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േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
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േജായി�് ഡയറ��.

രജി�ാ�
ക�� സ��കലാശാല.
ക��.

സ�,

വിഷയം:- ക��  സ��കലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- ക�� സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 27.09.2017 തീ�തിയിെല
FIN/FA1/Accounts/2016-17  ന��  ക�ം  2016-17  െല  വാ�ഷിക
കണ�ക�ം

    1994  െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്  നിയമം  13-ാം  വ�� �കാര�ം 1996  െല ക��
സ��കലാശാല  നിയമം  55-ാം  വ��്  �കാര�ം  �റെ��വി��  ക��  സ��കലാശാല�െട
2016-17  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്  അന�ര  നടപടിക��ായി  ഇേതാെടാ�ം
അയ�െകാ��.

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

വിശ��തേയാെട

േജായി�് ഡയറ��.

പക��്:

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

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

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

ഓഫീസ് േകാ�ി.4. 

�െപയ� േകാ�ി.5. 
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ന��. െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/533/2017                         തീയതി: 28.12.2017

ക�� സ�വകലാശാല�െട 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� വരവ്
െചലവ് കണ�ിേ��ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��്.

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

�റെ��വി��ത്.)

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീ.സത�� വി േജായി�് ഡയറ�� 12.06.2017 �ത� �ട��.

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��

ഒാഡി��മാ�െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലയളവ്

1 �ീ.ജയരാജ� െക. ഓഡി�് ഓഫീസ� (ഹ.േ�)
12.06.2017 �ത�
31.10.2017 വെര

2 �ീ.�േമാദ് െക.വി ഓഡി�് ഓഫീസ� -ടി

3 �ീ.�ദീ��മാ� എം. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ� -ടി

4 �ീ.ശശിധര� എ അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ� -ടി

5 �ീമതി ഷിജില വി.ഡി സീനിയ�േ�ഡ് ഓഡി�� -ടി

6 �ീ.ൈഷജി�് പി.സി സീനിയ�േ�ഡ് ഓഡി�� -ടി

7 �ീ.സിേജഷ് പി ഓഡി�� -ടി

8 �മാരി ശാലിനി പി.എം ഓഡി�� -ടി

ഓഡി�് തീ�തി: 12.06.2017 �ത� 31.10.2017 വെര
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ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ��

ൈവ�ചാ�സല� േഡാ.എം.െക അ��ഖാദ� 01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

െ�ാ-ൈവ�ചാ�സല� േഡാ.ടി.അേശാക� 01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

രജി�ാ� േഡാ.ബാലച�� കീേഴാ�് 01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� �ീ.ഷാജി േജാസ് 01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

പരീ�ാ ക�േ�ാള� േഡാ.എസ്.�ദീ��മാ� 01.04.2016 �ത�
17.08.2016 വെര

�ീ.�നി� സി, േജായി�്
രജി�ാ� (അധിക �മതല)

18.08.2016 �ത�
29.11.2016 വെര

േഡാ.പി.ബാ� ആേ�ാ 30.11.2016 �ത�
31.03.2017 വെര
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ആ�ഖം

    1996 െല ക�� സ�വകലാശാല നിയമം 55-ാം വ��് 1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്
നിയമം  വ��്  3(1)  എ�ിവ  �കാരം  ക��  സ�വകലാശാല�െട  2016-17വ�ഷെ�  വാ�ഷിക
കണ�ക� ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

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

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

�മ
നം. ഭാഗം വിഷയം േപജ്

നം.

1 1 െപാ� അവേലാകനം 10

2 2 വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� 28

3 3-1 െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� 45

4 3-2 �വ��നാവേലാകന റിേ�ാ��ക� 93

5 3-3 സാ�ഷ� ഓഡി�് നിരീ�ണ�� 93

6 3-4 േ�ാജ�് / �ീം നട�ി�ിെല ഓഡി�് നിരീ�ണ�� 95

7 3-5 േസവന��ക��െട പരിേശാധനയി�നി�� ഓഡി�്
നിരീ�ണ�� 95

8 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം 96

    വിവിധ ഭാഗ�ളി� ഉ�െ���ിയി�ളള ഖ�ികക�െട സം�ി�ം �വെട േച���.
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ഉളളട�ം

ഖ�ിക വിഷയം േപജ്
ന��

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വിവര�� 10

1-2 ബജ�് 15

1-3 വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക 16

1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം അവ�െട വിനിേയാഗ�ം 16

1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��� 20

1-6 തനത് വ�മാനം 20

1-7 എ�േഡാ�െമ�ക� / െചയ�ക� 23

1-8 മ�് ഓഡി�ക� നട�ിയതിെ� വിവരം 24

1-9 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതിെല
വിവിധ അപാക�� 24

ഭാഗം 2
വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

2-1 �ിര നിേ�പം ൈകകാര�ം െച�തിെല വിവിധ അപാക�� 28

2-2
1,30,800/- �പ �.ജി.സി സഹായധനം െചലവഴി�്
ത�ാറാ�ിയ ��കം വിതരണം െച�ാനാവാെത
െക�ി�ിട��.

30

2-3 പഠന വ��ക�െട ഓഡി�ി� കെ��ിയ അപാക�� 31

2-4 അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി�നി�� ഫീസ് വരവ് – വിവിധ
അപാക�� 42

ഭാഗം 3-1

െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

3-1-1 ശ�ള പരി�രണം - �ടി�ിക ന�കിയതിെല അപാക�� 45

3-1-2
ഓണം അഡ�ാ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ� – സ��ാ�
നി�േ�ശം പാലി�ാ�തിനാ� 13,00,000/- �പ
തട�െ����.

52
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3-1-3
ഡയറ�� ഓഫ് �ഡ�്സ് സ��ീസ് (ഡി.എസ്.എസ്)
നിയമന�ി�� അവ��ത നിലനി�െ�
െപ�ഷ�ഡി.സി.ആ�.ജി എ�ീ ഇന�ളി� അ�വദി� �ക
3,21,023/-�പ ഓഡി�ി� തട�െ����.

53

3-1-4 ജീവന�ാ��് എ�.ടി.സി അ�വദി�ത് -െചലവ് �ക
₹78705/-തട�െ����. 53

3-1-5 അനധ�ാപക ത�ിക – സ��ാ� അ�മതിയി� കവി��
നിയമനം - അംഗീകാരം വാേ��താണ്. 55

3-1-6 അധ�ാപക ത�ിക – സ��ാ� അ�മതിയി� കവി��
നിയമനം 56

3-1-7 സ��കലാശാല ജീവന�ാരി�നി�ം എസ്.എ�.ഐ,
ജി.ഐ.എസ് വരിസംഖ� ഈടാ�ിയി�ി� 57

3-1-8
01.04.2013 �ത� സ��കലാശാല സ��ീസി� റ�ല�
ത�ികയി� �േവശി� ജീവന�ാരി�നി�ം പ�ാളി�
െപ�ഷ� ഈടാ�ിയി�ി�

58

3-1-9
ൈവ�ചാ�സല�െട നിയമനം: െഡപ�േ�ഷനായി
കണ�ാ�ിയ കാലയളവിെല ശ�ളം �മീകരി�തിെ�
വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�

60

3-1-10
െ�ാ-ൈവ�ചാ�സല�െട ശ�ളം നി��യി�തിെ� േരഖക�
ഹാജരാ�ിയി�. െ�ാ-ൈവ�ചാ�സല��് ന�കിവ��
ശ�ള�ിെ��ം അലവ�സിെ��ം ആധികാരികത
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

61

3-1-11
രജി�ാ�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, പരീ�ാ ക�േ�ാള�
എ�ിവ�െട �തിഫലം നി�യി�ത് സംബ�ി� േരഖക�
ഹാജരാ�ിയി�. �തിഫലം ന�കിവ��തിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

61

3-1-12
ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാെവ� നിലയി� ൈവദ�തി വിതരണ
േക��ി� ആവശ�മായ �മീകരണ�� നട�ിയി�. -
ൈവദ�തി ചാ��ിെനാ�ം പവ�ഫാ�� െപനാ��ിയായി
ഒ��ിയ ₹31,295/- നിരാകരി��.

61

3-1-13
ക�� സ��കലാശാല ടീ�� എഡ�േ�ഷ� ഡി�ാ��്െമ�് -
ബി.എഡ് േകാ�ിന് NCTE അംഗീകാര�ിനായി
ഫീെസാ��ിയതിെല അപാക�� - 2,30,000/- �പ ഓഡി�ി�
തട�െ����. 25,000/- �പ നിരാകരി��.

63
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3-1-14
വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം - എം.എ മലയാളം, എം.എ അറബിക് സ�യം
പഠന സഹായിക� ത�ാറാ�ിയ അധ�ാപക��് �തിഫലം
ന�കിയത് - െചലവ് �ക ₹4,19,700/- തട�െ����.

65

3-1-15
ക���� േപ�� പാ�ിങ് - ജിവന�ാ��് �െപഷ��
അലവ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ₹72150/-
തട�െ����.

67

3-1-16
എ�ാമിേനഷ� �െപഷ� െസ� ജിവന�ാ��് �െപഷ�
അലവ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ₹1,55,450/-
തട�െ����.

69

3-1-17 േഹാ�� �റി വാടക മട�ിെ�ാ��ത് - 22,261 �പ
തട��ി� െവ��. 70

3-1-18
ബി.എ എ�.എ�.ബി (5 വ�ഷെ� േകാ�്) ആരംഭി��തിന്
ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ��യി�നി�ം ���� അ�മതി
വാ�ിയി�: സ��കലാശാല�െട വീ� കാരണം 10 ല�ം �പ
പിഴെയാ��ിയത് ഓഡി�ി� തട�െ����.

71

3-1-19 ക�� സ��കലാശാല - 2016-17 വ�ഷെ� UG, PG
േകാ�കളിേല�� സിംഗി� വിേ�ാ അ�ിഷ� - അപാക�� 72

3-1-20 NSS െ� വാ�ഷിക അ�ൗ�്സ് ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി� -
29,19,151 �പ തട�െ����. 74

3-1-21
സ��കലാശാല നട�ിയ വിവിധ വാ��ക�, മരാമ�്
���ിക� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�
ലഭ�മാ�ിയി� – െചലവ് �ക തട�െ����.

74

3-1-22 വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം - വിവിധ അപാക�� 76

3-1-23 സ��കലാശാല�െട അധീനതയി�� വാഹന��െട
പരിപാലനം - വിവിധ അപാക�� 78

3-1-24 അതിഥി സ��ാരെ�ലവ് (Hospitality Charges) – വിവിധ
അപാക�� 81

3-1-25 ആവശ�കതാനി��യം നട�ാെത ഡയറിക� അ�ടി�. - 500
ഡയറിക� വിതരണം െച�ാനാകാെത െക�ി�ിട��. 82

3-1-26
ക�� സ��കലാശാല െസ��� ൈല�റിയി� ആവശ�മായ
ഭൗതിക സാഹചര��� ഒ��ിയി�. ��തായി വാ�ിയ
ക����ക� ഒ�ര വ�ഷമായി�ം ഉപേയാഗി�ാെത
െക�ി�ിട��.

82
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3-1-27 സ��കലാശാല വാഹന��െട ഇ��റ�സ് േകരള സം�ാന
ഇ��റ�സ് വ��ിെന ഏ�ി��ി�. 83

3-1-28
സ��കലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ വ��ക��്/
വ��ിക��് അഡ�ാ�സ് അ�വദി�ത് സമയബ�ിതമായി
�മീകരി�ി�.

84

3-1-29 പഠന വ��ക�െട ഓഡി�ി� കെ��ിയ അപാക�� 86

ഭാഗം 3-2
�വ��നാവേലാകന റിേ�ാ��ക�

--

ഭാഗം 3-3
സാ�ഷ� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

3-3-1 ക���� ഓ�േറ��മാ�െട ശ�ളം നി��യി�തി� അപാകം 93

3-3-2 താ� ത�ികയി�� ജീവന�ാ��് അസി��് ത�ികയിേല�്
നിയമനം ന�കിയത് ച�വി��ം 94

ഭാഗം 3-4
േ�ാജ�്/�ീം നട�ി�ിെല ഓഡി�് നിരീ�ണ��

--

ഭാഗം 3-5
േസവന ��ക��െട പരിേശാധനയി�നി��

നിരീ�ണ��

--

3-5-1
�നിയ� ൈലേ�റിയ�മാ��് സ��കലാശാലയി�
നിലവിലി�ാ� ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം: സ��ാ�
അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�.

95

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

4-1 വാ�ഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം 96

4-2 സാ��ിക നില 96

4-3 െപാ��െ���� പ�ിക 97

4-4 31.03.2017 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�� 98
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4-5 �ിരനിേ�പ�� 99

4-6 ഓഡി�് റി�വറി 99

4-7 ഓഡി�് ചാ�ജ് 100

4-8 ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം 101

4-9 തീ��ാ�ാനവേശഷി�� ഓ ഡി�് റിേ�ാ��ക� 104

അ�ബ�ം-1     

ക�� സ��കലാശാല�െട േപരി� 31.03.2017 ന് നിലവി��
�ിരനിേ�പ��െട വിവര�� കാണി�� പ�ിക 106

അ�ബ�ം-2

1998-99 �ത� 2016-17 വെര�� കാലയളവി� അ�വദി�
����കളി� �മെ���ാ� ബാ�ി��തിെ� വിവര��
കാണി�� പ�ിക

111

േജായി�് ഡയറ��.
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�്.
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ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1  െപാ� വിവര�ൾ
(എ) സ��കലാശാല�െട ഭരണ സംവിധാനം

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് േവ�� �േരാഗതി ൈകവരി�ി�ി�ാ� ഉ�രമലബാറിെല ക��,
കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല�ം വയനാട് ജി�യിെല മാന�വാടി താ��ിെല�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം
പരിേപാഷി�ി��തിനായി  1996  െല  22-ാം  നിയമം  (ക��  സ��കലാശാല  നിയമം,  1996)
�േഖനയാണ് ക�� സ��കലാശാല �ാപി�െ��ി��ത്. അത�കാലം നിലവി�� ചാ�സല�,
െ�ാ.ചാ�സല�,  ൈവസ്  ചാ�സല�,  െ�ാ-ൈവസ്  ചാ�സല�,  െസന�്,  സി�ഡിേ��്,
അ�ാദമിക്  കൗ�സി�  അംഗ��  എ�ിവ��െ���  സംഘടിത  സംവിധാനമാണ്  "ക��
സ��കലാശാല" എ��െകാ�് വിവ�ി�െ���െത�് ��ത നിയമ�ി� വ��മാ�ിയി��്
(െസ��-3).  സ��കലാശാല�െട  �വ��ന  പരിധി�ം  അധികാര��ം  നിയമപരമായി
വ�വ�െച�െ��ി��്.  ജാതി-മത-വ��-വ��-ലിംഗ-േദശ-ഭാഷ-രാ�ീയ-വീ�ണ  വ�ത�ാസം
�ടാെത  ആ��ം  �േവശനം  സാധ�മാെണ�്  ക��  സ��കലാശാല  നിയമം  6-ാം  വ��ി�
അസ�ി�ധമായി വ��മാ�ിയി��്.

(ബി) ചാ�സല�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 7-ാം വ��് �കാരം ബ�.േകരള ഗവ�ണ� ആണ്
ക��  സ��കലാശാല�െട  ചാ�സല�.  സ��കലാശാല�െട  നിയമപരമായ  തലവ�  ആണ്
ചാ�സല�.

(സി) െ�ാ-ചാ�സല�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 8-ാം വ��് �കാരം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
�മതല  വഹി��  സം�ാന  മ�ിസഭയിെല  അംഗം  അത�  കാലം  സ��കലാശാല�െട
െ�ാ-ചാ�സല�  ആയിരി��താണ്.  ചാ�സല�െട  അഭാവ�ിേലാ  അേ�ഹ�ിന്  ചാ�സല�െട
�മതല  വഹി�ാ�  അശക�ത��  അവസര�ളിേലാ  ചാ�സല�െട  ��വ�  �മതല�ം
െ�ാ-ചാ�സലറി� നി�ി�മായിരി��.

(ഡി) �ാ���റി ഓഫീസ�മാ�

    (i) ൈവസ് ചാ�സല�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 10-ാം വ��് �കാരം സ��കലാശാല�െട �ഖ�
നി��ഹണാധികാരി�ം അ�ാദമിക അധികാരി�മാണ് ൈവസ് ചാ�സല�. െസന�്, സി�ിേ��്,
അ�ാദമിക് കൗ�സി�, ധനകാര� സമിതി �ട�ിയവ�െട അധ��� ൈവസ് ചാ�സല� ആണ്.
ൈവസ്  ചാ�സല�െട  കാലാവധി  4  വ�ഷമാണ്.  കാലാകാല�ളി�  നിലവി��  �ജിസി
മാ��നി�േ�ശ��െട  അടി�ാന�ി�  ചാ�സല�,  ൈവസ്  ചാ�സല�െട  �തിഫലം
നി�യി��.
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    (ii) െ�ാ-ൈവസ് ചാ�സല�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 13-ാം വ��് �കാരം 4 വ�ഷ കാലാവധിയി�
നിയമി�െ���  ���സമയ  ശ�ള�ിന�ഹനായ  ഉേദ�ാഗ�നാണ്  െ�ാ-ൈവസ്  ചാ�സല�.
െ�ാ.ൈവ�ചാ�സല�െട  �തിഫല�ം  അധികാര��ം  �മതലക�ം  നി�യി��ത്
ചാ�സലറാണ്.

    (iii) രജി�ാ�

    1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല  14-ാം  വ��്  �കാരം  �ാ���ിെല
വ�വ�ക��വിേധയമായി  സി�ഡിേ��്  നിയമി��  ���  സമയ  ശ�ളം  പ��
ഉേദ�ാഗ�നാണ് രജി�ാ�.

    (iv) പരീ�ാ ക�േ�ാള�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 15-ാം വ��് �കാരം �ാ���ി� നി��ചി�െ��
വ�വ�ക��  വിേധയമായി  സി�ഡിേ��്  നിയമി��  ���സമയ  ശ�ളം  പ��
ഉേദ�ാഗ�നാണ് പരീ�ാ ക�േ�ാള�.

    (v) ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 16-ാം വ��് �കാരം �ാ���ി� നി��ചി�െ��
വ�വ�ക��  വിേധയമായി  സി�ഡിേ��്  നിയമി��  ���സമയ  ശ�ളം  പ��
ഉേദ�ാഗ�നാണ് ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�.

(ഇ) െസന�്

    1996  െല  ക�� സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല 19-ാം  വ��്  �കാരം  ചാ�സല�,  ൈവസ്
ചാ�സല�,  െ�ാ-ൈവസ്  ചാ�സല�,  െപാ�  വിദ�ാഭ�ാസം,  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസം,  ധനകാര�ം,
വിവരസാേ�തികം എ�ീ വ��ക�െട െസ��റിമാ� അെ��ി� സ��ാ� നാമനി�േ�ശം െച��
ബ�െ��  വ��കളിെല  േജായി�്  െസ��റി  ത�ികയി�  �റയാ�  റാ�ി��  ഉേദ�ാഗ��,
െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��, േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��, സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��,
െമഡി��  വിദ�ാഭ�ാസ  ഡയറ��,  സ��കലാശാലയിെല  2  വീതം  ഡീ�,  വ��്  േമധാവിക�,
�ണിേവ�ി�ി �ണിയ� െചയ�മാ�, സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ ഉപേദശക േബാ�ഡ് െചയ�മാ� എ�ീ
എ�്-ഒഫീേഷ�ാ  അംഗ��ം  ഗവ�െമ�്  േകാേളജ്/  ൈ�വ�്  േകാേളജ്  �ി�സി��മാ�,
എം.എ�.എ  മാ�,  സ��ാ�-സ�കാര�  േകാേളജ്-സ��കലാശാല  അധ�ാപക�,  �ണിേവ�ി�ി
�ണിയ�  ജനറ�  കൗ�സി�,  സ��ാ�-സ�കാര�  േകാേളജ്,  സ��കലാശാല  അനധ�ാപക
അംഗ��, േ�ഡ് �ണിയ�ക�, ൈല�റി കൗ�സി� എ�ി�െന വിവിധ മ�ല�ളി�നി�ം
െതരെ���െ���  അംഗ��ം  േച��  ഏ��ം  വലിയ  �തിനിധി  സഭയാണ്  െസന�്.  എ�്-
ഒഫീേഷ�ാ  അംഗ��െട കാലാവധി 2  വ�ഷ�ം െതരെ���െ��� അംഗ��െട കാലാവധി 4
വ�ഷ�മാണ്.  െസന�്  4  മാസ�ിെലാരി��  േയാഗം  േചേര�താണ്.  േയാഗ�ിെ�  ക�ാറം  15
ആയിരി�ം.
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    ഓേരാ 4 വ�ഷം ��േ�ാ�ം െസന�് �ന:സംഘടി�ി�ണെമ�് ക�� സ��കലാശാല നിയമം
20-ാം വ��് അ�ശാസി��െ��ി�ം 25.07.2007 � േശഷം െസന�് �ന:സംഘടി�ി�ി�ി�.

(എഫ്) സി�ിേ��്

    സ��കലാശാല�െട  �ഖ�  നി��ാഹക സമിതിയാണ്  സി�ിേ��്.  സ��കലാശാല  നിയമം,
�ാ���്  എ�ിവ�  വിേധയമായി  സ��കലാശാല  �ാപന���േമ�  െപാ�  േമ�േനാ��ം
നിയ�ണ�ം നട�ാ�� ഭരണപരമായ ഉ�രവാദി�ം സി�ിേ��ി� നി�ി�മാണ്.

    സി�ിേ��ിെ� ഘടന സ��കലാശാല നിയമം 23-ാം വ��് �കാരം നി��യി�െ��ി��്.
ൈവസ് ചാ�സല�, െ�ാ. ൈവസ് ചാ�സല�, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, ധനകാര� വ��് , വിവര
സാേ�തിക  വ��്  എ�ിവയിെല  ഗവ.െസ��റിമാ�  അഥവാ  അവ�  നി�േ�ശി��  േജായി�്
െസ��റി  റാ�ി�  �റയാ�  ഉേദ�ാഗ��,  േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��്  ഡയറ��  എ�ിവ�
സി�ിേ��ിെല (അത� കാല��) എ�്-ഒഫീേഷ�ാ അംഗ�ളാണ്. സ��കലാശാലയിെല Deans
of  faculty  വിഭാഗ�ി�നി�ം  ചാ�ികാടി�ാന�ി�  ചാ�സല�  നാമനി�േ�ശം  െച��  3
അംഗ��, അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജ് �ി�സി�ാ�മാരി�നി�ം സ��ാ� നാമനി�േ�ശം െച��
2 അംഗ��, സ��കലാശാല� കീഴി�� വ��കളി�ം അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളി�ം േജാലി
െച�� അധ�ാപകരി�നി�ം സ��ാ� നാമനി�േ�ശം െച�� 3 അംഗ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
രംഗ�് �ാവീണ���വരി�നി�് സ��ാ� നാമനി�േ�ശം െച�� 6 അംഗ��, േകരള സം�ാന
ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  കൗ�സി�  (KSHEC)  എ�ിക��ീവ്  കൗ�സി�  നാമനി�േ�ശം  െച��
ഒരംഗം,  െസന�ി�നി�ം  തിരെ���െ���  1  വിദ�ാ��ി  �തിനിധി  എ�ിവരാണ്  മ�്
�ിരാംഗ��.  എ�്  ഒഫീേഷ�ാ  അംഗ�� ഒഴിെക�� അംഗ��െട കാലാവധി  നാമനി�േ�ശം
െച�െ�����ത� 4 വ�ഷമാണ്.

    നിലവി��ായി�� സി�ിേ��്  30.06.2016 നാണ്  ഒ�വി� േയാഗം േച��ത്.  കാലാവധി
���ിയാ�ിയതിെന  �ട��്  �തിയ  സി�ിേ��്  നാമനി�േ�ശി�െ��ക�ം  03.08.2016  ന്
ആദ�േയാഗം  േച�ക�ം  െച�.  ഉേദ�ാഗ�ാംഗ��  (6  േപ�)  നാമനി�േ�ശം  െച�െ��
അംഗ��(14)  ഉ�െ�െട  20  േപ�  ആണ്  ഇേ�ാ�  സി�ിേ��ി�  ഉ�െ��ി��ത്.  KSHEC
�തിനിധി, െസന�് �തിനിധി എ�ീ �ാന�� ഒഴി� കിട�ാണ്.

    (i) �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ിക�

    സി�ിേ��ിെ�  �വ��നം  �ഗമമാ��തി�േവ�ി  03.08.2016  െല  2016.315  ന��
തീ�മാന�കാരം വിവിധ വിഷയ�ളി� �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ിക� �പീകരി�ി��്.

    ഓേരാ  ക�ി�ിയി�ം  4  �ത�  6  വെര  അംഗ��  ഉ�െ���.  ഇതി��റെമ  വിവിധ  സബ്
ക�ി�ിക�ം �പീകരി�ി��്.
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     (ii) സി�ിേ��ിെ� അധികാര��ം ക��വ���ം

    ക��  സ��കലാശാല  നിയമം  25-ാം  വ��്  �കാരം  34  അധികാര��  സി�ിേ��ി�
നി�ി�മാ�ിയി��്.  സ��കലാശാല  �ാ���്  അ��ായം-VII  ഖ�ിക-3  �കാര��
അധികാര��ം �മതലക�ം �ടി സി�ിേ��ി� നി�ി�മാണ്.

