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ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം,

െമഡി�ൽ േകാേളജ് .പി.ഒ., 680 596
E-mail : healthuty.ksad@kerala.gov.in

േഫാൺ നം : 0487-2207698

തീയതി:                    

േജായി�് ഡയറക് ടർ

രജി�ാർ,

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല

സർ,

വിഷയം: േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��്- ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം
-
             2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് - സംബ�ി�് .

             1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം 13-ം വ��് , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് 
ഓഡി�്  ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ അ�സരി�് േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2018-19
സാ��ിക വർഷെ� വര� െചല� കണ�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലമാ�� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  1996 െല
േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം 23(1) ൽ നിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർ നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം
അയയ് ��.

         േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1) �കാരം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാണി�ി�ളള �റ�കൾ/
അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം പരിഹാരനടപടി റിേ�ാർ�് ത�ാറാേ���ം
സർ�കലാശാല�െട �ഖ�നിർ�ാഹകനായ ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവാദി�ം ആണ്. 2010 െല േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലാ നിയമം 23(xii) �കാരം ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�് പരിഗണിേ��ത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� അധികാര�ളിൽ ഉൾെ��� കർ�വ�മാണ്. ആയതിനാൽ ഈ റിേ�ാർ�്  ൈക��ി ര�
മാസ�ിനകം നിയമാ��ത നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� പരിഹാരനടപടി
റിേ�ാർ�് സർ�ാരി�ം ഈ കാര�ാലയ�ി�ം ലഭ�മാേ��താണ്. (സർ�കലാശാലാ നിയമം, വ��് 68(7),
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1))

ര�് മാസ�ിന് േശഷം ഈ റിേ�ാർ�ിേ�ൽ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ം ച��ം അ�സരി�ളള
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഈ കാര�ാലയം ബാധ��മാണ് എ� വിവര�ം അറിയി��.

വിശ�സ് തതേയാെട

േജായി�് ഡയറക് ടർ.

പകർ�്  :

1) െസ��റി, സം�ാന ആേരാഗ���ംബേ�മ വ��് ,ഗവ.െസ�േ�റിയ�്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം
സഹിതം)
2) േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��് ഡയറക് ടർ, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3) ഓഫീസ്  േകാ�ി.
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ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം,

െമഡി�ൽ േകാേളജ് .പി.ഒ., 680 596

ഇ.െമയിൽ:-healthuty.ksad@kerala.gov.in

തീയതി:                            

േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� വര� െചല�
കണ�കളിേ��� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്

(1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-◌ം വ��്  , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�് 
ച��ൾ, ച�ം 18 , 2010 െല േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലനിയമം 68(4) വ��് എ�ിവ �കാരം
�റെ��വി��ത്)

         േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ
ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി. 31.12.2019 വെര വിവിധയിന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ് അവ�െട
ഒ��്, 31.03.2019 വെര വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം പിൻവലി��കൾ എ�ിവ�ം പരിേശാധി�.
സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വര�ക�ം രസീതികൾ �േഖന സ�ീകരി�െ���ി�െയ�തിനാൽ പണം
വരവിേ��ം ഒ��ിേ��ം �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�ാ�വാൻ ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�. (വിശദവിവര�ൾ ഭാഗം
2 ൽ ഖ�ിക 2-1 ൽ പരാമർശി�ി��് )

     ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട
സർ�കലാശാല�െട ��യിൽെ���ിയി��് . 28 ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�ക�ം 70 ഓഡി�് എൻക�യറിക�ം
നൽകിയതിൽ 69 എൻക�യറികൾ�് മ�പടി ലഭി�ി��്. ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ ഓഡി�് സമാപനേയാഗ�ിൽ
അവതരി�ി�ക�ം മ�പടി പരിഗണി�ക�ം െച� േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ േചർ�ിരി��ത്. �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�േട�ം േരഖക�േട�ം
വിവര��േട�ം വിശദീകരണ�ിേ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.
�ാപനം നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ സം�ാന ഓഡി�്
വ��ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�.
ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

ഓഡി�ിന് �മതലെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ.ഷാജി െക.

േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�ിന് വിനിേയാഗി�
സമയം

21.02.2019 �തൽ 23.01.2020 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ
ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീ.വി.പി.േഷാബി
ഓഡി�് ഓഫീസർ
(ഹ.േ�.)

�ീ.ഹാരിഷ് വി.എ.
അസി. ഓഡി�്
ഓഫീസർ

�ീമതി ഷാജിത
െക.എം.

അസി.ഓഡി�്
ഓഫീസർ

�ീമതി െഫമിന
എ.എ.

സീനിയർ േ�ഡ്
ഓഡി�ർ

�ീമതി �ീജ
െക.ടി.

ഓഡി�ർ



നിർ�ഹണ അധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എം.െക.സി.നായർ
01.04.2018 �തൽ

31.03.2019 വെര

െ�ാ ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ
01.04.2018�തൽ

31.03.2019 വെര

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉേദ�ാഗേ�ര് േപര് കാലയളവ്

രജി�ാർ േഡാ.എം.െക.മംഗളം
01.04.2018�തൽ

31.03.2019 വെര

കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

േഡാ. പി.െക.�ധീർ
01.04.2018�തൽ

31.08.2018 വെര

േഡാ.വി.വി.
ഉ�ി��ൻ

(അഡീഷണൽ
ചാർ�് )

01.09.2018�തൽ

11.12.2018വെര

േഡാ.സി.പി.വിജയൻ
12.12.2018 �തൽ

31.03.2019വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ.രാേജഷ്.െക.പി

01.04.2018
�തൽ

31.03.2019 വെര

            
ഉ�ട�ം

�മ.
നം

ഖ�ിക
നം.

ഇനം

ഭാഗം-1 െപാ�അവേലാകനം

1 1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ

2 1-2 ബജ�്

3 1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

4 1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം

5 1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ

6 1-6 തനത് വ�മാനം

7 1-7 എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം

8 1-8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

9 1-9
സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ
�പെ���ിയി�ി�

10 1-10 സ��് രജി�ർ ��ി�ി�ി�

11 1-11 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�

12 1-12 ഇയർ മാർക്ഡ് ഫ�് വിനിേയാഗി��തി��



നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്

13 1-13 രജി��ക�െട പരിപാലനം

ഭാഗം-2 വരവ് കണ�കളിേ��� ഓ ഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

14 2-1

രസീതി നൽകാെത�� പണം സ�ീകരി�ൽ �തൽ
ബാ�ിൽ അടവാ��� വെര�� വിവിധ ഘ��ളിെല
പാക�ിഴക�ം അ�ർ�തക�ം - േകരള ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല�െട പണം വരവിെ��ം
അടവാ�ലിെ��ം �ത�ത ഉറ�ി�ാനാവി�

15 2-2
സർ�കലാശാല �ഡൻസ് രജിേ�ഷൻ അ�ൗ�ിൽ
പണമാ�ാ� ഡിഡികൾ വരവായി കാണി� - �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�

16 2-3
ഡി.ഡി ക�മായി ബ�െ�� �ക വര� വ�ി�ി� /
പണം വര�വ��തി� കാലതാമസം

17 2-4
ഫീസിന�ളി�� വരവ് അഫിലിേയഷൻ രജി�റി�ം
സ��ി�ം േരഖെ���ിയിരി��ത് വ�ത��ം

18 2-5
വാർഷിക കണ�്- വിവിധ ഇനം വര�ക�െട �ത�ത
വ��മ�

19 2-6

ഡിസിബി രജി�ർ ശരിയായ രീതിയിൽ
ത�ാറാ�ിയി�ി�- വാർഷിക കണ�കളിൽ
േരഖെ���ിയ �ടി�ിക�െട �ത�ത ഉറ�
വ��ാനായി�

20 2-7
സർ�കലാശാല ഉ�ര��കാര�� റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് ഈടാ��ി�

21 2-8
സ�ാ�യ   േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ -
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് -അവേലാകനം

22 2-9
െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് MCI അംഗീകാരമി�ാെത
അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�

23 2-10
ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് അഫിലിേയഷൻ
��ിയയിൽ പരിഗണി��ി�

24 2-11
പാരാെമഡി�ൽ േകാ�് (Bsc MLT) - അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കളിൽ അവശ�ം േവ� സൗകര��ൾ ഉെ��്
ഉറ�ാ�ാെത അഫിലിേയഷൻ ന��

ഭാഗം-3
െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
,െചലവ് ഇന�ളിെല അപാകതകൾ

25 3-1
സർ�ാർ �ാ�ായി 5 േകാടി ലഭി�ി�ം
സർ�കലാശാല�െട Office Automation പ�തി
�ർ�ിയായി�ി�

26 3-2
ലയ്സൺ ഓഫീസർ- സർ�ാർ അ�വദി�ി�ി�ാ�
ത�ികയിൽ- കരാർ നിയമനം

27 3-3
സർ�കലാശാല �ാ���റി ഓഫീസർമാർ�് Patient Care
Allowance അ�വദി�ത് - സർ�ാരിൽ നി�്
സാ�കരണം ലഭ�മാേ��താണ്

28 3-4
�.ജി.സി. െ�യിലിൽ ശ�ളം വാ�� അ��ാപകർ�്
പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം നൽ��



29 3-5
ഡീൻ (എസ്.എ) �ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി
നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പരിപാടികളിെല അപാകതകൾ

30 3-6 പരീ�ാ നട�ി�്- പരാമർശ�ൾ

31 3-7
Zonal Evaluation Camp െ� �വർ�നം-
സർവകലാശാല�െട എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ
വ�വ�കൾ യഥാവിധി പാലി��ി�

32 3-8
ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�് േ�ാ�ാം-
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
ത�രിതെ��േ��താണ്

33 3-9
പിഎ�്ഡി- േ�ാ�ാം-ഗേവഷണം നാളി�വെര
�ർ�ീകരി�ി�ി�
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ
സർവകലാശാല�െട സംഘടനാ�പം, വിവിധ തര�ി�ളള അ�ബ� �ാപന��െട വിവരം, മ�്
�സ�മായ വിവര�ൾ

1.1.1. ആ�ഖം

     േകരള സം�ാന�് ആ�നിക ൈവദ�ശാ�ം, േഹാമിേയാ�തി, ആ�ർേവദം, സി�, േയാഗ,
��തിചികി�, �നാനി എ�ീ അ�ബ�ശാ���ം ഉൾെ�െട�� ഭാരതീയ ചികി�ാ സ�ദായം



എ�ിവ�് മാ�മായി ശരിയായ�ം �മ�കാര���മായ േബാധനം, അ��ാപനം, പരിശീലനം, ഗേവഷണം
എ�ിവ ഉറ�വ��� ആവശ��ിേല�് 07.12.2009 ന് വിളംബരെ���ിയ 'േകരള ആേരാഗ��ി�ം
അ�ബ�ശാ��ൾ�ം ഉ� സർ�കലാശാല ഓർ ഡിനൻസ്, 2010, 22.01.2011 ന് വിളംബരെ���ിയ േകരള
ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, 2010' എ�ിവ �കാരം േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല
നിലവിൽവ�. സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���് 2013-ൽ സർ�ാർ ഉ�രവ്(അ)നം.125/2013/ആ.�.േ�.വ./
തീയതി 04.04.2013 �കാരം �ാബല��ിലായി. ��ത �ാ���് അസാ�വാ�ിെ�ാ�് 20.04.2018 െല
സ.ഉ(അ)നം.44/2018/ആ.�.േ�.വ. �കാരം (SRO 253/2018) �തിയ �ഥമ �ാ���് ത�ാറാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാല�െട �ാേദശിക അധികാരികത േകരള സം�ാനം ��വൻ വ�ാപി�ി�ളള�ം ആ�ാനം ���ം
ആണ്.

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല പരീ�ാ മാന�ൽ 21.06.2018 �തൽ �ാബല��ിൽ വ�. 

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം, വ��് 3(1)�കാര�� പ�ികയിെല �മ ന�ർ 5 ആയി
സം�ാനെ� എ�ാ സർ�കലാശാലക�ം ഉൾെ����്. 2010െല േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ
നിയമം വ��് 68(1)െല വ�വ�യ�സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഓഡി�ിനായി ഈ വ��ിെന (ഉ�രവ് ന�ർ
586/2011/ധനം തിയതി 03.12.2011) സർ�ാർ �മതലെ���ി.

1.1.2. സർ�കലാശാല�െട �മതലകൾ
സർ�കലാശാല�െട �ധാനെ�� �മതലകൾ താെഴ പറ��വയാണ്.

1. ൈവദ�ശാ��ം അ�ബ� ശാ���മായി ബ�െ��, സർ�കലാശാല ��െമ� ക���, അ�െന��
പഠനശാഖകളിൽ േബാധന�ം പരിശീലന�ം ന�ക

2. ൈവദ�ശാ��ി�ം അ�ബ� ശാ��ളി�ം ഗേവഷണ�ി� േവ�ി�ം അറിവിെ� ഉ�മന�ി�ം
വ�ാപന�ി�ം േവ�ി�ം വ�വ� െച�ക

3. ബി�ദ��ം, ഡിേ�ാമക�ം, സർ�ിഫി��ക�ം മ�് അ�ാഡമിക് ബ�മതിക�ം ഏർെ���ക�ം നൽ�ക�ം
െച�ക �ട�ി xlii വെര�� ഉപവ��കൾ (േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ നിയമം,2010 വ��്  6
കാ�ക.)

1.1.3. സർ�കലാശാല�െട ല���ൾ

1. ൈവദ�ശാ� ഗേവഷണം പരിേപാഷി�ി�െകാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�ം ൈവദ�ശാ���െട�ം
അ�ബ� േമഖലകളിെല�ം പഠന�ം അറി�ം �േരാഗമി�ി�ക�ം വ�ാപി�ി�ക�ം െച�ക;

2. ൈവദ�ശാ� േമഖലയിെല �േരാഗതിക�െട അടി�ാന�ി�� �തിയ പാഠ��മ��ം പാഠ�പ�തിക�ം
ത�ാറാ�ക;

3. അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�ക�െടേയാ �ാപന��െടേയാ അ�ാ ഡമിക് നിലവാരം �മെ���ക;

(1) ആേരാഗ��ിെ� �തിേരാധ�ം േ�ാ�ാഹന�ം സംബ�ി� കാര��ൾ െമ�െ���ക;

(2) സ�ഹ�ിെ� ആേരാഗ� ���ൾ പരിഹരി�ാ�� പ�തികൾ സംഘടി�ി�ക;

4. സം�ാന�് ൈവദ�ശാ� മാനവേശഷി വികസന�ിന് േന�ത�ം നൽ�ക;

5. സം�ാന�ി�േവ�ി ആേരാഗ�ാ��ണ�ി�ം ആേരാഗ� നയ�പീകരണ�ി�ം േന�ത�ം നൽ�ക;

6. സാം�മിക േരാഗ പഠന�ി�ം സം�ാന�് വ�ാപകമായി�� േരാഗ�ൾ നിരീ�ി��തി�ം
ജാ�തേയാെട�� േമൽേനാ�ം വഹി��തി��� സംവിധാന�ിന് ഊ�ൽ നൽ�ക;

7. മ�് േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ �ാപന��മായി ബ�െ���തിന് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി�ക;

8. വിവിധ ൈവദ�ശാ� സ�ദായ�ൾ ത�ി�� സംവാദ�ി�� േവദി ഒ��ക;



9. വിവിധ ൈവദ�ശാ� സ�ദായ�ൾ ത�ി�� ��ായ ഗേവഷണ പരിപാടികൾ�ം സമന�യ�ി���
അവസര�ൾ ആരാ�ക;

10. ൈവദ�ശാ��ിെ��ം അ�ബ� ശാ���െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� സൗകര���െട നീതി�ർ�കമായ
വിതരണം േ�ാ�ാഹി�ി�ക;

11. �തഗതിയിൽ വികസി�െകാ�ം മാറിെ�ാ�മിരി�� സ�ഹ�ിൽ അറിവ് ആർ�ി��തിന്
േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം പഠി�� ഒ� സ�ഹ�ിന് ഉചിതമായ ആ�നിക ആശയ വിനിമയ മാധ�മ��ം
സാേ�തിക വിദ��ം ഉപേയാഗി�െകാ�് ൈവദ�ശാ���മായി ബ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ �ംഖല
�ാപി�െകാ�് മാ�ഷിക പരി�മ�ിെ� എ�ാ േമഖലകളി�ം �തന രീതിക�െട�ം
ഗേവഷണ�ിെ��ം ക�പി���ിെ��ം പ�ാ�ല�ിൽ അറിവ് വർ�ി�ി��തി�ം പരിശീലനം
ന��തി�ം ൈവദ�� വികസന�ി�ം �ടർ�യായ അവസര�ൾ ന�ക�ം െച�ക;

12. ഗേവഷണ��ം ബ�െ�� േമഖലയിെല മ�് അ�ാഡമിക് �വർ�ന��ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�്
ഭാരതീയ ചികി�ാസ�ദായ�ിെ��ം അതിെ� എ�ാ ശാഖക�െട�ം േഹാമിേയാ�തി�െട�ം
വികസന�ിനായി ��തൽ ഊ�ൽ ന�ക.

1.1.4. സർ�കലാശാല�െട സംഘടനാ�പം

സർ�കലാശാലാ നിയമം 4-ാം വ���സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഘടന

താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.

1. സർ�കലാശാല�െട �ാപന�ൾ

(i) കാലാകാല�ളിൽ സർ�കലാശാല തീ�മാനി�� േമഖലകളിെല പഠന�ി�ം ഗേവഷണ�ി���
��കൾ

(ii) സർ�കലാശാല േനരി� നട��, അ�ർ �ാേജ��ം േപാ�് �ാേജ��ം അ��ാപന�ിൽ �ധാനമാ�ം ��
േക�ീകരി�ി�� േകാൺ�ി��വ�് േകാേള�കൾ

2. സർ�ാർ േമഖലയി�ം സ�കാര� എയ് ഡഡ് അെ��ിൽ അൺ എയ്ഡഡ് േമഖലകളിൽ ര�ി�ം അഫിലിേയ�്
െച� േകാേള�കൾ.

3. അംഗീ�ത �ാപന�ൾ

സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 2018-19വർഷ�ിൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ മാ�മാ�ളളത്. അവ�െട
എ�ം �വെട േചർ��.

സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട എ�ം

അഫിലിേയ�ഡ്
�ാപന�ൾ

ഗവൺെമ�്
(എ�ം)

എയ്ഡഡ്
(എ�ം)

സ�ാ�യ
�ാപന�ൾ
(എ�ം)

ആെക
(എ�ം)

െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

11 0 22 33

ആ�ർേ�ദ
േകാേള�കൾ

3 2 12 17

േഹാമിേയാ
െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

3 3 0 6

െഡ�ൽ
േകാേള�കൾ

5 0 20 25



സി� േകാേള�കൾ 0 0 1 1

�നാനി
േകാേള�കൾ

0 0 1 1

ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ

6 0 118 124

പാരാെമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

7 0 43 50

ഫാർമസി
േകാേള�കൾ

4 0 44 48

ആെക 39 5 261 305

1.1.5 സർ�കലാശാലയിെല അധികാര �ാന��ം മ� വിവര��ം

നം
അധികാര �ാന�ിെ�
േപര്

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം
(�റ�ത് )

നിർബ�മായി
േചേര� വാർഷിക
േയാഗ��െട
എ�ം

േചർ�
േയാഗ��െട
തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

1 െസന�് 96 24

സർ�കലാശാല
നിയമം 2010
അ�സരി�് ഒ�
വർഷ�ിൽ

�റ�ത് 2
െസന�് േയാഗ�
െള�ി�ം േചർ�ിരി
�ണെമ�ം
അതിെലാ�്
വാർഷിക േയാഗ
മാവണെമ���്

17.11.2018

40

14.03.2019 60

2 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 17 9
3 മാസ�ിൽ
ഒരി�ൽ

21.04.2018 15

08.06.2018 9

07.07.2018 9

01.09.2018 10

08.11.2018 13

31.12.2018 13

01.03.2019 12

3 അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ 69
ആെക
അംഗ��െട
1/4

വർഷ�ിൽ
���ിയത് 3
തവണ

09.10.2018 48

21.03.2019 50

4 പരീ�ാ േബാർഡ് 14 7 2 16.04.2018 9

24.07.2018 13

31.08.2018 13

02.11.2018 9



27.12.2018 12

18.03.2019 11

5

പഠന േബാർഡ്

5.1 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
െമഡി�ൽ (പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ

വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 7

25.09.2018 7

19.03.2019 5

5.2 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
സർജി�ൽ(പി.ജി.)െമഡി�ൽ

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 8

25.09.2018 6

19.03.2019 6

5.3 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
െമഡി�ൽ (പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 6

25.09.2018 5

5.4 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി
സർജി�ൽ
(പി.ജി.െമഡി�ൽ )

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 8

25.09.2018 5

5.5 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
(പി.ജി.)�ീ
�ിനി�ൽ(െമഡി�ൽ)

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��

03.07.2018 8

25.09.2018 8



അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

19.03.2019 6

5.6 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
(�.ജി) �ിനി�ൽ(െമഡി�ൽ)
11

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 6

17.09.2018 8

12.03.2019 7

5.7 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-്
�ീ-�ിനി�ൽ(�.ജി.)
(െമഡി�ൽ)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 10

17.09.2018 8

12.03.2019 7

5.8 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ദ�ൽ സയൻസസ് (�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�

സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 11

03.09.2018 10

01.10.2018 11

5.9 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ദ�ൽ സയൻസസ് (പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 11

30.08.2018 10

01.10.2018 11

5.10 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ �ീ �ിനി�ൽ 
(പി.ജി)

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��

11.05.2018 15

03.07.2018 7



അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

5.11 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ �ിനി�ൽ   (�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ

േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 10

23.01.2019 8

5.12 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ െമഡി�ൽ
(പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 10

05.02.2019 11

5.13 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ സർജി�ൽ 
(പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 7

05.02.2019 6

5.14 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ആ�ർേ�ദ �ീ �ിനി�ൽ 
(�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 11

23.01.2019 8

5.15 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
േഹാമിേയാ�തി  (പി.ജി)

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ

03.07.2018 11

18.09.2018 6



വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

05.02.2019 8

5.16 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
േഹാമിേയാ�തി  (�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 10

18.09.2018 8

05.02.2019 6

5.17 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ന�ിംഗ്   (പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 8

08.08.2018 9

05.02.2019 10

5.18 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ന�ിംഗ്  (�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��

അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 7

08.08.2018 7

05.02.2019 9

5.19 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
ഫാർമസ��ി�ൽ സയൻസസ്
(�.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

27.04.2018 7

03.07.2018 10

17.09.2018 9

19.12.2018 7

12.02.2018 7

5.20 േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസസ് (പി.ജി)

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ

27.04.2018 5

03.07.2018 8

01.08.2018 8

27.09.2018 9



വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

19.12.2018 9

26.02.2019 9

26.03.2019 6

5.21 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
റീഹാബിലിേ�ഷൻ സയൻസ്

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 8

10.08.2018 9

18.01.2019 7

5.22 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
�ിനി�ൽ അെെലഡ്
സയൻസസ്

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 7

5.23 േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-ഫിസിേയാെതറാ�ി

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത
െെവസ്
ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 8

30.01.2019 8

5.24 േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-െമഡി�ൽ ലാബ്
െടേ�ാളജി

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ്
ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ�സരണം
അത�ാവശ�ം
വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.05.2018 6

03.07.2018 8

04.01.2019 6

5.25 േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-േറഡിേയഷൻ
ആൻഡ് ഇേമജിങ് സയൻസ്

11 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല

03.07.2018 6



�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

14.02.2019 6

5.26 േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്-സി�

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

03.07.2018 7

01.10.2018 8

10.01.2019 7

5.27 േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ്-
�നാനി

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

14.01.2019 7

6

ഫാ�ൽ�ി

6.1 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ സയൻസസ്

6
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ

േയാഗം േചരാ��
താണ്

27.04.2018 3

03.10.2018 4

19.12.2018 4

26.02.2019 5

6.2 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ദ�ൽ
സയൻസസ്

6
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

31.08.2018 6

05.10.2018 4

6.3 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് ന�ിംഗ് 6 ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല

15.09.2018 5



�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

16.03.2019 4

6.4 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
െമഡിസിൻ

16
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

25.09.2018 11

19.03.2019 8

6.5 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
േഹാമിേയാ�തി

6

ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,�ടാെത

െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം
അത�ാവശ�ം
വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

05.10.2018 5

12.03.2019 6

6.6 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
ആ�ർേ�ദ, സി�

14
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

11.05.2018 7

01.10.2018 10

23.01.2019 10

6.7 ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ ആൻഡ്
അെെലഡ് െഹൽ�്
സയൻസസ്

12
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത
െെവസ് ചാൻസല
�െട നിർേ�ശാ�
സരണം അത�ാ
വശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
േയാഗം േചരാ��
താണ്

26.09.2018 10

16.03.2019 10

7 ഫിനാൻസ് ക�ി�ി 7 4
4

18.04.2018 5

01.06.2018 4



04.07.2018 5

14.08.2018 5

02.11.2018 5

27.12.2018 6

26.02.2019 5

8 �ാനിംഗ് ക�ി�ി 15 1/3 ഭാഗം 3
07.03.2018 8

18.12.2018 12

9
റിസർ�്

കൗൺസിൽ
15

Not
specified in
Act &
Statute

Not specified in Act
& Statute

Going to be
held on
19.09.2019

--

10
�ണിേവ�ി�ി ക�ാളി�ി
അ�റൻസ് കൗൺസിൽ

11

Not
specified in
Act &
Statute

Not specified in Act
& Statute

26.06.2018 11

11 എ�ി�് ക�ി�ി 15 50%
Not specified in Act
& Statute

04.01.2019 12

12 �ഡ�്സ് കൗൺസിൽ 21 1/4th 2
23.05.2018 12

16.11.2018 12

1-2   ബജ�്
     ബജ�് ത�ാറാ�ൽ, പാ�ാ�ൽ, നിർ�ഹണം എ�ിവ സംബ�ി�് സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല
വ�വ�കൾ താെഴ�റ��വയാണ്.

വ��്
23(iv)

�ാ���കളിെല വ�വ�കൾ�് അ��തമായി
സർ�കലാശാല�െട ബജ�ം ധനപരമായ കണ�ം
പരിഗണി�ക�ം പാ�ാ�ക�ം െച�ക (ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ� അധികാര�ൾ)

വ��്
23(xix)

ഫിനാൻസ് ക�ി�ിയിൽ നി�ം ലഭി� �കാര�� ബജ�്
എ�ിേമ�് അതിേ�തായ േഭദഗതികൾ എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ,
അവേയാ��ടി അംഗീകരി�ക (ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
അധികാര�ൾ)

വ��്
32(2)
(i)

സർ�കലാശാല�െട ബജ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം
െചലവിെ� കണ�കൾ �നരവേലാകനം െച�ക�ം ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിന് �പാർശ നട�ക�ം െച�ക (ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി�െട അധികാര�ൾ)

വ��്
66(1)

അ�� സാ��ിക വർഷേ��� സർ�കലാശാല�െട
വാർഷിക ബജ�് എ�ിേമ�കൾ ധനവിവര പ�ികേയാെടാ�ം
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ൈവസ് ചാൻസല�െട നിർേ�ശ�കാരം
�ാ���കളാൽ നിർ�യി�െ�ടാ�� തീയതി�് ��്
ത�ാറാേ���ം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� അംഗീകാര�ിന്
സമർ�ിേ���മാണ്. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�



അംഗീകാരം ലഭി�േശഷം ആയത് െസന�ിൽ ചർ��്
ഹാജരാേ��താണ്.

    2010 െല സർ�കലാശാല നിയമം,വ��് 40(2)(xxi) �കാരം അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ം ബജ�് ത�ാറാ�ി
അംഗീകരിേ�� വിധ�ം �ാ���ിനാൽ വ�വ� െച�െ�േട�താണ്. എ�ാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ നാളി�വെര
�ാ���് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

2018-19 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ത് സംബ�ി�
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഫിനാൻസ് ക�ി�ി
അംഗീകരി�

തി �തി

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗീകരി�

തി �തി

ബജ�് എ�ിേമ�്
27.12.2017, അജ� നം.
33.2

29.12.2017, അജ� നം.
43.16

���ിയ ബജ�്
എ�ിേമ�്

27.12.2018,അജ� നം.
40.3

31.12.2018, അജ�
നം.50.08

വർഷം വരവ് െചലവ്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

േനാൺ�ാൻ 1,34,13,75,000 68,56,57,950 70,34,75,000 64,67,75,750

�ാൻ 30,00,00,000 24,50,00,000 58,65,00,000 20,70,00,000

ആെക 1,64,13,75,000 93,06,57,950 1,28,99,75,000 85,37,75,750

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക
വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക സർവകലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭിേ�� തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

15.07.2019 െല ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ തീ�മാനം
55.47

31.07.2019 25.07.2019

1-4   വിവിധ ധനസഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിേയതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �.ജി.സി ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

1.4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിേയതര ധനസഹായം

2018-19 വർഷം പ�തിേയതര ധനസഹായമിന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിശദ വിവര�ൾ.



�മ
നം.    

സർ�ാർ ഉ�രവ്
നം./
തീയതി                

�ക �ഷറി
അ�ൗ�ിൽ
വരവ് െവ�
തീയതി

�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

�ഷറി/ബാ�്

1

ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം.
1809/2018/

ആ.�.വ തി�തി.
06.06.2018

2,25,00,000 05.07.2018
േനാൺ �ാൻ-
േനാൺ സാലറി

സബ് �ഷറി,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
�ള���കാവ്

2

ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.
2683/2018/
ആ.�.വ തി�തി
31.08.2018

2,25,00,000 23.10.2018
േനാൺ �ാൻ-
േനാൺ
സാലറി            

3

ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം.
2841/2018/

ആ.�.വ. തി�തി
15.09.2018

1,00,00,000 23.10.2018
േനാൺ �ാൻ-
സാലറി

4

ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.
234/2019/

ആ.�.വ. തി�തി
31.01.2019

50,00,000 26.03.2019
േനാൺ �ാൻ-
സാലറി

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

2018-19 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ സർവകലാശാല�് ലഭി� �ക�െട വിശദ വിവര�ൾ �വെട
േചർ��.

മാസം

സർ�ാർ
ഉ�രവ്
നം./

തീയതി

�ക

�ഷറി
അ�ൗ
�ിൽ
വരവ്
െവ�
തീയതി

�ഷറി
പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാല
യളവ്/
വിനി
േയാഗ
കാല
യളവ്        

റിമാർ�്

െമയ്

ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം.
1516/2018/
ആ.�.വ
തി�തി
05.05.2018

4,38,03,600 16.05.18

സബ്
�ഷറി,
െമഡി
�ൽ
േകാേളജ്-
പി.ഒ.,
�ള��
�കാവ്

�ാൻ –
�ലധന
ആ�ിക�െട
�പീകരണം
ആേരാഗ�
സർ�കലാ
ശാല
ക�ാ��ിൽ
ഓഡിേ�ാ
റിയം
നിർ�ാണം

2018-19

2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം
െറസ�ം
െച� �ക
2018-19
വർഷെ�
ബജ�ിൽ
റിലീസ്
െച�.

െസപ് ജി.ഒ(ആർ.ടി) 1,61,00,000 28.09.18     ,, �ാൻ - 2018-19 2017-18



-�ംബർ  നം.2569/
2018/
ആ.�.വ
തി�തി
14.08.2018

േകരള
ആേരാഗ�
ശാ�
സർ�കലാ
ശാല
ക�ാ��ിൽ
250KWP
േസാളാർ
പവർ �ാ�്
നിർ�ാണം

സാ�
�ിക
വർഷം e-
LAMS
ൽ  േപാ�്
െച�
�കയിൽ 
നി�ം
റിലീസ്
െച�.

െസപ് -
�ംബർ

ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം. 2567/
2018/
ആ.�.വ
തി�തി
14.08.2018

2,00,00,000 28.09.18      ,,

�ാൻ – �ൾ
ഓഫ്
െഹൽ�്
േപാളിസി
&
�ാനിംഗ്
െക�ിട
നിർ�ാണം-
ഒ�ാം ഘ�ം

2018-19

2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം e-
LAMS
ൽ  േപാ�്
െച�
�കയിൽ 
നി�ം
റിലീസ്
െച�.

ഒേ�ാ
ബർ

ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം. 2876/
2018/
ആ.�.വ
തി�തി
18.09.2018

3,09,29,000 23.10.18      ,, �ാൻ 2018-19

2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം
സർ�
കലാ
ശാല�െട
തനത്
ഫ�ിൽ
നി�്
െറസ�ം
െച� �ക
2018-19
വർഷെ�
ബജ�ിൽ
ഉൾെ��
�ി
റിലീസ്
െച�.

നവംബർ ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം. 3181/
2018/
ആ.�.വ
തി�തി
22.10.2018

57,00,000 12.11.18      ,, �ാൻ –
ഫർണി�ർ
വാ�ൽ

2018-19 2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം e-
LAMS
ൽ  േപാ�്



െച�
�കയിൽ 
നി�ം
റിലീസ്
െച�.

നവംബർ

ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം. 3009/
2018/
ആ.�.വ
തി�തി
01.10.2018

1,46,00,000 12.11.18              ,, �ാൻ 2018-19

2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം
െറസ�ം
െച�
�ക 2018-
19
വർഷെ�
ബജ�ിൽ
ഉൾെ��
�ി
റിലീസ്
െച�.

മാർ�്

ജി.ഒ(ആർ.ടി)
നം. 315/
2019/
ആ.�.വ
തി�തി
02.02.2019

1,46,52,000 26.03.19          ,, �ാൻ 2018-19

2017-18
സാ�
�ിക
വർഷം
െറസ�ം
െച�
�ക 2018-
19 വർഷ
െ�
ബജ�ിൽ
ഉൾെ�
��ി
റിലീസ്
െച�.

1.4.3 �.ജി.സി. ധനസഹായം

തൻവർഷം �.ജി.സി. ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1.4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ
തൻവർഷം അ�വദി� വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവരം �വെട േചർ��.



�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി�െട
ഉ�രവ് നം./
തീയതി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

ഉേ�ശ�ം വിനി
േയാഗ
സാ��
പ�ം
നം./
തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാല
യളവ്/
വിനി
േയാഗ
കാല
യളവ്

1

G.O.(Rt)
No.2841/2018/
H&FWD Dated
15.09.2018

100,00,000 100,00,000
േനാൺ
�ാൻ
സാലറി

27.11.18
േനാൺ
�ാൻ
സാലറി

2018-
19

2

G.O.(Rt)
No234/
2019/H&FWD
Dated
31.01.2019

50,00,000 50,00,000
േനാൺ
�ാൻ
സാലറി

28.03.19
േനാൺ
�ാൻ
സാലറി

2018-
19

1-6   തന� വരുമാനം
     �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം
�കാരം 2.85 ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത്
വരവിനം

�ൻവർഷം തൻവർഷം
�ൻപെ� അേപ�ി�്
തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം (+/-
%)

ഫീസ് 50,77,06,866 51,83,93,093 +2.1

പലിശ 12,98,02,325 13,73,32,660 +5.8

മ�
വര�കൾ

21,24,154 21,12,571 -0.55

ആെക 63,96,33,345 65,78,38,324 +2.85

1-7   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ എ�ിവയുെട
വിവരം

�മ
നം.

എൻേഡാവ്െമ�ിെ� േപര്
/ ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�്
നം./തീയതി

�ക

1
േഡാ.ജയറാം പണി�ർ

എൻേഡാവ്െമ�്
31547327832/ 31.03.2018 3,00,000/-

1-8   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം

ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�് കാലയളവ്
റിേ�ാർ�്

�റെ��വി�
തീയതി



ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�് കാലയളവ്
റിേ�ാർ�്

�റെ��വി�
തീയതി

അ�ൗ��് ജനറൽ

(G&SSA),
തി�വന��രം        

01.01.2018 �തൽ
30.11.2018 വെര    

25.01.2019

1-9   സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിം� ച��ൾ
രൂപെ�ടു�ിയി�ില�
സ�യംഭരണ �ാപനമായ േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല   നാളി�വെര അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ
�പീകരി�ി�ി�. സർ�കലാശാല ഓേരാ വർഷ�ം അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി ത�ാറാ�ി വാർഷിക കണ�്
ത�ാറാ�കയാണ് െച��ത്. 2010-11 �തൽ �് അ�വൽ സ�ദായ�ിലാണ് വാർഷിക കണ�്
ത�ാറാ�ിയി��ത്. സർ�കലാശാലയിൽ അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയർ - സ��് 2013-14 �തൽ നിലവിൽ
വ�ി��്. നിലവിെല രീതിയിൽ ൈദനംദിന സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട േരഖെ���ൽ  അ�ർ�മാണ്.
സർ�കലാശാല�െട അടി�ാന രജി��കൾ, സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട േരഖെ����കൾ, വാർ ഷിക
കണ�് ത�ാറാ�ൽ എ�ിവ ഉൾെ�ാ�� വിശദമായ അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പെ��േ��ത്
അത�ാവശ�മാണ്.

1-10   സ�ൂ�് രജി�ർ സൂ�ി�ി�ില�
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 26/18-19 തീയതി 30.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 53/18-19 തീയതി10.12.2019

     േകാടതി വ�വഹാര�മായി ബ�െ�� �േരാഗതി നിരീ�ി��തിനം യഥാസമയം  നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം ഓേരാ �ാപന�ം സ��് രജി�ർ ��ിേ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല
നാളി�വെര ഇ�ര�ിൽ രജി�ർ ��ി�ി�ി�. സർ�കലാശാല ഫീസ് വർ�നവിെനതിെര സ�ാ�യ േകാേളജ്
മാേനജ്െമ�കൾ നട�� േക�ക�ം സർ�കലാശാലയിെല അ�ാഡമിക്, പരീ� വിഭാഗ��മായി ബ�െ��
േക�ക�ം നിലനിെ� ആയത് സംബ�ി� േരഖകൾ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മ�. േക�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
ആവശ�െ��െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് േക�ക�മായി ബ�െ�� േരഖകൾ /വിവര�ൾ
�ാ�ി�് കൗൺസലിെ� പ�ൽ നി�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ�� മ�പടിയാണ്
ന�ിയി��ത്. 2018-19 വർഷം ലീഗൽ ചാർ�് ഇന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം െചലവ് വ�ി��്.

Legal charges to Standing Counsel ₹ 9,01,799

Travelling & Convayance expenses ₹ 3,39,734

ആെക ₹ 12,41,533

     സർ �കലാശാല സ��് രജി��ം േകസ് സംബ�ി� േരഖക�ം ��ി�ാ� നടപടി ശരിയ�. ഇ�ാര��ിൽ
�ടർനടപടി സ�ീകരി�് േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

1-11   െപൻഷൻ ഫ�് രൂപീകരി�ി�ില�
         േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ ആ�് 2010, െസ�ൻ 86 �കാരം , സർ�കലാശാല, അതിെ�
ഉേദ�ാഗ��േട�ം അ��ാപക�േട�ം അതിെ� നിയ�ണ�ി�ം േസവന�ി�ം ഉ� മ�് ജീവന�ാ�േട�ം
�ണ�ി�േവ�ി , സർ�ാരിെ� �ൻ��ി�� അംഗീകാരേ�ാ��ടി ഇൻ�റൻസ്, െപൻഷൻ, േ�ാവിഡ�്
ഫ�് എ�ീ കാര��ൾ� േവ�ി�ം അതിന് ��െമ� േതാ�� മ�് �ണ�ൾ� േവ�ി�ം



ഓർഡിനൻ�കൾ �ലം നിർ�യി�െ�ടാ�� അ�െന�� രീതിയിൽ അ�േയാജ�മായ വ�വ�കൾ
ഉ�ാേ��താണ് എ�് നി�ർഷി���്.

         േമൽ �കാരം െപൻഷൻഫ�് നാളി�വെര �പീകരി�ി�ി�ാ�� സംബ�ി�് ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ
(ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ SA.03, തീയതി :14/01/2020) ന�ക��ായി. െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി��തിന്
സർ�ാർ അ�മതി�ായി ആേരാഗ� ��ംബേ�മ (ബി) വ��ിേല�് 06/04/2019, 05/07/2019, 05/10/2019
എ�ീ തീയതികളിലായി 1884/2019/അ�ൗ�്സ് എ 2/േക.ആ.സ. ന�ർ  ക�കൾ സർ�കലാശാല
അയ�ി�െ��ി�ം സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മായി�ി�.

ഈ സാഹചര��ിൽ സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മാ�ി െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-12   ഇയർ മാർ�� ഫ�് വിനിേയാഗി�ു�തിനു�
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താ�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 55/18-19 തി�തി. 10.12.2019

സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് �കാരം ഇയർ മാർക്ഡ് ഫ�് ഇന�ിൽ
55,00,00,000 �പ നീ�ിയിരി�ായി കാണി�ി��്.

വർഷം
വാർഷിക കണ�്

�കാരം വരവ്
�പ

ആവശ�ം

2013-14 5,00,00,000 ഗേവഷണം

2013-14 30,00,00,000
��ക�േട�ം
െസ��ക�േട�ം വികസനം

2014-15 20,00,00,000 ,,

2018-19െല
നീ�ിയിരി�്

55,00,00,000

         േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ �കാരം സർ�കലാശാല�െട ആദ�േ��ം
നിർബ�ിത�മായ ല��ം ൈവദ�ശാ� ഗേവഷണം പരിേപാഷി�ി�െകാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�ം
ൈവദ�ശാ���െട�ം അ�ബ� േമഖലകളിെല�ം പഠന�ം അറി�ം �േരാഗമി�ി�ക�ം വ�ാപി�ി�ക�ം
െച�ക എ�താണ്. എ�ാൽ 2013-14 വർഷം ഗേവഷണ�ിനായി സർ�കലാശാല�് ലഭ�മായ ഫ�്
നാളി�വെര വിനിേയാഗി�ി�ി�. േമൽ ഫ�് വിനിേയാഗി��തി�� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ �പീകരിേ���ം
ൈവദ�ശാ� ഗേവഷണം ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-13   രജി�റുകള�െട പരിപാലനം
1.ആ�തി രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ില� – േ�ാ�് വാർഷിക
ഭൗതികപരിേശാധന നട�ി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ില�
     2018-19 വർഷെ� ആ�ി രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�. വാർഷിക കണ�് �കാരം ₹11,37,38,418/-
വിലമതി�� �ിര ആ�ികൾ സർ�കലാശാല ആർ�ി�ി��്. സർ�കലാശാല പർേ�സ്, മരാമ�്, ഐ .ടി
വിഭാഗ�ളിലായി യഥാ�മം പാർ�് എ, ബി,സി എ�ി�െന ആ�ി രജി��കൾ ��ി�ി��തിൽ  പർേ�സ്
വിഭാഗ�ിേ�ത് മാ�മാണ് �ർ�മാ�ിയി��ത്. മ�ളളവയിൽ േമൽ�കാരം �ല��ി� ���മായ വിവര�ൾ
േചർ�ി�ി�. േ�ാ�് രജി��കൾ , ആ�ി രജി��കൾ എ�ിവ കാലികമാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ 2018-19



സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക േ�ാ�് പരിേശാധന നട�ിയി�ി�. കാലികമാ�ിയ ആ�ി രജി��കൾ 
,വാർഷിക േ�ാ�് പരിേശാധന റിേ�ാർ�് എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2. ക���ർ - ഹാർഡ് െവയർ, േസാ�് െവയർ േ�ാ�് രജി�ർ സർ�ാർ നിർേ�ശി�
രീതിയിൽ ത�ാറാ�ിയി�ി�.

