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രജി�ാർ
േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല
തി�വന��രം

സർ,

വിഷയം: േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2015-16 സാ��ിക
വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അയ��ത് - സംബ�ി�്.

     1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ�� �കാര�ം 2015-
െല േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല ആ�് 53-ാം വ��് �കാര�ം
�റെ��വി�� േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല�െട 2015-16
സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി
ഇേതാെടാ�ം അയ��.

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

വിശ��തേയാെട,

.

േജായി�് ഡയറ�ർ
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ഓഡി�ിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��െട േപര് വിവരം

�ീമതി.സാല� ബേസലിേയാസ്
േജായി�് ഡയറ�ർ

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, േകരള സർവകലാശാല ഓഡി�്

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

�മ
നം.

ഓഡി�് നിർ�ഹി� ഉേദ�ാഗ��െട
േപര്

ഉേദ�ാഗേ�ര്

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

2. �ീമതി.ച��ഭ.സി ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�)

3. �ീ.�ഹ�ദ് സലിം.എം ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�)

4. �ീമതി.ശാരി.ജി
അസി��് ഓഡി�്
ഓഫീസർ

5. �ീമതി.ആശ.�ി.ആർ
അസി��് ഓഡി�്
ഓഫീസർ

6. �ീമതി.സൗമ�.എസ്.ജി
അസി��് ഓഡി�്
ഓഫീസർ

7. �ീ.രാജൻ.വി.ഡി സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

ഓഡി�് തീയതി -

18.06.2018 �തൽ 23.06.2018 വെര

16.07.2018 �തൽ 21.07.2018 വെര

25.10.2018 �തൽ 31.10.2018 വെര

16.05.2019 �തൽ 25.05.2019 വെര

നിർ�ഹണാധികാരികൾ (2015-16)

ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.��റിയ.പി.ഐസക് (01.04.2015 �തൽ 31.03.2016 വെര)

േ�ാ ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.അ�ൾ റ�ാൻ (01.04.2015 �തൽ 31.03.2016 വെര)



രജി�ാർ
േഡാ.ജി.പി.പ��മാർ (01.04.2015 �തൽ 31.03.2016 വെര)
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ആ�ഖം
     എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല,

സം�ാന�ിെ� സാേ�തിക ശാ� സംബ�മായ നയ �പീകരണ�ി�ം

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ണ�ി�ം േന�ത�ം നൽ�ക എ�

ല��േ�ാെട 2014 െമയ് 21-ന് �ാപിതമായ േ��് �ണിേവ�ി�ിയാണ്. 2014

െമയ് മാസ�ിൽ �റെ��വി� 17-ാം ന�ർ ഓർഡിനൻസി�െടയാണ്

സർ�കലാശാല�െട �പീകരണം സാധ�മായത്. എ�ിനീയറിംഗ്

ശാ�സാേ�തിക നിർ�ഹണേമഖലകളിെല ബി�ദ ബി�ദാന�ര

േകാ�ക�െട�ം ഗേവഷണ �വർ�ന��െട�ം അ�ാദമിക നിലവാരം

ഉയർ�ിെ�ാ� വ��തിനാണ് സർ�കലാശാല ഊ�ൽ നൽ��ത്.

സാേ�തിക ശാ��ിൽ ഗേവഷണാഭി�ചി വർ�ി�ി��തി�ം �തന

േമഖലകളിൽ സാേ�തിക വിദഗ്ധെര ��ി��തി�മാണ് സർ�കലാശാല

ല��മി��ത്. അതി�േവ�ി സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി��

േകാേള�കെള “െസേ��് ഓഫ് എ�ലൻസ് ” ആ��തി��

മാർ�നിർേ�ശ��ം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല നൽകിവ���്.

േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി എം.െടക്

േ�ാ�ാ�കൾ�ായി ��ർ സ�യംഭരണം എ� �തന ആശയം

നട�ാ�ിയി��്. 2014 െസ�ംബർ �തൽ �വർ�നമാരംഭി� സർ�കലാശാല,

അഫിലിേയഷ�ം േബാധന�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം �ാ�ഖ�ം നൽകി

�ർ�മാ�ം ഇ-�ാ�്േഫാം പ�ാ�ല�ിൽ മികവാർ� രീതിയിൽ

�വർ�ി�വ��. േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല ആ�ിന്

31.08.2015-ന് ഗവർണ�െട അ�മതി ലഭി�ക�ം 31.08.2015-െല 8558/

െലഗ്.ജി.2/2014/നിയമം- ന�ർ ഗസ�ി�െട വി�ാപനം �റെ��വി�ക�ം

െച�ി��്.

. .    .23.04.2016-െല സ.ഉ.(സാധ) ന�ർ 3780/16 �കാരം സർ�കലാശാല�െട



ഓഡി�് നിർ�ഹണ�ിനായി േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന

�മതലെ���ി. േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��െട 27.02.2018-െല

െക.എസ്.എ 2269/എ�ാ. (എസ്. എസ് ) / 2018-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �േഖന

േകരള സർ�കലാശാല ഓഡി�് േജായി�് ഡയറ�െറ എ.പി.െജ അ�ൾകലാം

സാേ�തിക ശാ�സർ�കലാശാല ഓഡി�് നിർ�ഹണ�ിന് �മതലെ���ി.

േമൽ ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് 2015-16 വർഷെ� ഓഡി�്

റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത്.  ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അഭാവ�ിൽ

ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��് േഫം ത�ാറാ�ിയ വാർഷിക കണ�ക�െട

അടി�ാന�ിലാണ് ഓഡി�് നിർ�ഹി�ി��ത്.

     സർവകലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ, േക�

സർ�ാർ, �.ജി.സി, മ�് ഏജൻസികൾ എ�ിവയിൽ നി�് ധനസഹായം

ലഭി�തിെ� കണ�കൾ, തനത് വ�മാനം അ�ൗ�കളിൽ ഒ��ിയത്,

പിൻവലി�ൽ എ�ിവ പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി, �സ� ഓഡി�്

നിരീ�ണ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. www.aims.ksad.kerala.gov.in/aims എ�

െവബ് േപാർ�ൽ സ�ർശി�് �ാപന�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�� User name,

Password എ�ിവയി�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.

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

�മ നം. ഭാഗം വിഷയം

1 ഭാഗം 1 െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം 2 വരവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

3 ഭാഗം 3 െചലവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

4 ഭാഗം 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

….……
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ഉ�ട�ം

�മ

നം.
വിഷയം ഖ�ിക

േപജ്
നം

1
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േകാേള�കൾ

1-1 13

2
അഫിലിേയഷൻ അ�വദി��തിന് �ൻപ്
അപാകതകൾ ഇെ��് ഉറ�് വ��ണം

1-2 15

3 ക�ാഷ് ��് പരിപാലനം 1-3 16
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4-2 70

34 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം 4-3 70
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�്
െച�തി��� േകാേളജുകൾ

    സാേ�തിക സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് അധ�ായം VIII, െസ�ൻ 59-ൽ

വ�വ� െച��� �കാരം ഫാ�ൽ�ി�െട ലഭ�ത, ഭരണസംവിധാനം,

അടി�ാനസൗകര�ം എ�ിവ ഉൾെ�െട ഓർഡിനൻസിെല മാനദ��ൾ

പാലി�� േകരള സർ�ാരിെ��ം, സർ�ാർ നിയ�ിത സംഘ��െട�ം,

സ�കാര� എയ്ഡ�ം, സ�കാര� അൺ എയ്ഡ�ം ആയ സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ

ഏജൻസിക�െട�ം ഉടമ�തയി�ളള എൻജിനിയറിംഗ് േകാേള�ക�ം

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം നൽ�� �ാപന��ം േകരള സാേ�തിക

സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�ാ��താണ്. അ�കാരം എ.പി.െജ

അ�ൾ കലാം ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ 2015-16 വർഷം

154 എൻജിനിയറിംഗ് േകാേള�കൾ അഫിലിേയ�് െച�ി��്. അവ�െട

വിവരം �വെട േചർ��.

...



�ൻപ് അഫിലിേയ�് െച�ി�� സർ�കലാശാല

േകരള

സർവകലാശാല

േകാഴിേ�ാട്

സർവകലാശാല

മഹാ� ഗാ�ി

സർവകലാശാല
�സാ�്

ക�ർ

സർവകലാശാല
ആെക

ഗവ.േകാേള�കൾ 2 3 2 0 2 9

ഗവ.എയ്ഡഡ്

േകാേള�കൾ
1 1 1 0 0 3

IHRD

േകാേള�കൾ
0 0 0 9 0 9

KSRTC

േകാേള�കൾ
1 0 0 0 0 1

CAPE

േകാേള�കൾ
0 0 0 8 0 8

CCEK

േകാേള�കൾ
0 0 0 1 0 1

LBS

േകാേള�കൾ
1 0 0 0 1 2

ൈ�വ�്

േകാേള�കൾ
36 31 39 5 8 119

ഗവ.െസൽഫ്

ഫിനാൻസിംഗ്
2

ആെക 41 35 42 23 11 154

    

….



1-2   അഫിലിേയഷൻ അനുവദി�ു�തി� മുൻ�
അപാകതകൾ ഇെല��് ഉറ�് വരു�ണം

     േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ

അ�വദി���മായി ബ�െ��് േകാേള�കൾ പാലിേ�� വ�വ�

സംബ�ി�് ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�് അധ�ായം-8 െസ�ൻ

60-ൽ �തിപാദി���്. േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ

അ�വദി���മായി ബ�െ��് െക�ി�/എ/456/15-ാം ന�ർ

േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം സർ�കലാശാല അേപ�കൾ �ണി�ക�ം

അേപ� സമർ�ി�ി�� േകാേള�കളിൽ നി�ം ലഭ�മായ േഡ� പരിേശാധി�്

154 േകാേള�കൾ�് 15.05.2015-ൽ െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ

അ�വദി�ി��്. അഫിലിേയഷ�േവ�ി അേപ� സമർ�ി� േകാേള�കളിൽ

സർ�ാർ നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 2 േകാേള�കൾ�്

അഫിലിേയഷൻ നിരസി�. പി.എ അസീസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,

െ�ാവിഡൻസ് േകാേളജ് എ�ിവയാണ് അഫിലിേയഷൻ നിേഷധി�െ��

േകാേള�കൾ. െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ അ�വദി� േകാേള�കളിൽ

പരിേശാധന�ായി ഫാ�ൽ�ി െമ�ർമാ�െട 2 േപരട�ിയ ഒ� ടീം

�പീകരി�ക�ം 21.05.2015 �തൽ 16.06.2015 വെര ഓേരാ േകാേള�കളി�ം

നട� ഭൗതിക പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം

െച�. Expert Visiting Committee സമർ�ി� റിേ�ാർ�് (EVC Report)

��പരിേശാധന നട�ി, അപാകതകൾ കെ��ിയ േകാേള�കൾ�് Show

Cause notice നൽകിയതായി ഫയലിൽ (ഡിഡിഎഫ്എസ് ) (ഫയൽ നം.

െക.�ി.�/എ/456/2015) കാ��. േഷാേകാസ് േനാ�ീസ് ലഭി��

േകാേള�കൾ അ�ീൽ ക�ി�ി ��ാെക ഹാജരാ�ക�ം അ�ീൽ ക�ി�ി



നൽ�� റിേ�ാർ�് അ�സരി�് അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�കേയാ

നിരസി�കേയാ ആണ് െച��ത്. �ടർവിവര�ൾ ലഭ�മ�.

...

അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��് ��യിൽെ�� അപാകത

     ഇവിസി റിേ�ാർ�് �കാരം അഫിലിേയഷൻ അ�വദി� േകാേള�കളിെല

ഭൗതിക സാഹചര��ളിെല അപര�ാ�ത സംബ�ി�് പരാതി ഉയർ�വ��

സാഹചര�ം ഉ�ായി��്. ഉദാ:െക.ആർ.ഗൗരിയ� േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗിൽ ഭൗതിക സാഹചര���െട അപര�ാ�ത സംബ�ി�്

03.10.2015ൽ പി�ിഎ സമർ�ി� പരാതി ഇതിെനാ� ഉദാഹരണമാണ്.

ഇ�സംബ�ി�് െക.�ി.�/എ/1345/2015-ാം ന�ർ ഫയലിൽ േമൽ

�ടർനടപടികൾ ലഭ�മ�. ഇ��ടാെത െക.എം.സി.�ി േകാേളജ് ഓഫ്

ബിസിനസ് �ഡീസിെ� അനധി�ത െക�ിടനിർ�ാണം, ഭൗതിക

സാഹചര���െട അപര�ാ�ത എ�ിവ സംബ�ി�് േകാേളജിെല 2 എംബിഎ

വിദ�ാർ�ികൾ ഗവർണർ�് പരാതി സമർ�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

18.11.2015 GSA-5302/15-◌ാം ന�രായി റിേ�ാർ�് േതടിയി��്. ഇത് സംബ�ി�

െക.�ി.�/എ/1607/2015 ന�ർ ഫയലി�ം �ടർനടപടി വിവരം ലഭ�മ�.

അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�തി�േശഷം ഇ�ര�ിൽ പരാതി��ാ��ത്

സർവകലാശാല�് �ഷണമ�. ആയതിനാൽ ഇവിസി റിേ�ാർ�് �താര��ം

വ���മായിരി��തിന് ��ിേ���ം അ�ീൽ ക�ി�ി ��ാെക

ഹാജരാ�� േകാേള�ക�െട അേപ�യിൽ തീർ�് കൽ�ി��തിന് ��ായി

��ത േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര��ൾ െമ�െ���ിയി�െ��്

ഉറ�വ��ി അഫിലിേയഷൻ അ�വദിേ��താണ്.

1-3   ക�ാ� ബു�് പരിപാലനം
     േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട ൈദനംദിന വര�ക�ം



െചല�ക�ം കാര��മതേയാെട�ം �താര�തേയാെട�ം നിരീ�ി�ം

വിധ�ിൽ േകരള �ഷറി േകാഡ് വാല�ം I ച�ം 92 വിഭാവനം െച��തിൻ

�കാരം ക�ാഷ്��് പരിപാലി��ി�. സർ�കലാശാല�െട നിലവി�ളള

സിംഗിൾ എൻ�ിയി�ളള അ�ൗ�ിംഗ് ��ിയ ൈകകാര�ം െച��തി�ം

വാർഷിക കണ�ക�െട ത�ാറാ�ലി�ം ഇതര ഏജൻസിെയയാണ്

ആ�യി��ത്. സർ�കലാശാല�െട ധനകാര�വിഭാഗം ധനമാേനജ്െമ�ിെ�

നിര�ര േമാണി�റിംഗ് നട�ക�ം ശരിയായ വിധം ആഭ��ര നിയ�ണ

സംവിധാനം നട�ിൽ വ��ക�ം െചേ��ത് സർ�കലാശാലെയ

സംബ�ി�ിടേ�ാളം അനിവാര� സംഗതിയാണ്. സർ�കലാശാലയിെല

നിലവിെല സാഹചര��ിൽ എ�ാ ആയ-വ�യ സംവിധാന��ം �ർ�മാ�ം

ഡിജി�ൽ സംവിധാന�ി�െടയാണ് നട�വ��ത്. നിലവിൽ ൈദനംദിന

വര�കൾ, െചല�കൾ ഇവ നിരീ�ി��തിേനാ േരഖെ����തിേനാ

സംവിധാന�ൾ ഇ�ാ�ത് അ�ൗ�ിംഗ് ച���െട ലംഘനമായി

വിലയി��ാ��താണ്. ദിവേസന�� വരവ് െചലവ്

പരിേശാധനകൾ�ത�ംവിധം ഡിജി�ൽ േഡാക�െമ�ഡ് ഫയലിംഗ്

സി��ിൽ (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് ) സംവിധാന�ൾ ഏർെ��േ��താണ്.