    �ാപന���് അഫിലിേയഷ� ന��ക, �ാ���ക�ം ഓ�ഡിന��ക�ം ഉ�ാ�ക/ േഭദഗതി
െച�ക,  സ��കലാശാല�െട  വ�വകക�,  െപാ���  എ�ിവ�െട  സംര�ണം,  സ��ാ�
അംഗീകാരേ�ാെട  ജീവന�ാ�െട  േസവന-േവതന  വ�വ�ക�  നി�യി��ം  നിയ�ി��ം,
സ��ാ�  അ�മതിേയാെട  ത�ികക�  ��ി��തി�ം  ��ത  ത�ികകളി�  നിയമനം
നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ക, ക�ാ��ക�ം േകാേള�ക�ം േഹാ��ക�ം മ�് �ാപന��ം
പരിേശാധന  നട�ക,  വിദ�ാ��ിക�ം  �ാപന��ം  ഒ�േ��  ഫീസ്  നി�യി�ക,
വിദ�ാ��ിക�െട താമസം, അ�ട�ം എ�ിവ സംബ�ി� േമ�േനാ��ം നിയ�ണ�ം, പരീ�ാ
നട�ി�്,  �ല�നി��യം,  ഫല  �ഖ�ാപനം,  സ��ിഫി��്  ന�ക�  എ�ിവ  നിയ�ി�ക,
ജീവന�ാ�െ�തിെര  അ�ട�  നടപടി  സ�ീകരി�ക,  നിയമ�കാരം  നി�ി�മായ  മ�്
അധികാര�� വിനിേയാഗി�ക എ�ിവ സി�ിേ��ിെ� �ധാന അധികാര�ളി� ചിലതാണ്.

    ര�മാസ�ി�  ഒ�  തവണെയ�ി�ം  സി�ിേ��്  േയാഗം  േചരണെമ�ാണ്  �ാ���്
അ��ായം-VII  �  നി��ഷി�ി��ത്.  ൈവസ്  ചാ�സല�  ആണ്  സി�ിേ��്  േയാഗ�ിെ�
അധ���.  സി�ിേ��്  േയാഗ�ിെ�  ക�ാറം  9  ആണ്.  ക�ാറം  തികയാെത  േയാഗം  േച��്
എ���  സി�ിേ��്  തീ�മാന���്  നിയമസാ�ത  ഉ�ായിരി�ി�.  ക��  സ��കലാശാല
സി�ിേ��് �ത�മായ ഇടേവളകളി� േയാഗം േച��് തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ി��്.

(ജി) അ�ാദമിക് കൗ�സി�

    1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല  വ��്-26  �കാരം  സ��കലാശാലയിെല
അധ�ാപനം,  വിദ�ാഭ�ാസം,  പരീ�  എ�ിവ�െട  നിലവാരം  സംര�ി��തി�ം
നിയ�ി��തി�ം �പീകരി�� സമിതിയാണ്  അ�ാദമിക്  കൗ�സി�. ൈവസ് ചാ�സല�,
െ�ാ-ൈവസ്  ചാ�സല�  എ�ിവെര  �ടാെത  സം�ാന  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെല  വിവിധ
ഡയറ��മാ�,  സ��കലാശാലയിെല  വ��  േമധാവിക�,  സി�ിേ��്  അംഗ��,
െതരെ���െ���  േകാേളജ്  അധ�ാപക�/�ി�സി��,  െഹ�ാ��/  െസ��റി  ടീ��,
സ��കലാശാല�്  �റ���ം  ബ�െ��  വിഷയ�ളി�  ൈവദ����വ�  മായ  7  േപ�
�ട�ിയവ��െ���താണ് അ�ാദമിക് കൗ�സി�

    അ�ാദമിക്  കാര��ളി�  െസന�ി�ം  സി�ിേ��ി�ം  ഉപേദശം  ന��ക,  റ�േലഷ�
ഉ�ാ��ം േഭദഗതി�ം പഠന വിഷയ��, അധ�ാപക േയാഗ�തക�, വിദ�ാ��ിക�െട �േവശന
േയാഗ�തക�  �ട�ിയവ  നി��യി�ക,  മ�  സ��കലാശാലക�െട  േകാ�ിന്  അംഗീകാര�ം
സമീകരണ�ം  ന��ക,  ഗേവഷണം,  െഫേലാഷി�്,  േ�ാള�ഷി�്  �ട�ിയവ  സംബ�ി�്
ശിപാ�ശക� ന��ക എ�ിവ�ം അ�ാദമിക് കൗ�സിലിെ� ഉ�രവാദി��ളാണ്.

    ക��  സ��കലാശാല�െട  1998  െല  �ഥമ  �ാ���്  ചാ���-8(i)  �കാരം  വ�ഷ�ി�
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സാധാരണയായി  2  തവണ അ�ാദമിക്  കൗ�സി� േയാഗം  േചരണെമ�്  വ�വ� െച�ി��്.
എ�ാ�  2016-17  വ�ഷ�ി�  ഒ��വണ  േപാ�ം  േയാഗം  േച�ക��ായി�ി�.  അ�ാദമിക്
കൗ�സി� അവസാനമായി േയാഗം േച��ത് 22.03.2016നാണ്.

(എ�്)ആ��ണ േബാ�ഡ്

    സ��കലാശാല�െട  ല��ം  ൈകവരി��തിനായി  ആവശ�െമ�്  േതാ�� സംഗതികളി�
സി�ഡിേ��്, െസന�്, അ�ാദമിക് കൗ�സി� എ�ിവ�് ഉപേദശം ന���തിനായി ആ��ണ
േബാ�ഡ്  �പീകരിേ��താെണ�്  1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമം  വ��്-34  �
അ�ശാസി���്.  ആ��ണ  േബാ�ഡിെ�  െചയ�മാ�  ൈവസ്  ചാ�സല�ം  െസ��റി
ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�മാണ്.  അംഗ��െട  കാലാവധി  അവ�െട  േനാമിേനഷ�  തീ�തി  �ത�  4
വ�ഷമാണ്. ആ��ണ േബാ�ഡിെ� അധികാര��ം �മതലക�ം 1998 െല ക�� സ��കലാശാല
�ാ���് അ��ായം-XI, ഖ�ിക-6 � നി��ചി�ി��്. ആ��ണ േബാ�ഡ് േയാഗ�ിെ� ക�ാറം 6
ആണ്. ആ��ണ േബാ�ഡ് പാദവ�ഷ�ി� ഒ� തവണെയ�ി�ം േയാഗം േചരണെമ�് �ാ���ി�
നി�േ�ശി�ി�െ��ി�ം 2016-17 വ�ഷം ഒ� തവണ േപാ�ം േയാഗം േച��ി�ി�. 10.04.2015 െല
Fin/Fosn/PB 2009 ന�� േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം �നസംഘടി�ി�െ�� ആ��ണ േബാ�ഡ്
17.10.2015 ന് േയാഗം േച�� േശഷം 20.05.2017 ന് മാ�മാണ് േയാഗം േച��ി��ത്.

(ഐ)േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ്

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല 30-ാം  വ�� �കാരം  സ��കലാശാലയിെല
ഓേരാ  വ��മാ�ം  ബ�െ��  ഒ�  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  ഉ�ായിരിേ��താണ്.  ഓേരാ
വ��ി�ം  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ�ിന്  �േത�കം  േവ�  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്
ഉ�ായിരിേ��ത്  അഭിലഷണീയമാണ്.  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  അംഗ��െട  കാലാവധി
�മതലേയ��� ദിവസം �ത� ര�വ�ഷമാണ്. 1998 െല ക�� സ��കലാശാല �ഥമ �ാ���്
അ��ായം-XIII  �കാരം േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ് െചയ�മാെന�ം അംഗ�േള�ം ചാ�സലറാണ്
നാമനി�േ�ശം  െച��ത്.  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  അംഗ��െട  എ�ം  5  �ത�  11  വെര
ആകാ��താണ്.  അംഗ��  അധ�ാപകേരാ  അതത്  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീ�മായി  ബ�െ��
വിഷയ�ി� �േത�ക  അറിവ്  ഉ�വേരാ  ആയിരി�ണം.  േബാ�ഡ്  ഓഫ്  �ഡീസ്  ൈകകാര�ം
െച�� വിഷയ�മായി ബ�െ��് അ�ാദമിക് കൗ�സിേലാ സി�ഡിേ�േ�ാ െസനേ�ാ ൈവസ്
ചാ�സലേറാ  പരിഗണന�്  അയ�� കാര��� പരിഗണി�്  റിേ�ാ��്  ന�േക�ത്  േബാ�ഡ്
ഓഫ് �ഡീസിെ� �മതലയാണ്. േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ് അധ�യന വ�ഷ�ി� ���ിയത് ഒ�
�ാവശ�െമ�ി�ം േയാഗം േചേര�താണ്. ഒേ�ാ അതിലധികേമാ േബാ��ക�െട സം�� േയാഗം
സി�ഡിേ��ിെ�േയാ,  അ�ാദമിക്  കൗ�സിലിെ�േയാ  ൈവസ്  ചാ�സല�െടേയാ  നി�േ�ശ
�കാരം വിളി�േച��ാ��താണ്.

    േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ് േയാഗ�ി�� ക�ാറം അംഗ��െട േകവല �രിപ�മാണ്. മി��്സിെ�
അംഗീ�ത  പക��്  അധ���  േയാഗം  കഴി�്  10  ദിവസ�ി��ി�  രജി�ാ��്
അയ�െകാ�േ��താണ്.
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    ക�� സ��കലാശാലയി� 73 േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ് നിലവി��്. ഇതി� 32 േബാ�ഡ് ഓഫ്
�ഡീസ് 2016-17 അധ�യന വ�ഷം േയാഗം േച��ി�ി�. ചില േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസ് േയാഗ��
ക�ാറം തികയാെതയാണ് േച��ി��ത്. ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.

േബാ�ഡ് ഓഫ് �ഡീസിെ� േപര് േയാഗ തീ�തി
ൈസേ�ാളജി (ക�യി�ഡ്) 11.04.16
േസാേഷ�ാളജി (ക�യി�ഡ്) 19.08.16
�േവാളജി (ബി�ദാന�ര ബി�ദം) 13.03.17
ക���� സയ�സ് (ബി�ദാന�ര ബി�ദം) 05.01.17

(െജ) ഫിനാ�സ് ക�ി�ി

    ക�� സ��കലാശാല നിയമം വ��്-33 �ാ���് അ��ായം-X എ�ിവ �കാരം സാ��ിക
കാര��ളി�  ഉപേദശം  ന���തിനായി  സ��കലാശാലയി�  ഫിനാ�സ്  ക�ി�ി
�പവ�കരി�ി��്.  ക�ി�ി  അംഗ��െട  കാലാവധി  4  വ�ഷമാണ്.  ഓേരാ  പാദവ�ഷ�ി�ം
���ിയത്  ഒ�  �ാവശ�ം  ക�ി�ി  േയാഗം  േചേര�താണ്.  ക�ി�ി�െട  െചയ�മാ�  ൈവസ്
ചാ�സല�ം  െസ��റി  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�മാണ്.  7  അംഗ��  ഉ�  ഫിനാ�സ്  ക�ി�ി�െട
േയാഗ�ിെ� ക�ാറം 4 ആണ്.

    2016-17 വ�ഷം ഫിനാ�സ് ക�ി�ി 5 �ാവശ�ം േയാഗം േച��ി�െ��ി�ം �ത�മായി ഓേരാ
പാദവ�ഷ�ി�ം  േയാഗം  േച��ി�ി�.  30.06.16  ന്  േശഷം  01.11.16  ന്  മാ�മാണ്  േയാഗം
േച��ത്.

�ാ���്  അധ�ായം  X(9)  �  പറ�ിരി��  അധികാര��ം  �മതലക�ം  അ�സരി��
തീ�മാന��  ക�ി�ി  ൈകെ�ാ�ി��്.  01.11.2016  െല  േയാഗ�ി�  സ��കലാശാല�െട
2015-16  വ�ഷെ�  വര�  െചല�  കണ�ക�  പരിഗണന�െ���ക�ം  അംഗീകാര�ിനായി
�പാ�ശ  െച�ക�ം  െച�ി��്.  ഇേത  േയാഗ�ി�  2013-14  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
പരിഗണി�ക�ം  ഓേരാ  ഖ�ികയി�േമ�ം  സ�ീകരിേ��  �ട�നടപടി  ച��  െച�ക�ം
തീ�മാന��  ൈകെ�ാ�ക�ം  െച�ി��്.  23.12.2016  �  േച��  േയാഗ�ി�  2017-18
വ�ഷെ� ബജ�് എ�ിേമ�് പരിേശാധി�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച�.

1-2   ബജ�്
    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല െസ�� 11-2  �കാരം ൈവസ് ചാ�സല�
അംഗീകരി� ക�� സ��കലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� ബജ�് 13.04.2016 െല GS5-309/16
ന�� ക�് �കാരം ബ�:ചാ�സല� അംഗീകരി�.

    23.12.2016 െല 2016.587 ന�� തീ�മാനം �കാരം 2016-17 െല ���ിയ ബജ�്  ക��
സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് അംഗീകരി�. ബജ�ിെ��ം ���ിയ ബജ�ിെ��ം സം�ഹം �വെട
െകാ���.
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ഇനം ബജ�് എ�ിേമ�് ���ിയ ബജ�് എ�ിേമ�്

വരവ് 12880.7 ല�ം 14859.97 ല�ം

െചലവ് 12875.4 ല�ം 11423.33 ല�ം

1-3  വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

വാ�ഷിക ധനകാര�
പ�ിക സ�വകലാശാല

അംഗീകരി�തിെ�
വിവരം

വാ�ഷിക
ധനകാര�
പ�ിക

ഓഡി�ിന്
ലഭിേ��

തീയതി

വാ�ഷിക
ധനകാര�
പ�ിക

ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�ാ�

തിരി�യ�
തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�്

ലഭി�
തീയതി

22.09.2017 െല
2017-644 ന��
സി�ഡിേ��്

തീ�മാനം
31.07.2017 27.09.2017 -- --

    1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 9(i)-ാം വ��് �കാരം 2016-17 െല വാ�ഷിക
ധനകാര�  പ�ിക  സമ��ിേ��  സമയപരിധി  31.07.2017  ആയി��െവ�ി�ം  ഒ�  മാസം  26  ദിവസം
ൈവകി 27.09.2017 നാണ് വാ�ഷിക കണ�ക� ഓഡി�ിന് സമ��ി�ി��ത്.

1-4  വിവിധ ധനസഹായ��ം അവ�െട വിനിേയാഗ�ം
    വിവിധ  ഇന�ളി�  സ��കലാശാല�്  ലഭി�  ധനസഹായ��െട�ം  അവ�െട
വിനിേയാഗ�ിെ��ം വിവരം �വെട െകാ���.    

1. സം�ാന സ��ാരി� നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സ��ാരി� നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �.ജി.സി ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ����ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സികളി� നി�ളള ധനസഹായം

1.4.1 സം�ാന സ��ാരി�നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

    2016-17 വ�ഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ി� 28,11,00,000 �പ സ�വകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�� �വെട േച���.
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സ��ാ� ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക
വര� േച��

തീയതി
�ഷറി/ബാ�്

1
GO(Rt)No.1060/16/H.Edn
dt.13.04.16

23425000 29.04.16
ജി�ാ �ഷറി,

ക��

2
GO(Rt)No.1244/16/H.Edn
dt.10.05.16

23425000 23.05.16 -ടി-

3
GO(Rt)No.1657/16/H.Edn
dt.27.06.16

23425000 07.07.16 -ടി-

4
GO(Rt)No.1968/16/H.Edn
dt.26.07.16

23425000 30.07.16 -ടി-

5
GO(Rt)No.2156/16/H.Edn
dt.16.08.16

23425000 31.08.16 -ടി-

6
GO(Rt)No.2565/16/H.Edn
dt.26.09.16

23425000 ** -ടി-

7
GO(Rt)No.2783/16/H.Edn
dt.18.10.16

23425000 ** -ടി-

8
GO(Rt)No.3197/16/H.Edn
dt.24.11.16

23425000 ** -ടി-

9
GO(Rt)No.3471/16/H.Edn
dt.21.12.16

23425000 ** -ടി-

10
GO(Rt)No.84/17/H.Edn
dt.19.01.17

23425000 ** -ടി-

11
GO(Rt)No.347/17/H.Edn
dt.22.02.17

23425000 ** -ടി-

12
GO(Rt)No.435/17/H.Edn
dt.12.03.17

23425000 ** -ടി-

ആെക 28,11,00,000

** െസ�ംബ� 2016  �ത� മാ��്  2017  വെര  പ�തിേയതരയിന�ി� ലഭ�മായ  �ക,  സ��കലാശാല
ഫ�ി� വര�വ� തീ�തി, സ��കലാശാല ��ി�� രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�.
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1.4.2 സം�ാന സ��ാരി� നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

    2016-17 വ�ഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ി� 13,00,00,000/- �പ സ�വകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�� �വെട േച���.

പാദ
വ�ഷം

സ��ാ� ഉ�രവ്
നം./തീയതി �ക െചലാ�

നം./തീയതി �ഷറി
പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലപരിധി

I GO(Rt)No.1670/2016/
H.Edn dt.28.06.16 5,00,00,000 11.07.16

ജി�ാ
�ഷറി,
ക��

-- 31.03.2017

II GO(Rt)No.264/2017/
H.Edn dt.13.02.17 3,00,00,000

തീ�തി
േരഖെ��
�ിയി�ി�

-ടി- -- -ടി-

III GO(Rt)No.58/2017/
H.Edn dt.13.01.17 5,00,00,000 -ടി- -ടി- -- -ടി-

ആെക 13,00,00,000

1.4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

    ത�വ�ഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ി� 1,78,17,780 �പ സ�വകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
നം. ഇനം ഉ�രവ്

നം./തീയതി �ക
വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി
/

ബാ�്

പ�തി /
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1 പ�തി
�ാ�്** ലഭ�മ� 16,59,703 -- -- -- --

2 െഫേലാഷി�്/
േ�ാള�ഷി�് ലഭ�മ� 50,00,000 -- -- -- --

3 മ��വ ലഭ�മ� 1,11,58,077 -- -- -- --
ആെക 1,78,17,780 -- -- -- --

**  പ�തി  �ാ�്  ഇന�ി�  വര�വ�  16,59,703  �പ�െട  വിവര��  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
08.11.2017  െല  നം.അ�ാദ്.ഇ3/21316/Gen/2017  ന��  ക�ി�  �.ജി.സി  യി�നി�ം  Lr.No.F17-53
/1998(SA-I)  dt.31.03.2017  �കാരം  1,47,79,380/-  �പ  വരവ്  വ�തായി  വ��മാ�ിയി�െ��ി�ം
2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�് �കാരം �.ജി.സി �െട 503-400 ശീ�ഷക�ി� 1,11,58,077 �പ
വരവ് വ�തായാണ് കാണി�ി��ത്. �കയിെല െപാ��േ�ട് സംബ�ി�് വിശദീകരിേ��താണ്.
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1.4.4 �േത�ക ആവശ����ളള ധനസഹായം

ഗ� ധനസഹായ�ിെ�
ഉേ��ശ�ം

ഉ�രവ്
നം./തീയതി �ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി
/

ബാ�്

പ�തി
/�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

--ഇ�--

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജ�സികളി� നി�ളള ധനസഹായം

�മ
നം.

ഇനം/ ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സി

ഉ�രവ്
നം./

തീയതി
�ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി
/

ബാ�്

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1 എ�.എസ്. എസ്.
�ാ�്

ഇ� 31,53,314**
(33,148/- �പ

പലിശ�ം
മ�വര�ക�
ഇന�ി�
കാണി�

4,16,506/-
�പ�ം

ഉ�െ�െട)

2 റിേസ��്
െ�ാജ�്സ് ഓഫ്
ഡി�ാ��്െമ�്സ്

13,04,700

3 ഇ�ഡിവിഡ��
റിേസ��്

െ�ാജ�്സ്

48,22,577

4 െചേയ�സ് &
എ�േഡാ�െമ�്

(പലിശ ഉ�െ�െട)

1,18,433

5 േക� സ��ാരി�
നി��

െഫേലാഷി�്

8,41,310 ***

6 സം�ാന
സ��ാരി�

നി��
െഫേലാഷി�്

12,81,514 ***

**  സ��കലാശാല  ��ി��  �ാ�്  രജി�റി�  എ�.എസ്.എസ്  �ാ�ിന�ി�  27,03,660/-  �പ
ലഭി�തായി�ാണ്  േരഖെ���ിയത്  (�ാ�്  രജി�� േപജ്  നം.28).  മ�വര�ക� ഇന�ി�� 4,16,506/-
�പ�െട വിവരം  �ാ�്  രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�.  �ാ�്  രജി��ം വാ�ഷിക ധനകാര�  പ�ിക�ം
ത�ി�� െപാ��േ��ക� വിശദീകരിേ��താണ്.

    ***  02.11.2017  െല  പി.എ�.ഡി/എ2/9269/െജ�/2017  ന��  ക�ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�
െഫേലാഷി�ായി  10,21,828/-  �പ  വരവ്  വ�തായാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.  എ�ാ�  ഓഡി�ിന്
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സമ��ി� 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� േക�സ��ാരി�നി�് 8,41,310/- �പ�ം സം�ാന
സ��ാരി�നി�് 12,81,514 �പ�ം െഫേലാഷി�് ലഭ�മായതായി വ��മാ�ിയി��്. െപാ��േ��ക�
വിശദീകരി�് മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

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

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സി�െട

ഉ�രവ്
നം./തീയതി

ലഭി�
ധന

സഹായം

വിനിേയാഗി�
�ക

ഉേ�ശ�ം

വിനിേയാഗ
സാ��
പ�ം

നം./തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

--ഇ�--

1-6  തനത് വ�മാനം
    ��  വ�ഷേ��ാ�  സ�വകലാശാല�്  ഇൗ  സാ��ിക  വ�ഷം  തന�  വ�മാന�ി�
താെഴ�റ�ം �കാരം 11.1 ശതമാനം വ��ന ഉ�ായി��്.

�മ
നം. വരവിനം ��വ�ഷം

(2015-16)
ത�വ�ഷം
(2016-17)

�� വ�ഷെ�
അേപ�ി�്
ത�വ�ഷ

വരവ്
വ�ത�ാസം

(+/-%)

1 ഇ��െപ�� ക�ീഷ� ഫീസ് 35,095 16,060 (-)54.2

2 ഡി�ി/ഡിേ�ാമ സ��ിഫി��്
ഫീസ് 43,19,896 46,82,751 8.39

3 േഫാം ഫീസ്/ ആ�ിേ�ഷ�
ഫീസ് 60,07,607 88,92,324 48

4 എ�.ഒ.സി ഫീസ് 10,49,218 5,38,280 (-)48.69

5 സ��ിഫി��് ഫീസ് 4,41,449 7,20,608 63.2

6 െമ�ി�േല�് രജിേ�ഷ� ഫീസ് 10,97,451 9,87,033 (-)10.06
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7 �ഡ�് അഫിലിേയഷ� ഫീസ് 54,79,493 46,37,790 (-)15.3

8 േകാ�് അഫിലിേയഷ�/
അ�ിനിേ�ഷ� ഫീസ് 1,58,59,513 2,07,05,465 30.55

9 ബി.എ/ബി.എസ്.സി/ ബി.േകാം
പരീ�ാ ഫീസ് 7,24,23,689 7,97,74,668 10.14

10 എം.എ/എം.േകാം പരീ�ാ ഫീസ് 89,95,628 98,26,085 9.23

11 െ�ാഫഷണ� & െട�ി��
പരീ�ാ ഫീസ് 2,67,04,962 2,51,48,676 (-)5.82

12 റിേസ��് & ഡി�ി പരീ�ാ
ഫീസ് 25,97,698 32,40,350 24.73

13 ഓറിയ�� ൈട�ി� പരീ�ാ
ഫീസ് 6,75,413 4,52,649 (-)32.98

14 മ�് ഡിേ�ാമ & സ��ിഫി��്
ഫീസ് 6,52,185 5,72,915 (-)12.15

15 റീവാേല�ഷ�/ ��ിനി ഫീസ് 40,46,738 39,08,221 (-)3.42

16 മാ��് ലി�് ഫീസ് 25,36,433 18,50,859 (-)27

17 െ�ാവിഷണ� സ��ിഫി��്
ഫീസ് 14,74,419 12,74,814 (-)13.53

18 േകാ�് റ��ിഷ� ഫീസ് 9,20,727 11,24,286 22.1

19 ടീ�ിങ് ഡി�ാ��്െമ�ി� നി��
ഫീസ് 3,04,90,560 3,40,36,270 11.62

20 �േപാ��്സ് അഫിലിേയഷ�
ഫീസ് 74,21,444 54,00,931 (-)27.22

21 �ഡ�് �ണിയ� ഫീസ് 48,62,595 37,19,610 (-)23.5

22 േഫാം ഫീസ്/ അ�ിേ�ഷ� ഫീസ്
(For various posts) 3,15,160 2,25,601 (-)28.41

23 മ��വ (ജനറ� അ�ിനിേ�ഷ�) 17,84,277 18,57,825 4.12

24 പരീ�ാ േഫാം ഫീസ് 4,34,196 3,75,386 (-)13.54

25 അ� �ാസിൈഫഡ് ചലാ�ക� 4,89,896 9,23,073 88.42
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26 പലവക (പരീ�) 17,27,771 23,43,374 35.62

27 മ�് വര�ക� (പഠന വ��ക�) 16,05,606 43,13,910 168.67

28 എ�ിനീയറിംഗ് �ണി�് 1,26,384 89,186 (-)29.43

29 സ��കലാശാല േഹാ�� 9,53,365 10,15,533 6.52

30 സ��കലാശാല ൈല�റി 2,84,044 2,61,573 (-)7.91

31 മ�് വര�ക� (�ഡ�്സ്
െവ�െഫയ� വ��്) 1,43,919 2,01,478 39.9

32 മ�് വര�ക� (കായിക വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്) 1,54,645 12,833 (-)91.70

33 റി�വറീസ് (പലവക) 11,42,085 15,78,482 38.21

34 �ിരനിേ�പ�ിേ��� പലിശ
(ജി�ാ �ഷറി)

1,32,43,508

(െപ�ഷ�
ഫ�്)

3,32,14,221

(െപ�ഷ� ഫ�്,
േകാ��സ് ഫ�്

ഉ�െ�െട)

150.79

35 ലീവ് സാലറി & െപ�ഷ�
േകാ��ിബ�ഷ� 2,77,965 12,92,603 365

36 മ�് വര�ക� (പലവക) 12,09,816 13,58,736 12.30

37 െ�യിം െച�ാ� േകാഷ�
െഡേ�ാസി�് 8,66,356 85,155 (-)90.17

38 പി.ഡി അ�ൗ�് പലിശ 1,20,167 3,18,673 165.19

39 �ിരനിേ�പ�ി�നി��
പലിശ (ബാ�്) 1,95,48,151 1,82,17,930 (-)6.8

40 �ഡ�്/ �ണിേവ�ി�ി
ഡവല�െമ�് ഫ�് 19,39,460 15,64,335 (-)19.34

41 �ണിേവ�ി�ി ടീ�� എഡ�േ�ഷ�
െസ��, ക�� 25,07,490 36,65,822 46.19

42 ക��ണി�ി േകാേളജ്/ ഫാഷ�
ഡിൈസ� 54,88,747 24,01,805 (-)56.24

43 ഓവ� െഹഡ് ചാ�ജ് 2,06,837 2,54,430 23
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44 �ണിേവ�ി�ി ടീ�� എഡ�േ�ഷ�
െസ��, കാസ�േഗാഡ് 14,71,000 34,09,550 131.78

45 �ണിേവ�ി�ി ടീ�� എഡ�േ�ഷ�
െസ��, വയനാട് 13,88,000 33,09,470 138.43

46 ഐ.ടി എഡ�േ�ഷ� െസ�� 95,04,646 56,93,655 (-)40.09

47 വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം 5,12,30,487 5,73,37,418 11.92

48 എ���ഷ� െസ�� േഫാ�
മാേന�െമ�് �ഡീസ് 1,17,06,267 75,17,800 (-)35.77

49 ഓഡി�് റി�വറി -- 22,356

ആെക 32,79,62,400 36,43,72,858 11.1

1-7  എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ

�മ
നം.