              ക����ക�െട ഹാർഡ് െവയറി�ം േസാ�് െവയറി�ം �േത�കം േ�ാ�് രജി�ർ
��ി�ി�െ��ി�ം സർ�ലർ നം.86/2010/ഫിൻ/24.09.2010 ൽ പറ�ം �കാരം എ�ാ വിശദാംശ��ം
േചർ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�. ആയത് ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് വിേധയമാേ��താണ്.

ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1   രസീതി നൽകാെതയു� പണം സ�ീകരി�ൽ മുതൽ
ബാ�ിൽ അടവാ�ു�തു വെരയു� വിവിധ ഘ��ളിെല
പാക�ിഴകള�ം അപൂർ�തകള�ം - േകരള ആേരാഗ� ശാ��ത
സർ�കലാശാലയുെട പണം വരവി�െറയും
അടവാ�ലി�െറയും കൃത�ത ഉറ�ി�ാനാവില�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 3/18-19 തീയതി 06.07.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7/18-19 തീയതി 26.08.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 22/18-19 തീയതി 21.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 31/18-19 തീയതി 06.11.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 57/18-19 തീയതി 12.12.2019

    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട വരവിൽ �ധാനം അ�ാദമിക് ഇൻകം, എ�ാമിേനഷൻ ഇൻകം,
അഫിലിേയഷൻ ഫീ എ�ീ ഇന�ളി�� ഫീ�കൾ ആണ്. അേപ�കേളാെടാ�ം ഡി.ഡികളായി ഇവ തപാൽ
വിഭാഗ�ളിൽ സ�ീകരി�െ���. തപാൽ വിഭാഗം �തൽ ബാ�ിൽ അടവാ���വെര ഈ ഡി.ഡി.കൾ കട�
േപാ�� വഴി താെഴ നൽ��.



1. രസീതി നൽകാെത പണം സ�ീകരി��

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം 1 ,ആർ�ി�ിൾ 7(1) ൽ “ when money is received on account of
Government dues, a receipt for the sum received should be given so that the counterfoils of the receipt book
should always show the details of revenue realised” എ�് വ��മാ��. എ�ാൽ േമൽ �കാരം
അേപ�േയാെടാ�ം സ�ീകരി�� ഡി.ഡികൾ�് രസീതി (മാന�ൽ/ക���െെറസ്ഡ് ) നൽ��ി�. ഇ�മായി
ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3/18-19 തീയതി 06.07.2019) “ഫീസിന�ിൽ
25000ൽ അധികം ഡി.ഡികളാണ് സർ�കലാശാലയിൽ ലഭി� വ��ത്. ഈ വര�കൾെ��ാം രസീതി
നൽകണെമ�ിൽ േപാേ�ജ് ചാർ�ിന�ിൽ വലിയ �ക െചലവാേ��ി വ�ം. �ടാെത ടി രസീ�കൾ



െഡ�ാ�് െച��തിനായി േവെറ�ം െചല�കൾ ഉ�ാ�ം. ഫീ�കൾ സ�ീകരി��ത് ഡി.ഡികൾ �േഖന
ആയതിനാൽ ഫീസ് അടവാ��തിെ� എ�ാ വിശദാംശ��ം ബാ�ിൽ ലഭ�മാണ് ‘’എ� വിശദീകരണമാണ്
സർ�കലാശാല നൽകിയത്. എ�ാൽ േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�ായി �േത�കം അ�ൗ�ിംഗ്
ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ സർ�ാർ വ�വ�കൾ പാലി�ാൻ സർ�കലാശാല ബാധ��മാണ്.

2. തപാലിൽ െവ� തെ� പണം റസീപ്�് െച�െ���ി�

     തപാലിൽ ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി�െ��േ�ാൾ തെ� സ��ിെല (സർ�കലാശാല േസാ� ് െവയർ ) DD
Receiptൽ േരഖെ����ി�. പകരം തപാലിൽ നി�ം മ� െസ��കളിൽ നി�ം ഡി.ഡികൾ ഫിനാൻസ്
വിഭാഗ�ിേല�് െെകമാ�ക�ം, അവിെട െവ�് '’ DD Receipt Entry’’ നട�ക�ം െച��.

3. സ��ിൽ (സർ�കലാശാല േസാ�് െവയറിൽ)ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി� തീയതിയായി
(DD Received Date) ഫിനാൻസ് വിഭാഗം ഡി.ഡി.കൾ െെക��ിയ തീയതി േചർ��

    സർ�കലാശാലയിൽ ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി� തീയതിയായി DD Receipt Entryയിൽ (സ��ിൽ)
േരഖെ����ത് ഡി.ഡി.കൾ ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ െെക��ിയ തീയതിയാണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.7/26.08.2019)

ഇതിൽ നി�ം;

(1) സർ�കലാശാല '’ DD സ�ീകരി� തീയതിയായി'’ (DD received date) ഏെതാ� തീയതി�ം നിലവിൽ സ��ിൽ
േരഖെ���ാം.

(2) ഒേര ദിവസം സ�ീകരി� ഡി.ഡി.കൾ വ�ത�� തീയതികളിലായി അ�ൗ�് െച�െ�ടാം.

(3) ഡി.ഡി.കൾ സ��ിെല ഡി.ഡി.രസീപ്�് രജി�റിൽ േരഖെ���ാൻ വി�േപായാ�ം പഴയ തീയതിയിൽ
പി�ീട് േരഖെ���ാൻ സാധി�ം.

എ�് വ��മാ��.

സർ�കലാശാല തപാൽ വിഭാഗ�ിൽ സ�ീകരി� ഡി.ഡി.കൾ മ� തീയതികളിൽ സ��ിൽ േരഖെ����തിന്
ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

�ാപനം/
വ��ി

ഉേ�ശ�ം
ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

ഡി.ഡി.കൾ
തപാലിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

ഡി.ഡി.സ�ീകരി�
തീയതിയായി
സ��ിൽ േരഖ
െ���ിയ
തീയതി
(ഫിനാൻസ്
വിഭാഗം ഡിഡി
ൈക��ിയ
തി�തി)

സ��ിൽ
രസീതിയാ�ിയ
തീയതി

1
ഗവ.േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
ആല�ഴ

െഡേസർേ�
ഷൻ ഫീസ്

363740/
10.7.18

25.07.18 30.07.18 06.08.18

2
ഗവ.േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴിേ�ാട്

െഡേസർേ�
ഷൻ ഫീസ്

055277/
6.7.18

25.07.18 30.07.18 06.08.18

3 രാഖി.ആർ.
െഡേസർേ�
ഷൻ ഫീസ്

639951/
9.5.18

16.05.18 22.05.18 28.05.18

4 ഗവ.േകാേളജ് റീ-േടാ�ലിംഗ് 341760/ 16.04.18 17.04.18 23.04.18



ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴിേ�ാട്

ഫീസ് 5.4.18

5

അൽഷിഫ
േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,
െപരി�ൽമ�

പരീ�ാ
ഫീസ്

665188/
29.8.18

11.09.18 19.09.18 27.09.18

6
ജിൻസി ആൻ
വർ�ീസ്

െജ�വിൻ
നസ്
െവരിഫിേ�
ഷൻ ഫീസ്

557069/
19.12.18

24.12.18 16.01.19 20.01.19

7
സിൻസി.
എം.എം.

െജ�വിൻ
നസ്
െവരിഫി
േ�ഷൻ
ഫീസ്

363977/
17.1.19

18.01.19 23.01.19 05.02.19

8

േബബി
െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്

പരീ�ാ
ഫീസ്
(സ�ിെമ�റി)

597404/
20.2.19

01.03.19 12.03.19 28.03.19

4. ഒ� സാ��ിക വർഷം സ�ീകരി� ഫീ�കൾ അ�� സാ��ിക
വർഷ�ിേല�് വരവ് െവ��

    2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഫീ�കൾ 2018-19ൽ തെ� സ�ീകരി�ക�ം എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട
അ�ൗ�ി�ം ബാ�ി�ം (�ർ�മാേയാ/ഭാഗികമാേയാ) 2019-20ൽ വര� െവ�ക�ം െച��. ഉദാഹരണ�ൾ
താെഴ നൽ��.

    3rd Bsc േന�ിംഗ് സ�ിെമ�റി പരീ�ാ -2019ന് അേപ�ി� 115 േകാേള�ക�ം മാർ�് 2019��ിൽ പരീ�ാ
ഫീസ് അടവാ�ിയതായി Exam Fee രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ സ��ിൽ ഇത് 2019-20െല
വരവായാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.

    Ist Post Basic BSc േന�ിംഗ് സ�ിെമ�റി പരീ�- ഏ�ിൽ 2019 നാ�� അേപ�ാ ഫീസ് 2018-19
സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി��്. എ�ാൽ ഈ ഫീസ് ര�് വ�ത�� സാ��ിക
വർഷ�ളിലായി വര� െവ�ിരി��. (2018-19, 2019-20). ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

ഡി.ഡി.പരീ�ാ
വിഭാഗ�ിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

ഡി.ഡി.
ധനകാര�
വിഭാഗ�ിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

ഡി.ഡി.സ�ീകരി�
തീയതിയായി സ��ിൽ
േരഖെ��
�ിയിരി��
തീയതി

1
536941/
20.03.2019

27.03.2019 03.04.2019 03.04.2019

2
624344/
13.3.2019

27.03.2019 03.04.2019 03.04.2019

3
597474/
7.3.2019

21.03.2019 25.03.2019 25.03.2019



4 803320/
18.03.2019

22.03.2019 25.03.2019 25.03.2019

    ഇ�കാരം വര�കൾ അ�� സാ��ിക വർഷ�ിൽ അ�ൗ�് െച�െ���തിന് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.7/18-19 തീയതി 26.08.2019) ‘’ 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ലഭി�
വര�കെള�ാം ആ സാ��ിക വർഷ�ിൽ േരഖെ����തിനായി 23.03.2019ന് തെ� ധനകാര�
വിഭാഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ഒ� അനൗേദ�ാഗിക �റി�് 19.03.2019ന് എ�ാ
വിഭാഗ�ളിേല�ം നൽകിയി��. അത് �കാരം എ�ാ വിഭാഗ�ളിൽ നി�ം അധികമായി (ഏകേദശം 2500ന്
അ��് ) ഡി.ഡി.കൾ വരിക�ം അവെയ�ാം സ��ിൽ േരഖെ���ി അ�ൗ�ിൽ വര� െവ�ക�ം െച�ി��്.
എ�ാൽ മാർ�് 30ന് ��് തെ� ഇ��ം അധികം ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി�് സ��ിൽ േരഖെ���ി ബാ�ിൽ
െകാ��യ��തിനിടയിൽ അവസാനം ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ വ� �റ� ഡി.ഡികൾ അ�� സാ��ിക
വർഷ�ിൽ സ�ീകരിേ��തായി വ�ി��്. അതിനാലാണ് 3rd Bsc േന�ിംഗ് സ�ിെമ�റി എ�ാം ഏ�ിൽ
2019െ� എ�ാം ഫീ 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� വരവായി കണ�ിെല�േ��ി വ�ത്.

    ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി��ത് പരീ�ാ വിഭാഗ�ിൽ ആണ്. ��ത വിഭാഗ�ിൽ േവ� വിധ�ി��
േരഖെ����ക�ം പരിേശാധന�ം കഴി�ാണ് ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ എ��ത്.ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ
എ�ിയതി� േശഷം സാധാരണ നിലയിൽ ഒേ�ാ രേ�ാ ദിവസ�ി��ിൽ സ��ിൽ േരഖെ���ി ബാ�ിൽ
െ�ഡി�് െച�കയാണ് പതിവ്. സാ��ിക വർഷ�ിെ� അവസാന മാസ�ിെ� അവസാന തീയതികളിൽ
ലഭി�� ഡി.ഡി.കൾ അ�� സാ��ിക വർഷ�ിെ� ആദ� ദിന�ളിൽ േരഖെ����ത് സ�ാഭാവികം
മാ�മാണ്. ഡി.ഡി.ലഭി�തി� േശഷം ബാ�ിൽ െ�ഡി�് െച���വെര�� �വർ�ികൾ മാന�ൽ ആയി
െച���െകാ�് െചറിയ കാലവിളംബം വ��ത് സ�ാഭാവികമാണ്. ��ത കാലവിളംബം
ഒഴിവാ��തിനായി സർ�കലാശാലയിൽ ഓൺെെലൻ രസീപ്�് സി�ം അ�� മാസം നിലവിൽ വ��ാ��
�മ�ിലാണ് '’ എ� വിശദീകരണമാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയിരി��ത്.

    ഓൺെെലൻ രസീതി സ�ദായം, സ��് േസാ�് െവയർ എ�ിവ �ർ�സ�മാ�ാ�താണ് ഇ�ര�ി��
അപാകതകൾ�് കാരണം എ�് വ��മാണ്.

5. ഏകപ�ീയമായ വര� കണ�കൾ

    തപാലിൽ സ�ീകരി�� ഡി.ഡി.കൾ ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിൽ െവ�് സ��ിൽ ഡി.ഡി.രസീപ്�ിൽ
േരഖെ���ക�ം ആയത് േപ ഇൻ �ി�് �േഖന ബാ�ിൽ അടവാ�ക�ം, പി�ീട് രസീതി വൗ�റാ�ക�ം
െച��ത് ഒേര ജീവന�ാരായതിനാൽ ഇതിെന അടി�ാനമാ�ി�� സർ�കലാശാല�െട വര�
കണ�ക�െട ആധികാരികത �ർ�മാ�ം ഉറ�ി�ാനാവി�.

         ഇ�ര�ിൽ സ��ിൽ േരഖെ����കൾ നട�േ�ാൾ ഒേര ഡി.ഡി.�് “ DD Receipt Register’’�ം “
Receipt Voucher’’ �ം വ�ത�� �കകൾ േരഖെ���ാനിടയായി��്. ഉദാഹരണം താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

�ാപനം
ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

DD Receipt
Registerെല
�ക

Receipt
Voucherെല
�ക

1
എം.ഇ.എസ്. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െപരി�ൽമ�

914742/25.07.18 4,20,000 42,00,000

2
േഡാ.പടിയാർ
െമേ�ാറിയൽ േഹാമിേയാ
േകാേളജ്

266276/7.10.17 30,000 10,000

6. ഡി.ഡി.കൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�� തീയതി സ��ിെല
ഡി.ഡി.രജി�റിൽ േചർ��ി�



    ഡി.ഡി.കൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വര� െവ��തിെ� തീയതി സ��ിൽ േരഖെ����ി�. ഇ�മായി
ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.3/18-19 തീയതി 06.07.2019) ‘’ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
വരവ് െവ��തിെ� വിവര�ൾ ബാ�് േ��്െമ�ിൽ നി�ം �ത�മായി ലഭി��തിനാൽ വീ�ം സ��ിൽ
ആയത് േരഖെ����തി�� സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�ി�'’ എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല
നൽകിയത്. എ�ാൽ സ��ിൽ േരഖെ���ി ബാ�ിൽ അടവാ�ിയി�ം ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വര� വ�ി�ി�ാ�
ഡി.ഡി.കൾ ഉ�്. (ഖ�ിക 2-3-2 ��ി�ക)

7. രസീതി വൗ�റാ��തിെല കാലതാമസം

ബാ�ിൽ സമർ�ി� ഡി.ഡി.കൾ രസീ�് വൗ�റായി മാ��തിൽ കാലതാമസം േനരി���്. ചില ഉദാഹരണ�ൾ
താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

�ാപനം ഫീസിനം �ക
ഡി.ഡി.
നം./
തീയതി

ബാ�ിൽ
അടവാ�ിയ
തീയതി

രസീതി
വൗ�റാ
യി സ��ിൽ
േരഖ
െ���ിയ
തീയതി

1

Department of
pharmaceutical
Sciences,
Centre for
Professional
and Advanced
Studies

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�ഷൻ
ഫീസ്

60,000
960841/
5.11.2018

15.11.18
R.25482/
29.3.19

2

Department of
pharmaceutical
Sciences,
Centre for
Professional
and Advanced
Studies,
Puthupally

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

52,000
633630/
5.11.18

15.11.18
R.25477/
29.3.19

3

Department of
pharmaceutical
Sciences,
Centre for
Professional
and Advanced
Studies,
Puthupally

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

1,48,750
633629/
5.11.18

15.11.18
R.25476/
29.3.19

4
MOSC, Medical
College,
Kolenchery

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

1,00,000
826707/
29.10.18

16.11.18
R.25473/
29.3.19

5
MOSC, Medical
College,
Kolenchery

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

7,50,000
826705/
29.10.18

16.11.18
R.25472/
29.3.19



6 MES Dental
College,
Malappuram

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

5,00,000 914859/
29.10.18

16.11.18 R.25469/
29.3.19

7

Department of
pharmaceutical
Sceinces,
Centre for
Professional
and Advanced
Studies,
Cheruvandoor,
Kottayam

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

1,48,750
960842/
5.11.18

15.11.18
R.25465/
29.3.19

8

Nirmala
College of
Health
Sciences,
Thrissur

ആ�വൽ
അ�ിനി-
േ�ഷൻ ഫീസ്

5,00,000
110863
/1.11.18

16.11.18
R.25459/
29.3.19

    ഇതി� നൽകിയ എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി ഇ�കാരമാണ്. ‘‘ ഓഡി�് എൻക�യറിയിൽ
പരാമർശി�ി�� ഡി.ഡി.കൾ �ത�മായി ഡി.ഡി.രജി�റിൽ േരഖെ���ക�ം േപ ഇൻ �ിപ് �േഖന ബാ�ിൽ
അടവാ�ക�ം െച�െവ�ി�ം അേത ദിവസം രശീത് വൗ�ർ ആ�ി മാ�വാൻ വി�േപാ�ക�ം ആയത് ക�
പിടി� അേത സാ��ിക വർഷ�ിൽ തെ� വൗ�ർ എൻ�ി ഇ�ക�മാ��ായത്. ബാ�ിൽ ��ത
ഡി.ഡി.കൾ 2018 നവംബർ 15, 16 തീയതികളിൽ �ിയർ ആയി��്. ആയതിനാൽ ഇത് വര� െചല�
കണ�കെള ബാധി�ി�ി�. ”
ഇ�രം അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാ�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

8. ഫിനാൻസ് വിഭാഗം-സ��് േസാ�് െവയറിെല അ�ർ�ത

    സർ�കലാശാല�െട ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിെല പണം വരവ് �തൽ ഒ��ൽ വെര�� �വർ�ന��െട
ഭാരം ല�കരി��തി�ം �ത�തയാർ� �വർ�ന�ൾ�മായി സ��് േസാ�് െവയർ നട�ിലാ�ിയി��്.
ആയത് ഇേ�ാ�ം �ർ�മാ�ം �വർ�ന സ�മായി�ി�. ��തൽ വിശദാംശ�ൾ ഖ�ിക 3.1 ൽ
ഉൾെ���ിയി��്.

        ഡി.ഡി.കൾ െെകകാര�ം െച��തിനായി തപാൽ വിഭാഗ�ളിൽ മാ�ം 5-ഉം , ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിൽ
േവെറ�ം ജീവന�ാെര സർ�കലാശാല നിേയാഗി�ി��്. എ�ാൽ രസീതി നൽകിേയാ, സ��ിൽ രസീപ്�്
എൻ�ി നട�ിേയാ, സ�ീകരി�െ�ടാ�തിനാൽ തപാലിൽ സ�ീകരി�� എ�ാ ഡി.ഡി.ക�ം
സർ�കലാശാല�െട ക�ാഷ് ��ിൽ (സ��ിൽ) ഉൾെ��ം എ�് ഉറ�ി�ാൻ സാധി�ി�. �ടാെത ഡി.ഡി.കൾ
സ�ീകരി�തി� േശഷം ബാ�ിൽ െ�ഡി�് െച��� വെര�� �വർ�ികൾ മാ�വൽ ആയി െച���െകാ�്
ബാ�ിൽ അടവാ��തിൽ കാലതാമസ��ാ���്. ‘’തപാലിൽ സ�ീകരി�� എ�ാ ഡി.ഡി.ക�ം
കാലതാമസം �ടാെത സ��ി�ം ബാ�് അ�ൗ�ി�ം വര� െവ���് എ�റ� വ��ാൻ എ�ാ മാസ�ം
റികൺെെസൽ െച�ക�ം, ��മാസ�ിെലാരി�ൽ ഇേ�ണൽ ഓഡി�ിംഗ് നട�ക�ം െച���് ‘'എ�്
സർ�കലാശാല വിശദമാ�ിയി��്. എ�ാൽ നിലവിൽ ഡി.ഡി.കൾ സ�ീകരി�് , അ�ൗ�് െച�്, ബാ�ിൽ
അടവാ��തിനായി അവലംബി� രീതി, സർ�കലാശാലയിൽ സ�ീകരി�െ��� ��വൻ പണ�ം കാലതാമസം
�ടാെത �ത�മായി ബാ�ിൽ എ�ിേ��ംവിധമാെണ�് �ർ�മായി ഉറ�ി�ാ��ത� എ�് ഓഡി�ിൽ
വിലയി���.

9. ഓൺെെലൻ രസീതി സ�ദായം

ഫയൽ നം. 4468/B2/Fin/KUHS/2017



     21.04.2018െല 45-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ (45.32) ഓൺെെലൻ രസീതി സ�ദായം ആരംഭി�ാൻ
തീ�മാനി�ക�ം, SBI e-Pay �മായി 03.12.2018ൽ കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം െച�ി��്. ഓൺെെലൻ രസീതി
സ�ദായ�ിെ� ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം 25.03.2019ന് നട�ക���ായി. ഇ�കാരം െജ�വിൻനസ്
െവരിഫിേ�ഷൻ “e-verification portal’’ വഴി നട�� സംവിധാനം 01.06.2019 �തൽ നിലവിൽ വ�, എ�ാൽ
ഇതിനാ�� ഫീ�കൾ ഇേ�ാ�ം ഓൺെെലൻ ആ�ം ഡി.ഡി.യാ�ം സ�ീകരി�െ����്. ഓൺെെലൻ
രസീതി സ�ദായം ഇേ�ാ�ം �ാരംഭ ഘ��ിൽ �ട�കയാണ്.

2-2   സർ�കലാശാല ��ഡൻ� രജി�േ�ടഷൻ അ�ൗ�ിൽ
പണമാ�ാ� ഡിഡികൾ വരവായി കാണി�� - തുടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ില�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 10/18-19 തി�തി 25.09.2019

    �ഡൻസ് രജിേ�ഷ�േവ�ി എസ്ബിഐ യിൽ ��ി�� അ�ൗ�് നം.31340212316 െ� 2018 മാർ�്
മാസെ� റി�ൺസിലിേയഷൻ പ�ികയിൽ 12,200 �പ�െട ഡിഡികൾ "Uncashed"(ബാ�ിൽ വരവ്
െവ�ാ�ത് ) എ� ഇന�ിൽ കാണി�ി��്. എ�ാൽ 2018-19 വർഷം ഏ�ിൽ �തൽ��
റി�ൺസിലിേയഷൻ പ�ികകളിൽ േമ�റ� "Uncashed" ഡിഡികളിൽ താെഴ പറ��വ  " Returned” എ�ാണ്
േരഖെ���ിയിരി��ത്. 2019 മാർ�് മാസ�ിെല   റി�ൺസിലിേയഷൻ പ�ികയിൽ ഈ ഡിഡികെള
സംബ�ി�് യാെതാ�ം േരഖെ���ിയി�ി�.

�മ

നം.

ഡി.ഡി നം/
തി�തി

�ക
ക�ാഷ് ��ിൽ
വരവ് െവ�തിെ�
വിവരം

ആവശ�ം

1 780796/25.07.2014 200 R6370/20.11.2014

ഡ��ിേ��്
ഐ.ഡി
കാർഡി��
ഫീസ്

2 604896/25.11.2015 2000 R8732/14.12.2015
ൈമേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��ി��
ഫീസ്

3 932358/05.10.2016 500 R9090/28.10.2016
ൈമേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��ി��
ഫീസ്

4 282539/28.10.2017 1000 R10821/31.10.2017
രജിേ�ഷൻ റ�്
െച��തി��
ഫീസ്

ആെക 3700

                    എ�ാൽ ബ�െ�� ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം  േമൽ ഡിഡികൾ അ�ൗ�ിൽ വരവ്
െവ�ി�ി�ാ�താണ്. ഇ� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് ഡിഡികൾ നാളി�വെര �ഡൻസ്
രജിേ�ഷൻ അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ി�ി�ാെയ�് മ�പടി ന�ിയി��്. പരിേശാധന�് സമർ�ി�
െപാ��െ���ൽ പ�ിക (റി�ൺസിലിേയഷൻ) ശരിയ�െയ�് ഇത് െതളിയി��. �ടാെത നിർ�ി�
ഫീസ് സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വര�വ�െവ�് ഉറ�വ��ാെത തെ� ആവശ�മായ േസവനം
ന��െവ�ം മന�ിലാ��.



അപാകതകൾ�് മ�പടി നേ���ം പണമാ�ാ�� ഡിഡികളിൽേമൽ അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-3   ഡി.ഡി.കള�മായി ബ�െ�� തുക വരവു വ�ി�ില� / പണം
വരവുവരു�തിനു കാലതാമസം
         RBI Notification No.RBI/2011-12/251,DBOD.AML.BC.No 47/14.01.001/2011-12/ തീയതി 04.11.2011 �കാരം
01.04.2012 �തൽ ഡി.ഡി.�െട കാലാവധി ഇൻ�െമ�് തീയതി �തൽ 3 മാസം വെരയാണ്. ഓഡി�് കാലയളവിൽ
വിവിധ ഡി.ഡി.ക�മായി ബ�െ�� �ക വര� വ�ി�ി�ാ��ം/ വര�് െവ��തിന് കാലതാമസ��ാ���ം
ക�. വിശദവിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

1. പരീ�ാഫീസ്–സർ�കലാശാല ഡി.ഡി.കൾ വരവ് െവ��തിൽ കാലതാമസം

         സർ�കലാശാലയിൽ ഡി.ഡി.യായി ലഭി�� പരീ�ാ ഫീസ്, അ�ബ� ചാർ�കൾ എ�ിവ
ക�ാ�സിെല എസ്ബിഐ ശാഖയിെല അ�ൗ� ് നം. 31768842875�െടയാണ് മാറി വ��ത്. Kerala Financial
Code Vol.I, Article 7(2) �കാരം ഓേരാ ദിവസെ��ം വരവ് (പണം, െച�്, ഡി.ഡി.) െതാ��� �വർ�ി
ദിന�ിൽ �ഷറിയിേലാ/ബാ�ിേലാ നിേ�പിേ��താണ്.   എ�ാൽ പണമാ�ാ�� ഡിഡികൾ ബാ�ിൽ
ൈവകി സമർ�ി�ി��തായി പരിേശാധനയിൽ കാ�ക��ായി. നി�ിത കാലാവധി (പരമാവധി 3 മാസം)
�ർ�ിയായ ഡി.ഡി.കൾ റീ വാലിേഡ�് െച�ി���ം പരിേശാധനയിൽ ക�. 2018-19 സാ��ിക വർഷം
ഡിഡി �ഖാ�ിരം ലഭ�മായ പരീ�ാഫീ�കൾ 2019-20 ലാണ് ബാ�ിൽ വരവ് വ�ി��ത്. നി�ിത
കാലാവധി�േശഷം പണമാ�ിയ ഡിഡിക�െട വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ.നം.
ഡി.ഡി. നം. /
തി�തി

�ക
സ��ിൽ വരവ്
െവ� തീയതി
(ക�ാഷ് ��് )

ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ
വരവ് െവ�
തീയതി

1 174698/09.08.2018 15805 17.10.2018 25.09.2019

2 174704/09.08.2018 9200 17.10.2018 25.09.2019

3 174697/09.08.2018 6330 17.10.2018 25.09.2019

4 174703/09.08.2018 2910 17.10.2018 25.09.2019

5 425366/23.07.2018 6345 17.10.2018 01.10.2019

6 211043/01.10.2018 1140 28.10.2018 24.09.2019

7 479861/14.01.2019 681945 12.02.2019 26.06.2019

8 187410/14.01.2019 3000 07.03.2019 16.08.2019

         േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം - 1 ആർ�ി�ിൾ 7(2) നിർേ�ശി�� �കാരം ലഭ�മായ ഡി. ഡി.
െതാ��� �വർ�ിദിന�ിൽ ബാ�ിൽ നിേ�പി�ാതി��തിനാൽ സർ�കലാശാല�് പലിശയിന�ിൽ
ന�ം സംഭവി�ി��്.

2. സർ�കലാശാല ക�ാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ� ഡി.ഡി.കൾ നാളി�വെര ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�

     വിവിധ ബാ�് അ�ൗ�ക�െട 31.03.2019െല റി�ൺസിലിേയഷൻ പ�ികക�ം കാഷ് ��ം
സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ� േരഖക�ം ഒ� േനാ�ിയതിൽ 31.03.2019 ന് താെഴ േചർ��� �കാരം
ഡി.ഡി.കൾ   ബ�െ�� ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ   നാളി�വെര വരവ് വ�ി�ി�ാ�തായി ക�.

(എ) Examination Fee- (A/C No.31768842875)



�മ
നം.

ഡി.ഡി.നം. �ക കാഷ്
��ിൽ(സ��ിൽ)
വരവ് െവ� തീയതി

ഉേ�ശ�ം

1 789620/21.02.18 1,050 06.04.2018
Anju Ajith for Genuineness
Verification

2 521703/17.3.18 1,000 26.04.2018
Shajana.P.K. for
Genuineness Verification

3 029890/2.6.18 1,829 19.06.2018
Linta James for
Genuineness Verification

4 299256/28.6.18 2,490 23.07.2018
Exam Fee-Supplimentary
for final BDS July 18

5 299255/28.6.18 45,315 23.07.2018
Exam Fee-Supplimentary
for final BDS July 18

6 361241/11.7.18 2,000 26.07.2018
Application fee for
appearing Phd entrance
exam-2018-19

7 202188/12.7.18 1,180 07.08.2018
Exam fee-Reg/Suppli.
B.Pharm July 2018

8 186194/20.8.18 42,845 12.10.2018
Exam Fee Reg/Suppli. IV
Bsc MLT Sept.2018

9 341879/15.9.18 1,680 16.10.2018 PB Bsc Nursing Oct.2018

10 847788/9.9.18 42,055 17.10.2018
Exam Fee Regular/Suppli.
Bsc MLT Sept.2018

11 332460/29.10.2018 420 16.11.2018 Retotalling

12 645233/22.11.2018 840 14.12.2018 Retotalling

13 91861/17.11.2018 3,150 19.12.2018
Fee for dissertation
submission- April 2018

14 738840/04.10.2018 1,050 04.01.2019 Genuineness Verification

ആെക 1,46,904

(ബി) Students Registration Fee (A/C No.31340212316)

�മ
നം.

കാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�
തീയതി

ഡി.ഡി.നം. �ക ഉേ�ശ�ം

1 11.04.2018 838733/06.04.18 1000
Migration
Certificate

ആെക 1000

(എ)+(ബി) ആെക 1,46,904 + 1000 = 1,47,904

േമൽ ഡി.ഡി.കൾ �കാര�� �ക ലഭ�മാ��തിന് നിരവധി ക�ിടപാ�കൾ സർ�കലാശാല നട�ിയി��്.
സർ�കലാശാല�് ഈ ഇന�ിൽ ലഭിേ�� ആെക 1,47,904 �പ ലഭ�മാ�ി വിവരം യഥാസമയം ഓഡി�ിന്
നേ���ം ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം നേ���മാണ്.

ീ ി ി � ി ി ി ി



2-4   ഫീസിന�ളിലു� വര� അഫിലിേയഷൻ രജി�റിലും
സ�ൂ�ിലും േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�� വ�ത��തം
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.9/18-19 തീയതി 17.09.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.13/18-19 തീയതി 01.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.21/18-19 തീയതി 21.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.28/18-19 തീയതി 30.10.2019

    24.07.2017 െല 40-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മിനി�്സ് അന�ർ II ൽ സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ
വിഭാഗ��െട കടമക�ം ഉ�രവാദി���ം വിശദീകരി���്. (Work elements and distribution among
different branches in the University).

     ഇത�സരി�് അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ�ൾ നിർ�ഹി��ത് അ�ാദമിക് വിഭാഗ�ം വിവിധ തരം
ഫീ�കൾ വ�ലാ��ത് ബ�െ�� ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�മാണ്. അഫിലിേയഷ�ം �ടർനടപടിക�മായി
ബ�െ�� ഫീസ് നിർ�യ ഉ�ര�കൾ �റെ��വി���ം ഡിമാ�് െച���ം അ�ാദമിക് വിഭാഗ�ം,
ഡി.ഡി.കൾ സ��ിൽ േരഖെ���ി ബാ�ിൽ അടവാ��ത് ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�മാണ്. ഫീസിന��െട Demand
Collection Balance േരഖെ����തിനായി അ�ാദമിക് വിഭാഗം ��ി�� അഫിലിേയഷൻ രജി�റി�ം
ഫിനാൻസ് വിഭാഗം ഫീസ് വരവ് േരഖെ���� (collection) സ��ി�ം, ഫീ�സംബ�ി� വിവര�ൾ
വ�ത��മായി േരഖെ����തായി കാ��. വിശദ വിവര�ൾ താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

�ാപനം ഫീസ്
ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

അഫിലിേയഷൻ
രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയ
�ക

സ��ിൽ
േരഖെ��
�ിയ
�ക

ശാഖ

1

അമല
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
െമഡി�ൽ
സയൻസസ്

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

828834/

21.7.2018
34,00,000 26,00,000

െമഡി
�ൽ

2

�ാവൻ�ർ
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
െകാ�ം

റീ-ഇൻെ�
�ൻ ഫീസ്

206073/

19.9.2018
20,000 10,000

3

കാർമൽ
േകാേളജ്
ഓഫ്
ന�ിംഗ്

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

733446, 47,
48, 49/

26.2.2019

4,02,500 4,00,000

ന�ിംഗ്

4

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
ന�ിംഗ്
സയൻ
സസ്
&റിസർ�്
മലബാർ
കാൻസർ
െസ�ർ

െ�ാവിഷണൽ
അഫിലിേയ

ഷൻ ഫീസ്

റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�്

003202/

13.9.2018

003202/

13.9.2018

3,00,000

7,50,000
7,50,000

ഫാർമസി



5 അ�ാദമി
ഓഫ്
ഫാർമസ�
�ി�ൽ
സയൻസ്

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

167259/

12.11.2018

3,58,000 2,000 ഫാർമസി

6

സാൻേജാ
േകാേളജ്
ഓഫ്
ഫാർമസ�
�ി�ൽ
സയൻസ്

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

908476/

5.12. 2018
2,93,750 2,97,500

7

േ�ാബൽ
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
പ�ിക്
െഹൽ�്

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

806118/

8.4.19
20,000 6,000

പാരാ
െമഡി
�ൽ

8

�ൾ
ഓഫ്
െമഡി
�ൽ എഡ�
േ�ഷൻ,
േകാ�യം

ആ�വൽ
അ�ിനിേ�
ഷൻ ഫീസ്

478751/

21.4. 2018
24,000 32,000

    േമൽ�കാരം വ�ത�ാസ�ൾ ��ി�ാണി�് ഓഡി�് എൻക�യറികൾ നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
െത�ായ േരഖെ����കൾ ശരിയാ�ക��ായി. ഒേര േസവന�ിന് ഈടാ�� ഫീസ് ര� വിഭാഗ�ളിൽ
വ�ത��മായി േരഖെ����ത് ഒഴിവാ�� കാര��ിൽ �� െച�േ��താണ്.

അ�ാദമിക് വിഭാഗം അഫിലിേയഷൻ രജി��കളിെല �റ�കൾ

1. ഡി.ഡി.ക�െട വിവര�ൾ രജി�റിൽ �ർ�മായി േരഖെ����ി�

2. റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസിേ�ാ/അധികമായി സ�ീകരി� �കേയാ �ാപന�ൾ�് തിരിെക നൽ��
സാഹചര��ളിൽ ആ വിവരം രജി��കളിൽ യഥാസമയം േരഖെ����ി�.

3. ആദ�ം നൽകിയ ഡി.ഡി.കൾ� പകരം �തിയതായി ഡി.ഡി.കൾ സമർ�ി�െ��� സാഹചര��ളിൽ ആ
വിവരം രജി�റിൽ േരഖെ����ി�.

ഫീ�മായി ബ�െ�� എ�ാ വിവര��ം �ത�മായി അഫിലിേയഷൻ രജി��കളിൽ േരഖെ��േ��താണ്.

2-5   വാർഷിക കണ�്- വിവിധ ഇനം വരവുകള�െട കൃത�ത
വ��മല�
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.19/18-19 ത◌ീയതി 19.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 59/18-19 തി�തി 19.12.2019

        വിവിധയിനം ഫീസിന�ൾ അ�ാദമിക്/ഫിനാൻസ് സ��ക�മായി ഒ�േനാ�ിയതിൽ െത�ായ
ശീർഷക�ളിൽ   വര� െവ�ി��തായി ക�.  ഓഡി�് എൻക�യറി� ന�ിയ മ�പടിയിൽ ഇ�ാര�ം
സർ�കലാശാല ശരിവ�ക��ായി.    വിശദവിവര�ൾ താെഴ േചർ��.



1. 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�് �കാരം അേപ�ാ ഫീസിന�ിൽ

(Application for Registration & Inspection Fee for new course)  92,00,600/-�പ വര��്. ഇ�മായി ബ�െ��
പരിേശാധനയിൽ േകാേള�ക�െട മ� ഫീ�ക�ം ഈ വരവിൽ  ഉൾെ�� കാ��.

േകാേളജിെ� േപര്
ഡി.ഡി.നം.
തീയതി

�ക

�ക
ഇേ�ാൾ
വര�
െവ�ി��
ശീർഷകം

�ക യഥാർ��ിൽ
വര� െവേ�� ശീർഷകം

നാഷണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
�ീ�് & ഹിയറിംഗ്

408106/

02.07.2018
12,30,000

അേപ�ാ
ഫീസ്

അേപ�ാ ഫീസ്,
അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്,
റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�്,
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ്

�ീനാരായണ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ
സയൻസ്

567153/

05.02.2019
18,90,000

അേപ�ാ
ഫീസ്

,,

2. 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�് �കാരം അഫിലിേയഷൻ

ഫീസിന�ിൽ(Affiliation Fee for new course)  18,60,000/-�പ വര��്. ഇ�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയിൽ
േകാേള�ക�െട അേപ�ാ ഫീ�കൾ �ടി ഈ വരവിൽ  ഉൾെ�� കാ��.

േകാേളജിെ� േപര്
ഡി.ഡി.നം.
തീയതി

�ക
�ക ഇേ�ാൾ
വര� െവ�ി��
ശീർഷകം

�ക
യഥാർ��ിൽ
വര� െവേ��
ശീർഷകം

എഡ�െ�യർ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഡ�ൽ സയൻസ്-
MDS Conservative
Dentistry

607322/29.12.2018 10,000
അഫിലിേയഷൻ
ഫീസ്

അേപ�ാ
ഫീസ്

എഡ�െ�യർ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഡ�ൽ സയൻസ്-
MDS Periodontology

607323/29.12.2018 10,000 ,,
അേപ�ാ
ഫീസ്

എഡ�െ�യർ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഡ�ൽ സയൻസ്-
MDS Orthodontics

607321/29.12.2018 10,000 ,,
അേപ�ാ
ഫീസ്

3. ക�ർ െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� 2018-19 വർഷെ� അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ായി ഡി. ഡി. നം.

960198/05.10.2018�കാരം 6,50,000 �പ അടവാ�ിയി��തായി അഫിലിേയഷൻ സ��് പരിേശാധനയിൽ
ക�.



േകാ�്
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി

ഫീസ് അടവാ�ിയത്

സ��ിൽ
വരവ്

െവ�ത്
േകാ�്

അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
ഫീസ് അടവാ�ിയത്

സ��ിൽ
വരവ്

െവ�ത്

MBBS 100000.00

7,50,000

MD Anatomy 50000.00

M.D. Biochemistry 50000.00

M.D. Pathology 50000.00

M.D. Pharmacology 50000.00

MD Physiology 50000.00

M.D. Psychiatry 50000.00

M.D. Radiodiagnosis 50000.00

M.S. Ophthalmology 50000.00

M.D. Community Medicine 50000.00

M.D. Dermatology
Venerology and Leprosy

50000.00

M.D. Microbiology 50000.00

ആെക 6,50,000 7,50,000

എ�ാൽ ഫിനാൻസ് സ��്, അഫിലിേയഷൻ രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ േമൽ ഡി.ഡി. �കാരം 7,50,000
�പയാണ് വരവ് െവ�ി�ളളത്.

            ഈ സാഹചര��ിൽ വാർഷിക കണ�കളിൽ അേപ�ാഫീസായി േരഖെ���ിയി�ളള ₹92,00,600
അഫിലിേയഷൻ ഫീസിന�ിൽ േരഖെ���ിയി�ളള ₹ 18,60,000 എ�ിവ ശരിയ�െയ�് വ��മാ��.