സർ�കലാശാല�െട ഉ�താധികാര സമിതി�െട അടിയ�ിര ��

ഇ�ാര��ിൽ ഉ�ാകണം.

1-4   വിവിധ രജി�ററുകള�െട പരിപാലനം
1.ആ�ി രജി�ർ പരിപാലനം ��ികരമ�

     ഓേരാ വർഷ�ം ആർ�ി�� വിവിധ�ളായ ആ�ികൾ (ഓഫീസ്

ഉപകരണ�ൾ, േമാേ�ാർ വാഹന�ൾ, ഫർണി�ർ, ക����കൾ- അ�ബ�

ഉപകരണ�ൾ, മ��വ) സംബ�ി�� വ��മായ വിവര�ൾ ആ�ി

രജി�റിൽ േരഖെ���ി�ാ��ി�. ഓേരാ ഉപകരണ�ിെ��ം വില,



വാ�ൽ നട�ിയ തീയതി, �ാനം, വിനിേയാഗ വിവരം, എ.എം.സി

വിശദാംശ�ൾ, േമാഡൽ ന�ർ �ട�ി�� എ�ാ വിശദാംശ��ം

ഉൾെ���ി �മീകരിേ��താണ്. ഓേരാ ഇന�ി��� വാ��കൾ

�േത�കമായി േ�ാഡീകരി�് രജി�റിൽ േരഖെ����കൾ നടേ���ം

�മമായ ഇടേവളകളിൽ ഓഫീസ് േമലധികാരി ആധികാരികമാ�ി

��ിേ���മാണ്.

.

2.സ��് രജി�റിെ� പരിപാലനം

     2015-16 വർഷെ� േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാലയിെല

േകാടതി വ�വഹാര��െട വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ നം.14 �� മ�പടിയിൽ, 34 േക�കൾ 2015-16 വർഷ�ിൽ

നിലവി�െ��ം സ��് രജി�ർ ��ി��ിെ��ം അറിയി�ി��്. ഇത്

സംബ�ി� രജി�ർ ��ി�ാ�തിനാൽ േക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ,

അവ�െട �ടർനടപടി വിവര�ൾ, നിലവിെല അവ�, തീർ�ാ�ിയതിന്

െചലവായ �ക വിവരം എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�. ആയതിനാൽ

േക�ക�െട �ടർനടപടി വിവര�ൾ നിരീ�ി��തി�ം

പരിേശാധി��തി�ം േക�കൾ തീർ�ാ��തി�ം േകസ് വിവര�ൾ

േരഖെ���ി സ��് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.

3. അ�ഷൻ രജി�റിെ� പരിപാലനം

     സർ�കലാശാല 2015-16 വർഷം 36,731�പ ��ക�ൾ വാ��തിനായി

െചല� െച�ി��്. ഇ� �ടാെത വിവിധ �ാപന�ളിൽ നി�ം

ഉപഹാരമാ�ം ��ക�ൾ ലഭി���്. എ�ാൽ �ാപന�ിെല അ�ഷൻ

രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ 2015-16 കാലയളവിൽ വാ�ിയ ��ക��ം

പീരിേയാഡി��ക�ം ഉൾെ���ി�ാ��ി�. ��ക�ൾ ലഭ�മാ�� �റ�്



അ�ഷൻ ന�ർ, വില, മ�് വിശദാംശ�ൾ ഇവ ഉൾെ���ി അെ�ഷൻ

രജി�ർ ��ിേ��താണ്. ��ക��െട േ�ാ�് രജി��ം യഥാർ�

��ക��െട േ�ാ�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസ��്. 2015-16 കാലയളവിൽ

സർ�കലാശാല വാ�ിയ 14 ��ക�ൾ സംബ�ി� േരഖെ����കൾ

രജി�റി�െ��ി�ം ഭൗതിക പരിേശാധന�് 4 എ�ം മാ�േമ

ലഭ�മാ�ിയി��. ഏകേദശം എ�പതിലധികം ��ക�ൾ വ��മായ

േരഖെ����കെളാ�ം നട�ാെത ��ി�ി��്. സർ�കലാശാല�്

ലഭ�മായ�ം അതത് വർഷം വാ�ൽ നട�ിയ�മായ ��ക�ൾ യഥാസമയം

തെ� അ�ഷൻ ന�ർ, �സാധകെ� േപര്, വില എ�ിവ േരഖെ���ി

അ�ഷൻ രജി�ർ �മീകരിേ���ം �ാപന േമധാവി ആധികാരികമാ�ി

��ിേ���മാണ്. ��ക�ൾ �േത�ക ൈല�റി സംവിധാനം

ഏർെ���ി �മീകരിേ��താണ്.

.

        ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ ലഭ�മാ�ാ� ��ക�ൾ അടിയ�ിരമായി

ലഭ�മാ�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. സർ�കലാശാലയിൽ

വിവിധ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി എ�� വിദ�ാർ�ികൾ�ം

അധ�ാപകർ�ം നിലവിൽ ഉ� ��ക േശഖരം ഉപ��മാ�ം വിധ�ിൽ ഒ�

റഫറൻസ് ൈല�റി എ� നില�് സംവിധാന�ൾ ഏർെ���� കാര�ം

ഭരണ നിർ�ഹണ വിഭാഗ�ൾ പരിഗണിേ��താണ്.

1-5   േലാ� ബു�് - പരിപാലനം തൃ�തികരമല�
     േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാലയിെല ഔേദ�ാഗിക

വാഹന�ളായ KL01-BS- 7224 ന�ർ ഇേ�ാവ, KL01-BS-7345 ഇേ�ാവ എ�ീ

2 വാഹന��െട േലാഗ്��് പരിേശാധി�തിൽ, 13.11.1970െല ജി.ഒ

(പി)നം.803/70-ൽ നിർേ�ശി�� �കാരം വാർഷിക ഇ�ന�മത



പരിേശാധന നട�ിയതായി കാ��ി�. േലാഗ്��ിൽ

േമാേ�ാർവാഹനവ��ിെല �മത�� ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ�് ൈമേലജ്

സർ�ിഫി��് സാ��െ���ിയി�ി�. െവഹി�ിൾ ഹി�റി ��്

��ി��ി�. വാഹനെ� സംബ�ി� എ�ാ വിശദാംശ��ം

േലാഗ്��ിൽ േരഖെ��േ��താണ് (റി�യർ & റീേ�സ് െമ�് ഉൾെ�െട).

വാർഷിക ഇ�ന�മത പരിേശാധന േമാേ�ാർവാഹനവ��ിെല

ഉേദ�ാഗ�െരെ�ാ�് എ�ാ വർഷ�ം നടേ���ം, ഉപേയാഗം സംബ�ി�

സർ�ിഫി��് രജി�റിൽ പതിേ���മാണ്.

1-6   ആഭ��ര നിയ��ണ സംവിധാനം
     �ൈല 2014-ൽ �ാപിതമായ എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തിക ശാ�

സർ�കലാശാല �വർ�ന�ിെ� �ാരംഭദശയിലാണ്. അതിനാൽ തെ�

സർ�കലാശാല�െട ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാന�ൾ വളെര ��തൽ

െമ�െ�േട���്. സർ�കലാശാല�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിനായി

�ാ���് �പീകരി�ി�ി�. 2015-െല 17-ാം ആ�് അധ�ായം III െസ�ൻ 12

വിഭാവനം െച�ംവിധ�� എ�ാ അധികാര�ാന��െട�ം നിയമനം

നിർ�ഹി�ി�ി�. സർ�കലാശാല�് സ��മായി അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ

�പീകരി�ി�ി�. �ാപന�ിെല വാർഷിക കണ�ക�ം ക�ാഷ് ��്

(േസാ�് െവയർ േബസ്ഡ് ) പരിപാലന�ം �റം കരാർ വ�വ�യിൽ

നിർ�ഹി�� �ിതി��്. ഇതിനാൽ തെ� സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�്

ധനവിനിേയാഗ സംബ�മായ കാര��ളിൽ വ��ത ഇ�ാ� �ിതിയാണ്.

അഫിലിേയ�് െച�ി�� 154 േകാേള�കളിൽ നി�� അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്,

പരീ�ാ ഫീസ്, ഇതര ഫീ�കൾ ഇവയി�െട�� വരവ്, ഭരണപരമാ�ം

അ�ാദമികപരമാ�ം ഉ�ാ�� െചലവ്, �ൻ��കൾ നൽകൽ – �മീകരണം

എ�ിവ�െട േമാണി�റിംഗ് നിർ�ഹി��തി�� യാെതാ� �മീകരണ�ം



ഏർെ���ിയി�ി�. സമ�മായ ധനമാേനജ്െമ�് വിംഗ് �പീകരിേ����്.

എം.െടക് ���കൾ �വർ�ി��തിനായി നൽ�� ഇം��് �ക

വിനിേയാഗം, അ�ാദമിക് ഓഡി�മായി ബ�െ�� �ക വിനിേയാഗം എ�ിവ

ഫല�ദമായി പരിേശാധി�് �മീകരണം/സാ�കരണം നൽ��തിേല�്

ആഭ��ര ഓഡി�് �മീകരണ�ൾ ഇ�. ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്

സംവിധാന�ി�െട�� ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഉചിതെമ�ി�ം പരിശീലനം

സി�ി� ജീവന�ാ�െട അഭാവം ഡിജി�ൽ �മീകരണ�ൾ�് ശരിയായ ദിശ

ലഭ�മാകാ� �ിതിയാണ് ��ി��ത്. നിലവിൽ ഒ� ഫയൽ ന�രിൽ

തെ� വ�ത�� സ�ഭാവ�� ഫയ�കൾ അപ് േലാഡ് െച�വ���്. ഇത്

പരിേശാധന�െട �ടർ��ം സമ�ത�ം ��ത�ം ഉറ�ാ��തിന് വിഘാതം

��ി���്. മതിയായ ജീവന�ാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിെ�ാ�്

സാേ�തിക രംഗ�് ആവശ�പരിശീലനം നൽകി സർ�കലാശാല�െട

ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാനം �സ�മാ��തിേല�് സർ�കലാശാല

അധികാരികൾ �� െച�േ����്.

1-7   സർവകലാശാല അ�ൗ�്�
ത�ാറാ�ു�തും ഓഡി�് നട�ു�തും ഒേര
�ാപനം

    േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല ആ�്, െസ�ൻ 51 �കാരം ഓേരാ

സാ��ിക വർഷേ��ം ബഡ്ജ�് എ�ിേമ�കൾ

ധനവിവരപ�ികേയാെടാ�ം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ത�ാറാേ��താണ്.

െസ�ൻ 53 �കാര�ം വാർഷിക കണ�കൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറാണ്

ത�ാറാേ��ത്. അേതാെടാ�ം സർവകലാശാല�െട കണ�കൾ

സർവകലാശാല�െട കാര��ളിൽ ത�രര�ാ� ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��മാ�െട

േഫ�കളിൽ നി�ം േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�് നിയമി�� ഓഡി�ർമാരാൽ



ഓഡി�് െചേ��താെണ�ം വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ 2015-16 വർഷം

സാേ�തിക സർവകലാശാലയിൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസേറാ, അേ�ഹ�ിെ�

കീഴിൽ ഒ� അ�ൗ�്സ് വിഭാഗേമാ �വർ�നമാരംഭി�ി��ി�.

ആയതിനാൽ വാർഷിക അ�ൗ�്സ് ത�ാറാ��തി�ം ചാർേ�ർഡ്

അ�ൗ��ിെന ഏൽ�ി�കയാണ് െച�ത്. എ�ാൽ അ�ൗ�്സ്

ത�ാറാ�ിയ അേത ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��് േഫമിെന തെ� ��ത

കണ�ക�െട ഓഡി�ം ഏൽ�ി� നടപടി ഉചിതമ�. ആയതിനാൽ തെ�

സർവകലാശാല�െട ധനകാര�നില സംബ�ി�് വ��മായ റിേ�ാർേ�ാ

വിവര�േളാ സർവകലാശാലയിൽ ലഭ�മ�. സർവകലാശാല ജീവന�ാർ�്

ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��് ത�ാറാ�ിയ അ�ൗ�്സിെല വരവ് െചല�കെള

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�. ഒ� �ാപന�ിെല ഇേ�ണൽ

ഓഡി�് െകാ�േ�ശി�� �േയാജനം സർവകലാശാല�് ലഭ�മാ��ി�.

സർവകലാശാല�െട 2015-16 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് ത�ാറാ��തി�ം

ഓഡി�് നട��തി�മായി അ�ഹാം േജ�ബ് & ക�നി എ� ചാർേ�ർഡ്

അ�ൗ��് �ാപന�ിന് 3,45,000 �പയാണ് നൽകിയത്.

വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ��ത ആ�വൽ അ�ൗ�്സിെല

കണ�ക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�് ഉറ�വ���തിന് ഓഡി�ിന്

സാധി�ി�ി�.

         വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ�ിയ �ാപനം തെ�യാണ് ഇേ�ണൽ

ഓഡി�ം നിർവഹി�ിരി��ത്. ഇ�കാരം ത�ാറാ�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ

നി�ം �ാപനെ� �റി�് സമ��ം ആധികാരിക�ം ആയ ഒ� ചി�ം

ലഭി��ത�.

1-8   വാർഷിക കണ�ുകളിെല അപാകതകൾ
     േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല നിയമം െസ�ൻ 53-ൽ



നിർ�ാഹകസമിതി�െട നിർേ�ശ�കാരം വാർഷിക കണ�കൾ ഫിനാൻസ്

ഓഫീസർ ത�ാറാ��തിനാണ് നിർേ�ശി�ിരി��ത്. എ�ാൽ 2015-16

സാ��ികവർഷം ഫിനാൻസ് ഓഫീസെറ നിയമി�ി�ി�. സർവകലാശാല�െട

കണ�കൾ ത�ാറാ��തിനായി �സ�മായ ഫിനാൻസ് അ�ൗ�്സ്

വിഭാഗ�േളാ െചല�കൾ സർ�ാർ മാനദ��ൾ�് അ��തമായാേണാ

നട��ത് എ�് പരിേശാധി��തിേല�ായി ആഭ��ര ഓഡി�് വിഭാഗം

ജീവന�ാേരാ നിലവിലി�. 2015-16-െല വാർഷികകണ�കൾ

പരിേശാധി��തിേല�ായി സാ��െ���ിയ രജി��ക�െട അഭാവ�ിൽ

അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയറി�െട ത�ാറാ�ിയ േരഖകളാണ്

ഹാജരാ�ിയി��ത്. �ാപന�മായി ബ�മി�ാെത വാർഷിക കണ�കൾ

ത�ാറാ�െ���തിനാൽ അപാകതകൾ കാ���്. വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��.

