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േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം,

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

േഫാ�: 04972715385
തീ�തി: 24-09-2020.

േജായി�് ഡയറ��.

രജി�ാ�
ക�� സ��കലാശാല.
താവ�ര, ക��.

സ�,

വിഷയം:- ക�� സ��കലാശാല�െട 2018-19 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��്
�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- ക�� സ��കലാശാല�െട 2018-19 െല വാ�ഷിക കണ�ക�.

1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്  നിയമം 13-ാം  വ�� �കാര�ം 1996 െല ക��
സ��കലാശാല  നിയമം  55-ാം  വ��്  �കാര�ം  �റെ��വി��  ക��  സ��കലാശാല�െട
2018-19  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്  അന�ര  നടപടിക��ായി  ഇേതാെടാ�ം
അയ��.

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

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ��.

പക��്:

അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തി�വന��രം (ഉ.പ.സ).1. 

�ി�സി�� അ�ൗ��് ജനറ� (ഓഡി�്), േകരള, തി�വന��രം (ഉ.പ.സ)2. 

lfadreport@yahoo.com (െവബ് േപാ��ലി� �സി�ീകരണ�ിന്)3. 

ഓഫീസ് േകാ�ി.4. 

�െപയ� േകാ�ി.5. 
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ന��. െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/218/2020                             തീയതി: 24-09-2020

ക�� സ�വകലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� വരവ്
െചലവ് കണ�ിേ��ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��്.

(1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ��
ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 18, ക�� സ�വകലാശാല നിയമ�ിെല 55-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം

�റെ��വി��ത്.)

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീ. വ��ീസ് േജാസഫ് േജായി�് ഡയറ�� 01.04.2019 �ത�
31.05.2019 വെര

�ീ. സതീഷ് �മാ�.െക.െക. േജായി�് ഡയറ�� 01.06.2019 �ത�
31.07.2019 വെര

�ീമതി ൈഷമ�മാരി എസ്.എ�,
ഒാഡി�് ഒാഫീസ�

േജായി�് ഡയറ��
ഇ� ചാ�ജ്

01.08.2019 �ത�
19.08.2019 വെര

�ീ. രാജരാമ സി. േജായി�് ഡയറ�� 20.08.2019 �ത�
28.12.2019 വെര

�ീ �േരഷ് ബാ� െക. വി,
ഒാഡി�് ഒാഫീസ�

േജായി�് ഡയറ��
ഇ� ചാ�ജ്

29.12.2019 �ത�
20.01.2020 വെര

�ീ. പി. േമാഹന� േജായി�് ഡയറ�� 21.01.2020 �ത�
04.03.2020 വെര

�ീ. രാജരാമ സി. േജായി�് ഡയറ�� 05.03.2020 �ത�
20.03.2020 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��

�മ നം. ഒാഡി��മാ�െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്
1 �ീ. �േര�ബാ� െക.വി. ഓഡി�് ഓഫീസ�
2 �ീമതി.ൈഷമ�മാരി എസ്.എ�. ഓഡി�് ഓഫീസ�
3 �ീ. ശശിധര� എ. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�
4 �ീ. �ധീഷ് എം.പി. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�
5 �ീമതി. ഷിജില വി.ഡി. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�
6 �ീ. ൈഷജി�് പി.സി. സീനിയ�േ�ഡ് ഓഡി��
7 �ീ. ഇല�ാസ് ടി. ഓഡി��
8 �ീമതി. ശാലിനി പി.എം. ഓഡി��

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി

01.04.2019 �ത� 20.03.2020 വെര
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ഓഡി�് കാലയളവി� �മതല വഹി� �ാ���റി ഒാഫീസ�മാ�

ൈവ�ചാ�സല� െ�ാഫ.േഗാപിനാഥ് രവീ�� 01.04.2018-31.03.2019

െ�ാ-
ൈവ�ചാ�സല� െ�ാഫ.പി. ടി. രവീ�� 01.04.2018 -31.03.2019

രജി�ാ� േഡാ. ബാലച�� കീേഴാ�് 01.04.2018 -31.01.2019
AN

�ീ. ഷാജി േജാസ്, ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ� (അഡീഷണ� ചാ�ജ്)

31.01.2019 AN –
25.02.2019 AN

േഡാ. ബാലച�� കീേഴാ�് 25.02.2019 AN-
08.03.2019 FN

�ീ. െഡാമിനിക് േജാ�ജ്,
േജായി�് രജി�ാ� (രജി�ാ�

ഇ�ചാ�ജ്)
08.03.2019 FN –

31.03.2019

ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ� �ീ. ഷാജി േജാസ് 01.04.2018 – 08.03.2019

FN

�ീ ശിവ� പി, േജായി�് രജി�ാ�
(ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� ഇ�ചാ�ജ്)

08.03.2019 FN –
31.03.2019

പരീ�ാ
ക�േ�ാള� േഡാ, ബാ� ആേ�ാ പി. 01.04.2018 -31.03.2019

ആ�ഖം

    1996 െല ക�� സ�വകലാശാല നിയമം 55-ാം വ��് 1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്
നിയമം  വ��്  3(1)  എ�ിവ �കാരം  ക�� സ�വകലാശാല�െട 2018-19വ�ഷെ� വാ�ഷിക
കണ�ക� ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

    സ�വകലാശാല�് വിവിധ ആവശ����ായി സം�ാന സ��ാ�, േക� സ��ാ�, �.ജി.സി,
മ�്  ഏജ�സിക�  എ�ിവയി�  നി�്  ലഭി�  ധനസഹായം,  തനത്  വ�മാനം  അ�ൗ�കളി�
ഒ��ിയത്, അവ�െട പി�വലി�� എ�ിവ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ി� ത�ാറാ�ിയ
�സ� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�� ഈ റിേ�ാ��ി� ഉ�െ���ിയി��്.  സമകാലിക ഓഡി�ിെ�
ഭാഗമാ�ളള  നിരീ�ണ��െ�ാ�ം  സ�വകലാശാല�െട  വിവിധ  പഠന-പഠേനതര  വ��ക�
എ�ിവ  വാ�ഷികമായി  ഓഡി�്  നട�ി  �റെ��വി�  ഓഡി�്  �റി�കളിെല  സ�വകലാശാല
അധി�ത�െട  സവിേശഷ  ��  ആവശ��ളള�ം  പരിഹാര  നടപടിക�  എ�േ���മായ
നിരീ�ണ��ം  ഈ  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ി�  ഉ�െ���ിയി��്.  ഓഡി�്  �റി�കളിെല  മ�്
പരാമ�ശ�ളിേ��ളള �ട� നടപടിക� �േത�കമായി നിരീ�ി��താണ്.

    ഓഡി�് റിേ�ാ��് 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�� 47
3 3 െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� 84
4 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം 169
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ഉളളട�ം

ഖ�ിക വിഷയം േപജ്
ന��

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വിവര�� 10

1-2 ബജ�് 12

1-3 വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക 14

1-4 സ��ാ� ധനസഹായം 16

1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��� 20

1-6 തനത് വ�മാനം (Own Fund) 20

1-7 ക�� സ��കലാശാല�െട വര�െചല�ക� -അവേലാകനം 22

1-8 എ�േഡാ�െമ�ക�/ െചയ�ക� 24

1-9 വിദ�ാ��ിക��് ലഭിേ�� േസവനം യഥാസമയം ലഭി��ി�. ക��
സ�വകലാശാലയി� േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ിയി�ി�. 27

1-10 അ��ാപകവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�� എ�തി
��ി��തി� ��തരമായ വീ�ക�. 27

1-11
സ�വകലാശാലയി� �ിരം അ��ാപകരി�. േകാ�ക�
നി��ലാേ��ിവ�� സാഹചര�ം ഉടെല���. �േവശനം േന��
വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�ം ഗണ�മായ �റവ്.

30

1-12 െപ�ഷ� ഫ�ി�നി�ം െപ�ഷ� െചല�ക� നട��ി�. 35

1-13 േ�ാ�് രജി�� േരഖെ����കളിെല അപാക�� 35

1-14 സ��് രജി�� േരഖെ����കളിെല അപാക�� 36

1-15

മാ�ാ�പറ� േകംപസ് - �� ഒാഫ് ഫിസി�� എഡ�േ�ഷനിെല
ബി.പി.എഡ്, എം.പി.എഡ്. േകാ�ക�െട�ം സ�വകലാശാല െസ��കളിെല
ബി.എഡ്, എം.എഡ്. േകാ�ക�െട�ം NCTE അംഗീകാരം സംബ�ി�
േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േകാ�ക�െട അംഗീകാരം സംബ�ി�്
വ��തയി�.

36

1-16 വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം - �.ജി.സി. അംഗീകാരം ലഭി�ാെത േകാ�ക� �ട�ാ�
വി�ാപനം �റെ��വി�ത് �മ�കാരമ� 37
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1-17 സ�വകലാശാല വ��കളി� ദീ�ഘകാലമായി ബാ�ി നി��� �കക�
സ�വകലാശാല ഫ�ി� തിരിെക ഒ�േ��താണ്. 38

1-18 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയറ��െട അ�ൗ�് - ക�ാഷ് ��്
േരഖെ����കളിെല അപാക�� 38

1-19 ആഭ��രനിയ�ണം 39

1-20 സ�വകലാശാല പഠന വ��കളി�ം അ�ബ��ാപന�ളി�ം
തീ��ാ�ാവനേശഷി�� 2018-19 വ�ഷെ� നിരീ�ണ�� 39

1-21 മ�് ഓഡി�ക� നട�ിയതിെ� വിവരം 47

ഭാഗം 2
വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

2-1
സ�വകലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി� നി�ം ഇ-�ാ�്സ് �േഖന
പരീ�ാഫീസിന�ി� ലഭിേ�� ഭീമമായ �ക�െട കണ�ക�
��ി��ി�.

47

2-2
ആേരാഗ�സ�വകലാശാലയിേല�് മാറിയ 8 േകാേള�കളി� നി�ം ആ�വ�
അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഈടാ�ിയി�. സ�വകലാശാല��ായ 28.50
ല�ം �പ�െട ന�ം പലിശ സഹിതം ഈടാേ��താണ്.

48

2-3 അ�ിനിേ�ഷ�/അഫിലിേയഷ� ഫീസ് ഈടാ�ിയതി� �റവ്
-സ��കലാശാല ഫ�ിന് ന�ം - മ�് അപാക��ം 49

2-4 അഫിലിേയ� ഡ് േകാേള�ക�െട ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി - വിവിധ
അപാക��. 51

2-5 സ�വകലാശാല കാഷ് കൗ�� -�വ��നം �താര�മാേ��താണ്. 52

2-6 ഇ-�ാ�്സ് - വ��് തലവെ� േപരി� അ�ൗ�് ആരംഭി�്
ഇടപാ�ക��� കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്. 53

2-7
സ�വകലാശാല പഠന വ��കളി�ം അ�ബ� �ാപന�ളി�ം
തീ��ാ�ാനവേശഷി�� വരവ് കണ�കളി�േമ�� 2018-19 വ�ഷെ�
നിരീ�ണ��.

54

ഭാഗം-3

െചലവ് കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ��
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3-1 ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ�-നിയമന�ി�ം
ശ�ളനി��യ�ി�ം �മേ��ക�. 84

3-2
അസി��് െ�ാഫസ� ത�ികയി� േനരി�� നിയമനം ലഭി� തീയതിയി�
തെ� അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കിയത്
�മ�കാരമ�.

90

3-3
േഡാ:ൈബ� െക.വി, അസി��് െ�ാഫസ�, ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ്
നാേനാസയ�സ് നിയമന�ളിെല�ം ശ�ളനി��യ�ിെല�ം
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ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ� വിവര�ൾ
    േകരള  നിയമസഭ�െട  1996  െല  22-ാം  നിയമ  നി��ാണ�ി�െട  (ക��  സ��കലാശാല
നിയമം  1996)  േകരള�ിെല  ഏഴാമെ�  സ��കലാശാലയായി  ക��  സ��കലാശാല
�ാപിതമായി.  ക��,  കാസറേഗാഡ്,  വയനാട്  എ�ീ  ജി�കളി�  വിവിധ  ക�ാ��ക�
�ാപിതമാ�ി  മ��ി  ക�ാ�സ്  എ�  �തനമായ  ആശയ�ിലധി�ിതമായാണ്
സ��കലാശാല�െട  �വ��നം ചി�െ���ിയിരി��ത്.  തലേ�രി,  മാ�ാ�പറ�്,  പ���,
നീേലശ�രം,  കാസ�േഗാഡ്,  മാന�വാടി  എ�ിവിട�ളിലായാണ്  സ��കലാശാല�െട
ക�ാ��ക� �ിതി െച��ത്. സ��കലാശാല�െട ആ�ാന മ�ിരം ക�� േകാ��േറഷനി�
ഉ�െ���  താവ�രയിലാണ്.  �ാ���റി  ഓഫീസ�മാ�െട  ഓഫീ�ക�ം  ഭരണ  വിഭാഗം,
അ�ാദമിക് വിഭാഗം, പരീ�ാ വിഭാഗം, ധനകാര� വിഭാഗം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം, െസ���
ൈല�റി �ട�ിയവ�ം ആ�ാന മ�ിര�ിലാണ് �വ��ി��ത്.

സ��കലാശാല ആ�ാനമായ താവ�രയി�ം  തലേ�രി,  മാ�ാ�പറ�്,  പ���,  നീേലശ�രം,
കാസ�േഗാഡ്, മാന�വാടി എ�ീ സ��കലാശാല ക�ാ��കളി�മായി ആെക 28 പഠനവ��ക�
�വ��ി���്. ഇ� �ടാെത 3 ക��ണി�ി േകാേള�ക�ം 7 സ�ാ�യ �ാപന��ം (MBA-2,
MCA-2, Teacher Education-3) സ��കലാശാല േനരി�് നട��. 10 സ��ാ� േകാേള�ക�, 13
എയിഡഡ് േകാേള�ക�, 55 അ�-എയിഡഡ് േകാേള�ക�, 8 ഓറിയ�� ൈട�ി� േകാേള�ക�,
09 െ�ാഫഷണ� േകാേള�ക�, 10 ടീ�� െ�യിനിങ്  േകാേള�ക�, എ�ിവ ഉ�െ�െട ആെക
105 �ാപന�� സ��കലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച�് �വ��ി�വ��.

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമം, 1998 െല ക�� സ��കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 1999
െല  ക��  സ��കലാശാല  ഓ�ഡിന�സ്,സ��കലാശാല  റ�േലഷ�സ്  അ�ബ�മായി
�റെ��വി� ൈബേലാക�, കാലാകാല�ളി� ബാധകമായ സ��ാ� ഉ�ര�ക� എ�ിവയിെല
വ�വ�ക��് വിേധയമായാണ് സ��കലാശാല �വ��ി��ത്.

        െസന�്,  സി�ിേ��്  എ�ീ  ഭരണ  സമിതിക�ം  ൈവസ്  ചാ�സല�,  െ�ാ-ൈവസ്
ചാ�സല�,  രജി�ാ�,  പരീ�ാ  ക�േ�ാള�,  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�  എ�ീ  �ാ���റി
ഓഫീസ�മാ�മാണ്  സ��കലാശാല�െട  ഭരണം  നട��ത്.  സ��കലാശാല�െട  ചാ�സല�
ബ�.േകരള ഗവ��� ആണ്.  ഭരണ നി��ഹണ�ിന്  സി�ിേ��ിെന സഹായി��തിനായി
വിവിധ  സി�ിേ��്  ഉപസമിതിക�ം  ൈഫനാ�സ്  ക�ി�ി,  �ാനിങ്  േബാ�ഡ്  എ�ിവ�ം
�വ��ി�വ��.  അ�ാദമിക്  വിഷയ�ളി�  നയ��  �പീകരി���ം  േമ�േനാ�ം
നട���ം  അ�ാദമിക്  കൗ�സി�,  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  എ�ീ  സമിതികളാണ്.
അ�ാദമിക്  കൗ�സി�  വ�ഷ�ി�  ര�  തവണെയ�ി�ം  േയാഗം  േചരണെമ�
നി��ഷി�ി��ി�ം (ക�� സ��കലാശാല �ാ���് 1998, ചാ���-V111) 2018-19 വ�ഷ�ി�
അ�ാദമിക് കൗ�സി� േയാഗം േച��ി�ി�.

    സ��കലാശാല�െട  ൈദനംദിന  �വ��ന��  നിയ�ി��ത്  �ാ���്,  ഓ�ഡിന�സ്
എ�ിവയിെല വ�വ�ക� �കാരമാണ്.  �ാ���്  1998  �ം  ഓ�ഡിന�സ്  1999  �ം  നിലവി�
വ�. �ാ���ി� േഭദഗതിക� വ���തിന് സി�ിേ��ിന് അധികാര�െ��ി�ം അത് നട�ി�
വ���തിന്  ചാ�സല�െട അ�മതി ആവശ�മാണ്.  ഓ�ഡിന�സി� േഭദഗതി വ���തിന്
സി�ിേ��ിന്  അധികാര��്.  എ�ാ�  സ��കലാശാല�്  അധികെ�ലവ്  ഉ�ാ��
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ഓ�ഡിന�സ്  �റെ��വി��തിേനാ  റ�ാ��തിേനാ  സ��ാറിെ�  ����ി��  അ�മതി
വാേ��താണ് (െസ�� 40(2)- സ��കലാശാല നിയമം).

അവേലാകനം

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�ം,  ക��,  കാസറേഗാഡ്,
വയനാട്  എ�ീ  ഉ�ര  മലബാ�  ജി�കളിെല  വിദ�ാ��ിക��്  �ണനിലവാര��  േകാളജ്
വിദ�ാഭ�ാസം  ന���തി�മായി  �ാപിതമായ  ക��  സ��കലാശാല  നിലവി�  വള���െട
പാതയിലാണ്. 2018-19 വ�ഷ�ി� ��് ബി�ദാന�ര േകാ�ക�ം (M.Sc.Chemistry, M.Com.
Marketing,  M.A.  English)  ഒ�  ബി�ദ  േകാ�ം  സ��കലാശാല�്  കീഴി�  ��തായി
ആരംഭി�ി��.  2018  വ�ഷ�ി� 62  പി.എ�്.ഡി.  ബി�ദ�ം  സ��കലാശാല  ന�കിയി��.
2016  വ�ഷ�ി�  NAAC  B.  Grade  അ�ഡിേ�ഷ�  സ��കലാശാല�്  ലഭി�ി��്.  NAAC
അ�ഡിേ�ഷ�  െമ�െ����തി�ായി  സ��കലാശാല  പരി�മം  നട�ിവരിക�ം
െച��.സ��കലാശാല�െട  പാഠ�,പാേഠ�തര  �വ��ന��െട  �ണ  നിലവാരം
െമ�െ����തി�ം ആയത് ഉറ�് വ���തി�മായി Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
സ��കലാശാലയി�  �വ��നം  ആരംഭി�ി��്.  സി��ി�്  �ാ�്,  അ�ല�ി�്  േകാ�ി�്
െസ��, സിവി� സ��ീസ് െ�യിനി�് ഇ��ി���്  എ�ിവ 2018 വ�ഷ�ി� ആരംഭി�ക�ം
സ��കലാശാല�െട  �വ��നം  എ�ാ  േമഖലയി�ം  പരിേപാഷി�ി�െകാ�ിരി�ക�മാണ്.
എ�ി�ം  �ജിസി  നി��ഷി��  േയാഗ�തയി�ാ�വെര  താ�കാലിക  അടി�ാന�ി�
അധ�ാപകരായി  നിയമി��ത്  പാഠ�  �വ��ന��െട  �ണ  നിലവാരെ�  സാരമായി
ബാധി���്.

    നാല് േകാടിയിലധികം മതി�് െചലവ് �തീ�ി�� െസമിനാ� േകാം��്, ര�് േകാടിേയാളം
െചലവ് �തീ�ി�� എലിേവ�� നി��ാണം, 12 േകാടിയിലധികം മതി�് െചലവ് �തീ�ി��
�ഡ�് അ�ി�ി െസ�� �ട�ി േകാടികണ�ിന് �പ െചലവ് വ�� നി��ാണ �വ��ന��
സ��കലാശാല  ആ�ാന�ം  സ��കലാശാല  ക�ാ��കളി�മായി  �േരാഗമി�  വരികയാണ്.
എ�ാ� ���മാ�ം സ�മായ സ��കലാശാല എ �ിനീയറി�് വി�ിെ� അഭാവം നി��ാണ
�വ��ന��െട  േമ�േനാ�െ��ം  �ണനിലവാരെ��ം,  ഏേകാപനെ��ം  സാരമായി
ബാധി��.

    നിരവധി  വിദ�ാ��ിക�  അവ�െട  വിദ�ാഭ�ാസ  ആവശ����ം  അേന�ഷണ�ി�മായി
സ��കലാശാല  ആ�ാന�്  വ�േപായിെകാ�ിരി���്.  എ�ാ�  അവ��്  ആവശ�മായ
ശൗചാലയ�േളാ,�ടിെവ� സംവിധാനേമാ സ��കലാശാല ഒ��ിയി�ി�.
    ക��  സ��കലാശാല  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട  സ��യം  അതിെ�  വി�തി  െകാ�്
ഏഷ�യി�  തെ�  ��ി����താെണ�ി�ം  ൈല�റി  സൗകര�ം  �േയാജനെ����
വിദ�ാ��ിക�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം എ�ം വളെര �റവാണ്. റഫറ�സ് ����െട �റ�ം,
ൈല�റി�െട  �വ��ന  സമയം  10  മണി�ത�  5  മണിവെരയായി  പരിമിതെ���ിയ�ം
വിദ�ാ��ിക��ം, െപാ� ജന���ം ൈല�റി അ�ിയമാ��തിന് ചില കാരണ�ളാണ്.

    2018-19 വാ�ഷിക കണ�കെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ റിേ�ാ��്  �റെ��വി�ി��ത്.
സ��കലാശാല�െട എ�ാ വരവ്-െചലവ് വിവര��ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി.
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1-2   ബജ�്
    ക��  സ��കലാശാല  നിയമം  വ��്-51,  �ാ���്  ചാ���  VII  ഖ�ിക-10  എ�ിവ
�കാരമാണ്  സ��കലാശാല  ബജ�്  ത�ാറാ��ത്.  ��  വ�ഷെ�  യഥാ��  വരവ്-െചലവ്
കണ�ക�, ���ിയ ബജ�് എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിലാണ് സ��കലാശാല വ�ം വ�ഷെ�
ബജ�് ത�ാറാ�ി വ��ത്.  ഇത് ധനകാര� ക�ി�ി പരിേശാധി�തി� േശഷം സി�ഡിേ��ിന്
സമ��ി�ക�ം  സി�ഡിേ��്  വിശദീകരണ  �റിേ�ാ��ടിയ  െമേ�ാറാ�ം  സഹിതം
ബ�.ചാ�സല��് അംഗീകാര�ിന് സമ��ി�ക�ം െച��.

    ക��  സ��കലാശാല�െട  2018-19  വാ�ഷിക  ബജ�്  28.12.2017  െല  2017.857  ന��
തീ�മാന  �കാരം  സി�ഡിേ��്  പാസാ�ക�ം  ബ�.ചാ�സല�  ആയത്  അംഗീകരി�ക�ം
െച�ി��് (GS3-237/2018 തീ�തി: 19.05.2018). ആയതിെ� സം�ഹം �വെട െകാ���.

��ിരി�്: 3,634.10 ല�ം

വരവ്

േനാ�-�ാ� 8,023.68 ല�ം
�ാ� 3,600.00 ല�ം
�െപഷ� ഫ�് 367.43 ല�ം
ഋണശീ�ഷക കണ�ക� 1,464.00 ല�ം
ആെക 13,455.11 ല�ം
െമാ�ം വരവ് 17,089.21 ല�ം

െചലവ്

േനാ�-�ാ� 8,783.96 ല�ം
�ാ� 6,415.00 ല�ം
�െപഷ� ഫ�് 366.43 ല�ം
ഋണശീ�ഷക കണ�ക� 1,519.00 ല�ം
ആെക 17,084.39 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 4.82 ല�ം
െമാ�ം െചലവ് 17,089.21 ല�ം

���ിയ ബജ�്

    2018-19  വ�ഷെ� ���ിയ ബജ�്  26.08.2019  െല 2019.543  ന�� തീ�മാന �കാരം
സി�ഡിേ��്  പാസാ�ക�ം  ബ�.ചാ�സല�  ആയത്  അംഗീകരി�ക�ം  െച�ി��്
(GS3-255/2019 തീ�തി: 22.03.2019). ആയതിെ� സം�ഹം �വെട േച���.

��ിരി�്:     3,606.04 ല�ം
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വരവ്

േനാ�-�ാ� 8,229.08 ല�ം
�ാ� 2,518 ല�ം
�െപഷ� ഫ�് 407.43 ല�ം
ഋണശീ�ഷക കണ�ക� 1,420.50ല�ം
ആെക 12,575.01ല�ം
ആെക വരവ് (��ിരി�് ഉ�െ�െട) 16,181.05 ല�ം

െചലവ്

േനാ�-�ാ� 8,008.16 ല�ം
�ാ� 4,666.76 ല�ം
�െപഷ� ഫ�് 406.43 ല�ം
ഋണശീ�ഷക കണ�ക� 1,339 ല�ം
ആെക 14,420.35 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 1,760.70 ല�ം
ആെക െചലവ് നീ�ിയിരി�് ഉ�െ�െട 16,181.05 ല�ം

    എ�ാ�  2018-19  െല  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  വരവ്-െചല�ക�  യഥാ�മം
12,103.24  ല�ം �പ�ം (Excluded Opening Balance)  10,997.22 ല�ം(Excluded Closing
Balance)  �പ�മാണ്.  യഥാ��  വരവ്  ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ  വരവിേന�ാ�  3.75%  �ം
യഥാ��  െചലവ്  ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ  െചലവിേന�ാ�  23.73  %  �ം  �റവ്
േരഖെ���ിയി��്.

    ബജ�ി� ഉ�െ���ക�ം 2018-19  വ�ഷം  െചലവ്  ഇ�ാ��മായ ബജ�്  ശീ�ഷക��െട
വിവര�� �വെട െകാ���.

ബജ�്
േകാഡ് ഇന�� വകയി��ിയ

�ക

431-706 െസ��� ൈല�റി ബി�ഡി�ിെല
നി��ാണം 1,00,000,00

431-718 പ��� ക�ാ�സിെല നി��ാണ
�വ��നം 2,00,00,000

431-722 നീേലശ�രം ക�ാ�സിെല നി��ാണ
�വ��നം 30,00,000

431-730 മേ�ശ�രം ക�ാ�സിെല നി��ാണ
�വ��നം 50,00,000

431-732 മഴെവ�ം സംഭരി�� 2,40,00,000
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ബജ�ി� അധികരി�് െചലവ് െച�തിെ� വിവര��

ബജ�്
േകാഡ് ഇന�� വകയി��ിയ

�ക
യഥാ��
െചലവ് അധികം

302-030
ക�ിജ�്

ജീവന�ാ�െട
ശ�ളം

71,00,000 73,96,552 2,96,552

302-103
യാ�ാ ബ�
(Examiners
&Setters)

2,67,95,000 3,74,15,000 1,06,20,000

901-080
�സ – പ�േ�സ്

(��്സ്,
എക�ി�െമ�്സ്,

ഐ.സി.ടി.)
3,81,82,816 3,82,82,845 1,00,029

404-090 ��്സ് 2,00,000 3,53,112 1,53,112

416-090 ��്സ് 2,00,000 3,37,375 1,37,375

418-090 ��്സ് 2,00,000 3,46,246 1,46,246

420-090 ��്സ് 2,00,000 3,11,421 1,11,421

    സ��കലാശാല നിയമ�ളിേല�ം േകരള ബജ�് മാന�ലിേല�ം വ�വ�ക����തമായാണ്
ബജ�് �പീകരി��ത്. ബജ�് �പീകരി�് സാ��ിക നിയ�ണം ഫല�ദമാ��ത് അതാത്
സാ��ിക  വ�ഷെ�  ഡിസംബ�  മാസം  വെര��  യഥാ��  വരവ്-െചലവ്  കണ�ക�
ആധാരമാ�ിയാണ്.  എ�ാ�  േശഷി��  ��്  മാസ�ളി�  ഫീസ്  വ��നവ്  �ല�ം  മ�ം
വരവിന�ി�ം  പരീ�ാ  നട�ി�മായി  ബ�െ��്  ആക�ികമായി  െചലവിന�ി���ാ��
വ��ന�ക� ബജ�ി� �തിഫലി�ാറി�.  അ�ര�ി�� െചറിയ മാ��െളാഴി�ാ� തീ��ം
യാഥാ��� േബാധേ�ാെട�� ബജ�ാണ് �പീകരി�ത്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
    ക�� സ��കലാശാലയി� വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��തിന് �േത�ക അ�ൗ�ിങ്
ച���  �പീകരി�ി�ി�.  വാ�ഷിക  കണ�ക�  ത�ാറാ��തിന്  സിംഗി�  എ��ി
അ�ൗ�ിംഗ്  സ�ദായമാണ്  സ��കലാശാല  പി�ട��ത്.  യഥാ��  സാ��ിക  �ിതി
മന�ിലാ��തി�ം  കണ�കളി�  പിഴ�ക��ാ�കയാെണ�ി�  ആയത്  എ��ം
ക�പിടി��തി�മായി  Generally  Accepted  Accounting  Principles  (GAAP)
അടി�ാനമാ�ി�� ഡബി� എ��ി അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം സ��കലാശാല പി�ടേര�ത്
അത��ാേപ�ിതമാണ്.

     സ��കലാശാല�െട 2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക�െട ഹാ�ഡ് േകാ�ി
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 30-08-2019 തീ�തിയിെല ഫി�/എ1/1532/അ�ൗ�്സ്/2018-19 ന��
ക� �േഖന�ം േസാ�് േകാ�ി 06-09-2019 െല ഫി�/എ1/1532/അ�ൗ�്സ്/2018-19 ന��
ക� �കാര�ം ഓഡി�ി� ലഭ�മാ�ി. 1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 9(i)
വ��്  �കാരം  2018-19  െല  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  സമ��ിേ��  സമയ  പരിധി
31-07-2019 ആയി��െവ�ി�ം ഒ� മാസം ൈവകി 30-08-2019 നാണ്  വാ�ഷിക കണ�ക�
ഓഡി�ിന് സമ��ി�ി��ത്. 26.08.2019 െല 2019.543 ന�� തീ�മാന �കാരം ധനകാര� പ�ിക
സി�ഡിേ��് അംഗീകരി�ി��്.
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2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതിെല അപാക��

    ക�� സ�വകലാശാല�െട 2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധി�തി�
താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.

1)  സ�വകലാശാല�്  സ��മായി  അ�ൗ�ിംഗ്  ച���  നിലവി�  ഇ�.  വാ�ഷിക
കണ�കേളാെടാ�ം ബാല�സ് ഷീ�്, ഇ�കം & എ���ി�� േ��്െമ�് എ�ിവ സമ��ി�ി�ി�.

2)  1996  െല  േകരള  േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം  15(1)(സി)  �കാരം  സ�വകലാശാല�െട
വാ�ഷിക കണ�കേളാെടാ�ം താെഴ പറ�� ഡി.സി.ബി. പ�ികക� �ടി സമ��ിേ����്.

ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ് ത�ാറാ�� പരീ�ാ ഫീസ് സംബ�ി� ഡി.സി.ബി.
പ�ിക

1. 

സ�വകലാശാല �ണിയ� ഫീസ്, �േപാ��സ് അഫിലിേയഷ� ഫീസ് എ�ിവ സംബ�ി�
ഡി.സി.ബി. പ�ിക.

2. 

സ�വകലാശാല പഠന വ��ക�, െസ��ക�, മ�്  വിഭാഗ�� വഴി�� വിവിധ വര�ക�െട
ഡി.സി.ബി. പ�ിക.

3. 

സ�വകലാശാല അഫിലിേയഷ�, അ�ിനിേ�ഷ� �ട�ിയ വര�ക�െട ഡി.സി.ബി. പ�ിക4. 

    എ�ാ�  േമ�  �ചി�ി�  വാ�ഷിക  കണ�കെളാെടാ�ം  ഡി.സി.ബി.  പ�ികക�
സമ��ി�ി�ി�.

3)  ക��  സ�വകലാശാലയിെല  വിവിധ  വ��കളിെല  േബ�്  നീ�ിയിരി�്  �കയായ
2,89,99,801.33 �പ വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ികയി� നീ�ിയിരി�് �ക�െട �െട േച��ാെത
�േത�കം ഉ�െ���കയാണ് െച�ി��ത്.

4)  GST  ഒ���തിനാ��  സ�വകലാശാലയിെല  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട  േപരി��
അ�ൗ�ി� 9,16,573/-  �പ നീ�ിബാ�ി��് (അ�ൗ�് നം.  67135735173,  S.BI,  South
Bazar, Kannur). ഇത് വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി�ി�.

5)  വാ�ഷിക  കണ�കളി�  താെഴ  പറ��  ബാ�്  അ�ൗ�കളിെല  വിവര��
ഉ�െ���ിയി�ി�.

�ാപനം അ�ൗ�് നം.

1) ഡയറ��, IQAC
37463427523

എസ്.ബി.ഐ, സൗ�് ബസാ�,
ക��

2) െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ� 57066508222

3) ഡി.എസ്.എസ്. 57015234033

6)  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ിെ�  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാര��  ആെക  ഫീസ്  വരവ്
5,44,07,790/- �പയാണ്. എ�ാ� വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാര�� ആെക ഫീസ് വരവ്
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5,10,25,196/- �പയാണ്. വ�ത�ാസം വ�നി�മായി വിശദീകരി�െ��ി�.

1-4   സർ�ാർ ധനസഹായം

I – പ�തി ധനസഹായം

    സ��കലാശാല�്  സ��ാരി�  നി�ം  വിവിധ  ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സികളി�  നി�ം  ലഭി�
ധനസഹായ��െട വിവരം �വെട െകാ���.

1.4.1 സം�ാന സ��ാ�

    2018-19  സാ��ിക  വ�ഷം  പ�തി  ധനസഹായമായി  1,62,952,805/-*  �പ
സ�വകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�� �വെട േച���.

�മ
നം.

സ��ാ� ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക

െചലാ� നം./
തീയതി

അെ��ി�
വരവ്

േച��
തീയതി

�ഷറി

1.

സ.ഉ. (സാധാ) നം. 973/2018/
എ�്.ഇ. ഡി.എ�. തീയതി :

17.05.2018

(2017-18 � തിരിെ���
�ക തിരിെക ന�കിയത്)

3,34,00,000 11.06.2018
ജി� �ഷറി, ക��,

പി.എസ്.ടി. എസ്.ബി
അ�ൗ�് നം.

799012700000296

2.

സ.ഉ. (സാധാ) നം.
1256/2018/എ�്.ഇ. ഡി.എ�.

തീയതി : 25.06.2018

(2017-18 � തിരിെ���
�ക തിരിെക ന�കിയത്)

4,86,88,116 29.06.2018 -ടി-

3.

സ.ഉ. (സാധാ) നം.
1625/2018/എ�്.ഇ. ഡി.എ�.

തീയതി : 03.09.2018
(2018-19 െല �ാ�് - ഒ�ാം

ഗ�)

5,20,00,000 18.09.2018 -ടി-

4.

സ.ഉ. (സാധാ) നം.
1970/2018/എ�്.ഇ. ഡി.എ�,

തീയതി : 30.10.2018
(2017-18 � ഇ- ലാം
സിേല� മാ�ിയ �ക
തിരിെക ന�കിയത്)

1,00,00,000 31.10.2018 -ടി-

5.

സ.ഉ. (സാധാ) നം.
1971/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 30.10.2018 തീയതി
: 30.10.2018 (2017-18 � ഇ-

ലാംസിേല�് മാ�ിയ �ക
തിരിെക ന�കിയത്)

4,00,00,000 31.10.2018 -ടി-
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6
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

2239/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 13.12.2018

25,00,000/- 21.12.2018 -ടി-

7

സ.ഉ. (സാധാ) നം.
1625/2018/ എ�്.ഇ. ഡി.എ�

തീയതി : 03.09.2018
(2018-19 െല �ാ�് - ഒ�ാം

ഗ�)

5,20,00,000 27.03.2019
ജി�  �ഷറി,  ക��,
പി.എസ്.ടി.  എസ്.ബി
അ�ൗ�്  നം.
719011400000099

ആെക 23,85,88,116

    *വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ികയി� 16,29,52,805/- �പ (23,60,88,116 + ഇ�� �നിേവ�ി�ി

െസ�� േഫാ� ബേയാ സയ�സസിനായി ലഭി� 25,00,000 – സ��ാ� തിരിെ��� 7,56,35,311)
�ടാെത �ാ� െച�് കാ�സ�ഡ് ഇന�ി� 65,338,938 �പ�ം വരവായി കാണി�ി��്.

2018-19 െല േകരള ബജ�് (ഡിമാ�് XVII) �കാരം 20,80,00,000/- (ഇ�പത് േകാടി എ�പത്
ല�ം  �പ  മാ�ം)  പ�തി  സഹായമിന�ി�  വകയി��ിെയ�ി�ം  2  തവണയായി
10,40,00,000/- (പ�് േകാടി നാ�പത് ല�ം �പ മാ�ം) മാ�മാണ് സ�വകലാശാല�് 2018-19
� ലഭി�ത്.

    �ലധനാ�ി ഇന�ി� വകയി��ിയ 4,20,00,000/- (നാല് േകാടി ഇ�പത് ല�ം �പ മാ�ം)
ലഭി�ി�ി�.

1.4.2. �നിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷ� (�.ജി.സി.)

            -ഇ�-

1.4.3. �സ (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) ധനസഹായം

    2018-19 െല വാ�ഷിക കണ�് �കാരം �സ �ാ�് ഇന�ി� 201-004 എ� ശീ�ഷക�ി�
�തീ�ിത  വരവ്  10,00,00,000  �പ�ം  യഥാ��  വരവ്  18,21,263/-  �പ�മാണ്.  എ�ാ�
രജി��  �കാരം  2018-19  �  വരെവാ�ം  കാണി�ി�ി�.  ��ിൈലേസഷ�  െറേ�ാ�ഡ്  എ�
ഭാഗ�്  10,00,00,000/-  �പ  വരവായി  കാണി�ി���്.  �സ  ധനസഹായം  സംബ�ി�്  മ�്
വിവര�െളാ�ം സ�വകലാശാല ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

II. പ�തിയിതര ധനസഹായം

1.4.4. സം�ാന സ��ാ�

    2018-19  സാ��ിക  വ�ഷം  പ�തിയിതര  ധനസഹായമായി  33,94,28,000  �പ
സ�വകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�� �വെട േച���.
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�മ
നം.

സ��ാ� ഉ�രവ്
നം./തീയതി �ക

വര�
േച��
തീയതി

�ഷറി/ബാ�്

1
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 848/2018/

എ�്.ഇ.ഡി.എ�.
തീയതി : 28.04.2018

2,82,85,600 30.04.2018
ജി� �ഷറി, ക��,
എസ്.ടി.എസ്.ബി.

അ�ൗ�് നം.
719011400000099

2
സ.ഉ.(സാധാ)നം.1021/2018/

എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 26.05.2018

2,82,85,600 02.06.2018 -ടി-

3
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

1229/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 22.06.2018

2,82,85,600 28.06.2018 -ടി-

4
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

1395/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 18.07.2018

2,82,85,600 28.07.2018 -ടി-

5
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

1154/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 14.08.2018

2,82,85,600 23.08.2018 -ടി-

6
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

1771/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 25.09.2018

2,82,85,600 28.09.2018 -ടി-

7
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

1905/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 23.10.2018

2,82,85,600 30.10.2018 -ടി-

8
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

2111/2018/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 23.11.2018

2,82,85,600 31.11.2018 -ടി-

9
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

2255/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എ�.

തീയതി : 15.12.2018
2,82,85,600 21.12.2018 -ടി-

10
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

116/2019/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�
തീയതി : 23.01.2019

2,82,85,600 31.01.2019 -ടി-

11
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

309/2019/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�.
തീയതി : 23.02.2019

2,82,85,600 02.03.2019 -ടി-
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12
സ.ഉ. (സാധാ) നം.

404/2019/ എ�്.ഇ.ഡി.എ�.
തീയതി : 14.03.2019

2,82,86,400 02.06.2018 -ടി-

ആെക 33,94,28,000

III. ഇയ�മാ��്ഡ് (�േത�കാവശ���� േവ�ി��ത്)

1.4.5 സം�ാന സ��ാ�.

�മ നം. �ക പ�തി/ �േത�ക ഉേ�ശം
1. 15,74,224 െഫേ�ാഷി�്
2. 5,13,137 �ീ�ക�

1.4.6 േക� സ��ാ�.

�മ നം. �ക പ�തി/ �േത�ക ഉേ�ശം

1. 369600 െഫേ�ാഷി�്

1.4.7. �നിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷ� (�.ജി.സി).

�മ

നം.

ഉ�രവ്
നം./

തീയതി
�ക

വരവ്
വ�

തീയതി
�ഷറി /
ബാ�്

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1. ലഭ�മ� 40,00,000/- ലഭ�മ� ലഭ�മ� ലഭ�മ� മ��വ

1.4.8 നാഷണ� സ�വീസ് �ീം (എ� എസ് എസ്).

�മ

നം.
ഉ�രവ് നം./ തീയതി �ക വരവ് വ�

തീയതി
പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

1.
സം�ാന എ� എസ് എസ്
ഓഫീസ�െട 08.03.2019 െല

എ2.752/18/(2)/ എ�.എസ്.എസ്
ന�� ഉ�രവ്

26,28,850/- 08.03.19
റ�ല� :

1380100/-
�െപഷ� :

1248750
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സം�ാന എ�.എസ്.എസ് ഓഫീസ�െട ഉ�രവി� േമ� �ക �ടാെത വള�ിയ� ഇന�ി�
7400/-  �പ�ം  വകയി��ിയതായി  കാ���്.  പേ�  ആെക  �കയി�  ഉ�രവിേലാ
രജി�റിേലാ ഈ �ക ഉ�െ���ിയി�ി�. വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ികയി� ഇത് 524-103 എ�
ശീ�ഷക�ി� വരവ് െവ�ി��്. 7814 �പ പലിശ ഇന�ി�ം (524-104 എ� ശീ�ഷക�ി�)
വരവ് വ�ി��്.

1.4.9 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിക�.

�മ
നം. ഇനം/ ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി �ക പ�തി/ �േത�ക

ഉേ�ശം

1. ഗേവഷണ പ�തിക�
(വ��ക�) 60460/- ഗേവഷണ

2. വ��ിഗത ഗേവഷണ പ�തിക� 75,10,882/- ഗേവഷണ

3. െചയ�ക�ം എേ�ാ�െമ�ക�ം* 39266/- േ�ാള�ഷി�്/
ഗേവഷണ

* രജി�� �കാരം 177553/- �പയാണ് വരവ്.

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
ത�വ�ഷം അ�വദി� വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവരം �വെട േച���.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജ�

സി�െട
ഉ�രവ് നം./

തീയതി

ലഭി� ധന
സഹായം

വിനിേയാ
ഗി�/

െചലവഴി�
�ക

ഉേ�ശ�ം
വിനിേയാഗ

സാ��
പ�ം നം./

തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1

എഫ്
5/230/2014

(എ�്.ആ�.പി.)
തീയതി

13.06.2017

2,82,540

(പലിശ
ഉ�െ�െട)

3,43,000

��നാട്
& ��
ഭാഷ

താരതമ�
പഠനം

െക.എസ്എ/
െക.എ�.�./

�4/
305/2018

തീ
18.07.2018

-

2018-19

(വിനിേയാ
ഗി�

കാലയളവ്)

1-6   തനത് വ�മാനം (Own Fund)
     സ��കലാശാല�െട  തനത്  വ�മാനം  (േനാ�-�ാ� വരവ്)  �ധാനമാ�ം  പരീ�ാ ഫീസ്
വര�ക�,  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ി�  നി��  വര�ക�,  ജനറ�  അ�ിനിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��  ഫീസ്  വര�ക�  (േകാ�്  അഫിലിേയഷ�,  �ഡ�്സ്  അഫിലിേയഷ�,  അേപ�ാ
ഫീ�ക�, സ��ിഫി��ി�� ഫീ�ക� �തലായവ), ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് പലിശയിന�ി��
വരവ്,  വിവിധ  പഠന വ��ക�,  സ�ാ�യ �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� നി�� വര�ക�,
പരീ��മായി ബ�െ�� മ�് വര�ക� �ട�ിയവയാണ്. 2018-19 വ�ഷം ഈ ഇന�ി� ആെക
46,12,06,922 �പ ലഭി�ി��്. ഇത് ആെക േനാ� �ാ� വരവിെ� 57.6% വ��.
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ഇനം വരവ് ശതമാനം

പരീ�ാ ഫീ�ക� 16,95,69,329 21.17%

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം 5,10,25,196 6.37%

ജനറ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീ�ക� 6,40,07,801 7.99%

�ിര നിേ�പം (പലിശ) 7,18,66,415 8.97%

പഠനവ��ക� 3,99,92,597 4.99%

സ�ാ�യ �ാപന�� 2,29,36,805 2.86%

പരീ��മായി ബ�െ�� മ�് ഫീ�ക� 1,82,71,091 2.28%

േനാ� അ�ാദമിക് വ��ക� 1,47,28,093 1.83%

പലവക 66,47,220 0.83%

ക��ണി�് േകാേളജ്/ ഫാഷ� ഡിൈസനിംഗ് 21,62,375 0.27%

ആെക 46,12,06,922

    �� വ�ഷ�ളിെല തനത് വ�മാന�ിെ� �ിതി വിവരം �വെട െകാ���.

വ�ഷം �ക
2015-16 32,79,62,400
2016-17 36,43,72,858
2017-18 46,41,76,503
2018-19 46,12,06,922

    േമ� പറ� �കാരം 2016-17 വ�ഷം 11% �ം 2017-18 � 27% �ം തനത് വ�മാന�ി�
വ��നവ്  ഉ�ായി�െ��ി�ം  2018-19  വ�ഷ�ി�  2017-18  െന  അേപ�ി�്  വ�മാന�ി�
0.64 % െ� �റവ് ഉ�ായി��്.

     തനത്  വ�മാന�ം  സം�ാന  സ��ാ�  േനാ�  �ാ�  �ാ�ം  ഉ�െ���താണ്
സ��കലാശാല�െട ആെക േനാ�-�ാ� വരവ്. ആയത് 2018-19 � 80,06,34,922 �പയാണ്.
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1-7   ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വര�െചല�കൾ - അവേലാകനം

    േക�/സം�ാന  സ��ാ�കളി�നി�ം,  �.ജി.സി.  �ട�ിയ  മ�്  ഏജ�സികളി�  നി�ം
ലഭി��  �ാ�കളാണ്  �ധാനമാ�ം  സ��കലാശാല�െട  അ�ാദമിക്  ഗേവഷണ
�വ��ന���ം  �ലധന  ആ�ിക�  ആ�ജി��തി�ം  വിനിേയാഗി��ത്.  വിവിധതരം
ഫീ�കളി�െട�ം മ�ം ലഭി�� തനത് വ�മാനം, സം�ാന സ��ാറിെ� േനാ�-�ാ� �ാ�്
എ�ിവ  ഭരണ  െചല�ക��ം  വിനിേയാഗി��.  ക��  സ��കലാശാല�െട  2018-19
സാ��ിക വ�ഷെ� വരവ് െചല�ക�െട വിശദ വിവര�� താെഴ െകാ���.

വരവ് െചലവ്

േനാ�-�ാ�

സ��കലാശാ
ല�െട തനത്

വ�മാനം
46,12,06,922

80,06,34,922
66,19,20,414

(5 േകാടി �പ െപ�ഷ� ഫ�ി�
�ിരനിേ�പം നട�ിയത് �റ�്)സം�ാന

സ��ാ�
�ാ�്

33,94,28,000

�ാ�

സം�ാന
സ��ാ�

�ാ�്
22,82,91,743

23,01,13,006

സം�ാന
സ��ാ��ാ�് 16,67,80,962

26,83,20,164
�.ജി.സി.

�ാ�് - �.ജി.സി.�ാ�് -

മ�് ഏജ�
സിക�
(RUSA
�ാ�്)

18,21,263 മ�്ഏജ� സിക� 10,15,39,202

ഇയ�മാ��്ഡ് (�െപഷ�� ഫ�്സ്)

സം�ാന
സ��ാ�

�ാ�്
20,87,361

1,67,11,633

സം�ാന
സ��ാ��ാ�് 12,99,150

1,40,69,126

േക�
സ��ാ�

�ാ�്
3,69,600 േക� സ��ാ�

�ാ�് 9,61,960
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�.ജി.സി
�ാ�് 40,00,000 �.ജി.സി.�ാ�് 47,98,899

മ�് ഏജ�സി
കളി�

നി��
�ാ�്

76,10,608 മ�്ഏജ�സികളി�
നി�� �ാ�് 65,15,340

എ�.എസ്.
എസ്. �ാ�് 26,44,064 എ�.എസ്.എസ്.

�ാ�് 4,93,777

െഡ��്സ്, െഡേ�ാസി�്സ്, അഡ�ാ�സസ്

െഡ��്സ്,
െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാ�സസ്

16,28,65,118
െഡ��്സ്,

െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാ�സസ്

15,54,13,222

ആെക 121,03,24,679 ആെക 109,97,22,926

വരവ്

െചലവ്
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േനാ�-�ാ�  ഇന�ി�  സ��കലാശാല�െട  തന�വ�മാനമായി  2018-19  വ�ഷം
46,12,06,922  �പ  ലഭി�ി��്.  വിവിധ  ഇന�ളി�  പിരിെ����  ഫീ�കളാണ്
സ��കലാശാല�െട തന� വ�മാന�ി� �ധാന പ�് വഹി��ത്. �ിര നിേ�പ�ളി��
പലിശ�ം സ��കലാശാല െസ��കളി�നി�� വര�ക�മാണ് തന� വ�മാന�ിെല മ�് �ധാന
ഇന��. 2018-19 വ�ഷ�ി� 2017-18 െന അേപ�ി�് തനത് (േനാ� �ാ�) വ�മാന�ി�
0.64% െ� �റവ് ഉ�ായി��്.

    �ിര  ജീവന�ാ��ം  കരാ�  ജീവന�ാ����  ശ�ള  വിതരണ�ിനായി  ത�  വ�ഷം
31,78,45,149/-  �പ  െചലവഴി�ി��്.  െപ�ഷ�  ആ��ല���  വിതരണം  െച��തിനായി
8,31,25,659/-  �പ  െചലവഴി�ി��്.  സ��കലാശാല�െട  േനാ�-�ാ�  വ�മാന�ിെ�  50%
വ�ം ഈ െചല�ക�.

     പരീ�ാ  െചല�ക�,  കറ�്  ചാ�ജ്,  േ�ഷനറി/�ി�ിങ്,  സിംഗി�  വിേ�ാ  അ�ിഷ�,
െകമി��സ്  &  �ാ�െവേയ�സ്  വാ��,  യാ�ാ  ബ�,  വാഹന  െമയി�ന�സ്,  റിേസ��്
േ�ാള�ഷി�്  (േനാ�  �.ജി.സി.),  ഒ.ഇ.&എം,  ഓഡി�്  ചാ�ജ്  എ�ിവയാണ്  േനാ�-�ാ�
ഇന�ി�� മ�്  �ധാന െചല�ക�. ഇതി� �റെമ 05 േകാടി �പ സ��കലാശാല െപ�ഷ�
ഫ�ി� ത� വ�ഷം �ിര നിേ�പം നട�ിയി��്.

    �മി  വാ��തി�ം  മരാമ�്  പണിക��മായാണ്  പ�തിയിന�ി�  ��ത�  �ക
െചലവഴി�ിരി��ത്.  ഇതിനായി  14,91,58,732/-  �പ  ത�  വ�ഷം  പ�തിയിന�ി�
െചലവഴി�ി��്. പ�തിയിന�ിെല �ധാന െചല�ക�െട വിവര�� താെഴ െകാ���.

ഇനം െചലവ് (₹)

�മി വാ�� 1,11,03,351

മരാമ�് പണിക� 13,80,55,381

��് വാ�� 1,07,46,767

പ�േ�സ് 5,75,12,237

ഇ ഗേവ�ണ�സ് 1,70,98,399

റിസ��് െഫേലാഷി�് 88,66,520

െസ��� ൈല�റി േമാേഡൈണേസഷ� 9,00,000

റിസ��് െ�ാജ�്സ് ഫാ���ീസ് 7,00,000

മ��വ 2,33,37,509

ആെക 26,83,20,164

1-8   എൻേഡാവ്െമ�കൾ/ െചയ�കൾ
    ക�� സ�വകലാശാലയി� നിലവി�� എ�േഡാ�െമ�ക�െട/ െചയറിെ� െഡേ�ാസി�്
സംബ�ി� വിവരം �വെട െകാ���.
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�മ
നം. എ�േഡാ�െമ�് നിേ�പ ന�� നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ക

1
െഹ�മ�
െഹെസ

�ണിേവ�ി�ി
എ�േഡാ�െമ�്

36874609205

എസ്.ബി.ഐ,
സൗ�് ബസാ�

�ാ�്

09-05-2017 09-05-2022 6.25% 2,78,366

2
ബാരി��

എം.െക. ന��ാ�
െചയ�

799010500253528

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
19-05-2017 18-05-2020 8.5% 10,00,000

3 -ടി-
27803

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
30-10-2015 31-03-2019 9% 5,00,000

4
ഇ.െക.നായനാ�
െചയ� േഫാ�
പാ�ലെമ�റി

അഫേയ�്

799010500510012

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
26-09-2018 26-09-2023 8.5% 8,00,000

5 പി.പി.ല�ണ�
എ�േഡാ�െമ�്

38586846454

എസ്.ബി.ഐ,
സൗ�് ബസാ�

�ാ�്

02-07-2019 02-07-2020 7% 1,08,775

6 �ധാ ���
എ�േഡാ�െമ�്

27804

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
30-10-2015 06-10-2020 9% 1,50,000

7 -ടി-
27770

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
21-10-2015 9% 1,50,000

8 -ടി-
28102

ജി�ാ�ഷറി,ക��.
22-12-2015 9% 1,00,000

ആെക 30,87,141

എ�േഡാ�െമ�്/െചയ� രജി�� പരിേശാധന – ��യി� െപ� അപാക��

    ക�� സ�വകലാശാല�െട 1998െല ഒ�ാം �ാ���ിെല ചാ��� II െല 29 (1) (എഫ്) �കാരം
സമയാസമയ�ളി� സ�വകലാശാല നിയമ�� അ�ശാസി�ം വിധം എ�േഡാ�െമ�് രജി��
��ിേ��ത്  രജി�ാ�െട  �മതലയാണ്.  ക��  സ�വകലാശാല�െട  എ�േഡാ�െമ�്
രജി��/െചയ� രജി�� പരിേശാധി�േ�ാ� ��യി�െപ� അപാകതക� �വെട ന���.

1. 2018-19  െല  വാ�ഷിക  കണ�്  �കാരം  െചേയ�ം  എ�േഡാ�െമ�ം  ഇന�ി�
504-300 എ� ശീ�ഷക�ി� �തീ�ിത വരവ് 10,00,000 �പ�ം യഥാ�� വരവ്
39,266/- �പ�മാണ്. �തീ�ി�തിെ� .039% ശതമാനം മാ�മാണ് വരവ്. എ�ാ�
വരവായി  കാണി�  ഈ �ക രജി��മായി  െപാ��െ��  േപാ��ി�.  വിശദാംശം
�വെട ന���.
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2018-19 വ�ഷം വരവായി
വ�ത്

െചയറിെ� / എ�േഡാ�െമ�ിെ� േപര്

തീയതി �ലധനം പലിശ

31.08.2018 -- 1,58,053 ഇ. െക. നായനാ� െചയ� േഫാ� പാ�ലിെമ�റി
അഫേയ�്.

12.09.2018 --- 19,500 �ധ ��� എ�േഡാ�െമ�്

ആെക 1,77,553

2. ബാരി�� എം.െക. ന��ാ� െചയ� സംബ�ി�് 02.07.2014 � േശഷം
പലിശയിന�ി� വരെവാ�ം േരഖെ���ിയി�ി�. 26.11.2018 വെര െചലവ്
േരഖെ���ിയി��്.

3. ബാരി�� എം.െക. ന��ാ� െചയ� �ാപി���മായ വ�വ�കളിെല നാലാമത്
വ�വ� �കാരം െചയറി� േഹാണററി െ�ാഫസെറ നി�േദശി�ി��്. ഈ �മതല
വഹി�വ�െട 2013-14 �ത�� കാലയളവിെല വിവര�� രജി�റി�
േരഖെ���ിയി�ി�.

4. രജി�� ��ി�ിെല അപാകതക�

i. ഫ�് വരവ് സംബ�ി�ം നീ�ിയിരി�് സംബ�ി�ം കാലാ��തമായി
േരഖെ���� നട��ി�.

ii. ഓേരാ സാ��ികവ�ഷ�ം ഓേരാ നിേ�പ�ി� േമ�ം വരവ് വ� പലിശ �ക
സംബ�ിയായ േ��്െമ�് ലഭ�മാ�ി േരഖെ����ക� വ���ി�.

ii. കാലാവധി കഴി� നിേ�പ�� ���ിേയാ ഇ�േയാ എ�
വിശദാംശ�െളാ�ം േരഖെ����ി�.

iv.
രജി�റി� �ട��ിെല സ��ിഫി��് ഓഫ് കൗ�് �ത� �ട��� യാെതാ�
േരഖെ����ം േമ�േദ�ാഗ�� കാ�കേയാ സാ��െ����ക�
വ��കേയാ െച�തായി കാ��ി�.

    േമ� �ചി�ി� അപാകതക� 21/15.01.2020 നം. റിക�ിസിഷ� �കാരം സ�വകലാശാലെയ
അറിയി�ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�.
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1-9   വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭിേ�� േസവനം യഥാസമയം ലഭി��ി�.ക�ർ
സർവകലാശാലയിൽ േസവനാവകാശനിയമം നട�ിലാ�ിയി�ി�.
     2012�  േകരള  സം�ാന  േസവനാവകാശനിയമം  നിലവി�  വരിക��ായി.
േസവന���ായി  സ�വകലാശാലെയ  സമീപി��  വിദ�ാ��ിക��ം  െപാ�ജന���ം
നി�ിതസമയപരിധി��ി� േസവന�� ന�േക���്.

    നിലവി� ഒറിജിന� സ��ിഫി��ി�� നിരവധി അേപ�ക� �ടി�ിക��തായി കാ��.
2020  ഫി�വരി  വെര��  കണ�ക�  �കാരം  ഒറിജിന�  ഡി�ി  സ��ിഫി��ി��
അേപ�ക� ലഭി�തി� തീ��ാ�വാ� അവേശഷി��വ�െട എ�ം �വെട െകാ���.

�മ നം. ബി�ദ വിഷയം �ടി�ിക�� അേപ�ക�െട എ�ം
1 ബി.േകാം. 4900
2 ബി.എസ്.സി. /ബി.സി.എ 1456
3 ബി.എ, / ബി.ബി.എ. 2590

    വിദ�ാ��ിക��് േസവനം യഥാസമയം ലഭി��ിെ��് ഇതി� നി�ം വ��മാണ്.

    സ�വകലാശാലക �  േസവനാവകാശനിയമ�ിെ�  പരിധിയി�  ഉ�െ���തിനാ�  ക��
സ�വകലാശാലയി�  നി�്  വിദ�ാ��ിക��ം  െപാ�ജന���ം  ന�േക�  േസവന���്
സമയപരിധി നി�യി�് ഗസ�ി� വി�ാപനം െചേ����്. എ�ാ� േസവനാവകാശനിയമം
ക��  സ�വകലാശാലയി�  നട�ിലാ�ി  ഗസ�ി�  വി�ാപനം  െച�ി�ി�.
േസവനാവകാശനിയമം  സം�ാന�്  നട�ിലാ�ി  8  വ�ഷം  പി�ി�ി�ം  ക��
സ�വകലാശാലയി�  നട�ിലാ�ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  ഇ�  സംബ�ി�  ഓഡി�്
റിക�സിഷന് (നം.02/01-11-2019) ന�കിയ മ�പടിയി� (നം.അ�ി�/ എഡി.ബി2/22328 /2019
തീയതി 20-12-2019) അമിത േജാലിഭാര�ം ജീവന�ാ�െട �റ�ം കാരണം േസവനാവകാശനിയമം
ക��  സ�വകലാശാലയി�  നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ി�ിെ��്  അറിയി�ക��ായി.  ��ത
മ�പടി  ��ികരമ�.  േസവനാവകാശനിയമം  നട�ിലാ��തിന്  സത�രനടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-10   അ��ാപകവിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േസവന��ക�ൾ എ�തി ��ി��തിൽ
��തരമായ വീ�കൾ.
    േകരള  സ�വീസ്  ��  ഭാഗം-3,  ച�ം-142  (അ��ായം  10)  �കാരം  ജീവന�ാരെ�
ഔേദ�ാഗികജീവിത�ി�  സ�വീസിെനേയാ  ശ�ളെ�േയാ  അ��ലമാേയാ  �തി�ലമാേയാ
ബാധി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം സംഭവ��ം സ�വീസ് ��ി� യഥാസമയം േരഖെ��േ���ം
േരഖെ���ിയ  വിവര��  ഓഫീസ്  േമധാവി  സാ��െ���ി  ��ിേ���ു��്.  ഗസ�ഡ്
റാ�ി�� ഓഫീസ�മാ�െട േസവനവിവര�� ഗസ�ഡ് എ�ൈട�ി�െമ�് രജി�റിലാണ് (ജി.ഇ.
രജി��)  േരഖെ��േ��ത്.  ക��  സ�വകലാശാല  അ��ാപക�െട  േസവനവിവര��  ജി.ഇ
രജി�റിലാണ്  േരഖെ���ിവ��ത്.സ�വകലാശാല  അ�ാദമി�്  വിഭാഗ�ിലാണ്  ഇവ
��ി��ത്.  സ�വകലാശാല അ��ാപകവിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  ജി.ഇ.  രജി�� യഥാസമയം
എ�തി ��ി��തി� സ�വകലാശാല അ�ാദമി�് വിഭാഗം ��തരമായ വി� വ���തായി
പരിേശാധനയി� കെ��ിയി��്.വിശദവിവരം �വെട െകാ���.
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1.അ��ാപക�െട ജി.ഇ. രജി�� ആരംഭി�ി�ി�.

സ�വകലാശാല േജാലിയി� �േവശി�് 3 വ�ഷേ�ാളം പി�ി�ി�ം താെഴ�റ�� അ��ാപക�െട
ജി.ഇ.  രജി��  ആരംഭി�തായി  കാ��ി�.  സ�വീസി�  �േവശി�്  ഒരാ��കം  �റേ��
േസവന��കം  നാളി�വെരയാ�ം  �റ�ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  വിശവിവരം  �വെട
െകാ���.

�മ
നം. േപര്, ത�ിക ഐ.ഡി.നം. വ��്

1 സൗമ�.എ�,
അസി��്െ�ാഫസ� 559 ബേയാെടേ�ാളജി

&ൈമേ�ാബേയാളജി
2 �സ��മാരി.ഇ.എസ്. 560 നിയമം
3 ആ�.െക. �നി��മാ� 776 ഐ. ടി.

2.േസവന��കം വ�ഷ�ളായി അ�േഡ�് െച�ാെത ��ി��.

േകരള  സ�വീസ്  ��  ഭാഗം-3,  ച�ം-142  ജീവന�ാരെ�  ഔേദ�ാഗിക  ജീവിത�ി�
സ�വീസിെനേയാ ശ�ളെ�േയാ അ��ലമാേയാ �തി�ലമാേയാ ബാധി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�ം
സംഭവ��ം  സ�വീസ്  ��ി�  യഥാസമയം  േരഖെ��േ���ം  േരഖെ���ിയ  വിവര��
ഓഫീസ്  േമധാവി  സാ��െ���ി  ��ിേ���ു��്.  എ�ാ�  അ��ാപകവിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട  േസവന��ക�ളി�  യഥാസമയ�ളി�  േരഖെ����ക�  വ���ിെ��്
മാ�മ�,  സ�വീസിെനേയാ  ശ�ളെ�േയാ  ബാധി��  വിവര��  വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം
േരഖെ���ിയി�ി�.  കരിയ�  അഡ�ാ�െ��്  �ീം  െ�ാേമാഷ�,  ഇ��ിെമ�്,
അധികേയാഗ�ത�� (പി.എ�്.ഡി, എം.ഫി�. �തലയാവ) അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്, �.ജി.സി.
ശ�ളപരി�രണം,  വിവിധ  അവധിക�,ലീവ്  സറ��,  വിരമി��  വിവരം  �ട�ി
ഔേദ�ാഗികജീവിത�ി�  സ�വീസിെനേയാ  ശ�ളെ�േയാ  അ��ലമാേയാ  �തി�ലമാേയാ
ബാധി��  ഉ�ര�ക�  യഥാസമയം  േരഖെ���ാ�ത്  ��തരമായ  വി�യാണ്.  2018-2019
ഓഡി�്  വാള�ം  �കാര�� 60 ജീവന�ാ�െട ജി.ഇ.  രജി��കളി� 10 എ��ി� മാ�മാണ്
വിവര�� ���മാ�ം  േരഖെ���ിയി��ത്.  അ��ാപക� വിരമി�ു� സമയ�് മാ�മാണ്
സ�വീസ് രജി�റിെല എ��ിക� ���ീയാ�ി പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��ത്. സ�വകലാശാല
ഉ�ര�ക�  �കാരം  സ�വീസിെനേയാ  ശ�ളെ�േയാ  ബാധി��  വിവര��  യഥാസമയം
േരഖെ���ാെത  വ�ഷ��  പി�ി�  േശഷം  േരഖെ���േ�ാ�  നിരവധി  വിവര��
േരഖെ���വാ�  വി�്  േപാ��തി��  സാധ�തയാ��ത്.  മാ��മ�,  �ലം  മാ�ം  ലഭി�
വ��  �തിയ  ജീവന�ാ��്  സ�വീസ്  ��ിെല  എ��ി  �ടി�ിക  സംബ�ി�്  �ത�മായ
ധാരണ��ാകാ�ം സാധ�തയി�.

     േസവന��ക�ളിെല�ം  ജി.ഇ.  ആറിെല�ം  േരഖെ����ക�  പരിേശാധി�ാണ്
ജീവന�ാ�െട  ശ�ളനി��യം,  െപ�ഷ�  െ�ാേ�ാസ�  �തലായവ  ഈ  ഓഫീസ്
അംഗീകരി��ത്.  സ�വീസ്  ��ി�  വിവര��  യഥാസമയം  േരഖെ���ാെത  വ�ഷ��
കഴി�്  േരഖെ���േ�ാ�  നിരവധി  വിവര��  വി�്  േപാ�വാ�ം  അ�  വഴി  അന�ഹമായ
ആ��ല��� ജീവന�ാ��് അ�വദി�വാ�ം സാധ�ത��്.
ദീ�ഘകാലമായി  േരഖെ����ക�  വ��ാ�  േസവന��ക���്  ഉദാഹരണം  �വെട
െകാ���.
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�മ
നം. േപര്, ത�ിക റിമാ��്

1
േഡാ:ബി.ബി�,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�,
ആ�േ�ാളജി പഠനവ��്.

24-01-2003ന് േജാലിയി� �േവശി�
സമയം നട�ിയ േരഖെ����ക�

മാ�മാ��ത്. 16 വ�ഷെ� സ�വീസ്
സംബ�ിയായ വിവര��

േരഖെ���ിയി�ി�.

2
േഡാ:സി. സദാശിവ�,

െ�ാഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി &

ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്.

01-07-2013 ന് േശഷം
േരഖെ����കളി�.

3
േഡാ:സിനി.എം, അസി��്

െ�ാഫസ�,
ആ�േ�ാളജി പഠനവ��്.

08-03-2011 ന് േശഷം
േരഖെ����കളി�.

4
േഡാ: െക.പി. സേ�ാഷ്,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�,
ഫിസി�് പഠനവ��്.

20-01-2011 ന് േശഷം
േരഖെ����കളി�.

5
േഡാ:മ�ളെപായി�,
അസി��്െ�ാഫസ�,
ഹി�റി & െഹറിേ�ജ്
സയ�സ് പഠനവ��്

18-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

6
കാ��ിേകയ�,പി,

അസി��് െ�ാഫസ�,
മാേന�െമ�് �ഡീസ്.

09-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

7
���ിയ,

അസി��് െ�ാഫസ�,
മാേന�െമ�് �ഡീസ്.

17-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

8 �രജ്. എം. ബഷീ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി

16-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.
അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�് അ�വദി�

വിവരം േരഖെ���ിയി�ി�.

9
അനീ��മാ� െക.പി,
അസി��് െ�ാഫസ�,
മാേന�െമ�് �ഡീസ്.

11-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

10
മേനാജ്.െക,

അസി��് െ�ാഫസ�,
എ�വയ�െമ�� സയ�സ്

23-03-2016 ന് േജാലിയി� �േവശി�
േശഷം േരഖെ����കളി�.
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11
സീതകേ�ാ�്,

അസി��് െ�ാഫസ�,
�റ� & ൈ�ബ�

േസാേഷ�ാളജി

18-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

12
ഹരീ��.പി,

അസി��് െ�ാഫസ�,
�റ� & ൈ�ബ�

േസാേഷ�ാളജി

29-03-2016 ന് േജാലിയി�
�േവശി�തിന് േശഷം
േരഖെ����കളി�.

13
അ��.ബി,

അസി��് െ�ാഫസ�,
�� ഓഫ് െഹ��്

സയ�സസ്

30-12-2015 ന് േജാലിയി� �േവശി�്
െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയതിന്

േശഷം േരഖെ����കളി�.

3. േസവന����െട േ�ാ�് രജി�� ��ി��ി�.

    അ�ാദമി�് വിഭാഗ�ി� അ��ാപകജീവന�ാ�െട േസവന��ക�� സംബ�ി�് േ�ാ�്
രജി��  ��ി��ി�.ജീവന�ാ�െട  േസവന��ക��െട  േ�ാ�്  രജി��  ��ി�ാ�ത്
ഉചിതമായ നടപടിക��ായി ��യി�െ����.

4. േയാഗ�ത സംബ�ി� േരഖെ����ക� സ���മാ�ിയി�ി�.

    പി.എ�്.ഡി, എം.ഫി�. �ട�ിയ േയാഗ�ത സ��ിഫി��ക�െട വിവരം സ��ിഫി��് ന��,
പാസായ  തീയതി  �ട�ിയ  വിവര��  സഹിതമാണ്  സ�വീസ്  ��ി�  േരഖെ��േ��ത്.
ഇ�രം േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി� അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്, കരിയ� അഡ�ാ�െ��് �ീം
െ�ാേമാഷ�, എ�ിവ അ�വദി�േ�ാ� േയാഗ�ത േനടിയ തീയതി വളെര �ാധാന���താണ്.
എ�ാ�  േയാഗ�ത�െട  േരഖെ����ക�  േസവന��ക�ളി�  ഭാഗികമാണ്.  േയാഗ�ത
സംബ�ി� േരഖെ����ക� സ���മാേ���ം പി.എ�്.ഡി, എം.ഫി�. �ട�ിയ േയാഗ�ത
സ��ിഫി��ക�െട പക��് ��ിേ���മാണ്.

     അ��ാപക ജീവന�ാ�െട േസവന��കം ��ി��തി��ായ േമ� �ചി�ി� ��തരമായ
വീ�ക� പരിഹരിേ���ം ജി ഇ രജി��ക� സ���മാ�ി ലഭ�മാേ���മാണ്.

1-11   സർവകലാശാലയിൽ �ിരം അ��ാപകരി�.േകാഴ്�കൾ നിർ�ലാേ��ിവ��
സാഹചര�ം ഉടെല���.�േവശനം േന�� വിദ�ാർ�ിക�െട എ��ി�ം ഗണ�മായ �റവ്.

    �.ജി.സി. 2010 റ�േലഷ�സ് െസ�� 6.5.2 �കാരം ബി�ദാന�രബി�ദപഠന വ��ി� ഒ�
െ�ാഫസ�  ത�ികെയ�ി�ം  ഉ�ാേക�താണ്.  അ�േപാെല  െസ��  12.1  �കാരം  ഒ�
െ�ാഫസ��് 2 അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�ം 4 അസി��് െ�ാഫസ�ം എ� പിരമിഡി� ഉ�
അധ�ാപക  ത�ികകളാണ്  ഒ�  പഠനവ��ിന്  അഭികാമ�െമ�ം  പറ���്.  എ�ാ�  ക��
സ�വകലാശാല�െട  മി�  പഠനവ��കളി�ം  െ�ാഫസ�  ത�ിക  ഉ�െ�െട��  അധ�ാപക
ത�ികക�  ഒഴി�കിട�കയാണ്.  കരാ�  അടി�ാന�ിെല  അധ�ാപക�ം  ഗ�്
അധ�ാപക�മാണ് സ�വകലാശാലയിെല മി� വ��കളി�ം അധ�ാപനം നട��ത്.
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    2018–2019  വ�ഷ�ി�  സ�വകലാശാലയി�  നിലവി���ം  കരാ�/
ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� േജാലി െച�വ�െട�ം വിശദാംശ��.

�മ
നം.

വ��് / െസ�റിെ�
േപര്

സ��ാ�
അ�വദി�

ത�ിക
ക�െട
എ�ം

നിലവി�
�ിരം
േജാലി
െച��
വ�െട
എ�ം

�ിരം
ത�ികയി�
നിലവി��

ഒഴിവ്

കരാ� /
അതിഥി /

ദിവസ േവതന
നിയമനം

റിമാ��്

തലേ�രി കാ�സ്

1 ഇം�ളീഷ് 7 3 4 4

2 എ�േണാമി�് 4 2 2 2

3 ആ�േ�ാളജി 6 3 3 3

4
ൈലഫ് സയ�സ്,
ബേയാെടേ�ാളജി

&
ൈമേ�ാബേയാജി

8 6 2 2

5
മാേന�െമ�്

�ഡീസ്
(ഡി�ാ��്െമ�്)

9 4 5 2

6 ലീഗ� �ഡീസ് 4 3 1 8+2 (Hourly
basis)

7 െഹ��് സയ�സ് 3 1 2 11+1(Hourly
basis)

8
ൈല�റി &

ഇ�ഫ�േമഷ�
സയ�സ്

2 1 1 3

9
ഐ. ടി.

എ�േ�ഷ�
െസ��

0 0 0 5

മാ�ാ�്പറ�് കാ�സ്

10 ഫിസി��
എ�േ�ഷ� 4 2 2 14

11 ഐ.ടി. വ��് 8 4 4 6

12 മാ�മാ�ി�് 2 1 1 3

13 �ാ�ി�ി�് 2 1 1 3
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14 ബിേഹവിയറ�
സയ�സ് 2 1 1 3

15 ഹി�റി &
െഹറിേ�ജ് �ഡീസ് 2 1 1 3

16 എ�വയ�െമ��
സയ�സ് 2 1 1 3

17 െപഡേഗാഗി��
സയ�സ് 2 1 1 3

18 �ഡ് സയ�സ് &
െടേ�ാളജി 3 0 3 4

19
െസ�� േഫാ� മാസ്
ക��ണിേ�ഷ� &

േജ�ണലിസം
1 0 1 4

20
െസ�� േഫാ�
മാേന�െമ�്

�ഡീസ്
0 0 0 5

21 ടീ�� എ�േ�ഷ�
െസ��, ധ��ശാല 0 0 0 9+1 (Hourly

basis)

പ��� കാ�സ്

22 ഫിസി�് 3 3 0 1

23 െകമി�ി 3+1* 3** 0 1

24 ജിേയാ�ഫി 2 1 1 3

25 മ�സിക് 3 2 1 2

നീേലശ�രം കാ�സ്

26 മലയാളം 3 3 0 1+1 part time

27 േമാളിക�ലാ�
ബേയാളജി 2 1 1 3

28 ഹി�ി 2 0 2 4

29 എം.ബി.എ. െസ�� 0 0 0 5

30
ഐ.ടി.

എ�േ�ഷ�
െസ��

0 0 0 3

മാന�വാടി കാ�സ്

31 �േവാളജി 3 1 2 3
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32 �റ� & ൈ�ബ�
േസാേഷ�ാളജി 2 2 0 2

33 ടീ�� എ�േ�ഷ�
െസ�� 0 0 0 7+2 (Hourly

basis)

കാസ�േഗാഡ് കാ�സ്

34 ക�ട 0 0 0 1

35 ടീ�� എ�േ�ഷ�
െസ�� 0 0 0 8+2 (Hourly

basis)

94 51 43 153

*നാേനാ സയ�സ് വ��ി� സ��ാ� അ�വദി� ഒ� ത�ികയട�ം.

**നാേനാ  സയ�സ്  വ��്  �വ��നമാരംഭി�ാ�തിനാ�  നാേനാ  സയ�സി�  നിയമി�
അ��ാപകെന രസത�വ��ിേല�് മാ�ി.

    വിദ�ാ��ി  -  അധ�ാപക  അ�പാതം  ��ികരമാകാ�,  ഒഴി��ടാനാവാ�  സ��ഭ�ളി�
മാ�േമ  കരാ�  നിയമനം  നട�ാ�  എ�ം  ഏത്  അവസര�ി�ം  കരാ�  അധ�ാപകനിയമനം
സ�വകലാശാലയിെല ആെക അധ�ാപക ത�ികക�െട 10%-�ി� അധികരി�ാ� പാടിെ��ം
2010  �.ജി.സി.  െറ�േലഷ�  െസ��  13.1  -�  വ�വ�  െച���്.  എ�ാ�  ക��
സ�വകലാശാലയിെല  പഠനവ��കളി�  കരാ�  അധ�ാപക�െട  എ�ം  ആെക  അധ�ാപക
ത�ികക�െട  പ�്  ശതമാന�ി�ം  വളെര  ��തലാെണ�്  േമ�  �ചി�ി�  പ�ികയി�  നി�്
വ��മാണ്. മാ��മ�, ക�� സ�വാകലാശാല�െട തലേ�രി കാ�സിെല ഐ.ടി. എ�േ�ഷ�
െസ��,  മാ�ാ�്  പറ�  കാ�സിെല  �ഡ്  സയ�സ്  &  െടേ�ാളജി,  െസ��  േഫാ�  മാസ്
ക��ണിേ�ഷ� & േജ�ണലിസം, െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�് �ഡീസ്, നീേലശ�രം കാ�സിെല
ഹി�ി  പഠനവ��്,  എം.ബി.എ.  െസ��,  കാസ�േഗാഡ്  കാ�സിെല  ക�ട  പഠനവ��്,
സ�വകലാശാല�െട ��് ബി.എഡ്. െസ��ക� (കാസ�േഗാഡ്, ധ��ശാല, മാന�വാടി) എ�ീ
�ാപന�ളിെലാ�ം  തെ�  ഒ�  �ിരം  അ��ാപക�  േപാ�മി�.  കരാറടി�ാന�ിേലാ
ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ  നിയമി��  അ��ാപകരാണ്  ഇവിെട  �ാ�ക�  ൈകകാര�ം
െച��ത്.  കരാറടി�ാന�ി�  നിയമി��  അധ�ാപക��്  െ�യിനിം�കേളാ  റി�ഷ�
േകാ�കേളാ  ലഭി��തിന്  അവസരമി�ാ�തിനാ�  അധ�ാപനനിലവാരം  ഉറ�വ��ാ�
ആ��ി�.

    ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വികസന�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ഒ� സ�വകലാശാല�് അവശ�ം േവ�ത്
സാേ�തികപരി�ാന�ം അതാത് വിഷയേമഖലകളി� അഗാധ �ഞാന�ം പരിചയസ����
ഒ�  അധ�ാപക  സ�ഹമാണ്.  എ�ാ�  ക��  സ�വകലാശാലയിെല  െസ��കളി�ം
പഠനവ��കളി�ം നിരവധി അധ�ാപക ത�ികക� ഒഴി�കിട�കയാണ്.

    �േവശന�ിന് അേപ�കരി�ാ�തിനാ� സ�വകലാശാല�െട താെഴ�റ�� െസ��കളിെല
േകാ�ക�  സ�വകലാശാല�്  നി��ലാേ��ിവ�.  താ��ാലിക  അ��ാപക�െട  േസവനം
മാ�മാണ്  നി��ലാ�ിയ  േക��ളി�  ഉ�ായി��ത്.  അതി�തന  സാേ�തിക
വിദ�ാപരി�ാന�ം വിഷയ ൈവദ���ം വ��മായ കാ��ാ��� ഒ� വിദ�ാ��ി സ�ഹെ�/
ഭാവി  തല�റെയ വാ�െ����തിന്  �ാ�രായ പരിചയസ��രായ അധ�ാപക�െട �റവാണ്
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െസ��ക�  അട�്  ���തി�ം  അേപ�ക�െട  എ��ി�  ഗണ�മായ  �റ��ാ��തി�ം
�ധാനകാരണെമ�് വ��മാണ്.