         സ��് േസാ�് െവയറിൽ ഓേരാ ഇന�ി��� വരവ് �കകൾ�് �േത�കം ഡിമാ�് ഇ�ാ��ം
അ�ാദമിക്, ഫിനാൻസ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിലായി ഉപേയാഗി�വ�� സ��് േസാ�് െവയർ ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ി�ി�ാ��ം  വ�ത�ാസം വ�തിന് കാരണമായി കണ�ാ��.

             ഡബിൾ എൻ�ി സ�ദായം ഏർെ���ിയി�� സാഹചര��ി�ം വരവിന�ൾ ഡിമാ�്
െച��തി�ളള സംവിധാനം അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയറിൽ ഇ�. നിലവിെല അ�ൗ�ിംഗ്
സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ാ�ത�� രീതിയിൽ സർ�കലാശാലയിൽ അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�്
െവയർ പരി�രിേ��താണ്.

2-6   ഡിസിബി രജി�ർ ശരിയായ രീതിയിൽ ത�ാറാ�ിയി�ില�-
വാർഷിക കണ�ുകളിൽ േരഖെ�ടു�ിയ കുടി�ികയുെട
കൃത�ത ഉറ�� വരു�ാനായില�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 50/18-19 തീയതി 04.12.2019

    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല ഒ�ാം �ാ���് 2013 �കാരം വിവിധയിന�ി�� വര�കൾ
യഥാസമയം ലഭ�മാ�� എ� ഉറ�വ���തിെ��ം വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിെ��ം
ഉ�രവാദി�ം ധനകാര� വിഭാഗ�ിനാണ്. �ാ���ിെല ചില വ�വ�കൾ താെഴ േചർ��.

    �ാ���്- അധ�ായം X(6)-” The Annual Accounts and the financial estimate of the University shall be prepared
by the Finance Committee for consideration of the Governing Council’’



    �ാ���്- അധ�ായം II (53)(iv) - ‘’ be responsible for the preparation of annual accounts and the Budget of the
University and for their presentation to the Governing Council.

    �ാ���്- അധ�ായം II(53)(vi)- watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of
collection employed.

    2017-18 വെര�� വാർഷിക കണ�്, സർ�കലാശാല�െട അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി �മ നം. 1 - “Financial
statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis unless otherwise stated’’
�കാരമാെണ�ി�ം, ഫീസിന�ളിൽ നി�� വ�മാനം �മ നം.6 ‘’ Income from the fee is accounted on cash
basis’’ �കാരമാണ്.

    എ�ാൽ 2018-19 െല വാർഷിക കണ�കളിൽ ഫീസിന�ളി�� വ�മാനം താെഴ നൽ�ം �കാരമാണ്
അ�ൗ�് െച�ിരി��ത്. അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി �മ നം.6 '’Income accrued but not received during the
year from fee are accounted on accrual basis, based on the fee actually received as per cash book and fee
receivable based on the information furnished by the respective branches. Such fee during the previous years
were accounted on cash basis and as such the fee receivable during the said period will be accounted for during
the year of their receipt. As per the information furnished by the academic section, the income accrued on this
account up to the previous years amounts to Rs.14,88,54,350’’.

    സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ഫീസിന��െട ഡിമാ�് ത�ാറാ��ത് അ�ാദമിക് ജനറൽ വിഭാഗമാണ്.
േകാേള�കളിൽ നി�ം വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ ലഭിേ�� �ക �ൻ�റായി കണ�ാ�ാ��് എ�്
സർ�കലാശാല വിശദമാ��െ��ി�ം വരവ് �കേയാെടാ�ം ഡിമാ�ം ബാലൻ�ം േരഖെ����തായാണ്
പരിേശാധനയിൽ ക�ത്.

    2018-19 െല ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ പ�ിക, െഷഡ�ൾ 11 (A) �കാരം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
ഫീസിന�ിൽ ലഭി� �ക 5,32,67,000/-�പ�ം റസീപ്�് & േപെ��് പ�ികയിൽ അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്
ശീർഷക�കാരം ഈയിന�ിൽ ലഭി� �ക 4,90,67,500/-�പ�മാണ്. അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ��
ഫീസിന�ിൽ 41,99,500/- �പ തൻവർഷം ലഭി�ാ�� �കയായി (Fee Receivable) ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ
െഷഡ�ൾ 9 ൽ ഉൾെ���ിയി���്.

    എ�ാൽ 2018-19ൽ ലഭി� 4,90,67,500/-�പ �ടി�ിക/തൻവർഷം/�ൻ�ർ എ�ിവ�െട ആെക
�കയായതിനാൽ   ഈ �ക �ർ�മാ�ം 2018-19െല അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ഫീസാെണ�്
ഉറ�ി�ാനാവി�. എ�ാൽ അ�കാരം �ടി�ിക േവർ�ിരി�് റസീപ്�് & േപെ��് പ�ികയിൽ
േരഖെ���ിയി�മി�. ഇ�മായി ബ�െ��് ന�ിയ എൻക�യറി�് ''െറസീപ്�് & േപെ��് �കാരം
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ഫീസിന�ിൽ ലഭി�ത് 4,90,67,500/- �പയാെണ�ം ഇൻകം &
എ�്െപൻഡി�ർ �കാരം 5,32,67,000/-�പയാണ് കാണി�ി��െത�ം വ�ത�ാസ�� �ക ഫീ
റിസീവബിളായി കാണി�ി���് ’’ എ� വിശദീകരണമാണ് സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയത്.

    2018-19 സാ��ിക വർഷം പരീ�ാഫീസ് (റ�ലർ) ഇന�ിൽ 11,06,645/-�പ ലഭി�ാ��് (Fee
Receivable). ആയത് SC/STവിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ ഫീസായതിനാൽ ബ�െ�� വ��ിൽ
നി�ം ലഭ�മായതി� േശഷമാണ് മി� േകാേള�ക�ം അടവാ��ത്. അതിനാലാണ് പരീ�ാ ഫീസിന�ിൽ
�ടി�ിക വരാനിടയായത് എ� വിശദീകരണമാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയത്.

    2018-19െല വാർഷിക കണ�കളിൽ അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസിയിൽ (�മ നം.6) വിവിധ ഫീ�ക�െട
�ടി�ികയിന�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷാദ��ിൽ 14,85,54,350/-�പ കി�ാ��തായി
േരഖെ���ിയി��്. ഈ �ക�െട ഫീസിനം/വർഷം എ�ിവ തിരി�് ഓേരാ വർഷേ��ം DCB പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ് എ� എൻക�യറി�് “ ഡി.സി.ബി.രജി�ർ പരിേശാധന�ായി ഓഡി�് വിഭാഗ�ിേല�്
നൽകിയി��് " എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയത്. ഇ�കാരം ഹാജരാ�ിയ ഡി.സി.ബി.
രജി�റിൽ ഡി.സി.ബി. ത�ാറാ�ിയി�ി�. ഡി.സി.ബി.രജി�ർ ത�ാറാ�ി നൽകാ�തിനാൽ �ടി�ിക�െട
�ത�ത ഓഡി�ിന് പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. 2018-19 �തൽ ഫീസിന�ളിെല വ�മാനം അ�വൽ
അടി�ാന�ിൽ കണ�ാ�ക�ം എ�ാൽ Fee Receivable ആയി 2018-19ൽ കി�ാ�� �ക മാ�ം



േരഖെ���ക�ം െച�ി�� സാഹചര��ിൽ 2018-19 വെര വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി ലഭി�ാ�� �ടി�ിക
(അ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി �മ നം.6 ൽ േരഖെ���ിയ �ക) പിരിെ���ാനാകാ� സാഹചര�ം
നിലനിൽ��. സർ�കലാശാല�െട ആഭ��ര വര�കൾ ഡിമാ�് െച�് പിരിെ����തിെ� �ത�ത
ഉറ�ാ�വാൻ ഓേരാ ഇന�ി�ം ഡിസിബി ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് ഹാജരാേ���ം �ടി�ിക �ക�െട
ഫീസിനം/വർഷം എ�ിവ തിരി�് ഓേരാ വർഷേ��ം കണ�് ത �ാറാ�ി ഈടാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-7   സർ�കലാശാല ഉ�രവു�പകാരമു� റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ു�ില�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 46/18-19 തീയതി 30.11.2019    

            സർ�കലാശാലാ നിയമം 2010- വ��് 6(XXXIX)- ഫീസ് നി�യി�ക�ം നിർ�യി�െ�ടാ��
രീതിയിൽ അ�െന�� ഫീസ് ആവശ�െ��ക�ം സമാഹരി�ക�ം െച�ക സർ�കലാശാല�െട
അധികാര�ളി�ം �മതലകളി�ം െപ��.

         വ��് 25(1)(XXii)- ഫീ�ം മ� ചാർ�ക�ം നിർ�യി��തിൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് നിർേ�ശം
നൽ�ക എ�ത് അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� �മതലയാണ്.

         വ��് 23(iii)- സർ�കലാശാല�െട സ����ം ഫ�ക�ം െെകവശം െവ�ക�ം അവ�െട നിയ�ണ�ം
ഭരണ�ം നട�ക എ�ത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� �മതലയാണ്

േമൽ�കാരം വ��കൾ�് വിേധയമായി 13-ാമത് അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� നിർേ�ശം അ�സരി�് 34.20
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�ിൽ 2017-18െല ഫീ�ം, 43.08 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�കാരം
�പീകരി� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ സബ് ക�ി�ി, 2017-18െല ഫീസ് ഘടന തെ� 2018-19�ം �ടരാൻ
നിർേ�ശി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 2018-19െല ഫീ�ം നിലവിൽ വ�.

    സർ�കലാശാല നിയമം 2010- വ��് 2(J) - “േകാേളജ് ”എ�ാൽ െെവദ�ശാ��ി�ം അ�ബ� ശാ��ി�ം
വിദ�ാഭ�ാസം നൽ��, സർ�കലാശാല നട��േതാ സർ�കലാശാല�മായി അഫിലിേയ�് െച�ി��േതാ
ആയ േകരള സം�ാന�് �ിതി െച�� ഒ� �ാപനം എ�ർ�മാ��.’’

    ഇതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട ഫീസ് നിർ�യ ഉ�ര�കളിൽ “Refundable deposit for new college’’ എ��
െകാ�് �ാപന�ി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് എ�ം “Refundable deposit for new course”
എ��െകാ�് േകാ�ി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് എ�മാണ് അർ�മാ��ത്. അതിനാൽ േന�ിംഗ്,
ഫാർമസി, പാരാെമഡി�ൽ വിഭാഗ�ളിൽ “�തിയ േകാേളജ് ” അഥവാ ''�ാപനം’’ അവിെട �ട�� ഓേരാ
�തിയ േകാ�കൾ�ം �േത�കം �േത�കം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാേ����്.

    2018-19 െല ഫീസ് നിർ�യ ഉ�രവ് നം.6296/AC-B/KUHS/2013 തീയതി 11.01.2018, 2017-18 െല ഫീസ്
നിർ�യ ഉ�രവ് നം.6296/AC-B/KUHS/2013 തീയതി 22.09.2016 എ�ിവ �കാരം േന�ിംഗ്, ഫാർമസി,
പാരാെമഡി�ൽ വിഭാഗ�ളിെല റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാേ��ത് താെഴ നൽ��.

േന�ിംഗ് വിഭാഗം (UG & PG)

Refundable Deposit (interest free ) for
new college (payable at the time of
affiliation)

Rs.7.5 lakh

Refundable Deposit (interest free ) for
new course (payable at the time of
affiliation)

(i) Rs.5 lakh per course (UG)

(ii) Rs.3 lakh per course PG

Refundable Deposit (interest free ) for
enhancement of seats (payable at the time

(i) Rs.1 lakh for every 10 seats
and fraction there of (UG)



of affiliation) (ii) Rs.1 lakh for every 2 seats
and fraction there of each
course (PG)

ഫാർമസി വിഭാഗം (UG & PG)

Refundable Deposit (interest free ) for
new college (payable at the time of
affiliation)

Rs.7.5 lakh

Refundable Deposit (interest free ) for
new course (payable at the time of
affiliation)

Rs.5 lakh per course for UG &
Rs.3 lakh for PG

Refundable Deposit (interest free ) for
enhancement of seats (payable at the time
of affiliation)

(i) Rs.1 lakh for every 10 seats
and fraction there of (UG)

(ii) Rs.1 lakh for every 5 seats
and fraction there of each
course (PG)

പാരാെമഡി�ൽ വിഭാഗം (UG & PG)

Refundable Deposit (interest free ) for
new college (payable at the time of
affiliation)

Rs.5 lakh

Refundable Deposit (interest free ) for
new course (payable at the time of
affiliation)

Rs.3 lakh per course for UG &
PG

Refundable Deposit (interest free ) for
enhancement of seats (payable at the time
of affiliation)

(i) Rs.1 lakh for every 10 seats
and fraction there of (UG)

(ii) Rs.1 lakh for every 5 seats
and fraction there of each
course (PG)

    േമൽ ഉ�ര�കൾ �കാരം ഒ� �തിയ േകാേളജ് ആരംഭി�േ�ാൾ '’�തിയ േകാേളജി�ം '’ അവിെട �തിയ
േകാ�കൾ ആരംഭി�േ�ാൾ '’ ഓേരാ �തിയ േകാ�ി�ം ’’ റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാേ����്.
എ�ാൽ അ�ാദമിക് അഫിലിേയഷൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ഈ ഉ�രവിൽ നി�ം വ�തിചലി�െകാ�്,
താെഴ നൽകിയ �കാരം 3 വ�ത�� രീതിയിലാണ് സർ�കലാശാല റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ി
വ��ത്.

1. ഒ� �തിയ േകാേളജ് �ട�ി അവിെട ഒ� േകാ�് മാ�ം ആരംഭി�� സംഗതിയിൽ �തിയ േകാേളജി��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് മാ�ം ഈടാ�ി �തിയ േകാ�ി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ാതിരി��.

2. ഒ� �തിയ േകാേളജ് �ട�ി അവിെട ഒ� േകാ�് മാ�ം ആരംഭി�� സംഗതിയിൽ േകാ�ി�� റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് മാ�ം ഈടാ�ി �തിയ േകാേളജി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ാതിരി��.

3. ഒ� �തിയ േകാേളജ് �ട�ി അവിെട ഒ�ിൽ ��തൽ േകാ�കൾ ആരംഭി�� സംഗതിയിൽ േകാ�കൾ��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് മാ�ം ഈടാ�ി �തിയ േകാേളജി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്



ഈടാ�ാതിരി��.

        ഇ�കാരം സർ�കലാശാല�െട വിവിധ അധികാര നികായ�ളാൽ നിർ�യി�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം
െച�ി�� ഫീസ് നിർ�യ ഉ�ര�കളിൽ '’ അവ��ത‘’ ആേരാപി�െകാ�് 2017-18�ം 2018-19�ം റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ താെഴ നൽ��.

2017-18

ശാഖ
�മ
നം.

�ാപനം േകാ�്
ഈടാ�ിയ
റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�്

ഈടാ
േ��
റീഫ�
ബിൾ
െഡേ�ാ
സി�്

�റവ്
ഈാടാ
�ിയത്

േന�ിംഗ്

1

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ
(SME)പാല

Bsc
Nursing

5,00,000
7,50,000

5,00,000
7,50,000

2

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ
(SME)
ഗാ�ിനഗർ

Bsc
Nursing

5,00,000
7,50,000

5,00,000
7,50,000

3

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ
(SME) െന���ം 

Bsc
Nursing

5,00,000
7,50,000

5,00,000
7,50,000

4

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ
(SME)
��ാ��ളം 

Bsc
Nursing

5,00,000
7,50,000

5,00,000
7,50,000

5

ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ
(SME)
പ�നംതി� 

Bsc
Nursing

5,00,000
7,50,000

5,00,000
7,50,000

6 ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്

Bsc
Nursing

5,00,000 7,50,000

5,00,000

7,50,000



എഡ�േ�ഷൻ
(SME) േകാ�യം 

ഫാർമസി

7

ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസസ്
(RIMSR(CPAS),
����ി

B Pharm

MPharm
(Pharma
ceutics)

5,00,000

3,00,000

7,50,000

5,00,000

3,00,000

7,50,000

8

ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസസ്
(CPAS),
െച�വ�ർ

B Pharm

MPharm
(Pharma
cology)

5,00,000

3,00,000

7,50,000

5,00,000

3,00,000

7,50,000

പാരാ
െമഡി�ൽ 9

േഡാ.േടാണി
�ൾ ഓഫ്
ഒേ�ാെമ�ി

Bsc Opto
metry

5,00,000
5,00,000

3,00,000
3,00,000

10

േകാേളജ്
ഓഫ്
െമഡി�ൽ
ലേബാറ�റി
െടേ�ാളജി

Bsc MLT 5,00,000
5,00,000

3,00,000
3,00,000

11

MOSC
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
അെെലഡ്
െഹൽ�്
സയൻസസ്

MHA

5,00,000

(8 ല�ം �പ
അടവാ�ിെയ�ി�ം
3 ല�ം �പ
excess ആയി
കാണി�ിരി��)

5,00,000

3,00,000
3,00,000

12

േ�ാബൽ
ഇൻ�ി���്
ഓഫ് പ�ിക്
െഹൽ�്

MPH 5,00,000
5,00,000

3,00,000
3,00,000

13

�ൾ ഓഫ്
െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ, 
����ി

Bsc MLT 3,00,000
5,00,000

3,00,000
5,00,000

14

�ൾ ഓഫ്
െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ
മണിമല��്

Bsc
MLT

3,00,000
5,00,000

3,00,000
5,00,000

15 �ൾ ഓഫ്
െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ
ഗാ�ിനഗർ

BPT

Bsc Micro
biology

3,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000



BSC MLT

Bsc MRT

MPH

MHA

MPT Cardio
Respiratory

MPT
Musculo
skeletal &
Sports

MPT
Neurology

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

16

�ൾ
ഓഫ്
െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ,
അ�മാലി

Bsc MLT

BPT

3,00,000

3,00,000

5,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000

ആെക 92,00,000

2018-19

ശാഖ
�മ
നം.

�ാപനം േകാ�്
ഈടാ�ിയ
റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�്

ഈടാേ��
റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�്

�റവ്
ഈടാ�ിയത്

േന�ിംഗ് 1

ഇൻ�ി���്
ഓഫ് േന�ിംഗ്
സയൻസസ് &
റിസർ�്

Bsc
Nursing

7,50,000
5,00,000

7,50,000
5,00,000

ഫാർമസി
2

ലിസി
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി

B Pharm 7,50,000
5,00,000

7,50,000
5,00,000

3
അൽ-അസാർ
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി

B Pharm 7,50,000
5,00,000

7,50,000
5,00,000

4

�ിേവണി
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
ഫാർമസി,
േകേ�രി

B Pharm 7,50,000
5,00,000

7,50,000
5,00,000

5 െവ�് േഫാർ�്
േകാേളജ് ഓഫ്

B Pharm 7,50,000 5,00,000

7,50,000

5,00,000



ഫാർമസി,
േപാേ�ാർ

6
ഹി��ാൻ
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി

B Pharm 7,50,000
5,00,000

7,50,000
5,00,000

പാരാ
െമഡി�ൽ 

7

നാഷണൽ
ഇൻ�ി���്
ഓഫ് �ീ�് &
ഹിയറിങ്
(NISH)

BA SLP

MA SLP

3,00,000

3,00,000

5,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000

8

എ.െക.ജി.േകാ-
ഓ�േറ�ീവ്
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
െഹൽ�്
സയൻസസ്

Bsc MLT

Bsc
Optometry

BPT

3,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000

3,00,000

3,00,000

3,00,000

5,00,000

ആെക 40,00,000

    2017-18ൽ 92 ല�ം �പ�ം 2018-19ൽ 40 ല�ം �പ�ം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ
സർ�കലാശാല�് ലഭിേ����ായി��. (സർ�കലാശാല അ�ാദമിക് വിഭാഗ�ിെ� േന�ിംഗ്, ഫാർമസി,
പാരാെമഡി�ൽ അഫിലിേയഷൻ രജി��കളിൽ നി�ം ലഭ�മായ വിവര�െള അടി�ാനമാ�ി
ത�ാറാ�ിയത് ) റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ 1,32,00,000/-ലഭി�ാതി��ി�� സാഹചര��ിൽ
പലിശയിന�ിൽ സർ�കലാശാല� ന�ം സംഭവി�ക��ായി��്.

II. 2018-19ൽ പാരാെമഡി�ൽ വിഭാഗ�ിൽ അഫിലിേയഷൻ ലഭി� AKG േകാ ഓ�േറ�ീവ് ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഹൽ�് സയൻസസിെ� അഫിലിേയഷൻ ഫയലിൽ 17.09.2018ൽ (സ��് ഫയൽ നം.2018/7577(1) ഖ�ിക 104
ആയി) ഓഫീസ് േനാ�് േരഖെ���ിയിരി��ത് താെഴ നൽ��.

“ There is ambiguity in the fee structure with regard to Institution/Course wise fee. For starting an Institution the
refundable deposit is 5 lakhs where as for a course it is 3 lakhs. Clarity is required for fixing fee when affiliation
granted for first time for an Institution for more than one course at a time or about the fee fixed per course,
whether it is for starting additional courses in an existing institution etc.

Since we had precedence in fixing the fee course wise in a new institution we may follow the same in this case
also. The issue is relevant mainly for paramedical courses only’’.

ഈ നിർേ�ശം 19.09.2018ന് രജി�ാർ അംഗീകരി�ക�ം േമൽ േകാേളജിൽ നി�ം �തിയ േകാ�കൾ��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് മാ�ം ഈടാ�ക�ം െച�ിരി��. ഉ�ര�കളിൽ ‘ambiguity’ ഉെ��്
��ാവി�ക�ം ആയത് തീർ��തിന് നാളി�വെര നടപടികൾ സ�ീകരി�ാതിരി�ക�ം െച�ത്
സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് 2017-18 �ം 2018-19 �ം േന�ിംഗ്, ഫാർമസി, പാരാെമഡി�ൽ എ�ീ
വിഭാഗ�ളിലായി ഈടാ�ിയ/ഈടാേ�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�ിൽ �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ എ� വിവരം
പരിേശാധി�വ��െവ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

    നിലവി�� �ണിേവ�ി�ി ഉ�ര�കൾ സ�ത:��മാെണ�ം (self explanatory) ambiguity ഇ�ാെയ�ം
ഓഡി�് പരിേശാധനയിൽ വ��മായി�� സാഹചര��ിൽ റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ �റവ്
ഈടാ�ിയ �ക സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ��തി�� ഉചിത നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം ഇ�ാര��ി��
�േരാഗതി യഥാസമയം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

ി ി ീ ി



2-8   സ�ാ�ശയ   േകാേളജുകള�െട അഫിലിേയഷൻ - റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് -അവേലാകനം
         േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ാ���് അ��ായം XXI ,385(xvii) �കാരം ഒ� �തിയ
േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷനാ�� അേപ�യിൽ സർ�കലാശാല�് ന�ാൻ ഉേ�ശി�ി�� ഫിനാൻഷ�ൽ
ഗ�ാര�ി�െട വിശദാംശ�ൾ നിർബ�മാണ്. ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ി റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�ായാണ്
സർ�കലാശാല ഈടാ�ി വ��ത്. സർ�കലാശാല �പീ�തമായ� �തൽ 31.03.19 വെര സർ�കലാശാല
ഈടാ�ിയി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് സംബ�ി�് ധാരാളം ന�നതകൾ കാ��.

         �തിയ േകാേള�കൾ , സീ�് വർ�നവ്, �തിയ േകാ�് ആരംഭി�ൽ എ�ിവ�് അടവാ�ിയ റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് �കകൾ വാർഷിക കണ�ിൽ െത�ായി േരഖെ���ിയി��്.

         31.03.19 വെര �തിയ േകാേള�കൾ�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് 8,95,15,000 �പ�ം, �തിയ
േകാ�ി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് 5,82,00,000 �പ�ം സീ�് വർ�നവി�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
1,08,00,000 �പ�മാണ് സർ�കലാശാല ഈടാ�ിയി��ത്. 2018-19 വാർഷിക കണ�ിെനാ�ം
ഹാജരാ�ിയി�� െഷഡ�ൾ - 4.1, 4.2, 4.3 എ�ിവ�ം അഫിലിേയഷൻ രജി��ക�ം പരിേശാധി�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ വിവിധ സ�ാ�യ   േകാേള�കളിൽ നി�ം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്   നാളി�വെര
ഈടാ�ാ��ം ഭാഗികമായി ഈടാ�ാ��ം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�ിൽ ലഭ�മായ �ക അ�ൗ�്
െച�ാ��മായ വിവര�ൾ  താെഴ േചർ��.

1. വാർഷിക കണ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�കൾ

�ീം േകാേളജിെ� േപര് വർഷം േകാ�്

രജി�ർ
�കാരം
അടവാ�ിയ
�ക

െഡ�ൽ
മലബാർ െഡ�ൽ
േകാേളജ്

14-15 7 പിജി േകാ�കൾ
7x5,00,000

35,00,000

പാരാെമഡി�ൽ

അഹല� ഐ േഹാ�ി�ൽ 17-18 പിജി േകാ�് 3,00,000

ലിസിെയ�് േകാേളജ് 14-15 �ജി േകാ�് 5,00,000

അഹല� േകാേളജ് 15-16 �ജി േകാ�് 5,00,000

ആ�േനയ േകാേളജ് 15-16 2 �ജി േകാ�് 5,00,000

എസ് എം ഇ ,അ�മാലി 17-18 2�ജി േകാ�് 5,00,000

ഫാർമസി

എ���ൻ േകാേളജ് 14-15 2പിജി േകാ�്
2x3,00,000

6,00,000

15-16 പിജി േകാ�് 3,00,000

െകവിഎം േകാേളജ് 15-16 പിജി േകാ�് 3,00,000

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, ����ി

17-18
1 �ജി േകാ�്

1പിജി േകാ�്

5,00,000

3,00,000

ന�ിംഗ് െജ ഡി �ി ഇ�ാം
േകാേളജ്

17-18 1�ജി േകാ�് 1,00,000

DM WIMS 14-15 �ജി േകാ�് 7,50,000

MOSC 17-18 �ജി േകാ�് 1,00,000



െസ�് േജാൺസ്
േകാേളജ്

16-17 �ജി േകാ�് 1,00,000

പര�� േകാേളജ് 16-17 �ജി േകാ�് 7,50,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ, േകാ�യം

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ,
പ�നംതി�

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ,
��ാ��ളം

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ,െന���ം

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ, പാല

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ,
ഗാ�ിനഗർ

17-18 �ജി േകാ�് 5,00,000

ആ�ർേ�ദം പ�ജക�രി േകാേളജ് 16-17 പിജി േകാ�് 5,00,000

െമ ഡി�ൽ

േഡാ.േസാമർെവൽ
സിഎസ്ഐ േകാേളജ്

14-15 പിജി േകാ�് 8,00,000

16-17 �ജി േകാ�് 20,00,000

േകരള െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

16-17
എംബിബിഎസ്
(ഫിനാൻഷ�ൽ ഗാര�ി)

50,00,000

ബിലീേവ�് ചർ�്
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

16-17 �ജിേകാ�്                        20,00,000

എസ്.ആർ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

16-17
എംബിബിഎസ്
(ഫിനാൻഷ�ൽ ഗാര�ി)

50,00,000

2. റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ� ഉേ�ശ�ം െത�ായി
േരഖെ���ിയിരി��.

�ീം
േകാേളജിെ�
േപര്

വർഷം ഫീസ് അടവാ�ിയി��ത്
വാർഷിക
കണ�്
�കാരം

െഡ�ൽ

എഡ�െകയർ
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
െഡ�ൽ
സയൻസ്

2014-
15

സീ�് വർ�ന
�തിയ
േകാ�ിന്

എംഇഎസ്
േകാേളജ്

14-15 സീ�് വർ�ന
�തിയ
േകാ�ിന്

മലബാർ
െഡ�ൽ

14-15 സീ�് വർ�ന �തിയ
േകാ�ിന്



േകാേളജ്

പാരാെമഡി�ൽ

െജഡി�ി
ഇ�ാം
േകാേളജ്

13-14 േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്
�തിയ
േകാേളജിന്

ലി�ിൽ
�വർ

േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്
�തിയ
േകാേളജിന്

ഫാർമസി

അൽഷിഫ
േകാേളജ്

13-14 സീ�് വർ�ന
�തിയ
േകാേളജിന്

െന�
േകാേളജ്

12-13 േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്
�തിയ
േകാേളജിന്

നിർ�ല
േകാേളജ്

14-15
േകാ�കൾ
ആരംഭി��തിന്                

�തിയ
േകാേളജിന്

രാജീവ്
ഗാ�ി
ഇൻ�ി���്

14-15 േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്
സീ�്
വർ�ന

െമഡി�ൽ
��ഗിരി

ഇൻ�ി���്
13-14 േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്

�തിയ
േകാേളജിന്

3. റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ാ�/ ഭാ ഗികമായി ഈടാ�ിയതിെ�
വിവര�ൾ
(ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�� അഫിലിേയഷൻ രജി�ർ �കാരം)

�ീം
േകാേളജിെ�
േപര്

വർഷം റിമാർ�്

െഡ�ൽ

േറായൽ 14-15

റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഇന�ിൽ 20,00,000 �പ
ഇനി�ം അടവാ�ാ��തായി
രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്.

�ീ ആ�േനയ
ഇൻ�ി���്

13-14

20,00,000 �പ റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ
അടവാ�ാ��തിൽ 5,00,000
�പ ഇനി�ം
അടവാ�ാ��തായി രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി��്.

��ഗിരി
േകാേളജ്

13-14

14-15

30,00,000 (13-14)

20,00,000 (14-15)

MDS േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് േമൽ
�കാരം അടവാ�ാ��്.

�ീ ശ�ര 13-14 സീ�് വർ�നവിന് 10,00,000
�പ�ം 5 �തിയ േകാ�കൾ�്
50,00,000 �പ�ം റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�ായി ഡിമാ�്



േരഖെ���ിയി��്.
ഈടാ�ിയി�ി�.

ക�ർ െഡ�ൽ
േകാേളജ്

13-14
7 േകാ�കൾ�് 70,00,000 �പ
ഡിമാ�് െച�ി��്. എ�ാൽ
ഈടാ�ിയി�ി�.

14-15
10,00,000 �പ ഡിമാ�്
െച�ി��്. എ�ാൽ
ഈടാ�ിയി�ി�.

െക.എം.സി.ടി. 13-14
8േകാ�കൾ�് 80,00,000 �പ
ഡിമാ�് െച�ി��്. എ�ാൽ
ഈടാ�ിയി�ി�.                        

മാർ ബേസലിയസ് 14-15
10,00,000 �പ ഡിമാ�്
െച�ി��്. എ�ാൽ
ഈടാ�ിയി�ി�.

പാരാമഡി�ൽ
േഡാ.
േസാമർെവൽ
സിഎസ്ഐ

12-13
5,00,000 ഡിമാ�് െച�ി�ി�.
ഈടാ�ിയി�ി�.

ഫാർമസി

േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി , ക�ർ

14-15

�തിയ േകാ�്
ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

േദവകിയ�
െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ്

14-15

�തിയ േകാ�്
ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

െനഹ്� േകാേളജ് 12-13      ,,

�ീ ��
േകാേളജ്

12-13             ,,

െസ�് േജാസഫ്
േകാേളജ്

12-
13        

         ,,

െസ�് െജയിംസ്
േകാേളജ്

12-13              ,,

മൗ�് സിേയാൺ
േകാേളജ്

14-15                 ,,

േജാ.േജാസഫ്
മാർേ�ാമാ
േകാേളജ്

15-16          ,,

െകഎംസിടി 15-16          ,,

എലിംസ്
േകാേളജ്

16-17          ,,

െസ�് േജാൺസ് 16-17          ,,



�കാംബിക
േകാേളജ്

16-17          ,,

നിർമല േകാേളജ് 16-17          ,,

DM WIMS 16-17          ,,

ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്

17-18          ,,

ആ�ർേ�ദം

െകഎംസിടി

ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്

11-12
സീ�് വർ�നവി��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

പറ�ിനി�ടവ്
ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്

13-14
�തിയ േകാ�കൾ��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

ശാ�ിഗിരി

ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്

13-14
സീ�് വർ�നവി��
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

വി� ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്

18-19              ,,

െമഡി�ൽ അമല ഇൻ�ി���് 13-14              ,,

േഡാ.േസാമർെവൽ
സിഎസ്ഐ
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

13-14

2 MS േകാ�കൾ�് സീ�്
വർ�നവി�ളള റീഫ�ബിൾ
െഡേ�ാസി�ം

2 MD േകാ�കൾ�് �തിയ േകാ�്
ആരംഭി��തി�ളള

റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�ം
ഈടാ�ിയി�ി�.

�ബിലി മിഷൻ
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

12-13

9 �തിയ േകാ�കൾ
ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

ക�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

13-14

11 �തിയ േകാ�കൾ
ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

എംഇഎസ്
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

11-12

8 �തിയ േകാ�കൾ
ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

13-14 �തിയ േകാ�്
ആരംഭി��തി�ളള



റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

��ഗിരി

ഇൻ�ി���്

11-12
േകാ�കൾ ആരംഭി��തി�ളള
റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
ഈടാ�ിയി�ി�.

12-13          ,,

13-14          ,,

4. മ�് ന�നതകൾ

1. റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ േകാേള�കൾ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക �ടി�ികയായി
േരഖെ���ിയി�ി�. േകസ് നിലനി��തിനാൽ പല േകാേള�ക�ം   റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്
അടവാ�ാ�തായാണ് രജി��കളിൽ േരഖെ���ിയിരി��ത്. േകാടതി വ�വഹാര നടപടികൾ
�ർ�ിയാ���വെര ബ�െ�� �ാപനം അടവാ�ാൻ ബാധ��മായ റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�്  ഡിമാ�്
ആയി കാണി�ക�ം �ടർ�് വ�വഹാര നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ിയതി� േശഷം റിമാർ�് ത�ാറാ�ി
ഈടാേ��/ഈടാ�ിയ �ക റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് ആയി േരഖെ����തി��� തട�െമ�ാെണ�്
സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി�ി�. േകസ് നടപടികൾ�േശഷം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് േകാേള�കൾ
അടവാ�ിയതാേയാ, ഒഴിവാ�ിയതാേയാ ഉ� േരഖെ���ൽ രജി��കളിൽ ഇ�. െത�ായി കണ�ാ�കേയാ,
െഡേ�ാസി�കൾ വാ�ാതിരി�കേയാ െച�� സാഹചര��ിൽ ആയതിൻേമൽ സർ�കലാശാല
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ഇ�മായി ബ�െ�� േക�ക�െട വിവര�ൾ
ആവശ�െ��െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി ( ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 35/18-19 തി�തി. 13.11.2019) ന�ിെയ�ി�ം
വിവര�ൾ സർ�കലാശാല ന�ിയി�ി�.

2. 2011-12 വാർഷിക കണ�് �കാരം 31.03.2012 വെര പാരാെമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നി�ം 40,00,000
�പ�ം ന�ിംഗ് േകാേള�കളിൽ നി�ം 1,20,00,000 �പ�ം റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�ായി വാ�ിയി��്.
എ�ാൽ   ഈ �കകൾ ഏത് േകാേള�കൾ അടവാ�ിയതാെണ��തിെ� േരഖെ����കൾ ബ�െ��
അഫിലിേയഷൻ രജി��കളിൽ ഇ�. ന�ിംഗ് വിഭാഗ�ിെല അഫിലിേയഷൻ രജി�റിൽ 14-15 �തൽ��
വിശദാംശ�ൾ മാ�മാ��ത്.

സ�ാ�യ െമ ഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നി�ം ഈടാ�� റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് �ക �ാപന�ിെ�
�വർ�നം അവസാനി�ി�� സമയ�് സർവകലാശാല തിരിെക നൽേക�തായതിനാൽ യഥാർ�
ശീർഷക�ിൽ �ത�മായി അ�ൗ�് െച�െ�േട�ത് അത�ാവശ�മാണ്.

അപാകതകൾ പരിഹരി�് വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

2-9   െമഡി�ൽ േകാേളജുകൾ�് MCI അംഗീകാരമില�ാെത
അഫിലിേയഷൻ അനുവദി��
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 66/18-19 തി�തി 03.01.2020

     സർ�കലാശാല നിയമം 2010 നിയമം 6 (ix)   അ�സരി�് നിയമപരമായ നിബ�നകൾ��സരി�്
ത ൃ�ികരമായവ�് അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�ാ�ം അ�ാ�പ�ം അഫിലിേയഷൻ പിൻവലി�ാ�ം
സർ�കലാശാല�് അധികാര��്. േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ I 2(J) �കാരം
െമഡി�ൽ േകാേളജ് എ�ാൽ ഇ��ൻ െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ (MCI) അംഗീകരി� ആ�നിക ൈവദ�ശാ�
പഠന�ിനായി നിർ�ി�� ഒ� േകാേളജ് എ�ാണർ�മാ��ത്. എ�ാൽ ഇ��ൻ െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ
അംഗീകാരം ���ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ� �ാപന�ൾ�ം േ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി ന�ിയതായി കാ��.

�മ �ാപനം                ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം                



നം

1
�ീ ഉ�ാടം തി��ാൾ
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം            

07/07/2018 െല 47.32 – 3 മാസ�ി��ിൽ
ന�നതകൾ പരിഹരി�ണെമ� നിബ�നേയാെട
Conditional Continuation of provisional Affiliation
അ�വദി�ാൻ
തീ�മാനി�.                                    

31/12/2018 െല 50.11 - MCI അംഗീകാരം
���ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ��� വേര�ം
Conditional Continuation of provisional Affiliation
അ�വദി�ാ�ം വിദ�ാർ�ികെള താത് �ാലിക
രജിേ�ഷൻ ന��തി�ം തീ�മാനി�.

01/03/2019 െല 51.42 – േകാേളജ് �ിൻസി�ാളിെ�
"Undertaking” െ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�ാർ�ി
ക�െട രജിേ�ഷൻ അംഗീകരി�ാ�ം 2019-20
വർഷെ� അ�ിഷൻ നടപടികൾ� �ൻപായി MCI
അംഗീകാരം ���ിയതിെ� േരഖകൾ
ഹാജരാേ��താെണ��� നിർേ�ശ�ിൻേമ�ം
Conditional Continuation of provisional Affiliation
അ�വദി�.

2
ക�ണ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

31/12/2018 െല 50.11 - MCI അംഗീകാരം
���ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ��� വേര�ം
Conditional Continuation of provisional Affiliation
അ�വദി�ാ�ം വിദ�ാർ�ികെള താത് �ാലിക
രജിേ�ഷൻ ന��തി�ം തീ�മാനി�.

01/03/2019 െല 51.42 – േകാേളജ്

�ിൻസി�ാളിെ� "Undertaking” െ� അടി�ാന
�ിൽ വിദ�ാർ�ിക�െട രജിേ�ഷൻ
അംഗീകരി�ാ�ം 2019-20 വർഷെ� അ�ിഷൻ
നടപടികൾ��ൻപായി MCI അംഗീകാരം
���ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാേ��താ
െണ��� നിർേ�ശ�ിൻേമ�ം Conditional
Continuation of provisional Affiliation അ�വദി�.

3
ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, എറണാ�ളം

07/07/2018 െല 47.14 - Conditional Continuation of
provisional Affiliation അ�വദി�.

01/03/2019 െല 51.42 – 2014-15 �തൽ�് MCI
അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ േകരള
ൈഹേ�ാടതി�െട 38889/2018, 31.01.2019 �കാരം
MD General medicine ൽ വിദ�ാർ�ികെള
�േവശി�ി��െത�് ഉ�രവായി��്. എ�ാൽ
2018-19 വർഷം അ �ിഷൻ അ�വദി�ി��്.

         േമൽ േകാേള�കൾ�് 2018-19 വർഷം MCI അംഗീകാരം ���ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ാെത
"വിദ�ാർ�ിക�െട അ�ിഷൻ സംബ�ി� �ർ� ഉ�രവാദിത�ം, ഇ� �ലം വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഉ�ാേയ�ാ�� ന��ൾ ഉൾെ�െട േകാേളജിനായിരി�ം" എ� നിബ�ന�് വിേധയമായി അഫിലിേയഷൻ



ന�കയാ��ായി��ത്. (ജി.സി. തീ�മാനം 55.37).
േമൽ േകാേള�കൾ നാളി�വെര�ം MCI അംഗീകാരം ���ിയതിെ� േരഖകൾ സർ�കലാശാലയിൽ
ഹാജരാ�ിയി�ി�ാെയ�ം േകാേള�ക�െട അഭ�ർ�ന പരിഗണി�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി�കയാ��ായെത�ം ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ന�ിയി��്. െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ായി MCI അംഗീകാര േരഖകൾ ഹാജരാ��െ��് സർ�കലാശാല
ഉറ�ാേ��താണ്.

2-10   ഇ�േറണൽ എ�സാമിനർമാരുെട കുറ� അഫിലിേയഷൻ
�പ�കിയയിൽ പരിഗണി�ു�ില�
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 33/18-19 തി�തി. 12.11.2019

                    ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് വ�േ�ാൾ സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�ൾ (Penalty for
shortage of internal examiner) 28ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ നി�യി�ി��്. 37ാമത്
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ (37.23) തകരാ�കൾ പരിഹരി��തിേന�ാൾ പിഴ അട��താണ്
േകാേള�കൾ�് ഇേ�ാൾ ലാഭകരെമ�ത് കെ��ക�ം സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാനട�ി�മായി
സഹകരി�ാ�ത് ഗൗരവമായി കാ�ക�ം ബ�െ�� േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷൻ ��ിയ�മായി
ബ�െ���ക�ം േവണെമ�ത് പരാമർശി�ക�ം െച�ി��്. �ടാെത അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��്
േകാേള�കളിൽ നട�� ഇൻെ���കളിൽ എ�ാമിനർമാ�െട ലി�് �ാപന�ൾ സർ�കലാശാല�്
നേ���മാണ്. എ�ാൽ ��ിനി ക�ി�ി ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് സംബ�ി� വിവര�ൾ
േശഖരി�കേയാ അഫിലിേയഷൻ ��ിയയിൽ പരിഗണി�കേയാ െച��ി�. ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ
േചർ��.

