൾ പരിേശാധി�്
െമഷർെമ�� ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ുക.

സർവകലാശാല നട�ു� വിവിധ െക�ിടനിർ�ാണ
�പവൃ�ികൾ�് അതാ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ള�െട അനുമതി ലഭി�ി��െ��്
ഉറ��വരു�ുക.

3-2-2    യൂണിേവ�സി�ി കാ� കൗ�ർ
    വിദ�ാർ�ികൾ�് വിവിധ ഫീ�കൾ േനരി�് സർ�കലാശാലയിൽ ഒ���തിനാ�� കാഷ്
കൗ��ം ഓൺൈലനായി ഫീസ് ഒ���തിനാ�� െവബ്െസ��ം സർ�കലാശാല
ആ�ാന�് �വർ�ി���്. േ��് ബാ�ിെ� ഓൺൈലൻ േപെ��് േപാർ�ലായ
എസ്.ബി.ഐ കള�ി�െട എ.ടി.എം/െഡബി�് കാർഡ് വഴിേയാ ഇ�ർെന�് ബാ�ിങ് വഴിേയാ
ഓൺൈലനായി പണമട�ാ�� സൗകര�ം െവബ്െസ�റിൽ ഒ��ിയി��്. കാഷ് കൗ�ർ,
െവബ് െസ�ർ എ�ിവ�െട �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�ിയതിൽ
കെ��ിയ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

1) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം അധികം �ക ഈടാ��.

    �ണിേവ�ി�ി കാഷ് കൗ�റിൽ �തിദിനം ശരാശരി 150 ��ികൾ വിവിധ തരം ഫീസട�വാൻ
എ���്. ഈ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസിന�ി�� �കേയാെടാ�ം സർ�ീസ്
ചാർജായി 10/- �പ അധികമായി ഈടാ���്. ഓേരാ രശീതി�ം 10/-�പ അധികമായി
ഈടാ���വഴി വലിയ �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ എ�ിേ����്. ഇ�



സംബ�ി�് സർ�കലാശാല വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ി�� സർ�ീസ്
ചാർജായാണ് 10/- �പ ഈടാ��െത�ം കാഷ് കള��മായി ബ�െ�� േ�ഷനറി�ം
മ�മായ െചല�കൾ കെ���തിനാണ് ഈ �ക ഈടാ��െത�ം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
അറിയി�ി��് (05-03-2019 െല ഫിൻ ഇ1/8439/െക.എസ്.എഡി ഓഡി�്/2017-18).
സർ�കലാശാലയിൽ േനരി�് പണമട�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം മാ�ം സർ�കലാശാല
ഉ�രവി�ാെത സർ�ീസ് ചാർജായി 10/- �പ ��തൽ ഈടാ��ത് ശരിയായ നടപടിയ�.
േ�ഷനറി�ം മ�് െചല�ക�ം ഉൾെ���ിയാണ് സർ�കലാശാല വിവിധ ഫീസ് നിര�കൾ
നി�യി�ി��ത്. ഈ ഫീസ് നിര�ിന് �റെമ അധിക ചാർജ് ഈടാ��ത് �മ�കാരമ�.
ആയത് പിൻവലിേ��താണ്.

2) ജീവന�ാരൻ അവധിയിലാ�േ�ാൾ കൗ�ർ �റ� �വർ�ി��ി�.

    സർ�കലാശാലയിൽ ആെക ഒ� കാഷ് കൗ�ർ മാ�മാണ് �വർ�ി��ത്. കൗ�ർ വഴി
പണം സ�ീകരി��തിന് ഒ� അസി��ിെന �മതലെ���ിയി��്. ഈ കൗ�റിൽ
േജാലിെച�� അസി��് അവധിയിലാ�േ�ാൾ കാഷ് കൗ�ർ �റ� �വർ�ി��ി� എ�്
കാ��. ബദൽ സംവിധാനം ഒ�ംതെ� ഒ��ാെത �ടർ�യായി ദിവസ�േളാളം കൗ�ർ
അട�കിട�ാ��്. ഉദാഹരണ�ിന് 2018 െസ�ംബർ മാസം 3, 4, 10, 22, 24 എ�ീ ദിവസ�ൾ
���ിദിന�ൾ ആയി��ി�ം കൗ�ർ �റ� �വർ�ി� കാ��ി� (ടി.ആർ.5 െഡയ് ലി
െച�ിങ് രജി�ർ �കാരം). ഇ��ലം െഡബി�്/എ.ടി.എം കാർ�ക�െട സഹായമി�ാെത
പണമട�ാെന�� വിദ�ാർ�ികൾ ��ി��് േനരി��. �ടാെത �ഡ�്സ് െവബ് െസ�റിൽ
േജാലിെച��യാൾ അവധിയിലാ�േ�ാൾ െവബ്െസ��ം �വർ�ി��ി� എ� ക�.
ജീവന�ാ�െട �റ� �ലമാണ് കാഷ് കൗ�റിെല�ം െവബ്െസ�റിെല�ം ജീവന�ാർ
അവധിയിലാ�േ�ാൾ പകരം സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ കഴിയാ�ത് എ�ാണ് ഇതിന്
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയത്. എ�ി��ാ�ം കാഷ് കൗ�ർ, െവബ്െസ�ർ എ�ി�െന
�ാധാന�മർഹി�� ഇട�ളിൽ ജീവന�ാർ അവധിയിലാ�േ�ാൾ ബദൽ സംവിധാനം
ഏർെ���ാൻ �േത�കം ��ിേ��താണ്.

3) കാഷ് കൗ�ർ ക���ൈറേസഷൻ സംബ�ി� അപാക�ൾ

    05-03-2019 ന് ക���ൈറേസഷൻ �ർ�ിയാ�ിയ സർ�കലാശാല കാഷ് കൗ�റിൽ
പണമട�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ി�ഡ് രശീതാണ് നൽകിവ��ത്. ചലാൻ േഫാം
�രി�ി�നൽകി പണമട�� വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ�� രശീതിെ� ഒ� േകാ�ി
സർ�കലാശാലയിൽ ��ി��. ക���ൈറസ് െച� കാഷ് കൗ�റിെ� �വർ�ന�ിെല
അപാക�ൾ �വെട െകാ���.

1. നിലവിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽകിവ�� രശീത് എ 4 േപ�റിലാണ് �ി�്െച�്
നൽ��ത്. ഇത് ശരിയായ നടപടി�മമ�. �ൻ��ി �ി�് െച� േ�ഷനറി രശീതായി
ഉപേയാഗിേ��താണ്. ഓേരാ േ�ഷനറി�ം �മ ന�ർ നൽേക��മാണ്.

2. ഒരി�ൽ �ി�് െച� രശീ�കൾ ക�ാൻസൽ െചേ��ി വ�� േവളയിൽ അത്
എഡി�െച��തി�� സൗകര�ം നിലവിൽ േസാ�് െവയറിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ആയത്



അടിയ�ിരമായി ഒഴിവാേ��താണ്. ക�ാൻസൽ െച� രശീ�കൾ ഒ� കാരണവശാ�ം
എഡി�് െച��ത്. വിദ�ാർ�ികൾ�് പകരം �തിയ രശീത് നൽേക�താണ്.

3. രശീത് കാൻസൽ െച�് പണം തിരിെക നൽ�� വിദ�ാർ�ികളിൽനി�ം അവർ�്
നൽകിയ രശീത് തിരിെക വാ�ി ��ി��ി�. ആയത് തിരിെക വാ�ി ഒറിജിനൽ
രശീതിെനാ�ം ��ിേ��താണ്.

3-2-3    പരീ�ാവിഭാഗം

(1) പരീ�ാവിഭാഗം തപാൽ െസ�നിൽ അേപ�കൾ രജി�ർ
െച��തി�ം പരീ�ാവിഭാഗ�ിന് ൈകമാ��തി�ം അനാവശ�മായ

കാലതാമസം.

    പരീ�ാവിഭാഗം തപാൽ െസ�നിെല വിവിധ രജി��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ഒറിജിനൽ
ഡി�ി സർ�ിഫി��ി�� സാധാരണ അേപ�കൾ തപാൽ െസ�നിൽ രജി�ർ െച�്
പരീ�ാവിഭാഗം സർ�ിഫി��് െസ�ന് ൈകമാ��തിൽ വലിയ കാലതാമസം ഉ�തായി
കാ��. തപാൽ െസ�നിൽ ��ി�ിരി�� േബാ�ിൽ നിേ�പി�� വിവിധ ഡി�ി
സർ�ിഫി��ി�� അേപ�കൾ യഥാസമയം രജി�ർ െച��തി�� സംവിധാനം തപാൽ
െസ�നിൽ ഇ�. ഓേരാ മാസെ��ം അേപ�കൾ െക�കളായി തിരി�് ��ി�ക�ം പി�ീട്
വളെര ൈവകി �ാൻസി�് രജി�റിൽ േചർ�് പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല സർ�ിഫി��്
െസ��കൾ�് നൽ�ക�ം െച�� രീതിയാണ് �ടർ�വ��ത്. ഇ�കാരം തപാൽ



െസ�നിൽ ലഭി�� അേപ�കൾ പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല സർ�ിഫി��് െസ��കൾ�്
നൽ��തിന് ദീർഘമായ കാലതാമസം േനരി��തായി തപാൽ െസ�നിെല �ാൻസി�് രജി�ർ
പരിേശാധി�തിൽ നി�് വ��മാണ്. അേപ�കൾ പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല സർ�ിഫി��്
െസ��കൾ�് ൈകമാ��തിൽ 9 മാസ�ിലധികം കാലതാമസം േനരി��തായി
പരിേശാധനയിൽ നി�ം വ��മാണ്. ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം.

അേപ�ക�െട
വിവരം

അേപ� തപാൽ
െസ�നിൽ ലഭി�

മാസം

അേപ� പരീ�ാവിഭാഗം
സർ�ിഫി��്

െസ��കൾ�് ൈകമാറിയ
തീയതി

1 ബി േകാം
െറ�ലർ&എസ്.ഡി.ഇ 4/2017 02-02-2018

2 ബി.േകാം
(ഓഫ് ൈലൻ)

മാർ�്,ഏ�ിൽ,െമയ്,
�ൺ 2017 07-02-2018

3 ബി.എ 07/2017 09-03-2018

4 ബി.േകാം റ�ലർ
2014 അ�ിഷൻ 02/2018 13-07-2018

    അേപ�കൾ പരീ�ാവിഭാഗം സർ�ിഫി��് െസ�നിൽ നി�ം നൽകിയതിെ�
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

അേപ�ക�െട
വിവരം

അേപ�
തപാൽ

െസ�നിൽ
ലഭി�
മാസം

അേപ�
പരീ�ാവിഭാഗം
സർ�ിഫി��്

െസ��കൾ�്
ൈകമാറിയ

തീയതി

സർ�ി
ഫി��്
നൽകിയ

മാസം

റിമാർ�്

1

ബി.എ
(അേപ� നം.
1713 �തൽ 1851

വെര)

05/2018 09/2018 12/2018

2

ബി.എ
(അേപ� നം.
683 �തൽ 802

വെര)

05/2017 11/2017 03/2018

    േമൽ �ചി�ി� �കാരം അേപ�കൾ വളെര ൈവകി ൈകമാ��തിനാൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
സർ�ിഫി��് ലഭി��തി�ം വലിയ കാലതാമസം സ�ാഭാവികമാ�ം േനരിേട�ി വ���്.
പരീ�ാനട�ി�ം, സർ�ിഫി��് വിതരണ�ം സർ�കലാശാല�െട �ഥമിക
�മതലയിൽെ���താകയാൽ, തപാൽ െസ�നിൽ തപാൽ രജി�ർ െച��തി�ം
വിതരണ�ി�ം കാര��മമായ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്. ഡി�ി സർ�ിഫി��് െസ��കളിൽ ജീവന�ാ�െട �റ�ം അേപ�കൾ
��ി�വാ�� �ലപരിമിതി�ം കാരണമാണ് തപാൽ െസ�നിൽ നി�ം അേപ�കൾ
ൈകമാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�വാനിടയായെത�ം ആയതിന് പരിഹാര നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��െ��ം പരീ�ാകൺേ�ാളർ അറിയി�ക��ായി.