അട�് ��ിയ സ�വകലാശാല െസ��ക� / വ��ക�

�മ
നം െസ�റിെ� േപര് േകാ�് സീ�ക�െട എ�ം

1
ഐ.ടി. എ�േ�ഷ�

െസ��,
നീേലശ�രം

എം.സി.എ.
35,

അേപ�കരി�ാ�തിനാ� 2016
വ�ഷം �ത� �േവശനം

നട�ിയി�ി�.

2
ഐ.ടി. എ�േ�ഷ�

െസ��,
കാസ�േഗാഡ്.

എം.സി.എ -ടി-

3
െസ�� േഫാ�
മാേന�െമ�്

�ഡീസ്,
കാസ�േഗാഡ്

എം.ബി.എ. -ടി-

�മ
നം. െസ�റിെ� േപര് േകാ�് സീ�ക�െട

എ�ം

1 െഹ��് സയ�സ്,
തലേ�രി കാ�സ്

1. എം.എസ്.സി.െമഡി��
ൈമേ�ാബേയാളജി (2 വ�ഷം) 15

2. എം.എസ്.സി. െമഡി��
ൈമേ�ാബേയാളജി (3വ�ഷം). 5

3. എം.എസ്.സി. െമഡി��
ബേയാെകമി�ി (2 വ�ഷം) 15

4. എം.എസ്.സി .െമഡി��
ബേയാെകമി�ി (3 വ�ഷം) 5

�േവശനം  േന��  വിദ�ാ��ിക�െട  എ��ി�  വളെരയധികം  �റ��ായ  െസ��ക�  /
വ��ക�

�മ
നം െസ�റിെ� േപര് േകാ�് സീ�ക�െട

എ�ം
2018-19 �

ഒഴി�കിട��
സീ�ക�െട എ�ം

1

െപഡേഗാഗി��
സയ�സ്,
ധ��ശാല,

മാ�ാ�്പറ�
കാ�സ്

എം.എഡ്. 50 36

2 ഹി�ി പഠനവ��്,
നീേലശ�രം കാ�സ്

എം.എ,
ഹി�ി 25

2017-2019 ബാ�്- 9

2018-2020 ബാ�്- 17

പലേ�ാ�ം കരാ� അധ�ാപക� തെ�യാണ് ഓഫീസ് േജാലിക�ം െച�േപാ��ത്. ഓഫീസ്
േജാലികളി�  �ാവീണ�മി�ാെത��  �വ��നരീതി  എ�ാ  െസ��കളിേല�ം
ഭരണനി��ഹണേ��ം  രജി��ക�െട  പരിപാലനേ��ം  സാരമായി  ബാധി��  നിലയാണ്.
പല  െസ��കളി�ം  താ�ാലിക  അടി�ാന�ിെല  (ദിവസേവതന/  കരാ�)  അ�ിനിേ��ീവ്
�ാ�ക�െട േസവനംേപാ�ം ലഭ�മാ��ി�. ഈ സാഹചര��ളി� അധ�ാപക� അ�ിനിേ��ീവ്
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കാര���ം ��ി��തിന് നി�ബ�ിതരായി തീ��. അധ�ാപന�ിെനാ�ം വിദ�ാ��ിക�െട
വിവിധ  ഫീസ്  കള��ക�,  ഇ-�ാ�്സ്,  ബ�െ��  രജി��ക�െട  പരിപാലനം,  പരീ�ാ
നട�ി�്, ദിവസേവതന/ കാഷ�� േലബേറ�ിെ� േസവന/ േവതന കാര��� �ട�ിയ ഓഫീസ്
കാര��� ൈകകാര�ം െച��തിന് ആവശ�മായ പരിശീലനേമാ വ��മായ മാ��നി�േ�ശ�േളാ
സ�വകലാശാലയി� നി�് ലഭ�മാ��ി�. ഇത് പാഠ��വ��ന�െള സാരമായി ബാധി���്.
സ��കലാശാല�െട  അ�ാഡമി�്  �ണനിലവാരം  നിലനി��വാന്
വിദ�ധരായ/പരിചയസ��രായ അ��ാപക�െട നിയമനം അത�ാവശ�മാണ്.

1-12   െപൻഷൻ ഫ�ിൽനി�ം െപൻഷൻ െചല�കൾ നട��ി�
    1996  െല  ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 82ാം  വ��്  �കാരം  സ��കലാശാലയി�
സ��ാരിെ�  ����  അ�മതിേയാട്  �ടി  സ�വകലാശാല�െട  കീഴി��  ജീവന�ാ��ായി
ഓ�ഡിന�സി�  �തിപാദി�ിരി��  തര�ി��  െപ�ഷ�  ഫ�്  �പീകരി�ണെമ�്
നി��ഷി�ി��്.

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�െട 07.12.2005 െല 33223/ബി2/2005/07 ന�� ക�് �കാരം
അ�മതി  ലഭി�തിെന  �ട��്  സി�ിേ��ിെ�  21.02.2006െല  086--2006  തീ�മാന  �കാരം
ക��  സ�വകലാശാലയി�  െപ�ഷ�  ഫ�്  �പീകരി�.  (ഫി�/എ.എ,ആ�  /എസ്.എ.എഫ്

/2005—06 തീ�തി 27.03.2006)

    31.03.2019 വെര ക�� സ�വകലാശാല 57,00,00,000 െപ�ഷ� ഫ�ിന�ി� ക�� ജി�ാ
�ഷറിയി� �ിര നിേ�പമായി നിേ�പി�ി��് .  2018-19 വ�ഷം നിേ�പി� 5,00,00,000
�പ ഉ�െ�െടയാണ് ഈ �ക. നിലവി� 130 ജീവന�ാ� സ�വകലാശാലയി�നി�ം െപ�ഷ�
ൈക����്.

    െപ�ഷ�  ഫ�്  �പീകര�്  14  വ�ഷം  കഴി�ി�ം  െപ�ഷ�  ഫ�ി��  ച���
�പീകരി�കേയാ  െപ�ഷ�  ഫ�ി�  നി�ം  െചലവ്  നട�കേയാ  െച�ി�ി�.  ആയതിനാ�
സ�വകലാശാലയി� െപ�ഷ� ഫ�ി�� ച��� �പീകരി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

         നിലവി� സ�വകലാശാല ഫ�ി� നി�് തെ�യാണ് െപ�ഷ� െചല�ക� വഹി��ത്.
�ാ���റി െപ�ഷ� �ീമി��െ��� ജീവന�ാ��് േവ�ി അവ�െട ശ�ളം, ഡി.എ. ഉ�െ���
�ക�െട നി�ിതശതമാനം (മിനിമം 25% �കെയ�ി�ം) െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് എ�ാ മാസ�ം
മാ��തി�ം  െപ�ഷ�  െചല�ക�  െപ�ഷ�  ഫ�ി�  നി�്  മാ�ം  വഹി��തി�ം
സത�രനടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13   സ്േ�ാ�് രജിസ്�ർ േരഖെ����കളിെല അപാക�ൾ.
    ക��  സ�വകലാശാലയി��  ഇലേ�ാണിക്  സാധന��,  ഫ��ി��ക�  �തലായവ�െട
േ�ാ�്  രജി�� ശരിയായ രീതിയി� �മീകരി�്  ��ി��ി�.  ഓേരാ  വാ��ക�ം സാധനം
വാ�ിയ  തീയതി�െട  �മ�ി�  വ�ത��  േപ�കളിലായി  �ട��യായി  േച��കയാണ്
െച��ത്.  ഇത്  കാരണം  ഒേര  ഇന�ി�  െപ�  സാധനം  തെ�  വാ�ിയ  തീയതി�െട
അടി�ാന�ി� വ�ത�� േപ�കളിലായി േച��െ���.
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    േമ�  അപാകത  �ലം  ഓേരാ  ഇന�ി�ം  എ�  സാധന��  �ഡ്  ക�ീഷനി�  ഉെ��ം
ഉപേയാഗ�ി�െ��ം മനസിലാ�ാ� കഴിയി�. ഉദാഹരണ�ിന് ആെക എ� േമശ, കേസര,
െഷ�ഫ്  അെ��ി�  ക����ക�  ഉപേയാഗേയാഗ�മായി  ഉെ��ത്  ഈ  േ�ാ�്
രജി�റി�നി�ം മനസിലാ�ക ��ി��ാണ്. അ�േപാെല തെ� വി.സി. �െട ഓഫീസിേല��
വാ��ക�  �ധാന  േ�ാ�്  രജി�റി�  േരഖെ����ി�.  ഇതിനായി  ഒ�  �േത�ക  േ�ാ�്
രജി�� ��ി�കയാണ് െച��ത്.

     വാ�� സാധന�� ഇന�ിെ� അടി�ാന�ി� േ�ാ�് രജി�റി� േരഖെ���കയാണ്
െചേ��ിയി��ത്.  േ�ാ�്  രജി��  ��ിേ��  വിധം  സംബ�ി�്  േകരള  ഫിനാ�ഷ��
േകാഡിെല  149  �ത�  162  വെര��  ആ��ി�ി�കളി�  വിശദമായി  പരാമ�ശി���്.
ഇതിന��തമായി േ�ാ�് രജി�� ��ി��തിന് ��ിേ��താണ്. സ�വകലാശാലയിെല
�ധാന  ആ�ികളി�  ഉ�െ���താണ്  ക����ം  അ�ബ�  ഉപകരണ��ം  ഇവ�െട
പരിപാലന�ിനായി  േകരള  ധനകാര�  വ��ിെ�  24-09-2010  െല  86/2010/ധന.  ന��
സ��ലറി�  നി�േ�ശി��  തര�ി�  േ�ാ�്  രജി��  ��ിേ��താണ്.  അേതാെടാ�ം
േ�ാ�്  രജി�� ക���ൈറസ്  െച��തി�ം ആ�ി ബാധ�തക� തി�െ���ി അ�ൗ�ിെ�
�െട ബാല�സ് ഷീ�് ഉ�െ����തി��� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-14   സ��് രജിസ്�ർ േരഖെ����കളിെല അപാക�ൾ.
    ക��  സ�വകലാശാല  നട��  േക�ക�െട�ം  സ�വകലാശാല�്  എതിെര��
േക�ക�െട�ം  �മതല  രജി�ാറിനാണ്  (അധ�ായം-III  നിയമം  14(3),  ക��  സ�വകലാശാല
നിയമം 1996). ഇതിെ� വിശദാംശ�� േരഖെ����തി�ം വിവിധ വ�വഹാര��െട �േരാഗതി
മനസിലാ��തി�മായി  ഒ�  ഏകീ�ത  േകസ്  രജി�േറാ  ഫയേലാ  രജി�ാ�െട  െസ�നി�
��ി��ി�. പകരം വിവിധ െസ��കളിലായി വ�ത�� വ�വഹാര രജി�� ��ി�കയാണ്
െച�ി��ത്. താെഴ പറ�� െസ��കളി� �േത�കം രജി��ക��് (EP -I, EP -II, EP -III,
EM, Acad D, Acad G, PLD A, Ad E, EC -I and II, Administration A, SDE-I, Admin C, EP
-V, EP -I, PLD -B, Ad.B, Acad C, PLD E, Single window, Admission Cell -acad).

     സ�വകലാശാല  നട���ം  സ�വകലാശാല�്  എതിെര�ം  ഉ�  വിവിധ  േക�ക�െട
�േരാഗതി�ം ഫീസ് വിവര��ം നിരീ�ി��തി�ം �ട�നടപടിക� �ഗമമാ��തി�മായി ഒ�
ഏകീകരി� സ��് രജി�� രജി�ാ� െസ�നി� ��ിേ��താണ്.

1-15   മാ�ാ� പറ� കാ�സ് - �ൾ ഒാഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷനിെല ബി.പി.എഡ്,
എം.പി.എഡ് േകാഴ്�ക�െട�ം സർവകലാശാല െസ��കളിെല ബി.എഡ്, എം.എഡ്
േകാഴ്�ക�െട�ം NCTE അംഗീകാരം സംബ�ി� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േകാഴ്�ക�െട
അംഗീകാരം സംബ�ി�് വ��തയി�.
    ക�� സ��കലാശാല�െട മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സി� �വ��ി�� �� ഒാഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷനിെല ബി.പി.എഡ്, എം.പി.എഡ്- േകാ�ക��് 2018-19 വ�ഷ�ി� അംഗീകാരം
ലഭി�തായി  NCTE  െവബ്  ൈസ�ി�  കാ��ി�.  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  2017-18
അധ�യന  വ�ഷം  NCTE  �ട�  അംഗീകാരം  ലഭ�മാ��തിനായി  31.05.2016  തീയതിയി�
ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയര�� അേപ� സമ��ി�തായി ക�. NCTE റ�േലഷ� 2014
നി��ഷി�� �ിരം  ജീവന�ാ�  വ��ി� ഇെ�� കാരണ�ാ� ��ത അേപ� NCTE
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നിരസി�ി��. �ട� നടപ ടിയായി NCTE ആ�് 1993 �കാരം ഡയര�� അ�ീ� സമ��ി�ി��.
NCTE റ�േലഷ�സ് �കാര�� �ാഫ് െ��്ത് നിലനി���തിന് സ�വകലാശാല നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�തിനാലാണ് അേപ� ത�ിയ�ം അ�ീ� ന�േക�ി വ��ം. ഇതിനായി അ�ീ�
ഫീസ് ഇന�ി� ഒ��ിയ 50,250/- �പ (ബാ�് ചാ�ജ് ഉ�െ�െട) വൗ�� നം.481/11-06-2018
�കാരം  ഫിസി��  എഡ�േ�ഷ�  ഡയര���്  സ�വകലാശാല  റീഇംേബ�്  െച�്
ന��ക��ായി. എ�ാ� NCTE �െട 24.08.2018 തീയതിയിെല F.No.89-352/E-74361/2018
Appeal/69426 ന�� ക�് �കാരം അ�ീ� ത�ക�ം അ�ീ� ഫീ തിരി�് സ�വകലാശാല�്
ലഭ�മാ�ക�ം  െച�ി��്.  �ട��്  സ�വകലാശാല  രജി�ാ�െട  25.03.2019  െല  Acad/A1
/2051/NCTE-Recog/2015  നം.  ക�്  �കാരം  വീ�ം  അ�ീ�  സമ��ി�ി��്.  �ട��്
അംഗീകാരം  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�ം  സ�വകലാശാല  െസ��കളിെല  ബി.എഡ്,
എം.എഡ്.  േകാ�ക�െട  NCTE  അംഗീകാരം  സംബ�ി�ം  അറി��തിനായി  ന�കിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന്  (22.11.2019  െല  റിക�സിഷ�  നം.7)  നാളി�വെര  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
NCTE  െവ�ൈസ�ിെല  അംഗീകാരം  ലഭി�  േകാ�ക�െട  പ�ിക  �കാരം  ബി.എഡ്.  േകാ�ിന്
2015-16 വ�ഷം വെര മാ�േമ അംഗീകാരം ലഭ�മായി��. എം.എഡ്. േകാ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�
വ�ഷം  ൈസ�ി�  ലഭ�മ�.  ഫയ�  പരിേശാധനയി�  ബി.എഡ്,  എം.എഡ്.  േകാ�ക��്  �ട�
അംഗീകാരം  ലഭ�മായതായി  കാ��ി�.  അംഗീകാരമി�ാ�  േകാ�ക�  നട��ത്
വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവിെയ ബാധി�� കാര�മാണ്.  ��ത വിഷയം ഗൗരവമായി എ�േ���ം
എ��ം  െപെ��്  േകാ�ക��്  അംഗീകാരം  ലഭ�മാ��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-16   വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം - �.ജി.സി അംഗീകാരം ലഭി�ാെത േകാഴ്�കൾ �ട�ാൻ
വി�ാപനം �റെ��വി�ത് �മ�കാരമ�
    No. SDE 1-1/101/15 തീയതി: 02-07-2015 �കാരം മ�് േകാ�കേളാെടാ�ം എം.എ. മലയാളം,
എം.എ. അറബിക്, എം.ബി.എ. േകാ�ക� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം വഴി �ട��തിന് 2015-16 വ�ഷം
സ�വകലാശാല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം വി�ാപനം �റെ��വി�ക��ായി. ഇ� �കാരം
േമ� േകാ�ക��് േച�� വിദ�ാ��ിക�െട വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. വിഷയം അേപ�ി�വ� ഫീസ്

ഒ��ിയവ�
ഫീസ്

തിരി�െകാ��ത്

1 എം.എ.
മലയാളം 138 137 132

2 എം.എ.
അറബിക് 70 70 64

3 എം.ബി.എ. 36 34 34

    േമ� �കാരം വിദ�ാ��ിക� ഫീസ് ഒ��ിെയ�ി�ം �.ജി.സി. അംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിനാ�
േകാ�ക�  �ട�ക��ായി�.  �.ജി.സി.  അംഗീകാരം  ലഭി�ാെത  േകാ�ക�  �ട�ാ�
വി�ാപനം  െച��ം  വിദ�ാ��ികളി�  നി�്  ഫീസ്  ഈടാ�ിയ�ം  ശരിയായ  നടപടിയ�.
��വ� വിദ�ാ��ിക��ം ഫീസ് തിരി� െകാ��ി�ിെ��് േമ� പ�ികയി� നി�് വ��മാണ്.
സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ�നി��ായ വീ� ആയതിനാ� വിദ�ാ��ികളി� നി�് ഈടാ�ിയ
ഫീസ്  എ��ം  േവഗം  തിരി�െകാ�േ��താണ്.  ഇ�സംബ�ി�  ന�കിയ  ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (എ�ക�യറി നം.6 തീയതി: 19-11-2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� (എസ്.ഡി.
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ഇ1/1/1132/16  തീയതി:  02-12-2019)  വിദ�ാ��ിക�െട  സ��ിഫി��്  തിരിെക  െകാ��ത്
സംബ�ി�്  വിശദാംശ�� േരഖെ���ിയി�ി�.  �.ജി.സി.  അംഗീകാരം  ലഭി�ാ� േകാ�ക�
�ട��തിന്  വി�ഞാപനം  െച�്,  വിദ�ാ��ിക��്  �േവശനം  ന�കിയ  േശഷം  േകാ�ക�
�ട�ാതിരി���ം  ഇ�വഴി  വിദ�ാ��ിക�െട  സമയം  ന�െ�����ം  ഗൗരവേ�ാെട
കാേണ�താണ്.

1-17   സർവകലാശാല വ��കളിൽ ദീർഘകാലമായി ബാ�ി നിൽ�� �കകൾ
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ തിരിെക ഒ�േ��താണ്.
    ക��  സ�വകലാശാലയിെല  വിവിധ  വ��കളിെല  71  േബ�്  അ�ൗ�കളിലായി  ആെക
3,01,46,102/- �പ േബ�് നീ�ിയിരി�് �കയായി ഉ�്. പല പഠന വ��കളി�ം ഒ�ി� ��ത�
േബ�് അ�ൗ�ക��്. ഇ-�ാ�് ഇന�ി� ലഭി�� �കക�, വിദ�ാ��ികളി� നി�ം വിവിധ
ആവശ����ായി  പിരിെ����  �കക�,  വ�ത��  ആവശ����ായി  ലഭി��  ����
�കക�  എ�ിവ  ൈകകാര�ം  െച��ത്  ഈ  അ�ൗ�കളിലാണ്.  ബാ�്  അ�ൗ�ി�
ബാ�ി�� നീ�ിയിരി�് �ക�െട ഘടക�� പരിേശാധിേ���ം അത�ാവശ�മ�ാ� �കക�
സ�വകലാശാല  ഫ�ിേല�്  തിരിെക  ഒ�േ���മാണ്.  ബാ�്  അ�ൗ�ി�  ബാ�ി��
നീ�ിയിരി�് �ക�െട വിവര�� അ�ബ�മായി (അ�ബ�ം-3) േച��ി��്.

1-18   ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ��െട അ�ൗ�് - ക�ാഷ് ��് േരഖെ����കളിെല
അപാക�ൾ
    ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ഡയറ��െട േപരി� എസ്.ബി.ഐ മാ�ാ�പറ�് ശാഖയി� 2004
�  ആരംഭി�  57066508222  ന��  ബാ�്  അ�ൗ�്  (S.B.അ�ൗ�്)  വിവിധ  കായിക
പരിപാടിക��ം  പരിശീലന���മായി  സ�വകലാശാലയി�  നി�ം  ലഭി��  �കക�
ൈകകാര�ം  െച��തിനാണ്  ��ി�  വ��ത്.  ക�ാഷ്  ��്,  പാസ്  ��്  എ�ിവ
പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.

കാഷ്  ��ി�  വര�ം  െചല�ം  േരഖെ����ത�ാെത  ഓ�ണിങ്  ബാല�സ്
േരഖെ���കേയാ അത� ദിവസെ� വര�ക� ഓ�ണിങ് ബാല�സിെനാ�ം േച��കേയാ
െചല�ക� �റ�് േ�ാസിങ് ബാല�സ് എ��കേയാ െച��ി�.

1. 

മാസാ���ി�ം വ�ഷാ���ി�ം ബാ�് പാ���മായി അ�ര�നം നട��ി�.2. 

ക�ാ���ി� ചില േരഖെ����ക� െപ�സി�െകാ�് നട�ിയി��്.3. 

ഫിസി��  എഡ�േ�ഷ�  ഡയറ��െട  േപരി��  ��ത  അ�ൗ�ിെ�  വിവരം
സ�വകലാശാല�െട  വാ�ഷിക  കണ�കളി�  ഉ�െ���ിയി�ി�.  പലിശ  ഉ�െ�െട
31.03.2019  ന്  10,98,665.55  �പ  അ�ൗ�ി�  നീ�ിയിരി��്.  ഈ  �ക  സാ��ിക
വ�ഷാവസാനം സ�വകലാശാല ഫ�ി� തിരി�ടേ��താണ്.

4. 

    േമ� അപാക�� പരിഹരി�് േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് ആ��ി�ി� 102, േകരള �ഷറി
േകാഡ് ആ��ി�ി� 92(a) എ�ിവ അ�സരി�് കാഷ് ��് �ത�മായി എ�തി ��ിേ���ം
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.
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1-19   ആഭ��ര നിയ�ണം
    ക�� സ�വകലാശാലയി� ആഭ��രനിയ�ണ സംവിധാന�� െപാ�െവ ��ികരമാണ്.
വിവിധ  െസ��കളി�  െചേ��തായ  േജാലിക�  നി�യി�െകാ��  േജാലി  വിഭജനം
സം��ി�്  സ��കലാശാല  ഉ�ര�ക�  ഇറ�ിയി��്.  എ�ാ�  േജാലിയി�  വീ�
ഉ�ാ�കയാെണ�ി�  ആയതിന്  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�െന  നി�യി��  കാര��ി�
സ��കലാശാല  തീ�മാനെമ��കേയാ  ഉ�രവിറ�കേയാ  െച�ി�ി�.  സ�വകലാശാല
പഠനവ��ക�േട�ം  െസ��ക�േട�ം  ഇേ�ണ�  ഓഡി�ിനായി  ഇേ�ണ�  ഓഡി�്  െസ��
�പീകരി�്  �വ��നം നട�ി വ���്.  2017-18  വ�ഷെ� ഇേ�ണ� ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
സ��കലാശാല ഇതിനകം �റെ��വി�ി��്.  2018-19 വ�ഷെ� ഇേ�ണ� ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
�റെ��വി�ാ�  ബാ�ി��്.  എ�ാ�  സ�വകലാശാല  െഹ�ക�ാ�േ��ിെല  വരവ്  െചല�ക�
ഓഡി�് െച��തി�� േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവിലി�. വൗ��ക� ധനകാര� വിഭാഗ�ിെല
വിവിധ െസ��കളി� �ീ-ഓഡി�് െച�ക�ം വരവ്/െചല�ക� അ�ൗ�് െച�ക�ം മാ�മാണ്
െച��ത്.  സ�വകലാശാല�്  ലഭിേ��  വര�ക�  �ത�മായി  ലഭി��േ�ാ  എ�്
പരിേശാധി�െ���ി�.  പരീ�ാ  ഫീസ്  ഇന�ി�  ലഭി�ാ��  �ക�െട  കണ�ം
സ�വകലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളി�ം, സ��കലാശാല ഡി�ാ��്െമ�കളി�ം
പഠി�� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം സ�വകലാശാല�് ലഭിേ�� �േപാ��സ് അഫിലിേയഷ�
ഫീസ്,  �ഡ�്സ്  �ണിയ�  ഫീസ്,  �ഡ�്സ്  അഫിലിേയഷ�  ഫീസ്,  �ണിേവ�ി�ി
ഡവല�െമ�് ഫ�് എ�ീ ഇന�ളി� ലഭിേ�� �ക�േട�ം, അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി�
നി�്  സ�വകലാശാല�്  ലഭിേ��  േകാ�്  അഫിലിേയഷ�  ഫീസ്  ഇന�ി��  �ക�േട�ം
വ��മായ  കണ�്  സ�വകലാശാലയിലി�.  �ത�മായ  പരിേശാധനാ  സംവിധാന�ിെ�
അഭാവ�ിേല�ാണ് ഇത് വിര� ���ത്.

     അംഗീകരി�  ബജ�്  അ�ശാസി�ം  �കാരമാണ്  ക��  സ�വകലാശാലയി�  െചല�ക�
െച��ത്.  അംഗീകരി�  ബജ�ി�  ��തലായി  െചലവ്  െച�തിെ�  വിവര��  ഈ  ഒാഡി�്
റിേ�ാ��ിെല 1-2 ഖ�ികയി� വ��മാ�ിയി��്.വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��തിനായി
അ�ൗ�് ച��� സ��കലാശാലയി� �പീകരി�ി�ി�. സ�വകലാശാലയിെല കാഷ് കൗ��
േസവനം  വിദ�ാ��ിക��്  പലേ�ാ�ം  ലഭ�മാ��ി�.  �മതല��  ജീവന�ാര�
അവധിയിലാ�േ�ാ� കാഷ് കൗ�� �വ��ി�ാതതാണ് ഇതിന് കാരണം .

     എ�ിനീയറിങ്  വിഭാഗ�ിെല  സാേ�തിക  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  �റ�  �ലം
സ��കലാശാലയിെല  മരാമ�്  �വ��ിക�  േമ�േനാ�ം  വഹി��തി�ം
ഏേകാപി�ി��തി�ം  സാധി��ി�.  �ധാനെ��  നി��ാണ  �വ��ിക�  എ�ാം  തെ�
സി.പി.ഡ��.ഡി,  അ�ഡി�ഡ്  ഏജ�സിക�  വഴിയാണ്  നട�െ���ത്.  എ�ിേമ�ക�
ത�ാറാ��തി�ം സാേ�തിക അ�മതി ന���തി�ം പണിക�െട േമ�േനാ�ം നട��തി�ം
അള�ക� േരഖെ����തി�ം  സ��കലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിന്  സാധി��ി�.
ഇത്  മരാമ�്  �വ��ിക�െട  �ണേമ�െയ  സാരമായി  ബാധി��.  ആഭ��രനിയ�ണ
സംവിധാന�� ശ�ിെ����തി�� നടപടിക� സ��കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

1-20   സർവകലാശാല പഠന വ��കളി�ം അ�ബ��ാപന�ളി�ം
തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� 2018-19 വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ

ക�ാഷ് ��് േരഖെ����കളിെല അപാക��1. 

    2018-19 വ�ഷെ� ക�ാഷ്  ��് എ�ാ പഠന വ��ക�ം �ത�മായി എ�തി ��ി�ി�ി�.
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ആയതിനാ� ക�ാഷ് ��ം പാസ് ��ം െപാ��െ���ി�. പല പഠന വ��ക�ം പാ���്
എ��ിക� പക��ി എ��� രീതിയാണ്  സ�ീകരി�വ��ത്.  ചില എ��ിക� കാ���ി�
എ�താ�  വി�േപായി���്.  േകഷ്,  െച�്  ഇടപാ�ക�  നട��  ദിവസ�ളി�  തെ�
േക���ി�  േരഖെ��േ���ം  മാസാവസാനം  പാസ്  ��ിെല  നീ�ിയിരി�മായി
െപാ��െ���ക�ം,  ക�ാഷ്  ��്  ഓഫീസ്  തലവ�  സാ��െ���ി  െവേ���മാണ്.
ക�ാഷ്  ��്  �ത�മായി  എ�തി  ��ി�ാത  പഠന  വ��ക�െട  േപ�  വിവര��  �വെട
െകാ���.

എ. IUCB, തലേ�രി

ബി. ക�ാ�സ് ഡയര��,തലേ�രി

സി. ൈമേ�ാ ബേയാളജി

ഡി. ഡി�ാ��്െമ�് ഒാഫ് േലാ

ഉ�രകടലാ�ക� േ�ാ�് രജി��മായി െപാ��െ���ി െവേ��താണ്2. 

    താെഴ  കാണി�ിരി��  �ാപന�ളി�  ��ി�ിരി��  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  േ�ാ�്
രജി��  പരിേശാധി�തി�  ഉ�ര�ടലാ�ക�  സ��കലാശാലയി�  നി�ം  ലഭി��  �റ�്
േ�ാ�ി�  എ��ക�ം  വിതരണ  വിവരം  കാണി�ക�ം  െച�  വ��െ��ി�ം  ആെക��
േ�ാ�ി�  നി�ം  വിതരണം  െച��  �റ�  വ��ി  ബാല�സ്  കാണി��ി�.  ആയതിനാ�
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  ബാല�സ്  അറി��തി�ം  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ി  �ത�ത
ഉറ�വ���തി�ം  സാധി�ി�ി�.  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  വിനിേയാഗ  വിവരം  സ�വകലാശാല
ആവശ�െ��കേയാ  വ��്  േമധാവി  അയ�  െകാ��കേയാ  െച�ി�ി�.  ഉ�രകടലാ�ക�
ൈകകാര�ം െച��തി�ം േ�ാ�് രജി�� �ത�മായി എ�തി ��ി��തി�ം അതീവ ജാ�ത
�ല�േ��താണ്.  േ�ാ�്  രജി��  �ത�മായി  എ�തി  ��ി�ാ�  �ാപന��െട  േപ�
വിവര�� �വെട െകാ���

െകമി�ി പഠന വ��്1. 

മ�സിക് പഠന വ��്2. 

ഐ.ടി. പഠന വ��്3. 

െഹ��് സയ�സ്4. 

ആേ�ാേപാളജി പഠന വ��്5. 

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് െലാ6. 

മാേന�െമ�് �ഡീസ് പഠന വ��്7. 

ൈമേ�ാ ബേയാളജി പഠന വ��്8. 

പരീ�ാ വിഭാഗം3. 

i) പരീ�ാ വിഭാഗം തപാ� െസ�നി� നി�് സ��ിഫി��് െ�ാസസ് െച�� െസ�നിേല�്
അേപ�ക� ൈകമാ��തി�� കാലതാമസം ���മായി പരിഹരി�ി�ി�.

ഒറിജിന�  ഡി�ി  സ��ിഫി��ി��  സാധാരണ  അേപ�ക�  തപാ�  െസ�നി�  നി�്
സ��ിഫി��്  െ�ാസസ്  െച��  െസ�ന്  ൈകമാ��തി�  കാലതാമസം  ഉ�ാ���
സംബ�ി�്  2017-18 വ�ഷെ� ഓഡി�്  േനാ�ി� പരാമ�ശി�ി��. കാലതാമസം ഒ� പരിധി
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വെര �റ�ി�െ��ി�ം ��ണമായി പരിഹരി�ി�ി� എ�ാണ് തപാ� െസ�നിെല �ാ�സി�്
രജി��  പരിേശാധനയി�  മനസിലായത്.  ബി.എഡ്.  സ��ിഫി��ി��  അേപ�ക�  തപാ�
െസ�നി�  നി�്  സ��ിഫി��്  െസ�ന്  ൈകമാറാ�  രേ�ാ  �േ�ാ  മാസം  കാലതാമസം
വ���്.

�മ
നം.

അേപ� തപാ�
െസ�നി� ലഭി� തീയതി

സ��ിഫി��് െസ��
ൈകമാറിയ തീയതി

1 02.05.2018 31.08.2018

2 23.06.2018 24.09.2018

3 25.07.2018 25.10.2018

4 04.08.2018 08.11.2018

5 03.11.2018 11.01.2019

തപാ� െസ�നി� നി�് കാലതാമസം �ടാെത സ��ിഫി��് അേപ�ക� ൈകമാ��െ��്
ഉറ�വ�േ��താണ്.

ii) ഒറിജിന� സ��ിഫി��് വിതരണ�ിെല കാലതാമസം പരിഹരിേ��താണ്.

    സ�വകലാശാല  നട��  വിവിധ  വിഷയ�ളി��  പരീ�ക�മായി  ബ�െ��  ഒറിജന�
സ��ിഫി��്  വിതരണം  െച��തി�  കാലതാമസം  േനരി��തായി  പരിേശാധനയി�
കാ�ക��ായി.  േജാലി,  ഉപരിപഠനം  �ട�ിയ  ആവശ����ായി  ഒറിജിന�  സ��ിഫി��്
േവഗ�ി�  ലഭി��തിന്  ഫാ�്  �ാ�്  സംവിധാനം  ഏ�െ���ിയി�െ��ി�ം  എ�ാ
െസ�നി�ം  ഒ�േപാെല  േവ��  േവഗ�ി�  സ��ിഫി��്  െ�ാസസിംഗ്  നട��ി�.  ചില
െസ��കളി�  സ��ിഫി��്  െ�ാസസിംഗി�ം  വിതരണ�ി�ം  സംഭവി��  കാലതാമസം
വ��മാ�� ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

�മ
നം. േപര് രജി�� നം.

അേപ�
ലഭി�

തീയതി/
മാസം

സ��ിഫി��്
വിതരണം

െച�
തീയതി

1

(1) വി�േമാഹ�, വി.
(ബി.േകാം) MA14BR0049 6/18 02-03-2019

(2) എബി� േജാ�ജ്
(ബി.േകാം) NJ14BR0043 6/18 03-03-2019

2

(1) അ�� അജി�്
�മാ� (ബി.െടക് - ഫാ�്

�ാ�്)
B0ENEE5306 23.09.2017 25.09.2018

(2) നിതി� േജാസഫ്
�ര�� (ബി.െടക് - ഫാ�്

�ാ�്)
B3ENME5779 09.02.2018 05.11.2018

3 (1)ര�ിനി,വി.വി,
(എം.എസ്.സി - ഫിസി�്) B4PSPH1208 13.12.2017 15.07.2019
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(2) അഖില, സി.
(എം.എസ്.സി - ഫിസി�്) B4PSPH1801 12.12.2017 15.07.2019

    എം.എസ്.സി.  സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�ാ� ഒ�ര വ�ഷം വെര സമയെമ��തായി
കാണാം.  �േത�ക  സാഹചര��ളി�  സ��ിഫി��്  േവഗം  ലഭ�മാ��തിന്  അധികം  �ക
ഒ��ിയാണ്  വിദ�ാ��ിക�  ഫാ�്-�ാ�ി�  അേപ�ി��ത്.  ഫാ�്  �ാ�്  അേപ�കളി�
ര�ാ���ി�  നടപടി  സ�ീകരി�ണെമ�ാണ്  വ�വ�െയ�ി�ം  ചിലേ�ാ�  ഫാ�്�ാ�ി�ം
വലിയ കാലതാമസം വ��തായാണ് േമ� ഉദാഹരണ�� കാണി��ത്.  സ�വകലാശാല�െട
�ഥമ�ം  �ധാന�മായ ക��വ��ളായ പരീ�ാ നട�ി�്,  സ��ിഫി��്  വിതരണം എ�ിവ
താമസംവിനാ  നി�വഹി�ാ�  സാധി�ാ�ത്  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിെ�  വീ�യായി  കാ��.
ഇ�ാര�ം �ട�നടപടിക��ായി അധി�ത�െട ��യി� െപ���.

iii) പരീ�ക� സമയബ�ിതമായി നട��ി�

    സ�വകലാശാലയിെല  പരീ�ക�  നട��തിന്  എ�ാ  വ�ഷ�ം  അ�ാദമിക്-കം-
എ�ാമിേനഷ� കല�� സ�വകലാശാല �റ�ിറ���്. എ�ാ� ചില വിഷയ��െട പരീ�
നട��ത്  ��ത  കല�റിെല  തീയതിയി�  നി�്  വലിയ  േതാതി�  വ�തിചലി�ാണ്.  ചില
ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

വ�ഷം/
െസമ��

2018-19 െല
അ�ാദമിക്-

കം
എ�ാമിേനഷ�

കല��
�കാരം
പരീ�

�ട�ാ�
നി�യി�
തീയതി

ഫലം
�സി�ീകരി�ാ�
നി�യി� തീയതി

യഥാ���ി�
പരീ� നട�

തീയതി

ഫലം
�സി�ീകരി�

തീയതി

പി.ജി. േകാ�ക� (വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം)

Iെസമ�� 07-06-2019 31-07-2019 22-07-2019 �സി�ീകരി�ി�ി�

IIെസമ�� 13-05-2019 05-07-2019 01-07-2019 �സി�ീകരി�ി�ി�

�.ജി. േകാ�ക� (വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം)

Iെസമ�� 02-05-2019 30-06-2019 08-05-2019 12-11-2019

IIെസമ�� 19-04-2019 30-06-2019 25-04-2019 30-08-2019

IIIെസമ�� 04-04-2019 22-05-2019 03-04-2019 07-06-2019

ബി.എഡ്.

I വ�ഷം 14-11-2018 03-01-2019 14-11-2018 02-05-2019

II വ�ഷം 10-04-2019 15-05-2019 25-04-2019 19-08-2019
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    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം വഴി നട�� പി.ജി. േകാ�ക�െട ഒ�്, ര�് വ�ഷ പരീ�ക�െട ഫലം
�സി�ീകരിേ��ത്  യഥാ�മം  31-07-2019,  05-07-2019  എ�ീ  തീയതികളിലാെണ�ി�ം
നാളി�വെര  �സി�ീകരി�ി�ിെ��്  കാണാം.  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസം  വഴി  നട��  �.ജി.
േകാ�ക�െട�ം  സ�വകലാശാല  േനരി�്  നട��  ബി.എഡ്.  േകാ�ിെ��ം  ഫല�ഖ�ാപനം
നട��ത് നി�യി� തീയതിയി� നി�് വലിയ േതാതി� വ�തിചലി�ാെണ�് �കളി� െകാ��
പ�ികയി�നി�്  വ��മാണ്.  സ�വകലാശാല�െട  �ാഥമിക  �മതലയായ  പരീ�ാ  നട�ി�ം
ഫല�ഖ�ാപന�ം ഈ രീതിയി� ൈവ��ത് അഭിലഷണീയമ�.

കാസറേഗാഡ് ക�ാ�സ്4. 

എ) കാസറേഗാഡ് വനിതാ േഹാ��

i) േഹാ�� അ�ിഷ� രജി�� ��ി��ി�.

കാസറേഗാഡ്  വനിതാ  േഹാ�ലിെല  �േവശനം  സംബ�ി�  വിവര��  േരഖെ��േ��
അ�ിഷ�  രജി��  എ�തി  ��ി��ി�.  േഹാ�ലി�  താമസി��  വിദ�ാ��ിക�െട
വിവര�� േരഖെ���ി അ�ിഷ� രജി�� ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

ബി) ക�ഡ പഠന വ��്
i)  പഠനവ��ി� �ിരം അ��ാപകെന നിയമി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ക�ട പഠനവ��ി� നിലവി� �ിരം അധ�ാപകത�ികയി�.  സ�വകലാശാല അ�വദി� ഒ�
ത�ികയി� കരാറടി�ാന�ിലാണ് അ��ാപകെന (േകാ�് ഡയര��) നിയമി�ി��ത്. കാ�സ്
ഡയര��െട�ം  വനിത  േഹാ��  വാ�ഡെ��ം  �മതല  േകാ�്  ഡയര�റാണ്  നിലവി�
നി�വഹി�വ��ത്. രജി��ക�, മ�് േരഖക� എ�ിവ േകാ�് ഡയര�� തെ�യാണ് ൈകകാര�ം
െച�  വ��ത്.  ഇവ  ൈകകാര�ം  െച��  വിഷയ�ി�  േകാ�്  ഡയര��െട  �വ��നം
�ാഘനീയമാണ്.  എ�ി��ാ�ം  ഫീ�ക�  സ�വകലാശാലയി�  അടവ്  വ���തട���
�വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന്  സ�വകലാശാല  �ിരം  ജീവന�ാ�െട  േസവനം
ലഭ�മാേ��താണ്.

നീേലശ�രം ക�ാ�സ്5. 

എ) േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി, നീേലശ�രം

i)  എ�.ആ�.ഐ.  സീ�കളിേല�്  അേപ�കരി�.േകാ�്  ആരംഭി�  വ�ഷം  �ത�  4  സീ�ക�
ഒഴി�കിട��.

    20 സീ�ക�� േകാ�ി� 4 സീ�ക� എ�.ആ�.ഐ. സീ�കളാണ്. േകാ�് �േവശനം ആദ�മായി
ആരംഭി�  2008  അ��യനവ�ഷം  �ത�  2019  അ��യന  വ�ഷം  വെര  എ�.ആ�.ഐ.
സീ�കളിേല�്  അേപ�ക��ായി��ി�.  ആയതിനാ�  4  എ�.ആ�.ഐ.  സീ�ക�  എ�ാ
വ�ഷ�ം  ഒഴി�കിട�കയാണ്.  എ�.ആ�.ഐ.  സീ�കളിേല�്  അേപ�കരി�ാ�തിനാ�
��ത  സീ�ക�  ജനറ�  /സംവരണ  സീ�കളാ�ി  മാ�ി  �േവശനം  നട��  കാര�ം
പരിേശാധനവിേധയമാ�ി ��മായ നടപടിക� സ�ീകരി��തിേല�ായി  സ��കലാശാല�െട
�േത�ക ��യി�െ����.
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മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്6. 

എ)ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, ധ��ശാല

i)പഠന േക��ളിെല ൈല�റികെള െസ��� ൈല�റി�മായി ബ�ി�ിേ��താണ്.

മാ�ാ�പറ�്  പഠന  േക��ി�  വ�ത��  പഠന  വിഭാഗ��െട  ൈല�റിക�  ഒ�ി�്  ��
െച�ാണ് �വ��ി��ത് (ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ�, ഐ.ടി.  എഡ�േ�ഷ�, ഡി�ാ��്െമ�്
ഓഫ് മാ�മാ�ി�് എ�ിവ ഒഴിെക). ധ��ശാല ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, െപഡേഗാഗി��
സയ�സ്  എ�ിവിട�ളി� ഒേര  ഹാളി� േവ�തിരി�  ര�്  ൈല�റികളാ��ത്.  ഇവെയ�ാം
േവറി�  രീതിയിലാണ്  �വ��ി�വ��ത്.  ഇവെയ സ��കലാശാല ആ�ാന�� െസ���
ൈല�റി�മായി  ഓ�ൈല�  സംവിധാനം  വഴി  ബ�ി�ി�ി�ി�.  ആയതിനാ�  െസ���
ൈല�റിയി�  സ�മാ�ിയി��  ഓ�ൈല�  റഫറ�സ്  സംവിധാനം  ക�ാ��കളി�
ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി��ി�.  ക�ാ��കളിെല  ൈല�റികെള  ക���ൈറസ്  െച�്  െസ���
ൈല�റി�മായി  ബ�ി�ി�ാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ��ക��  വിതരണം
െച��തിന്  ക����  നിയ�ിത  സംവിധാനം  െകാ�വ��തി�ം  സത�ര  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
ധ��ശാല ക�ാ�സിെല ൈല�റികളി� ആവശ��ിന് ഫ��ി�� ഇ�ാ�തിനാ� ��ക��
േമശ�റ�്  അ��ിവ�ിരി�കയാണ്.  ആവശ�ാ�സരണം  ഫ��ി��  വിതരണം  െച�്
ൈല�റിക�െട �വ��നം �ഗമമാേ��താണ്.

ii)ഉപേയാഗ േയാഗ�മ�ാ� സാധന�� ഒഴിവാ��തിനായി  നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

    05-04-2019  ന്  സ��കലാശാല  നട�ിയ  േ�ാ�ക�െട  വാ�ഷിക  ഭൗതിക  പരിേശാധനാ
റിേ�ാ��്  �കാരം  നിരവധി  സാധന  സാമ�ിക�  ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�തായി
കണ�ാ�ിയി��്.  ആയത്  ഒഴിവാ��തിനായി  സ��കലാശാല  നടപടികെളാ�ം
സ�ീകരി�കാ��ി�.  വ�ഷം  േതാ�ം  നട��  പരിേശാധന  �കാരം  ഇ�രം  സാധന��
വ�ധി�വ��തായി�ാണ്  കാ��ത്.  16-08-2014  െല  എഡി.സി.3/6281/11  ന��  ഉ�രവ്
�കാര�� നടപടി സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ി� അറിയിേ��താണ്.

iii)ന�െ�� ��ക�� വീെ���� കാര��ി� തീ�മാനെമ���തിെല കാലതാമസം

05-04-2019  ന്  സ��കലാശാല  നട�ിയ  വാ�ഷിക  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��്  �കാരം  ടീ��
എഡ�േ�ഷ� െസ�� ൈല�റിയിെല 400 ��ക�� ൈബ�ഡ് െച�് ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�
പ��വ�ം 765  ��ക�� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�വ�ം 265  ��ക�� ന�െ��വ�മാണ്.
ൈബ�ഡ് െച�്  ഉേയാഗി�ാ� കഴി��വ ൈബ�ഡ് െച��തി�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ�വ
ഒഴിവാ��തി�ം  ന�െ��  ��ക��  ഏത്  കാലയളവി�  ന�െ��വയാെണ�്  തീ��്
ക�ി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� ഇ� സംബ�ി�് ഉചിതമായ തീ�മാനം എ���തി�ം
നടപടി ആരംഭിേ��താണ്.

ബി) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഐ.ടി, മാ�ാ�പറ�്

i) വ��് േമധാവി�െട അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക സംബ�ി�് വ��ത വ��ിയി�.�ക
സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ�ാെത ��ി��ത് സംബ�ി�്.

    ഐ. ടി. എഡ�േ�ഷ� പഠനവ��് തലവെ� േപരി� എസ്.ബി.ഐ. മാ�ാ�്പറ�് ശാഖയിെല
67013911626  ന��  അ�ൗ�ി�  31-03-2019  തീയതിയി�  6,22,864.00  �പ�െട
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നീ�ിയിരി��്.  നീ�ിയിരി��  �കയി�  സ��കലാശാല�്  അട�വാ���ം
വിദ�ാ��ിക��്  തിരി�ന�േക��മായ  �ക  കെ���തിന്  നാളി�വെരയാ�ം  നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�. 2017-2018 വ�ഷെ� ഓഡി�് േനാ�ി�ം ഇ�ാര�ം പരാമ�ശി�ി��െവ�ി�ം ഈ
വിഷയ�ി� യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

     വിദ�ാ��ിക��്  തിരി�ന�േക�  �ക�ം  സ��കലാശാല�്  അടവാ�ാ��  �ക�ം
എ�െയ�് കെ���തി�ം �ക െചലവഴി��തി�ം സത�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

സി) മാ�മാ�ി�� സയ�സസ്

i) താ�കാലിക അധ�ാപകെര നിയമി��തിന് വ��മായ വ�വ�ക� �പീകരിേ��താണ്.

    ഗണിതശാ� വ��ി� ഒ� അ��യന വ�ഷം 4 െസമ��കളായി�ാണ് �ാ�ക� നട��ത്.
സ��ാ� അംഗീകരി� ര�് അധ�ാപക ത�ികകളാണ് ഇവിെട��ത്. �ിരം അ��ാപകനായി
നിലവി� വ��്  തലവ� മാ�മാണ്  ഇവിെട��ത്.  2018-19 അ��യന വ�ഷം വ��ി� ഒേര
സമയം 7 താ�കാലിക അ��ാപക� വെര േജാലിെച�തായി കാ��. ഹാജ� പ�ികയി�നി��
വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. അ��ാപക� നിയമന രീതി നിയമി�

തീ�തി
വി�ത�
തീ�തി

1 ദീപ എസ്. അസി. െ�ാഫസ�
(േകാ��ാ�്) 04-04-2018 FN 21-12-2018 AN

2 മാത�വ��ി -ടി- 01-06-2018 FN �ട��.

3 േമഘ, പി. -ടി- 01-06-2018 FN 30-07-2018 FN

4 വിദ� ജയ�കാശ് െക. ടീ�ിംഗ്
അസി��് 19-09-2018 FN 25-03-2019 AN

5 ആതിര, െക. -ടി- 12-12-2018 FN 25-03-2019 AN

6 അശ�തി പി. -ടി- 12-12-2018 FN 25-03-2019 AN

7 മനീഷ െക.വി. അസി. െ�ാഫസ�
(േകാ��ാ�്) 25-09-2019 FN �ട��.

8 �ര� എ�.പി
അസി. െ�ാഫസ�

(മണി�റടി
�ാന�ി�

േവതനം)
15-01-2019 FN 26-04-2019

12-12-2018  �ത�  25-03-2019  വെര��  കാലയളവി�  വ��ി�  7  അ��ാപക�
േജാലിെച�തായി കാണാം വ��ധ��� �റെമയാണ് ഒ� അ��യന വ�ഷം ഇ�യം അ��ാപക�
ഒേര  സമയം  േജാലിെച�ി��ത്.  ഏെത�ി�ം  ഒ�  രീതിയി�  നിയമി��തിന്  പകരം  േമ�
കാണി� രീതിയി� വ�ത�� തര�ിലാണ്  എ�ാ  വ��കളി�ം  നിയമന�� നട�ിയി��ത്.
വിദ�ാ��ിക�െട  അ�പാത�ിന�സരി�്  ആവശ�കത  അടി�ാനെ���ി  സ��കലാശാല�്
അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാകാ� രീതിയി� നിയമനം നട�ാ� ��ിേ��താണ്.
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പാലയാട് ക�ാ�സ്7. 

എ) െഹ��് സയ�സസ്

i) �� ഒാഫ് െഹ��്സയ�സസിെ� �വ��നം നി��ിെവ�ാ�� സി�ഡിേ��്
തീ�മാനം നട�ിലാേ��താണ്.

    െഹ��്  &  ഫാമിലി  െവ�േഫ�  വ��ിെ�  22/10/2016  െല  846428/ബി1/2016/എ�്  &
എഫ്.ഡ�ള�.ഡി.  ക�്  �കാരം  2010-11  �ത�  �ണിേവ�ി�ി  ഒാഫ്  െഹ��്  സയ�സസ്
നിലവി�  വ�  സാഹചര��ി�  െഹ��്  സയ�സ്  സംബ�ി�  മ�്  �ണിേവ�ി�ിക�െട
േകാ�ക� നി��ലാ�വാ� നി�േദശി�ി��.  ക�� �ണിേവ�ി�ി�െട  �� ഒാഫ്  െഹ��്
സയ�സസ്  പഠന  വ��ിെ�  �വ��നം  നി��ിെവ�ാനായി  ക��  �ണിേവ�ി�ി
സി�ഡിേ��് 22/9/2017 െല തീ�മാന �കാരം നി�േ�ശി�ി��. ആയതിെ� അടി�ാന�ി�
2018-19 അ�ാദമിക് വ�ഷം �ത� അ�ിഷ� നി��ി വ�ിരി�കയാണ്. 2017 അ�ിഷ� േകാ�്
���ിയാ��  �റ�്  വ��്  അട���ാനാണ്  ഉേ�ശി��ത്.  2017  വ�ഷെ�  അ�ിഷ�
േകാ�ക�  സാധാരണഗതിയി�  2019  ഓെട  ���ീകരി�ാ��താണ്.  എ�ാ�  2019  ��
മാസ�ി�ം  �ട�നടപടിക�  ഇഴ �  നീ�കയാണ്.  സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം
നട�ിലാേ��താണ്.  �ടാെത  09-02-2018  െല  സി�ഡിേ��്  മീ�ിംഗ്  തീ�മാനം  ന��
2018.015  �കാരം  െഹ��്  സയ�സസിെല  �ിരം  അധ�ാപകനായ  േഡാ.അ��,  ബി.
(അസി��് െ�ാഫസ� & െഹഡ്) െയ 2018-19 അ�ാദമിക് വ�ഷം �ത� ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി  വ��ിേല�്  മാ�ാ�  തീ�മാനി�ക�ം  06-03-2018  െല  സ��കലാശാല
ഉ�രവ് നം.Acad. B1/304/2016 �കാരം ആയത് ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��. ആയത് �കാരം
േഡാ.അ��,  ബി.,  2018-19  വ�ഷ�ി�  ബേയാെടേ�ാളജി  &ൈമേ�ാബേയാളജി  വ��ി�
അസി.േ�ാഫസറായി  േജാലിെച�ക�ം,  ��  ഓഫ്  െഹ��്  സയ�സസി�  ഇട�ാല  HOD
ആയി  േസവനം  �ട�ക�ം  െച���്.  എ�ാ�  േഡാ.അ��,  ബി,  അസി.െ�ാഫസ�െട
അ�ാദമിക്  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  ബേയാെടേ�ാളജി  വ��ിെല  അസി.െ�ാഫസ�  ത�ിക�്
ത�ല�മായ േയാഗ�തയായി പരിഗണി�ാനാ�േമാ എ�ത് സംബ�ി�ം �� ഓഫ് െഹ��്
സയ�സസിെല  ത�ികയി�  നിയമിതനാ�ക�ം  െ�ാേബഷ�  ���ിയാ�ക�ം  െച�
അധ�ാപകെന  ബേയാെടേ�ാളജി  വ��ിേല�്  മാ��ത്  സംബ�ി�ം  അവ��ത
നിലനി����്. ഈ സാഹചര��ി� �� ഓഫ് െഹ��് സയ�സസ് നി��ലാ�േ�ാ�
�ിരം  ത�ികക�െട  �ന�വിന�ാസം  സംബ�ി�്  സ��ാരി�നി�ം  സാ�കരണം
ലഭ�മാേ����്.

ബി) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് െലാ
i) ൈല�റി ��ക��െട �ാസിഫിേ�ഷ�ം കംപ��ൈറേസഷ�ം
���ീകരിേ��താണ്.

    �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസി� �വ��ി�� ൈല�റിയി� 24/3/2019 വെര ആെക 7130
��ക��  ലഭ�മാണ്.  ഇത്  Accession  Register  �  േരഖെ���ി  ��ി���്.  എ�ാ�
��ക��െട �ാസിഫിേ�ഷ� നട�ി കംപ��ൈറേസഷ� െച�� �വ��ി ���ിയായി�ി�.
ആയത് എ��ം െപെ��് ���ീകരിേ��താണ്.

ii) ഒാഫീസി� �ിരം ജീവന�ാെര നിയമിേ��താണ്

    �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസി� ഏകേദശം ഇ��റിലധികം വിദ�ാ��ിക� ഒേരസമയം പഠനം
നട���്. ഒാഫീസ് വിഭാഗം ൈകകാര�ം െച�� അന��ാപക ജീവന�ാരി� േ�ാഫഷണ�
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അസി��്  ഒഴിെക  മ�്  ജീവന�ാ�  ��വ�ം  താ�കാലികാടി�ാന�ി�  േജാലി  െച��
ജീവന�ാരാണ്. വ��ിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് �ിരം ജീവന�ാെര നിയമിേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യി� െപ���.

സി) IUCB

i)  IUCB  െല  ഉപകരണ��  ��വ�  ഗേവഷക  വിദ�ാ��ിക��ം  പഠന  വ��ക��ം
�േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
    2015 �ത� ഭീമമായ �ക�െട ഉപകരണ�� IUCB-� േവ�ി �ണിേവ�ി�ി വാ�ിയി��്.
(ഉദാ:-M/s.Water  India,  Pvt.Ltd.  �  നി�ം  വാ�ിയ  2,40,00,000/-  �പ�െട  മാസ്
�െപേ�ാമീ��)  എ�ാ�  ��ത  ഉപകരണ��  നിലവി�  പാലയാട്  കാ�സിെല
ബേയാെടേ�ാളജി വിദ�ാ��ിക� മാ�മാണ് ഉപേയാഗെ���ിവ��ത്.

IUCB-യിെല  ഉപകരണ��  ബ�െ��  ��വ�  ശാ�  ഗേവഷക  വിദ�ാ��ിക��ം  പഠന
വ��ക��ം ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-21   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

�മ
നം.

ഓഡി�്
നട�ിയ
ഏജ�സി

ഓഡി�് നട�
തീ�തി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാ��് �റെ��വി�
തീയതി

1 അ�ൗ��്
ജനറ�

18.02.2019
�ത�

01.04.2019
വെര

2017-18
SG S II(HQ) III/II/
8-3852/2019-20/61
dated 03.05.2019

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1   സർവകലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�ം ഇ-�ാ�്സ് �േഖന
പരീ�ാഫീസിന�ിൽ ലഭിേ�� ഭീമമായ �ക�െട കണ�കൾ ��ി��ി�.
    സ�വകലാശാല�െട  �ധാന  തന�വ�മാന  േ�ാത�്  പരീ�ാഫീസിന�ി�  ലഭി��
�കയാണ്. 2018-2019 വ�ഷ�ി� 16.96 േകാടി �പയാണ് പരീ�ാഫീസിന�ിെല വരവ് �ക.
ഇ-�ാ�ിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക� സ�വകലാശാലയി� േനരി�് ഫീസടേ��തി�. അതാത്
േകാേളജ് �ി�സി��/ േമധാവി വഴി ഇ-�ാ�ി�� അേപ� സമ��ി�ക�ം ഫീസിന�ി��
�ക ലഭി��തി�� അേപ� സമ��ി�ക�ം  പ�ികജാതി  പ�ികവ��വ��്,  മ�്  വ��ക�
എ�ിവിട�ളി�  നി�്  അ�ഹരായവ���  �ക  �ി�സി��/േമധാവി�െട  അ�ൗ�ിേല�്
ന��ക�ം  െച�വ��  സംവിധാനമാണ്  നിലവി��ത്.  �ി�സി�ാ�മാ�െട  അ�ൗ�ി�
വ�� �ക സ�വകലാശാല�് ചലാ� വഴി അതാത് സമയം അടവാേ����്. വിദ�ാ��ിക�
ഇ-�ാ�്സ്  സംവിധാനം  വഴി  ഫീസിളവിന്  അേപ�  സമ��ി�ി�െ��  അതാത്  േകാേളജ്
�ി�സി�ാ�മാ�െട  ��ത  സാ��പ��ിെ�  അടി�ാന�ി�  വിദ�ാ��ികെള
പരീ�െയ��വാ�  അ�വദി�ക�ം  പരീ�ഫലം  �ഖ�ാപി�ക�ം  സ��ിഫി��്
സാധാരണരീതീയി�  ഫീസട�  വിദ�ാ��ിക��്  ന���  അേത  രീതിയി�  തെ�
അ�വദി�ക�ം െച��.
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    വിദ�ാ��ിക�  ഇ-�ാ�്സ്  സംവിധാനം  വഴി  ഫീസിളവിന്  അേപ�  സമ��ി�ി�െ��
അതാത്  േകാേളജ്  �ി�സി�ാ�മാ�െട  സാ��പ�ം  ലഭി�േ�ാ�  തെ�  ഇ-�ാ�്സ്  വഴി
അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളി�  നി�്  ലഭിേ��  ഫീസിന�ി��  �ക  ഡിമാ�ായി
േരഖെ���ി  വ�േ���ം  �ക  േകാേളജ്  �ി�സി�ാ�മാരി�നി�്  ലഭി��  �റ�്
��തഡിമാ�ിന് േനെര വരവ് േരഖെ��േ���ം സാ��ിക വ�ഷാവസാനം ഇ-�ാ�്സ് വഴി
ലഭി�വാ�  ബാ�ി��  �കെയ�യാെണ�്  കണ�ാേ���മാണ്.  സ�വകലാശാലയിെല
പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട �മതലയി�� വിവിധ െസ��കളാണ്
ഇ� സംബ�ി� കണ�ക� ��ിേ���ം അവ േ�ാഡീകരി�് സ�വകലാശാല അ�ൗ�്സ്
െസ�ന് ൈകമാേറ��ം.

     ഓഡി�്  നി�േ�ശ�കാരം  2019-2020  വ�ഷം  �ത�  ഈയിന�ി�  ലഭിേ��  �ക�െട
വിശദാംശ�� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി� നി�് െ�ാേഫാ�മ വഴി സ�വകലാശാല വാ�ി
��ി���്  (എ�ാ�  േ�ാഡീകരി�്  ��ി�ി�ി�).  2019-2020  വ�ഷെ�  കണ�ക�
മാ�മാണ്  ഇ�കാരം  േ�ാഡീകരി�്  ത�ാറാ�ിയാ�  ലഭി�ക.  2018-2019  വെര��
�ടി�ിക�െട വിവരം ലഭി��തിന്  ഇ-�ാ�്സ്  സംവിധാനം ആരംഭി�ത്  �ത�� കണ�ക�
അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളി�  നി�ം  നി�ിത  േ�ാേഫാ�മയി�  ലഭ�മാ��തിന്  നടപടി
സ�ീകരിേ���ം സ�വകലാശാല ക���� െസ�ിെ� േസവനം �േയാജനെ���ി േ�ാഡീകരി�്
2019-2020  വാ�ഷികകണ�കേളാെടാ�ം  ലഭ�മാേ���മാണ്.  േകാടി�ണ�ിന്  �പ
ഈയിന�ി�  �ടി�ിക�െ��ി�ം  സ�വകലാശാല�െട  പ��  കണ�കളി�ാ�തിനാ�
േകാേള�ക��്  ആവശ�മായ  നി�േ�ശം  ന��വാ�ം  പിരിെ���വാ�ം  സാധ�മ�ാെത
വ�ിരി�കയാണ്. (2017-2018 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഭാഗം -2 ഖ�ിക 2-1 �ടി കാ�ക).

2-2   ആേരാഗ�സർവകലാശാലയിേല�് മാറിയ എ�് േകാേള�കളിൽ നി�ം ആ�വൽ
അഡ്മിനിേ�ഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയി�.സർവകലാശാല��ായ 28.50 ല�ം �പ�െട ന�ം
പലിശ സഹിതം ഈടാേ��താണ്.
    സ�വകലാശാല�്  കീഴി��  സ�ാ�യ  അ�എ�ഡഡ്  േകാേള�ക�  സ�വകലാശാല
നി�യി� നിര�ി� ആന�� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ാവ�ഷ�ം ഒ�േ��താണ്. ആേരാഗ�
സ�വകലാശാല  �പീകരി�േ�ാ�  ക��  സ�വകലാശാലയി�  നി�ം  ആേരാഗ�
സ�വകലാശാലയിേല�്  മാ�ിയ  ന�ിംഗ്,  പാരാെമഡി��,  ഫാ�മസി,  െമഡി��
വിഭാഗ�ി��െ��� േകാേള�കളി� നി�ം ക�� സ�വകലാശാലയിെല അവസാനബാ�് പാസ്
ഔ�്  ആ��ത്  വെര��  കാലയളവിെല  ആ�വ�  അ�ിനിേ�ഷ�  ഫീസ്  ഇന�ി�
നിലവി��  ഫീസിെ�  50  ശതമാനം  ഈടാ��തിന്  സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ക��ായി  (സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.Acad.A1/NC&C/2010-2011(Vol.2)
തീയതി:  12-01-2012).  എ�ാ�  ആേരാഗ�  സ�വകലാശാലയിേല�്  മാറിയ  8  േകാേള�കളി�
നി�ം 2012-2013, 2013-2014 വ�ഷ�ളിെല ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഇ�വെരയായി
ഈടാ�ിയി�ി�.  ക�� സ�വകലാശാല രജി�ാ�  ആേരാഗ�  സ�വകലാശാല രജി�ാ��്  ഇത്
സംബ�ി�് ക�് ന�കിെയ�ി�ം (നം.Acad.A1/Fee-due-KUHS/2012(2) തീയതി 22/02/2018)
ആേരാഗ�  സ�വകലാശാല  ഇ�ാര��ി�  �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ി�.  ആ�വ�
അ�ിനിേ�ഷ�  ഫീസ്  യഥാസമയം  പിരിെ����തി�ം  അവസാനബാ�്  പാസ്  ഔ�്
ആ��തിന്  ��െപ�ി�ം  ഇ�ാര��ി�  സ�വകലാശാല  നടപടി  സ�ീകരി�ാ�തിനാ�മാണ്
28.50  ല�ം  �പ  സ�വകലാശാല�്  �ടി�ികയായത്.  ആ�വ�  അ�ിനിേ�ഷ�  ഫീസ്
�ടി�ിക വ��ിയ േകാേള�ക�െട വിവരം �വെട െകാ���.
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�മ
നം. �ാപന�ിെ� േപര് �ടി�ിക

�ക
�ടി�ിക
വ�ഷം

1 �സ�് േകാേളജ് ഓഫ് ഫാ�മസ��ി��
സയ�സ്, മാടായി�ാറ, ക��. 1,00,000 2012-2013

2 മാലി�് ദിനാ� േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ് ,
സീതാംേഗാലി, കാസ�േകാഡ്. 2,50,000 2012-2013

3 �സ�് േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െമാ�ാ�ം,
ക�� 2,50,000 2012-2013

4 േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, െന��, തലേ�രി 2,50,000 2012-2013

5 അ�ാദമി ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ്,
പരിയാരം, ക�� 5,00,000 2013-2014

6 ക�� െമഡി�� േകാേളജ്, അ�ര��ി 5,00,000 2013-2014

7 ക�� െഡ�� േകാേളജ്, അ�ര��ി 5,00,000 2013-2014

8
െസ�റി ഇ��നാഷണ� ഇ��ി���് ഓഫ്
െഡ�� സയ�സ് & റിസ��്, െപായിനാ�ി,
കാസ�േഗാഡ്

5,00,000 2013-2014

ആെക 28,50,000

    സ�വകലാശാല��ായ 28.50 ല�ം �പ�െട ന�ം പലിശ സഹിതം ഈടാ�ാ� േവ�
അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

2-3   അഡ്മിനിേ�ഷൻ/അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയതിൽ �റവ് -സർ�കലാശാല
ഫ�ിന് ന�ം - മ�് അപാക��ം
    ക�� സ�വകലാശാല�െട അധികാര പരിധിയി��െ��� േകാേള�ക� വിവിധ േകാ�ക�െട
നട�ി�ിനായി  അ�മതി  ലഭി��തിന്  സ�വകലാശാലയി�  ഒ�േ��  �കയായ
അഫിലിേയഷ�/ അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് ഒ��ിയ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ�� അപാക��
കാ��.

എ) �ക ഈടാ�ിയതി� �റവ്

     2018-19  വ�ഷ�ി�  അ�ിനിേ�ഷ�/  അഫിലിേയഷ�  ഫീസ്  ഈടാ�ിയതി�
�റ��തായി കാ��. ആയതിെ� വിവര�� �വെട െകാ���.

�മ
നം.

േകാേളജിെ�
േപര്/

േകാ�ക�െട
എ�ം

ഇനം
അടവാ

േ��
�ക

അട�
�ക

ലഭി�ാ�
ബാ�ി റിമാ��്

1
നള� േകാേളജ്
ഓഫ് ആ��സ്
& സയ�സ്,
െപ�ല (6)

താ��ാലിക
അഫിലിേയഷ�
�ട��ാ�മതി

ഫീസ്
1,57,500 1,31,250 26,250

2
െസ�് ��സ്

ആ��സ് & -ടി- 1,57,500 1,48,500 9,000
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സയ�സ്
േകാേളജ്,

െവ�രി��്.
(6)

3

െസ�് േമരീസ്
ആ��സ് &
സയ�സ്
േകാേളജ്,

െച�പന�ടി
(4)

-ടി- 1,05,000 98,500 6,500

4

ഇ��ി���്
ഓഫ്

ഹ�മാനി�ി�്
& േബസിക്
സയ�സ്,

കരിെവ��.
(5)

-ടി- 1,31,250 1,05,000 26,250

പലവക 17,850 17,000 750

5
ഗവ. ���

േകാേളജ്,
തലേ�രി.

താ��ാലിക
അഫിലിേയഷ�
�ട��ാ�മതി

ഫീസ്
42,000 34,125 7,875

6

എസ്.ഇ.എസ്.
േകാേളജ്,

�ീക�ാ�രം

(അ�
എ�ഡഡ്
േകാ�ക�)

അ�ിനിേ�ഷ� 1,05,000 - 1,05,000

7
അ�-മക��
അറബിക്
േകാേളജ്,

നാ�കാണി.

അ�ിനിേ�ഷ� 15,750 - 15,750

താ��ാലിക
അഫിലിേയഷ�
�ട��ാ�മതി

ഫീസ്
52,500 - 52,500

8

േഡാ.
അംേബ�ക�

േകാേളജ് ഓഫ്
എഡ�േ�ഷ�,

െപരിയ

മിസേലനിയസ് 15,750 15,000 750

9
ബജാ േമാഡ�
േകാേളജ് ഓഫ്

ആ��സ് &
സയ�സ്

താ��ാലിക
അഫിലിേയഷ�
�ട��ാ�മതി

ഫീസ്
47,250 45,000 2,250

10
മാലി�ദിനാ�
ഇ��ി���്

ഓഫ്
അ�ിനിേ�ഷ� 3,15,000 - 3,15,000
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േമേന�െമ�്
�ഡീസ്.

ആെക - - 5,67,875

ഇ�ാര�ം  ��ി�ാണി�്  ന�ിയ  ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി�്  (റിക�ിസിഷ�  നം.25/15.02.2020)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �പതികരമ�. സ�വകലാശാല�് ലഭി�ാ�� ഫീസ് �ക എ��ം െപെ��്
ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

ബി) 2017-18 വെര�� ഫീസ് �ടി�ിക വിവര�� ലഭ�മാ�ി�ിയി�ി�

    അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്, േകാ�് അഫിലിേയഷ� ഫീസ്, മ�്  ഫീ�ക� എ�ിവ സംബ�ി�്
ലഭ�മാ�ിയ  2018-19  വ�ഷെ�  ഡി.സി.ബി  പ�ികയി�  (സാ��െ���ിയി�ി�ാ��ം
അ�ാദമിക്  െസ�നി�നി�ം  ലഭി��മായ)  2018-19  വ�ഷെ�  മാ�ം  ഡിമാ�്,  കള��,
ബാല�സ് വിവര�� മാ�മാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്. 2017-18 വെര�� �� വ�ഷ�ളി� ഈ
ഇന�ിെല ഫീസ് �ടി�ിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� 2017-18 വെര�� ഫീസ്
�ടി�ിക  വിവര��  സഹിതം  2018-19  വ�ഷെ�  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  ത�ാറാ�ി
പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ��തിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ��  (നം.25/15.02.2020)
സ�വകലാശാല�െട  മ�പടിയി�  (No.Acad.A2/Affi-fee-2015-16)  പറ �ിരി��ത്
കാലാകാല�ളായി ഡി.സി.ബി, പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�ാ�തിനാ� ഇ�വെര�� ഡി.സി.ബി.
പ�ിക  ത�ാറാ��ത്  �ാവ��ികമ�  എ�ാണ്.  �ടി�ിക  ഉ�െ�െട  ഡി.സി.ബി,  പ�ിക
ത�ാറാ�ിയാ�  മാ�േമ  2018-19  വ�ഷം  �ത�  ഫീസ്  �ടി�ിക  ഉ�െ�െട��  ഡി.സി.ബി,
പ�ിക ത�ാറാേ���ം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

സി)  അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്,  േകാ�്  അഫിലിേയഷ� ഫീസ്,  മ�്  ഫീ�ക� -  രജി��കളിെല
േരഖെ����ക� സാ��െ����ി�.

    അ�ിനിേ�ഷ�  ഫീസ്,  േകാ�്  അഫിലിേയഷ�  ഫീസ്,  മ�്  ഫീ�ക�  �ട�ിയവ
പിരിെ����ത്  സംബ�ി�്  അ�ാദമിക്  വിഭാഗ�ി�  രജി��  (ഡി.സി.ബി,  രജി��)
��ി���്.  രജി�റി�  അഫിലിേയഷ�  േകാേള�കളി�  നി�്  പിരിെ����
അഫിലിേയഷ� ഫീസ്, ആ�വ� അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ്, മ�് ഫീ�ക� എ�ിവ�െട വിവര��
േരഖെ����െ��ി�ം  എ��ിക�  ഉേദ�ാഗ��  (അസി��്  �ത�  െസ��  ഓഫീസ�
�ട�ിയവ�) ആ�ം തെ� സാ��െ����ി�. ആയതിനാ� 2017-18 വെര�� �ടി�ിക�െട
�ത�മായ  കണ�്  രജി�റി�  നി�ം  ലഭി��ി�.  ഇ�ാര�ം  ��ി�ാണി�്  ന�ിയ  ഓ ഡി�്
എ�ക�യറി�്  (റിക�ിസിഷ�  നം.25/15.02.2020)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  രജി��ക�
േമലി�  സാ��െ����താണ്  എ�ാണ്.  ഈയിന�ിെല  വ�മാന  േചാ��  തട��തിന്
രജി��ക�ം  േരഖക�ം  ശരിയായി  ��ി��തിന്  സ��കലാശാല  അധി�ത�  ജാ�ത
�ല�േ��താണ്.

2-4   അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട ഫിനാൻഷൽ ഗ�ാര�ി - വിവിധ അപാക�ൾ
    ക��  സ�വകലാശാല  ഫ�്  �ാ���്  1998  അ��ായം-5  ഖ�ിക-23  �കാരം  ക��
സ�വകലാശാലയി�  അഫിലിേയ�്  െച�  േകാേള�കളി�  നി�ം  താെഴ  പറ�ം  �കാരം
ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി വാേ����്.
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വനിതാ േകാേള�ക�- 1.5 ല�ം1. 

മ�് േകാേള�ക�- 3 ല�ം2. 

ഓറിയ�� ൈട�ി� േകാേള�ക�- 30,0003. 

ഇത് സംബ�ി� േരഖക� പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.

േകാേള�ക� ന��� ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ിക� 7,500(വനിതാേകാേള�ക�),  15,000(മ�്
േകാേള�ക�), 1,500 (ഓറിയ�� ൈട�ി� േകാേള�ക�) �പെയ�ി�ം വാ�ഷിക വ�മാനം
ലഭി�� തര�ിലായിരി�ണം എ�് �ാ���ി� പറ���്.  ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ിയായി
കാഷ്  െഡേ�ാസി�്  ന��കയാെണ�ി�  െഡേ�ാസി�്  െച�  �കയി�  നി�ം  ഒ�  ഭാഗം
വിദ�ാ��ിക��� േഹാ�� നി��ി�ാേനാ, ജീവന�ാ��� ക�ാ�േ��്  നി��ി�ാേനാ
സ�വകലാശാലയ�്  അ�വദി�ാ��താെണ�ം  ആയതി�നി�ം  നി��ി�  വ�മാനം
ആ�ജി�ാ��താെണ�ം വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ� ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ിയായി ലഭി�
ഫി�ഡ്  െഡേ�ാസി�ി�  നി�ം  ആ�ജി��  പലിശ�ം,  ഫിനാ�ഷ��  ഗ�ാര�ിയായി
സമ��ി�  (ലാ�്  േഡാക�െമ�്)  വ�വകകളി�  നി��  ആദായ�ം  സ�വകലാശാല�്
ലഭി��ി�.  ഇത്  ��ത  േകാേള�ക��്  തെ�യാണ്  ലഭി��ത്.  സ�വകലാശാല
�ാ���ി�  പറ�  �കാരം  ഇതി�  നി��  വ�മാനം  സ�വകലാശാല  ഫ�ിേല�്
ലഭ�മാ��ി�.

1. 

ക�� സ�വകലാശാല�െട കീഴി� അഫിലിേയ�്  െച� 94 േകാേള�കളാണ് ഫിനാ�ഷ��
ഗ�ാര�ി ന�േക�തായി��ത് (എയിഡഡ്-17, അ�-എ�ഡഡ്-77). ഇതി� 6 േകാേള�ക�
ലാ�്  േഡാക�െമ�ം  81  േകാേള�ക�  ഫി�ഡ്  െഡേ�ാസി�ം  ഫിനാ�ഷ��  ഗ�ാര�ിയായി
ന�കിയി��്.  7  േകാള�ക�  ഫിനാ�ഷ��  ഗ�ാര�ിയായി  ന�കിയ  േരഖക�
ഹാജരാ�ിയി�ി�.  66  േകാേള�ക�  ഫിനാ�ഷ��  ഗ�ാര�ിയായി  ന�കിയ  ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�ക� ����തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. 

േമ�  പറ�  േകാേള�ക�െട  ഫിനാ�ഷ��  ഗ�ാര�ി�മായി  ബ�െ��  വിശദാംശ��
ലഭ��ാ�തിനാ�  ഇത്  സംബ�ി�  റിേ�ാ��്  ലഭ�മാ�ാ�  േകാേള�കേളാട്
ആവശ�െ���താെണ�ാണ്  ഇത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിനായി  ന�കിയ
ഓഡി�്  എ�ക�യറി (Requisition Number:  25 തീയതി:15/02/2020)�് സ�വകലാശാല മ�പടി
ന�കിയത്.

    സ�വകലാശാല�്  തനത്  ഫ�ിേല�് ലഭ�മാേവ� വ�മാന�ളി� ഒ�ാണ് ഫിനാ�ഷ��
ഗ�ാര�ി വഴി�� വ�മാനം. എ�ാ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി� നി�ം ഫിനാ�ഷ�� ഗ�ാര�ി
വാ��തി�ം അ� വഴി തനത് വ�മാനേചാ�� ഒഴിവാ��തി��� നടപടിക� സ�വകലാശാല
സ�ീകരിേ��താണ്.

2-5   സർവകലാശാല കാഷ് കൗ�ർ - �വർ�നം �താര�മാേ��താണ്.
    ക�� സ�വകലാശാല കാഷ് കൗ�റി� നട�ിയ േനരി�� പരിേശാധനയി� താെഴ പറ��
അപാക��  കെ��ക��ായി.  കാഷ്  കൗ��കളി�  (നിലവി�  ര�്  കൗ��കളാണ്
�വ��ി��ത്) വിവിധ തര�ി�� ആവശ����ായി ഫീ�ക� ഒ��� വിദ�ാ��ികളി�
നി�ം ഓേരാ ഇടപാടി�ം 10/- �പ വീതം ഈടാ�ി വ���്. ഇതിന് എ 4 േപ�റിലാണ് രശീതി
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�ി�്  െച�്  ന���ത്.  ഈ  േപ�റി�  സ�വകലാശാല�െട  ��േയാ,  �മ  ന�േറാ,  അ�ടി�
ഓഫീസ്  ��േയാ  പതി��ി�.  ഇത്  ശരിയായ  നടപടി�മമ�.  ഇത്  ��തരമായ  സാ��ിക
�മേ��ക��്  വഴിമാറാ�� സാധ�ത��്.  െത�ായി  േരഖെ���ിയ രശീതിക� ക�ാ�സ�
െച�ാ�ം പകരം �തിയ രശീതിക� ന��വാ��� സംവിധാനം ഫല�ദമായി �വ��ി��ി�.
രശീതിയി� െത�ക� സംഭവി�ാ� ഇത്  �ി�്  െച�്  ന�കിയ ക���റി� മാ�മാണ്  എഡി�്
നട�ി, �ക �മെ����ത്. ഇ�ം ശരിയായ രീതിയ�. രശീതിക� െത�ായി േരഖെ���കേയാ
മ�്  െത�ക�  സംഭവി�കേയാ  െച�ാ�  അ�രം  രശീതിക�  ക�ാ�സ�  െച�ക�ം  അവെയ
േമലധികാരിക�െട  അറിവിേല�്  െകാ�വേര��ം  അവ�െട  അറിേവാെട  ഭ�മായി
��ിേ���ം പകരം ഫീസ് ഒ��ിയ ആ��് �തിയ രശീതി ലഭ�മാ�ക�ം െചേ��താണ്.
ഇത് സംബ�ി�് 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� (ഖ�ിക നം. 3-2-2) പരാമ�ശി�ി��്. �ട��്
ഈ  വിഷയ�ി�  സ�വകലാശാല�്  ക�ം  ന�കിയി��്  (30.09.2019  െല
െക.എസ്.എ./െക.എ�.�./�.3/439/2019  ന��  ക�്).  എ�ാ�  നാളി�വെരയായി
നടപടിെയാ�ം  സ�ീകരി�ി�ി�.  ക��  സ�വകലാശാല�െട  ഔേദ�ാഗിക  ����  �മ  ന��
േരഖെ���ി  �ി�്  െച�  േ�ഷനറിയാണ്  രശീതായി  ഉപേയാഗിേ��ത്.  േ�ഷനറി�്
�േത�കം േ�ാ�് രജി�� ��ിേ���ം, േ�ഷനറിക� കൗ�റിേല�് ന��� സമയ�്
എ�ം  േരഖെ���ി  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ��  േ�ാ�്  രജി�റി�
സാ��െ��േ���മാണ്.  ��ത  അപാകം  പരിഹരി��തി��  അടിയ�ിര  നടപടി
സ�ീകരി�ക�ം ഓഡി�ിെന അറിയി�ക�ം െചേ��താണ്.