1. 2018-19 വർഷം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന�ിയ അ�ീസിയ െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി�ാ�� ഇൻെ��ൻ 24/2/2018 �ം ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൻേമൽ ��ിനി 10/04/2018 �ം
നട�ിയി��്. ��ത ഇൻെ��നിൽ ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ്, ഐ.പി �റവ് എ�ിവ കെ��ിയതിനാ�ം
കഴി� 3 ഇൻെ���കളി�ം േമൽ അപാകത ആവർ�ി�ി��തിനാ�ം അപാകതകൾ
േ�ാഡീകരി�െകാ�് 45ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അവതരി�ി�ക�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നിരസി��തി�ം (45.26) േഷാേകാസ് നടപടി സ�ീകരി��തി�ം തീ�മാനി�. േഷാേകാസ് േനാ�ീസി�
ന�ിയ മ�പടി�െട അടി�ാന�ിൽ 29.06.2018 ന് റീ ഇൻെ���ം 03/07/2018 ന് ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�ിൻേമൽ ��ിനി�ം 07/07/2018െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 47.32 തീ�മാന �കാരം അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി അ�വദി�ക�ം െച�ി��്.

        സർ�കലാശാല ഫിനാൻസ് സ��് �കാരം 14/05/2018 , 11/02/2019 എ�ീ തി�തികളിെല ഡിഡികൾ
�കാരം ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് വ�തി�� (penalty for shortage of internal examiner) പിഴ േമൽ
േകാേളജിൽ നി�ം സർ�കലാശാല ഈടാ�ിയി��്.

2. �ീ ഉ�ാടം തി��ാൾ െമഡി�ൽ േകാേളജിന് 2017-18 വർഷേ��� ഇൻെ��നിൽ ഫാ�ൽ�ിക�െട
�റവ് കെ��ിയതിനാൽ Conditional Continuation of provisional Affiliation ആണ് അ�വദി�ി��ത്. 2018-19
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� ഇൻെ��ൻ 28/05/2018 �ം ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൻേമൽ ��ിനി
03/07/2018 �ം നട�ിയി��്. ��ത ഇൻെ��നി�ം ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ് കെ��ിയതിനാൽ
േകാേളജിൽ നി�� " Undertaking” െ� അടി�ാന�ി�ം െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട "Renewal
recognition " 2019-20 അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ ആരംഭി��തി� �ൻപായി സർ�കലാശാല�്
സമർ�ി�ക എ�തിെ� അടി�ാന�ി�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന�ി. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
തീ�മാനം നം. 51.42 തി�തി 01.03.2019.

             സർ�കലാശാല ഫിനാൻസ് സ��് �കാരം 18.08.2018, 30.01.2019 എ�ീ തി�തികളിെല ഡിഡികൾ
�കാരം ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് വ�തി�� (penalty for shortage of internal examiner) പിഴ േമൽ
േകാേളജിൽ നി�ം സർ�കലാശാല ഈടാ�ിയി��്.



3. �ീ നാരായണ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്- 2017-18 വർഷം വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ
ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ് വ�തിനാൽ Conditional continuation of provisional Affiliation ആണ് അ�വദി�ി��ത്.
2018-19 വർഷേ��് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� ഇൻെ��ൻ 10/04//2018 �ം ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�ിൻേമൽ ��ിനി 14/05//2018 �ം നട�ിയി��്. ��ത ഇൻെ��നിൽ ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ്,
�ിനി�ൽ െമ�ിരിയൽ സംബ�ി� �റവ് എ�ിവ കെ��ിയതിനാൽ േകാേളജിൽ നി�� കം�യൻസ്
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 07/07/2018 െല 51.42 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന �കാരം
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന�ി.

                 സർ�കലാശാല ഫിനാൻസ് സ��് �കാരം 03.09.2018, 05.11.2018,28.01.2019 എ�ീ തി�തികളിെല
ഡിഡികൾ �കാരം ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് വ�തി�� (penalty for shortage of internal examiner)
പിഴ േമൽ േകാേളജിൽ നി�ം സർ�കലാശാല ഈടാ�ിയി��്. പരീ�ാമാന�ൽ ചാപ്�ർ II “Conduct Of
Examinations” E-5 �കാരം എ�ാ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിേല�ം േയാഗ�ത�� എ�ാമിനർമാ�െട
വിവര�ൾ പരീ�ാ നട�ി�ിനായി സർ�കലാശാലാ െവബ്േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െചേ��താണ്.
േയാഗ�ത�� ഫാ�ൽ�ിക�െട വിവര�ൾ ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�് േ�ാ�ാം �േഖന സർ�കലാശാല
േശഖരി���്.നാളി�വെര ആയത് �ർ�ിയാ�ിയി�ി�. ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ്
പരിഹരി��തിന് സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ം ശ�മായ നടപടികൾ ഉ�ാേവ�താണ്. ��ിനി
ക�ി�ിയിൽ ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് സംബ�ി� വിവര�ൾ േശഖരി�ക�ം അഫിലിേയഷൻ
��ിയയിൽ ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ക�ം െച�ാ��താണ്.

2-11   പാരാെമഡി�ൽ േകാ�� (Bsc MLT) - അഫിലിേയ��
േകാേളജുകളിൽ അവശ�ം േവ� സൗകര��ൾ ഉെ��്
ഉറ�ാ�ാെത അഫിലിേയഷൻ ന�കു�ു
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.60/18-19 ത◌ീയതി 30.12.2019
അഫിലിേയഷൻ അ�വദി���മായി ബ�െ�� സർ�കലാശാല�െട �മതലകൾ താെഴ േചർ��.

സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 6 (XX) �കാരം അഫിലിേയഷൻ/അഫിലിേയഷൻ �ടർ�
അ�വദി��തിന് അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട അ�ാഡമിക് �കടനം നിരീ�ി�ക വിലയി��ക

സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 23 (V) �കാരം നിയമ�ി�ം �ാ���ി�ം വ�വ� െച� �കാരം
അഫിലിേയഷൻ നിബ�നകൾ�ം വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി െമഡി�ൽ �ാപന�െള
അഫിലിേയ�് െച�ക

സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 23 (XVI) �കാരം അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട/അ�ബ�
�ാപന��െട അ�ാഡമിക് മാനദ��ൾ, േസവന നിലവാരം എ�ിവ പരിപാലി��തി��
നടപടികൾ  സ�ീകരി�ക .

സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 5 (iii) �കാരം അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട�ം �ാപന��േട�ം
അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഉറ�വ��ക എ�ത് സർ�കലാശാല�െട ല��മാണ്.

അവശ�ം േവ� സൗകര��ൾ േകാേള�കളിൽ ഉേ�ാെയ� പരിേശാധന നട��തി�� െ�ാേഫാർമയാണ്
സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഇ� �കാരം ഏ��ം ���ിയ േതാതി�� പരിശീലന സൗകര��ൾ,
അധ�ാപകർ, അടി�ാന സൗകര��ൾ, ലാബ്, ൈല�റി �ട�ിയവ പരിേശാധി�െ����്. എ�ാൽ
േകാേള�കളിൽ അഫിലിേയഷ� �േ�ാടിയായി നട�� പരിേശാധന �കാരേമാ ഇേത �ടർ�്
സർ�കലാശാല�െട മ�് അഫിലിേയഷൻ നടപടി �മ�ൾ �ലേമാ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ ഏ��ം
�റ� നിലവാരം പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാൻ സർ�കലാശാല�് സാധി��ി� എ�്
പരിേശാധനയിൽ കാ��.

     2018 വർഷം 29 േകാേള �കൾ�് Bsc MLT േകാ�് നട��തിനായി അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
ന�ിയി��്. ഇവ�െട അഫിലിേയഷൻ �ടർ� പരിേശാധനയിൽ Bsc MLT േകാ�് അ�വദി�ി�� എ�ാ



േകാേള�കളി�ം വിവിധ തര�ി�� അപാകതകൾ റിേ�ാർ�് െച�െ��ക�ം േകാേള�കൾ ന�� "Compliance
Report” െ� അടി�ാന�ിൽ അ�മതി ന�ക�ം െച�ി��വയാണ്. മാ�മ� േകാേള�കൾെ��ാം തെ� �ൻ
വർഷ�ളി�ം ഇേത ന�നതകൾ റിേ�ാർ�് െച�െ��വ�മാണ്.

ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

�ാപനം

2017-18
ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�ിൽ
��ി�ാണി�
�റ�കൾ

അഫിലിേയഷൻ
അ�മതി
ന��തിന്
ഏർെ���ിയ
നിബ�ന

18-19
ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�ിൽ
��ി�ാണി�
�റ�കൾ

അഫിലിേയഷൻ
അ�മതി
ന��തിന്
ഏർെ���ിയ
നിബ�ന/
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
തീ�മാനം

1
KVM Institute of
Paramedical
Sciences, Cherthala

Clinical lab and
students lab in
the college will
be modified as
per KUHS
norms. It is
also
recommended
to direct the
college to
submit a
detailed report
regarding the
posting
schedule of
practical and
theory classes
and clinical lab
postings.

Rectify before
the next
inspection

Students lab:
Insufficient space
Clinical lab
material
Faculty:Deficiency
of cadre post of
Professors and
Associate
Professor
College Council :
List and minutes
not submitted
Deficiency in
Previous report
has not been
rectified.

Rectify before
the next
inspection

GC 47.21(B)

2 Presentation Centre
of Allied Sciences,
Ernakulam

No own parent
hospital.
clinical lab
postings for 10
students are
provided at a
time, but, there
are 30x2=60
students in the
third year and
fourth year. So
the institute is
directed to
submit the

,, Infrastructure:

Students Lab,

Equipments
shortage,

No internet
facility in library,

Clinical lab and
Material,

No own hospital.

Students
facilities:

Rectify before
the next
inspection

GC 48.37



details
regarding the
clinical lab
postings of the
remaining 50
students.

Toilet facilities
are not available.
Faculty,

Lab Technicians

College council:

List and minutes
are not
submitted.

Practical training
is insufficient.

Qualified person
should be
appointed as
principal before
next inspection.

3
MES Institute of
Paramedical
Sciences

Infrastructure

equipments

library

No cader post
as per KUHS
norms

,,

Faculties:
Number
of faculties are
adequate, but
there are no
cadre post of
Professor and
Associate
Professor.

College council:
List not given.

Rectify before
the next
inspection

GC 47.21(B)

4 Mother College Of
Paramedical
Sciences, Thrissur

No faculties as
per KUHS
norms in the
three
categories
(Professors,
Asso.
Professors
and Asst.
Professors )

,, Equipments,

Library-Shortage
of 280 books.

Clinical lab
material,

Lab Technician,

Students
facilities,

Faculty:

Shortage of one
Associate
Professor in
Pathology

College Council:

Produce original
invoice of the
library books
and eqiupments

within one
month

GC 47.21(B)



List and minutes
not submitted.

5

Moulana Institute of
Paramedical
Sciences,
Malappuram

clinical lab

infrastructure

non teaching
staff

,,

clinical lab,

College Council:

List and minutes
not submitted.

Faculty,

students facility

GC 47.21(A)

6
Holy Cross College
of Allied Health
Sciences, Kollam

Faculties

Appoint faculties
within 3 months,
conditional
COPA
(G C 40.12)

Shortage of
equipments

College Council:

List and minutes
not submitted.

GC 47.21(A)

7
Westfort Institute of
Paramedical
Sciences, Thrissur

faculty

Students Lab

Non teaching
staff

equipments

Rectify before
the next
inspection

Faculty ,

equipment,

College Council:

List and minutes
not submitted.

GC 47.21(B)

8

ST. Gregorios
College of Health
Sciences,
Pathanamthitta

Students Lab

faculty

infrastructure

previous
deficiency not
rectified

Rectify before
the next
inspection

clinical Lab,

faculty,

infrastructure

Rectify before
the next
inspection

GC 47.21(B)

9

MIMS College of
Allied Health
Sciences,
Malappuram

Students Lab

faculty

infrastructure

equipments

Purchase of
microscope and
books within
two months,

Conditional
COPA

College Council:

List and minutes
not submitted,

Equipments.

GC 47.21(B)

10
SME,
Puthuppally,Kottayam

No inspection

Conditional
Affiliation
granted based
on GC 39.10,
minimum
standards as
per KUHS norms
shall be met
with in one year.

Infrastructure :

Students lab

library,

Faculty,

Non teaching
staff

Rectify all the
deficencies
within two
months GC
48.40



11 SME,
Manimalakkunnu,
Ernakulam

No inspection ,, Infrastructure :

Students lab,

library,

Faculty,

Non teaching
staff

Equipments,

No own hospital

,,

12
LISIEUX College of
Paramedical
Sciences,Ernakulam

Lab technician
Conditional
COPA

Faculties ,

Non teaching
staff

Rectify before
the next
inspection

GC 47.21(B)

                         ഇ�ര�ിൽ വർഷാവർഷം നട�� ഇൻെ���കളിൽ �റ�കൾ കെ��ക�ം അവ
പരിഹരി�താ�� േകാേള�ക�െട “Compliance Reoprt” െ� അടി�ാന�ിൽ   അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി�ക�ം െച��. പരിഹരി�ാ�വ െതാ��� വർഷെ� പരിേശാധന�് �ൻപായി
പരിഹരിേ��താെണ� നിബ�നേയാെടയാണിത് അ�വദി��ത്. എ�ാൽ �ടർ�� വർഷ�ളി�ം േമൽ
അപാകതകൾ പരിഹരി�ാെത അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി�വ��.

         അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന് കാലപരിധി നി�യി� െകാ�ാണ് പല േകാേള�കൾ�ം
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി അ�വദി��ത്. എ�ാൽ നി�യി� കാലപരിധി�കം േകാേള�കൾ �റ�കൾ
പരിഹരി�കേയാ സർ�കലാശാല പരിേശാധി�കേയാ െച��ി�.

         സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ XXI (392)- “ If Provisional Affiliation granted for a fixed period, the
length of the period and the conditions to be fulfilled by the college before the expiry of the period shall be
specified in the order of the GC granting the affiliation. If the conditions are not fulfilled by the end of the period
fixed, the affiliation shall cease automatically. If the conditions are fulfilled , GC shall have the power to confirm
the affiliation at the end of the period”
         േമൽ �കാര�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. അവശ�ം േവ� സൗകര��ൾ േപാ�ം
ഏർെ���ിയി�ി�ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര സർ�കലാശാലാ നിയമം അ�ശാസി�� രീതിയിൽ �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത " പരിഹാര റിേ�ാർ�" കളിൻേമൽ     അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി��. 

േമൽ സാഹചര�ം വ��മാേ��� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് േകാേള�കൾ സമർ�ി��
"Compliance Report” ��ിനി ക�ി�ി�ം ,ക�ി�ി�െട �പാർശ �കാരം ഗേവണിംഗ് കൗൺസി�ം വിശദമായി
പരിേശാധി�ാണ് �ടർ അഫിലിേയഷൻ അ�വദി��ത് എ�ാണ് മ�പടി ന�ിയി��ത്. ഈ വിധ�ിൽ
തെ�യാണ് സർ�കലാശാല വർഷ�ളായി അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി� വ��ത്. പാരാെമഡി�ൽ
േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ ��ിയയിൽ മ�് �ീ�ക�േടെത� േപാെല "Apex Council” പരിേശാധന
ഇ�ാ�തിനാൽ േകാേള�കളിൽ അത�ാവശ� സൗകര��ൾ സ�ീകരി�ി�െ��് സർ�കലാശാല
ഉറ�ാേ���ം അ�ാ� പ�ം സർ�കലാശാല നിയമ�കാര�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3-1   സർ�ാർ �ഗാ�റായി 5 േകാടി രൂപ ലഭി�ി��ം
സർ�കലാശാലയുെട Office Automation പ�തി



പൂർ�ിയായി�ില�
ഫയൽ നം. 5127/PURCHASE/KUHS/2012

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 65/18-19 തീയതി 3.1.2020

            സർ�കലാശാല�െട Office Automation േസാ�് െവയറാണ് "സ��് ". ഭരണപരം, അ�ാദമികം,
ധനകാര�ം, ആശയവിനിമയം �ട�ിയ വിവിധ േമഖലകളിെല ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ ഈ േസാ�് െവയർ
�േഖനയാണ് നിർ�ഹി�് വ��ത്. എ�ാൽ അ�ൗ�ിംഗ്, സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കൾ ത�ി��
ഏേകാപനം, �ാപന��േട�ം േകാ�ക�േട�ം ഫീ�ക�േട�ം വിവരം, ലഭ�മാേക� വ�മാനം എ�ിവ
സംബ�ി�് േസാ�് െവയറി�െട നട�� �വർ�ന�ൾ ഇേ�ാ�ം �ർ�തയി�ാ�താണ്. ഇ�മായി
ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വ��മാ�� വിവരം �വെട േചർ��.

    സർ�കലാശാല�െട Automation പ�തി�ായി സർ�ാരിൽ നി�ം 5 േകാടി �പ�െട �ാ�്
GO(Rt)No.1130/2012/H&FWD തീയതി 29.3.2012 ഉ�ര� �കാരം 2210-05-001-93(plan) ശീർഷക�ിൽ
ലഭി�ി��. “Establishment of IT Infra structure for Implementing Technology Enhanced Learning’’ എ� ഈ
പ�തി�ാ�� Total Estimated Project Cost 501.50 ല�ം �പയാണ്. ഇതിൽ " Office Automation’’ എ�
ഇന�ി� മാ�ം 90 ല�ം �പ സർ�കലാശാല വകയി��ിയി��.

    Office Automation (Campus Suite Software ) നായി ₹63,49,000/-െചല� വ�� NIC�െട Project Proposal ന്
(NIC/KLSC/TSRDC/Campus Suite/75/12 Dated 24.8.2012) 20.09.2012െല 4400/IT/2010/KUHS ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം സർ�കലാശാല ഭരണാ�മതി�ം നൽകി. NIC �െട ഒ� ഉൽ��മായ ‘കാ�സ് സ��് ’ പാേ�ജ്
അ�േയാജ�മായ രീതിയി�� മാ��േളാെട�ം ആവശ�മായി വ�� �തിയ െമാഡ��കൾ ത�ാറാ�ി�ം
നട�ാ�ാനാണ് സർ�കലാശാല ഉേ�ശി�ി��ത്. ഈ െ�ാജ�് െ�ാേ�ാസലിൽ പറ�ിരി�� cost
estimation െ� സം�ി�ം താെഴ േചർ��.

�മ നം. ഇനം �ക₹

1. Man power support cost 1824000

2. Facilitation charges for 1 year 500000

3. Hardware & software 3725000

4. Documentation 100000

5. Testing&Security Auditing 200000

ആെക 6349000

    സർ�കലാശാല�െട എ�ാ �വർ�ന��ം “Automate" െച�� രീതിയിൽ സമ�മായ ഒ� അ�ിേ�ഷൻ
േസാ�് െവയറായാണ് "സ��് േസാ�് െവയർ" വിഭാവനം െച�ി��ത്. LAPP മാ�കയി�� Architecture
അടി�ാനെ���ി �ർ�മാ�ം open source development സാധ�മാ�� രീതിയിലാണ് സ��് േസാ�് െവയർ
NIC വികസി�ിേ��ിയി��ത്.

ര�് ഘ�(Phase)�ളായി�ാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ിയിരി��ത്. ഇതിനായി NIC �് നൽകിയ �ക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഘ�ം 1 ഘ�ം 2

Final settlement Lr
no/date of NIC

S120842/GEN/KL/763
dt.14.09.2015

S131787 MPKL/1578
dt.7.1.2016

നൽകിയ �ക 3024000 1845661

ആെക െചലവ് 2465609 1826583

തിരിെക ലഭിേ�� 558391 19078



�ക

NIC യിൽ നി�ം തിരിെക ലഭിേ�� 577469 �പയിൽ(558391+19078) 5.11.2016 ൽ 19078 �പ�ം 16.12.16 ൽ
558103 �പ�ം അട�ം 577181 �പ തിരിെക ലഭി�ി��്.

    NIC �െട െ�ാജ�് േകാഓർഡിേന�ർ/DIO �് നൽകിയ സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട 22.2.2016 െല
5127/PURCHASE/KUHS/2012 എ� ന�ർ ക�ിൽ 28 െമാ ഡ��കൾ ��ികരമായി �ർ�ിയാ�ിയാ�ാെത
െ�ാജ�് �ർ�ിയായതായി NIC �് ഏകപ�ീയമായി �ഖ�ാപി�ാൻ കഴിയിെ��ം അതിനാൽ
സർ�കലാശാല നിർേ�ശി� മാ��ൾ അടിയ�ിരമായി നിർ�ഹി�ണെമ�ം ആവശ�െ��ി��്. പി�ീട്
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

ഈ സ�ർഭ�ിൽ, േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ NIC �െട Campus Suite Software നട�ിൽ
വ��ിയ�മായി ബ�െ�� ന�നതകൾ താെഴ േചർ��.

1. NIC�െട Project Proposalൽ നൽകിയ '’ User Requirment Specification’’(URS) �കാര�� െമാഡ��കൾ എ�ാം
തെ� KUHSെ� ആവശ��ൾ�് ഉപ��മാേണാ എ�് പരിേശാധി�് ഉറ� വ��ിയി�ാേണാ പ�തി
നട�ിലാ�ിയത് എ�തിന് വ��തയി�.  NIC, “േസാ�് െവയർ റിക�യർെമ�് െ�സിഫിേ�ഷൻ”(SRS)
ത�ാറാ�ിയതാേയാ സർ�കലാശാല�െട അംഗീകാരം വാ�ിയതാേയാ ഫയലിൽ നി�ം വ��മ�.

2. �ാ�് അ�വദി�് െകാ�� സർ�ാർ ഉ�രവ് നം.G.O.(Rt)No.1130/2012/H&FWD dated 29.03.2012ൽ '’Service
Level Agreement’’(SLA) ആവശ�മാെണ�് വ��മാ���്. എ�ാൽ NIC �മായി സർ�ീസ് െലവൽ കരാറിേലാ
MOU േലാ സർ�കലാശാല ഏർെ��ി�ി�. MOU/SLA ഒഴിവാ��തിന് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ��ം
സർ�ാരിെ��ം അ�മതി ലഭി�ി�ി�. 

3. നിർ�ഹണ�ിെ� 1st phase �ം II nd phase �ം വിന�സിേ�� െമാഡ��ക�െട എ�ം �ത�മായി

നിർ�യി�ി�ി�. NIC �െട 12.12.2013െല െപർേഫാമൻസ് ഇൻേവായ്സിൽ 1st phaseൽ 19 െമാഡ��കൾ നട�ിൽ
വ��ിയതായി േരഖെ���ിയി��്. �ടാെത 11 െമാഡ��കൾ ഇനി നട�ിൽ വ��ാ�െ��ം ആയതിന്
manpower ഇന�ിൽ 18,45,684/-�പ ആവശ��െ��ം േരഖെ���ിയി��. 03.02.2014െല 55/2014/Admn
& Gen/KUHS ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാശാല ഈ �ക അ�വദി�.

    28.12.2013െല 486/2013/Admin&Gen /KUHS ഉ�രവിൽ NIC �െട 12.12.2013െല െപർേഫാമൻസ്
ഇൻേവായ്സിൽ �ർ�ീകരി�തായി േരഖെ���ിയി�� െമാഡ��കൾ സി�ം മാേനജർ പരിേശാധി�്

സാ��െ���ിയതായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇത് സംബ�ി� േരഖകൾ ഫയലി�. 1st Phaseൽ
നട�ിലാ�ി എ� പറ�� എ�ാ െമാഡ��ക�ം �വർ�ന�മമാേണാെയ�് പരിേശാധി�് ഉറ�
വ��ിയാേണാ IInd Phase �ക നൽകിയത് എ�് വ��മ�. IInd Phaseെല എ�ാ െമാഡ��ക�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ��ം പരിേശാധി�് ഉറ� വ��ിയി�ി�.

സർ�കലാശാല�െട project proposal -  Ist phase ൽ നട�ിലാ�ാനായി തിരി�റി� െമാഡ��ക�ം NIC – Ist
phase ൽ നട�ിലാ�ിയതായി അറിയി� െമാഡ��ക�ം താെഴ നൽ��.

�മ
നം

സർ�കലാശാല
ആവശ�െ��
െമാഡ��കൾ

�മ
നം.

NICത�ാറാ�ിയ െമാഡ��കൾ

1 File Management 1
Tapal-Tapal entry, forward, attachment, track,
tapal reports

2
Financial
Accounting

2
Document- Creation, forward, search,
approval

3 Budget 3 File Creation

4 Academic 4 Despatch



Management

5 e-services 5
Audit Log in for file flow, business book,
digital PR, file under me

6 PF-Management 6
Communication management- sms service,
employee forums, downloads, dashboards,
infranet, notices, instant messages

7 Payroll 7
Student Registration and ID card printing,
student log in, allotment of registration
number

8 Salary Bill 8
Synopsis and dissertation online submission,
student-guide-principal-university work flow

9 HR Management 9 Faculty- registration and ID card printing

10
College
Affiliation
Management

10 Digitally signed certifcate

11
Website
Management

11
HR Management-payroll, e.hajer, pay slip on
log in

12
Management
Information
System (MIS)

12 Portal for student, college, KUHS

13
Internal
Messaging
System

13 KUHS Accounting and trial monthly balance

14 Event Calanders 14 KUHS website in CMS-JOOMLA

15 Campus Net 15 KUHS predefined templates.

16 File tracking through SMS, internet, KIOSK

17 Online eligibility certificate module

18
Online migration and cancellation of migration
module

19 Security audit on public access module.

    1st phase �ം II nd phase �ം വിന�സിേ�� െമാഡ��ക�െട എ�െ� സംബ�ി�ം അവയിൽ ഏെതാെ�
വിന�സി�ി�െ��ത് സംബ�ി�ം അവ�െട �വർ�ന�മത സംബ�ി�ം �ത�മായ വിവരം ലഭ�മ�.

ഓഫീസ് ഓേ�ാേമാഷ�മായി ബ�െ��് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ത�ാറാ�ിയ �ാ�സ് റിേ�ാർ�ിൽ (കറ�്
ഫയൽ േപജ് നം. 825ൽ) േരഖെ���ിയിരി��ത് താെഴ നൽ��.

‘’ NIC stated that the software architecture is based on LAPP model which uses full powers of open source
development and any number of new applications can be plugged into the main application backbone
seamlessly’’.

എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട സ��് േസാ�് െവയറിൽ �തിയ ആ�ിേ�ഷ�കൾ ആവശ�ാ�സരണം
��ിേ�ർ�ാൻ നിലവിൽ സാധി��േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് യാെതാ� പരിേശാധന�ം നട�ിയി�ി�.



4. 08.02.2016െല 5127/PURCHASE/KUHS/2012 ന�ർ ക�് �കാരം '’pending works’’ �ർ�ിയാ��തി�ം
�തിയ െമാഡ��കൾ �ാപി��തി�ം NIC േയാട് സർ�കലാശാല ആവശ�െ��ി��്. ഇ�ാര��ിെല
�ടർനടപടികൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

(5) NIC�് സർ�കലാശാല 4869661 �പ (3024000+1845661) യാണ് നൽകിയി��ത്. അതിൽ 577181 �പ
തിരിെക ലഭി�ി��്. NIC �െട െസ�ിൽെമ�് ബി�കളിൽ(S120842/GEN/KL/763 dt.14.09.2015,S131787
MPKL/1224 dt.17.12.2014) ഉൾെ���ിയിരി�� താെഴ പറ�� ഇന�ളിെല െചല�കൾ
അംഗീകരി�ാനാവിെ��് സർ�കലാശാല�െട 22.02.2016െല 5127/PURCHASE/KUHS/2012ന�ർ ക�ി�െട
താെഴ പറ�ം �കാരം NIC െയ അറിയി�ി��്.

“(1) charging Rs.96,472/- towards training is not acceptable as you have made available only copy of the User
Manuals and Quick Reference Guide to the University and not imparted effective training to the selected staff of
the various sections.

(2) As regards charging Facility Management Charges for Rs.91,020/-, your contention that the same has been
incurred for the travel of NIC officials/contract staff during the project implementation period is not acceptable in
view of the fact that this cost was already included in the project cost.

(3) Committed charges of Rs.15,50,000 claimed by you towards anticipated expenditure on manpower work
orders is also not acceptable as the University is not liable to pay any such anticipated expenditure and this was
not indicated by you at any point of time during the agreement stage or during the impelentation stage’’.

എ�ാൽ അനർഹമായി െെക��ിയ �കകൾ NICയിൽ നി�് തിരിെക ലഭി��തി��  �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�.

6. സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട 16.01.2013 െല നം.5127/purchase/KUHS/2012 �കാരം M/s െകൽേ�ാൺ എ�
�ാപനെ� ഓഫീസ് ഓേ�ാേമഷൻ �വർ�ന�മായി ബ�െ��് ഹാർ ഡ് െവയ�കൾ വാ��തി�ം
�ാപി��തി�ം സംര�ി��തി�ം ഓ�േറ�ിംഗ് സി�ം േകാൺഫിഗർ െച��തി��� േടാ�ൽ സർ�ീസ്
െ�ാൈവഡർ ആയി നിയമി�ി��്.

ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ  സർ��ക�ം �ി��ക�ം �.പി.എസ്. ക�ം മ�് ഹാർ ഡ് െവയ�ക�ം വാ�ിയതിന്
െകൽേ�ാണിന് താെഴ പറ�ം �കാരം �ക നൽകിയി��്.

ഉ�രവ് തിയതി �ക₹
വാ�ിയ ഇന�ൾ

ഇനം എ�ം

29.6.13 5394511 Appln DB server-1 3

23.8.13 4106106 Appln DB server-2 2

24.10.13 945586 Appln DB server-3 2

ആെക 104,46,203 Web server 2

Tower server 3

SAN Switch 2

Network Switch 2

San storage-12TB Usable 1

Service Pack 1

16 port IPKM and Console 1

Firewall 1

Printer Laserjet 3



RHEL OS 1

UPS 2

Rack 1

    NIC �േഖന നട�ാ�� ഓഫീസ് ഓേ�ാേമഷൻ ���ി�െട അംഗീകരി�െ�� െ�ാജ�് െ�ാേ�ാസൽ
�കാരം സർ�കലാശാല നൽേക�ത് താെഴ പറ��വയാണ്.

ഇനം എ�ം

Server with RHEL 6

Client 60

High Speed Scanner 3

Flat bed scanner 10

Laser Printer 10

Digital signature 10

Bar code reader 10

UPS(10KVA) 2

UPS(20KVA) 1

    േമൽ പ�ികകളിൽ നി�ം NIC ആവശ�െ��തിൽ ��തേലാ ആവശ�െ�ടാ�േതാ ആയ ഉപകരണ�ൾ
വാ�ിയതായി കാണാം. സർ�ർ 6 എ�ം ആവശ�െ��ിട�് 12 എ�ം വാ�ി നൽകിയി��്. San storage-12TB
Usable �ട�ിയ ആവശ�െ�ടാ� ഇന��ം വാ�ിയി��്. ഇ�ര�ിൽ ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയതിന്
കാരണം വ��മ�. മാ�മ� ഓഫീസ് ഓേ�ാേമഷൻ �ർ�േതാതിൽ �വർ�ന സ�മാകാ�
സാഹചര��ിൽ വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ ��വൻ �േയാജനെ���ിയി�േ�ാെയ��ം
പരിേശാധി�െ�േട�താണ്.

(7) G.O.(MS)No.1130/2012/H&FWD dated 29.03.2012 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം 5 േകാടി �പ 2210-05-001-93(plan)
ശീർഷക�ിൽ സർ�ാർ അ�വദി�ി��്. ഇതിൽ IT Infrastructure development projectനായി െചലവഴി� �ക
എ�യാെണ�ം ബാ�ി �ക സർ�ാരിേല�് തിരി�ടവാ�ിേയാ/ഏത് അ�ൗ�ിൽ ��ി�ിരി��/മ�
ആവശ��ൾ�് െചലവഴി�െവ�ിൽ ആയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(8) 30.03.2015െല 24-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ (അജ� നം.24.06) താെഴ നൽ�ം �കാരം
തീ�മാനെമ��ി��്.

‘’ The GC decided to discuss the modalities for conducting software audit review with IT Mission, Kerala’’. IT
ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.



    സർ�ാർ �ാ�ായി ലഭി� 5 േകാടി �പയിൽ 1.47 േകാടി �പ( 1,04,46,203 + 24,65,609 + 1826583 )
െചലവഴി�െകാ�് നട�ിലാ�ിയ '’ Office Automation’’ നായി വിന�സി� ‘’ Suite Software’’ സർ�കലാശാല�െട
ആവശ��ൾ�് �ർ�മാ�ം ഉപ��മായി�ി� എ� േമൽ പറ �തിൽ നി�ം വ��മാണ്.
സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ അഫിലിേയ� ഡ് േകാേള�കൾ�ം ഫാ�ൽ�ികൾ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
ഉപേയാഗ�ദമായ രീതിയിൽ ക���ർവൽ�രി�ക, ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം ല�കരി�ക, �ർ�ത�ം
�ത�ത�മാർ� �കടന�ൾ കാ�െവ�ക, എ�ീ ഉേ�ശ��ൾ�ായി വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ാൻ ആരംഭി�
‘' Establishment of IT Infrastructure for Implementing Technology Enhanced Learning’’ എ� പ�തി പാതി
വഴിയിൽ ഉേപ�ി�തായി കാ��.

േമൽ പരാമർശ�ൾ ഓേരാ�ി�ം �േത�കം �േത�കം മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

3-2   ല�സൺ ഓഫീസർ- സർ�ാർ അനുവദി�ി�ില�ാ�
ത�തികയിൽ- കരാർ നിയമനം
ഫയൽ നം: 669/2017 Admin A3 KUHS

ഫയൽ നം:4907/2011 Admin KUHS

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ :27 തീയതി 14.11.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി :36/18-19 തീയതി 14.11.2019

     േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല, ഗവ.െസ��റിേയ�്/തല�ാന നഗര�ി�� മ� ആഫീ�കൾ
എ�ിവ ത�ി�� �വർ�ന ബ��െള �ഗമമാ��തിനായി 05.04.2018 �തൽ 1 വർഷേ��് ലയ്സൺ
ഓഫീസറായി �വർ�ി��തിന് �ീ.പി.എസ്.ഉ�ി��ൻ എ�യാെള 26.03.2018െല ടിയാെ� അേപ��െട
അടി�ാന�ിൽ 27.04.2018െല �.ഒ.392/2018 അ�ിൻ KUHS �കാരം നിയമി�ക��ായി. ഈ
നിയമന�മായി ബ�െ�� ന�നതകൾ താെഴ േചർ��.

1.     സ.ഉ.(പി)27/16 ധന.തീയതി 26.02.2016 െല ഖ�ിക 1 �കാരം സർ�ാർ അംഗീകരി� നൽകിയ
ത�ികകളിൽ മാ�െമ കരാർ അടി�ാന�ിൽ ഉൾെ�െട ഏ� തരം നിയമന�ം നട�ാ�. ലയ്സൺ ഓഫീസർ
ത�ിക േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ സർ�ാർ അ�വദി�ി�ി�ാ�താണ്.

2. സ.ഉ.(പി) 27/16/ധന/തീയതി 26.02.2016 െല ഖ�ിക 4 �കാരം നിയമനം നൽ��യാ�ം
നിയമിതനാ��യാ�ം ത�ിൽ ഒ� വർഷ�ിലധികരി�ാ� കാലയളവിേല�് കരാറിേലർെ�ടണം.
ഗവ.സർ�ലർ 148/15/ധന. തീയതി 13.5.2015 െല ഖ�ിക 4 �കാരം നിയമന�മായി ബ�െ��് ഉപാധിക�ം
നിബ�നക�ം കരാറിൽ ഉൾെ��േ���മാണ്. സ.ഉ.(പി)81/2019 തീയതി 09.07.2019 �കാരം വിരമി�
ജീവന�ാർ�് െക.എസ്.ആർ.ഭാഗം 1 ച�ം 8 �കാരം കരാറിെ�യടി�ാന�ിൽ മാ�െമ നിയമനം (കരാർ
നിയമനം) നൽ�വാൻ പാ��െവ� �ടി നിർേ�ശി��. �ീ.പി.എസ്.ഉ�ി��ൻ എ�യാൾ�്   ലയ്സൺ
ഓഫീസർ നിയമനം നൽകിയ U.O.392/2018 Admin /KUHS, Dt.27.04.2018 സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ “His
appointment will be purely on contract basis '’ എ�് വ�വ� െച�ി���മാണ്. ലയ്സൺ ഓഫീസർ
നിയമന�മായി ബ�െ��് ഇ�കാരം നി�ിത മാ�കയിൽ കരാറി�ാ�താണ്. സർ�ീസിൽ നി�ം വിരമി�
ഉേദ�ാഗ�നായതിനാൽ കരാർ ചമ�ി�ി�ാെയ�ാണ് ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് മ�പടി നൽകിയത്

3. U.O.392/2018 Admin KUHS തീയതി 27.04.2018 �കാരം 05.04.2018 �തൽ 1 വർഷേ��ാണ്
�ീ.പി.എസ്.ഉ�ി��െന ലയ്സൺ ഓഫീസറായി നിയമി�ി��ത്. ഓഡി�് കാലയളവിെല ലയ്സൺ
ഓഫീസർ നിയമന�മായി ബ�െ��് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം ഇ�. ഓഡി�് കാലയളവിെല
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം 2015-16 ലയ്സൺ ഓഫീസർ നിയമന�മായി
ബ�െ�� 31.3.2015െല 24.08 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനമാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

4. സ.ഉ.(പി)28/16/ധന/തീയതി 26.02.2016 ഖ�ിക 4(IV) അ�സരി�് പരാമർശിത സർ�ാർ ഉ�രവിൽ
അന�റിെ� േകാളം 1 ൽ പരാമർശി�ി�ി�ാ� ത�ികകളാെണ�ിൽ ശ�ളം നിജെ����തിന് ധനകാര�
വ��മായി �ടിയാേലാചി�് ത�ിക�െട കാ�ഗറി നി�യി�് സർ�ാരിൽ നി�് അ�മതി വാ�ണം. ലയ്സൺ



ഓഫീസർ ത�ിക സർ�ാർ ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ി�ി�. എ�ാൽ ധനകാര�വ��മായി �ടിയാേലാചി�്
സർ�ാരിൽ നി�് അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�മി�.

5. �ീ.പി.എസ്.ഉ�ി��ൻ സർ�ാർ സർ�ീസിൽ െസ�ൻ ഓഫീസറായി റി�യർ െച� വ��ിയാണ്.സ.ഉ.
(പി) 81/2019/ധന/തീയതി 09.07.2019 ഖ�ിക 5 �കാരം വിരമി� സർ�ാർ ജീവന�ാരെന കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമിേ��ി വ�� പ�ം വിരമി� ജീവന�ാരൻ അവസാനം വാ�ിയ അടി�ാന
ശ�ള�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ �റ� �കേയാ അതാത് കാല�� കരാർ േവതനം/ദിവസേവതനേമാ
(മാസ�ണ�ിൽ ) ഇവയിൽ ഏതാേണാ �റ� �ക ആ �ക കരാർ ജീവന�ാരെ� കരാർ േവതനമായി
നിജെ���ണം. എ�ാൽ �ീ.പി.എസ്.ഉ�ി�ഷണൻ എ�യാെള ലയ്സൺ ഓഫീസർ ആയി നിയമി�
േവളയിൽ സർ�ാർ ഉ�രവി� വിേധയമായി നിയതമായ രീതിയിൽ േവതനം നിജെ���ിയി�ി�ാ�താണ്.

6.     സ.ഉ.(പി)56/17 ധന തീയതി 28.04.20, സ.ഉ.(പി)81/19 ധന തീയതി 09.07.2019 ഖ�ിക 2 �കാരം കരാർ
അടി�ാന�ി�� നിയമനം ഒ� വർഷേ��് മാ�ം പരിമിതെ���ാ���ം വ��് േമധാവി�്
േബാധ�െ��� പ�ം ഒ� വർഷേ��് �ടി േസവനം ദീർഘി�ി� നൽകാ���മാണ്. ര� വർഷ
കാലാവധി� േശഷം ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ അ�മതിേയാെട മാ�േമ കരാർ ���ാ�.
�ീ.പി.എസ്.ഉ�ി��ൻ  ലയ്സൺ ഓഫീസർ ത�ികയിൽ 10.11.2011 �തൽ നാളി�വെര സർ�ാർ അ�മതി
ഇ�ാെത �ടർ� വ��.

     ലയ്സൺ ഓഫീസർ നിയമന�ിന് �േത�ക സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാെയ�ം എ�ാൽ സർ�ാർ
ക�് നം. 46973/S3 /2013 തീയതി 25.09.2015 �കാരം �ിര നിയമനം നട���വെര സർ�കലാശാല
ഫ�പേയാഗി�് ആവശ��� താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�െ��ം ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടി നൽ�ക��ായി. നിയമാ��തമായ എ�ാ നടപടി�മ��ം പാലി�െകാ�മാ�ം
താൽ�ാലിക നിയമന�ൾ നട�ാ�െവ�് സർ�ാർ നൽകിയ ക�ിൽ നിർേ�ശി�ി�� കാര�ം
ഇ�ാര��ിൽ ഓർ�െ����.

7.     ഓേരാ മാസ�ം അവസാനം നൽ�� േജാലി ഡയറി�െട അടി�ാന�ിൽ ലയ്സൺ ഓഫീസർ�് �ക
നൽകിവ��താണ് കാ��ത്. ലയ്സൺ ഓഫീസ�െട കർ�വ� നിർ�ഹണം വിലയി���തി�ം
േമൽേനാ�ം വഹി��തി�ം സംവിധാനം നിലവിലി�.

     സ.ഉ.28/16/ധന. തീയതി 26.02.2016 ഖ�ിക 4(V) �കാരം സർ�ാർ ഉ�രവിൽ നി�് വ�തിചലി�് കരാർ
അടി�ാന�ിൽ ഉൾെ�െട ഏ� തരം നിയമനം നട�ി �ക െചല� െച�� സംഗതിയി�ം
ആയതി��രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ൻ ഇ�കാരം അനർഹമായി �ക
െചലവഴി�തി��രവാദിയായിരി�െമ�് വ��മാ���്.