(2) പരീ�ാ നട�ി�് െചല�കൾ�ായി അ�വദി� �ൻ��കൾ
�മീകരി��തിൽ കാലതാമസം

    പരീ�ാ നട�ി�് െചല�കൾ�ായി സർ�കലാശാല വിവിധ പരീ�ാ െസ��ക�െട ചീഫ്
���മാർ�് �ൻ��കൾ അ�വദി�വ���്. �ൻ�ർ അ�വദി� സർ�കലാശാല ഉ�രവ്
�കാരം അവസാന പരീ� കഴി�് ഒ� മാസ�ിനകം �ൻ�ർ �മീകരിേ��താണ്. എ�ാൽ
2017-18 വർഷം �ൻ�ർ ഇന�ിൽ അ�വദി� 19,47,050/- �പയിൽ 2,02,450/- �പ ഇനി�ം
�മീകരി�ാൻ ബാ�ി��്. ജി.ഒ(പി)നം.419/2011/ഫിൻ തീ�തി: 04-10-2011,
ജി.ഒ(പി)നം.390/2012/ഫിൻ തീ�തി:10-07-2012 എ�ീ സർ�ാർ ഉ�ര�കളിൽ �ൻ�ർ നി�ിത
സമയ�ിനകം �മീകരി�ിെ��ിൽ 18% പലിശ സഹിതം തിരി�പിടി�ണെമ�് വ�വ�
െച�ി�െ��ി�ം �ൻ�ർ �മീകരി�ാൻ ൈവകിയാൽ സർ�കലാശാല പലിശ ഈടാ��ി�.

(3) േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ / സീ��് െചല�ക�െട െ�യി�്െമ�്
ത�ാറാേ��താണ്

        പരീ�ാനട�ി�ിന�ിൽ ക��ൻ േപ�ർ ത�ാറാ��വർ�� �തിഫലം, ക��ൻ
േപ�ർ �ി�ി�് �ട�ിയവ�ായി സർവകലാശാല�് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ/ സീ��് െചല�കൾ
െചേ��ി വ���്. പരീ�നട�ി�ിെ� രഹസ�ാ�കത നിലനിർേ��തിനാൽ ഇ�രം
െചല�ക�െട വൗ��കൾ ഓഡി�ിന് സമർ�ി�ാൻ സാധി�ി�. പരീ�ാ നട�ി�് ഇന�ി��
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ/ സീ��് െചല�ക�െട െ�യി�്െമ�് ത�ാറാ�ി സാ��െ���ി
��ിേ��താെണ�ി�ം ��ത െ�യി�്െമ�് ��ി��ി� എ�ാണ് ഓഡി�് അേന�ഷണം
1/21-11-2018 �� മ�പടിയിൽ പരീ� കൺ�്ഓളർ വ��മാ�ിയി��ത്. ഭാവിയിൽ പരീ�ാ
നട�ി�് ഇന�ി�� േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ/ സീ��് െചല�ക�െട െ�യി�്െമ�് ത�ാറാ�ി
സാ��െ���ി ��ിേ���ം ഓഡി�ിന് സമർ�ിേ���മാണ്.

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

    സർ�ാർ ഉ�രവ് 171/99/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി. 21.12.1999 �കാരം �.ജി.സി
െ�യിലി�� ശ�ള നിര�് 01.01.1996 �ാബല��ിൽ സം�ാന�് നട�ിലാ�ി. ��ത
ഉ�രവ് �കാരം അധ�ാപക�െട േജാലി സമയം, അ��ാപന സമയം എ�ിവ നി�യി�ി��.
��ത ഉ�രവിൻെ◌റ ഖ�ിക 15.13 ൽ പരീ��മായി ബ�െ�� േജാലിക�ം �മതലക�ം
അ��ാപക�െട കർ�വ��ിൻെ◌റ ഭാഗമാെണ�ം ആയത് അവ�െട �വർ�ന�മത
വിലയി��ലിൻെ◌റ ഭാഗമാ�ണെമ�ം നിർേ�ശി�ി��. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് 03-01-2001
െല സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ 5/2001/H.Edn �കാരം െെ�വ�് രജിേ�ഷൻ ഒഴിെക��
വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യം അ��ാപക�െട ഒ◌ൗേദ�ാഗിക കർ�വ��ിൻെ◌റ
ഭാഗമാെണ�ം ആയതിനാൽ �േത�ക �തിഫലം നൽേക�തിെ��ം വ��മാ�ിയി��്.

    വിവിധ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ �.ജി.സി/സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി െറ�ലർ
വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം നൽ�� വിവരം



വ��മാ�ിയതിനാൽ സർ�ാർ ഇ�ാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�േശഷം െറ�ലർ
വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം ��് മാസ�ി��ിൽ
തിരി�് പിടി�ണെമ�് നിർേ�ശി�െകാ�് 21.12.2016-ൽ 26/2016/H.Edn ന�റായി സർ�ാർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ��ത നിർേ�ശ�കാരം െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ
�ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം തിരി�് പിടി��തിന് നടപടികൾ സർവകലാശാല
സ�ീകരി�ി�ി�.

    പരീ�ാവിഭാഗം ഉ�ര��ക��െട േവതനരഹിത�ല�നിർ�യം സംബ�ി�ം
േവതനവർ�നവ് അ�വദി�ം െകാ�� 24-06-2017 െല Ex.CII/4/7167/2015 ന�ർ
സർവകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം സർ�ാർ എയ്ഡഡ് േകാേള�കൾ, സർവകലാശാലകൾ
എ�ിവിട�ളിെല �.ജി.സി ശ�ളെ�യി�� അ��ാപകർ സർവകലാശാല നട�ിവ��
വിവിധ േകാ�ക�െട ഉ�ര��ക�ൾ താെഴ േചർ� എ�ം വീതം ഓേരാ െസ�ൻ
പരീ�കളി�ം േവതനം ൈക��ാെത �ല�നിർ�യം നട�വാൻ നിർേ�ശി�ി��്.

ബി�ദ
േകാ�കൾ

ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േകാ�കൾ

ശാ�വിഷയ�ൾ 60എ�ം 15എ�ം
ശാേ�തരവിഷയ�ൾ 75എ�ം 22എ�ം

    �.ജി.സി ശ�ളെ�യി�� അ��ാപകർ േമൽ �ചി�ി� രീതിയിൽ ഉ�ര��ക��െട
�ല�നിർ�യം നട���്.

    ഒ� അധ�ാപകൻ പഠി�ി�� റ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം നിജെ���ി
അതിന��തമായ എ�ം പരീ�ാേപ��ക�െട �ല�നിർ�യം നട�ണെമ�്
നി�യി�ി��െവ�ിൽ സർവകലാശാല�് അധികബാധ�ത വരി�ായി��. ആയതിനാൽ ഓേരാ
അ��ാപക�ം പഠി�ി�� റ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം തി�െ���ി അധികം നൽകിയ
�ക തിരിെക ഈടാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2-4   യു.ജി.സി-ഹ�ൂമൻ റിേസാ�സ� ഡവല�്െമ��
െസ�റർ (എ�്.ആർ.ഡി.സി) - അവേലാകനം
    അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തിനാ�� �.ജിസി-ഹ�മൻ
റിേസാ�സ് ഡവല�്െമ�് െസ�ർ ക�ർ സർവകലാശാല�െട താവ�ര ക�ാ�സിൽ �വർ�ി�
വ���്. 

    ഹ�മൺ റിേസാ�്സസ് െഡവല�്െമ�് െസ��കൾ�ാ�� �.ജി.സി മാർ�േരഖയിെല
ഖ�ിക 3.2.2.2 �കാര�� േലാ�ൽ േ�ാ�ാം �ാനി�് ആ�് മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി
(എൽ.പി.പി.എം.സി) �പീകരി�ി�െ��ി�ം 22-02-2016 ന് േശഷം ക�ി�ി േയാഗം േചർ�ി�ി�.
നടേ�� പരിശീലന പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�ാ�ം അവ നട�ിൽ വ��ാ�ം,
േമാണി�ർ െച�ാ�ം �മതല�� േലാ�ൽ േ�ാ�ാം �ാനി�് ആ�് മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി
�മതല �ത�മായി നിർവഹി�ാ�തിനാൽ 2017-18 വർഷം െഷഡ�ൾ െച� പരിശീലന
പരിപാടികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ി�ി�. 2017-18 വർഷം െഷഡ�ൾ �കാരം നി�യി�ി��
17 പരിശീലന പരിപാടികളിൽ 9 പരിശീലന പരിപാടികൾ മാ�മാണ് �ർ�ിയാ�ാൻ



സാധി�ി��ത്. വിശദ വിവരം താെഴ െകാ���.

ഇനം

െഷഡ�ൾ െച�
പരിശീലന

പരിപാടിക�െട
എ�ം

�ർ�ിയാ�ിയ
പരിശീലന

പരിപാടിക�െട
എ�ം

നട�ാത
പരിശീലന

പരിപാടിക�െട
എ�ം

ഓറിയേ�ഷൻ
േ�ാ�ാം 4 4 -

െ�സിഫി�്
റി�ഷർ
േകാ�്

3 2 1

ഇ�ർ
ഡിസി�ിനറി

റി�ഷർ
േകാ�്

3 1 2

േഷാർ�് േടം
േകാ�് 5 1 4

അഡീഷണൽ
േകാ�് 2 1 1

ആെക 17 9 8

    അേപ�ക�െട �റവാണ് േകാ�കൾ നട�ാ�തി�� കാരണമായി േരഖെ���ിയി��ത്.
േലാ�ൽ േ�ാ�ാം �ാനി�് ആ�് മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി അേപ�കർ �റയാ�� കാരണം
വിലയി�േ���ം േകാ�കൾ ആ��ണം െച�തിൽ പിഴവ് സംഭവി�ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധിേ���മാണ്. �ിരം ജീവന�ാ�െട അഭാവ�ം സാ��ിക സഹായം
വർഷാരംഭ�ിൽ തെ� ലഭ�മാ�ാ��മാണ് �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �െട �വർ�ന�ൾ
മ�ീഭവി�ാൻ കാരണെമ�് ഡയറ�ർ അറിയി�ി��്. ആയതിന് പരിഹാര നടപടികൾ
സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.