എ�േഡാ�െമ�ിെ�
േപര് / ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�്
നം./തീയതി

�ക അഭി�ായം

1 െഹ��� െഹേ�
�ണിേവ�ി�ി

എ�േഡാ�െമ�്

67182430834
(എസ്.ബി.ടി
െമയി� ശാഖ,

ക��)

2,78,366 02.05.17 തീ�തിയി� ���ി
നിേ�പി�

2 ബാരി��
എം.െക.ന��ാ�

െചയ�

FD No.24654
dt.02.07.14 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

10,00,000 പി.എ�.ഡി ��ി��
എ�േഡാ�െമ�് രജി��
േപജ് നം.14, 15 �കാരം
02.07.14 നാണ് ഇതി�

അവസാനമായി േരഖെ����
നട�ിയി��ത്. ആയതിനാ�

2016-17 വ�ഷ�ിെല
ഈയിന�ിെല െചലവ്
സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മ�. (14.11.17
തീ�തിയി� 19.05.17
�ാബല��ി� ���ി

നിേ�പി�.)

FD No.27803
dt.29.10.15 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

5,00,000

3 ഇ.െക.നായനാ�
െചയ� േഫാ�
പാ�ലെമ�റി

അഫേയ�്

FD No.23996
dt.28.09.13 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

8,00,000 എ�േഡാ�െമ�് രജി��
േപജ് നം.29 �കാരം 09.04.15

നാണ് അവസാനമായി
ഇടപാ�ക� നട�തായി

കാ��ത്.
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4 പി.പി.ല�ണ�
എ�േഡാ�െമ�്

FD
No.67361072262

dt.26.04.16
(എസ്.ബി.ടി

ക��
സ��കലാശാല

�ാ�്)

1,08,775 26.04.17 തീ�തിയി� ���ി
നിേ�പി�.

5 �ധാ���
എ�േഡാ�െമ�്

FD No.27804
dt.30.10.15 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

1,50,000 2016-17 വ�ഷ�ി� 4
വിദ�ാ��ിക��്

എ�േഡാ�െമ�് �കയായി
41,104/- �പ

െചലവഴി�ി�െ��ി�ം
(എ�േഡാ�െമ�് രജി��
േപജ് നം.66, 67) തീ�തി

േരഖെ���ിയി�ി�.

FD No.27770
dt.21.10.15 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

1,50,000

FD No.28102
dt.22.12.15 (ജി�ാ

�ഷറി, ക��)

1,00,000

6 െക.പി.പി ന��ാ�
എ�േഡാ�െമ�്

തീ�തി:08.07.16 1,00,000 �ക സ��കലാശാല�െട
കറ�് അ�ൗ�ി�

��ി��
ആെക 31,87,141

1-8  മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം
�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജ�സി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാ��് �റെ��വി�
തീയതി

--ഇ�--

1-9  2016-17 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതിെല അപാക�ൾ
(1) എ�േഡാ�െമ�് �കക� വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയി�ി�

    എ�േഡാ�െമ�് ഇന�ി� 2016-17 വ�ഷ�ി� 30,78,366/- �പ ��ിരി��്. ആയത് ജി�ാ
�ഷറി,  എസ്.ബി.ടി  ക��  എ�ിവിട�ളിലായി  �ിര  നിേ�പമായാണ്  ��ി�ിരി��ത്.
�ടാെത 2016-17 വ�ഷ�ി� െക.പി.പി ന��ാ� എ�േഡാ�െമ�ായി 1 ല�ം �പ 08.07.2016 �
��തായി ലഭി�ി��്. എ�ാ� 2016-17 വ�ഷെ� ��ിരി�ായ 30,78,366/- �പ�െട�ം 2016-17
വ�ഷെ� നീ�ിയിരി�ായ 31,87,141 (പി.പി. ല�ണ� എ�േഡാ�െമ�ിന് 2016-17 വ�ഷ�ി�
ലഭ�മായ പലിശ 8,775/- �പ �ന�നിേ�പി���ടി ഉ�െ�െട) �പ�െട�ം വിവര��ം 2016-17
വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയി�ി�.

    2016-17  െല  സ��കലാശാല�െട  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  (േപജ്  നം.59  െല
704-300  െഹഡ്)  െചയ�  &  എ�േഡാ�െമ�ിന�ി�  60,679/-  �പ  െചലവഴി�തായി
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വ��മാ�ിയി��്.  27.10.2017  െല  OS-33/2016-17/U4/KSA/KNU  തട�വാദ  പ�ികയ�്
സ��കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  2016-17  വ�ഷം  എ�േഡാ�െമ�്  പലിശയിന�ി�
18,433/-  �പ  ലഭ�മാ�ിയി��്  എ�ാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.  ആയതിനാ�  എ�േഡാ�െമ�്
ഇന�ി� വരവിേന�ാ� അധികം  െചലവഴി�  42,246/-  �പ ഏത്  െഹ�ി�നി�്  െചലവഴി�
എ�്  വ��മാേ��താണ്  (സ��കലാശാല  ��ി��  എ�േഡാ�െമ�്  രജി�റി�  െചലവ്
സംബ�ി� വിവര�െളാ�ം തെ� േരഖെ���ിയി�ി�).

    വ�ത��  എ�േഡാ�െമ�ക�  വ�ത��  അ�ൗ�കളി�  നിേ�പി�്  കണ�ക�  േവറി�
��ി��തി�ം ഓേരാ�ിെ��ം പലിശയി�നി�് അതാതി�� െചലവ് വഹി��തി�ം േവ�
നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

(2) സ��കലാശാല ഡി�ാ��്െമ�്/ െസ��കളിെല വ�മാനം AFS -� ഉ�െ���ിയി�ി�

    സ��കലാശാല  ഡി�ാ��്െമ�്/  െസ��കളിെല  ബാ�്  അ�ൗ�കളിലായി  31.03.2017
തീ�തിയി�  1,60,58,403/-  �പ  നീ�ിയിരി��തായി  2016-17  െല  AFS  േപജ്-2  �
കാണി�ി�െ��ി�ം  ആയത്  കാഷ്  ��മായി  അ�ര�നം  (Reconciliation)  നട�കേയാ
സ��കലാശാല  ത�ാറാ�ിയ  2016-17  AFS  �  ഉ�െ���കേയാ  െച�ി�ി�.  ആയതിനാ�
സ��കലാശാല�െട  യഥാ���ി��  സാ��ിക  �ിതി  വാ�ഷിക  കണ�ി�
�തിഫലി��ി�.  �ടാെത  സ��കലാശാല�്  ലഭ�മാേക�  ഫീ�ക�/�കക�  സ��കലാശാല
ഫ�ിെലാ��ാെത  പഠന  വ��ിെ�  എസ്.ബി  അ�ൗ�ി�  ��ി��ത്  മി�  ഫ�്
�ിരനിേ�പം നട�ി (1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമം അ��ായം-VII വ��് 48(3))
അധിക ധനസമാഹരണ�ി�� സ��കലാശാല�െട അവസരമാണ് ന�െ����ത്.

(3)  സ��കലാശാല  ഡി�ാ��്െമ�്/  െസ��കളി�നി��  വരവ്-  ഡി.സി.ബി  പ�ിക
ലഭ�മാ�ിയി�.

    2016-17 AFS �കാരം അ�ാദമിക് ഡി�ാ��െമ�കളി�നി�ായി 3,83,50,180/- �പ�ം േനാ�
അ�ാദമിക്  ഡി�ാ��െമ�കളി�നി�ായി  1,07,01,144/-  �പ�ം  സ��കലാശാല
െസ��കളി�നി�ായി  8,33,35,520/-  �പ�ം  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  വരവ്  വ�തായി
കാ���്.  എ�ാ�  േമ�  കാണി�  വര�ക�  സംബ�ി�  ��വ�  ഡി.സി.ബി  പ�ികക�ം
ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� വരവിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

(4) എസ്.ബി.ടി കറ�് അ�ൗ�് (നം.57015176715) – ബാ�ി�നി�ം െത�ായി പി�വലി�െ��
�ക/ വരവ് െവ��തി� �റവ് വ� �ക നാളി�വെരയായി �മീകരി�ി�ി�.

    57015176715 നം. എസ്.ബി.ടി കറ�് അ�ൗ�ി� െത�ായി വരവ് വ� ഇന�ി� 3,91,200/-
�പ�ം എ�ൗ�് െഡബി�് ൈബ ബാ�് (മാ��്) എ�് കാണി�് 6697/- �പ�ം േഷാ��് �ഡി�്
എ�് കാണി�് 17,378/- �പ�ം (2016 െമയ് �ത� 2017 മാ��് വെരയായി) റീ ക�സീലിേയഷ�
േ��്െമ�ി� (േപജ്  നം.62)  േരഖെ���ിയി��്.  എസ്.ബി.ടി  കറ�്  അ�ൗ�ിെല വ�ത�ാസം
�മീകരിേ��താണ്.
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(5) െക.�.ഇ.പി.എഫ്: വരവ്-െചലവ് കണ�ക� അ�ൗ�ി� ഉ�െ����ി�

    ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�നി�ം �റ�െച�� ഇ.പി.എഫ് �ക �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�ി�
(അ�ൗ�് നം.799011700000417) വരവ് േച��് വാ�ഷിക വരവ്-െചലവ് പ�ികയി� (608-906
ബജ�്  െഹഡി�)  െഡബി�്  െഹഡി�  ഉ�െ���ക�ം  േമ�  �ക  ഇ.പി.എഫ്  �ക
��ി��തിനാ��TPA  1453  �ഷറി  അ�ൗ�ിേല�്  �ാ���  െച�േ�ാ�  െചലവ്
പ�ികയി� െചലവിന�ി� െഡബി�് െഹഡി� (832-906 െഹഡി�) േരഖെ���ി വ�ക�മാണ്
നിലവി�  െച�വ��ത്.  എ�ാ�  �ഷറി  TPA  1453  അ�ൗ�ി�നി�ം  EPF  ന്  ലഭ�മാ��
പലിശ അ�ൗ�ി� ഉ�െ����ി�. �ടാെത ഇ.പി.എഫ് അഡ�ാ�സ്/ എ�.ആ�.എ ഇന�ി��
യഥാ�� െചലവ് വാ�ഷിക കണ�ി� �തിപാദി�ാെത േപാ�ക�ം െച��. TPA 1453 �ഷറി
അ�ൗ�ിെല 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�് �കയായ (പാസ് ��് നീ�ിയിരി�്) 22,38,61,525/-
�പയാണ്  ഇ.പി.എഫ്  നീ�ിയിരി�ായി  വാ�ഷിക  കണ�ി�  �േത�കമായി  (േപജ്
നം.2)കാണി�ി��ത്.  ഈ  �ക  സ��കലാശാല�െട  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാര��
നീ�ിയിരി�്  �കയി�  (1,06,44,66,406/-)  ഉ�െ���ി�.  ഇ.പി.എഫ്  സംബ�ി�  വാ�ഷിക
കണ�ക�  ത�ാറാ�ി  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാേ��താണ്.  ഇ.പി.എഫ്-െ�  ല�ജ�  നീ�ിയിരി�്
േരഖെ����തിന്  പകരം പാസ്  ��് നീ�ിയിരി�്  േരഖെ����ത് �ലം നീ�ിയിരി�ിെ�
യഥാ�� �ിതി നിരീ�ി��തിന് സാധി��ി�.

(6) ക�� സ��കലാശാല െപ�ഷ� ഫ�് - ച��� �പീകരി�ി�

    1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല  82-ാം  വ��്  �കാരം  സ��കലാശാല
സ��ാരിെ�  ����  അ�മതിേയാ��ടി  സ��കലാശാല�െട  കീഴി��  ജീവന�ാ��ായി
ഓ�ഡിന�സി�  �തിപാദി�ിരി��  തര�ി��  ഇ��റ�സ്,  െപ�ഷ�,  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്
എ�ിവ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ണെമ�് നി��ഷി�ി��്.

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�െട 07.12.2005 െല 33223/B2/2005/07 ന�� ക�് �കാരം
സ��കലാശാലയി�  െപ�ഷ�  ഫ�്  �ട�വാ�  അ�മതി  ന�കിയതിെന  �ട��്
സി�ഡിേ��ിെ� 21.02.2006 െല 086-2006 തീ�മാന �കാരം ക�� സ��കലാശാല െപ�ഷ�
ഫ�്  �പീകരി�.  സി�ഡിേ��ിെ� ഈ തീ�മാനം  ഫി�/AAR/SAF/2005-06/27.03.16  ന��
ഉ�രവ് �കാരം സ��കലാശാലയി� നട�ിലാ�ി.

�ട��്  സ.ഉ(ൈക)9980/2008/ഫി�/19.12.2008  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം  െപ�ഷ�  ഫ�്
ഇടപാ�ക� നട�വാ� മാ�മായി ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട േപരി� �െപഷ� �ഷറി േസവി�സ്
ബാ�്  അ�ൗ�് �ട�വാ� സ��ാ� അ�മതി  ന�കി.  ഈ ഉ�ര� �കാരം  08.01.2009  �
ക�� ജി�ാ �ഷറിയി� ഒ� �െപഷ� �ഷറി േസവി�സ് ബാ�് (TSB 9158) �ട�ി. 31.03.2017
വെര ക�� സ��കലാശാല 35 േകാടി �പ െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് നിേ�പി�ി��്.

    െപ�ഷ� ഫ�് �ട�ി 9 വ�ഷം പി�ി�ി�ം സ��കലാശാല െപ�ഷ� ഫ�ിെ� ഇടപാ�ക�
നട��തിന്  �ാ�മായ  ച���  �പവ�കരി�ി�ി�.  സ��കലാശാല�െട  തനത്
ഫ�ി�നി�ാണ് നിലവി� െപ�ഷ� െചല�ക� നട�ിേ�ാ��ത്.
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(7) സ��കലാശാല അ�വദി�� ����ക� സമയബ�ിതമായി �മീകരി��ി�

    1998-99  �ത�  2016-17  വെര  കാലയളവിലായി  സ��കലാശാല  അ�വദി�  ����കളി�
11,47,83,405/-  �പ  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�ി�.  �മീകരി�ാ�  ബാ�ി��
11,47,83,405/-  �പ  ഉട�  �മീകരി��തിനാവശ�മായ  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്
(അ�ബ�ം-2 കാ�ക).

(8) �ാ���റി ഓഡി�ിേനാ�� സ��കലാശാല�െട സമീപനം

    2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�ിേനാട�ബ�ി�് ഓഡി�് വിഭാഗം ന�കിയ ഓഡി�് റിക�സിഷ�/
ഓഡി�്  അേന�ഷണം/  ഓഡി�്  തട�വാദ��  എ�ിവ�്  സ��കലാശാല  സമയബ�ിതമായി
മ�പടി ലഭ�മാ��ി�. ആയതിെ� വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

�റെ��വി�ത്
സമയപരിധി��ി�

മ�പടി ലഭി�ത്

ഓഡി�് റിക�സിഷ� 21
19

(2 എ�ം ഭാഗികം)

ഓഡി�് എ�ക�യറി 36 14

ഓഡി�് ഒ��� േ��്െമ�് 41 6

പഠന വ��ക�െട ഓഡി�് േനാ�ക� 48 41

    േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്  ആ�് 1994 െസ��-11 �കാരം ���ിയത് 3 ദിവസെ�
സമയം  അ�വദി�െകാ�്  ഓഡി�്  ആവശ�െ���  േരഖക��്/  വിവര���്  നി�ിത
സമയപരിധി�കം മ�പടി ലഭ�മാ�ണെമ�് നി��ഷി���്. 1996 െല േകരള േലാ�� ഫ�്
ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം-11 �കാരം �റെ��വി�� ഒ��� േ��്െമ�ക��ം നി�ിത സമയ
പരിധി�കം മ�പടി ന�കണെമ�് നി��ഷി���്. എ�ാ� 2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�ിെ�
ഭാഗമായി  �റെ��വി�  �രിഭാഗം  ഓഡി�്  എ�ക�യറി/  ഓഡി�്  ഒ���ക��ം  നി�ിത
സമയപരിധി�കം  മ�പടി  ന��ക��ായി�.  ഭാവിയി�  സമയപരിധി��ി�  േരഖക�
ലഭ�മാ��തി�ം മ�പടി ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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ഭാഗം-2
വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1  �ിര നിേ�പം ൈകകാര�ം െച�തിെല വിവിധ അപാക�ൾ
(1)സ��കലാശാല ഫ�്/ മി�ഫ�് ലാഭകരമായി നിേ�പം നട�ിയി�.

    ക�� സ��കലാശാല 2015-16 വ�ഷ�ി� 20 േകാടി �പ േകാ��സ് ഫ�ിന�ി�ം 2 േകാടി
�പ േനാ� േകാ��സ്  ഫ�ിന�ി�ം േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  �ാവ���,  താവ�ര �ാ�ി� ഒ�
വ�ഷേ��്  �ിര  നിേ�പം  നട�ിയി��.  ��ത  നിേ�പ�ി�േമ�  പലിശയായി
1,82,17,930/-  �പ  ലഭ�മായതായി  (2016-17  വ�ഷെ�  ആന��  അ�ൗ�്  േ��്െമ�്  -േപജ്
നം.10  െല  107-00C  െഹ�്)  2016-17  വ�ഷെ�  വാ�ഷിക  അ�ൗ�ി�  വ��മാ�ിയി��്.
2015-16  വ�ഷ�ി�  എസ്.ബി.ടി  യി�  നിേ�പി�22  േകാടി  �പ  2016-17  വ�ഷ�ി�
���േ�ാ� 1,82,17,930/-  �പയാണ്  പലിശയിന�ി� സ��കലാശാല�്  ലഭ�മായിരി��ത്
(ശരാശരി പലിശ നിര�് 8.28%).

    21.02.2014 �ത� 28.02.2017 വെര കാലയളവി� ഒ� വ�ഷേ��� �ിരനിേ�പ�ി��
�ഷറി  പലിശ  നിര�്  9%  ആണ്(ജി.ഒ(പി)77/2014/ഫി�  22.02.14,  ജി.ഒ(പി)156/2015/ഫി�
29.04.15,  ജി.ഒ(പി)25/2017/ഫി�  21.02.2017).  ഇത�സരി�്  22  േകാടി  �പ  �ഷറിയി�
നിേ�പി�ി��െവ�ി�  1,98,00,000/-  �പ  പലിശയിന�ി�  ലഭ�മാ�മായി��.  ഇ�കാരം
കണ�ാ�േ�ാ� പലിശയിന�ി� 15,82,070/-  �പ�െട  �റവ്  (1,98,00,000  –  1,82,17,930)
വരാനിടയായി��്. ആയതിെ� വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

�മ
നം.

�ിര
നിേ�പം

നം.
�ക തരം കാലയളവ്

എസ്.ബി.ടി
യി�നി�ം
22 േകാടി

നിേ�പി�
വകയി�
ലഭ�മായ
പലിശ

�ഷറിയി� 22
േകാടി

നിേ�പി�ി��
െവ�ി�
ലഭ�മാ�

മായി�� പലിശ

ന�ം റിമാ��്

1 67364085869
67364085698
67364085371
67364085086

2
േകാടി

േകാ��സ് 16.05.15
to

16.05.16

1,82,17,930
(2016-17
account

statement
page No.
10 െല

107-ooc
െഹഡി�
കാണി�

�ക)

1,98,00,000 15,82,070 2015-16
വ�ഷ�ിെല

FD വിവര��
രജി�റി�

േരഖെ���ാത
തിനാ� 2016
വ�ഷ�ി�
���ിയ

സമയെ� FD
ന�� (�മ നം.

1,2 )ആണ്
േരഖെ���ി
യിരി��ത്.

2 7372642890
67372646226
67372648348
67372648814
67372649341
67372649908
67372650414
67372651258
67372651779
67372652637

5
േകാടി

14.08.15
to

14.08.16
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3 67340765680
67340764653
67340767632
67340766729
67340196316
67340195346
67339524706
67339523768

4
േകാടി

23.10.15
to

23.10.16

4 67345660616
67345662658
67345664688
67345662273
67345663083
67345663492

3
േകാടി

06.12.15
to

06.12.16

5 67349857905
67349857473
67349857213
67349856683
67349855352
67349858239

3
േകാടി

16.01.16
to

16.01.17

6 67355447469
67355447287
67355447061
67355447684
67355446840
67555447957

3
േകാടി

02.03.16
to

02.03.17

7 67386259071
67347494623
67347491871
67347490924

2
േകാടി

28.12.15
to

28.12.16

    �ിര  നിേ�പം  േമ�  കാണി�  �കാരം  �റ�  പലിശ  നിര�ി�  എസ്.ബി.ടിയി�
നിേ�പി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാേ��താെണ�് കാണി�്  ന�കിയ 27.10.2017 െല
OS-32/2016-17/U4/KSA/KNU ന�� ഓഡി�്  തട�വാദ പ�ിക�് സ��കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ
02.11.2017 െല ഫി�.C/Reply to Audit/2016 ന�� മ�പടിയി� േകാ��സ്/ േനാ� േകാ��സ്
ഫ�ിന�ി� 2015-16 വ�ഷ�ി� എസ്.ബി.ടി  യിെല നിേ�പ�ിന്  �ഷറിയിേലതിേന�ാ�
അധികമാണ് പലിശ ലഭി�െത�ം, 2016-17 വ�ഷ�ി� എസ്.ബി.ടി യിെല പലിശ �ഷറിയിെല
പലിശ  നിര�ിേന�ാ�  �റവ്  വ�തിെന  �ട��്  നിലവി��  �ിര  നിേ�പ��
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കാലാവധിെയ�ാെത  എസ്.ബി.ടിയി�നി�ം  �ഷറിയിേല�്  മാ��ത്  1%  (20,00,000/-  �പ)
ന��ിനിടയാ�െമ�തിനാ�  കാലാവധി  ���ിയായതി�േശഷം  �ഷറിയിേല�്
മാ�ിയി�െ��ം  കാലാവധി  എ��തി���്  �ഷറിയിേല�്  മാ��ത്  ��ത�  ന�ം
വരാനിടയാ�െമ�തിനാലാണ്  മാ�ാതി��െത�മാണ്  അറിയി�ി��ത്.  �ിരനിേ�പം
നട�േ�ാ�  തെ�  േബ�ിെല�ം  �ഷറിയിെല�ം  പലിശയി��  വ�ത�ാസം
കണ�ിെല��ി��െവ�ി� പലിശയിന�ി��ായ ന�ം ഒഴിവാ�ാമായി��. ഭാവിയി� �ിര
നിേ�പം നട�േ�ാ�/ �ന:നിേ�പി�േ�ാ� ലഭ�മായ �ടിയ പലിശ നിര�് നിേ�പ���്
ലഭി��െ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.

(2) �ിരനിേ�പം ����ത് - 2016-17 െല വിവര�� രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�

    േകാ��സ് ഫ�ിന�ി� 20 േകാടി �പ�ം േനാ� േകാ��സ് ഫ�ിന�ി� 2 േകാടി �പ�ം
�.ജി.സി  �ാ�ിന�ി� 4,18,25,000/-  �പ�ം ഉ�െ�െട ആെക 26,18,25,000/-  �പ 2015-16
വ�ഷ�ി� എസ്.ബി.ടി താവ�ര �ാ�ി� നിേ�പി�ക�ം 2016-17 വ�ഷ�ി� എസ്.ബി.ടി
യി�ം ജി�ാ �ഷറിയി�മായി ���ി നിേ�പി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാ� ഇ�ര�ി� ���ി
നിേ�പി�േ�ാ� നിേ�പി� തീ�തി,  ഏത്  ബാ�്/  �ഷറിയി� നിേ�പി�,  പലിശ നിര�്,
പലിശയിന�ി�  ലഭ�മായ  �ക  എ�ിവ  2016-17  വ�ഷ�ി�  ഇ�െവ�്െമ�്  രജി�റി�
േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�.

2-2  1,30,800/- �പ �.ജി.സി സഹായധനം െചലവഴി�് ത�ാറാ�ിയ ��കം
വിതരണംെച�ാനാവാെത െക�ി�ിട��.
    2016-17  വ�ഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി  ക�� സ��കലാശാല െസ��� ൈല�റിയി�
നട�ിയ േ�ാ�ിെ� ഭൗതിക പരിേശാധനയി� സ��കലാശാല പാലയാട് കാംപസിെല ഇം�ീഷ്
വിഭാഗം  തലവ�  േഡാ.എം.ദാസ�  എ�തിയ  "Theyyam  Patronage,  Appropriation  and

Interpolation”  എ�  ��ക�ിെ�  878  �തിക�  വി�ഴി�ാെത  െക�ി�ിട��തായി
കാ�ക��ായി.  ��ത  ��ക�ിെ�  1000  േകാ�ിക�  UGC  XI  Plan  Unassigned  grant
scheme  �  ഉ�െ���ി  2012-13  വ�ഷമാണ്  അ�ടി�ത്.  ഇതിെ�  െചലവായ  1,30,800/-  �പ
ഗീതാഞജലി ഓെ��് �ി�്സ്, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിന് 26.09.2012 െല ഇ�േവാ�സ്
ന��  753  �കാരം  ന�കിയി��്.  (സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  ന��  PLD/C2/638/2012
തീ�തി:29.07.2012).