1. നീ�ിയി��് �കയിൽ വ�ത�ാസം

ബാ�് അ�ൗ�് നീ�ിയി��ിെല വ�ത�ാസം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

അ�ൗ�്
നം

വാർഷിക കണ�ിൽ
േരഖെ���ിയിരി��

നീ�ിയി��് (₹)

പാസ് ��്
�കാര��

നീ�ിയി��് (₹)
1 67314392766 41128273 40356873
2 67347168383 1767541 1747541

.



2. വരവിന�ളിെല വ�ത�ാസം

സർവകലാശാല�െട വരവ് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ൾ�് (നം 7 തീയതി 20.06.2018, നം.3 തീയതി 29.10.2018)

ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�െട അടി�ാന�ി�� വര�ം വാർഷിക കണ�്

�കാര�� വര�ം െപാ��െ���ി�.

�മ
നം. ഇനം

വാർഷിക കണ�ിൽ
േരഖെ���ിയിരി��

വരവ് (₹)
വരവ് (₹)

1 അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 45400000 45650000

2. അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് 41213750 43738000

3. എ�ാം ഫീസ് 130179850 175343400

4. റീവാല�േവഷൻ ഫീസ് 18264000 30072000

5.
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

�ടി�ിക
2521250 17000

6. െ�യിനിംഗ് ഫീസ് 7150000 7100000

3. െചലവിെല വ�ത�ാസം

െലഡ്ജർ �കാരം അ�ാഡമിക് ഓഡി�ിെ� ആെക െചലവ് 1764311/-

�പയാണ്. ബാ�് അ�ൗ�് ന�രിെല അപാകതകൾ കാരണം 84045/-�പ

തിരിെക വ�ി��്. എ�ാൽ തിരിെക വ� �ക ബാധ�തയായി

േരഖെ���ാെത ആെക െചലവ് 1680266/- എ�് വാർഷിക കണ�ിൽ

േരഖെ���ിയിരി��.

    ധനവിനിേയാഗം സംബ�ി�് കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന്

ജീവന�ാർ�് ആവശ�മായ പരിശീലനം നൽകി ഫിനാൻസ് , അ�ൗ�്സ്

വിഭാഗ�ൾ �പീകരിേ��താണ്. വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��ത്



ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��് ആയതിനാൽ കണ�കളിെല വ�ത�ാസം

വിശദീകരി��തിന് സർ�കലാശാല�് സാധി��ി�.

1-9   സർ�കലാശാല ജീവന�ാരുെട അഭാവം-
സുഗമമായ �പവർ�ന�ിനു തട�ം

     സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല ആ�് െസ�ൻ 12 �കാരം വ�വ�

െച�ി�� സർ�കലാശാല ഉേദ�ാഗ�രിൽ ൈവസ് ചാൻസലർ, േ�ാ ൈവസ്

ചാൻസലർ, രജി�ാർ എ�ിവർ മാ�മാണ് �ിര ഉേദ�ാഗ�രായി 2015-16

വർഷം സർ�കലാശാലയി��ായി��ത്. 01.06.2015 �തൽ െഡപ�േ�ഷൻ

വ�വ�യിൽ പരീ�ാ കൺേ�ാള�െട േസവനം സർ�കലാശാല�്

ലഭ�മായി��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല അ�ൗ�്സ്/ഫിനാൻസ്

സംബ�മായ കാര���െട േമൽേനാ��ിന് അവശ�ം േവ� ഫിനാൻസ്

ഓഫീസർ ത�ികയിൽ 2015-16 വർഷ�ം നിയമനം നട�ി��ി�. �ടാെത

സർ�കലാശാല�െട െഹഡ്ക�ാർേ��ിെല ഭരണപരമായ കാര���െട

നട�ി�ിന് േവ�ി 01.01.2016-െല GO (Ms) No.1/2016/H.Edn ഉ�രവ് �കാരം

അ�വദി�ി�� 75 ത�ികകളിൽ െഡപ�േ�ഷൻ വ�വ�യി�ം വർ�്

അേറ�്െമ�് / കരാർ/ ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ം ആയി 17

ജീവന�ാരാണ് 2015-16 വർഷം സർ�കലാശാലയിൽ േസവനമ��ി�ത്.

സർ�കലാശാല�െട �ാരംഭദശയിെല ഭരണപരമായ ഉ�രവാദി��ൾ

നിർ�ഹി��തിനാവശ�മായ ജീവന�ാ�െട അഭാവം സർ�കലാശാലാ

�വർ�ന�െള ബാധി�ി��്. േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ

സംബ�മായ വിഷയ�ൾ, പരീ�, ഫല�ഖ�ാപനം, വിവിധ അ�ാദമിക

�വർ�ന��മായി ബ�െ�� മീ�ിം�കൾ എ�ിവ�െട നട�ി�ം,

ബ�െ�� െചല�ക�ം സമയബ�ിതമാ�ം �താര�മാ�ം ൈകകാര�ം



െച��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് േവ�

നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

...



1-10   DDFS സംവിധാന�ൾ ഫല�പദമായി നട�ിൽ
വരു�ാൻ കഴി�ില� - ജീവന�ാർ�്
പരിശീലന പ�തികൾ ആസൂ�തണം െചേ���
അനിവാര�ം

    േകരള സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ

ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് സംവിധാന�ി�െട നിർ�ഹി�വ��. ഇ-ഗേവണൻസ്

സംവിധാന�ി�െട േപ�ർ രഹിത ഓഫീസ് എ� നിലയിേല��

�വർ�നരീതി അഭിന�നാർഹമാണ്. Phase I, II, III എ�ി�െന സാേ�തിക

സർ�കലാശാലയിെല ഇ-ഗേവണൻസ് സംവിധാനം കാര��മമാംവിധം

അഫിലിേയഷൻ, േഡ� മാേനജ്െമ�്, രജിേ�ഷൻ, അ�ാദമിക്, പരീ�ാ

സംവിധാനം, ഫല�ഖ�ാപനം �ട�ിയ അവശ�േമഖലകളിൽ േവ��

ഉപേഭാ�സൗ�ദ രീതിയിൽ സാേ�തികത�ം ൈകവരി�ി��്. നിലവിെല

സാഹചര��ിൽ സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് ഫല�ദമായ രീതിയിൽ

DDFS ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഉപേയാഗി��തിേനാ ഇ-ഗേവണൻസ്

വിഭാവനം െച� �വർ�ന�ിൽ ഇടെപ��തിേനാ പര�ാ�മായ രീതിയി��

യാെതാ� പരിശീലന�ം നൽകിയി�ി�. Keltron �പകൽപന െച�

െമാഡ��കളിേ�ൽ സർ�കലാശാലയിെല �ിരം ജീവന�ാർ�് അത�ാവശ�

സാേ�തിക പരി�ാനം ഉറ�ാ��തി�െട മാ�േമ

ദീർഘവീ�ണേ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ സാധ�മാ���. നിലവി��

അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ, േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, �ഷറിേകാഡ്

�ട�ിയവ വിഭാവനം െച��വിധ�ി�� അടിയ�ിര �മീകരണ�ൾ ഇ-

ഗേവണൻസ് സംവിധാന�ിൽ ഉൾെ��േ����്.

േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭം �തൽ�തെ� (DDFS)

ഡിജി�ൽ േഡാക�െമ�് ഫയലിംഗ് സി��ി�െടയാണ് ഫയ�കൾ



ൈകകാര�ം െച��ത്. എ�ാൽ ��ത സി��ിൽ ഓഡി�്

പരിേശാധന�ാവശ�മായ �ാപനെ� സംബ�ി� അവശ�ം ഫയ�കൾ/

വിവര��െട സം�ഹം/റി�ാർ�കൾ/വിവിധ റിേ�ാർ�കൾ എ�ിവ ലഭ�മ�.

ഡിഡിഎഫ്എസിൽ ലഭി� ഫയ�കളിൽ�െ� മി� ഫയ�ക�െട�ം

�ടർനടപടി വിവര�ൾ ലഭ�മ�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
ഫയൽ നം. വിഷയം റിമാർ�്

1 KTU/A/1036/2015

ബി.െടക് ഈവനിംഗ് േകാ�ിന്
അഫിലിേയഷൻ
അ�വദി��ത് സംബ�ി�
പരാതി

�ടർനടപടി
വിവരം
ലഭ�മ�

2 KTU/pvd55/2015

എഐസി�ിഇ, ന�ഡൽഹിയിൽ
22.11.2015ന് നട� �ഡി
അ�േല�് ക�ി�ി മീ�ിംഗിൽ
പെ����ത്

�ടർനടപടി
വിവരം
ലഭ�മ�

3 KTU/A/1383/2015

Academic agreement between
Roman University USA and KTU
to develop academic and
educational Co-Operation and
provide mutual understanding
and partnerships between Roman
University and KTU.

�ടർനടപടി
വിവരം
ലഭ�മ�

4 KTU/VC/567/2015

MOU signed between Sapience
consulting a Texas instrument,
University programme partner
India.

�ടർനടപടി
വിവരം
ലഭ�മ�

�ാപന�ിെ� ഒ� വർഷെ� ആ�വൽ അ�ൗ�്സ് �കാര�� െമാ�ം

വരവ് െചല�ക�െട ഫയ�ക�ം ബ�െ�� ഉ�ര�ക�ം െചലവ് വൗ��ക�ം

ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��ി�. ആവർ�ി�് ആവശ�െ��േ�ാൾ

മാ�ം ഫയ�കൾ ഓഡി�് ടീമിന് ' ഓ�ൺ ' ആ��ത് ഓഡി�ിന് വളെര

��ി���ാ���്. ആയതിനാൽ ഡിഡിഎഫ്എസ് സി��ിൽ ആ�വൽ

ഫിനാൻഷ�ൽ േ��്െമ�് �കാര�� എ�ാ വരവ് െചല�ക�െട ഫയ�ക�ം

െചലവ് േരഖക�ം ഓഡി�ിന് പരിേശാധി�വാ�� സൗകര�ം ലഭ�മാേ���ം



ഡിഡിഎഫ്എസിൽ ഫയ�കൾ �ർ�മായി ലഭ�മാ��തി�ം ബ�െ��

വൗ��ക�ം ബി�ക�ം രസീ�ക�ം �ർ�മാ�ം അപ് േലാഡ് െച��തി���

നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. സർവകലാശാല അ�വദി�� �ൻ��കൾ,

ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�കൾ, ഫി�ഡ് അസ�കൾ, പർേ��ക�െട േ�ാ�്,

ക�ിജ�് െചല�കൾ എ�ിവ�് ഡിജി�ൽ സി��ിേലാ മാ�വൽ ആേയാ

രജി�ർ ത�ാറാ�ി ��ിേ���ം ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�്

ലഭ�മാേ���മാണ്.

1-11   സർ�കലാശാല പരീ�ാ സംവിധാനം - ഇ-
സംവിധാന�ിൽ പരിശീലനം ലഭ�മാ�ണം

     സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിെല പരീ�ാ സംവിധാന�ൾ ഇ-

ഗേവണൻസ് െമാഡ�ൾ �കാരമാണ് നിർ�ഹി�േപാ��ത്. KELTRON

വിഭാവനം െച� േസാ�് െവയ�കൾ �േഖന സർ�കലാശാലയിെല

പരീ�ക�െട നട�ി�്, �ല�നിർണയം, �നഃ�ല�നിർ�യം, ഫല�ഖ�ാപനം,

സർ�ിഫി��കൾ നൽകൽ �ട�ി എ�ാ �മീകരണ��ം നിലവിൽ IIITMK

�േഖനയാണ് നിറേവ��ത്. സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് ഇ-

ഗേവണൻസിൽ േവ�� പരിശീലനം നൽേക�ത് പരീ�ാ

സംവിധാന�ിെ� �താര�ത�ം വിശ�ാസ�ത�ം ആവശ�മാണ്.

സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �മതല സമയബ�ിതമായി പരീ�കൾ നട�ി

ഫല�ഖ�ാപനം ��മ� രീതിയിൽ നിർ�ഹി�കയാെണ�ിരിെ�,

സർ�കലാശാലയിൽ മതിയായ ജീവന�ാ�െട േസവനം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ഇ-

സംവിധാന��െട �േയാഗ�മത ഉറ�വ���തിന് സർ�കലാശാല

അധികാരികൾ അടിയ�ിര �� �ലർ�ണം.

1-12   പരീ�ാ നട�ി�ിെല അപാകതകൾ
     APJ അ�ൾ കലാം ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല 21.01.2016ൽ



നട�ിയ I st Semester B Tech Electrical Engineering (EE100) പരീ�യിൽ

ആ�ി�ലിെല രാജധാനി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് & െടേ�ാളജി

നട�ിയ േമാഡൽ പരീ��� േചാദ�േപ�റിൽ നി�് 14

േചാദ����ായി��താ�ളള പരാതിയിേ�ൽ േ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലർ

നൽകിയ റിേ�ാർ�ിൽ 20 േചാദ���� ��ത േചാദ�േപ�റിൽ 14 എ��ം

Rajadhani Institure of Technology Attingal ൽ നട�ിയ േചാദ�േപ�റിൽ

നി�ാെണ�് കെ��ിയി��്. 23.01.2016 ൽ േചർ� എ�ിക��ീവ് ക��ി

തീ�മാന �കാരം േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ�ിയ അ��ാപകരിൽ നി�ം

വിശദീകരണം ലഭ�മാ�വാ�ം േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ�വാ�ളള മാർ�േരഖകൾ

�സി�ീകരി�വാ�ം കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസിെന

�മതലെ���ി. എ�ാൽ െക.ടി.� നട�ിയ ��ത പരീ� റ� െച�കേയാ

�ന:പരീ� നട�കേയാ െച�ി�ി� എ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 11,

തീയതി. 23.07.2018 െ� മ�പടിയായി 28.05.2019ന് അറിയി�ി��്.

വിഷയ�ിേ�ൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�മി�. �ടാെത, എ�ാം ക�ി�ി

മീ�ിംഗ് മിനി�്സ് ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2 ,

തീയതി.19.07.2018). ഒ� സർ�കലാശാല�െട �ധാന

കർ�വ��ളിെലാ�ാണ് �താര�മായ പരീ�ാ നട�ി�്. അതിനാൽതെ�

പരീ�ാ നട�ി�ി��ാ�� അപാകതകൾ സർ�കലാശാല�െട

വിശ�ാസ�ത�് കള�ം ��ി�ം. B Tech(Ist semester) പരീ�ാ

േചാദ�േപ�റി��ായ പാക�ിഴകൾ�് ഉ�രവാദിയായവർെ�തിെര കർശന

നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം േചാദ� േപ��കൾ ത�ാറാ��തി��

മാർ�േരഖ അടിയ�ിരമായി �റെ��വിേ���മാണ്.

1-13   അംഗീകൃത നിര�ിൽ TDS ഈടാ�ിയില� -
െസ�ൻ 194C - IT ആ�� വ�വ�കൾ
പാലി�െ��ില�.