        ലയ്സൺ ഓഫീസർ കരാർ നിയമന�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-3   സർ�കലാശാല �ാ��ൂ�റി ഓഫീസർമാർ�് Patient Care
Allowance അനുവദി�� - സർ�ാരിൽ നി�് സാധൂകരണം
ലഭ�മാേ��താ�
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.69/18-19 തീയതി.04.01.2020

     2018-19 സാ��ിക വർഷെ� സർ�കലാശാല �ാ���റി ഓഫീസർമാ�െട ശ�ള ബി�കൾ
പരിേശാധി�തിൽ നി�ം കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻ, ഡീൻ റിസർ�്, ഡീൻ അ�ാദമിക് എ�ീ
ത�ികകളിൽ ഉ�വർ�് Patient Care Allowance അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ
േചർ��.

�മ
നം.

േപര്/ഉേദ�ാഗേ�ര് െ�യിൽ PCA നിര�്

1 േഡാ.വിജയൻ.സി.പി. 37400-
67000

10985



കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ,

(12.12.2018
�തൽ)

2

േഡാ.ഹരി�മാരൻ നായർ.
ജി.എസ്.

ഡീൻ റിസർ�്,

37400-
67000

10998

3
േഡാ.വി.വി.ഉ�ി��ൻ

ഡീൻ അ�ാദമിക്

37400-
67000

9824

Patient Care Allowance അ�വദി���മായി ബ�െ�� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ �വെട േചർ��.

1) G.O. (P) No. 425 /2009/H&FWD Dated 14.12.2009, Thiruvananthapuram, para. 13, Patient Care Allowance for
Doctors: Patient Care Allowance is sanctioned for Medical and Dental College Doctors (with MBBS / BDS
qualification) at the rate of 15% of their basic pay (that is, pay in the pay band + AGP). The Director of Medical
Education and Joint Directors of Medical Education will not be eligible for Patient Care Allowance. Principals who
do not have patient care duties are also not eligible for patient care allowance

2) G.O. (P) 318 /2009/H&FWD Dated10.09.2009, Thiruvananthapuram, Para. 11, Patient Care Allowance for
Doctors: Medical College and Dental College doctors have to do patient care duties including ward duties and
clinical investigations in addition to the teaching and research guidance.

     േമൽ ഉ�ര�കൾ �കാരം ആേരാഗ� േമഖലയിെല േസവന�ിെ� �േത�കത നിമി�ം '’risk allowance’’
എ� നിലയിലാണ് PCA അ�വദി� വ��ത്. ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ നിയമിതരായി��
േമൽ�കാരം ഉേദ�ാഗ�ർ�് PCA നൽകിയ� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
''സർ�കലാശാലയിെല ബ�.െെവസ് ചാൻസല�ം, േ�ാ െെവസ് ചാൻസല�ം , ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�ം
ഒഴിെക�� �ാ���റി ഓഫീസർമാ�ം ഡീൻമാ�ം െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴിൽ നി�ം
െഡപ�േ�ഷൻ വഴി സർ�കലാശാലയിൽ നിയമിതരായവരായതിനാൽ മാ��ാപന�ിൽ ലഭി�
െകാ�ിരി�� എ�ാ ശ�ള/അലവൻ�ക�ം സർ�കലാശാലയി�ം സംര�ി� നൽകിയിെ��ിൽ
സർ�കലാശാല�െട അ�ാദമിക് ���ികളായ ഗേവഷണ/പരിശീലന/നയ�പീകരണം, അ�ാദമിക്
നിലവാര �പീകരണം, പരീ� നട�ി�് എ�ിവ�് േന�ത�ം നൽ��തിന് േയാഗ�ത�� ഓഫീസർമാെര
ലഭി�ാ� അവ���ാ�െമ�ം മാ��ാപന�ിൽ ലഭി�െകാ�ി�� ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം
സർ�കലാശാലയി�ം സംര�ി� കി��തിന് േവ�ി ഗവൺെമ�് തീ�മാന�ിനായി സർ�ാരിേല�്
ക�കൾ അയ�ി�െ���� മ�പടിയാണ് ന�ിയി��ത്.എ�ാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം
ഇ�വെര മ�പടി ലഭി�ി�ി�.
സർ�ാരിൽ നി�ം അ�മതി ലഭി�ാെത PCA ന�ി വ��ത് ശരിയ�. ഈയിന�ിൽ നാളി�വെര �ക െചല�
െച��ൾ�െട�� കാര��ളിൽ സർ�ാരിൽ നി�് സാ�കരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-4   യു.ജി.സി �െ�യിലിൽ ശ�ളം വാ�ു� അ��ാപകർ�്
പരീ�ാ മൂല�നിർ�യ�ി� �പതിഫലം നൽകു�ു
            പരീ� നട�ി�ം �ടർ �ല� നിർ�യ േജാലിക�ം അ��ാപക�െട ഡ��ിയാെണ�് �.ജി.സി
പാേ�ജിൽ വ��മാ�ിയി�ളളതാണ്.(ജി.ഒ(പി) നം.171/99/ഹയർ എ�േ�ഷൻ തിയതി.21.12.1999 ഖ�ിക 15
ൽ 13). എ�ാൽ വിവിധ ഗവൺെമ�് േകാേള�കളിെല �ജിസി അ��ാപകർ�് ടി.എ, ഹാൾ�് അലവൻസ്,
െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ്, േലാഡ്ജിംഗ് സൗകര�ം എ�ിവ�് �റേമ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�� ഉ�ര
��ക��െട എ��ിനാധാരമാ�ി �തിഫല�ം നൽകി വ��.ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

Vr.No.1776 & 1777 - 555117/- BDS fourth year January 2019

നൽകിയ റമ�ണേറഷൻ �റി�കൾ



�ക ഇന�ിൽ
നൽകിയത്

1. Dr.Lincy Daviss

Govt.Medical College, Thrissur
1150 950

IIIrd
Valuation
2/3/19

2.Dr.Rosemol Xavier

Govt.Medical College, Thrissur
950 750

IIIrd
Valuation
2/3/19

3. Dr.Manoj.A. Govt.Medical
College, Thrissur

1900 1500
IIIrd
Valuation
2/3/19

4. Dr.Lakshmi.G. Govt.Medical
College, Thiruvananthapuram

3276 1200
IIIrd
Valuation
2/3/19

5. Dr.Lavanya Madhavan
Govt.Medical College, Kozhikode

11145 7480
IIIrd
Valuation
2/3/19

Vr.No.1833 &1834/29.3.19 – 520152/- 3rd MBBS Part I R/S.January 2019

Dr.Rekha Rachel Philip

Govt.T.D. Medical College, Alappuzha
13650 11250

11/2/19 to 14/2/19

18/2/19 to 19/12/19

Dr.Asha.K.P.

Govt.T.D. Medical College, Alappuzha
12900 10500

11/2/19 to 13/12/19

15/2/19 to 17/2/19

19/2/19

Dr.Althaf.A. ,

Govt.Medical College, Manjery
6650 5250 11/2/19 to 18/2/19

Dr.Rini Raveendran

Govt.Medical College, Thrissur
5300 4500 13/2/19,15/2/19

Dr.Jaya.K.V.

Govt.Medical College, Thrissur
13250 11250 11/2/19 to 15/2/19

Dr.Reshmi Ramachandran

Govt.Medical College,Ernakulam
7970 6000 11/2/19 to 13/2/19

Dr.Shilu Zachariah

Govt.Medical College, Palakkad
11710 9000 11/2/19 to 15/2/19



Vr.No.1826/28.3.19 – 14,55,467/- B.Pharm 3rd year November 2018

Dr.K.J.Benny

Govt.T.D. Medical College, Alappuzha
7519 4500 11/3/19 to 13/3/19

Dr.Cijo Issac

Govt.Medical College,Kottayam
7865 4600 12/3/19 to 14/3/19

Vr.No.1595/22.2.19 – 3,88,128/- Payment of CV camp for Paramedical UG Batches

Anitha.S,

Govt. Medical College, Thiruvananthapuram
3800 3000 20/2/19 to 21/2/19

Sachilkumar

Govt.Medical College,Kozhikode
5566 4500 20/2/19 to 21/2/19

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.70/4.1.2020 ന് സർവകലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

“30.7.16, 7.1.17 തീയതികളിെല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�ളായ 33.06,36.06 എ�ിവ �കാരമാണ്
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല അ��ാപകർ�് പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം നൽകി വ��ത് "

    ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 30.07.2016 െല 33.06 ◌ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം �.ജി.സി �ീമിൽ
ഉൾെ��    അ��ാപകർ�് പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം നൽ�� വിഷയം സർ�ാരിെന
അറിയി�ാൻ നി�യി�ക�ം, 21397/എ�ാം ഫിൻ/െക�എ�്എസ്/2016 തി�തി 04.11.2016 എ� ക�്
�േഖന അറിയി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ം ബ�െ�� ���ിക�ം
അ��ാപക�െട ഔേദ�ാഗിക േജാലി�െട ഭാഗമാെണ� �.ജി.സി �ീമിെല നിബ�ന��സരി�്
സർ�കലാശാല �ാ���കളി�ം െ�ഷൽ �ൾസി�ം ആവശ�മായ മാ��ൾ വ��ണെമ�മാണ് 31.10.2017 െല
367/B1/2017/H&FWD ന�ർ സർ�ാർ ക�ിൽ നിർേ�ശി�ിരി��ത്. 42-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
42.40 ന�ർ അജ�യായി ഈ നിർേ�ശം പരിഗണി�ക�ം നിലവിെല രീതി �ടരാ�ം ഈ വിഷയ�ിൽ
സർ�ാരിെന അഭിസംേബാധന െച�വാ�ം തീ�മാനി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ ഇേതവെര�ം സർ�ർ
അ�മതി ലഭി�ി�ി�.േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, 2010 െല വ��് 77(111), സർ�ാരിെ�
�ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത ഏെത�ി�ം അ��ാപകർേ�ാ ഉദ�ാഗ�ർേ�ാ മ�ളള ജീവന�ാർേ�ാ ഏെത�ി�ം
�േത�ക ശ�ളേമാ,ആ��ല��േളാ, ഏ� തര�ി�ളള അധിക �തിഫലേമാ സാ��ിക
�ത�ാഘാത��ാ�� മ� േന��േളാ എ�്േ�ഷ�ാ േപെ�േ�ാ അ�വദി�ാൻ പാടിെ��്
വ��മാ��െ�� കാര�ം സർവകലാശാല�െട ��യിൽെ����.

3-5   2018-19 വർഷം ഡീൻ (എ�.എ) ��ഡ��� യൂണിയൻ വഴി
നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പരിപാടികളിെല അപാകതകൾ
ഓഡി�് എൻക�യറി.നം.39/18-19 തിയതി.22.11.19
േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല േ�ാർട്സ് / ആർട്സ് െഫ�് സംഘടി�ി��തി�ം �ഡ�്സ്
�ണിയൻ വഴി�� മ�് �േത�ക പരിപാടികൾ�മായി 2018-19 െല വാർഷിക കണ�് �കാരം െചലവഴി�
�ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

ഇനം തുക
േ�ാർട്സ് 49,73,357/-

ആർട്സ് െഫ�് 41,67,072/-

        പരിപാടിക�െട നട�ി�ിനാ�� അഡ�ാൻസ് �ക ഡീൻ (�ഡ�് അഫേയ�് )നാണ് നൽ��ത്.
എ�ാൽ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി���ം �ക െചലവഴി���ം �        ഡ�്സ് �ണിയനാണ്. ഇതിനായി



�        ഡ�്സ് �ണിയന് ഡീൻ (എസ്.എ) �ൻ�ർ ന�ി വ��. �ഡൻസ് �ണിയൻ വഴി നട�ിലാ��
പരിപാടികൾ�ായി െപാ� നിർേ�ശ�ൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി��്.

�ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പരിപാടികളിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

(1) അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം �മീകരി��ി�.

     ഒ� പരിപാടി�മായി ബ�െ��് ൈക��ിയ അഡ�ാൻസ് �മീകരി�തി�േശഷേമ മെ�ാ� പരിപാടി�്
അ ഡ�ാൻസ് നൽകാ� എ� നിബ�ന (െപാ� നിർേ�ശ�ളിെല �മ നം7) പാലി�തായി കാ��ി�.
പരിപാടി നട�് മാസ�ൾ കഴി�ാണ് �ഡ�്സ് �ണിയൻ ൈക��ിയ അഡ�ാൻസ് �മീകരി��തിന്
െചല� േരഖകൾ  ഡീൻ (എസ്.എ) ന് ൈകമാ��ത്. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

പരിപാടി,
തി�തി

ഡീൻ(എസ്.എ)
ന�ിയ
അഡ�ാൻസ്

�ഡ�്സ് �ണിയൻ
െചല� േരഖകൾ  ഡീൻ
(എസ്.എ) �്
ൈകമാറിയി��ത്.

െചല�
�മീകരി�ത്

മധ� േമഖലാ
കേലാൽസവം

(െസൻ�ൽ
േസാൺ)

15/01/2019-
19/01/2019

15/12/2018
350000/-

25.05.2019
27/08/2019
150000/-

ദ�ിണ
േമഖലാ
കേലാൽസവം

(സൗ�്
േസാൺ)

21/01/2019-
25/01/2019

19/12/2018
350000/-

25/05/2019
27/08/2019
150000/-

ഉ�ര
േമഖലാ
കേലാൽസവം

(േനാർ�്
േസാൺ)

04/01/2019-

07/01/2019

13/12/2018
350000/-

25/05/2019
27/08/2019
150000/-

         �ഡ�്സ് �ണിയൻ െചല� േരഖകൾ  ഡീൻ (എസ്.എ) ന് ൈകമാ��തിന്
കാലതാമസ��ാ��തിനാലാണ് അഡ�ാൻസ് യഥാസമയം �മീകരി��തിന് കഴിയാ�െത�ാണ്
സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി��ത്. 2017-18 െല 12,21,819 �പ 2018-19 ലാണ് �മീകരി�ി��ത്. േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം 1, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ തീയതി �തൽ ��്
മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സ.ഉ.(അ)419/2011/ധനം �കാരം �ൻ�ർ െെക��ി
��മാസ�ി��ിൽ �മീകരണ ബി�കൾ   സമർ�ി�ാ� പ�ം �ൻ�ർ �ക പിൻവലി� തീയതി �തൽ 18%
പലിശ കണ�ാ�ി ഒ��വണയായി തിരിെക ഈടാേ��താെണ�് വ�വ���്. േമൽ നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ി�ി�.



(2) സർ�കലാശാല നിർേ�ശ�ളിെല �മ നം 3 �കാരം �ണിേവ�ി�ി െഫ�ിനായി അ�വദി�� �ക
പരിപാടി നട�� േകാേളജ് �ിൻസി�ലിേ��ം ജനറൽ കൺവീന�േട�ം േപരി�� സം�� അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പിേ���ം െചല�പ�ികേയാെടാ�ം ബാ�് പാസ് ��് സമർ�ിേ���മാണ്. എ�ാൽ ഇ�കാരം
െച�ി�ി�.

(3) 29.06.2018 � ബ�. വിസി�ം �ഡൻസ് അഫേയ�് ഡീ�ം ഉൾെ�െട��വർ േചർ� ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ അ��ാപക�െട േയാഗ�ിൽ േഹാണേററിയം, ഒഫീേഷ��ിംഗ് ചാർ�സ്, െറമ�ണേറഷൻ
�ട�ിയവ�് നിര�കൾ നി�യി��തിന് സബ് ക�ി�ി �പീകരി�െവ�ി�ം നിര�കൾ നി�യി�ി�ി�.
േമൽ ഇന�ൾെ��ാം വിവിധ മ�ര�ളിൽ വിവിധ നിര�കളാണ് ന��ത്. േ�ാർട്സ് മൽസര��െട
വിധികർ�ാ�ൾ�� േഹാണേററിയം, ടീം െസല�ർമാർ�� േഹാണേററിയം, ഒഫീേഷ��ിംഗ് ചാർ�സ്
�ട�ിയ ഇന�ളിൽ �ക നൽകിയി��ത് െച�് വഴിേയാ അ�ൗ�് �ാൻ�ർ വഴിേയാ അ�.

(4) ആർട്സ്/േ�ാർട്സ് െഫ�മായി ബ�െ�� വാ��കൾെ�ാ�ം തെ� ടാ�് ഇൻേവായ്സ്
ഹാജരാ��ി�.

ഓഡി�് �പാർശകൾ

1. �ഡൻസ് �ണിയൻ വഴി നട�ിലാ�� പരിപാടികൾ�ായി സമ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സർ�കലാശാല
ത�ാറാ�ി നട�ാേ��താണ്.

2. േഹാണേററിയം, ഒഫീേഷ��ിംഗ് ചാർ�് എ�ിവ�ായി ഏകീ�ത നിര�് നി�യി�ക.

3. വാ��കൾ�് ടാ�് ഇൻേവായ്സ് നിർബ�മാ�ക.

4. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വ�വ�കൾ പാലി�െകാ�് അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം
�മീകരിേ��താണ്.

3-6   പരീ�ാ നട�ി�്- പരാമർശ�ൾ
സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ�� വൗ��ക�െട പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ
�വെട േചർ��.

1.ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ

     െട�ർ �േഖന ആർ�ി�� ഉ�ര��ക��െട േ�ാ�് േരഖെ����ത് Answer Books & Stationary
Vol.I എ� ഒ� േ�ാ�് രജി�റിൽ ആണ്. ഈ രജി�റിൽ ഉ�ര��ക��ം വിവിധയിനം കവ�ക�ം വാ�ിയ
വിവര�ൾ ഇടകലർ�് േചർ� കാ��. ഉ�ര��ക�ൾ ആെക എ�ം ലഭ�മായത് േചർ��െ��ി�ം
ഇവ�െട വിനിേയാഗ വിവര�ൾ ഈ രജി�റിൽ േചർ� കാ��ി�.

    ഉ�ര ��ക��െട�ം കവ�ക�െട�ം വിനിേയാഗ വിവര�ൾ യഥാസമയം േചർ��തിന് �േത�കം
ഇഷ�രജി��കൾ ��ി���് എ�് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയി��്. ഉ�ര��ക�ൾ�
മാ�ം (12 േപജ്, 32 േപജ്, 52 േപജ് എ�ിവ�് �േത�കം �േത�കം േഫാളിേയാ നൽകി) ഒ� േ�ാ�് രജി�ർ
��ി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. സർ�കലാശാലയിെല േ�ാറിെല േ�ാ�ിെ�
നീ�ിയിരി�ം േസാ�് െവയറിൽ അപ്േഡ�് െച�� �കാരം ലഭ�മായ ൈലവ് േ�ാ�ം ത�ിൽ
വർഷാ���ിൽ െപാ��െ���േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�് സാ��െ���ൽ നടേ��താണ്.

2. ഉ�ര��ക��െട വിതരണം

         എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ ചാപ്�ർ II,E-14 �കാരം “once an affiliated college /institution is approved as an
examination centre ,the university will supply sufficient theory and practical answerbooks and examination related
stationery in advance from time to time as per the requirement. The principal/Head of the institutions shall
maintain a stock register of such materials supplied by the university. University shall have mechanism to monitor
the stock and usage of above mentioned materials from time to time.



         േമൽ�കാരം ഓേരാ േകാേളജിൽ നി�ം 6 മാസേ��് ആവശ�മായ ഉ�ര��ക��െട കണ�്
അവരിൽ നി�ം ഇൻഡ�ായി വാ�ക�ം ഉ�ര��ക�ൾ വിതരണം നട�ക�ം െച��തായി ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.45/28.11.19) മ�പടി നൽകിയി��്. സർ�കലാശാല വാഹന�ിൽ ഉ�ര��ക�ൾ
േകാേള�കളിൽ എ�ി��തി� �റേമ �ീഡ് േപാ�് വഴി�ം, േകാേള�കൾ�് േനരി�ം ഉ�ര��ക�ൾ
വിതരണം െച��തായി ബ�െ�� വിതരണ രജി��ക�െട പരിേശാധനയിൽ വ��മായി.1.4.18 �തൽ 31.3.19
വെര�ളള കാലയളവിൽ ഉ�ര��ക��െട േ�ാ�് ബ�െ�� േകാേള�കളിൽ നി�ം ലഭ�മായത് ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഓേരാ േകാേളജിെല�ം ൈലവ് േ�ാ�് �ാ�സ് അറി��തിന് േസാ�് െവയർ സംവിധാനം
സർവകലാശാലയിൽ നിലവി��്. ആയതിെ� 16.11.19 െല �ാ�സ് �കാരം �വെട േചർ�� േകാേള�കളിെല
ഉ�ര��ക��െട േ�ാ�് െനഗ�ീവായാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.

േകാേളജ്
12
േപജ്

32
േപജ്

52
േപജ്

�ൗൺ
കവർ

പി�്
കവർ

പി�്
കവർ(േലാ�് )

െയേ�ാ
കവർ

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,ആല�ഴ

-14 -74

േജാേ�ാ േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്,പ�ളം

-5 -15 -9

     പരീ�ാെസ�ററുകളിെല ഉ�രപു�തക�ള�െട േ�ാ�് െനഗ�ീ� ആയി
കാണെ�ടാനുളള കാരണം പരിേശാധിേ��തും ഇ�രം അപാകതകൾ
ആവർ�ി�ാതിരി�ാനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��തുമാ�.

3. റ� െച� പരീ�ാേക��ിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ തിരിെക
എ�ി��ി�

     സർ�കലാശാല ഹാജരാ�ിയ ഉ�ര��ക��െട 16.11.19 തീയതിയിെല ൈലവ് േ�ാ�് �ാ�സ് �കാരം
ക�ർ െഡ�ൽ േകാേളജ്,ക�രിെല േ�ാ�് �ാ�സ് �വെട േചർ��.

12 േപജ് 32 േപജ് 52 േപജ് �ൗൺ കവർ പി�് കവർ പി�് കവർ(േലാ�് ) െയേ�ാ കവർ

4328 3848 3173 200 201 415 346

     േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസിെ� 9.1.18 െല േയാഗ�ിൽ 68 ◌ാമത് M&LEC �െട നിർേ�ശ �കാരം
ക�ർ െഡ�ൽ േകാേളജിെ� �ജി/പിജി പരീ�കൾ�ാ�� തിയറി എ�ാമിേനഷൻ െസ�ർ പദവി റ�
െച��തിന് തീ�മാനി�ി��്. പി�ീട് േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസിെ� 24.7.18 െല േയാഗ�ിൽ
പരിയാരം െഡ�ൽ േകാേളജിൽ എം.ഡി.എസ് േകാ�് ഇ�െയ�് �ിൻസി�ൽ അറിയി�തിെന �ടർ�് അവിെട
െവ�് �ാ�ി�ൽ പരീ� നട�വാൻ ��ി��െ�� കാര�ം കണ�ിെല��് എംഡിഎസ് പാർ�് II െറ�ലർ
�ൺ 2018 �ാ�ി�ൽ പരീ� ക�ർ െഡ�ൽ േകാേളജിൽ തെ� നട��തിന് കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ തീ�മാനി�ി��്. ആയ� �കാരം ക�ർ െഡ�ൽ േകാേളജിൽ തിയറി പരീ�
നട�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ തിയറി പരീ�കൾ�ായി ഉപേയാഗി�� 32 േപജ്, 52 േപജ്
ഉ�ര��ക�ൾ പരീ�ാേക��ിൽ തെ� ��ി�ിരി�കയാണ്. ഇ�ര�ിൽ റ�ാ�െ���
പരീ�ാേക��ളിൽ ��ി�െ��� ഉ�ര ��ക��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ�ളള നടപടികൾ
സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.



4. പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�

    പരീ�െയ സംബ�ി�� രഹസ� സ�ഭാവ�ളള വിഷയ�ളായതിനാൽ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ��തിന്
നിർ�ാഹമി� എ�് സർ�കലാശാല അറിയി� േരഖക�െട വിവരം �വെട േചർ��.(ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.34/12.11.19)

എ) പരീ�ാവിഭാഗ�ിെല ക�.പി.െസ�ർമാർ, ��ിൈനസർമാർ, എ�ാമിേന�്, ഇവാ�േവേ��് എ�ിവ�െട
േപ�വിവരം സംബ�ി� ഫയ�കൾ, രജി��കൾ, മിനി�്സ്, ക�.പി.െസേ��ിെ� �തിഫലം സംബ�ി�
രജി��കൾ.
ബി) പരീ�ാ ക�ി�ികൾ, പാസ് േബാർ�കൾ എ�ിവയിെല അംഗ��െട േപ� വിവരം, അവ�െട മിനി�്സ്

സി) വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാഫലം സംബ�ി� ടാ�േലഷൻ രജി��കൾ
ഡി) ഉ�ര��ക��െട ഇവാ�േവഷന് ��ളള െ�ാസസിംഗ് വിശദാംശ�ൾ സംബ�ി� േരഖകൾ
ഇ) പിജി ഉ�ര��ക�ൾ ഇവാ�േവഷ� േവ�ി അയ���മായി ബ�െ�� േരഖകൾ, രജി��കൾ

എ�) തീസീ� പരിേശാധകരുെട ലി�്
ജി) റിസൾ�് െ�പാസസിം� സംബ�ി� നടപടി�കമ�ൾ
ആയതിനാൽ േമൽ �കാര�ളള േരഖക�മായി ബ�െ�� െചല�കൾ പരിേശാധി��തിന് സാധി�ി�ി�.

5. പരീ�കൾ� േശഷം ലഭ�മാ�� സിസിടിവി ദ�ശ��ൾ
പരിേശാധി�െ���ി�

     ഓേരാ പരീ�ാ െസ�റി�ം ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���െട വിശദാംശം പരീ�ാ മാന�ൽ ചാപ്�ർ
II, ഖ�ികH-7ൽ വ��മാ�ിയി��്. ആയതിൽ �മ നം.14ൽ ഓേരാ പരീ�� േശഷ�ം CCTVയിൽ െറേ�ാർഡ്
െച� പരീ�ാ നടപടികൾ (in DVD) ഉ�ര�ടലാ�കൾെ�ാ�ം സർ�കലാശാലയിൽ എ�ി�ാൻ
നിർേ�ശി�ി��്. ആയ� �കാരം പരീ�ാ െസ��കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� DVDകൾ പരിേശാധി�വാൻ
സർ�കലാശാല ഏർെ���ിയി�� സംവിധാനം, ഇ�കാര�� പരിേശാധനയിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി��
�മേ��കൾ കെ��ിയി��തിെ� വിവരം, ആയത് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ എ�ിവ
അറിയി�വാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.34/12.11.19) സർവകലാശാല നൽകിയ
മ�പടി �വെട േചർ��.

“2018-19 അ��യന വർഷ�ിൽ എ�ാ പരീ�ാ േക��ളി�ം നട� എ�ാ പരി�ക�െട�ം നട�ി�ിെ�
ദ◌ൃശ��ൾ അതത് േകാേള�കൾ പകർ�ക�ം സിഡികൾ �ണിേവ�ി�ിയിേല�് അയ�തരിക�ം
െച�ി��്. എ�ാൽ ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട�ം ക����ക�െട�ം അഭാവം �ലം 2018-19 വർഷ�ളിൽ
സിഡികളിൽ പകർ�ിയ �ശ��ൾ പരിേശാധി�വാൻ സാധി�ി�ി�. എ�ാൽ നട�വർഷ�ിൽ ഓേരാ
പരീ�ക�െട�ം 10% സിഡികൾ പരിേശാധി�ക�ം �മേ��കൾ ക�ാൽ ആയത് M&LEC യിൽ
അവതരി�ി�െകാ�് ആവശ�മായ നടപടികൾ എ��വരിക�ം െച���്. ഇ�ര�ി�ളള �മേ��കൾ
ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് എ�ാ പരീ�ാ േക���ം അ�വർ�ിേ��തായ നടപടികൾ
നിർേ�ശി�െകാ�ളള സർ�കലാശാല ഉ�രവ് 21.10.19 ൽ �റെ��വി�ി��് (U.O.No.163/2019/Exam Gen dt
21.10.19).”

�മേ��കൾ ഒഴിവാ��തിനായി പരീ�ാ െസ��കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� ഡിവിഡികൾ
പരിേശാധി��തട��ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

6. പരീ�ാ െസ��കളിെല െമാെെബൽ ജാമർ പരീ�ാ സമയ�ളിൽ
�വർ�ി�ി��േ�ാ എ�ത് നിരീ�ി�വാൻ ഏർെ���ിയ സംവിധാന�ിെ�
വിശദ വിവര�ൾ.

എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ ചാപ്�ർ II, ഖ�ിക H-7,�മനം. 7�കാരം പരീ�ാ െസ��കളിൽ െമാൈബൽജാമർ
സംവിധാനം ഉറ�വ�േ��ത് ചീഫ് ���ിെ� കർ�വ�മാണ്.പരീ�ാ െസ��കളിെല െമാൈബൽ
ജാമ�കൾ പരീ�ാ സമയ�ളിൽ �വർ�ി�ി��േ�ാ എ�ത് നിരീ�ി�വാൻ സംവിധാനം



ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ� ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി (നം.34/12.11.19) “പരീ�ാ െസ��കളിെല
െമാൈബൽജാമർ പരീ�ാ സമയ�ളിൽ �വർ�ി�ി��േ�ാ എ�ത് നിരീ�ി�് റിേ�ാർ�് നൽ�വാൻ
സർ�കലാശാല ഒബ്സർവർമാെര നിേയാഗി�ി���ം, ഇ�കാരം ലഭി�� റിേ�ാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ
നിർേ�ശം പാലി�ാ� േകാളജ് അധി�തർെ�തിെര M&LEC �പാർശ �കാര�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�� എ�മാണ് അറിയി�ി�ളളത്.എ�ാൽ പരീ�ാ സമയ�് െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാഗി�്
േകാ�ിയടി�ാൻ �മി� വിദ�ാർ�ികൾെ�തിെര M&LEC ക�ി�ി�െട �പാർശ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
വിവിധ േയാഗ�ളിൽ അംഗീകരി�തായി കാ��.

8.11.18 െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 49- മത് േയാഗ�ിൽ അജ� 49.20 ആയി അംഗീകരി� M&LEC
�പാർശകൾ താെഴ േചർ��.

േകാ�്
രജി�ർ
നം

േകാേളജ് �റി�കൾ �പാർശകൾ

Third professional
part II degree
supplementary
examination aug 18

130010789
ഗവ,െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,േകാ�യം

Candidate was caught while the mobile
phone which rang in his pocket at 10
a.m.The display screen was showing
image of radiology of Adult respiratory
syndrome.

Cancel the entire
examinations and
debar the candidate
from appearing for
next time

Third professional
part II degree
supplementary
examination aug 18

130010706
ഗവ,െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,േകാ�യം

Candidate was caught red handed
while copying answers from mobile
phone memory by scrolling down in the
display about 10.25.am

Cancel the entire
examinations and
debar the candidate
from appearing for
next time

     �മേ��കൾ നട�ിയ വിദ�ാർ�ികൾെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി��െ��ി�ം
�ാപന�ൾെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി ഒ� മിനി�്സി�ം േരഖെ���ികാ��ി�. പരീ�ാ
േക��ളിൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ���ാ� �ാപന�ൾെ�തിെര സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ
സംബ�ി�് എ�ാമിേനഷൻ മാന�ലിൽ വ�വ�കൾ ഉൾെ���ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(7) Special Valuation- ആവശ�കത വ��മാ�ിയി�

        േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല Examination manual ചാപ്�ർ VII വ�വ� �കാരം �ല�നിർ�യം
കഴി� ഉ�ര��ക�ളിൽ Re-totalling മാ�മാണ് നട��ത്.എ�ാൽ വൗ�ർ നം.1496/12.2.2019 �കാരം
2400/-�പ ര�ാം വർഷ Msc Nursing Degree R/S.Sep.18െല Special valuation നട�ിയതിന് 2 േപർ�്
അ�വദി�ി��്.വിശദാംശം �വെട േചർ��.

Controller of Examinations െ� No.19029/2018/A4/Ex-EvII/KUHS തിയതി.25.1.19 �കാര�ളള Most
Confidential ഉ�രവ് �കാരമാണ് �ല�നിർ�യ�ിന് അ��ാപകെര �മതലെ���ിയി�ളളത്. വിശദാംശം
�വെട േചർ��.

�ല�നിർ�യം നട�ിയ
അ��ാപകർ

േപ�ർ QP
code

േപ�റിെ�
എ�ം

�തിഫലം
െ�ഷൽ ക�ാ�്
അലവൻസ്

ആെക

േഡാ.ബി�.െക.ശ�ർ

അസി.െ�ാഫസർ
212353 1 1000 200 1200

േഡാ.സൽമ എസ്. 212353 1 1000 200 1200

2400



     എ�ാമിേനഷൻ മാന�ലിെല വ�വ�കൾ� വി��മായി െ�ഷൽ വാേല�ഷൻ നട�ിയതി�ളള
സാഹചര�ം വ��മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.64/3.1.2020) ന് മ�പടിയായി 18.1.19
െല UO No.7/2019/Dean SA ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത ഉ�ര��ക�ിെ� �ഷ് വാേല�ഷൻ
നട�ിയെത� അറിയി�ി��്. മാന�ലിെല വ�വ�കൾ� വി��മായി െ�ഷൽ വാേല�ഷൻ നട�ാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാേ��താണ്.

(8) ടി.എ. അർഹമായതി�ം അധികം നൽകിയത്

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.292/Exam Fin/KUHS/2011 തിയതി.8.7.14 �കാരം ടാ�ി നിര�കൾ നി�യി�ി��്.
ആയ� �കാരം

“ The external examiners appointed for various practical examinations/valuation duty from outside state who
travel by Air/Train are eligible for Taxi fare from their Head Quarter to Airport/Railway Station, Airport/Railway
Station to examination/valuation centre and return as follows.”

On production of prepaid taxi trip sheet – actual amount

On production of Taxi trip sheet - as per gov. approved rate (Rs.12/km).�ടാെത �.ഒ .നം.2822/Exam Gen/15
തിയതി 25.3.15 �കാരം conveyance allowance to the examiners attended duty at the centralised valuation
camp,evaluation centre,examination centre (distance from head quarters) are as follows.

within 100 km- Rs.5/- per km
100 km and above-Rs 5/- per km or IInd AC Train fare

ഇതിൽ നി�ം വിഭി�മായി TA അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

1) Vr.No. 1811/25.3.19 - 195950/- TA & Halt allowance of External examiners for MDS Part II Supplementary
Practical 1/19

േപര് യാ�ാ
ടി.എ.
കണ�ാ�ിയത്

ടി.എ.

അർഹമായത്

a)േഡാ.ജി.�കാശ്
റായ്,KVG Dental
College, Sullia,
Karnataka

A/C.
914010033998380

29/1/19 Sullia to
Kasargod -61 Km
Car

61x2x12= 1464 61x12=732

29/1/19 Kasargod
to Ernakulam-

368 km (Train)

698 698

29/1/19 Ernakulam
to Kothamangalam-
47 Km(Car)

47x10 = 470 47x5=235

31/1/19
Kothamangalam to
Ernakulam - 47 Km
(Car)

-- 47x5=235

31/1/19 Ernakulam-
Mangalore – 414
Km (train)

882 882

31/1/19 Mangalore
to Sullia – 88 Km

2000 88x12=1056



(car)

5514 3838

േപര് യാ�ാ
ടി.എ.
കണ�ാ�ിയത്

ടി.എ.

അർഹമായത്

b) Dr.A.Anantha Raj

Prof.Govt.Dental
College, Bangalore

A/C No.14180101100506

30/1/19

Residence-
Airport- 42 km
(Car)

42x12x2= 1008 42x12=504

30/1/19

Bangalore-
Kannur- Air

2462+350= 2812 2812

3/2/19

Kannur-
Bangalore- Air

3006+350 =
3356

3356

3/2/19

Airport-
Residence- Taxi

42x5 = 210 210

7386 6882

c) Dr.Reji Abraham,
Professor

30/1/19

Hassan-
Bangalore-180
km- car

180x12x2= 4320 180x12=2160

30/1/19

Bangalore-
Cochin- Air

2185+350= 2535 2535

30/1/19

Cochin-
Kottayam-Car-
83 km

83x12x2= 1992 83x12=996

3/2/19
Kottayam-
Cochin- 83 km-
car

-- 83x12=996

3/2/19 Cochin-
Bangalore-
Airport

3787+350= 4117 4117

3/2/19
Bangalore-
Hassan- 180 km-
car

180x5 = 900 180x5=900



13864 11704

2)Vr.No.1236/ 19.12.18- 54,528/-

Dr.Dhruva Chaudury,
Medical Enclave, Rothak

22/7/18

Rothak- IGIA
Delhi- 74 km –
car

74x12x2= 1776 74x12=888

22/7/18 IGIA-
Calicut Airport-
Air

24,374 24,374

22/7/18 Calicut
Airport-Calicut
Town-

26km (Taxi)

26x12x2= 624 26x12=312

24/7/18

Calicut town-
Airport

26x12x2=624 26x12=312

24/7/18

Airport-IGIA Delhi
--- ---

24/7/18 IGIA
Delhi-Rothak

74x12x2=1776 74x12=888

IC 700 700

29874 27474

3.Vr.No.00503/17.7.18 External examiners TA & Halt allowance medical

PG Degree Medicine 1st year practical 4/18

Dr.Chandrakanth.K.V.

JSS Medical College,
Mysore

22/5/18

Mysore-
Bangalore-
380km -car

4053 177x12=2124

22/5/18

Bangalore-Cochin
Air

7580 7580
22/5/18

Cochin-
Bangalore- Air

IC 700 700

22/5/18

Kochi-
Alappuzha-
90km -taxi

2257 90x12=1080



25/5/2018

Alappuzha-
Kochi-90km-Taxi

2257 90x12=1080

Bangalore-
Mysore-380km-
Taxi

4022 177x12=2124

20869 14688

��ത TA ബി�ിേനാെടാ�ം ഹാജരാ�ിയ വൗ��ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

a) KL-04-AK-9838 ന�ർ വാഹന�ിെ� 25/5/18െല ആല�ഴ TD െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നി�ം െകാ�ിൻ
എയർ േപാർ�ിേല�� 2257/- �പ�െട Trip Sheet ഹാജരാ�ിയി��്. എ�ാൽ 22/5/18െല െകാ�ിയിൽ
നി�ം ആല�ഴയിേല�� �ിപ് ഷീ�് ഇ�. ��ത വൗ�റിൽ ടി.എ.കണ�ാ�ിയത് �കാരം 95x12x2=2280/-
�പ എ�ത് 2257/-�പയാ�ി limit െച�ിരി��.

b) Safe wheels Mysore എ� �ാപന�ിെ� Inv.No.1705/22.5.18 �കാരം 4053/-�പ�ം Inv.No.1715/25.5.18
�കാരം 4022/-�പ�ം േരഖെ���ിയ �ിപ് ഷീ�കൾ ഹാജരാ�ിയി��്. ആയതി�ം
ടി.എ.കണ�ാ�ിയിരി� �ത് 177x12x2= 4248/-limited to 4053/-, 4022/- എ�ി�െനയാണ്.

4) Vr.No.00503/17.7.18 External examiners TA &Halt allowance medical PG Degree Medicine 1st year practical
4/18

Dr.�ീനിവാസ�
െറഡി

യാ�ാ
തിയതി

യാ�
ടി.എ
കണ�ാ�ിയത്

ടി.എ
അർഹമായത്

22/5/18
Nellore- Chennai-
Car- 193 km

193x12x2=4632 193x12x2=4632

Chennai- Kochi- Air 3991 3991

Kochi- Thiruvalla-
Car- 112 km

112x5x2=1120 112x5x2=1120

26/5/18
Thiruvalla-Kochi-
Car-112 km

112x5x2=1120 ----

Cochin-Chennai- Air 5060 5060

Chennai-Nellore-
Car-193km

193x12x2 =4632

20555 14803

        ��ത ടി.എ ബി�ിൽ Indira Car Travels & Consultants, Nellore എ� �ാപന�ിെ� Inv.No.5301/22.5.18
�കാരം 22/5/18 &26/5/18 തിയതികളിൽ യാ� െച�തിന് 7339/-�പ�െട �ിപ് ഷീ�് ഹാജരാ�ിയി��്.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ 18210/-�പയാണ് TA ഇന�ിൽ അ�വദി�ി��ത്.

     േമൽപറ� ഉദാഹരണ�ളിെല�ാം കി.മീ. �രെ� 12/-�പ�് പകരം 24/-�പ കണ�ാ�ിയാണ് �ക
അ�വദി�ി��ത്. Prepaid taxi trip sheetന് മാ�മാണ് Actual amount അ�വദിേ��ത് എ�ിരിെ� taxi trip    
sheet ഹാജരാ�ിയവർ�ം ��വൻ �ക�ം അ�വദി�തായി കാ��. േമൽ �കാരം ടി.എ അധികമായി
അ�വദി�� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ
(നം.64/3.1.2020) േകരള�ിന് �റ�് നി� വ�� ഇവാ�േവേ��ിന് എയർേപാർ�്/ െറയിൽേവേ�ഷനിേല�്
എ��തിന് ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ഹാജരാ�� ബി�കളിൽ കിേലാമീ�റിന് 12/- �പ നിര�ിലാണ് ടി.എ
കണ�ാ��െത�ി�ം ടാ�ിൈ�വർമാർ ടാ�ി വിളി�� �ല� നി�ം എേ�� �ലേ��ം



തിരി�ം ഉളള �രം കണ�ാ�ിയാണ് യാ��ാരിൽ നി�ം വാടക ഈടാ�ി വ��െത�ം ഇ�ര�ിൽ �ക
കണ�ാ�� ബി�കളിൽ െ�യിം െച�� �ക കണ�ാ�െ��� �കേയ�ാൾ �റവായായാൽ �റ�
�കയാണ് നൽകി വ��െത�ം അറിയി�ി��്. ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയ വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ
േമൽപറ�വ ഒഴിെക�ളള മി� വൗ��കളി�ം എേ�� �ലേ��ം തിരി�ം ഉളള �രം കണ�ാ�ി
കി.മീ�റിന് 12/-, 5/- �പ നിര�ിൽ തെ�യാണ് യാ�ാബ� അ�വദി�െത�ിരിെ� േമൽ മ�പടി
��ികരമായി കണ�ാ�ാനാവി�. സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ നി�ർഷി� �കാരം ടി.എ ഇന�ിൽ �ക
അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം.1358/22.1.19 �ക-114175/- (External examiners TA &Halt Allowance for MDS Part II Regular
Practical June 2018)

േപര് യാ�
ടി.എ
കണ�ാ�ിയത്

 േഡാ.ഗണപതി.എം

8.7.18

ൈമ�ർ- ബാം�ർ 150 കി.മീ-
േറാഡ് യാ�

150x10=1500

ബാം�ർ-തി�വന��രം

ൈ��് യാ� 4694+ ic-700

10.7.18

തി�വന��രം-ബാം�ർ
ൈ��് യാ�

ബാം�ർ -ൈമ�ർ 150 കി.മീ-
േറാഡ് യാ�

.....