    �ാ�് യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ാ�തിനാൽ 14,96,364/- �പ ഹ�മൺ റിേസാ�സ്
ഡവലപ്െമ�് െസ�റിന് ന�െ��ക��ായി. �.ജി.സി 12-ാം പ�തി�െട കാലാവധി 2017
മാർ�ിൽ അവസാനി�തിനാൽ �.ജി.സി- എ�്.ആർ.ഡി.സി �ാ�ിന�ിൽ വിനിേയാഗി�ാൻ
ബാ�ി��ായി�� 14,96,364/- �പ െച�് നം. 651370 തീ�തി:29-08-17 �കാരം �.ജി.സി
യിേല�് തിരി�ട�ക��ായി. പരിശീലന പരിപാടികൾ ആ��ണം െച��തി�ം അവ
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�ം സംഭവി� പാളി� കാരണമാണ് �ാ�് �ക ��വനായി
വിനിേയാഗി�ാൻ സാധി�ാതി��ത്. േലാ�ൽ േ�ാ�ാം �ാനിങ് & മാേനജ്െമ�് ക�ി�ി�െട
�വർ�നം കാര��മമാ�ി പരിശീലന പരിപാടികൾ �ത�മായി ആ��ണം െച�് നട�ാ�ി
�ാ�് �ക ��വൻ വിനിേയാഗി��തി�� നടപടികൾ ഭാവിയിൽ സ�ീകരിേ��താണ്.

    �.ജി.സി �െട ഹ�മൺ റിേസാ�സ് െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ�േവ�ി��
മാർഗേരഖയിെല ഖ�ിക 3-8 അ�സരി�് എ�ാ പരിശീലനാർ�ികളിൽ നി�ം 1000/- �പ
വീതം അ�ിഷൻ ഫീസായി പിരിെ�����്. പരിശീലനാർ�ികളിൽ നി�ം പിരിെ����
�ക ഹ�മൺ റിേസാ�സ് െഡവലപ്െമ�് െസ�റിെ� വികസന�ിനായി ഉപേയാഗി�ാെമ�്
മാർ�േരഖയിൽ നി�ർഷി�ി��്. പരിശീലനാർ�ികളിൽ നി�് പിരിെ���� അ�ിഷൻ
ഫീസിെ� കണ�് ��ി�ി�ി�. 2017-18 വർഷം ഈ ഇന�ിൽ 4,95,000/- �പേയാളം
വര��്. അ�ിഷൻ ഫീസിന�ിൽ ഇേതവെര പിരിെ��� �ക�െട�ം ഈ �കയിൽ നി��
െചലവിെ��ം ഈ ഇന�ി�� നീ�ിയിരി�ിെ��ം വിവര�ൾ ഉൾെ���ി കണ�്
ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

    ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��ിന് 10,000 �പ ഓഡി�് ഫീസ് ന�ിയാണ് ഹ�മൻ റിേസാ�സ്
ഡവല�്െമ�് െസ�റിെ� വാർഷിക അ�ൗ�് ഓഡി�് െച�് �.ജി.സി �് അയ�െകാ�േ��
��ിലേസഷൻ സർ�ിഫി��് ത�ാറാ��ത്. സർവകലാശാല�െട �ാ���റി ഓഡി�്
�ാപനമായ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� ഓഫീസ് സർവകലാശാലയിൽ
�വർ�ി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ിൽ ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��ിന് ഓഡി�് ഫീസ് ന��ത്
ഒഴിവാ�ാ��താണ്. ��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��് അ�വദി��തിനായി വരവ്-െചലവ്
കണ�ക�ം അ�ബ� േരഖക�ം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���ം ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��ിന് ഓഡി�്
ഫീസ് ന�� െചലവ് ഭാവിയിൽ ഒഴിവാേ���മാണ്.

    േലാ�ൽ േ�ാ�ാം �ാനി�് ആ�് മാേനജ്െമ�് ക�ി�ിെയ സജീവമാ�ി, േകാ�കൾ
ആ��ണം െച��തി�ം അവ നട�ിലാ��തി�ം േമാണി�റി�് െച��തി�ം ��
പതി�ി�് ഹ�മൺ റിേസാ�്സസ് െഡവല�്െമ�് െസ�റിെ� �വർ�നം
െമ�െ����തിനാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.



3-2-5   വിദൂരവിദ�ാഭ�ാസവിഭാഗം
    േകാേളജ് േഗായിംഗ്-റ�ലർ �ാ�കളിൽ േചർ�് ഉപരിപഠനം സാധ�മാകാ�വർ� േവ�ി
ക�ർ സർ�കലാശാല 2002 വർഷ�ിൽ ആരംഭി�താണ് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം.

    ഡയറ��െട കീഴിൽ ഒ� അസി��് രജി�ാ�ം SDE I, II, III, IV, V െസ��കളിലായി 5
െസ�ൻ ഓഫീസർമാ�ം 12 �ിരം അസി��മാ�ം �ടാെത കരാറടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായ
7 അസി��മാ�ം 13 േകാർഡിേന�ർമാ�ം ഓഫീസ് അ��ർമാ�ം ഉൾെ��� ജീവന�ാർ വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ േസവനമ��ി�വ��. വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ിന് കീഴിൽ 8
ഉപേക��ൾ �വർ�ി�വ��.

(1) േകാ�കൾ

    10-06-2015 െല ഗസ�് േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ന�ർ 6-1/13 �കാരം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം വഴി
നട�െ��� എ�ാ ഡി�ി, ഡിേ�ാമ േകാ�ക�ം �.ജി.സി അംഗീ�ത േകാ�കളായിരിേ��
താണ്. 2017-18 വർഷം ആെക 17 േകാ�കളാണ് അംഗീകരി�ി��ത്. വിശദ വിവരം �വെട
െകാ���.

1 ബി.എ ഹി�റി

2 ബി.എ ഇം�ീഷ്

3 ബി.ബി.എ

4 ബി.എ ഇ�േണാമി�്

5 ബി.എ അഫ് സൽ ഉലമ

6 ബി.േകാം

7 ബി.എസ്.സി മാത് സ്

8 ബി.എ മലയാളം

9 ബി.സി.എ

10 ബി.എ െപാളി�ി�ൽ സയൻസ്

11 എം.എ ഹി�റി

12 എം.എ ഇം�ീഷ്

13 എം.എ ഇ�േണാമി�്

14 എം.േകാം

15 എം.എസ്.സി മാത് സ്

16 അഫ് സൽ ഉലമ (സർ�ിഫി��് േകാ�് )

17 േകാ-ഓപേറഷൻ (സർ�ിഫി��് േകാ�് )

    ഏകേദശം 40,000-േ�ാളം വിദ�ാർ�ികൾ േമൽ േകാ�കളിൽ രജി�ർ െച�ക�ം 34,000
-േ�ാളം വിദ�ാർ�ികൾ പഠനം �ടർ�വ����്.



(2) വരവ്-െചല�കൾ

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� കഴി� 3 വർഷെ� വരവ് -െചലവ് വിവര�ൾ �വെട
െകാ���.

വർഷം വരവ് െചലവ്

2015-16 51230487 14395206

2016-17 57337418 27863945

2017-18 64714191 21009380

    �ൻ വർഷേ��ാൾ താരതേമ�ന വരവിൽ വർ�ന�ം െചലവിൽ �റ�ം ഉ�ായി��്. 2017-18
�തൽ ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ് സംബ�ി�് ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ി വ���്.
എ�ാൽ 2017-18 വർഷെ� ഡി.സി.ബി പ�ിക �കാര�ം അ�ൗ�് �കാര��� കള�ൻ
�കയിൽ െപാ��േ�ട് കാ���്. ഇത് സംബ�ി�് സം�ി�ം എ�തി
��ി�ാ�തിനാൽ ��തൽ പരിേശാധന സാധ�മാ��ി� ഡി.സി.ബി �കാര�� �ക�ം
അ�ൗ�് �കാര�� �ക�ം െപാ��െ��േ��താണ്.

(3) ഫീസ് കള�ൻ

    13-04-2018 െല സിൻഡിേ��് തീ�മാന �കാരം 2018-19 �തൽ േകാ�് ഫീസ് �കയിൽ 5%
വർ�നവ് വ��ിയി��്. വാർഷിക പരീ�� ��് ഇ-�ാ�് ലഭി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ
നിെ�ാഴിെക, ��വൻ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ി വ���്. ചലാൻ �കാരം
ഈടാ�ിയതിെ��ം ഓൺൈലനായി ലഭി���മായ ഫീസ് വിവര�ൾ അ�ിഷൻ രജി�റിൽ
േരഖെ���ി വ���്. എ�ാൽ പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ വികസന വ��ിൽ നി�ം
ഫീസിന�ിൽ ലഭ�മാേ��� ഇ-�ാ�് �ക ൈവ�� �വണത ക�വ���്.

(4) െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ െമ�ീരിയൽ (SIM)

    വിവിധ േകാ�കൾ�് അ�ിഷൻ േനടിയതി� േശഷം ഫീസ് ഒ��� വിദ�ാർ�ികൾ�് SIM
സൗജന�മായാണ് നൽകിവ��ത്. SIM നൽകിയ വിവര�ം അ�ിഷൻ രജി�റിലാണ് േചർ�
വ��ത്. അധികമായി ആവശ�െ��� SIM -നാണ് �ക ഈടാ�ി വ��ത്. SIM-െ� േ�ാ�്
സംബ�ി�് വർഷ�ളായി �ടർ�വ�� അലംഭാവം നിലവി�ം �ടർ�വ���്.

    2016-17 വർഷം �തൽ SIM അ�ടി�് വിതരണം െച��ത് േകാഴിേ�ാ�� "േകരള േ��്
െസ�ർ േഫാർ അഡ�ാൻസ് �ി�ിങ് & െ�യിനിങ് " എ� സർ�ാർ �ാപനമാണ്. രേ�ാ
�േ�ാ വർഷേ��� SIM ഒ�ി�് അ�ടി�കയാണ് െച��ത്. ഇത് േ�ാ�ിൽ ബാലൻസിൽ
വർ�നവ് വരാൻ കാരണമാ���്. ഓേരാ വർഷ�ം ആവശ�മായSIM മാ�ം അ�ടി�വാൻ
��ിേ��താണ്. അ�ടി�് ലഭ�മാ�ിയ െമ�ീരിയ�ക�െട േ�ാ�് വിവര�ൾ ഒ� െമയിൻ
േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിവ���്. പി�ീട് വിവിധ െസ��കളിേല�് വിതരണം
െച�തായി േരഖെ���ക�ം ബാലൻസ് �ജ�ം ആയി േരഖെ���ക�മാണ് െച��ത്.
എ�ാൽ ബ�െ�� െസ��കൾ ആയവ േ�ാ�ിെല��് വിതരണം െച�തായി
േരഖെ����ി�. �ടാെത േ�ാ�് രജി�ർ ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി ബാലൻസ് വിവര�ൾ



സാ��െ����മി�. ആയതിനാൽ സി�ിെ� യഥാർ� നീ�ിയിരി�് തി�െ���വാൻ
സാധ�മാ��ി�. SIM വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇഷ� െച��തിന�സരി�് േ�ാ�് ബാലൻസ്
കാണി��തി� പകരം ലഭ�മാ�� SIM െമാ�മായി െസ��കൾ�് നൽകി �ജ�ം ബാലൻസ്
കാണി��തിനാൽ ഓേരാ സി�ിെ��ം യഥാർ� നീ�ിയിരി�് കണ�ാ�ാൻ കഴിയാ�
അവ�യാണ്. സി�ിെ� േ�ാെ���ി�ം വിതരണ�ി�ം �താര�ത പാലിേ����്.
��ിരി�്, വരവ്, വിതരണം, നീ�ിയിരി�് എ�ീ വിവര�ൾ േരഖെ���ി േ�ാ�് രജി�ർ
കാലികമാേ��താണ്.