    ��കം ഒ�ിന് 300 �പ വില നി�യി�് വി�ന നട�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്. ഇതി� 100
േകാ�ിക�  േറായ��ി�്  പകരമായി  ��ക��ാവിന്  െകാ��ി��്.  ബാ�ി��  900
േകാ�ികളി� 22 േകാ�ിക� മാ�മാണ് നാളി�വെര വി�േപായി��ത്. േപാ�് േഡാ�റ� തിസീസ്
എ�  നിലയി�  ഗേവഷണ  വിദ�ാ��ിക��ം  വിഷയ  ത��ര��ം  �േയാജനെ��മായി��
��ക�ിെ�  878  �തിക�  വി�ഴി�ാെത  വ�ഷ�ളായി  ൈല�റിയി�  െക�ി�ിട�കയാണ്.
��കം വിതരണം െച�ാ�ം െചലവഴി� �ക സമാഹരി�് സ��കലാശാല ഫ�ി� �ത� ��വാ�ം
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സത�ര നടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.

2-3   പഠന വ��ക�െട ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ
    ക�� സ��കലാശാല�െട മാ�ാ�പറ�്, പ���, നീേലശ�രം, കാസ�േഗാഡ്, മാന�വാടി,
തലേ�രി  എ�ീ ക�ാ��കളിെല പഠന വ��ക�െട�ം ക�ാ�സ്  ഡയറ��മാ�െട�ം േഹാ��
വാ�ഡ�മാ�െട�ം  2016-17  വ�ഷെ� വരവ്-െചലവ്  കണ�ക� ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ക�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ി� 48 �ാപന��െട ഓഡി�് േനാ�് �റെ��വി�ക���ായി. ��ത
ഓഡി�് േനാ�ക��് 7 �ാപന�� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഓഡി�് േനാ�ിന് വ��് േമധാവിക�
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി പരിഗണി�് തീ��ാ�ിയ പരാമ�ശ�� ഒഴിവാ�ിയതിന് േശഷ�� ഓഡി�്
പരാമ�ശ�ളാണ് ഈ റിേ�ാ��ി� ഉ�െ���ിയി��ത്.

(1) കാഷ് ��് ��ി�ിെല അപാക��

    സ��കലാശാലയിെല  പഠന  വ��ക�  മി��ം  കാഷ്  ��്  ��മ�  രീതിയി�  എ�തി
��ി��ി�. കാഷ് ��് ��ി�ിെല െപാ�വായ അപാക�� �വെട േച���.

�മ
നം. പഠനവ��ിെ� േപര് െപാ� അപാക�� ഓഡി�് േനാ�ി�ളള

മ�പടി

1 �� ഓഫ് ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ� &

�േപാ��സ് സയ�സ്,
മാ�ാ�പറ�്.

1 ഒ� ഓഫീസി� ഒ� കാഷ് ��്
എ� നിബ�ന പാലി�ി�ി�.

മ�പടി

സമ��ി�ി�ി�

2 �തിദിന േ�ാസിംഗ് നട��ി�

3 ബാ�് കണ�മായി മാസാ��-
വ�ഷാ�� അ�ര�നം

നട��ി�.

4 വര� വിവരം വര� ഭാഗ�ം െചല�
വിവരം െചല� ഭാഗ�ം

േരഖെ����ി�

5 കാഷ് ��് ഓഫീസ് േമധാവി
സാ��െ����ി�

2 ൈല�റി &
ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ്,

തലേ�രി

2012 � േശഷം കാഷ് ��്
��ി�ി�ി�

മ�പടി

സമ��ി�ി�ി�

3 ക�ാ�സ് ഡയറ��,
തലേ�രി ക�ാ�സ്,

1 ബാ�് അ�ൗ�മായി മാസാ��/
വ�ഷാ�� അ�ര�നം

നട��ി�.

ആവശ�മായ
തി���ക�

വ��ിയതായി
മ�പടി ലഭ�മാ�ി

2 കാഷ് ��ിേല�ം പാസ്
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��ിേല�ം �കക� ത�ി�
വളെരയധികം വ�ത�ാസ���്.

4 �� ഓഫ്
ബിേഹവിയറ� സയ�സ്,

മാ�ാ�പറ�്

1 ബാ�് അ�ൗ�മായി മാസാ��-
വ�ഷാ�� അ�ര�നം

നട��ി�.

മ�പടി

സമ��ി�ി�ി�

2 ഇ-�ാ�് ഇടപാട് കാഷ് ��ി�
േരഖെ����ി�

5 ടീ�� എഡ�േ�ഷ�

കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സ്

1 െച�്/ഡി.ഡി വഴി��
വരവ്-െചല�ക� ലഭി�/

അ�വദി� ദിവസം കാഷ് ��ി�
േരഖെ����ി�

-ടി-

2 ബാ�് അ�ൗ�മായി മാസാ��-
വ�ഷാ�� അ�ര�നം

നട��ി�.

3 വ�ഷാ�� നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദ
വിവരം േരഖെ����ി�

6 ഫിസി�് വ��്, പ���
ക�ാ�സ്

1 ഇ-�ാ�് വരവ്-െചലവ്
കാ���ി� േരഖെ����ി�

-ടി-

2 െച�്/ഡി.ഡി വഴി��
വരവ്-െചല�ക� ലഭി�/

അ�വദി� ദിവസം കാഷ് ��ി�
േരഖെ����ി�

7 േഹാ�� വാ�ഡ�,
വനിതാ േഹാ��,

മാന�വാടി

1 വര�ം െചല�ം കാഷ് ��ി� ഒേര
വശ�് േരഖെ����

-ടി-

2 ദിനാ��/മാസാ��
സാ��െ����ക� നട��ി�

3
െച�്/ഡി.ഡി വഴി��
വരവ്-െചല�ക� ലഭി�/

അ�വദി� ദിവസം കാഷ് ��ി�
േരഖെ����ി�

4
പാസ് ��ിെല േരഖെ����ക�

അേതപടി കാഷ് ��ിേല�്
പക���

    കാഷ് ��് എ�തി ��ി��തിെല അപാക�� പരിഹരിേ��താണ്.
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(2) ഇ-�ാ�് : അപാക��

    അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� അ�വദി�� ഇ-�ാ�് ൈകകാര�ം െച��തി� പഠന
വ��കളി� കാ�വാ� സാധി� അപാക�� �വെട േച���.

(എ) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� പഠന വ��്, മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്

വ��ി�ി� ഫീസ്  നിര�ിന�സരി�്  ഇ-�ാ�്  ലഭി��ി� –  ഫീസിന�ി� സ��കലാശാല�്
ന�ം സംഭവി��.

    സ��കലാശാല ഉ�രവ്  ന�� Acad/D2/1055/RF2005/Vol.II/  30.07.2015  �കാരം  2015
വ�ഷെ� അ�ിഷ� �ത� 2 വ�ഷ ബി.എഡ് േകാ�ിെ� ഫീസ്  ഒ� വ�ഷേ��് നിലവി��
29,000  �പയി�നി�്  35,000  �പയായി  വ��ി�ി�ി��്.  എ�ാ�  ഇ-�ാ�ിന്  അ�ഹത��
2015-17,  2016-18  വ�ഷ�ളി�  �േവശനം  ലഭി�  എസ്.സി,  ഒ.ഇ.സി  വിദ�ാ��ിക��്
വ��ി�ി� നിര�ി�� ഫീസിന് ആ�പാതികമായി ഇ-�ാ�് ലഭി�ി�ി�. വ��ി�ി� നിര�ി��
ഫീസിന�സരി�്  ഇ-�ാ�്  ലഭി�ാ�തിനാ� 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം  ഒ� വിദ�ാ��ി�്
6000/-  (35000-29000)  എ� േതാതി� സ��കലാശാല�്  ഫീസിന�ി� ലഭിേ�� �കയി�
�റവ് വ�ി��്.

    2015-17, 2016-18 അധ�യന വ�ഷ�ളി� അ�ിഷ� േനടിയ 15 വീതം വിദ�ാ��ിക��ാണ്
ഇ-�ാ�ിന്  അ�ഹത��ത്.  ഒ�ാം  വ�ഷ  ഫീസ്  വിദ�ാ��ികളി�നി�്  ഈടാ��തിനാ�
ഇ-�ാ�്  ലഭി�േ�ാ� ഫീസ് �ക വിദ�ാ��ിക��് തിരി�െകാ��കയാണ് െച��ത്.  ര�ാം
വ�ഷ ഫീസ് സ��കലാശാല േനരി�് ഈടാ�ാ�തിനാ� ഇ-�ാ�് �ക സ��കലാശാലയിേല�്
ഒ��കയാണ്  െച��ത്.  ആയതിനാ�  2015-17  വ�ഷെ�  അ�ിഷനിെല  ര�ാം  വ�ഷ
ഫീസിന�ി�  സ��കലാശാല�്  ലഭി�  ഇ-�ാ�ി�  90,000/-  �പ�െട  �റവ്  വ�ി��്.
(35000-29000 =6000, 15x6000=90,000). 2016-18 വ�ഷെ� അ�ിഷനി�ം സ��കലാശാല�്
ഫീസിന�ി� ലഭിേ�� �കയി� �റവ് വ���്. ഇ�സംബ�ി� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(1/21.06.2017) ഫീസ് വ��ന സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക� കി�ിയാ� മാ�േമ വ��ി�ി�
നിര�ി�  �ക  അ�വദി�ാനാ�  എ�റിയി�െകാ��  പ�ികജാതി  വികസന  ഓഫീസ�െട
30.06.2017  െല  ക�്  േകാ�്  ഡയറ��  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ക��ായി.  ഫീസിന�ി�
സ��കലാശാല�് ന�ം വ� 90,000/-�പ ഈടാ�ി സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്

(ബി) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, മാന�വാടി

    വ��ി�ി� നിര�ി�� ട�ഷ� ഫീസ് സ��കലാശാല�് ഇ-�ാ�് വഴി ലഭ�മാ��ി�.

    ക�� സ��കലാശാല�െട 30.07.2015 െല Acad/D2/1055/RF 2005 Vol-II ഉ�രവ് �കാരം
2015 െല അ�ിഷ� �ത� ബി.എഡ് േകാ�ി�� േകാ�്  ഫീസ്  �തിവ�ഷം 35000/-  �പയായി
വ��ി�ി�ി��്.

    എ�ാ�  2015-17  പഠന  കാലയളവിേല�്  2015  �  ബി.എഡ്  �േവശനം  േനടിയ
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11വിദ�ാ��ിക��്  അവ�െട  ഒ�ാം  വ�ഷെ�  ട�ഷ�/  േകാ�്  ഫീസായി  29,000/-  �പ
നിര�ിെല ഇ-�ാ�് ലഭ�മായി�� (ര�ാം വ�ഷം 35,000/- �പ നിര�ി� ലഭി�ി��്). വ��ി�ി�
നിര�ി�  ഫീസ്  ലഭ�മാകാ��വഴി  ഈയിന�ി�  സ��കലാശാല�്  6000  x  11=  66,000/-
�പ�െട ന���ായി��്.

    ഇ�ാര�ം  സംബ�ി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�ം  ന�കിയ  ഓഡി�്  േനാ�ിന്
(െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(46)  09.08.2017)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  പ�ികജാതി/
പ�ികവ�� വികസന ഓഫീസ��് ഇ�ാര�ം കാണി�് പഠനവ��് േമധാവി ക�യ�ി�െ��ി�ം
ഫീസിന�ി� �റ� വ� �ക ഇ�വെര�ം ലഭ�മായി�ി�.

    ഫീസിന�ി� �റവ് വ� 66,000/- �പ ഈടാ�ി സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ��ാ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

(സി) മാസ് ക��ണിേ�ഷ� & േജ�ണലിസം പഠന വ��്, മാ�ാ�പറ�്

        ഇ-�ാ�്  വിതരണ�ിെല  ദീ�ഘമായ  കാലതാമസ�ം  ബാ�്  അ�ൗ�ിെല  ഭീമമായ
നീ�ിയിരി�ം.

    വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ� അ�വദി�� ഇ-�ാ�്  ആ��ല�ം പഠന വ��ിന്  ലഭ�മായി�ം
വിദ�ാ��ിക��്/  സ��കലാശാല�്  ൈകമാ��തിെല  ദീ�ഘമായ  കാലതാമസം  സംബ�ി�ം
ഇ�വഴി പഠന വ��ിെ� ബാ�് അ�ൗ�ിെല ഭീമമായ നീ�ിയിരി� സംബ�ി�ം ഓഡി�് േനാ�്
�േഖന (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(11) – 17.07.2017) വ��ിെന അറിയി�ി��.

    ഇ�സംബ�ി�് പഠന വ��് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�
കാരണം  ജനറ�  വിഭാഗ�ിെല  �ാ�്  ലഭ�മാ�വാ�  കാലതാമസം  േനരിടാ�െ��ം  ��വ�
വിദ�ാ��ിക�െട�ം  �ക  ഒ�മി�്  വിതരണം  െച�ാ�  കാ�നി����െകാ�ാണ്  ഇ�കാരം
കാലതാമസ��ാ��െത�മാണ് അറിയി�ി��ത്.

    31.05.2017  വെരയായി  6,20,640  �പ  ഇ�കാരം  വിതരണം  െച�ാെത  പഠന  വ��്
അ�ൗ�ി��തായി  ഓഡി�്  േനാ�ി��  മ�പടിയി�  വ��മാ�ിയി��്.  �ാ�്  ലഭ�മാ��
�റ�തെ�  ബ�െ��  വിദ�ാ��ിക��്  �ക  വിതരണം  െചേ���ം  സ��കലാശാലയി�
ഒ�േ�� �ക യഥാസമയം സ��കലാശാലയി� ഒ�േ���മാണ്.

(ഡി) �� ഓഫ് ൈലഫ് സയ�സ്, തലേ�രി ക�ാ�സ്: ഇ-�ാ�് �ക വിതരണ�ി� കാലതാമസം.

    24.03.2017 ന് പ�ികജാതി വികസന വ��ി�നി�ം പഠന വ��് േമധാവി�െട അ�ൗ�ി�
വര�വ�  ഇ-�ാ�്  �കയായ  2,62,917/-  �പ  വിതരണം  െച�െ�ടാ�ത്  സംബ�ി�  ഓഡി�്
േനാ�് (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(24) – 04.08.2017) ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി�
2,51,700/-  �പ  20.10.2017  ന്  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  ഒ��ിയതാ�ം  േശഷി��  �ക
വിദ�ാ��ിക��്  വിതരണം  െച�താ�ം  പഠന  വ��്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ഭാവിയി�,
ഇ-�ാ�് വിതരണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്.
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(ഇ) ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്, മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

    എസ്.സി/എസ്.ടി വ��ി�നി�ം ഇ-�ാ�്സ് ലഭി�ി� – സ��കലാശാലയിേല�് ഒ�േ��
െസമ�� ഫീ�ക� ഒ��ിയി�.

    ക��  സ��കലാശാല,  മാ�ാ�പറ�  ക�ാ�സിെല  ��  ഓഫ്  ഹി�റി  &  െഹറിേ�ജ്
�ഡീസിെല 2015-17 ബാ�ി� എം.എ േകാ�ിന്  അ�ിഷ� േനടിയ 19 േപരി� (2-ാം  െസമ��
�ത�) 3 വിദ�ാ��ിക�ം 2016-18 ബാ�ിേല�് അ�ിഷ� േനടിയ 24 േപരി� 2 വിദ�ാ��ിക�ം
മാ�മാണ് ��വ� െസമ�� ഫീ�ം ഒ��ിയതായി ഫീസ് കള�� രജി�� �കാരം കാ��ത്.
ഇ�  ബാ�കളി�മായി  38  വിദ�ാ��ിക�  ഫീെസാ��്  വ��ാ�മായി  ബ�െ��്  ന�കിയ
ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (നം.എഇ/2016-17/െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.1/2017  തീ�തി:
13.06.2017)  വ��്  േമധാവി  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  ��ത  വിദ�ാ��ിക�  ഇ-�ാ�ിന്
അ�ഹരാെണ�ം ഇ-�ാ�് െ�യിം അയ�ി�െ��ം അറിയി�ി��്.

ഈ ഓഫീസി�നി�ം �റെ��വി� 2016-17 വ�ഷെ� ഓഡി�് േനാ�ിന് (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�
/�.4/322/17(5) തീ�തി: 17.07.17) വ��് േമധാവി ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം 7 വിദ�ാ��ിക�െട
െസമ��  ഫീസിന�ി�  67,760/-  �പ  എസ്.സി/എസ്.ടി  വ��ി�നി�ം  ലഭി�ാ�െ��്
അറിയി�ി��്.

    എസ്.സി/ എസ്.ടി  വ��ി�നി�ം 67,760/-  �പ എ��ം േവഗം ഈടാ�ി സ��കലാശാല
ഫ�ിേല�്  അടവാ�ാ��  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇ-�ാ�ിന്  അ�ഹരായ
വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�്  നി�ിത  സമയ�തെ�  െ�യിം  െചേ���ം  കാലതാമസം
ഒഴിവാേ���മാണ്.

(എഫ്) െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�് �ഡീസ്, കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സ്

2016  �ത�  േകാ�്  �ട��ി�.  േകാ�്  േമധാവി�െട  അഭാവ�ി�  6,65,830/-  �പ  ഇ-�ാ�്
നി�ിയമായി കിട��.

    2014-16  ബാ�്  എം.ബി.എ  േകാ�്  31.08.2016  ന്  ���ിയായതി�േശഷം  കാസ�േഗാഡ്
ക�ാ�സി�  െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�്  �ഡീസ്  �വ��ി��ി�.  സ��കലാശാല�െട
25.11.2016 െല Acad/F4/CMS/KSO/2013 Vol.II ഉ�രവ് �കാരം 31.08.2016 ���ാ�ം �ത�
മാ�ാ�പറ�  ക�ാ�സിെല  മാേന�െമ�്  �ഡീസ്  അസി��്  ഡയറ���്  കാസ�േഗാഡ്
ക�ാ�സിെല മാേന�െമ�്  �ഡി െസ�റിെ� അധിക�മതല ന�കിെയ�ി�ം  അേ�ഹം ചാ��്
ഏെ���ി�  എ�ാണ്  ഓഡി�ി�  വിശദീകരി�ത്.  ഓഡി�്  തീ�തിയി�  മാേന�െമ�്  �ഡി
െസ�റിന്  േകാ�്  അധികാരി/അസി.ഡയറ��  ഇ�.  അസി.ഡയറ��െട  േപരി�  കാസ�േഗാഡ്
സിവി�  േ�ഷ�  ശാഖയി��  േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  �ാവ��റി�  25.06.2017  ന്  1577  �പ
നീ�ിയിരി��്. (അ�ൗ�് നം. 67261194863)

    ഇ-�ാ�ിനാ��  െ�യിം  േ��്െമ�്  �കാരം  എം.ബി.എ  ര�ാം  വ�ഷ�ിെല  10
വിദ�ാ��ിക�െട  III,  IV  െസമ��ക�െട  ഫീസിന�ളി�  6,65,830/-  �പ  സ��കലാശാല�ം
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23,700/-  �പ  വിദ�ാ��ിക��ം  അ�വദി�തായി  കാ���്.  ഇ-�ാ�ിനാ��  �േത�ക
അ�ൗ�ി�  (ബാ�്  േ��്െമ�്  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�)  വര�വ��  ഈ  �ക  േകാ�്
അധികാരി/അസി.ഡയറ��െട  അഭാവ�ി�  സ��കലാശാല�്  ൈകമാ��തിേനാ
വിദ�ാ��ിക��് വിതരണംെച��തിേനാ ഉ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�. എം.ബി.എ േകാ�ിന്
2016-17 വ�ഷം അ�ിഷ� ഇ�ാ�തിനാ� 31.08.2016 തീ�തിേയാ��ടി െസ�റിെ� �വ��നം
അവസാനി�ി�കയാ��ായത്. പ�ികജാതി വികസന വ��ി�നി�ം ഇ-�ാ�ിന�ി� ലഭ�മായ
�കയി�  സ��കലാശാല�്  ൈകമാേറ�  6,65,830/-  �പ  സ��കലാശാല  അ�ൗ�ിേല�്
മാ��തി�ം  23,700/-  �പ  ബ�െ��  വിദ�ാ��ിക��്  വിതരണം  െച��തി�ം  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്

    ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(34) –  07.08.2017)
30.08.2017 ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ��ത �ക സ��കലാശാല�്  ഉട� ൈകമാ��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി��താെണ�റിയി�ി��്.

(ജി) �േവാളജി പഠന വ��്, മാന�വാടി ക�ാ�സ്

    വിദ�ാ��ികളി�നി�് ഫീസ് ഈടാ�കേയാ, ഇ-�ാ�് ലഭ�മാ�കേയാ െച�ി�ി�.

    �േവാളജി പഠന വ��ിെല 4 വിദ�ാ��ികളി�നി�ം സ��കലാശാല�് ലഭിേ���തായ
വിവിധ�ളായ ഫീസ്  �കക� വിദ�ാ��ികളി�നി�്  ഈടാ�ിയതാേയാ,  ഇ-�ാ�്  വഴി  വ��്
േമധാവി�െട  അ�ൗ�ി�  വരവ്  വ�താേയാ  കാണാ�ത്  2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�്
േനാ�ി�(െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/2017(4)  തീ�തി:  09.08.2017)  ��ി�ാണി�തി��
വ��്  േമധാവി�െട  മ�പടിയി�  4  വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�ിന�ി�  87,760/-  �പ
ലഭി�ാ�െ��ം  ഇതി�  3  വിദ�ാ��ിക�െട  ഇ-�ാ�്  ചില  സാേ�തിക  ����  കാരണം
ലഭി�ി�ി�  എ�ം  ഒ�  വിദ�ാ�ി�ി  ഇേ�ാ�  ക�ാ�സി�  പഠനം  �ട��ി�  എ�ം  ��ത
വിദ�ാ��ി ഇ-�ാ�ിന് അേപ�ി�ി�ി� എ�മാണ് അറിയി�ി��ത്.

സ��കലാശാല�് ലഭ�മാകാ�� ഫീസ് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി ത�രിതെ��േ��താണ്.

(എ�്) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��, മാന�വാടി

ഇ-�ാ�് �ക: ഭീമമായ നീ�ിയിരി�ം മ�് അപാക��ം

    (i) ഇ-�ാ�് വിതരണ�ിനാ�� േകാ�് ഡയറ��െട 30952553889 ന�� ബാ�് അ�ൗ�ി�
(എസ്.ബി.ഐ) താെഴ പറ�� തീ�തികളി� വ� �ക നീ�ിയിരി�ായി േശഷി���്.

തീ�തി �ക
31.03.2016 3,50,539
31.03.2017 5,57,109
10.07.2017 3,60,073
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    ലഭ�മാ�� ഇ-�ാ�് �ക വരവ് െവ��തിന് മാ�മാ�� ഈ �േത�ക അ�ൗ�ി� ഇ��ം
�ക നീ�ിയിരി�്  ഉ�ായത്  ഇ-�ാ�്  �ക യഥാസമയം  വിതരണം െച�കേയാ  സ��കലാശാല
അ�ൗ�ി� ഒ��കേയാ െച�ാ�തിനാലാെണ�് വ��മാണ്. �ക വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം
െചേ��താെണ�ി�  ബ�െ��  വിദ�ാ��ിക��്  വിതരണം  െചേ���ം  അ�ാ�  പ�ം
സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��് വ�േ���മാണ്.