6894

വൗ�ർ നം.1648/28.2.19 �ക-14699/-

േഡാ.ആരതി.ആർ.റാ� 30.11.18
െഹഡ് ക�ാർേ��്-ബാം�ർ-30
കി.മീ-ടാ�ി

30x5x2=300

ബാം�ർ-േകാഴിേ�ാട് –
ൈ��്

6172+ic 700

േകാഴിേ�ാട് എയർേപാർ�്-
െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േഹാ�ി�ൽ-29 കി.മീ .ടാ�ി

29x5x2=290

2.12.18
െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േഹാ�ി�ൽ-േകാഴിേ�ാട്
എയർേപാർ�്-ടാ�ി

.....

േകാഴിേ�ാട്-ബാം�ർ ൈ��് ......

ബാം�ർ-െഹഡ് ക�ാർേ��്-’

ടാ�ി
....

ആെക 7462

ആയതിനാൽ അധികമായി അ�വദി� യാ�ാബ� തിരിെക ഈടാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

(9). െചയർേപ�ൺമാ�െട �തിഫലം വ�ത�� രീതിയിൽ അ�വദി��ത്.



1) ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല അ��ാപകർ�ം അന��ാപകർ�ം നൽ�� പരീ�ാ �തിഫല

നിര�കൾ സംബ�ി� വിവരം 17.01.2017 ൽ നട� ഒ�ാമെ� െസന�് േയാഗ�ിെ� മിനിട്സിെ� Appendix
IV ൽ �സി�ീകരി�ി��്. ആയ� �കാരം േക�ീ�ത �ല� നിർ�യ ക�ാ�ിെ� െചയർേപ�ണ്
അ�വദി�ാ�� �തിഫലം ഉ�ര�ടലാസ് ഒ�ിന് 3 �പ നിര�ി�ം ഒ� ദിവസേ��� �തിഫലം 700
�പ നിര�ി�മാ��.
എ�ാൽ ഇതിേനാെടാ�ം ചിലർ�് Special Camp Allowance �ടി അ�വദി�തായി കാ��. ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��

വൗ�ർ നം./
തി�തി െചയർേപ�സൺ ഇനം

അ�വദി�
�ക

a) 1662/2.3.19-
10,95,883

Bsc Nursing

Dr.Sabeena.K.,

GMC, Ernakulam

No of answer
books-11918

No.of days -9

Special Camp
Allowance- 9
days

11918X3=
35,754

9x700=
6,300

9x400=
3600

…………

45,654

b)1422/29.1.19-
1142434/-

MBBS

Dr.Nisha Narendran

GMC,Thrissur

No of answer
books-1644

No.of days -8

Special Camp
Allowance- 8
days

1644x3=4932

700x8=5600

400x8=3200

……..

13732

എ�ാൽ െചയർ േപ�ൺമാർ�് Special Camp Allowance അ�വദി�ാ�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട
േചർ��.

വൗ�ർ നം./തി�തി െചയർേപ�സൺ അ�വദി� �ക

c) 1820/28.3.19-
14,55,467

B Pharm

Dr.Elessy Abraham

Nazarath College & Pharmacy,
Thiruvalla

No.of answer
books-1540
1540x3= 4620

3days = 3x700=
2100

6720

d) 1574/22.2.19-
6,54,784/-

B.Pharm

Dr.Jiji Jose

DM WIMS College

Wayanad

No.of answer
scripts -1474

1474x3= 4422

2days = 2x700=
1400

5822

“ ” Dr.Harikrishnan No.of answer



Mookambika College

Muvattupuzha

scripts -1662
1662x3= 4986

No.of days = 3x700=
2100

7086

     െചയർേപ�ൺമാർ�് Special Camp Allowance അ�വദി�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാനാവശ�െ��്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.64/3.1.2020) സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

“േഡാ.സബീന.െക ,GMC,Ernakulam െറമ�ണേറഷൻ ബി�ിേനാെടാ�ം ടി.എ െ�യിം െച�ി�ി�ാ�
സാഹചര��ിൽ ഹാൾ�് അലവൻസി� പകരം െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസാണ് നൽകിവ��ത്. ടിയാ�െട
െറമ�ണേറഷൻ ബി�ിൽ GMC,Thrissur എ�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. േഡാ.എൽസി
എ�ഹാം,േഡാ.ജിജി േജാസ്, േഡാ.ഹരി��ൻ എ�ീ ഇവാേല�േ��് ��ത ബി�ിെനാ�ം ടി.എ ബിൽ �ടി
ഹാജരാ�ിയി��്.”

     അ��ാപകർ�ം അന��ാപകർ�ം നൽ�� പരീ�ാ �തിഫല നിര�കൾ �കാരം Special Camp
Allowance to Evaluators attending centralised valuation duty (per day)/ �ാണ് 400/- �പ
നി�യി�ി�ളളത്.�ടാെത എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ ചാപ്�ർ IV-D ,6 �കാരം Normally ,the chairperson need not
value answer books ; but he/she is responsible for the entire conduct of the Centralised Valuation
Camp.”എ�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.

     ആയതിനാൽ െചയർേപ�ൺമാർ�് Special Camp Allowance നൽേക�തി� എ� കാ��. Evaluators ന്
Special Camp Allowance 400/- �പ അ�വദി��തി� സമാനമായാണ് െചയർേപ�ൺമാർ�് 700/- �പ
അ�വദി��െത�ിരിെ� ഒേര ദിവസ�ളിൽ ര�ം അ�വദി�ത് ശരിയ�.അനർഹമായി അ�വദി� �ക
തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

2) 1st & IInd valuation ഉൾെ�െടയാണ് Chair personെ� �തിഫലം നി�യി��െത�ിൽ താെഴ പറ��

Chairperson ന് ആയത് അ�വദി�ി�ി�.

വൗ�ർ നം. 1471/11.2.19, 7,33,193/- (IInd Bsc MLT Degree R/S. Oct./18)

െചയർേപ�െ� േപര്/ ഉേദ�ാഗേ�ര്
അ�വദി�
�തിഫലം

Prabha Chandran.T, Associate Professer GMC,
Thiruvananthapuram

No.of answer books-
2638

2638x3= 7914

days - 4x700 = 2800

TA- 1676

Halt- 2132

ആെക 14522

    എ�ാൽ ��ത പരീ��െട ഇവാേല�േ��് െ� �തിഫലം നൽകിയ�മായി ബ�െ�� വൗ��കൾ
പരിേശാധി�തിൽ 4 QP േകാ�ക�െട 5276 എ�ം ഉ�ര��ക�ൾ �ല�നിർ�യം നട�ിയി��്. (205012-
1214, 203012- 1305, 201012-1410, 202012-1347- ആെക 5276).

അപാകത ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(10) െചയർേപ�ൺ �തിഫലം അധികമായി നൽകിയത്



     വൗ�ർ നം. 1429/30.1.2019 �ക 174932/-�പ (CV camp expense payable agadtantra 1st year Nov.18)
Controller of Examinations െ� No.19801/2018A1/EV-A(Ayush)/KUHSഉ�രവ് �കാരം Dr.P.V.Giri, Professor,
Vaidya Ratnam College, Ollurെന Paper I, Research Methedology and Medical Statistics(101290) of MD/MS
Ayurveda preliminary Regular/Supplementary (2016 scheme) examinations Nov.2018െ� Chairperson ആയി
നിയമി�ി��്. (Camp at Evaluation Centre, KUHS date 17/12/18 onwards).

വൗ�ർ പരിേശാധി�തിൽ െചയർേപ�ന് അ�വദി� �തിഫലം �വെട േചർ��.

TA 700

Halt 800

Remuneration ₹5000 (17.12.2018- ,₹2000 , 18.12.2018-₹3000)

ആെക ₹6500

െചല� േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ 17/12/18ൽ 9 ഇവാല�േവേ��് ഉ�തിനാൽ �തിഫലമായി 2000/-�പ�ം
18/12/18ൽ 32 േപർ ഉ�തിനാൽ 3000/-�പ�ം ആണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്. എ�ാൽ ഇവാല�േവേ��ിെ�
ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ QP Code 101290ന് 17/12/18ൽ 9 േപ�ം 18/12/18ൽ 4 േപ�ം ആണ് ഇവാേല�ഷൻ
���ിയിൽ ഏർെ��ിരി��ത്. 18/12/18 ൽ �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ പെ��� മ�ളള അ��ാപക�െട
െചയർേപ�ൺ േഡാ.മേനാജ്�മാർ എ�വരാണ്.

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 2822/Exam.Gen/15 Date 25.03.2015 �കാരം െചയർേപ�ൺമാ�െട �തിഫലം
�വെട േചർ�ം �കാരമാണ് നി�യി�ി��ത്.

പി.ജി. തിയറി വാല�േവഷന് If number of evaluators under a chairperson is 10 or less, �തിഫലമായി 2000/-
�പ�ം If number of evaluators under a chairperson is above 10 , �തിഫലം 3000 �പ�ം ആണ്
നി�യി�ി��ത്.
18.12.2018ൽ �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ 4 േപർ മാ�മാണ് പെ���ി��ത് എ�തിനാൽ 2000/-�പ�്
മാ�മാണ് െചയർേപ�ണ് അർഹത��ത്. ആയതിനാൽ അധികമായി അ�വദി� �ക 1000/- �പ തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.

11.സർ�കലാശാല മാർ�് നിർ�യ�ിെല അപാകതകൾ- േകാടതി
ഉ�ര�കളി�െട െ�ഷ് വാേല�ഷെ� എ��ിൽ വർ�നവ്

     Examination manual Chapter IV, A-5 �കാരം '’ There shall be double valuation for examinations of all under
graduate course conducted by the university. If the difference between the marks awarded in two valuations is
15% or less of maximum marks, the average of the two marks will be considered as final mark. If the difference
between the marks awarded in the two valuations is more than 15% mark a third valuation will be arranged to
subject to the condition that the candidate has secured at least 35% of the total marks in any of the valuation.”

        േമൽ�കാര�ളള മാർ�് നിർ�യ�ിെല അപാകത ��ി�ാ�ി വിദ�ാർ�ികൾ റീവാേല�ഷന് അേപ�

നൽ�ക�ം, എ�ാൽ എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ �കാരം 1st, IInd, IIIrd Valuation � േശഷം Retotalling മാ�മാണ്
അ�വദി��െത�ിരിെ� ��ത അേപ�കൾ നിരസി�െ��ക�ം, ഈ സാഹചര��ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ
േകാടതിെയ സമീപി�ക�ം േകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ െ�ഷ് വാേല�ഷൻ നടേ��
സാഹചര�ം സംജാതമാ�ക�ം െച��.ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

Board of Adjudication of
Students Grievance cell
minutes

Governing
Council
minutes

Name of the
student

Highcourt
Case

4.7.18 47/7.7.18 സനിത.ഡി.എസ് wp(c)
no.8150/18
dt 12.3.18



4.7.18 47/7.7.18 േഡാ.മിറ േജാൺ
wp(c)
no.30177/17
dt 15.1.18

14.8.18 48/1.9.18
സായി ശ�ർ
.വി.ആർ

wp(c)
no.20788/18
dt 22.6.18

14.8.18 48/1.9.18 േപാൾ ബാ�
wp(c)
no.27254/18
dt 10.8.18

14.8.18 48/1.9.18 േ�ാള േതാമസ്
wp(c)
no.21496/18
dt 18.7.18

16.10.18 49/8.11.18
േഡാ.ഹമീദ്
ഫസൽ

wp(c)
no.32771/18
dt 8.10.18

“ േകരള ആേരാഗ് ശാ� സർ�കലാശാല റ�േലഷൻ ഒ�ാം അ��ായം (അ�ാദമിക് റ�േലഷൻ)െല ഉപ
അ��ായം 1.15 iii �തിപാദി�ിരി��െതെ��ാൽ "KUHS shall not permit any revaluation. However in
exceptional cases when recommended by the Board of Adjudication for Student Grievances for reasons to be
recorded and on approval of Governing council, fresh valuation may be conducted after cancelling the original
valuation.”

     ഒ�ം,ര�ം ��ം �ല�നിർ�യ�ളിൽ ഉ�ര�ടലാ�കൾ പരിേശാധി��തിെല ഇവാേല�േ��ിെ�
അ���ം വിദ�ാർ�ികൾ റീവാേല�ഷന് അേപ�ി��തിന് കാരണമാ���്. ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട
േചർ��.

Reg.No. Examination Recommendations GC Remark

13207001

Medical Post
Graduate MD
(Microbiology)
conducted in
supplimentary
exam in May
2017

The Board of
adjudication of
students Grievances
opined that the mark
awarded by the
evaluator are very low
when compared to that
of the other three
evaluators

47/7.7.18

Item No.5

After the
fresh
valuation
considerable
changes in
the marks
were noted.

152440030 MDS exam
Conservative
Dentistry and
Entodontics
June 2018

The Board of
adjudication of
students Grievances
recommended to
conduct a fresh
valuation and authorise
the CE to publish the
modify result (The
evaluator who gave 33
marks awarded marks

49/8.11.18

Item No.1



for the first and
second questions
abnormally low when
compared to other
three evaluators)

142060017
MD (General
Medicine)

The evaluators who
gave 33 marks in
paper II awarded
marks for several
questions abnormally
low when compared to
the other three
evaluators. The Board
of adjudication of
students Grievances
recommended to
conduct a fresh
valuation.

49/8.11.18

Item No.2

             േകാടതി െചല�കൾ� �റേമ െ�ഷ് വാേല�ഷൻ നട��തി�ളള െചല�ക�ം സർവകലാശാല
അധികമായി വിനിേയാഗിേ��ിവ��. ഇവാേല�േ��ിെ� അ�� െകാ�് വിദ�ാർ�ികൾ�് സ�ാഭാവിക
നീതി ലഭി�ാതിരി�ക�ം സർ�കലാശാല�് അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�ക�ം െച��. ഇവാേല�േ��ിെ�
ഭാഗ�നി�� അനാ�/ അ�� �ലം സർ�കലാശാല��ാ�� ന�ം വീ�വ��ിയവരിൽ നി�ം
ഈടാ�ാനാവശ�മായ വ�വ�കൾ പരീ�ാമാന�ലിൽ ഉൾെ���� കാര�ം സർ�കലാശാല�്
പരിഗണി�ാ��താണ്.

3-7   Zonal Evaluation Camp �െറ �പവർ�നം-
സർവകലാശാലയുെട എ�സാമിേനഷൻ മാന�ൽ വ�വ�കൾ
യഥാവിധി പാലി�ു�ില�
        േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ 20.06.2018 തീയതിയിൽ
�ാബല��ിൽ വ�ി��്. സർ�കലാശാല നട�� പരീ�ക�െട �ാ�ി�ൽ, തിയറി പരീ�ക�െട
നട�ി�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ, വ�വ�കൾ എ�ിവ എ�ാമിേനഷൻ മാന�ലിൽ
േ�ാഡീകരി�െ��ി��്. േസാണൽ ഇവാല�േവഷൻ ക�ാ�ിെ� �വർ�നം സംബ�ി�് വ��മായ
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളി�െട�ം എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ �കാര�ം
�റെ��വി�ി��താണ്. എ�ിരി�ി�ം Zonal Evaluation Campെ� �വർ�നം �ണിേവ�ി�ി ഉ�ര�കൾ
/Examination Manualൽ നി�് വ�തിചലി�ാെണ�് കാ��. ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

1. ഉ�ര��ക��െട കാര��ിൽ ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ നി�ിത ��വൻ
കാലയളവി�ം കേ�ാഡിയൻ ഓഫീസർമാരായി വർ�ി��ി�.

    23.05.2016െല U.O.No. KUHS/002822/Exam Gen/2014-15 ഉ�രവ് �കാരം '’ The Camp Officer only can be
considered as custodian of the answer scripts at the valuation camp unless appointment of the custodian is
made exclusively. The transporting of the answer books to and from the CV Camp safely also will be the duty of
the custodian/camp officer.

     Examination Manual Chapter IV-C-12 �കാരം “once the evaluation process is over, the camp officer shall
return the packets of evaluated answerbooks and packets of corresponding score sheets as recorded in the



concerned register kept in the cv camp concerned to the officer in charge in the sorting section for safe custody
for the required period”. �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ്, എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ എ�ിവ� വിേധയമായി
ഉ�ര��ക��െട കാര��ിൽ ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ നി�ിത ��വൻ കാലയളവി�ം കേ�ാഡിയൻ
ഓഫീസർമാരായി വർ�ി��ി� എ�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ െകാ���.

ക�ാ�്
ക�ാ�്
തീയതി

ക�ാ�്
ഓഫീസ�െട
ക�ാ�ിേല��
യാ�

ക�ാ�്
ഓഫീസ�െട
KUHSേല�്
തിരിെക��
യാ�

ഉ�ര
��ക�ൾ
ക�ാ�ിൽ
എ�ി�
തീയതി

ഉ�ര
��ക�ൾ
തിരിെക
എ�ി�
തീയതി

1. 3rd

Professional
MBBS Part I,
R/S. Feb.18,
GMC,
Thiruvanan
thapuram

19/3/18 to
31/3/18
(Babitha.C.S,
Assistant)

18.3.2018
(െ�യിൻ)

31.3.2018
(െ�യിൻ)

16.3.2018 02.04.2018

2. 1st

BDS(R/S)
Exam July
2018 GDC,
Thiruvanantha
puram

10/9/18 to
17/9/18
(Sainudeen .I,
Assistant)

8.9.2018
(െ�യിൻ)

17.9.2018
(െ�യിൻ)

06.09.2018 18.09.2018

3. Final BDS
Part I

July 2018
GDC,
Thiruvanantha
puram

10/9/18 to
17/9/18
(Arun.C.V,
Assistant)

9.9.2018
(െ�യിൻ)

17.9.2018
(െ�യിൻ)

06.09.2018 ലഭ�മ�

4. Final BDS
Part II January
2019 GDC,
Thiruvanantha
puram

18/2/19 to
23/2/19
(Rajesh.S.Nair,
Assistant)

15.2.2019
(െ�യിൻ)

24.2.2019
(െ�യിൻ)

16.02.2019 24.02.2019

         ഇ�കാരം ഉ�ര��ക��െട കാര��ിൽ മാന�ലിെല നിർേ�ശ�ൾ� വി��മായി
�വർ�ി��തി�ളള സാഹചര�ം വ��മാ��തിനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
സർവകലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.(എൻക�യറി നം.56/11.12.19)

"തി�വന��രം,േകാഴിേ�ാട്,േകാ�യം എ�ീ േമഖലാ ക�ാ�കളിേല�് ഉ�ര��ക��ം മ�് േ�ഷനറി
വ���ം എ�ി��തിന് നിലവിൽ �ര�ാ സംവിധാന�ളള ഒ� െഡലിവറി വാൻ മാ�മാ�ളളത്.എ�ാം
േ�ാറിൽ നി�ം �ാ�് ഉ�ര��ക�ൾ േകരള�ിെല 300 ഓളം േകാേള�കളിൽ എ�ി�ക,
ഭരണവിഭാഗ�ിെല േജാലികൾ െച�ാ�െ��ിൽ അവ �ടാെത േപാ�് ഓഫീസിൽ നി�ളള തപാൽ വ��ൾ
എ��ൽ എ�ിവെയ�ാം നട���ം ഈ വാൻ ഉപേയാഗി� െകാ�ാണ്. ആയതിനാൽ വാനിെ� ലഭ�ത,
വാൻൈ�വ�െട ലഭ�ത എ�ിവെയ�ാം കണ�ിെല��െകാ� മാ�േമ േമഖലാ �ല� നിർ�യ�ി�ളള



തീയതികൾ തീ�മാനി�ാൻ കഴി�. ഇേത കാരണ�ൾ െകാ� തെ� ചിലയവസര�ളിൽ ക�ാ�്
�ട��തിന് ദിവസ�ൾ�് �� തെ� ഉ�ര��ക�ൾ േസാണൽ ക�ാ�കളിൽ എ�ിേ��ി വ��.

         ഉ�ര��ക�ൾ േമഖലാ �ല� നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ എ�ി� േശഷം േസാണൽ ക�ാ�ിെ�
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ഉ�ര� �കാരം നിേയാഗി�െ��� െഹൽ�ർ ഉ�ര��ക�ൾ േലാ�റിൽ ��ി�
േശഷം േലാ�ർ, സി.വി.ക�ാ�് ഹാൾ എ�ിവ ��ി കേ�ാഡിയൻ ഓഫീസറായ ക�ാ�് ഓഫീസർ�്
താേ�ാ�കൾ ൈകമാ�കയാണ് െച��ത്. കേ�ാഡിയൻ എ� ഇം�ീഷ് പദം എ�ാമിേനഷൻ മാന�ലിൽ
ഉപേയാഗി�ി�ളളത് ആ പദ�ിെ� സാമാന� അർ�മായ " a person who has responsibility for taking care of or
protecting something” എ� അർ��ിലാണ്. എ�ാൽ ഈ ധർ�ം നിർ�ഹി��തിന് െചേ���
കാര��ൾ നി�ർഷി�ി�ി�.”

        ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല അ��ാപകർ�ം അന��ാപകർ�ം നൽ�� പരീ�ാ �തിഫല
നിര�കൾ സംബ�ി� വിവരം 17.01.2017െല Senate 1 - Appendix IV ൽ �സി�ീകരി�ി��്.ആയ� �കാരം
�ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ നിയമി�െ��� ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ�് നൽ�� �തിഫലം �വെട േചർ��.

ഇനം തുക സർ�കലാശാല
ഉ�ര� നം.

Custodian per script
(min -500/-)

5/-
292/Exam.Fin/2011 Date

25.03.2012    

Special camp allowance
outside the university
Head Quarters-per day

400

2822/Exam.Gen./15 Date
25.03.2015 &
KUHS/Exam.Gen/5358/GC/2015(10)
Date 18.11.2015

In addition to the
special camp
allowance,camp officers
and other officers
appointed for camp
duty outside the
university Head
Quarters are eligible
for accomodation

1) section officer
and above-1000
perday                

2)Assistant,

DEO and others-
750 per day

2822/Exam.Gen./15 Date
25.03.2015 &
KUHS/Exam.Gen/5358/GC/2015(10)
Date 18.11.2015

         ഇ�കാരം ഉ�ര��ക��െട കാര��ിൽ മാന�ലിെല നിർേ�ശ�ൾ� വി��മായി �വർ�ിേ��ി
വ�� സാഹചര�ം സർവകലാശാലയിൽ നിലനിൽ�േ�ാ�ം മാന�ൽ �കാര�ളള �തിഫലം അ�വദി�
വ���്.

ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

പരീ� ക�ാ�് ഓഫീസർ
കേ�ാഡിയൻ
ചാർ�്

െ�ഷൽ ക�ാ�്
അലവൻസ്

ഹാൾ�്
അലവൻസ്

ടി.എ.

IIIrd MBBS Part II
R/S. Feb.2018

�വീൺ �സാദ്

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാ�യം)

16650 4400 9750 1182



ഹാരിസ് േസാമൻ

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട് )

29850 400 10500 1178

ആരതി.സി.ആർ.

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
തി�വന��രം)

22800 3600 11250 1174

IIIrd MBBS Part I R/S.
Feb.2018

�വീൺ �സാദ്

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാ�യം)

10650 2400 6000 1182

ഹാരിസ് േസാമൻ

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട് )

17025 2400 6000 1178

IInd MBBS R/S.
Feb.2018

�വീൺ �സാദ്

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാ�യം)

23850 3600 8250 1182

ഹാരിസ് േസാമൻ

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
േകാഴിേ�ാട് )

29550 3200 7500 1178

ആരതി.സി.ആർ.

(ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
തി�വന��രം)

22275 2800 6000 1174

     ഉ�ര��ക��െട കേ�ാഡിയൻ ഓഫീസറായി �വർ�ി�� ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ െചേ��
���ികൾ സംബ�ി� വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ എ�ാമിേനഷൻ മാന�ലിൽ ഉൾെ���ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2. െചയർേപ�ൺ- �തിഫലം അധികമായി അ�വദി�ത്

a) Vr.No.1229 & 1230/19.12.2018

         േകാ�യം ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ െവ� നട� �ല�നിർ�യ ക�ാ�മായി ബ�െ��
ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ െചയർേപ�ൺമാർ�് �തിഫലം അധികമായി അ�വദി�തിെ� വിവരം �വെട
േചർ��.

െചയർേപ�ൺ

അ�ൻഡൻസ് രജി�ർ
�കാരം

ക�ാ�ിൽ പെ���
ദിവസം

െചയർേപ�ൺ ബിൽ �കാരം േജാലി െച�
തീ�തികൾ

േഡാ.േമരി ചാേ�ാ, GMC,
േകാ�യം

3/10/18 �തൽ 17/10/18
വെര
(14 ദിവസം )

3/10/18 �തൽ 23/10/18 വെര

(16 ദിവസം )

േഡാ.ഗീത.എ., GMC, േകാ�യം 3/10/18 �തൽ 17/10/18
വെര
(14 ദിവസം)

3/10/18 �തൽ 17/10/18 വെര

22/10/18 & 23/10/18



(16 ദിവസം)

     സർ�കലാശാല അ��ാപകർ�ം അന��ാപകർ�ം ന�� പരീ�ാ �തിഫല നിര�കൾ 17.01.2017 ൽ
നട� ഒ�ാമെ� െസന�് േയാഗ�ിെ� മിനിട്സിെ� Appendix IV ൽ �സി�ീകരി�ി��്. ആയത് �കാരം
െചയർേപ�ണ് ഒ� ദിവസേ��് അ�വദി�ാ�� �തിഫലം 700 �പയാണ്.

െചയർേപ�ൺ അർഹമായത് അ�വദി�ത് അധികം

േഡാ.േമരി ചാേ�ാ 700x14=9800 700x16=11200 1400

േഡാ.ഗീത.എ. 700x14=9800 700x16=11200 1400

2800
======

b) Vr.No.1217/18.12.2018 - 9,24,496/-

ഒ�ാംവർഷ MBBS Aug./18െല �ല�നിർ�യ ക�ാ�് തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ 3/10/2018 �തൽ
നട�ിയതിൽ െചയർേപ�ൺമാർ�് അധികമായി അ�വദി� �തിഫല�ിെ� വിവരം �വെട േചർ��.

െചയർേപ�ൺ
ബി�കൾ �കാരം അ��ാപകർ �ല�നിർ�യം
നട�ിയ തീയതി

അ�വദി�
�ക

അർഹമായത് അധികം

േഡാ.സാഹില.എം.

QP Code: 103001 &
104001

3/10/18 ,4/10/18,5/10/18,

6/10/18,7/10/18,

8/10/18,9/10/18,

10/10/18

(8 ദിവസം)

700x10=7000 700x8=5600 1400

േഡാ.െജസി.S.J.

QP Code: 105001 &
106001

3/10/18 ,4/10/18,5/10/18,

6/10/18,7/10/18,

8/10/18,9/10/18,

10/10/18 ,11/10/18

(9 ദിവസം)

700x10=7000 700x9=6300 700

2100

========

െചയർേപ�ൺ- െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അധികമായി അ�വദി�ത്

Vr.No.1229 & 1230/19.12.2018

അ�ൻഡൻസ് �കാരം ക�ാ�ിൽ
പെ��� തീ�തി

അർഹമായത് അ�വദി�ത് അധികം

േഡാ.േമരി ചാേ�ാ

െചയർേപ�ൺ

3/10/18 �തൽ 17/10/18വെര

(14 ദിവസം)
14x400=5600 16x400=6400 800

േഡാ.ഗീത.എ.

െചയർേപ�ൺ

3/10/18 �തൽ 17/10/18വെര

(14 ദിവസം)
14x400=5600 16x400=6400 800

1600



=======

     േഡാ.ഗീത.എ., െചയർേപ�ൺ ആയി ക�ാ�ിൽ പെ���തിന് 17/10/18ൽ Special Camp Allowance ആയി

400/-�പ അ�വദി� അേത ദിവസം തെ� IIIrd Valuation നട�ിയതി�ം Special Camp Allowance ഇന�ിൽ
400/-�പ അ�വദി�ി��്.

ബി�കൾ �കാരം അ��ാപകർ
�ല�നിർ�യം നട�ിയ തീയതി

അർഹമായ Special
Camp Allowance

അ�വദി�ത് അധികം

േഡാ.സാഹില.എം.

3/10/18 ,4/10/18,5/10/18,

6/10/18,7/10/18,

8/10/18,9/10/18,

10/10/18

(8 ദിവസം)

400x8=3200 400x10=4000 800

േഡാ.െജസി.S.J.

3/10/18 ,4/10/18,5/10/18,

6/10/18,7/10/18,

8/10/18,9/10/18,

10/10/18 ,11/10/18

(9 ദിവസം)

400x9=3600 400x10=4000 400

1200

======

സം�ി�ം

െചയർേപ�ൺമാർ�്
അധികമായി അ�വദി�
�തിഫലം

അധികമായി
അ�വദി�
SPCA

ഒേര ദിവസം 2 �ാവശ�ം Special
Camp Allowance അ�വദി�ത്

ആെക

1. േഡാ.േമരി
ചാേ�ാ

1400 800 -- 2200

2. േഡാ.ഗീത.എ. 1400 800 400 2600

3.േഡാ.സാഹില.എം. 1400 800 -- 2200

4. േഡാ.െജസി.S.J. 700 400 -- 1100

4900 2800 400 8100

     എ�ാം വിഭാഗ�ിെല ഇവാേല�ഷൻ ക�ാ�് അ�ൻഡൻസ് രജി�റിൽ േമൽപറ� െചയർേപ�ൺമാർ
ഒ�ി�ി�ളളതായി ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി സർ�കലാശാല അറിയി�ി��്.(നം.68/4.1.2020).എ�ാൽ
�ല�നിർ�യം നട�ിയ അ��ാപകർ�് �തിഫലം നൽകിയ�മായി ബ�െ�� ബി�കൾ �കാരം ��ത QP
േകാഡി�ളള ഉ�ര��ക�ൾ �ല�നിർ�യം നട�ിയ തീയതികളിൽ േഡാ.സാഹില.എം.െ� കീഴി�ളള
അ��ാപകർ 11/10/18,12/10/18 തിയതികളി�ം, േഡാ.െജസി.S.J.�െട കീഴി�ളള അ��ാപകർ 12/10/18
തിയതിയി�ം ക�ാ�ിൽ പെ���ി�ി�ാ�താണ്. േമൽ തീയതി� �െ� തെ� I,II വാേല�ഷൻ
�ർ�ീകരി�തായി കാ��.ആയതിനാൽ ക�ാ�് �വർ�ി�ാ� ദിവസ�ളിെല �തിഫലം അ�വദി�ത്
അംഗീകരി�ാനാകി�.

േമൽ�കാരം അധികം നൽകിയ �ക ഈടാ�ി വിവരം യഥാസമയം ലഭ�മാേ��താണ്.



ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി േഡാ.ഗീത.എ ഡിഡി നം.483564 തിയതി 24.1.2020 �കാരം 2600/-
�പ�ം, േഡാ.േമരി ചാേ�ാ ഡിഡി നം.483563 തീയതി.24.1.2020 �കാരം 2200/- �പ�ം തിരിെക അടവാ�ി.

3-8   ഫാ�ൽ�ി എേ�ാൾെമ�� േ�പാ�ഗാം-
പൂർ�ീകരി�ു�തിനു� നടപടികൾ
ത�രിതെ�ടുേ��താ�
    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട അഫിലിേയ�ഡ് �ാപന�ളിെല അ��ാപക�െട സമ�മായ
വിവരേശഖരണമാണ് ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�് േ�ാ�ാം അഥവാ FEP എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. ഇ�വഴി
അഫിലിേയ�ഡ് �ാപന�ളിെല എ�ാ അ��ാപകർ�ം അവ�െട േയാഗ�താ േരഖകൾ പരിേശാധി�് ഒ�
�ണിക് ഐ.ഡി. നൽ��.

FEP നട�ിലാ��� വഴി സർ�കലാശാല �തീ�ി�� േന��ൾ

    അംഗീ�ത അ��ാപകൻ/അ��ാപിക ആ�ക വഴി സർ�കലാശാല�മായി ബ�െ�� എ�ാ അ�ാദമിക്
�വർ�ന�ൾ�ം �താര�ത�ം ആധികാരികത�ം െെകവ�ം. പരീ�ാ നട�ി�്, നിരീ�ണ ���ികൾ,
�ല�നിർ�യം, ��ിനി, െതരെ���കൾ, സർ�കലാശാല േനരി� നട�� പരിശീലന പരിപാടികൾ,
സാ��ിക ഇടപാ�കൾ, വിവിധ അ�ാദമിക് സമിതികളിെല അംഗത�ം, ഗേവഷണം, അ�ാദമിക് െ�ഡി�്
േപായി�് സി�ം, അവാർ�കൾ �ട�ിയ സർ� േമഖലകളി�ം ഈ �ണിക് ഐ.ഡി. സമീപഭാവിയിൽ
അത��ാേപ�ിതമാ�െമ�് സർ�കലാശാല ഉറ� വ���.

FEP മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല വ��കൾ

     േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല II, 5(III), 6(XIV), VII(vii) എ�ീ വ��കൾ �കാരം
അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ, ഭരണസമിതിയായ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, പരേമാ�ത സമിതിയായ െസന�്
എ�ിവ�െട നിർേ�ശ�കാരമാണ് ഈ പരിപാടി നട�ാ��ത്.

FEP നിർ�ഹണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ൾ

Step 1: സ��ം അ�ാദമിക് വിവര�ൾ അ��ാപകൻ സർ�കലാശാല േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച��.

Step 2: �ിൻസി�ലിന് എ�� ഈ വിവര�ൾ �ിൻസി�ൽ പരിേശാധി�് സർ�കലാശാല�് സമർ�ി��.

Step 3: ഈ വിവര�ൾ ഒ��വണയായി സർ�കലാശാല ആ�ാന� െവ�് ഒറിജിനൽ േരഖക�മായി
രജി�ാർ ഒ� േനാ��.

Step 4: േമൽ�റ� 3 Stepsഉം വിജയകരമായി �ർ�ീകരി�വർ�് Unique ID കാർഡ് നൽ��.

Step 5: അഫിലിേയ�ഡ് �ാപന�ളിൽ സർ�കലാശാല�െട േന�ത��ി�� പരിേശാധനസംഘം Unique
Identity Card അതാ� വ��ിക�മായി ഒ�േനാ��താണ്.

ഭരണപരമായ തീ�മാന�ൾ

അ�ാദമിക് കൗൺസിലിെ� 22/2/17െല 15-ാമത് േയാഗ�ിൽ ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ��ർ, ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ, ഗവ.േന�ിംഗ് േകാേളജ് ,��ർ എ�ിവിട�ളിൽ FEP�് േവ�ി Pilot Study നട�ാൻ
തീ�മാനി�ക�ം ആയത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 6/3/17െല 37-ാമത് േയാഗ�ിൽ
അംഗീകരി�ക���ായി. 2017 മാർ�് 16ന് �ാരംഭ പരിശീലന പരിപാടി സർ�കലാശാലയിൽ െവ�്
നട�വാൻ 10/3/17െല ന�ർ 3789/ഡീൻ (അ�ാദമിക് )/േക.ആ.സ./2017 ഉ�രവ് �കാരം തീ�മാനി�.

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 12/2017/Dean(Academic)/KUHS dated 21.06.2017 �കാരം േകരള ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച� എ�ാ �ാപന�ൾ�ം FEP നിർബ�ിതമാ�ിയി��്.

FEP�് േവ�ി സർ�കലാശാല ഏർെ���ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ

(1) File No. 3789/Dean(AC)/KUHS 2017(FEP) Vol. I & II



    േനാ�് ഫയൽ േപജ് നം.5, 6 ഖ�ിക 17 തീ�തി 29.05.2017ൽ FEP�െട ആവശ��ിനായി 4 ക����കൾ, ഒ�
�ാനർ (MFD Scanner/Photocopier), 4 െടറാെെബ�് എ�്േ�ർണൽ ഹാർഡ് ഡി�് എ�ിവ ആവശ���് എ�്
േരഖെ���ിയി��്. 28/6/2017ൽ 2017-18 െല പർേ�സിൽ 4 ക����ം 1 �ാന�ം ഉൾെ���� വിഷയം
രജി�ാർ അംഗീകരി�ി��്. േനാ�് ഫയൽ േപജ് നം.10 ഖ�ികയിൽ ഒ� ന�റിംഗ് െമഷീൻ വാ�ിയതാ�ം
േരഖെ���ിയി��് (�ക-490/-)

     േനാ�് ഫയൽ േപജ് നം.33, ഖ�ിക 120ൽ (തീയതി 21.7.2018) 4 ക����കൾ, 1 �ാനർ എ�ിവ
വാ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ പർേ�സ് െസ�നിേല�് നൽകിയി�െ��ി�ം 4 ക����കൾ
ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ� േരഖെ���ി കാ��. നിലവി�� �ാനറിന് േവഗത വളെര �റവായ�െകാ�് 25
ഫാ�ൽ�ി, േഡാക�െമ�് �ണി�കൾ മാ�െമ ഒ� ദിവസം �ാൻ െച� തീർ�ാൻ കഴി���. അതിനാൽ 2
അതിേവഗ �ാന�കൾ �ടി ലഭ�മാ�വാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ ആവശ�െ��ി��്.

(2) File No.12831/2018/A1/Admin-P/KUHS

     24/7/18 െല 3789/Dean AC(B)/KUHS/2017(1) ക�് �കാരം FEPെ� സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണ�ി�
േവ�ി 2 High Speed Scanner സ�ീകരി� നൽ�വാൻ ആവശ�െ��ി��്. െട�ർ േനാ�ീസ്
നം.21/12831/2018/A1/Admin.P/KUHS dated 03.11.2018 �കാരം െട�ർ �ണി�ക�ം Zigma Solutions,
Thiruvananthapuram എ� �ാപന�ിൽ നി�ം A3 color scanner 2,46,620/-�പ�ം, FORECOM Infratech
systems Pvt.Ltd, Ernakulam എ� �ാപന�ിൽ നി�ം A4-Color scanner 51517/-�പ�ം വാ�ിയി��്.

FEP�് േവ�ി നിേയാഗി�െ�� ജീവന�ാർ

ഫയൽ നം. 3789/ഡീൻ(AC)/KUHS 2017 FEP Vol. I & II

        േനാ�് ഫയൽ േപജ് 5, ഖ�ിക 17 തീയതി 29.5.2017ൽ ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�ിെ� ഭാഗമായി
അ��ാപക�െട അ�ാദമിക് േരഖക�െട ഒ��വണ പരിേശാധന�ായി 2 കൗ��കൾ �റേ���ം , ഓേരാ
കൗ�റി�ം ഒ� െവരിഫിേ�ഷൻ ഓഫീസർ, ഒ� ഡി.ടി.പി./�ാനർ ഓ�േറ�ർ, േമ�േദ�ാഗ�ൻ എ�ിവ�െട
േസവനം ആവശ���താ�ം േരഖെ���ിയി��്. ഖ�ിക 41 തീയതി 23.10.2017ൽ 12 ജീവന�ാെര
നിേയാഗി��തി�� ഉ�രവ് ലഭ�മാ��തി�� ഡീൻ അ�ാദമി�ിെ� നിർേ�ശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഖ�ിക 41, (േപജ് നം.13) രജി�ാ�െട അഭി�ായം �വെട േചർ��.

             “ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ിൽ FEPെ� െവരിഫിേ�ഷൻ തീരാൻ ഏകേദശം 90 ���ി ദിവസ�ൾ
േവ�ി വ�െമ�് ഡീൻ അ�ാദമി�ിൽ നി�ം അറിയാൻ കഴി�. ഇ��ം ദിവസം 12 റ�ലർ ജീവന�ാെര
ഇതി� േവ�ി നിേയാഗി�ക എ�ത് �ാേയാഗികമ�. അതിനാൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ�
അംഗീകാരേ�ാെട െവരിഫിേ�ഷ� േവ�വെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമി��താ�ം ഉചിതം.
ഇതി� േവ�ി ഇേ�ാൾ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം വി�തൽ െച��വെര ഉൾെ���ി ഒ� ലി�് ഉ�ാ�ി
അതിൽ നി�ം നിയമി�ാ��താണ്.’’ 23.10.2017ൽ ഖ�ിക 42 ആയി േമൽ അഭി�ായം േ�ാ.െെവസ്
ചാൻസലർ, െെവസ് ചാൻസലർ എ�ിവർ അംഗീകരി�ി��്.

    േമൽ തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ U.O.No.6685/Admin/A3/2016/KUHS dated 30.11.2017 �കാരം 14
Data Entry Operatorsെന ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ 1/12/2017 �തൽ 3 മാസ കാലയളവിേല�്
നിേയാഗി�ക��ായി. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� വിവിധ േയാഗ�ളിൽ  ഈ കാലയളവ് നീ�ി
നൽകിയി��്. നിലവി�ം ഇവർ േജാലിയിൽ �ടർ�വ��.

ദിവസേവതന�ാരായ DEOമാർ�് അ�വദി� �ക

2017 ഡിസംബർ മാസം �തൽ 2019 െസ�ംബർ വെര�� കാലയളവിൽ ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ FEP�്
േവ�ി നിയമിതരായ DEOമാർ�് ശ�ളമിന�ിൽ 21,95,980/- �പ അ�വദി�ി��്.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.16/17.10.2019ന് നൽകിയ മ�പടി)

�ണിക് ഐ.ഡി.കാർ�ക�െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം



File No.7268/2018/A2/Admin.P/KUHS
         12.06.2018െല U.O.No.580/2018/Admin/KUHS�കാരം Unique Faculty Identity Card 15000എ�ം അ�ടി�്
വിതരണം െച��തിന് 4,50,000/-�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. Tender Notice
No.14/7268/2018/A2/Admin-Purchase/KUHS- Mewtech Solutions Pvt.Ltd, Thrissurെ� �പ 28.90 െെപസ
അംഗീകരി�ക�ം പി�ീട് െനേഗാേസ�ഷയൻ �േഖന 28.50 �പ�് കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം െച�ി��്. (കരാർ
തീയതി 11.9.2018) Supply Order No.7268/2018/A2/Admin-Purchase/KUHS തീയതി 23.8.2018. ആയ� �കാരം
�ാപന�ിൽ നി�ം സർവകലാശാലയിൽ ലഭ�മാ�ിയ �ണിക് ഐഡി കാർ�ക�െട വിവരം �വെട
േചർ��.