(a). പ�പരസ�ം

േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല 2015-16 വർഷം പ�പരസ�ം

നൽകിയ ഇന�ിൽ ആെക 5,73,956/-�പ െചലവ് െച�ി��്. ടി െചലവ്

�കയിൽ ഇൻകം ടാ�് ആ�് െസ�ൻ 194 C�കാരം 2% TDS

ഈടാേ����്. TDS ഇന�ിൽ ഈടാേ�� 11479/-�പ തൻവർഷം

ഈടാ�ി ഇൻകം ടാ�ിന�ിൽ അടവാ�ാ�ത് െചലവിന�ളിെല �ത�ത

ഉറ�ാ�ം വിധ�� �മീകരണ�ിെ� അഭാവമാണ്. നിയമാ��തം

ഈടാ�വാ�� �ക യഥാസമയം തെ� ഈടാ�ി അട�വ���തിൽ

സർ�കലാശാല�െട ധനകാര�മാേനജ്െമ�് �േത�ക ��

�ലർേ��താണ്.

(b). വാഹനവാടക

വാഹന�ൾ വാടകെ��� ഇന�ിൽ 2015-16 വർഷം നൽകിയ 20,69,452/-

(As per the I & E Statement for 2015-16) �പയിൽ നി�് ഇൻകം ടാ�് ആ�്

െസ�ൻ 194 C വിഭാവനം െച�ം വിധം TDS ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�.

(c ). േഹാ�ി�ാലി�ി ചാർ�കൾ

2015-16 വർഷം ആെക 99,000/-�പ േഹാ�ി�ാലി�ി ചാർ�ിന�ിൽ

െചലവഴി�ി��്. (As per I & E Statements) ടി �കയിൽ നി�ം TDS ഈടാ�ി

ഇൻകം ടാ�് വ��ിൽ അടവാ�ിയി�ി�.

(d). േഡ�ാേബസ് മാേനജ്െമ�്

     2015-16 വർഷം േഡ�ാേബസ് മാേനജ്െമ�് സർ�ീസസ് ഇന�ിൽ

1539444/-�പ െചലവായതിൽ TDS ഇന�ിൽ ഈടാേ�� 2% �ക 30788/-

�പ ഈടാ�ിയി�ി�.

1-14   ഫിനാൻഷ�ൽ മാേന�െമ�� മാന�ൽ
        േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട ഫിനാൻഷ�ൽ



മാേനജ്െമ�് മാന�ൽ ത�ാറാ��തിനായി 13.03.2015-െല സർ�കലാശാല

രജി�ാ�െട KTU/A/327/2015 ഉ�രവിൻ �കാരം സി &എ.ജിയിെല ഒ�

റി�േയർഡ് സീനിയർ ഓഡി�െറ �മതലെ���ക�ം 17.11.2015-െല ഓഫീസ്

ഉ�രവ് ന�ർ KTU/A/327/2015 �േഖന 50,000/-�പ �തിഫലം നൽ�ക�ം

െച�ി��്. സർ�കലാശാല�െട ധനമാേനജ്െമ�് മാന�ൽ സർ�കലാശാല�െട

നിലവി�� ഇലേ�ാണിക് �ാ�്േഫാമിന് അ��പമാേണാ എ�ത്

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയത് സംബ�ിേ�ാ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ത്

സംബ�ിേ�ാ ഉ� വിവര�ൾ ലഭ�മായി�ി�. (ഓഡി�് റിക�സിഷൻ നം.

6/30.10.2018). �ടാെത ��ത മാന�ലിന് സർ�കലാശാല�െട അംഗീ�ത

ഭരണനിർ�ഹണ വിഭാഗ��െട അംഗീകാരം നാളി� വെര ലഭ�മായി�ി�.

…



…………..



…………..



ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
2-1   �ഗാ�� വിനിേയാഗം കാര��മമല�

     േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ�ായി 2015-16

സാ��ിക വർഷം സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം "2203-00-102-97” എ�

െഹ ഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിൽ 18 േകാടി �പ�െട �ാ�ം, എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിെല ഗേവഷണ �വർ�ന��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി

�പീകരി�ി�� CERD (Centre for Engineering Research and Development) െ�

�വർ�ന�ൾ�ായി “2203-00-112-72” എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിൽ 2.2

േകാടി �പ�െട �ാ�ം അ�വദി�ി��്. വിശദവിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ

നം.
ഉ�രവ് ന�ർ /തീയതി

�ാ�് �ക

(�പ)

െഹഡ് ഓഫ്

അ�ൗ�്

1

KTU

GO(Rt)No.1783/2015/H.

Edn dtd 14.07.2015 & GO(Rt)

2012/2015/ H.Edn

dtd.04.08.2015

18,00,00,000 “2203-00-102-97”

2

CERD

GO(Rt) No.1783/2015/ H.Edn

dtd 14.07.2015 & GO(Rt)

2012/2015/H.Edn dtd.04.08.2015

2,20,00,000 “2203-00-112-72”

ആെക 20,20,00,000

2015-16 സാ��ിക വർഷം സർ�ാരിൽ നി�് സർവകലാശാല�ം CERD-�ം



ലഭി� �ാ�ിെ� വിനിേയാഗം സംബ�ി�് നൽകിയ 29.10.2018-െല ഓഡി�്

അേന�ഷണം നം.3-ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാര�� �ാ�് വിനിേയാഗം

�വെട േചർ��.

.
.

�മ
നം. �ാ�് ഇനം ലഭി� �ക

(േകാടിയിൽ)
വിനിേയാഗി�
�ക (േകാടിയിൽ)

വിനിേയാഗ
ശതമാനം

1
2203-00-102-97

േകരള സാേ�തിക
സർവകലാശാല

18.00 2.11 11.72 %

2.
2203-00-112-72

CERD
2.20 1.10 50 %

�ാ�ിന�ിെല അവേശഷി�� �ക �ഷറിയി�ം ബാ�ി�മായി ��ി�ി��്.

……..

    സർവകലാശാല�് ലഭി� �ാ�കൾ 2015-16 സാ��ിക വർഷം

െചലവഴി��തിൽ ജാ�ത�റ��ായി��്. അതാ�വർഷം ലഭി��

�ാ�കൾ �ർ�മാ�ം കാര��മമാ�ം വിനിേയാഗി��തിൽ ��തൽ ��

പതി�ിേ��താണ്.



…..



2-2   സർ�കലാശാലയുെട തന� വരവുകൾ
     സർ�ാരി ൽ നി�് ലഭി�� �ാ�്, വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി

�ാപന�ളിൽ നി�് ലഭി���ം വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം വിവിധ

ഇന�ളിൽ ഈടാ���മായ ഫീ�കൾ ഉൾെ�െട�ളള തനത്

വ�മാനം എ�ിവ േചർ�താണ് സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട

വര�കൾ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ/സാേ�തിക �ാപന�ൾ

അഫിലിേയ�് െച��തിനായി രജിേ�ഷൻ ഫീസ്, അേപ�ാ ഫീസ്,

അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്, �യിനിംഗ് ഫീസ് എ�ിവ �ാപന�ളിൽ

നി�ം ഈടാ��. വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം അ�ിനിേ�ഷൻ

ഫീസ്, എ�ാം ഫീസ്, റീവാല�േവഷൻ ഫീസ്, എ�ിവ�ം ഈടാ��.

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

i) അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്

     സാേ�തിക സർവകലാശാല ഓർഡിനൻസ് ചാപ്�ർ 8,

സ.ഉ.നം.93/2015/H.Edn തീയതി 11.03.2015 എ�ിവ�് അ��തമായി

േകരള സം�ാന�് �വർ�ി�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ/

സാേ�തിക �ാപന�ൾ 2015-16 വർഷം �തൽ സാേ�തിക

സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയഷൻ എ����്. 30.03.2015-െല

ആദ� നിർ�ാഹക സമിതി േയാഗ�ിൽ േകാേള�ക�െട

അഫിലിേയഷൻ സംബ�ി� ഫീസ് നിര�കൾ

അംഗീകരി�ക��ായി.

അഫിലിേയഷൻ രജിേ�ഷനായി എ�ാ �ാപന��ം 5000/-�പ

ഫീസ് ഒ�േ��താണ്.അഫിലിേയഷൻ അേപ� സമർ�ി��

േവളയിൽ സർ�ാർ �ാപന�ൾ ഒഴിെക�� എ�ാ �ാപന��ം

അേപ� ഫീസ് (Processing fees, പരിേശാധന ഫീസ്, LOC



അ�വദി��തി�� ഫീസ് ഉൾെ�െട��വ) ഇന�ിൽ 1,00,000/-

�പ അടവാേ��താണ്. േല�് ഫീസ് 50,000/- �പ �മ��തി�ം

വ�വ���്.

സാേ�തിക സർവകലാശാലയിൽ ��തായി അഫിലിേയഷൻ

എ��� �ാപന��െട നിര�കൾ �വെട പറ�ം �കാരമാണ്.

�ജി - 10 ല�ം

പിജി - 5 ല�ം

�ജി + പിജി - 12 ല�ം

ഏെത�ി�ം സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�െ��ി��

�ാപന�ൾ അ�കാര�� �ാപന�ളിൽ അഫിലിേയഷൻ

�ടേര�തിനാൽ 2015-16 വർഷ�ിൽ ഇള�കൾ അ�വദി�ി��്.

ഇളവ�വദി� േശഷം 2015-16 വർഷം സാേ�തിക

സർവകലാശാലയിൽ അടവാേ�� നിര�കൾ �വെട പറ�ം

�കാരമാണ്.

�ജി - 2.5 ല�ം

പിജി - 2.5 ല�ം

�ജി + പിജി - 3.5 ല�ം

     ഈ നിര�ിൽ 2015-16 സാ��ികവർഷം േകരള സാേ�തിക

ശാ� സർ�കലാശാല�് താെഴ പറ�ം വിധം ഫീസ് ലഭി�ി��്.

രജിേ�ഷൻ ഫീസ് - 8,25,010/-

അേപ�ാ ഫീസ് - 14750000/-

അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് - 454,00,000/-



...



ii)അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

ബി.െടക്, എം.െടക് വിദ�ാർ�ികൾ അ�ിഷൻ സമയ�് 1000/-�പ

�ഡ�് അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് അടവാേ��താണ്. വാർഷിക

കണ��കാരം 2015-16 സാ��ികവർഷം 41213750/- �പ ഈ

ഇന�ിൽ വര��്.

iii)എ�ാം ഫീസ്

ഒ� െസമ�റിന് 500/- �പ�ം തിയറി േപ�ർ ഓേരാ�ി�ം 200/-

�പ�ം േല�് ഫീസ് ആയി 500/-�പ�മാണ് എ�ാം ഫീസിന�ിെല

2015-16 വർഷ�ിെല നിര�്. വാർഷിക കണ��കാരം എ�ാം

ഫീസിന�ിൽ 130179850/-�പ 2015-16 വർഷം ലഭി�ി��്. എ�ാം

ഫീസിന�ിെല �ടി�ികയായ 12275950/- �പ എസ്.സി/എസ്.�ി

വിദ�ാർ�ിക�േടതാണ്. ആയത് ബ�െ�� വ��ിൽ നി�്

ഈടാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

iv)റീവാല�േവഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീസ്

പരീ� േപ��ക�െട റീവാല�േവഷനായി േപ�െറാ�ിന് 500/-�പ

നിര�ിൽ ഫീസ് ഈടാ�ിയി��്. വാർഷിക കണ��കാരം 2015-16

വർഷം ആെക 18264000/-�പ ലഭി�ി��്.

v)�യിനിംഗ് ഫീസ്

എ�ിനീയറിംഗ് സാേ�തിക വിദ��മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ��ം

നവീന ആശയ��ം പഠനസ�ഹ�ിന് ഉപ��മാ�ി കഴി�കൾ

വളർ��തിനായി ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി

ഫാ�ൽ�ികൾ�് െ�യിനിംഗ് നൽ��തിനായി �ാപന�ളിൽ

നി�ം താെഴ പറ�� നിര�ിൽ ഫീസ് ഈടാ���്.



.

….

നാേലാ അതിൽ �റവ് എം.െടക്/ബി.െടക്

ബാ�് ഉ� �ാപന�ൾ
- 50,000/-

നാലിലധിക�ം 8 വെര ബാ�ക��

�ാപന�ൾ
- 1,00,000/-

8 ലധികം എം.െടക്/ബി.െടക് ബാ��

�ാപന�ൾ
- 1,50,000/-

2015-16 സാ��ികവർഷം 71,00,000/-�പ ഈ ഇന�ിൽ

ലഭി�ി��്.

...

വരവ് സം�ഹം

1. രജിേ�ഷൻ ഫീസ് - 8,25,010

2.
അഫിലിേയഷൻ സബ്മിഷൻ

(അേപ�ാ ഫീസ് )
- 1,47,50,000

3. അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് - 454000000/-

4. അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് - 41213750/-

5. എ�ാം ഫീസ് - 130179850/-

6. റീവാല�േവഷൻ ഫീസ് - 18264000/-

7.
ആൻസർ �ിപ്�് േകാ�ി

രജിേ�ഷൻ
- 6,000/-

8. ഫാ�ൽ�ി �യിനിംഗ് ഫീസ് - 71,00,000

….



2-3   �ിരനിേ�പ�ൾ �ടഷറിയിൽ
സൂ�ി�ാവു�താ�.
    

         2015-16 സാ��ിക വർഷം സാേ�തിക സർവകലാശാല

20,80,00,000/- �പ�െട �ിരനിേ�പ�ൾ നട�ിയി��. ഈ

നിേ�പ�െള�ാം തെ� എസ്.ബി.ഐ യിേലാ െഫ   ഡറൽ ബാ�ിേലാ ആണ്

നിേ�പി�ി��ത്. �സ�കാല �ിര നിേ�പ�ളാണ് നട�ിയിരി��ത്.

�ഷറിയിൽ ��ി�� 180 ദിവസ�ിലധികം 1 വർഷ കാലയളവിൽ

താെഴ�� നിേ�പ�ൾ�് G.O(P)156/2015/Fin തീ. 29.04.2015 �േഖന 7.5%

പലിശ ലഭി�മായി��. അടിയ�ിര ആവശ��ളി�ാ�വ 1

വർഷകാലയളവിൽ നിേ�പി�ി�െ��ിൽ 9% പലിശ ലഭി�മായി��.

     വ�മാന വർ�ന�ം ആവശ�കത�ം പരിഗണി�് �സ�കാല

നിേ�പ�േളാ, ദീർഘകാലനിേ�പ�േളാ ആയി �ഷറിയിൽ ��ി��ത്

സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക ഭ�ത�് അ�േയാജ�മാണ്.

2-4   യൂണിേവ�സി�ി �ഗാ��� ക�ീഷൻ (UGC) ,
TEQUIP സാ��ിക സഹായം േകരള സാേ�തിക
സർവകലാശാല��് ലഭി�ു�ില�.