2-6   ഇ-�ാ�്സ് - വ��് തലവെ� േപരിൽ അ�ൗ�് ആരംഭി�് ഇടപാ�കൾ��
കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്.
    ഫീസിളവി�ം മ�ം അ�ഹത�� സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ിക��്
പ�ികജാതി-പ�ികവ�ഗ  വ��്  ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന  അ�വദി��  ഫീ  ക�സഷ�  �ക  വ��്
തലവെ� േപരി�� ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിേല�ാണ് �ഡി�് െച�െ���ത്. എ�ാ� ചില പഠന
വ��കളി�  നാളി�വെര  ഇ�െനെയാ�  അ�ൗ�്  �ട�ിയി�ി�.  ഈ  പഠന  വ��കളിെല
വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിമി�� അേപ� ന��േ�ാ� സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�െട  അ�ൗ�്  ന��  ന��ക�ം  അ�ഹതെ��  �ക  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട
അ�ൗ�ിേല�് �ഡി�് െച�െ��ക�ം െച��. ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� വ��
ഇ-�ാ�്സ് �ക ബ�െ�� വിദ�ാ��ിക��് തിരിെക ന���തി� കാലതാമസം വ��തായി
കാ�� (ഉദാ:- ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ് വിദ�ാ��ിക�െട 24-03-2019ന് ലഭ�മായ
ഇ-�ാ�്സ്  92,215/-�പ  ജ�വരി  2020  വെര  വിദ�ാ��ിക��്  തിരിെക  ന�കിയി�ി�).
ഇ-�ാ�്സിന്  അ�ഹരായ  എ�ാ  വിദ�ാ��ിക�െട�ം  െ�യിം  �ക  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട
അ�ൗ�ി� വരവ് വ�ി�േ�ാ എ�് െ�യിമി�� അേപ� ന�കിയ വ��്/െസ�� േമധാവി�്
പരിേശാധി�്  ഉറ�വ��ാനാ��ി�.  ട�ഷ�  ഫീസ്/  പരീ�ാ  ഫീസ്  ഇന�ളി�  ഇ-�ാ�്സ്
�േഖന സ�വകലാശാല�്  ലഭിേ�� �കക� ��വ�ം വരവ്  വ�ി�െ��്  ഉറ�വ��വാ�ം
വിദ�ാ��ിക��് ലഭിേ�� േ�ാള�ഷി�് �ക�ം തിരി�ന�േക�തായ മ�് �കക�ം താമസം
വിനാ  ന����്  എ�്  ഉറ�വ���തി�ം  േവ�  �മീകരണ��  െച�ണെമ�്
നി�േ�ശി��.

    ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ി�ാ� പഠന വ��ക�െട േപര് താെഴ െകാ���.

കായിക പഠന വ��്1. 
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ൈല�റി സയ�സ് പഠന വ��്2. 

�േബാധന ശാ� പഠന വ��് (Pedagogical Science)3. 

�ാ�ി�ി�� സയ�സ് പഠന വ��്4. 

ചരി� പഠന വ��്5. 

ഗണിതശാ� പഠന വ��്6. 

േമേന�െമ�് പഠന വ��്7. 

ഭൗതിക ശാ� പഠന വ��്8. 

ബി.എഡ് െസ��, ധ�മശാല9. 

2-7   സർവകലാശാല പഠന വ��കളി�ം അ�ബ��ാപന�ളി�ം
തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� 2018-19 വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ
1- വി�ര വിദ�ാഭ�ാസവിഭാഗം.

i)  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാര��  വരവ്  സ��കലാശാല  സമ��ി�  വാ�ഷിക  കണ�മായി
െപാ��െ���ി�.

    ഒാഡി�ിന് സമ��ി� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� 2018-19 വ�ഷെ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക
�കാരം  ഫീസിന�ി�  ആെക  5,44,07,790/-  �പ  വരവ്  വ�ി��്.  �ടാെത  ഡി.സി.ബി.
പ�ികയി� ഉ�െ�ടാ� 2,78,710/- �പ�െട (ബി.േകാം ഫീസ് രജി�� �കാരം) മ�ിന�ളിെല
ഫീ�ം വരവായി വ�ി��്. എ�ാ� ക�� സ�വകലാശാല�െട 2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക
ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  5,10,25,196/-  �പയാണ്  (ബജ�്  േകാഡ്-109-010)  വരവ്
കാണി�ിരി��ത്.  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ികയിെല  വരവ്  �ക�ം  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക
�കാര��  വരവ്  �ക�ം  ത�ി�  െപാ��െ���ി�.  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാര��  വരവ്
�കെയ�ാ�ം  33,82,594/-  �പ�െട �റവ്  വാ�ഷിക കണ�കളി� ഉ�്.  വാ�ഷിക ധനകാര�
പ�ികയിെല  വരവ്  �ക�ം  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാര��  വരവ്  �ക�ം
െപാ��െ�ടാ�തി�� കാരണം സ�വകലാശാല വ�നി�മായി വ��മാ�ിയി�ി�.

2 പരീ�ാ വിഭാഗം

i) ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�

    ക��  സ��കലാശാല�െട  2018-19  വ�ഷെ�  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാരം  വിവിധ
േകാ�ക�െട പരീ�ാ ഫീസിന�ി� 16,95,69,329/- �പ വരവ് വ�ി��്. വിവിധ േകാ�കളി�
പരീ�ാ ഫീസിന�ി� ത�വ�ഷം വരവ് വേര� �ക, ലഭ�മായ �ക, ലഭി�ാ� ബാ�ി�� �ക
(ഡി.സി.ബി.  പ�ിക)  എ�ിവ�െട  വിവര��ം  ഇ-�ാ�്സ്  സംബ�ി�  വിവര��ം
ലഭ�മാ��തിനായി  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�  (നം.4/31-12-2019)  ന�കിെയ�ി�ം  വിവര��
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പരീ�ാ ഫീസിന�ി� ലഭി�ാ�� �ക�െട �ത�ത പരിേശാധി��തിനായി
ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

54 of 210 30/09/20, 10:36 AM



3 താവ�ര കാ�സ്

എ) ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ്.

ഇ-�ാ�്സ് ലഭ�മായി�ി�
(എ) 2017 � �േവശനം േനടിയ (2017-19 ബാ�്  M.Li.Sc.  III,  IV Sem) താെഴ പറ��
വിദ�ാ��ിക�െട ഇ-�ാ�്സ് നാളി�വെര ലഭ�മായി�ി�.

1. 

�മ നം. വിദ�ാ��ിക�െട േപര് െ�യിം െച� �ക
1 അശ�ിനി വി.വി. 13,810
2 അ�ല� പി. 13,810
3 ജിബിഷ െക.െജ. 13,810
4 സജിന എം. 13,810
5 സ��പ പി. 13,810
6 നികിത നി�� (ഫിഷറീസ് ഇ-�ാ�്സ്) 13,810

ആെക 82,860

2018  �  �േവശനം  േനടിയ  (2018-20  ബാ�്  M.Li.Sc.  I,  II,  Sem)  താെഴ  പറ��
വിദ�ാ��ിക�െട ഇ-�ാ�്സ് നാളി�വെര ലഭ�മായി�ി�.

2. 

�മ നം. വിദ�ാ��ിക�െട േപര് െ�യിം െച� �ക
1 േജാ� എം. 14,175
2 രാധിക പി. 14,175
3 ര�ിത് േജാസ്. 14,175
4 വിദ� വിേനാദ്. 14,175
5 അ�ഷ െക. 14,175

ആെക 70,875

ഇ-�ാ�്സ്  ഇന�ി� ലഭ�മാകാ� ബാ�ി�� �ക 1,53,735/-  �പ ബ�െ��  വ��കളി�
നി�്  ലഭി�ാ�  ആവശ�മായ  സത�ര  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  �ക  ലഭി��  �റ�്
സ�വകലാശാല  ഫ�ി�  ഒ�േ��താണ്.  ഡി.സി.ബി  േ��്െമ�്  �കാരം  െത�ായ  �കയാണ്
നീ�ിയിരി�്  കാണി�ി��ത്.  ഡി.സി.ബി.  യി�  ശരിയായ  കണ�ക�  ഉ�െ���ാ�
��ിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സ് അ�വദി�തി� �റവ്3. 

    2018 � �േവശനം േനടിയ ഫാ�ിമ റഫിയ�്, പി. എ� വിദ�ാ��ിനി�് ഒ�ാം വ�ഷം
അ�ഹതെ�� ഇ-�ാ�്സ് �ക 14,175/- �പയാണ്. എ�ാ� വിദ�ാ��ിനി�് ലഭി�ത് 13,100/-
�പ  മാ�മാണ്.  �റ�  വ�  1,075/-  �പ  പ�ികജാതി/  പ�ികവ�ഗ  വ��മായി  ബ�െ��്
ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2018 � �േവശനം േനടിയ ശരണ�, സി.െജ. എ� വിദ�ാ��ിനി�് ഒ�ാം വ�ഷം ഇ-�ാ�്സ്
ഇന�ി� ലഭിേ��ത്  14,175/-  �പയാണ്.  എ�ാ� ലഭി�ത്  13,335/-  �പ മാ�മാണ്.
�റവ് വ� �ക 840/- �പ ലഭ�മാ��തിന് പ�ികജാതി/ പ�ികവ�ഗ വ��മായി ബ�െ��്

4. 
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നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം  സമ��ി�േ�ാ�  വിദ�ാ��ിക��്
അ�ഹതെ�� �കയാണ് െ�യിം െച��െത�് ഉറ�വ�േ��താണ്.

4- കാസ�േഗാഡ് കാ�സ്

എ) ക�ഡ പഠന വ��്

ഇ-�ാ�്സ്-സ�വകലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ളി� ലഭി�ാ��ത് 99,800 �പ1. 

     ക�� സ��കലാശാല�െട കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സിെല �� ഓഫ് ഇ�ഡ�� ലാേഗ�ജസ്,
ക�ട  പഠനവ��ിെല  2016  ബാ�ിെല  ഒ�  വിദ�ാ��ി�െട�ം,  2018  ബാ�ിെല  ��്
വിദ�ാ��ിക�െട�ം ഉ�െ�െട വിവിധ ഫീസിന�ളി� (പരീ�ാ ഫീസ് ഉ�െ�െട) ഇ-�ാ�്സ്
�േഖന  31-03-2019  വെര��  കാലയളവി�  സ�വകലാശാല�്  99,800�പ  ലഭി�വാ��്.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം
സാ��ിക

വ�ഷം

ഇ-�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
��ിക�െട

എ�ം

ഫീസിന�ി�
സ�വകലാ
ശാല�്

ലഭിേ��
�ക

സ�വകലാ
ശാല

ഫ�ി�
ലഭി� �ക

ലഭി�വാ�
ബാ�ി��

�ക

(31-03-2019
വെര��ത്)

എം.ഫി�,
ക�ട

2016-2017
2017-2018 1 32,705 0 32,705

എം.ഫി�,
ക�ട

2017-2018
2018-2019 3 1,00,260 33,165 67,099

ആെക 4 1,32,965 0 99,800

    റിമാ��് : എം.ഫി�, ക�ട 2017-2018ബാ�ിെല ഒ� വിദ�ാ��ി�െട ഫീസ് �കയിന�ി�
33,165/-  �പ  01-04-2019  ന്  ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�ി�  ലഭി�ക�ം  29-04-2019  ന്
സ�വകലാശാലയിേല�് അടവാ�ിയി���്. 33,420 �പ ലഭിേ��ിയി��തി� 33,165/- �പ
മാ�മാണ് ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ി� ബ�െ�� വ��ി� നി� െ�ഡി�് െച�ി��ത്. 255/-�പ
�റവായി െ�ഡി�് െച�ാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�് മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

     സ��കലാശാല�്  ഫീസിന�ി�  ലഭി�വാ�  ബാ�ി��  99,800/-  �പ  പ�ികജാതി-
പ�ികവ��  വികസനവ��ി�നി�്  അടിയ�ിരമായി  ലഭ�മാ��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരി��താണ്.

ബി) വനിതാ േഹാ��,കാസറേഗാഡ്

വാടക ഈടാ��തി� കാലതാമസം-�ടി�ിക വ��ിയതിന് പിഴ ഈടാ��ി�.1. 

    ക��  സ�വകലാശാല  േഹാ��  ��സ്  �കാരം  വിദ�ാ��ിക�  എ�ാ  മാസ�ം  അ�ാം
തീയതി�കം  വാടക  ഒ�േ��താണ്.  സമയപരിധി�കം  വാടക  ഒ��ാ�വരി�  നി�ം
സ�വകലാശാല നി�യി� നിര�ി� പിഴ ഈടാേ����്. സ��കലാശാല േഹാ�� ��സ്
ഭാഗം-II  �കാരം  സമയപരിധി�കം വാടക ന�കിയിെ��ി� ആദ�െ� 10  ദിവസേ��് 10
�പ�ം  �ട��്  പരമാവധി  ഒ�  മാസം  വെര  50  �പ�മാണ്  പിഴ.  ഒ�  മാസം  കഴി�ാ�
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േഹാ�ലി�  നി�ം  നീ�ം  െചേ���ം  അതാത്  വ��്  തലവ�മാെര  വിവരം
അറിയിേ���മാണ്.  കാസ�േഗാഡ്  കാ�സ്  വനിത  േഹാ�ലിെല  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം
വാടക  ഈടാ��തിെല  സമയപരിധി  പാലി��തി�  �ട��യായി  വീ�  വ��ിയതായി
കാ��.  നി�യി�  തീയതി��ി�  വാടക  ഒ��ാെത  �ടി�ിക  വ��ിയവരി�  നി�ം
സ�വകലാശാല  നി�യി�  നിര�ി��  പിഴ  ഈടാ�കേയാ  നീ�ംെച�കേയാ  മ�്
�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�ി�. ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.

മാസം
േഹാ�ലി�
താമസി�

വ�െട
എ�ം.

വാടക
ഒ�േ��
തീയതി

ഒ��ിയ തീയതി

07/2018 18 05-07-2018
15 േപ� 30-10-2018 ന്

03 േപ� 17-01-2019 ന്

08/2018 19 05-08-2018
15 േപ� 29-11-2018 ന്

03 േപ� 17-01-2019 ന്

09/2018 19 05-09-2018
15 േപ� 29-11-2018 ന്

03 േപ� 17-01-2019 ന്
10/2018 20 05-10-2018 20 േപ� 10-01-2019 ന്

വാടക  ഒ���തി�  6  മാസം  വെര  കാലതാമസം  വ��ിയ  വിദ�ാ��ിക�  ഉ�ായി�ം
�ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാതി��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.  വാടക  �ടി�ിക  വ��ിയവരി�
നി�ം  സ�വകലാശാല  നി�േ�ശ�കാര��  �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�്  വിവരം
അറിയിേ��താണ്.

5- നീേലശ�രം കാ�സ്

എ) ക�ാ�സ് ഡയര�� നീേലശ�രം

േ�ാ�് രജി�� ��ി�ിെല അപാക��.1. 

    േ�ാ�്  രജി��  പരിേശാധി�തി�  െപ�മന�്  അ�ൗ�ി�  നി�ം  െചലവ്  നട�ി
സാധന��  സമാഹരി�േ�ാ�  സാധന��  ലഭി��  �റ�്  ക�ാ�സ്  ഭരണ  വിഭാഗ�ി�
��ി�ിരി�� േ�ാ�് രജി�റി� േച���െ��ി�ം വിതരണ വിവരം കാണി�കേയാ ഓേരാ
ഇന��ം െവേ�െറ ഭാഗ�ളിലായി േരഖെ���കേയാ െച�ി�ി�. ആെക�� േ�ാ�ി� നി�ം
വിതരണം  െച��  �റ�  വ��ി  ബാല�സ്  കാണി��മി�.  ആയതിനാ�  സാധന��െട
നീ�ിയിരി�്  അറി��തി�ം  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ി  �ത�ത  ഉറ�വ���തി�ം
സാധി�ി�ി�. േ�ാ�് രജി�� �ത�മായി എ�തി ��ി�� കാര��ി� േകരള ഫിനാ�ഷ��
േകാഡിെല ആ��ി�ി� 149, 150 �കാര�� വ�വ�ക� പാലി�ാ� ��ിേ��താണ്.

ബി) എം.ബി.എ. നീേലശ�രം

സ�വകലാശാല�്  വിവിധ  ഫീസിന�ളി�  ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന��  5,62,805/-  �പ
ലഭി�ി�ി�.

1. 

    ക�� സ��കലാശാല�െട നീേലശ�രം ക�ാ�സിെല െസ�� േഫാ� എം.ബി.എ. യി� വിവിധ
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ഫീസിന�ളി�  (പരീ�ാ  ഫീസ്  ഉ�െ�െട)  ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന  2018-2019  സാ��ിക
വ�ഷ�ി� സ�വകലാശാല�് 5,62,805/- �പ ലഭി�വാ��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം
വ�ഷം/

െസമ��
ഫീസ്
നിര�്

ഇ-
�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ി

ക�െട

എ�ം

ഇ-
�ാ�്സ്
ലഭി�

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ഇ- �ാ�്സ്
�േഖന
ഫീസ്

ലഭി�വാ�
ബാ�ി��
വിദ�ാ��ി

ക�െട
എ�ം

ലഭി�വാ�
ബാ�ി��

�ക

(31-03-2019
വെര��ത്)

എം.ബി.എ.
2017

ര�ാം
വ�ഷം
(3,4

െസമ��)

63,000(ട�ഷ�
ഫീസ്)

+3,945(�െപ
ഷ� ഫീസ്)

+3,270(എ�ാം
ഫീസ്) =70,215

10 3 7 4,91,505

എം.ബി.എ.
2017

ഒ�ാം
വ�ഷം

(1, 2
െസമ��)

63,000 (ട�ഷ�
ഫീസ്)

+4,840(�െപഷ�
ഫീസ്)

+3,460 (എ�ാം
ഫീസ്) =71,300

20 19 1 71,300

ആെക 5,62,805

    ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന ലഭ�മാകാ�� 5,62,805/-  �പ ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ�ി
സ��കലാശാലയി�  ഒ���തി��  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം
െച�ി�െ��ം �ക  ലഭ�മാ��  �റ�്  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  ഒ���താെണ�മാണ്  ഇ�
സംബ�ി� ഓ ഡി�് എ�ക�യറി�് (01/05-09-2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയത്.

െസമ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയി�2. 

    എം.ബി.എ. 2018 അ�ിഷ� ര�ാം െസമ�റിെല ര�്  വിദ�ാ��ിക�െട െസമ�� ഫീസ്
(2x33,040=66,080)  നാളി�വെരയാ�ം  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  അടവാ�ിയി�ി�.  ഇ�
സംബ�ി� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (02/05.09.2019) വിദ�ാ�ഥിക��് പലതവണയായി അറിയി�്
ന�കിയി�ം  ഫീസ്  ഒ��വാ�  ത�ാറായിെ��ം,  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  ��ത  �ക�െട
ഡി.ഡി. ലഭ�മാ�� �റ�് സ��കലാശാലയി� ഒ��െമ�� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. ഈ
വിവരം  സ��കലാശാലെയ  അറിയി�ക�ം  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ആവശ�െ��ക�ം
െചേ��താണ്.

സി) ഐ. ടി. െസ�� നീേലശ�രം

െസമ�� ഫീസ് ഒ��ിയതി� �റവ്1. 

    ക�� സ��കലാശാല�െട നീേലശ�രം ക�ാ�സിെല ഐ.ടി. എഡ�േ�ഷ� െസ�റി� 2016
അ�ിഷ� വിദ�ാ��ിക�െട 5, 6 െസമ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയതി� �റവ് കാ��. വിശദ വിവരം
�വെട െകാ���.
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െസമ��
വിദ�ാ��ി

ക�െട
എ�ം

ഒ�േ��ി
യി��
ഫീസ്

ഒ��ിയ
ഫീസ്

ഒ��ാ�
ബാ�ി��

�ക

ഒ��ാ� ബാ�ി��
7 വിദ�ാ��ിക�െട

ആെക �ക
അ�് 7 23,105 21,670 1,435 10,045
ആറ് 7 22,185 21,125 1,060 7,420

ആെക 17,465

    ഒ��ാനവേശഷി�� �ക 17,465 ഉട� തെ� സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്. ഇ�
സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (ഓഡി�് അേന�ഷണം 03/06-09-2019) �റവ് വ�
�ക ഈടാ��താെണ� മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്.

ഇ –�ാ�്സ് െ�യിം െച�തി� �റവ്
ക�� സ��കലാശാല�െട നീേലശ�രം ക�ാ�സിെല ഐ.ടി. എഡ�േ�ഷ� െസ�റി� 2016
അ�ിഷ�  വിദ�ാ��ിക�െട  5,  6  െസമ��  ഫീസ്  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം  െച�തി�  �റവ്
കാ��. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

2. 

െസമ�� വിദ�ാ��ിക�െട
എ�ം

െ�യിം
െചേ��
�ക

െ�യിം
െച�
�ക

േശഷി��
�ക

െ�യിം െച�ാ�
േശഷി�� �ക
(9
വിദ�ാ��ിക�െട)

അ�് 9 23,105 18,805 4,300 38,700
ആറ് 9 22,185 17,885 4,300 38,700

ആെക 77,400

    �റ� വ� �ക 77,400 ബ�െ�� വ��ി� നി�ം എ��ം െപെ��് ഇൗടാ��തി��
അടിയ�ിര  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓ ഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (ഓ ഡി�് അേന�ഷണം 02/06.09.2019) ലഭി� മ�പടി ��ികരമ�.

എം.സി.എ. േകാ�് �നരാരംഭി�ാ� പ�ം ഐ.ടി. എ�േ�ഷ� െസ�റിെല
ആ�ിക� സ�വകലാശാലയിെല മ�് പഠനവ��ക��് �േയാജനെ����തിന്
സത�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3. 

    നീേലശ�രം  ഐ.ടി.  എഡ�േ�ഷ�  െസ�റി�  2016  അ��യന  വ�ഷ�ിന്  േശഷം
വിദ�ാ��ിക�  �േവശനം  േനടിയി�ി�.  2016  അ��യനവ�ഷ�ി�  �േവശനം  േനടിയ
വിദ�ാ��ിക�  2018  വ�ഷ�ി�  േകാ�്  ���ിയാ�ക�ം  െച�ി��്.  നിലവി�  ഐ.ടി.
എഡ�േ�ഷ�  െസ�റി�  അ��ാപകേരാ  വിദ�ാ��ികേളാ  ആ�ം  തെ�യി�.  ക�ാ�സ്
ഡയറ���ാണ് അസി��് ഡയറ��െട �മതല ന�കിയിരി��ത്. വി�ലമായ ക���� ലാബ്,
66  ക����ക�,  ഫ��ി��ക�,  1,429  ൈല�റി  ��ക��  ഉ�െ�െട  ല��ണ�ിന്
�പ�െട ആ�ിക� െസ�റി��്. വിദ�ാ��ിക� ഇ�ാ�തിനാ� നിലവി� ��ത ആ�ിക�
െസ�റി�  െവ�െത  കിട�കയാണ്.  േകാ�്  �ന��ീവി�ി��തി��  സത�ര  നടപടിക�
സ�വകലാശാല  സ�ീകരി�കേയാ,  ഐ.ടി.  എഡ�േ�ഷ�  െസ�റിെല  ആ�ിക�
സ�വകലാശാലയിെല മ�്  പഠന വ��ക��്  �േയാജനെ����തിന്  േവ�ി ൈകമാ�കേയാ
െചേ��താണ്.
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6 മാ�ാ�്പറ� കാ�സ്

എ) ഹി�റി പഠന വ��്

ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ് �കക� ബ�െ�� വ��ി� നി�ം
സ��കലാശാല�് ലഭ�മായി�.

1. 

    M.A.(History&Heritage  Studies)  2017-19  അ �ിഷ�  -  6  വിദ�ാ��ിക�െട  3  ഉം  4  ഉം
െസമ��  ഫീസ്  ((4,055+3,135)  x6  =43,140)  ആെക  �കയായ  43,140/-  �പ  (ഇ-�ാ�്സ്)
ബ�െ��  വ��ി�  നി�ം  സ��കലാശാലാ  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�ി�ി�.  ആയതിനാ�
ഫീസിന�ി�  സ�വകലാശാല�്  ലഭ�മാേവ�  43,140/-�പ  ഇ�വെര  ലഭ�മായി�ി�.  ആയത്
ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സായി ലഭ�മായ �കക� സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് െ�ഡി�് െച�തിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി��ി�.

2. 

    ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക�െട േകാ�് ഫീ/പരീ� ഫീസ് �കക� സ��കലാശാല
ഫ�ിേല�്  േനരി�ാണ്  െ�ഡി�്  െച��ത്.  എ�ാ�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്
െച�തിെ� വിവര�� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� സ��കലാശാല ഫ�ി�
�ക  വരവായതിെ�  ആധികാരികത  പരിേശാധി�ാ�  സാധി�ി�ി�.  വിശദ  വിവര��  �വെട
െകാ���.

ബാ�്

ഇ-
�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ി

ക�

ഫീസ് റിമാ��്

േകാ�് ഫീ

(1st
Seme
ster)

േകാ�് ഫീ

(2nd
Seme
ster)

േകാ�്
ഫീ

(3rd
Seme
ster)

േകാ�്
ഫീ

(4th
Seme
ster)

പരീ�ാ
ഫീസ് ആെക

2017-19 16 - -
64,880
(4,055
x16)

50,160
(3,135
x16)

35,440

(2,215 x16)
3rd &4th
Semester

1,50,480

2018-20 20
97,900

(4,895x20)

62,700

(3,135x20)
- -

32,400
(1,620x20)

1st &2nd
Semester

1,93,000

    േകാ�്  ഫീ/പരീ�  ഫീസ്  �കക�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�തത്
സംബ�ി�് സ��കലാശാല ധനകാര� വിഭാഗം ഉറ�് വ��ിയതിെ� വിവര�� പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.
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���റായി  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  പിരിെ���  േകാ�്  ഫീ/പരീ�  ഫീസ്  ഇ�ാ�്സ്
അ�വദി� േശഷ�ം തിരി�് ന�കിയി�.

3. 

    േകാ�്  ഫീ/പരീ� ഫീസിന�ി� വിദ�ാ��ിക� ���� ഒ��ിയ �ക പി�ീട്  ബ�െ��
വ��ി�  നി�ം  ഇ-�ാ�്സായി  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�്
അ�വദിെ��ി�ം ഈ �ക ��ിക��് തിരി�് ന�കിയതായി കാ��ി�. വിശദ വിവരം �വെട
െകാ���.

ബാ�്

ഇ-
�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ി

ക�

േകാ�് ഫീ
ആയി

അ�വദി�
�ക (Per
Head)

പരീ�ാ
ഫീസിന
�ി�

ഇ-�ാ�്
സായി

അ�വദി�
�ക
(Per

Head)

ആെക
അ�വദി�

�ക

റീഇംേ��്
െച�ാ�
ബാ�ി

�� �ക
റിമാ��്

2017-19
(3&4

Semester)
16 - 2,215

35,440
(2,215
x16)

35,440

2018-20 20

83,215
(4,895
x17)

1st

Semester

32,400
(1,620
x20)

1st &2nd

Semester)

1,15,615
(83,215

+32,400)
1,15,615

    ആയത് വിദ�ാ��ിക��് തിരി�് ന�കാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ബി) മാസ് കമ�ണിേ�ഷ� & േജണലിസം

ഇ-�ാ�്സ് - ബ�െ�� വ��ി�നി�് �ക ലഭ�മാ�ിയി�ി�.1. 

    MCJ 2017-19 അ �ിഷ� - 4 വിദ�ാ��ിക�െട IIIrd, IVth െസമ�� ഫീസ് �കയായ 79,600/-

�പ (ഇ-�ാ�്സ്  )  ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  MCJ 2018-20 അ �ിഷ� –
അ � വിദ�ാ��ിക�െട 2nd െസമ�� ഫീസ് �കയായ 47,450/- �പ (ഇ-�ാ�്സ്) ബ�െ��
വ��ി�നി�ം  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  ഫീസിന�ി�  സ�വകലാശാല  ഫ�ിേല�്
ഒ�േ�� 1,27,050/- (79,600+47,450) �പ ഇ�വെര അട�ി�ി�. ഫീസിന�ി� (ഇ-�ാ�്സ് )
�ടി�ികയായ 1,27,050/- �പ ബ�െ�� വ��ി�നി�ം ലഭ�മാ�ി സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�്
ഒ�േ��താണ്.

സി) ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� & �േപാ��സ് സയ�സസ്, മാ�ാ�പറ�്

ഫീസ് ഈടാ���മായി ബ�െ�� അപാകതക�1. 

    ക�� സ��കലാശാല�െട 28.07.2018 െല Acad.D2/6323/Fee/2017 ന�� ഉ�രവ് �കാരം
01.06.2018  �ാബല��ി�  വിവിധ  േകാ�ക�െട  ഫീസ്  നിര�്  വ�ധി�ി�ി��.
സ��കലാശാല�െട  മാ�ാ�്പറ�്  ക�ാ�സിെല  ��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ആ�്
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�േപാ��സ് സയ�സസ് പഠനവ��ി� 2018-2019 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ലഭിേ�� വിവിധ
ഫീസിന�ളി� (ഇ- �ാ�്സ്/േനരി�് അട��ത്) �കക� �ടി�ികയായി��്.

ഇ- �ാ�്സ് ലഭി�തി� �റവ്.2. 

    താെഴ പറ�� േകാ�ക�െട ഫീ�ക� ഇ-�ാ�് �േഖന തിരി�ലഭി� സമയ�് �െപഷ� ഫീ
ഇന�ി� �റവ് വ�തായി കാ���്. വിശദാംശ�� �വെട ന���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം
വ�ഷം/

െസമ�� ഫീസ് നിര�്

ഇ-
�ാ�്സ്
�േഖന
ലഭി�
�ക

�റവ്
വ�
�ക

ഇ-�ാ�്സ്
ലഭി�

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ഇ-
�ാ�്
സി�
�റവ്
വ�
�ക

ബി.പി.എഡ്.
2017-19

ര�ാം
വ�ഷം

�െപഷ�
ഫീസ് 1,740 1,430 310 22 6,820

ബി.പി.എഡ്.
2018-20

ഒ�ാം
വ�ഷം

�െപഷ�
ഫീസ് 2,790 2,480 310 26 8,060

ആെക 14,880

    ഇ�  സംബ�ി�്  വ��്  േമധാവി  ന�കിയ  മ�പടി  �കാരം  (No.  SPESS/General
/2019,തീയതി.19.07.2019)  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം  െച� േശഷം സ��കലാശാല ഉ�രവി� വ�
മാ�മാണ് 310/-�പ �റവ് വരാ� കാരണെമ�ം ��ത വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഫീസ് േനരി�്
ഇൗടാ�ിയി��തിനാ� �ാ�്  റീ  ഇംേ��്  െച�േ�ാ� േമ� �ക �റ� വ��ി ന��െമ�ം
അറിയി�ി��്.  മ�പടിയി� അറിയി� �കാരം ഇ-�ാ�്സ് �ക റീ ഇംേ��്  െച�േ�ാ� �റവ്
വ� �കയായ 310/- �പ ഈടാ�ി സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്.

േനരി�് ഫീസ് അട�തി� �റവ്3. 

    ��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ആ�്  �േപാ��സ്  സയ�സസി�
ഇ-�ാ�ിന�ഹതയി�ാ�, േനരി�് ഫീസട�� വിദ�ാ�ഥികളി� നി�ം ഫീസീടാ�ിയതി� �റവ്
വ�ി��്. വിശദാംശ�� �വെട ന���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം
വ�ഷം/

െസമ��
െസമ��

ഫീസ് നിര�്

ഇ-
�ാ�ിന�ഹത
യി�ാ�വ�

അട�
�ക

�റവ്
വ�
�ക

ആെക
�റവ്
വ�
�ക

ബി.പി.എഡ്.

2017-19
ര�ാം
വ�ഷം
��ാം

െസമ��

ട�ഷ� 7,560

6

7,200 360 2,160

ൈല�റി ഫീ 410 390 20 120

�െപഷ�
ഫീ 275 260 15 90
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�േപാ��സ്
അഫിലി

േയഷ� ഫീ
210 150 60 360

�നിേവ�ി�ി
�നിയ� ഫീ 105 100 5 30

�ഡ�്
െവ�ഫയ�

ഫീ
275 260 15 90

�നിേവ�ി�ി
ഡവല�െമ�്

ഫീ
55 0 55 330

ആെക 8,890 6 8,360 530 3,180

എം.പി.എഡ്.

2017-19
ര�ാം
വ�ഷം
��ാം

െസമ��

ട�ഷ� 10,500

4

10,000 500 2,000

ൈല�റി ഫീ 255 240 15 60

�െപഷ�
ഫീ 275 260 15 60

�േപാ��സ്
അഫിലി

േയഷ� ഫീ
210 150 60 240

�നിേവ�ി�ി
�നിയ� ഫീ 105 100 5 20

�ഡ�്
െവ�ഫയ�

ഫീ
275 260 15 60

�നിേവ�ി�ി
ഡവല�െമ�്

ഫീ
55 0 55 220

ആെക 11,675 11,010 665 2,660

ആെക 5,840

ഇ�മായി  ബ�െ��്  ന�കിയ  ന�കിയ  ഒാഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.3/17.07.2019),  ഇ�
സംബ�ി�്  വിദ�ാ��ികെള  അറിയി�ി�െ��  മ�പടിയാണ്  ലഭി�ത്.  �പ 5,840/-  എ��ം
െപെ��് ഇൗടാ�ി സ�വകലാശാലയി� ഒ��ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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ഇ- �ാ�്സ് ലഭി�ി�.4. 

വിശദാംശ�� �വെട ന���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം

വിദ�ാ�
ഥിക�െട
എ�ം

ഫീസട� രീതി �റി�്

ബി.പി.എഡ്.
��ാം

െസമ��
(2017-19)

7

ആദ�ം േനരി�്
ഇ-�ാ�് ലഭി�

േശഷം
വിദ�ാ��ിക�െട

അ�ൗ�ി�
െ�ഡി�് െച��.

ഇ- �ാ�ി� അ�ഹത��
എ�ാ� േനരി�് ഫീസട� 7

വിദ�ാ��ിക�െട ഇ-�ാ�് �ക
നാളി�വെര െ�ഡി�്

െച�െ��ി�ി� േനരി�് അട�തി�
�റവ് വ� 310/- �പ

ഈടാ�ാ� സാധി�ി�ി�.
ഈയിന�ി� 2,170/- �പ

�റവ് വ�ി��്.

എം.പി.എഡ്.
��ാം

െസമ��
(2017-19)

9

ഈ വിദ�ാ��ികളി� നി�ം
ഈടാേ��, േനരി�് അട�തി�

�റവ് വ�, 665/- �പ
ഈടാ�ാ� സാധി�ി�ി�.

ഈയിന�ി� 5,320/- (665x8)
�പ �റവ് വ�ി��്. (ഒ�

വിദ�ാ��ി�െട �റവ് വ� �ക
665/- �പ18.07.2019 െല ചലാ�

നം. 5 �കാരം അട�ി��്.)

എം. ഫി�.
(ഒ�ാം വ�ഷം)

ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹത��
എ�ാ� േനരി�് ട�ഷ�

ഫീസട�ാ� 1 വിദ�ാ�ഥി�െട
ഇ-�ാ�്സ് നാളി� വെര ലഭി�ി�.

ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹത�� 7
േപ�െട �ാ�്സ് ലഭി�കേയാ 2

േപെരാഴിെക ര�ാം െസമ��
ഫീസ് േനരി�ട�കേയാ

െച�ി�ി�.

ബ�െ��  വ��ി�  ഫ�്  ലഭ�മ�ാ�തിനാലാണ്  ഇ-�ാ�്സ്  ലഭി�ാ�  താമസം
േനരി��െത�്  വ��്  േമധാവി  അറിയി�ി��്.  ഇ-�ാ�്സ്  ലഭി��  �റ�്  സ��കലാശാല�്
ലഭിേ�� ഫീസ് ലഭ�മാേ���ം േനരി�്  ഫീസ് ഒ��ിയ വിദ�ാ��ിക�െട �റ� വ� ഫീസ്
�ക എ��ം േവഗം സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ���മാണ്.

ഡി - ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഐ.ടി, മാ�ാ�പറ�്

േകാ�് ���ിയാ�ിയി�ം സ�വകലാശാല�് ലഭിേ�� ഫീസ് ₹6,14,385 /- ലഭ�മായി�ി�.1. 

    എം.സി.എ. 2016 അ�ിഷ� ഇ-�ാ�ിന് അ�ഹരായ ��ാം വ�ഷ വിദ�ാ��ിക�െട അ �്,
ആറ്  െസമ��  ഫീസ്  ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന  െ�യിം  െച�താേയാ  സ��കലാശാല  ഫ�ി�
അടവാ�ിയതാേയാ  കാ��ി�.  2019  ��  മാസ�ി�  പരീ�ാഫലം  �സി�ീകരി��ത്
ഉ�െ�െട��  നടപടി�മ��  സ�വകലാശാല  ���ിയാ�ിയി�ം  േമ�  പറ�
വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ് സ��കലാശാല�് ലഭ�മായി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.
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െസമ��
വിദ�ാ��ി

ക�െട
എ�ം

സ��കലാശാലയി� ഒ�േ�� ഫീസ്
െസമ��

ഫീസ്
പരീ�ാ
ഫീസ് ആെക

അ �് 27 10,290 1,685
3,23,325

{27 (10,290
+1,685)}

ആറ് 27 9,370 1,410
2,91,060

{27 (9,370 +1,410)}
ആെക 6,14,385

ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ന�കിയ  ഒാഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.  2/10.07.2019)
െവ�ൈസ�ിെല  തകരാ��ലമാണ്  �ക  െ�യിം  െച�ാ�  കഴിയാ�െത�ം  ��ത  വിവരം
പ�ികജാതി  വ��ിെന  േരഖാ�ലം  അറിയി�ി�െ����  മ�പടിയാണ്  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.
എസ്.സി./എസ്.ടി.  വ��മായി  ബ�െ��്  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം  െച��തി��  സാേ�തിക
തട�ം  ഒഴിവാ��തി��  അടിയ�ര  നടപടിക�  സ�ീകരിേ���ം  സ��കലാശാല�്
ലഭിേ�� �ക (6,14,385/-�പ) എ��ം െപ��് ലഭ�മാേ���മാണ്.

ഇ-�ാ�്സ്-സ�വകലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ളി� ലഭി�ാ��ത് 11,08,095 �പ2. 

    ക�� സ��കലാശാല�െട  മാ�ാ�്പറ�്  ക�ാ�സിെല ഐ.ടി.  പഠനവ��ി� 2018-2019
സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  ലഭിേ��  വിവിധ  ഫീസിന�ളി�  (പരീ�ാ  ഫീസ്  ഉ�െ�െട)
ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന  31-03-2019  വെര��  കാലയളവി�  സ�വകലാശാല�്  11,08,095  �പ
ലഭി�വാ��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്,
അ�ിഷ�

വ�ഷം

വ�ഷം/
െസമ
��

ഫീസ് നിര�്

ഇ-
�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ി

ക�െട
എ�ം

ഇ-
�ാ�്സ്
ലഭി�

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ഇ-�ാ�്സ്
�േഖന
ഫീസ്

ലഭി�വാ�
ബാ�ി
��

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ലഭി�വാ�
ബാ�ി��

�ക
(31-03-2019
വെര��ത്)

എം.സി.എ.
ലാ�റ�
എ��ി
2017

ര�ാം
വ�ഷം
(5,6
െസമ
��)

8,400(ട�ഷ�
ഫീസ്)

+12,100(�െപഷ�
ഫീസ്)

+3,010 (എ�ാം
ഫീസ്) =23,510

24 20 4 94,040

എം.സി.എ.
ലാ�റ�
എ��ി
2017

ഒ�ാം
വ�ഷം
(3,4
െസമ
��)

---ടി--- 23 18 5 1,17,550
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എം.സി.എ.
2016

��ാം
വ�ഷം
(5, 6
െസമ
��)

8,400 (ട�ഷ�
ഫീസ്)

+11,260 (�െപ
ഷ� ഫീസ്)

+3,095 (എ�ാം
ഫീസ്)

=22,755

27 0 27 6,14,385

എം.സി.എ.
2017

ര�ാം
വ�ഷം

(3,4
െസമ
��)

8,400 (ട�ഷ�
ഫീസ്)

+12,100 (�െപ
ഷ� ഫീസ്)

+3,010 (എ�ാം
ഫീസ്) =23,510

26 22 4 94,040

എം.സി.എ.
2018

ഒ�ാം
വ�ഷം
(1, 2
െസമ
��)

---ടി-- 25 17 8 1,88,080

ആെക 11,08,095

    സ��കലാശാല�്  ഫീസിന�ി�  ലഭി�വാ�  ബാ�ി��  11,08,095/-  �പ  പ�ികജാതി
പ�ികവ��  വികസനവ��ി�  നി�്  അടിയ�ിരമായി  ലഭ�മാ��തി��  സത�രനടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സ് ലഭ�മായതി� �റവ്3. 

എം.സി.എ. 2018 ലാ�റ� എ��ി ഒ�ാം വ�ഷ വിദ�ാ��ിയായ ആതിര,എ�.വി.  �െട ഒ�ാം
വ�ഷെ�  ഫീസായി  ഇ-�ാ�്സ്  വഴി  ലഭി�  �ക  22,575/-  �പയാണ്.  എ�ാ�
സ�വകലാശാല�് ലഭിേ��ത് 23,510/-  [8,400 (ട�ഷ� ഫീസ്) +12,100 (�െപഷ� ഫീസ്)
+3,010 (എ�ാം ഫീസ്)] �പയാണ്. 935/- �പ�െട �റവ് വ�ി��്.

പ�ികജാതി  വ��ി�  നി�ം  അ�ഹമായ  �ക  ലഭ�മാ��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ാണ്  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ന�കിയ  ഒാഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.
3/11.07.2019) മ�പടി ലഭി�ത്.

ഇ-�ാ�്സ്  ലഭ�മായതിെല  �റവ്  വ�  935/-  �പ  ഈടാ��തി���  സത�രനടപടിക�
സ�ീകരി��തണ്.

2017-18 വ�ഷ�ിെല ഇ-�ാ�്സ് �ടി�ിക - 6,18,410/- �പ സ��കലാശാലയി� വരവ്
വ�ി�ി�.    

4. 

ഐ.ടി.  പഠനവ��ിെല  ഫീസ്  രജി��  പരിേശാധി�തി�  2017-18  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�
ഇ-�ാ�്സ്  വഴി  സ��കലാശാല�്  ലഭി�ാനവേശഷി��  ഫീസ്  �ടി�ിക��തായി
കാ��.വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.
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േകാ�്/വ�ഷം വിദ�ാ��ിക�െട
എ�ം

ഫീസ്
�ക

സ��കലാശാലയി�
ഒ��ാനവേശഷി��

ആെക �ക
2015 അ�ിഷ�

എം.സി.എ. ��ാം
വ�ഷം

5 21,050 1,05,250

2016 അ�ിഷ�
എം.സി.എ. ര�ാം

വ�ഷം
7 20,760 1,45,320

2016 അ�ിഷ�
എം.സി.എ.

(എ�.ഇ.) ര�ാം
വ�ഷം

11 19,720 2,16,920

2017 അ�ിഷ�
എം.സി.എ. ഒ�ാം

വ�ഷം
2 21,560 43,120

2017 അ�ിഷ�
എം.സി.എ.

(എ�.ഇ.) ഒ�ാം
വ�ഷം

5 21,560 1,07,800

ആെക 6,18,410

    2017 � ��� വ�ഷ�ളി�ം ഫീസ്  �ടി�ിക��തായി ഫീസ്  രജി�� പരിേശാധനയി�
കാ��.  ��  വ�ഷ�ളിെല  ഫീസ്  �ടി�ിക�െട  വ�ഷം  തിരി��  വിവരം  ലഭ�മാ��ത്
സംബ�ി�്  ന�കിയ  ന�കിയ  ഒാഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.  9/11.07.2019)  �ടി�ിക  വ�ഷം
തിരി�്  കണ�ാ�ാ��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം  ത�ാറാ��  �റ�്
അറിയി��താെണ���  മ�പടിയാണ്  ലഭി�ത്.  ��  വ�ഷ�ളിെല  ഇ-�ാ�്സ്  �ടി�ിക
ലഭ�മാ��തി�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

എം.സി.എ. 2016,2017,എം.സി.എ. ലാ�റ� എ��ി 2017 അ�ിഷ� - ഫീസ് ഈടാ�ിയതി�

�റവ് ₹6,600

5. 

എം.സി.എ. 2016, 2017, എം.സി.എ. ലാ�റ� എ��ി 2017 അ�ിഷ� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം
െസമ�� ഫീസ് ഈടാ�ിയതി� �റവ് വ�ി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

അ�ിഷ�/
െസമ��

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ഈടാേ�
�ിയി��

ഫീസ്
നിര�്

ഈടാ
�ിയത് �റവ്

ആെക
�റവ്
വ�
�ക

2016/5 െസമ�� 3 10,290 9,740 550 1,650
2017/3െസമ�� 6 10,290 9,740 550 3,300

2017LE/5െസമ�� 3 10,290 9,740 550 1,650
ആെക 6,600

    �ക ഈടാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ാണ് ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ന�കിയ
ഒാഡി�് എ�ക�യറി�് (നം. 4/10.07.2019) മ�പടി ലഭി�ത്. �റവ് വ� ഫീസ് �ക (6,600/-) �പ
എ��ം െപെ��് സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്.
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ഇ-�ാ�്സ്- �ക സ�വകലാശാല ഫ�ി� െ�ഡി�ായത് ഉറ�വ���ി�.6. 

ഐ.ടി  പഠനവ��്  േമധാവി�െട  േപരി�  ഇ-�ാ�്സിന്  �േത�ക  അ�ൗ�്  നിലവിലി�.
ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിമി��  അേപ�  ന��േ�ാ�  സ�വകലാശാല  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട
അ�ൗ�് ന�� ന��ക�ം ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക�െട ട�ഷ� ഫീസ്/ പരീ�
ഫീസിന�ിെല �ക സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് െ�ഡി�്
െച�െ��ക�മാണ് െച��ത്. ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ എ�ാ വിദ�ാ��ിക�െട�ം െ�യിം �ക
ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�െട  അ�ൗ�ി�  വരവ്  െച�െ��ി�േ�ാെയ�്  പരിേശാധി�്
ഉറ�വ��ിയതിെ� േരഖക� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ�ാരണ�ാ� ഡി.സി.ബി.
പ�ിക �കാര�� ഫീസിന�ിെല �ടി�ിക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.
2018-2019  വെര��  കാലയളവിെല  ട�ഷ�  ഫീസ്  /പരീ�  ഫീസിന�ി�  ഇ-�ാ�്സായി
ലഭിേ�� �കക� െ�ഡി�്  െച� എ�്  ഉറ�വ��ിെ�ാ�� സ��കലാശാല ഫിനാ�സ്
വിഭാഗ�ിെ�  സാ��പ�ം  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ഡി- �ാ�ി�ി�� സയ�സ്

ഇ�ാ�്സിന്  അ�ഹരായ  വിദ�ാ��ിക�െട  ഫീസ്  �കക�  ബ�െ��  വ��ി�  നി�ം
സ��കലാശാല�് ലഭ�മായി�ി�.സ�വകലാശാല ഫ�ി� 1,01,425/- �പ�െട �റവ്

1. 

    MSc 2017-19 അ �ിഷ� േനടിയ 5 വിദ�ാ��ിക�െട 3&4 െസമ�� ഫീസ് ((7375+6455)x5
=69150)  �കയായ  69150/-  �പ�ം  (ഇ-�ാ�്സ്),  MSc  2018-20  അ �ിഷ�  േനടിയ  5
വിദ�ാ��ിക�െട  ര�ാം  െസമ��  ഫീസ്  �കയായ  32,275/-  (6,455x5=32,275)  �പ�ം(ഇ-
�ാ�്സ്) ബ�െ�� വ��ി�നി�ം സ��കലാശാലാ ഫ�ിേല�് വരവ് െച�ി�ി�. ആയതിനാ�
ഫീസിന�ി�  സ�വകലാശാല�്  ലഭ�മാേവ�  1,01,425/-  (69150+  32275)  �പ  ഇ�വെര
ലഭ�മായി�ി�. �ക ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ�ാ�്സായി  ലഭ�മായ  �കക�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�തിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി��ി�.

2. 

    ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക�െട േകാ�് ഫീ/പരീ� ഫീസ് �കക� സ��കലാശാല
ഫ�ിേല�്  േനരി�ാണ്  െ�ഡി�്  െച��ത്.  എ�ാ�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്
െച�തിെ� വിവര�� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� �ക വരവ് െച�െ��തിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�. 2018-19 വ�ഷ�ി� ഇ�ര�ി� ഫീസിന�ി�
വരവ് വ� �ക�െട വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

ബാ�്
ഇ-�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ

വിദ�ാ��ിക�

ഫീസ്

േകാ�് ഫീ പരീ�ാ
ഫീസ് ആെക

2017-19
(3rd

Semester)
18 95,875

(7,375x13)
12,870

(990x13) 1,08,745

2017-19
(4th

Semester)
18 83,915

(6,455x13)
19,240

(1,480x13) 1,03,155
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2018-19
(1st

Semester
20 1,23,225

(8,215x15)
13,050

(870x15) 1,36,275

2018-20
(2nd

Semester
19 96,825

(6,455x15)
15,900

(1,060x15) 1,12,725

ആെക 3,99,840 61,060 4,60,900

    േമ� കാണി� �കാരം േകാ�് ഫീ/പരീ�ാ ഫീസിന�ി� ഇ-�ാ�്സായി ലഭ�മായ 4,60,900/-
�പ  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�തത്  സംബ�ി�്  സ��കലാശാല  ധനകാര�
വിഭാഗം ഉറ�് വ��ിയതിെ� വിവര�� പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

���റായി  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  പിരിെ���  േകാ�്  ഫീ/പരീ�  ഫീസ്  ഇ�ാ�്സ്
അ�വദി� േശഷ�ം തിരി�് ന�കിയി�.

3. 

    േകാ�് ഫീ/പരീ� ഫീസിന�ി� വിദ�ാ��ിക� ഒ��ിയ �ക പി�ീട് ബ�െ�� വ��ി�
നി�ം ഇ�ാ�്സായി അ�വദിെ��ി�ം ഈ �ക ��ിക��് തിരി�് ന�കിയതായി കാ��ി�.
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

ബാ�്

ഇ
�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ി

ക�

േകാ�് ഫീ
ആയി

അ�വദി�
�ക (Per
Head)

പരീ�ാ
ഫീസി

ന�ി�
ഇ�ാ�്
സായി

അ�വദി�
�ക (Per
Head)

ആെക
അ�വദി�

�ക

റീ
ഇംേ��്
െച�ാ�
ബാ�ി
��
�ക

റിമാ��്

2017-19
(1

Semester)
18 7765 800

1,28,475
(8,565
x15)

1,28,475

2018-20
(1

Semester)
20 8215 870

1,36,275
(9,085
x15)

1,18,105
(9,085
x13)

2 വിദ�ാ�
�ിക�

���റായി
�ക

ഒ��ിയി�

ആയത് വിദ�ാ��ിക��് തിരി�് ന�കാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ- മാ�മാ�ി�� സയ�സസ്

ഇ�ാ�്സായി  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�  േകാ�്  ഫീ/പരീ�  ഫീസ്
�കക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി��ി�.

1. 

    ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക�െട േകാ�് ഫീ/പരീ� ഫീസ് �കക� സ��കലാശാല
ഫ�ിേല�്  േനരി�ാണ്  െ�ഡി�്  െച��ത്.  എ�ാ�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്
െച�തിെ��ം ആയത് സ��കലാശാല ധനകാര� വിഭാഗം ഉറ�് വ��ിയതിെ��ം വിവര��
പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  �ക  വരവ്  െച�െ��തിെ�  ആധികാരികത
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി� . വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.
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ബാ�്
ഇ�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ

വിദ�ാ��ിക�

ഫീസ് റിമാ��്

േകാ�് ഫീ പരീ�ാ
ഫീസ് ആെക

2017-19
(3rd

Semester)
18 1,15,560

(6,420x18)
15,660

(870x18) 1,31,220

2017-19
(4th

Semester)
18 99,000

(5,500x18)
24,750

(1,375x18) 1,23,750

2018-19
(1st

Semester
13 94,380

(7,260x13)
12,870

(990x13) 1,07,250

2018-19
(2nd

Semester
12 66,000

(5,500x12)
11,880

(990x12) 77,880
One student
discontinued
during 2nd
Semester)

ആെക 4,40,100

    േകാ�്  ഫീ/പരീ�  ഫീസ്  �കക�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  െ�ഡി�്  െച�തത്
സംബ�ി�് സ��കലാശാല ധനകാര� വിഭാഗം ഉറ�് വ��ിയതിെ� വിവര�� പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

എഫ്) എം.ബി.എ, മാ�ാ�പറ�്

ഇ-�ാ�്സ്- �ക െ�ഡി�ായത് ഉറ�വ���ി�.1. 

    െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�്  �ഡീസിെല  അസി��്  ഡയര��െട  േപരി�  ഇ-�ാ�്സിന്
�േത�ക  അ�ൗ�്  നിലവിലി�.  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിമി��  അേപ�  ന��േ�ാ�
സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�് ന�� ന��ക�ം ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ിക�െട  ട�ഷ�  ഫീസ്/പരീ�  ഫീസിന�ിെല  �ക  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�്  േനരി�്  െ�ഡി�്  െച�െ��ക�മാണ്  െച��ത്.  ലഭ�മാ�ിയ
േരഖക� �കാരം (Credit  to Institutions details)  2018-2019 വ�ഷ�ി� ലഭിേ�� �കക�
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് െ�ഡി�് െച�തായി കാ��. എ�ാ� ഇ-�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ എ�ാ വിദ�ാ��ിക�െട�ം െ�യിം �ക ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� വരവ്
െച�െ��ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ിയി�ി�. ഇ�ാരണ�ാ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക
�കാരം  ഫീസിന�ി�  �ടി�ിക  ഇ�  എ�്  േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം  ആയതിെ�  �ത�ത
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�. ആയതിനാ� 2018-2019 വെര�� കാലയളവിെല ട�ഷ� ഫീസ്
/പരീ� ഫീസിന�ി� ഇ-�ാ�്സായി ലഭിേ�� �കക� ��വ�ം യഥാസമയം െ�ഡി�് െച�
എ�് ഉറ�വ��ിെ�ാ�� സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ിെ� സാ��പ�ം ഒാഡി�്
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ജി) എ�വേയാ�െമ�� സയ�സസ്

സ��കലാശാല ഉ�രവിന്  വി��മായി  �ണിേവ�ി�ി  ഡവല�്െമ�്  ഫീ  വിദ�ാ��ികളി�
നി�ം ഈടാ�ിയത് �മ�കാരമ�.

1. 

    28.07.2018 െല No.  Acad.D2/6323/Fee/2017 ഉ�ര� �കാരം M.Sc.  (എ�വയ�െമ��
സയ�സ്) �ണിേവ�സി�ി ഡവല�്െമ�് ഫീ 55/- �പയായി നി�യി�ക�ം ആയത് വാ�ഷിക
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ഫീസായി (1st & 3rd Semester) ഈടാ�ാ�മാണ് വ�വ� െച�ി��ത്. എ�ാ� M.Sc. 2017-19

ബാ�ിെല  4th  െസമ��  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  M.Sc.  2018-20  ബാ�ിെല  2nd  െസമ��
വിദ�ാ��ികളി� നി�ം �ണിേവ�ി�ി ഡവല�്െമ�് ഫീയായി 55/- �പ വീതം ഈടാ�ിയതായി
കാ��.  സ��കലാശാല  ഉ�രവിന്  വി��മായി  �ണിേവ�ി�ി  ഡവല�്െമ�്  ഫീ
വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�ിയത് �മ�കാരമ�.

ഇ�ാ�്സ്  അ�ൗ�ി�  ഭീമമായ  �ക  നീ�ിയിരി�്  -  നീ�ിയിരി�്  വിവര��
ലഭ�മാ�ിയി�.

2. 

    ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�ി�  (A/c  No.  32851057698)  28.03.2019  ന്  11,59,615/-  �പ
നീ�ിയിരി��തായി  കാ���്.  ഭീമമായ  �ക  ഇ�ര�ി�  നീ�ിയിരി�്  വരാ��
സാഹചര�ം  വ��മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്
അേന�ഷണം1/11.06.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. നീ�ിയിരി�് വിവര�� ഇനം തിരി�് വരവ്
വ� തീ�തി ഉ�െ�െട പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സായി ലഭിേ�� ഫീസ് �കക� ൈക��ിയതിെ��ം സ��കലാശാലാ ഫ�ിേല�്
ൈകമാറിയതിെ��ം വിവര�� ലഭ�മ�.

3. 

    M.Sc.  2016-18  ബാ�ിെല ഇ-�ാ�്സിന്  അ�ഹരായ 4  വിദ�ാ��ിക�െട  ഫീസ്  �കയായ
1,50,600/-  �പ�ം  (1st  &  2nd  Year),  MSc  2017-19  ബാ�ിെല ഇ�ാ�്സിന്  അ�ഹരായ 7
വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസ്  �കയായ 1,34,400/-  �പ�ം (1st  Year)  ബ�െ�� വ��ി� നി�ം
ൈക��ിയതിെ��ം  സ��കലാശാലാ  ഫ�ിേല�്  ൈകമാറിയതിെ��ം  വിവര��
ലഭ�മാ�ിയി�.  ആയതിനാ�  ��ത  ഫീസ്  �കക�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  ലഭ�മാേയാ
എ�് ഉറ�വ��ാ� സാധി�ി�ി�. �ക സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാ�ിയതിെ� േരഖക�
പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

എ�്) വനിതാ േഹാ��, മാ�ാ�പറ�്

വാടക ഈടാ��ി� കാലതാമസം-�ടി�ിക വ��ിയതിന്  പിഴ�ം  റീ  അ�ിഷ� ഫീ�ം
ഈടാ��ി�.

1. 

    ക��  സ��കലാശാല  രജി�ാ�െട  പി.എ�.ഡി./ബി.2/1253/ഡി.പി.ഇ.-േഹാ��/05  നം.
ഉ�രവിലാണ്  സ��കലാശാല�  കീഴിെല  േഹാ��ക�  നട��തിെ�  ച���
�തിപാദി��ത്. ഈ ഉ�രവിെല �മ നം. II �കാരം വിദ�ാ��ിക� എ�ാ മാസ�ം അ�ാം
തീയതി�കം  വാടക  ഒ�േ��താണ്.  �ട��്  10  ദിവസം  വെര��  ൈവകലിന്  10  �പ�ം
േശഷം 1 മാസം വെര�� ൈവകലിന് 50 �പ�മാണ് പിഴ. േശഷം വിദ�ാ�ഥിെയ േഹാ�ലി�
നി�ം �റ�ാ��മാണ് വ�വ� െച��ത്.  എ�ാ� വനിത േഹാ�ലിെല വിദ�ാ��ികളി�
നി�ം വാടക ഈടാ��തിെല സമയപരിധി പാലി��തി� �ട��യായി വീ� വവ��ിയതായി
കാ��. എ�ാ� ഇവരി� നി�ം  നി�യി� നിര�ി�� പിഴ  ഈടാ��ി�.  കാലതാമസം
വ��ിയവെര  �റ�ാ�ാ�ത്  കാരണം  സ�വകലാശാല  രജി�ാ�െട  12.01.2017  െല
പി.എ�.ഡി./ബി3/1253/ഡി.പി.ഇ-േഹാ��/05  നം.  ഉ�രവി�ം  18.11.2017  െല
പി.എ�.ഡി./ബി3/1253/ഡി.പി.ഇ-േഹാ��/05/േവാള�ം2 നം. ഉ�രവി�ം നി��ഷി� നിര�ിെല
റീ  അ�ിഷ�  ചാ��ം  ഈടാ��ി�.  വാടക  ഒ��ാ�  ൈവകിയി�ം  ച��കാരം  നടപടി
സ�ീകരി�െ�ടാ�വ�െട ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.
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ഫീ ഫ�്
രജി�റിെല

�മ നം.
േപ�ം വ��ം മാസം

വാടക
ഒ�േ��
തീയതി

ഒ��ിയ
�ക�െട
വിശദാം
ശ��

റിമാ��്

40.
രാജിമ,പി. വി,

ഫിസി��
എ�േ�ഷ�

01/2017 05.02.2017
1,000/-
(5x200)

ചലാ� നം.
89/16.07.2018

റീ
അ�ിഷ�

ഫീ�ം
വാ�ിയി�.

02/2017 05.03.2017
03/2017 05.04.2017
04/2017 05.05.2017
05/2017 05.06.2017

58

ജ�, െക ,

ഇ�ഫ�േമഷ�
െടേ�ാളജി

04/17 05.05.2017

1,800/-
(9x200)

ചലാ� നം.
63/05.06.2018

05/17 05.06.2017
06/17 05.07.2017
07/17 05.08.2017
08/17 05.09.2017
09/17 05.10.2017
10/17 05.11.2017
11/17 05.12.2017
12/17 05.01.2018

    വാടക  ഒ���തി�  ദീ�ഘമായ  കാലതാമസം  വ��ിയ  വിദ�ാ��ിക�  ഉ�ായി�ം  പിഴ
ഈടാ�ാതി��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.  ഇത്  സംബ�ി�  ന�കിയ  അേന�ഷണ�റി�ി�
(01/22.07.2019)  ലഭി�  മ�പടി  ��ികരമ�.  േമ�  �ചി�ി�  �കാര��  സമാന  േക�ക�
പരിേശാധി�് ന�ം കണ�ാ�ി �ക തിരി�പിടി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ഐ) െപഡേഗാഗി�� സയ�സസ്

ഇ-�ാ�്സ്- �ക െ�ഡി�ായത് ഉറ�വ���ി�1. 

    ��  ഓഫ്  െപഡേഗാഗി��  സയ�സസിെല  വ��്  േമധാവി�െട  േപരി�  ഇ-�ാ�്സിന്
�േത�ക  അ�ൗ�്  നിലവിലി�.  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിമി��  അേപ�  ന��േ�ാ�
സ�വകലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�് ന�� ന��ക�ം ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ിക�െട  ട�ഷ�  ഫീസ്/പരീ�  ഫീസിന�ിെല  �ക  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�്  േനരി�്  െ�ഡി�്  െച�െ��ക�മാണ്  െച��ത്.  ഇ-�ാ�്സിന്
അ�ഹരായ എ�ാ വിദ�ാ��ിക�െട�ം െ�യിം �ക ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ി� വരവ്
െച�െ��ി�േ�ാെയ�്  വ��്  േമധാവി  പരിേശാധി�്  ഉറ�വ��ിയതിെ�  േരഖക�
പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ�ാരണ�ാ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക �കാരം ഫീസിന�ി�
�ടി�ിക  ഇ�  എ�്  േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം  ആയതിെ�  ആധികാരികത  പരിേശാധി�ാ�
സാധി�ി�ി�.  2018-2019  വെര��  കാലയളവിെല  ട�ഷ�  ഫീസ്/പരീ�  ഫീസിന�ി�
ഇ-�ാ�്സായി  ലഭിേ��  �കക�  ��വ�ം  യഥാസമയം  െ�ഡി�്  െച�  എ�്
ഉറ�വ��ിെ�ാ��  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  വിഭാഗ�ിെ�  സാ��പ�ം  ഒാഡി�്
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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ഇ-�ാ�്സ്  -സ�വകലാശാല�്  ലഭിേ��  �ക�െട  െ�യിം  െവരിഫിേ�ഷ�  നടപടിക�
���ിയായി�ി�.

2. 

    2018-2020  എം.എഡ്.  ബാ�ിെല  താെഴ�റ��  വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�്സ്  -  െ�യിം
െവരിഫിേ�ഷ�  നടപടിക�  ���ിയായതായി  കാ��ി�.  എ�ാ�  വ��്  േമധാവി
ലഭ�മാ�ിയ  ഡി.സി.ബി.  പ�ിക  �കാരം  ��വ�  �ക�ം  ലഭി�താ�ം  േരഖെ���ിയി��്.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േപര് സ�വകലാശാല�്
ലഭിേ�� �ക റിമാ��്

വീണ.െക പി
24,000

(ഒ�ാം വ�ഷ േകാ�്
ഫീസ്)

െ�യിം അംഗീകരി�തായി
കാ��ി�.

തീ��വിനയ�.വി.പി

െ�യിം
അംഗീകരി�ി��്. ഒ�ാം
വ�ഷ േകാ�് ഫീസ് �ക

(24,000)
െ�ഡി�ായി�ി�.

ഒ�ാം വ�ഷ േകാ�് ഫീസ്
�ക സ�വകലാശാലയി�

വിദ�ാ��ി േനരി�്
അടവാ�ിയി��്.

(ചലാ� 9/03-08-2018)

    ഇ-�ാ�്സ് �ക ലഭി�ാ� ബാ�ിയിരിെ� ഡി.സി.ബി. പ�ികയി� ��വ� �ക�ം
ലഭി�തായി േരഖെ���ിയതിെ� അടി�ാനം അറിയിേ��താണ്.

െജ) ടീ�� എഡ�േ�ഷ�, ധ��ശാല

സ��കലാശാല നി�യി� ഫീസി�ം �റ� നിര�ി� ഇ-�ാ�്സ് �േഖന േകാ�് ഫീസ്
ലഭി�ത് - പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1. 

    ക�� സ��കലാശാല�െട 30.07.2015 െല നം. അ�ാദ്/ഡി2/1055/RF 2005/VOL2 ഉ�ര�
�കാരം ബി.  എഡ്.  േകാ�ിെ� വാ�ഷിക ഫീസ് 35,000/-  �പയായി നി�യി�ി��. എ�ാ�
2017-19  വ�ഷ�ി�  ബി.  എഡ്.  േകാ�ിന്  അ�ിഷ�  ന�കിയ  48  വിദ�ാ��ികളി�  29
വിദ�ാ�തഥികളി� നി�ം 35,000/- �പ വീത�ം ഇ-�ാ�്സിന് അ�ഹരായ 19 വിദ�ാ��ിക�െട
കാര��ി� ബ�െ�� വ��ി� നി�ം 29,000/- �പ വീത�മാണ് ര�ാം വ�ഷെ� ഫീസായി
സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് വരവ് വ�തായി കാ��ത്. ആയതിനാ� ഫീസിന�ി� 2018-19
സാ��ിക വ�ഷ�ി� സ��കലാശാല  ഫ�ിന്  1,14,000/-  (6,000x19=1,14,000)  �പ�െട
�റ�  വ�ി��്.  ആയതിനാ�  �റവ്  വ�  �ക  ലഭി��തിനാവശ�മായ  നടപടിക�
സ��കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

ട�ഷ� ഫീസ് /പരീ� ഫീസിന�ി� ഇ�ാ�്സായി ലഭി� �ക സ��കലാശാല ഫ�ിേല�്
േനരി�് െ�ഡി�് െച��- �ക വരവ് െച�െ��തിെ� ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ�
സാധി��ി�

2. 

    ട�ഷ�  ഫീസ്/പരീ�  ഫീസിന�ി�  ഇ�ാ�്സായി  ലഭി�  �ക  േകാ�്  ഡയറ��െട
അ�ൗ�ിേല�് ൈകമാറാെത സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് േനരി�്
െ�ഡി�്  െച��തിനാ�  �ക  വരവ്  െച�െ��തിെ�  ആധികാരികത  പരിേശാധി�ാ�
സാധി��ി�.  പതിനാറ്  ല�േ�ാളം  �പ  2018-19  വ�ഷ�ി�  ഇ-�ാ�്സായി
അ�വദി�ി�െ��ി�ം  �ക  െ�ഡി�്  െച�ത്  സ��ി�്  യാെതാ�  വിവര��ം  െസ�റി�
ലഭ�മ�.  ആയതിനാ�  ട�ഷ�  ഫീസ്  /പരീ�  ഫീസിന�ി�  ഇ-�ാ�്സായി  ലഭി�  �കക�
യഥാസമയം  െ�ഡി�്  െച�െവ�്  ഉറ�വ��ിെ�ാ��  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്
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വിഭാഗ�ിെ�  സാ��പ�ം  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്സ് േകാ�് ഫീസിന�ിെല �ടി�ിക സ��കലാശാല ഫ�ി� �ഡി�ായി�ി�.3. 

    ഇ-�ാ�്സ് �േഖന 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ിന് ���� േകാ�് ഫീസിന�ിെല �ടി�ിക
നാളി�വെരയാ�ം സ��കലാശാല ഫ�ി� �ഡി�ായി�ി�. വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

അ�ിഷ�
വ�ഷം കാ�ഗറി

ആെക
��ിക�െട

എ�ം

�ടി�ിക
(Per

Head)
ആെക

�ടി�ിക

2017
(1st Year) OEC/OBC 9 6,000 54,000

2016
(2nd
Year)

OEC/OBC 9 6,000 54,000

SC 6 6,000 36,000

2016
(1 Year) OEC/OBC 9 6,000 54,000

2015
(2nd
Year)

OEC/OBC 6 6,000 36,000

SC 6 6,000 36,000
TOTAL 2,70,000

    �ടി�ിക�കയായ 2,70,000/- �പ ബ�െ�� വ��ി�നി�ം ലഭ�മാ�വാനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

7- പാലയാട് കാ�സ്

എ) ഇം�ീഷ് പഠന വ��്

ഇ-�ാ�്സ്-സ��കലാശാല�് ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭിേ�� �ടി�ിക ലഭ�മായി�ി�.1. 

    ക�� സ��കലാശാല�് ഫീസിന�ി� ഇ-�ാ�സായി ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭിേ��
�ടിശിക �ക�െട വിവര�� താെഴ െകാ���.

സാ��ിക
വ�ഷം േകാ�് /െസമ��

പരീ�
ഫീസിന�ി�

ലഭിേ��
�ക

േകാ�് ഫീസ്
ഉ�െ�െട മ�

ഫീസിന�ി�
ലഭിേ��

�ക

ആെക

2018-19

എം.എ.ഇം�ളീഷ്
2018-20
ഒ�ാം െസമ��

-- 4,205 4,205

ര�ാം െസമ�� -- 16,650 16,650

എം.എ.ഇം�ളീഷ്
2017-19 ��ാം
െസമ��

705 3,200 3,905
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നാലാം െസമ�� -- 2,640 2,640

എം.ഫി� 2018
ഒ�ാംെസമ�� 1,905 -- 1,905

2017-18

എം.എ.ഇം�ളീഷ്
2017-19 ഒ�ാം
െസമ��

760 -- 760

ര�ാം െസമ�� 760 2,640 3,400

എം.എ.ഇം�ളീഷ്
2016-18��ാം
െസമ��

3,240 19,200 22,440

നാലാം െസമ�� 5,460 15,840 21,300

2016-17

എം.എ.ഇം�ളീഷ്
2016-18 ഒ�ാം
െസമ��

1,260 -- 1,260

ര�ാം െസമ�� 1,260 5,280 6,540

ആെക 15,350 69,655 85,005

    �ക ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

എം.എഫി�  ഇം�ളീഷ്  ര�ാം  െസമ��  �ട�ി  മാസ��  കഴി�ി�ം  െസമ��  ഫീസ്
നി��യി�ി�ി�.

2. 

    എം.ഫി�.  ഇം�ളീഷ്  2018  അ�ിഷ�  ഒ�ാം  െസമ��  പരീ�ക�  2019  മാ��ി�
���ിയാ�ക�ം ര�ാം െസമ�� ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാ� സ��കലാശാല ര�ാം
െസമ��  ഫീസ്  നി��യി�ാ�തിനാ�  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  ഇ�  വെര  ഫീസ്
ഈടാ�ിയി�ി�.  ഫീസ്  നി��യി��തി�ളള  അടിയ�ര  നടപടിക�  സ��കലാശാല�മായി
ബ�െ��് സ�ീകരിേ��താണ്.

ബി) ഐ.ടി. പാലയാട്

വ��ി�ി� നിര�ി� െസമ�� ഫീസ് ഇൗടാ�ാ�� സംബ�ി�്1. 

    28.07.2018  തീ�തിയിെല Acad.D2/6323/Fee/2017  നം.  സ��കലാശാല ഉ�ര� �കാരം
ഫീസ് വ��നവിെ� �ാബല�ം 01.06.2018 �തലാണ്.  എ�ാ� 2016 അ�ിഷ� ��ാം വ�ഷ
വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  2017  അ�ിഷ�  ര�ാം  വ�ഷ  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  പഴയ
നിര�ിലാണ്  ഫീസ്  ഇൗടാ�ിയി��ത്.  ഫീസ്  വ��ന  2018  അ�ിഷ�  �ത��
വിദ�ാ��ിക��് മാ�മാ�ിെകാ�് ത�െള ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�് 2016, 17 അ�ിഷ�
വിദ�ാ��ിക�  രജി�ാ��്  അേപ�  ന�കിയി��.  എ�ാ�  അേപ�  സ��കലാശാല
പരിഗണി�ി�ി�  (സ��കലാശാല  രജി�ാ�െട  24.05.2019  തീ�തിയിെല  Acad.D2/1715/Fee
ന��  ക�്).  വ��ി�ി�  ഫീസ്  ഘടന  �കാര��  ബാ�ി  �ക  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം
ഇൗടാ��തി�ം  സ��കലാശാല  ആവശ�െ��ി��.  എ�ാ�  നാളി�വെരയാ�ം  ബാ�ി  �ക
വിദ�ാ��ിക� സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ��ിയി�ി�.
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അ�ിഷ� േകാ�് ഈടാേ��
ഫീസ്

ഈടാ�ിയ
ഫീസ്

വിദ�ാ��ിക�െട
എ�ം

ഈടാ�ാ�
േശഷി��

�ക

2017
എം.സി.എ

��ാം
െസമ��

22,830 21,700 17
19,210

(17x1130)

2017
എം.സി.എ

നാലാം
െസമ��

22,185 21,125 17
18,020

(1,060x17)

ആെക �ക 37,230

െസമ�� ഫീസ് �റ � നിര�ി� ഇൗടാ�ിയ� സംബ�ി�്2. 

28.07.2018 തീ�തിയിെല Acad.D2/6323/Fee/2017 നം. സ��കലാശാല ഉ�ര� �കാരം 2018
അ�ിഷ�  എം.സി.എ.  ഒ�ാം  െസമ��  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  45,305/-  �പ�ം  ര�ാം
െസമ��  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  22,185/-  �പ�മാണ്  െസമ��  ഫീസ്  ഇന�ി�
ഇൗടാേ��ിയി��ത്.  എ�ാ� ഒ�ാം  െസമ�� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം  41,280/-  �പ�ം
ര�ാം െസമ�� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം 17,885/- �പ�മാണ് ഈടാ�ിയി��ത്. വിശദവിവരം
�വെട െകാ���.

വ�ഷം േകാ�്
ഈടാ
േ��
ഫീസ്

ഈടാ
�ിയ
ഫീസ്

ഈടാ�ാ�
�റവ് വ�
ഫീസ് �ക

വിദ�ാ��ി
ക�െട
എ�ം

ബാ�ി
ഈടാേ��

ആെക
ഫീസ് �ക

2018
എം.സി.എ.

ഒ�ാം
െസമ�ററ�

45,580 41,555 4,025 15 60,375
(4,025 x 15)

2018
എം.സി.എ.

ര�ാം
െസമ�ററ�

22,185 17,885 4,300 15 64,500
(4,300 x 15)

ബാ�ി ഈടാേ�� ആെക ഫീസ് �ക 1,24,875/-
�പ

    �റ� വ� �ക 1,24,875/- �പ വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഇൗടാ�ി സ��കലാശാല ഫ�ി�
ഒ�േ��താണ്.

സി) ആേ�ാേപാളജി വ��്

���� രജി�� എ�തി ��ിേ��താണ്.1. 

    2018-19 വ�ഷെ� േക���് പരിേശാധനയി� സ��കലാശാലയി� നി�ം താെഴകാണി�
വിധം ���� �കക� വരവ് വ�ി��്.
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വരവ് വ�
തീ�തി �ക വിഷയം �മീകരി� വിവരം

4/10/2018 6,000 ഒാറിയേ�ഷ�
േ�ാ�ാം �മീകരി�ി�ി�.

5/11/2018 50,000
ഫീ�ഡ് വ��ി�

േവ�ി ലഭി� ����
�ക

�മീകരി�ി�ി�.

14/2/2019 45,000 െഎ.ക�.എ.സി. ഫയ� പരിേശാധനയി�
�മീകരി�തായി ക�.

1/3/2019പ 1,00,000 �ടി� നി�മാണം അധികസമയം
അ�വദി�ി��്

19/3/2019 22,500 െഎ.ക�.എ.സി �മീകരി�ി�ി�.

    എ�ാ� ���� രജി�� എ�തി ��ി�ാ�ത് കാരണം �ക �മീകരി�ത് സംബ�ി�
വിവര�� പരിേശാധി�വാ� സാധി��ി�. 2018-19 വ�ഷെ� ���� രജി�� എ�തി
��ിേ���ം ഒാഡി�ിന് ലഭ�മാേ���മാണ്.

ഇ-�ാ�് ഇന�ി� സ��കലാശാല�് ലഭിേ�� ഫീസ് ലഭ�മാകാ�� സംബ�ി�്2. 

    ക�� സ��കലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ളി� ഇ-�ാ�്സായി ലഭി�ാ� �ടി�ിക��
�ക�െട വിവരം �വെട െകാ���.

സാ��ിക
വ�ഷം

േകാ�്/
െസമ��

പരീ�ാ
ഫീസിന�ി�
ലഭിേ�� �ക

മ�
ഫീസിന�ി�
ലഭിേ�� �ക

ആെക

2017-18

എം.എ.
ആ�േപാളജി

1 & 2
െസമ��

(2017
അ�ിഷ�)

1,520 2,640 4,160

    േമ� പരാമ�ശി� �ക 4,160/- (1,520 +2,640) സ��കലാശാല�് ലഭ�മാ��തി��
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ഡി) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് െലാ

���� രജി�� എ�തി ��ിേ��താണ്.1. 

    2018-19 വ�ഷെ� േക���് �കാരം �ണിേവ�ി�ി െഹ�ക�ാ�േ��ി� നി�ം
താെഴകാണി� വിധം ���� �കക� വരവ് വ�ി��്.

വരവ് വ� തീ�തി �ക വിഷയം
22/05/2018 15,000 എ���സ് േ�ാ�ാം
1/3/2019 25,000 N.H.R.C െസമിനാ�
8/2/2019 49,000 ��് ബാ�് �ീം
7/12/2018 75,000 നാഷണ� െസമിനാ�

    എ�ാ� ���� രജി�� എ�തി  ��ി�ാ�ത്  കാരണം �ക �മീകരി�ത്  സംബ�ി�
വിവര��  പരിേശാധി�വാ�  സാധി��ി�.  2018-19  വ�ഷെ�  ����  രജി��  എ�തി
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��ിേ���ം ഒാഡി�ി� ലഭ�മാേ���മാണ്.

ഫീസിന�ി�  വരവ്  വ�  �കക�  സ�വകലാശാലാ  ഫ�ി�  ഒ��വാ�  ദീ�ഘമായ
കാലതാമസം വ���ത് സംബ�ി�്

2. 

1)  ഫീസിന�ി�  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  ടി.ആ�.  5  രശീ�  �കാരം  ഈടാ��  �കക�
സ�വകലാശാലാ ഫ�ി� ഒ��വാ� ദീ�ഘമായ കാലതാമസം വ���തായി കാ��.

        ഉദാ:-2017 അ�ിഷ� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം 2017 ��/�ൈല മാസ�ളി� ഈടാ�ിയ
�ക 4,92,740 /-�പ 22-02-2019 ന് മാ�മാണ് (ചലാ� നം.1,2,5,6) സ�വകലാശാലാ ഫ�ി�
ഒ��ിയിരി��ത്.