(5) �ാർ�് െവബ് െ�ാജ�് �േരാഗതി ൈകവരി�ി�ി�.

    2011-ൽ �ർ�ിയാ�ിയ �ാർ�് െവബ് െ�ാജ�് നിലവി�ം ൈശശവാവ�യിലാണ്. വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� െവബ്ൈസ�ായ �ാർ�് െവബ് നിലവിൽ ഹാക് െച�
സാഹചര�മാ��െത�ം അതിെ� െസക�രി�ി ഓഡി�് നട�ി �ന�ാപി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�ം അറിയി�ി��്. പരീ�ാ സംബ�മായ വിവര�ൾ റ�ലർ
വിദ�ാർ�ികൾ�് എ� േപാെല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�ം സർ�കലാശാല
ഔേദ�ാഗിക െവബ്ൈസ�ിൽനി�ം ലഭ�മാണ് എ�ം അറിയി�ി��്. എ�ാൽ വിദ�ാർ�ിക�െട
രജിേ�ഷൻ, �ണിേവ�ി�ി േനാ�ിഫിേ�ഷൻ, ഫീസ് ഒ��ൽ �തലായവ ഒഴിെക ഓഡിേയാ-
വീഡിേയാ �ാ�കൾ, അൈസൻെമ�് സബ്മിഷൻ �തലായവ ഓൺൈലൻ വഴി സാധ�മാ��ി�.
ഈ സാഹചര��ിൽ �ാർ�് െവബിെ� െസക�രി�ി പരിേശാധന നട�ി �വർ�നം
�ന:�ാപി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(6) �ാ�ി�ൽ �ാസി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ സർ�കലാശാല

ആ�ാന�് ഒ��ിയി�ി�.

    �ാ�ി�ൽ �ാസ് ആവശ�മായ "ബി.സി.എ േകാ�് " നട�ിവ��െ��ി�ം ക���ർ ലാബ്
സൗകര��ൾ സർ�കലാശാല ആ�ാന�് ഒ��ിയി�ി�. �ാ�ി�ൽ �ാസിനാവശ�മായ
സൗകര��ൾ സർ�കലാശാല ആ�ാന�ം �ഡി െസ��കളി�ം ഒ��ണെമ�് �.ജി.സി
നി�ർഷി�ി��്. �.ജി.സി നിർേ�ശ�ൾ പാലിേ��താണ്.

(7) ച��ൾ/റ�േലഷൻസ് �പീകരി�ി�ി�.

    1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല ചാപ്�ർ II 5 XXVIII �കാരം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ
േകാ�് നട�ി�ിന് സർ�കലാശാലെയ അ�വദി��െ��ി�ം ഇ� സംബ�ി�് റ�േലഷൻസ്
�പീകരി�ി�ി�.

    നിലവിൽ ത�ാറാ�ിയ കരട് ച��ൾ/റ�േലഷൻസ് സിൻ�ിേ��ിെ�
പരിഗണനയിലാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. സർ�ാറിെ� അംഗീകാരേ�ാെട ച�ം/റ�േലഷൻ
�പീകരി�ാ�� നടപടികൾ ത�രിതെ���ാൻ ആവശ�െ��തിന്, േകരള േ��് ഓൺൈലൻ
സർ�കലാശാല �പീകരി�വാൻ സർ�ാർ നടപടികൾ �േരാഗമി�� സാഹചര��ിൽ



�ാ���് േഭദഗതി െച�ൽ തത്കാലേ��് നിർ�ിെവ�ാൻ ഉ�രവായി��് എ�് മ�പടി
നൽകിയി��്.

3-2-6   സർവകലാശാലയിെല ഇ-ഗേവണൻ�
സംവിധാനം

    സർവകലാശാലയിെല വിവിധ ഫീസ് വര�കൾ, ശ�ളം, േവതനം ഇന�ി�� െചല�കൾ
�തലായവ ഓൺൈലൻ, ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിേല�് മാ��തി�� നടപടികൾ
ത�രിതെ��േ��താണ്.

    സർവകലാശാലയിെല വിവിധ ഫീസ് വര�കൾ, ശ�ളം, േവതനം ഇന�ി�� െചല�കൾ
�തലായവ നിർബ�മാ�ം ഓൺൈലൻ, ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന് േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�ം 2018-2019 അ�ാദമി�് വർഷം �തൽ ഓൺൈലൻ, ഡിജി�ൽ
സംവിധാനം സ�ർ�മാ�ണെമ�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 25-12-2016 തീയതിയിെല
ന�ർ-172/K3/2016/H.Edn ന�ർ ക�്, � ജി സി �െട 06-06-2017, 28-08-2017 തീയതിയിെല
D.O.No.F.1-1/2017(Secy) ന�ർ ക�കൾ �കാരം നിർേ�ശി�ക��ായി. ഓൺൈലൻ, ഡിജി�ൽ
സംവിധാനം നട�ിലാ��തിെ� �േരാഗ തി വിലയി��വാനായി ഒ� േനാഡൽ ഓഫീസെറ
നിയമി�് െകാ�് സമയബ�ിതമായി ഇ�ാര��ിൽ നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയാ�ാവാ�ം
�.ജി.സി �െട ക�ിൽ നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ ഓൺൈലൻ, ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിേല�്
മാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ �ർ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

    എസ്.ബി.ഐ കല�്, ബാ�് ചലാൻ, �ഷറി ചലാൻ, സർവകലാശാല കാഷ് കൗ�ർ, ഡിമാ�്
�ാ�്, െച�് എ�ിവ �ഖാ�ിരമാണ് സർവകലാശാലയിൽ നിലവിൽ വിവിധ വര�കൾ
സ�ീകരി��ത്. വിവിധ അ�ാദമിക് വ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ ട�ഷൻ ഫീസ്, മ�് ഫീ�കൾ
എ�ിവ അട��ത് ബാ�് ചലാൻ �േഖനയാണ്. സർവകലാശാല�് വിവിധ ഫീ�കൾ
സ�ീകരി��തിന് സ��മായി െവബ് േപാർ�ൽ സംവിധാനം നിലവിലി�. േ��് ബാ�് ഓഫ്
ഇ���െട എസ് ബി ഐ കല�് എ� സംവിധാനം വഴിയാണ് നിലവിൽ വിദ�ാർ�ികൾ
ഓൺൈലൻ ആയി ഫീസ് അട��ത്. ഈ സംവിധാനം വഴി ഫീസ് അട�േ�ാൾ ബാ�്
നി�യി�� നിര�ിൽ ക�ീഷ�ം �ടി വിദ�ാർ�ികൾ�് അടേ��ിവ���്.
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� 25-12-2016 തീയതിയിെല ന�ർ-172/K3/2016/H.Edn ന�ർ ക�്
�കാരം സർവകലാശാല ഇടപാ�കൾ ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ിേല�് മാ��തി��
േക�സർ�ാർ നിർ�ശം ഉൾെ�ാ�� മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശം
സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��. ��ുതക�് �കാരം സർവകലാശാലയിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്
വിവിധ ഫീ�കൾ അട��തി�� ഡിജി�ൽ സംവിധാനം സർവകലാശാല ഒ��ണെമ�ം
ഇതിനായി വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം അധികചാർജ് ഈടാ��െത�ം �േത�കം നിർേ�ശം
നൽകിയി��. എ�ാൽ 2017-18, 2018-2019വർഷ�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ായി സർവകലാശാല
സ��ം നിലയിൽ ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�ി�. ഇത് േമൽ �ചി�ി� സർ�ാർ
നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മാെണ� കാര�ം ഉചിതമായ നടപടികൾ�ായി ��യിൽെ����.

    ചലാൻ വഴി ലഭി�� ഫീസ് ഇന�ൾ �ർ�മാ�ം െഹഡ് തിരി�് ഡാ�ാ എൻ�ി നട�വാൻ
സാധി�ാ� സാഹചര�ം നിലനിൽ��. ഇതിെ� ഫലമായി “Unclassified Chalans” എ�



ശീർഷകം നൽകി വാർഷികകണ�കളിൽ വലിയ �ക േരഖെ���ിവ��. 2017-2018
വാർഷികകണ�കളി�ം Unclassified Chalans ഇന�ിൽ �ക ഉൾെ���ിയി��്.



     ശ�ളം, േവതനം, െപൻഷൻ, �ാ��ിവി�ി, പി.എഫ് േലാൺ, പ�തി െചല�കൾ �ട�ിയ
െചല�കൾ ഓൺൈലൻ ആയി നട��തായി സർവകലാശാല അറിയി�ക��ായി.
ഓൺൈലൻ പണമിടപാ�കൾ നട��തി�� �ര�ിത െപെ��്, െഗയ്�് േവ അട�� െവബ്
േപാർ�ൽ �ാപി�് സർവകലാശാലയിെല നിലവി�� െവബ്ൈസ�് �നർ�പകൽ�ന
െച��തി�� െട�ർ നടപടികൾ �ർ�ീയാ�ി വിഷയം െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട
പരിഗണനയിലാെണ�് ഇ� സംബ�ി�് 17-10-2018 തീയതിയിൽ നൽകിയ ഓഡി�്
റിക�സിഷന് (ന�ർ-5) സർവകലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ക��ായി.