ഇൻേവായ്സ് നം./തീയതി കാർ�ക�െട എ�ം െചല� �ക

253/15.3.2019 4638 132183

7/27.5.2019 6 900

170/3.10.2019 2976 85535

7614 എ�ം 2,18,618/-

         2017 ൽ ആരംഭി� ഈ പ�തി നാളി�വെരയായി�ം �ർ�ിയായി�ി�. 2019 െസപ്�ംബർ വെര
ദിവസേവതനാടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായവർ�ായി 21.95 ല�ം �പ�ം കാർ �ക�െട അ�ടി�ായി 2.18
ല�ം �പ�ം െചലവഴി�ി��്. �ടാെത ക����കൾ, �ാന�കൾ �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��ൾ�ായി
േവെറ�ം �ക െചലവഴി�ി��്.
ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�് േ�ാ�ാം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി അറിയി��തിന് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.16/18-19 തീയതി 17.10.2019) സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

1. സർ�കലാശാലയിെല നാളി�വെരയായി അഫിലിേയ�് െച�ി�� �ാപന�ളിൽ 302 �ാപന��െട FEP
�ർ�ീകരി�ക�ം, 6 �ാപന�ളിെല FEP �ർ�ീകരി�ാൻ ബാ�ി���്.

2. 29.10.2019 വെര എൻേറാൾ െച�ി�� ഫാ�ൽ�ിക�െട എ�ം - 15220

േഡാക�െമ�് െവരിഫിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ�ിയ ഫാ�ൽ�ികൾ - 12208

അ�ർ�മായ അേപ�കൾ/േരഖകൾ സമർ�ി�ാ��വ - 3012

     ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�് കീഴി�� എ�ാ �ാപന�ൾ�ം FEP നിർബ�മാ�ി (GC 38.34)
ആയത് U.O.No.12/2017/Dean/AC/KUHS dated 21.8.2017 ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ നട�ാ��തി�ം
തീ�മാനി�ി��. എ�ാൽ നാളി�വെര അഫിലിേയ�് െച� �ാപന��െട FEP�ർ�ീകരി��തിന്
സാധി�ി�ി�.

     9/10/2018െല U.O.No.99/2018/Dean AC (B)KUHS �കാരം FEPൽ അപ് േലാഡ് െച� ഡാ�
പരിേശാധി��തിന് ഒ� final verification committeeെയ തീ�മാനി�ി��. ��ത ക�ി�ി�െട 16/10/18െല
റിേ�ാർ�ിൽ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ ��ി�ാണി�ി��.

1. Medical Colleges have entered the details of Junior Residents & Senior Residents as faculties

2. Nursing colleges have entered the details of tutors and clinical instructors as faculty

3. In a medical college an MDS degree holder is seen appointed as Asst.Professor

4. Msc Anatomy degree holder have been appointed as Asst. in certain medical colleges.

     േമൽ�റ� അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന് സർ�കലാശാല സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി��തിന്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.63/18-19 തീയതി 03.01.2020ന് മ�പടിയായി അപാകതകൾ പരിഹരി�തായി



അറിയി�ി��്. എ�ാൽ FEP �ർ�ീകരി� �ാപന�ളിൽ സർ�കലാശാല അ�ശാസി�� എ�ം
േയാഗ�തക�� ഫാ�ൽ�ികൾ ഉേ�ാ എ�ത് പരിേശാധി��േ�ാ എ� ഓഡി�് എൻക�യറി നം.16/18-19
തീയതി 17.10.2019 (�മ നം.4)�� മ�പടിയായി "സർ�കലാശാല�മായി അഫിലിേയ�് െച� �ാപന�ളിൽ
േകാ�കൾ നട��തിന് മാനദ��ൾ  അ�സരി�� േയാഗ�ത�� നി�ിത അ��ാപകർ ഉെ��് ഉറ�
വ��ിയതി� േശഷമാണ് ടി �ാപന�ൾ�് േകാ�കൾ നട��തിന് അംഗീകാരം നൽ��ത്. �തിയ
േകാ�കൾ�ം സീ�് വർ�നവി�ം െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽ�േ�ാ�ം’, നിലവി�� േകാ�കൾ�്
�ടർ�ാ�മതി നൽ��തി� ��ം സർ�കലാശാല നട�� പരിേശാധനകളി�െട ഇ�ാര�ം ഉറ�
വ����് ’ എ�് അറിയി�ി��്.

     സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ േമൽ മ�പടിയിൽ ��ാവി� വിഷയ��ം FEPെ� െെഫനൽ െവരിഫിേ�ഷൻ
റിേ�ാർ�ിൽ േമൽ�കാരം അപാകതയായി (�മ നം.3&4) ��ി�ാണി��ം ത�ിൽ െപാ��േ��കൾ
നിലനിൽ��.

�ണിക് ഐ.ഡി.കാർഡ് വിതരണം

Mewtech Solutions Pvt.Ltd, Thrissur-ൽ നി�ം അ�ടി�് ലഭി� 7614 കാർ�ക�െട വിതരണ�മായി ബ�െ��്
അ�ാദമിക് ന�ിംഗിെ� വിതരണ രജി�ർ ഹാജരാ�ിയതിൽ ക� അപാകത �വെട േചർ��.

     അ�ാദമിക് ന�ിംഗിെ� കീഴിെല വിവിധ േകാേള�ക�െട േപർ േരഖെ���ി ഒ� വ��ി ID കാർ�കൾ
െെക��ിയതായി േരഖെ���ിയി��്. ഓേരാ േകാേള�കളിെല�ം ബ�െ�� അ��ാപകർ അവരവ�െട ID
കാർഡ് െെക��ിയ വിവരം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

     Unique ID Card കൾ േ�ാ�ിെല�� േവളയിൽ ID Card-കൾ ��ത അ��ാപകർ�് നൽകിയതായി
േരഖെ���ിയ വിതരണ രജി�ർ ഹാജരാ�ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 63/18-19 തീയതി 03.01.2020).
ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ID Card വിതരണ�മായി ബ�െ�� വിതരണ രജി��കൾ ഹാജരാേ��താണ്.

ഓഡി�് നിർേ�ശ�ൾ

1) സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച� ��വൻ �ാപന��െട�ം FEP �ർ�ീകരിേ���ം,
ഫാ�ൽ�ിക�െട േഡാക�െമ�് െവരിഫിേ�ഷൻ �ർ�ിയാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

2) അ�ർ�മായ അേപ�കൾ/േരഖകൾ സമർ�ി� എ�ാ ഫാ�ൽ�ികളിൽ നി�ം േരഖകൾ ലഭ�മാ�ി
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3) Unique ID കാർഡ് വിതരണ�മായി ബ�െ��് ഓേരാ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം വിതരണ രജി�ർ
ഹാജരാേ���ം, േകാേള�കളിൽ ബ�െ�� ഫാ�ൽ�ികൾ ആയവ െെക��ി എ�റ�വ��ാനാവശ�മായ
േരഖകൾ ഹാജരാേ���മാണ്.

3-9   പി.എ�്.ഡി- േ�പാ�ഗാം-ഗേവഷണാർ�ികള�െട ഗേവഷണം
നാളിതുവെര പൂർ�ീകരി�ി�ില�
        സർ�കലാശാല പി.എ�്.ഡി േ�ാ�ാ�മായി ബ�െ��് പി.എ�്.ഡി റ�േലഷൻസ് എ� നിലയിൽ
ആദ�േ�ത് ഗസ�ിൽ �സി�െ����ത് 13.7.17 ലാണ്.ഇത് പിഎ�്ഡി റ�േലഷൻസ് 2016
എ�റിയെ���. റ�േലഷൻസ് നിലവിൽ വ��തി� �െ� തെ� ആദ� ബാ�് രജിേ�ഷൻ
�ർ�ീകരി�ി��െവ�ി�ം പിഎ�്ഡി റ�േലഷൻസ് 2016 അ�സരി�ാണ് േകാ�് നട��ത്. 2014-15
ബാ�ി�ം ��ത റ�േലഷൻസ് അ�സരി�ാണ് േകാ�് നട��ത്.

സർ�കലാശാലയിൽ 2013-14, 2014-15 സാ��ിക വർഷം ഗേവഷണ�ിനായി രജി�ർ െച�
വിദ�ാർ�ിക�െട വിവരം �വെട േചർ�� (ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയ ഡി.ഡി.രജി�റിെല േരഖെ���ൽ
�കാരം)

2013-14



േപര് െസ�ർ ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

�ക

1. ബബിത.ഇ.െക. ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ് 847409/21.6.2014 25000

2. �കാശ്,
മംഗലേ�രി

VPSV ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്, േകാ��ൽ
001586/19.6.14

001585/19.6.14

5050

20050

3. ആ��് ബീന
മരിയ

േബബി െമേ�ാറിയൽ േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്

547733/20.06.14 25000

4. അഖിൽ ഹരി
നാഷണൽ േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,
േകാഴിേ�ാട്

699253/20.6.14 25000

5. ജയ�ി.എം.ആർ ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, േകാഴിേ�ാട് 847408/21.6.14 25000

6.േസായ.െക.
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴിേ�ാട്

547732/20.6.14 25000

7.�ീേദവി.സി.ആർ.
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
��ർ

825646/20.6.14 25000

     2014-15

േപര് െസ�ർ
ഡി.ഡി.നം./
തീയതി

�ക

1. ഉ�ി��ൻ.ആർ.ജി.
VPSV ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, േകാ��ൽ

000253/10.8.2017 25000

2. ബിനിത.എ.
VPSV ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, േകാ��ൽ

000252/10.8.2017 25000

3.�ബിൻ.വി.ആർ
VPSV ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, േകാ��ൽ

000250/9.8.2017 25000

4.അ�പമ ��ൻ
VPSV ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, േകാ��ൽ

000249/9.8.2017 25000

5. വിേവക്.പി.
VPSV ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, േകാ��ൽ

000251/9.8.2017 25000

6. രജനി. ഇ.ആർ.
േറായൽ െഡ�ൽ
േകാേളജ്, ചാലിേ�രി

391424/5.8.2017 25000

7. മീനാ ച�ൻ

െസ�് െജയിംസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, ചാല�ടി

693374/7.8.2017 25000

8. എലിസബ�് വർ�ി
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്,
േകാഴിേ�ാട്

797663/22.9.2017 25000

9. സീനാ ��വിള
േബബി െമേ�ാറിയൽ
േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാഴിേ�ാട്

797662/22.9.2017 25000

10. ചാൻലിൻ ചാേ�ാ അമല േകാേളജ് 250466/16.8.2017 25000



ഓഫ് ന�ിംഗ്, ��ർ

11. േശാഭ.പി.എസ്.
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, ��ർ

361817/4.8.2017 25000

12. �ിത.പി.എസ്.
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാഴിേ�ാട്

428244/11.8.2017 25000

13. അ�ാ�്.െക.
ഗവ.േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്, േകാഴിേ�ാട്

428243/11.8.2017 25000

14. എമിലി െജയിംസ്
��ഗിരി േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി, തി�വ�

544454/16.8.2017 25000

15. ജി� േജാസഫ്
��ഗിരി േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി, തി�വ�

544470/23.8.2017 25000

16. ആൻ�ിയ ആനി  േടാം
നിർ�ല േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി, �വാ��ഴ

015426/29.6.2019 25000

17.രാധ.എം.(ഡി.ഡി.രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�)

-- 01.07.2019 25000

േമൽ വിഷയ�മായി ബ�െ��് നിലവിെല അവ� �വെട േചർ��.(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.51/4.12.19)

1. 2013-14 വർഷം രജി�ർ െച�വരിൽ Dr.�കാശ് മംഗലേ�രി, VPSV ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്, േകാ��ൽ
19/9/2019ൽ ഡി.ഡി.നം.492550 ആയി 1500/-�പ pre-submission fee അടവാ�ിയി��തായി DD രജി�റിൽ
േരഖെ���ി യി��്. മ� ഗേവഷണാർ�ികൾ �ി സബ്മിഷൻ െസമിനാർ നട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
നാളി�വെര �ർ�ീകരി�ി�ി�.

2. 2016 െറ�േലഷൻസിെല ഖ�ിക 7.1,7.2 എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ �വെട േചർ��.

7.1. “There shall be a Doctoral Committee (DC) to monitor the progress of each student registered for research
in the University Department/ Centre/ School/ Recognized Institution.”

7.2. “Immediately after the provisional admission of the candidates for Ph D program the Vice Chancellor will
constitute a Doctoral committee from a panel of names suggested by the supervisor and recommended by the
Department for each of the candidates admitted.

7.3.The doctoral committee shall meet atleast once a year.The first meeting of Doctoral committee should be
within three months of registration of the candidate.

        എ�ാൽ 2014-15ൽ രജി�ർ െച� ഗേവഷണാർ�ിക�െട ഗേവഷണ�മായി ബ�െ�� േഡാ�റൽ ക�ി�ി
�ടിയിരി��ത് 2018-19ൽ മാ�മാണ്. 2013-14 സാ��ികവർഷം രജി�ർ െച� ഗേവഷണാർ�ിക�െട
േഡാ�റൽ ക�ി�ി �ടിയിരി��തിെ� വിവര�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.േഡാ�റൽ ക��ി ��വാൻ കാലതാമസം
വ�തി� കാരണം വിശദമാ�ിയി�ി�.

3. സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 5285/AC11/KUHS/2012തീയതി 10.07.2012 �കാരം താെഴ പറ�� രീതിയിൽ
Phd ഫീസ് നിര�് നി�യി�ി��്.

ഇനം �ക

Application Fee 2000

Registration Fee 5000

Yearly retension fee 5000

Pre-Phd-Examination fee 1500



Final Evaluation fee 25000
2013-14,2014-15 സാ��ികവർഷം രജി�ർ െച� ഗേവഷണാർ�ികൾ രജിേ�ഷൻ ഫീ-5000/- �പ, ഇയർലി
റീെടൻഷൻ ഫീ-20000/- �പ (4 വർഷേ��് �തിവർഷം 5000/- �പ നിര�ിൽ) ഉൾെ�െട ആെക 25000/-
�പ യഥാ�മം 2014-15, 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ അടവാ�ിയി��്.

4. 2013-14 വർഷം രജി�ർ െച�വരിൽ Dr.�കാശ് മംഗലേ�രി, VPSV ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്, േകാ��ൽ ഒഴിെക
മ� ഗേവഷണാർ�ികൾ ആ�ം തെ� ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�് synopsis, thesis എ�ിവ സമർ�ി�� നില
എ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ തെ� ഗേവഷണാർ�ികൾ ഗേവഷണ�മായി ബ�െ��് Thesis
�സി�ീകരി�കേയാ 2013-14, 2014-15ൽ ഗേവഷണ�ിന് രജി�ർ െച�വരിൽ നി�ം ഗേവഷണം
�ർ�ീകരി� ഗേവഷണാർ�ികൾ�് സർ�കലാശാല Phd നൽ�കേയാ െച�ി�ി�.
2013-14, 2014-15 സാ��ികവർഷ�ളിൽ ഗേവഷണ�ിനായി ഗേവഷണാർ�ികൾ രജി�ർ െചെ��ി�ം
സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ം റ�േലഷൻസ് ത�ാറാ��തി�ം േഡാ�റൽ ക��ി ���തി�ം
ഇടയാ�ിയ കാലതാമസം ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ അന�മായി നീ�േപാ�� സാഹചര�ം
സംജാതമാ�ക��ായി.

         2016 െറ�േലഷൻസിെല ഖ�ിക 10 (i) “ the minimum duration of research including the time spent for
course work shall generally be 3 years and the maximum period is 5 years for full time registration, provided
however that the doctoral committee shall be competent to reduce the minimum period of duration by 6 months
on application made by the candidate duly recommended by the doctoral committee. For part time registration
the minimum period of research shall be 4 years and the maximum period shall be 6 years.” പി.എ�്.ഡി�്
അേപ� സമർ�ി�് ഗേവഷണം നട�� ഗേവഷണാർ�ിക�െട ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ െറ�േലഷൻസിൽ
നി�യി�ി�ളള കാലയളവിൽ �ർ�ീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-10   സർ�കലാശാല- ആയുർേ�ദ രംഗെ� ഗേവഷണ�ൾ
    സർ�കലാശാല ആ�് 2010 വ��് 35 (1) �കാരം” there shall be a Research council consisting of the Vice
chancellor,Pro-Vice chancellor,Heads of the university departments or eminent scientists from the research
institutes within or outside kerala”. വ��് 35 (3) �കാരം “the duties of the Research council shall be provided in
the statutes”.
േമൽ �കാരം റിസർ�് കൗൺസിൽ �പീകരി�ക�ം ഡീനിെന നിയമി�ക�ം െച�ി��്.
ആ�ർേ�ദ രംഗെ� ആ�ർേ�ദ െെവദ�ശാ� ഗേവഷണം �ചരി�ി�ക�ം േ�ാൽസാഹി�ി�ക�ം െച�ക
എ� സർ�കലാശാല�െട തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ാരംഭഘ��ിൽ നാല് �േത�ക േമഖലകൾ
കെ��ി ബി�ദാന�ര ബി�ദ േക��ളിൽ multicentre studies നട��തിന് തീ�മാനി�ി��.

     ഗവ.ആ�ർേ�ദ േകാേളജ് തി�വന��രം, ഗവ.ആ�ർേ�ദ േകാേളജ് ��ണി�റ, ഗവ.ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്
ക�ർ, െെവദ�ര�ം ആ�ർേ�ദ േകാേളജ് ഒ�ർ, െെവദ�ര�ം പി.എസ്. വാര�ർ ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്, േകാ��ൽ
എ�ീ െസ��കളിൽ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. ഗേവഷണ�ിനായി
െതരെ��� 4 വിഷയ��ം , അവ�െട �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർമാ�െട�ം ഗേവഷണ�ിന് നീ�ി
െവ� �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വിഷയം
�ിൻസി�ൽ

ഇൻെവ�ിേഗ�ർ
ബജ�് അ�വദി� �ക

1.Clinical
Evaluation
of Ayurveda

Formulation on
the

glyceric level of

Dr.K.Ambika,
Govt.Ayurveda
College,
Thiruvananthapuram

1006750 1705/14.01.2019

5,43,000/-



Type II Diabets
melitus

2.Effect of Dosha

based
combination

in essential
hypertension

Dr.K.Murali ,
Govt.Ayurveda
College,
Thripunithura

720000

Vr.No.2025/ 27.12.
2017

4,15,000/-

3.Clinical
Evaluation
of Ayurveda
formulations in
Hypo
Thyrodism
with respect
to ayurveda
Sadya Asadya

Dr.M.M,Abdul
Shukkoor,
Govt.Ayurveda
College,
Thripunithura

385000
Vr.No.2163/19.1.18

2,75,000/-

4. Clinical
Evaluation
of Samana
Sneha Pana
is soola

Dr.A.K.Manojkumar,
VPSV, Kottakkal

282160

Vr.No.2026/27.12.17

2,36,660
(Dr.Subin.V.R.
െ�
അ�ൗ�ിേല�്
�ാൻ�ർ
െച�ിരി��)

     Institution committee for ethics in research 23.9.2014, 15.10.2014 തീ�തികളിൽ ഗവ.ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്,
��ണി�റ, െെവദ�ര�ം േകാ��ൽ എ�ിവ�െട synopsis ന് അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഡീൻ(റിസർ�് ) െ�
നം.B/872/Dean(Research)/KUHS/2017 തീയതി 29.04.2017 ഉ�രവ് �കാരം extra mural research project െ�
financial guidelines �പാർശകൾ 06.03.2017 െല 37-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��്.

(1) Guidelines �മ നം. 8 ൽ “ it would be open to the statutory Auditor of the university appointed by the
government to verify records pertaining to any project is sanctioned under this guidelines and the Principal
Investigator and the institution under which the project is sanctioned should be liable to present the original
records, vouchers, bills, books of accounts etc to the said auditor "�കളിൽ പരാമർശി�� �കാരം ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.40/18-19 തീയതി 23.11.2019 �കാരം െചല� േരഖകൾ ബ�െ�� ബാ�് േ��്െമ�് സഹിതം
ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയതിൽ താെഴ പറ��വ
ഹാജരാ�ിയി�ി�.

1) ഔഷധിയിൽ നി�ം മ�� വാ��തിനായി െചലവഴി� �ക�് അ�ൽ ബി�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

�ിൻസി�ൽ

ഇൻെവ�ിേഗ�ർ

െ�ാേഫാർമ
ഇൻേവായ്സ്/
തി�തി

�ക
�ക
െെകമാറിയ
തീ�തി

1. േഡാ.�രളി 66583/13.12.2018 3,28,860 04.01.2019

2.േഡാ.എം.എം.അ�ൾ��ർ
72771/22.3.2019

72769/22.3.2019

65,945

65,945

തീ�തി
ലഭ�മ�



         ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയതായി ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടിയായി അറിയി�ി�െ��ി�ം േമൽ�റ�
െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായ്സ് മാ�മാണ് ഹാജരാ�ിയി�ളളത്.അ�ൽ ബി�കൾ ലഭി�ാെത െ�ാേഫാർമ
ഇൻേവായ്സിലാണ് േ�ാ�് എൻ�ി േരഖെ���ിയി�ളളത്. വാ�ിയ സാധന�ിെ� manufacturing date,expiry
date എ�ിവ േരഖെ���ിയി�ി�. �ടാെത സാധന�ൾ �ർ�മാ�ം ലഭ�മായി�േ�ാ എ��ം
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.

2) Financial Guidelines �മ നം.14 �കാരം താെഴ പറ��വ ഹാജരാേ��താണ്.

a) The 6 monthly report is to be submitted in the prescribed format.

(b) The progress of the project would be evaluated by the university through appropriate peer review/expert
committees.

എ�ാൽ peer review/expert committee േ�ാ�സ് റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധി�� സംബ�ി� മിനി�്സ്
ഹാജരാ�ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.40/18-19 തീയതി 23.11.2019).

3. Guidelines �മ നം. 14 e �കാരം The Principal Investigator may be asked to present the progress at the
meeting of the Research Monitoring Committee, if considered necessary.

     11.06.2019, 14.10.2019 തീ�തികളിൽ monitoring committee meeting നട�ിയി��്. 11.06.2019ൽ നട�
േയാഗ�ിൽ ഗേവഷണ�ിൽ പ�ാളിയായ ഒ� Co-investigator സെ�ൻഷനിലാെണ�ം, 2 േപർ�്
താമസംവിനാ െ�ാേമാഷൻ ലഭി�് �ാൻ�ർ ലഭി�ാൻ സാധ�ത�െ��ം �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�റായ
േഡാ.�രളി േയാഗെ� അറിയി�ി��്. േമൽ�റ�വ സംബ�ി�് 14.10.2019െല േയാഗ�ിൽ ചർ� െച�ി�ി�.
ഗേവഷണ �വർ�ന�ളിൽ േമൽപറ�വർ�് പകരമായി മ��വെര �മതലെ���ിയതി�ം ഫയ�കളിൽ
േരഖകളി�.

         േഡാ.അംബിക�െട േന�ത��ിൽ 5 െസ��കളിലായാണ് ഗേവഷണം ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�ി��ത്.
2/19ൽ 283979/-�പ�് ഔഷധിയിൽ നി�ം മ��കൾ വാ�ി (Nishakatakhadi കഷായം & katakhadiridi
Kashayam) 5 െസ��കളിേല�് വിതരണം നട�ിയി��തായി ഇൻേവായ്സിൽ േരഖെ���ിയി��്.
േഡാ.അംബിക 11.06.2019 െല േയാഗ�ിൽ തി�വന��രം െസ�റിൽ മാ�മാണ് ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ
ആരംഭി�ി��ത് എ�് അറിയി�ി��്. പി�ീട് 14.10.19 തീയതിയിൽ േഡാ.അംബിക സമർ�ി� േ�ാ�സ്
റിേ�ാർ�് �കാരം ഗേവഷണ�ിെ� �േരാഗതി �വെട േചർ��.

NAME AND
CODE OF
CENTRE

PATIENTS
SCREENED
FOR
STUDY

PATIENTS
ENROLLED

PATIENTS
COMPLETED
STUDY

PATIENTS
UNDERGOING
STUDY    

DROPOUT    

Govt Ayurveda
College, TVM

9 9 --- 8 1

GOVT
Ayurveda
College
THRIPUNITHURA

9 9 -- -- ---

Vaidya Ratnam
Ayurveda
College, OLLUR

13 13 2 10 1

VPSV Ayurveda
College,
KOTTAKKAL

12 5 1 4 ---

GOVT 6 3 0 3 ---



Ayurveda
College
KANNUR

        േമൽ േരഖെ���ിയതിൽ നി�ം ഗവ.ആ�ർേവദ േകാേളജ്, ��ണി�റയിൽ ഗേവഷണ�വർ�ന�ൽ
നട��ി�ാ എ�ം മ� േകാേള�കളിെല �വർ�ന�ൾ വളെര മ�ഗതിയിലാെണ�ം കാണാ��താണ്.
സർവകലാശാല�െട ഗേവഷണ�മായി ബ�െ�� വിഷയ�ിൽ താെഴ പറ��വ അധികാരിക�െട
��യിൽെ����.
1. റിസർ�് ഫ�ിന�ിൽ 50000000/- �പ ഇയർമാർ�്ഡ് ഫ�ായി സർവകലാശാല നീ�ിെവ�ി�െ��ി�ം
ആയത് ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ�് �ർ�മായി വിനിേയാഗി�വാൻ നാളി�വെര സർ�കലാശാല�്
സാധി�ി�ി�.
2. 2014 ൽ ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ�ളള വിഷയ�ൾ െതരെ��െ��ി�ം 2017 ൽ മാ�മാണ്
ഗേവഷണെ�ാജ�കൾ�് അംഗീകാരം നൽകിയി�ളളത്.
3. ആ�് �കാരം റിസർ�് കൗൺസിൽ �പീകരി�ി�െ��ി�ം ആയതിെ� അധികാര��ം കർ�വ���ം
സംബ�ി�് �ാ���് ത�ാറാ�ിയി�ി�.
4. �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർമാർ യഥാസമയം �വർ�ന �േരാഗതി സംബ�ി�് റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ��ി�.

14.10.2019ൽ നട� േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി േയാഗ�ിൽ ബ�.െെവസ് ചാൻസലർ 07.05.2020 നകം ഗേവഷണം
�ർ�ീകരി�് �ബ�ം �സി�ീകരി��തിന് ആവശ�െ��ി��്. ഗേവഷണം �ർ�ീകരി�� �റ�് ഓേരാ
െസ��കളിേല�ം ഗേവഷണ�മായി ബ�െ�� െചല� േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്.

3-11   െസന�് ഹാൾ പൂർ�ീകരണം- ₹2,51,627/- കരാറുകാര�
അധികം നൽകി
ഫയൽ നം. : 6693/വർ�് KUHS 2015

ഭരണാ�മതി -G.O.(Rt)117/2017/H&FWD തീയതി 17.01.2017- 3.41 േകാടി

സാേ�തികാ�മതി- HLL/ID/CE(C) KUHSSHM/TS 14/16-17 തീയതി 23.3.2017- ₹3,13,88,690/-

കൺസൾ�ൻസി - M/S HLL Ltd.

കൺസൾ�ൻസി കരാർ നം./തീ�തി-3/17-18 C തീയതി 27.06.2017

കരാ�കാരൻ -M/S അവ�ിക ഇ�ീരിയർ സി�ം െെ�വ�് ലിമി�ഡ്, തി�വന��രം

വർ�് ഓർഡർ നം./തീയതി- HLL/ID KUHS AV/17-18/1438 തീയതി 18.08.2017

െെസ�് HLLന് വി� നൽകിയ തീ�തി- 25.09.2017

അള� ��കം ന�ർ : CMB 1,2,3,4,5,6,7,8

AMB 1,2,3,4,5,6,7,8

�ക െചലവഴി�തിെ� വിവരം

പാർ�്/െെഫനൽ ബിൽ

ബിൽ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീ�തി

െച�് നം./
തീ�തി

�ക

1 J557,P2325,
2326

2120167
തീ.14.02.2018

₹43,28,362/-



2120168
തീ.15.2.2018

2 J585,P2369
2120170
തീ.24.2.18

₹8,40,331/-

3
J625, P2494,
P 2502, P2507

2120172
തീ.8.3.18

2120174
തീ.13.3.18

2120175
തീ.14.3.18

₹64,36,134/-

4 J674, P2632
2120177
തീ.27.3.18

₹57,50,528/-

5 J101, P 295
9020723
തീ.23.5.18

₹46,60,035/-

6 J259, P812
9020737
തീ.23.5.18

₹46,60,035/-

7
J935, P2228,
P 2237

355275
തീ.29.3.19

2289693
തീ.30.3.19

₹30,77,017/-

ജി.എസ്.ടി. തിരി� നൽകിയത്

ബിൽ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീ�തി

െച�് നം./
തീ�തി

�ക

1 P314
9020725
തീയതി.28.5.18

₹6,20,243/-

2 P 821
9020731
തീയതി-17.7.18

₹23,74,244/-

3 P 2228
355275
തീയതി-29.3.19

₹5,59,204/-

4 P812
9020737
തീ.29.8.19

₹3,69,242/-

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.24 തീ�തി 23.10.2019

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 61 തീ�തി 01.01.2020

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.20 തീ�തി 23.10.2019



    G.O.(P)90/17 ഫിൻ തീ�തി 14.12.2017 �കാരം GST ഉൾെ���ാെത എ�ിേമ�് ത�ാറാേ���ം GST
�േത�കം കണ�ാ�ി എ�ിേമ�് �കേയാട് േചർ�് ഭരണാ�മതി നൽേക��മാണ്.

    േമൽ�കാരം ���ി�മായി ബ�െ��് GST ഇന�ി�� �ക എ�ിേമ�ിേനാട് േചർ�് ഭരണാ�മതി
ലഭ�മായി�ി�ാെയ�ി�ം ആെക ���ി �ല�മായ ₹3,26,91,108/- െ� 12% ₹39,22,933/- GST ഇന�ിൽ
കരാ�കാരന് അ�വദി�ക��ായി. �ടാെത GST ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് ര� �ാവശ�ം �ക നൽ�ക��ായി.
വിശദ വിവരം താെഴ േചർ��.
കരാ�കാര�മായി ഏർെ�� ഉട�ടിയി�ൾെ��� വിവിധ ഇന ���ികളിൽ 130% ലധികം െച�വ�ം എ�്�ാ
ഇന�ൾ�ം ���ിയ നിര�് ത�ാറാ�ിയാണ് െചല� �ക ഇേ�ാൾ അ�വദി�ി��ത്. ���ിയ
നിര�ക�െട േറ�് അനാലിസിസ് പരിേശാധനയിൽ െമ�ീരിയൽ, േലബർ  ഇന�ളി�� ആെക �കയിൻേമൽ
15% OH/Profit അ�വദി�� േപാെല GST � �ടി വിഹിതം അ�വദി�ി��തായി ക�. (GST 12% എ�് േറ�്
അനാലിസിസിൽ േരഖെ���ി�ാ��െവ�ി�ം ഈ നിര�് 14% വെര ��തലായി നൽകിയി��തായി
പരിേശാധനയിൽ ക�). ഈയിന�ിൽ ₹2,24,667/- കരാ�കാരന് അധികം നൽ��തിന് ഇടവ�. ആെക
���ി�ല��ിെ� 12% GST ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് നൽകിയതി� �റെമയാണിത്. ആയതിനാൽ ���ിയ
നിര�് നൽകിയി�� ഇന��െട കാര��ിൽ GST ര� �ാവശ�ം നൽകിയി��്.

    വിവിധ എ�്�ായിന��െട േറ�് അനാലിസിസിൽ   െത�ായി ഉൾെ���ിയ GST �ക �ടി ഉൾെ�� ���ി
�ല��ിൻേമലാണ് ഇേ�ാൾ 12% GST ഇന�ിൽ ₹39,22,933/- (₹3,26,91,108 x 12%)അ�വദി�ി��ത്. GST
ഇന�ിൽ െത�ായി ഉൾെ��ി�� ₹2,24,667/- �റ� െച�േ�ാൾ യഥാർ� ���ി �ല�ം ₹32466441.28ഉം
കരാ�കാരന് അ�വദിേ�� GST �ക ₹3895973/- ഉം (₹32466441.28 x 12%) ആണ്. ₹26,960/- ആണ് ഈ
ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് അധികം െകാ��ത്.

     േറ�് അനാലിസിസിൽ GST വിഹിതം െത�ായി ഉൾെ���ി ₹2,24,667/-ഉം ഈ സംഖ� �ടി ഉൾെ��
���ി �ല��ിൻേമൽ GST �ക അ�വദി�യിന�ിൽ ₹26,960/-ഉം ഉൾെ�െട കരാ�കാരന് ആെക
₹2,51,627/- അധികം നൽകിയി��്.

അധികം നൽകിയ �ക�െട വിശദ വിവര�ൾ വിവിധ പ�ികകളിലായി താെഴ േചർ��

(i) േറ�് അനാലിസിസിൽ GST �ക ഉൾെ��തി�ദാഹരണം

(ii) (എ) വിവിധ എ�്�ാ ഇനം ���ികളിൽ ഓേരാ�ിെ��ം GST- �ണി�്/�ണി�് േകാ�്

(ii) (ബി) േറ�് അനാലിസിസിൽ GST ഉൾെ���ി െെഫനൽ ബി�ിൽ അധികം നൽകിയ �ക

(iii) എ�്�ായിന��െട േറ�് കണ�ാ�ിയ േവളയിൽ GST വിഹിതം െത�ായി ഉൾെ���ി ���ി �ല�ം
അധികരി�് അധികം നൽകിയ �ക

(iv) കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയ �ക�െട സം�ി�ം

പ�ിക (i) േറ�് അനാലിസിസിൽ GST വിഹിതം ഉൾെ���ിയതി�ദാഹരണം

         െെഫനൽ ബിൽ ഇനം 34 - Supply & Installation of HDMI 6ft Cable ആയി ബ�െ�� േറ�് അനാലിസിസ്
ത�ാറാ�ിയി��ത് താെഴ േചർ��. െമ�ീരിയൽ, േലബർ ഇന�ളി�� ആെക �കയിൻേമൽ GST വിഹിതം
കണ�ാ�ിയി��്. (GST വിഹിതം 12% എ�് േറ�് അനാലിസിസിൽ േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ആയത് 14%
ആെണ�് കാ��).

Sl.No. Description Qty Unit Rate Amount

34 Supply and Installation of HDMI 6ft cable

1.1

2

2.1

Data for

HDMI 6ft cable

Sub Total-1

1.00

1.00

0.10

each

each

day

3,390.00

930.00

670.00

3,390.00

3,390.00

33.90



cartage@1%

Labour

Wireman

Helper(Technician)

Sub Total-2

0.10 day 93.00

67.00

193.00

Supply & labour rate per Point

Add GST @ 12%

S.Total

Over Head and profit

S.Total

Add 1% Labour cess

Say

3,583.00

503.54

4,087.44

613.12

4,700.55

47.01

4,748.0

മ�് എ�്�ാ ഇന��െട കാര��ിൽ ഓേരാ�ിെ��ം േറ�് അനാലിസിസിൽ ഉൾെ�� GST- GST�െട �ണി�്
േകാ�് എ�ിവ പ�ിക (II)എ പ�ിക (II)ബി ആയി  താെഴ േചർ��.

(ii) (എ) വിവിധ എ�്�ാ ഇനം ���ികളിൽ  ഓേരാ�ിെ��ം �ണി�്/GST�ണി�് േകാ�്

�മ
നം.

െെഫനൽ
ബിൽ
�മ നം.

ഇനം

GST
കണ�ാ
�ിയിരി��
ഇന�ിെ�
അളവ്

GST �ക
ഇന�ി
െ�
�ണി�്

GST
�ണി�്
േകാ�്

1 2

Gypsum
false ceiling
...........with
intermediate G1

100ച.മീ. 16386.96 1 ച.മീ.
163.87

(16386.87/100)

2 8

Laminated
box
pannelling........
Engineer
in charge

100 ച.മീ. 56663.14 1 ച.മീ.
566.63

(56663.14/100)

3 14

Flush doors
.............
Supports
to partition

2.1 ച.മീ. 5662.67 1 ച.മീ.
2696.51

(5662.67/2.1)

4

സിവിൽ
ഐ�ംസ്

എ�്�ാ 1

Providing and
fixing of
sliding..........
edge beading
etc,

10 എ�ം 1851.18 1 എ�ം
185.12

(1851.18/10)

5 എ�്�ാ 2 Providing and 100 ച.മീ. 826.14 1 ച.മീ. 8.26



fixing .............
true horizontal
level

(826.14/100)

6

ഇല�ി�ൽ
ഐ�ംസ്

എ�്�ാ 1(a)

Supplying and
fixing .......

switched
sockets in 3M
pop up

1 No. 326.71 1 No.
326.71

(326.71/1)

7 എ�്�ാ 1(b)

Supplying and
fixing ....…

switched
sockets in 6M
pop up

1 No. 655.88 1 No.
655.88

(655.88/1)

8 എ�്�ാ 2a

Supplying and
fixing ..........

conduit as
required for 20
mm dia

50 മീ. 674.40 1 മീ.
13.49

(674.40/50)

9 എ�്�ാ 2(b)

Supply and fixing
..........

conduit as
required for 25
mm dia

50 മീ. 742.86 1 മീ.
14.86

(742.86/50)

10 എ�്�ാ 3
Supply and
laying ...... cables
as required

50 മീ. 619.44 1 മീ.
12.39

(619.44/50)

11 എ�്�ാ 4

Supplying and
fixing ....................
as required 6A
socket

1 No. 54.80 1 No.
54.80

(54.80/1)

12 എ�്�ാ 5
2x2 LED fittings
............ ceiling

1 No. 722.44 1 No.
722.44

(722.44/1)

13 എ�്�ാ 6
15 watts LED
down light

1 No. 288.56 1 No.
288.56

(288.56/1)

14

വീഡിേയാ
െ�ാജ�ൻ
&
കൺേ�ാൾ
സി�ം

11

Supply &
Installation........
Twisted pair
transmitter

1 No. 7594.59 1 No.
7594.59

(7594.59/1)

15 12 Supply, 1 No. 15193.39 1 No. 15193.39



Installation............

HDMI Twisted
pair receiver

(15193.39/1)

16 34
Supply, laying &
termination of
HDMI 6 ft cable

1 No. 503.54 1 No.
503.54

(503.54/1)

17 39

Supply laying &
termination of
cat 6 cable 4 pai
UTP

50 മീ. 347.18 1 മീ.
6.94

(347.18/50)

18
AV System

എ�്�ാ 1

65” LED display
& Swivel mount
for 65’’ display

1 No. 27816.76 1 No.
27816.76

(27816.76/1)

19 എ�്�ാ 2 HDMI DA 1 No. 11388.31 1 No.
11388.31

(11388.31/1)

20 എ�്�ാ 3
21 Inch display
with HDMI

1 No. 1609.06 1 No.
1609.06

(1609.06/1)

(ii)(ബി) BOQവി�ം 130% ലധികം െച�തിെ��ം എ�്�ാ ഇന��െട�ം കാര��ിൽ GST ഉൾെ���ി
െെഫനൽ 
     ബി�ിൽ അധികം നൽകിയ �ക

�മ
നം.

ബിൽ
�മ നം.

ഇനം
���ി
െച�
അളവ്

GST
�ണി�്
േകാ�്

GSTഇന�ിൽ
അനർഹമായി
ഉൾെ�� �ക

1 2
Gypsum false ceiling .......
with intermediate G1

254.176 163.87 41651.82

2 8
Laminate of box panelling
............ Engineer in charge

8.56 566.63 4850.35

3 14
Flush doors...... supports to
partition

0.73 2696.51 1968.45

4

സിവിൽ
ഐ�ംസ്

എ�്�ാ 1

Providing and fixing of
...............edge beading etc.

240 185.12 44428.80

5 എ�്�ാ 2
Providing and fixing ...........
true horizontal level

480.24 8.26 3966.78

6

ഇല�ി�ൽ
സി�ം

1എ

Supplying and
fixing..........switched
sockets in 3M pop up

3 326.71 980.13

7 1 ബി Supplying and fixing..........

switched sockets in 6M
pop up

4 655.88 2623.52



8 2 എ
Supplying and fixing...........
conduct as required (for
wiring) 20 mm dia

31.60 13.49 426.28

9 2 ബി
Supplying and fixing...........
conduct as required (for
wiring) 25 mm dia

94.70 14.86 1407.24

10 3
Supply and laying of
10SWg............. cables as
required

160 12.39 1982.40

11 4
Supplying and
fixing................ as required
6A socket

8 54.80 438.40

12 5 2X2 LED fittings ....... ceiling 32 722.44 23118.08

13 6 15 watts LED down light 10 288.56 2885.60

14

വീഡിേയാ
േ�ാജ�ൻ &
കൺേ�ാൾ
സി�ം

11

Supply, Installation ...........

Twisted pair transmitter
1 7594.59 7594.59

15 12
Supply, Installation ...........

Twisted pair receiver
1 15193.39 15193.39

16 34
Supply laying and
termination of HDMI 6 ft
cable

2 503.54 1007.08

17 39
Supply, laying............ Cat 6
cable

218 6.94 1512.92

18
AV സി�ം

എ�്�ാ 1

65’’ LED display & Swivel
mount for 65’’ display

2 27816.76 55633.52

19 എ�്�ാ 2 HDMI DA 1 11388.31 11388.31

20 എ�്�ാ 3 21 Inch Display with HDMI 1 1609.06 1609.06

ആെക 224666.72

പ�ിക(iii) െത�ായി GST വിഹിതം ഉൾെ���ി േറ�് കണ�ാ�ിയ എ�്�ാ ഇന�ൾ ഉൾെ��  അധികരി�
���ി�ല��ിൻേമൽ വീ�ം GSTകണ�ാ�ി കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയ �ക

���ി �ല�ം 3,26,91,108

(-) വിവിധ എ�്�ാ ഇന��െട േറ�് അനാലിസിസിൽ
GSTവിഹിതം െത�ായി ഉൾെ�� തിെ� ആെക �ക

2,24,667

യഥാർ� ���ി�ല�ം 3,24,66,441

GST ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് നൽേക� �ക (32466441 x 12%) 38,95,973

GST ഇന�ിൽ ഇേ�ാൾ  കരാ�കാരന് നൽകിയ �ക 39,22,933



(3,26,91,108 x 12%)

ആെക 26,960

പ�ിക (iv) കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയ �ക�െട സം�ി�ം

പ�ിക (ii)(ബി) ₹2,24,667/-

പ�ിക (iii)     ₹ 26,960/-

ആെക         ₹ 2,51,627/-

                 ===========

     GST ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയ �ക കണ�ാ�ി അടവാ��തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.
24 �കാരം ആവശ�െ��ക��ായി. ഇ�ാര��ിൽ താെഴ േചർ��� �കാരം ആെക ₹2,54,190.53/-
കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയി�െ�� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയത്.  