    (ii)  2015-17  ബാ�ിെല  ഇ-�ാ�്  ആ��ല��ിന്  അ�ഹരായ  ലയന,  അ�ഷ,  ബിബിഷ,
�ര�.സി.ബാ� എ�ീ വിദ�ാ��ിനിക��ായി 1,51,040/-  �പ 31.01.17 ന്  ര�ാം വ�ഷെ�
ഇ-�ാ�്  ആയി  േകാ�്  ഡയറ��െട  അ�ൗ�ി�  വരവ്  വ�ി��്.  ��ത  വിദ�ാ��ിക�
�ണിേവ�ി�ിയി�  ഫീസ്  ഒ��ാ�  നില�്  ടി  �ക  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്
ഒ�േ��തായി��. ഇ�സംബ�ി� ഓഡി�് േനാ�ിന് (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/ 322/17(46)
–  09.08.2017)  മ�പടിയായി  1,40,000/-  �പ  07.09.2017  ന്  സ��കലാശാല  ഫ�ി�
ഒ��ിയതായി  അറിയി�ി��്.  േശഷി��  �ക  ₹11,040/-  സ��കലാശാലയിേല�്
ൈകമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    (iii) 2014-15 ബാ�ിെല അ�ിഷ� ന�� 2130 േജാമിഷ േജാ��് എ� വിദ�ാ��ിനി�െട
ഇ-�ാ�്  �ക  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  ഒ�േ���തിന്  പകരം  21.10.2015  ന്  ��ത
വിദ�ാ��ിനി�്  െത�ായി  ന�കിയതാ�ം  ആയത്  മനസിലായതിെന  �ട��്  ന�കിയ
ആ��ല��കയായ 29,000/- �പ 12.01.2016 ന് പണമായി അവരി�നി�ം തിരി�ീടാ�ിയതാ�ം
േ�ാള�ഷി�്  രജി�റി�  കാ��.  ഈ  സംഖ�  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  ഒ��ിയി�െ��്
അറിയി�ി�െ��ി�ം  ��ത  �ക  സ��കലാശാലയി�  ഒ��ിയതിെ�  ചലാ�/േരഖ  ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(3) കാലഹരണെ�� േകാഷ� െഡേ�ാസി�് �ക സ��കലാശാലാ ഫ�ി� ഒ���ി�

    ക��  സ��കലാശാല�െട  വിവിധ  ക�ാ��കളി�  �വ��ി��  പഠന  വ��ിെല
വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  േകാ�്  �േവശന  സമയ�്  ഈടാ��  േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്
വിദ�ാ��ിക��്  തിരി�ന��വാ�  ബാ�ി��തായി  ��ത  �ാപന�ളിെല  േകാഷ�
െഡേ�ാസി�്  രജി��  പരിേശാധി�തി�നി�ം  വ��മാ��.  ചില  പഠന വ��കളി� 2008-09
വ�ഷം  �ത�  പിരിെ���  േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്  തിരിെക  ന��വാ�  ബാ�ി��്.  ക��
സ��കലാശാല�െട  06.06.2013  െല  അ�ാദ്-ഡി1/5392/സി.ഡി/2010  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം
റ�ല�  �ാസ്  അവസാനി�്  ഒ�  വ�ഷ�ിനകം  വിദ�ാ��ിക�  അവകാശവാദം  ഉ�യി�ാ�
േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്  വ��്  തലവ�/  േകാ�്  ഡയറ��  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്
ൈകമാേറ���്.  എ�ാ�  വിദ�ാ��ിക��്  തിരി�ന�കിയി�ി�ാ�  േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്
�കക� വ��് തലവെ� അ�ൗ�ി� ��ി�ിരി�കയാണ്. ഇത് ശരിയായ നടപടി�മമ�. മി�
വ��കളി�ം േകാഷ� െഡേ�ാസി�് രജി�� അ���മാണ്. ആയതിനാ� തെ� ഈയിന�ി��
�ക�െട �ത�മായ കണ�് ഓഡി�ിന് ലഭി�ി�ി�.
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    ഇ�ാര�ം  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  �േഖന�ം  ഓഡി�്  േനാ�്  �േഖന�ം  വ��്  േമധാവിക�െട
��യി� െപ��ിയതിെന �ട��് താെഴ പറ�� പഠന വ��ക� ��ത �ക സ��കലാശാല
ഫ�ി�  ഒ��ിയി��്.  കണ�ക�  അ���മായതിനാ�  �ത�മായ  �ക  എ�െയ�ം  ആയത്
��വ� ഒ��് വ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഓഡി�ി� ഉറ�വ��വാ� സാധി�ി�ി�.

�മ
നം. പഠന വ��ിെ� േപര് ഓഡി�് േനാ�് (2016-17)

ഖ�ിക നം.
�ക സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ിയ വിവരം

1 മാേന�െമ�് �ഡീസ്,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(4)

തീ�തി:17.07.17

ഖ�ിക - 1

10,000/- �പ 17.08.17 ന്
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി.

2
�� ഓഫ് �ഡ്

െടേ�ാളജി
മാ�ാ�പറ�്

ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(10)

തീ�തി:17.07.17

ഖ�ിക - 1

23,500/- �പ 03.08.17 ന്
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

3
ഇം�ീഷ് പഠന വ��്

തലേ�രി ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(12)

തീ�തി:17.07.17

5000/- �പ 08.08.2017 ന്
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

4 ഫിസി�് പഠന വ��്,
പ��� ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(38)

തീ�തി:09.08.17

ഖ�ിക – 2-2

ഒ��ിയതായി മ�പടി
ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം ഒ��്

വിവരം (ചലാ�)
പരിേശാധന�്

ഹാജരാ�ിയി�ി�

5 െകമി�ി പഠന വ��്,
പ��� ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(39)

തീ�തി:09.08.17

ഖ�ിക – 2-1

11,500/- �പ 14.09.2017 ന്
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

6
�േവാളജി പഠന

വ��്, മാന�വാടി
ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(44)

തീ�തി:09.08.17

ഖ�ിക – 2-3

21,500/- �പ 09.10.2017 ന്
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

7
�റ� & ൈ�ബ�

േസാേഷ�ാളജി പഠന
വ��്, മാന�വാടി

ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(45)

തീ�തി:09.08.17

ഖ�ിക – 2-1

04.10.17 ന് 11,822/- �പ
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

8 േലഡീസ് േഹാ��,
നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(28)

തീ�തി:05.08.17

ഖ�ിക – 2-1

13.9.2017 ന് 30,000/- �പ
സ��കലാശാല ഫ�ി�

ഒ��ി

    താെഴ േച�� പഠന വ��ക� ഓഡി�് േനാ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�കേയാ �ക സ��കലാശാല
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ഫ�ി� ഒ��കേയാ െച�ി�ി�.

�മ
നം. പഠന വ��ിെ� േപര് ഓഡി�് േനാ�് (2016-17)

ഖ�ിക നം.
അഭി�ായ
�റി�ക�

1
�� ഓഫ് ഫിസി��

എഡ�േ�ഷ� &
�േപാ��സ് സയ�സ്,
മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(1)

തീ�തി:17.07.17

ഖ�ിക – 1

-

2 �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസ്,
തലേ�രി ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(3)

തീ�തി:17.07.17

ഖ�ിക – 1

-

3
എ�വേയാ�െമ��

സയ�സ്, മാ�ാ�പറ�്
ക�ാ�സ്

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/
�.4/ 322/2017(9)
തീ�തി:09.08.17

ഖ�ിക – 1

േകാഷ� െഡേ�ാസി�്
രജി�� ��ി�ി�ി�

4 ഹി�ി പഠന വ��്,
നീേലശ�രം

െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/
322/2017(15)

തീ�തി:24.07.17

ഖ�ിക – 1

മ�പടി ലഭ�മാ�ി.
സ��കലാശാലയി�

�ക ഒ��ിയി�

    കാലഹരണെ�� േകാഷ� െഡേ�ാസി�് സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്.

(4)  വ��്  േമധാവി�െട  അ�ൗ�ി��  വ�ഷാ��  നീ�ിയിരി�്  �ക  സ��കലാശാല
കണ�ിേല�് മാ��ി�.
ഐ.ടി പഠന വ��്, മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

    ഐ.ടി.  പഠന വ��ിെ� കാഷ്  ��്,  പാസ്  ��്  എ�ിവ പരിേശാധി�തി� കഴി� 7
വ�ഷ�ളിലായി  താെഴ  പറ�ം  �കാരം  ഭീമമായ  സംഖ�  വ��്  േമധാവി�െട  അ�ൗ�ി�
നീ�ിയിരി��്.  27.03.2010  ന്  955/-  �പ  മാ�ം  നീ�ിയിരി��ായി��  അ�ൗ�ി�
09.04.2010 �ത� നാളി�വെര�� (കാഷ് ��ിെല അവസാന ഇടപാ� തീ�തിയായ 15.05.2017
വെര) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാനെ��ം നീ�ിയിരി�ിെ� വിവരം �വെട േച���.

�മ നം. തീ�തി �ക (നീ�ിയിരി�്)
1 09.04.2010 6,13,670.00
2 31.03.2011 5,79,928.00
3 31.03.2012 5,56,076.00
4 31.03.2013 6,00,135.00
5 31.03.2014 6,18,134.00
6 31.03.2015 6,88,006.00
7 31.03.2016 7,31,051.00
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8 31.03.2017 6,90,811.50
9 നിലവി� (15.05.2017) 4,12,395.50

    ഐ.ടി  പഠന  വ��ിെ�  കാഷ്  ��്  പരിേശാധി�തി�  27.03.2010  ന്  955/-  �പ
നീ�ിയിരിേ�ാെട (െപ�മന�് അഡ�ാ�സ്) േ�ാസ് െച� േശഷം 09.04.2010 ന് 6,13,670/- �പ
ബാ�് ��ിരിേ�ാെടയാണ് (മിസേലനിയസ്-6,12,715 + പി.എ-955) കാഷ് ��് ആരംഭി��ത്.
09.04.2010 ന് ��ിരി�ായി കാണി� 6,12,715 �പ ഏതിന�ിെല വരവാെണ�് കാഷ് ��ി�
േരഖെ���ിയി�മി�.

    ഇ�ാര�ം  സംബ�ി�  ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(17)  –
17.07.2017) ആവശ�മായ പരിേശാധന�് േശഷം �ക സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ���താെണ�്
വ��്  േമധാവി  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ഏതിന�ിെല  �കകളാണിെത�്  മ�പടിയി�
വ��മാ�ിയി�ി�.

(5) ൈല�റി ��ക��െട വിതരണ�ം തിരി�വാ��ം – അപാക��
    (i) െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�് �ഡീസ്, കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സ്

    ൈല�റി  ��ക��  തിരിെക  ലഭ�മായി�.  ച��കാര��  ��കവില  ₹14721/-
ഈടാേ��താണ്.

    െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�്  �ഡീസിെ�  ൈല�റി  േ�ാ�്  രജി��  പരിേശാധി�തി�
(േപജ്-31),  2014-16  ബാ�ിെല  അശ�ിനി  ച��  (അ�ിഷ�  നം.  B4G  MBA  3217)  എ�
വിദ�ാ��ിനി�്  ൈല�റിയി�നി�ം  റഫറ�സിനായി  അ�വദി�  താെഴ  േച��  ��ക��
തിരിെക ലഭി�തായി കാ��ി�.

�മ
നം.

ഇഷ� രജി��
�കാരം ��കം

അ�വദി� തീ�തി
��ക�ിെ� േപര് ��ക��ാവ്

ആ�ഷ� രജി��
�കാരം

േപജ് ന�� വില
1 20.10.2015 Cost Accounting M.Y.Khan 113 1075 730

2 03.12.2015 Business Ethics and
corporate Governance A.C. Fernanto 36 284 435

3 07.12.2015 Frame work for HRM Gary Dassler 45 372 560

4 06.06.2016 Financial
Management

Prasanna
chandra 12 92 675

5 13.06.2016 Financial
Management Prasannachandra 46 382 570

6 04.07.2016
Essential for

organisational
behavior

Robhins 41 331 535

ആെക 3505

    2016 ഓഗ�് 31 ന് േമ� പറ� വിദ�ാ��ിനി ��ത േകാ�് ���ീകരി�താണ്. 2006 െല
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ക��  സ��കലാശാല  ൈല�റി  ��  14(d)  അ�സരി�്  ��ക��  ന�െ���കേയാ  േകട്
വ��കേയാ  െച�ാ�  വരി�ാര�  ��ക�ിെ�  ഒ�വിലെ�  എഡിഷ�  അെ��ി�  അേത
എഡിഷ� ��കം പകരം വാ�ി ന�േക�താണ്. അ�ാ�പ�ം ടിയാനി�നി�ം ��ക�ിെ�
�സാധക വില�െട 4 മട�ിെനാ�ം �സാധക വില�െട 20% െ�ാക�യ�െമ�് ചാ��ം ഓവ�ഡ�
ചാ��െ��ി� അ�ം േച��� �ക ന�മായി ഈടാേ��താണ്.

ഇത�സരി�് േമ� കാണി� 6 ��ക��െട ച��കാര�� വിലയായ 14721 �പ വരി�ാരിയായ
വിദ�ാ��ിനിയി�നിേ�ാ  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ�നായ  അസി��്  ഡയറ�റി�നിേ�ാ
ഈടാേ��താണ്.  ഇ�സംബ�ി�  ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/  െക.എ�.�/�4
/322/2017(34)  തീ�തി:07.08.2017)  �ക  ഈടാ��തി��  നടപടി  സ�ീകരി��താെണ�്
അറിയി�ി��്.

(ii) �റ� & ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്, മാന�വാടി ക�ാ�സ്

കാണാതായ ��ക�� - �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

    �റ� & ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി വ��ിെല ൈല�റിയി�നി�ം 73987.50 �പ വില വ��
110  ��ക��  കാണാതായി��തായി  2015-16  െല  വാ�ഷിക  േ�ാ�്  പരിേശാധനയി�
കെ��ിയി��.  ഇ�ാര�ം  രജി�ാ�െട  Ad-D3/Stock  verification/2016  തീ�തി:  29.07.2016
ന��  ക�്  �കാരം  വ��്  േമധാവിെയ  അറിയി�ക�ം  വിശദീകരണം  േത�ക�ം
െച�ി��െവ�ി�ം അതിന് മ�പടി ന�കിയി��ി�.

    ഇ�സംബ�ി�  ഓഡി�്  േനാ�ിെന  �ട��്  വ��്  േമധാവി  സ��കലാശാല  രജി�ാ��്
സമ��ി� മ�പടിയി� ��ത 110 ��ക�ളി� 22 എ�ം കെ��ിയതായി അറിയി�ി��്.

    േശഷി��  88  ��ക��  ൈല�റി�്  തിരിെക  ലഭ�മാ�ാ�  പ�ം
ഉ�രവാദികളായവരി�നി�് �ക ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(iii) ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ�� - മാന�വാടി

കാണാതായ/ന�െ�� ��ക�� - �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.

    മാന�വാടി  ക�ാ�സി�  �വ��ി��  ഡി�ാ��്െമ�്  ഓഫ്  ടീ��  എഡ�േ�ഷ�
ൈല�റിയി�നി�ം  22146.90  �പ  വില  വ��152  ��ക��  കാണാതായതായി/
ന�െ��ി��തായി 2015-16 െല വാ�ഷിക േ�ാ�് പരിേശാധനയി� കെ��ിയി��. ഇ�ാര�ം
രജി�ാ�െട Ad-D2/Stock verification/2016(3) തീ�തി: 12.08.2016 ന�� ക�് �കാരം േകാ�്
ഡയറ�െറ  അറിയി�ക�ം  വിശദീകരണം  േത�ക�ം  െച�ി��െവ�ി�ം  അതിന്  നാളി�വെര
മ�പടി ന��കേയാ �ട�നടപടി സ�ീകരി�കേയാ െച�കാ��ി�.

    ഇ�സംബ�ി� ഓഡി�്  േനാ�ിെന (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(46) –  09.08.2017)
�ട��് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� 37 എ�ം തിരിെക ലഭി�തായി അറിയി�ി��്. േശഷി�� 115
��ക��  ൈല�റി�്  തിരിെക  ലഭ�മാ�ാ�  പ�ം  ഉ�രവാദികളായവരി�നി�ം  �ക
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ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(6) ടി.ആ�.5 േ�ാ�് രജി�� ��ി��ി�

    വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  ഫീസ്  ഈടാ��തിന്  ടി.ആ�.5  രശീതി  ഉപേയാഗി��  പഠന
വ��ക�  ആയതിന്  േ�ാ�്  രജി��  ��ി��ി�.  ഇത്  ശരിയായ  നടപടി�മ�.  ടി.ആ�.5
േ�ാ�് രജി�� ��ി�ാ� പഠന വ��ക�െട വിശദവിവരം �വെട.

1. ഹി�ി പഠന വ��് - നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

2. �റ� & ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്, മാന�വാടി.

േ�ാ�് രജി�� ��ി�് ഓഡി�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-4  അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽനി�� ഫീസ് വരവ് - വിവിധ അപാക�ൾ
(1) നി��ലഗിരി േകാേളജ്, ��പറ�് : �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� ഫീ, �േപാ��്സ് അഫിലിേയഷ�
ഫീ എ�ിവ സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ���തി�കാലതാമസം

        2016-17  വ�ഷെ�  അ�ിഷേനാട�ബ�ി�്  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  പിരിെ���
�ണിേവ�ി�ി  �ണിയ�  ഫീ,  �േപാ��്സ്  അഫിലിേയഷ�  ഫീ  എ�ിവ  േകാേളജി�നി�്
യഥാസമയം  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്  ഒ��ിയതായി  കാ��ി�.  േകാേളജി�  ��ി�ി��
ഫീസ്  രജി��  പരിേശാധി�തി�  (േപജ്  നം.  83  �ത�  120  വെര)  2016-17  വ�ഷെ�
അ�ിഷേനാട�ബ�ി�് പിരിെ��� ഫീ�ക� വളെര ൈവകി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി�
(31.05.2017) മാ�മാണ് സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ��ിയതായി കാ��ത്. വിശദ വിവര��
�വെട െകാ���.

േകാേളജി�
വരവ് െവ�

തീ�തി

ഫീസിെ� തരം
സ��കലാശാലയി�

ഒ��ിയ തീ�തി/ �ക�ണിേവ�ി�ി
�ണിയ� ഫീ

�േപാ��്സ്
അഫിലിേയഷ� ഫീ

08.06.2016 5,600 8,400

31.05.2017

62,000/-

13.06.2016 8,600 12,900

14.06.16 5,000 7,500

15.06.16 2,300 3,450

16.06.16 1,200 1,800

21.06.16 1,000 1,500

22.06.16 200 300
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28.06.16 100 150

11.07.16 100 150

11.08.16 300 450

16.08.16 100 150

17.08.16 100 150

18.08.16 100 150

23.08.16 100 150

ആെക 24800 37200

(2) ഗവ.��� േകാേളജ്, ധ��ടം – ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�

    വിദ�ാ��ികളി�നി�്  പിരിെ���  വിവിധ  ഫീ�കളി�  �ണിേവ�ി�ിയി�  ഒ�േ��
ഫീ�ക� സംബ�ി� 2016-17 വ�ഷെ� ഡി.സി.ബി പ�ിക തലേ�രി ഗവ.��� േകാേളജ്
ത�ാറാ�ിയി�ി�.  ത�  വ�ഷം  വിദ�ാ��ികളി�നി�്  പിരിെ���  ഫീ�ക�
�ണിേവ�ി�ിയിേല�്  ഒ��ിയതിെ�  ചലാ�ക�  േ�ാഡീകരി�്  ��ി�ി�ി�.  ആയതിനാ�
�ഡ�്സ് അഫിലിേയഷ� ഫീസ്,  �േപാ��്സ് അഫിലിേയഷ� ഫീസ്,  �ണിേവ�ി�ി �ണിയ�
ഫീസ്,  �ണിേവ�ി�ി  ഡവല�െമ�്  ഫീസ്  എ�ീയിന�ളി�  2016-17  വ�ഷം  പിരിെ����ം
�ണിേവ�ി�ിയി�  ഒ��ിയ�ം  ഒ��ാ�  ബാ�ി���മായ  �കക�  സംബ�ി�  വിവര��
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

(3) ചി�മയ ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് േഫാ� വിമ�, ചാല, ക��

    സ��കലാശാല ഫീ�ക� - നി�യി� നിര�ി�ം അധികമായി ഈടാ�ി

    ക��  സ��കലാശാല�െട  05.11.2016  െല  DSS/A1/910/2016  ന��  സ��ല�  �കാരം
സ��കലാശാല�്  കീഴി��  േകാേള�കളി�  ബി�ദ/ബി�ദാന�ര  പഠനം  നട��
വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  �ഡ�്സ്  അഫിലിേയഷ�  ഫീ,  �േപാ��്സ്  അഫിലിേയഷ�  ഫീ,
�ണിേവ�ി�ി �ണിയ� ഫീ, �ണിേവ�ി�ി ഡവല�െമ�് ഫീസ് എ�ിവ പിരിെ���് �േവശനം
���ിയായി  ഒ�മാസ�ിനകം  ഡി.സി.ബി  േ��്െമ�്  സഹിതം  ഒറിജിന�  ചലാ�
സ��കലാശാല�്  സമ��ി�ണെമ�്  നി�േ�ശി�ി��്.  ��ത  ഉ�രവി�തെ�  ഫീസ്
നിര�ക�ം നി�യി�ി��്.

    ക�� സ��കലാശാല�് കീഴി� െ�ാവിഷണ� അഫിലിേയഷ� വ�വ�യി� �വ��ി��
ചി�മയ ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് േഫാ� വിമ� എ� �ാപന�ി� 2016-17 വ�ഷ�ി�
ബി�ദ  �േവശനം  േനടിയ  157  വിദ�ാ��ിക�  സ��കലാശാലയി�  േനരി�്  ��ത  ഫീ�ക�
ഒ��കയാണ്  െച�ി��ത്.  ത�  വ�ഷം  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ�ിന്  �േവശനം  േനടിയ  35
വിദ�ാ��ിക�േട��െ�െട  8  േകാ�കളിലായി  പഠി��  344  വിദ�ാ��ിക�െട  ��ത
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ഫീസിന�ളി� 1,10,200/- �പ 27.10.2016 ന് സ��കലാശാല ഫ�ി� േകാേളജ് ഒ��ിയി��്.
ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 23.10.2017 ന് േകാേളജിെല ബ�െ�� േരഖക� പരിേശാധി�തി� ഫീസ്
ൈകകാര�ം െച��തി� കാണാ� സാധി� അപാക�� �വെട േച���.

(1)  േകാേളജധി�ത�  ലഭ�മാ�ിയ  2016-17  െല  ഡി.സി.ബി  േ��്െമ�ം  ഫീസ്  രജി��ം
ഒ�േനാ�ിയതി� സ��കലാശാലയിേല�്  േകാേളജ്  ഒ�േ�� ��ത ഫീസിന�� നി�ിത
നിര�്  �കാരം  തെ�  ഒ��ിയി�െ��ി�ം  വിദ�ാ��ികളി�നി�ം  ഈയിന�ളി�  ഉയ��
നിര�ിലാണ് േകാേളജധി�ത� ഫീസ് ഈടാ�ിവ��െത�് കാ�ക��ായി. അധിക നിര�ി�
ഫീസ് ഈടാ�ിയതിെ� വിശദ വിവരം �വെട.

�മ
നം. ഇനം

ഒ� വിദ�ാ��ി�്
സ��കലാശാല

നി�യി�
നിര�്

േകാേളജ്
ഈടാ��

നിര�്

സ��കലാശാല
യിേല�്

ഒ��� നിര�്
അധിക

�ക

1
�ഡ�്സ്

അഫിലിേയഷ�
ഫീസ്

ബി�ദം 100 1500 100 1400
ബി�ദാന�ര

ബി�ദം 200 1500 200 1300

2 �േപാ��്സ് അഫിലിേയഷ�
ഫീസ് 150 600 150 450

3 �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� ഫീസ് 100 400 100 300

4 �ണിേവ�ി�ി െഡവല�െമ�്
ഫീസ് 50 500 50 450

    (2) േമ� പറ� ഫീസ് സ��കലാശാലയി� േനരി�് ഒ��ിയാണ് 157 വിദ�ാ��ിക� 2016-17
വ�ഷം േകാേളജി� ബി�ദ �േവശം േനടിയത്. ��ത വിദ�ാ��ികളി�നി�ം ത� വ�ഷം േമ�
�തിപാദി� ഫീ�ക� വീ�ം ഈടാേ��തി�.  എ�ാ� േമ� കാണി�,  ഉയ�� നിര�ി��
ഫീസ്  േകാേളജ്  അധി�ത� വിദ�ാ��ികളി�നി�ം വീ�ം ഈടാ�ക�ം സ��കലാശാലയി�
ഒ��ാതിരി�ക�മാണ് െച�ി��ത്.

    േമ� കാണി� അപാക�� പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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ഭാഗം-3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1-1  ശ�ള പരി�രണം - �ടി�ിക നൽകിയതിെല അപാക�ൾ
    (i)  ക��  സ��കലാശാലയി�നി�ം  വിരമി�  െഡപ��ി  രജി�ാ�മാരായ  �ീ.ബാ�.സി,
�ീ.ത��� െക.െജ, �ീ.ച�േമാഹന� െക, എ�ിവ�െട പ�ാം ശ�ള പരി�രണ �കാര��
ശ�ള�ിെ�  അടി�ാന�ി��  െപ�ഷ�  നി��യം  22.06.2016,  05.07.2016  എ�ീ
തീ�തികളിെല  ക�്  �േഖന  ഓഡി�്  അംഗീകരി�ി��തായി��.  എ�ാ�  െഡപ��ി  രജി�ാ�
ത�ികയി� െക.എസ്.ആ� പാ��്-1 ച�ം-37 എ �കാരം ശ�ള നി��യം നട�ിയതിെല അപാകം
ഓഡി�ിെ� ��യി� െപ�തിെന �ട��് ��ത െപ�ഷ� നി��യ�� 19.08.2016 തീ�തി�്
റ�ാ�ി  അധികമായി  അ�വദി�  ശ�ള�ം  ആ��ല���ം  േമ�  ജീവന�ാരി�നി�ം  തിരിെക
ഈടാ�വാ� ആവശ�െ��ക�ം െച�ക��ായി.  ഓഡി�്  നി�േ�ശെ� �ട��് സ��കലാശാല
�ീ.ബാ� സി,  �ീ.ത��� െക.െജ എ�ിവ�െട  ശ�ളം  �ന�നി��യം നട�ിയത്  അധികം
ന�കിയ  �ക  തിരി�പിടി��തിന്  വിേധയമായി  �വെട  േച��  �കാരം  ഓഡി�ി�
അംഗീകരി�ി��്.

�മ
നം.

ജീവന�ാരെ�
േപര്

വിരമി�
തീ�തി

െഡപ��ി
രജി�ാറാ��

�േമാഷ�
തീ�തി

െഡപ��ി
രജി�ാ�

ത�ികയി�
അംഗീകരി�

ശ�ളം

ശ�ള നി��യം/
െപ�ഷ� �പാ�ശ
അംഗീകരി� ഈ

ഓഫീസിെല ക�്.

1 �ീ.ബാ� സി. 31.05.2015 09.05.2015 81,000
KSA/KNU
/U2/150/17
12.07.17

2 �ീ.ത���
െക.െജ 30.04.2015 25.04.2015 85,000

KSA/KNU/
U2/151/17
12.07.17

    31.05.2016  ന്  വിരമി�  �ീ.ച�േമാഹന� െക (െഡപ��ി  രജി�ാ�)  എ�വ��്  െഡപ��ി
രജി�ാ�  ത�ികയിെല  �േമാഷ�  തീ�തിയായ  25.05.2015  ന്  81,000/-  �പ�ം  ഇ��ിെമ�്
തീ�തിയായ 01.04.2016 ന് 83,000/- �പ�മാണ് അടി�ാന ശ�ള�ിന�ഹത.