2)  2015,  2016  എ�ീ  വ�ഷ�ളിെല  എ�.എ�.എം.  അ�ിഷ�  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം
അ�ിഷ� സമയ�് ഈടാ�ിയ െസമ�� ഫീസ്  1,23,680/-�പ 15-03-2019 ന്  (ചലാ� നം
1,2,3,4,5)  മാ�മാണ്  സ�വകലാശാലാ  ഫ�ി�  ഒ��ിയിരി��ത്.  ഭാവിയി�  ഇ�രം
കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്.

    1) ഫീസിന�ി� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ടി.ആ�. 5 രശീ� �കാരം ഈടാ�� �കക�
സ�വകലാശാലാ ഫ�ി� ഒ��വാ� ദീ�ഘമായ കാലതാമസം വ���തായി കാ��.

        ഉദാ:-2017 അ�ിഷ� വിദ�ാ��ികളി� നി�ം 2017 ��/�ൈല മാസ�ളി� ഈടാ�ിയ
�ക 4,92,740  /-�പ 22/2/2019  ന്  മാ�മാണ്  (ചലാ� നം.1,2,5,6)  സ�വകലാശാലാ  ഫ�ി�
ഒ��ിയിരി��ത്.

    2)  2015,  2016  എ�ീ  വ�ഷ�ളിെല  എ�.എ�.എം  അ�ിഷ�  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം
അ�ിഷ� സമയ�് ഈടാ�ിയ െസമ�� ഫീസ്  1,23,680/-�പ 15/03/2019  ന്  (ചലാ� നം
1,2,3,4,5)  മാ�മാണ്  സ�വകലാശാലാ  ഫ�ി�  ഒ��ിയിരി��ത്.  ഭാവിയി�  ഇ�രം
കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്.

ഇ-�ാ�്  അ�ൗ�ി്�  ഭീമമായ  �ക  നീ�ിയിരി�്  -വിദ�ാ��ിക�െട  ഫീസ്  �ക
സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�് ൈകമാറാ�ത് ��തരമായ വീ�.

3. 

    നിയമ  പഠന  വ��ി�  ഇ-�ാ�്സ്  സംബ�ി�്  ��ി�ിരി��  അ�ൗ�ി�  (ന��
30857675964)01/04/2018 ന് ��ിരി�ായി 29,24,665.50 �പ�ം 2018-19 വ�ഷം വരവായി വ�
45,42,940/-  �പ�ം  ഉ�െ�െട  ആെക 74,67,605.5  �പയി� നി�ം  2018-19  വ�ഷം  ആെക
13,10,249/-�പ  മാ�േമ  െചലവഴി�ി��.  31/03/2019  ന്  ആെക  61,57,356.50  �പ
നീ�ിയിരി��്.  2013-2014  അ�ിഷ�  �ത��  വിദ�ാ��ിക�െട  െസമ��  ഫീസ്,  എ�ാം
ഫീസ് �കയാണ് ഇത്.  ആയത് നാളി�വെരയാ�ം സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�് ൈകമാറാ�ത്
��തരമായ വീ�യായി കണ�ാ��. നീ�ിയിരി�് �കയി� വ��ത വ��ി എ��ം െപെ��്
സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  ഒ��്  വ�േ��താണ്.  ഇ-�ാ�്  അ�ൗ�ി�  ഭീമമായ  �ക
നീ�ിയിരി�് ഉ�ാകാ�� കാരണം വിശദീകരിേ��താണ്.

േകാഷ� െഡേപാസി�് �ക �നിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �ത� �േ��താണ്4. 

    സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.  അ�ാദ്-D1.5392/CD/2010  തീ�തി:  06-06-2013  �കാരം
അ�ിഷ� സമയ�്  വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�� േകാഷ� െഡേപാസി�്  �ക േകാ�്
���ിയാ�ി ഒ� വ�ഷ�ിനകം തിരി� ന�േക���്. േകാഷ� െഡേപാസി�് റജി�� േവാള�ം
2  �കാരം  2011  അ�ിഷ� വെര�� വിദ�ാ��ിക� ൈക��ാെത കാലഹരണെ�� �കയായ
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17,250/-  �പ  02/08/2018  ന്  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിേല�്  വക  മാ�ിയി��്.  എ�ാ�  2012
അ�ിഷ� L.L.M.  വിദ�ാ��ിക�െട  1500  �പ �ടി  വകമാ�ാ��്.  1,500  �പ �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ിേല� വരവ് െവേ��താണ്.

െസമ�� ഫീസ് സ��കലാശാല ഫ�ി� വരവ് വരാ�ത് സംബ�ി�്5. 

    ക��  സ��കലാശാല�െട  തലേ�രി  ക�ാ�സി�  �വ��ി��  ��  ഓഫ്  ലീഗ�
�ഡീസിെ� ഫീസ് കള�� രജി�� പരിേശാധി�ത് �കാര�� വിവര�� �വെട െകാ���.

അ�ിഷ�/
േകാ�് െസമ�� വിദ�ാ��ിക�െട

എ�ം ഡിമാ�് കള��

ബാല�സ്
(�ഡ�്സ്

െവ�െഫയ�
ഫ�്

ഉ�െ�െട)

2014
എ�.എ�.ബി 9 38 2,89,370 37,335 2,52,035

10 38 2,54,410 - 2,54,410

2015
എ�.എ�.ബി 7 42 3,19,830 44,675 2,75,155

8 42 2,81,190 6,695 2,74,495

2016
എ�.എ�.ബി. 5 48 3,65,520 31,285 3,34,235

6 48 3,21,360 - 3,21,360

2017
എ�.എ�.ബി. 3 55 4,18,825 55,480 3,63,345

4 55 3,68,225 20,085 3,48,140

2018
എ�.എ�.ബി. 1 59 5,14,480 4,23,020 91,460

2 59 3,95,005 80,340 3,14,665

2017
എ�.എ�.എം. 3 14 1,06,610 22,845 83,765

4 14 93,730 - 93,730

2018
എ�.എ�.എം. 1 6 50,730 50,730 -

2 6 40,170 26,780 13,390

ആെക 38,19,455 7,99,270 30,20,185

    േമ� പരാമ�ശി� ബാല�സ് �കയായ 30,20,185 �പയി� �ഡ�്സ്  െവ�െഫയ� ഫ�്
ഇന�ിെല  24,860/-  �പ  ഒഴിെക  ബാ�ി  29,95,325/-  �പ  െസമ��  ഫീസിന�ി�
സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ��് വ�േ��താണ്.
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റിമാ��്:- ₹29,95,325/- � 2018 അ�ിഷ� ര�ാം െസമ�റിെല ഒ� വിദ�ാ��ി�െട�ം (7,150),
2017  അ�ിഷ�  ��ാം  െസമ�റിെല  ആ�  വിദ�ാ��ിക�െട�ം  െസമ��  ഫീസ്  (6,695  x6)
ഒഴിെക�� �ക സ��കലാശാല�് ഇ-�ാ�്സായി ലഭ�മാകാ��താണ്.

ഇ) അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�്

ഇ -�ാ�്സ് ഇന�ി� സ��കലാശാല�് ലഭിേ�� ഫീസ് ലഭ�മാകാ�� സംബ�ി�്1. 

    ഇ�േണാമി�്  പഠന വ��ി� നി�ം ഇ-�ാ�്സ്  ഇന�ി� സ��കലാശാല�്  ലഭിേ��
ഫീസ് �ടി�ിക താെഴ െകാ���.

സാ��ിക
വ�ഷം

േകാ�്/
െസമ��

പരീ�
ഫീസിന�ി�

ലഭിേ��
�ക

േകാ�്
ഫീസിന�ി�

ലഭിേ��
�ക

ആെക

2018-19

2018
അ�ിഷ�

1&2
െസമ��

-- 20,490 20,490

2017
അ�ിഷ�

3&4
െസമ��

4,125 37,550 41,675

2017-18

2017
അ�ിഷ�

1&2
െസമ��

6,900 16,250 23,150

2016
അ�ിഷ�

3&4
െസമ��

11,340 42,840 54,180

ആെക 22,365 1,17,130 1,39,495

    േമ�  പരാമ�ശി�  �ക  (1,39,495/-)  സ��കലാശാല�്  ലഭ�മാ��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്

ഇ-�ാ�്സി�  �ണിേവ�ി�ി  െഡവല�െമ�്  ഫ�്  െ�യിം  െച��ി�  –  വിദ�ാ�ഥിക��്
അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ി�.

2. 

    എം.എ. ഇ�േണാമി�് 2017 അ�ിഷ� ��ാം െസമ��, 2018 അ�ിഷ� ഒ�ാം െസമ��
വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�്സ്  െ�യിം  െച�േ�ാ� �ണിേവ�ി�ി  െഡവല�െമ�്  ഫ�്  െ�യിം
െച�ി�ി�.  േമ�  �ക  വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  ഇൗടാ�ി  അട�കയാണ്  െച�ത്.  ഇ�
സംബ�ി� ന�കിയ ഒാഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.െക.എസ്.എ./ െക.എ�.�./ ഇ�േണാമി�്/
4/2019,  തീ�തി:  13.06.2019)  ഒ�  അധ�യന  വ�ഷ�ി�  ഇ-�ാ�്സ്  അേപ�ി�
വിദ�ാ��ികളി�  എ�ാവ��ം  ഒേര  ഫീസ്  ഘടന  �കാര�ളള  �ക  മാ�േമ  െ�യിം  െച�ാ�
സാധി�ക�� എ�ം എസ്.സി/എസ്.ടി വിദ�ാ��ികളി� നി�ം �ണിേവ�ി�ി െഡവല�െമ�്
ഫ�് ഇൗടാ�ാ�തിനാ� ഒേര ഫീസ് ഘടന �കാര�ളള �ക ��വ� വിദ�ാ��ിക��ം െ�യിം
െച�ാ� സാധി��ി� എ� സാേ�തിക തട�ം ഉെ���� മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്. എ�ാ�
ഇ� വഴി മ� വിദ�ാ��ിക��് അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ന�മാ�� സാഹചര�മാ��ത്. ��വ�
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വിദ�ാ��ിക��ം  �ണിേവ�ി�ി  െഡവല�െമ�്  ഫ�്  െ�യിം  െച�്  എസ്.സി/എസ്.ടി
വിദ�ാ��ിക�െട  ഫീസ്  എസ്.സി/എസ്.ടി  വ��ി�  തിരി�ട�ാ��താണ്.  മ�്  വ��കളി�
ഇേത രീതിയി� ��വ� �ക�ം െ�യിം െച�വ�� വിവരം ��യി�െപ���.    

എഫ്) ൈമേ�ാ ബേയാളജി

RUSA ഫ�് വരവ് - ���� രജി�� എ�തി ��ിേ��താണ്.1. 

    ക��  സ�വകലാശാല�െട  ബേയാെടേ�ാളജി  &  ൈമേ�ാബേയാളജി  പഠന  വിഭാഗ�ി�
വിവിധയിനം  പ�േ��ക��്  RUSA  ഫ�്  ഇന�ി�  ഭീമമായ  സംഖ�ക�  വരവ്  വ���്.
എ�ാ� ഇത്  സംബ�ി�്  ���� രജി��ക� എ�തി  ��ി�ാ�തിനാ� വരവ്  വ� �ക,
െചലവഴി� �ക, ബാ�ി തിരി�ട� �ക എ�ിവ നിരീ�ി�വാ� സാധി�ി�ി�.  RUSA ഫ�്
ഇന�ി� 2018-19 വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് വിവര�� രജി�റി� േച��് ലഭ�മാേ��താണ്.

േകാഷ� െഡേപാസി�് �ക സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് �ത� �േ��താണ്2. 

    അ�ിഷ� സമയ�് വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ഈടാ�� േകാഷ� െഡേപാസി�് �ക േകാ�്
���ിയാ�ി  ഒ�  വ�ഷ�ിനകം  തിരി�  ന�േക���്.  േകാഷ�  െഡേപാസി�്  റജി��
പരിേശാധനയി�  കാലഹരണെ��  �കക�  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  മാ�ാ��്  എ�്
കെ��ിയി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�് വ�ഷം �ക
എം.എസ്.സി. 2010-12 750

2011-13 1,500
2012-14 1,750
2013-15 1,000
2014-16 750
2015-17 2,000
2016-18 6,500
ആെക �ക 14,250/-

    കാലഹരണെ�� േമ� �ക 14,250/- �പ സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് മാ�ി വിവരം ഒാഡി�ി�
അറിയിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�സ് �ക ബ�െ�� വ��ി� നി�ം ലഭി�ി�ി�3. 

    2018-19 വ�ഷം ഫീസിന�ി� ഇ-�ാ�സായി ലഭിേ�� താെഴ പറ�� �കക� ഇ�വെര�ം
ലഭി�ി�ി�.

േകാ�്/
െസമ��

േകാ�് ഫീസിന�ി�
ലഭി�ാ� ബാ�ി��

�ക

പരീ�ാ
ഫീസിന�ി�

ലഭി�ാ� ബാ�ി��
�ക

2017-19 ബാ�്
3 െസമ�� 2,09,800 42,655

2017-19 ബാ�്
4 െസമ�� 1,99,310 20,710
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2018-20 ബാ�്
1 െസമ�� 74,755 0

2018-20 ബാ�്
2 െസമ�� 1,87,340 0

ആെക 6,71,205 63,365

    ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (നം 7 തീ�തി 28.05.2019)  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ₹7,34,570/-  (6,71,205+63,365)  ബ�െ��  വ��ി�  നി�ം
ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ല�ദ�ീപി�നി�� വിദ�ാ��ി�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം ലഭ�മായി�ി�4. 

    എം.എസ്.സി. ൈമേ�ാബേയാളജി 2016-18 ബാ�ിെല ല�ദ�ീപി�നി�ളള വിദ�ാ��ിയായ
െമാഹ�ദ് മ�ദ്, ബി, േകാ�് ���ിയാ�ക�ം ടിയാെ� ടിസി ൈക��ക�ം െച�ി��്. എ�ാ�
ടിയാ� 2,  3 െസമ��ക�െട ഫീസ്,  പരീ� ഫീസ് എ�ിവ ഉ�െ�െട 24,610/-  �പ ഇ�വെര
സ��കലാശാല�് ലഭി�തായി കാ��ി�. വിശദവിവര�� താെഴ െകാ���.

െസമ��

അടേ��
ഫീസ് അട� ഫീസ് ഇനി

ലഭിേ�� �ക
ആെക

ലഭിേ��
�ക

ഫീസ് പരീ�
ഫീസ് ഫീസ് പരീ�

ഫീസ് ഫീസ് പരീ�
ഫീസ്

3 11,310 2,150 260 230 11,050 1,920 12,970

4 10,490 1,265 0 115 10,490 1,150 11,640

ആെക 21,540 3,070 24,610

    വിദ�ാഭ�ാസ  ആ��ല�മായി  ലഭിേ��  �ക  24,610/-  �പ  ബ�െ��  വ��ി�  നി�ം
ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

8- മാന�വാടി കാ�സ്

എ) �റ� & ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി

േകാ�്  ഫീ/പരീ�ാ  ഫീസ്  േകരള  പ�ികജാതി-പ�ികവ�ഗ  വികസന  വ��ി�  നി�ം(ഇ-
�ാ�്സ്) ലഭ�മായി�. ഫീസിന�ി� സ��കലാശാല�് ലഭിേ�� വരവി� �റവ്.

1. 

    M.A.(Tribal  &  Rural  Studies)  2017-18  �  അ �ിഷ�  േനടിയ  നമിത,  െക.ബി,  എ�
വിദ�ാ��ി�െട 3&4 െസമ�� ഫീസ് �കയായ 6,470/-  �പ�ം (3,695+2,775= 6,470),  3&4
െസമ�� പരീ� ഫീസിന�ിെല 2,215/- �പ�ം (870 +1,345 =2,215) ഉ�െ�െട ആെക 8,685/-
�പ ഇ-�ാ�്സായി  േകരള പ�ികജാതി-പ�ികവ�ഗ വികസന വ��ി� നി�ം അ�വദി�ി�ി�.
ആയതിനാ� ഫീസിന�ി� സ�വകലാശാല�് ലഭ�മാേവ� 8,685/-�പ ഇ�വെര ലഭ�മായി�ി�.
ആയത് ലഭ�മാ�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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ബി) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി

െസമ�� ഫീസ് സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��ിയതി� �റവ്1. 

എ. M.Sc.(Applied Zoology)) 2017-18 � അ �ിഷ� േനടിയ 19 വിദ�ാ��ിക�െട 3rd െസമ��

ഫീസിന�ി�  11,050/-  �പ  വീതം  ആെക  2,09,950/-  (11,050x19  =2,09,950)  �പ�ം  4th

െസമ��  ഫീസിന�ി�  10,490/-  �പ  വീതം  ആെക  1,99,310/-  (10,490x19=1,99,310)
�പ�മാണ്  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  ഒാഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�്  ചലാ�  �ഖാ�രം
ഒ��ിയി��ത്. എ�ാ� ക�� സ��കലാശാല�െട 28.07.2018 െല Acad.D2/6323/Fee/2017
ന�� ഉ�ര� �കാരം സ��കലാശാല ഡി�ാ��്െമ�്/െസ��കളി� നട�ി വ�� േകാ�ക�െട
ഫീസ് 01.06.2018 �ാബല��ി� വ��ി�ി�ി��. ഇ� �കാരം 3rd െസമ�� ഫീസിന�ി�

11,665/-  �പ  വീതം  ആെക  2,21,635/-  (11,665x19  =2,21,635)  �പ�ം  4th  െസമ��
ഫീസിന�ി�  11,020/-  �പ  വീതം  ആെക  2,09,380/-  (11,020x19  =2,09,380)  �പ�മാണ്
സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് ഒാഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് ഒ�േ��ിയി��ത്. �േവാളജി പഠന
വ��ി�  നി�ം  പഴയ  നിര�ി�  ഫീസ്  ഒ��ിയതിനാ�  സ��കലാശാല  ഫ�ിന്  21,755/-
�പ�െട �റവ് വ�ി��്.

ബി.  M.Sc.(Applied  Zoology))  2017-18  � എ�.ആ�.ഐ. ക�ാ�യി� അ �ിഷ� േനടിയ 03
വിദ�ാ��ിക�െട 3rd െസമ�� എ�.ആ�.ഐ. ഫീസിന�ി� 1,95,000/- (65,000x3 =1,95,000)
�പയാണ്  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  ഒാഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�് ഡിമാ�്  �ാ�ായി
ഒ��ിയി��ത്. എ�ാ� ക�� സ��കലാശാല�െട 28.07.2018 െല Acad.D2/6323/Fee/2017
ന�� ഉ�ര� �കാരം സ��കലാശാല ഡി�ാ��്െമ�്/ െസ��കളി� നട�ി വ�� േകാ�ക�െട
ഫീസ്  01.06.2018  �ാബല��ി�  വ��ി�ി�ത്  �കാരം  2,04,750/-  (68,250x3  =2,04,750)
�പയാണ്  ഈയിന�ി�  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  ഒാഫീസ�െട  അ�ൗ�ിേല�്
ഒ�േ��ിയി��ത്.  ആയതിനാ�  എ�.ആ�.ഐ  ഫീസിന�ി�  സ��കലാശാല  ഫ�ിന്
9,750/- �പ�െട �റവ് വ�ി��്.

    ഫീെസാ��ിയതി� �റവ്  വ� 31,505/-  �പ (21,755  +9,750)  വിദ�ാ��ികളി� നി�ം
ഈടാ�ി സ�വകലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്

സി) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, മാന�വാടി

സ�വകലാശാല നി�യി� ഫീസിന��തമായ നിര�ി� ഇ. �ാ�് ലഭി�ി�.1. 

    30.07.2015 െല അ�ാദ്/ഡി. 2/1055/RF 2005/VOL 2 നം. സ�വകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം,
ബി.എഡ്.  േകാ�ിെ�  വാ�ഷികഫീസ്  29,000  �പയി�  നി�ം  35,000  �പയായി
വ�ധി�ി�ക�ം,  പി�ീട്  2018  വ�ഷെ�  അ�ിഷ�  �ത��വ��്  29,000  �പയായി
�ന�നി�യി�ക�ം  െച�.  എ�ാ�  2018-19  വ�ഷ�ി�  2017-19  അ�ിഷനിെല  താെഴ
പറ�� ര�ാം വ�ഷ വിദ�ാ�ഥിക��് സ�വകലാശാല നി�യി� ഫീസ് നിര�ി�ം 6,000/-�പ
�റ�്  29,000  �പ  നിര�ിലാണ്  പ�ികജാതി  പ�ികവ�ഗവികസനവ��്  ഇ-�ാ�ായി
അ�വദി�ത്. ഇ� �ലം സ�വകലാശാല�് ഫീസ് ഇന�ി� 36,000 �പ�െട (6x6,000) ന�ം
വ�ി��്.
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�മ നം. േപര്
1. ആതിര െക.വി
2. ദിവ� എം.
3. മനീഷ സി.എ�്.
4. അ�ന ബി.
5. പ�നാഭ ടി.
6. ഗീ� ഡി.ബി.

    പ�ികജാതി പ�ികവ�ഗവികസനവ��മായി ബ�െ��് �ടി�ിക ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ഇ-�ാ�് ഇന�ി� �ടി�ിക.2. 

    വിദ�ാ��ിക�െട  വിവിധ  ഫീസിന�ളി�  ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന  2018-19  കാലയളവി�
സ�വകലാശാല�് 1,86,000/-�പ ലഭി�വാ��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. േകാ�് വ�ഷം �തിവ�ഷ

ഫീസ്
��ിക�െട

എ�ം �ക

1.
ബി.എഡ്.

2017-19
ര�ാം
വ�ഷം 35,000/- 2 70,000

2. ബി.എഡ്.
2018-20

ഒ�ാം
വ�ഷം 29,000/- 4 1,16,000

ആെക 6 1,86,000

സ�വകലാശാല�്  ഫീസിന�ി�  ലഭി�വാ��  1,86,000/-�പ  പ�ികജാതി  പ�ിക
വ��വികസന വ��ി� നി�് ലഭ�മാ��തി�� സത�രനടപടി സ�ീകരി��താണ്.

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1   ഡയര�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എ�േ�ഷൻ-നിയമന�ി�ം ശ�ളനിർ�യ�ി�ം
�മേ��കൾ.
    ക�� സ�വകലാശാല ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ഡയര�റായി 31-03-2019 � വിരമി� �ീ
പി.ടി.  േജാസഫ്  എ�വ�െട  നിയമന�ി�ം  �ട���  ശ�ളനി��യ�ി�ം  നിരവധി
�മേ��ക� കെ��ക��ായി. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

എ) േനാ� ടീ�ിംഗ് ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ി മാ�ിയതിന് ചാ�സല�െട
അ�മതിയി�.

    ക��  സ�വകലാശാല  ഓ�ഡിന�സ്  �കാരം  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�
ത�ിക േനാ� ടീ�ിംഗ് ത�ികയാണ്. േനാ� ടീ�ിംഗ് ത�ികയി�� ജീവന�ാ�െട വിരമി��
�ായം 56  വയ�ം ടീ�ിംഗ്  ത�ികയി�ളളവ�െട  വിരമി�� �ായം  60  വയ�മാണ്.  ടീ�ിംഗ്
ത�ികയി��വ�െട വിരമി�� തീയതി അ�ാദമി�് വ�ഷ�ിനിടയിലാെണ�ി� അ�ാദമി�്
വ�ഷാവസാനം  വെര  സ�വീസി�  �ടരാ���മാണ്.  സ��ാരിെ�  26-12-2014  തീയതിയിെല
ജി.ഒ.(എം.എസ്.)  965/2014/H  Edn.  ഉ�രവ്  �കാരം  ക��  സ�വകലാശാലയിെല  ഡയര��
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ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ത�ിക  േനാ�  ടീ�ിംഗ്  വിഭാഗ�ി�  നി�ം ടീ�ിംഗ്
വിഭാഗ�ിേല�്  മാ��തി�� �ാരംഭനടപടിയായി  സ�വകലാശാല ഓ�ഡിന�സി� േഭദഗതി
വ���തിന് അ�മതി ന�കിയി��. ഇതിെ� യടി�ാന�ി� ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി��
എ�േ�ഷ�  ത�ിക  ടീ�ിംഗ്  ത�ികയാ�ി  ഓ�ഡിന�സി�  മാ�ം  വ���തിന്
സ�വകലാശാല  ബ�.  ഗവ�ണ�െട  അ�മതി  േതടിെയ�ി�ം  അ�മതി  ലഭി�ക��ായി�.
സ�വകലാശാല  ഓ�ഡിന�സ്  േഭദഗതി�്  ചാ�സല�െട  അംഗീകാരം  ലഭി�ാെത  29-01-2015
തീയതിയിെല  സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്  നം.Ad.A2.12487/2008  �കാരം  ഡയര��  ഓഫ്
ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ത�ിക േനാ� ടീ�ിംഗ് വിഭാഗ�ി� നി�ം ടീ�ിംഗ് വിഭാഗ�ിേല�്
മാ�ി  സ�വകലാശാല  താ��ാലിക  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ക��ായി.  സ�വകലാശാല�്
സാ��ിക  ബാധ�ത  വ��  വിഷയമായതിനാ�  അ�മതി  സംബ�ി�  ബ�.ചാ�സല�െട
തീ��ാ�ലിന്  വിേധയമായി  ഇ�ാര��ി�  സ�വകലാശാല  അ�ിമ  ഉ�രവ്
�റെ��വി��താെണ�ം  േമ�  �ചി�ി�  സ�വകലാശാല  ഉ�രവി�  വ��മാ�ിയി��്.
ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  എ�  േനാ�  ടീ�ിംഗ്  ത�ികയി�
േസവന�ി��ായി�� �ീ പി.ടി. േജാസഫ് 31-01-2015 ന് സ�വീസി� നി�് (ജനന�ീയതി-
28-01-1959) വിരമിേ��തായി��. എ�ാ� ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ത�ിക
ടീ�ിംഗ്  ത�ികയാ�ി �റെ��വി� താ��ാലിക സ�വകലാശാല ഉ�രവിെ� പി�ബല�ി�
മാ�ം  �ീ.  പി.ടി.  േജാസഫിെന  31-01-2015  ന്  േശഷ�ം  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��
എ�േ�ഷ� (ടീ�ിംഗ്)  ത�ികയി� സ�വീസി� �ട�വാ� സ�വകലാശാല  അ�വദി�ക�ം
ടീ�ിംഗ് ത�ികയി� നി�് 31-03-2019 തീയതിയി� വിരമി�ക�മായി��.

ബി) ബ�.ചാ�സല�െട അ�മതി ലഭി�ാെത ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ�
ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ി. ശ�ളം, ഇ��ിെമ�ക� അ�വദി�ത് അംഗീകരി��ി�.

    29-01-2015 തീയതിയിെല സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം.Ad.A2.12487/2008 �കാരം ഡയര��
ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ� എ� േനാ� ടീ�ിംഗ് ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ി മാ�ക�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ി� �ീ. പി.ടി.േജാസഫിെന ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ഡയര�രായി
�ട�വാ�  സ�വകലാശാല  അ�വദി�ക���ായി.  സാ��ികബാധ�ത  വ��
വിഷയമായതിനാ�  ബ�.ചാ�സല�െട  അ�മതി�്  വിേധയമായി  സ�വകലാശാല
�റെ��വി��  അ�ിമ  ഉ�രവിെ�  അടി�ാന�ിലായി��  ഇേ�ഹ�ിന്
സാ��ികാ��ല��� അ�വദിേ��ിയി��ത്.  എ�ാ� േനാ� ടീ�ിംഗ്  ത�ിക ടീ�ിംഗ്
ത�ികയാ�ി മാ�ിയതിന്  ചാ�സല�െട അ�മതി ലഭി�ാെത തെ� �ീ.  പി.  ടി.  േജാസഫിന്
േനാ�  ടീ�ിംഗ്  ത�ികയിെല  ���  ആേന�ഷ�  തീയതിയായ  31-01-2015ന്  (56  വയ�്
���ിയാ��  തീയതി)േശഷം  31-03-2019  വെര  ശ�ളം,  ഇ��ിെമ�്,  മ�്  ആ��ല���
എ�ിവ അ�വദി�ത് അംഗീകരി��ി�. (31-01-2019 ന് 60 വയ�് ���ീയായി അ�ാദമി�്
വ�ഷാവസാനം  വെര  ടീ�ിംഗ്  ത�ികയി�  �ട��്  31-03-2019  �  വിരമി�)  േനാ�  ടീ�ിംഗ്
ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ിയതി�� സ�വകലാശാല ഓ�ഡിന�സ് േഭദഗതി�് ചാ�സല�െട
അ�മതി  ലഭി�ാ�തിനാ�  01-02-2015  �ത�  വിരമി�  തീയതിയായ  31-03-2019  വെര��
കാലയളവി� �ീ.പി.ടി.  േജാസഫിന്  അ�വദി� ശ�ള�ം അലവ��ക�ം മ�്  ആ��ല���ം
കണ�ാ�ി  തിരിെക  ഈടാേ��താണ്.  2018-2019  വ�ഷ�ി�  ശ�ളം,  അലവ��ക�

ന�കിയ ഇന�ിെല െചലവ് ₹20,38,096/- അംഗീകരി��ി�.
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സി)  േനാ�  ടീ�ിംഗ്  ത�ികയി�  �.  ജി.  സി.  നി��ഷി��  േയാഗ�തയി�ാ�ത്
സംബ�ി�്  നടപടി  സ�ീകരി�ാെത  ടീ�ിംഗ്  ത�ിക  അ�വദി�്  ആ��ല���
ന�കിയത് �മ�കാരമ�.

    �ീ.  പി.ടി.  േജാസഫ്  എ�വ�െട  നിയമനം  സംബ�ി�്  2007-2008  വ�ഷെ�  ഓഡി�്
റിേ�ാ��ി� (ഖ�ിക-13) പരാമ�ശി� താെഴ�റ�� ന�നതക� പരിഹരി�ാെതയാണ് ��ത
ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ി മാ�ി 56വയ�ി� വിരമിേ��ിയി�� �ീ. പി. ടി. േജാസഫിെന
60 വയ�വെര സ�വീസി� �ടരാന�വദി�ത്.

1.) േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം പരമാവധി 45 വയ�് നി�യി� ത�ിക�് 46 വയ��ായി��
�ീ.പി.  ടി.  േജാസഫിെ�  അേപ�  സ�ീകരി�ക�ം  വയ�ിളവ്  അ�വദി�ക�ം  െച�ത്
�മ�കാരമ�.
2.)  �.ജി.സി.  നി��ഷി�  േയാഗ�തയി�ാെത  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�
ത�ികയി� നിയമനം ന�കി.സ�വകലാശാല െഡപ��ി ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ�
ത�ികയി�  10  വ�ഷെ�  പരിചയം  അെ��ി�  സ�വകലാശാല  അസി��്  ഡയര��  ഓഫ്
ഫിസി�� എ�േ�ഷ� / േകാേളജ് ഡി.പി.ഇ. (െസല�� േ�ഡ് ) ത�ികയി� 15 വ�ഷെ�
പരിചയം േയാഗ�തയായി നി�യി� ത�ികയി� േകവലം 3 വ�ഷെ� പരിചയം സ�വകലാശാല
െഡപ��ി  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ത�ികയി�  ഉ�ായി��  �ീ.പി.ടി.
േജാസഫിന് നിയമനം ന�കിയത് �മ�കാരമ�.
ഡി) �.ജി.സി.�ീം ശ�ളനി��യം നട�ിയതിെല അപാക��-അധികം വാ�ിയ ശ�ളം

₹11,49,209/- ഈടാേ��താണ്.

    ഫിസി�� എ�േ�ഷ� െഡപ��ി ഡയര�� ത�ികയി� �ീ. പി.ടി. േജാസഫ് 16-04-2004
തീയതിയി�  12,000-420-18,300  ശ�ളെ�യിലി�  ക��  സ�വകലാശാലയി�  േജാലിയി�

�േവശി�ക��ായി.  16-04-2004  ന്  ₹12,000/-,  16-04-2005  ന്  ₹12,420,  01-04-2006  ന്

₹12,840  എ�ീ  നിര�ി�  ശ�ളം  അ�വദി�ക��ായി.  ��ത  ത�ികയി�  16-04-2005
തീയതിയി� െ�ാേബഷ� ���ീകരി�തായി �ഖ�ാപി�ക���ായി.

    �ട��് ഡയര�� ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ത�ികയി� േനരി�� നിയമനം ലഭി�ക�ം
28-03-2007  ന്  േജാലിയി�  �േവശി�ക�ം  െച�  ടിയാെ�  ശ�ളം

₹16,400-450-20,900-500-22,400  ശ�ളെ�യിലി�  ₹16,400/-ആയി  നി��യി�ക��ായി.
��ത  ത�ികയി�  28-03-2008  തീയതിയി�  െ�ാേബഷ�  ���ീകരി�തായി

�ഖ�ാപി�ക���ായി. �ട��് 28-03-2008ന് ₹16,850, 01-03-2009 ന് ₹17,300, 01-03-2010
ന് 17,750 എ�ീ നിര�ി� ��തെ�യിലി� ശ�ളം അ�വദി�ക��ായി.

ആറാമത് �.ജി.സി. �ീം സം�ാന�് നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി �റെ��വി� 27-03-2010 െല
സ��ാ� ഉ�രവ് (പി.) 58/2010/H.Edn. ക�� സ�വകലാശാലയി� നട�ാ�ക�ം �.ജി. സി.
െ�യിലി�  ശ�ള�ിന്  അ�ഹരായവ�െട  ശ�ളം  01-01-2006  �ത�  �ാബല��ി�
പരി�രി�ക���ായി.ശ�ള  പരി�രണഉ�രവിെല  ഖ�ിക-1(ജി)  �കാരം  01-01-2006  ന്
വിവിധ  ത�ികകളി�  േസവന�ിലിരി��വ��്  അ�ബ�ം  1,2  എ�ിവ  �കാര��
ശ�ളനി��യ�ിന്  അ�ഹത��്.�ീ.  പി.  ടി.  േജാസഫ്  01-01-2006 ന്  െഡപ��ി  ഡയര��
ഓഫ് ഫിസി�� എ�േ�ഷ� ത�ികയിലാണ് േജാലി െച�ി��ത്.ഇ� �കാരം 01-01-2006
� 15,600-39,100 + AGP 8,000 എ� േപ ബാ�ി� 01-01-2006 ന് 23,110 +AGP 8,000 �പ,
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01-07-2006  ന്  24,050  +  AGP  8,000  �പ  നിര�ി�  ശ�ള�ിന്  അ�ഹത��്.  പി�ീട്
ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ത�ികയി�  അേ�ഹ�ിന്  േനരി��  നിയമനം
ലഭി�ക��ായി.28-03-2007  ന്  ഈ  ത�ികയി�  �മതലേയ�  അേ�ഹ�ിെ�  ശ�ളം
37,400-67,000 +AGP 10,000 എ� േപ ബാ�ി� െ�യിലിെ� മിനിമം ആയ 37,400 + AGP
10,000  ആയി�ാണ്  നി��യിേ��ിയി��ത്.എ�ാ� �ീ.  പി.ടി.  േജാസഫിെ� ശ�ളം  �ീ
റിൈവ�ഡ്  െ�യിലിെല  ശ�ളം  അടി�ാനമാ�ി  27-03-2010  െല  സ��ാ�  ഉ�രവ്
(പി.)58/2010/H.Edn.  അ�ബ�ം-2 െല പ�ിക 5 �കാരമാണ് നി��യി�ി��ത്.ഇ� �കാരം

�ീ.പി.ടി.  േജാസഫിന്  28-03-2007 ന്  ₹16,400 െ� കറ�േപാ�ിംഗ്  ശ�ളമായ ₹40,890 +
AGP 10,000 എ� നിര�ിലാണ് ���ിയ ശ�ളം അ�വദി�ത് (�.ഒ.നം.എഡിഎ2.4607/2010
തീയതി 17-09-2010) അംഗീകരി��ി�.

    01-01-2006  �  അേ�ഹം  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ത�ികയി�
അ�ാതി��തിനാ� �ചിത സ��ാ� ഉ�രവിെല ഖ�ിക 1(ജി) �കാരം ശ�ളനി��യ�ിന്
അ�ഹത  ഇ�ാ�താണ്.  അേ�ഹ�ിെ�  ��കാല  സ�വീ�ക�  പരിഗണി�ാ�  തെ��ം  ഈ

ത�ികയി�  ലഭി�ാ��  പരമാവധി  അടി�ാനശ�ളം  ₹37,400  +10,000  AGP  മാ�മാണ്.
െത�ായ  രീതിയി�  ശ�ളം  നി��യി�ത്  അംഗീകരി��ി�.  ആയതിനാ�  �ീ.  പി.ടി.
േജാസഫിെ� ശ�ളം 28-03-2007 �ത� �ന�നി��യിേ���ം വിരമി��ത് വെര അധികം

വാ�ിയ  �ക  ₹11,49,209/-  ഈടാ�വാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ���മാണ്.വിശദവിവരം  �വെട
െകാ���.

തീയതി

അ�വദി�
ശ�ളം

അ�വദിേ��
ശ�ളം അധിക

ശ�ളം

(�തി
മാസം)

കാലയളവ്

അധികം
വാ�ിയ
ശ�ളം
(ലീവ്

സാലറി
ഉ�െ�െട)ശ�ളം എ.ജി.പി. ശ�ളം എ.ജി.പി.

28-03-2007 40,890 10,000 37,400 10,000
3,490
+ഡി
എ

28.03.2007
30.06-2007 11,574

01.07.2007
31.12.2007 22,824

SEL2007-08 3,699

01.01.2008
30.06.2008 23,454

01-07-2008 42,420 10,000 38,830 10,000
3,590
+ഡി
എ

01.07.2008
31.12.2008 24,984

SEL2008-09 4,164

01.01.2009
30.06.2009 26,280
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01-07-2009 44,000 10,000 40,300 10,000
3,700
+ഡി
എ

01.07.2009
31.12.2009 28,194

SEL2009-10 4,380

01.01.2010
30.06.2010 29,970

01-07-2010 45,620 10,000 41,810 10,000
3,810
+ഡി
എ

01.07.2010
31.12.2010 33,150

01.01.2011
30.06.2011 34,518

01-07-2011 47,290 10,000 43,370 10,000
3,920
+ഡി
എ

01.07.2011
31.12.2011 37,164

01.01.2012
30.06.2012 38,808

SEL2012-13 6,468

01-07-2012 49,010 10,000 44,980 10,000
4,030
+ഡി
എ

01.07.2012
31.12.2012 39,900

01.01.2013
30.06.2013 43524

SEL2013-14 7254

01-07-2013 50,780 10,000 46,630 10,000
4,150
+ഡി
എ

01.07.2013
31.12.2013 47,310

01.01.2014
30.06.2014 49,800

SEL2014-15 8,300

01-07-2014 52,610 10,000 48,330 10,000
4,280
+ഡി
എ

01.07.2014
31.12.2014 53,160

01.01.2015
30.06.2015 54,696

SEL2014-15 9,116

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

88 of 210 30/09/20, 10:36 AM



01-07-2015 50,080 10,000 54,480 10,000
4,400
+ഡി
എ

01.07.2015
31.12.2015 57,816

01.01.2016
30.06.2016 59,400

SEL2015-16 9,900

01-07-2016 51,890 10,000 56,420 10,000
4,530
+ഡി
എ

01.07.2016
31.12.2016 63,060

01.01.2017
30.06.2017 64,146

SEL2016-17 10,691

01-07-2017 53,750 10,000 58,420 10,000
4,670
+ഡി
എ

01.07.2017
31.12.2017 66,966

01.01.2017
30.06.2017 67,806

SEL2016-17 11,301

01-07-2018 55,670 10,000 60,480 10,000
4,810
+ഡി
എ

01.07.2018
31.12.2018 71,574

01.01.2019
31.03.2019 23,858

ആെക 11,49,209

(ഇ)ആ��ിതാവധി  കണ�കളിെല  അപാക��-െ�ഡി�ി�  150  ലധികം  ആ��ിതാവധി
അധികം.

    ആ��ിതാവധി സംബ�ി� കണ�ക� പരിേശാധി�തി� 16-04-2004 �ത� 08-10-2012
വെര�� കാലയളവിെല ആ��ിതാവധി കണ�ാ�ിയേ�ാ� 2004-2005 �ത� 2011-2012 വെര
സറ�� െച� അവധി �റവ് െച�ി�ിെ��് കാ��. ത��ലം ആ��ിതാവധി അ�ൗ�ി� 150
ലധികം  അവധി  അധികമായി  േച��ി��്.  16-04-2004  �ത��  അവധി  അ�ൗ�്
�ന:പരിേശാധി�് അധികം േരഖെ���ിയ ആ��ിതാവധി �മീകരിേ��താണ്.

(എഫ്)േസവനേരഖക� ഹാജരാ�ിയി�.
    ക�� സ�വകലാശാലയി� േജാലിയി� �േവശി��തിന് ���� �ീ.പി.ടി. േജാസഫിെ�
േസവന��കം  (എം.ജി.  സ�വകലാശാല  സ�വീസ്)  പരിേശാധന�്  ഇ�വെരയാ�ം
ഹാജരാ�ിയി�ി�. േസവന��കം പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

    �ീ.പി.ടി. േജാസഫിെ� നിയമനം, സ�വീസ്, ശ�ളനി��യം, അവധികണ�ക� �ട�ിയവ
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സംബ�ി� �മേ��ക� പരിഹരിേ���ം അധികം വാ�ിയ ശ�ളം ഈടാേ���മാണ്. ഇ�
സംബ�ി�് ന�കിയ 21-02-2019 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ./െക.എ�.�./�.6/78/2019 ന��
ക�ിന്  ന�കിയ  മ�പടിയി�  (നം.Acad.  B4/3958/16  തീയതി:18-09-2019)  േനാ�  ടീ�ിംഗ്
ത�ിക ടീ�ിംഗ് ത�ികയാ�ിയതിന് ബ�.ചാ�സല�െട അ�മതിെ��ം �ീ.പി.ടി. േജാസഫിന്
�.ജി.സി.  നി��ഷി�  േയാഗ�തയിെ��ം  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം  അ�വദനീയമ�ാ�
വയ�ിളവ്  അ�വദി�തിന്  സ��ാ� അ�മതിയിെ��ം അറിയി�ക��ായി.  േമ� �ചി�ി�
�മേ��ക� ഉ�തിനാ� �ീ.പി.ടി. േജാസഫിന് 01-02-2015 �ത� ന�കിയ ശ�ള െചല�ക�
അംഗീകരി��ി�.

2018-2019 വ�ഷ�ി� ശ�ളം ഇന�ി� ന�കിയ െചലവ് ₹20,38,096/- നിരാകരി��. 6-ാമത്
�.  ജി.  സി.  �ീം  �കാരം  ഡയര��  ഓഫ്  ഫിസി��  എ�േ�ഷ�  ത�ികയി�  െത�ായി

ശ�ളനി��യം  നട�ിയതിനാ� അധികം  ന�കിയ ₹11,49,209/-  �ം  ഉ�രവാദിയായവരി�
നി�ം ഈടാേ��താണ്.

വിരമി��  ആ��ല���ം  മ�്  െട�മിന�  െബനിഫി�ക�ം  േമ�  പരാമ�ശി�  ന�നതക�
പരിഹരി�തിന് േശഷം മാ�ം അ�വദിേ��താെണ�ം അറിയി��.

3-2   അസിസ്��് െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ േനരി�� നിയമനം ലഭി� തീയതിയിൽ തെ�
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ നൽകിയത് �മ�കാരമ�.

വൗ�� ന�� :1589
െച�് ന�� :643729, തീയതി 26-09-2018
േ�ാസ് �ക :₹6,84,255 (അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ� ത�ികയിെല

ശ�ളസംര�ണം, �ട��� ഇ��ിെമ�് �ടി�ിക,
16-12-2015 �ത� 31-07-2018 വെര),

െ�ാവിഡ�് ഫ�് :₹8,788
ആദായനി�തി :₹1,36,000
അ��ക :₹5,39,467
സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം. Acad B1/7532/2017 തീയതി 16-08-2018

എ) ശ�ളസംര�ണം അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

    േകാഴിേ�ാട്  സ�വകലാശാല�്  കീഴി��  േദവഗിരി  െസ�്  േജാസഫ്  േകാേളജി�
24-01-2001തീയതിയി�  െല�ചറ�  ത�ികയി�  േസവന�ി�  �േവശി�ക�ം  24-01-2011
�ാബല��ി� CAS വഴി േ�ജ്-3 െ�ാേമാഷ� ലഭി�ക�ം െച�തിന് േശഷം 30,580 + 8,000
AGP എ� നിര�ി� 01-07-2015 തീയതി �ത� ശ�ളം വാ�ിവരെവയാണ് േനരി�� നിയമനം
വഴി  15,600-39,100  +6,000  AGP  ശ�ളെ�യിലി�  16-12-2015  തീയതിയി�  �ീ.
േജാബി.െക.േജാസ്,  ക��  സ�വകലാശാലയി�  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  േനരി�്
നിയമി�െ���ത്.  ഹയ�  ൈടം  െ�യിലി�  നി�ം  േലാവ�  ൈടം  െ�യിലിേല�്  നിയമനം
ലഭി�വ��  അ��ാപക�െട  ശ�ളം  ഒ�  കാരണവശാ�ം  സംര�ി�്  ന��കയിെ��്
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16-03-2016 തീയതിയിെല Acad.B3/CTP/UGC/09 Vol.3 (25) ന�� നിയമന ഉ�രവി�തെ�
വ��മാ�ിയി�ം  05-08-2017െല  സി�ിേ��്  (തീ�മാനം.നം.2017-413)  �ളസംര�ണ�ിന്
അ�മതി  ന�കിയത്  (സ�വകലാശാല ഉ�രവ്  നം.Acad.B1/7532/2017  തീയതി  22-09-2017)
�മ�കാരമ�.  16-12-2015  തീയതിയി�  ശ�ളസംര�ണേ�ാെടാ�ം  അസി��്  െ�ാഫസ�

േ�ജ്-3 ത�ികയിെല എ.ജി.പി. (₹8,000) �ടി സംര�ി�് ന�കിയ നടപടി�ം �മ�കാരമ�.

ബി) അസി��് െ�ാഫസ� ത�ികയി� െ�ാേബഷ� ���ീയാ�ിയ തീയതി�് ��പ്
അേസാസിേയ�് െ�ാഫസറായി (േജാലിയി� �േവശി� തീയതിയി� തെ�)െ�ാേമാഷ�
ന�കിയത് �മ�കാരമ�.

    ക�� സ�വകലാശാലയി� അസി��് െ�ാഫസ� ത�ികയിെല െ�ാേബഷ� കാലയളവ് ഒ�
വ�ഷമാണ്.  സ�വകലാശാല  സ�വീസി�  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയിെല  െ�ാേബഷ�
���ീകരി� തീയതിയി� മാ�േമ ടിയാെ� ��വകാല െറ�ല� േസവനം �ടി കണ�ിെല��്
െ�ാേമാഷ�  അ�വദി�ാ�.  �.  ജി.സി.  െറ�േലഷ�സ്  2010  ഖ�ിക  10.1  �കാരം
സ�വകലാശാല,േകാേളജ്,  നാഷണ�  ലാബറ�റീസ്,  വിവിധ  സയ�ിഫി�്/െ�ാഫഷണ�
�ാപന�ളിെല  അസി��്  െ�ാഫസ�,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസ�,െ�ാഫസ�
ത�ികയിെലേയാ  സമാനമായി  പരിഗണി��  ത�ികയിെലേയാ  േസവനകാലയളവ്
വ�വ�ക��്  വിേധയമായി  അസി��്  െ�ാഫസ�,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസ�,  െ�ാഫസ�
ത�ികയിേല��  കരിയ�  അഡ�ാ�െ��്  �ീമിന്  പരിഗണി�ാ��താെണ�്
വ��മാ�ിയി��്.  അസി��്  െ�ാഫസ� ത�ികയി� െ�ാേബഷ� �ഖ�ാപി�തിന്  േശഷം
മാ�മാണ്  ��കാല  െറ�ല�  സ�വീസ്  �ടി  പരിഗണി�്  �ീ  േജാബി  െക  േജാസിന്  േ�ജ്-2,
േ�ജ്-3,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസ�  ത�ികയിേല�്  സ�വകലാശാല  െ�ാേമാഷ�
ന�േക�ിയി��ത്.  എ�ഡഡ്  േകാേളജ്  സ�വീ�ം  സ�വകലാശാല  സ�വീ�ം  വ�ത��
സ�വീ�കളാണ്.  ആയതിനാ�  എ�ഡഡ്  േകാേളജി�  നി�്  അസി��്  െ�ാഫസ�  േ�ജ്-3
ത�ികയി�  വി�ത�  െച�്  സ�വകലാശാല  സ�വീസി�  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�
(എ��ി ലവ�) േസവന�ി� �േവശി��വ��ം ഒ� വ�ഷെ� െ�ാേബഷ� നി�ബ�മാണ്.
എ��ി  െലവ� ത�ികയായ അസി��്  െ�ാഫസ� ത�ികയി� െ�ാേബഷ� വിജയകരമായി
���ീയാ�ിയതായി  �ഖ�ാപി� േശഷം മാ�മാണ്  എ�ഡഡ് േകാേളജിെല ��കാല െറ�ല�
സ�വീസ്  �ടി  പരിഗണി�്  �ീ.  േജാബി.െക.േജാസിന്  േ�ജ്-2,  േ�ജ്-3,  അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കാ��ത്. അസി��് െ�ാഫസ� (എ��ി െലവ�)
ത�ികയി�  േജാലിയി�  �േവശി��വ��്  ��കാല  േസവനം  �ടി  കണ�ിെല��്  CAS
അ�വദി��ത്  ര�്  വ�ഷെ�  െ�ാേബഷ�  വിജയകരമായി  ���ീകരി�തിന്  േശഷം
മാ�മാണ്.  എ�ാ�  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  േ�ജ്-2,  േ�ജ്-3  െ�ാേമാഷ�
ന�കാെത  േജാലിയി�  �േവശി�  തീയതി  �ാബല��ി�  തെ�  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസ�
ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ന�കിയത് �മ�കാരമ�.

സി) േസവന��കം പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    �ീ.േജാബി.െക.േജാസിെ� ��കാലസ�വീ�ക� സംബ�ി� േസവന��കം പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ി�.  േദവഗിരി  െസ�്  േജാസ�്  േകാേളജി�  നി��  േസവന��കം
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.
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ഡി) ജി. ഇ. രജി�റിെല േരഖെ����ക� സ���മാ�ിയി�ി�.

    അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസ� ത�ികയിേല�്  ലഭി� െ�ാേമാഷ�,  ഇ��ിെമ�ക�,  അവധി
�ട�ിയ  വിവര��  ഉ�െ���ി  ജി.ഇ.  രജി��  കാലികമാ�ി  പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ഒ��� നം -15) സ�വകലാശാല ന�കിയ
മ�പടി  (നം.അ�ാദ്  ബി  1/24506/2019  തീയതി  29-02-2020)  അംഗീകാരമ�ഹമ�.  6,84,255
�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-3   േഡാ:ൈബ�.െക.വി,അസിസ്��് െ�ാഫസർ,ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് നാേനാസയൻസ്
നിയമന�ിെല�ം ശ�ളനിർ�യ�ിെല�ം അപാക�ൾ.
    അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  ഡി�ാ��്െമ�്  ഓഫ്  നാേനാസയ�സി�  േനരി��
നിയമനം  ലഭി�  േഡാ:ൈബ�  െക.വി.  എ�വ�െട  നിയമന�ി�ം  �ട���
ശ�ളനി��യ�ി�ം ഉ� അപാക�� �വെട െകാ���.

(വൗ��  നം.1589,  െച�്  നം.643729  തീയതി  26-09-2018,  േ�ാസ്  �ക  (ശ�ളസംര�ണം,

�ട��� ഇ��ിെമ�് �ടി�ിക)- ₹3,05,517, അ��ക- ₹2,40,217)

സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം.Acad B1/778/2016 തീയതി 30-06-2018

രാജിെവ� ത�ികയി� ശ�ളസംര�ണം അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

    െസ��  േഫാ�  െമ�ീരിയ�  േഫാ�  ഇലേ�ാണി�്  (C-MET)  ���  എ�  �ാപന�ി�
15,600-39,100  +6,600  AGPഎ�  ശ�ളെ�യിലി�  എ�ിക��ീവ്  െട�ി��  -3  ത�ികയി�
േജാലി െച�ി�� േഡാ: ൈബ�,െക.വി. 28-04-2016 തീയതിയി� ��ത ത�ികയി� നി�ം
നി�ം  രാജി  െവ�ാണ്  29-04-2016  തീയതിയി�  ക��  സ�വകലാശാലയി�
15,600-39,100+6,000  AGPഎ�  ശ�ളെ�യിലി�  അസി��്  െ�ാഫസറായി  േസവന�ി�
�േവശി��ത്.  ഹയ�  ൈടം  െ�യിലി�  നി�ം  േലാവ�  ൈടം  െ�യിലിേല�്  നിയമനം
ലഭി�വ��  അ��ാപക�െട  ശ�ളം  ഒ�  കാരണവശാ�ം  സംര�ി�്  ന��കയിെ��്
16-03-2016 തീയതിയിെല Acad.B3/CTP/UGC/09 Vol.3 (3) ന�� നിയമന ഉ�രവി� തെ�
വ��മാ�ിയി�ം  08-02-2018  തീയതിയിെല  �ാ�ഡിംഗ്  ക��ി  ഓ�  ജനറ�  അഫേയ�്,
ഓഫീസ്  &�ാഫ്  �പാ�ശ പരിഗണി�്  12-03-2018  െല സി�ിേ��്  ശ�ളസംര�ണ�ിന്
അ�മതി ന�കിയത് (സ�വകലാശാല ഉ�രവ് നം.Acad.B1/778/2016(1) തീയതി 07-04-2018)
�മ�കാരമ�.  മാ��മ�,  ��  സ�വീസ്  രാജി  െവ�ാണ്  ടിയാ�  ക��  സ�വകലാശാലയി�
േജാലിയി� �േവശി��ത്. സ�വീസി� നി�ം രാജി െവ�് േസവന�ി� �േവശി��വ�െട
��  സ�വീസ്  പരിഗണി�്  ശ�ളം  സംര�ി�്  ന�കിയ�ം  �മ�കാരമ�.  C-MET  എ�
�ാപന�ിെല സ�വീസ് െപ�ഷന് പരിഗണി�� സ�വീസാേണാ എ�ം വ��മ�.

�മ�കാരമ�ാെത ശ�ളസംര�ണം അ�വദി�തിെ�യടി�ാന�ി� ശ�ള�ടി�ികയിന�ി�
ന�കിയ 3,05,517/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.
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3-4   ആറാമത് �.ജി.സി. �ീം-�. ജി. സി. െ�യിലി�� അ��ാപകർ�് അനർഹമായി
ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�ത് അംഗീകരി��ി�.അധികം നൽകിയ ശ�ളം ഈടാേ��താണ്.
    സ��ാരിെ� ജി.ഒ(പി)  നം.58/2010/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  തീയതി27-03-2010,  ജി.ഒ(പി)
നം.234/2012/  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  തീയതി 28-06-2012 ഉ�ര�ക� �കാരം െ�ാേമാഷ�
തീയതി  ഓ��്  െച�്  ശ�ളനി��യം  നട�ിയ  അ��ാപകരി�  �ലായ്  ര�ി�ം  ജനവരി
ഒ�ി�ം ഇടയി� െ�ാേമാഷ� ലഭി�വ��് അ�� �ലായ് ഒ�ി�ം ജനവരി ര�ി�ം �� 30
�ം ഇടയി� െ�ാേമാഷ� ലഭി�വ��് അ�� വ�ഷം �ലായ്  ഒ�ി�ം ആണ് ഇ��ിെമ�ിന്
അ�ഹത��ത്.  എ�ാ�  ജനവരി  ര�ി�ം  ��  30  �ം  ഇടയി�  െ�ാേമാഷ�  ലഭി�വ��്
ത�വ�ഷം  �ലായി�  തെ�  ഇ��ിെമ�്  അ�വദി�തായി  കാ��.ആയത്  �മ�കാരമ�.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. േപര്, ത�ിക

ഇ��ിെമ�്
അ�വദി�തിെല
അപാക��െട

വിവരം
തീയതി

അ�ഹമായ
�ക(ശ�ളം
+ എജിപി)

അ�വദി�
�ക

(ശ�ളം +
എജിപി)

1 േഡാ:ബി.ബി�,
അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസ�,
ഡി�ാ��്െമ�്

ഓഫ്
ആ�േ�ാളജി 24-01-2015 ന്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസറായി

(37400+9000AGP)
െ�ാേമാഷ�
തീയതിയി�

ശ�ളനി��യം
നട�ിയതിെന

�ട��� അ��
ഇ��ിെമ�്

01-07-2016 ന്
അ�വദിേ��തിന്
പകരം 01-07-2015

ന് തെ� ന�കിയത്
�മ�കാരമ�.

24-01-2015
�ത� 46400 46400

01-07-2015�ത� 46400 47800

01-07-2016
�ത� 47800 49240

01-07-2017
�ത� 49240 50720

01-07-2018
�ത� 50720 52250

2 േഡാ : റീജ വി
അസി��്
െ�ാസ�,

ഡി�ാ��്െമ�്
ഓഫ് മലയാളം.

30-03-2016 ന്
അസി��്

െ�ാഫസ� േ�ജ് -3
(15600 – 39100

+8000AGP) േല�്
െ�ാേമാഷ�

30-03-2016
�ത� 31990 31990
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ലഭി�.െ�ാേമാഷ�
തീയതിയി�

ശ�ളനി��യം
നട�ിയതിെന

�ട��� അ��
ഇ��ിെമ�്

01-07-2017 ന്
അ�വദിേ��തിന്
പകരം 01-07-2016

ന് തെ� ന�കിയത്
�മ�കാരമ�.

01-07-2016
�ത� 31990 32950

01-07-2017
�ത� 32950 33940

01-07-2018
�ത� 33940 34960

3 േഡാ: മിനി
എ�,

ഡി�ാ��്െമ�്
ഓഫ് മ�സിക്

29-03-2013 ന്
െ�ാഫസ�
ത�ികയി�

(37400+10000AGP)
െ�ാേമാഷ�
തീയതിയി�

ശ�ളനി��യം
നട�ിയതിെന

�ട��� അ��
ഇ��ിെമ�്

01-07-2014 ന്
അ�വദിേ��തിന്
പകരം 01-07-2013

ന് തെ� ന�കിയത്
�മ�കാരമ�.

29-03-2013
�ത� 51720 51720

01-07-2013
�ത� 51720 53280

01-07-2014
�ത� 53280 54880

01-07-2015
�ത� 54880 56530

01-07-2016
�ത� 56530 58230

01-07-2017
�ത� 58230 59980

01-07-2018
�ത� 59980 61780

സ��ാ�  ഉ�രവിന്  വി��മായി  ഇ��ിെമ�്  അ�വദി�ത്  �മ�കാരമ�.ആയതിനാ�  േമ�
�ചി�ി�  അ��ാപക�െട  ഉ�െ�െട  ഇ�കാരം  െത�ായി  ഇ��ിെമ�്  അ�വദി�െ��  ��വ�
അ��ാപക�െട�ം ശ�ളം �ന�നി��യിേ���ം അധികം വാ�ിയ �ക കണ�ാ�ി തിരിെക
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ഈടാേ� ��മാണ്.അ��ാപക�ുെട ജി ഇ ആറി� േരഖെ����ക� സ���മാ�ി ��വ�
അ��ാപക�െട�ം ജി ഇ ആ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ
13-03-2019  തീയതിയിെല  െക.എസ്.എ  /െക.എ�.�  /�.6/111/2019  ന��  ക�ിന്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-5   �.ജി.സി.െ�യിലി�� അ��ാപകർ�് േനാൺ േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�്
അ�വദി�തിെല അപാക�ൾ-ഓഡി�് തട�വാദ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ശ�ളനിർ�യം
�മീകരി�ത്-അധികം നൽകിയ �ക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

ആറാമത് �.ജി.സി. �ീം സം�ാന�് നട�ാ�ിെ�ാ�് �റെ��വി� ജി.ഒ.(പി) നം.58/2010
/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  തീയതി  27-03-2010  സ��ാ�  ഉ�രവ്  �കാരം  പി.എ�്.ഡി.
േയാഗ�ത�� അ��ാപക��് ആെക നാല് േനാ� േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�ക�ം
എം.ഫി�  േയാഗ�ത��വ��്  ര�്  േനാ�  േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�ക�മാണ്
അ�വദി�ാ��ത്.  സ��ാ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 �ം ഇടയി� സ�വീസി�
�േവശി� പി.എ�്.ഡി. േയാഗ�ത�� അ��ാപക��് നാല് േനാ� േകാംപൗ�ഡ് അഡ�ാ�സ്
ഇ��ിെമ�ം  എം.ഫി�.  േയാഗ�ത��വ��്  ര�്  േനാ�  േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്
ഇ��ിെമ�ം  01-01-2006  �ത�  31-08-2008  വെര  പഴയനിര�ി�  ���ിയ  െ�യിലിെല
ശ�ളേ�ാെടാ�ം  േച��ം  01-09-2008  �ത�  ���ിയ  നിര�ി�  അ�വദി�ാനാണ്
വ�വ���ത്.  ആറാമത്  �.  ജി.  സി.  �ീം  �കാര��  ���ിയ  ഇ��ിെമ�്  നിര�ിന്
(േപ+എ.ജി.പി. �െട 3% നിര�ി�) 01-09-2008 �തലാണ് �ാബല�െമ�് ജി.ഒ.(പി) നം.58/2010
/ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��്  തീയതി  27-03-2010  സ��ാ�  ഉ�രവിെല  ഖ�ിക  4.1  �
വ��മാ�ിയി��താണ്. ഇ��ിെമ�് നിര�കളിെല വ�ത�ാസം �ലമാണ് 31-08-2008 വെര പഴയ
നിര�ി�ം  01-09-2008  �ത�  ���ിയ  നിര�ി�ം  അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�്  ന���തിന്
അ�വാദം  ന�കിയി��ത്.  എ�ാ�  ഇതി�വി��മായി  സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്
നം.Acad.B1/15210/2013  തീയതി  13-01-2017ഉ�രവ്  �കാരം  പി.എ�്.ഡി.  േയാഗ�ത��
അ��ാപക��് പഴയ നിര�ി� നാ�ം ���ിയ നിര�ി� നാ�ം ഉ�െ�െട ആെക എ�് േനാ�
േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�ക�ം  എം.ഫി�.  േയാഗ�ത��വ��്  പഴയ  നിര�ി�
ര�ം  ���ിയ  നിര�ി�  ര�ം  ഉ�െ�െട  ആെക  നാല്  േനാ�  േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്
ഇ��ിെമ�ക�ം  അ�വദി�ക��ായി.  01-09-2008  െല  അടി�ാനശ�ളം  േനാഷണലായി
കണ�ാ�ിയാണ്  ���ിയ  നിര�ി�  േനാ�  േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�ക�
അ�വദിേ��ിയി��ത്.  എ�ാ�  ഇ�കാരം  െച�ാെത  പഴയ  നിര�ി�  അ�വദി�  േനാ�
േകാംപൗ�ഡ്  അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�ക�ം  േച��ാണ്  01-09-2008  െല  ശ�ളം
കണ�ാ�ിയത്. 2017-2018 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 03-01-2014 � അഡ�ാ�സ്
ഇ��ിെമ�്  ന�കിയതിെല  അപാക��  പരാമ�ശി�തിെ�  അടി�ാന�ി�  െത�ായ
ശ�ളനി��യം  �മീകരി�്  സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ക��ായി.  വിശദവിവരം
�വെട െകാ���.
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�മ
നം. േപര്, ത�ിക സ�വകലാശാല ഉ�രവ്

നം./തീയതി

1 േഡാ:എ�.െക. ദീപക്,
അസി��് െ�ാഫസ�

നം.Acad.B1/Audit Enquiry/2012
തീയതി 01-01-2020

2 േഡാ:ജയപാ�.ജി,
അസി��് െ�ാഫസ� ----ടി----

3 േഡാ:എസ്. �ധീഷ്,
അസി��് െ�ാഫസ�. ----ടി----

4 േഡാ:സരളാേദവി,െക.എ�,
അസി��് െ�ാഫസ�. ----ടി----

5 േഡാ: വി. എ. വി�സ�,
അസി��് െ�ാഫസ�

നം.Acad.B1/Audit
Enquiry/2012(1)

തീയതി:01-01-2020

െത�ായ  ശ�ളനി��യം  �മീകരി�്  സ�വകലാശാല  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ി�െ��ി�ം
അധികം  ന�കിയ  ശ�ളം  തിരി�പിടി�ി�ി�.  ആയതിനാ�  േമ�  �ചി�ി�  അ��ാപക�െട
അധികം  വാ�ിയ  ശ�ളം  കണ�ാ�ി  ഡ�  േ�ാ�  േ��്െമ�്  സഹിതം  പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

3-6   സർ�ാർ അംഗീകാരം ഇ�ാ� ത�ികകളിൽ നിയമനം- േവതനം ഇന�ിൽ ഭീമമായ
�ക െചലവഴി�.
    ക��  സ�വകലാശാലയി�  2018-19  വ�ഷ�ി�  അനധ�ാപക  ത�ികയി�  �ിരം/
താ�കാലിക  അടി�ാന�ി�  േജാലി  െച�വ��  ജീവന�ാ�െട  വിവര��
ആവശ�െ��െകാ�്  ന�കിയ  18/11/2019  െല  ഒാഡി�്  റിക�ിസിഷ�  മ�പടിയായി  ക��
സ�വകലാശാലയി�  2018-19  വ�ഷ�ി�  �ിരം/  താ�കാലിക  അടി�ാന�ി�
ജീവന�ാരായി  േജാലി  െച�വ�� അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട  വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി��്.
ആയ� �കാരം ആെക 155 ത�ികക� സ��ാ� അംഗീകരി�ാ� ത�ികകളാണ്.  സ��ാ�
അംഗീകരി�ാ�  ത�ികകളി�  നിയമനം  നട�ിയ�ം  ശംബളം  ന�കിയ�ം  ശരിയായ
നടപടിയ�. 2018-2019 വ�ഷ�ി� സ��ാ� അംഗീകരി�ാ� ത�ികയി� നിയമനം േനടിയ
അനധ�ാപക ജീവന�ാ��് ന�കിയ ശ�ള വിവര�� അറിയി�വാനായി ഒാഡി�് റിക�സിഷ�
നംപ�  23  തീയതി:28/2/2020  �കാരം  ആവശ�െ��ി��തിന്  16/3/2020  െല  നംപ�
അ�ി�/എഡി  സി3/2944/2020  �കാരം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  സ��ാ�  അംഗീകരി��ം
അ�ാ��മായ  ത�ികകളി�  നിയമി�െ���വ�  ആെര�ാമാെണ�്  േവ�തിരി�്  അറി�വാ�
സാധി�ി� എ�ം ആയതിനാ� അനധി�ത ത�ികയി� േജാലി െച�വ� ജീവന�ാ�െട േപ�
വിവര�േളാ അവ��് ശംബളം ഇന�ി� അ�വദി� �കക�െട വിവര�േളാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
അധിക  ജീവന�ാ�െട  എ�ം  മാ�മാണ്  സ�വകലാശാല  ലഭ�മാ�ിയത്.  വിശദവിവരംവിവരം
�വെട െകാ���.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

96 of 210 30/09/20, 10:36 AM



�മ
നം. ത�ിക

സ�
�ാ�
അ�
വദി�

ത�ിക
ക�െട

എ�ം

നില
വി�

േജാലി
െച��
വ�െട
എ�ം

�ിരം
ജീവന
�ാ�

താത്
കാലിക
ജീവന
�ാ�

അധിക
ജീവന
�ാ�

നിയമന
വിവരം

�തി
മാസ

ശംബളം

2018-19
�

ശ�ള
മിന

�ി�
ആെക
അ�

വദി�ത്

ആെക �ക
(വ�ഷ
�ി�)

1 അസി
��് 239 229+51 229 51 41 വിവരം

ലഭ�മ� 16,000 16,000
x41x12 78,72,000

2
െട�ി
��
അസി
��്

- 3 - 3 3 18,000 18,000
x3x12 6,48,000

3
കംപ���
ഒാപേറ

��
7 9 6 3 2

കരാ�

നിയമനം
17,500 17,500

x2x12 4,20,000

4
ലാബ്
അസി
��്

- 5 - 5 5
3 കരാ�

2 ദിവസ
േവതനം

16,000 16,000
x5x12 9,60,000

5
ഡാ�ാ
എ��ി
അസി
��്

2 6 2 4 4
കരാ�

നിയമനം
16,000 16,000

x4x12 7,68,000

6 ഇല�ീ
ഷ� 1 4 - 4 3

കരാ�

നിയമനം
16,000 16,000

x3x12 5,76,000

7
�ഫഷ
ണ�
അസി
��്

22 23 21 2 1
കരാ�

നിയമനം
15,200 15,200

x1x12 1,82,400
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8 ഒാഫീസ്
അ���് 36 57 21 36 21 വിവരം

ലഭ�മ� 15,200 15,200
x21x12 38,30,400

9
പാ�ട്
ൈടം

സ�ീപ�
10 64 8 56 54 ദിവസ

േവതനം 6,000 6,000
x54x12 38,88,000

10
െസക�
രി�ി

ഗാ�ഡ്
7 24 - 24 17 കരാ� 16,000 16,000

x17x12 32,64,000

11 േമ�� - 5 - 5 5

കരാ� 15,200 15,200
x8x12 14,59,200

12 �ൗ�്സ്
േമ� - 2 - 2 2

13
േലഡി
ഹൗസ്
കീ��

- 1 - 1 1

14

�െപ
ഷ�
ഒാഫീ
സ�,
ലാ�്
അക�ി

സിഷ�

- 1 - 1 1 ദിവസ
േവതനം 1,500 1,500

x30x12 5,40,000

ആെക 155 2,44,08,000

    സ��ാ�  അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി� നിയമി�െ��  ജീവന�ാ��്  ശ�ളമിന�ി�
ഏകേദശം  ര�്  േകാടിയി�  അധികം  �ക  സ�വകലാശാല  ഫ�ി�  നി�ം  െചലവഴി�തായി
കാ��.  സ��ാ�  അ�മതി  ലഭ�മ�ാ�  ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര  നിയമി���ം
ശ�ളമിന�ി�  �ക  േനാ��ാ�  ഫ�ി�  നി�ം  െചലവഴി���ം  സ�വകലാശാല  ഫ�്
��വിനിേയാഗമായി കണ�ാ�ാ��താണ്. ഇ�ാര�ം സി�ഡിേ��ിെ� ��യി� െപ���.
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3-7   യാ�ാബ� പരിധി പാലി�ാ�ത് സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��ം
    9/9/2016 െല സ��ാ� ഉ�രവ് (പി.)137/2016/ധന. �കാരം വിവിധ അധികാര പരിധിയി��
ഉേദ�ാഗ��െട യാ�ക��് �തിമാസ യാ�ാബ� പരിധി  നി�യി�ി��്.  ആയ� �കാരം
ര�  ജി�യിലധികം  അധികാരപരിധിയി�  ഉ�െ��  ക��  സ�വകലാശാല�െട  �തിമാസ
യാ�ാബ� പരിധി താെഴ കാണി� �കാരമാണ്

അധികാര പരിധി േ�ഡ് 1 േ�ഡ് 2എ േ�ഡ് 2ബി േ�ഡ്3 േ�ഡ് 4
ര�് ജി�യിലധികം 3,530 2,940 2,360
സം�ാനതല യാ�ക��് 4,900 3,430 2,550

    �തിമാസ പരിധി�െട 20% വെര �ക ഒ� മാസം അധികം അ�വദി�ാ��താണ്. സം�ാന
തല�ി��ിെല  യാ�ക��്  യാ�ാബ�  പരിധി  അതാത്  തല�ി��  സം�ാനതല
ഉേദ�ാഗ�േ�തി�  സമമായിരി�ം.  ഒൗേദ�ാഗിക  വാഹനം  അ�വദി�ി��  ഉേദ�ാഗ��െട
യാ�ാബ� പരിധി �തിമാസ/ൈ�മാസ യാ�ാബ� പരിധി�െട 50% കവിയാ� പാടി�. ക��
സ�വകലാശാലയിെല യാ�ാബി� പരിേശാധി�തി� യാ�ാബ� പരിധിയി� നിജെ���ാെത
യാ��ടി  അ�വദി�തായി  കാ��.  വിശദാംശ��  അ�ബ�മായി  (അ�ബ�ം-4)
ഉ�െ���ിയി��്.

    യാ��ടി  ഇന�ി�  �ക  അ�വദി��തിന്  സ��ാ�  ഉ�രവ്  �കാര��  യാ�ാബ�
പരിധി  പാലി�ാ�ത്  സംബ�ി�്  മ�പടി  അറിയിേ��താണ്.  മ�പടി  അറിയി�ാനായി
13-02-2020 െല ഒ��� ന��-22 �കാരം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
യാ�ാബ�  ഇന�ി�  യ�ാബ�  പരിധിയി�  നിജെ���ാെത  അ�വദി�  അധിക  �ക
22486/- �പ ഓഡി�ി� നിരാകരി��.

3-8   ആ�ിസിേ��റി െപൻഷൻ അ�വദി� ജീവന�ാ�െട അ�ിമ െപൻഷൻ നി�യി�ി�ി�
– അംഗീകാരമി�ാെത 6 മാസ�ിന് േശഷ�ം ആ�ിസിേ��റി െപൻഷൻ അ�വദി��
    സാേ�തിക കാരണ�ളാ� അ�ിമ  െപ�ഷ� ന���തിന്  തട�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ി�
താ�കാലിക  ന ടപടിയായി�ാണ്  ആ�ിസിേ��റി  െപ�ഷ�  അ�വദി��ത്  (െക.എസ്.ആ�.
ഭാഗം-iii, �� 116). ഇത് �കാരം േസവന�ി� നി�ം വിരമി�് െതാ��� മാസം �ത� 6 മാസം
വെരയാണ്  ആ�ിസിേ��റി  െപ�ഷ�  അ�വദി�ാ��ത്.  6  മാസ�ി�  േശഷ�ം  ഇത്
�ട��െവ�ി�  �േത�ക  അ�മതി  ഉ�രവ്  ആവശ�മാണ്.  2018-19  വ�ഷ�ി�  3
ജീവന�ാ��ാണ്  ആ�ിസിേ��റി  െപ�ഷ�  അ�വദി�ി��ത്.  എ�ാ�  ആ�ിസിേ��റി
െപ�ഷ� അ�വദി� 3 േപ��ം 6 മാസം കഴി�ി�ം അ�ിമ െപ�ഷ� അ�വദി�ി�ി�. �ട��്
ആ�ിസിേ��റി  െപ�ഷ�  അ�വദി�േ�ാ�  �േത�ക  അ�മതി  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ക�ം
െച�ി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് 16.12.2019 ന് ഓ ഡി�് റിക�ിസിഷ� (ന��.3) ന�ിെയ�ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
നം. േപര്/ഉേദ�ാഗേ�ര് വിരമി�

തീ�തി
ആ�ിസിേ��റി

െപ�ഷ� അ�വദി�
ഉ�രവ് ന��/തീ�തി

റിമാ��്സ്

1
�ീമതി.�ഗത�മാരി

െക.പി, െഡപ��ി
ൈലേ�റിയ�

30.06.2017
അ�ി� എ ഡി

ബി3/24561/2018
തീ�തി: 17.03.2019

7/2017 �ത�
അ�വദി�

വ��
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2
�ീമതി.�ജാത

അണിേയരി, അസി��്
ൈലേ�റിയ�

31.01.2017
അ�ി� എ ഡി

ബി3/24561/2018
തീ�തി: 17.03.2019

2/2017 �ത�
അ�വദി�

വ��

3
േഡാ. ടി അേശാക�,

െ�ാ. ൈവസ് ചാ�സല�
31.03.2018

അ�ാദ്
ബി3/2331/2006

തീ�തി: 31.12.2018

4/2018 �ത�
അ�വദി�

വ��

    േമ� വിവരി� െപ�ഷ�കാ��് എ��ം െപെ��് അ�ിമ െപ�ഷ� അ�വദി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരിേ�താണ്.

3-9   ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ പരിഹരി�ാെത ആ�ിസിേ��റി െപൻഷൻ അ�വദി�ക വഴി
അർഹമായതി�ം അധികം �ക െപൻഷൻ നൽകി
    ക�� സ�വകലാശാല േസവന�ി� നി�ം വിരമി� �ീമതി �ജാത അണിേയരി - അസി��്
ൈലേ�റിയ�,  േനാ�  �.ജി.സി.  (31.01.2017),  �ീമതി  �ഗത�മാരി  െക.പി,  െഡപ��ി
ൈലേ�റിയ�  (30.06.2017)  എ�ിവ�െട  �േമാഷ�  അനധി�തമാെണ�ം  �േമാഷ�
സംബ�ി�  അപാക��  പരിഹരി�ണെമ�ം  ഈ  ഓഫീസി�  നി�ം  സ�വകലാശാലെയ
27.02.2017  െല  നം.  െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�2/42/17,  20.03.2017  െല  നം.
െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.2/484/2016(1)  എ�ീ  ക�ക�  �കാരം  അറിയി�ി��.  �ീമതി.
�ജാത  അണിേയരി�്,  01.04.2011�ം,  �ീമതി.�ഗത  �മാരി,െക.പി�്  28.11.2008  �മാണ്
അസി��് ൈലേ�റിയ� (േനാ� �.ജി.സി),ത�ികയിേല�് �േമാഷ� ന�ിയത്. അസി��്
ൈലേ�റിയ�  ത�ിക  �.ജി.സി.  ശ�ള  െ�യിലി�  വ��  ത�ികയാണ്.  �.ജി.സി  ശ�ള
െ�യിലിേലാ സം�ാന സ��ാറിെ� ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിേലാ അസി��് ൈലേ�റിയ�
(േനാ� �.ജി.സി.)എ� ത�ിക ഇ�. അസി��് ൈലേ�റിയ� ആകാ� �.ജി.സി. നി�യി�
േയാഗ�ത �േമാഷ� സമയ�് ഇവ� േനടിയി�ി�ാ�തിനാ�ം ഇവ�െട ശ�ള നി��യ�� ഈ
ഓഫീസി�  നി�ം  അംഗീകരി�ി��ി�.  അനധി�തമായി  �േമാഷ�  ന��ക  വഴി
അ�ഹമായതി�ം അധികം �ക 01.04.2011�ത� �ീമതി. �ജാത അണിേയരി�ം, 28.11.2008
�ത�  �ീമതി.  �ഗത�മാരി�ം  അ�വദി�ി��്.  �നിയ�  ൈലേ�റിയ�മാ��്
സ�വകലാശാലയി� നിലവിലി�ാ� ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�തിയ�മായി ബ�െ��്
2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്  ഖ�ിക  3-5-1  �  പരാമ�ശി�ി��്.  എ�ാ�  േമ�
പരാമ�ശ�� പരിഗണി�ാെത അവ��് ന�കിയ അനധി�ത �േമാഷെ� അടി�ാന�ി��
ഉയ�� ശ�ളം കണ�ാ�ിയാണ് ആ�ിസിേ��റി െപ�ഷ� അ�വദി�ന�കിയി��ത്.

    അ�ിമ െപ�ഷ� കണ�ാ�ാ� കഴിയാ� സ��ഭ�ളി� ജീവന�ാരന് താ��ാലികമായി
അ�വദി��താണ് ആ�ിസിേ��റി െപ�ഷ�. െപ�ഷനായി ലഭി�ാ� സാധ�ത�� �കയാണ്
പരമാവധി അ�വദി�ാ��ത് (Part-III KSR ച�ം-116). ഓഡി�ി� ��ി�ാണി� അപാക��
ഒഴിവാ�ിയേശഷമാണ് െപ�ഷനായി ലഭി�ാ�� �ക കണ�ാേ��ത്. ഇത് കണ�ാ�ാെത
ഉയ��  �ക  അ�വദി�ക  വഴി  ��ത  വ��ിക��്  അധിക  െപ�ഷ�  ആ��ല���
അ�വദി�ി��്. അധികം അ�വദി� �ക�െട വിവര�� താെഴ െകാ���.

വൗ�� ന��/ തീ�തി ; 3714/26.03.2019

�ക ; 1,06,24,242

1.�ീമതി.�ജാത അണിേയരി, അസി��് ൈലേ�റിയ� (േനാ� �.ജി.സി.)
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ഇനം ആെക അ�വദി�
�ക അ�വദിേ�� �ക അധികം റിമാ��്സ്

1 2 3 4 5

െപ�ഷ�

DR rate

''

allowance

8,20,860

8,340X25=7,08,500

(3,968X5
=19,840(14%)

4,251X2 = 85,020
(15%)

300X25 = 7,500

8,20,860 )

7,83,550

27,040X25=6,76,000

(3,786x5=18,930

4,056x20=81,120

300x25 =7,500

7,83,550)

37,310
2/17

�ത�2/2019
വെര (25 മാസം)

ഡി.സി.ആ�.ജി 7,26,921 6,93,576 (75%) 33,345

ക��േ�ഷ� 15,09,956 1,44,0691 69,265

ആെക 1,39,920

2.�ീമതി .�ഗത�മാരി, െക. പി, െഡപ��ി ൈലേ�റിയ� (േനാ� �.ജി.സി.)