DEDUCTION STATEMENT FOR GST

Name of work: Interior works for the Senate Hall in the
Administrative Block at Kerala University of Health Sciences,
Thrissur

Project Cost :     Rs.308,05,018/-

Agreement No. HLL/ID/KUHS-AV/2017-18/49 dated
23.08.2017

Name of Contractor : M/S.AVANTIKA INTERIOR SYSTEMS
PVT.LTD

Final bill amount paid without GST as per payment
advice dated 18.12.2018

32,691,108.00

Deduct previous bill amount 29,614,091.00

Since last amount of final bill 3,077,017.00

Deduct deviation amount (above 130%)(Annexure-1) 695,621.73

Deduct Extra item amount (Annexure-2) 1,422,633.02

Net amount without extra and excess (above 130%) 958,762.25

GST required @12% for Net Amount 115,051.47

Already reimbursed GST Amount (12% of
Rs.3077017.00/-)

369,242.00

Excess amount paid to be recovered from the
retension amount of the contractor

254,190,53

        എ�്�ാ ഇന��െട�ം , നിലവിൽ എ�ിേമ�ി�ൾെ���ം 130% ലധികം ���ി
െച�ാനിടവ�യിന��െട�ം േമൽ �മ�ിയ GSTയാണ് കരാ�കാരന് അധികം നൽകിയതായി സർ�കലാശാല
േമൽ�കാരം കണ�ാ�ിയി��ത്. ഓഡി�് എൻക�യറി നം.24 അ�സരി�് ഇ�കാരം ആവശ�െ��െവ�
േതാ�ി�ി�� മ�പടിയാണ് ഇേ�ാൾ ലഭ�മാ�ിയി��ത്. GST ഇന�ിൽ ₹2,51,627/- കരാ�കാരന് അധികം
നൽകിയതായാണ് പരിേശാധനയിൽ ക�ത്. എ�ാൽ ₹2,54,190.53 അധികം നൽകിയതായി ആദ� ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയ സാഹചര��ിൽ ആയത് വിശദീകരി�വാൻ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.61 �കാരം
ആവശ�െ��ക��ായി. ഇ�ാര��ിൽ 16.01.2020ന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി താെഴ േചർ��.



    “െസന�് ഹാൾ �ർ�ീകരണം എ� ���ി�മായി ബ�െ��് GSTഇന�ിൽ അധികം നൽകിയ
�കയായി ഈ പ�തി�െട കൺസൾ��്സ് ആയ M/S.HLL കണ�ാ�ിയി��ത് ₹2,54,190.53/-�പയാണ്
(ര�് ല��ി അ��ിനാലായിര�ി ഒ���ിെ�ാ�റ് ദശാംശം അ�് ��് �പ മാ�ം)”. എ�ാൽ
ഓഡി�് വിഭാഗം അധിക �കയായി കണ�ാ�ിയത് ₹2,51,627/- �പയാണ് (ര�് ല��ി
അ�െ�ാ�ായിര�ി അ���് ഇ�പ�ി ഏഴ് �പ മാ�ം). ഈ വ�ത�ാസം M/S.HLLെ�
��യിൽെ���ിയേ�ാൾ അവർ നിർേ�ശി� �ടിയ �ക തെ� അധികം നൽകിയതായി കണ�ാ�ണെമ�്
അറിയി�ി��്. അ�കാരം െച��ത് സർ�കലാശാല�് സാ��ികപരമായി ലാഭകരമായതിനാൽ M/S.HLL
കണ�ാ�ിയി�� ₹2,54,190.53/- (ര�് ല��ി അ��ിനാലായിര�ി ഒ���ിെ�ാ�റ് ദശാംശം അ�്
��് �പ മാ�ം) കരാ�കാരൻ നൽ കാ�� Security Deposit-ൽ നി�ം പിടി�െവ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

    GST ര� �ാവശ�ം അ�വദി�് ആെക അധികം നൽകിയ ₹2,51,627/-കരാ�കാരനിൽ നിേ�ാ ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�നിൽ നിേ�ാ ഈടാേ���ം GST ഇന�ിൽ അധികം നൽകിയതിേന�ാൾ ��തൽ �ക
അടവാ�ാൻ ത�ാറാെണ�് M/S. HLL Ltd  സ�തി�വാനിടയായ കാര��ിൽ വിശദീകരണം നൽേക��മാണ്.

3-12   Civil Works in Administrative Office Building- ന�ൂനതകൾ
ഫയൽ ന�ർ : 4214/2018എ, വർ�് െക.�.എ�്.എസ്.
ഭരണാ�മതി : U.O.No.364/2018 അ�ിൻ & ജന. െക.�.എ�്.എസ്.തീയതി 19.04.2018 (₹46,10,000/-)

സാേ�തികാ�മതി : െക.�.എ�്.എസ്.1/18-19 തീയതി 23.04.2018

കരാർ ന�ർ/തീയതി: 3/18-19 തീയതി 21.06.2018

കരാ�കാരൻ : �ീ.െക.വി.ശരത്�മാർ

അട�ൽ �ക : ₹44,74,278/-

വർ�് ഓർഡർ നം- 4214/18എ, വർ�് KUHSതീയതി 01.06.2018

അള���കം നം.-1/18-19

ഓഡി�് കാലയളവിൽ െചലവ് െച� �ക (a) ₹26,12,230/-(ഫ�് & പാർ�് ബിൽ)

(b) ₹3,13,468/-(GST �ക കരാ�കാരന് നൽകിയത് )

കരാ�കാരന് പണം നൽകിയതിെ� വിവരം

�മ നം. വൗ�ർ നം. തീ�തി െച�് നം. തീ�തി �ക

1 1611 27.12.2018 347789 27.12.2018 ₹24,42,435

2 1612 27.12.2018 347790 27.12.2018 ₹26,122

3 1613 27.12.2018 347791 27.12.2018 ₹52,245

4 2221 29.03.2019 347804 29.03.2019 ₹3,13,468

2834270

ധനകാര�വിഭാഗം ര�ാം നിലയിേല� മാ�ിയ�ൾെ�െട�� ���ികളാണ് േമൽ കാര��ിൽ
നിർ�ഹി�ക��ായത്. ഇ�മായി ബ�െ�� ന�നതകൾ താെഴ േചർ��.

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 4 തീ�തി 19.07.2019

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ ന�ർ 5 തീ�തി 06.07.2019.

എ�ിേമ�് �കേയാ� �ടി GST േചർ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ി�



(എ) ഗവ.സർ�ലർ 90/17/ഫിൻ തീ�തി 14.12.2017 �കാരം എ�ിേമ�് �കേയാ� �ടി GSTഇന�ിൽ
െചലവഴി�� �ക േചർ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേ����്. GST �ക എ�ിേമ�് �കേയാട് േചർ�ാെതയാണ്
ഇേ�ാൾ  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

(ബി) ഓഡി�് കാലയളവിൽ ഫ�് & പാർ�് ബിൽ ഇന�ിലാണ് �ക െചലവഴി�ി��ത്. GST �ക
തിരിെകയിന�ിൽ ₹3,13,468/- കരാ�കാരന് നൽകിയി��്. എ�ാൽ െെക��് രശീത് വാ�ി ��ി�ി�ി�.

േകാ�് ഇൻഡ�് െത�ായി കണ�ാ�ി

         01.10.2017 �തൽ 25.03.2019 വെര �ാബല��ി�� േകാ�് ഇൻഡ�് 37.25% ആണ്. ഇതി� പകരം 40.2%
(08.05.2017 �തൽ 30.09.2017 വെര മാ�ം �ാബല�ം) എ� നിര�ിൽ േകാ�് ഇൻഡ�് നൽകി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി��ത് പരിേശാധനയിൽ ക�.

    കരാ�കാരൻ ഓേരാ ഇന�ൾ�ം �േത�കം/�േത�കം നിര�കളാണ് െട�റിൽ േരഖെ���ിയി��ത്.
ഇ� �കാരം PAC �ക എ�ിേമ�ി�ം 3% �റവാെണ� കാ��. �ടിയ നിര�ി�ളള എ�ിേമ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ െട�ർ െച�� �ലം സർ�കലാശാല�് ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാെയ�്
പരിേശാധിേ��താണ്.

    െെ�സ് േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി��തി�� അ�മതി െപാ�മരാമ�് ചീഫ് എ�ിനീയർ ഇേ�ാൾ
നൽകിയി��തിനാൽ േമൽ�കാരം പിഴ�കൾ ആവർ�ി�കയി�ാെയ�ാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി
നൽകിയി��ത്.

        �േത�ക എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉ� സാഹചര��ിൽ െപാ�മരാമ�് ���ിക�മായി ബ�െ��്
േമൽ�കാരം ന�നതകൾ സംഭവി��താ�തായി�� .

3-13   ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം- CPWD��് മുൻകൂർ നൽകി
ഒരു വർഷ�ിലധികം പി�ി�ി��ം നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ില�
ഫയൽ നം: 2856 വർ�് െക.�.എ�്.എസ്.2018

ഭരണാ�മതി: ജി.ഒ.(ആർ.�ി)507/2018 H&FWD തീയതി 12.02.2018

സാേ�തികാ�മതി: ലഭ�മാ�ിയി�ി�

എം.ഒ.�. നം. ഇ� തീയതി: 26.06.2018
�ർ�ീകരണ കാലാവധി : ഒ�ാം ഘ�ം- 10 മാസം (wef 17.03.2018); ര�ാം ഘ�ം – 16 മാസം (wef 02.05.2019)

െ�ാജ�് മാേനജ്െമ�് കൺസൾ�ൻസി: CPWD

ഓഡി�് കാലയളവിൽ െചല� െച� �ക

വൗ�ർ നം. തീ�തി �ക    : P 762 തീ�തി 9.8.2018 ₹1,50,31,830/-

�ഷറി െച�് നം./തീ�തി/�ക 9020735 തീയതി 09.08.2018 ₹1,50,31,830/-

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 6, തീ�തി 20.08.2019

    സ.ഉ.(ആർ.�ി)3370/2016 HFWD തീ�തി 27.12.2016 �കാരം '��ിലി�ി ബിൽഡിങ് ' നിർ�ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി�ം ഈയാവശ��ിേല�് 8.56 േകാടി �പ�ം സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ�ക���ായി. ���ി 4
േകാടി െചലവിൽ �ർ�ിയാ�െമ� സാഹചര��ിൽ   ബാ�ി വ�� ₹4,51,33,300/- െചലവ് െച�്
ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�. ഇ�ാര��ി�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. ആെക െചല� �തീ�ി�� �ക�െട ��ിെലാ�് ₹ 1,50,31,830/- CPWD വിന് നൽ�ക��ായി. �ൻ�ർ
നൽകി ഒ� വർഷ�ിലധികം പി�ി�ി�ം ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണ�ി� േവ� െട�ർ നടപടികൾ േപാ�ം
സ�ീകരി�ി�ി�. CPWD െട�ർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��െവ� മ�പടിയാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�്
നൽ�ക��ായത്.



2. CPWD മാ�വൽ 3.1.1.2 �കാരം ഒ� �േത�ക ���ി�മായി ബ�െ�� ��വൻ ഇന��ം േചർ�് സമ�മായ
എ�ിേമ�് ത�ാറാേ����്. എ�ാൽ േമൽ ���ി�മായി ബ�െ��് സമ�മായ ഒ� എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ാെത താെഴ േചർ��� �കാരം ര� വ�ത�� എ�ിേമ�കൾ ത�ാറാ�ിയി��തായി
പരിേശാധനയിൽ ക�.

എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി നൽകിയ

തീ�തി

െചലവ് �ക +
ഡി�ാർ�്െമ�ൽ

ചാർ�സ്
ഉേ�ശ�ം

27.09.2017
₹4,51,33,300 +
₹31,59,400

ഓഡിേ�ാറിയം- �ീൽ �ക്ചർ, േമൽ�ര
ഒ�ാം ഘ� നിർ�ാണം

19.02.2019
₹12,54,62,100+
₹87,82,347

അവേശഷി� സിവിൽ വർ�ക�ം
െെവദ�തീകരണ േജാലി ക�ം ഉൾെ���
ര�ാം ഘ�ം

     ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണ�ി� േവ�ി സമ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാതി�� കാര�ം ഓഡി�്
എൻക�യറി �േഖന ആരാ�ക��ായി. ഖ�ിക�െട ആരംഭ�ിൽ �ചി�ി�� �കാരം ��ിലി�ി ബിൽഡിങ്
നിർ�ാണ�ിന് അ�വദി�തിൽ ബാ�ി വ� �ക ഉപേയാഗി� ഒ�ാം ഘ� ���ികൾ� േവ�ി ആദ�െ�
എ�ിേമ�ം അ�ാദമിക് േ�ാ�് നിർ�ാണമിന�ിന് അ�വദി�തിൽ ബാ�ി വ��തിന് സാധ�ത�� �ക
വിനിേയാഗി�് ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തി� ര�ാമെ� എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിെയ�ാണ്
ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയി��ത്. നിർ�ാണം ഘ�ം ഘ�മായി നിർ�ഹി��ത്
അംഗീകരി�ാെമ�ി�ം സമ�മായ എ�ിേമ�ിെ� അഭാവം ആശാസ�മ�. േമൽ കാര��ിൽ സാേ�തികാ�മതി
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    26.03.2019 �തൽ �തിയ േകാ�് ഇൻഡ�്   നിര�കൾ �ാബല��ിലായതിനാൽ ഇേ�ാൾ
ത�ാറാ�ിയി�� എ�ിേമ�ക�െട �സ�ി എെ��് വ��മാേ��താണ്.

3. ഗവ.സർ�ലർ 90/17 ഫിൻ തീ�തി 14.12.2017 �കാരം എ�ിേമ�് �കേയാട് �ടി GSTഇന�ിൽ
െചലവഴി�� �ക േചർ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേ����്. GST �ക എ�ിേമ�് �കേയാട് േചർ�ാെതയാണ്
േമൽ കാര��ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

4. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ്, തി�വന��രം െക�ിട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഒ�ി� MOU
വിെല 8-ാമെ� വ�വ� താെഴ േചർ��� �കാരമാണ്.

‘’ The departmental charges can be reduced to 3.5% of the estimate cost of the work i.e. amount of expenditure
sanction, if head of KUHS give the following undertaking.’’

(a) KUHS is a non-commercial (non profit) organisation.

(b) The services by the KUHS are covered in the negative list of service tax (now GST) by the ministry of finance,
Government of India

(c) KUHS is a statutory body.

എ�ാൽ ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഡി�ാർ�്െമ�ൽ ചാർ�ിന�ിൽ CPWD വിന്
താരതേമ�ന ��തൽ നിര�് നൽ��തിന് സ�തി� കാ��. വിശദ വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

നിർ�ാണ ���ി�െട വിവര�ൾ
MOU ഒ�ി�
തീ�തി

ഡി�ാർ�്െമ�ൽ

ചാർ�്

�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ്,
തി�വന��രം

26.10.2018 3.5%

അ�ാദമിക് േ�ാ�് നിർ�ാണം 16.05.2017 5.6%



ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം 26.06.2018 7%

    ന�നതകൾ�് വിശദീകരണം നൽേക��ം ഡി�ാർ�്െമ�ൽ ചാർ�ിന�ിൽ സർ�കലാശാല�്
അ��ലമായ തീ�മാനം ഉ�ാ��െവ�് ഉറ�വ�േ���മാണ്.

3-14   �കൂൾ ഓ� െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനി�,
തിരുവന�പുരം ഭരണാനുമതി ലഭി�് ര�് വർഷം പി�ി�ി��ം
െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ില�
ഫയൽ നം. : 10676/2014/IDP വർ�് KUHS

ഭരണാ�മതി : ജി.ഒ.(ആർ.ടി)2692/2017 H&FWDതീയതി 28.9.2017, �ക-6.50 േകാടി

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ/തീയതി: 42/18-19 തീയതി 23.11.2019

ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ ന�ർ/തീയതി: 28/18-19 തീയതി 24.11.2019

െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ൾ

�ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് നം./ തീയതി
നൽകിയ
�ക

വൗ�ർ
നം.

െച�് നം./തീയതി

U.O.1104/2018 Admin&Gen. തീയതി
05.11.2018

1 േകാടി P.1273
316511 തീയതി
15.11.2018

U.O.1155/2018 Admin&Gen. തീയതി
15.11.2018

1 േകാടി P.1305
316512 തീയതി
16.11.2018

         �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ് യാഥാർ��മാ��തിനായി െെത�ാട് വിേ�ജ് േ�ാ�് നം.
97 റീസർെ� ന�ർ 2ൽ 15 െസ�് �ലം G.O.(MS)46/2015 H&FWD തീയതി 10.03.2015 �കാരം സർ�ാർ
അ�വദി�ക��ായി. എ�ാൽ സൗകര��ദമായ െക�ിടം നിർ�ി��തി� �ലം അപര�ാ�മാെണ�്
സർ�കലാശാല അറിയി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം.211/2018 H&FWDതീയതി 19.01.2018
�കാരം തി�വന��രം ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ് �ിൻസി�ാ�െട അധീനതയി�� 63 െസ�് �ലം
അ�വദി�ി��്. ഇ�ാര��ി�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിംഗ് െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ജി.ഒ.(ആർ.�ി)2692/2017 H&FWD
തീയതി 28.09.2017 �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�് 2 വർഷ�ിലധിക�ം ഈയാവശ��ിന് CPWDവിന് �ൻ�ർ
നൽകി ഒ� വർഷം പി�ി�ി�ം െട�ർ നടപടികൾ േപാ�ം ആയി�ി�ാെയ�ാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി
നൽകിയി��ത്. സർ�കലാശാല�ം CPWD �ം ത�ിൽ ഏർെ�� MOA (dt nil October 2018) �കാരം �ിലിമിനറി
എ�ിേമ�ിൽ നി�ർഷി� കാലയളവിൽ ���ി �ർ�ീകരി�െമ�ാണ് പറ��ത്. എ�ാൽ �ിലിമിനറി
എ�ിേമ�് ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ �ർ�ീകരണകാലയളവ് ലഭ�മായി�.

2. േമൽ�കാരം ���ി� േവ�ി�� െചലവ് 6.50 േകാടി എ�് അറിയി�തിെ�യടി�ാന�ിൽ ഓഡി�്
കാലയളവിൽ 2 േകാടി �പ�ം �ടർ�് U.O.995/2019 അ�ിൻ & ജന.തീയതി 24.08.2019 �കാരം 4.5 േകാടി�ം
ഉൾെ�െട ആെക 6.50 േകാടി CPWD�് നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ 4.5 േകാടി �പ ലഭ�മായതി�� െെക��്
രശീത് മാ�മാണ് പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി��ത്.

3. ��തായി നിർ�ി�� െക�ിട�ിെ� 5000 ച.അടി KGMCTA എ� സംഘടന�് നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��തായി
സ.ഉ(ആർ.�ി)211/2018 H&FWD തീയതി 19.01.2018 �കാര�� സർ�ാർ ഉ�രവിെ��ം ഫയൽ
പരിേശാധനയി�ം ക�. �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ് െക�ിട നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്
ആേരാഗ� ��ംബ േ�മ വ��് െസ��റി�െട അധ��തയിൽ ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ് �ിൻസി�ാൾ,
KGMCTA �സിഡ�്, േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല രജി�ാർ എ�ിവർ പെ���െകാ�് ഒ�
�േത�ക േയാഗം നട�ക��ായി. G.O.(Rt)2311/79 HD തീയതി 9.8.79 �കാരം സർ�ാ�മായി



കരാറിേലർെ��� പ�ം ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ് അധ�ാപക�െട വിേനാദ�ിനായി ഇേ�ാൾ ആേരാഗ�
ശാ� സർ�കലാശാല�് െെകമാറിയ �ലം അ�വദി�ി��താ�ം എ�ാൽ സർ�ാർ ഉ�രവി�
വിേധയമായി KGMCTA നാളി�വെര സർ�ാ�മായി കരാറിേലർെ��ി�ി�ാെയ�ം ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്
�ിൻസി�ാൾ അറിയി�ി��തായി മിനി�്സ് പരിേശാധനയിൽ ക�. സർ�ാർ ഉ�രവി� വിേധയമായി
കരാറിേലർെ��് നിർ�ി� �മി KGMCTA എ� സംഘടന സ��മാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�് ഇേ�ാൾ അ�വദി� �മിയിൽ KGMCTA�് എ�വകാശമാ��െത�ം
പണിയാനിരി�� �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ് െക�ിട�ിെ� 5000 ച.അടി സംഘടന�്
നൽേക� ആവശ�കത�ം വ��മാേ��താണ്.

     �ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിംഗ് െക�ിട നിർ�ാണം താമസം വിനാ ആരംഭി��തി�ം �ൾ
ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി & �ാനിങ് എ� �ാപന�ിെ� ആവശ��ി� മാ�മായി �മി
ഉപേയാഗ�മാ��തി�ം സർ�ാരിൽ നി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
�ടാെത അന�� ��ി�ാണി� അപാകതകൾ പരിഹരി�് യഥാസമയം മ�പടി നൽേക��മാണ്.

ഭാഗം -4 
െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�്  �പത�വേലാകനവും

4-1   വാർഷിക കണ�് �പകാരമു� വര� െചല� വിശദാംശം

ഭാഗം വരവ് െചലവ്

1. പ�തിേയതരം, ആഭ��ര വ�മാനം 71,78,38,324 57,01,91,208

2. പ�തി 11,48,55,925 16,38,53,816

3. ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ -- --

4. എൻേഡാവ്െമ�് -- 19,431

5. ഋണശീർഷകം 6,46,79,167 2,27,98,477

ആെക 89,73,73,416 75,68,62,932

4-2   സാ��ിക നില
��ിരി�് 1,69,17,60,832

വരവ് 89,73,73,416

ആെക 2,58,91,34,248

െചലവ് 75,68,62,932

നീ�ിയിരി�് 1,83,22,71,316

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക
�മ ഇനം-�ഷറി/ അ�ൗ�് നം. �ഷറി/ റി�ൺസീലിേയഷൻ കാഷ് ��്



നം. ബാ�്/മ��വ ബാ�്
പാ�്
��്

�കാരം

(+)(-) �കാരം

1
ബാ�്-General
Fund

31547327832 6,19,65,807 -24,80,401 5,94,85,406

2
ബാ�്-Examination
Fee Account

31768842875 82,12,527 +58,24,340 1,40,36,867

3
ബാ�്-Students
Registration Fee

31340212316 86,17,168 +1,46,500 87,63,668

4
ബാ�്- Campus
Fund Project

31768843801 20,66,511 -3,13,468 17,53,043

5 ബാ�്-E Payment 33607963005 7,92,100 +2,49,455 10,41,555

6
�ഡൻസ്
െവൽെഫയർ
ഫ�്

31786542461 174 -- 174

7
കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ്
- അഡ�ാൻസ്

31845195431 4,81,761 -2,32,379 2,49,382

8
E- tendering
Account

37372548664 3,15,523 -75000 2,40,523

9
എ�ാമിേനഷൻ
എ�്െപൻസസ്

32267343775 79,87,544 -53,84,510 26,03,034

10
ബാ�്-General
Fund Parking
Account

1,00,000 -- 1,00,000

11 �ഷറി
SPL TSB2

713161400000002
1,06,71,308 -53,31,759 53,39,549

12 �ഷറി
SPLTSB Interest
799010100141582

2,90,05,837 -- 2,90,05,837

13
�ഷറി - �ാൻ
�ീം

799012700000226 1,46,52,278 -- 1,46,52,278

4-4   31.3.2019െല �ടഷറി/ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ
വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം.

�ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ
31.03.2019 െല
നീ�ിയിരി�്

1 ബാ�്-General Fund 31547327832 5,94,85,406

2 ബാ�്-Examination Fee Account 31768842875 1,40,36,867

3 ബാ�്-Students Registration Fee 31340212316 87,63,668



4 ബാ�്- Campus Fund Project 31768843801 17,53,043

5 ബാ�്-E Payment 33607963005 10,41,555

6
ബാ�്- �ഡൻസ് െവൽെഫയർ

ഫ�്
31786542461 174

7
ബാ�്- കൺേ�ാളർ ഓഫ്

എ�ാമിേനഷൻസ് - അഡ�ാൻസ്
31845195431 2,49,382

8 ബാ�്- E- Tendering Account 37372548664 2,40,523

9
ബാ�് - എ�ാമിേനഷൻ

എ�്െപൻസസ്
32267343775 26,03,034

10
ബാ�്-General Fund Parking

Account
            1,00,000

11 �ഷറി
SPL TSB2

713161400000002
53,39,549

12 �ഷറി - പലിശ അ�ൗ�്
SPLTSB Interest

799010100141582
2,90,05,837

13 �ഷറി - �ാൻ �ീം 799012700000226 1,46,52,278

�ഷറി- �ിര നിേ�പം 1,69,50,00,000

ക�ിരി�് പണം --

ആെക 1,83,22,71,316

4-5   �ിര നിേ�പ�ൾ

വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിര നിേ�പം 156,50,00,000

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 16,00,00,000

ആെക 172,50,00,000

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 3,00,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പം 169,50,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ നം. �ാപനം
�ിര നിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട എ�ം

�ിര നിേ�പ�ിെ� �ല�ം

1 �ഷറി 151 169,50,00,000



�ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി  േചർ�ി��്.

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
                                 ഇ�.

4-7   ഓഡി�് ചാർ�്
     1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം ,വ��് 19(1), 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്

ച��ൾ, ച�ം 24 , സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി) 368/2009/ഫിൻ, 28.08.2009 എ�ിവ �കാരം കണ�ാ�ിയ
ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ േചർ��.

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ്

89,73,73,416

അ�ാദമിക് വരവ് 18,71,30,769

പരീ� വരവ് 26,68,61,724

അഫിലിേയഷൻ വരവ് 6,44,00,600

പലിശ വരവ് 13,73,32,660

മ�് വര�കൾ 21,12,571

ഋണശീർഷക വര�കൾ 6,46,79,167

സർ�ാർ �ാ�് 17,48,55,925

(-)
ഋണശീർഷക വര�കൾ

6,46,79,167
23,95,35,092

സർ�ാർ �ാ�് 17,48,55,925

2018-19 വർഷേ��് ഓഡി�് ചാർ�് കണ�ാ�ാൻ
പരിഗണി�� �ക

65,78,38,324

2018-19 വർഷെ� ഓഡ ി�് ചാർ�് @1% 65,78,383

�ൻവർഷം അടവാ�ാൻ ബാ�ിനിൽ�� ഓഡി�്
ചാർ�്

3,22,42,207

ആെക 3,82,20,590

ത�ാ�ിൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർ�് 2,32,65,232

31.03.2019 ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർ�് 1,55,55,358

        

നാളി�വെര ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർ�ിെ��ം അടവാ�ാൻ  അവേശഷി��തിെ��ം വർഷം  തിരി��
വിവര�ൾ

 
വർഷം

കണ�ാ�ിയ
ഓഡി�്ചാർ�്

31.03.2018ൽ
അടവാ�ാൻ

ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

ഓഡി�് ചാർ�്
അടവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ

31.03.2019 ൽ
അടവാ�ാൻ
ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

2009-
10

7,364 -- (₹13,02,906ചലാൻ
നം.KL003438557201718/27.06.2017)

2017-18 ൽ അടവാ�ിയത്

--

2010-11 8,04,883 4,02,441 4,02,441

2011-12 17,86,200 8,93,100 8,93,100



 
വർഷം

കണ�ാ�ിയ
ഓഡി�്ചാർ�്

31.03.2018ൽ
അടവാ�ാൻ

ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

ഓഡി�് ചാർ�്
അടവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ

31.03.2019 ൽ
അടവാ�ാൻ
ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

2012-
13

25,70,202 25,70,202 ₹2,25,00,000ചലാൻ
നം.16464/22.10.2018

സബ് �ഷറി, െമഡി�ൽ േകാളജ്
ക�ാ�സ്, ��ർ

₹7,65,232 ചലാൻ നം.
283473/22.10.2018

സബ് �ഷറി, െമഡി�ൽ േകാളജ്
ക�ാ�സ്, ��ർ

12,85,101

2013-
14

48,76,580 48,76,580 --

2014-15 48,75,295 48,75,295 --

2015-
16

56,22,677 56,22,677 --

2016-
17

66,05,579 66,05,579 --

2017-18 63,96,333 63,96,333                      -- - --- 63,96,333

2018-
19

65,78,383                      ----- 65,78,383

ആെക 3,22,42,207 1,55,55,358

        ഓഡി�് ചാർ�ിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-85 േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല"
എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാേ���ം ഒറിജിനൽ ചലാൻ ഡയറ�ർ , േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവൻ,തി�വന��രം - 695 033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���മാണ്.

(േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��െട 27.09.2019 െല DKSA/221/2018 Rules 3 ന�ർ ക�് �േഖന
ഓഡി�് ചാർജ് അടവാ��തിന് േമൽ �കാരം �തിയ ശീർഷകം അ�വദി�തായി അറിയി�ി��് )

4-8   ഓഡ ി�് �പത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 89,73,73,416

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 75,68,62,932

വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�

െചലവിന�ളി�� ന�ം/ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 2,51,627

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക ഇ�

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

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



ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

3-11 2,51,627

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

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

                                ഇ�

(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽ
വിലാസം.

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�
സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസംചാർജ്

െച�ാ��ത്
സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

3-11      -- 2,51,627
േഡാ.എം.െക.മംഗളം,

രജി�ാർ

രജി�ാർ േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

േഡാ.എം.െക.മംഗളം

തേ�രിൽ ഹൗസ്,

ഓ�ാൻ���്,

ൈവ�ിൻ

െകാ�ി

4-9   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ��കൾ
ഓ ഡി�്
വർഷം

ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�് ന��ം
തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാനവേശഷി��
ഖ�ികക�െട എ�ം

റിമാർ�്

2009-
2010

നം.എൽ.എഫ്
(െക.�.എ�്.എസ് ). ഇ1-
169/2013/തീ.16.5.2014

17

2010-11

നം.എൽ.എഫ്
(െക.�.എ�്.എസ് ). ജി1-
113/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

17

2011-12

നം.എൽ.എഫ്
(െക.�.എ�്.എസ് ). ജി1-
114/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

20

2012-13 നം.െക.എസ്.എ.
(എ�്.എ.�.) ജി.2-

26



115/2016

തീയതി 10.5.2016
/01.6.2016

2013-14
&2014-
15

നം.െക.എസ്.എ(എ�്.�.)

ജി.2-151/2017 തീയതി
05.06.2017 /09.06.2017

10

2015-16
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.�.)
ജി.2-189/2017 തീയതി
04.08.2017/17.08.2017

15

2016-17
െക.എസ്.എ(എ�്.�)
ജി2-289 /2017
തി.01.11.2017/29.01.2018

7

2017-18
െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി2-
25/2019 തി�തി
12.04.2019/25.04.2019

24

ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം �ിരനിേ�പ�ി�െറ വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക
4-5 �പകാരം)

�മ
നം.

FDരസീത് ന�ർ
�ിര നിേ�പ നം./
തീ�തി

�ക
കാലാവധി/
തീ�തി

1
FD552-106120-
375569

05.04.2018 2,00,00,000 05.04.2019

2
FD553-106125-
376553

07.04.2018 2,50,00,000 07.04.2019

3
FD554-106132-
381148

18.04.2018 1,00,00,000 18.04.2019

4
FD555-106136-
3881181

18.04.2018 1,00,00,000 18.04.2019

5
FD556-106135-
381175

18.04.2018 1,00,00,000 18.04.2019

6
FD557-106134-
381163

18.04.2018 1,00,00,000 18.04.2019

7
FD558-106133-
381156

18.04.2018 1,00,00,000 18.04.2019

8
FD559-106130-
379241

13.04.2018 50,00,000 13.04.2019

9
FD560-106128-
378644

11.04.2018 2,00,00,000 11.04.2019



�മ
നം.

FDരസീത് ന�ർ
�ിര നിേ�പ നം./
തീ�തി

�ക
കാലാവധി/
തീ�തി

10
FD561-106129-
378648

13.04.2018 1,00,00,000 13.04.2019

11
FD562-106127-
378643

13.04.2018 1,00,00,000 13.04.2019

12
FD563-106138-
382403

18.04.2018 2,00,00,000 18.04.2019

13
FD564-106333-
450830

27.04.2018 1,00,00,000 27.04.2018

14
FD565-106334-
450882

27.04.2018 1,00,00,000 27.04.2019

15
FD566-106335-
450916

27.07.2018 1,00,00,000 27.07.2019

16
FD567-106448-
475933

20.08.2018 1,00,00,000 20.08.2019

17
FD568-106449-
475934

20.08.2018 1,00,00,000 20.08.2019

18
FD569-106450-
475935

20.09.2018 1,00,00,000 20.08.2019

19
FD570-106562-
506719

20.09.2018 1,00,00,000 20.09.2019

20
FD571-106563-
506726

20.09.2018 1,00,00,000 20.09.2019

21
FD572-106564-
506733

22.09.2018 1,00,00,000 22.09.2019

22
FD573-106565-
506790

22.09.2018 1,00,00,000 22.09.2019

23
FD574-106566-
506800

26.09.2018 1,00,00,000 26.09.2019

24
FD575-106583-
512218

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

25
FD576-106602-
520822

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

26
FD577-106603-
520858

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

27
FD578-106604-
320937

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

28
FD579-106605-
520946

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019



�മ
നം.

FDരസീത് ന�ർ
�ിര നിേ�പ നം./
തീ�തി

�ക
കാലാവധി/
തീ�തി

29
FD580-106606-
520976

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

30
FD581-106607-
521093

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

31
FD582-106608-
521141

05.10.2018 1,00,00,000 05.10.2019

32 FD583-106673 27.10.2018 1,00,00,000 27.10.2019

33 FD584-106672 27.10.2018 1,00,00,000 27.10.2019

34 FD585-106678 28.10.2018 1,00,00,000 28.10.2019

35 FD586-106676 28.10.2018 1,00,00,000 28.10.2019

36 FD587-106675 28.10.2018 1,00,00,000 28.10.2019

37 FD588-106674 28.10.2018 1,00,00,000 28.10.2019

38 FD589-106677 28.10.2018 1,00,00,000 28.10.2019

39 FD590-106695 02.11.2018 1,00,00,000 02.11.2019

40 FD591-106696 02.11.2018 1,00,00,000 02.11.2019

41 FD592-106699 03.11.2018 1,00,00,000 03.11.2019

42 FD593-106698 03.11.2018 1,00,00,000 03.11.2019

43 FD594-106697 03.11.2018 1,00,00,000 03.11.2019

44 FD595-106701 05.11.2018 1,00,00,000 05.11.2019

45 FD596-106702 05.11.2018 1,00,00,000 05.11.2019

46 FD597-106703 05.11.2018 1,00,00,000 05.11.2019

47 FD598-106704 05.11.2018 1,00,00,000 05.11.2019

48 FD599-106706 08.11.2018 1,00,00,000 08.11.2019

49 FD600-106718 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

50 FD601-10619 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

51 FD602-106720 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

52 FD603-106721 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

53 FD604-106722 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

54 FD605-106723 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

55 FD606-106724 11.11.2018 1,00,00,000 11.11.2019

56 FD607-106725 12.11.2018 1,00,00,000 12.11.2019

57 FD608-106726 12.11.2018 1,00,00,000 12.11.2019

58 FD609-106734 15.11.2018 1,00,00,000 15.11.2019

59 FD610-106737 16.11.2018 1,00,00,000 16.11.2019

60 FD611-106738 16.11.2018 1,00,00,000 16.11.2019



�മ
നം.

FDരസീത് ന�ർ
�ിര നിേ�പ നം./
തീ�തി

�ക
കാലാവധി/
തീ�തി

61 FD612-106739 18.11.2018 1,00,00,000 18.11.2019

62 FD613-106740 18.11.2018 1,00,00,000 18.11.2019

63 FD614-106741 18.11.2018 1,00,00,000 18.11.2019

64 FD615-106765 24.11.2018 1,00,00,000 24.11.2019

65 FD616-106764 24.11.2018 1,00,00,000 24.11.2019

66 FD617-106767 27.11.2018 1,00,00,000 27.11.2019

67 FD618-106766 27.11.2018 1,00,00,000 27.11.2019

68 FD619-106769 29.11.2018 1,00,00,000 29.11.2019

69 FD620-106772 29.11.2018 1,00,00,000 29.11.2019

70 FD621-106774 29.11.2018 1,00,00,000 29.11.2019

71 FD622-106771 29.11.2018 1,00,00,000 29.11.2019

72 FD623-106770 29.11.2018 1,00,00,000 29.11.2019

73 FD624-106773 30.11.2018 1,00,00,000 30.11.2019

74 FD625-106780 30.11.2018 1,00,00,000 30.11.2019

75 FD626-106779 30.11.2018 1,00,00,000 30.11.2019

76 FD627-106793 04.12.2018 1,00,00,000 04.12.2019

77 FD628-106792 06.12.2018 1,00,00,000 06.12.2019

78 FD629-106791 06.12.2018 1,00,00,000 06.12.2019

79 FD630-106790 06.12.2018 1,00,00,000 06.12.2019

80 FD631-106801 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

81 FD632-106800 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

82 FD633-106799 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

83 FD634-106798 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

84 FD635-106797 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

85 FD636-106796 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

86 FD638-106795 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

87 FD638-106794 08.12.2018 1,00,00,000 08.12.2019

88 FD639-106802 10.12.2018 1,00,00,000 10.12.2019

89 FD640-106803 10.12.2018 1,00,00,000 10.12.2019

90 FD641-106811 13.12.2018 1,00,00,000 13.12.2019

91 FD642-106810 13.12.2018 1,00,00,000 13.12.2019

92 FD643-106825 19.12.2018 1,00,00,000 19.12.2019

93 FD644-106831 21.12.2018 1,00,00,000 21.12.2019

94 FD645-106835 22.12.2018 1,00,00,000 22.12.2019

95 FD646-106834 22.12.2018 1,00,00,000 22.12.2019



�മ
നം.

FDരസീത് ന�ർ
�ിര നിേ�പ നം./
തീ�തി

�ക
കാലാവധി/
തീ�തി

96 FD647-106833 22.12.2018 1,00,00,000 22.12.2019

97 FD648-106840 28.12.2018 1,00,00,000 28.12.2019

98 FD649-106841 29.12.2018 1,00,00,000 29.12.2019

99 FD650-106487 31.12.2018 1,00,00,000 31.12.2019

100 FD651-106845 31.12.2018 1,00,00,000 31.12.2019

101 FD652-106846 31.12.2018 1,00,00,000 31.12.2019

102 FD653-106951 04.01.2019 1,00,00,000 04.01.2020

103 FD654-106965 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

104 FD655-106961 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

105 FD656-106962 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

106 FD657-106963 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

107 FD658-106964 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

108 FD659-106960 11.01.2019 2,00,00,000 11.01.2020

109 FD660-106968 12.01.2019 2,00,00,000 12.01.2020

110 FD661-106969 13.01.2019 1,00,00,000 13.01.2020

111 FD662-106970 13.01.2019 1,00,00,000 13.01.2020

112 FD663-106985 19.11.2019 1,00,00,000 19.11.2020

113 FD664-106984 21.01.2019 2,00,00,000 21.01.2020

114 FD665-106989 25.01.2019 1,00,00,000 25.01.2020

115 FD666-106996 27.01.2019 1,00,00,000 27.01.2020

116 FD667-106995 27.01.2019 1,00,00,000 27.01.2020

117 FD668-106994 27.01.2019 1,00,00,000 27.01.2020

118 FD669-106993 27.01.2019 1,00,00,000 27.01.2020

119 FD670-107000 01.02.2019 1,00,00,000 01.02.2020

120 FD671-106999 02.02.2019 2,00,00,000 02.02.2020

121 FD672-106896 05.03.2019 1,00,00,000 05.03.2020

122 FD673-106897 05.03.2019 1,00,00,000 05.03.2020

123 FD674-106898 05.03.2019 1,00,00,000 05.03.2020

124 FD675-106899 05.03.2019 1,00,00,000 05.03.2020

125 FD676-106900 05.03.2019 1,00,00,000 05.03.2020

126 FD677-106857 06.02.2019 2,00,00,000 06.02.2020

127 FD678-106856 06.02.2019 1,00,00,000 06.02.2020

128 FD679-106858 08.02.2019 1,00,00,000 08.02.2020

129 FD680-106870 15.02.2019 1,00,00,000 15.02.2020

130 FD681-106875 20.02.2019 85,00,000 20.02.2020
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131 FD682-106876 20.02.2019 85,00,000 20.02.2020

132 FD683-106887 26.02.2019 1,00,00,000 26.02.2020

133 FD684-106888 26.02.2019 1,00,00,000 26.02.2020

134 FD685-106878 21.02.2019 1,00,00,000 21.02.2020

135 FD686-106879 21.02.2019 1,00,00,000 21.02.2020

136 FD688-106880 21.02.2019 1,00,00,000 21.02.2020

137 FD689-106881 21.02.2019 1,00,00,000 21.02.2020

138 FD690-106882 21.02.2019 1,00,00,000 21.02.2020

139 FD691-106883 22.02.2019 1,00,00,000 22.02.2020

140 FD692-106893 02.03.2019 90,00,000 02.03.2020

141 FD693-106894 02.03.2019 90,00,000 02.03.2020

142 FD694-106908 08.03.2019 2,00,00,000 08.03.2020

143 FD695-106907 08.03.2019 2,00,00,000 08.03.2020

144 FD696-106912 16.03.2019 2,00,00,000 16.03.2020

145 FD697-106911 16.03.2019 1,50,00,000 16.03.2020

146 FD698-106917 21.03.2019 50,00,000 21.03.2020

147 FD699-106916 21.03.2019 2,00,00,000 21.03.2020

148 FD700-106918 23.03.2019 2,00,00,000 23.03.2020

149 FD701-106921 28.03.2019 1,00,00,000 28.03.2020

150 FD702-106922 28.03.2019 1,00,00,000 28.03.2020

151 FD703-106920 28.03.2019 1,00,00,000 28.03.2020

ആെക ₹1,69,50,00,000.00
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