ഭാഗം -4 

ി ി ്



െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�്  �പത�വേലാകനവും
4-1    ധന�ിതി

�ൻ ബാ�ി 106,44,66,406

വരവ്

പ�തിയിതര
വരവ്

തനത്
വ�മാനം 46,41,76,503

പ�തിയിതര
ധനസഹായം 32,32,65,000

പ�തി ധനസഹായം

21,27,24,133

(-)26,02,13,038/- �പ
31.03.18 ൽ സർ�ാർ
തിരിെ���ി��് )

ആെക: (-) 4,74,88,905
ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 3,47,09,159
ഋണശീർഷകം 10,84,55,316

ആെക വരവ് 88,31,17,073

െചലവ്
പ�തിയിതരം 58,90,16,137
പ�തി ധനസഹായം 12,61,64,830
ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 3,27,30,449
ഋണശീർഷകം 11,90,67,986

ആെക െചലവ് 86,69,79,402

നീ�ിയിരി�് 108,06,04,077

    
31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം ബാ�്/ �ഷറി അ�ൗ�് നം. 31.03.2018 െല

നീ�ിയിരി�്

1 �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�്, ജി�ാ
�ഷറി, ക�ർ 799011700000417 18,87,74,790

2
ജ�ിലാ �ഷറി, ക�ർ െ�ഷ�ൽ
ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�് (�ാൻ
�ാ�് )

719011400000099 (-)7,10,79,384

3
െ�ഷ�ൽ �ഷറി എസ്.ബി
അ�ൗ�്, ജ�ിലാ �ഷറി,
ക�ർ

71901400000036 55,01,496

4
എസ്.ബി.ഐ, കറ�്
അ�ൗ�് (സൗ�് ബസാർ
�ാ�് ) തനത് ഫ�്

57015176715 5,48,60,917

5 എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി
അ�ൗ�് (സൗ�് ബസാർ

് ർ)

67041446201 2,75,350



�ാ�്, ക�ർ)
എൻ.എസ്.എസ്

6
എസ്.ബി.ഐ, കറ�്
അ�ൗ�് (എസ്.എം.ഇ
�ാ�്, ക�ർ)

30861966719 1,89,68415

7
എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി
അ�ൗ�് (സൗ�് ബസാർ
�ാ�്, ക�ർ) �സ ഫ�്

36947642356 10,19,93,397

8 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി,
ക�ർ (േകാർ�സ് ഫ�് ) 20,00,00,000

9 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി,
ക�ർ (െപൻഷൻ ഫ�് ) 52,00,00,000

10
എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ
�ാ�്, ക�ർ.
�ിരനിേ�പം

3,63,09,096

11
എസ്.ബി.ഐ (എസ്.എം.ഇ
�ാ�്, ക�ർ),
�ിരനിേ�പം

2,50,00,000

ആെക 1,08,06,04,077

4-2    �ിരനിേ�പ�ൾ
വർഷാരാഭ�ിൽ
ഉ�ായി��
�ിരനിേ�പം

60,30,00,000

തൻവർഷം
ലഭി��ക 21,13,09,096

ആെക 81,43,09,096

ത�ാ�ിൽ
പിൻവലി� �ക 3,30,00,000

വർഷാവസാനം
അവേശഷി��
�ിരനിേ�പം

78,13,09,096

    വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. ഫ�്/ഇനം

�ിരനിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട

എ�ം

�ിര നിേ�പ�ിെ�
�ല�ം

1 െപൻഷൻ ഫ�് 27 52,00,00,000

2 േകാർ�സ് ഫ�്
(ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ) 9 20,00,00,000

3 േകാർ�സ് ഫ�്
(എസ്.ബി.ഐ) 3 1,50,00,000

ൺ ർ ്



6 േനാൺ േകാർ�സ്
ഫ�്(എസ്.ബി.ഐ)

9 4,63,09,096

[2,50,00,000
(എസ്.എം.ഇ �ാ�്,

ക�ർ)

2,13,09,096 (സൗ�്
ബസാർ �ാ�് )]

ആെക 78,13,09,096

     3,30,00,000/- �പ�െട �ിരനിേ�പം കാലാവധി �ർ�ിയായതിെന �ടർ�്
സർ�കലാശാല�െട കറ�് അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയതായി സർ�കലാശാല അധി�തർ
അറിയി�ി��്. സർ�കലാശാല ��ി�� ഇൻെവ�്െമ�് രജി�റിൽ എസ്.ബി.ഐ യിെല
�ിരനിേ�പം സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ അതിൽനി�� പലിശ വരവ്
പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ി�ി�. മാ�മ� എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ �ാ�ി�� 4 �ിര
നിേ�പ�ൾ പലിശ ഉൾെ�െട �ന:നിേ�പി�േ�ാൾ ലഭി� പലിശയിൽ �റവ് കാ��.

    �ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-1 ൽ േചർ�ി��്.

4-3   ഓഡി�് റി�വറി
    ഈ ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� 1,37,151 �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.

ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�് വർഷം ഭാഗം/
ഖ�ിക

ഈടാ�ിയ
�ക

ഒ��ിയ ആ�െട
േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

െചലാൻ
രസീത്
നം./

തീയതി

2015-16

3-5 1,05,000

േഡാ.
എം.െക.അ�ൾഖാദർ,

�ൻ
ൈവസ്ചാൻസലർ

വൗ�ർ
നം.1039

07-08-
2017

3-8 30,164 -ടി-

ചലാൻ
നം.34
14-07-
2017

ഈ ഓഫീസിെല 10-07-2017
തീ�തിയിെല െക.എസ്.എ/
െക.എൻ.�/�.2/ 318/2017

ന�ർ ക�് �കാരം

-- 1987 �ീ. രാമദാസൻ സി,
െഡപ��ി രജി�ാർ

വൗ�ർ
നം.1011

03-08-
2017

ആെക 1,37,151

    വരവ്-െചലവ് പ�ിക(േപജ്-10) �കാരം ഓഡി�് റി�വറി െഹഡിൽ (107-006) 1,06,987/-
�പ മാ�േമ വരവ് വ�തായി കാ���. 2015-16ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഖ�ിക 3-8
�കാര�� പലിശ ഇന�ിെല �ക 30,164/- �പ റി�വറി നട�ിയി�െ��ി�ം അത്
വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

ി ് �



4-4   ഓഡി�് ചാർ�

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് - 10,33,33,0111

സർ�കലാശാല�െട തനത് വാർഷിക
വ�മാനം (ഫീസ്, മ�് റവന� വര�കൾ) ആെക - 40,23,44,793

ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി��
�ക 40,23,44,793

2017-18വർഷെ� ഓഡ ി�് ചാർജ് @1% 40,23,448

നിലവിൽ ഇ�വെരയായി അധികമായി ഒ��ിയ
ഓഡി�് ചാർജ്

(േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��െട 12-06-
2018 െല െക.എസ്.എ.ഇ.നം. DKSA.224/

ആർ.3/2018(7) ന�ർ ക�ിൽ നിർേ�ശി� �കാരം
2009-10 �തൽ 2016-17 വെര�� ഓഡി�് ചാർജ്

�നർ നിർ�യി�തിെന �ടർ�് നിലവിൽ
സർ�കലാശാല 2049686/- �പ അധികം

ഒ��ിയതായി കെ��ിയതിൻ �കാരം 31-03-2017
ൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക - 1,00,66,322/-)

20,49,686

31.03.2018ൽ ഒ��ാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�്
ചാർജ് 19,73,762

    ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ�
ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാ�ി ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവൻ, തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ
അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-5   ഓഡ ി�് �പത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 88,31,17,073

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 86,69,79,402

വരവിന�ളി�� ന�ം 5,99,490

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി�ാ� �ക

30,14,399

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 1,72,50,934

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം --ഇ�--



സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം --ഇ�--

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം --ഇ�--

(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാൻ അവേശഷി��
�ക, നിരാകരി�/തടസെ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

നം

സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ

ഒ��ാനവ
േശഷി��

�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

2-1 -- -- -- --

3-1-2 3,15,803 21,47,914

3-1-3 -- -- 1,36,03,020

3-1-5 -- -- 15,00,000

3-1-6 -- 69,509 --

3-1-7 24,515 --

3-1-14 26,04,572

3-1-31 12,000

3-1-32 5,66,370

3-1-33 21,120



(സി) േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ എ�ിവ��ായ
ന��ിെ� വിവരം

ഖ�ിക
നം

ന���ായ
ഫ�് ന��ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ�

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

--ഇ�--

(ഡ ി) ന�ം നിജെ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

            2-1, 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-9

(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട
�ിരം േമൽവിലാസം

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക
േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസം

ചാർജ്
െച�ാ
��ത്

സർചാർജ്
െച�ാ
��ത്

3-1-2 3,15,803

�ീ
വിേനാദ്.െക.

അസി.
എ�ിനീയർ,

ക�ർ
സർ�കലാശാല

അസി.
എ�ിനീയർ,

ക�ർ
സർ�കലാശാല,

താവ�ര,
ക�ർ

6/941, ൈവ�വം,
ക�വാേ�രി

(പി.ഒ),
േകാഴിേ�ാട്-10

3-1-6 69,509 -ടി- -ടി- -ടി-
3-1-7 24,515 -ടി- -ടി- -ടി-

3-1-14 2604572

േഡാ.
ബാലച�ൻ
കീേഴാ�്
രജി�ാർ,

ക�ർ
സർ�കലാശാല

രജി�ാർ ക�ർ
സർ�കലാശാല,

താവ�ര,
ക�ർ

ഡീം �ഡ്,
രാധാവിലാസം
�ൾ ൈലൻ,

പ�ി��്(പി.ഒ),
ക�ർ 670 004

4-6    തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓ  ഡി�്
റിേ�ാർ��കൾ

�മ
നം.

ഓ ഡി�്
വർഷം ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�് ന��ം തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാ
നവേശഷി

��
ഖ�ിക
ക�െട
എ�ം

റിമാർ�്

1 1997-98 LF C4-1037/1999 dt.30.02.2000 4
2 1998-99 LF C4-268/2000 dt.22.12.2000 4

LF C / dt



3 1999-
2000

LF C4-1023/2001 dt.30.11.2002 5

4 2000-2001 LF C6-927/2003 dt.15.05.2003 4
5 2001-02 LF C4-1143/2004 dt.28.12.2004 15
6 2002-03 LF C4-743/2005 dt.29.05.2006/ 6.07.2006 9
7 2003-04 LF B2-883/2006 dt.11.10.2006 5
8 2004-05 LF D4-1814/2006 dt.07.06.2007 24
9 2005-06 LF B2-1190/2007 dt.07.11.07 21
10 2006-07 LF/KNR/B2/1223/2009 dt.11.11.2011 13
11 2007-08 LF/KNR/U4/47/2011 dt.11.11.2011 6
12 2008-09 LF/KNR/U4/494/2011 dt.20.06.2012 2
13 2009-10 LF/KNR/U4/241/2012 dt.01.11.2012 7
14 2010-11 LF/KNR/U4/141/2013 dt.31.05.2013 7
15 2011-12 LF/KUA/U4/490/2014 dt.31.01.2015 18
16 2012-13 KSA/KNU/U4/44/2015(2) 31.08.2015 5
17 2013-14 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/613/ 2015(1) 27

18 2014-15 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/ 435/2016
തീ�തി:13.02.2017 20

19 2015-16 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/40/2017
തീ�തി:31.05.2017 13

20 2016-17 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/533/ 2017
തീ�തി:28-12-17 36

േജായി�് ഡയറ�ർ
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�് .