     േകരള സർ�ാരിെ� 2014-െല 17ാംന�ർ ഓർഡിനൻസി�െട �ാപിതമായ

േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാല തി�വന��രം ഗവൺെമ�്

എൻജിനിയറിംഗ് േകാേളജിെ� MBA വിംഗ് െക�ിട�ിലാണ് �വർ�ി�

വ��ത്. സം�ാനെ� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� സർവകലാശാല�െട

േന�ത��ിൽ െകാ� വരിക എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� സാേ�തിക

സർവകലാശാല�് UGC ധനസഹായം ലഭി��ി�. UGC �ൾസ് 3.3 UGC (Fitness

of Technological Universities for Grants),1978 �കാരം അ��ാപന�ി�ം



ഗേവഷണ�ി�ം േവ� ഡി�ാർ�്െമ�കൾ �ാപിതമാേക��ം ആയതിന്

ആവശ�മായ �ാഫ്, െക�ിടം, ഗേവഷണ സാമ�ികൾ, ൈല�റി എ�ിവ�െട

ലഭ�ത സം�ാന സർ�ാർ ഒ��ിയാൽ മാ�േമ �ാ�ി�ളള േയാഗ�ത

സാേ�തിക സർവകലാശാലകൾ ൈകവരി�ക�ള� എ�ം

നി�ർഷി�ിരി��. �ടാെത, സം�ാനെ� എൻജിനിയറിംഗ്

േകാേള�ക�െട മികവിനായി നട�ാ�ി വ�� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ

�ണാഭി��ി പ�തി ( TEQUIP) ധനസഹായം ആയ 12 ല�ം �പ�ം UGC Act

12(B) നിലവാരം ലഭ�മാ�� �റ�് മാ�േമ അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കൾ�്

ലഭ�മാ�ക�ള�. സാേ�തിക സർവകലാശാല�് ഒ� �ിര കാ�സ്

സംവിധാനം ഇ�ാ�തിനാൽ UGC ധനസഹായ�ം അ�കാരം TEQUIP

ധനസഹായ�ം ന�മാ�� വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട

�േത�ക �� �ണി��.

2-5   ഡി.സി.ബി പ�തിക ത�ാറാ�ി
സൂ�ി�ു�ില�

     1996-െല േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് ച�ം 15(1)സി �കാരം

സർവകലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾെ�ാ�ം ഡി.സി.ബി (Demand-

Collection-Balance) പ�ിക തയാറാ�ി സമർ�ിേ��താണ്.

സർവകലാശാല�് ലഭ�മാകാ�� എ�ാ വര�ക�ം �ത�മാ�ം െട�ി�ൽ

�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ വ�ി�േ�ാ എ�് ഉറ�വ���തിേല�ായി പ�ിക

ത�ാറാേ��ത് അനിവാര�മാണ്. 2015-16 സാ��ികവർഷം

അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്, എ�ാം ഫീസ്, െ�യിനിംഗ് ഫീസ് എ�ിവയിൽ

�ടി�ിക നിലവിൽ ഉ�്. �ടി�ികകൾ സത�രമായി പിരിെ����തിേല�്

ഡി.സി.ബി പ�ിക സഹായകമാ�ം. ആയതിനാൽ ഡി.സി.ബി പ�ക

ത�ാറാ�ി ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

.



..



….



ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
3-1   DSIR രജി�േ�ടഷൻ ഇല� – 130725/- രൂപയുെട
അധികെചല�

     എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട ഗേവഷണ

�വർ�ന�ൾ�് സഹായകമാ�ം വിധം തേ�ശീയമായി വികസി�ിെ���

േബസ് എൻഡ് െെഹ െപർേഫാമൻസ് കംപ��ി�് സംവിധാനം സി.ഡാകിൽ

നി�് വാ��തിന് 19.10.2015 െല KTU/Research/1263/2015 �കാരം

അ�മതിയായി.

കംപ��ി�് സംവിധാനം അടി�ാന വില - 996000/-

എെെ�സ് ഡ��ി - 124500/-

െസയിൽസ് ടാ�് (എെെ�സ് ഡ��ി + അടി�ാന വില) x 5% - 56025/-

     ഗേവഷണ �വർ�ന��മായി ബ�െ�� വാ��കൾ�് 23-7-1996-െല

Government Notification No. 51/96-Customs �കാരം എെെ�സ് ഡ��ി ഇളവ്

അ�വദി�ി��്. നി�തി ഇളവ് ലഭ�മാ��തിേല�് Department of Scientific &

Industrial Research ൽ രജി�ർ െച�് സർ�ിഫി��് വാ�ി

��ിേ��താണ്. നി�തി ഇള�കൾ ലഭ�മാകാ�ത് സംബ�ി�

22.06.2018െല ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.െക.�ി.�/8 ന് ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടിയിൽ ��ത കാലയളവിൽ DSIR രജിേ�ഷൻ നിലവിലി�ായി�� എ�്

മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.എെെ�സ് ഡ��ിയിന�ിൽ 1,24,500/-�പ�ം

െസയിൽസ് ടാ�ിന�ിൽ 6225/-�പ�െട�ം (124500x5%) അധികെചലവ്

DSIR രജിേ�ഷൻ ഇ�ാ�തിനാൽ സർവകലാശാല�് ഉ�ായി��്.

...



3-2   സർ�കലാശാലയുെട സാ��ികാധി�ഠിത
തീരുമാന�ൾ - സർ�ാരി�െറ മുൻകൂർ
അംഗീകാരം േനടു�ില�.

.

1. എം.െടക് ��ർ �പീകരണം     

.സർ�കലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം

െമ�െ����തി�േവ�ി എ�ിനീയറിംഗിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ

േകാ�കൾ നട�� േകാേള�കെള ���കളായി തിരി�് സർ�കലാശാല

െറ�േലഷൻസിന് വിേധയമായി അ�ാദമിക സ�യംഭരണാവകാശം

നൽ�ക��ായി. (31.03.2015-െല െക.�ി.�/A/426/2015-◌ാം ന�ർ ഉ�രവ് ).

ഇ�ര�ിൽ പതിന�വെര േകാേള�കൾ േചർ�് ഒ� ��ർ എ� രീതിയിൽ

ആെക 10 ���കൾ െക.�ി.�വി��്. ���കളിെല േകാേളജ്

�ിൻസി�ൽമാെര േചർ�് ഒ� ��ർ െലവൽ �ാേജ��് േ�ാ�ാം ക�ി�ി

(CGPC) �പീകരി�് െസമ�ർ പരീ�കൾ, േ�ഡിംഗ്, ആഭ��ര �ല�നിർ�യം,

േകാ�് �ാൻ, സിലബസ് �ട�ിയ അ�ാദമിക കാര���െട ഉ�രവാദി�ം

ഏൽ�ി�ക�ം െച�ി��്. ഓേരാ CGPC-�ം ഒ� കൺവീന�ം ൈവസ്

ചാൻസിലർ നിയമി�� െചയർമാ�ം ഉ�്. ഇേത �ടർ�് 05.11.2015-െല

KTU/A/426/2015-◌ാം ന�ർ ഉ�ര� �കാരം CGPC കൺവീനർമാരായി

�വർ�ി�� �ിൻസി�ൽമാർ�ം ആ േകാേളജിെല തെ� ഫാ�ൽ�ി ആയ

അസി��് കൺവീനർമാർ�ം അവ�െട അധിക േജാലി�് ഓേരാ

െസമ�റി�ം 10,000/-�പ വീതം റമ�ണേറഷ�ം അ�വദി�ി��്.

സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�്, അധ�ായം II െസ�ൻ 9 (iii) �കാരം

സർ�ാരിെ� �ൻ��ി�� അംഗീകാരം �ടാെത സർ�കലാശാല അതിെ�

ഏെത�ി�ം അധ�ാപകർേ�ാ ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ മ�് ജീവന�ാർേ�ാ



എ�്േ�ഷ�ാ േപെ�േ�ാ സാ��ിക ബാധ�ത�� മ�് ആ��ല��േളാ

ഉൾ�െട, ഏെത�ി�ം �േത�ക ശ�ളേമാ ബ�കേളാ ഏെത�ി�ം

തര�ി�� മ�് അധികേവതനേമാ അ�വദി�വാൻ പാ��ത�.
.

     ആയതിനാൽ േമൽ വിവരി� �കാരം �പീകരി� ��ർ െലവൽ �ാേജ��്

േ�ാ�ാം ക�ി�ി കൺവീനർമാർ�ം അസി��് കൺവീനർമാർ�ം

അ�വദി� റമ�ണേറഷൻ ഉ�രവി� സർ�ാരംഗീകാരം േനേട�താണ്.

2. ഫാ�ൽ�ി െ�യിനിംഗ് പരിപാടി

. സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിെല

അധ�ാപകർ�് നട�� പരിശീലന പരിപാടി�മായി ബ�െ��്

േകാേള�കെള ബി.െടക്/ എം.െടക് ബാ�ക�െട എ��ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ��ായി തരംതിരി�്, പരിശീലന പരിപാടി�് പെ����

േകാേള�കൾ�് 15.06.2015-െല െ�ാസീഡിംഗ്സ് നം. KTU/A/680/2015

�കാരം 50,000/-, 1,00,000/-, 1,50,000/- എ�ി�െന വാർഷിക ഫീസ്

ഏർെ���ക��ായി. അത�സരി�് േമൽ േകാ�ക�� സർ�ാർ

േകാേള�കൾ�ം ��ത ഫീസ് ബാധകമാണ്. സർ�ാർ േകാേള�കൾ�ം

ഫീസ് നിര�് ഏർെ���ിയത് സർ�ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത വ���

തീ�മാനമാണ്. സർ�കലാശാല ആ�ിെല െസ�ൻ 9(v) �കാരം സർ�ാരിന്

�ത��മാേയാ പേരാ�മാേയാ അധിക സാ��ിക ബാധ�ത�് ഇടയാ��,

അഫിലിേയ�് െച�െ�� േകാേള�കെള സംബ�ി��

തീ�മാനെമ���തിന് സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അംഗീകാരം േനേട�തായി��.

3. അ�ാഡമിക് ഓഡി�്

.     .സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�മായി അഫിലിേയ�് െച�

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട പഠന നിലവാര�ം ഭൗതിക സാഹചര���െട



നിലവാര�ം ഉയർ��തിന് ല��മി�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട

അ�ാദമിക് ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് 06.08.2015-െല സർ�ലർ ന�ർ

െക.ടി.�/A/807/2015 �കാരം തീ�മാനി�ക��ായി. അേത �ടർ�്

അ�ാദമിക് ഓഡി�് ടീ�ം , ബി.െടക്, എം.െടക് േകാ�ക�െട എ�്േ�ണൽ

ഓഡി�് നട��തിനായി അ�ാദമിക് ഓഡിേ��ിെ� ഒ� പാന�ം

�പീകരി�ക��ായി. 26.10.2015-െല െക.ടി.�/A/807/2015-◌ാം ന�ർ

ഉ�രവ് �കാരം ഓഡി�ർമാർ�� ഓണേററിയം, �ി.എ, അേ�ാമേഡഷൻ

ചാർ�കൾ എ�ിവ നി�യി�ക��ായി. ആയത് സർ�കലാശാല ആ�്

അധ�ായം II ഖ�ിക 9 (iii) -െല വ�വ��് വി��മാണ്.

.     .സർ�കലാശാല ആ�ിൽ വ�വ� െച�ം �കാരം സർ�കലാശാലയിെല

അധ�ാപക-അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട�ം അഫിലിേയ�് െച�്

േകാേള�ക�െട�ം സാ��ിക കാര��ളിെല��� തീ�മാന�ൾ�്

സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അംഗീകാരം/അ�മതി േന��തിന് ��ിേ��താണ്.

സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ നട�ിലാ�ിയ േമൽ വിവരി� �കാര��

സാ��ിക ആ��ല��ള�വദി� ഉ�ര�കൾ�് സർ�ാർ സാ�കരണം

േന��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-3   അ�ാദമി� ഓഡി�് - േപാരാ�മകൾ
പരിഹരി�് കൂടുതൽ ഫല�പദമാ�ു�തിനു�
നടപടികൾ അത�ാവശ�ം

         അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം േവ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

നൽകിെ�ാ�് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� വർ�ി�ി�ക

അതി�െട സർവകലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിൽ നി�ം വിജയി�ിറ��ത് േയാഗ�രായ എ�ിനീയർമാ�ം

ഗേവഷക�മാെണ�് ഉറ�വ��ക എ�താണ് അ�ാദമിക് ഓഡി�്



െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. സർവകലാശാല നിയമി�� എ�്േ�ണൽ ഓഡി��ം

എ�ാ േകാേള�കളിൽ നി�ം അതാത് �ിൻസി�ൽമാർ െഹഡാ�ം ഓേരാ

ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ നി�ം ഒരാെള വീത�ം ഉൾെ���ിെ�ാ�്

�പീകരി�ി�� ഇേ�ണൽ ഓഡി�് െസ�ം േചർ�താണ് അ�ാദമിക്

ഓഡി�ിെ� ഘടന. ഓേരാ േകാേളജിേല�ം ഇേ�ണൽ ഓഡി�് െസൽ

േകാേളജിെ� അ�ാദമിക് �വർ�നെ� സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി

സർവകലാശാല�െട എ�്േ�ണൽ ഓഡി�ർ�് നൽ��. എ�്േ�ണൽ

ഓഡി�ർ പരിേശാധി� റിേ�ാർ�് �ിൻസി�ൽമാർ�ം സർവകലാശാല�ം

നൽ��. റിേ�ാർ�ിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�്, െറ�ിഫിേ�ഷൻ

റിേ�ാർ�് ഒരാ��കം �ിൻസി�ൽമാർ സർ�കലാശാല�്

നൽകിയിരി�ണെമ�താണ് അ�ാദമിക് മാന�ലിെല വ�വ�.

         അ�ാദമിക് ഓഡി�് മാന�ലിെല വ�വ�യ�സരി�് 06.08.2015-െല

െക.�ി.�/എ/807/2015-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 2015-16 വർഷ�ിൽ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ അ�ാദമിക് ഓഡി�് നട�ാൻ

തീ�മാനി�ക�ം അ�ാദമിക് ഓഡി�ിനായി എ�്േ�ണൽ ഓഡി�ർമാെര

നിയമി��തിന് 19.06.2015-ൽ അേപ� �ണി�ക�ം െച�. 281 അേപ�

ലഭി�തിൽ നി�ം 72 േപെര എ�്േ�ണൽ ഓഡി�ർമാരായി നിയമി�ി��്.

2015-16 വർഷ�ിൽ മാർ�്, ഏ�ിൽ, െമയ് മാസ�ളിലായി ��് തവണ 154

േകാേള�കളിൽ അ�ാദമിക് ഓഡി�് നട�ി. 26.10.2015െല െക.�ി.�/

എ/807/2015-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം അ�ാദമിക് ഓഡി�ർമാ�െട

േഹാണേററിയം, ബ� എ�ിവ നി�യി�. 2015-16 വർഷ�ിൽ അ�ാദമിക്

ഓഡി�ിനായി (േഹാണേററിയം, �ി.എ, ഡി.എ ഇന�ിൽ) 17,64,311/- �പ

െചലവഴി�ി��്.

.



അ�ാദമിക് ഓഡി�മായി ബ�െ��് ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ��

അപാകതകൾ താെഴ�റ��.

1. അ�ാദമിക് ഓഡി�ിനായി േഹാണേററിയം, ബ� എ�ിവ അ�വദി�ത്

േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല ആ�ിെല അധ�ായം II ഖ�ിക 9(i)

(iii) െല വ�വ� പാലി�ി�ി�. സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെതയാണ് �ക

െചലവഴി�ത്.