    2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  വൗ��  പരിേശാധി�തി�,  െഡപ��ി  രജി�ാ�
ത�ികയി� െത�ായി നി��യി� ശ�ള�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് േമ� പറ� ��േപ��ം
െട�മിന�  സറ��  ആ��ല��ം  പ�ാം  ശ�ള  പരി�രണ�ിെ�  �ടി�ിക�ം
�ീ.െക.ച�േമാഹന� (െഡപ��ി  രജി�ാ�)  എ�വ��്  3  മാസെ� ശ�ള�ം  ന�കിയി��ത്.
വിശദ വിവരം �വെട.
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�മ
നം.

ജീവന�ാ
രെ� േപര്

െഡപ��ി
രജി�ാ�

ആയി
�േമാഷ�
ന�കിയ
തീ�തി

വിരമി�
തീ�തി ഇനം

അ�വദി�ത് അ�വദി�ാ��ത് അധികം
അ�വദി�ത്

വൗ��
നം.

ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക

1 �ീ.ബാ�
സി

9.05.15 31.05.15 ശ�ള
�ടി�ിക

(23
ദിവസം)

61581
@

83000

1847
(3%)

63428 60097
@

81000

1803 61900 1484 44 1528 126/
25.04.16
െച�്
നം.

470888/
25.04.16

െട�മി
ന�

സറ��
(300

ദിവസം)

830000
@

83000

24900
(3%)

854900 810000
@

81000

24300 834300 20000 600 20600

ആെക 22128

2 �ീ.ത���
െക.െജ

25.04.15 30.04.15 ശ�ള
�ടി�ിക

(6
ദിവസം)

17400
@

87000

522
(3%)

17922 17000
@

85000

510 17510 400 12 412 -ടി-

െട�മി
ന�

സറ��
(245

ദിവസം)

710500
@

87000

21315
(3%)

731815 694167
@

85000

20825 714992 16333 490 16823

ആെക 17235

3 �ീ.
ച�േമാഹന�

െക.

25.05.15 31.05.16 ശ�ള
�ടി�ിക
(25.05.15

–
31.05.15)

18742
@

83000

562
@
3%

19304 18290
@

81000

549
@
3%

18839 452 13 465 781/
07.07.16

ശ�ള
�ടി�ിക

6/15

83000 2490 85490 81000 2430 83430 2000 60 2060
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ശ�ള
�ടി�ിക
7/15 –
1/16

(7 മാസം)

581000
@

83000

34860
@
6%

615860 567000
@

81000

34020
@
6%

601020 14000 840 14840

ശ�ളം
2/16 –
3/16

166000
@

83000

14940
@
9%

180940 162000
@

81000

14580
@
9%

176580 4000 360 4360 1/
02.04.16

ശ�ളം
5/16

85000 7650
@
9%

92650 83000 7470
@
9%

90470 2000 180 2180 198/
30.04.16

െട�മി
ന�

സറ��
(298

ദിവസം)

844333
@

85000

75990
@
9%

920323 824467
@

83000

74202
@
9%

898669 19866 1788 21654 വൗ��
നം.

1133/
18.08.16

ആെക 45559

െമാ�ം (1) + (2) + (3) 84922

    േമ�  �കാരം  അധികമായി  അ�വദി�  �ക  84,922/-  �പ  സ��കലാശാല  ഫ�ിേല�്
ഈടാ�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിവര�ം  ��ത ജീവന�ാ��്  അധികമായി  അ�വദി� മ�
ശ�ള  /െപ�ഷ�  ആ��ല���  �മീകരി�തിെ�  വിവര�ം  ഓഡി�ി�  ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്
13.10.2017  ന്  OS-16/2016-17/AO2/KSA/KNU  �കാരം  തട�വാദ  പ�ിക  ന�കിെയ�ി�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ക��ായി�. ആയതിനാ� അധികം െചലവഴി� 84,922/- �പ നിരാകരി��.

(ii)  ക��  സ��കലാശാലയി�നി�ം  വിരമി�  െഡപ��ി  രജി�ാ�മാരായ  �ീ.െക.വി.രവീ��,
�ീ.സി.െക രാജ� എ�ിവ�െട  െഡപ��ി  രജി�ാ�മാരാ�� െ�ാേമാഷ� ത�ികയിെല ശ�ള
നി��യം താെഴ പറ�ം �കാരം ഓഡി�് അംഗീകരി�ി��താണ്.

�മ
നം.

ജീവന�ാരെ�
േപര്

വിരമി�
തീ�തി

െഡപ��ി
രജി�ാറാ

��
�േമാഷ�
തീ�തി

െഡപ��ി
രജി�ാ�

ത�ികയി�
അംഗീകരി�

ശ�ളം

അംഗീകരി�
ക�്.

1 �ീ.സി.െക.രാജ� 31.05.2015 02.02.2015 81,000
KSA/KNU/

U2/144/17(1)
19.04.17
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2 �ീ.രവീ��
െക.വി 31.05.2015 22.04.2015 85,000

KSA/KNU/
U2/138/17
03.04.17

എ�ാ�  പ�ാം  ശ�ള  പരി�രണ�ിെ�  അടി�ാന�ി�  ��ത  ജീവന�ാ��്  �ടി�ിക
ശ�ളം  ന�കിയത്  അധിക  നിര�ിലാണ്.  അധിക  നിര�ി�തെ�യാണ്  �ീ.െക.വി.രവീ��
(റി�.െഡപ��ി രജി�ാ�) എ�വ��് െട�മിന� സറ�� ന�കിയ�ം. വിശദ വിവരം �വെട.

�മ
നം.

ജീവന�ാരെ�
േപര് ഇനം

അ�വദി�ത് അ�വദി�ാ��ത് അധികമായി
അ�വദി�ത്

ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക

1
�ീ.സി.െക.രാജ�

റി�.െഡ.രജി�ാ�

ശ�ളം
2015

െഫ�വരി
(27

ദിവസം)
02.02.15

�ത�

80036
@

83000
2401 82437

78107
@

81000
2343 80450 1929 58 1987

ശ�ളം
മാ��്
2015

83000 2490 85490 81000 2430 83430 2000 60 2060

ശ�ളം
ഏ�ി�
2015

83000 2490 85490 81000 2430 83430 2000 60 2060

ആെക 6107

2
�ീ.രവീ��

െക.വി
റി�.െഡ.രജി�ാ�

ശ�ളം
ഏ�ി�
2015 (9
ദിവസം)

26100
@

87000
783 26883

25500

@

85000

765 26265 600 18 618

ശ�ളം
െമയ്
2015

87000 2610 89610 85000 2550 87550 2000 60 2060

െട�മിന�
സറ��

275
ദിവസം

797500
@

87000
23925 821425

779167
@

85000
23375 802542 18333 550 18883

ആെക 21561

ആെക (1) + (2) 27668
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    േമ�  �കാരം  അധികമായി  അ�വദി�  �ക  27,668/-  �പ  തട�െ���ക�ം  ടി  �ക
സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ��ി ആയതിെ� വിവരം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ക�ം
െച�െകാ�്  13.10.2017  ന്  OS-16/2016-17/AO2/KSA/KNU  �കാരം  തട�വാദ  പ�ിക
ന�കിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ക��ായി�.  ആയതിനാ�  ഈയിന�ി��  െചല�  �ക
27,668/-�പ ഓഡി�ി� നിരാകരി��.

    (iii)  2015  െമയ്,  �� മാസ�ളി� ക�� സ��കലാശാലയി� െഡപ��ി  രജി�ാ�മാരായി
�ാന�യ�ം  ലഭി�  �ീമതി  ഏലി��ി  േജാസഫ്,  �ീ.പി.എം  രേമശ�  എ�ിവ��്  െഡപ��ി
രജി�ാ� ത�ികയി� േകരള സ��ീസ് ച��� ഭാഗം-1 ച�ം-37(എ) അ�ശാസി�ം �കാരമ�ാെത
ശ�ള  നി��യം  നട�ിയ�വഴി  അധികം  ശ�ളം  അ�വദി�ാനിടയായി��്.  െത�ായി  ശ�ളം
നി��യി�തിെ� വിവരം �വെട െകാ���.

(1.) �ീമതി ഏലി��ി േജാസഫ്

െഡപ��ി
രജി�ാ�
ത�ിക

യിേല�്
െ�ാേമാ
ഷനായ
തീ�തി

അസി.
രജി�ാ�
(ഹ.േ�)

ത�ികയി�
04.05.2015
ന് വാ�ി

െ�ാ�ി��
ശ�ളം/
െ�യി�

െ�ാേമാഷ�
െ�യി�

ഉയ��/
െ�ാേമാഷ�
െ�യിലിെല

അ��
േ�ജ്

െഡപ��ി
രജി�ാ�

ത�ികയി�
04.05.15 ന്
നിജെ��
�ാ��
�തിയ
ശ�ളം

04.05.15
ന് സ��
കലാശാല
നിജെ��
�ിയ/

അ�വദി�
ശ�ളം

അ��
ഇ��ിെമ�്

അ�വദി�ാ��
തീ�തി

സ��
കലാശാല
ഇ��ി
െമ��
വദി�

തീ�തി

04.05.15
79,200

(68700-
110400)

77400-1800-
81000-2000-
97000-2200-
108000-2400-

115200

81000 81000 83000

താഴെ�
ത�ികയിെല
ശ�ള മാ�ം

വ��
തീ�തിയായ

01.07.2015 ന്
83000

01.07.16 ന്
85000

01.07.2017 ന്
87000

01.05.2016
�ത�

85000/-
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(2) �ീ.പി.എം.രേമശ�

െഡപ��ി
രജി�ാ�
ത�ിക

യിേല�്
െ�ാേമാ
ഷനായ
തീ�തി

അസി.
രജി�ാ�
(ഹ.േ�)

ത�ികയി�
01.06.2015
ന് വാ�ി

െ�ാ�ി��
ശ�ളം/
െ�യി�

െ�ാേമാഷ�
െ�യി�

ഉയ��/
െ�ാേമാഷ�
െ�യിലിെല

അ��
േ�ജ്

െഡപ��ി
രജി�ാ�

ത�ികയി�
01.06.15 ന്
നിജെ��
�ാ��
�തിയ
ശ�ളം

01.06.15
ന് സ��
കലാശാല
നിജെ��
�ിയ/

അ�വദി�
ശ�ളം

അ��
ഇ��ിെമ�്

അ�വദി
�ാ��
തീ�തി

സ��
കലാശാല

ഇ��ിെമ�
�വദി�
തീ�തി

01.06.15
81000

(68700-
110400)

77400-1800-
81000-2000-
97000-2200-
108000-2400-

115200

83000 83000 85000

താഴെ�
ത�ികയിെല
ശ�ള�ി�
മാ�ം വ�

തീ�തിയായ
01.05.2016
ന് 85000

01.05.17 ന്
87000

01.06.2016
�ത�

87000/-

േമ�  �കാര��  െത�ായ  ശ�ള  നി��യ�ിെ�  അടി�ാന�ി�  �േമാഷ�  തീ�തി  �ത�
2/2017 വെരയായി ��ത ജീവന�ാ��് �വെട േച�� �കാരം അധിക ശ�ളം ന�കിയി��്.

�മ
നം.

ജീവന
�ാരെ�

േപര്

െഡപ��ി
രജി�ാ
റാ��
�ാന
�യ�

തീ�തി

വിരമി
��

തീ�തി
ഇനം

അ�വദി�ാ�� ശ�ളം അ�വദി� ശ�ളം അധികം അ�വദി�ത്

വൗ��
നം.

ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക ശ�ളം ഡി.എ ആെക

1 �ീമതി
ഏലി��ി
േജാസഫ്

4.5.15 31.12.17 ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക
(4.5.15 –
31.5.15)

28
ദിവസം

@
81000
73161

@3%
2195

75356 @
83000
74968

@3%
2249

77217 1807 54 1861 772/
4.7.16

ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക
6/15

81000 2430 83430 83000 2490 85490 2000 60 2060 772/
4.7.16
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ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക
(5/16-
6/16) 2
മാസം

83000x2
166000

14940 180940 85000
x2 =

170000

15300 185300 4000 360 4360 467/
31.5.16

1242/
1.9.16

ആെക 7807 474 8281

2 �ീ.
പി.എം.
രേമശ�

1.6.15 31.7.17 ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക
(6/15)

@
83000

@3%

2490

85490 @
85000

@3%

2550

87550 2000 60 2060 772/
4.7.16

ലീവ്
സറ��

6/15
(ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക)

83000 2490 85490 85000 2550 87550 2000 60 2060 772/
4.7.16

ശ�ള
പരി�
രണ

�ടി�ിക
(7/15-
12/15)
6 മാസം

83000
x6 =

498000

@

(6%)

29880

527880 85000
x6=

510000

@

(6%)

30600

540600 12000 720 12720 772/
4.7.16

1/16-
4/16 (4
മാസം)

(ശ�ളം)

83000
x4=

332000

@

(9%)

29880

361880 85000
x4 =

340000

@

(9%)

30600

370600 8000 720 8720 1242/
1.9.16

6/16
(ശ�ളം)

85000 7650 92650 87000 7830 94830 2000 180 2180 1242/
1.9.16

7/16-
12/16

(6
മാസം)

(ശ�ളം)

85000
x6=

510000

@12%

61200

571200 87000
x6 =

522000

@12%
62640

584640 12000 1440 13440
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1-17 –
2-17

(2
മാസം)

(ശ�ളം)

85000
x2=

170000

@14%
23800

193800 87000
x 2 =

174000

24360 198360 4000 560 4560 2542/
1.2.17,
2838/
4.3.17

ആെക 42000 3740 45740

െമാ�ം 1 + 2 = 54021/-�പ

    േമ�  ജീവന�ാ��്  അധികം  ന�കിയ  54,021  �പ�ം  3/2017  �ത�  ഇ�വെര  അധികം
ന�കിയ �ക തി�െ���ി ആയ�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-1-2  ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ� – സർ�ാർ നിർേ�ശം
പാലി�ാ�തിനാൽ 13,00,000/- �പ തട�െ����.
    ധനകാര�  വ��ിെ�  01.09.2016  െല  സ.ഉ  (അ�ടി)  129/2016  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം
ഗവ.ജീവന�ാ��്  2016-17  വ�ഷം  അ�വദി�ാ��  ഓണം  അഡ�ാ�സ്  15,000/-  �പയാണ്.
��ത ഉ�രവ് 03.09.2016 െല അഡ്-ബി2/577/ജി.ഒ. ഇം�ി/2016 ന�� കീെഴ��ി�െട ക��
സ��കലാശാല�് ബാധകമാ�കയാണ് െച�ത്. എ�ാ� േമ� കാണി� ഗവ�െമ�് ഉ�രവി�
ഇളവ് അ�വദി�െകാ�് 15,000/- �പ� പകരം 20,000/- �പ േതാതി� ജീവന�ാ��് ഓണം
അഡ�ാ�സ് അ�വദി��തിന് ൈവസ് ചാ�സല� അ�മതി ന��ക�ം അഡ്-സി4/11911/2013
തീ�തി:07.09.2016 ഉ�രവ് �കാരം 260 ജീവന�ാ��് 20,000/- �പ േതാതി� 52 ല�ം �പ
ഓണം  അഡ�ാ�സായി  ന��ക�ം  െച�ി��്  (വൗ��-1361/09.09.16)  5  �തിമാസ  �ല�
ഗ��ളായി  ഓണം  അഡ�ാ�സ്  �മീകരി�ണെമ�്  സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി��െവ�ി�ം
അതി�നി�ം  വ�തിചലി�്  10  മാസം  െകാ�്  ����  �മീകരി��തിനാണ്  സ��കലാശാല
ഉ�രവായി��ത്.

    ഗവ�െമ�ിെ� �ാ�്-ഇ�-എ�ഡ് �ാപനമായ സ��കലാശാല ഗവ�െമ�് �ഖ�ാപി� ഓണം
അഡ�ാ�സ്  മാ�േമ  ന�കാ�  എ�്  േകരള  ഗവ�െമ�്  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��്(ബി)
അഡീഷണ�  ചീഫ്  െസ��റി  05.05.2006  െല  10423/B2/2006  ന��  ക�ി�െട  ക��
സ��കലാശാല ഉ�െ�െട�� സ��കലാശാലക��് �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി��്

    ഇത്  കണ�ിെല��ാെത  ��വ�ഷ�ളിെല�േപാെല  2016-17  വ�ഷ�ി�ം
സ��കലാശാലയിെല  ജീവന�ാ��്  ഉയ��  നിര�ി�  ഓണം  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി�  നടപടി
�മവി��മാണ്.  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  OS-37/2016-17/AO2/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്
തട�വാദ  പ�ിക�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  ഓണം  അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി�
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അധികമായി ന�കിയ 13,00,000/- �പ (52,00,000-39,00,000) തട�െ����.

3-1-3  ഡയറ�ർ ഓഫ് സ്�ഡ�്സ് സർ�ീസ് (ഡി.എസ്.എസ്) നിയമന�ി�� അവ��ത
നിലനിൽെ� െപൻഷൻ ഡി.സി.ആർ.ജി എ�ീ ഇന�ളിൽ അ�വദി� �ക 3,21,023/- �പ
ഓഡി�ിൽ തട�െ����.
    ക��  സ��കലാശാലയി�നി�ം  31.05.2014  ന്  വിരമി�  �ീ.വി.എസ്.അനി��മാ�
(ഡി.എസ്.എസ്)-െ�  െപ�ഷ�  ആ��ല���  സ��കലാശാല�െട  Ad.A2/5822/14  തീ�തി:
15.07.2015 ന�� ഉ�രവ് �കാരം െ�ാവിഷണ� ആയി അ�വദി�ക��ായി.

    മ�ാസ്  �ി���  േകാേളജി�  ല�ചറ�  ആയിരിെ�  31.01.2000  �  ആണ്
�ീ.വി.എസ്.അനി��മാ�  െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� ഒ� വ�ഷേ��്  ഡി.എസ്.എസ്.ആയി
ക��  സ��കലാശാലയി�  നിയമിതനാ��ത്.  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  നിയമിതനായ
�ീ.വി.എസ്  അനി��മാറിെന  �ിരമായി  നിയമി��മായി  ബ�െ��്  വിവിധ  അപാക��
2007-08  വ�ഷെ� ഓഡി�്  റിേ�ാ��്  ഖ�ിക 3-5  � ��ി�ാ�ിയി��. ആയത്  പരിഹരി�്
�ട�നടപടിക�െട വിവര�� നാളി�വെരയാ�ം ഈ ഓഫീസി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ടാെത 2004
െല ശ�ള പരി�രണെ� �ട��് സ��ാ� അ�മതിയി�ാെത 20700-26600 െ�യിലി� ശ�ള
നി��യം നട�ിയ�ം 2009 െല ശ�ള പരി�രണെ� �ട��് 40640-57440െ�യിലി� ശ�ളം
നി��യി��ം �മ�കാരമ� (ഈ ഓഫീസിെല 18.12.2015 െല െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.6/268
/2014).  േമ�  അപാക��  നിലനി�െ�  സ��കലാശാല  ടിയാന്  െ�ാവിഷണ�  െപ�ഷ�
അ�വദി�ക�ം 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വിവിധ വൗ��കളിലായി െപ�ഷ� ഇന�ി�
1,43,523/- �പ�ം ഡി.സി.ആ�.ജി ഇന�ി� വൗ�� ന�� 1877 തീ�തി: 19.11.2016 �കാരം
1,77,500/- �പ�ം അ�വദി�് ന�കിയി��്.

    �ീ  വി.എസ്.  അനി��മാറിെ�  (ഡി.എസ്.എസ്)  നിയമന�ിെ�  സ�ഭാവെ��റി�്
അവ��ത  നിലനി���  കാര�ം  താ��ാലിക  െപ�ഷ�  അ�വദി�െകാ��  ഉ�രവി�
സ��കലാശാല  തെ�  വ��മാ�ിയി��്.  ഇ�  സംബ�ി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�ം  ന�കിയ
2/16.09.2017  ന��  തട�വാദ  പ�ിക�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  െപ�ഷ�,
ഡി.സി.ആ�.ജി  എ�ീ ഇന�ളി� 2016-17  വ�ഷം അ�വദി� �ക 3,21,023/-  �പ ഓഡി�ി�
തട�െ����.

3-1-4  ജീവന�ാർ�് എൽ.ടി.സി അ�വദി�ത് -െചലവ് �ക ₹78705/- തട�െ����.
    ക�� സ��കലാശാല�െട 04.09.2014 െല Ad.A1/5018/LTC/2014 ന�� ഉ�രവ് �കാരം
�ീ.�ദീ��മാ�  പി.പി,  െസ��  ഓഫീസ�  (പരീ�ാ  വിഭാഗം),  �ീ  പ�മ�മാ�  ഉ�ാല��
(അസി.രജി�ാ�,  പരീ�ാവിഭാഗം)  എ�ീ  ജീവന�ാ��്  എ�.ടി.സി  �ീം  �കാരം  ����
അ�വദി�ക�ം ആയത് താെഴ പറ�ം �കാരം �മീകരി�ക�ം െച�ി��്.
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ജീവന�ാരെ�
േപര്

അ�വദി�
����

അംഗീകരി�
െചലവ്

തിരി�ട�
�ക

����
�മീകരി�

ഉ�രവ് നം./
തീ�തി

വൗ��
ന��

�ീ.പ�മ�മാ�
ഉ�ാല��

അസി.രജി�ാ�
(പരീ�ാ വിഭാഗം)

54000 41351 12649
Ad.B1/12866/
LTC/2014(i)

10.05.2016

447/
30.05.16

�ീ.�ദീ��മാ�
പി.പി, െസ��

ഓഫീസ�
(പരീ�ാ വിഭാഗം)

54000 37354 16646
Ad.B1/12866/
LTC/ 2014(ii)

10.05.2016

500/
30.05.16

ആെക 78,705

    ഒ�പതാം  ശ�ള  പരി�രണ  ക�ീഷ�  �പാ�ശക�  സ��കലാശാല  ജീവന�ാ��്
ബാധകമാ�ിെ�ാ�� ജി.ഒ(പി)നം.86/2011/ഫി� തീ�തി: 26.02.2011 ന�� ഉ�രവി� ലീവ്
�ാവ�  ക�സഷ�  സംബ�ി�  ഉ�ര�ക�  പി�ീട്  �േത�കം  �റെ��വി�ം  എ�ാണ്
�തിപാദി�ി��ത്.  ഒ�പതാം  ശ�ള  പരി�രണ�ിന്  �ട��യായി  സം�ാന  സ��ാ�
ജീവന�ാ��്  എ�.ടി.സി  അ�വദി��തി��  മാ��നി�േ�ശ��  വ��മാ�ിെ�ാ�്
02.01.2013  െല ജി.ഒ(പി)നം.5/2013/ഫി� �കാരം  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ി��്.  ��ത ഉ�രവ്
ബാധകമാ�െ�� ജീവന�ാ�െട വിഭാഗ�ി� സ��കലാശാല ജീവന�ാെര ഉ�െ���ിയി�ി�.
എ�.ടി.സി ആ��ല�ം സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് ബാധകമാ���മായി ബ�െ�� ക�ിന്
എ�.ടി.സി ആ��ല�ം സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് ബാധകമാ�ാനാകി� എ�ാണ് 25.04.2016
െല  B4/714/2014/H.Edn  ന��  ക�്  �കാരം  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ(ബി)  വ��്  െസ��റി
സ��കലാശാലകെള അറിയി�ി��ത്.  േമ� വിഷയം �ന�രിേശാധി�ണെമ�ാവശ�െ��്  ക��
സ��കലാശാല  രജി�ാ�  അയ�  09.06.2016  െല  Ad.A1/5018/LTC/2014  ന��  ക�ി��
മ�പടിയി� എ�.ടി.സി ആ��ല�ം സ��കലാശാല ജീവന�ാ��് ബാധകമാ�ാ� കഴിയി� എ�്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ (ബി) വ��് �ി�സി�� െസ��റി 03.10.2016 െല B4/714/2014/H.Edn ക�്
�കാരം ആവ��ി�് വ��മാ�ിയി��്. ജീവന�ാ��് എ�.ടി.സി അ�വദി��മായി ബ�െ��്
ന�കിയ  26.08.2017  െല  AE-4/2016-17/U5/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം
19.09.2017  െല  OS-3/2016-17/U5/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  തട�വാദ  പ�ിക�ം
സ��കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    േമ�  സാഹചര��ി�  സ��ാ�  ഉ�രവിെ�  പി�ബലമി�ാെത  ജീവന�ാ��്  അ�വദി�
എ�.ടി.സി �ക ₹78705/- ഓഡി�ി� തട�െ����. ജീവന�ാ��് അന�ഹമായ ആ��ല���
അ�വദി�� നടപടിക� ക�ശനമായി ഒഴിവാേ��താണ്.
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3-1-5  അനധ�ാപക ത�ിക – സർ�ാർ അ�മതിയിൽ കവി�� നിയമനം - അംഗീകാരം
വാേ��താണ്.
    2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ക��  സ��കലാശാലയി�  അനധ�ാപക
ത�ികകളി� േജാലിെച�� ജീവന�ാ�െട വിവരം  ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ��െകാ�്  ന�കിയ
ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (AE-11/2016-17/U2/KSA/KNU തീ�തി:08.09.2017) ന് 15.06.2017,
10.10.2017,  07.11.2017  എ�ീ തീ�തികളി� സ��കലാശാല ന�കിയ മ�പടി  �കാരം  താെഴ
പറ��  ത�ികകളി�  സ��ാ�  അ�വദി�ി��തിേന�ാ�  150  ജീവന�ാെര  അധികമായി
നിയമി�ി��തായി അറിയി�ി��്.