അനുബ�ം 1 ക��ർ സർ�കലാശാലയുെട േപരിൽ
31.03.2018 � നിലവിലു� �ിരനിേ�പ�ള�െട

വിവര�ൾ കാണി�ു� പ�തിക
1. േകാർ�സ് ഫ�്
(i) ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ

�മ
നം. നിേ�പ ന�ർ നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്

(ശതമാനം)
�ക റിമാർ�്

1 799010500108069 18-03-2017 3 വർഷം 18- 8.5 3,00,00,000



03-2020

2 799010500035076 17.12.16 3 വർഷം
17.12.2020 9 3,00,00,000

3 799010500060443 21.10.17 3 വർഷം
21.10.2020 9 3,00,00,000

4 799010500016681 26.10.16 3 വർഷം
26.10.2019 9 1,00,00,000

5 799010500016664 26.10.16 3 വർഷം
26.10.2019 9 1,00,00,000

6 799010500016669 26.10.16 3 വർഷം
26.10.2019 9 1,00,00,000

7 799010500016679 26.10.16 3 വർഷം
26.10.2019 9 1,00,00,000

8 799010500205657 19.09.17 3 വർഷം
19.09.2020 8.5 5,00,00,000

9 799010500156722 17.06.17 3 വർഷം
17.06.2020 8.5 2,00,00,000

ആെക 20,00,00,000

(ii) എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന�ർ

കാലാവധി
തീ�തി �ക റിമാർ�്

1 37197902034 26-06-
2018 50,00,000 50,00,000/- �പ�െട

��് നിേ�പ��ം
േചർ�് 1,50,00,000/-

�പ�െട ഒ�
നിേ�പമായി ���ി
നിേ�പി� (നിേ�പ

നം. 37773903088
തീ�തി:27-06-18

2 37197910114 26-06-
2018 50,00,000

3 37097906583 26-06-
2018 50,00,000

ആെക 1,50,00,000

2. േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�്
(i) എസ്.ബി.ഐ എസ്.എം.ഇ �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന�ർ

കാലാവധി
തീ�തി �ക റിമാർ�്

1 37198225628 24-06-
2018 50,00,000 25-06-2018 ൽ

1,00,00,000/-
�പ�െട ഒ�

ി ി
2 37198221974 24-06- 50,00,000



നിേ�പമായി
�ന:നിേ�പി�
(നം.37779317756)

2018

3 37288417288 15-06-
2018 50,00,000 10-06-2018

തീ�തിയിൽ
1,50,00,000/-

�പ�െട
നിേ�പമായി

�ന:നിേ�പി�
(നം.37757289054)

4 37208412326 15-06-
2018 50,00,000

5 37208415430 15-06-
2018 50,00,000

ആെക 2,50,00,000



(ii ) എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ �ാ�്

�മ
നം.

�ിര
നിേ�പ
ന�ർ

നിേ�പ
തീ�തി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�് �ക റിമാർ�്

1 67386259071 23-01-
2018 28.12.18 6.4 53,27,274

2 67386259593 23-01-
2018 28.12.18 6.4 53,27,274

3 67386259796 23-01-
2018 28.12.18 6.4 53,27,274

4 67386259377 23-01-
2018 28.12.18 6.4 53,27,274

ആെക 2,13,09,096

3. െപൻഷൻ ഫ�് �ിരനിേ�പ�ൾ
(i) ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ

�മ
നം. നിേ�പ നം./ തീ�തി �ക

പലിശ
നിര�്

ശതമാനം

കാലാവധി
തീ�തി റിമാർ�്

1 799010500171516/ 17-07-17 1,75,00,000 8.5 18.06.20
2 799010500171537/ 17-07-17 25,00,000 8.5 18.06.20

3 799010500204521/ 18-09-
17 4,03,00,000 8.5 17.09.20

4 799010500204497/18-09-
17 97,00,000 8.5 17.09.20

5 26723/06.07.15 5,00,00,000 9 06.07.18
6 27274/22.09.15 55,00,000 9 19.09.18
7 27357/25.09.15 1,45,00,000 9 25.09.18
8 27484/29.09.15 1,00,00,000 9 29.09.18
9 27988/03.12.15 5,00,00,000 9 03.12.18
10 28927/27.04.16 25,00,000 9 26.03.19
11 28925/27.04.16 25,00,000 9 13.04.19
12 28926/27.04.16 25,00,000 9 13.04.19
13 29312/27.06.16 3,75,00,000 9 27.06.19
14 29311/27.06.16 1,25,00,000 9 27.06.19
15 29682/19.08.16 1,00,00,000 9 18.08.19
16 29788/09.09.16 3,00,00,000 9 09.09.19
17 799010500010822/01.10.16 1,40,00,000 9 01.10.19
18 799010500010816/01.10.16 40,00,000 9 01.10.19
19 799010500010825/01.10.16 20,00,000 9 01.10.19
20 799010500016270/26.10.16 1,00,00,000 9 26.10.19

/



21 799010500023121/15.11.16 1,25,00,000 9 10.11.19
22 799010500016858/28.03.17 1,00,00,000 8.5 27.03.2020
23 799010500339969/17.02.18 2,00,00,000 8.5 17.02.2021
24 799010500344256/23.02.18 5,00,00,000 8.5 23.02.2021
25 799010500159551/22.06.17 2,50,00,000 8.5 22.06.2020
26 799010500159545/22.06.17 2,50,00,000 8.5 22.06.2020
27 799010500244875/03-11-17 2,00,00,000 8.5 03-11-2020
28 799010500327809/31.01.18 3,00,00,000 8.5 31-01-2021

ആെക 52,00,00,000

േജായി�് ഡയറ�ർ
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�്.



അനുബ�ം 2 1998-99 മുതൽ 2017-18 വെരയു�
കാലയളവിൽ അനുവദി� മുൻകൂറുകളിൽ

�കമെ�ടു�ാൻ ബാ�ിയു�തി�െറ വിവര�ൾ
കാണി�ു� പ�തിക

1998-99

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക �ൻ�ർ ൈക��ിയ വ��ി/

�ാനേ�ര്/ �ാപനം

1 57/25.08.1998 20,000 അനിൽ�മാർ, �ണിേവ�ി�ി
�ണിയൻ െസ��റി, 1997-98

2 71/21.10.1998 30,000 രജി�ാർ
3 82/21.12.1998 20,000 രജി�ാർ
4 93/20.01.1999 9,000 രജി�ാർ

5 94/28.01.1999 30,000 അനിൽ�മാർ, �ണിേവ�ി�ി
�ണിയൻ െസ��റി

6 97/19.02.1999 35,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ,
ഡി.എസ്.എസ്

7 96/18.02.1999 1,00,000 രജി�ാർ, ഡി.എസ്.എസ്

8 100/09.03.1999 1,00,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ,
ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 3,44,000

1999-2000
1 112/08.07.1999 20,000 രജി�ാർ
2 113/13.07.1999 1,675 രജി�ാർ
3 115/03.08.1999 5,000 രജി�ാർ
4 119/29.09.1999 17,500 രജി�ാർ
5 123/06.10.1999 90 രജി�ാർ
6 132/09.11.1999 50,000 രജി�ാർ
7 144/09.12.1999 25,000 രജി�ാർ
8 162/24.01.2000 50,000 രജി�ാർ

ആെക 1,69,265

2000-01

1 303/20.02.2001 2,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

2001 02



2001-02

1 462/27.03.2002 2,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, േകാ-ഓർഡിേന�ർ,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��്

2002-03

1 489/13.06.2002 17,500 േകാ-ഓർഡിേന�ർ,
ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

2003-04

1 733/19.09.2003 22,500 േകാ-ഓർഡിേന�ർ,
ൈഫൻ ആർട്സ് വ��്

2 741/03.10.2003 17,815 െക.േജാസഫ് േതാമസ്,
േ�ാർട്സ് കൺവീനർ

3 742/03.10.2003 7,500 െക.േജാസഫ് േതാമസ്,
േ�ാർട്സ് കൺവീനർ

4 822/22.12.2003 3,750 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ,
ഡി.എസ്.എസ്

5 900/29.03.2004 7,500 ഉ�ി��ൻ, ITEC

6 903/31.03.2004 10,00,000 സി-ഡി�്, തി�വന��രം

ആെക 10,59,065

2004-05

1 1015/05.11.2004 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്
2 1037/04.11.2004 3,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 18,250



2005-06

1 1193/09.11.2005 1,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

2 1207/24.11.2005 3,000 െക.വിജയൻ,
ഡവലപ്െമ�് ഓഫീസർ

3 1222/02.12.2005 2,84,467 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

4 1223/02.12.2005 2,82,533 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

5 1329/25.03.2006 5,92,095 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

6 1331/24.03.2006 4,00,000 നിർ�ിതി േക�, ക�ർ
ആെക 15,63,095

2006-07

1 1361/29.05.2006 8,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

2 1397/09.08.2006 25,000 രജി�ാർ
3 1458/14.11.2006 28,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ
4 1476/28.11.2006 4,80,000 നിർ�ിതി േക�, ക�ർ
5 1556/31.01.2007 15,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ
6 1583/03.03.2007 92,394 നിർ�ിതി േക�, ക�ർ

7 1593/15.03.2007 9,94,680 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

8 1603/23.03.2007 2,25,000 നിർ�ിതി േക�, ക�ർ

9 1605/27.03.2007 3,47,736 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

ആെക 22,15,810

2007-08

1 1638/22.06.2007 9,00,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

3 1686/08.10.2007 30,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

4 1824/07.01.2008 20,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

5 1864/18.02.2008 7,500 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

6 1885/19.03.2008 25,000 നിർ�ിതി േക�, കാസർേഗാഡ്
7 1886/24.03.2008 97,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

8 1890/26.03.2008 6,74,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

ആെക 17,53,500

2008-09
1 1924/27.05.2008 2,70,000 നിർ�ിതി േക�, ക�ർ



2 1941/19.06.2008 35,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

3 1947/28.06.2008 2,34,500 നിർ�ിതി േക�, കാസർേഗാഡ്

4 1985/01.07.2008 7,500 േഡാ.വി.ദിനകർ,
നിയമ പഠന വ��് തലവൻ

5 2131/26.11.2008 10,000 െക.പി.േജായി, േകാ�് ഡയറ�ർ,
പരി�ിതി പഠനം

6 2230/27.01.2009 25,500 നിർ�ിതി േക�, കാസർേഗാഡ്
ആെക 5,82,500

2009-10

1 2350/15.07.09 11,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

2 2412/22.09.09 8,61,600 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

3 2471/10.11.09 1,000 േഡാ.വി.ദിനകർ,
നിയമ പഠന വ��് തലവൻ

4 2512/16.12.09 20,000 �ിൻസി�ൽ, എസ്.ഇ.എസ് േകാേളജ്,
�ീക�ാ�രം

5 2554/01.01.10 3,000 േഡാ.എസ്.�ിഗറി,
നരവംശശാ� വ��്

ആെക 8,96,600

2010-11

1 2637/23.04.2010 1,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്,
ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

2 2661/16.06.2010 7,71,000 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്,
KSCSTE YIPB

3 2702/02.09.2010 6,41,000 േഡാ.സി.സദാശിവൻ, �ിൻസി�ൽ
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ, ഡി.ബി.ടി െ�ാജ�്