ഇനം ആെക അ�വദി�
�ക അ�വദിേ�� �ക അധികം റിമാ��്സ്

1 2 3 4 5

െപ�ഷ�  DR
rate

allowance

9,17,600

(39,634x20=7,92,680

5,945x20=1,18,900

300x20=6,000

9,17,580+20)

8,76,440

37,845x20=7,56,900

5,677x20=1,13,540

300x20=6,000

8,76,440

41,160
20മാസം(7/2017

�ത� 2/2019
വെര)

ഡി.സി.ആ�.ജി. 10,38,019 9,81,882 56,137
ക��േ�ഷ� 21,11,620 20,16,382 95,238
ആെക 1,92,535

    േമ� പറ�� �കാരം അധിക �ക ആ�ിസിേ��റി െപ�ഷനായി അ�വദി� (1,39,920+
19,235)  3,32,455  �പ  അംഗീകരി��ി�.  �മവി��മായി  അ�വദി�  �ക  ബ�െ��
വ��ികളി�  നിേ�ാ  അ�ാത  പ�ം  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നി�  നിേ�ാ  ഈടാ�ി
ഒാഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.
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3-10   മരാമ�് ���ി നിർ�ഹണ�ിെല ച�ലംഘന�ൾ -മരാമ�് ച��ൾ/സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ പാലി��ി�
എ) െമാബിൈലേസഷ� അഡ�ാ�സ് അധികമായി അ�വദി�

    ക��  സ��കലാശാല  ക�ാ��കളിെല  വിവിധ  നി��ാണ  �വ��ന��െട  നി��ഹണ
�മതല  ലഭി�  ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാേ��്  േകാ�േറ�ീവ്  െസാൈസ�ി  ലിമി�ഡിന്
(അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സി) കരാ� �ക�െട 50% െമാബിൈലേസഷ� അ ഡ�ാ�സ് അ�വദി�ി��്.
30.07.2014 െല G.O.(P)No.311/74/Fin. ന�� സ��ാ� ഉ�ര� �കാരം സ��ാരിെ� ����
അ�മതിേയാ��ടി  എ�ിേമ�്  �ക�െട  20%  വെര��  �ക  മാ�േമ,  �വ��ി  ഏെ����
അ�ഡി�ഡ്  ഏജ�സി�്  െമാബിൈലേസഷ�  അഡ�ാ�സായി  അ�വദി�ാ�  എ�്  വ�വ�
െച���്.  സ��ാ�  ഉ�രവിന്  വി��മായി  കരാ�  �ക�െട  50  %  െമാബിൈലേസഷ�
അഡ�ാ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

���ി�െട
േപര് ഫയ� നം. എ�ിേമ�്

�ക
കരാ�
�ക

െമാബിൈലേസഷ� അഡ�ാ�സ്

അ�വദി�
���� �ക,
വൗ�� നം./

തീയതി

അ�വദി
�ാ��ത്

അധിക മായി
അ�വദി

�ത്

വിവിധ
കാ��
കളിെല

േടായില�്
നവീകരണ
���ി

Pl.D/C3/75/
RUSA/Ren/

TEC/18

34,03,496

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

24,76,258

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

12,38,000

1) 35/
06.08.2018
(4,95,000)

2) 1278/
18.08.2018
(7,43,000/-)

ആെക-
12,38,000

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

4,95,251/- 7,42,749

വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല
സൗ�ര�

വ��രണ
���ി

Pl.D/C3/16213/
RUSA/Beauty/
Tly&Tkra/18

90,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

85,58,315
(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%

42,79,000

1417/
07.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

17,11,663/- 25,67,337
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വിവിധ
കാ��

കളിെല റാ�്
നി��ാണം

Pl.D/C3/16157/
RUSA/RAM/18

9,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

8,57,122

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

4,28,500

1416/
07.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

1,71,424 2,57,076

മാ�ാ�
പറ� ക�ാ�

സിെല
േഹാ��
(Gents&
Ladies)
റി�യ�
���ി

PLD/E1/184/
RUSA-REN of
L&G Hostels/
Mgba/2018

15,91,367

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

15,91,367

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

7,80,080

1397/
05.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

3,18,273 4,61,807

സയ�സ്
പഠന

വ��ിെല
ലാബറ�റി
നവീകരണ
���ി

Pl.D/C3/
1622/RUSA/
Ren.Lab/18

84,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

48,05,604

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

24,00,000

1490/
15.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

9,61,120 14,38,880

വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല

േടായില�്
(20 എ�ം)
നവീകരണ
���ി

Pl.D/C3/21/
Toilets/Pwd/

RUSA

8,97,011

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

8,97,011

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

4,48,402

1)1094/
2.08.2018

(1,79,402)

2)1341/
29.08.2018

(2,69,000)

ആെക -
4,48,402

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

1,79,402 2,69,000
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വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല

എലിേവ��
നി��ാണം

Pl.D/C3/16158
/RUSA/

ELE/2018

1,70,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

1,69,36,084

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

84,68,000

1418/
07.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

33,87,216 50,80,784

കാ� െഷഡ്
& ൈ�വ�

െറ�് �ം
നി��ാണം

PLD/C1/18405/
RUSA/

CSR&DRR/
Tkra/18

42,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

40,41,221

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

20,20,000

1493/
15.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

8,08,244 12,11,756

മാ�ാ�
പറ�

ക�ാ�സ്
�ന�

�ാരണ
���ി

Pl.D/E3/
17097/2018

65,00,000

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

54,29,594

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

27,14,797

1491/
14.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

10,85,919 16,28,878

നീേലശ�രം
ക�ാ�സിെല

സൗ�ര�
വ��രണ
���ി

Pl.D/C3/76/
Ren/

PKRMC/18

86,34,377

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

86,34,377

(Without
CP and
With

Centage
Charge
@7.5%)

43,17,000

1396/
03.09.2018

(2% ഇ�കം
ടാ�്

ഉ�െ�െട)

17,26,875 25,90,125

ആെക 1,62,48,392

    അ�വദനീയമായ  പരിധിയി�  കവി�്  അ�ഡി�ഡ്  ഏജ�സി�്  െമാബിൈലേസഷ�
അഡ�ാ�സ്  അ�വദി��തിന്  സ��ാരി�  നി�്  �േത�കം  അ�മതി  വാ�ിയി�െ��ി�
ആയതിെ�  വിവരം  ലഭ�മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്
(ഒാഡി�്  ഒ��� നം. 6/05.11.2019, 8/08.11.2019) സ��കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�,
ഫ�്  െചലവഴി�ിെ��ി�  അ��  ഗ�  അ�വദി�ിെ��തിനാലാണ്  ക��  സ��കലാശാല
�ാ���ിെല ചാ��� V11 േ�ാസ് (vii) �കാരം സി�ഡിേ��ി� നി�ി�മായ വിേവചനാധികാരം
ഉപേയാഗി�്  െമാബിൈലേസഷ�  അഡ�ാ�സ്  അധികമായി  അ�വദി�ി��ത്  എ�ാണ്
വ��മാ�ിയി��ത്. ��ത മ�പടി ഒാഡി�് അംഗീകരി��ി�.സ��ാ� ഉ�രവിന് വി��മായി
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അ�ഡി�ഡ്  ഏജ�സിയായ  ULCCS  �്  എ�ിേമ�്  �ക�െട  50%  െമാബിൈലേസഷ�
അഡ�ാ�സ്  അ�വദി�ത്  �മ�കാരമെ��  വ�ത  സ��കലാശാല  അധി�ത�െട  ��യി�
െപ���.

ബി) മ�രാധി�ിത ബി�ി�് നടപടിക� സ�ീകരി�ാെത ULCCS െയ േനരി�് �വ��ി
നി��ഹണം ഏ��ി�ത് �മ�കാരമ�

    25/07/2017 െല G.O.(P) No. 95/2017/Fin.നം. സ��ാ� ഉ�ര� �കാരം നീതി���കമായ
മ�ാരാധി�ിത  ബി�ി�്  നടപടികളി�െട  മാ�േമ  അ�ഡി�ഡ്  ഏജ�സിെയ  ���ി
ഏ��ി�ാ� എ�് വ�വ� െച���്. എ�ാ� സ��കലാശാലയിെല ക�ാ��കളി� നട�
താെഴ പറ�� നി��ാണ ���ികളി� മ�ാരാധി�ിത ബി�ി�്  നടപടിക� സ�ീകരി�ി�.
മ�രാധി�ിത  ബി�ി�്  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാെതയാണ്  ഈ  ���ികെള�ാം  തെ�
ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാേ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ലിമി�ഡിെന ഏ��ി�ി��ത്.
ആയതിെ� വിവര�� �വെട െകാ���.

���ി�െട േപര് ഫയ� നം വൗ�� നം./
തീയതി

എ�ിേമ�്
�ക

എ�ിെമ�്
�ക

വിവിധ കാ��കളിെല
േടായില�് നവീകരണ

���ി
Pl.D/C3/ 75/RUSA/

Ren/TEC/18

1)1135/
06.08.2018
(4,95,000)

2)1278/
18.08.2018
(7,43,000/-)

34,03,496 24,76,258

വിവിധ
ക�ാ��കളിെല

സൗ�ര�വ��രണ
���ി

Pl.D/C3/16213/
RUSA/Beauty/
Tly&Tkra/18

1417/
07.09.2018

(42,79,000)
90,00,000 85,58,315

വിവിധ കാ��കളിെല
റാ�് നി��ാണം

Pl.D/C3/16157/
RUSA/RAM/18

1416/
07.09.2018

(4,28,500)
9,00,000 8,57,122

മാ�ാ� പറ�
ക�ാ�സിെല േഹാ��

(Gents& Ladies)
റി�യ� ���ി

PLD/E1/184/RUSA-
REN of L&G

Hostels/Mgba/ 2018
1397/

05.09.2018
15,91,367 15,91,367

സയ�സ് പഠന
വ��ിെല ലാബറ�റി
നവീകരണ ���ി

Pl.D/C3/16223
/RUSA/ Ren.Lab/18

1490/
15.09.2018

84,00,000 48,05,604

വിവിധ
ക�ാ��കളിെല

േടായില�് (20എ�ം)
നവീകരണ ���ി

Pl.D/C3/21/
Toilets/Pwd/RUSA

1)367/
28.05.2018

2)1277/
18.08.2018

8,97,011 8,97,011

വിവിധ
ക�ാ��കളിെല

എലിേവ�� നി��ാണം
Pl.D/C3/16158

/RUSA/ELE/2018
1418/

07.09.2018 1,70,00,000 1,69,36,084

കാ� െഷഡ് &
ൈ�വ� െറ�് �ം

നി��ാണം

PLD/C1/18405/
RUSA/ CSR&DRR/

Tkra/18
1493/

15.09.2018
42,00,000 40,41,221
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മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്
�ന��ാരണ ���ി Pl.D/E3/ 17097/2018 1491/

14.09.2018 65,00,000 54,29,594

നീേലശ�രം
ക�ാ�സിെല സൗ�ര�
വ��രണ ���ി

Pl.D/C3/76/ Ren/
PKRMC/18

1396/
03.09.2018 86,34,377 86,34,377

ആെക 5,42,26,953

സി) മരാമ�് �വ��ിക� ���ീകരി��തിെല കാലതാമസം

    സ��കലാശാലയിെല ക�ാ��കളി� നട� താെഴ പറ�� നി��ാണ �വ��ിക� നി�ിത
സമയപരിധി�കം ���ീകരി�് കം�ീഷ� സ��ിഫി��്, ൈഫന� ബി� എ�ിവ ഇ�വെര�ം
സമ��ി�ി�ി�. ആയതിെ� വിവര�� �വെട െകാ���.

�വ��ി
�െട േപര് ഫയ� നം വൗ�� നം/

തീയതി
എ�ിേമ�്

�ക

എ�ിെമ�് വിവര��

നം/
തീയതി �ക

എ�ിെമ�്
�കാരം

�വ��ി
ആരംഭി�
തീയതി

കരാ�
�കാരം

�വ��ി
���ീ

കരിേ��
അവസാന
തീയതി

വിവിധ
കാ��
കളിെല

േടായില�്
നവീകരണ
�വ��ി

Pl.D/C3/
75/RUSA/

Ren/
TEC/18

1) 1135/
06.08.2018
(4,95,000)

2) 1278/
18.08.2018
(7,43,000/-)

34,03,496
91/2018
തീയതി:

22.06.2018
24,76,258 22.06.2018 21.10.2018

വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല
സൗ�ര�

വ��രണ
�വ��ി

Pl.D/C3/
16213/
RUSA/
Beauty/
Tly&

Tkra/18

1417/
07.09.2018

(42,79,000)
90,00,000

101/2018
തീയതി:

29.08.2018
85,58,315 29.08.2018 28.06.2019

വിവിധ
കാ��
കളിെല
റാ�്

നി��ാണം

Pl.D/C3/
16157/
RUSA/

RAM/18

1416/
07.09.2018

(4,28,500)
9,00,000

100/2018
തീയതി:

29.08.2018
8,57,122 29.08.2018

25.04.2019

(�വ ൃ�ി
���ി
യാ�
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നതിന്
സ��

കലാശാല
ൈവസ്

ചാ�സില�
25.04.2019

വെര
അധിക
സമയം

അ�വദി�).
(േനാ�്

ഫയ� �മ
നം 70).

വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല

േടായില�്
(20എ�ം)
നവീകരണ
���ി

Pl.D/C3/21/
Toilets/Pwd/

RUSA

1)367/
28.05.2018

2)1277/
18.08.2018

8,97,011 90/2018 8,97,011 21.03.2018 20.07.2018

വിവിധ
ക�ാ��
കളിെല

എലിേവ��
നി��ാണം

Pl.D/C3
/16158
/RUSA/

ELE/2018

1418/
07.09.2018 1,70,00,000 99/2018 1,69,36,084 29.08.2018 28.01.2019

കാ�
െഷഡ് &
ൈ�വ�
െറ�് �ം

നി��ാണം

PLD/C1
/18405
/RUSA/

CSR&DRR/
Tkra/18

1493/
15.09.2018 42,00,000

105/2018

തീയതി:
14.09.2018

40,41,221 14.09.2018 13.03.2019

മാ�ാ�
പറ�

ക�ാ�സ്
�ന�

Pl.D/E
/17097/
2018

1491/
14.09.2018 65,00,000

104/2018

തീയതി:
12.09.2018

54,29,594 12.09.2018 11.01.2019
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�ാരണ
�വ��ി

നീേലശ�രം
ക�ാ�
സിെല

സൗ�ര�
വ��രണ
�വ��ി

Pl.D/C3
/76/Ren/

PKRMC/18

1396/
03.09.2018 86,34,377

98/2018
തീയതി:

18.08.2018
86,34,377 18.08.2018 17.02.2019

    മരാമ�്  �വ��ി  നി��ഹണ�ിെല  കാല  താമസം  ഒഴിവാ��തി�്  സ��കലാശാല
സ�ീകരി�  �ട�  നടപടിക�െട  വിവര��  ലഭ�മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്
അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.  8/08.11.2019)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  വിവിധ
���ിക� ഒേര സമയം ഒ� ഏജ�സിെയ തെ� ഏ��ി��ം മ�മാണ് നി��ാണം യഥാ സമയം
���ിയാ��തി�്  കാല  താമസം  േനരിടാ��  കാരണെമ�ം  ���ി�െട  �ണനിലവാരം
പരിഗണി�് ഒാഡി�് പരാമ�ശം ഒഴിവാ�ണെമ�മാണ് സ��കലാശാല അറിയി�ി��ത്. ��ത
മ�പടി  ��ികരമ�.  മരാമ�്  �വ��ിക�  കരാ�  �കാരം  അ�വദി�  സമയ�ി��ി�
���ിയാ�ാ�  പ�ം  കരാ�കാരനി�  നി�ം  േകരള  പിഡ�ഡി  മാന��  െസ��  2116.1
�കാര��  നിയമാ��ത  പിഴ  ഈടാേ��താണ്.  േമ�  �വ��ിക�െട  �േരാഗതി  വിവരം
അറിയിേ��താണ്.

ഡി) െമാബിൈലേസഷ� അഡ�ാ�സ് അ�വദി�േ�ാ� കരാ�കാരനി� നി�ം ഇ�കം ടാ�്
ഈടാ�ിയി�.

    ഇ�കം ടാ�് ആ�് 1961, െസ�� 194 സി �കാരം ഒ� �വ��ി നി��ഹി��തിനായി
കരാ�കാ��്  �ക  അ�വദി�േ�ാ�  �ക�െട  2%  വ��  �ക  ആദായ  നി�തി  ഇന�ി�
കരാ�കാരനി�  നി�ം  ഈടാ�ണെമ�്  വ�വ�  െച���്.  എ�ാ�  ക��
സ��കലാശാലയിെല വിവിധ കാ��കളിെല േടായില�് നവീകരണ �വ��ി�ായി 03.08.2018
െല Pl.D/C3/75/RUSA/Ren/TEC/18  നം.  ഉ�ര� �കാരം  ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാേ��്
േകാ�േറ�ീവ്  െസാേസ�ി  ലിമി�ഡിന്  4,95,000/-  �പ  െമാബിൈലേസഷ�  അഡ�ാ�സ്
അ�വദി�േ�ാ� (വൗ�� നം. - 1135/06.08.2018) ആദായ നി�തി �റവ് െച�ി�ിെ��് കാ��.
ഇത്  സം��ി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.  8/08.11.2019)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഇ�കം ടാ�് അ�� പാ��്  ബി�/ൈഫന� ബി�ി� നി�ം റി�വറി
െച��താെണ�് അറിയി�ി��്. ആദായ നി�തി ഈ ടാ�ി ബ�െ�� വ��ിന് ഒ��ിയ വിവരം
അറിയിേ��താണ്.

ഇ) റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി� - റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് സ��കലാശാല
അംഗീകരി�ാെത കരാ� ഏജ�സി �വ��ി ���ിയാ�ി ൈഫന� ബി� സമ��ി�ത്
ച�വി��ം

    മാ�ാ�പറ�  ക�ാ�സിെല  േഹാ��  (Gents&  Ladies)  റി�യ�  �വ��ി�  േവ�ി
15,91,367/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി  �വ��ി  ���ിയാ��തിന്  ULCCS  എ�
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അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ി��. �ട�� �വ��ി ���ിയാ�ി 23,13,442/ �പ�െട

1st  & ൈഫന� ബി�,  ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാേ��്  േകാ�േറ�ീവ്  െസാേസ�ി  ലിമി�ഡ്
11.01.2019  െല  ULCCS/Engg/7384/2018-19  നം.  ക�്  �കാരം  സ��കലാശാല�്
സമ��ി�ി��്.എ�ാ�  േമ�  �വ��ി�ായി  15,91,367  �പ�െട  എ�ിേമ�ാണ്
സ��കലാശാല  അംഗീകരി��ം  28.07.2018  െല  94/2018  നം.  കരാറി�  ഉ�െ���ിയതാ�ം
കാ��ത്.  അംഗീകരി� എ�ിേമ�ി� ��ിേച��േലാ/മാ�േമാ/ഒഴിവാ�േലാ ഉ� പ�ം േകരള
പിഡ�ഡി മാന�� െസ�� 1601.1.6. അ�ശാസി�� �കാര�� ���ി�െട റിൈവ�ഡ്
എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയതായി  കാ��ി�.  റിൈവ�ഡ്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി
സ��കലാശാല�െട അംഗീകാരം വാ�ി�ാെത, 23,13,442/- �പ�െട �വ��ി ���ിയാ�ി
ULCCS  Ltd.  ബി�  സമ��ി�ത്  �മ�കാരമ�.  ഇത്  സം��ി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് ലഭ�മാ�ിയ (ഒാഡി�് ഒ��� നം 6/05.11.2019) മ�പടിയി� 11.01.2019�്
Data for Extra Item സമ��ി�ത് 05.12.2019 െല 2019.730 നം. സി�ഡിേ��് തീ�മാന �കാരം
അംഗീകരി� എ�ാണ് വ��മാ�ിയി��ത്. ��ത മ�പടി ത��ികരമ�. േകരള പി.ഡ�. ഡി.
മാന�� െസ�� 2111 �കാരം അധികാര�� ഉേദ�ാഗ�െ� ���� അ�മതിയി�ാെത അധിക
�വ��ി നി��ഹി��െത�്  വ��മാ�ിയി��്.  േകരള പിഡ�ഡി മാന�ലിെല വ�വ�ക�
പാലി�ാെത�� മരാമ�് �വ��ി�െട നി��ഹണം �മ വി��മാണ്. ഇത് സം��ി� �ട�
നടപടിക��ായി ��ത വിഷയം സ��കലാശാല അധികാരിക�െട ��യി�െ����.

3-11   ക�ർ സർ�കലാശാല ആ�ാന�് �ാപി� േപ�ർ േവസ്�് ഡിേ�ാസർ-
മലീനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിൽ നി�� അ�മതി വാ�ി�ി�,ക�ീഷനി�് ��ായി
കരാ�കാരന് �ക അ�വദി�,നിലവിൽ ഡിേ�ാസർ �വർ�ി�ി��ി�.

ഫയ� നം. : Pl.D/E3/EOI/Waste Disposal/2017
വൗ�� നം. : 3923/30.03.2019
എ�ിേമ�് �ക :4,90,000/-
എ�ിെമ�് �ക :4,80,000/-(5,66,400/- Including Tax)
ഇ� േവായിസ് നം. : STCS-C061/21.01.2019(5,66,400/-)

    ക��  സ��കലാശാല  ആ�ാനെ�  മാലിന�  നി��ാ��ന�ി�േവ�ി  Paper  Waste

Disposer  (INCINERATOR  –  NOWASTE)  �ാപി��തിനായി  4,90,000/-  �പ�െട
എ�ിേമ�്  അംഗീകരി�ക�ം െട�ഡ� �ണി�ക�ം െച�ി��. �ട��്  �റ� �ക ക�ാ�്
െച�  �ീ�  െട�്  േകാ��്  െസാ�ഷ�  ൈ�.ലിമി�ഡ്  എ�  �ാപന�ിന്  െട�ഡ�
അ�വദി�ക�ം  വൗ��  നം.  -  3923/30.03.2019  �കാരം  ടാ�്  കിഴി�്  4,91,693/-�പ  ടി
�ാപന�ിന്  അ�വദി�ക�ം  െച�.  എ�ാ�  എ�ിേമ�്/  െട�ഡ�  െഷഡ�ളിെല  നാലാം
ഇനമായ  േസാ�്  പി�്  നി��ാണം  ���ിയായി�ി�.  �ടാെത  െട�ി�്,  െഡേമാ�േ�ഷ�,
ക�ീഷനി�് എ�ിവ�ം ���ിയായി�ി� (േനാ�് ഫയ� േപജ് നം - 40). അ �് ല��ിലധികം
�പ െചലവഴി�്  നി��ി� േപ�� േവ�്  ഡി�േപാസ� നിലവി� �വ��ി�ി�ാെത കാ��ടി
കിട�ക�ം,  അതിന്  സമീപ�ായി  സ��കലാശാല  േകാ�ൗ�ി��ി�  �റ�ായ  �ല�്
േപ�� േവ�് ��ിയി�് ക�ി�ക�മാണ് െച��ത്.

    Paper Waste Disposer �ാപി��തിന് ��പായി സാധ�ത പഠനം നട�കേയാ, െപാ�ഷ�
ക�േ�ാ� േബാ�ഡി� നി�� േരഖാ�ല�� അ�മതി വാ�കേയാ െച�ി�ി�. ജി�ാ െപാ�ഷ�
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ക�േ�ാ�  േബാ�ഡ്  ക�ീഷണ�മായി  ��ത  കാര�ം  ച��  െച�േ�ാ�  ഇ�സിനേറ��
�ാപി��തിന്  അ�മതിയിെ��ം  േപ��  ബ�ണ�  മാ�െമ  �ാപി�ാ�  പാ��െവ�ം
ആയത്  വാസ�ല�  നി�ം  അകെല  ആയി  �ാപി�ണെമ�ം  അറിയി�തായി
സ��കലാശാല�െട  കറ�േപാ�ഡ�സ്  ഫയലി�  േരഖെ���ിയി��്  (കറ�േപാ�ഡ�സ്
ഫയ� േപജ് നം. - 66 �ത� 70 വെര). എ�ാ� �ീ� െട�് േകാ��് െസാ�ഷ� ൈ�.ലിമി�ഡ്
എ� �ാപനം സ��കലാശാല�്  സമ��ി� ഇ� േവായിസി� (ഇ� േവായിസ്  നം.  -  STCS-
C061/21.01.2019 ) ഇ�സിനേറ�� എ�ാണ് േരഖെ���ിയതായി കാ��ത്.

    സ��കലാശാല  ��തായി  �ാപി�  ഇ�സിനേറ��/േപ��  േവ�്  ഡി�േപാസ�
�വ��ി�ി�ാ� സമീപവാസിക��് ��ി���ാ�െമ� ക�� േകാ��േറഷ� കൗ�സില�െട
അഭി�ായെ� �ട��് ആയത് മാ�ി �ാപി��തിന് സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�െ��ി�ം
ആയത്  നാളി�വെരയായി  മാ�ി  �ാപി�കേയാ  �വ��ി�ി�കേയാ  െച�ി�ി�.  മതിയായ
സാധ�താ  പഠനം  നട�ാെത  ഇ�സിനേറ��/േപ��  േവ�്  ഡി�േപാസ�  �ാപി�താണ്
ഇ�ര�ി�  പരാതി�്  േഹ�വായെത�ം  ഇ�സിനേറ��  �വ��ി�ി�ാ�  പ�ാ�
സാഹചര���ായെത�ം  ഇതി�  നി�ം  വ��മാണ്.  �ടാെത  ഇ�സിനേറ��  മാ�ി
�ാപി�േ�ാ�  ആയത്  മാ�ി  �ാപി��തി��  ��വ�  െചല�ം  സ��കലാശാല
വഹിേ�����്.  ഇത്  സ��കലാശാല�്  അധിക  ബാ��ത�ം  കാരണമാേയ�ാം
(19.022019.െല PLD/E3/EOI/WASTE നം. ക�്).

    എ�ിേമ�്/െട�ഡ� െഷഡ�� �കാര�� ��വ� �വ��ി�ം ���ിയാ�ാെത�ം,  �ീ�
െട�്  േകാ��്  െസാ�ഷ�  ൈ�.ലിമി�ഡ്  അധി�ത�മായി  സ��കലാശാല  ചമ�  108/2018
തീയതി:26.11.2018  നം.  കരാ�  �കാര��  െട�ി�്,  ക�ീഷനി�്  എ�ിവ�ം
���ിയാ�ാെത�ം, െപാ�ഷ� ക�േ�ാ� േബാ�ഡി� നി�� അ�മതി വാ�ി�ാെത�ം ടി
�ാപന�ിന്  �ക അ�വദി�ത്  �മ�കാരമ�.  േമ� കാര�ം  ��ികാണി� ന�കിയ ഒാഡി�്
അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.  11/19.11.2019)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�
സ��കലാശാലയി� �ാപി� ഇ�സിനേറ�റിെന െകമി�� ഫാ�റി�െട �ക�ഴലിെനേപാെല
കാണ�െത� നി��രവാദപരമായ മ�പടിയാണ് ഒാഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി��ത്. �ടാെത ഒാഡി�്
��ി�ാ�ിയ അപാക��െ�ാ�ം തെ� വ�താപരമായി മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�മി�.

    മ�പടി  ��ികരമ�ാതതിനാ�  ഇ�സിനേറ��  �ാപി��തിന്  െചലവഴി�
4,91,693/-�പ�െട  െചലവ്  തട�െ����.  നടപടി  �മ��  പാലി�  മാ�ം  ഇ�രം
�വ��ിക� ���ീകരി��തിന് ഭാവിയി� ��ിേ��താണ്.

3-12   ക�ർ സർവകലാശാല െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല െടലിേഫാൺ കാ�ി�്
���ി നിർ�ഹണ�ിെല വിവിധ അപാക�ൾ

ഫയ� നം. : Pl.D/B3/EPABX/2011
വൗ�� നം. : 3541/16.03.2019
എ�ിേമ�് �ക :2,80,147/-
ബി� നം. :K8500005/21.01.2019(ITI LIMITED)

    ക�� സ��കലാശാല താവ�ര ക�ാ�സി� �വ��ി�� െസ��� ൈല�റി
െക�ിട�ിെല െടലിേഫാ� കാ�ി�് ���ി�ായി െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ്, െകാ�ി സമ��ി�
2,80,147/- �പ�െട എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ക�ം ���ി ���ീകരി�തിെ�
അടി�ാന�ി� വൗ�� നം. 3541/16.03.2019 �കാരം 2,70,651/- �പ ��ത �ാപന�ിന്
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ടാ�് കിഴി�് അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. ഇത് സം��ി� ഫയ� പരിേശാധി�തി� താെഴ
പറ�� അപാക�� കാ��.

എ). �ാ���ിെല വ�വ�ക� പാലി�ി�.

    30.10.2018  െല  േനാ�്  ഫയ�  (ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.)  ഖ�ിക  നം.26  �കാരം  േമ�
���ി�ായി  2,80,147/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്  സ��കലാശാല  ൈവ�ചാ�സല�
അംഗീകരി�ക�ം,  െഎ.ടി.െഎ.  ലിമി�ഡ്  എ�  �ാപന�ിന്  വ��്  ഒാ�ഡ�  ന��ക�ം
െച�ി�� (30.10.2018െല PLD/B3/EPABX/2011 നം. ക�്). 1998 െല ക�� സ��കലാശാല
�ാ���്  ചാ���  2,  5B(3)  �കാരം  2,50,000/-  വെര��  ���ി/റി�യ�  ���ി  മാ�േമ
ൈവ�ചാ�സല� അംഗീകാരം ന���തിന് വ�വ� െച�ി��. എ�ാ� േമ� ഉ�ര� �കാരം
2,80,147/-  �പ�െട  ���ി�ാണ്  ൈവ�ചാ�സല�  അ�മതി  ന�കിയിരി��ത്  .��ത
�വ��ി�് സി�ഡിേ��ിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ബി) പി.ഡ�.ഡി. മാന�� �കാര�� കരാ� ചമ�ി�.

    30.10.2018 െല PLD/B3/EPABX/2011 നം. ക�് �കാരം െസ��� ൈല�റി െക�ിട�ിെല
െടലേഫാ� കാ�ി�് ���ി നി��ഹി��തിന് െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന്
വ��്  ഒാ�ഡ�  ന�കിയി��.  ��ത  ക�ി�  കരാ�  ചമ��തിനായി  നടപടിക�  ഉട�
സ�ീകരി�ണെമ�് വ��മാ�ിയി��. എ�ാ� ഇ�ര�ി� ഒ� കരാ� ചമ�തിെ� വിവര��
ഫയലി� ലഭ�മ�. െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് വ��് ഒാ�ഡ� ന�കിയ േശഷം
പി.ഡ�.ഡി.  മാന��  2012,  െസ��  2010  �കാര��  കരാ�  ചമ�ാ�തിെ�  കാരണം
വ��മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ന�കിയ  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്
ഒ��� നം. 13/25.11.2019) സ��കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ത ൃ�ികരമ�.കരാ�കാര�മായി
കരാ�  ചമ�ാെത  �വ��ി  നി��ഹി�ാ�  അ�മതി  ന���ത്  കരാ�  �വ��ിയി�
സംഭവിേ��ാ��  വീ�കളിേ��  കരാ�കാര�  ഉ�രവാദിയ�ാ�  സാഹചര���ാ�ക�ം
സ��കലാശാല�് അധിക സാ��ീക ബാ��ത�് കാരണമാ�ക�ം െച��. മരാമ�് ച���
പാലി�മാ�ം മരാമ�് �വ��ിക� നി��ഹി��തി�് ഭാവിയി� ��ിേ��താണ്.

സി) ഡിൈസ� & േ�ായി�് ത�ാറാ�ിയി�

െസ��� ൈല�റി െക�ിട�ിെല െടലേഫാ� കാ�ി�് ���ി�െട ഡിൈസ� & േ�ായി�്
െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം സ��കലാശാല�് സമ��ി�കേയാ, ആയത് �മത��
ഉേദ�ാഗ�� അംഗീകാരം ന�കിയതാേയാ കാ��ി�. ഡിൈസ� & േ�ായി�് സമ��ി�ാെത
െടലേഫാ� കാ�ി�് ���ി�ായി െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം സമ��ി� എ�ിേമ�്
(27.09.2018 െല ITI/ROBG/AOK/EPABX/Cabling  നം.  ക�് �കാരം  െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ്
സമ��ി�  എ�ിേമ�്)  അംഗീകരി�്  ടി  �ാപന�ിെന  �വ��ി  ഏ��ി�ത്  മരാമ�്
ച��ളിെല വ�വ�ക��് വി��മാണ്.(പി.ഡ�.ഡി മാന�� 2012, െസ�� 2102.2)

ഡി)  �മത�� ഉേദ�ാഗ�� ���ി�െട  അളവ്  നി��യി�ാെത കരാ�കാരന്  �ക
അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ി�  25  ഒാളം  �തിയ  െടലിേഫാ�  കണ��ക�
ന���തിനാവശ�മായ ഉപകരണ�� വിതരണം െച��തി�ായി െഎ.ടി.െഎ. ലിമി�ഡ് എ�

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

111 of 210 30/09/20, 10:36 AM



�ാപന�ിന് ക�യ�ണെമ� െടലിേഫാ� ഒാ�േറ��െട അേപ�െയ �ട��് (േനാ�് ഫയ�
ഖ�ിക  നം.  231  to  235)  ��ത  �ാപന�ിന്  ക�യ�ക�ം  ഇതിെന  �ട��്  30
െടലിേഫാ�  കണ��ക�  �ാപി��തി��  േക�ി�്  ���ി�െട�ം  30  െടലിേഫാ�
െസ�ിെ��ം (Push Button telephone, Panasonic, Model : KX-TS400SX) വില ഉ�െ�െട���
എ�ിേമ�് ടി  �ാപനം ലഭ�മാ�ക�ം ആയത്  സ��കലാശാല അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��.
�ട��് 30 െടലിേഫാ� കണ��ക� �ാപി�തിെ� ബി� (30 െടലിേഫാ� െസ�് ഉ�െ�െട)
സമ��ി�ക�ം വൗ�� നം.  3541/16.03.2019 �കാരം 2,70,651/-  �പ (ടാ�്  കിഴി�്)  ��ത
�ാപന�ിന് അ�വദി�ക�ം െച�.

    െഎ. ടി. െഎ. ലിമി�ഡി� നി�ം ലഭ�മായ െടലിേഫാ� െസ�ി� 14 എ�ം മാ�േമ (4 എ�ം
റിസ��് ഡയര�േറ�ി� �ാപി�ത് ഉ�െ�െട) െസ��� ൈല�റി െക�ിട�ി� �ാപി�ി��
എ�് ഇത് സം��ി� ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം വ��മായി��് (ഡിഡിഎഫ്എസ് േനാ�്
ഫയ�  ഖ�ിക  നം.  39).�ടാെത  30  െടലിേഫാ�  കണ�നാ��  ���ി  ���ീകരി�ത്
സംബ�ി�് ഓഡി�് ��ാെക വ��മാ�ാ� െടലിേഫാ� ഒാ�േറ��� സാധി�ി�മി�. എ�ാ�
30  െടലിേഫാ�  കണ��  (െടലിേഫാ�  െസ�്  ഉ�െ�െട)  �ാപി��തി��  കാ�ി�്
���ി�െട  �ക  (supply  of  materials  +  labour  charge)  യാണ്  സ��കലാശാല  ടി
�ാപന�ിന്  അ�വദി�ിരി��ത്.  െടലിേഫാ�  കാ�ി�്  ���ി�െട  അളവ്  നി��യം
�മത��  ഉേദ�ാഗ��  നി��ഹി�ാ�തിനാ�  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ിെല
െടലിേഫാ� കാ�ി�് ���ി ���ീകരണം സം��ി�് അവ��ത നിലനി���.

    േമ�  കാര��ി�  സ��കാലാശാല  അധി�ത�െട  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താെണ�്
കാണി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.  13/25.11.2019)
സ��കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ി�  �ാപി�ി��
14െടലിേഫാ�  െസ�്  കഴി�്  ബാ�ി��ത്  സ��കലാശാല  ഭരണ  വിഭാഗ�ി�
ഉപേയാഗി��െവ�ാണ് അറിയി�ി��ത്.

    പി.ഡ�.ഡി. മാന�� 2012, െസ�� 2109 �കാരം ഒാവ�സീയ�/എ�ിനീയ� െമഷ�െമ�്/
െച�് െമഷ�െമ�് നി��ഹി�തിന് േശഷം മാ�െമ കരാ�കാരന് ���ി�െട �ക അ�വദി�ാ�
എ�് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാ� െഎ. ടി. െഎ. ലിമി�ഡ് സമ��ി� 2,80,147/- �പ�െട ബി�
(ബി�  നം.  K8500005  Dtd  21.01.2019),  സ��കലാശാല െഡവല�്െമ�്  ഒാഫീസ�  ബി�ി�
സാ��െ���ിയതിെ�  അടി�ാന�ിലാണ്  അ�വദി�ിരി��ത്.  മരാമ�്  നിയമ���്
വി��മായി ഇ�ര�ി� �ക അ�വദി�ത് �മ �കാരമ�.

    ��ത്  െടലേഫാ�  കണ��  �ാപി��തി��  വയറി�്  സംവിധാനം  ഉ�െ�െട
എ�ിേമ�ി�  �തിപാദി�ിരി��  എ�ാ  �വ��ി�ം  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ി�
���ിയായി��്  എ�ത്  �മത��  ഉേദ�ാഗ�െനെകാ�്  പരിേശാധി�ി�്
ഉറ�വ���തി�് സ��കലാശാലാ അധി�ത�െട �� �ണി��.

3-13   ക�ർ സർ�കലാശാല അ�ാദമിക് സ്�ാഫ് േകാളജിൽ �ാപി� പാ��ർ എലിേവ�ർ
ൈലസൻസി�ാെത �വർ�ി�ി��ത് ��തരമായ �ത� വിേലാപം
ഫയ� നം.- Pl.D/E2/ASC/GH/Lift (vol ii)
വൗ�� നം. 1) 2447/15.12.2018(1,23,900/-)

2) 3906/30.03.2019(1,32,573)
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ഇ� േവായിസ് നം. 1) KL 1036002291/17.07.2018(1,23,900)
2) KL 1036003871/20.03.2019(1,32,573)

    ക��  സ��കലാശാല  ഇ�പത്  ല��ിലധികം  �പ  െചലവഴി�്  2015  വ�ഷം  �ത�
അ�ാദമിക്  �ാഫ്  േകാളജി�  �വ��ി�ി�്  വ��  പാ� ��  എലിേവ�റിെ�  ആന��
െമയി�ന�സ്  നി��ഹി��തിന്  േവ�ി,  ൈതസ���്  എലിേവ��  (ഇ��)  ലിമി�ഡ്  എ�
�ാപന�ിെന തിരെ���ക�ം 2018 വ�ഷ�ിെല ആന�� െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�ിനായി
1,21,800 �പ�ം(ടാ�്  കിഴി�്),  2019 വ�ഷ�ിെല ആന�� െമയി�ന�സ്  േകാ��ാ�ിനായി
1,30,326  �പ�ം(ടാ�്  കിഴി�്)  ഉ�െ�െട  ആെക  2,52,126/-  �പ  2018-19  സാ��ിക
വ�ഷ�ി�  ടി  �ാപന�ിന്  അ�വദി�ി��.  ഇത്  സംബ�ി�  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�
താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.

എ) ൈലസ�സി�ാെത പാ� �� എലേവ�� �വ��ി�ി��.

പാ� �� എലിേവ�� /ലി�് �വ��ി�ി��തി�� േകരള ലി�് & എ�േലേ��സ് �� 2012
െല �� 4 �കാര�� ൈലസ�സ് സ��കലാശാ�് ഇ�വെര ലഭി�തായി കാ��ി�. േകരള ലി�്
& എ�േലേ��സ് �� 2012 െല �� 3 �കാരം, ഇല�ി�� ഇ��െപ��, ഡി�ാ��്െമ�് ഒാഫ്
ഇല�ി��  ഇ��േ��്,  ലി�്  �ാപി��തിന്  മാ�മായാണ്  ഒ�  വ�ഷ  കാലേ���
അ�മതി  സ��കലാശാല�്  ന�കിയത്.(Permission  for  Erection  of  one  number  passenger
elevator lift). ൈലസ�സ് ലഭ�മാ�ാെത ലി�് �വ��ി�ി��െത�്, ലി�് �ാപി��തി�
അ�മതി  ന�കിയ  ഇല�ി��  ഇ��െപ��െട  12.10.2015  െല  B2-2374/2015/EIN  നം.
ക�ി�  വ��മാ�ിയി��.  എ�ാ�  ൈലസ�സി�ാെതയാണ്  2016  �ത�  ലി�്
�വ��ി�ി�െകാ�ിരി��ത്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  �വ��ന  അ�മതി
വാ�ാെത ലി�് �വ��ി�ി��ത് സ��കലാശാല അധിക ൃത�െട ��തര വീ�യായി ഒാഡി�്
വിലയി���.

ബി)  �വ��നാ�മതിയി�ാ�  പാ� ��  എലേവ�റിന്  ആന��  െമയി�ന�സ്
േകാ��ാ�് ഇന�ി� �ക െചലവഴി�ത്.

    ക�� സ��കലാശാല അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാളജി� �ാപി� പാ� �� എലിേവ��/ലി�്
�വ��ി�ി��തി��  ൈലസ�സ്  േമ�  കാണി�  �കാരം  ഇ�വെര  ലഭി�ി�ി�.എ�ാ�
�വ��നാ�മതിയി�ാ�  പാ� ��  എലിേവ��/ലി�്  ന്  എ.എം.സി  ഇന�ി�  2018-19
സാ��ീക വ�ഷ�ി� 2,56,473/- �പ (ടാ�് ഉ�െ�െട) െചലവഴി�ി��്. �വ��ി�ി�ാ�
അ�മതിയി�ാ� ലി�ിന് ആന�� െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�് ഇന�ി� �ക െചലവഴി�ത് �മ
�കാരമ�.
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സി) ��കാല �ാബല��ി� ആന�� െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�ിേല�െ��തിെ� െചലവ്
അംഗീകരി��ി�.

    അ�ാദമിക്  �ാഫ്  േകാളജി� �ാപി� പാ� �� എലേവ�റിെ� ആന�� െമയി�ന�സ്
േകാ��ാ�ി�  (എ.എം.സി)  േവ�ി  ൈതസ���്  എലേവ��  (ഇ��)  ലിമി�ഡ്  എ�
�ാപന�മായി  സ��കലാശാല  ചമ�  കരാ�19.10.2017  തീയതിയി�  അവസാനി�ി��.2018
െമയ്  മാസ�ി�  ലി�്  �വ��ന�മമ�ാതായേ�ാ�  റി�യറിനായി  ക�നിെയ
സമീപി�േ�ാഴാണ്  എ�ിെമ�്  �തി�ിയി�  എ�  കാര�ം  ക�നി  വ��മാ�ിയ�ം
സ��കലാശാല�് േബാ��െ���ം. ��ത റി�യ� �വ��ി�് ആവശ�മായ െചലവ് �ക�െട
വിവര��  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  �ട��്  16.11.2018  തീയതി  വെര  എ.എം.സി.  ���ാെത
01.01.2018 �ത� ��കാല �ാബല�ം ന�കി 2018 വ�ഷ�ിെല എ.എം.സി.�ായി (01.01.2018
�ത� 31.12.2018 വെര �� കാലേ��്), ൈതസ���് എലിേവ�� (ഇ��) ലിമി�ഡ് എ�
�ാപന�മായി  16.11.2018  തീയതിയി�  കരാ�  ചമ�ക�ം  വൗ��  നം-  2447/15.12.2018
�കാരം 1,21,800 �പ (നി�തി കിഴി�്)  എ.എം.സി. ചാ�ജ് ഇന�ി� ��ത �ാപന�ിന്
അ�വദി�ക�മാണ്  െച�ത്.  2018  വ�ഷ�ി�  ക�നി  നി��ഹി�  റി�യ�  �വ��ി�െട
വിവര�� (സ��ീസ്  റിേ�ാ��്)  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  16.11.2018  തീ�തിയി�  സ��കലാശാല
ൈവസ് ചാ�സില� കരാറിേല�െ���തിന്  അ�ിമ അ�മതി ന�കിയതിന്  േശഷം മാ�മാണ്
േമ�  കരാ�  ഒൗേദ�ാഗികമായി  �ാബല��ി�  വ��ത്.  േമ�  ക�നി�മായി  എ.എം.സി.
യിേല�െ��ത്  16.11.2018  തീയതിയി�  മാ�മായതിനാ�  16.11.2018  �ത�  31.12.2018
വെര��  കാലയളവി�  മാ�േമ  സ��കലാശാല�്  നിയമാ��തമായി  േമ�  �ാപന�ിെ�
േസവനം  ലഭി�ക��.  ര�  മാസ�ി�  �റ�  കാലയളവി�  മാ�ം  (16.11.2018  �ത�
31.12.2018  വെര)  ലഭ�മാ��  സൗജന�  ലി�്  പരിപാലനം/േക�പാ�  തീ��ലിന്  ��കാല
�ാബല��ി� ഒ� വ�ഷേ��� (01.01.2018 �ത� 31.12.2018 വെര) ആന�� െമയി�ന�സ്
കരാറിേല�െ��ത്  ഒാഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  ഈ  �വ��ി  സ��കലാശാല�്  അ��  ഒ�
വ�ഷേ��  (01.01.2019  �ത�  31.12.2019  വെര)  വീ�ം  കരാ�  ചമ��തി�ം  �ക
െചലവഴി��തി�ം സാഹചര���ാ�ി. ��ത കരാറിെല അപാകം സ��കലാശാല ഫിനാ�സ്
വിഭാഗം ��ി�ാ�ിയി�ം (േനാ�് ഫയ� സീ.നം. 254 തീയതി 10.10.2018) സ��കലാശാല ഭരണ
വിഭാഗം കരാ�മായി �േ�ാ� േപാ�ക�ം ��കാല �ാബല��ി� കരാ� ചമ�ക�മാണ് െച�ത്.

    േമ�  കാര���  ��ി�ാ�ി  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.
12/22.11.2019)  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി  ��ികരമ�.  ��കാല �ാബല��ി� ഒ� വ�ഷേ���
(01.01.2018  �ത�  31.12.2018  വെര)  ആന��  െമയി�ന�സ്  കരാറിേല�െ��ത്  �മ
�കാരമ�ാതതിനാ�  എ.എം.സി.  ഇന�ി�  െചലവഴി�  1,03,250/-  �പ  (10മാസേ���
�കകണ�ാ�ിയത്)  നിരാകരി��.  �വ��ി�ി�ാ�  അ�മതിയി�ാ�  ലി�ിന്  ആന��
െമയി�ന�സ്  േകാ��ാ�്  ഇന�ി� �ക െചലവഴി�ത്  �മ�കാരമ�ാതതിനാ� 2018-2019
വ�ഷ�ിേല��  എ.എം.സി.  ഇന�ി�  െചലവഴി�  1,53,223  �പ  തട�െ����.
വ�വ�ക�  പാലി�  മാ�ം  കരാ�  നടപടിക�  നി��ഹി��തിന്  ഭാവിയിയി�
��ിേ��താണ്.
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3-14   കിഫ്ബി�െട വിശദ പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ��തിനായി കൺസൾ�ൻസി ഫീസ്
നിർ�യി�തിന് ആധികാരികതയി�,സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത പ�തി വിഹിത�ിൽ നി�ം
19,50,000/- �പ അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.
ഫയ� നം-Pl.D/C1/KIFB/2017

വൗ�� നം./ഡിഡിനം.-1)ഡിഡിനം. 391837/01.11.2017 (10,00,000)

2)വൗ�� നം. 701/03.07.2018(19,50,000)

എ�ിെമ�് �ക -25,00,000 + GST

െചലവഴി� �ക - 25,00,000 + 4,50,000 =29,50,000/-

ഇ�േവായിസ് നം-652/2017-18 തീ 31.03.2018

    കി�ബി�െട കീഴി� ക�� സ��കലാശാല�െട വിവിധ ക�ാ��കളി� വികസന പ�തിക�
നട�ിലാ��തി�� െ�ാജ�്  മാേന�െമ�്  �ണി�ായി 12.05.2017 െല Pl.D/C1/KIIFB/2017
ന�� ഉ�ര� �കാരം കി�്േകാെയ (Kerala Industrial & Technical Consultancy Organisation)
നിയമി�ി��. �ട��് വിശദ പ�തി റിേ�ാ��് (DPR) ത�ാറാ��തിനായി KITCO Ltd. മായി
സ��കലാശാല  കരാറിേല�െ��ി��.  ��ത  കരാ�  �കാരം  വിശദ  പ�തി  റിേ�ാ��്
ത�ാറാ��തിന്  25,00,000 + GST കി�്േകാ�്  അ�വദി��താെണ�ം വ��മാ�ിയി��.
03.04.2018 െല 041:DP-902:RE:2018 ന�� ക�് �കാരം വിശദ പ�തി റിേ�ാ��്  കി�്േകാ
സ��കലാശാല�്  സമ��ി�ക�ം  ആയതിെ�  അടി�ാന�ി�  ഇ�കം  ടാ�്  കിഴി�്
27,00,000/- �പ കി�്േകാ�് അ�വദി�ക�ം െച� (Pl.D/C1/KIFB/2017 തീയതി: 05.06.2018
നം. ഉ�രവ്)

    കി�്േകാെയ െ�ാജ�് ക�സ���ായി നിയമി� 06.07.2017 െല ജി.ഒ.(ആ�.ടി) 1278/2017/
ഹ.എഡ�. ന�� ഉ�രവി� ജി.ഒ.(പി.) 61/2017 തീ 09.05.2017, ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 315/2016
ഫി�  തീയതി:08.08.2016  എ�ീ  ഉ�ര�കളിെല  വ�വ�ക�  പാലി�ണെമ�്  വ�വ�
െച���്.  ജി.ഒ.(പി.)  61/2017  തീ  09.05.2017  ന��  ഉ�രവി�  െസേ�ജ്  ചാ�ജ്
അ�വദിേ�� നിര�് സം��ി�് �വ��ി�െട തരമ�സരി�് (Building, Land Development
etc.)  ഇനം  തിരി�്  (100cr-250cr  ��  �വ��ിക��്  0.75%  �ത�  3.5%  വെര)
വ��മാ�ിയി��്. ഈ നിര�് അ�വദിേ��ത് �ാനി�്, ഡിൈസനി�്, െട�ഡറി�്, ���
ൈവസി�്  &ഹാ�ഡി�്  ഒാവ�  എ�ിവ  ഉ�െ�െട��  �വ��ിക��ാെണ�ം  ��ത
ഉ�രവി�  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ�  കി�്േകാ�്  വിശദ  പ�തി  റിേ�ാ��്
(DPR)ത�ാറാ��തി�  മാ�മായി  ക�സ���സി  ഫീസ്  അ�വദി�തിെ�  അടി�ാനം
വ��മ�. �ടാെത 12-05-2017 െല PLD/C1/KIIFB/2017 ന�� സ�വകലാശാല ഉ�രവി� 250
േകാടി�െട  വികസന  പ�തിയാണ്  കി�ബി�െട  ധനസഹായേ�ാ��ടി  സ�വകലാശാലയി�
നട�ിലാ�ാ�  സി�ഡിേ��്  അംഗീകാരം  ന�കിയതായി  വ��മാ�ിയി��ത്.  എ�ാ�
17.01.2019  െല  G.O.(M.S.)  No.7/2019/HEDN  ന��  ക�ി�  കി�്േകാ  സമ��ി�  ക��
സ�വകലാശാല�െട  207.82  േകാടി�െട  വികസന  പ�തി�േവ�ി  150  േകാടി
അ�വദി��തായാണ് വ��മാ�ിയി��ത്. ആയതിനാ� ക�സ���സി ഫീസ് നി�യി�ത്
ഏത് എ�ിേമ�് �ക�െട അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മ�.

    16.06.2017 െല ജി.ഒ.(എം.എസ്) 1131/2017/H.Edn. നം. സ��ാ� ഉ�രവി� മാ�� �ാ� &
ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തി�ായി ഒ� േകാളജിന്  4  ല�ം �പ നിര�ി� അ�വദി�ാെമ�്
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വ�വ� െച�ി��്. എ�ാ� സ��കലാശാല�െട കാര��ി� ഡിപിആ� ത�ാറാ��തി�ായി
അ�വദി�ാ��  �ക  സം��ി�്  ��ത  ഉ�രവി�  വ��മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�
ക�സ���സി ഫീസ് നി�യി�തിെ� ആധികാരികത വ��മാ�െ��ി�.

    2018-19  വ�ഷ�ിെല  സം�ാന  പ�തി  വിഹിത�ി�  നി�മാണ്(MH-31-431-714)
ക�സ���സി  ഫീസിന�ിെല  19,50,000/-  �പ�െട  െചലവ്  സ��കലാശാല
നി��ഹി�ിരി��ത്.  എ�ാ�  സം�ാന  പ�തി  വിഹിത�ി�  നി�ം  ഈയിന�ി�  �ക
െചലവഴി��തി�് സ��ാരി� നി�ം അ�മതി ലഭ�മായി�ി�. 2018-19 വ�ഷ�ിെല ബജ�ി�,
ക�സ���സി  ഫീസ്  െചലവി�ളള  �ക  വകയി��ിയി�െ��ി�  അതിെ�  വിവര��ം
2018-19  വ�ഷ�ിെല സം�ാന പ�തി  വിഹിത�ി� നി�ം നി�്  ക�സ���സി ഫീസ്
അ�വദി��തിന്  സ��ാരി�  നി�  അ�മതി  ലഭ�മായി�െ��ി�  ആയതിെ�  വിവര��ം
ലഭ�മാേ��താെണ�്  കാണി�  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.
18/30.12.2019)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  സം�ാന  പ�തി  വിഹിത�ി�  നി�ം  ത�കാലം
െചലവഴി�് സ��ാരിെ� അ�മതി�് വിേധയമായി പി�ീട് വകമാ�ി എ��ാെമ� സി�ഡിേ��്
തീ�മാനി�തിെ�  (Syndicate  Resolution  2017.511)  അടി�ാന�ിലാണ്  ഇ�ര�ി�  �ക
െചലവഴി���െത�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  സ��ാരിെ�  അ�മതിയി�ാെത  2018-19  െല
സം�ാന  പ�തി  വിഹിത�ി�  നി�ം  �ക  െചലവഴി�  സ��കലാശാല�െട  നടപടി
�മ�കാരമ�. ��ത കാര��ി� സ��ാരിെ� അ�മതി ഉട� ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

    കി�ബിയി�  നി�ം  സ�വകലാശാല�്  ഇ�വെരയായി  അ�വദി�  ഫ�ിെ��ം  കി�ബി
ഫ�്  വിനിേയാഗി�്  സ�വകലാശാല  നട�ിലാ�ിയ  െ�ാജ�ക�െട�ം  വിശദാംശ��
ലഭ�മാേ��താെണ�്  കാണി�  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.
18/30.12.2019)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  കി�ബി  പ�തി�െട  �പേരഖ  ത�ാറാ�ി
വ��േത��  എ�ാണ്  സ��കലാശാല  അറിയി�ി��ത്  .  കി�ബി  പ�തി�െട  �പേരഖ
ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസം, പ�തി �കാരം സ��കലാശാല�് ലഭിേ�� ഫ�് സ��ാ�
അ�വദി��തി�് തട�മാകാതിരി�ാ� സ��കലാശാല അധികാരിക� ��ിേ��താണ്.

    ക�സ���സി  ഫീസായി  കി�്േകാ�്  അ�വദി��തി��  സ��ാ�  അ�മതി/
ഉ�ര�ക�െട  അഭാവ�ി�ം,ഇത്  സം��ി�്  വ�നി�മായ  മ�പടി  സ��കലാശാല
ലഭ�മാ�ാതതിനാ�ം  ക�സ���സി  ഫീസിന�ി�  2018-19  വ�ഷ�ി�  െചലവഴി�
19,50,000/- �പ തട��ി� െവ��. േമ� കാണി� അപാക�� ഭാവിയി� ഒഴിവാ��തിന്
��ിേ��താണ്.

3-15   ഹിസ്�റി മ�സിയം അ�മിനിയം പാർ�ീഷൻ ���ി - വിവിധ അപാക�ൾ
ഫയ� നം. : Pl.D/E2/6492/Dept.of History & Heritage studies/2016
വൗ�� നം. : 1049/28.07.2018
എ�ിേമ�് �ക :7,61,642/-
എ�ിെമ�് �ക :7,61,642/

മാ�ാ�പറ� കാ�സിെല ഹി�റി  ഡി�ാ��്െമ�്  മ�സിയ�ിെ� അ�മിനിയം  പാ��ീഷ�
�വ��ി�ായി  19.04.2016  െല  ASBU/4.02(43)/2016-17/17  നം.  ക�  �കാരം  �ീ�
ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് (SILK, അഴീ��) സമ��ി� 7,61,642/- �പ �െട എ�ിേമ�ിന്
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16.06.2016  െല  PLD/E2/6492/Dept/Hist  Heritage  Studies/2016നം.  ഉ�ര�  �കാരം
സ��കലാശാല ഭരണാ�മതി ന�കിയി��. ഇതിെ� അടി�ാന�ി� 24.06.2016 തീയതിയി�
SILK  അധി�ത�മായി  സ��കലാശാല  കരാ�  ചമ�ക�ം  12.07.2016  െല  PLD/E2
/6492/Dept/Hist Heritage Studies/2016 നം. സ��കലാശാല ഉ�ര� �കാരം 3,80,821/- �പ
െമാബിൈലേസഷ� അ ഡ�ാ�സായി SILK �് അ�വദി�ക�ം െച�.

    04.04.2017  െല  ASBU/4.02(43)/2017-18/02നം.  ക�  �കാരം  8,11,007/-  �പ�െട
(7,61,642(���ി �ല�ം) +49,365(ടാ�്)) �വ��ി ബി� �ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്
സ��കലാശാല�് സമ��ി�. �ട��് SILK അധി�ത� സ��കലാശാല�് അയ� 08.11.2017 െല
ASBU/4.02(43)/2017-18/209  നം.  ക�ി�  പാ��ീഷ�  �വ��ിേയാട�ബ�ി�്  1,83,048/-
�പ�െട  അധിക  �വ��ി  െച�ി�െ��ം  ആയതിന്  വ��്  ഒാ�ഡ�  അ�വദി�ണെമ�ം
അേപ�ി�ി��.  സ��കലാശാല സി�ഡിേ��ിെ� 09.02.2018  െല  2018.099  നം  തീ�മാന
�കാരം  സ��കലാശാല�െട  അ�മതിയി�ാെത  നട�ിയ  1,83,048/-  �പ�െട  അധിക
���ി�്  അംഗീകാരം  ന��ക��ായി.  08.12.2017  െല  ASBU/4.02(43)/2017-18/02  നം.
ക�്  �കാരം  അധിക  ���ി  ഉ�െ���ി  9,44,690/-  �പ�െട  �വ��ി  ബി�  �ീ�
ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള  ലിമി�ഡ്  സ��കലാശാല�്  സമ��ി�.  ക��  സ��കലാശാല�െട
05.07.2018 െല PLD/E2/6492/Dept/Hist  Heritage  Studies/2016  നം ഉ�ര� �കാരം,  SILK
സമ��ി�  9,44,690/-  �പ�െട  ���ി  ബി�  സ��കലാശാല  അംഗീകരി�ക�ം
െമാബിൈലേസഷ� അ ഡ�ാ�സായി ന�കിയ 3,80,821/- �പ കിഴി�് �വ��ി ���ിയാ�ാ�
ൈവകിയതി��  5,000  �പ  പിഴ�ം  IT,  VAT,  LWF  ഇന�ി�  58,512/-  �പ�ം
ഈടാ�ിയതി�േശഷം  വൗ��  നം.  -  1049/28.07.2018  �കാരം  5,00,357/-  �പ  േമ�
ഉ�രവിെ�  അടി�ാന�ി�  SILK  ന്  അ�വദി�ക�ം  െച�.  ഇത്  സം��ി�  ഫയ�
പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട െകാ���.

എ). അംഗീകരി� എ�ിേമ�ിെല �കേയ�ാ� ��ത� �ക കരാ�കാരന് അ�വദി�

    �ീ�  ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള  ലിമി�ഡ്  (SILK,അഴീ��)  സമ��ി�  7,61,642/-�പ  �െട
എ�ിേമ�്  സ��കലാശാല  അംഗീകരി�്  ഭരണാ�മതി  ന�കിയതിന്  േശഷം  ���ി
���ീകരി�്  7,61,642/-�പ  �െട  ���ി  ബി�  (ടാ�്  ഒഴിെക)�ീ�  ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള
ലിമി�ഡ്  ക��  സ��കലാശാല�്  സമ��ി�ി��.  എ�ാ�  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�ടാ��ം
സ��കലാശാല ഭരണാ�മതി ന�കാ��മായ 1,83,048/- �പ�െട അധിക ���ി�െട ബി�
�ീ�  ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള  ലിമി�ഡ്,  ക��  സ��കലാശാല�്  പി�ീട്  സമ��ി�ക�ം,
സ��കലാശാല  സി�ഡിേ��ിെ�  09.02.2018  െല  2018.099  നം.  തീ�മാന  �കാരം
സ��കലാശാല�െട  അ�മതിയി�ാെത  നട�ിയ  1,83,048/-  �പ�െട  അധിക  ���ി�്
അംഗീകാരം  ന��ക�ം  ടാ�്  കിഴി�്  ആെക  8,81,178/-�പ  (3,80,821+5,00,357)
അ�വദി�ക�ം  െച�.  എ�ാ�  24.06.2016  തീയതിയി�  SILK  അധി�ത�മായി
സ��കലാശാല ചമ� കരാറി� സ��കലാശാല അംഗീകരി� എസ�ിേമ�് �ക മാ�േമ അ�വദി�
എ�് വ��മാ�ിയി��് (Serial no. 3 of agreement). �ടാെത അ�വദി�� �കയി� നി�ം
നിയമാ��തമായ കിഴി�ക� കഴി�് മാ�േമ �ക അ�വദി� എ�ം വ��മാ�ിയി��് (Serial
no. 9 of agreement). ആയ� �കാരം സ��കലാശാല SILK�് അ�വദിേ�� �ക�െട വിവരം
�വെട െകാ���.

ആെക ���ി �ല�ം : 7,05,223.64
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െസേ�ജ് ചാ�ജ് @ 8% :56,417.891
ആെക :7,61,641.53 (rounded to 7,61,642)
    (-) IT @ 2 % :15,232.84 (2% of 7,61,642)
    (-) VAT @ 4 % :28,208.94 (4 % of 7,05,223.64)
    (-) LWF @ 1% :7,052.23 (1 % of 7,05,223.64)
ആെക അ�വദി�ാ�� �ക :7,11,147.99

:

    എ�ാ�  7,11,147.99/-  �പ  അ�വദി��തിന്  പകരം  അധിക  �വ��ി�െട  െചലവ്
(1,83,048) �ടി കണ�ിെല��് 8,81,178/-�പ യാണ് SILK ന് അ�വദി�ി��ത്. റിൈവ�ഡ്
എ�ിേമ�് സമ��ി�ാെത�ം സ�വകലാശാല�െട ���� അ�മതിയി�ാെത�ം അധിക ���ി
നട�ക�ം േമ� കാണി� �കാരം കരാ� �കേയ�ാ� അധികമായി �ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള
ലിമി�ഡ് (SILK, അഴീ��) ന് �ക അ�വദി�ത് േകരള പിഡ�ഡി മാന�� െസ�� 2111െല
വ�വ�ക�െട  ലംഘനമാണ്.  ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്
ഒ��� നം.  9/18.11.2019)  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ൈവസ് ചാ�സല�െട നി�േ�ശ �കാരം
ചില ���ിക� ഈ ഏജ�സി വഴി േനരി�്  നി��ഹി�തിനാ� അ� �ടി ഉ�െ���ി ബി�
സമ��ി�തി�ാലാണ് ഇ�ര�ി� സംഭവി�ത്  എ�ാണ് വ��മാ�ിയി��ത് ��ത മ�പടി
��ികരമ�.സ��കലാശാല�െട ���� അ�മതിയി�ാെത നട�ിയ 1,83,048/- �പ�െട അധിക
�വ��ി�് സ��കലാശാല ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി�ത് �മ�കാരമ�.

ബി). െമഷ�െമ�് ��ി� േരഖെ���ിയ �വ��ി �ല�േ��ാ� ��ത� �ക അ�വദി�

ഐ�ം നം. 10

    Providing and fixing glass boxes 4 mm thick എ� �വ��ി, െമഷ�െമ�് ��് �കാരം
(എം. ��് േപജ് നം. 42 �ത� 46 വെര) ആെക അളവ് 20.3362 M2 ആണ്. എ�ാ� ബി�ി�
218.614M2 ആണ് അളവ് േരഖെ���ി �ക അ�വദി�ിരി��ത്. ആയതിെ� വിശദ വിവര��
�വെട െകാ���.

ബി� �കാരം െമഷ�െമ�് ��് �കാരം
അധികം

അ�വദി�
�ക

ആെക
അളവ്

നിര�്/
മീ2

ആെക
�ക

ആെക
അളവ്

നിര�്/
മീ2

ആെക
�ക

218.614M2 65 14,209.91 20.3362M2 65 1,321.853 12,888.057

േമ� കാണി� �കാരം അധികമായി �ക അ�വദി�ാ�� കാരണം വ��മാേ��താെണ�്
കാണി�്  ന�കിയ ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ��� നം.  9/18.11.2019),  65  �പ
��യ� ഫീ�്  നിര�ാെണ�ം,  65  �പ /��യ� മീ��  എ�ത്  �റി�� എറ� ആെണ�മാണ്
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്. എ�ിേമ�ി� 65 �പ /��യ� മീ�� േറ�് അംഗീകരി�തിന് േശഷം
ബി�ി�  65  �പ/  ��യ�  ഫീ�്  നിര�ി�  �ക  അ�വദി��ത്  �മ�കാരമ�.  ��ത
െഎ��ിെ� (ഐ�ം നം.  10)  ഡാ� പരിേശാധന�്  ലഭ�മാേ��താണ്.  എ�ിേമ�്  വ��മായി
പരിേശാധി�് അംഗീ�ത നിര�ിലാണ് �ക േരഖെ���ിയിരി��ത് എ�് ഉറ�് വ���തിന്
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ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�� ഭാവിയി� ��ിേ��താണ്.

േകരള പി.ഡ�.ഡി. മാന�� െസ�� 2109 �കാരം, ഒാവ�സിയ�/ എ�ിനീയ� േരഖെ���ിയ
അള�ക� േമ�േദ�ാഗ�� പരിേശാധി�് ഒ�വ�തിന് േശഷം മാ�േമ �ക അ�വദി�ാ� എ�ം,
ഒാവ�സിയ�/  എ�ിനീയ�  േരഖേ���ിയ  അള�ക�  അസി.എ�ിനീയ�  റാ�ി�  �റയാത
േമ�േദ�ാഗ��  െച�്  െമഷ�െമ�്  െച�ണെമ�ം  വ�വ�  െച���്.  എ�ാ�
സ��കലാശാല  എ�ിനീയറി�്  വി�്  �വ��ി�െട  െമഷ�െമ�്  /  െച�്  െമഷ�െമ�്
നി��ഹി�ി�ി�.  െമഷ�െമ�്  ��ിെല  �വ��ി�െട  അള�ക�  പരിേശാധി�്
സാ��െ���ാെത�ം  െച�്  െമഷ�െമ�്  നട�ാെത�ം  �ീ� ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള  ലിമി�ഡ്
(SILK,  അഴീ��)  �്  �ക  അ�വദി�ത്  �മ  �കാരമ�.  ഇ�ാര�ം  �ട�നടപടിക��ായി
സ��കലാശാല സി�ഡിേ��ിെ� ��യി�െ����.

സി) ���ി ���ിയാ�ാ� ൈവകിയതിന് പിഴ ഈടാ�ിയതി� �റവ്

    മാ�ാ�പറ� കാ�സിെല ഹി�റി  ഡി�ാ��്െമ�്  മ�സിയ�ിെ� അ�മിനിയം  പാ��ീഷ�
�വ��ി�ായി, 24.06.2016 തീയതിയി� SILK അധി�ത�മായി സ��കലാശാല ചമ� കരാ�
�കാരം കരാ� ചമ� തീയതി �ത�/ െമാബിൈലേസഷ� അഡ�ാ�സ് അ�വദി� തീയതി (latest
date) �ത� 2 മാസ�ിനകം ���ി ���ീകരി�ണെമ�് വ�വ� െച���് (Serial no 6 of
agreement  ആയ�  �കാരം  11.09.2016  നകം  ���ി  ���ിയാേ��തായി��.  എ�ാ�
04.04.2017 നാണ് ���ി ���ിയാ�ിയിരി��ത് (േനാ�് ഫയ� േപജ് നം -19). �വ��ി
���ിയാ�ിയാ� ൈവകിയതിന് 5,000/- �പ, �ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ് � നി�ം
സ��കലാശാല  ഈടാ�ിയി��്.  എ�ാ�  േകരള  പി.ഡ�.ഡി.  മാന��  െസ��  2,116.1
�കാരം കരാ�കാര� കരാ� തീയതി�കം �വ��ി ���ിയാ�ാത സാഹചര��ി� �വ��ി
���ിയാ�ാ� ൈവ�� ഒാേരാ ആ�യി�ം കരാ� �ക�െട 0.1 % വ�� �ക (Maximum 10%
of  PAC)  കരാ�കാരനി� നി�ം ഈടാ�ണെമ�ാണ്  വ�വ� െച�ി��ത്.  ആയ� �കാരം
കരാ�കാരനി�(SILK) നി�ം ഈടാേ�� �ക�െട വിവര�� �വെട െകാ���.

���ി ആരംഭി� തീയതി : 12.07.2016
കരാ� �കാരം ���ിയാേ�� തീയതി : 11.09.2016
���ി ���ീകരി� തീയതി : 04.04.2017
���ി ���ീകരി�ാ� ൈവകിയ കാലയളവ് (ആ�യി�) : 29 ആ�
ഈടാേ�� പിഴ : 2.9 % of 7,61,642

:= 22,087.618

    കരാ�കാരനി�  നി�ം  22,088/-  ഈടാേ��തി�  പകരം  5,000/-  �പ  മാ�ം
ഈടാ�ിയതിെ�  കാരണം  വ��മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ന�കിയ  ഒാഡി�്
അേന�ഷണ�ിന് (ഒാഡി�്  ഒ��� നം. 9/18.11.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� SILK എ�
�ാപനം  േകരള  സ��ാരിന്  കീഴി��  PMC  ആെണ�ം  അവ��്  െട�ഡറി�െട  ���ി
കരാ�കാരെന  ഏ��ി�വാ��  അധികാര�െ��മാണ്  അറിയി�ി��ത്.എ�ാ�  ��ത
���ി  കരാ�കാരെന  ഏ��ി�ാെത  SILK  േനരി�ാണ്  (As  Non  PMC)  നി��ഹി�ി��ത്.
�ടാെത ���ി നി�ദി� സമയ�ിനകം ���ിയാ�ാത പ�ം PWD നിയമ �കാര�� പിഴ
ഈടാ��താെണ�് കരാറി�ം വ�വ� െച�ി��്.  ആയതിനാ� സ��കലാശാല�െട മ�പടി
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ഒാഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  പിഴ  ഈടാ��തി�  �റവ്  വ�  17,088/-  �പ
(22,088-5,000=17,088)കരാ�കാരനി�  നി�ം  ഈടാ��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

സ��കലാശാല�െട ���� അ�മതിയി�ാെത നട�ിയ 1,83,048/- �പ�െട അധിക ���ി�്
സ��കലാശാല  ഫ�ി�  നി�ം  �ക  െചലവഴി��ം,  സ��കലാശാല  എ�ിനീയറി�്  വി�്
�വ��ി�െട  െമഷ�െമ�്  /  െച�്  െമഷ�െമ�്  നി��ഹി�ാെത  �ീ�  ഇ�ഡ�ീസ്  േകരള
ലിമി�ഡ് (SILK, അഴീ��) �് �ക അ�വദി��ം �മ�കാരമ�. ആയതിനാ� ഹി�റി മ�സിയം
അ�മിനിയം പാ��ീഷ� ���ി�ായി െചലവഴി� 9,44,690/- �പ തട�െ����. ഭാവിയി�
മരാമ�്  ച���  പാലി�മാ�ം  മരാമ�്  �വ��ിക�  നി��ഹി��തിന്  സ��കലാശാല
അധി�ത� ��ിേ��താണ്.

3-16   പാലയാട് ക�ാ�സിെല ��മതിൽ �നർ നിർമാണ�ം പാർ�ി�് �ല സ�ീകരണ�ം
- അംഗീ�ത നിര�ിേന�ാൾ ��തൽ നിര�ിൽ �ക അ�വദി�,മരാമ�് ച��ൾ പാലി�ി�
    ഫയ� നം. - Pl.D/E2/NAAC ACCREDITATION/2015(ii)

    വൗ�� നം. - 3957/30.03.2019

    എ�ിേമ�് �ക – 31,50,000/-

    എ�ിെമ�് �ക – 31,50,000/-

    ക�� സ��കലാശാല പാലയാട് ക�ാ�സിെല േകാ�ൗ�് വാ� �ന� നി�മാണ�ം പാ��ി�്
�ല  സ�ീകരണ�ം  എ� �വ��ി�ായി  04.12.2015  െല  KNK/1598/2015  ന��  ക�
�കാരം  ജി�ാ  നി��ിതി  േക�,  ക��  സമ��ി�  31,50,000/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്
അംഗീകരി�ക�ം  (േനാ�്  ഫയ�  ഖ�ിക  നം.  172)  ആറ്  മാസ�ിനകം  �വ��ി
���ീകരി�ണെമ�  വ�വ�യി�  05.01.2016  തീയതിയി�  ടി  �ാപന�മായി  കരാ�
ചമ�ക�ം  െച�ി��.��ത  �വ��ി�ായി  05.01.2016  െല  Pl.D/E2/NAAC
ACCREDITATION/2015(ii)  നം.  ഉ�രവിെ�  അടി�ാന�ി�  െമാബിൈലേസഷ�
അഡ�ാ�സായി 6,17,400/- �പ�ം(ടാ�് ഉ�െ�െട 6,30,000/-) 13.12.2016 െല Pl.D/E2/NAAC
ACCREDITATION/2015(ii) നം. ഉ�ര� �കാരം 2nd അഡ�ാ�സായി 5,49,036 �പ�ം(ടാ�്
ഉ�െ�െട 6,24,232/-) ജി�ാ നി��ിതി േക�, ക�� ന് അ�വദി�ി��്. �ട��് 09.03.2018 െല
KNK/1598/2015നം  ക�  �കാരം  ജി�ാ  നി��ിതി  േക�,  ക��  സമ��ി�  17,14,000/-
�പ�െട  ൈഫന�  ബി�  05.08.2018  െല  Pl.D/E2/NAAC  ACCREDITATION/2015  നം.
സ��കലാശാല  ഉ�ര�  �കാരം  അംഗീകരി�ക�ം  ടി  �ാപന�ിന്  ��പ്  അ�വദി�
അഡ�ാ�സ്,  ടാ�്  എ�ിവ കിഴി�്  27.03.2019 െല Pl.D/E2/NAAC ACCREDITATION/2015
നം  ഉ�രവ്  �കാരം  4,36,780/-  �പ  അ�വദി�ക�ം  െച�.  ഇത്  സംബ�ി�  ഫയ�
പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.

എ)ഡി.എസ്.ആ�. 2014 നിര�ിേന�ാ� ��ത� നിര�ി� �ക അ�വദി�.

    09.03.2018  െല  KNK/1598/2015  ന��  ക�  �കാരം  ജി�ാ  നി��ിതി  േക�,  ക��
സമ��ി� 17,14,000/- �പ�െട ൈഫന� ബി�ിെല E5 സീരിയ� നം. �കാര�� Reinforced
cement  concrete  work  in  beams,  suspended  floors  etc  upto  floor  level  എ� ഇന�ിെ�
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�ണി�്  നിര�്  7372.39  +  37.14  %  ആയാണ്  േരഖെ���ിയിരി���ം  ആ  നിര�ിലാണ്
സ��കലാശാല �ക അ�വദി�താ�ം കാ��ത്. എ�ാ� ഡി.എസ്.ആ�. 2014 �കാരം ��ത
ഇന�ിെ�  �ണി�്  നിര�്  6,778.20  (37.14%  േകാ�്  ഒാഫ്  ഇ�ഡ�്  ഉ�െ�ടാെത)  ആണ്.
ഇ�കാരം അധികമായി അ�വദി� �ക�െട വിവര�� �വെട െകാ���.

ൈഎ�ം
േകാഡ്

ൈഫന� ബി� �കാരം ഡി.എസ്.ആ�. 2014
�കാരം

അധികം
അ�വദി�

�ക

അധികം
അ�വദി�

�ക

(5.6 %
സ��ീസ്

ടാ�്
ഉ�െ�െട)

ആെക
അളവ്

നിര�്/
ക�.മീ ആെക �ക ആെക

അളവ്
നിര�്/
ക�.മീ

ആെക
�ക

5.3 12.34
7,372.39
+ 37.14

% of
7372.39

1,24,763.52 12.34
6,778.20
+ 37.14

% of
6,778.20

1,14,708
10,056

(1,24,764
-1,14,708)

10,619

    ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഒാഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (ഒാഡി�് ഒ��� നം. 16/30.11.2019)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഡി.എസ്.ആ�. 2014 െല 5.3 ൈഎ�ം �കാര�� 1:2:4 േറഷ�വി��
േകാ��ീ�്  മി�ിത�ി�  പകരം  1:11/2:3  േറഷ�വി��  േകാ��ീ�്  മി�ിതമാണ്  ��ത
���ി�് ഉപേയാഗി�ി��െത�ം ആയതിനാ� �ത�ിയ observed data �കാരമാണ് ബി�
ത�ാറാ�ിയി��െത�മാണ്  അറിയി�ി��ത്.  ഡി.എസ്.ആ�.  2014  �  Reinforced  cement
concrete work in beams, suspended floors etc upto floor level (ൈഎ�ം േകാഡ് 5.3) എ� ഡാ�
ഉ�െ��തിനാ�  observed  data  ത�ാറാ�ി  �വ��ി  നി��ഹി�ത്  ഒാഡി�്
അംഗീകരി��ി�.ആയതിനാ� അധികമായി അ�വദി� 10,619/- �പ ഒാഡി�ി� നിരാകരി��.

ബി) അംഗീകരി� എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�ടാ� ഇന���് �ക അ�വദി�

    09.03.2018 െല KNK/1598/2015നം. ക� �കാരം ജി�ാ നി��ിതി േക�,ക�� സമ��ി�
17,14,000/-  �പ�െട ൈഫന� ബി�ി� അംഗീകരി� എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�ടാ�/ അംഗീകരി�
എ�ിേമ�ി� ��തലാ�� താെഴ പറ�� ഇന���് �ക അ�വദി�തായി കാ��.
എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�ടാ� ഇന���് �ക െചലവഴി�തിെ� വിവര��

l
No.