�മ
നം. ത�ിക സ��ാ� അ�വദി�

ത�ികക�െട എ�ം

2016-17 വ�ഷം
േജാലിെച��വ�െട എ�ം അധികം

�ിരം താ��ാലികം ആെക

1 അസി��് 187 174 52 226 39

2 െ�ാഫഷണ�
അസി��് 7 7 1 8 1

3 ൈല�റി
അസി��് 4 4 1 5 1

4 ഡാ� എ��ി
അസി��് 1 1 9 10 9

5 ഇല�ീഷ�� 1 - 4 4 3

6 എ�.വി ൈ�വ� 4 1 4 5 1

7 ലാബ് അസി��് - - 4 4 4

8 െസക�രി�ി ഗാ�ഡ് 2 - 23 23 21

9
ഓഫീസ്

അ��ഡ�്/
വാ�്മാ�

31 25 21 46 15

10 പാ��് ൈടം
സ�ീ�� - - 52 52 52

11 അസി.ക����
േ�ാ�ാമ� - - 4 4 4

ആെക 237 212 175 387 150

    സ��ാ�  അ�വദി�ി��  ത�ികയി�  കവി�  നിയമന�ിന്  സ��ാരി�നി�്  അംഗീകാരം
വാേ��താണ്.
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3-1-6  അധ�ാപക ത�ിക – സർ�ാർ അ�മതിയിൽ കവി�� നിയമനം
    ക�� സ��കലാശാലയി� വിവിധ വ��കളിലായി അധ�ാപക ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�െട
എ�ം  സംബ�ി�  വിവരം  ലഭ�മാ��തിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്
(AE-12/2016-17/U2/KSA/KNU, തീ�തി: 08.09.2017) മ�പടിയായി അ�ാദ് ബി.3/15313/Report
തീ�തി:23.09.2017 ന�� ക�് �കാരം താെഴ പറ�� വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി��്.

�മ
നം. ത�ിക

സ��ാ�
അ�വദി�

ത�ികക�െട
എ�ം

ഓേരാ ത�ികയി�ം 2016-17 � േജാലി
െച��വ�െട എ�ം

ആെക അധികം
�ിര

അധ�ാപക�
കരാ�

നിയമനം
ഗ�് ല�ചറ�

(മണി��
അടി�ാന�ി�)

1 െ�ാഫസ� 5 11 - - 11 6

2 അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ� 30 11 - - 11

3 അസി��്
െ�ാഫസ� 60 36 127 11 174 114

4
ഫിസി��

എഡ�േ�ഷ�
ഡയറ��

1 1 - - 1

ആെക 96 59 127 11 197 120

    േമ� പറ� പ�ിക �കാരം സ��ാ� അ�വദി� 30 അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ� ത�ികയി�
11  േപ�  മാ��ം  60  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  36  േപ�  മാ��മാണ്
സ��കലാശാലയിെല �ിരം അധ�ാപക�.

    സ��കലാശാലയിെല  അധ�ാപക  ത�ികക�  സംബ�ി�  വ��്  തിരി��  വിവരം
ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (AE-28/2016-17/U2/
KSA/KNU,  തീ�തി:  06.10.2017)  രജി�ാ�  01.11.2017  ന്  ന�കിയ  മ�പടി  �കാരം  �ഡ്
സയ�സ്,  ഹി�ി,  മാസ്  ക��ണിേ�ഷ�  &  േജ�ണലിസം  എ�ീ  പഠന  വ��കളി�  �ിര
അധ�ാപക�  ആ�മി�.  ബിേഹവിയറ�  സയ�സ്,  അൈ�ഡ്  �േവാളജി  വ��്,
എ�വേയാ�െമ�� സയ�സ്,  �ാ�ി�ി�്,  മാ�മാ�ി�� സയ�സ് എ�ീ പഠന വ��കളി�
ഓേരാ �ിരം അധ�ാപക� മാ�മാ��ത്.

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

56 of 131 Thursday 28 December 2017 12:15 PM



    സ��കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ  വിവര��  �കാരം  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  60
ത�ികയാണ്  സ��ാ�  അ�വദി�ി��ത്.  എ�ാ�  36  �ിര  അധ�ാപക�ം  കരാ�
അടി�ാന�ി� നിയമ�െ�� 127 േപ�ം, 11 ഗ�് ല�ചറ�മാ�ം ഉ�െ�െട 174 അധ�ാപക�
അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�  േജാലി  െച���്.  അസി��്  െ�ാഫസ�  ത�ികയി�
സ��ാ� അ�വദി�തിേന�ാ� 114 േപ� അധികമായി േജാലിെച���്. ഇ� സംബ�ി�് ഈ
ഓഫീസി�നി�്  ന�കിയ  OS-17/2016-17/U2/KSA/KNU  ന��  തട�വാദ  പ�ിക�്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സ��ാ�  അ�വദി�തിേന�ാ�  ��ത�  േപെര  അധ�ാപക  ത�ികകളി�
നിയമി�തിന് സ��ാരിെ� അംഗീകാരം വാേ��താണ്.

3-1-7  സർ�കലാശാല ജീവന�ാരിൽനി�് എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് വരിസംഖ�
ഈടാ�ിയി�ി�
    ക��  സ��കലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�മായി  ബ�െ��്  സ��കലാശാല
ജീവന�ാ�െട  ശ�ള  ബി�ക�  പരിേശാധി�തി�  താെഴ  പറ��വ�െട  ശ�ള�ി�നി�ം
എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് വരിസംഖ� ഈടാ�ി അട�തായി കാ��ി�.

എസ്.എ�.ഐ  വരിസംഖ�  ഈടാ�ാ�  ജീവന�ാ�െട
വിവര��
�മ നം. ജീവന�ാരെ� േപര് ത�ിക

1 അ�� ബി. അസി.െ�ാഫസ�
2 �രജ് എം. ബഷീ� അസി.െ�ാഫസ�
3 ൈഷലജ പി അസി.െ�ാഫസ�
4 വിമല ��യ�് വള�ി� ഒ.എ
5 നിഷ �മാരി ടി.പി എ.എസ്.ഒ
6 �ഭാകര� വയവീ�ി� എ.എസ്.ഒ
7 നഹാസ് എ എസ്.ഒ
8 �തി െക.പി. അസി��്

ജി.ഐ.എസ്  വരിസംഖ�  ഈടാ�ാ�  ജീവന�ാ�െട
വിവര��
�മ നം. ജീവന�ാരെ� േപര് ത�ിക

1 നിഷ �മാരി ടി.പി എ.എസ്.ഒ
2 നഹാസ് എ എസ്.ഒ
3 �പ ��മാര� എസ്.ഒ
4 രാജ� ��ാ�ിേയാട� ഒ.എ
5 �തി െക.പി അസി��്

    സ��ാ� സ��ീസി� �േവശി��വ� സ��ീസി� �േവശി�് ഒ� മാസ�ിനകം സം�ാന
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ഇ��റ�സ്  വ��ിെ�  എസ്.എ�.ഐ  അംഗത�െമ��ണെമ�്  ധന(എ�ാ.  ബി)  വ��ിെ�
16.12.2008  െല  ജി.ഒ(പി)556/2008  ന��  ഉ�രവി�ം  ഒ�  വ�ഷ�ിനകം  ജി.ഐ.എസി�
അംഗത�െമ��ണെമ�്  19.02.2010  െല  ജി.ഒ(പി)78/2010/ഫി�  ന��  ഉ�രവി�ം
വ��മാ���്.  12.01.2004  െല  സ��ാ�  ഉ�രവ്  നം.ജി.ഒ(പി)25/2004/ഫി�  �കാരം
എസ്.എ�.ഐ �ം 12.01.2004 െല ജി.ഒ(പി)നം.26/2004/ഫി� ഉ�രവ്  �കാരം ജി.ഐ.എ�ം
സ��കലാശാല  ജീവന�ാ���ടി  ബാധകമാ�ിയി��്.  േമ�  പറ�  സ��ാ�  ഉ�രവ്
ബാധകമായ  ജീവന�ാെര  ജി.ഐ.എസ്/എസ്.എ�.ഐ  വരി�ാരാ��തി��  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇവരി�നി�ം  സ��ാ�  കാലാകാല�ളി�  നി��ഷി��  നിര�ി�
എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് വിഹിതം ഈടാേ��താണ്.

3-1-8  01.04.2013 �തൽ സർ�കലാശാല സർ�ീസിൽ റ�ലർ ത�ികയിൽ �േവശി�
ജീവന�ാരിൽനി�ം പ�ാളി� െപൻഷൻ ഈടാ�ിയി�ി�
    ജി.ഒ(പി)135/2014/ഫി�  തീ�തി:  08.04.2014  �കാരം  01.04.2013  �ത�  സ��കലാശാല
സ��ീസി� റ�ല� ത�ികയി� �േവശി�� ജീവന�ാ��് പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി (NPS)
നട�ിലാ�ിയി��്. ആയതി� േശഷം സ��കലാശാലയി� വിവിധ തീ�തികളിലായി േജാലിയി�
�േവശി�  താെഴ  പറ��  ജീവന�ാരി�നി�ം  പ�ാളി�  െപ�ഷ�(NPS)  വിഹിതം
ഇ�വെരയാ�ം  ഈടാ�ിയി�ിെ��്  ബ�െ��  ഫയ�ം  2016-17  വ�ഷെ�  ശ�ള  ബി�ം
പരിേശാധി�തി� കാ�ക��ായി. വിശദ വിവരം �വെട.

�മ
നം. ജീവന�ാരെ� േപര്/ ത�ിക

േജാലിയി�
�േവശി�
തീ�തി

നിയമന ഉ�രവ്

1 അഷറഫ് െപ���ി, അസി��് 21.10.16
Ad.A1/15522/2016

തീ�തി:02.11.2016 �കാരം
2 െസനി�് ബി, അസി��് 15.10.16 -ടി-

3 കവിത ബാല���,
അസി.െ�ാഫസ�, നിയമ വ��് 22.08.15

4 �സ��മാരി ഇ.എസ്
അസി.െ�ാഫസ�, നിയമ വ��് 08.08.16

5 അനില എ.െക, അസി��് 02/2017
6 അ�ത എസ്., അസി��് 02/2017

7 അ� അഗ�ി�, അസി.െ�ാഫസ�,
മാേന�െമ�് �ഡീസ് 02/2017

    സ��കലാശാല അധ�ാപക ജീവന�ാ�െട 2016-17 വ�ഷെ� ശ�ള ബി�് പരിേശാധി�തി�
താെഴ പറ��വരി�നി�ം NPS വിഹിതം ഈടാ�ിയതായി കാ��ി�. ഇവ� NPS പരിധിയി�
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വ�� ജീവന�ാരാേണാ എ�് ആരാ�െകാ�ം NPS ഈടാ��െ��ി� ആയതിെ� വിവരം
ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��െകാ�ം  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  ന�കിെയ�ി�ം  ഔേദ�ാഗിക  വിവര��
െസ�നി� ലഭ�മ� എ�ാണ് അറിയി�ി��ത്. വിശദ വിവര�� �വെട െകാ���.

�മ നം. ജീവന�ാരെ� േപര്/ ത�ിക/ വ��്
1 �ീ. േജാബി െക.േജാസ്, അസി.െ�ാഫസ�, �ാ�ി�ി�്
2 േഡാ. െക.പി.സേ�ാഷ്, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�, ഫിസി�് ഡി�ാ��്െമ�്
3 �ീമതി മ�ള െപായി�, അസി.െ�ാഫസ�, ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്
4 �ീ. നിസാ��ീ� െക.എം., അസി.െ�ാഫസ�, ഫിസി�് ഡി�ാ��്െമ�്
5 േഡാ.ടി.വി.രാമ���, അസി.െ�ാഫസ�, മാ�മാ�ി�് ഡി�ാ��്െമ�്
6 �ീ. ഹരീ�� പി, അസി.െ�ാഫസ�, ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളജി
7 �ീമതി രമ� എ.വി, അസി.െ�ാഫസ�, ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ്
8 �ീമതി റ�ീന എം., അസി.െ�ാഫസ�, ഇം�ീഷ് പഠന വ��്

    േമ�  ജീവന�ാ�  NPS  പരിധിയി�  വ��േ�ാ  എ�്  പരിേശാധിേ���ം
ബാധകമായവരി�നി�ം NPS വിഹിതം ഈടാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ���മാണ്.

    സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി�മായി ബ�െ�� ഫയ� (ഫയ�
നം. ഫി�/സാലറി െസ�/എ�.പി.എസ്/2016) പരിേശാധി�� �കാരം 8/2017 െല േനാ�് ഫയലി�
2014  �ത�  േജാലിയി�  �േവശി�  താെഴ  പറ��വരി�നി�ം  NPS  ഇന�ി�  ഇ�വെര
ഈടാ�ിയ �ക�െട വിവര��ം ഇവ��് ഇ�വെരയാ�ം PRAN ലഭ�മാ�ാ�ത് സംബ�ി�ം
പരാമ�ശി�ി��്.  നിലവി� ഇവ��്  PRAN ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം PRAN ലഭ�മാകാ�വരി�
നി�ം ഈടാ�� NPS വിഹിതം നിലവി� ഏത് അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി� വ��ത് എ�ം
വ��മ�.

�മ
നം.

ജീവന�ാരെ� േപര്/
ത�ിക

േജാലിയി�
�േവശി�

മാസം

ഇ�വെര ഈടാ�ിയ
െപ�ഷ�

േകാ��ിബ�ഷ�
1 �ീ. അനീഷ് �മാ� െക.ടി, അസി.െ�ാഫസ� 12/2015 86601
2 �ീമതി സൗമ� എ�, അസി.െ�ാഫസ� 3/2016 75311

3 �ീ. �രജ് എം.ബഷീ�, അസി.െ�ാഫസ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി വ��് 12/2015 83397

4 �ീമതി സീത കേ�ാ�്, അസി.െ�ാഫസ�
ൈ�ബ� േസാേഷ�ാളി വ��് 12/2015 90263

5 �ീ. അ�� ബി, അസി.െ�ാഫസ�
�� ഓഫ് െഹ��് സയ�സ് 12/2015 88432

6 േജ�ാ� േജാസ്, അസി��് 12/2015 92392

    േമ� പറ� ജീവന�ാ��് PRAN ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-1-9  ൈവസ് ചാൻസല�െട നിയമനം: െഡപ�േ�ഷനായി കണ�ാ�ിയ കാലയളവിെല ശ�ളം
�മീകരി�തിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�
    കാ��ാട്  െന��  ആ��സ്  &  സയ�സ്  േകാേളജ്  �ി�സി�ലായിരിെ�  ക��
സ��കലാശാല�െട  ൈവ�ചാ�സലറായി  15.04.2013�ത�  നിയമി�െ��
േഡാ.എം.െക.അ��ഖാദ�െട ശ�ള�ം ആ��ല��ം ബ�:ഗവ���െട െസ��റി�െട 11.11.2014
െല ജി.എസ്.5/1905/2012 ന�� ക�് �കാരം �തിമാസം 75,000/- �പ ശ�ള�ം 5000/- �പ
�െപഷ� േപ�ം ആയി നി�യി�ി��്.  നിലവി� സ��ീസ് െപ�ഷനേറാ,  ൈവസ് ചാ�സല�
ത�ികയിലിരിെ�  മാ�വ��ി�നി�ം  െപ�ഷ�  പ�കേയാ  െച�കയാെണ�ി�  െക.എസ്.ആ�
ഭാഗം-III  ച�ം-100  �കാരം  േബസിക്  െപ�ഷ�  �റവ്  െച�്  ശ�ളം
�ന�നി��യിേ��താെണ�ം  ��ത  ക�ി�  നി��ഷി�ി��്.  േഡാ.എം.െക.അ��ഖാദ�,
ൈവ�ചാ�സല�െട  09.12.2014  െല  അേപ��െട  അടി�ാന�ി�  15.04.2013  �ത�
അേ�ഹ�ിെ� േകാേളജ് അധ�ാപന ത�ികയിെല വിരമി�� തീ�തിയായ 31.05.2014 വെര��
കാലയളവ്  െഡപ�േ�ഷനായി  പരിഗണി�െകാ�്  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ(ബി)  വ��ിെ� 21.03.2015
െല  ജി.ഒ(ആ�.ടി)558/2015  ന��  �കാരം  ഉ�രവായി��്.  അത�സരി�്  31.05.2014  ന്
കാ��ാട് െന�� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് �ി�സി�� ത�ികയി� സ��ീസി�നി�്
വിരമി�്  01.06.2014  �ത�  െപ�ഷ�  ൈക��ിവ�ി��െവ�ി�ം  സ��കലാശാലയി�നി�ം
ൈക��ിയ ശ�ള�ി�നി�ം െപ�ഷ� �ക �റവ് െച�ി��ി�. 01.06.2014 �ത� 31.01.2016
വെര�� കാലയളവി� അധികം ൈക��ിയ ഇന�ി� ₹10,68,335/- 2/16 �ത� 3/17 വെര��
ശ�ള  ബി�കളി�നി�ം  �റവ്  െച�ി��്.  എ�ാ�  അ�വദി�െ��  �ാമബ�  നിര�ില�
അധികം ന�കിയ �ക കണ�ാ�ിയി��ത്.  ൈവ�ചാ�സ�െട 01.07.2014 �ത� 31.01.2016
വെര��  കാലയളവിെല  �ാമബ�  �ടി�ിക  സ��കലാശാലയി�നി�ം  അ�വദി�തിെ�
വിവര��  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  അധികം  ന�കിയ  �ക  കണ�ാ�ി  ഈടാ�ിയതി�  �റവ്
വ�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാനായി�ി�. 7/14 �ത� 1/16 വെര�� കാലയളവിെല �ാമബ�
�ടി�ിക അ�വദി�ി�െ��ി� അധികം ന�കിയ �ക കണ�ാ�ി ഈടാേ��താണ്.

    ൈവ�ചാ�സല�െട  ശ�ള�ം  ആ��ല���ം  നി��യി�െകാ��  ബ�:  ഗവ���െട
െസ��റി�െട 11.11.2014 െല ജി.എസ്.5/1905/2012 ന�� ക�ിെല ഖ�ിക-7 �കാരം ��ത
നിയമനം  െഡപ�േ�ഷനിലാെണ�ി�  െഡപ�േ�ഷന്  ബാധകമായ  നിബ�നക�ം
വ�വ�ക�മായിരി�ം  ബാധകമാ�കെയ�്  വ��മാ�ിയി��്.  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�
21.03.2015  െല  ഉ�ര�  �കാരം  േഡാ.എം.െക.അ��ഖാദ�,  ൈവ�ചാ�സല�െട  15.04.2013
�ത�  31.05.2014  വെര��  കാലയളവ്  െഡപ�േ�ഷനായി  പരിഗണി�്  ഉ�രവായതിെ�
അടി�ാന�ി� ��ത കാലയളവിെല ശ�ള�ം  ആ��ല���ം  െഡപ�േ�ഷ� നിയമന�ിന്
ബാധകമായ  നിബ�നക��ം  വ�വ�ക��ം  അ��തമായി  �മീകരി�തിെ�  വിവര��
ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�ക��്  അ��തമായി  ശ�ളം
�മീകരി�തിെ��ം  അ�ഹമായതിലധികം  �ക  ന�കിയി�െ��ി�  ��ത  �ക
തിരി�പിടി�തിെ��ം വിവര�� ലഭ�മാേ��താണ്.
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3-1-10  െ�ാ ൈവസ്ചാൻസല�െട ശ�ളം നിർ�യി�തിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. െ�ാ
ൈവസ്ചാൻസലർ�് നൽകിവ�� ശ�ള�ിെ��ം അലവൻസിെ��ം ആധികാരികത
പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
    1996  െല ക�ൂ� സ��കലാശാല നിയമം  -  വ��്13(5),  ക�� സ��കലാശാല�െട ഫ�്
�ാ���ിെല(1998)  ചാ���-II  -  �ാ���്  -13(1)  എ�ിവ  �കാരം  െ�ാ.ൈവസ്  ചാ�സല�െട
ശ�ള�ം  മ�്  േസവന  വ�വ�ക�ം  ചാ�സല�  നി��യി�ന���ത�സരി�ായിരി�ണെമ�്
വ�വ�െച�ി��്.  ഇത�സരി�്  െ�ാ.ൈവസ് ചാ�സല�െട ശ�ള�ം മ�്  േസവന വ�വ�ക�ം
ബ�.ചാ�സല�  നി��യി�തിെ�  വിവര��  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�െ��  ന�കിയ
19.09.2017 െല AE-18/2016-17/AO2/KSA/KNU ന�� ഓഡി�് എ�ക�യറി�ം 30.10.2017 െല
OS-40/2016-17/AO2/KSA/KNU  ന��  തട�വാദ  പ�ിക�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ആയതിനാ�  െ�ാ.ൈവസ്  ചാ�സല��്  ഓഡി�്  കാലയളവി�  ന�കിയ  ശ�ള�ിെ��ം
അലവ��ക�െട�ം �ത�ത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

3-1-11  രജി�ാർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, പരീ�ാ കൺേ�ാളർ എ�ിവ�െട �തിഫലം
നി�യി�ത് സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. �തിഫലം നൽകിവ��തിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
    ക�� സ��കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���ിെല(1998) ചാ���-II - �ാ���് 21, 35, 46 എ�ിവ
�കാരം യഥാ�മം രജി�ാ�, പരീ�ാ ക�േ�ാള�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� എ�ിവ�െട �തിഫലം
(emoluments)  സ��കലാശാല  സി�ിേ��്  നി�യി��താെണ�്  വ��മാ�ിയി��്.
ഇത�സരി�് േമ� പറ� �ാ���റി ഓഫീസ�മാ�െട �തിഫലം സി�ിേ��് നി��യി�തിെ�
വിവര��  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�െ��്  ന�കിയ  19.09.2017  െല  AE-19/2016-17/
AO2/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�ം  30.10.2017  െല  OS-39/2016-17/AO2/
KSA/KNU  ന��  തട�വാദ  പ�ിക�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  ഓഡി�്
കാലയളവി�  രജി�ാ�,  പരീ�ാ  ക�േ�ാള�,  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�  എ�ിവ��്  ന�കിയ
�തിഫല�ിെ� �ത�ത ഓഡി�ി� പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

3-1-12  ൈഹെടൻഷൻ ഉപേഭാ�ാെവ� നിലയിൽ ൈവദ�തി വിതരണ േക��ിൽ
ആവശ�മായ �മീകരണ�ൾ നട�ിയി�. - ൈവദ�തി ചാർ�ിെനാ�ം പവർഫാ�ർ
െപനാൽ�ിയായി ഒ��ിയ ₹31,295/- നിരാകരി��.
    ക�� സ��കലാശാല�െട വിവിധ ക�ാ��കളിെല ൈവദ�തി ചാ��് ഒ��ിയത് സംബ�ി�
േരഖക�  പരിേശാധി�തി�നി�ം  ൈവദ�തി  ചാ��ിേനാെടാ�ം  പവ�  ഫാ��  െപനാ��ി  �ടി
ഒ��ിയതായി  കാ��.  ൈഹ  െട�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ��  അവ�  ഉപേയാഗി��  േമാേ�ാ�/
�ാ�േ�ാ�മ� േറ�ി�ിന് ആ�പാതികമായി ൈവദ�തി വിതരണ ശ�ംഖലയി� ക�ാസി�� സ�ക��്
(KVAR Rating) ഘടി�ി�് പവ� ഫാ�� 0.90 ആേയാ അതിന് �കളിലാേയാ നിലനി��ണെമ�്
േകരള ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� നി��ഷി�ി��്. അ�ാ� പ�ം 0.90 ന് താെഴ�� ഓേരാ
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0.01 �ണി�ി�ം ആെക എന�ജി �ക�െട 1% പവ� ഫാ�� െപനാ��ി ഒ��ണെമ�ം ��ത
നിബ�നകളി�  വ��മാ���്.  ക��  സ��കലാശാല  2016-17  വ�ഷ�ി�  േമ�  പറ�
പവ� ഫാ�� െപനാ��ി ഒ��ിയത് സംബ�ി� വിവര�� �വെട െകാ���.

�മ
നം.

വൗ��
നം./

തീ�തി
ഫയ� നം./

തീ�തി
കണ��

വിവരം
ൈവദ�തി

ചാ�ജ്
പി.എഫ്

െപനാ��ി
�ക

െച�്
നം./

തീ�തി
റിമാ��്

1 31/
12.04.16

Ad.C3/12/
2016(1)

Dt. 08.04.16
LCN

28/5413 1,65,743 4,323.47 408819/
12.04.16

2 312/
12.05.16

Ad.C3/ 12/
2016(4)

Dt. 11.05.16
LCN

28/5413 1,67,526 7,479.15 471056/
12.05.16

3 541/
10.06.16

Ad.C3/12/
2016(4)

Dt. 09.06.16
LCN

28/5413 1,54,396 2,969.73 518506/
10.06.16

4 871/
15.07.16

Ad.C3/12/
2016(1)

Dt. 13.07.16
LCN

28/5413 1,34,741 2,061.73 518872/
15.07.16

5 1592/
20.10.16

Ad.C3/12/2016
Dt. 18.10.16

LCN
31/5311 47,328 7,723.59 581761/

20.10.16

6 1845/
16.11.16

Ad.C3/12/
2016(2)

Dt. 14.11.16
LCN

31/5311 47,082 5,374.69 582173/
16.11.16

7 1846/
16.11.16

Ad.C3/12/
2016(1)

Dt. 14.11.16
LCN

28/5413 1,44,438.97 915.17 582174/
16.11.16

8 2150/
16.12.16

Ad.C3/12/
2016(1)

Dt. 14.12.16
LCN

31/5311 41,039.00 447.70 618957/
16.12.16

31,295.23

    പവ� ഫാ�� ഉയ�� നിര�ി� (0.90 � �കളി�) �മീകരി�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം നിയ�ണ
വിേധയമാ�ാ�  നടപടി  സ�ീകരി�ാ�ത്  അമിത  ൈവദ�ത  ഉപേഭാഗ�ി�ം  െചലവിെ�
വ��നവി�ം  കാരണമായി��്.  പവ� ഫാ�� 0.90  ന്  �കളി� നി��ിയാ� സ��കലാശാല�്
നി�ിത നിര�ി� (0.9 ന്  �കളി�� ഓേരാ 0.01 �ണി�ി�ം ആെക എന�ജി �ക�െട 0.25%
വ�� �ക) ഇ�െസ�ീവ്  ലഭി�മായി��. എ�ാ� ഇത് 0.90 � താെഴയായി വ���ലം പല
മാസ�ളി�ം  ഗണ�മായ  �ക  പിഴ  (പവ�  ഫാ��  െപനാ��ി)  ഒ��ി  സ��കലാശാല  ഫ�ിന്
ന���ായ സാഹചര�മാ��ായി��ത്. സ��കലാശാല അധി�ത�െട അ���ലം ₹31,295 െ�
അധിക െചലവ് വരാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാ� ആവശ�െ��െകാ�് ന�കിയ 22.09.2017
തീ�തിയിെല AE21/2016-17/U3/KSA/KNU ന�� ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം 06.10.2017 െല
OS-9/2016-17/U3/KSA/KNU ന�� തട�വാദ പ�ിക�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
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    േമ� പറ� സാഹചര��ി� അധികം െചലവഴി� ₹31,295/- ഓഡി�ി� നിരാകരി��.