4 2798/08.11.2010 1,39,584 െക.ആർ.ഹരിദാസ് (െകമി�ി)

5 2814/24.11.2010 1,20,000 േഡാ.വി.ദിനകർ,
നിയമ പഠന വ��് തലവൻ

6 2903/10.01.2011 1,50,000 േഡാ.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

ആെക 18,22,584

2011-12

1 3023/03.08.2011 20,000 േഡാ.വി.ദിനകർ, നിയമ വ��്

2 3229/16.02.2012 2,41,000 േഡാ.െക.ആർ ഹരിദാസ്,
െകമി�ൽ സയൻസ് വ��്

3 3239/25.02.2012 20,000 േഡാ.എ അേശാകൻ, രജി�ാർ

4 3252/14.03.2012 11,250 വി.എസ്. അനിൽ �മാർ,
ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 2,92,250

2012-13

/ ് ീ ് ിൻ ി ൽ



1 3268/
20.04.2012

1,25,019 േഡാ.എസ് �ധീഷ്, �ിൻസി�ൽ
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ, �ൾ ഓഫ് െകമി�ൽ
സയൻസ്

2 3284/
02.06.12 1,68,949 േഡാ.സി.സദാശിവൻ, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

3 3296/
27.06.12 2,860 േഡാ.െക.പി സേ�ാഷ്,

ഫിസി�് വ��്

4 3304/
10.08.12 3,75,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാ ബേയാളജി വ��്

5 3374/
05.11.12 50,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

6 3467/
29.12.12 16,000 �ിൻസി�ൽ, ആംെ��് ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്

7 3490/
12.02.13 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

8 3506/
18.02.13 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

9 3507/
19.02.13 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

10 3511/
16.02.13 15,000 �ിൻസി�ൽ, MIC ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, ച��ാൽ
ആെക 7,90,328

2013-14

1 3556/
27.06.13 9,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാ ബേയാളജി വ��് തലവൻ

2 3559/
16.07.13 10,000 േഡാ.െക.എ�്.���ണ�ൻ, േകാ�് വർ�്

േകാ-ഓർഡിേന�ർ, സം�തം

3 3560/
17.07.13 22,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

4 3563/
18.07.13 1,66,666 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാ ബേയാളജി വ��് തലവൻ

5 3567/
24.07.13 87,000 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്,

െകമി�ി വ��് തലവൻ

6 3582/
27.08.13 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

7 3592/
09.10.13 1,94,561 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്,

െകമി�ി വ��് തലവൻ

8 3639/
12.12.13 50,000 െ�ാഫ.വി.പി.രാമദാസൻ, അസി.ഡയറ�ർ,

എം.ബി.എ, നീേലശ�രം

9 3697/
24.12.13 16,000 �ിൻസി�ൽ, MIC ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, ച��ാൽ

10 3700/
24.12.13 16,000 �ിൻസി�ൽ, ഷറഫ് ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, പട�

11 3701/
24.12.13 16,000 എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്, കാലി�ാന��ം
12 3707/ 11,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്



30.12.13

13 3739/
06.01.14 3,25,000 �ീമതി കവിത ബാല��ൻ, നിയമ വ��്,

തലവൻ

14 3749/
09.01.14 12,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

15 3751/
09.01.14 7,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

16 3762/
18.01.14 10,000 േഡാ.എസ്.�ിഗറി, ആേ�ാേ�ാളജി വ��്

17 3788/
22.02.14 5,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാ ബേയാളജി വ��് തലവൻ

18 3802/
25.03.14 37,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

19 3804/
26.03.14 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 24,07,977

2014-15

1 3871/
16.09.14 27,251 െമ�ർ െസ��റി,

ജി�ാ നിർ�ിതി േക�ം, ക�ർ

2 3879/
07.10.14 5,53,533 െമ�ർ െസ��റി,

ജി�ാ നിർ�ിതി േക�ം, വയനാട്

3 3888/
15.10.14 10,000 േഡാ.വി.പി.രാഘവൻ അസി.ഡയറ�ർ,

െസ�ർ േഫാർ മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

4 3904/
04.11.14 50,000 േഡാ.െക.പി.സേ�ാഷ്, എ�്.ഒ.ഡി,

ഫിസി�് ഡി�ാർ�്െമ�് പ��ർ.

5 4006/
10.02.15 4,25,200

േഡാ.ജയേദവി വാര�ർ, അസി.െ�ാഫസർ,
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി
വ��്

6 4046/
26.03.15 5,53,533 എ�ിക��ീവ് െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി

േക�, വയനാട്

7 4047/
26.03.15 2,40,00,000 േഡാ.സി.സദാശിവൻ, െഡപ��ി ഡയറ�ർ,

IUCB

ആെക 2,56,19,517



2015-16

1 4054/
20.04.15 37000

�ീ സി.ഹരിദാസ്, േകാ�് ഡയറ�ർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഹി�റി &
െഹറിേ�ജ് സയൻസ്

2 4057/
16.05.15 30000 �ീ.രാേജഷ് �മാർ, െചയർമാൻ, േബാഡ്

ഓഫ് �ഡീസ്, ഫാഷൻ െടേ�ാളജി

3 4064/
12.06.15 300000 േഡാ.സാ� ആേ�ാ പി,

ഐ.ടി വ��്

4 4072/
26.06.15 300000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ വ��്

5 4090/
11.08.15 1050295 െകൽേ�ാൺ, തി�വന��രം

6 4091/
21.08.15 3330098 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, CPWD

േകാഴിേ�ാട്

7 4092/
21.08.15 13815751 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, CPWD ക�ർ

8 4131/
09.10.15 218533 �ീൽ ഇൻഡ�ീസ്, േകരള ലിമി�ഡ് ,

അഴീ�ൽ, ക�ർ

9 4145/
31.10.15 100000

�ീമതി �ഗത�മാരി െക.പി,
അസി.ൈലേ�റിയൻ, െസൻ�ൽ
ൈല�റി, ക�ർ സർ�കലാശാല

10 4229/
31.12.15 16000 �ിൻസി�ൽ, ITM ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, മ�ിൽ

11 4248/
07.01.16 87413 സിൽ�്, അഴീ�ൽ, ക�ർ

12 4249/
07.01.16 37500 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് ഡയറ�ർ

13 4250/
08.01.16 630000 െമ�ർ െസ��റി, നിർ�ിതി േക�,

ക�ർ.

14 4251/
08.01.16 1501600 -ടി-

15 4252/
08.01.16 1128000 -ടി-

16 4262/
15.01.16 32000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,

മാ�ാ�പറ�്

17 4274/
19.01.16 7500 �ീമതി കവിതാ ബാല��ൻ,

നിയമവ��്, പാലയാട്

18 4297/
27.01.16 49000 -ടി-

19 4320/
28.01.16 15000 �ിൻസി�ൽ, മഹാ�ാഗാ�ി ആർട്സ്&

സയൻസ് േകാേളജ്, െച�യാട്

20 4346/
18.02.16 35000 �ീമതി കവിതാ ബാല��ൻ,

നിയമവ��്, പാലയാട്

21 4351/
24.02.16 400000 േഡാ.ബാലച�ൻ കീേഴാ�്, രജി�ാർ

22 4376/ 284868 സിൽ�്, അഴീ�ൽ, ക�ർ



17.03.16

23 4379/
23.03.16 20000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡയറ�ർ,

ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��്.

24 4382/
29.03.16 22500

േഡാ.മേഹശ�രി വി, േകാ�് ഡയറ�ർ,
ക�ട ഭാഷാ വ��്, ഗവ.േകാേളജ്,
കാസർേഗാഡ്

ആെക 2,34,48,058

2016-17

1 4385/
04.04.16 25000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,

മാ�ാ�പറ�്

2 4406/
14.07.16 1012000

േഡാ.സി.സദാശിവം, േകാ-
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ ബേയാളജി

3 4409/
25.07.16 296352

േഡാ.�രജ് എം ബഷീർ,
അസി.െ�ാഫസർ, േമാളിക�ലാർ
ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം

4 4414/
04.08.16 300000

േഡാ.എസ്.വിേനാദ്�മാർ,
അസി.െ�ാഫസർ, �ിൻസി�ൽ
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ, �ൾ ഓഫ്
ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ്

5 4419/
18.08.16 45000 െ�ാഫസർ െക.നാരായണൻ,

ഡി.എസ്.എസ്

6 4422/
22.08.16 11250 െ�ാഫസർ െക.നാരായണൻ,

ഡി.എസ്.എസ്

7 4426/
27.08.16 4995197 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, CPWD, ക�ർ

ഡിവിഷൻ

8 4433/
07.09.16 55889 മാേനജർ, �ീൽ ഇൻഡ�ിയൽസ് േകരള

ലിമി�ഡ്

9 4443/
04.10.16 50000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,

മാ�ാ�പറ�്

10 4454/
26.10.16 50250 ദിലീപ് െക.എൻ, െസ�ൻ ഓഫീസർ,

ഡി.എസ്.എസ്

11 4470/
01.12.16 30000 ദിലീപ് െക.എൻ, െസ�ൻ ഓഫീസർ,

ഡി.എസ്.എസ്

12 4472/
05.12.16 18750 ദിലീപ് െക.എൻ, െസ�ൻ ഓഫീസർ,

ഡി.എസ്.എസ്

13 4485/
20.12.16 1493736 െമ�ർ െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�,

ക�ർ

14 4486/
20.12.16 624232 െമ�ർ െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�,

ക�ർ

15 4487/
20.12.16 1125072 െമ�ർ െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�,

ക�ർ

16 4505/
27.12.16 16000 �ിൻസി�ൽ, ആദിത� കിരൺ േകാേളജ്

ഓഫ് അൈ�ഡ് �ഡീസ്, ��ർ.

17 4506/
27.12.16 32000 �ിൻസി�ൽ, എസ്.എൻ േകാേളജ്, േതാ�ട

18 4507/ 30000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി



27.12.16

19 4512/
27.12.16 32000 �ിൻസി�ൽ, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്,

രാജ�രം

20 4513/
27.12.16 32000 �ിൻസി�ൽ, NAS േകാേളജ്,

കാസർേഗാഡ്

21 4514/
27.12.16 32000 �ിൻസി�ൽ, േകാ-ഓപ് ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്, മാടായി

22 4515/
27.12.16 16000 �ിൻസി�ൽ, SIBGA ഇൻ�ി���് ഓഫ്

അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്,ഇരി�ർ

23 4517/
27.12.16 32000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.��ൻ േകാേളജ്

24 4518/
27.12.16 16000 �ിൻസി�ൽ, ഔവർ േകാേളജ് ഓഫ്

അൈ�ഡ് സയൻസ്, തിമിരി

25 4519/
27.12.16 15000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.േകാേളജ്, തലേ�രി,

െചാ�ി.