2. അ�ാദമിക് ഓഡി�ിെ� െചലവ് നട��തിനായി �േത�ക െഹഡ്

അ�വദി�ി�ി�ാ�തിനാൽ എ�ാമിേനഷൻ  ആവശ��ിനായി വകയി��ിയ

െഹഡിൽ നി�മാണ് അ�ാദമിക് ഓഡി�ിന് �ക െചലവഴി�ി��ത്. ആയത്

സർവകലാശാല ആ�് അധ�ായം II ഖ�ിക 9(i) (iv)ന് വി��മാണ്.

3. അ�ാദമിക് ഓഡി�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷ��

മ�പടിയിൽ 2015-16 വർഷ�ിൽ 4 �ാവശ�ം അ�ാദമിക് ഓഡി�്

നട�ിയതാ�ം റിേ�ാർ�് െക�ി� േപാർ�ലിൽ ലഭ�മാെണ�ം ഹാർഡ് േകാ�ി

ലഭ�മെ��ം അറിയി�. എ�ാൽ അ�ാദമിക് ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �ർ�മാ�ം

ലഭ�മ�. വൗ��ക�ം ബി�ക�ം �ർ�മാ�ം അപ് േലാഡ് െച�ാ�തിനാൽ

െചലവിെ� സാ�ത പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ി�ി�.

4. ലഭ�മായ ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല അപാകതകൾ ��ി�ാ�ിയ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ

�ടർ നടപടികൾ ലഭ�മ�. ഉദാഹരണ�ിന് സിഇ�ി വളേ�രി. എ�ാ

േകാേള�കളി�ം ഐഎസി �പീകരി�് അ�ാദമിക് ഓഡി�് മാന�ലിെല

വ�വ� പാലി��താേയാ അ�ാദമിക് ഓഡി�ർ നൽ�� റിേ�ാർ�ിേ�ൽ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് �ിൻസി�ൽമാർ സമയപരിധി��ിൽ നടപടി

സ�ീകരി�് സമർ�ി��താേയാ കാ��ി�. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.9�� മ�പടിയിൽ അ�ാദമിക് ഓഡി�ിനായി

െചലവഴി� �ക�െട വിവരം മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്. അ�ാദമിക്



ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ �ടർനടപടികൾ നിരീ�ി��തി��

സംവിധാനം സർവകലാശാലയിൽ നിലവിലി�ാ�ത് ഇതിെ�െയാ�

േപാരാ�യാണ്. അപാകതകൾ റിേ�ാർ�് െച�� േക�കളിൽ സർവകലാശാല

എ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് അ�ാദമിക് ഓഡി�്

മാന�ലിൽ വ�വ� െച�ാ��ം ഇതിെനാ� കാരണമാണ്.

േമൽ സാഹചര��ിൽ േഹാണേററിയം, ബ� ഇന�ിൽ മാ�ം 17,64,311/-

�പ െചലവഴി�് നട�ിയ അ�ാദമിക് ഓഡി�ിംഗ് എ�േ�ാളം

ഫല�ദമായി എ�് വ��മ�.

േകരള സാേ�തിക സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി��

�ാപന�ൾ അ�ാദമിക് �വർ�ന�ളിൽ മികവിെ� േക��ൾ ആ�ക

എ�താണ് അ�ാദമിക് ഓഡി�ിെ� ഉേ�ശെമ�ിരിെ�, നിലവിെല

അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം അ�ാദമിക് ഓഡി�് മാന�ലിെല

വ�വ�കൾ �ന:പരിേശാധി��തി�ം അ�ാദമിക് ഓഡി�ിെ�

�ടർനടപടികൾ നിരീ�ി��തിന് സംവിധാനം ഏർെ���ി, അ�ാദമിക്

ഓഡി�് ഫല�ദമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-4   CPWD-കരാർ വ�വ�കള�ം �പവൃ�ി
നിർ�ഹണ ഫയലുകള�ം ലഭ�മാ�ിയില�.

     2015 മാർ�് 30-ന് �ടിയ ആദ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട തീ�മാന �കാരം

സി.പി.ഡ��.ഡി-െയ േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട

എ�ിനീയറിംഗ് വർ�ക�െട േ�ാജ�് മാേനജ്െമ�് കൺസൾ��ായി

(അ�ൗ�് നം. EC-001-009) നിയമി�ി��താണ്. 2014-15 �തൽ��

സർ�കലാശാലയിെല നിർ�ാണ ��ിയക�െട �മതല നിർ�ഹി�വ��

CPWD-�െട ���ി ഫയ�കെളാ�ം തെ� സർ�കലാശാലയിൽ

��ി�ി�ി� (ഓഡി�് റിക�സിഷൻ 01/26.10.2018). 2014 െസ�ംബർ �തൽ�്



�വർ�നം ആരംഭി� േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാലയിൽ

�ാരംഭഘ�െമ� നിലയിൽ 4.8 േകാടി �പ�െട ബഡ്ജ�്

അ�മതിേയാെട�ളള നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. ആെക

CPWD�് �ൻ�റായി നൽകിയ 4,89,49,516�പയിൽ 31.03.2016 വെര�ളള

ആെക െചലവ് �ക 86,35,780 �പയാണ്. ���ിക�െട ഫയൽ േരഖകൾ M

��കൾ, വിനിേയാഗ സാ��പ�ം എ�ിവെയാ�ംതെ�

സർവകലാശാലയിൽ ലഭ�മ�ാ� �ിതിയാണ്. ഓഡി�് റിക�സിഷന്

ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം, 31.03.2017 �ാബല��ിൽ �ർ�ീകരി�ി��

���ിക�െട അ�ിമ ബിൽ, വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ഇവ നാളി� വെര

CPWD ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ���ിഫയ�കൾ എം��കൾ സഹിതം ഓഡി�ിന്

ലഭ�മാ�ംവിധ�� �മീകരണ�ൾ ഉറ�ാേ��താണ്.

3-5   �പവൃ�ി പൂർ�ീകരിെ��ിലും
അധികമായി ൈക��ിയ തുക തിരിെക
ഒടു�ിയില�.

     സർവകലാശാല�െട �േവശനകവാടം �തൽ�് സർവകലാശാല ആ�ാന

മ�ിരം വെര നട�ാത ഒ��� (‘PROVIDING AND LAYING PAVER BLOCKS FOR THE

APPROACH ROAD FROM THE ENTRANCE TO MBA BLOCK’) ���ിയിന�ിൽ

(No.56/2014/KTU Dt: 20.12.2015) CPWD�് �ൻ�റായി 18,39,100/-�പ

നൽകിയി��. സർവകലാശാല ലഭ�മാ�ിയ CPWD�െട െചലവ്

േ��്െമ�ിെ�, അടി�ാന�ിൽ �ർ�ീകരി� ടി ���ി�് ആെക

14,75,325 �പ െചലവ് െച�ക�ം 3,63,775�പ നീ�ിയിരി�ായി CPWD

പ�ൽ അവേശഷി�ക�ം െച���്. ��ത ���ി�െട വിനിേയാഗ

വിവര�േളാ, ���ി�െട വിശദാംശ�േളാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ���ി

�ർ�ീകരി� �ിതി�് ബാലൻസ് �ക സാേ�തിക സർവകലാശാല



നിധിയിേല�് അടവ് വ�േ��താണ്. െചലവ് േരഖകൾ (M ��കൾ,

���ി ഫയൽ) ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ �ൻ�ർ �ക 18,39,100�പ�െട െചലവ്

തട��ിൽ വ��.

…….



3-6   െവ� എേണ�ൾ� എ�സാമിേനഷൻ
മാേന�െമ�� സി�ം (WEEMS) – അപാകതകൾ

        APJ അ�ൾ കലാം ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട കീഴിൽ 154

എൻജിനിയറിംഗ് േകാേള�കൾ അഫിലിേയ�് െച�ി��്. േകരള�ിെല

വിവിധ സർവകലാശാലകൾ േനരി�് നട�� 5 എൻജിനിയറിംഗ്

േകാേള�കൾ ഒഴിെക�ളളവ സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട അധികാര

പരിധിയിലാണ്. കാര��മമായി പരീ� നട�വാ�ം എ�ാമിേനഷൻ

കഴി�് ഒരാ��കം ഫലം �ഖ�ാപി�ക എ� ല��േ�ാെട�ം െവബ്

എേണബ്ൾഡ് എ�ാമിേനഷൻ മാേനജ്െമ�് സി�ം എ� സംവിധാനം

സാേ�തിക സർവകലാശാല വിഭാവനം െച�. െവബ് എേണബ്ൾഡ്

സംവിധാന�ി�െട േചാദ��ടലാസ് വിതരണ�ം ഉ�ര�ടലാസ്

�ല�നിർ�യ�ം നട�വാ�ളള േസാ�് െവയർ നിർ�ാണ�ി�ം

നട�ി�ി�മായി ഇ-െട�ർ �േഖന M/s Manipal Technological Limited എ�

�ാപന�ിെ� സഹായം ഉപേയാഗി�വാൻ സാേ�തിക സർവകലാശാല

തീ�മാനി�. എ�ാൽ, നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ പരീ��െട നട�ി�്

അസാ��മാെണ�് M/s Manipal Technological Limited അറിയി�തിനാൽ കരാർ

റ�ാ�ക�ം M/s Merit Trac Services Private Ltd. എ� �ാപനെ�

തിരെ���ക�ം െച�. ��ത �ാപനം എ�ാ എൻജിനിയറിംഗ്

േകാേള�കളി�ം പരീ��െട നട�ി�ിന് സ�ീകരണ�ൾ ഒ��ക�ം

2015-16 വർഷ�ിൽ MBA േകാ�ിെ� ആ� പരീ�കൾ ഓൺൈലനായി

നട�ക�ം െച�

…..



��ത പ�തി�െട നട�ി�ിൽ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കാ��.

1. സർ�ാർ അ�മതിേയാ, അംഗീകാരേമാ ലഭ�മാ�ാെത, CDAC ത�ാറാ�ിയ

െ�ാേ�ാസലിെ� അടി�ാന�ി�ളള േസാ�് െവയർ വികസി�ി��ത്

സംബ�ി�് �ാേയാഗികമായ പഠന��ം ചർ�ക�ം നട�ാെത ഒ� സ�കാര�

ഏജൻസി�് പരീ�ാ നട�ി�ിെ� �മതല നൽകി.

2. M/s Merit Trac Services Private Ltd. എ� �ാപന�ിന് കരാർ ഉട�ടി

ചമ�ാെത�ം െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് �ക ൈക��ാെത�ം പ�തി

നട�ി�ിന് അ�മതി നൽകി.

3. കരാർ ഉട�ടി , െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് �ക എ�ിവ�െട അഭാവ�ി�ം

�ാപന�ിെ� ഹാർഡ് െവയർ സംവിധാന�ൾ േകാേള�കളിൽ

�ാപി�വാൻ അ�വദി�.

4. ഇ-െട�ർ രജി�റിൽ EMD �കകൾ ലഭി�� സംബ�ി� േരഖെ����കൾ

വ��ിയി�ി�.

5. പരീ�ാ നട�ി�ിനായി െട�ർ പരസ�ം (206880 �പ), എ�്േപർ�്

ക�ി�ി െമ�ർമാർ�് നൽകിയ ഓണേററിയം/�ി.എ/ഡി.എ (62678/-�പ),

െട�ർ േഫാമിെ� വാ�് �ക അടവ് (3750/-�പ) എ�ീ ഇന�ിൽ �ക

െചലവഴി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

െചലവ് ഇനം ഉ�രവ് നം, തീയതി �ക

1 െട�ർ പരസ�ം
KTU/P/768/15, 08.09.2015 105280

KTU/P/768/15, 09.07.2015 101600

2 െട�ർ േഫാമിെ� വാ�് KTU/P/768/15, 29.03.2016 3750

3.
എ�്െപർ�് ക�ി�ി െമ�ർമാർ�്
നൽകിയ �ി.എ/ ഡി.എ/
ഓണേററിയം

KTU/P/768/15, 12.08.2015 6000

KTU/P/768/15, 12.08.2015 13726

KTU/P/768/2015,
22.08.2015

42952



         എ�ാൽ, െവബ് എേണബ്ൾഡ് സംവിധാന�ി�െട എ�ാം

നട���ം സ�കാര� ഏജൻസി�െട േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി���ം

സംബ�ി� വിഷയ�ിൽ സർ�ാർ തീ�മാന�കാരം സാേ�തിക

സർവകലാശാല സ��മാേയാ, ഗവൺെമ�്/മ�് സർ�ാർ ഏജൻസിക�െട

സഹായേ�ാെടേയാ പരീ�ാ നട�ി�ിന് ഒ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�്

എ�േ���ം ആയ� വെര പര�രാഗത രീതിയി�ളള പരീ�ാ സംവിധാനം

�ടേര�താെണ�ം നിർേ�ശി�കയാ��ായത്.

��ത വിഷയം സംബ�ി�് 21.07.2018-ന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.

6ന് മ�പടി സമർ�ി�ി�ി�.

3-7   ഇപിഎ� വിഹിതം പരിധിയിൽ
അധികരി�് അടവാ�ിയ� സർവകലാശാല��്
അധികബാധ�ത

    1952-െല ഇപിഎഫ് നിയമ�ിെല (Employees Provident Fund and

Miscellaneous Act of 1952) അധ�ായം-5, ഖ�ിക 29-െല വ�വ� �കാരം

ഇപിഎഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ��� ജീവന�ാരൻ അയാ�െട

അടി�ാനശ�ള�ിെ� (ഡിഎ�ം മ�് അലവൻ�ക�ം ഉൾെ�െട�� �ക)

12% �ക ഇപിഎഫ് വിഹിതമായി അടവാ�ണം. അ��ം �ക തെ� (12%)

എംേ�ായർ േകാൺ�ിബ�ഷനായി ജീവന�ാരെ� ഇപിഎഫ് അ�ൗ�ിേല�്

അടവാേ��താണ്. 6500/-�പയിൽ ��തൽ ശ�ളം വാ�� ജീവന�ാർ

ഇപിഎഫ് പരിധിയിൽ വ��ി�. (01.09.2014 �തൽ പരിധി 15000/-�പയായി

ഉയർ�ിയി��്.) എ�ാൽ എംേ�ായ�െട അ�മതിേയാെട അസി��്

പി.എഫ് ക�ീഷണർ�് അേപ� നൽകി 15000/-�പയിൽ ��തൽ ശ�ളം

വാ�� ജീവന�ാരന് ഈ പ�തിയിൽ േചരാ��താണ്. (ഖ�ിക 26(6)).