Item
Code Brief description of the item Quantity  of

work
Total
Amount

E1 15.9 Demolishing  stone  rubble
masonary 32.71m3 40,365.92

E2 7.1 Random rubble  masonary  with
hard stone 30.67m3 1,09,285

E3 50.60.7.1 Laterite  masonary  using  neatly
dressed best quality stone 17.62m3 35,760.50

E4 5.9 Centering and shuttering 66.43m2 30,259.57
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E5 5.3
Reinforced  cement  concrete
work  in  beams,  suspended
floors etc

12.34m3 1,24,763.52

E6 13.43 Applying  one  coat  of  water
thinnable cement primer 479.12m2 23,555.79

E7 13.60 Wall  painting  with  acylic
emulsion 479.12m2 52,893.75

ആെക 4,16,884.05

6% സ��ീസ് ടാ�് ഉ�െ�െട ആെക 4,41,897

    അംഗീകരി� എ�ിേമ�ി� ��ത� അളവി� �വ��ി നി��ഹി�തിെ� വിവര��

Si
No

Item
Code

Brief
description of

the item

Quantity
of work
as per

esimate

Total
Amount
as per

esimate

Quantity
of work
as per

final bill

Total
Amount
as per

final bill

Excess
amount

17 5.22
Steel

reinforcement
for RCC

work
462Kg 43,147 757.01 70,698.66 27,551.66

    പി.ഡ�.ഡി. മാന�� 2012, െസ�� 2111 �കാരം എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�ടാത Extra items
മരാമ�് �വ��ിയി� ഉ�െ��� സാഹചര��ി�ം, കരാ� �കാരം അംഗീകരി� ഒ� �വ��ി
ഇന�ി�  25%  അധികമായി  വ��  സാഹചര��ി�ം,  ആയത്  കരാ�  ചമ�  അധികാരി�െട
അ�മതിേയാ��ടി  മാ�േമ  നി��ഹി�ാ�  എ�ം  ആയതിെ�  നിര�്  കരാ�  ചമ�  അധികാരി
നി�യി�തിന്  േശഷേമ  അ�വദി�ാ�  എ�ം  വ�വ�  െച���്.  എ�ാ�  േമ�  കാണി�
അധിക  �വ��ി�്  സ��കലാശാല�െട  അ�മതി  വാ�ി�തിെ�േയാ/  അ�മതി
ന�കിയതിെ�േയാ/  നിര�്  നി�യി�തിെ�േയാ  വിവര��  ഫയലി�  ലഭ�മ�.��ത
കാര��ി�  സ��കലാശാല  ഉചിതമായ  നടപടിക�  സ�ീകരി�താ�ം  കാ��ി�.  ഭാവിയി�
മരാമ�്  ച���  പാലി�മാ�ം  മരാമ�്  �വ��ിക�  നി�വഹി��ത്  സ��കലാശാല
അധി�ത� ��ിേ��താണ്.

സി) ���ി ���ിയാ�ാ� ൈവകിയതിന് പിഴ ഈടാ�ിയി�.

    ക��  സ��കലാശാല  പാലയാട്  ക�ാ�സിെല  േകാ�ൗ�്  വാ�  �ന�  നി�മാണ�ം  &
പാ��ി�്  �ല സ�ീകരണ�ം എ� ���ി�ായി  ജി�ാ  നി��ിതി  േക�,  ക�� എ�
�ാപന�മായി ചമ� കരാ� �കാരം കരാ� ചമ� തീയതി �ത�/ െമാബിൈലേസഷ� അഡ�ാ�സ്
അ�വദി�  തീയതി  �ത�  (Later  date)  ആറ്  മാസ�ിനകം  ���ി  ���ിയാ�ണെമ�്
വ�വ�െച���്.  ആയത്  �കാരം  09.07.2016  തീ�തി�കം  ���ി
���ിയാേ��തായി��. എ�ാ� ���ി ���ിയാ�ിയ തീയതി 30.03.2017 എ�ാണ്
േനാ�് ഫയലി� േരഖെ���ിയിരി��ത് (േനാ�് ഫയ� ഖ�ിക നം. 390) െമഷ�െമ�് ��്
ഹാജരാ�ാ�തിനാ�  ���ി  ���ീകരി�തിെ�  ആധീകാരികത  പരിേശാധി�ാ�
സാധി�ി�ി�.
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    പി.ഡ�.ഡി.  മാന��  2012,  െസ��  2112  �കാരം,  കാലാവധി��ി�  �വ��ി
���ിയാ�ാ� പ�ാ� സാഹചര��ി� കരാ� തീയതി ദീ�ഘി�ി��തി�� അേപ� കരാ�
തീ�തി�കം  തെ�  കരാ�കാര�  ന�കണെമ�്  വ�വസഥ  െച���്.  കരാ�കാര�  കരാ�
തീയതി ദീ�ഘി�ി��തി�� അേപ� ന�കാ� സാഹചര��ി� പി.ഡ�.ഡി മാന�� 2012,
െസ�� 2116.1 �കാര�� പിഴ ഈടാ�ണെമ�ം വ�വ� െച���്. എ�ാ� കരാ�കാര�
കരാ�  തീയതി  ദീ�ഘി�ി��തി��  അേപ�  നി�ിത  തീ�തി�കം  സമ��ി�തിെ�േയാ,
സ��കലാശാല പിഴ ഈടാ�ിയതിെ�േയാ വിവര�� ഫയലി� ലഭ�മ�.
ഡി) െമഷ�െമ�് ��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�

    െമഷ�െമ�്  ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�  �വ��ി�െട  അളവ്/�ക
നി�യി�തിെ�  ആധികാരികത  പരിേശാധി�ാ�  സാധി�ി�ി�.ആയതിനാ�  �വ��ി�ായി
െചലവഴി� 17,03,381/- �പ(നിരാകരി� 10,619/- �പ കിഴി�്) തട�െ����.

3-17   ക�ർ സർ�കലാശാല മേ�ശ�രം ക�ാ�സ്-�ഴൽ കിണർ നിർ�ാണ ���ി
ഉേപ�ി�-�ഴൽ കിണർ നിർ�ാണ ���ി�ായി �ജല വ��ിന് ൈകമാറിയ 92450/- �പ
തിരിെക ഈടാ�ിയി�.

ഫയ� നം. : Pl.D/E1/8388/IIL Civil works/MANJ/CAMPUS/2012
വൗ�� നം. : 557/19.06.2018
�ക : 92,450

    ക�� സ��കലാശാല മ േ�ശ�രം ക�ാ�സി� �ഴ� കിണ� നി��ി��തിന് �ജല സ�െ�
നട��തിനായി 2016 വ�ഷ�ി� 1,750/- �പ �ജല വ��ിന് ഒ��ക�ം (ടി.ആ�. 5 രശീതി
നം.  -  0558004/21.03.2016)  ആയ�  �കാരം  �ജല  വ��്  കാസറേഗാഡ്  ജി�ാ  ഒാഫീസ�െട
06.06.2016  െല  GWK/293/2016  നം.  ക�  �കാരം  ��ത  �ലം  �ഴ�  കിണ�
നി��ി��തിന്  സാധ�മാെണ�  സാേ�തിക  സാധ�താ  പഠന  റിേ�ാ��ം,  നി��ാണ
���ി�േവ�ി  92,450/-  �പ�െട  എ�ിേമ�ം  സമ��ി�ി��.  േമ�  എ�ിേമ�്  ക��
സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സില� അംഗീകരി�്  ഭരണാ�മതി ന�കിയി���ം ആയതിനാ�
കരാ� ചമ�് ���ി ഉട� ആരംഭി�ണെമ�ം കാണി�് 21.07.2016 െല Pl.D/E1/8388/IIL Civil
works/Manj/Campus/2012 നം. ക�് �കാരം സ��കലാശാല, �ജല വ��് കാസറേഗാഡ് ജി�ാ
ഒാഫീസ��് ക� ന��ക�ം െച�ി��. �ട��് ഈ ആവശ��ിേല�ായി 01.06.2018 െല
PLD/E1/8388/IIL Civil Works/ Manj/Campus/2012 നം ഉ�ര� �കാരം 92,450/- �പ �ജല
വ��് കാസറേഗാഡിന്, സ��കലാശാല അ�വദി�ക�ം െച�.

    എ�ാ� ��ത ���ി�ായി  കരാ�  ചമ�കേയാ ആയത്  ���ിയാ��തിനാവശ�മായ
�ട�  നടപടികേളാ  സ��കലാശാല  സ�ീകരി�ി��ി�.  �ടിെവ�ം  കി�ാ��  സാധ�ത
�റവായതിനാ�  �ഴ�  കിണ�  നി��ാണ  �വ��ി�്  പകരം  �റ�  കിണ�  �ഴി��തിന്
സ��കലാശാല  തീ�മാനി�താ�ം  ആയതിന്  സം��  പരിേശാധന  നട��തിന്
സൗകര��ദമായ  തീയതി  അറിയി��തിന്  ആവശ�െ��െകാ�്  PLD/E1/14808/2019(1)
തീയതി 16.08.2019 ന�� ക� �കാരം ക�� സ��കലാശാല രജി�ാ�, കാസറേഗാഡ് �ജല
വ��് ജി�ാ ഒാഫീസ��് പി�ീട് ക�യച�ി��.

    �ഴ� കിണ� നി��ാണ �വ��ി സ��കലാശാല ഉേപ�ി�ി�ം �ജല വ��് കാസറേഗാഡിന്
01.06.2018  െല  PLD/E1/8388/IIL  Civil  Works/  Manj/Campus/2012  നം.  ഉ�ര�  �കാരം
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അ�വദി�  92,450/-  �പ  റീഫ�്  െച��തിനാവശ�മായ  നടപടികെളാ�ം  തെ�  പണം
അ�വദി�് ഒ�രവ�ഷം കഴി�ി�ം സ��കലാശാല അധി�ത� സ�ീകരി�ി��ി�.
േമ� കാര��ി� സ��കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�� മ�പടി ലഭ�മാേ��താെണ�് കാണി�്
ന�കിയ  ഒാഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഒാഡി�്  ഒ���  നം.  17/12.12.2019),  92,450/-  �പ
റീഫ�്  െച��തിനാവശ�മായ  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ാണ്  സ��കലാശാല
അറിയി�ി��ത്.  92,450/-  �പ  ഇ�വെരയായി  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  തിരിെക
ലഭി�ാതതിനാ� �ഴ� കിണ� നി��ി��തി�ായി �ജല വ��് കാസറേഗാഡിന് ൈകമാറിയ
92,450/- �പ ഒാഡി�ി� തട��ി� െവ��. 92,450/- �പ �ജല വ��ി� നി�ം റീഫ�്
െച�� �റ�് വിവരം ഒാഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-18   ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ സയൻസ് (ഐ.�.സി.ബി)-
�വർ�ന�ളിെല അപാക�ൾ
(എ)  2018-19  വ�ഷ�ി�  സ��ാ�  വിഹിതമായി  ലഭി�  25  ല�ം  �പ
വിനിേയാഗി�ി�ി�.
ഫയ� നം. RD/C4/13138/09 േവാള�ം III

    േകരള ഹയ� എ�േ�ഷ� ഡിപാ��െമ�ിെ� 24/03/2010 െല ജി.ഒ.ആ�.ടി.  ന�� 610/10
/എ�്/എഡ�േ�ഷ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�ം  ക�� സ�വകലാശാല തീ�മാനം  നംപ�
2010.215  �കാര�ം,  �.ഒ.നം.അ�ാദമിക്  ബി3-13/38/09(1)  തീ�തി:  13/12/2010  �കാര�ം
�ാ�ഫ�് �ക 4േകാടി �പ അ�വദി�് ക�� സ�വകലാശാല �െട പാലയാട് കാ�സി� 2010
� ഇ�� �ണിേവ�ി�ി െസ�� േഫാ� ബേയാസയ�സസ് (IUCB)�പീകരി�ക��ായി. 2018-19
വ�ഷ�ി� വ��ിെ� �മതല�� ഡയര�� �ീ.എം.ഹരിദാസ് ആണ്.
ഇ�� �ണിേവ�ി�ി  െസ�� േഫാ�  ബേയാസയ�സസ്  (IUCB)  െ� �ധാന ല���� താെഴ
കാണി�വയാണ്.

To provide excellent research and teaching to persons of outstanding abilities1. 

To develop a new model for fruitful research & education2. 

To provide continuing education programmes for faculty/scholars3. 

To organise conferences, seminars, workshops and such other activities4. 

To take all steps to exploit the knowledge generated in the institution for the benefit of
the society.

5. 

2018-19 വ�ഷ�ി� ഹയ� എ�േ�ഷ� ഡിപാ��്െമ�ിെ� 28/6/2018 െല സ��ാ� ഉ�രവ്
ജി.ഒ.(ആ�.ടി)നം.  1279/2018/എ�്ഇഡിഎ�  �കാരം  25  ല�ം  �പ  �െട  അ�മതി
ലഭ�മായി��്. ആയത് സംബ�ി� എ�ിേമ�് താെഴ കാണി� വിധമാണ്.

െ�ാേപാസ� എ�ിേമ�്
റിപയ� & െമയി�ന�സ് 17 ല�ം
ഡയറ��െട േഹാണേററിയം 2.4 ല�ം
വിസി�ിങ് സയ�ി�് 50,000
െകമി��, ക�സ�മബി� എ��െപ�സസ് 6ല�ം
ആെക �ക 25.9ല�ം
അംഗീകരി� �ക 25ല�ം
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��ത �കയായ 25 ല�ം�പ 21.12.2018 ന് സ�വകലാശാല ഫ�ായ PSTSB Account േല�്
�ഡി�്  െച�ി��്.  �ക  വിനിേയാഗി�ാ��  അടിയ�ിര  നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനായി
റിസ��്  ഡയറ�േറ�്,  ആ��ണ  വികസന  വിഭാഗം  എ�ിവ�്  01.01.2019  ന്  ധനകാര�
വിഭാഗ�ി�  നി�ം  അറിയി�്  ന�കിയി��്.  എ�ാ�  േമ��ക  �ക  IUCB  ഡയറ��െട
അ�ൗ�ിേല�്  �ാ���  െച�കേയാ  2018-19  വ�ഷം  പ�തി  ആ��ണം  െച�്  �ക
വിനിേയാഗി�കേയാ െച�ി�ി�.

    വ��്  ത�ാറാ�ിയ  പ �  വ�ര  ബജററ്  എ�ിേമ�്  (five  year  plan  estimate-2017-22)
�കാരം  2018-19  വ�ഷ�ി�  ആെക  53,00,000/-�പ�െട  �തീ�ിത  െചലവ്  ആണ്
ല��മി�ി��ത്. �ടാെത ക�� സ�വകലാശാല�െട 2018-19 െല ബജ�് എ�ിേമ�് �കാരം 10
േകാടി  �പയാണ്  IUCB�െട �തീ�ിത െചലവ്.  പാലയാട്  ക�ാ�സിെല ഇ�� �ണിേവ�ി�ി
െസ�� േഫാ� ബേയാസയ�സസ് (IUCB) വ��ിെ� എസ്. ബി. െഎ. ബാ�് അ�ൗ�് നംപ�
67111080359 � 2018-19 വ�ഷ�ി� 8,41,940/- �പ ��ിരി� �ക��്. പലിശ ഇന�ിെല
1,479 �പ മാ�മാണ് വരവ്. ആെക ഒ� റിസ��് േ�ാള��് െഫേ�ാഷി�് ഇന�ി� അ�വദി�
8,35,200/-  �പ�ം,  ആനിമ�  ഹ�ബ�റി  േവതനമിന�ി�  അ�വദി�  4,500/-�പ�മട�ം
ആെക 8,39,700/- �പ മാ�മാണ് െചലവായ �ക. വ��ിെല പാ���്/ കാ��� �കാര�ളള
സാ��ിക നില �വെട െകാ���.

��ിരി�് 8,41,940
വരവ് 1,479
ആെക 8,43,419
െചലവ് 8,39,700
നീ�ിയിരി�് 3,719

    2018-19വ�ഷെ�  �തീ�ിത  െചലവിെ�  10%  േപാ�ം  െചലവഴി�ാ�ത്  സംബ�ി�്
വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ാനായി  27/9/2019ന്  �റെ��വി�  െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/213
/2019(38) ന�� ഒാഡി�് േനാ�ി� ആവശ�െ��ി��തിന് വ��മായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി� .

    2018-19  വ�ഷെ�  സ��ാ�  വിഹിതമായ  25  ല�ം  �പ  21/12/2018  ന്  തെ�
സ�വകലാശാലയ�് �ക ലഭ�മായി�ം വ��ിന് ൈകമാ�കേയാ �ക യഥാവിധി െചലവഴി�കേയാ
െച�ാ�ത്  �മ�കാരമ�.  സ��ാ�  വിഹിതം  ലഭ�മാ��  സാഹചര��ി�  ബജ�്
നി�േ�ശ�����തമായി �ക െചലവഴി�വാ� �� െച�േ��താണ്.

(ബി) �െപേ�ാമീ�� പ�േ�സ്- െഡമേറജ് ചാ�ജ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�

    ഇ��  �ണിേവ�ി�ി  െസ��  േഫാ�  ബേയാസയ�സ്,  തലേ�രി  ക�ാ�സിേല�്  മാസ്

�െപേ�ാമീ��  പ�േ�സ്  െച��മായി  ബ�െ��്  ₹98,725  �പ  ഐ.�.സി.ബി  ഡയറ��
െഡമേറജ്  ചാ�ജ്  ഒ��ിയി��.  ഈയിന�ിെല  െചലവ്  �ക  സി�ഡിേ��്  അംഗീകരി�്
സ��കലാശാല  ഉ�ര�  �റെ��വി��ക�ം  െച�.  (24.06.2019  െല  RD/C4/13138/09
Vol.IIIനം  ഉ�രവ്).  എ�ാ�  ഫയ�ക�  (നം.  RD/C4/13138/09  Vol.  II  &  Vol.III)
പരിേശാധി�തി� െപ�െമ�് ന���തി��ായ കാലതാമസമാണ് െഡമേറജ് ചാ�ജ് ഒ��വാ�ം
അധിക  െചലവ്  ഉ�ാ��തി�ം  �ധാന  കാരണമായെത�്  കാ��.  െപ�െമ�്  നട�വാ�
കാലതാമസം  വ��ിയതിന്  ഉ�രവാദികളായവരി�  നി�ാണ്  െഡമേറജ്  ചാ�ജ്
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ഈടാേ��ിയി��ത്.  ഇതി�  പകരം  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  നി�ം  െഡമേറജ്  ചാ�ജ്
അടവാ�ിയത്  �മ�കാരമ�.  ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി��  പിഴ�ക�  ഒഴിവാ��തിന്
��ിേ��താണ്.

3-19   സിംഗിൾ വിൻേഡാ അഡ്മിഷൻ -േസാഫ്�്െവയർ �പകൽ�ന�മായി ബ�െ��
വിവിധ അപാക�ൾ
    ക�� സ��കലാശാല�് കീഴി�� അഫലിേയ�ഡ് േകാള�കളി� UG, PG േകാ�കളിേല�്
�േവശന�ി�േവ�ി 2015 �ത� സിംഗി� വി�െഡാ (ഒാ�ൈല�) അ�ിഷ� ആരംഭി�ി��.
ഇതിനാവശ�മായ  േസാ�്  െവയ�  ക��  സ��കലാശാല  സ��മായി  �പക��ന
െച�ി�ി�ാതതിനാ�  2015-2016  �ത�  2017-2018  വെര��  കാലയളവി�  അ�ിഷ�
�വ��ി�  േകരള  സ��കലാശാല�െട  േസാ�്െവയ�  ഉപേയാഗി�ക�ം  ക�സ���സി
ചാ�ജായി േകരള സ��കലാശാല�് ന���തി�ായി താെഴ പറ�ം �കാരം ഒ� േകാടിയിലധികം
�പ െചലവഴി�ക�ം െച�ി��.

വ�ഷം �ക
2015-16 25,42,317
2016-17 27,22,546
2017-18 53,17,191
ആെക 1,05,82,054

    േമ�  ആവശ��ിേല�ായി  സ��മായി  േസാ�്െവയ�  നി��ി��തിനായി  ക��
സ��കലാശാല  സി�ഡിേ��്  തീ�മാനി�ക�ം  (09.06.2017െല  2017/392  നം.  തീ�മാനം)
23,45,000/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്  ൈവസ്  ചാ�സല�  അംഗീകരി�ക�ം  െച�ി��്.  �ട��്
േസാ�്െവയ� നി��ാണ�ിനായി ഒ� വ�ഷെ� കരാ� വ�വ�യി� 40,000 �പ �തിമാസ
േവതന�ി� 11.01.2018  തീയതിയി� ഒ� സി�ം അനലി�ിേന�ം 11.01.2018,  01.02.2018
എ�ീ  തീയതികളിലായി  30,000/-  �പ  �തിമാസ  േവതന�ി�  ര�  അസി.േ�ാ�ാമേറ�ം,
15,200/- �തിമാസ േവതന�ി� 16.01.2018, 17.01.2018 എ�ീ തീയതികളിലായി ര� ഡാ�ാ
എ��ി  ഒാ�േറ��മാേര�ം  നിയമി�ക�ം  െച�.  24.12.18  െല  Pld/B1/SWA/18012/2015  നം
ഉ�ര� �കാരം ��ത ജീവന�ാ�െട നിയമനം 2019 മാ��് മാസം വെര ദീ�ഘി�ി�് ന�കി.
�ട��് േസാ�് െവയ� നി��ി�ക�ം ��ത േസാ�്െവയ� ഉപേയാഗി�് 2018-19 വ�ഷെ�
UG,  PG  േകാ�കളിേല�്  �േവശനം  ���ിയാ�ക�ം  െച�ി��.  ഈയിന�ി�  2018-19
സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  17,75,382/-  �പ  െചലവഴി�ക�ം  െച�ി��്.  ഇ�മായി  ബ���
ഫയ� പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട െകാ���.

എ) േസാ�്െവയ� നി��ാണം ���ിയായി�ം കരാ� വ�വ�യി� നിയമി� ജീവന�ാെര
പിരി�വി�ി�. എ�് ല��ി�പരം �പ �മ�കാരമ�ാെത െചലവഴി�

    ക�� സ��കലാശാല സ��മായി ത�ാറാ�ിയ േസാ�്െവയ� ഉപേയാഗി�് 2018 വ�ഷെ�
UG  അ �ിഷ�  08.08.2018  തീയതിയി�ം  PG  അ �ിഷ�  07.09.2018തീയതിയി�ം
���ിയാ�ിയി��. എ�ാ� കരാ� ജീവന�ാെര 2019 മാ��് മാസം വെര േജാലിയി� �ടരാ�
അ�വദി�ക�ം 2018 സ�ംബ� �ത� 2019 മാ��് വെര�� ശ�ളം, യാ�ാ ബ� ഇന�ി�
എ�്  ല��ി� പരം �പ െചലവഴി�ക�ം െച�ി��്.  ആയതിെ� വിശദ വിവര�� �വെട
െകാ���.
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കാലയളവ് അ�വദി� �ക സ��കലാശാല ഉ�രവ് നം/ തീയതി
സ�ംബ� 2018 �ത�
ഒേ�ാബ� 2018 വെര 2,90,800 PlD/B1/SWA/18012/2015

dtd 11.12.2018
നവംബ� 2018 �ത�
ഡിസംബ� 2018 വെര 2,69,564 PlD/B1/SWA/18012/2015

dtd 22.01.2019

ജ�വരി 2019 1,18,787 PlD/B1/SWA/18012/2015
dtd 23.03.2019

ഫി�വരി 2019 1,00,400 PlD/B1/SWA/18012/2015
dtd 30.04.2019

മാ��് 2019 52,980 PlD/B1/SWA/18012/2015
dtd 06.06.2019

ആെക 8,32,531

    26.02.2016  െല ജി.ഒ.(പി)  27/2016/Fin.  നം.  സ��ാ� ഉ�രവിെല വ�വ�ക� �കാരം
Sanctioned Strength േല�് മാ�േമ കരാ� വ�വ�യി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� എ�ം,Terms
& Conditions  വ��മാ�ിെകാ�്  കരാ�  ഉട�ടി  ചമ�ണെമ�ം വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ�
േസാ�്െവയ�  നി��ാണ�ിനായി  കരാ�  വ�വ�യി�  നിയമി�  ജീവന�ാ�െട  കരാ�
വ�വ�ക�  സം��ി�ം  കരാ�  കാലയളവി�  ���ിയാേ��  �വ��ി  സം��ി�ം
സ��കലാശാല ഉട�ടി ത�ാറാ�ിയി�ി�.

    UG അ �ിഷ� 08.08.2018 തീയതിയി�ം PG അ �ിഷ� 07.09.2018തീയതിയി�ം
���ിയാ�ിയി�ം കരാ� വ�വ�യി� നിയമി� ജീവന�ാെര പിരി�് വിടാെത �ടരാ�
അ�വദി��ം ശ�ളയിന�ി� എ�് ല��ി�പരം �പ െചലവഴി��ം �മ �കാരമ�.

ബി) േസാ�്െവയ� നി��ാണ �വ��ി �േരാഗമി�േ�ാ� അസി��ിെന നിയമി�്
ശ�ളയിന�ി� �ക െചലവഴി�ത് �മ�കാരമ�.

    സിംഗി�  വി�േഡാ  ആവശ��ിേല�ാ��  േസാ�്െവയ�  നി��ാണ�ിനായി
പി.എ�.ഡി.ബി.  1/എസ്.ഡ�.എ./18012/2015  തീയതി:13.09.2017  ക�്  (അനൗേദ�ാഗിക
�റി�്)  �കാരം ഒ� സി�ം അനലി�്,  ര� അസി.േ�ാ�ാമ�,  ര� ഡാ�ാ എ��ി ഒാ�േറ��
എ�ിവ��െ�െട അ �േപെരയാണ് നിയമി�ി��ത്. എ�ാ� േമ� കാണി� നിയമിത ലി�ി�
ഉ��ടാ� ര� അസി��മാെര (Non Technical) നിയമി�ക�ം അവ��് ഒ� മാസെ� ശ�ളം
അ�വദി�ക�ം  െച�ി��്  (വൗ��  നം.  2427/13.12.2018).  ആയതിെ�  വിവര��  �വെട
െകാ���.

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് കാലയളവ് അ�വദി� �ക
Geethu P, Asst. (Daily Wages) 17.07.2018 to 16.08.2018 15,000
Rekha K. V. Asst. (Daily Wages) 18.07.2018 to 17.08.2018 15,000

ആെക 30,000

    േസാ�്െവയ�  നി��ാണ  �വ��ി�  അംഗീ�ത  നിയമിത  ലി�ി�  ഉ�െ�ടാ�  ര�
അസി��മാെര  (Non  Technical)  നിയമി�്  ശ�ളം  ന�കിയ  സ��കലാശാല�െട  നടപടി
�മ�കാരമ�.ആയതിനാ� ശ�ളയിന�ി� െചലവഴി� 30,000/- �പ തട�െ����.
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സി) േസാ�്െവയ� നി��ാണ �വ��ി�ായി താ�കാലിക അടി�ാന�ി� നിയമി�
ജീവന�ാെര സ��കലാശാലയിെല ഇതര �വ��ിക��് നിേയാഗി�

    സിംഗി� വി�േഡാ ആവശ��ിേല�ാ�� േസാ�് െവയ� നി��ാണ�ിനായി നിേയാഗി�
സി�ം അനലി�്, അസി.ക���� േ�ാ�ാമ�, ര� ഡാ�ാ എ��ി ഒാ�േറ�� എ�ിവ�െട കരാ�
കാലാവധിയിെല  �വ��ന  റിേ�ാ��്,(നം,തീയതി  േരഖെ���ിയി�)  സിംഗി�  വി�േഡാ 
ഡയര��  സ��കലാശാല�്  സമ��ി�ി��.  ��ത  �വ��ന  റിേ�ാ��ി�  ബേയാ  െമ�ിക്
അ��ഡ�സ് േജാലിക�, �സ�മായി ബ�െ�� ഡാ�ാ എ��ി േജാലിക�, IQAC െവ�ൈസ�്
േജാലിക�, ഇേ�ണ� മാ��് േപാ��� ത�ാറാ�� �ട�ിയ സിംഗി� വി�േഡാ േസാ�്െവയ�
നി��ാണ�ിെ�  ഭാഗമ�ാ�  നിരവധി  േജാലിക�  ��ത  ജീവന�ാ�  നി��ഹി�  എ�
വ��മാ�ിയി��്.  Sanctioned  Strength  �  ഉ�െ�ടാ�  േസാ�്െവയ�  നി��ാണ�ി�
മാ�മായി  െ�ാജ�്  അടി�ാന�ി�  നിേയാഗി�  േമ�  ജീവന�ാെര  ഇ�ര�ി�
സ��കലാശാലയിെല  മ�  �വ��ിക��്  നിേയാഗി�തിനാ�  യഥാ��  �വ��ി
���ിയാ��തിന്  കാലതാമസം  േനരി��തി� സാഹചര���ായി.  സ��കലാശാല �േത�ക
ഉേ�ശ�  ല���ിനായി  നീ�ിവ�  സിംഗി�  വി�േഡാ  െചലവ്  െഹ�ി�  നി�ം  അ�മായി
ബ�െ�� �വ��ിക� നി��ഹി��തി� മാ�മാണ് �ക െചലവഴിേ��ിയി��ത്.എ�ാ�
ഇ�മായി  ബ�മി�ാ�  മ�  �വ��ിക��ായി  ഉേദ�ാഗ�െര  നിേയാഗി���ം
ശ�ളയിന�ി� �ക െചലവഴി���ം സ��കാലാശാല ഫ�്  വക മാ�ി  െചലവഴി��തിന്
�ല�മാെണ�്  ഒാഡി�്  നിരീ�ി��.  സ��കാലാശാല  ഫ�്  വക  മാ�ി  െചലവഴി���
സ��ാരിെ�  ����  അ�മതിേയാ��ടിയായിരി�ണെമ�ത്  1996  െല  സ��കലാശാല
നിയമ�ിെല െസ�� 52  � വ��മാ�ിയി�െ��� കാര�ം  സ��കലാശാല അധിക ൃതെര
ഒാ��ി�ി��.

    �േത�ക  ഉേദ�ശ�  ല���ിനായി  കരാ�  അടി�ാന�ി�  താ�കാലിക  ജീവന�ാെര
നിയമി�േ�ാ�  ��ത  ഉേദ�ാഗ��െട  േസവനം  വിദ�മായി  ഉപേയാഗെ���ി,  സാധ�മായ
�റ�  െചലവിലി�  ല��ം  ���ീകരി��തിന്  സ��കലാശാല  അധികാരിക�
��ിേ��താണ്.

3-20   വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക�ം-െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ േസാഫ്�്േവർ-ല���ൾ
ൈകവരി�ി�ി� - െചലവ് �ക 1,23,008/- തടസെ����.
വൗ�� നംപ� 3207/21.2.2019 �ക 1,23,008/-

    ക�� സ�വകലാശാലയി� 2002 വ�ഷം ആരംഭി� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ി� നിലവി�
ഏകേദശം 17 തരം േകാ�കളിലായി 35,000 േ�ാളം വിദ�ാ��ിക� പഠനം �ട���്.  വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസ  േക��ിെ�  �വ��ന��  ശ�ിെ����തി�ം  വിദ�ാ��ിക��്  മിക�
േസവനം  ലഭ�മാ�വാ�മായി  �.ജി.സി.  �െട  ഡി�ററ�്  എ�േ�ഷ�  ബ�േറാ�െട  നി�േദശ
�കാരം െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� �ാവ��ികമാ�ാനായി 2016 � �ണിേവ�ി�ി  നടപടിക�
ആരംഭി�ക��ായി. 08/09/2016� നട� സി�ഡിേ��് മീ�ിംങ് തീ�മാനം 2016-361 �കാരം
വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  േക��ി�  െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  േസാ�്  േവ�  ഇം�ിെമ�്  െച�ാ�
തീ�മാനി�.  െട�� നടപടി  �മ�ളി�െട േബാധി ഇ�േഫാ െസാ�ഷ�സ് ൈ�വ�്  ലിമി�ഡ്,
േകാഴിേ�ാട്  എ�  �ാപനെ�യാണ്  ��ത  െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  േസാ�്േവ�
വികസി�ിെ���ാനായി  െതരെ���ത്.  പ�തി�ായി  ആെക  1,23,008/-  �പ
െചലവഴി�ി��്.  ��പ്  ആരംഭി�  െവബ്  െസ�്  (�ാ��്  െവബ്)�വ��നരഹിതമായ
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സാഹചര��ി�  വിദ�ാ��ിക��്  േകാ�ക�െട  വിവരം,  അ�ാഡമിക്  കല��,  സിലബസ്,
ഫീസ്  വിവരം,  െമേമാസ്,  �സ്  വാ��ക�  വിവിധ  േനാ�ിഫിേ�ഷ�സ്  (എ�ാം,  റിസ��്,
േകാ�ടാ�് �ാസ് െഷഡ��, �തിയ അ�ിഷ� സംബ�ി�ത്) ബ�െ�േട� േഫാ� ന��ക�
എ�ിവ  ലഭ�മാ��ത്  �ടാെത  �ഡി  െമ�ീരിയ�  ഡൗ�േലാ�  െച�വാ�ം  സാധ�മാ��
തര�ി� െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� �ാവ��ികമാ�ക എ�താണ് ല��ം.  ആയത് സൗ�്
സേ�ാ��്  െച���ം  99  െമേസജസ്  േ�ാ�  െച�ാനാ���ം  ആയിരി�ണം.  എ�ാ�  ഇ�
സംബ�ി� ഫയ� പരിേശാധനയി�ം െമാൈബ� ആപ് സംബ�ി� ഭൗതിക പരിേശാധനയി�ം,
െമാൈബ� ആപ്  സംബ�ി� ല���� ൈകവരി�ി�ി� എ�്  ഒാഡി�ി� കെ��ിയി��്.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

എ) െമാൈബ� ആപ് സംബ�ി�് വിദ�ാ��ിക��ിടയി� േബാധവ�കരണം നട�ിയി�ി�

    2018  ജ�വരിയി�  െമാൈബ�  ആ�ിേകഷ�  സ�മി�്  െച�ി��്.  എ�ാ�  ആെക��
35,000  േ�ാളം  വിദ�ാ��ികളി�  72  വിദ�ാ��ിക�  മാ�േമ  നിലവി�  രജി��  െച�തായി
കാ���. ആയതിനാ� േമ� 72  വിദ�ാ��ിക�മാ�� ക��ണിേ�ഷ� മാ�േമ നിലവി�
നട���. ഇതി� നി�ം പ�തി ല��ം ൈകവരി�ി�ി� എ�് കാണാ��താണ്.

ബി)  ഫീസ്  വിവരം,  അ�ാദമിക്  കല�� എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�� െമാൈബ�
ആപി� ലഭ�മ�

    േകാ�ക�െട  ഫീസ്  വിവരം,അ�ാഡമിക്  കല�ഡ�  എ�ിവ  നിലവി�  ലഭ�മ�  എ�്ഇത്
സംബ�ി� പരിേശാധനയി� കെ��ിയി��്.

സി) �ഡി െമ�ീരിയ� ഡൗ�േലാഡ് െച�ാ� സാധി��ി�.

വിദ�ാ��ിക��് ഏ��ം ��ത� സഹായകമാകാ�� േമ� �െപസിഫിേ�ഷ� ലഭ�മായി�ി�.

ഡി) സൗ�് സേ�ാ��് ലഭ�മ�

    അ�രായ  വിദ�ാ��ിക��്  സഹായകമാേക��  സൗ�്സേ�ാ��്  നിലവി�  ലഭ�മ�.
അപാക�� �ട�നടപടിക��ായി അധി�ത�െട ��യി� െപ���.

    െമാൈബ�  ആപ്  േസാ�്െവയ�  ��ണമായ  അ���ി�  നട�ിലാേ���ം  േകാ�്
രജിേ�ഷ�ം  പരീ�ാ  ആ�ിേ�ഷ�ം  ഉ�െ�െട  ��വ�  �വ��ന��ം  ഒാ�ൈല�  �േഖന
നി�വഹിേ���മാണ്.  ന�നതക�  പരിഹരി�്  െമാൈബ�  ആപ്  വിദ�ാ��ിക��്
�േയാജന�ദമാ�ി ഓഡി�ി� അറിയിേ��താണ്. �ക 1,23,008/- �പ തടസെ����.

3-21   ഇ�ർകാ�സ് കണ�ിവി�ി - അടി�ാനസൗകര��ൾ ഒ��ാെത ബി എസ് എൻ
എ�ിന് 46,94,483/- �പ �ൻ�റായി നൽകി. പ�തി ല��ം ൈകവരി�ാെത പാെ�ലവായി .
െചലവ് ₹46,94,483/-തട�െ����.
    സ�വകലാശാല  ആ�ാന�ം  വിവിധ  കാ��കളി�ം  ഡിജി��  േഡാക�െമ�്  ഫയലിംഗ്
സി�ം  (DDFS)  �ാവ��ികമാ��തി�ം  സ�വകലാശാല  ആ�ാനെ�  വിവിധ
കാ��ക�മായി ബ�ി�ി�്  ഓ�ൈല� സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�ം നാഷണ� േനാളജ്
െന�്  വ��ിെ�  ഭാഗമായി  ക��  സ�വകലാശാല  െസ���  ൈല�റിെയ  വിവിധ  കാ�സ്
ൈല�റിക�മായി ഓ�ൈലനായി ബ�ി�ി�്  വിവര�� ൈകമാ��തി�മായി നട�ിലാ�ിയ
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പ�തിയാണ്  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി.  ക�� സ�വകലാശാല  താവ�ര കാ�സി� നി�ം
മാന�വാടി, ധ��ശാല, കാസ�േഗാഡ്, നീേലശ�രം, പ��� കാ��കളിേല�് 3 വ�ഷേ��്
10 Mbps േപായ�് � േപായ�് ലീ�ഡ് ൈല� കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��തിനായി സ�വകലാശാല
46,94,483 �പ അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�, ബി.എസ്.എ�.എ�, ക�രിന്  അ�വദി�ക��ായി
(ഫയ�  നം.  PLD/B1/5086/INTERNET-OFC/2018  തീയതി  31-08-2018,  വൗ��  നം.
1398/06-09-2018, െച�് നം.3662367/06-09-2018). ��ത ���ി�െട നി�വഹണ�ിനായി
ബി.എസ്.എ�.എ�മായി  10-08-2018  തീയതിയി�  കരാറി�  ഏ�െ��ക���ായി.
സ�വകലാശാല�െട  31-08-2018  തീയതിയിെല  PLD/B1/5086/  NTERNET-OFC/2018  ന��
ഉ�രവ്  �കാരം 46,94,483 �പ ബി.എസ്.എ�.എ�ിന്  അ�വദി�തിെ� വിശദവിവരം �വെട
െകാ���.

ഇനം �ക
OFC�ാപി�� െചലവ്

(ഒ��വണ) 2,52,100
ആദ�വ�ഷെ� െചലവ്-

17,63,147 �പഒ�ാം വ�ഷെ� ബാ�്
വി�ത് ചാ�ജ് 12,42,091

ജി. എസ്. ടി. (18%) 2,68,956
ര�്, ��് വ�ഷ�ളിെല

ബാ�് വി�ത് ചാ�ജ് 24,84,182 ര�്, ��് വ�ഷ�ളിെല
െചലവ്- 29,31,336 �പ

ജി. എസ്. ടി. (18%) 4,47,154
ആെക െചലവ് 46,94,483

    ഇ��  കാ�സ്  ലീ�ഡ്  ൈല�  കണ�ിവി�ി  �ാപി���മായി  ബ�െ��  ഫയ�
പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട െകാ���.

എ)  LAN  േകബിളിംഗ്  ���ി  നട�ാെത  ബി.എസ്.എ�.എ�ിന്  �ക
അ�വദി�.കണ�ിവി�ി �ാപി�� ല��ം ൈകവരി�ാെത കിട��.

    സ�വകലാശാല കാ��കളി� LAN േകബിളിംഗ് ���ി ���ീകരി�ലാണ് ഇ��കാ�സ്
ലീ�ഡ്  ൈല�  കണ�ിവി�ി  �ാപി��മായി  ബ�െ��്  �ാഥമികമായി  െചേ��  േജാലി.
സ �വകലാശാല  കാ��കളിെലാ�ം  തെ�  LAN  േകബിളിംഗ്  ���ി  നട�ാെതയാണ്
ബി.എസ്.എ�.എ�ിന്  �ക  അ�വദി�െത�്  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  വ��മാണ്.
(േനാ�് ഫയ� േപജ്-22 കാ�ക). ��ത ���ി ���ീകരി�ാെത ബി. എസ് .എ�. എ�മായി
കരാറിേല�െ��ക�ം  3  വ�ഷേ���  46,94,483  �പ  ���റായി  അ�വദി�ക�ം  െച�ത്
�മ�കാരമ�.

ബി) OFC �ാപി�� േജാലിക� BSNL ���ീകരി�െവ�ി�ം LAN േകബിളിംഗ്
���ി സ�വകലാശാല നട�ാ�തിനാ� കണ�ിവി�ി യാഥാ���മായി�.

    കണ�ിവി�ി  �ാപി��  ���ി�െട  നി�വഹണ�ിനാവശ�മായ  എ�ാ  സഹായ��ം
ബി.എസ്.എ�. എ�ിന് ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് െകാ�് 22-09-2018 തീയതിയി� കാ�സ്
ഡയര��മാ��്  രജി�ാ�  ക�യ�ക��ായി  (ക�്  നം.PLD/B1/5086/INTERNET-
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OFC/2018  തീയതി  22-09-2018).രജി�ാ�െട  ക�ിെ�  അടി�ാന�ി�  കാസ�േഗാഡ്
കാ�സിെല  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  സംബ�ി�്  ബി.എസ്.എ�.എ�ിെ�  ഭാഗ�നി��
���ിക�  01-10-2018  തീയതി��ി�  ���ീകരി�തായി  കാ�സ്  ഡയര��
സ�വകലാശാലെയ അറയി�ി��. എ�ാ� കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് നടേ��
LAN  േകബിളിംഗ്  െച��തി��  നടപടി  സ�വകലാശാല  സ�ീകരി�ി�ി�.  ആയതിനാ�
ബി.എസ്. എ�.എ�ിെ� ഭാഗ�നി�� ���ികെള�ാം ���ീകരി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി�ി�ം
കാസ�േഗാഡ്  കാ�സി�  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ബാ�ി��
കാ��കളി�ം  ഇേത  �ിതിയാണ്  നിലവി��െത�്  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�്
വ��മാണ്.LAN  േകബിളിംഗ്  െച�ാെത  ബി.എസ്.എ�.  എ�ിന്  �ക  അ�വദി�ത്
സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ�നി�� ��തരമായ വീ�യാണ്.

സി)  കരാ�  കാലാവധിയി�  ആദ�വ�ഷം  ���ീയായി.െഡേ�ാസി�്  െച�  �കയി�
പ�തിയിലധിക�ം  ബി.എസ്.എ�.എ�.  ഈടാ�ി.24,37,705  �പ�െട  െചലവ്
പാ�െചലവായി മാറി.

    ���ി�െട  നി�വഹണ�ിനായി  ബി.എസ്.എ�.എ�മായി  10-08-2018  തീയതിയിലാണ്
കരാറി� ഏ�െ��ത്.  2018 ഒേ�ാബ� മാസ�ി��ി� തെ� ബി.എസ്.എ�.എ�ിെ� ഭാഗ�്
നി�� ���ി ���ികരി�തായാണ് വ��മാ��ത്. എ�ാ� സ�വകലാശാല�െട ഭാഗ�്
നി�്  െചേ��  �ാഥമിക  ���ിയായ  LAN  േകബിളിംഗ്  നട�ാ�തിനാ�  കണ�ിവി�ി
യാഥാ���മാകാെത വ�ിരി�കയാണ്.

    ��്  വ�ഷേ���  കരാ�  ആരംഭി��ത്  കരാ�  തീയതി  �തലാേണാ,LAN  േകബിളിംഗ്
���ി ���ീകരി�്  കണ�� �ാവ��ികമാ�ിയതിന്  േശഷമാേണാെയ�ത്  സംബ�ി�്
സ�വകലാശാലയി�  നി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  ബി.എസ്.എ�.എ�ിെ�  12-07-2018
തീയതിയിെല  ഡിമാ�്  േനാ�ിെ�  അടി�ാന�ിലാണ്  ആദ�വ�ഷെ��ം  ര�ം  ��ം
വ�ഷ�ളിെല�ം �ക അഡ�ാ�സായി അ�വദി�ിരി��ത്.

ബി.എസ്.എ�. എ�ിെ� 03-02-2019 തീയതിയിെല ബി�ക� �കാരം 01-04-2019 തീയതി �ത�
31-03-2020  തീയതിവെര�� വാടക�ം മ�്  ചാ��ക�ം �റവ്  െച� േശഷം ബി.  എസ്.  എ�.
എ�ിന്  അ�വദി�  46,94,483/-  �പയി�  22,56,778�പ  മാ�മാണ്  നീ�ിയിരി�്  ഉ�ത്.
വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

കാ�സ് അടവാ�ിയ
�ക െടലേഫാ� ബി� നം.തീയതി നീ�ിയിരി�്

�ക
കാസ�േഗാഡ് 13,22,023 NDCKL0000069718/03-02-2019 6,46,783
നീേലശ�രം 12,23,916 NDCKL0000069514/03-02-2019 6,09,621
പ��� 5,45,793 NDCKL0000069766/03-02-2019 2,57,182

ധ��ശാല 2,81,381 NDCKL0000069460/03-02-2019 1,27,388
മാന�വാടി 13,21,370 NDCKL0000069434/03-02-2019 6,15,804

ആെക 46,94,483 22,56,778

    േമ� �ചി�ി� �കാര�� ബി. എസ്. എ�. എ�ിെ� കണ�ക� �കാരം െഡേ�ാസി�് െച�
46,94,483/-  �പയി�  31-03-2020  വെര��  കാലയളവിേല�്  24,37,705  �പ
ബി.എസ്.എ�.എ�.  ഈടാ�ി  കഴി�തായി  വ��മാ��.  46,94,483/-  �പ  െചലവഴി�ി�ം
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കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  യാഥാ���മാകാതിരി�ക�ം  ബി  എസ്  എ�  എ�ിന്  െവ�െത  �ക
ന��ക�ം െച�� സാഹചര�മായതിനാ� 24,37,705 �പ പാഴായിേ�ാ��തിനിടയാ�ി.

ഡി) ബാ�് വി�ത് �േസജ് റിേ�ാ��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി�െട ഭാഗമായി സ�വകലാശാല കാ��കളി� ഉപേയാഗി� ബാ�്
വി�ത്  �േസജ്  റിേ�ാ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സ�വകലാശാല  കാ��കളി�
ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി വിനിേയാഗി�ത് പരിേശാധി��തിനായി ബി. എസ്. എ�. എ�ി�
നി�� ബാ�് വി�ത് �േസജ് റിേ�ാ��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

    ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  യാഥാ���മാ��തിന്  സത�രനടപടി  സ�ീകരിേ���ം
ഈയിന�ി�  പാ�െചലവ്  ഉ�ാ�വാനിടയായ  സാഹചര�ം  വിലയി��ി  ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര  നടപടി  സ�ീകരിേ���മാണ്.  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി
യാഥാ���മാകാ�തിനാ�ം  പാ�െചലവ്  ഉ�ായതിനാ�ം  46,94,483/-  �പ�െട  െചലവ്
തട�െ����.

    സ�വകലാശാല�െട  കാ��കളിെല  വിവിധ  പഠനവ��കളി�ം  െസ��കളി�ം  ഇ��െന�്
ഉപേയാഗി��തി�� �ക നിലവി� �േത�കമായി ബി. എസ്. എ�. എ�ിന് ന�കിവ���്.
ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  യാഥാ���മായാ�  ��ത  കണ��ക�  വിേ�ദി�്
ഈയിന�ി��ാ��  െചലവ്  ഒഴിവാ�ാ���മാണ്.  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി�്  േവ�ി
46,94,483/- �പ ബി.എസ്.എ�. എ�ിന് ���റായി ന�കി ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം കണ�ിവി�ി
യാഥാ���മാകാ�തിനാ�  കണ�ിവി�ി�്  േവ�ി  െചലവഴി�  �ക  പാഴാ��തിേനാെടാ�ം
കാ��കളിെല  വിവിധ  പഠനവ��കളി�ം  െസ��കളി�ം  �േത�ക��  ഇ��െന�്  കണ�ന്
േവ�ി  സ�വകലാശാല  �ക  െചലവഴി��  സാഹചര�ം  സംജാതമാ�ക�ം  ഈയിന�ി�
സ�വകലാശാല�്  അധികെചല��ാ��തിനിടയാ�ിയതാ�ം  കെ��ിയി��്.  ഇ�
സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (ഒ���  നം.  1/25-10-2019  )  മ�പടി
ലഭ�മാ�ക��ായി�.

3-22   മാ�ാ�്പറ�്,പാലയാട് കാ��കളിെല ഇ�ർകാ�സ് കണ�ിവി�ി ല��ം
ൈകവരി�ി�ി�.2,73,879/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.
    സ�വകലാശാല  ആ�ാനെ�  മാ�ാ�്പറ�്,  പാലയാട്  കാ��ക�മായി  ബ�ി�ി�്
ഓ�ൈല� സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�ം നാഷണ� േനാളജ് െന�്വ��ിെ� ഭാഗമായി ക��
സ�വകലാശാല  െസ���  ൈല�റിെയ  മാ�ാ�്പറ�്,  പാലയാട്  കാ�സ്  ൈല�റിക�മായി
ഓ�ൈലനായി  ബ�ി�ി�്  വിവര��  ൈകമാ��തി�മായാണ്  പ�തി  നട�ിലാ�ിയത്.
ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി. നാഷണ� േനാളജ് െന�് വ��് (NKN)ഭാഗമായി താവ�ര കാ�സി�
നി�ം മാ�ാ�്പറ�്, പാലയാട് കാ��കളിേല�് മാ�മായി ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി�ായി
2016 വ�ഷം �ത� താെഴ�റ�ം �കാരം �ക െചലവഴി���്.

വ�ഷം �ക സ�വകലാശാല ഉ�രവ്
നം./തീയതി കാലയളവ്

2016 2,78,869
PLD/B2/10756/Intercampus

Networking /2015
തീയതി 15-03-2016

01-04-2016
�ത�

31-03-2017
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2017 2,66,917
PLD/B2/10756/Intercampus

Networking /2015
തീയതി 25-03-2017

01-04-2017
�ത�

31-03-2018

2018 2,73,879
PLD/B2/10756/Intercampus

Networking /2015
തീയതി 22-03-2018

01-04-2018
�ത�

31-03-2019

2019 2,73,879

PLD/PLD-B2/4447/2019
തീയതി 18-03-2019 (വൗ��

നം.3618 തീയതി 21-03-2019,
െച�് നം.56241111
തീയതി 21-03-2019)

01-04-2019
�ത�

31-03-2020

    എ�ാ�  മാ�ാ�്പറ�്,  പാലയാട്  കാ��കളിെല  ൈല�റികളി�  മാ�മാണ്  നിലവി�
ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി�െട  �േയാജനം  ലഭി��ത്.  കാ��കളിെല  വിവിധ
ഡി�ാ��്െമ�ക��്  ��ത  കണ��  വഴി  യാെതാ�  �േയാജന�ം  ലഭി�ി�ി�.  കണ�ിവി�ി
ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് �ാഥമികമായ നടേ�� LAN േകബിളിംഗ് െച��തി�� നടപടി
സ�വകലാശാല  സ�ീകരി�ി�ി�.  LAN  േകബിളിംഗ്  െച�ാെത  ബി.  എസ്.  എ�.  എ�ിന്  �ക
അ�വദി�ത്  സ�വകലാശാല�െട  ഭാഗ�നി��  ��തരമായ  വീ�യാണ്.  േമ�  �ചി�ി�
�കാരം  �തിവ�ഷം  ല��ണ�ിന്  �പ  ഈയിന�ി�  െചലവഴി��െ��ി�ം
കാ��കളിെല  ഡി�ാ��്െമ�ക��്  �േയാജനം  ലഭി�ാ�  കാര�ം  ��യി�െ����.
ൈല�റിക�  ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  �േയാജനെ���ിയത്  സംബ�ി�്  ഒ�  റിേ�ാ��്
ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ല��ണ�ിന്  �പ
െചലവഴി�്  നട�ിലാ�ിയ മാ�ാ�്പറ�്,  പാലയാട്  കാ��കളിെല ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി
േകവലം ൈല�റി കണ�ിവി�ി  മാ�മായി മാ�ക�ം വ��ക��ം െസ��ക��ം �േയാജനം
ലഭി�ാെത േമ� �ചി�ി� �കാരം ല��ണ�ിന് �പ ഓേരാ വ�ഷ�ം പാ�െചലവായി മാറി.

    ഇ��കാ�സ് കണ�ിവി�ി�െട ഭാഗമായി സ�വകലാശാല കാ��കളി� ഉപേയാഗി� ബാ�്
വി�ത്  �േസജ്  റിേ�ാ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സ�വകലാശാല  കാ��കളി�
ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  വിനിേയാഗി�ത്  പരിേശാധി��തിനായി  ബി.എസ്.എ�.  എ�ി�
നി�� ബാ�് വി�ത് �േസജ് റിേ�ാ��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

    ഇ��കാ�സ്  കണ�ിവി�ി  യാഥാ���മാ��തിന്  സത�രനടപടി  സ�ീകരിേ���ം
ഈയിന�ി�  പാ�െചലവ്  ഉ�ാ�വാനിടയായ  സാഹചര�ം  വിലയി��ി  ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.  2018-2019 വ�ഷ�ി� ഈയിന�ിെല
2,73,879/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-23   െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട�ിെല ലിഫ്�് �വർ�ന�മമാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�. 1.38 േകാടി �പ െചലവഴി�് 2016 വർഷ�ിൽ നിർ�ി� ലിഫ്�് �വർ�ന
രഹിതമായി കിട�� - പാെ�ലവ്.
    ക�� സ�വകലാശാല െസ��� ൈല�റി െക�ിട�ിെല 13 പാസ�� ക�ാസിററി�� 2

ലി�്,  10  പാസ��  ക�ാസിററി��  2  ലി�്  എ�ിവ  ₹1.38േകാടി  െചലവഴി�്  നി��ാണം
���ീയാ�ിെയ�ി�ം കരാ� ഏെ��� ഹി��ാ� �ീഫാബ് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി�് ലി�്
ക�ീഷ�  െച�്  �വ��ന�മമാ�വാ�  ഇ�വെര�ം  സാധി�ി�ി�.  2016  െസ�ംബറി�
താ��ാലികമായി സി�ം എന�ൈജസ് െച�് സ�വകലാശാല അധികാരിക�െട സാ�ിധ��ി�
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െട�്  റ�  നട�ി  �വ��ന�മത  ഉറ�വ��ിയതായി  ഹി��ാ�  �ീഫാബ്  ലിമി�ഡ്
രജി�ാ��യ�  21-12-2016  തീയതിയിെല  HPL/K/AGM/2016-17/271/487  ന��  ക�ി�
പരാമ�ശി�ി��്.  ഇല�ി��  ഇ��െപേ��ി�  നി��  അ�മതി  ലഭി��തിെല�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ി�  നി�്  െക�ിട�ിെ�  നി��ാണം  അംഗീകരി�്
ലഭി��തിെല�ം കാലതാമസമാണ് ലി�് �വ��ന�മമാ�വാ� സാധി�ാെത വ�ത്. ക��
സ�വകലാശാല�െട 23-02-2017 തീയതിയിെല PLD/E3/3806/2015 Vol 2(1) ഉ�രവ് �കാരം
ലി�്  നി��ാണ�ി��  ൈഫന�  ബി�  ഹി��ാ�  �ീഫാബ്  ലിമി�ഡ്  എ�  ക�നി�്
അ�വദി�ക��ായി.  ���ി�െട  ൈഫന�  ബി�  അ�വദി�്  ര�ര  വ�ഷേ�ാളമായി�ം
െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ിെല  നി��ാണ�വ��ന��  �മവ��രി�്  േകാ��േറഷ�
അ�മതി  ലഭി��തി��  നടപടിക�  േപാ�ം  ���ീകരി�വാ�  സ�വകലാശാല�്
സാധി�ി�ി�.  േകാ��േറഷ�  അ�മതി  ലഭി�ാെത��  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ിെല
നി��ാണ�വ��ന��  �മവ��രി��തി��  നടപടിക�  ���ീകരി��തി��ായ
കാലതാമസം  കാരണം  ലി�ററ്  �വ��ന�മാ��തിന്  ആവശ�മായ  ൈവദ�തകണ�ന്
േവ�ി ഇല�ി�� ഇ��െപേ��ി� നി�� അ�മതി സ�വകലാശാല�് ഇ�വെര ലഭി�ി�.
ആയതിനാ�  തെ�  ലി�്  �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ  അ�മതി�ം  ലഭി�ി�ി�.  2016
െസ�ംബറി�  നി��ാണം  ���ിയാ�ിയ  െസ���  ൈല�റി  െക�ിട�ിെല  ലി�്

�വ��ന�മമാ�വാ� സാധി�ാ�തിനാ� ₹1.38േകാടി  �പ െചലവഴി�്  നി��ി� ആ�ി
നി�ിയമായി കിട�ക�ം നാശ�ിേല�് നീ�ക�മാണ്.

3-24   251 െഡ�് േടാ�് ക����കൾ വാ�ൽ - െകൽേ�ാണിൽ നി�് വാ�ണെമ�
സർ�ാർ ഉ�രവ് മറികട�് സ�കാര� �ാപന�ിൽ നി�ം വാ�ി. 95,38,000/- �പ�െട
െചലവ് തട�െ����.
ഫയ� നംപ�- PicOA1/3462/2016

    സ�വകലാശാലയിെല  ഡിജി��  േഡാക�െമ�്  ഫയലിംഗ്  സി�ം(ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.)
ആവശ��ിേല�ായി  111  െഡ�്  േടാ�്  ക����ക�ം  വിവിധ  പഠന  വ��കളിേല�ായി  140
െഡ�്  േടാ�്  ക����ക�ം  ഉ�െ�െട  ആെക  251  െഡ�്  േടാ�്  കംപ���ക�  പ�േ�സ്
ക�ി�ി�െട  29.08.2018  െല  നി�േദശം  കണ�ിെല��്  സി�ിേ��ിെ�  19.09.2018  െല
2018.737, 26.10.2018 െല 2018.837 ന�� തീ�മാന�� �കാരം വാ�ി�ക��ായി. െട��
നടപടി�മ�ളി�െട  251  െഡ�്  േടാ�്  ക����ക�  നി�ാ�  ഇലേ�ാണി�്,  ക��  എ�
സ�കാര�  �ാപന�ി�  നി�ം  95,38,000/-�പ  (വൗ��  നം.3797/28.03.2019  �കാരം)
െചലവഴി�ാണ് പ�േ�സ് നട�ിയത്.

��ത  വാ��ക�  സംബ�ി�  ഫയ�  പരിേശാധനയി�  ക��ിയ  അപാക��  �വെട
െകാ���.

    ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 18/2017/ഐ.ടി.ഡി. തീയതി:23.07.2017�കാരം സ�വകലാശാല കളി�
20 ല�ം �പ�്  �കളി� അട��� ഐ.ടി.  ഇനീേഷ��ീവ്  െ�ാജ�ക��്  ഐ.ടി.  വ��ി�
നി�� അ�മതി ആവശ�മാണ്. 251 െഡ�് േടാ�് ക����ക� വാ��തിന് ഐ.ടി. വ��ിെ�
അ�മതി  (11/10/2018  െല  പി.െഎ.സി.ഒ.എ.1/  3462/16  ന��  ക�്)  ലഭി��തിനായി
െഎ.ടി.വ��്  െസ��റി�്  സ�വകലാശാല  ക�്  ന��ക��ായി.  എ�ാ�  െഎ.ടി.  വ��്
െസ��റി�മായി റജി�ാ� േനരി�് നട�ിയ �ടി�ാ�യി� crps.kerala.gov.in എ� െവ�ൈസ�്
വഴി വാ�ാ��താെണ�് ഫയലി� വ��മാ�ിയി��്.
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    Cprcs(Centralised  Procurement  and  Rate  Contract  System)  വഴി  ക����ക�
വാ��തി�� നടപടി�മ�� 01.02.2018െല സ��ാ� ഉ�രവ് ജി.ഒ.(ആ�.ടി.)നം. 25/2018
ഐ.ടി.ഡി.  -യി�  വ��മാ�ിയി��്.  സ��ാ�  വ��ിേല�ം  തേ�ശ  സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിേല�ം,  സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ം ആവശ��� െഡ�്േടാപ്,  ലാ�േടാ�്,
�ാന� �ട�ിയവ Cprcs  േപാ��� വഴി  വാ�ണെമ�് നി��ഷി�ി��്.  ഇതിനായി സ�വീസ്
െ�ാൈവഡറായി  െക�േ�ാണിെന  �മതലെ���ിയി��്.  �ാപന��  േപാ��ലി�  രജി��
െച�്  ആവശ���  �െപസിഫിേ�ഷ�  �കാര��  ക����ക�  തിരെ���ക�ം  ആയത്
�കാര�� ഇ�േവായിസ് ത�ാറാ�ക�ം ��വ� �ക�ം ���റായി േകരള േ��് ഐ.ടി മിഷനി�
ഒ��ക�ം േവണം.

ഐ.ടി. ഉപകരണ�� (251 െഡ�് േടാ�് ക����ക�) വാ��തിെ� ഭാഗമായി സ�വകലാശാല
Cprcs  ഓ�ൈല�  േപാ��ലി�  രജി��  െച�ക��ായി.  ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.
ആവശ��ിനാ��111  ക����ക� വാ��തിന്  26.10.2018  �ം  പഠന വ��ിേല�� 140
ക����ക�  വാ��തിന്  19.11.18  �ം  Cprcs-�  രജി��  െച�ി��.  എ�ാ�  �ട��്
െക�േ�ാണി� നി�ം ലഭിേ�� അ�വ� ലഭി�ി�ി�.

ഓ�ൈല� േപാ��ലി� രജിേ�ഷ� നട�ി 16 ദിവസം കഴി�ി�ം അ�വ� ലഭി�ാ� വിവരം
ഐ.ടി.  വ��ിെന  അറിയി�ാെത  രജിേ�ഷ�  അേപ�യി�  തീ�മാന��ാകാ�
അനിയ�ിതമായ കാലതാമസം േനരി��െവ�്  ��ി�ാ�ി  05.12.2018  ന്  േച�� െട�ി��
ക�ി�ി ഇ-െട�� വഴി ക����ക� പ�േ�സ് െച�വാ� തീ�മാനി�കയായി��.

Cprcs-� രജി�� െച�തിന് േശഷ�� �ട�നടപടികളി��ായ കാലതാമസം ഐ.ടി. വ��ിെന
അറിയി�്  പരിഹാര  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാെത�ം  ഐ.ടി.  വ��ിെ�  അ�മതിയി�ാെത
ഇ-െട�� െച�് സ�കാര��ാപന�ി� നി�ം ക����ക� വാ�ിയത് �മവി��മാണ്.

ക����  വാ�ലിെല  അപാക��  സംബ�ി�്  ഈ  ഒാഫീസി�  നി�്  ന�കിയ
െക.എസ്.എ./െക.എ�.�/3/149/19ന�� ക�ിന്, 20.09.2019 െല PICO/SO/Pice A/6081/ 2019
ന�റായി  ന�കിയ  മ�പടിയി�  ഓ�ൈല�  േപാ��ലി�  സമ��ി�  അേപ�യി�േമ�
അനിയ�ിതമായ  കാലതാമസം  വ�തിനാലാണ്  ഇ-െട��  �േഖന  ക����ക�  വാ�വാ�
സ�വകലാശാല തീ�മാനി�ത് എ�് വിശദീകരി�ി��്. എ�ാ� Cprcs -� അവസാനം രജി��
െച�  തീയതിയായ  19.11.2018  ന്  േശഷം  16  ദിവസ�ി��ി�  തെ�  കാലതാമസം
േനരി�താ�� കാരണം ��ി�ാ�ി 05.12.2018 ന് േച�� െട�ി�� ക�ി�ി മീ�ിംഗി� തെ�
�േത�ക �െപസിഫിേ�ഷേനാ��ടിയ 35,000/- �പ മാ�ം നിര�ി�� ക���� വാ�ാനായി
ഇ-െട���ണി��തിന്  തീ�മാനി�ക�ം,  11.12.2018  ന്  ഇ-െട��  േനാ�ീസ്  ന��ക�ം
െച�ി��്.  ഓ�ൈല�  േപാ��ലി�  രജി��  െച�  േശഷം  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത  16
ദിവസ����ി�  തെ�  െട��  വഴി  പ�േ�സ്  നട�വാ�  തീ�മാനി�ത്  ശരിയായ
നടപടിയ�.

നടപടി�മ�� പാലി�ാ�തിനാ� െചലവ് �ക 95,38,000/- �പ തട�െ����. ഭാവിയി�
നടപടി�മ��  പാലി�മാ�ം  വാ��ക�  നട��തിന്  സ�വകലാശാല  അധി�ത�
��ിേ��താണ്.
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3-25   പരസ�ചാർജ് - സർ�ാർ ഉ�ര� �കാര�� ഡി�ൗ�് ലഭി�ി�.3,50,699/-
�പ�െട െചലവ് തട�െ����.
    സ��ാറിെ� 20.11.2015െല സ.ഉ.(ആ�. ടി.)നം.551/15ഐ. &പി.ആ�.ഡി. ഉ�രവ് �കാരം
സ��ാ� വ��ക� സ��കലാശാലക�, സ�യം ഭരണ �ാപന��, െപാ�േമഖല �ാപന��
�തലായവ മാ��മി,  മേനാരമ എ�ീ പ��ളി� പരസ�ം ന��േ�ാ� പരസ� ചാ�ജിന�ി�
ന�കാ�� �കെയ �റി�ം അ�വദനീയമായ ഡി�ൗ�െള �റി�ം വിശദമായി �തിപാദി�ി��്.
ആയത് �കാരം മാ��മി പ����് ക�� എ ഡിഷനി� 1 ��യ� െസ�ിമീ�റിന് 91.75 �പ�ം
മേനാരമ പ����് 65.18 �പ�മാണ് അ�വദനീയമായ നിര�്. ഇതിന് �റെമ 15 ശതമാനം
ഡി�ൗ�ം  ലഭ�മാേ����്.  എ�ാ�  സ�വകലാശാല  മാ��മി,  മലയാള  മേനാരമ  എ�ീ
പ��ളി� ന�കിയ പ� പരസ����് േമ�പറ� ആ��ല�ം ലഭ�മായി�ി�. വിശദ വിവരം
അ�ബ�ം-5 ആയി ഉ�െ���ിയി��്.

    പരസ�ം  ന���ത്  സംബ�ി�്  സ��ാറിെ�  വ��മായ  ഉ�രവ്  നിലനി�െ�
ഈയിന�ി�  അധിക  �ക  3,50,699/-  �പ  അ�വദി�ത്  �മ�കാരമ�.  ആയതിനാ�
പരസ�യിന�ി� െചലവഴി� 3,50,699/- �പ തട�െ����. ഭാവിയി� പരസ� ചാ�ജിന�ി�
അധിക �ക അ�വദി�ാതിരി�ാ� ബ�െ�� അധി�ത� ��ിേ��താണ്.

3-26   ൈവദ�തി ചാർജിെനാ�ം പവർ ഫാ�ർ െപനാൾ�ി ഒ��ിയത് - സർവകലാശാല�് 23511
�പ ന�ം.
    2018-19 വ�ഷ�ി� സ�വകലാശാല െസ��കളിെല ചില ൈവദ�തി ബി�കളി� �േസ�സ്
ചാ�ജിെനാ�ം  "പവ�  ഫാ��  െപനാ��ി"  �ടി  ഒ��ിയി��്.  ൈഹെട�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ��
അവ�  ഉപേയാഗി��  േമാേ�ാ�/�ാ�േ�ാമ�  േറ�ിങിന്  ആ�പാതികമായി  ൈവദ�തി  വിതരണ
�ംഖലയി� ക�ാസി�� സ�ക��്  (KVAR Rating) ഘടി�ി�്  പവ� ഫാ�� 0.90 േയാ അതിന്
�കളിലാേയാ  നിലനി��ണെമ�്  േകരള  ൈവദ�തി  റ�േല�റി  ക�ീഷ�  നി��ഷി���്.
ഇ�െന  പവ�  ഫാ��  0.90  ന്  �കളി�  നി��േ�ാ�  അതിന്  �കളി�  വ��  ഓേരാ  0.01
�ണി�ി�ം  ആെക  എന�ജി  �ക�െട  0.25%  ഇ�സ�ീവ്  ലഭി�ം.  അേത  സമയം  0.90  ന്
താെഴയാെണ�ി� ഓേരാ 0.01 �ണി�ി�ം ആെക എന�ജി �ക�െട 1% പവ� ഫാ�� െപനാ��ി
ഒ�േ��തായി  വ�ം.  ഉ�രവാദെ��വ�െട  ���റവ്  കാരണം  സ�വകലാശാലയി�  താെഴ
പറ�� ബി�കളി� പവ� ഫാ�� െപനാ��ി ഇന�ി� �ക ഒ�േ��തായി വ�ി��്.

�മ
നം.

വൗ��
നം./

തീയതി
കണ��

വിവരം
ൈവദ�തി

ചാ�ജ്
പവ�

ഫാ��
െപനാ��ി

ഫയ� നം.

1 881/
13-07-18 LCN:28/5413 1,22,555 10,601.96 എ.ഡി.സി3/5128/2017

2 1181/
10-08-18 LCN:28/5413 1,33,928 3,202.74 എ.ഡി.സി3/5128/2017
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3 1488/
15-09-18 LCN:28/5413 1,20,917 2,082.02 എ.ഡി.സി3/5128/2017

4 1476/
14-09-18 LCN:31/5311 50,723 7,624.23 Admin/AD-

C3/17267/2018

ആെക 23,511

    ഇ�സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിനായി  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (ഒ���
നം.19/01-01-2020) ന�കിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �� വ�ഷ ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�ം
[ഖ: 3-3 (2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാ��്), ഖ:3-1-12 (2016-17 ഓഡി�് റിേ�ാ��്)] സമാന പരാമ�ശം
ഉ�െ��ി�െ��ി�ം  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�കേയാ  ആവ��ന  െചല�ക�
ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ  ജാ�ത  കാണി�കേയാ  െച�ി�ി�.  പവ�  ഫാ��  െപനാ��ി
ഇന�ി� അധികമായി ന�കിയ 23,511 �പ ഓഡി�ി� അംഗീകരി��ി�. ��കാല ഓഡി�്
റിേ�ാ��കളി�  ആവ��ി�്  ��യി�  െപ��ിയി�ം  ആവ��ന  സ�ഭാവ��  പാ�െചലവ്
ഒഴവാ�ാനാവശ�മായ  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  സ�വകലാശാല  ഫ�ി��ായ
ധനന�ം 23,511/- �പ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം ഈടാേ��താണ്.

3-27   ബേയാെമ�ിക് ഹാജർ സിസ്�ം സാലറി�മായി ലി�് െച�ൽ - സി�ിേ��് തീ�മാനം
നട�ായി�.
ഫയ� നം.PLD-B2/Biometric Attn/2018

    ക��  സ�വകലാശാലയി�  2016  ഏ�ി�  20  �തലാണ്  ബേയാെമ�ിക്  ഹാജ�  സി�ം
നിലവി� വ�ത്. ക�� സ�വകലാശാല�ം െക�േ�ാ�, തി�വന��ര�ം ത�ി� 01.08.2015
ന് കരാറി� ഏ�െ��ക�ം 21,00,590/- �പ എ�ിേമ�് നി�യി�ക�ം െച�. ഇ��ാ� െച�്
ഒ�  വ�ഷം  വെരയാണ്  വാറ�ി  കാലയളവ്.  വാറ�ി  കാലാവധി  അവസാനി��തിന്  ��
മാസ�ി� ��െപ�ി�ം AMC �� െ�ാേ�ാസ� �േത�കം സമ��ിേ��താെണ�ം MOU
വി� (നിബ�ന 11) പറ���്.

    ഇ��ാ�  െച�  ഉടെന  (പ�േ�സ്  ഓ�ഡേറാെടാ�ം)  50%-  �ക�ം  ഹാ��െവയ�,
േസാ�്െവയ� ഇ��ാേലഷ� േശഷം അ�� 40% �ക�ം െ�ാജ�് ക�ീഷ� െച� േശഷം 6
മാസം കഴി�് അവസാന 10% �ം ന�കാനാണ് കരാ� (കരാ� നിബ�ന-3). ആദ� ഗ�വായ
10,50,295/-  �പ 2015 � ന�കിെയ�ി�ം �ട��യായ സാേ�തിക തകറാ�ക� ഉ�ായതായി
പരാതിക� ലഭി�തിനാ� ര�ാം ഗ� �ക ൈവ��തിന് കാരണമായി (03.11.2016 ന് ക����
േ�ാ�ാമ� ന�കിയ റിേ�ാ��ി� 6 അപാകതക� റിേ�ാ��് െച�ി��്. 29.09.2018 ന് ന�കിയ
റിേ�ാ��ി�  പല  ക�ാ��കളി�ം  ഫ�ഷ�  െച��ി�  എ�ം  പറ���്).  ��വ�  �ക�ം
ന�കാ�തിനാ�  െക�േ�ാ�മാ��  AMC  നട�ായി�.  �ട��്  29.09.2018  െ�  ക����
േ�ാ�ാമ�െട  ബേയാെമ�ിക്  പ�ിംഗ്  െമഷീ�  ഫ�ഷനിംഗ്  ആെണ�  റിേ�ാ��ിെന  �ട��്
ര�ാം ഗ�വായി 7,62,784 �പ െക�േ�ാണിന് അ�വദി� (Vr. No.1666/04.10.2018 762784)

    �ട��് വിവിധ ക�ാ��കളി� െമഷീ� തകരാ� റിേ�ാ��് െച�തിെന �ട��് െക�േ�ാണിന്
റി�യ�  െച�ാ�  ന��ക�ം  ആയതിന്  1,01,842/-  �പ  2018  നവംബറി�  െചലവഴി�ക�ം
െച�.  കരാറി�  പറ�  �കാരം  AMC  ന�കാ�തിനാ�  ഹാജ�  സി��ിെ�  �ഗമമായ
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�വ��നം  പലേ�ാ�ം  സാധ�മാ��ി�.  തകരാ�ക�  ഉ�ാ�േ�ാ�  അവ  പരിഹരി��തിന്
��ത� സമയെമ���തി�ം അ� വഴി സി�ം �ാപി�തിെ� ഉേദ�ശം നട�ാെത േപാ�ക�ം
െച��. െക�േ�ാ�മാ�� കരാ� കാലാവധി അവസാനി�തിനാ�ം അവസാന ഗ�വായ പ�തി
�ക�െട 10% ന�കാ�തിനാ�ം െക�േ�ാ�മായി AMC ����തിന് സാേ�തിക ����
ഉ�ായി.  ഇ�രം  അപാകതക�  ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം  സി��ിെ�  �ഗമമായ
�വ��നം  സാധ�മാ��തി�ം  സ�വകലാശാല  െക�േ�ാ�മായി  എ.എം.സി.  യി�
ഏ�െ�േട�ത് അനിവാര�മാണ്.
    �ട��് േമ� പ�തി�െട ഉേ�ശ ല��ം ���മാ��തിനായി 15-08-2018 നകം അ��ാപക-
അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ബേയാെമ�ിക്  പ�ിംഗ്  െമഷീ�മായി  ലി�്  െച��തിന്
13-07-2018 െല സി�ിേ��് േയാഗം തീ�മാനെമ��ക�ം (തീ�മാനം നം.2018.560) ഇതിനായി
ൈവസ് ചാ�സലെറ �മതലെ���ക�ം െച�. ആയതിെ� �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�കേയാ
തീ�മാനം നട�ി� വ��കേയാ െച�ി�ി�. ഇതിെ� കാരണം വിശദീകരി��തിനായി ന�കിയ
ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (റിക�സിഷ�  നം.19/03-01-2020)  മ�പടിയായി  സ�വകലാശാലയി�
�ാ��് നട�ിലാ��തിനായി ആവശ�െ��െകാ�് േ��് ഇ�ഫ�േമഷ� ഓഫീസ�, നാഷണ�
ഇ�േഫാ�മാ�ിക്  െസ�റിന്  ക�്  ന�കിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ിെ��്  അറിയി�.  എ�ാ�
ബേയാെമ�ിക്  പ�ിംഗ്  സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� െക�േ�ാണിെന ഏ��ി�തിനാ� വീ�ം
�ാ��് വഴി െച�േ�ാ�� അധിക െചലവ്, സ�വകലാശാലയി� �ാ��് വഴി�� സംവിധാനം
�ാവ��ികമാേണാ �ട�ിയ വിശദാംശ�� ഫയലി� േരഖെ���ിയി�ി�.

    13.07.2018  െല സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം  (15.08.2018  നകം നട�ാേ��ത്)  ഇ�വെര�ം
നട�ാ�ിയി�ി�  എ�ത്  അംഗീകരി�ാ��ത�.  പ�ിങ്  ആരംഭി�്  5  വ�ഷമായി�ം  സാലറി
േസാ�്െവയ�മായി ലി�് െച�ാ�തിനാ� വ� �ക െചലവഴി�് നട�ിലാ�ിയ േബാേയാെമ�ിക്
പ�ിങ്  സി�ം  ഉേദ�ശ  ല��ം  ൈകവരി�ി�ി�.  ബേയാെമ�ിക്  പ�ിംഗ്  െമഷീ�  ശരിയായ
രീതിയി� ഫ�ഷ� െച��തി�ം സാലറി�മായി ലി�് െച��തി��� സി�ിേ��് തീ�മാനം
നട�ാ��തി�ം ആവശ�മായ �ട�നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

3-28   സർവകലാശാലയിൽ ഓഡി�് വിഭാഗ��ായിരിെ� എൻ.എസ്.എസ് െ� വാർഷിക
കണ�കൾ ഓഡി�് െച�വാൻ ചാർേ�ഡ് അ�ൗ��ിെന �മതലെ���ി �ക െചലവഴി�ത്
�മ�കാരമ�.
     ഭാരത  സ��ാരിെ�  �വജനകാര�  മ�ാലയ�ിെ�  2006  െല  എ�.എസ്.എസ്.  മാന��
(റിൈവ�ഡ്) �കാരം എ�.എസ്.എസ്. അ�ൗ�്സ് ഓഡി�് െചേ��ത് അ�ൗ��് ജനറ�/
േലാ�� ഫ�് ഒാഡി�് അെ��ി� ചാ�േ�ഡ് അ�ൗ��് എ�് നി��ഷി�ി��് [പാ��്-VIII,
ചാ���  -4,  �മ  നം.5(b)].  എ�.എസ്.എസ്.  െ�  2017-2018  വ�ഷെ�  കണ�ക�  ഓഡി�്
െച��തിനായി ചാ�േ�ഡ് അ�ൗ��ിെന ഏ��ി��ം വൗ�� നം.3789/ 28-03-2019 (െച�്

നം.413616/  28-03-2019)  �കാരം  ₹7,080  ഈയിന�ി�  െചലവഴി�ക�ം  െച�ി��്
(U.O.No:DSS/A2/NSS/1146/Accounts/2017,  തീയതി:24.11.2018).  സ��കലാശാല
േകാ�ൗ�ി� �ിതി െച�� സം�ാന ഒാഡി�് വ�� �േഖന എ�.എസ്.എസ്. അ�ൗ�്സ്
ഓഡി�്  െച�ാെമ�ിരിെ�  എ�.എസ്.എസ്-െ�  കണ�ക�  ഒാഡി�്  െച�വാ�  ചാ�േ�ഡ്
അ�ൗ��ിെന �മതലെ���ിയ�ം �ക െചലവഴി�ക�ം െച� സ��കലാശാല�െട നടപടി
�മ�കാരമ�. േമ� അപാകം സംബ�ി� ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (16.12.2019 െല
റിക�സിഷ�  നം.11)  19.02.2020  െല  എ�.എസ്.എസ്./A2/52/2020  ന��  ക�്  �കാരം
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വിദ�ാ��ി േ�മ വിഭാഗം  ഡയറ�� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി  ��ികരമ�.  ആയതിനാ� ചാ�േ�ഡ്
അ�ൗ��ിെന ഏ��ി�് എ�.എസ്.എസ്. െ� കണ�ക� ഓഡി�് െച�വാനായി െചലവഴി�
7080/-  �പ  തട�െ����.  ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി��  പിഴ�ക�  ഒഴിവാ��തിന്
��ിേ��താണ്.

3-29   ജി.എസ്.ടി റിേ�ൺസ് ഫയൽ െച�ൽ - സ�കാര� �ാപന�ിന് സർവീസ് ചാർജ്
നൽകിയത് - അംഗീകരി��ി�.
    ജി.എസ്.ടി.  റിേ��  ഫയ�  െച��തിനായി  സ�വീസ്  ചാ�ജിന�ി�  2018-19  വ�ഷം
സ�വകലാശാല ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�മ നം. കാലയളവ് �ക വൗ�� നം./ തീയതി
1 2018 �ൈല �ത� ഒേ�ാബ� വെര 8,260 2811/21-01-2019
2 2018 ഡിസംബ� 5,900 3163/16-02-2019

ആെക �ക 14,160

    �ടാെത 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ജി.എസ്.ടി. റിേ�� ഫയ� െച��തിന് സ�വീസ്
ചാ�ജിന�ി� സ�വകലാശാല ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി�ി��്. റിേ�� ഫയ� െച�ാ��
സൗകര�ം സ�വകലാശാലയി� ലഭ�മായിരിെ� ഇതിനായി മ�്  ഏജ�സികെള ആ�യി�ക�ം
സ�വീസ്  ചാ�ജ്  ഒ��ക�ം  െച�ത്  ഓഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  സ�വീസ്  ചാ�ജ്  ഇന�ി�
െചലവഴി� 14,160/- �പ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം ഈടാേ��താണ്.