26 4520/
27.12.16 15000 �ിൻസി�ൽ, WMO Imam Gazzil

ആർട്സ്&സയൻസ് േകാേളജ്,വയനാട്

27 4525/
27.12.16 30000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി

28 4526/
28.12.16 10000 �ിൻസി�ൽ, AMSTECK േകാേളജ്,

കല�ാേ�രി

29 4528/
28.12.16 9000 �ിൻസി�ൽ, ഔവർ േകാേളജ് ഓഫ്

അൈ�ഡ് സയൻസ്, തിമിരി

30 4529/
28.12.16 30000 �ിൻസി�ൽ, എസ്.എൻ േകാേളജ്, േതാ�ട

31 4530/
28.12.16 15000 �ിൻസി�ൽ, SIBGA ഇൻ�ി���് ഓഫ്

അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ്,ഇരി�ർ

33 4534/
28.12.16 30000 �ിൻസി�ൽ, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്,

രാജ�രം

33 4536/
28.12.16 15000 �ിൻസി�ൽ, N I A േകാേളജ്, കടവ�ർ

34 4538/
28.12.16 20000 േഡാ.�സാദൻ പി.െക, �േവാളജി വ��്

തലവൻ, മാന�വാടി

35 4546/
03.01.17 284868 �ീൽ ഇ��ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

36 4547/
03.01.17 20000 േഡാ..െക.ഗംഗാധരൻ, അൈ�ഡ്

ഇ�േണാമി�് വ��് തലവൻ

37 4555/
13.01.17 146250 ദിലീപ് െക.എൻ, െസ�ൻ ഓഫീസർ,

ഡി.എസ്.എസ്

38 4597/
18.02.17 53415 അ� അഗ�ൻ, ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാ ബേയാളജി വ��് തലവൻ

39 4607/
09.03.17 16000 �ിൻസി�ൽ, SSITS തളി�റ�്

40 4609/
09.03.17 16000 �ിൻസി�ൽ, AMSTECK േകാേളജ്,

കല�ാേ�രി
41 4614/

15.03.17
96000 മേനാജ് െക, പരി�ിതി പഠന വ��്

തലവൻ, മാ�ാ�പറ�്



42 4615/
15.03.17 25200 മേനാജ് െക, പരി�ിതി പഠന വ��്

തലവൻ, മാ�ാ�പറ�്

43 4622/
18.03.17 779000 േഡാ.െക.ആർ ഹരിദാസ്, െ�ാഫസർ,

െകമി�ൽ സയൻസ് വ��്

44 4627/
21.03.17 27191500 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, CPWD, ക�ർ

ഡിവിഷൻ

45 4631/
25.03.17 15000 േഡാ.അ� അഗ�ിൻ, ബേയാെടേ�ാളജി

& ൈമേ�ാബേയാളജി വ��് തലവൻ
ആെക 3,92,02,961

2017-18

1
4639/
20-04-
1207

3,750 േഡാ.കവിത ബാല��ൻ, വ��് േമധാവി,
നിയമ പഠന വ��്, തലേ�രി ക�ാ�സ്

2
4641/
21-04-
2017

37,500
േഡാ.രാജ്�മാർ െക.െക, വ��് േമധാവി,
ഡി�ാർ�് െമ�് ഓഫ് ഇൻഫർേമഷൻ
െടേ�ാളജി, മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

3
4649/
19-05-
2017

22,69,800
േഡാ. ൈബ� െക.വി, അസി��്
െ�ാഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
നാേനാസയൻസ്, പ��ർക�ാ�സ്

4
4652/
23-05-
2017

6,000
േഡാ.ടി.വി രാമ��ൻ,വ��് േമധാവി,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
മാ�മാ�ി�്,മാ�ാ�പറ�്ക�ാ�സ്

5
4653/
31-05-
2017

3,00,000 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

6
4656/
14-06-
2017

1,00,000 േഡാ. ശിവദാസ് െക.െക, അസി��്
െ�ാഫസർ, മലയാളം പഠന വ��്

7
4657/
14-06-
2017

3,75,000
േഡാ. സീത കേ�ാ�്, വ��് േമധാവി,
�റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി പഠന
വ��്

8
4663/
11-07-
2017

60,000 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

9
4664/
11-07-
2017

3,59,578
േഡാ. അ� അഗ�ിൻ, അസി��്
െ�ാഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ ബേയാളജി

10
4665/
15-07-
2017

35,250 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

11
4666/
18-07-
2017

33,000 േഡാ. െക.ഗംഗാധരൻ, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

12
4667/
19-07-
2017

13,500 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

13 4664/ 3,59,578 േഡാ. അ� അഗ�ിൻ, അസി��്
ർ ി ർ ് �് ്



11-07-
2017

െ�ാഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ ബേയാളജി,
പാലയാട്.

14
4665/
15-07-
2017

35,250 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

15
4666/
18-07-
2017

33,000 േഡാ. െക.ഗംഗാധരൻ, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

16
4667/
19-07-
2017

13,500 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

17
4668/
25-07-
2017

11,250 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

18
4669/
25-07-
2017

37,500 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

19
4670/
31-07-
2017

45,000 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

20
4671/
31-07-
2017

18,750 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

21
4677/
22-09-
2017

75,000 �ീ പദ്മനാഭൻ എം.വി, ഡയറ�ർ,
ഡി.എസ്.എസ്

22
4686/
27-09-
2017

1,20,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ,
സി.പി.ഡ��.ഡി, േകാഴിേ�ാട്

23
4688/
12-10-
2017

13,04,700
േഡാ. എ സാ�, അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി&ൈമേ�ാബേയാളജി

24
4709/
06-11-
2017

4,67,714 േഡാ. പി.െക �കാശൻ, വ��് േമധാവി,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി

25
4713/
15-11-
2017

2,50,000 �ീ �ിേജഷ് വി.എം, അസി��്

26
4719/
16-11-
2017

6,70,000
േഡാ. െക.പി സേ�ാഷ്, വ��് േമധാവി,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്, പ��ർ
ക�ാ�സ്

27
4741/
26-12-
2017

35,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, േകാഴിേ�ാട്
െസൻ�ൽ ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡ��.ഡി

28
4744/
29-12-
2017

4,79,724
േഡാ. എ സാ�, അസി��് െ�ാഫസർ,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ബേയാെടേ�ാളജി&ൈമേ�ാബേയാളജി

29 4746/ 32,000 �ിൻസി�ാൾ, ഇ.െക.എൻ.എം

് ി ്



04-01-
2018

ഗവ.േകാേളജ്, എേളരി��്

30
4747/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, ഗവ.േകാേളജ്,
കാസർേഗാഡ്

31
4748/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, േമരിമാതാ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, മാന�വാടി

33
4749/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, പീ�ിൾ േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
േകാേളജ്, ��ാട്, കാസർേഗാഡ്

33
4750/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, േഡാ.അംേബദ്കർ ആർട്സ്
&സയൻസ് േകാേളജ്, െപരിയ

34
4751/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, നിർ�ലഗിരി േകാേളജ്,
��പറ�്

35
4752/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, േദവമാതാ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, ൈപസ�രി

36
4753/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, േഡാൺേബാേ�ാ ആർട്സ്
& സയൻസ് േകാേളജ്, അ�ാടി�ടവ്.

37
4754/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, നവേജ�ാതി േകാേളജ്,
െച��ഴ

38
4755/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, െമാറാഴ േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
ആർട്സ് & സയൻസ് േകാേളജ്, െമാറാഴ.

39
4756/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, േമരിമാതാ ആർട്സ് &
സയൻസ് േകാേളജ്, ആലേ�ാട്

40
4757/
04-01-
2018

32,000 �ിൻസി�ാൾ, എം.ജി േകാേളജ്, ഇരി�ി

41
4758/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, എൻ.ഐ.എ േകാേളജ്,
കടവ�ർ

42
4759/
04-01-
2018

16,000 �ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയൻസ്, പ�വം

43
4771/
16-01-
2018

18,750
േഡാ. െക. ഗംഗാധരൻ, വ��് േമധാവി,
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അൈ�ഡ്
എ�േണാമി�്, തലേ�രി ക�ാ�സ്

ആെക 2,32,65,094

െ�ഡി�് െസമ�ർ പരീ�/ �േവശന പരീ� എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� �ൻ��കൾ

2011-12



�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക �ൻ�ർ ൈക��ിയ വ��ി/

�ാനേ�ര്/ �ാപനം

1 16/29.03.12 5000 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��്
തലവൻ

ആെക 5000

2012-13

1 18/02.05.12 11000 ഫിസി�് വ��് തലവൻ, SAT

2 24/22.06.12 6000 േകാ�് ഡയറ�ർ, േമാളിക�ലാർ
ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം

3 39/04.07.12 10000 േകാ�് ഡയറ�ർ എൻവേയാൺെമ�ൽ
�ഡീസ് വ��്, SAT

4 40/14.07.12 12700 -ടി-
5 41/21.07.12 12600 -ടി-

ആെക 52,300

2013-14

1 58/27.05.13 7600 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��്
തലവൻ

2 59/27.05.13 11500 ഫിസി�് വ��് തലവൻ, SAT
3 81/12.08.13 4500 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവൻ
4 82/12.08.13 49500 -ടി-
5 90/29.11.13 18500 ഫിസി�് വ��് തലവൻ, SAT
6 96/06.01.14 25000 ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവൻ

ആെക 1,16,600

2015-16

1 168/07.10.15 35000 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവൻ

2 181/16.03.16 112500 േഡാ.� ൈഫസൽ, മാേനജ്െമ�്
�ഡീസ്, പാലയാട്

ആെക 1,47,500

2016-17

1 13/05.09.16 7650 മാ�മാ�ി�ൽ സയൻസ് വ��്
തലവൻ, മാ�ാ�പറ�്

2 19/04.03.17 8625 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവൻ,
പാലയാട്

3 20/30.03.17 35250 മാേനജ്െമ�് പഠന വ��് തലവൻ,
പാലയാട്

ആെക 51,525

ഫിനാൻസ് ബജ�് െസ�ൻ

2016-17

1 3/27.05.16 45,000 രജി�ാർ
ആെക 45,000

2017 18



2017-18
1 15/07.12.2018 20,000 േഡാ. ബാലച�ൻ കീേഴാ�്, രജി�ാർ
2 16/27.12.2018 7,300 ജയരാജൻ ബി.സി, PS to VC

ആെക 72,300

�ൻ��ക�െട സം�ി�ം

അ�വദി� വർഷം �മീകരി�ാൻ
ബാ�ി�� �ക

1998-1999 3,44,000
1999-2000 1,69,265
2000-2001 2,500
2001-2002 2,000
2002-2003 17,500
2003-2004 10,59,065
2004-2005 18,250
2005-2006 15,63,095
2006-2007 22,15,810
2007-2008 17,53,500
2008-2009 5,82,500
2009-2010 8,96,600
2010-2011 18,22,584
2011-2012 2,92,250
2012-2013 7,90,328
2013-2014 24,07,977
2014-2015 2,56,19,517
2015-2016 2,34,48,058
2016-2017 3,92,02,961
2017-18 2,32,65,094
വിവിധ െസ�നിെല �ൻ�ർ 2011-
12 �തൽ 2017-18 വെര 4,45,225

ആെക 12,59,18,079

േജായി�് ഡയറ�ർ
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�്.