എംേ�ായർ േകാൺ�ിബ�ഷൻ കണ�ാ��തി�� മാസപരിധി 15000/-



�പയായി നിജെ���ിയി��്. (1952-െല ഇപിഎഫ് നിയമ�ിെല അധ�ായം

4, ഖ�ിക 26-A(2) യിെല വ�വ� ബാധകം) എംേ�ായീസ് െ�ാവിഡ�്

ഫ�ിന് ര�് വിഭാഗ�ളാ��ത്. എംേ�ായീസ് െ�ാവിഡ�് ഫ�്

അ�ൗ�ം എംേ�ായീസ് െപൻഷൻ �ീ�ം. എംേ�ായർ അടവാ�� 12

ശതമാന�ിൽ 8.33% മാ�മാണ് എംേ�ായീസ് െപൻഷൻ �ീമിേല�്

േപാ��ത്. ബാ�ി 3.67% �ക എംേ�ായി�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�്

അ�ൗ�ിേല�മാണ് േപാ��ത്. അതായത് എ� �ക അധികം

അടവാ�ിയാ�ം 15,000 �പ�െട 8.33% �കയായ 1250/-�പ മാ�മാണ്

െപൻഷൻ പ�തിയിേല�് േപാ��ത്. ബാ�ി �ക എംേ�ായി�െട

അ�ൗ�ിേല�് േപാ��. ആയതിനാൽ, പരിധിയിൽ അധികരി� �ക

അടവാ�ിയാ�ം െപൻഷൻ പ�തിയിൽ േപാകി�.    േകരള സാേ�തിക ശാ�

സർവകലാശാല േ�ാ ൈവസ് ചാൻസലർ ആയി�� േഡാ.എം.അബ് �ൾ

റ�ാെ� ഇപിഎഫ് അടവാ�ിയതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ,

എംേ�ായ�െട വിഹിതമായി 15000/- �പ�െട നി�ിത ശതമാനം

പരിധിയിലധികരി� �ക ഇപിഎഫ് അ�ൗ�ിേല�് അടവാ�ിയി��്.

എ�ാൽ ജീവന�ാരെ� ഇപിഎഫ് വിഹിത�ിന് �ല�മായി എംേ�ായർ

േകാൺ�ിബ�ഷൻ നൽകണെമ�് 1952 പിഎഫ് നിയമം ഖ�ിക29(2)-െല

വ�വ� �കാരം നിർബ�മി�. ഇപിഎഫ് വിഹിതമായി 15000/- �ിൽ

അധികരി� �ക അടവാ��തിന് സർവകലാശാല�െട േബാർഡ് ഓഫ്

ഗേവർണൻസിെ� അംഗീകാര�ം ലഭി�ി�ിെ��് ഇ�മായി ബ�െ��്

20.07.2018-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.4-ന് നൽകിയ മ�പടിയിൽ

വ��മാ�ിയി��്. മാ�മ� അ�ിനിേ�ഷൻ ചാർജിന�ി�ം

സർവകലാശാല�് അധിക ബാധ�ത ഉ�ായി��്.

.



2014-15 �തൽ 2017-18 വർഷം വെര േ�ാ ൈവസ് ചാൻസല�െട ഇപിഎഫ്

അ�ൗ�ിേല�് അടവാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വർഷം
േ�ാ

വിസി�െട
വിഹിതം

സർവകലാശാല�െട
വിഹിതം

അ�ിനിേ�ഷൻ
ചാർജ് �ക

2014-

15
91164 91164 12234 194562

2015-

16
211495 211495 27718 450708

പരിധിയിലധികരി�് ഇപിഎഫിേല�് �ക അടവാ�ിയതിെ� വിശദാംശം �വെട

േചർ��.

വർഷം

ഇപിഎഫ് വിഹിതമായി
അടവാേ��ിയി��
�ക �തിമാസം 15000

�പ�െട 12% എ�
നിര�ിൽ

അംഗീകാരമി�ാെത
അടവാ�ിയ �ക

അധികമായി
അടവാ�ിയത്

2014-15 (2014

െസപ്�ംബർ

�തൽ 2015

മാർ�് വെര)

12600 91164 78564

2015-16 21600 211495 189895

ആെക 43200 302659 268459

    2014-15, 2015-16 വർഷ�ളിലായി �ൻ േ�ാ ൈവസ് ചാൻസല�െട ഇപിഎഫ്

അ�ൗ�ിേല�് എംേ�ായ�െട (േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�ിെ�) �ൻ�ർ

അ�മതിയി�ാെത പരിധിയിൽ അധികരി�് അടവാ�ിയ 2,68,459/- �പ

സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.



3-8   ഉ�ര�ടലാസി�െറ വിതരണം -
സർവകലാശാലയുെട �ശ� പതിേയ��
അനിവാര�ം

    േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല�െട 07.10.2015െല െക.�ി.�/

കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാം/462-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 10.50 ല�ം

ഉ�ര�ടലാ�കൾ (Answer Script, Rough sheet) അ�ടി�് 154 പരീ�ാ

േക��ളിേല�് വിതരണം െച��തിന് േകരള ��്സ് & പ�ിേ�ഷൻ

െസാൈസ�ിെയ (െകബിപിഎസ് ) �മതലെ���ി. അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 29.01.2016െല ഉ�രവ് �കാരം 41,03,284/-�പ

(�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർജ് 1,44,000/- �പ ഉൾെ�െട) െകബിപിഎസിന്

അ�വദി�. �ടാെത 2,64,238 െഫയിസിംഗ് ഷീ�് 152 േകാേള�കൾ�്

വിതരണം െച�തിന് 10,97,095/- �പ�ം 23.02.2016-�ം 03.03.2016�ം

റഫ്ഷീ�്, ആൻസർ �ിപ്�്, ആൻസർ �ിപ്�് വി�് �ാഫ് ഷീ�് എ�ിവ

�ി�് െച�തിന് 25,42,759/- �പ�ം െകബിപിഎസിന് അ�വദി�ി��്.

    എ�ാൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ/േഫസിംഗ് ഷീ�് വിവിധ േകാേള�കൾ�്

വിതരണം നട�ിയതിെ� വിവര�േളാ പരീ� കഴി�തി�േശഷം

അവേശഷി�� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിവര�േളാ േ�ാ�് രജി�േറാ

സർവകലാശാലയിൽ ലഭ�മ�.

    ഉ�ര�ടലാ�കൾ/േഫസിംഗ് ഷീ�് വിതരണം െച�തിെ� വിവര�ൾ

ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.17�� മ�പടിയിൽ

(23.07.2018 െല) െകപിബിഎസ് വിവിധ േകാേള�കൾ�് ഉ�ര�ടലാ�കൾ

േനരി�് വിതരണം െച�കയാെണ�ം, ആവശ�ം കഴി�് അവേശഷി��

ഉ�ര�ടലാ�കൾ അവിെട തെ� ��ി�ക�ം �ടർ�� പരീ�കൾ�്

ഉപേയാഗി��താെണ�ം അറിയി�ി��്. പരീ� ആവശ��ി�േശഷം



അധികം വ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ തിരിെക എ���തി�� നടപടികൾ

സർവകലാശാല ൈകെ�ാള��ി�. ഉ�ര�ടലാസിെ� േ�ാ�് രജി�ർ

സർവകലാശാലയിൽ ��ി��ി�.

    ഉ�ര�ടലാസിെ� വിതരണ�ിെല ആധികാരികത

പരിേശാധി�ാെതയാണ് സർവകലാശാല ഈ �ക അ�വദി��ത്.

സർവകലാശാല�െട പരീ�ാ മാന�ൽ ഖ�ിക 3.7ൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ

സർവകലാശാല സൈ� െചേ��താെണ�് നിർ�ശി���്.

ഉ�ര�ടലാസിെ� വിതരണ�ിൽ സർവകലാശാല േവ�� ��

�ലർ�ാ�ത് പരീ�ാ�മേ��കൾ�് വഴിെതളി��താണ്. ആയതിനാൽ

ഭാവിയിൽ ഇ�രം അപാകതകൾ ഉ�ാകാതിരി��തിന് അ�ടി��

ആൻസർ ��കൾ സർവകലാശാല പരിേശാധി�് േ�ാ�ിെല�േ���ം

സർവകലാശാല�െട തെ� േമൽ േനാ��ിൽ േകാേള�കൾ�് വിതരണം

െചേ���ം, പരീ��് േശഷം ഉ�ര�ടലാ�കൾ തിരിെക എ���തിേനാ,

ബാലൻസ് വിവരം ലഭ�മാ��തിേനാ ഉ� നടപടികൾ സർവകലാശാല

സ�ീകരിേ��താണ്.

3-9   ഫാ�ൽ�ി െ�ടയിനിം� - �പാഥമിക പഠനം
നട�ാെത കരാർ ഏൽ�ി��

        സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട ആദ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി

തീ�മാന�കാരം െക�ി� വിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി�� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിെല അധ�ാപകർ�് െ�യിനിംഗ് നൽ��തിനായി േകാേളജ്

ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, തി�വന��രം �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് (CETSOM)

ഡയറ��െട �പാർശ (proposal) അംഗീകരി�ക�ം 15.06.2015ൽ െക�ി�/

എ/680/2015-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഫാ�ൽ�ി പരിശീലനപരിപാടി

CETSOM ന് (ഡയറ�ർ�് ) അ�വദി�ക�ം െച�. CETSOM ഡയറ��മായി



മാ�ം ചർ� നട�ി ഒ� പരിശീലനാർ�ി�് ഏകേദശം 2000�പ നിര�ിൽ

224 ല�േ�ാളം �പ�െട െചലവ് എ�ിേമ�് അംഗീകരി�്

പരിശീനപരിപാടി ഏൽ�ി�കയാണ് െച�ത്. ല��ൾ െചലവ് വ���ം

�ിരമായി നടേ���മായ പരിശീലനപരിപാടി ഏൽ�ി��തിന്

�ൻപരിചയ�ം േയാഗ�ത��� ഐസി�ി അ�ാദമി, സം�ാന സർ�ാർ, മ�്

പരിശീലന �ാപന�ൾ എ�ിവ സംബ�ി�് സാ�താപഠനം നട�ി

���ം ഏ��ം േയാഗ��മായ �ാപനെ� ഏൽ�ി��തിന് പകരം

കരാറടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ�� CETSOM ഡയറ��െട െ�ാേ�ാസൽ

അംഗീകരി� നടപടി �ാപന�ിെ� താ�ര��ൾ� നിര��ത�.

CETSOMെന പരിശീലനപരിപാടി ഏൽ�ി� ഉ�രവിൽ CETSOM ഡയറ��െട

െചലവ് േ��്െമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ െചല�കൾ ' റീഇംേബ�് ' െച�

നൽ�െമ�ാണ് വ�വ�. എ�ാൽ േമൽ പരിശീലനപരിപാടി�് പലേ�ാഴായി

കരാർ �കാരം നി�യി� ഫി�ഡ് കംേപാണ�് �ടാെത 5,80,000/-�പ

CETSOM ഡയറ�ർ�് �ൻ�റായി അ�വദി�ക��ായി. വിശദാംശ�ൾ

താെഴ േചർ��.

.

�മ

നം.

�ൻ�ർ ലഭി�

വ��ി
ഉേ�ശം �ക ഉ�രവ് ന�ർ

1
േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ,
CETSOM

18.06.2015-20.06.2015വെര സെ�യി
നബിൾ എ�ിനീയറിംഗിെല
പരിശീലനപരിപാടി�ം
വർ�്േഷാ�ി�ം

2,70,000
KTU/A/680/2015
തീയതി
18.06.2015

2
േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ,
CETSOM

േചാദ�േപ�ർ വർ�്േഷാ�്
16.07.2015 60,000

KTU/A/680/2015
തീയതി
15.07.2015

3
േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ,
CETSOM

Microsoft Sakham
പരിശീലനപരിപാടി
(17.08.2015 – 22.08.2015)

2,50,000
KTU/A/680/2015
തീയതി
12.08.2015

ആെക 5,80,000

…...



ഫി�ഡ് കേ�ാണ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

4 േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ, CETSOM

15.06.2015 – 31.06.2015

�ൈല 2015

35,000

70,000
KTU/A/680/2015
തീയതി 18.08.2015

ആെക 1,05,000

5 േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ, CETSOM

ആഗ�് 2015 െല
പരിശീലനപരിപാടി 70,000 KTU/A/680/2015

തീയതി 07.09.2015

6 േഡാ.ച�േമാഹൻ,
ഡയറ�ർ, CETSOM

െസപ്�ംബറിെല
പരിശീലനപരിപാടി 70,000 KTU/A/680/2015

തീയതി 03.10.2015
ആെക 1,40,000

ഇ�ര�ിൽ 6,85,000 [(5,80,000 (െ�യിംനിംഗ് �ൻ�ർ) + 1,05,000 (ഫി�ഡ്

കേ�ാണ�് )] �പേയാളം CETSOM ,ഡയറ�ർ�് (ബാ�് അ�ൗ�് നം.

57006018238) അ�വദി�തി�േശഷം മാ�മാണ് തി�വന��രം േകാേളജ്

ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ് (CET) �ിൻസി�ൽ 10.08.2015െല ക�ി�െട CETSOM

ഡയറ�ർ കരാർ ജീവന�ാരനായതിനാൽ അേ�ഹ�ിന് CETSOM � േവ�ി

സാ��ികകാര��ളിൽ ഇടെപ��തി�� അധികാരമിെ��ം CETSOM-ന്

പരിശീലനപരിപാടി ഏൽ�ി�െകാ�� 15.06.2015െല ഉ�രവ് േഭദഗതി

വ��ണെമ�ം ആവശ�െ���ത്. അേത�ടർ�് നട� ചർ�യിൽ CET

അധികാരികൾ�് പരിശീലനപരിപാടി �ടർ�െകാ�േപാ�വാൻ താ�ര�മി�

എ�റിയി�തിെന�ടർ�് 22.08.2015െല സർവകലാശാല എ�ിക��ീവ്

ക�ി�ി േമൽ കരാർ റ�ാ�ി. �ടർ�് CETSOM മാ��ായി�� അേത

വ�വ�കേളാെട ICT Academy, Government of Kerala-�്

പരിശീലനപരിപാടി�െട നട�ി�് 16.09.2015-െല KTU/A/680/2015-◌ാം

ന�ർ ഉ�രവി�െട ഒ� വർഷേ��് ഏൽ�ി�ക��ായി. �ടർ�യായി

നടേ�� ഒ� പരിശീലന പരിപാടി�െട കരാർ ഏൽ�ി��തിന് ��്

ശരിയായ �ാഥമിക പഠനം നട�ിയി��െവ�ിൽ സർ�കലാശാല�്

ഏൽ�ി� കരാർ റ�ാേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�മായി��ി�.

കരാർ റ�ാ�ിയേശഷ�ം ആഗ�്, െസപ്�ംബർ മാസ�ളിെല പരിശീലന

പരിപാടി �ൻ പ�തി�കാരം നട��തിന് ��ത മാസ�ളിെല ഫി� ഡ്



കേ�ാണ�് �കയായ 1,40,000 CETSOM ഡയറ�ർ�് അ�വദി�. 31.10.18െല

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ ന�ർ 8െ� മ�പടി�കാരം േമല�വദി�

�ൻ��കെളാ�ം നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�. 6,85,000 �പ അ�വദി�തിൽ

6,74,148 �പ�െട െചലവ് നട�താ�ം ഓഡി�് റിക�ിസിഷെ� മ�പടിയിൽ

പറ��. അധികമായ�വദി� �ക തിരി�ട�തായി കാ��ി�. െ�യിനിംഗ്

പരിപാടികൾ �ർ�ിയാ�� �റ�് െചലവ് വൗ��കൾ ഹാജരാ�ി �ക

�മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��തായി��. ഓേരാ െ�യിനിംഗ്

പരിപാടി�െട�ം യഥാർ� െചല�കൾ പരിേശാധി�ാെത വീ�ം �ൻ��കൾ

അ�വദി� നടപടി ച�വി��മാണ്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ച�ം 90

�കാരം െചലവ് �ർ�ിയായി ��് മാസ�ിനകം �ൻ��കൾ

�മീകരിേ��താണ്. േമൽ പരിശീലനപരിപാടി�് അ�വദി� �ൻ��കൾ

അടിയ�ിരമായി �മീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വിേ��താണ്.