3-30   സർവകലാശാലയിേല�� ക���ർ, അ�ബ� ഉപകരണ��െട വാ�ൽ - അധിക
�ക ജി.എസ്.ടി ഈടാ�ി - സർവകലാശാല ഫ�ിന് ന�ം.
    േക� സ��ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017 Central Tax (Rate), 25-01-2018 െല 9/2018
Central Tax (Rate) േനാ�ിഫിേ�ഷ�സ് �കാരം േക� സ��ാറിെ� കീഴി�� Department of
Scientific  and  Industrial  Research  എ�  �ാപന�ി�  രജി��  െച�തിനാ�  ക��
സ�വകലാശാല�്  സയ�ിഫിക്  ആ�്  െട�ി��  ഇ��െമ�്സ്  അ�ാര�സ്,  എക�ി�െമ�്സ്,
ക�സ�മബി�സ്,  ക��േ��സ്,  േസാ�്െവേയ�സ്  എ�ിവ�്  5%  ജി.എസ്.ടി.  മാ�േമ
ന�േക���.  എ�ാ�  ക��  സ�വകലാശാല�െട  ആവശ��ിേല�ായി  വാ�ിയ  േമ�
പറ�  ഇന��െട  പ�േ��ക��്  18%  ജി.എസ്.ടി.  ന�കിയതായി  കാ��.  ചില
ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

�മ
നം.

വൗ�� നം./
തീയതി

സൈ�
െച�

�ാപനം
ബി� നം./

തീയതി �ക
സാധന
��െട
വിവരം

ജി.എസ്.ടി. ഫയ� നം.

1 2471/
17-12-2018

െസാല�
ഷ�സ്
ക����
സി�ം,

മഹാരാ�

SCS-547-18-19/
19.09.18 7,81,650

27
ലാ�

േടാ�ക�
1,19,234.75 PICO.A1/

21534/2018

2 3797/
28-03-2019

നി�ാ�
ഇലേ�ാ
ണി�്,
ക��.

B/40080/18-19/
26.03.19 95,38,000

251
ക��
��ക�

14,54,949.16 PICO.A1/
3462/2016
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(ബി)  �സ  ഫ�്  ഉപേയാഗി�്  സ�വകലാശാല�െട  വിവിധ  പഠന  വ��കളി�  െകമി��ക�
അധിക നിര�ി� ജി.എ�.ടി. ഒ��ി വാ�ിയതിെ� വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. പഠന വ��് െകമി��ക� സൈ� െച�

�ാപനം
ഇ�േവായിസ്
നം./ തീയതി

ജി.എസ.ടി.
നിര�്

1
�േവാളജി പഠന

വ��്, മാന�വാടി
ക�ാ�സ്

െ�യി� ഇ�േഫാ സി�ം &
ക�േ�ാ�സ് ൈ�വ�ി ലിമി.

േകാഴിേ�ാട്

DPL 892/18-19

dt.01.12.2018
18%

ഫ���റ ഇെ�ാേവഷ�സ്,
േകാഴിേ�ാട്

FC 52
dt.23.11.2018 28%

    േമ�  വാ��ക��്  അധിക  നിര�ി�  ജി.എസ്.ടി.  ഒ��ിയതിെ�  കാരണം
അറിയി��തിനായി ഓഡി�് എ�ക�യറി (ഒ��� നം.20/03-01-2020) ന�കിെയ�ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�ര�ി�  അധിക  നിര�ി�  ജി.എസ്.ടി.  ഒ��ിയതിനാ�  അധികമായി
ന�േക�ിവ� �ക തിരിെക ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

3-31   ക�ർ സർവകലാശാല �ണിയൻ കേലാ�വം നട�ി�് - േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
    ക��  സ�വകലാശാല  കേലാ�വ  നിയമാവലി  �കാരം  േകരള  സ��ാറിെ�  ധനകാര�
നിയമ�� ��വ� പാലി�െകാ�ായിരി�ണം കേലാ�വ െചല�ക� നടേ���ം കണ�ക�
സമ��ിേ��െത�ം  വ��മാ�ിയി��്  (നിയമാവലി  4.8).  �ടാെത  കേലാ�വ�ിന്
അ�വദി� കി�� പണം സംഘാടക സമിതി�െട േ�ാ�ാം ക��ി െചയ�മാെ��ം സ�വകലാശാല
�ണിയ�  െസ��റി�െട�ം  (കേലാ�വ�ിെ�  ജനറ�  ക�വീന�)  സം��  ബാ�്
അ�ൗ�ി�  നിേ�പി�ിരി�ണെമ�ം  അ�ൗ�്  പാസ്  ��ം  ക�ാഷ്  ��ം
കണ�കേളാെടാ�ം  സമ��ി�ണെമ�ം  നിയമാവലിയി�  (നിയമാവലി  4.9)  പറ���്.
കേലാ�വ ആവശ��ിേല�ായി 2018-19 വ�ഷ�ി� �ക െചലവഴി�ി�െ��ി�ം െചലവിെ�
ആധികാരികത  പരിേശാധി��തിനായി  നിയമാവലി  അ�ശാസി��  വിധ�ി��  കാഷ്
��ം, പാസ്  ��ം സ��കലാശാല ��ി�തായി കാ��ി�. �ടാെത 2017-18 വ�ഷെ�
�ണിയ�  കേലാ�വം  െചല�ക�  എ�ാം  തെ�  പണമായി�ാണ്  ന�കിയി��െത�ാണ്
വൗ��ക�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  വ��മാ��ത്.  െചല�ക�  െച�്/ഡി.ഡി./ഓ�ൈല�
േപ�െമ�്  വഴി നട�ാെത പണമായി ന�കിയത് ധനവിനിേയാഗ ച��� പാലി�ാെതയാണ്.
ഇത്  സം��ി�്  ന�കിയ  27.12.2019  െല  െക.എസ്.എ./െക.എ�.�./�.3/605/2019  ന��
ക�ിന്  മ�പടിയായി  2017-18,  2018-19  കാലയളവിെല  പാ���ക�  സ�വകലാശാല
ഓഡി�ിന് സമ��ി�ാ�ത് മാ�ാ�വാ�ം 2019-20 െല പാസ് ��ം ക�ാഷ് ��ം �ത�മായി
��ി�വാ�ം  ആവശ�ം  വ��  �റ�്  ലഭ�മാ�വാ�ം  �ണിയ�  ഭാരവാഹിക��്  നി�േ�ശം
ന�കിയി�െ��ം  വിദ�ാ��ി  േ�മ  വിഭാഗം  ഡയറ��  അറിയി�ി��്.  േകരള  സ��ാറിെ�
ധനകാര�  നിയമ��  പാലി�ാെത  �ണിയ�  കേലാ�വ�ിെ�  െചല�ക�  നി��ഹി�
സ��കലാശാല�െട നടപടി �മ�കാരമ�. ഭാവിയി� �ണിയ� കേലാ�വ�ിെ� െചല�ക�
ധനവിനിേയാഗ ച��� പാലി�് നട�വാ�ം െചല�ക�െട �ത�മായ കണ�ക� ��ി�വാ�ം
സ�വകലാശാല അധികാരിക� �� �ല�േ��താണ്.
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3-32   സിവിൽ സർവീസ് െ�യിനിംഗ് ഇൻസ്�ി���് �വർ�നം - നിയമാവലി ഉ�ാ�ിയി�ി�.
    ക��  സ�വകലാശാല�െട  കീഴി�  പാലയാട്  ക�ാ�സി�  �വ��ി��  �ാപനമാണ്
ക�� സ�വകലാശാല സിവി� സ�വീസ് െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���്. �ാപനം 2018 �� 30 ന്
നിലവി� വ� (സി�ിേ��് തീ�മാനം 2017.659 തീയതി: 22.09.2017). 2018-19 ബാ�ി� 42
വിദ�ാ��ിക�ം 2019-20 ബാ�ി� 32 വിദ�ാ��ിക�ം പരിശീലന�ി� പെ���. മലബാറിെല
പി�ാ� ജി�കളി� നി�� വിദ�ാ��ികെള സിവി� സ�വീസ് ല��ം സഫലീകരി��തിന്
സഹായി�ക  എ�താണ്  �ാപന�ിെ�  �ധാന  ല��ം.  �ാപന�ിേല�്  ഒ�  െപാ�
�േവശന പരീ� വഴിയാണ് വിദ�ാ��ികെള െതരെ����ത്. അവരി� നി�ം ഈടാ��
ഫീസ്  വഴിയാണ്  �ാപന�ിെ�  ൈദനംദിന  െചല�ക�  നട��ത്.  സിവി�  സ�വീസ്
െ�യിനിംഗ്  ഇ��ി���ിേല�് ഭൗതിക സാഹചര��� ഒ���തി�േവ�ി 2018-19 � താെഴ
പറ�ം �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.

ഫയ� നം.PICO.A2/4871/2018

�മ നം. �ക വാ�ിയ സാധന��െട വിവരം
1 1,08,951 ��ക�� വാ�ിയത്
2 1,56,450 എയ� ക�ീഷണ� - 3 എ�ം.
3 5,52,662 ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�� വാ�ിയത്
4 6,11,276 ഫ�ണി�� വാ�ിയത്

ആെക 14,29,339

    സിവി�  സ�വീസ്  െ�യിനിംഗ്  ഇ��ി���ിെ�  �വ��നം  സംബ�ി�്  �ത�മായ  ഒ�
നിയമാവലി  ഇ�വെരയാ�ം  �പെ���ിയി�ി�  (ഓഡി�്  റിക�സിഷ�  20/04-01-2020  ന്
ന�കിയ  മ�പടി).  ആയതിെ�  അഭാവ�ി�  ഇവിെട  �േവശനം  േന��  വിദ�ാ��ിക�െട
േയാഗ�തക�, മ�ര പരീ�, അ��ാപക�െട നിയമനം, �വ��ന സമയം �ട�ി �ാപനെ�
സംബ�ി��  വിവര��  ആധികാരികമായി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ��ത�  വിവര��
ലഭ�മാ��തിനായി  ഫയ�  ആവശ�െ��്  ഓഡി�്  റിക�സിഷ�  (Audit  Requisition  Number:
10/03-02-2020)  ന�കിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  �ാപന�ിെ� വരവ്-െചലവ്  വിവര��
േരഖക� സഹിതം ഓഡി�് പരിേശാധന�് സമ��ിേ��താണ്.

    സ�വകലാശാല സാ��ിക സഹായം ന�കി നട�� ��ത �വ��ന�ിന് �ത�മായ
ഒ� നിയമാവലി �പെ��േ���ം ഇതിെ� �വ��നം സംബ�ി�് ആവശ�മായ വിവര��
ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ലഭ�മാേ���മാണ്.

3-33   സർവകലാശാല വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് ഇടപാ�കൾ േകരള സം�ാന
ഇൻ�റൻസ് വ��് �േഖന നടേ��താണ്.
    സ�വകലാശാലക�െട�ം  െപാ�േമഖലാ  �ാപന��െട�ം  എ�ാ  ജനറ�  ഇ��റ�സ്
ഇടപാ�ക�ം േകരള സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന നട�ണെമ�് സ��ാറിെ� 1.10.2014
െല സ.ഉ.(പി)നം.428/2014 ഉ�രവി� നി��ഷി�ി��്. എ�ാ� സ�വകലാശാല വാഹന��െട
ഇ��റ�സ് �ീമിയം േകരള സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന നട�ിയതായി കാ��ി�.
ആയതിെ� വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.
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�മ
നം.

വാഹന
രജിേ�ഷ�

ന��

ഒ��ിയ
ഇ��റ�സ്
�ീമിയം �ക

കാലയളവ് ക�നി�െട േപര്

1 KL-13-
AF-5307

12774 (PICO/B1
/15461/2018
14.11.2018

ഉ�രവ് �കാരം)

18.11.2018
�ത�

17.11.2019
വെര

�ൈന�ഡ് ഇ��
ഇ��റ�സ് ക�നി

ലിമി�ഡ്, ക��

2 KL-13-
U-220

5124 (PICO/B1
/15461/2018(1)

14.11.2018
ഉ�രവ് �കാരം)

20.11.2018
�ത�

19.11.2019
വെര

ഓറിയ�� ഇ��റ�സ്
ക�നി ലിമി�ഡ്,

എസ്.എ�.പാ��്
േറാഡ്, ക��

        േകരള സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന തെ� വാഹന��െട ഇ��റ�സ് �ീമിയം
അടവാ�ണെമ�്  ��  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ി�  (2016-17  ഖ�ിക  3-1-27)  പരാമ�ശി�ി�ം  േമ�
സ��ാ� ഉ�രവ്  നാളി�വെര  സ�വകലാശാലയി� �ാബല��ി� വ��ിയി�ി�.  ഭാവിയി�
സ�വകലാശാലയിെല  എ�ാ  ജനറ�  ഇ��റ�സ്  ഇടപാ�ക�ം  േകരള  സം�ാന  ഇ��റ�സ്
വ��് �േഖന നടേ��താണ്.

3-34   സർവകലാശാല വാഹന��െട ഇ�ന ഉപേയാഗ�ിെല അധിക െചലവ് - മ�്
അപാക�ൾ
    സ�വകലാശാല�െട  ഉടമ�തയി�  ആെക  7  വാഹന�ളാ��ത്.  ഇവ�െട  ഇ�ന
ഉപേയാഗ�ിനായി  2018-19  വ�ഷ�ി�  ആെക  9,06,117/-  �പ  െചലവഴി�ി��്  (29
വൗ��ക�).  ഇവ�െട  േലാഗ്  ��ക�ം  വൗ��ക�ം  പരിേശാധി�തി�  താെഴ  പറ��
അപാക�� കാ��.

ആവശ�മായതി�ം ��ത� ഇ�നം ഉപേയാഗി�.

    താെഴ പറ�� വാഹന�ളി� ൈമേലജ് സ��ിഫി��് �കാരം പരമാവധി ആവശ�മായതി�ം
അധികം ഇ�നം ഉപേയാഗി�തായി േരഖെ���ിയി��്.

�മ
നം.

വാഹന�ിെ�
വിവര��

ആെക
യാ�
െച�
�രം

ൈമേലജ് സ��ിഫി��്
�കാരം

ഉപേയാഗി�തായി
േരഖെ���ിയ

ഇ�നം
(ലി�റി�)

അധിക
ഉപേയാഗം

(ലി�റി�)
ലഭ�മായ
ൈമേലജ്

ആവശ�മായ
ഇ�നം(ലി�റി�)

1
ടാ� ഇ�ഡി�

െക.എ�-13
� 220

3071
14 &12

ശരാശരി-13
236 321 85

2
മാ�തി

സിയാസ്
െക.എ�-13

എ.എഫ്.5307
5715

15.5 &14.5

ശരാശരി-15
381 396.37 15.37

    ൈമേലജ്  സ��ിഫി��ി�  േരഖെ����ത്  ലഭ�മാ��  ഏ��ം  �റ�  ൈമേലജാണ്.
അതായത് ഇ��ം �രം യാ�െച��തിന് പരമാവധി ആവശ�മായ ഇ�ന�ിെ� അളവ്, ഇതി�
��ത� ഇ�നം ഉപേയാഗി��തി�ം  അ�വഴി  അധിക െചലവ്  ഉ�ായതി��� സാഹചര�ം
വിശദീകരിേ��താണ്.
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യാ�െച�� ഓഫീസ�െട വിവരം േരഖെ����ി�.

െക.എ�-13 എ.ഡി. 7565 േബാേലേറായി� മി� യാ�കളി�ം യാ� െച�� ഓഫീസ�െട േപര്,
ഉേദ�ാഗേ�ര്,  ഒ�്  എ�ിവ  േരഖെ���ിയി�ി�.  ഇത്  കാരണം  േരഖെ���ിയ  യാ�ക�െട
ആധികാരികത  ഉറ�വ��ാനായി�ി�.  േലാഗ്  ��ി�  േരഖെ���ിയ  യാ�ക�െട  സാ�ത
ഉറ�വ���തിന്  യാ�െച�  ഉേദ�ാഗ�െ�  േപ�ം  ഉേദ�ാഗേ��ം  ഒ�ം  നി�ബ�മാ�ം
േരഖെ��േ��താണ്.

ൈമേലജ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

താെഴ പറ�� വാഹന��െട ൈമേലജ് സ��ിഫി��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�മ നം. വാഹന�ിെ� വിവര��
1 KL-13 AD 7565, മഹീ� െബാേലേറാ
2 KL-13 AB 7919 നിസാ� സ�ി

ഓേരാ ആറ് മാസ�ി�ം വാഹന�ിെ� ൈമേലജ് െട�് നട�ി സ��ിഫി��് േലാഗ്  ��ി�
പതി�ണം  എ�  നിബ�ന  പാലി�ി�ി�.  ൈമേലജ്  സ��ിഫി��ിെ�  അഭാവ�ി�
വാഹന�ി� ഉപേയാഗി� ഇ�ന�ിെ� അളവ് അധികമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ാനായി�ി�.

    വാഹന��െട ശരിയായ ഉപേയാഗം, സംര�ണം, വാഹന�െള സംബ�ി�� രജി��ക�െട
ശരിയായ  പരിപാലനം  എ�ിവ  ഉറ�വ���തിന്  ആവശ�മായ  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-35   �മീകരി�ാൻ ബാ�ി�� �ൻ�ർ �ക 12,79,96,502/- �പ സമയബ�ിതമായി
�മീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
    സ�വകലാശാലയിെല ���� രജി�� �കാരം 1998-99 വ�ഷം �ത� വിവിധ ആവശ����്
അധ�ാപക��്/  ജീവന�ാ��്  അ�വദി�  ����ക�  നാളി�വെരയായി  �മീകരി�ി�ി�.
����ക� �മീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി��തിന് �� വ�ഷ�ളിെല ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�
നി�േദശി�ി�െ��ി�ം  സ�വകലാശാല  ഇ�ാര��ി�  ൈകെ�ാ�  നടപടി  ��ികരമ�.
31-03-2019 വെര ഈ ഇന�ി� 12,79,96,502/- �പ �മീകരി�ാ� ബാ�ി��്.

    ജി.ഒ.(പി)419/2011/ഫി� തീയതി:04.10.2011, ജി.ഒ.(പി)390/2012/ഫി� തീയതി:10-07-2012
എ�ീ  ഉ�ര�ക�  �കാരം  ����  ��്  മാസ�ി��ി�  �മീകരിേ��താണ്.  ��്
മാസ�ി��ി�  �മീകരി��  ����കളി�  െചലവാ�ാെത  തിരി�ട��  �ക�്  18%
നിര�ി� ���� ൈക��ിയ തീയതി �ത� വാ�ഷിക പലിശ കണ�ാ�ി ഈടാേ��താണ്.
��് മാസ�ി��ി� �മീകരി�ാ� ���� �ക െമാ�മായി 18% വാ�ഷിക പലിശ സഹിതം
ഈടാേ��താണ്.  1998-99  �ത�  2018-19  വെര��  വ�ഷ�ളിെല  �മീകരി�ാ�
അവേശഷി��  ����ക�െട  വിശദവിവരം  അ�ബ�ം-2  �  േച��ി��്.  ����ക�െട
സം�ഹം �വെട െകാ���.
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����ക�െട സം�ി�ം

അ�വദി� വ�ഷം �മീകരി�ാ�
ബാ�ി�� �ക

1998-1999 3,44,000

1999-2000 1,67,500

2002-2003 17,500

2003-2004 10,55,315

2004-2005 21,340

2005-2006 9,92,095

2006-2007 18,68,074

2007-2008 17,53,500

2008-2009 5,47,500

2009-2010 8,92,600

2010-2011 10,50,584

2011-2012 2,72,250

2012-2013 6,62,449

2013-2014 18,78,416

2014-2015 2,45,12,451

2015-2016 2,07,99,458

2016-2017 3,62,13,878

2017-18 1,85,95,278

2018-19 1,59,34,539

2011-12  �ത�  2018-19  വെര  �ഡി�്/  െസമ��,
വിവിധ  �േവശന  പരീ�  എ�ിവ�ായി  വിവിധ
വ��കളി� നി�ം അ�വദി� ����

4,17,775

ആെക 12,79,96,502

����ക�  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  നാളി�വെര
�മീകരി�ാ�  ബാ�ി��  ����ക�െട  കാര��ി�  ഉചിതമായ  തീ�മാനം  എ�േ��താണ്.
����ക� �മീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിവരം അറിയിേ��താണ്.
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3-36   പഠന വ��കൾ�് അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി�. 15,79,174/- �പ
തട�െ����.
    പഠന വ��കളിെല അധ�ാപക��്/വ��് തലവ�മാ��് വിവിധ െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�ം പഠന
വ��ക�െട  മ�്  ആവശ����ം  2018-19  വ�ഷ�ി�  ആെക  15,79,174/-  �പ  ����
അ�വദി�ി��്.  െ�ാവിഷണ�  േപ�െമ�്  രജി��  (PPR)  �കാരം  ഈ  ����  നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�. ����ക� ��് മാസ�ി��ി� �മീകരി�ാ� നി�േദശി�െകാ�� സ��ാ�
ഉ�ര�ക� ജി.ഒ,(പി)419/2011/ഫി�. തീയതി: 04.10.2011, ജി.ഒ.(പി)390/2012/ഫി� തീയതി:
10.07.2012  എ�ിവ  സ�വകലാശാല  പാലി�ി�ി�.  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ാ�
����ക��്  സ��ാ�  ഉ�രവ്  �കാര��  പലിശ  �മ�ി  ��  മാസ  കാലാവധി�േശഷം
െമാ�ം �ക തിരി� പിടി�ാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

�മീകരി�ാ� ബാ�ി നി��� ����ക�െട വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

2018-19

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക

���� ൈക��ിയ
വ��ി/ �ാനേ�ര്/

�ാപനം

����
അ�വദി�തിെ�

ഉേ�ശ�ം

1 5001/13-11-2018 85,924

േഡാ. െക.ആ�.
ഹരിദാസ്.,
െ�ാഫസ�,

രസത� പഠന
വ��്

KSCSTE -WSD
“ബാക് � ലാബ്"

െ�ാജ�് നട�ി�്

2 5015/16-11-2018 1,05,000
േഡാ. പി.െക.

�സാദ�., േക�സ്
ഡയറ��,

മാന�വാടി േക�സ്

"ഹരിത േകരളം"
െ�ാജ�് നട�ി�്

3 5017/19-11-2018 9,000
േഡാ. െക.എം.
നിസാ��ീ�,

ഫിസി�് പഠന
വ��്

KSCSTE -Student
Community project

നട�ി�്.

4 5018/19-11-2018 9,00
േഡാ. െക.എം.
നിസാ��ീ�,

ഫിസി�് പഠന
വ��്

KSCSTE -Student
Community project

നട�ി�്.

5 5093/01-02-2019 75,000
േഡാ. െക.
ഗംഗാധര�,

സാ��ിക ശാ�
പഠന വ��്

3 ദിവസെ�
അ�ാരാ�

േകാ�ഫറ�സ്
നട�ി�്.

6 5083/29-01-2019 7,72,500

േഡാ. എസ്. വിേനാദ്
�മാ�,

ബിേഹവിയറ�
സയ�സ് പഠന
വ��് തലവ�

കൗ�സിലിംഗ്
െസ��

�ാപി��
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7 5137/29-03-2019 2,57,500

േഡാ. എസ്.
വിേനാ��മാ�,
വ��് തലവ�

ബിേഹവിയറ�
സയ�സസ് പഠന

വ��്.

കൗ�സിലിംഗ്
െസ��

�ാപി��

8 5111/26-02-2019 215,250
േഡാ. �രജ് എം.

ബഷീ�, േമാളിക�ല�
ബേയാളജി വ��്

തലവ�

േ�ാള� ഇ�
റസിഡ�സ്

േ�ാ�ാം നട�ി�്.

9 5141/29-03-2019 50,000

േഡാ. �േരഷ് ��ി,
വ��് തലവ�

ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ�

വ��്.

സി��ിക് �ാ�്
നന��തിന്

പ�്െസ�് വാ��

ആെക 15,79,174

േമ�  പറ�  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  �കാരം  ����ക�  പലിശ  സഹിതം  ഈടാ��തിന്
സ�വകലാശാല നടപടി ൈകെ�ാ�ാ�തിനാ� ���� ഇന�ിെല േമ� വിവരി� െചല�ക�
ഓഡി�ി� തട�െ����. �ക, ൈക��ിയ ജീവന�ാരി� നി�് നിയമാ��ത പലിശ സഹിതം
ഈടാേ��താണ്.  ഇ�  സംബ�ി�്  03.03.2020  െല  െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�6/120/2020
ന�� ക�് �േഖന ആരാ�തിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-37   സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് (KUEPF)- വാർഷിക �ഡി�് �ിപ്
വിതരണം െച�ി�ി�.
    2011  െല  ജനറ�  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  (േകരള)  നിയമം  സ�വകലാശാലക��ം
ബാധകമാ�ിയി��്. ഇത് �കാരം അംഗ���് കാലാകാല�ളി� ബാധകമായ പലിശ ഓേരാ
വ�ഷ�ം ഒ�ാമെ� ദിവസം ജീവന�ാ�െട അ�ൗ�ി� വകയി�േ��താണ്.

ക�� സ�വകലാശാല ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് വാ�ഷിക �ഡി�് �ി�ക� 2016-17
വ�ഷം �ത� വിതരണം െച�ി�ി�. ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ക ജി� �ഷറിയിെല TPA
71901200001453  ന��  അ�ൗ�ിലാണ്  നിേ�പി��ത്.  31.03.2019  ന്  ആെക  454
ജീവന�ാ� പി.എഫി� വരി�ാരാ��്. ജീവന�ാ��് അവസാനമായി �ഡി�് �ിപ് വിതരണം
െച�ി��ത് 2015-16 വ�ഷമാണ്. 2016-17 �ത�� പലിശ വരവി��ായ കാലതാമസം �ലമാണ്
�ട��� �ഡി�്  �ിപ്  വിതരണം െച�ാതി��ത്  എ�്  വിശദീകരി�ക��ായി.  വാ�ഷിക
�ഡി�് �ി�ക� യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

    �ഷറി പാസ് ��് �കാരം െ�ാവിഡ�് ഫ�് നിേ�പ�ി� 31-03-2019 ന് 25,80,47,195/-
�പ നീ�ിയിരി��്. വിശദാംശം �വെട െകാ���.
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��ിരി�് 22,83,90,092
സ��ി�ഷ� 4,65,36,157
വാ� തിരി�ടവ് 54,23,620

പലിശ വരവ് 1,02,52,670
(2017-18)

പലിശ വരവ് 1,69,12,231
(2016-17)

ആെക 30,75,14,770
േലാ� അ�വദി�ത് 2,48,96,565
പി.എഫ് േ�ാഷ� �ക 2,45,71,010
നീ�ിയിരി�് 25,80,47,195

എ) ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�്: യഥാസമയം പലിശ ലഭി��ി� - ജീവന�ാ��്
പലിശയിന�ി� ന�ം.

    ജീവന�ാ�െട  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  �ക  �ഷറിയിെല  TPA71901200001453  ന��
അ�ൗ�ിലാണ്  നിേ�പി�ി��ത്.  കാലാകാല�ളി�  ജനറ�  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്
നിേ�പ�ി� അ�വദി�� പലിശ നിര�് �ഷറിയി� നി�ം നിേ�പ���് ലഭി���്.
2016  മാ��്  31  വെര  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  അ�ൗ�ി�  യഥാസമയം  പലിശ  വരവ്  വ�ി��്.
എ�ാ� 2016-17 �ത� അ�ൗ�ി� പലിശ വരവ് വ��തി� കാലതാമസം േനരി�. 01-04-2017
ന്  ലഭിേ�� 2016-17െല പലിശ �ക 1,69,12,231 �പ 08.11.2018 തീയതിയി� മാ�മാണ്
വരവ്  വ�ി��ത്.  അ�േപാെല  തെ�  01.04.2018  ന്  ലഭിേ��  2017-18  െല  പലിശ  �ക
1,90,23,381 �പയി� 1,02,52,670 �പ 01.04.2018 തീയതിയി� തെ� വരവ് വ�. യഥാസമയം
പലിശ  �ക  അ�ൗ�ി�  വരവ്  വ�ാ�തിനാ�  പലിശയിന�ി�  ജീവന�ാ��്  2016-17
വ�ഷം �ത� 2018-19 വ�ഷം വെര താെഴ വിവരി� �കാരം 14,39,823 �പ�െട ന�ം വ�ി��്.
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

വ�ഷം ലഭിേ��
പലിശ �ക ലഭി� �ക ലഭി�

തീയതി നിര�് �റവ് �ക

2016-17 1,69,12,231 1,69,12,231 08.11.2018 - -

2017-18 1,90,23,381 1,02,52,670 01.04.2018 4.5% 87,70,711

2018-19

1,22,60,705

+87,70,711

(2017-18
വ�ഷെ�
പലിശയി�
ലഭി�ാ�

ബാ�ി��
�ക)

1,04,37,825 01.04.2019 4.5% 1,05,93,591

2018-19 1,05,93,591 91,53,768 20.01.2020 - 14,39,823

വരവി� �റ� വ� പലിശ �ക 14,39,823 �പ ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-38   എ.െക.ജി റിസർ�് െസ�ർ േഫാർ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് എൻറർൈ�സസ് ആ�്
�ാൻസ്േഫാർേമ�ീവ് െപാളി�ിക്സ് - ഗേവഷണ വിവര�ൾ ലഭ�മ�.
ഫയ� നം.RDC4/AKG/RC/2018

    28/12/2017 െല സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം 2017.934 �കാരം �ാ�േ�ാ�മാ�ിവ്  െപാളി�ി�്
ആ�് േകാ-ഒാപേറ�ിവ് എ��ൈ�സസ് എ� വിഷയ�ി� സഖാവ് എ െക േഗാപാലെ� േപരി�
ഒ�  റിസ��്  െസ��  ആരംഭി�വാ�  തീ�മാനി�ി��.  സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി  ബ�.വി.സി.�െട  നി�േദശ�കാരം  എ.െക.ജി.  റിസ��്  െസ��
േഫാ�  േകാ-ഒാപേറ�ിവ്  എ��  ൈ�സസ്  ആ�്  �ാ�േ�ാ�േമ�ിവ്  െപാളി�ി�്  എ�  േപരി�
താവ�ര േക�സി� റിസ��് െസ�� ആരംഭി�കയായി��.

    31/7/2018 െല ജി.ഒ. ആ�.ടി. നം.1475/2018/ഹയ� എ�േ�ഷ� വ��ിെ� ഉ�രവ് �കാരം
േമ� വിഷയ�ി� ആെക 14.76 ല�ം �പ�െട �ാ� ഫ�് െചലവഴി�ാ� സാേ�തികാ�മതി
ലഭ�മായി��്.ആയതി� പി.  എ�്.  ഡി.  േഹാ�ഡറായ 2  റിസ��്  െഫേ�ാസി� 40.000/-�പ
വീതം  6  മാസേ��്  4.8  ല�ം  �പ  െഫേ�ാഷി�്  ന��വാ�ം  അ�മതി
ന�കിയി��്.വിശദവിവരം �വെട െകാ���

�ാപനം - ക�� �ണിേവ�ി�ി

െഹഡ് ഒാഫ് അ�ൗ�് - 22021-03-102-92
�മ നംപ� െ�ാേപാസ� �ക

1 ഇ�� നാഷണ� േകാ�ഫറ�സ് 4.76 ല�ം
2 േഹാണേററിയം 4ല�ം

3
റിസ��് െഫേ�ാസി�ളള െറമ�ണേറഷ� 4.8ല�ം

മ� െചല�ക� 1.2 ല�ം
6ല�ം

ആെക �ക 14.76 ല�ം

    സ�വകലാശാലാ  വി�ാപനേമാ  �േത�കി�്  നിയമന നടപടികേളാ  �ടാെത 1/11/2018  ന്
സീനിയ�  റിസ��്  െഫേ�ാ  ആയി  �ീ.  പി.െക.  വിജയ�,  റി�േയ�ഡ്  േജ�ാ�ഫി  െ�ാഫസ�
എ�ിവേര�ം 05/11/2018 ന് �ീ.പ�ാരിലാ� രാഘവ� എ�വേര�ം നിയമി�ി��്.

2018-19 വ�ഷ�ി� െഫേ�ാഷി�് ഇന�ി� താെഴ കാണി�വിധം �ക െചലവഴി�ി��.

േപര് മാസം െഫേ�ാഷി�്
�ക വൗ�� നംപ� റിമാ��്

പി.െക വിജയ� നവംബ� 2018 34,667 2394/
12/12/2018

പ�രിലാ�
രാഘവ� നവംബ� 2018 40,000 2395

/01/12/2018

പി.െക വിജയ� ഡിസംബ�
2018 40,000 2896

/02/01/2019
പ�രിലാ�
രാഘവ�

ഡിസംബ�
2018 40,000 2897

/02/01/2019

പി.െക വിജയ� ജ�വരി 2019 40,000 3181
/19/02/2019
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പ�രിലാ�
രാഘവ� ജ�വരി 2019 40,000 3182

/19/02/2019

പി.െക വിജയ� ഫി�വരി
2019 40,000 390/

30/03/2019
പ�രിലാ�
രാഘവ�

ഫി�വരി
2019 40,000 3902

/30/03/2019
ആെക �ക 3,14,667

    2018-19 വ�ഷ�ി� ആെക 3,14,667/- �പ െചലവഴി�ി��്. �ടാെത 2019 മാ��്, ഏ�ി�
മാസ�ളിലായി  െചലവഴി�  1,60,000/-�പ�ം  (40,000x4)  അട�ം  ആെക  4,74,667/-�പ
(3,14,667+1,60,000)  ഈയിന�ി�  െചലവഴി�ി��്.  എ�ാ�  േമ�  വിഷയം  സംബ�ി�്
ഗേവഷണം നട�ിയതാേയാ,റിേ�ാ��് സമ��ി�താേയാ േരഖകളി�.

    17/06/2019െല സ��ാ� ഉ�രവ് ജി.ഒ.(ആ�.ടി.) നം.973/2019/ഹയ� എ�േ�ഷ� �കാരം
10.85  ല��ിെ�  സാേ�തികാ�മതി  ലഭ�മായി��്.  പി�ീട്  അ��  എ�  മാസേ��്
െഫേ�ാഷി�ിനായി  �തിയ  അേപ�കെര  �ണി�ക�ം  ആയ�  �കാരം  �ീ.  പ�ാരിലാ�
രാഘവെന സീനിയ� െഫേ�ാ ആയി 01/07/2019 �ത� 31/03/2020 വെര �തിമാസം 50,000/-�പ
െഫേ�ാഷി�ി�  നിയമി�ക�ം  െച�ി��്.  2019-20  വ�ഷ�ി�  �ീ.  പ�ാരിലാ�  രാഘവ�
നട�ിയ  ഗേവഷണ��  സംബ�ി�  േജാലിവിവര��  ഫയലി�  ലഭ�മാ�ിയി��്.  2020
മാ��ിനകം റിേ�ാ��് സമ��ി��താെണ�ം അറിയി�ി��്.

    എ�ാ�  2018-19  വ�ഷ�ി�  െഫേ�ാഷി�്  �ക  ഇന�ി�  4,74,667/-  �പ  സീനിയ�
െഫേ�ാ ത�ികയി� നിയമിതരായ �ീ.പി.െക. വിജയ�, �ീ.പ�ാരിലാ� എ�ിവ� ൈക��ിയി�ം
�ീയാ�കമായ  ഗേവഷണ��  ഈ  വിഷയ�ി�  നട�ിയതായി  േരഖകളി�.  േമ�
�ാപന�ിെ�  ല����  എെ�ാെ�യാണ്,  സീനിയ�  റിസ��്  െഫേ�ാ  ആയി
െതരെ���െ��  �ീ.പി.െക.വിജയ�,  റി�.േജ�ാ�ഫി  െ�ാഫസ�െട  സഹകരണേമഖലയിെല
�ാഗ��ം,  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ.െക.ജി.  റിസ��്  െസ��  േഫാ�  േകാ-ഒാപേറ�ിവ്
എ��ൈ�സസ്  ആ�്  �ാ�േ�ാ�േമ�ിവ്  െപാളി�ി�്  എ�  �ാപന�ി�  നട�  ൈദനംദിന
�വ��ന��,  ഗേവഷണ  �ബ���  സമ��ി�ി�േ�ാ  എ�ിവ  സംബ�ി�  വിവര��
ലഭ�മാ�ാനായി 11/03/2020 ന് റിക�ിസിഷ� നംപ� 29 �കാരം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഗേവഷണ  വിവര��  ലഭ�മാ�ാ�  സാഹചര��ി�  േമ�  െസ�റിെ�
�വ��നം വിലയി��ാ� ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�. 2018-19 വ�ഷ�ി� െസ�റി� നട�ിയ
ഗേവഷണ വിവര�� ഒാഡി�ി� ലഭ�മാേ��താണ്.

3-39   സർവകലാശാല പഠന വ��കളിെല�ം മ�് അ�ബ��ാപന�ളിെല�ം
തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� 2018-19 വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ
1)�.ജി.സി. എ�്. ആ�. ഡി. സി, താവ�ര കാ�സ്

i) �ാ�് വിനിേയാഗ�ിെല �റവ്- ₹14,38,146/- �. ജി. സി. �് തിരി�ട�.

    2017-2018 കാലയളവിേല�്  60  ല�ം �പയാണ്  �ാ�ിന�ി� �.ജി.സി.  അ�വദി�ത്.

ഇതി� െചലവഴി�വാ� ബാ�ി��ായി�� ₹14,38,146/-�പ െച�് നം.913307/14-02-2019
�കാരം �. ജി. സി. യിേല�് തിരി�ട�ക��ായി. 2017-2018 കാലയളവി� െഷഡ�� �കാരം
നി�യി�ി��  17  പരിശീലന  പരിപാടികളി�  8  പരിശീലന  പരിപാടിക�  നട�ിലാ�വാ�
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സാധി�ാെത  വ�താണ്  �ാ�ിന�ി�  അ�വദി�  �ക  തിരി�ട�വാനിടയാ�ിയത്.
സ�വകലാശാലകളിെല�ം  േകാേള�കളിെല�ം  അ��ാപക��്  ലഭിേ�� പരിശീലന�ിനായി
�.ജി.സി.  നീ�ിെവ�  �ക  ന�െ���ിയ  സാഹചര�ം  വിലയി��ി  ഭാവിയിെല  പരിശീലന
പരിപാടിക� ഫല�ദമായി ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�വാ� ��ിേ��താണ്.

ii) ബാധ�ത �ക കണ�ാ�ാെത �. ജി. സി. �ാ�് തിരി�ട�. �� ഡയര���� ശ�ള�ടി�ിക

₹ 1,95,264 തനത് ഫ�ി� നി�് ന�കി.

    അ�ാദമി�് �ാഫ് േകാേളജ് �� ഡയര��െട 2012 മാ��്,ഏ�ി� (28-04-2012 വെര��ത്)

മാസെ�  ശ�ളമായ  ₹1,95,264  ഡയര��െട  15-10-2018  തീയതിയിെല  �.ജി.സി.-
എ�്.ആ�.ഡി.സി./ജി.എം./2018ന� �  ഉ�രവ്  �കാരം  �.ജി.സി.  -എ�്.ആ�.ഡി.സി.
തന�ഫ�ി�  നി�്  െച�്  നം.244308/16-10-2018  �കാരം  അ�വദി�ക��ായി.
അ�ാദമി�്  �ാഫ്  േകാേളജ്  ��  ഡയര�റായി��  �ീ  സി.ബാലെ� 2012  മാ��്,  ഏ�ി�
മാസെ�  ശ�ളം  �.ജി.സി.  അ�വദി�  2011-2012  വ�ഷെ�  �ാ�ി�  നി�ാണ്
അ�വദിേ��ിയി��ത്.  സ�വകലാശാല  ഫിനാ�സ്  വിഭാഗം  ശ�ളം,  മ�്  ഇന�ളി�
അ�ാദമി�് �ാഫ് േകാേളജ്-�.ജി.സി. �ാ�ിന�ി� നീ�ിയിരി�� �ക അ�ാദമി�് �ാഫ്
േകാേളജ്  ഡയര��െട  േപരി��  അ�ൗ�ിേല�്  മാ�ിയി��.  എ�ാ�  ��  ഡയര���്
ന�കാ��ായി��  ശ�ളബാധ�ത  തി�െ���ാെത  ��ത  കാലയളവിെല  �.ജി.സി.
�ാ�ിന�ി��  ��വ�  �ക�ം  തിരി�ട�കയാ��ായത്.  വിനിേയാഗ  സാ��പ�ം
ന��േ�ാ� ന��വാ�� ശ�ളെചല�ക�െട ബാധ�ത തി�െ���ി കണ�ാ�ി ബാ�ി �ക

മാ�ം  �.ജി.സി.  �്  ന���തി��ായ  വീ��ലമാണ്  ₹1,95,264  തനത്  ഫ�ി�  നി�്
ന�േക�ി  വ�ത്.  �.ജി.സി.  മാ��േരഖ  �കാരം  എ�്.ആ�.ഡി.സി  തന�ഫ�ി�നി�്
ശ�ളെചല�ക��് �ക െചലവഴി�വാ� വ�വ�യി�. പരിശീലന രജിേ�ഷ� ഫീസിന�ി�
ലഭി��  �ക��െ���  തനത്  ഫ�്  എ�്.ആ�.ഡി.സി.�െട  ഇ��ാ��ച�
�വ��ന���ാണ്  വിനിേയാഗിേ��ത്.  ശ�ളം  ഇന�ിെല  െചലവ്  എ�്.ആ�.ഡി.സി
തനത് ഫ�ി� നി�് വിനിേയാഗി�ത് �മ�കാരമ�.

iii)ആദായനി�തി �റവ് െച�ി�. ആദായനി�തി ഒ��ിയതിെ� േരഖക� ഹാജരാേ��താണ്.

    അ�ാദമി�് �ാഫ് േകാേളജ് �� ഡയര�റായി�� �ീ. സി. ബാലെ� 2012 മാ��്, ഏ�ി�

മാസെ� ശ�ളം വൗ�� നം.386/16-10-2018 �കാരം ₹1,95,264 അ�വദി�േ�ാ� േ�ാത�ി�
നി�ം  ആദായനി�തി  �റവ്  െച�ി�ി�.  ��ത  വ�മാനം  �ടി  കണ�ിെല��്  ടിയാ�
ആദായനി�തി  ഒ��ിയതിെ�  േരഖക�  ഹാജരാ�കേയാ  അ�ാ�  പ�ം  �ക  ഈടാ�ി
ആദായനി�തി വ��ി� ഒ�േ���ം വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

2) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസവിഭാഗം, താവ�ര കാ�സ്

i) അ�ിഷ� അ�വദി�ാ� വ�ഷ�ി� വിദ�ാ��ിക��് സിം ന�കി, അ�ിഷ� ന�കിയ
വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� ��ത� സിം വിതരണം െച�.

    2017-18  വ�ഷ�ി� ആെക 220 വിദ�ാ��ിക��ാണ് B.C.A.  ഒ�ാം വ�ഷം �േവശനം
അ�വദി�ി��ത്.  ��ത  വിദ�ാ��ിക��്  െസ�ഫ്  ഇ����  െമ�ീരിയ�  (SIM)
അ�വദി��തിനായി േകരള േ��് െസ�� േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് �ി�ി�് & െ�യിനി�് സബ്
െസ��, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ി� നി�ം സിം �ി�് െച�തിന് താെഴ പറ�ം �കാരം
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�ക െചലവഴി�ി��്.

പഠന വിഷയം ഇ�േവായിസ്
നം./തീയതി

നിര�്
(Per

book)
എ�ം േ�ാ�ിെല��

തീയതി

Methodology for
computer application 102/13.11.2017 74.63 310 25.09.2017

Complimentory
common

mathematics
104/13.11.2017 156.98 350 15.09.2017

Programming C and
C++ 104/13.11.2017 86.90 350 25.09.2017

സിം  േ�ാ�്  രജി��  േവാള�ം  2  �കാര��  വിതരണ�ിെ��ം,  നീ�ിയിരി�ിെ��ം
വിവര�� �വെട െകാ���.

പഠന വിഷയം
OB വിതരണ വിവരം CB

എ�ം തീയതി എ�ം തീയതി എ�ം തീയതി
Methodology
for computer
application

310 25.09.2017 180 02.12.2017 130 02.12.2017

130 10.09.2018 130 10.09.2018 0 10.09.2018

Complimentory
common

mathematics

350 15.09.2017 200 02.12.2017 150 02.12.2017

150 10.09.2018 150 10.09.2018 0 10.09.2018

Programming C
and C++

350 25.09.2017 200 02.12.2017 150 02.12.2017
150 10.09.2018 150 10.09.2018 0 10.09.2018

    2017-18 വ�ഷ�ി� അ�ിഷ� ന�കിയത് 220 വിദ�ാ��ിക��ാെണ�ി�ം േമ� കാണി�
�കാരം  2017-18,2018-19  കാലയളവി�  Methodology  for  computer  application  എ�
വിഷയ�ിന് 310 വിദ�ാ��ിക��ം Complimentory common mathematics, Programming C

and C++ എ�ീ വിഷയ�ളി� 350 വിദ�ാ��ിക��ം സിം അ�വദി�ി��്. ഇ�ര�ി� സിം
��ത� വിതരണം െച�തിെ� അടി�ാനം വ��മാേ��താണ്. �ടാെത B.C.A. ഒ�ാം വ�ഷം
�േവശനം  ന�കാ� 2018-19  വ�ഷ�ി�ം  B.C.A.  ഒ�ാം  വ�ഷ േകാ�ിെ� സിം  വിതരണം
െച�തായി കാ��. സ��കലാശാല ഭരണ വിഭാഗം ഈ കാര��ി� സമ�മായ അേന�ഷണം
നട�ി ഉചിതമായ പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

ii) േകാ�്  നി��ലാ�ി  -  �ി�്  െച�  െസ�ഫ്  ഇ����  െമ�ീരിയ�  (SIM)  ഉപേയാഗ
�ന�മാ��.

മതിയായ അധ�ാപകരി�ാ�തിനാ� �.ജി.സി.  അംഗീകാരം  ന�െ����ലം  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ
വിഭാഗം വഴി നട�ിവ�� M.Sc. (Mathematics),  M.Com, B.C.A. എ�ീ േകാ�ക� 2018-19
അ��യന  വ�ഷം  �ത�  നി��ലാ�ിയി��.  ആയതിനാ�  ��ത  േകാ�ക��ായി
ത�ാറാ�ിയ െസ�ഫ്  ഇ���� െമ�ീരിയ� ഉപേയാഗ �ന�മായിരി�കയാണ്.  ആയതിെ�
ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.
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M.Sc. (Mathematics) 1st Year

പഠന വിഷയം

അവേശഷി��
��ക�െട എ�ം

(As per sim stock
register vol 2)

വില

ഇ�േവായിസ്
നം./തീയതി നിര�് ആെക

�ക

Algebra 1 55 300/27.03.2018 57.68 3,172.40

Algebra 11 65 300/27.03.2018 59.27 3,852.55

Linear algebra 50 300/27.03.2018 191.24 9,562

Real Analysis 1 95 300/27.03.2018 62.45 5,932.75

Real Analysis
11 39 300/27.03.2018 91.07 3,551.73

Topology 1 35 300/27.03.2018 54.50 1,907.5

Topology 11 40 300/27.03.2018 64.04 2,561.6

Diffrential
Equation 63 300/27.03.2018 126.05 7,941.15

Political
Diffrential
Equation

42 302/27.03.2018 124.46 5,227.32

Computer
Programming in

C++
32 302/27.03.2018 183.29 5,865.28

ആെക 49,574.28

M.Com. 1 Year

പഠന വിഷയം

അവേശഷി��
��ക�െട എ�ം

(As per sim stock
register vol 2)

വില

ഇ�േവായിസ്
നം/തീയതി നിര�് ആെക

�ക

Business
Environment 230 219/24.02.2018 48.90 11,247.00

Quantitative
Techniques 205 299/27.03.2018 42.24 8,659.20

Management
Information

System
235 133/27.03.2018 19.82 4,657.70

Management
Concepts 245 299/27.03.2018 36.18 8,864.10

Strategic
Management 170 299/27.03.2018 31.94 5,429.80
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Research
Methodology &

Statistical
templates

255 299/27.03.2018 38 9,690.00

Costing for
managerial

decision
205 299/27.03.2018 30.72 6,297.60

Computer
Analysis 220 299/27.03.2018 40.42 8,892.40

ആെക 63,737.80

    M.Sc.  (Mathematics),  M.Com,  B.C.A.  എ�ീ  േകാ�ക�  നി��ലാ�ിയ��ലം  ഈ
േകാ�ക�െട ര�ാം വ�ഷെ��ം ��ാം വ�ഷെ��ം ല��ണ�ി� �പ വിലമതി�� �ി�്
െച�  ��ക��  ഉപേയാഗ�ന�മായിരി�യാണ്.  സ��കലാശാല  നട�ിവ��  േകാ�ക�െട
�.ജി.സി.  അംഗീകാരം  നിലനി���തി�ം,േമ�  കാണി��  �കാരം  �ി�്  െച�  ��ക��
പാഴായി േപാകാതിരി�ാ�ം ബ�െ�� അധികാരിക� ഭാവിയി� ��ിേ��താണ്.

iii)സിം (Self Instructional Material) – േ�ാ�് രജി�� ��ി�ിെല അപാക��.

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ി� ��ി� വ�� സിം േ�ാ�് രജി��ം ��ി�്  �ല�ം
ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി പരിേശാധി�ക��ായി. സിം �ി�് െച�് ലഭി�േ�ാ� െമയി� േ�ാ�്
രജി�റി�  വരവ്  േരഖെ���ക�ം  പി�ീട്  ഇത്  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ിന്  കീഴി��
െസ��ക��ം  പഠിതാ���ം  വിതരണം  െച�േ�ാ�  ആയതിെ�  വിവരം
േരഖ���ക�മാണ്  െച�വ��ത്.  ആെക��  േ�ാ�ി�  നി�ം  വിതരണം  െച��  �റ�
വ��ി നീ�ിയിരി�് കാണി��െ��ി�ം സാ�ിളായി എ�� ചില ഇന��െട േ�ാ�ിെ�
�ത�തേയാ ��ത ഇനേമാ �ത�മായി കാണി� തരാ� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�� സാധി�ി�ി�.
ആയതിനാ�  സി�ിെ�  യഥാ���ി��  നീ�ിയിരി�്  തി�െ���ാ�  സാധി�ി�ി�.  ഒ�
േകാടിയി�  പരം  വ��  �ക  �ി�ി�ിനായി  െചലവഴി�്  ലഭ�മാ��  സി�ിെ�  യഥാ��
േ�ാ�് വിവര��ം സി�ക�ം യഥാവിധി�ം ��ികരമാ�ം ��ി�ാ�ത് ശരിയായ നടപടിയ�.

    ഇ�മായി ബ�െ�� അപാക�� 2016-17 െല ഓഡി�്  റിേ�ാ��ിെല ഖ�ിക 3-1-22 �ം
(െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�4/533/2017  തീയതി  :28.12.2017)  2017-18  െല  ഓഡി�്  േനാ�ിെല
(െക.എസ്.എ./െക.എ�.�./�4/308/2018(51)  തീയതി  :  24.11.2018)  ഖ�ിക  3-1  �ം
�തിപാദി�ി��്.

    േ�ാ�്  രജി�റിെ�  അടി�ാന�ി�  യഥാ�ഥ  േ�ാ�ിെ�  പരിേശാധന  ഏ�  സമയ�
നട�ിയാ�ം  �ത�ത  ഉറ�വ��ാ�ത��  രീതിയി�  േ�ാ�്  അ�ൗ�ക�  ��ി��
ഇ�മായി  ബ�െ��  ജീവന�ാരെ�  ഉ�രവാദി�മാണ�്  േകരള  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡിെല
ആ��ി�ി�  149  �  വ�വ�  െച���്.  േ�ാ�്  രജി��  �ത�മായി  എ�തി  ��ി��
കാര��ി�  േകരള  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡിെല  ആ��ി�ി�  149,  150  �കാര��  വ�വ�ക�
പാലി�ാ�  ��ിേ��താണ്.�ി�്  െച�വ��  സി�ക�  െമയി�  േ�ാ�ിെല��്  ആയത്
ബ�െ��  െസ��  വിതരണം  െച�േ�ാ�  െസ��  ഒ�  േ�ാ�്  രജി��  ��ിേ���ം
െസ�നി� ലഭ�മായ സി�ക�െട വിവരം, വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം നട�� ��ക�ിെ�
േപര്,  ആെക എ�ം,  നീ�ി  ബാ�ി  എ�ിവ ��ത േ�ാ�്  രജി�റി� േരഖെ��േ���ം
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നിലവി�� േ�ാ�ി� വ��ത വ�േ���മാണ്.  േ�ാ�്  രജി�റിെ� അടി�ാന�ി��
എ��ിന��തമായി സി�ക� ഭൗതികമായി �മീകരിേ���മാണ്.

3 പരീ�ാ വിഭാഗം,താവ�ര കാ�സ്

i)േകാ�ഫിഡ�ഷ��/സീ��് െചല�ക�െട േ��്െമ�് ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്

    പരീ�ാ നട�ി�്  ഇന�ി� ക���� േപ�� ത�ാറാ��വ��� �തിഫലം,  ക����
േപ�� �ിം�ിംഗ്  �ട�ിയവ�ായി സ�വകലാശാല�്  േകാ�ഫിഡ�ഷ��/ സീ��്  െചല�ക�
െചേ��ി വ���്. രഹസ�ാ�കത നിലനി�േ��തിനാ� ഇ�രം െചല�ക�െട വൗ��ക�
ഒാഡി�ി�  സമ��ി�വാ�  സാധി�കയി�.  എ�ാ�  പരീ�ാ  നട�ി�്  ഇന�ി��
േകാ�ഫിഡ�ഷ��/  സീ��്  വരവ്-െചല�ക�െട  േ��്െമ�്  ത�ാറാ�ി  ��ിേ��താണ്.
2018-19  വ�ഷെ�  ഇ�  സംബ�ി�  േ��്െമ�്  ത�ാറാ�ി  ��ി�ി�ി�.  30/12/2019  െല
ഒാഡി�്  റിക�ിസിഷന്  (ന��-1)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  േകാ�ഫിഡ�ഷ��/സീ��്
െചല�ക�െട േ��്െമ�് ത�ാറാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ���മാണ്.

ii)  യാ�ബ� ബി�ക� കാലഹരണെ���തിെ� കാലപരിധി കണ�ാ�ാെത ബി�ക� മാറി
ന���

യാ�ാബ�  ബി�ക�  െ�യിം  ഡ�  ആയതി�  േശഷം  ര�്  വ�ഷ�ിനകം  ബി�്  മാറി
ന�േക�താണ്. അെ��ി� കാലഹരണെ��തായി കണ�ാ�ാ��താണ് (േകരള ഫിനാ�ഷ��
േകാഡ്  േവാള�ം-1  ആ��ി�ി�  56ബി).  എ�ാ�  സ��കലാശാലയി�  കാലഹരണെ��
യാ�ാബ�  ബി�ക�  മാറി  ന�കിയി��്.  കാലഹരണെ��  യാ�ാബ�  ബി�ക�
അ�വദി�തിെ� ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

യാ�
നട�ിയ

മാസം

യാ�ബ�
ബി�

അ�വദി�
വൗ�� നം.

യാ�ബ�
ബി�

അ�വദി�
െച�് നം.

�ക റിമാ��്

നവംബ�
2013

280/
11.05.2018 547784 95,386

2013 നവംബറി� നട�
പാ�് േബാ�ഡ്

മീ�ിംഗി� പെ���
272 േപ�െട യാ�

ബ�

നവംബ�
2013

നവംബ�
2014

281/
11.05.2018 547785 42,961

2013നവംബ�, 2014
നവംബ�, പാ�്

േബാ�ഡ് മീ�ിംഗി�
പെ��� 109 േപ�െട

യാ� ബ�

2015
ജ�വരി ,

െഫ�വര,

മാ��്

766/
25.07.2018 548285 52,968

2015 ജ�വരി ,
െഫ�വരി, മാ��്

എ�ീ മാസ�ളിെല
പാ�് േബാ�ഡ്

മീ�ിംഗി� പെ���
137 േപ�െട യാ�

ബ�
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2015
നവംബ�

ഡിസംബ�

995/
03.09.2018 548520 39,834

2015 നവംബ�
ഡിസംബ� പാ�്

േബാ�ഡ് മീ�ിംഗി�
പെ��� 137 േപ�െട

യാ� ബ�

2015 ഓഗ�്
െസ�ംബ�
ഒേ�ാബ�

996/
03.09.2018 548521 1,00,373

2015 ഓഗ�്
െസ�ംബ� ഒേ�ാബ�
എ�ീ മാസ�ളിെല

പാ�് േബാ�ഡ്
മീ�ിംഗി� പെ��� 25

േപ�െട യാ� ബ�

േമ� അപാകം �ട�നടപടിക��ായി അധി�ത�െട ��യി� െപ���.

iii)സ�വീസ് ചാ�ജ് ഇന�ി� �റവ് െച� �ക ബാ�ി� നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

ക�� സ�വകലാശാല�െട പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെ� എസ്.  ബി.  െഎ.  കറ�്  അ�ൗ�് നംപ�
67398157371 � നി�ം 2017-18 � 8,416.50 �പ�ം 2018-19 � 4,595.95�പ�ം അട�ം
ആെക  13,012.45�പ  സ�വീസ്  ചാ�ജ്  ഇന�ി�  ബാ�്  �റവ്  െച�ി��്.  സ��ാ�
നിയ�ണ�ി��  �ാപന��െട  അ�ൗ�ി�  നി�ം  സ�വീസ്  ചാ�ജ്  ഈടാ�ാ��ത�.
ആയതിനാ�  സ�വീസ്  ചാ�ജിന�ി�  �റ�െച�  13,012.45  �പ  ബാ�ി�  നി�ം  തിരിെക
ഈടാേ���ം വിവരം ഒാഡി�ി� അറിയിേ���മാണ്.

iv) അവധി ദിവസ�ളി�ം �െപഷ� അലവ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

പരീ�ാേജാലി�മായി ബ�െ�� �മതല�� ജീവന�ാ��് അവധി ദിവസ�ളി�ം �െപഷ�
അലവ�സ് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് 2017-18 വ�ഷെ� ഓഡി�് േനാ�ി� പരാമ�ശി�ി��.
എ�ാ�  2018-19  വ�ഷ�ം  ഈ  രീതിയി�  �െപഷ�  അലവ�സ്  അ�വദി�തായി  കാ��
(വൗ�� നം.1118/22.11.2018).  EG1.3/Exam Special  Cell/2018  തീയതി:04-09-2018  �കാരം
പരീ�ാ �മതല�� ജീവന�ാ��് (ഓഫീസ്  അ���്  ഒഴിെക) �തിദിനം 400 �പ വീത�ം
ഓഫീസ് അ���മാ��് �തിദിനം 320/-  �പ വീത�ം ന���തിന്  ഉ�രവായി��്.  െപാ�
അവധി ദിവസ�ളി� �െപഷ� അലവ�സ് അ�വദി��ത് അംഗീകരി��ി�.

4-കാസ�േേഗാഡ് ക�ാ�സ്

എ) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��

i) ൈല�റി -��ക��െട �ാസിഫിേ�ഷ� നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�.

    ക�� സ�വകലാശാല കാസ�േഗാഡ് കാ�സ് ബി.എഡ് െസ�റി� 2017-2018 � �സ ഫ�്
വിനിേയാഗി�് വാ�ിയ 99,958/- �പ വില മതി�� ��ക�� (�ക ന�കിയത് 2018-2019
വ�ഷ�ി�)  ഉ�െ�െട  31-03-2019  �  5441  ��ക�� ഉ�്.  ഈ ��ക�� ഒ�ം ത�
�ാസിഫിേ�ഷ�  നട�കേയാ,  ശാ�ീയമായ  രീതിയി�  േപ�കളി�  സീ�  െവ�്  ന��ക�
േരഖെ���കേയാ,  ഡാ�ാ  എ��ി  നട�കേയാ  െച�ി�ി�.  അ��ാപകവിദ�ാ��ിക��്
െമ�െ�� ൈല�റി േസവനം ലഭ�മാ��തിന് ശാ�ീയമായ രീതിയി� ൈല�റി ��ക��െട
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�ാസിഫിേ�ഷ� നട�ി ഡാ�ാ എ��ി െച��തി�� സത�ര നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.
��ത വിഷയ�ി� സ�വകലാശാല�െട �േത�ക �� �ണി��.

ബി) ക�ഡ പഠന വ��്

i)മിനിമം ബാല�സ്,  അ�ൗ�് കീ�ിംഗ്  ഫീസ്  ഇന�ളി� േകാ�്  ഡയര��െട അ�ൗ�ി�
ബാ�് പി�വലി� �ക തിരി�് ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    മിനിമം ബാല�സ് ഇ�ാ�തിനാ�ം അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ഫീസ് ഇന�ി�ം േകാ�് ഡയറ��െട
അ�ൗ�ി�  നി�ം  (നം.57053703678  എസ്.ബി.ഐ.  െറയി�െവേ�ഷ�  േറാഡ്,
കാസ�േഗാഡ്)  ബാ�്  േനരി�്  �ക  �റവ്  െച�ക��ായി.  സ��ാരിെ�  നിയ�ണ�ി��
�ാപന��െട അ�ൗ�ി� നി�ം േമ� �ചി�ി� മിനിമം  ബാല�സ്,  അ�ൗ�്  കീ�ിംഗ്
ഫീസ് ഇന�ളി� �ക ചാ�ജ് െച��ത് ശരിയ�. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
ന�� തീയതി �ക �ക �റവ് െച�തിെ� കാരണം

1 30-06-2018 590 മിനിമം ബാല�സ് �റവ്
2 30-09-2018 590 മിനിമം ബാല�സ് �റവ്
3 31-12-2018 590 മിനിമം ബാല�സ് �റവ്
4 12-03-2019 649 അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാ�ജ്
5 31-03-2019 590 മിനിമം ബാല�സ് �റവ്

ആെക 3,009

    �ഡ�്സ്  െവ�ഫയ� ഫ�്,  വിദ�ാ��ിക��് തിരി�്  ന�േക� േകാഷ� െഡേ�ാസി�്
എ�ിവ  നിേ�പി�  അ�ൗ�ി�  നി�ം  ബാ�്  ചാ�ജ്  െച�  ��വ�  �ക�ം  തിരിെക
അ�ൗ�ിേല�് െ�ഡി�് െച��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്. േ��് ബാ�്
ഓഫ്  ഇ���്  ഇത്  സംബ�ി�്  സ�വകലാശാല  േനരി�്  ക�ിടപാ�ക�  നട�ി
��പരിഹാര�ി��  ��മായ  നടപടിക��ായി  ഇ�ാര�ം  സ�വകലാശാല�െട
��യി�െ����.

ii)ഉപേയാഗി�ാ� ഉ�ര�ടലാ�ക� തിരി�് ന�േക�താണ്.

ക�ട പഠനവ��ി� �� വ�ഷ�ളി� സ�വകലാശാല സൈ� െച��ം ഉപേയാഗി�ാ��മായ
നിരവധി  ഉ�ര�ടലാ�ക�  ��ി�ി��്.  വിവിധ  സീരിയ�  ന��കളി��
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  കണ�ക�  (ഇഷ�  െച�ത്,  ഉപേയാഗി�ത്,  നീ�ിയിരി�്)  കണ�ക�
പഠനവ��ി� ��ി�ി�ി�.  പരീ��് േശഷം വിനിേയാഗി�ാ� ��വ� ഉ�ര�ടലാ�ക�ം
വിനിേയാഗവിവര�ളട�ം  സ�വകലാശാല�്  ൈകമാേറ�തായി��.  എ�ാ�  പരീ�ാ
േപ��ക�െട  വിനിേയാഗവിവരം  സ�വകലാശാല  ആവശ�െ��കേയാ  ക�ട  പഠനവ��്  അയ�
െകാ��കേയാ െച�ി�ി�. വിനിേയാഗവിവര�� സഹിതം ഉപേയാഗി�ാ� ഉ�ര�ടലാ�ക�
സ�വകലാശാല�് തിരി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. ക�ട പഠനവ��ി� ��
വ�ഷ�ളി�  സ�വകലാശാല  സൈ�  െച��ം  ഉപേയാഗി�ാ��മായ  നിരവധി
ഉ�ര�ടലാ�ക�  ��ി�ി��്.  വിവിധ  സീരിയ�  ന��കളി��  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട
കണ�ക�  (ഇഷ�  െച�ത്,  ഉപേയാഗി�ത്,  നീ�ിയിരി�്)  കണ�ക�  പഠനവ��ി�
��ി�ി�ി�.  പരീ��്  േശഷം  വിനിേയാഗി�ാ�  ��വ�  ഉ�ര�ടലാ�ക�ം
വിനിേയാഗവിവര�ളട�ം  സ�വകലാശാല�്  ൈകമാേറ�തായി��.  എ�ാ�  പരീ�ാ
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േപ��ക�െട  വിനിേയാഗവിവരം  സ�വകലാശാല  ആവശ�െ��കേയാ  ക�ട  പഠനവ��്  അയ�
െകാ��കേയാ െച�ി�ി�. വിനിേയാഗവിവര�� സഹിതം ഉപേയാഗി�ാ� ഉ�ര�ടലാ�ക�
സ�വകലാശാല�് തിരി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

5-നീേലശ�രം കാ�സ്

എ)ഐ. ടി. എ�േ�ഷ� െസ��

ൈല�റി ��ക�� ന�െ��ത് - �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�

    ക��  സ�വകലാശാല�െട  നീേലശ�രം  ക�ാ�സിെല  ഐ.ടി.  എഡ�േ�ഷ�  െസ�റിെല
ൈല�റി ��ക��െട കണെ���് നട�ിയതി� 34 ��ക�� ന�െ��തായി അസി��്
ഡയറ��െട  ചാ�ജ്  വഹി�ി��  ക�ാ�സ്  ഡയറ��  28.05.2019  �  രജി�ാെറ
അറിയി�ി��െവ�ി�ം ഉ�രവാദികളി� നി�ം ��ക��െട വില ഇൗടാ��� സംബ�ി�
നടപടികെളാ�ം  തെ�  സ��കലാശാല  സ�ീകരി�  കാ��ി�.  ന�െ��  ��ക��െട  വില
ഇൗടാ��� സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയിേ��താണ്.

ബി)േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി

i) ഡി.എസ്.ഐ.ആ�. സ��ിഫി��് ����തിെല കാലതാമസം-ജി.എസ്.ടി. ഇളവ്
�േയാജനെ���വാ� സാധി�ി�.സ��കലാശാല�് അധിക സാ��ിക ബാധ�ത.

േക� സ��ാരിെ� കീഴി�� Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) എ�
�ാപന�ി�  രജി��  െച�  സ��കലാശാലക�  Scientific  &  Technical  Instruments,
apparatus,  Equipments,  Consumables,  Computers,  Computer  Softwares  �തലായവ
വാ�േ�ാ�  അടവാേ��  GST  നിര�്  5%  ആയി  �റവ്  െച�ി��്.  എ�ാ�  ക��
സ��കലാശാല  ഇ�രം  വാ��കളി�േമ�  18%  നിര�ിലാണ്  GST  ന�കിവ��ത്  എ�
കാ��.  RUSA  ഫ�്  െചലവഴി�്  2018-2019  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  ഡി�ാ��്െമ�ി�
താെഴ�റ�� സയ�ിഫി�് ഉപകരണ�� വാ�ിയേ�ാ� 5% നിര�ി�ം അധികം ജി.എസ്.ടി.
ന�േക�ി വ�ി��്. ജി.എസ്.ടി.  അധികം ന�കിയ സാഹചര�ം സംബ�ി�് വ��് േമധാവി
സ�വകലാശാല�െട  ��യി�െ���ക�ം  അ�വദി�  ����  �ക  (8,06810/-�പ)
�മീകരി��  സ�വകലാശാല  ഉ�രവി�  (Pl.D/C3/2355/RUSA/PURCH/MB/18  തീയതി
27-06-2019)  അധികം  ന�കിയ  ജി.എസ്.ടി.  തിരി�്  ലഭി��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരി�വാ� RUSA േകാ-ഓ�ഡിേന�െറ �മതലെ���ക�ം െച�ി��്. വിശദവിവരം �വെട
െകാ���.

ഉപകരണ
�ിെ�
േപര്

സൈ� െച�
�ാപന
�ിെ�
േപര്

െച�് നം.
തീയതി

�ക അധികം
ന�കിയ

ജി.
എസ്.ടി

റിമാ��്
വില

ജി.
എസ്.

ടി.
ആെക

േവരിയബി�
ൈമേ�ാ
പി��് (5
െസ�്)

അ�യ
അേസാസി
േയ�്സ്,
തലേ�രി

243456/
24-09-2018 77,550

9,306

(12%)
86,856 5,428
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പി.സി.ആ�.
െമഷീ�
(T-100
thermal
cycler

1861096)

�സ�് ലാബ്
എക�ി�െമ�്സ്,

ആ�വ
243457/

28-09-2018 2,20,000 39,600
(18%) 2,59,600 28,600

BOD
ഇ��േബ��

മാ�ി�് ഇേ�ാ
െസാ�ഷ�സ്

ൈ�വ�്
ലിമി�ഡ്,

ന�ഡ�ഹി

535209/
13-11-2018 1,90,000 34,200

(18%) 2,42,200 25,700

    അധികം  ന�കിയ  ജി.എസ്.ടി.  തിരിെക  ലഭി��തി��  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��തിേല�ായി ഇ�ാര�ം സ��കലാശാല�െട �േത�ക ��യി�െ����.

ii) 2019 വ�ഷെ� േജ�ണ�ക� ലഭി�വാ� ബാ�ി��ത് സംബ�ി�്.

    2019 (ജനവരി-ഡിസംബ�) വ�ഷെ� 7 വ�ത�� സയ�സ് േജ�ണ�ക� ലഭ�മാ��തിനായി
NISCAIR, ന�ഡ�ഹി എ� �ാപന�ിന് ഡി.ഡി. നം.335931/01-01-2019 �കാരം 16,000/-
�പ ന�കിയി��്. എ�ാ� ഇതി� 7,800 �പ വില വ�� 5 േജ�ണ�ക� ലഭ�മാ�ിയതായി
രജി�റി�  േരഖെ���ിയി�ി�.  ��ത  േജ�ണ�ക�  ലഭ�മായി�േ�ാെയ�  വിവരം
അറിയിേ��താണ്.

6 - പ��� കാ�സ്, പ���

എ)ക�ാ�സ് ഡയറ��

i) വിവിധ വ��ക�െട ൈല�റി �� െച�് ൈലേ�റിയെ� േസവനം
ഉപേയാഗെ��േ��താണ്.

    േക�സിെല 4 പഠനവ��കളി�ം �േത�കം ൈല�റികളാണ് ഉ�ത്. ഇവയി� താെഴ പറ��
�കാരം ��ക���്.

െകമി�� സയ�സസ് 2,431 എ�ം
ഫിസി�് 2,794 എ�ം
മ�സിക് 1,746 എ�ം
േജ�ാ�ഫി 3,100 എ�ം
ആെക 10,071 എ�ം

    ക�ാ�സിെല  ൈലേ�റിയെ�  േസവനം  നിലവി�  െകമി��  സയ�സ്  ൈലേ�റിയി�
മാ�മാണ് ലഭ�മാ��ത്. ഇ��െന�് സംവിധാന�ം െകമി�� സയ�സി� മാ�മാണ് ഉ�ത്. ഇവ
��  െച�്  ഒ�  േക�സ്  ൈല�റിയാ�ി  മാ�ി  �ാസിഫിേ�ഷ�ം  ക���ൈറേസഷ�ം
���ീകരി�ക�ം ഇ��െന�്  ഉ�െ�െട�� സൗകര��� വി�ലമാ�ക�ം െചേ��താണ്.
ൈലേ�റിയെ�  േസവനം  എ�ാ  വ��്  ൈല�റിക��ം  ഉപേയാഗെ����തി�ം  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
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ii) ഗ�ററ് ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ിയി�ി�.

    പ���  ക�ാ�സി�  അധ�ാപക��ാ��  ഗ�്ഹൗസ്  െക�ിട  നി��ാണ  ���ി
���ീകരി�്  വ�ഷ��  കഴി�ി�ം  ഗ�്  ഹൗസ്  �വ��ന�മമായി�ി�.  31/01/2018  �
ക�ാ�സ്  ഡയറ��  ക��  സ��കലാശാല  രജി�ാ��്  അയ�  െക.�.എസ്.എ.ടി.സി.-
ഡി.ഡി./ജനറ�/2016  ന��  ക�ി�  െക�ിട  നി��ാണ  ���ി  ���ീകരി�ി�ം
ൈവദ�തി/െവ�ം കണ�� ലഭി�ാ�തിനാ� ഗ�് ഹൗസ് ഉപേയാഗമി�ാെത �ട�� വിവരം
അറിയി�ി��്.  ഇതി�ം  �ട�  നടപടിക�  ഉ�ായി�ി�.  ല���  െചലവി�്  െക�ിടം  പണി
���ീകരി�ി�ം  ഗ�്  ഹൗസ്  നിലവി�  നി�ിയ  ആ�ിയായി  നിലനി���ത്
ഗൗരവകരമായവിഷയമായി  കാേണ��ം  ഇത്  സംബ�ി�്  അടിയ�ിര  �ട�നടപടിക�
സ�ീകരിേ���മാണ്.

iii) RUSA ഫ�്-െചലവ് സംബ�ി� ബി�, പ�േചസ് വിവര�� ഹാജരാ�ിയി�. 50,55,000/-
�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

    ക��  സ�വകലാശാല�െട  ബേയാെടേ�ാളജി  &  ൈമേ�ാബേയാളജി  പഠനവിഭാഗ�ിെ�
വ��്  തലവെ�  േപരി��  എസ്.  ബി.  െഎ.  അ�ൗ�്  നം.5706593252  ബാ�്  പാ���്
�കാരം  05/10/2018 �ം.  12/10/2018 �ം യഥാ�മം 24,30,000/-,  �പ�ം 26,25,000/-�പ�ം
പി�വലി�ി��്. ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഒാഡി�് എ�ക�യറി നം.4/2019 തീ�തി: 27/05/2019
ന്  RUSA  പ�േചസി�  എ�  സി  അ�ൗ�്  (നം.  38011099868)  �ട�ാനായി  ബാ�ി�
നിേ�പി� �കയാണിെത�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. എ�ാ� പ�േചസ് സംബ�ി� ഫയേലാ
പ�േ�സ് െച�വ േ�ാ�ിെല��തിെ� വിവര�േളാ ഒാഡി�ി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ�
െചലവ് �ക 50,55,000/- തട�െ����.

iv) പ�േച�കളി� GST ഉയ�� നിര�് ന�കിയത് അധിക െചലവ്

    േക� സ��ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017 Central Tax (Rate), 25-01-2018 െല 9/2018
Central  Tax  (Rate)  എ�ീ  േനാ�ിഫിേ�ഷ�ക�  �കാരം  േക�  സ��ാറിെ�  കീഴി��
Department  of  Scientific  &  Industrial  Research  എ�  �ാപന�ി�  രജി��  െച�
സ��കലാശാലക� Scientific & Technical Instruments, apparatus, Equipments, Consumables,
Computers,  Computer  Software  �തലായവ  വാ�േ�ാ�  GST  നിര�്  5%  ആയി  �റവ്
െച�ി��്.  ഈ  സാഹചര��ി�  ക��  സ�വകലാശാല  വാ��ക�  നട�േ�ാ� 5%  GST
മാ�േമ  ന�േക���.  എ�ാ�  2018-19  �  നട�ിയ  പ�േച�ക��്  18%  GST
ന�കിവ��തായി കാ��. ഈയിന�ി� സ�വകലാശാല�് അധികെചലവ് വ�ി��്.  ചില
ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.

1.  �സ�്  ലാബ്  എക��െമ�ി�  നി�ം  11/8/2018  ന്  നട�ിയ  ലാബ്  എക���െമ�ക�െട
3,85,890/- �പ�െട പ�േ�സി� 18% GST ന�കിയി��്.

2.  19/12/2018ന്  ഇേത  �ാപന�ി�  നി�ം  നട�ിയ  3,89,872/-�പ�െട  ൈമേ�ാ  േ��്
എലിസനീയ� വി�് േസാ�്െവയ� പ�േചസി�ം 18 % GST ന�കിയി��്.
അധിക നിര�ി� GST ന�കിയത്  തിരി�്  കി�ാനായി  േമ� �ാപന�മായി  ക�ിടപാ�ക�
നട�ിയി�െ��ി�ം  GST  �ക  സ��ാരിേല�്  ഒ��ിയതിനാ�  തിരിെക  ന�കാ�
നി��ാഹമി� എ� മ�പടിയാണ് �ാപനം ന�കിയി��ത്. ഈയിന�ി� വ��ിന് 2018-19
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വ�ഷ�ി� അധിക െചലവ് ഉ�ായി��്.
GST അധിക നിര�ി� ന���ത് ഒഴിവാേ��താണ്.

ബി) േജാ�ഫി പഠനവ��്

അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാ�ജ് ഇന�ി� ബാ�് ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

വ��്  തലവെ� േപരി� S.B.I.  പ��� ശാഖയിെല അ�ൗ�് നംപ� 57068501291  നി�ം
Excess  cash  deposit  charge  ഇന�ി�  താെഴകാണി�  വിധം  �ക  ബാ�്  പി�വലി�ി��്.
വിശദവിവരം �വെടെകാ���.

�ക പി�വലി� തീ�തി �ക റിമാ��്
06/06/2018 472 (8 x59)
11/06/2018 177 (3 x59)
24/06/2018 885 (15 x59)
ആെക �ക 1,534/-

    സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�ളള  �ാപന�ളി�  നി�ം  ബാ�്  ചാ�ജ്  ഇന�ി�  �ക
ഈടാ��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.  ആയതിനാ�  �ക  1,534/-  �പ  തിരി�്  ഈടാ�ാ��
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

സി) ഫിസി�് പഠനവ��്

ഉപേയാഗി�ാെത തിരി�ട� ���� �ക�് പിഴപലിശ ഒ�േ��താണ്.

    Rusa  fund  �  നി�ം  ലാബ്  എക��െമ�്സ്  പ�േചസി�  േവ�ി  U.O.No.  PlD/C3/
13099/RUSA/18-Vol.II  dated  11/09/2018  �കാരം  ആെക  9,43,451-�പ  ഫിസി�്  പഠന
വ��ിന്  അ�വദി�ക�ം  15/09/2018  ന്  �ക  �ാ���  െച�ക�ം  െച�ി��.  എ�ാ�
8,79,492.75 �പ�െട െചലവ് കഴി�് ബാ�ി �ക 63,958.25/-�പ 02/03/2019 ന് ചലാ� ന��
KLO/ 2454029291819 �കാരം സ�വകലാശാലാ ഫ�ിേല�് തിരി�ട�ി��്.

Pld.c3/799/Rusa/purch/DP/18  ന��  സ�വകലാശാല  ഒാ�ഡ�  �കാരം  �ക  �മീകരി�്
ഉ�രവായി��്.  എ�ാ�  ജി.ഒ.(പി)  നം.419/11/ഫി�.  തീ�തി:  04-10-2011  �കാരം  ����
�കക�  ��്  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ���ം  ഉപേയാഗി�ാെത  തിരി�ട��  ����
�കക��് 18% പലിശ ഈടാേ���മാണ്. എ�ാ� 15-09-2018 ന് ലഭി� �കയായ 9,43,451/-
�പയി� 8,79,492/- �പ�െട െചലവ് കഴി�് ബാ�ി 63,958/- �പ 02-03-2019 ന് മാ�മാണ്
തിരി�ട�ി��ത്.  �ക  ��്  മാസ�ിനകം  �മീകരി�ാ��  സംബ�ി�ം  െചലവഴി�ാെത
ബാ�ിയായ �ക തിരി�ട�� സമയ�് പിഴ പലിശ ഒ��ാ�ത് സംബ�ി�ം വിശദീകരണം
ന�േക�താണ്.
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ഡി) െകമി�ി പഠനവ��്

i)അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാ�ജ് ഇന�ി� ബാ�് ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
    ഇ -�ാ�് വിതരണ�ിനായി വ��് തലവെ� േപരി� S.B.I. പ��� ശാഖയി� 30849269248
കറ�്  അ�ൗ�് നിലവി��്.  ഇതി� നി�ം 12/03/2019 ന്  649/-  �പ അ�ൗ�് കീ�ിംഗ്
ചാ�ജ്  ഇന�ി�  ഈടാ�ിയി��്.  സ�വകലാശാല  ഉപേയാഗ�ിനായി  അ�മതി  �കാരം
ആരംഭി�  അ�ൗ�ി�  നി�ം  ഇ�ര�ി�  ചാ�ജ്  ഈടാ��ത്  �മ�കാരമ�.  േമ��ക
649/-�പ തിരിെക ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    വ��്  തലവെ� േപരി� SBI പ��� ശാഖയിെല അ�ൗ�് നംപ� 57068480338നി�ം
Excess  cash  deposit  charge  ഇന�ി�  താെഴകാണി�  വിധം  �ക  ബാ�്  പി�വലി�ി��്.
വിശദവിവരം �വെടെകാ���.

തീ�തി �ക റിമാ��്
06-06-2018 295 (5 x59)
08-06-2018 236 (4 x59)
07-07-2018 59 (1 x59)
30-07-2018 767 (13 x59)
ആെക �ക 1357

    സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�ളള  �ാപന�ളി�  നി�ം  ബാ�്  ചാ�ജ്  ഇന�ി�  �ക
ഈടാ��ത് ശരിയായ നടപടിയ�. ആയതിനാ� 2006 �പ (649+1357) തിരി�് ലഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

ii) ജി എസ്.ടി ഉയ�� നിര�ി� ന�കിയത്-അധിക െചലവ്

    േക� സ��ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017 െസ��� ടാ�്, 25/1/2018 െല 9/2018 െസ���
ടാ�് എ�ീ േനാ�ിഫിേ�ഷ�സ് �കാരം, േക� സ��ാറിെ� കീഴി�ളള department of scientific
and  Industrial  Research  എ�  �ാപന�ി�  രജി��  െച�  സ�വകലാശാലക��ളള
പ�േച�ക��്  18%  ജി.എസ്.ടി  നിര�ി�  പകരം  5%  ജി.എസ്.ടി  നിര�  മാ�േമ
ഈടാ�ാ����.

    ക�� സ�കലാശാല�് DSIR സ��ിഫി��് ലഭി�തിനാ� 5% ജി.എസ്.ടി നിര�് മാ�മാണ്
പ�േച�ക��് ന�കാ��ത്.  എ�ാ� െകമി�ി പഠനവിഭാഗ�ി� നട�ിയ പ�േച�കളി�
18% ജി.എസ്.ടി ന�കിയി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

ബി� ന��ം
തീ�തി�ം �ക

ജി.
എസ്.ടി.

18%
ആെക �ക റിമാ��്

Pld/c3/828/
Rusa/Pur/
10/8/ 2018

9,52,350.10 1,71,423.02 11,23,773.12

ൈമേ�ാേവവ്
ൈഹേ�ാളിക്

സി��ിക് ഓവ�
ലാബിേല�്
വാ�ിയത്

    ജി  എസ്.ടി.  അധിക നിര�ി� ഒ��ിയത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.
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ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�ി� ഒ���ത് ഭാവിയി� ഒഴിവാേ��താണ്.

7 - മാ�ാ�് പറ�് കാ�സ്

എ) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഐ.ടി.

i)സ��കലാശാല ഫ�ി� െ�ഡി�ായ ഇ-�ാ�്സ് വിദ�ാ��ിക��് റീ ഇംേ��് െച��ി�.

ഐ.ടി.  പഠനവ��ിെല ഇ-�ാ�്സ്  ഫിനാ�സ്  ഒാഫീസ�െട  അ�ൗ�ിലാണ്  വരവ്  വ��ത്.
2018-19  സാ��ിക  വ�ഷം  ഫിനാ�സ്  ഒാഫീസ�െട  അ�ൗ�ി�  വരവ്  വ�  �ക
വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െച�ാ� അവേശഷി��തിെ� വിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്/വ�ഷം വിദ�ാ��ിക�െട
എ�ം

വിദ�ാ��ിക��്
റീഇംേ��് െച�ാനവ

േശഷി�� �ക

2018 അ�ിഷ�
എം.സി.എ ഒ�ാം

വ�ഷം
17

2,40,380
(14,140 x17)

2018 അ�ിഷ�
എം.സി.എ.

(എ�.ഇ) ഒ�ാം
വ�ഷം

18
2,54,520

(14,140 x18)

ആെക 4,94,900

ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ന�കിയ ഒാഡി�് എ�ക�യറി�് (നം. 8/01.07.2019), ഇ-�ാ�്സ്
െവ�ൈസ�ിെല  സാേ�തിക  മാ���  കാരണം  അ�വ�  നടപടിക�  ൈവ�ക�ം  ഫ�്
ലഭി��തിന്  കാലതാമസം  വരിക�ം  െച�ി�െ��ം  �ക  വിതരണം  െച�ാ��  നടപടിക�
സ�ീകരി�വരികയാെണ��� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്. വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�ാ��
�ക എ��ം േവഗം ലഭ�മാേ��താണ്.

ബി) െപഡേഗാഗി�� സയ�സസ്,ധ��ശാല,മാ�ാ�്പറ�്

i)വിവിധ  െ�ാജ�ക��ായി  സ�വകലാശാല  അ�വദി�  ����ക�  െമാ�മായി  പി�വലി�്
കാഷ് ��ി� േരഖെ���ാെത െചലവഴി��ത് �മ�കാരമ�.

    �� ഓഫ് െപഡേഗാഗി�� സയ�സസിന് സ�വകലാശാല അ�വദി� വിവിധ െ�ാജ�ക�െട
നി�വഹണ�ിനായി  2018-2019  സാ��ികവ�ഷ�ി�  അ�വദി�  ����ക�  വ��്
േമധാവി�െട  അ�ൗ�ി�  നിേ�പി�ക�ം  പി�ീട്  ����  �ക  ��വനാ�ം  പണമായി
പി�വലി�ക�ം  പി�വലി�  �ക  കാഷ്  ��ി�  േരഖെ���ാെത  ൈകവശം  െവ�്
െചലവഴി�ക�ം  െച��  രീതിയാണ്  നിലവി��ത്.  ബാ�്  അ�ൗ�ി�  നി�ം  പണമായി
പി�വലി��  എ�ാ  �കക�ം  കാഷ്  ��ി�  വരവ്  ഭാഗ�്  േരഖെ��േ���ം  �ക
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െചലവഴി��  �റ�്  കാഷ്  ��ി�  െചലവ്  വിവരം  വൗ��  ന��  സഹിതം
േരഖെ���ക�മാണ് െചേ��ത്. എ�ാ� െച�് വഴി �ക പി�വലി�� വിവരം മാ�മാണ്
കാഷ് ��ി� േരഖെ����ത്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം. െ�ാജ�ിെ� േപര്

���റായി
അ�വദി�

�ക
പി�വലി�തിെ�

വിവരം

1 േജ�ണ�ക�
വാ�� 25,000 805030/11-12-2018

2 േദശീയ െസമിനാ� 1,12,500 805033/19-01-2019

3
ഡി�ാ��്െമ�്
എ���ഷ�
ആ�ിവി�ീസ്

45,000 805039/19-02-2019

4
േഷാ��് േടം റിസ��്

െ�ാജ�് ഓ�
േലാ�� ക��ണി�ി

െഡവല�െമ�്
22,500 19414/01-03-2019

വ��് േമധാവി�െട അ�ൗ�ിെല ��വ� ഇടപാ�ക�ം കാഷ് ��ി� േരഖെ��േ��താണ്.

ii) എം.എഡ്. േകാ�ിന് അേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം േകാ�ിന് അ�വദി� സീ�ക�െട
എ��ി�ം വളെര �റവായി�ം �േവശനപരീ� നട��.

��  ഓഫ്  െപഡേഗാഗി��  സയ�സസിെല  എം.എഡ്  േകാ�ിന്  സ�വകലാശാല  അ�വദി�
സീ�ക�  50  എ�മാണ്.  സാധാരണഗതിയി�  അ�തി�  ��ത�  അേപ�  വ��
സാഹചര��ി� മാ�മാണ് ഒ� �േവശനപരീ� ആവശ�മായിവ��ത്. എ�ാ� കഴി� ��്
വ�ഷെ�  �േവശന�ിന്  അേപ�ക�െട  എ�ം  വളെര  �റവാണ്.  എം.എഡ്.  േകാ�ിന്
അേപ�ി��  വിദ�ാ��ിക�െട  എ�ം  േകാ�ിന്  അ�വദി�  സീ�ക�െട  എ��ി�ം  വളെര
�റവായി�ം  സ�വകലാശാല  �േവശനപരീ�  നട�ക�ം  ആയതിന്  �ക  െചലവഴി�ക�ം
െച���്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

ബാ�്
ലഭി�

അേപ�ക�െട
എ�ം

�േവശനം േനടിയ
വിദ�ാ��ിക�െട

എ�ം.
2016-2018 19 14
2017-2019 27 15
2018-2020 24 14

    2017-2019  ബാ�ിെല  15  വിദ�ാ��ികളി�  10  േപ�  മാ�മാണ്  �േവശനപരീ�യി�െട
അ�ിഷ�  േനടിയത്.  5  വിദ�ാ��ിക�  പി�ീട്  �േപാ�്  അ�ിഷ�  വഴി  �േവശനം
േനടിയവരാണ്. േകാ�ിന് അേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം േകാ�ിന് അ�വദി� സീ�ക�െട
എ��ി�ം �റവായതിനാ� �േവശനപരീ� നട��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് വ��്
േമധാവി  സ�വകലാശാല�്  ക�യ�ക��ായി.  എ�ാ  പഠനവ��ക�ം  നി�ബ�മാ�ം
�േവശനപരീ�  നട�ണെമ�്  ��ത  ക�ിന്  മ�പടിയായി  സ�വകലാശാലയി�  നി�്
നി�േ�ശം  ലഭി�തിനാലാണ്  (Ref.No.Acad  D1/6692/B.Ed/2017  തീയതി
01-07-2017)�േവശനപരീ� നട��െത�് വ��് േമധാവി അറിയി�ക��ായി.
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    �േവശനപരീ� നട�ി�ിനായി ഫ�് െചലവഴി��തിന് �റെമ വലിയ മ�ഷ�ാധ�ാനം �ടി
ആവശ�മായി വ���്. േകാ�ിന് അേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം േകാ�ിന് അ�വദി�
സീ�ക�െട എ��ി�ം �റവായ സാഹചര��ളി� �േവശനപരീ� നട��തിെ� ആവശ�കത
സംബ�ി�് സ�വകലാശാല �ന�വിചി�നം നടേ��താണ്.

8 - പാലയാട് കാ�സ്,പാലയാട് ,തലേ�രി

എ)ക�ാ�സ് ൈല�റി

i) േ�ാ�് പരിേശാധന നട��ി�.

ക�ാ�സ്  ൈല�റി  യി� 2018-19  വ�ഷം ആ�ഷ� റജി�� �കാരം  ആെക 40,764  എ�ം
��ക�� ഉ�്. ക�ാ�സ് ൈല�റിയിെല േ�ാ�് പരിേശാധന വ�ഷ�ളായി നട�ിവ��ി�.
എ�ാ�  2018-19  വ�ഷം  േ�ാ�്  പരിേശാധന  നട�ി  റിേ�ാ��്,  15/10/2018  െല
TCL/stock/2018 l ക�് �കാരം ക�� �ണിേവ�ി�ി റജി�ാ��് സമ��ി�ി��്. ആയതിെ�
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

വ��് ആെക ��ക�� മി�ിംഗ് േഡേമജ്
േമേനജ് െമ�് 7,634 90(15+75)
ഇ�ഫ.െടേ�ാളജി 1,507 10
എകേണാമി�് 3,221 38 1
ൈലഫ് സയ�സ് 1,510 28 1
െഹ��് സയ�സ് 1,799 57
ഇം�ീഷ് 16,251 1,402 (795+391+216) 612
ആ�േ�ാേപാളജി 3,430 509 19
ക�ാ�സ് ൈല�റി 3,304 79
ആെക 38,656 2213 633

    എ�ാ� കാണാതായത്/ േഡേമജ് സംബ�ി�് �ട� നടപടിക� ഉ�ായി�ി�.

    ൈല�റിയിെല  ��ക��  എ�ാ  വ�ഷ�ം  േ�ാ�്  പരിേശാധന  നട�ി  �ത�ത
സാ��െ���ി െവേ��താണ്. ജനറ� ഫിനാ�ഷ�� �� 2017 െല ��-215 �കാരം 20000-
�  �റവ്  ��ക��െട  േ�ാ�്  പരിേശാധന  �തിവ�ഷ�ം  20000-�  അധികം  ��ക��
ഉെ��ി�  3  വ�ഷ�ിെലാരി��  ���  പരിേശാധന�ം  50,000/-ലധികം  ��ക��
ഉെ��ി�  3  വ�ഷ�ിെലാരി��,  സാംപി�  പരിേശാധന  നട�ി  അപാകതക�
കെ��ിയി�െ��ി�  സം��ണപരിേശാധന�ം  നടേ���മാണ്.  ക�ാ�സ്  ൈല�റി,
പാലയാട്  നാ�പതിനായിര�ിലധികം  ��ക��  േ�ാ�ി��  സാഹചര��ി�
��വ�ഷ�ിെലാരി��  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷ�  നടേ���ം  �ത�ത  സാ��െപ��ി
െവേ���മാണ്.  ��ക��െട  മി�ിംഗ്/  േഡേമജ്  സംബ�ി�്  ��മായ  �ട�നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ബി) ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് െലാ

i) േ�ാ�ിെല��തിെ��ം വിതരണം െച�തിെ��ം വിവര�� ലഭ�മാേ��താണ്

കാ�സിെല പ�ികജാതിയി�െപ� വിദ�ാ��ിക��് റഫറ�സി�േവ�ി ��ക��ം അലമാര�ം

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

164 of 210 30/09/20, 10:36 AM



വാ�വാനായി ��് ബാ�് �ീം �കാരം, പ�ികജാതി വികസന വ��ി� നി�ം 49000/- �പ
���റായി  ലഭ�മായി��്.  ആയ��കാരം  4,000/-  �പ  െചലവഴി�്  വാ�ിയ  അലമാര
നാളി�വെര�ം േ�ാ�ിെല��് വിതരണം നട�ിയി�ി�. ആയത് േ�ാ�് രജി�റി� േച��്
വിതരണം നടേ��താണ്.

സി) മാേന�െമ�് �ഡീസ്
i) GST ഉയ�� നിര�ി� ന�കിയത് - അധിക െചലവ്

    േക�സ��ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017 Central  Tax(Rate),  25-01-2018 െല 9/2018
Central Tax(Rate) എ�ീ േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം േക�സ��ാറിെ� കീഴി�� Department
of  Scientific  & Industrial  Research  എ� �ാപന�ി� രജി�� െച� സ��കലാശാലക�
Scientific And technical Instruments, Computer Software �തലായവ വാ�േ�ാ� GST നിര�്
5% ആയി �റവ് െച�ി��്.

    ക��  സ�വകലാശാല�  DSIR  സ��ിഫി��്  ലഭി�തിനാ�  5%  GST  മാ�മാണ്
ഈടാ�ാ��ത്.  എ�ാ� മാേന�െമ�്  �ഡീസ് വിഭാഗ�ി� നട�ിയ പ�േച�കളി� 18%
GST ന�കിയി��്. ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

1) 18/9/2018 � വരവ് വ� ���� �കയായ 11,30,000 �പയി� 8,99,147/-�പ േസാ�്െവയ�
പ�േചസി� േവ�ി െചലവഴി�ി��. ആയതിെ� ബി�ി� നി�ം 18% GST ഈടാ�ിയി��്.

2)  18/09/2018  ന്  വരവ്  വ�  ����  �കയായ  17,04,000/-�പ�െട  വിവിധ
പ�േച�കളി�ബി�ി� നി�ം 18% GST ഈടാ�ിയി��്.

        ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�ി� ഒ��ിയതിന് വിശദീകരണം ന�േക�താണ്. GST അധിക
നിര�ി� ഒ���ത് ഭാവിയി� ഒഴിവാേ��താണ്.

9 - മാന�വാടി കാ�സ്,മാന�വാടി

എ)ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി

i) ജി.എസ്.ടി. ഉയ�� നിര�ി� ന�കിയത്-അധിക െചലവ്

േക� സ��ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017 െസ��� ടാ�്, 25/01/2018 െല 9/2018 െസ���
ടാ�്  എ�ീ  േനാ�ിഫിേ�ഷ�സ്  �കാരം,  േക�  സ��ാറിെ�  കീഴി�ളള  Department  of
Scientific and Industrial Research എ� �ാപന�ി� രജി�� െച� സ�വകലാശാലക��ളള
പ�േച�ക��് 5% ജി.എസ്.ടി. നിര� മാ�േമ ഈടാേ����.

ക�� സ�കലാശാല�്  DSIR സ��ിഫി��്  ലഭി�തിനാ� 5% ജി.എസ്.ടി.  നിര�്  മാ�മാണ്
ബാധകമാ��ത്.  എ�ാ� �േവാളജി പഠനവിഭാഗ�ി� നട�ിയ പ�േച�കളി� 18%, 28%
എ�ീ നിര�കളി� ജി.എസ്.ടി. ന�കിയി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

െച�് ന��ം
തീ�തി�ം

�ക (ജി.എസ്.ടി.
ഉ�െ�െട)

ജി.എസ്.ടി.

%
െഎ�ം പ�േ��ഡ്

200216/01.11.2018 4,97,400 18 Microtome

200216/01.11.2018 58,410 18 Non refrigenerator
centrifuge
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200217/01.11.2018 64,782 18 Photo micrography
unit

200222/03.12.2018 53,990 28 Camcorder

200237/28.02.2019 50,500 28 Wall mount LCD
Projector

    ജി.എസ്.ടി. അധിക നിര�ി� ഒ��ിയത് തിരിെക ഈടാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.

ബി) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, മാന�വാടി

i)അധിക നിേ�പ���ം മ��ി സി�ി െച�ിടപാ�ക��ം ബാ�് ചാ�ജ് ഈടാ��.
വ��്  തലവെ� േപരി� ഭാരതീയ േ��്  ബാ�്  മാന�വാടി  ടൗ� ശാഖയിെല 67219815216
ന��  അ�ൗ�ി�  നി�ം  Excess  cash  deposit  ഇന�ി�ം  Multy  City  Cheque  Issued
ഇന�ി�ം താെഴകാണി� വിധം ബാ�് ചാ�ജ് ഈടാ�ിയി��്.

ചാ�ജ് ഈടാ�ിയ
തീയതി

�ക
�റി�്Excess cash

deposit ഇനം
Multy City

Cheque issued ഇനം

07.04.2018 118 2x59

07.05.2018 177 3x59

16.05.2018 619.5

07.06.2018 59 1x59

07.07.2018 59 1x59

07.08.2018 118 2x59

07.09.2018 177 3x59

07.11.2018 236 4x59

07.12.2018 177 3x59

07.01.2019 236 4x59

07.02.2019 59 1x59

07.03.2019 59 1x59

ആെക 1,475 619.5

സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�ളള  �ാപന�ളി�  നി�ം  ബാ�്  ചാ�ജ്  ഇന�ി�  �ക
ഈടാ��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.  ആയതിനാ�  2,094.5  (1,475+619.5)  �പ  തിരിെക
ലഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1   ധന�ിതി
�� ബാ�ി 108,06,04,077
വരവ്

പ�തിയിതര
വരവ്

തനത് വ�മാനം 46,12,06,922
80,06,34,922പ�തിയിതര

ധനസഹായം 33,94,28,000

പ�തി ധനസഹായം 23,01,13,006
ഇയ� മാ��്ഡ് ഫ�ക� 1,67,11,633
ഋണശീ�ഷകം 16,28,65,118
ആെക വരവ് 121,03,24,679
�� ബാ�ി ഉ�െ�െട ആെക വരവ് 229,09,28,756
െചലവ്
പ�തിയിതരം     66,19,20,414
പ�തി ധനസഹായം 26,83,20,164
ഇയ� മാ��്ഡ് ഫ�ക� 1,40,69,126
ഋണശീ�ഷകം 15,54,13,222
ആെക െചലവ് 109,97,22,926
നീ�ിയിരി�് 119,12,05,830

31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ��

�മ
നം ബാ�്/ �ഷറി അ�ൗ�് നം. 31.03.2019 െല

നീ�ിയിരി�്

1 �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�്, ജി�ാ
�ഷറി, ക�� 799011700000417 12,14,92,083

2
ജി�ാ �ഷറി, ക�� �െപഷ��
ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�് (േനാ�

�ാ� �ാ�്)
719011400000099 5,68,20,738

3 �ഷറി എസ്.ബി അ�ൗ�്, ജി�ാ
�ഷറി, ക��(�ാ� �ാ�്) 799012700000296 -3,25,00,727

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

ഫ�്
57015176715 7,01,92,374

5
എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി

അ�ൗ�് (സൗ�് ബസാ�
�ാ�്, ക��) എ�.എസ്.എസ്

67041446201 26,26,118

6 എസ്.ബി.ഐ, കറ�് അ�ൗ�്
(എസ്.എം.ഇ �ാ�്, ക��) 30861966719 3,97,10,116

7
എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി

അ�ൗ�് (സൗ�് ബസാ�
�ാ�്, ക��) �സ ഫ�്

36947642356 59,70,492
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8
�ഷറി എസ്.ബി അ�ൗ�്, ജ�ിലാ

�ഷറി, ക��(െപ�ഷ�ഫ�്
പലിശ)

799010100143597 2,05,85,540

9 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി,
ക�� (േകാ��സ് ഫ�്) 20,00,00,000

10 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി,
ക�� (െപ�ഷ� ഫ�്) 57,00,00,000

11 എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാ�
�ാ�്, ക��. �ിരനിേ�പം 3,63,09,096

12 എസ്.ബി.ഐ (എസ്.എം.ഇ
�ാ�്, ക��), �ിരനിേ�പം 10,00,00,000

ആെക 119,12,05,830

4-2   �ിരനിേ�പ�ൾ
വ�ഷാരാഭ�ി� ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 78,13,09,096
ത�വ�ഷം നിേ�പി� �ക 12,50,00,000
ആെക 90,63,09,096
ത�ാ�ി� പി�വലി� �ക 0
വ�ഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 90,63,09,096

വ�ഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. ഫ�്/ഇനം

�ിരനിേ�പ
സ��ിഫി��ക�െട

എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�

�ല�ം
1 െപ�ഷ� ഫ�് 30 57,00,00,000

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

3

േനാ� േകാ��സ്
ഫ�്

(എസ്.എം.ഇ �ാ�്,
ക��)

5 10,00,00,000

4

േനാ� േകാ��സ്
ഫ�്

(സൗ�് ബസാ�
�ാ�്)

6 3,50,00,000

ആെക 90,50,00,000

    2017-18 വ�ഷം എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാ� �ാ�ി��ായി�� 53,27,274/- �പ�െട 4
നിേ�പ�� ത�വ�ഷം 50 ല�ം �പ�െട 4 നിേ�പ�ളായി ���ി നിേ�പി�. എ�ാ�
2018-19  വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�്  �കാരം  ഈ നിേ�പ�� അേതേപാെല 53,27,274/-
�പ�െട  4  നിേ�പ�ളായി  തെ�യാണ്  കാണി�ി��ത്.  ആയതിനാ�  യഥാ���ി��
നിേ�പ  �കേയ�ാ�  13,09,096/-  �പ  വാ�ഷിക  കണ�ി�  അധികമാണ്.  ഈ  �ക
എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാ� �ാ�ിെല അ�ൗ�ി� (57015176715) 30.12.2019 ന് �ഡി�്
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െച�ി��്.

േബ�കളിെല �ിര നിേ�പ��െട പലിശ വരവ് പരിേശാധി�ാ� കഴി��ി�.
    േബ�കളിെല �ിര നിേ�പ��െട പലിശ സ�വകലാശാല�െട വിവിധ ആവശ�����
കറ�് അ�ൗ�കളിലാണ് (A/c No.57015176715, 30861966719) വരവ് വ��ത്. ഒ� ദിവസം
തെ� നിരവധി ഇടപാ�ക� നട�� �ധാന ബാ�് അ�ൗ�ായ കറ�് അ�ൗ�ി�� പലിശ
വരവിെ�  �ത�ത  ഇടപാ�ക�െട  ബാ�ല�ം  കാരണം  പരിേശാധി�ാ�  സാധി��ി�.
സ�വകലാശാല അധി�ത�ം ബാ�് നിേ�പ��െട പലിശ വരവിെ� �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�്
വ��ിയി�ി�. ഈ സാഹചര��ി� സ�വകലാശാല�് ലഭിേ�� ബാ�് നി�പ��െട പലിശ
യഥാവിധി ലഭി���് എ�് ഉറ�് വ���തിന് പലിശ വരവ് കറ�് അ�ൗ�ിന് പകരം മ�്
ബാ�്  അ�ൗ�ിേല�്  മാ��ത്  പരിഗണിേ��താണ്.  �ടാെത  പലിശ  വരവിെ�  �ത�ത
പരിേശാധി�്  ഉറ�വ��ി  ആയത്  �ിരനിേ�പ  രജി�റി�  േരഖെ����തി�ം
നി�േ�ശി��.

    �ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�� അ�ബ�ം-1 � േച��ി��്.

4-3   ഓഡി�് റി�വറി
    2018-19  വ�ഷ�ിെല  വാ�ഷിക  കണ�്  �കാരം  ഓഡി�്  റി�വറി  ഇന�ി�  ആെക
1,70,748/  �പ  വരവ്  വ�തായി  േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാ�  സ��കലാശാല  ��ി��
ഓഡി�്  റി�വറി  രജി�റി�  ഇത്  സം��ി�്  വിവര�െളാ�ം  േരഖെ���ിയി�ി�.
ആയതിനാ�  ഓഡി�്  റി�വറി  ഇന�ി�  ലഭ�മായ  1,70,748/  �പ  �െട  ആധികാരികത
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

4-4   ഓഡി�് ചാർജ്
വാ�ഷിക കണ�ക� �കാര�� ആെക വരവ് 121,03,24,679

                             �റ�ക

�ാ� �ാ�് (-)23,01,13,006

േനാ� �ാ� �ാ�് (-)33,94,28,000

ഇയ� മാ��ഡ് െ�ഷ� ഫ�് (-)1,67,11,633

െഡ��്സ്/െഡേ�ാസി�്/അഡ�ാ�സ് (-)16,28,65,118

റി�വറീസ് (107-001) (-)12,23,849

ലീവ് സാലറി/െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� (107-003)    (-)1,48,486

ഒാഡി�് റി�വറി(107-006) (-)1,70,748

ആെക �റ�ക (-)75,06,60,840
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ഓഡി�് ചാ�ജ് കണ�ാ�ാ� പരിഗണി�� ആെക �ക 45,96,63,839

2018-19വ�ഷെ� ഓഡ ി�് ചാ�ജ് @1% 45,96,638

31.03.2018� ഒ��ാ� ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാ�ജ് 19,73,762

ആെക 65,70,400

2018-19 വ�ഷ�ി� ഒ��ിയത് ഇ�

31.03.2019 � ഒ��ാ� ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാ�ജ് 65,70,400

2019-20 വ�ഷ�ി� ഒ��ിയ (31.03.2018 �
�ടി�ികയായി��ത്) ഓഡി�് ചാ�ജ് 19,73,762

*നിലവി� ഒ��വാ� ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാ�ജ് 45,96,638

    * 31.03.2018� ഒ��ാ� ബാ�ി�� ഓഡി�്  ചാ�ജായ 19,73,762/- �പ 04.07.2019 െല
ചലാ�  നം  KL  004262355201920m  �കാരം  സ��ാരിേല�്  ഒ��ിയതായി  സ��കലാശാല
അറിയി�ി��്.ആയതിനാ� 2018-19 വ�ഷെ� ഒാഡി�് റിേ�ാ��് �റെ��വി�� തീയതിയി�
45,96,638/- �പ മാ�േമ ഓഡി�് ചാ�ജിന�ി� ഒ��വാ� ബാ�ി��.

    ഓഡി�് ചാ�ജിന�ി� ഒ��വാ� ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-83 ഓഡ ി�് ചാ�ജസ്"എ�
ശീ�ഷക�ി� �ഷറിയി� അടവാ�ി ഒറിജിന� െചലാ� ഡയറ��, േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവ�, തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ി� അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-5   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് 121,03,24,679

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് 109,97,22,926

വരവിന�ളി�� ന�ം 2,40,603

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ� �ക 25,44,577

ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക 2,79,76,532

േക� സ��ാരി��ായ ന�ം --ഇ�--

സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം --ഇ�--

മ�് �ാപന����ായ ന�ം --ഇ�--
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(ബി) സ��കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാ� അവേശഷി�� �ക,
നിരാകരി�/തടസെ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക
ന��

സ�വകലാശാല
ഫ�ി�

ഒ��ാനവ
േശഷി��

�ക

സ��കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ി�
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ി�
തട�െ���ിയ

�ക

2-7(5)(സി)(i) 17465

2-7(6)സി)(iii) 5840

2-7(6)(ഡി)(v) 6600

2-7(7)(ബി)(i) 37230

2-7(7)ബി)(ii) 1,24,875

2-7(8)(ബി)(i) 31505

3-1 ബി 20,38,096

3-2 6,84,255

3-3 3,05,517

3-7 22,486

3-9 3,32,455

3-11 4,91,693

3-13 1,03,250 1,53,223

3-14 19,50,000

3-15          9,44,690

3-15 സി 17,088

3-16 10,619 17,03,381

3-17 92,450

3-19 30,000

3-20 1,23,008

3-21 46,94,483
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3-22 2,73,879

3-24 95,38,000

3-25 3,50,699

3-26 23,511

3-28 7080

3-29 14,160

3-36 15,79,174

3-39(6)എ(iii) 50,55,000

ആെക 2,40,603 25,44,577 2,79,76,532

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ�് �ാപന�� 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���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

                2-1

(ഇ) റിേ�ാ��ി� �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമ�വിലാസം

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക

േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമ�വിലാസം

�ിരം
േമ�വിലാസംചാ�ജ്

െച�ാ
��ത്

സ�ചാ�ജ്
െച�ാ
��ത്

2-7(5)
(സി)(i) 17465

േഡാ: രാജി
��മാര� എ,

അസി��്
ഡയറ��

േഡാ: രാജി
��മാര� എ,

അസി��്
ഡയറ��, െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��, പാല�ടം,
നീേലശ�രം-671314

േഡാ: രാജി
��മാര� എ,

അസി��്
ഡയറ��, െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��,
പാല�ടം,
നീേലശ�രം-

671314

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

172 of 210 30/09/20, 10:36 AM



2-7(6)
(സി)(iii) 5840

േഡാ: പി. ടി.
േജാസഫ്,

ഡയര��, ഡി. പി.
ഇ.

േഡാ: പി. ടി.
േജാസഫ്,

ഡയര��, ഡി. പി.
ഇ., �� ഒാഫ്

ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ�,
മാ�ാ� പറ�്-

670567

േഡാ: പി. ടി.
േജാസഫ്,

ഡയര��, ഡി.
പി. ഇ., ��

ഒാഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ�,
മാ�ാ� പറ�്-

670567

2-7(6)
(ഡി)(v) 6600

�ീമതി
ൈഷലജ,പി,
അസി��്
െ�ാഫസ�

03.04.2018 �ത�
31.03.2019 വെര

�ീമതി
ൈഷലജ,പി,
അസി��്

െ�ാഫസ�, ��
ഒാഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ�,
മാ�ാ� പറ�്-

670567

�ീമതി ൈഷലജ
പി,

അസി��്
െ�ാഫസ�, ��
ഒാഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ�,
മാ�ാ� പറ�്-

670567

2-7(7)
(ബി)(i) 37230

�ീമതി.�ജ.െക.വി,
അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

�ീമതി.�ജ.െക.വി,
അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��, പാലയാട്,
തലേ�രി-670661

�ീമതി.
�ജ.െക.വി,

അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��,
പാലയാട്,

തലേ�രി-670661

2-7(7)
(ബി)(ii) 1,24,875

�ീമതി.�ജ.െക.വി,
അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

�ീമതി.�ജ.െക.വി,
അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��, പാലയാട്,
തലേ�രി-670661

�ീമതി.
�ജ.െക.വി,

അസി. ഡയറ��
(കരാ� നിയമനം)

െഎടി
എഡ�േ�ഷ�

െസ��,
പാലയാട്,

തലേ�രി-670661

2-7(8)
(ബി)(i) 31505

േഡാ. �സാദ�
പി.െക,

അസി. െ�ാഫസ�
& െഹഡ്.

�േവാളജി പഠന
വ��്

േഡാ. �സാദ�
പി.െക,

അസി. െ�ാഫസ�
& െഹഡ്.

�േവാളജി പഠന
വ��്

േഡാ. �സാദ�
പി.െക,

സൗപ��ിക,
േവമം (പി,ഒ),
മാന�വാടി,

വയനാട്
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മാന�വാടി
ക�ാ�സ്,

മാന�വാടി

3-1 ബി 20,38,096
േഡാ. ബാലച��

കീേഴാ�്
രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല

രജി�ാ� ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

ഡീം �ഡ്,
രാധാവിലാസം
�� ൈല�,

പ�ി��്(പി.ഒ),
ക�� 670 004

3-7

20079
ഷാജി േജാസ്
ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ�

ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ�

ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��-

670002

ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ�

ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��-

670002

2407
ശിവ� പി
ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ�

ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ� (ഇ�

ചാ�ജ്)
ക��

സ��കലാശാല
താവ�ര, ക��-

670002

ഫിനാ�സ്
ഒാഫീസ� (ഇ�

ചാ�ജ്)
ക��

സ��കലാശാല
താവ�ര, ക��-

670002

3-9 332455
േഡാ. ബാലച��

കീേഴാ�്
രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല

രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

ഡീം �ഡ്,
രാധാവിലാസം
�� ൈല�,

പ�ി��്(പി.ഒ),
ക�� 670 004

3-13 1,03,250
േഡാ. ബാലച��

കീേഴാ�്
രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല

രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

ഡീം �ഡ്,
രാധാവിലാസം
�� ൈല�,

പ�ി��്(പി.ഒ),
ക�� 670 004

3-15 സി 17088

�ീ വിേനാദ്.െക.

അസി. എ�ിനീയ�,
ക��

സ��കലാശാല

അസി. എ�ിനീയ�,
ക��

സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

6/941, ൈവ�വം,
ക�വാേ�രി

(പി.ഒ),
േകാഴിേ�ാട്-10

3-16 10619 -ടി- -ടി- -ടി-
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3-26 23,511

�ീ വിേനാദ്.െക.

അസി. എ�ിനീയ�,
ക��

സ��കലാശാല

അസി. എ�ിനീയ�,
ക��

സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

6/941, ൈവ�വം,
ക�വാേ�രി

(പി.ഒ),
േകാഴിേ�ാട്-10

3-29 14,160
േഡാ. ബാലച��

കീേഴാ�്
രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല

രജി�ാ� ക��
സ��കലാശാല,
താവ�ര, ക��

ഡീം �ഡ്,
രാധാവിലാസം
�� ൈല�,

പ�ി��്(പി.ഒ),
ക�� 670 004

4-6   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

�മ
നം.

ഓ ഡി�്
വ�ഷം

ഓഡ ി�് റിേ�ാ��് ന��ം
തീയതി�ം

തീ��ാ�ാ
നവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം
റിമാ��്

1 1997-98 LF C4-1037/1999
dt.30.02.2000 4

2 1998-99 LF C4-268/2000
dt.22.12.2000 4

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
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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.എ�.�/�.4/
613/ 2015(1) 27

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

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

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

21 2017-18 െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
80/ 2019 തീ�തി:15.05.2019 45

േജായി�് ഡയറ��
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം.
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അ�ബ�ം-1 ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ 31.03.2019 ന് നിലവി�� �ിരനിേ�പ��െട
വിവര�ൾ കാണി�� പ�ിക

1. േകാ��സ് ഫ�്(ജി�ാ �ഷറി, ക��)

�മ
നം. നിേ�പ ന�� നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്

(ശതമാനം)
�ക

1 799010500108069 18.03.2017 3വ�ഷം
18-03-2020 8.5% 3,00,00,000

2
799010500878166

(35076)
17.12.2019 3വ�ഷം

17.12.2022 9% 3,00,00,000

3
799010500060443

(912855)
21.01.17 3വ�ഷം

21.01.2020 9% 3,00,00,000

4
799010500799230

(16681)
26.10.19 3വ�ഷം

26.10.2022 9% 1,00,00,000

5
799010500799212

(16664)
26.10.19 3വ�ഷം

26.10.2022 9% 1,00,00,000

6
799010500799299

(16669)
26.10.2019 3വ�ഷം

26.10.2022 9% 1,00,00,000

7
799010500799269

(16679)
26.10.19 3വ�ഷം

26.10.2022 9% 1,00,00,000

8 799010500205657 19.09.17 3വ�ഷം
19.09.2020 8.5% 5,00,00,000

9 799010500156722 17.06.17 3വ�ഷം
17.06.2020 8.5% 2,00,00,000

ആെക 20,00,00,000

2. േനാ� േകാ��സ് ഫ�്

(i) എസ്.ബി.ഐ. സൗ�് ബസാ� �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന��

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ നിര�്
(ശതമാനം) �ക

1. 38146221194 22-12-2018 22-12-2019 6.8% 75,00,000
2 38146221343 22-12-2018 22-12-2019 6.8% 75,00,000
3 38152817868 28-12-2018 28-12-2019 6.8% 50,00,000
4. 38152618067 28-12-2018 28-12-2019 6.8% 50,00,000
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5 38152817755 28-12-2018 28-12-2019 6.8% 50,00,000
6 38152812565 28-12-2018 28-12-2019 6.8% 50,00,000

ആെക 3,50,00,000

(ii) എസ്.ബി.ഐ, എസ്.എം.ഇ. �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന��

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ക

1. 37779317756 20-12-2018 19-06-2019 6.5% 1,00,00,000
2 37757289054 11-12-2018 10-05-2019 6.5% 1,50,00,000
3. 38036459972 27-10-2018 26-04-2019 6.25% 1,50,00,000
4. 37889932733 16-02-2019 09-02-2021 6.1% 3,00,00,000
5. 37717180474 22-11-2018 24-05-2019 6.35% 3,00,00,000

ആെക 10,00,00,000
ആെക െമാ�ം 13,50,00,000

3. െപ�ഷ� ഫ�് �ിരനിേ�പ�� (ജി�ാ �ഷറി, ക��)

�മ
നം. നിേ�പ ന�� നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ക

1. 799010500171516 17.07.2017 18.06.2020 8.5% 1,75,00,000

2. 799010500171537 17.07.2017 18.06.2020 8.5% 25,00,000

3. 799010500204521 18.09.2017 17.09.2020 8.5% 4,03,00,000

4. 799010500204497 18.09.2017 17.09.2020 8.5% 97,00,000

5. 799010500430052 06.07.2018 05.07.2021 8.5% 5,00,00,000

6. 799010500506584 19.09.2018 19.09.2021 8.5% 55,00,000

7. 799010500509756 25.09.2018 25.09.2021 8.5% 1,45,00,000

8. 799010500514497 29.09.2018 29.09.2021 8.5% 1,00,00,000

9.
799010500575002

(27988)
03.12.2018 03.12.2021 9% 5,00,00,000

10
799010500651611

(28927)
26.03.2019 25.03.2022 9% 25,00,000
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11
799010500656995

(28925)
13.04.2019 13.04.2022 9% 25,00,000

12
799010500656989

(28926)
13.04.2019 13.04.2022 9% 25,00,000

13
799010500686516

(29312)
27.06.2019 27.06.2022 9% 3,75,00,000

14
799010500686514

(29311)
27.06.2019 27.06.2022 9% 1,25,00,000

15
799010500728280

(29682)
18.08.2019 19.08.2022 9% 1,00,00,000

16
799010500753010

(29788)
09.09.2019 09.09.2022 9% 3,00,00,000

17
799010500768479

(10822)
01.10.2019 01.10.2022 9% 1,40,00,000

18
799010500768466

(10816)
01.10.2019 01.10.2022 9% 40,00,000

19
799010500768451

(16270)
01.10.2019 01.10.2022 9% 20,00,000

20
799010500799058

(23121)
26.10.2019 26.10.2022 9% 1,00,00,000

21
799010500824017

(16858)
10.11.2019 11.11.2022 9% 1,25,00,000

22 799010500016858 28.03.2017 27.03.2020 8.5% 1,00,00,000

23 799010500339969 17..2.2018 17.02.2021 8.5% 2,00,00,000

24 799010500344256 23.02.2018 23.02.2021 8.5% 5,00,00,000

25 799010500159551 22.06.2017 22.06.2020 8.5% 2,50,00,000

26 799010500159545 22.06.2017 22.06.2020 8.5% 2,50,00,000
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27 799010500244875 03.11.2017 03.11.2020 8.5% 2,00,00,000

28 799010500327809 31.01.2018 31.01.2021 8.5% 3,00,00,000

29 799010500450472 26.07.2018 26.07.2021 8.5% 2,50,00,000

30 799010500594062 26.12.2018 26.12.2021 8% 2,50,00,000

ആെക 57,00,00,000

സം�ി�ം

വ�ഷാരംഭ�ി� ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 78,13,09,096

ത�വ�ഷെ� �തിയ നിേ�പം 12,50,00,000

ത�വ�ഷം പി�വലി� �ക 0

വ�ഷാവസാന നീ�ിയിരി�് 90,50,00,000

വാ�ഷിക കണ��കാരം നീ�ിയിരി�് 90,63,09,096

വ�ത�ാസം 13,09,096

�റി�്:-  2017-18  വ�ഷം  എസ്.ബി.ഐ സൗ�്  ബസാ�  �ാ�ി��ായി�� 53,27,274
�പ�െട 4 �ിര നിേ�പ�� ത� വ�ഷം 50 ല�ം �പ�െട 4 നിേ�പ�ളായി ���ി
നിേ�പി�. ബാ�ി �ക 13,09,095/- �പ (3,27,274 x4) േമ� അ�ൗ�ി� 30.12.2019 ന് വരവ്
വ�ി��്.

േജായി�് ഡയര��.
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അ�ബ�ം-2 1998-99 �തൽ 2018-19 വെര�� കാലയളവിൽ അ�വദി� �ൻ��കളിൽ
�മെ���ാൻ ബാ�ി��തിെ� വിവര�ൾ കാണി�� പ�ിക

1998-99

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക ���� ൈക��ിയ വ��ി/ �ാനേ�ര്/

�ാപനം
1 57/25.08.1998 20,000 അനി��മാ�, �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� െസ��റി
2 71/21.10.1998 30,000 രജി�ാ�
3 82/21.12.1998 20,000 രജി�ാ�
4 93/20.01.1999 9,000 രജി�ാ�
5 94/28.01.1999 30,000 അനി��മാ�, �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� െസ��റി
6 97/19.02.1999 35,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്.
7 96/18.02.1999 1,00,000 ഡി.എസ്.എസ്.
8 100/09.03.1999 1,00,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്.
ആെക 3,44,000

1999-2000
1 112/08.07.1999 20,000 രജി�ാ�
2 115/03.08.1999 5,000 രജി�ാ�
3 119/29.09.1999 17,500 രജി�ാ�
4 132/09.11.1999 50,000 രജി�ാ�
5 144/09.12.1999 25,000 രജി�ാ�
6 162/24.01.2000 50,000 രജി�ാ�

ആെക 1,67,500

2002-03
1 489/13.06.2002 17,500 േകാ-ഓ�ഡിേന��, ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ് & െടേ�ാളജി

ആെക 17,500

2003-04
1 733/19.09.2003 22,500 േകാ-ഓ�ഡിേന��, ൈഫ� ആ��സ് വ��്
2 741/03.10.2003 17,815 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, �േപാ��സ് ക�വീന�
3 742/03.10.2003 7,500 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, �േപാ��സ് ക�വീന�
4 900/29.03.2004 7,500 ഉ�ി���, ITEC
5 903/31.03.2004 10,00,000 സി-ഡി�്, തി�വന��രം
ആെക 10,55,315

2004-05
1 1015/05.11.2004 15,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

2 1082/12-01-2005 6,340 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, വ��് തലവ�, ൈലഫ് സയ�സ്
പഠന വ��്.

ആെക 21,340
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2005-06

1 1329/25.03.2006 5,92,095 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

2 1331/24.03.2006 4,00,000 നി��ിതി േക�, ക��

ആെക 9,92,095

2006-07

1 1361/29.05.2006 8,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

2 1397/09.08.2006 25,000 െക.എം. അ�� റഷീദ്, രജി�ാ�

3 1458/14.11.2006 28,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

4 1476/28.11.2006 4,80,000 നി��ിതി േക�, ക��

5 1556/31.01.2007 15,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

6 1583/03.03.2007 92,394 നി��ിതി േക�, ക��

7 1593/15.03.2007 9,94,680 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

8 1603/23.03.2007 2,25,000 നി��ിതി േക�, ക��

ആെക 18,68,074

2007-08

1 1638/22.06.2007 9,00,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

2 1686/08.10.2007 30,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

3 1824/07.01.2008 20,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

4 1864/18.02.2008 7,500 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

5 1885/19.03.2008 25,000 നി��ിതി േക�, കാസ�േഗാഡ്
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6 1886/24.03.2008 97,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

7 1890/26.03.2008 6,74,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

ആെക 17,53,500

2008-09

1 1924/27.05.2008 2,70,000 നി��ിതി േക�, ക��

2 1947/28.06.2008 2,34,500 നി��ിതി േക�, കാസ�േഗാഡ്

3 1985/01.07.2008 7,500 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ പഠന വ��് തലവ�

4 2131/26.11.2008 10,000 െക.പി.േജായി, േകാ�് ഡയറ��, പരി�ിതി പഠനം

5 2230/27.01.2009 25,500 നി��ിതി േക�, കാസ�േഗാഡ്

ആെക 5,47,500

2009-10

1 2350/15.07.09 11,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

2 2412/22.09.09 8,61,600 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

3 2512/16.12.09 20,000 �ി�സി��, എസ്.ഇ.എസ് േകാേളജ്, �ീക�ാ�രം

ആെക 8,92,600

2010-11

1 2702/02.09.2010 6,41,000 േഡാ.സി.സദാശിവ�, �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��,
ഡി.ബി.ടി െ�ാജ�്

2 2798/08.11.2010 1,39,584 െക.ആ�.ഹരിദാസ് (െകമി�ി)

3 2814/24.11.2010 1,20,000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ പഠന വ��് തലവ�
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4 2903/10.01.2011 1,50,000 േഡാ.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

ആെക 10,50,584

2011-12

1 3023/03.08.2011 20,000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ വ��്

2 3229/16.02.2012 2,41,000 േഡാ.െക.ആ� ഹരിദാസ്, െകമി�� സയ�സ് വ��്

3 3252/14.03.2012 11,250 വി.എസ്. അനി� �മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 2,72,250

2012-13

1 3284/02.06.2012 1,68,949 േഡാ.സി.സദാശിവ�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

2 3304/10.08.2012 3,75,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��്

3 3374/05.11.2012 50,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

4 3467/29.12.2012 16,000 �ി�സി��, ആംെ��് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്

5 3490/12.02.2013 15,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

6 3506/18.02.2013 11,250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

7 3507/19.02.2013 11,250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

8 3511/16.02.2013 15,000 �ി�സി��, MIC ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
ച��ാ�

ആെക 6,62,449
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2013-14

1 3556/27.06.2013 9,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

2 3559/16.07.2013 10,000 േഡാ.െക.എ�്.���ണ��, േകാ�് വ��് േകാ-
ഓ�ഡിേന��, സം�തം

3 3560/17.07.2013 22,500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

4 3563/18.07.2013 1,66,666 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

5 3567/24.07.2013 87,000 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്, െകമി�ി വ��് തലവ�

6 3582/27.08.2013 15,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

7 3639/12.12.2013 50,000 െ�ാഫ.വി.പി.രാമദാസ�, അസി.ഡയറ��,
എം.ബി.എ, നീേലശ�രം

8 3697/24.12.2013 16,000 �ി�സി��, MIC ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
ച��ാ�

9 3700/24.12.2013 16,000 �ി�സി��, ഷറഫ് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
പട�

10 3701/24.12.2013 16,000 എസ്.എ�.ഡി.പി േയാഗം ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, കാലി�ാന��ം

11 3707/30.12.2013 11,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

12 3749/09.01.2014 12,000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

14 3751/09.01.2014 7,500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

15 3788/22.02.2014 5,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

16 3802/25.03.2014 37,500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

17 3804/26.03.2014 11,250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
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ആെക 18,78,416

2014-15

1 3871/16.09.2014 27,251 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�ം, ക��

2 3888/15.10.2014 10,000 േഡാ.വി.പി.രാഘവ� അസി.ഡയറ��, െസ��
േഫാ� മാേന�െമ�് �ഡീസ്

3 3904/04.11.2014 50,000 േഡാ.െക.പി.സേ�ാഷ്, എ�്.ഒ.ഡി, ഫിസി�്
ഡി�ാ��്െമ�് പ���.

4 4006/10.02.2015 4,25,200 േഡാ.ജയേദവി വാര��, അസി.െ�ാഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

5 4047/26.03.2015 2,40,00,000 േഡാ.സി.സദാശിവ�, െഡപ��ി ഡയറ��, IUCB

ആെക 2,45,12,451

2015-16

1 4057/16.05.2015 30,000 �ീ.രാേജഷ് �മാ�, െചയ�മാ�, േബാഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്, ഫാഷ� െടേ�ാളജി

2 4064/12.06.2015 3,00,000 േഡാ.സാ� ആേ�ാ പി, ഐ.ടി വ��്

3 4090/11.08.2015 10,50,295 െക�േ�ാ�, തി�വന��രം

4 4091/21.08.2015 33,30,098 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD േകാഴിേ�ാട്

5 4092/21.08.2015 1,38,15,751 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD ക��

6 4131/09.10.2015 2,18,533 �ീ� ഇ�ഡ�ീസ്, േകരള ലിമി�ഡ് , അഴീ��,
ക��

7 4229/31.12.2015 16,000 �ി�സി��, ITM ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മ�ി�

8 4248/07.01.2016 87,413 സി��്, അഴീ��, ക��

9 4252/08.01.2016 11,28,000 -ടി-
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10 4262/15.01.2016 32,000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

11 4274/19.01.2016 7,500 �ീമതി കവിതാ ബാലക���, നിയമവ��്,
പാലയാട്

12 4297/27.01.2016 49,000 -ടി-

13 4320/28.01.2016 15,000 �ി�സി��, മഹാ�ാഗാ�ി ആ��സ്&
സയ�സ് േകാേളജ്, െച�യാട്

14 4346/18.02.2016 35,000 �ീമതി കവിതാ ബാലക���, നിയമവ��്,
പാലയാട്

15 4351/24.02.2016 4,00,000 േഡാ.ബാലച�� കീേഴാ�്, രജി�ാ�

16 4376/17.03.2016 2,84,868 സി��്, അഴീ��, ക��

ആെക 2,07,99,458

2016-17

1 4406/14.07.2016 10,12,000
േഡാ.സി.സദാശിവം, േകാ-ഇ�െവ�ിേഗ��,
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി

2 4409/25.07.2016 2,96,352 േഡാ.�രജ് എം ബഷീ�, അസി.െ�ാഫസ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം

3 4426/27.08.2016 49,95,197 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD, ക��
ഡിവിഷ�

4 4433/07.09.2016 55,889 മാേനജ�, �ീ� ഇ�ഡ�ിയ�സ് േകരള ലിമി�ഡ്

5 4487/20.12.2016 11,25,072 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�, ക��

6 4505/27.12.2016 16,000 �ി�സി��, ആദിത� കിര� േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് �ഡീസ്, ���.

7 4506/27.12.2016 32,000 �ി�സി��, എസ്.എ� േകാേളജ്, േതാ�ട
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8 4507/27.12.2016 30,000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി

9 4512/27.12.2016 32,000 �ി�സി��, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്, രാജ�രം

10 4513/27.12.2016 32,000 �ി�സി��, NAS േകാേളജ്, കാസ�േഗാഡ്

11 4514/27.12.2016 32,000 �ി�സി��, േകാ-ഓപ് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മാടായി

12 4515/27.12.2016 16,000 �ി�സി��, SIBGA ഇ��ി���് ഓഫ്
അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്, ഇരി��

13 4517/27.12.2016 32,000 �ി�സി��, ഗവ.��� േകാേളജ്

14 4518/27.12.2016 16,000 �ി�സി��, ഔവ� േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, തിമിരി

15 4519/27.12.2016 15,000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, തലേ�രി, െചാ�ി.

16 4520/27.12.2016 15,000 �ി�സി��, WMO Imam Gazzilആ��സ് &
സയ�സ് േകാേളജ്, വയനാട്

17 4525/27.12.2016 30,000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി

18 4526/28.12.2016 10,000 �ി�സി��, AMSTECK േകാേളജ്, കല�ാേ�രി

19 4528/28.12.2016 9,000 �ി�സി��, ഔവ� േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, തിമിരി

20 4529/28.12.2016 30,000 �ി�സി��, എസ്.എ� േകാേളജ്, േതാ�ട

21 4530/28.12.2016 15,000 �ി�സി��, SIBGA ഇ��ി���് ഓഫ്
അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്, ഇരി��

22 4534/28.12.2016 30,000 �ി�സി��, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്, രാജ�രം

23 4536/28.12.2016 15,000 �ി�സി��, N I A േകാേളജ്, കടവ��

24 4538/28.12.2016 20,000 േഡാ.�സാദ� പി.െക, �േവാളജി വ��് തലവ�,
മാന�വാടി

25 4546/03.01.2017 2,84,868 �ീ� ഇ��ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്
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26 4607/09.03.2017 16,000 �ി�സി��, SSITS തളി�റ�്

27 4609/09.03.2017 16,000 �ി�സി��, AMSTECK േകാേളജ്, കല�ാേ�രി

28 4622/18.03.2017 7,79,000 േഡാ.െക.ആ� ഹരിദാസ്, െ�ാഫസ�, െകമി��
സയ�സ് വ��്

29 4627/21.03.2017 2,71,91,500 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD, ക��
ഡിവിഷ�

30 4631/25.03.2017 15,000 േഡാ.അ� അഗ�ി�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��് തലവ�

ആെക 3,62,13,878

2017-18

1 4657/14-06-2017 3,75,000 േഡാ. സീത കേ�ാ�്, വ��് േമധാവി, �റ� &
ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്

2 4664/11-07-2017 3,59,578
േഡാ. അ� അഗ�ി�, അസി��് െ�ാഫസ�,
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാ ബേയാളജി

3 4666/18-07-2017 33,000 േഡാ. െക.ഗംഗാധര�, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

4 4666/18-07-2017 33,000 േഡാ. െക.ഗംഗാധര�, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

5 4686/27-09-2017 1,20,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, സി.പി.ഡ��.ഡി,
േകാഴിേ�ാട്

6 4688/12-10-2017 13,04,700
േഡാ. എ സാ�, അസി��് െ�ാഫസ�,
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാ ബേയാളജി.

7 4719/16-11-2017 6,70,000 േഡാ. െക.പി സേ�ാഷ്, വ��് േമധാവി,
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്, പ��� ക�ാ�സ്

8 4741/26-12-2017 35,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, േകാഴിേ�ാട് െസ���
ഡിവിഷ�, സി.പി.ഡ��.ഡി
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9 4747/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, ഗവ.േകാേളജ്, കാസ�േഗാഡ്

10 4748/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, േമരിമാതാ ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മാന�വാടി

11 4749/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, പീ�ി�സ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
േകാേളജ്, ��ാട്, കാസ�േഗാഡ്

12 4750/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, േഡാ.അംേബ�ക� ആ��സ് &
സയ�സ് േകാേളജ്, െപരിയ

13 4751/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, നി��ലഗിരി േകാേളജ്, ��പറ�്

14 4752/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, േദവമാതാ ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, ൈപസ�രി

15 4753/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, േഡാ�േബാേ�ാ ആ��സ് &
സയ�സ് േകാേളജ്, അ�ാടി�ടവ്.

16 4754/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, നവേജ�ാതി േകാേളജ്, െച��ഴ

17 4755/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, െമാറാഴ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ��സ്
& സയ�സ് േകാേളജ്, െമാറാഴ.

18 4756/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, േമരിമാതാ ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, ആലേ�ാട്

19 4757/04-01-2018 32,000 �ി�സി�ാ�, എം.ജി േകാേളജ്, ഇരി�ി

20 4758/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, എ�.ഐ.എ േകാേളജ്, കടവ��

21 4759/04-01-2018 16,000 �ി�സി�ാ�, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, പ�വം

ആെക 1,85,95,278

2018-19

1 4874/24-05-2018 8,00,000 േഡാ. ൈബ�.െക.വി,അസി. �ഫസ�, രസത�
പഠന വ��്
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2 4902/31-07-2018 19,12,900 േഡാ. സാ�.എ, അേസാ. �ഫ, ബേയാെടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

3 5001/13-11-2018 85,924 േഡാ. െക.ആ�. ഹരിദാസ്, �ഫ. രസത� പഠന
വ��്

4 5015/16-11-2018 1,05,000 േഡാ. പി.െക. �സാദ�., േക�സ് ഡയറ��,
മാന�വാടി േക�സ്

5 5017/19-11-2018 9,000 േഡാ. െക.എം. നിസാ��ീ�, ഫിസി�് പഠന വ��്

6 5018/19-11-2018 9,000 േഡാ. െക.എം. നിസാ��ീ�, ഫിസി�് പഠന വ��്

7 5060/01-01-2019 3,00,000 േഡാ. െക. ഗംഗാധര�, ��� സാ��ിക ശാ�
പഠന വ��്

8 5073/16-01-2019 20,00,000 േഡാ. പി.െക. �സാദ�., IQACഡയറ��

9 5083/29-01-2019 7,72,500 േഡാ. എസ്. വിേനാദ് �മാ�, ബിേഹവിയറ�
സയ�സ് പഠന വ��്

10 5093/01-02-2019 75,000 േഡാ. െക. ഗംഗാധര�, സാ��ിക ശാ� പഠന
വ��്

11 5094/04-02-2019 6,65,000 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, രസത� പഠന വ��്

12 5099/19-02-2019 4,00,000 േഡാ. �ധീഷ്. എസ്, അസി. �ഫ., രസത�
പഠന വ��്

13 5100/19-02-2019 4,00,000 േഡാ. ൈബ�.െക.വി.,അസി. �ഫസ�, രസത�
പഠന വ��്

14 5101/19-02-2019 4,00,000 േഡാ. എ�.െക. ദീപക്, ഫിസി�് പഠന വ��്

15 5102/19-02-2019 4,00,000 േഡാ. െക.എം. നിസാ��ീ�, ഫിസി�് പഠന വ��്

16 5103/19-02-2019 4,00,000 േഡാ. ജയപാ�.ജി , അസി. �ഫസ�, �മിശാ�
പഠന വ��്

17 5106/20-02-2019 4,00,000 േഡാ. �സാദ�. പി.െക, വ��് േമധാവി,
ജ�ശാ� വ��്

18 5107/23-02-2019 10,00,000 േഡാ. �സാദ�. പി.െക, IQAC ഡയറ��
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19 5109/23-02-2019 4,81,065 േഡാ. എ. സാ�, അേസാ. �റഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി &ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

20 5111/26-02-2019 2,15,250 േഡാ. �രജ് എം. ബഷീ�, േമാളിക�ല� ബേയാളജി
വ��് േമധാവി

21 5117/06-03-2019 4,00,000 േഡാ. അ� അഗ�ി�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

22 5118/06-03-2019 4,00,000 േഡാ. എ. സാ�, അേസാ. �റഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി &ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

23 5119/06-03-2019 4,00,000 േഡാ. െക.പി. സേ�ാഷ്, അേസാ. �റഫസ�,
ഫിസി�് പഠന വ��്

24 5120/06-03-2019 4,00,000 േഡാ. െക. �ീജി�്, �റഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി &ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

25 5122/12-03-2019 4,00,000 േഡാ.െക. മേനാജ്, പരി�ിതി പഠന വ��്

26 5123/12-03-2019 3,00,000 േഡാ. സിനി. എം, അസി. �ഫ, നരവംശശാ�
പഠന വ��്

27 5124/12-03-2019 3,00,000 േഡാ. വി. ഷഹ�ബാ�, അസി. �ഫ., സാ��ിക
ശാ� പഠന വ��്

28 5126/18-03-2019 4,00,000
േഡാ. �രജ് എം. ബഷീ�, വ��് തലവ�

േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി പഠനവ��്.

29 5127/18-03-2019 3,00,000 േഡാ. ബി.ബി�, ആേ�ാേ�ാളജി പഠന വ��്.

30 5131/22-03-2019 4,00,000 േഡാ. സി. സദാശിവ�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാ ബേയാളജി പഠന വ��്

31 5132/22-03-2019 3,00,000 േഡാ. സീത കേ�ാ�്, �റ� & ൈ�ബ�
േസാേഷ�ാളജി.

32 5133/22-03-2019 3,00,000 േഡാ. വി.റീജ, മലയാളം പഠന വ��്.

33 5137/29-03-2019 2,57,500
േഡാ. എസ്. വിേനാ��മാ�, വ��് തലവ�

ബിേഹവിയറ� സയ�സസ് പഠന വ��്.
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34 5141/29-03-2019 50,000
േഡാ. �േരഷ് ��ി, വ��് തലവ�

ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� വ��്.

35 4934/17-09-2018 4,96,400 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, കായിക പഠന വ��്
തലവ�.

ആെക 1,59,34,539

െ�ഡി�് െസമ�� പരീ�/ �േവശന പരീ� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ����ക�

2011-12

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക ���� ൈക��ിയ വ��ി/ �ാനേ�ര്/

�ാപനം

1 16/29.03.12 5,000 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� വ��് തലവ�

ആെക 5,000

2012-13

1 18/02.05.12 11,000 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT

2 24/22.06.12 6,000 േകാ�് ഡയറ��, േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി
വ��്, നീേലശ�രം

3 39/04.07.12 10,000 േകാ�് ഡയറ�� എ�വേയാ�െമ�� �ഡീസ്
വ��്, SAT

4 40/14.07.12 12,700 -ടി-

5 41/21.07.12 12,600 -ടി-

ആെക 52,300

2013-14

1 58/27.05.13 7,600 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� വ��് തലവ�

2 59/27.05.13 11,500 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT േക�സ്

3 90/29.11.13 18,500 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT
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4 96/06.01.14 25,000 ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവ�

ആെക 62,600

2015-16

1 181/16.03.16 1,12,500 േഡാ.� ൈഫസ�, മാേന�െമ�് �ഡീസ്,
പാലയാട്

ആെക 1,12,500

2016-17

1 13/05.09.16 7,650 മാ�മാ�ി�� സയ�സ് വ��് തലവ�,
മാ�ാ�പറ�്

2 19/04.03.17 8,625 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവ�, പാലയാട്

ആെക 16,275

2018-19
1 10/17-05-2018 10,000 വ��് തലവ�, കായിക വിദ�ഭ�ാസ വ��്.
ആെക 10,000

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം

2018-19

1 22/30-04-2018 33,100
രാജ� അതിയട�്, െഹഡ് മാസ��

േകാ�യം രാജാസ് ൈഹ��, പാതിരിയാട്.

2 25/30-04-2018 19,100 നിഷാദ് എം, എ�്.എസ്.എ, എം.എം.എ�്.എസ്.എസ്,
െസ�ാ�പ�ി, െട�ി� േഗ�്, തലേ�രി.

3 27/30-04-2018 45,400
ലി�ി� സാ�സ്, റാണിജയ് എ�്.എസ്.എസ്,

നി�മലഗിരി, ��പറ�്.

4 42/13-07-2018 23,000
�ി�സിപാ�, െക.എം.എം. ഗവ.േകാേളജ്

പ�ി��്, ക��.

5 49/10-08-2018 19,800
�ി�സിപാ�, െക.എം.എം. ഗവ.േകാേളജ്

പ�ി��്, ക��.

6 54/03-12-2018 18,700 �ി�സിപാ�, േമരിമാതാ ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
മാന�വാടി.

ആെക 1,59,100
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����ക�െട സം�ി�ം

അ�വദി� വ�ഷം �മീകരി�ാ� ബാ�ി��
�ക

1998-1999 3,44,000

1999-2000 1,67,500

2002-2003 17,500

2003-2004 10,55,315

2004-2005 21,340

2005-2006 9,92,095

2006-2007 18,68,074

2007-2008 17,53,500

2008-2009 5,47,500

2009-2010 8,92,600

2010-2011 10,50,584

2011-2012 2,72,250

2012-2013 6,62,449

2013-2014 18,78,416

2014-2015 2,45,12,451

2015-2016 2,07,99,458

2016-2017 3,62,13,878

2017-2018 1,85,95,278

2018-2019 1,59,34,539

2011-12 �ത� 2018-19 വെര വിവിധ െസ�നി� നി�ം
അ�വദി� ���� 4,17,775

ആെക 12,79,96,502

േജായി�് ഡയര��.
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അ�ബ�ം-3 ക�ർ സർവകലാശാല�് കീഴി�� പഠന വ��കളിെല ബാ�് അ�ൗ�്
നീ�ിയിരി�് വിവര�ൾ

വിവിധ പഠന വ��കളിെല നീ�ിയിരി�് വിവര��

�മ
നം. പഠന വ��ക�/ െസ��ക� ബാ�്&അ�ൗ�് നം.

31.03.2019 െല

നീ�ിയിരി�്

1 സ�ാമി ആന�തീ�ഥ ക�ാ�സ്,
പ���

എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 67095440568
1,38,912.80

2 േജാ�ഫി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,പ���

A/c. No. 30849072669
1,86,664.00

എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 57068510291
1,65,414.00

3 ഫിസി�് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 57068427782
2,18,078.75

എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 30855845920
1,54,768.00

4 െകമി�ി പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 57068480338
53,192.50

5 സംഗീത പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 57068501268
39,524.50

6 ക�ാ�സ് ഡയറ��, മാന�വാടി
എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 67296249553
1,76,334.50

7
ടീ�� എഡ�േ�ഷ� പഠന
വ��്

മാന�വാടി

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 67219815216
8,826.00

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 30952553889
4,27,273.00

8 �േവാളജി പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 67072100684
1,50,622.10
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എസ്.ബി.ഐ,മാന�വാടി

(ഇ-�ാ�്സ്)

A/c. No. 35355945417

3,05,029.00

9 �റ� & ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 67088028063
1,42,984.85

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 21662633258
40,461

10 വനിതാ േഹാ��, മാന�വാടി
എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി

A/c. No. 67284945780
31,883.75

11 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953343
3,20,304.50

12 ആേ�ാേ�ാളജി പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953070
1,28,359.50

13 മാേന�െമ�് �ഡീസ് പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953263
3,21,451.50

14 ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ�
സയ�സ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 67088424487
89,736.70

15 ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953252
5,92,535.99

16 ഇം�ീഷ് പഠന വ��്, പാലയാട്
എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953105
2,48,843.50

17 �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസ്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57065953116
20,67,809.00

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 30857675964
29,00,665.00

18 ഐ.ടി,എഡ�േ�ഷ� െസ��,
തലേ�രി

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 34352195847
15,42,696.00
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എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 57066507910
25,385.00

19 വനിതാ േഹാ��, പാലയാട്

എസ്.ബി.ഐ,

നാര�ാ�റം, തലേ�രി

A/c. No. 57065953183

1,80,482.44

20 �� ഓഫ് െഹ��്
സയ�സസ്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 67002977544
5,79,001.50

21 ക�ഡ പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ,കാസ�േഗാഡ്

A/c. No. 57053703678
3,405.00

22 ക�ാ�സ് ഡയറ��,
കാസ�േഗാഡ്

എസ്.ബി.ഐ,കാസ�േഗാഡ്

A/c. No. 34702200240
9,748.50

23
ടീ�� എഡ�േ�ഷ� പഠന
വ��്

കാസ�േഗാഡ്

എസ്.ബി.ഐ,കാസ�േഗാഡ്

A/c. No. 67085106262
3,645.25

എസ്.ബി.ഐ,കാസ�േഗാഡ്

A/c. No. 30864562099
1,40,291.50

24 വനിത േഹാ��, കാസ�േഗാഡ്
ക�ാ�സ്

എസ്.ബി.ഐ
കാസ�േഗാഡ്

A/c. No. 37099924763
38,180.00

25 ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67330569439
1,32,694.25

26 ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67013911626
6,22,864.15

27 മാസ് കമ�ണിേ�ഷ� &
േജണലിസം പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 67132778596
62,002.20

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 32480463054
1,33,114.50

28 മാ�മാ�ി�� സയ�സസ്
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67073939425
59,815.75
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29
െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�്
�ഡീസ്

മാ�ാ�പറ�്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67227182189
29,274.00

30 �ാ�ി�ി�� സയ�സസ് പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67070072373
69,452.00

31
�� ഓഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ� & �േപാ��സ്
സയ�സസ്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 57068501133
2,20,193.59

A/c. No. 32563961896 6,44,847.60

32 േഹാ��, മാ�ാ�പറ�്
എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67042455464
2,90,382.25

33 വനിത േഹാ��, മാ�ാ�പറ�്
എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67087963826
2,02,459.50

34 �ഡ് സയ�സ് & െടേ�ാളജി
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 67041769356
68,910.56

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c.No. 30855384933
13,76,466.50

35 �� ഓഫ് ബിേഹവിയറ�
സയ�സസ്

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 67026156383
8,88,482.75

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 37361402763
97,230.00

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 30848242502
4,66,929.50

36 ഹി�റി & െഹറിേ�ജ്
സയ�സസ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67040528638
53,873.20

37 എ�വേയാ�െമ�� �ഡീസ്
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, പ���

A/c. No. 67073753871
3,42,592.00

എസ്.ബി.ഐ, പ���
11,59,615.00
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A/c. No. 32851057698

38
ടീ�� എഡ�േ�ഷ� പഠന
വ��്

ധ�മശാല

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 57015231666
24,028.73

39 �� ഓഫ് െപഡേഗാഗി��
സയ�സസ്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 67013798654
1,31,354.00

40 ക�ാ�സ് ഡയറ��, നീേലശ�രം
എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 67078071791
30,461.70

41 മലയാളം പഠന വ��്
എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 57053020422
1,94,642.00

42 വനിത േഹാ��, നീേലശ�രം
ക�ാ�സ്

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 67142524425
1,67,286.80

43 ഹി�ി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c.No. 67073796178
78,307.80

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 30840146790
16,422.50

44 േമാ�ക�ല� ബേയാളജി പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം

A/c. No. 67073795992
92,535.20

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം

A/c. No. 30840138155
1,09,591.50

45 ഐ.ടി, എഡ�േ�ഷ� െസ��,
നീേലശ�രം

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം

A/c. No. 67078410737
5,243.00

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 30840147115
8,55,144.50

46 െസ�� േഫാ� എം.ബി.എ,
നീേലശ�രം

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 30840118672
18,32,520.75

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം

A/c. No. 67081710860
1,48,005.77
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47 െഹ�മ� ����് െസ���
ൈല�റി

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 57015234099
13,32,287.10

48 ക�േ�ാള� ഓഫ്
എ�ാമിേനഷ�സ്

എസ്.ബി.ഐ, ക��

A/c. No. 67398157371
54,57,668.55

49 ഐ.�.സി.ബി, തലേ�രി
എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി

A/c. No. 67111080359
3752.00

50 ക�ാ�സ് ഡയറ��, തലേ�രി

എസ്.ബി.ഐ,

നാര�ാ�റം, തലേ�രി

A/c. No. 67065953489

1,66,840.50

51 െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫ്
ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ�

എസ്.ബി.ഐ,

മാ�ാ�പറ�്

A/c. No. 57066508222

10,98,665

52 ഡി.എസ്.എസ്

എസ്.ബി.ഐ,

േബ�് േറാഡ്, ക��.

A/c. No. 57015234033

47,636

53 ഡയറ��, ഐ.ക�.എ.സി

എസ്.ബി.ഐ,

സൗ�് ബസാ�, ക��.

A/c. No. 37463427523

പാസ് ��്
ലഭ�മാ�ിയി�

ആെക 3,01,46,102.33

    േനാ�്:- �മ ന�� 51, 52, 53 എ�ിവ വാ�ഷിക കണ�കളി� ഉ�െ���ിയി�ി�.

േജായി�് ഡയര��.
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അ�ബ�ം-4 യാ�ാബ� പരിധി പാലി�ാ�ത് സംബ�ി� ജീവന�ാ�െട േപര്
വിവര�ൾ

�മ
നം.

വൗ��
നംപ� േപ�ം ത�ിക�ം

അടി
�ാന
ശ�ളം

അ�
വദി�
�ക/
മാസം

പരിധി
�ക

അധികം
അ�വദി�

�ക
റിമാ��്

1 1304/
21/8/2018

ഹംസ.പി,
എ�. വി. ൈ�വ�

കരാ�
16,250 3,250/-

3/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)

=2,832

418

2 1305/
21/8/2018

വിേനാദ്.െക,

അസി.എ�ിനീയ�

േപ.54,000/-

േ�ഡ് 1ഒാഫീസ�

54,000 7,367/-
6/2018

4,900
+980
(20%

അധികം)
=5,880

1,487

(സം�ാന
തല യാ�

ബ�
പരിധി)

3 2942/
29/01/2019

േഡാ.
െജയിം�േപാ�,

ഡവല�െമ�്
ഒാഫീസ�

51,600 6,272/-
12/2018

4,900
+980
(20%

അധികം)
=5,880

392 “

4
84/

20-04-2018

�േമാദ് വി
ൈ�വ�

(കരാ�)
16,250

3,375/-

2/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)
=2,832

543

5
84/

20-04-2018

�േമാദ്, വി,
ൈ�വ�

(കരാ�)
16,250

3,625/-

1/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)
=2,832

793

6
109/

24-04-2018
ദിേനശ�, െക,

ൈ�വ� (കരാ�) 16250
3,125/-

11/2017

2,360
+472
(20%

അധികം)
=2,832

293
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7
247/

04-07-2018

േഡാ. െജയിംസ്
േപാ�

ഡവല�െമ�്
ഓഫീസ�

62420
6,400/-

11/2017

4,900
+980
(20%

അധികം)

5,880

520

8
1448/

12-09-2018

കേലശ�, ആ�

അസി��്
27,800

4,400/-

5/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)

2,832

1,568

9

1881/

25-10-2018

േഡാ. െജയിംസ്
േപാ�

ഡവല�െമ�്
ഒാഫീസ�

62,420
6,310/-

7/2018

4,900
+980
(20%

അധികം)

5,880

430

10
2381/

11-12-2018

ഷാജി േജാസ്

ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�

69,180
8,246/-

11/2018

4,900
+980
(20%

അധികം)

5,880

2,366

11
2383/

11-12-2018

േഡാ. ബാലച��
കീേഴാ�്

രജി�ാ�.
65,460

4,204/-

12/2017

2,450
(4,900

െ�
50%)

1,754

സ��മായി
വാഹനം
അ�വദി

�ിരി��
ഉേദ�ാഗ�ന്

യാ�ാ
പരിധി�െട
50% മാ�ം.

12 -ടി- -ടി- 65,460
3,350/-

3/2018
2,450 900

13 -ടി- -ടി- 65,460
4,150/-

4/2018
2,450 1,700

14 -ടി- -ടി- 65460 3,532/- 2,450 1,082
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8/2018

15
3413/

20-03-2019

സജീ�മാ�, ഡി.

ഓഫീസ് അ���്
22,800

5,239/-

2/2019

2,360
+472
(20%

അധികം)

2,832

2,407

16
2514/

20-12-2018

അ�� അസീസ്
െക.ടി,

ക����
േ�ാ�ാമ�

62400
7,144/

10/2018

4,900
+980
(20%

അധികം)

5,880

1,264

17
2971/

01-02-2019
വിജയ�,ടി.െക.

അസി��് 28,500
6322/

07/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)

2,832

3,490

18 -ടി- -ടി- -ടി-
3,200/

8/2018

2360
+472
(20%

അധികം)

2,832

368

19
1209/

13-08-2018

�േമാദ്, വി,
ൈ�വ�

കരാ�
16,250

3,000/

3/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)

2,832

168

20
3008/

06-02-2019

രേമഷ�, െക
ൈ�വ�

കരാ�
16,250

3,375/

12/2018

2,360
+472
(20%

അധികം)

2,832

543

ആെക �ക 22486
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അ�ബ�ം-5 പ�പരസ�യിന�ിൽ െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ൾ

�മ
നം

വൗ�� നം.
തീ�തി

�ക
ബി� നം. പ�ം &

എ ഡിഷ�

ആെക
��യ�
െസ.
മീ��

ആ�വദി� �ക അ�വദി
�ാ�� �ക

അധികം
അ�വദി

�ത്��യ�
െസ.

മീ�റിന്
നിര�്

ആെക

(ജി.എസ്.
ടി. ഉ�
െ�െട)

��യ�
െസ.

മീ�റിന്

ആെക

(15%
ഡി�ൗ

�്
കഴി�്)

1 2 3 4 5 6 7 8
9

(േകാളം
5x8

-15%

10
(േകാളം7
ജി.എസ്.

ടി.
ഒഴിെക
��
�ക

-േകാളം9

1
2322

05.12.2018
24324

321000031221
03.06.2018

മാ��മി
ക��

15.6 275
3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000032771
07.06.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000048341
08.07.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

32100056350
26.07.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645
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321000060768
04.08.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000063786
11.08.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

2
526

14.06.2018
4054

321000013216
29.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

3
3761

27.03.2019
4409

KL0194254053
02.03.2019

മലയാള
മേനാരമ
ക��

19 260
4,199
+210
4,409

65.18 1,052 3,147

4
1701

08.10.2018
274474

32000065525
15.08.2018

മാ��മി
10

എഡിഷ
�ക�

88 1900
1,42,120
+7,106

1,49,226
718.5 53,744 88,376

KL0194110310
15.08.2018

മലയാള
മേനാരമ
ക��,

88 490
43,120
+2,094
45,214

65.18 4,876 38,244

5
1057

31.07.2018
8108

321000013217
29.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000022224
18.05.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

6
1103

02.08.2018
4054

321000008445
20.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

7
1113

03.08.2018
321000001617

07.04.2018
മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193 91.75 1,216 2,645
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28378

4,054

321000001618
07.04.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000002615
10.04.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

3210000011462
26.04.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

3210000018287
10.05.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000023931
20.05.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

3210000031873
05.06.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

8
587

21.06.2018
31185

321000002614
10-04-2018

മാ��മി
ക�� 120 275

29,700
+1,485
31,185

91.75 9,358 20,342

9
1699

08.10.2018
8108

321000073817
08.09.2018

മാ��മി
ക��

15.6 275
3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000073818
08.09.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645
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10
2711

14.01.2019
4054

321000108054
27-11-2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

11
2903

28.01.2019
8108

321000096436
31-10-2018

മാ��മി
ക��

15.6 275
3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000085458
04-10-2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

12
1126

04.08.2018
4054

32100032770
07.06.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

13
2172

22.11.2018
4054

321000073096
05.09.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

14
2180

22.11.2018
4054

321000075910
13.09.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

15
1572

24.09.2018
259389

3210008444
20.04.2018

മാ��മി
ക��
(10

എഡിഷ�
ക�)

80 1900 1,29,200
+6,460 718.56 48,862 80,338

16
3653

22.03.2019
4054

321000141586
13.02.2019

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

17
2463

17.12.2018
7095

321000055569
24.07.2018

മാ��മി
ക�� 11.7 275 2,895

+144 91.75 912 1,983

32100052768
18.07.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193 91.75 1,216 2,645
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4,054

18
1231

16.08.2018
8108

32100028292
30.05.2018

മാ��മി
ക��

15.6 275
3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000035856
14.06.2018 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

19
584

21.06.2018
30457

321000040860
30.01.2018

മാ��മി
ക��

19.5
(10

എഡി
ഷ�
ക�)

1750
29,007
+1450
30,450

718.5 11,908 17,099

20
3868

30.03.2019
5068

321000115348
13.12.2018

മാ��മി
ക�� 19.5 275

4,826
+242
5,068

91.75 1,521 3,305

21
967

21.07.2018
4054

32100012246
20.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

22
837

12.07.2018
4054

32100009021
21.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

23
898

16.07.2018
12162

32100000 2834
11.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000019298
12.05.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000008149
19.04.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645
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24
1337

29.08.2018
4054

321000032769
07-06-2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

25
1911

27.10.2018
8108

321000069798
31.08.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

321000065944
17.08.2018

മാ��മി
ക�� 15.6 275

3,861
+193
4,054

91.75 1,216 2,645

ആെക 3,50,699

േജായി�് ഡയറ��.
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