3-10   െട� െഫ�് 2015
         2015 നവംബർ �തൽ 2016 മാർ�് വെര കാ�ിര��ി അമൽ േജ�ാതി

േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗിൽ വ�് െടക്െഫ�് 2015 സംഘടി�ി�.

KSCCTE-�െട�ം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട�ം �ല� സാ��ിക

സഹായേ�ാെട സ. ഉ.നം. KTU/CERD/181/2015 തീയതി 21.12.2015 �േഖന

15,00,000/-�പ (7.50 ല�ം വീതം) �ൻ�റായി അമൽ േജ�ാതി േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ് �ിൻസി�ലിന് നൽകിയി��. െഫ�ിെ� െചലവ് േരഖകൾ

പരിേശാധി�തിൽ ക� �ധാന അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

1. �ാപനം നൽകിയ വിനിേയാഗ സാ��പ��ിൽ ആെക 1461651/-�പ

െചലവ് െച�താ�ം 38350/-�പ നീ�ിയിരി��താ�ം

േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ െചലവിന�ിൽ

വാഹന��െട വ�ാജ രജിേ�ഷൻ ന��കൾ ഉൾെ���ി ആണ് 30550/-



�പ െചലവ് േരഖകളിൽ േചർ�ി��ത്. എ�ാൽ, പി�ീട് 28.10.2016-ന്

നട�ിയ പരിേശാധനെയ �ടർ�് 30550/-�പ തിരിെക

അടവാ�ിയി��്. (DD No . 588796/16.12.2016). അ�കാരം 1431100/-�പ

െചലവാ�ം നീ�ിയി��് 68900/-�പ ഉ�താ�ം ���ിയ �.സി

നൽകി. വിനിേയാഗ സാ��പ��ിന് േമൽ സർ�കലാശാല യഥാസമയം

പരിേശാധന നട�ിയതായി കാ��ി�. ഇേ�ർണൽ ഓഡി�്

സംവിധാന�ിെ� ആവശ�കതയിേല�് ഇത് വിരൽ ���.

2. 1/2/16-�ം 3/2/16-�ം Matha Fuels Koovappally -ൽ നി�് യഥാ�മം

10000/-�പ�ം 15000/-�പ�ം ഇ�നം നിറ�തായി െചലവ് േരഖകൾ

ഫയൽ േരഖകളിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ഏത് വാഹന�ിനാണ് ഇ�കാരം

ഇ�നം നിറ�ത്/ ഏത് ഉപേയാഗ�ിനാണ് എ�ത് വ��മ�. Electricity

Charges Voucher No. 242/03.02.2016- 25000/- െചലവ് േരഖകൾ

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. െടക് െഫ�ിെ� ഭാഗമായി 1000/-�പ (Voucher No. Dated 05.03.2016, No.

250) ഓഡി�ർ�് നൽകിയതായി േരഖെ���ിയി��്. ഓഡി�െറ

സംബ�ി� വിശദാംശ�േളാ ൈക��് വിവര�േളാ ലഭ�മ�.

4. ൈ�സ് മണി ഇന�ിൽ �ക നൽകിയതിെ� വിവര�ൾ

Voucher No. 223/09.01.16 - 35000/-
224/ 09.01.16 - 25000
225/ 09.01.16 - 15000
226/ 09.01.16 - 5000
227/ 09.01.16 - 5000
228/ 09.01.16 - 5000
229/ 09.01.16 - 5000
230/ 09.01.16 - 5000
231/ 09.01.16 - 5000
232/ 09.01.16 - 5000
233/ 09.01.16 - 5000



വൗ��കൾ മാ�മാണ് ഡി.ഡി.എഫ്.എൽ േചർ�ി��ത്. െച�് �േഖന േമൽ

�കകൾ നൽകിയതായി വൗ��കളിൽ ഉ�്, വിശദാംശ�ൾ ഇ�. �ക

ൈക��ിയതാ�� േരഖകൾ ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�. െച�് �േഖന��

േപെ��ിെ� ആധികാരികത ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�ത്

വ��മാേ��താണ്.

5. െടക് െഫ�ിൽ പെ���വർ�� യാ�ാബ��െട േരഖകൾ ഫയൽ

ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വൗ�ർ നം. 151-189/ 09.01.2016 – 39x1500 = 58500/-. ആെക

ടി.എ ഇന�ിൽ 58500/-�പ നൽകിയത് സർ�കലാശാല

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേ����്.

6. വൗ�ർ നം. 220/07.01.2016, 221/8.01.2016, 222/09.01.2016 �േഖന 95000/-

വീതം ആെക 285000/-�പ�ം വൗ�ർ നം. 234/10.01.2016 �േഖന 50000/-

�പ�ം ഭ�ണെ�ലവ് ഇന�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ി��്. ഓേരാ

തീയതിയിെല�ം െചലവ് സംബ�ി�� വിശദവിവര�ൾ (ഭ�ണ�ിെ�

തരം, വില, ആ�ക�െട എ�ം) ഇവ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

7. വൗ�ർ ന�ർ 72 -77/08.01.2016 (6x5000= 30, 000/-) േഹാണേററിയം േഫാർ

െടക്െഫ�് ജഡ്ജസ് എ� ഇന�ിൽ െചലവ് െച�തിെ� ൈക��് രസീത്

ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�. വൗ�ർ അ�ബ�േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ െചലവ്

നട��ത് ഉചിതമ�.

8. ചാർേ�ർഡ് അ�ൗ��് സാ��െ���ി നൽകിയ കണ�കളിേ�ൽ

കാര��മമായ �ടർ പരിേശാധനകൾ സർ�കലാശാല�െട ധനകാര� വിഭാഗം

േവ�വിധം നിർ�ഹി�ി�ി�.

     സർ�കലാശാലക�െട�ം സം�ാന സർ�ാർ അ�ബ�

ഏജൻസിക�െട�ം സാ��ിക സഹായം �ർ�േതാതിൽ �താര�മായി



വിനിേയാഗി�െ��� എ�് ഉറ�ാേ��ത് സാ��ിക ഭ�ത�െട

നിലനിൽപിന് ആവശ�മാണ്.

3-11   മുൻകൂറുകൾ �കമീകരി�ു�തിൽ െചല�
വൗ�റുകള�െട ആധികാരികത
ഉറ��വരു�ു�ില�.

        സർവകലാശാലയിൽ പരീ�ാനട�ി�്, വാ�േവഷൻ ക�ാ�കൾ,

എം.െടക് ��ർ മീ�ിം�കൾ, ഫാ�ൽ�ി െ�യിനിംഗ് പരിപാടി �ട�ി വിവിധ

ഇന�ൾ�് �ൻ�റായി �ക അ�വദി���്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്

ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം െചലവ് നട�് കഴി�ാൽ ഒറിജിനൽ ബി�ക�ം,

വൗ��ക�ം സഹിതം �ൻ��കൾ �മീകരിേ��താണ്.

         പരീ� �ല�നിർ�യ ക�ാ�കൾ�് േ�ഷനറി സാധന��ം മ�ം

വാ��തിേല�ായി 20,000/-�പ വീതം 10 േകാേള�കൾ�് �ൻ�ർ �ക

അ�വദി�ി��്. (ഉ�രവ് നം. KTU/A/36/2016 തീയതി 27.01.2016)�ടാെത

20.01.2016െല KTU/A/36/2016 ഉ�രവ് �കാരം വാല�േവഷൻ

ക�ാ�ി�േവ�ി 4,00,000/-�പ േജായി�് കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷന്

�ൻ�ർ അ�വദി�ി��.

             സാേ�തിക സർവകലാശാലയിൽ �ൻ��കൾ �മീകരി��ത്

െചലവ് േ��്െമ�ിെ��ം �ാൻ െച�യ�� വൗ��കൾ/ബി�ക�േട�ം

അടി�ാന�ിലാണ്. ��ർ മീ�ിം�കൾ, പരീ�ാനട�ി�്

എ�ിവ��വദി�� �ൻ��ക�െട ഒറിജിനൽ െചലവ് വൗ��കൾ അതാത്

�ിൻസി�ൽമാർ/െചയർമാൻ ബ�െ�� േകാേളജിേലാ, ക�ാ�്/െസ�റിേലാ

��ി�ക�ം െചലവ് േ��്െമ�ം ബി�ക�െട �ാൻ െച�

പകർ�യ�ക�മാണ് െച��ത്. അതിെ�യടി�ാന�ിൽ െചലവ്



വൗ��കൾ കാണാെതതെ� ബിൽ പാസാ�ി �ക �മീകരി��. ഈ

�വണത �മേ��കൾ�ം പണാപഹരണ�ി�ം ഇടയാ�ാ��താണ്.

            �ൻ��കൾ സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം.നം.8ന്

ഒ�ാം െസമ�ർ ബി.െടക് പരീ��െട വാല�േവഷൻ ക�ാ�ിന് 10

േകാേള�കൾ�് 20,000/-�പ വീതം അ�വദി� �ൻ��കൾ

KTU/Asst2(Admn)/3924/2017 തീയതി 22.05.2018-ാം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം

�മീകരി�ി��തായി അറിയി�ി��്. െചലവ് േരഖകൾ പരിേശാധന�്

ലഭ�മായി�ി�. േജായി�് കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസിന് അ�വദി�

�ൻ�ർ �മീകരി��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി�ളളതാ�ം അറിയി�ി��്.

         �ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി��തി�ം ഒറിജിനൽ

ബി�കൾ/വൗ��കൾ പരിേശാധി�റ�് വ���തി�ം ��ിേ��താണ്.

3-12   െസ�റർ േഫാർ എ�ിനീയറിം� റിസർ�്
ആ�� െഡവല�െമ�� (CERD)

     േകരള�ിെല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക�െട�ം

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ക,

േ�ാജ�കൾ �ബ��ൾ, േപ��കൾ എ�ിവ േദശീയ/ അ�ർേദശീയ

െസമിനാ�കൾ, വർ�്േഷാ�കൾ സംഘടി�ി�ക, ഇ�രം വിവിധ

പ�തികൾ�് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ക എ�ീ ഉേ�ശ�േളാട് �ടി

04.07.2009-െല ഉ�രവ് നം. ജി.ഒ (എം.എസ് ) 79/ H edn �കാരം െസ�ർ

േഫാർ എ�ിനീയറിംഗ് റിസർ�് ആ�് െഡവലപ്െമ�് (CERD) �ാപിതമായി.

റിസർ�് സീഡ് മണി

CERD-െ� �ധാന �വർ�ന�ളിൽ ഒ�ാണ് റിസർ�് സീഡ് മണി,

േകരള�ിെല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ഫാ�ൽ�ികൾ�് ഗേവഷണ



വികസന �വർ�ന�ൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽ�ക എ� ല��േ�ാെട

നട�ിലാ�ിയി�� �ീമാണ് റിസർ�് സീഡ് മണി. ഈ �ീമിേല�്

േയാഗ�മായ പ�തികൾ ഒ� വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് െതെരെ����ത്.

2015-16 വർഷം റിസർ�് സീഡ് മണിയായി അ�വദി� �ക�െട േകാേളജ് തല

വിശദാംശ�ൾ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം. 19 (തീയതി 23.06.2019)-ന് നൽകിയ

മ�പടി �കാര��ത് താെഴ�റ��.

�മ
നം. േകാേളജിെ� േപര് അ�വദി�

�ക

1 േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
തി�വന��രം 400000/-

2. ഗവൺെമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ��ർ 400000/-
ആെക �ക 800000/-

..



റിസർ�് സീഡ് മണി പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ി�ി�.

2015-16 വർഷം അ�വദി� റിസർ�് സീഡ് മണി പ�തികൾ ഒ�ം തെ�

�ർ�ീകരി�ി�ി�. �ർ�ീകരി�ാ�� കാലാവധി ��് വർഷമാണ്. 2015-16

വർഷം അ�വദി� റിസർ�് സീഡ് മണി പ�തികളിൽ ഓഡി�് തീയതി വെര

�ർ�ീകരി�ാ�വ�െട വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. േപര് േകാേളജ് �ക

1
�ീ.മണിലാൽ,

അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ
െകമി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്

ഗവൺെമ�്
എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ർ

2,00,000
(�ാൻസാ�ൻ നം.
T71789520, തീയതി
03.03.2016)

2.
�ീമതി. ഹസീന.പി.വി

അസി��് െ�ാഫസർ ഇൻ
െകമി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്

ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്, ��ർ

2,00,000/-
(�ാൻസാ�ൻ നം.
T71748129, തീയതി
03.03.2016)

3.
�ീ.ശശി
െ�ാഫസർ ഇൻ െകമി�ൽ
എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്,
തി�വന��രം

2,00,000/-
(�ാൻസാ�ൻ നം.
T 72343371,
തീയതി 03.03.2016)

4.
�ീമതി. �ിയാ�ലി �ഭാകർ,
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ഇൻ
ആർ�ിെടക്ചർ

േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്,
തി�വന��രം

2,00,000/-
(�ാൻസാ�ൻ നം.
T 73549599,
തീയതി 10.03.2016)

സമയബ�ിതമായി ഗേവഷണ പ�തികൾ �ർ�ീകരി��തി�ം �ൻ�റായി

അ�വദി�� റിസർ�് സീഡ് മണി �മീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
………..
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ഭാഗം -4 
െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�് 

�പത�വേലാകനവും
4-1   ഓഡി�് ചാർ�് (2015-16)

     1994-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് െസ�ൻ 19 �കാരം 2015-16

വർഷം ഓഡി�് ചാർ�ിന�ിൽ അടവാേ�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ

�വെട െകാ���.

2015-16-െല വാർഷിക കണ�കൾ

�കാര�� ആെക വരവ്
- 492239541

റീഫ�് /തനത് വ�മാനമ�ാ�വ

സർ�ാർ �ാ�് - 180000000

നിേ�പ�ൾ�� പലിശ - 8253469

CERD വരവ് (ഗവ.�ാ�് ) - 22000000

ആെക 210253469

ഓഡി�് ചാർ�് കണ�ാ��തിന്

പരിഗണി�� �ക
- 281986072

ഓഡി�് ചാർ�് (1% നിര�ിൽ) - 2819861/-�പ

     ഓഡി�് ചാർ�് " 0070-60-110-97 ഓഡി�് ചാർ�് " എ� ശീർഷക�ിൽ

അടവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���ം അടവാ�ിയതിെ� അസൽ

െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ,

തി�വന��രം എ� േമൽവിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���ം വിവരം

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വിഭാഗം േകരള സർ�കലാശാല ഓഡി�ിെന

അറിയിേ���മാണ്.



…..



4-2   േകരള സാേ�തിക-ശാ��ത സർവകലാശാല
സാ��ിക നില-2015-16

��ിരി�് - 30373439.95

വരവ് 492239541.00

ആെക - 522612980.95

െചലവ് - 302098780.79

നീ�ിയി��്
�ഷറി-119799100

- 220514200.16
ബാ�് – 100715100.16

4-3   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് – 492239541

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് – 302098780.79

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക – ഇ�

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക –
18,39,100

(ഖ�ിക.3-5)

േജായി�് ഡയറ�ർ