3-1-13  ക�ർ സർ�കലാശാല ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് - ബി.എഡ് േകാ�ിന് NCTE
അംഗീകാര�ിനായി ഫീെസാ��ിയതിെല അപാക�ൾ - 2,30,000/- �പ ഓഡി�ിൽ
തട�െ����. 25,000/- �പ നിരാകരി��.
(വൗ�� നം.249/06.05.2016, 2942/16.03.2017)    
    ക��  സ��കലാശാല�്  കീഴി�  ധ��ശാല,  കാസ�േഗാഡ്,  മാന�വാടി  എ�ീ
ക�ാ��കളിലായി  �വ��ി��  ടീ��  എഡ�േ�ഷ�  െസ��കളി�  നട�ിവ��  ബി.എഡ്
േകാ�ിന്  നാഷണ� കൗ�സി� ഓഫ്  ടീ��  എഡ�േ�ഷെ� അംഗീകാരം  ലഭ�മാ��തിനായി
05.05.2016  െല  Acad.A1/5586/Tech.Edn  NCTE-Recog/2016  ന��  സ��കലാശാല  ഉ�ര�
�കാരം അേപ�ാ ഫീസ്, രജിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളിലായി യഥാ�മം 1000/-, 40,000/-
�പ  വീതം  NCTE  െമ��  െസ��റി�െട  േപരി�  ഡിമാ�്  �ാ�്  എ���തിനായി  വൗ��
നം.249/06.05.16 �കാരം 1,23,000/- �പ സ��കലാശാല ഫ�ി�നി�ം െചലവഴി�ി��.

    NCTE Rules 1999 െല ��-9 �കാര�� ഫീസ് ഒ��ാ�തിനാ�ം ഓ�ൈലനായി സമ��ി�
അേപ��െട�ം  അ�ബ�  േരഖക�െട�ം  �ി�്  ഔ�്  സമ��ി�ാ�തിനാ�ം  സ��കലാശാല
ഡി�ാ��െമ�കളി�  നട�ിവ��  ബി.എഡ്  േകാ�ിന്  NCTE  �െട  അംഗീകാര�ിനാ��
അേപ�  േസാപാധികം  നിരസി�തായി  നാഷണ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ടീ��  എഡ�േ�ഷെ�
29.09.2016  െല  F.No.NCTE/SRC/SRCAPP201630077/{Course_Code}/KE/2017-18/1  ന��
ഉ�ര� �കാരം അറിയി�ി��.

    �ട��്  NCTE  ക��  സ��കലാശാല  രജി�ാ��്  അയ�  28.11.2016  തീ�തിയിെല
FNO/NCTE/APSO 2523/B.Ed/KL/2016-17/89977 ന�� ക�് �കാരം ക�� സ��കലാശാല,
ധ��ശാല ബി.എഡ് െസ�� സമ��ി� 40,000/- �പ (DD No. 067420 dt. 07.05.2016), 1000/-
�പ  (DD  No.  067419  dt.07.05.16)  �െട  ഡിമാ�്  �ാ�ക�  റീവാലിേഡ�്  െച��തിനായി
തിരി�യ�ക�ം NCTE 2014 റ�േലഷ�സ് �കാരം രജിേ�ഷ�/ െ�ാസസിങ് ഫീസ് 1,50,000/-
�പയായതിനാ� ബാല�സ് �കയായ ₹1,10,000/- ഒ��ണെമ�് ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��.

NCTE  �െട  അംഗീകാര�ിനായി  1,50,000/-  �പ  രജിേ�ഷ�/  െ�ാസസിംഗ്  ഫീസായി
ഒ��ണെമ�തിനാ�,  ക��  സ��കലാശാല�െട  ധ��ശാല  ടീ��  എഡ�േ�ഷ�  െസ��
നട�ിവ�� ബി.എഡ് േകാ�ിന് NCTE �െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിനായി 1,50,000/- �പ
രജിേ�ഷ� ഫീസാ�ം (േനരെ� ഒ��ിയ 40,000/- �പ + 1,10,000 ഉ�െ�െട�� �ക – DD
No. 67905 Dt.17.03.17) 25,000/- �പ അ�ീ� ഫീസാ�ം (DD No. 67903 Dt.17.03.2017) ക��
സ��കലാശാല�െട 21.02.2017 െല Acad.A1/5586/Tech.Edn.NCTE-Recog/2016 ന�� ഉ�ര�
�കാരം ഒ��ക�ം െച�.

    1997  െല  നാഷണ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ടീ��എഡ�േ�ഷ�  ��സിെല  ��-9  �  ടീ��
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െ�യിനിങ്  േകാ�ിന്  NCTE അംഗീകാരം  ലഭി��തിനായി  ഫീെസാ���തി�നി�ം സ��ാ�
�ാപന�െള  ഒഴിവാ�ിയതായി  വ��മാ�ിയി��്.  �ടാെത  ക��  സ��കലാശാല�െട
ധ��ശാല,  കാസ�േഗാഡ്  ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��കളിെല േകാ�്  ഡയറ��മാ� രജി�ാ��്
അയ� 01.06.2016 തീ�തിയിെല ക�ി� 2015 വെര NCTE അംഗീകാര�ിനായി െ�ാസസിങ്
ഫീസ് ഒ��ിയി�ിെ��് േരഖെ���ിയി��്. ആയതിനാ� ക�� സ��കലാശാല�െട ധ��ശാല,
കാസ�േഗാഡ്,  മാന�വാടി  ബി.എഡ്  െസ��ക�  നട�ിവ��  ബി.എഡ്  േകാ�ിെ�
അംഗീകാര�ിനായി  ക��  സ��കലാശാല�െട  Acad.A1/5586/Tech.Edn  NCTE-Recog/2016
Dt.  05.05.2016  ന��  ഉ��  �കാരം  െ�ാസസിങ്  ഫീസായി  1,20,000/-  �പ�ം  പി�ീട്
അേപ�  നിരസി�  കാരണ�ാ�  ക��  സ��കലാശാല,  ധ��ശാല  ബി.എഡ്  െസ�റിെ�
അംഗീകാര�ിനായി  ക��  സ��കലാശാല�െട  Acad/A1/5586/Tech.Edn.NCTE-Recog/2016
Dt.  21.02.2017  ന��  ഉ�ര�  �കാരം  െ�ാസസിങ്  ഫീസിന�ി�  ഒ��ാ�  ബാ�ിവ�
1,10,000/-  �പ�ം  അ�ീ�  ഫീസായി  ₹25,000/-  അട�ം  1,35,000/-  �പ�ം  ഒ��ാ��ായ
സാഹചര�ം  വ��മായി�ി�.  ക��  സ��കലാശാല  ധ��ശാല  ബി.എഡ്  െസ�റിന്  2016-17
വ�ഷ�ി� NCTE അംഗീകാരം ലഭി�തിെ� േരഖക�െട പക��് ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    NCTE  അംഗീകാര�ിനാ��  അേപ��െട  ഇ����സി�  ഓ�ൈല�  അേപ�
�രി�ി��തിന് ��പായി NCTE Act 1993, NCTE Regulations 2014, Public Notice Dated.
27.02.2015  എ�ിവ  വായി�ണെമ�്  വ��മാ�ിയി��്.  േക�  മാനവവിഭവേശഷി  വ��ിെ�
27.02.2015  െല  GSR  126(E)  േനാ�ിഫിേ�ഷനി�  െ�ാസസിങ്  ഫീസ്  1,50,000/-  �പയായി
ഉയ��ിയി��  (Public  notice  Dated  27.02.2015).  �ടാെത  ഇേത  ഇ���നിെല  ആറാം
ഖ�ികയി�  െ�ാസസിങ്  ഫീസ്  1,50,000/-  �പയാെണ�്  വ��മാ�ിയി���്.  NCTE
അംഗീകാര�ിനാ�� നിബ�നക� പാലി�ാെത �റ� െ�ാസസിങ്  ഫീസ്  40,000/-  �പ
നിര�ി� ഒ��ിയതാണ് അേപ� നിരസി��തി�ം പി�ീട്  അേപ� നിരസി� NCTE �െട
തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി��തിനായി 25,000/- �പ അ�ീ� ഫീസായി (ധ��ശാല ബി.എഡ്
െസ�റിെ� അംഗീകാര�ിനായി) ഒ��ാ�ം ഇടയായി��ത്.

    നാഷണ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ടീ��  എഡ�േ�ഷെ�  29.09.2016  െല  F.No.NCTE/SRC
/SRCAPP201630077/{Course_Code}/KE/2017-18/1  ന��  ഉ�രവി�  ക��
സ��കലാശാല�െട  ധ��ശാല,  കാസ�േഗാഡ്,  മാന�വാടി  എ�ീ  െസ��കളിെല  ബി.എഡ്
േകാ�ിെ� അംഗീകാരം റ�െച�േ�ാ� ഇതി� ധ��ശാല ബി.എഡ് െസ�� മാ�മാണ് തീ�മാനം
�ന:പരിേശാധി��തിനായി  പി�ീട്  NCTE  �്  അ�ീ�  ന�കിയി��ത്.  1997  െല  NCTE
��സിെല ��-10 �കാരം അ�ീ� കാലാവധി അേപ� നിരസി� തീ�തി �ത� 60 ദിവസം വെര
ആകയാ� (30.09.2016 �ത� 28.11.16 വെര) കാസ�േഗാഡ്, മാന�വാടി ബി.എഡ് െസ��ക�െട
NCTE  അംഗീകാര�ിനാ��  അേപ�  �ന:പരിേശാധി�ാ��  കാലാവധി�ം
���ിയായതായാണ്  കാ��ത്.  കാസ�േഗാഡ്,  മാന�വാടി  ബി.എഡ്  െസ��ക�െട  NCTE
അംഗീകാര�ിനാ��  അേപ�  നിരസി�  സാഹചര��ി�  സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  ന��
Acad/A1/5586/Tech.  Edn-NCTE-Recog/2016(3)  Dt.11.05.16,  Acad/A1/5586/Tech.
Edn-NCTE-Recog/2016(2)  Dt.11.05.16  എ�ീ  ക�ക�  �കാരം  റീജിയണ�  ഡയറ���്
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(NCTE,  ബ���)  സമ��ി� 40,000/-  �പ വീത�� ര�്  ഡിമാ�്  �ാ�്  (DD No.  067421
Dt.07.05.2016, 067419 Dt.07.05.16) സ��കലാശാല�് തിരി� കി�ിയതിെ� േരഖക� ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    1993 െല NCTE ആ�് െസ�� 14(5) �കാരം ടീ�� എഡ�േ�ഷ� േകാ�ി�� അംഗീകാരം
NCTE  റ�െച�ാ�  റ�െച�  തീ�തി�േശഷം  �ട���  അധ�യന  വ�ഷം  �ത�  ടീ��
എഡ�േ�ഷ� േകാ�് �ടര�െത�് വ��മാ���്. എ�ാ� ക�� സ��കലാശാല�് കീഴി��
കാസ�േഗാഡ്, മാന�വാടി എ�ീ ടീ�� എഡ�േ�ഷ� െസ��കളി� 2017-18 അ��യന വ�ഷ�ം
ബി.എഡ്  േകാ�ിന്  അ�ിഷ�  ന�കിയതായി  കാ���്.  ഈ  െസ��കളി�  നട�ിവ��
ബി.എഡ് േകാ�ിന് NCTE അംഗീകാരം കി�ിയതിെ� േരഖക� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    ഇത് സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസി�നി�ം ന�കിയ 26.09.2017 തീ�തിയിെല AE23/2016-17
/U4/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം  13.10.2017  െല  OS-12/2016-17/U4/KSA/
KNU ന�� ഓഡി�്  തട�വാദ പ�ിക�ം സ��കലാശാല അധി�ത� മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ആയതിനാ�  ബി.എഡ്  േകാ�ി��  NCTE  അംഗീകാര�ിനായി  െചലവഴി�  2,30,000/-  �പ
(1,20,000 +1,10,000)  ഓഡി�ി� തട�െ����. അ�ീ� ഫീസിന�ി� െചലവഴി� 25,000/-
�പ നിരാകരി��.

3-1-14  വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം - എം.എ മലയാളം, എം.എ അറബിക് സ�യം പഠന സഹായികൾ
ത�ാറാ�ിയ അധ�ാപകർ�് �തിഫലം നൽകിയത് - െചലവ് �ക ₹4,19,700/-
തട�െ����.
(വൗ�� നം.3144 (A to P) തീ�തി:     29.03.2017)

    ക�� സ��കലാശാല സി�ിേ��ിെ� 09.07.2014 െല 2014-180 ന�� തീ�മാന �കാരം
വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ി�  2015-16  വ�ഷം  �ത�  എം.എ  മലയാളം,  എം.എ  അറബിക്
േകാ�ക�  ആരംഭി�ി��.  േമ�  വിഷയ�ി��  സ�യം  പഠന  സഹായിക�  ത�ാറാ�ിയ
അധ�ാപക��്  17.01.2017  െല  2017-060  ന��  സി�ിേ��്  തീ�മാനമ�സരി�്  ക��
സ��കലാശാല�െട  22.03.2017  െല  SDE-I/2/500/2015  ന�� ഉ�രവ്  �കാരം  താെഴ  പറ�ം
�കാരം �തിഫലം ന�കിയി��്.

�മ
നം. അധ�ാപകെ� േപര് വിഷയം

ന�കിയ
�തിഫല
�ക (₹)

1 �ീ.അ��നാസ� സി.എ�്, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ്

എം.എ
അറബിക് 16,530

2 േഡാ.െമാഹ�ദ് ��� അമീ�, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 1,18,520
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3 �ീ.ന�ീന വി, �ണിത അധ�ാപിക
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 26,200

4 �ീ അ�� റസാക് പി., അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 27,660

5 �ീ �ഹ�ദ് റിയാസ് െക.വി, �ണിത
അധ�ാപക� ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 28,800

6 �ീ നസിം െക. -ടി- 24,930

7 േഡാ.�ജീബ് എ.െക, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 13,260

8 �ീ ഉ�സ�മ എ�, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 4,400

9 �ീ �ഹ�ദ് െഷരീഫ് എം.എം., അസി.െ�ാഫസ�
സ� സ�ിദ് േകാേളജ്, തളി�റ�് -ടി- 19,260

10 �ീ രജനി െക, അസി.െ�ാഫസ� എം.എ
മലയാളം 12,610

11 �ീ രേമശ� െക.പി,
മലയാള വിഭാഗം േമധാവി, PLASC, ��ാട്. -ടി- 22,100

12 �ീ സവിത ഇ, അസി.െ�ാഫസ�
��േമേനാ� �ാരക ഗവ.വനിതാ േകാേളജ്, ക��. -ടി- 16,770

13 �ീ ഉ�ി��� പി�, അസി.െ�ാഫസ�
SSUS, തി��. -ടി- 11,310

14 �ീ ശ�ാമള മണിേ�രി, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ് -ടി- 19,240

15 �ീ ഉ�ി��� െക.വി, അസി.െ�ാഫസ�
ഗവ.��� േകാേളജ്, തലേ�രി -ടി- 9,230

16 �ീ േജാ� േജ�ബ്, അസി.െ�ാഫസ�
EKNMഗവ.േകാേളജ്, എേളരി��്. -ടി- 22,750

17 േഡാ. �ജാത പി, അസി.െ�ാഫസ�,
CASേകാേളജ്, മാടായി. -ടി- 26,130

ആെക 4,19,700

    ക�� സ��കലാശാല�െട 24.11.2015െല SDE-1-2/500/2015 ന�റാ�� 'സിം സ�മിഷ�
േപാളിസി' ഖ�ിക-8 �കാരം അധ�ാപക� ത�ാറാ�ിയ സിം എ��േപ��് ക�ി�ി�് ��ിനി�ം
അംഗീകാര�ി�മായി  അയ�െമ�ം  ക�ി�ി  നി�േ�ശി��  തി���ക�/  നവീകരണ��
അധ�ാപക� തെ� വ��ണെമ�ം, ഖ�ിക-2 �കാരം സിം ത�ാറാ�ിയതി�� �തിഫല �ക
േനാ�് �സി�ീ�തമായതി�േശഷേമ ന��ക�� എ�ം വ��മാ�ിയി��്.
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    �.ജി.സി �െട ���� അ�വാദമി�ാെത സ��കലാശാല �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��െത�്
26.05.2015 െല F12-2/2015(DEB-III) ക� �കാരം �.ജി.സി സ��കലാശാലെയ അറിയി�ി��.
�.ജി.സി �െട ���� അ�മതിയി�ാെത �ട�ിയ എം.എ മലയാളം, എം.എ അറബിക് േകാ�ക�
റ�ാ�ാ�  UGC/DEB/KU/KNR/KRL/2013  തീ�തി:07.10.2015  ക�  �കാരം  �.ജി.സി
ആവശ�െ��ക�ം  ഈ  േകാ�ക�  സ��കലാശാല  റ�ാ�ക�ം  െച�ി��്.  �തിയ  േകാ�ക�
�ട��തിന്  ��ായി  േകാ�ക�െട  'സിം'  എ��േപ��്  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ിന്
അയ�ണെമ�്  UGC/DEB/KU/KNR/KRL/2013  തീ�തി:07.03.2016  ന��  ക�്  �കാരം
�.ജി.സി സ��കലാശാലെയ അറിയി�ി��.

    ��ത  പഠന  സഹായിക�(സിം)  എ��േപ��്  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ി�
സമ��ി�ി��േവാ, ആയതിന് �.ജി.സി എ��േപ��്  ക�ി�ി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി��േവാ
ആയത്  േഭദഗതി  വ��ി  �സി�ീകരിേ�ാ  എ�ീ  കാര��ളി�  വ��ത  വ���തിനായി
ന�കിയ എ.ഇ 9/2016-17/U5/KSA/KNU തീ�തി:08.09.2017 ന�� ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്
�.ജി.സി  എ��േപ��്  ക�ി�ി�െട അംഗീകാരം  ഇ�വെര ലഭി�ി�ി� എ�ാണ് സ��കലാശാല
മ�പടി  ന�കിയി��ത്.  �.ജി.സി �െട ���� അ�മതിയി�ാെത േകാ�്  ആരംഭി�ക�ം സ�യം
പഠന  സഹായിക�  എ��േപ��്  ക�ി�ി  അംഗീകരി�്,  േനാ�ക�  �സി�ീ�തമായതി�േശഷം
മാ�േമ അവ ത�ാറാ�ിയതി�� േവതനം ന�കാ� എ� "സിം  സ�മിഷ� േപാളിസിയിെല”
വ�വ�ക�� വി��മായി അധ�ാപക��് �തിഫലം ന��ക�ം െച� നടപടി �മ�കാരമ�.
ആയതിനാ� �മവി��മായി ന�കിയ ₹4,19,700/- ഓഡി�ി� തട�െ����.

    �ടാെത  2015-16  വ�ഷ�ി�  ��തായി  ആരംഭി�  എം.എ  അറബിക്,  എം.സി.എ,  എം.എ
മലയാളം  എ�ീ േകാ�ക� റ�െച�െകാ�്  28.01.2016  തീ�തിയി� സ��കലാശാല തീ�മാനം
എ��േ�ാേഴ�ം വ�ഷ�ിെ� പ�തി  ഭാഗ�ം  പി�ി�്  കഴി�തിനാ� വിദ�ാ��ിക��്  മ�്
സ��കലാശാലകളി� അ �ിഷ� േന��തി�ം മ�് േകാ�ക� തിരെ����തി�ം സാധി�ാെത
വരിക�ം െച�. ഭാവിയി� ഇ�രം അപാക�� ഒഴിവാേ��താണ്.

3-1-15  ക�സ്��ൻ േപ�ർ പാ�ിങ് - ജിവന�ാർ�് െ�ഷ�ൽ അലവൻസ് അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�. ₹72150/- തട�െ����.
(വൗ�� നം. 971/16-17, 937/16-17, 974/16-17, 2450/16-17)

    GO(P)86/2011/Fin  തീ�തി:  26.02.2011,  GO(P)10/2016/Fin  തീ�തി:  21.01.2016  എ�ീ
ഉ�ര�ക� �കാരം യഥാ�മം 01.07.2009, 01.07.2014 തീ�തി �ാബല��ി� സ��കലാശാല
ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ിയി��്. പരീ�ാ േജാലി�മായി ബ�െ��് ക����
േപ��  പാ�ിങ്  നട�ിയ  ജീവന�ാ��്  �െപഷ��  അലവ�സ്  അ�വദി�ാ�  ഈ
ഉ�ര�കളി�  വ�വ�  െച�ി�ി�.  എ�ാ�  ക��  സ��കലാശാല�െട  15.07.2016  െല
CE/Exam/10  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം  2015-16  വ�ഷെ�  വിവിധ  പരീ�ക�െട  േചാദ�േ���
പാ�ിങ്  േജാലി  നി��ഹി�  സ��കലാശാലയിെല  ജീവന�ാ��്  താെഴ  പറ�ം  �കാരം
�െപഷ�� അലവ�സ് അ�വദി�ി��്.

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

67 of 131 Thursday 28 December 2017 12:15 PM



�മ
നം. േപര്/ത�ിക േജാലിെച�

ദിവസ��
�തിദിനം

അ�വദി��
�ക

ആെക വൗ��
നം.

1 �ീജി�് �
െസ�� ഓഫീസ� 56 250 14,000 973/ 16-17

2 �ിത ഭാ�ര�
െസ�� ഓഫീസ� 51 250 12,750 974/ 16-17

3 മേനാജ് െക.
അസി.െസ�� ഓഫീസ� 59 200 11,800 971/ 16-17

4 അ�� ശിവറാം
അസി.െസ�� ഓഫീസ� 58 200 11,600 971/ 16-17

5 �ീനാഥ് ശ�� പി.
സീനി.േ�ഡ് അസി��് 57 200 11,400 971/ 16-17

6 സദീപ് വി.വി
അസി.െസ�� ഓഫീസ� 1 200 200 2450/ 16-17

7 ഗിയാ��ീ� അ�വ�
അസി.െസ�� ഓഫീസ� 4 200 800 971/ 16-17

8 നൗഷാദ് െക.പി
ഓഫീസ് അ���് 49 150 7,350 971/ 16-17

9 �നി��മാ� െക.
ഓഫീസ് അ���് 9 150 1,350 971/ 16-17

10 മേനാജ് പി.െക
ഓഫീസ് അ���് 6 150 900 971/ 16-17

ആെക 72,150

    1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല വ��് 90 �കാരം സ��കലാശാല നട��
പരീ�േയാട�ബ�ി�്  �മതലെ����  ഏത്  േജാലി�ം  നി��ഹിേ��ത്  അധ�ാപക�ം
അനധ�ാപക�ം  ഉ�െ�െട��  സ��കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  ക��വ�മായിരി�െമ�്
വ�വ�െച�ി��്.  1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല വ�വ�ക�� വി��മായി
േമ�  െകാ��  ജീവന�ാ��്  �െപഷ��  അലവ�സ്  അ�വദി�തിന്  കാരണം
വ��മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  11.09.17  െല  AE.13/2016-17/U5/KSA/KNU  ന��
ഓഡി�് എ�ക�യറി�് സ��കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് ഏ�ി�� �മതലക� ജീവന�ാ�െട ക��വ�മായിരിെ�
�െപഷ� അലവ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. അതിനാ� ഈയിന�ി� െചലവഴി� 72,150/-
�പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.
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3-1-16  എ�ാമിേനഷൻ െ�ഷൽ െസൽ ജിവന�ാർ�് െ�ഷൽ അലവൻസ് അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�. ₹1,55,450/- തട�െ����.
(വൗ�� നം.292/16-17,305/16-17, 321/16-17, 933/16-17)

    2015 നവംബ�/ഡിസംബ� മാസ�ളി� നട� വിവിധ പരീ�ക��ം ആയതിെ� േക�ീ�ത
�ല�  നി��യ  ക�ാ�ി�മായി  �പീകരി�  എ�ാമിേനഷ�  �െപഷ�  െസ�  അംഗ�ളായ
ജീവന�ാ��് ക�� സ��കലാശാല�െട 21.04.2016 െല EG I.1/Exam/Special Cell/2015 ന��
ഉ�രവ്  �കാരം  1,55,450/-  �പ  �െപഷ��  അലവ�സായി  താെഴ  പറ�ം  �കാരം
അ�വദി�ി��്.

�മ
നം. േപര്/ത�ിക

േജാലി
െച�

ദിവസ��

�തിദിനം
അ�വ
ദി��

�ക
ആെക വൗ��

നം.

1 �ീ.പ�മ�മാ� ഉ�ലാ��,
േകാഡിേന�� 85 250 21,250 292/

07.05.16

2
�ീ.മേനാ��മാ� ഉ�ലാ��

െസ�� ഓഫീസ�, EG IV
95 250 23,750 321/

07.05.16

3 േഡാ.�ധീ� െക.വി,
സീനി.േ�ഡ് അസി��്, EG IV 101 250 25,250 305/

07.05.16

4 �ീ.രജീഷ് െക,
ഓഫീസ് അ���്, EG IV 91 150 13,650 305/

07.05.16

5 �ീ.�ദീപ് എം.പി,
ഓഫീസ് അ���്, EG IV 83 150 12,450 305/

07.05.16

6 �ീ.�നി��മാ� െക,
ഓഫീസ് അ���്, CE's Section 64 150 9,600 305/

07.05.16

7 �ീ.ര�ി�് എ.ജി, ഓഫീസ്
അ���്, EG I 53 150 7,950 305/

07.05.16

8 �ീ.സതീശ� പി.ടി,
ഓഫീസ് അ���്, EG III 91 150 13,650 305/

07.05.16

9 �ീ.രജീഷ് �മാ� പി,
ഓഫീസ് അ���്, EC I 54 150 8,100 305/

07.05.16

10 �ീ.രാജ� ��ല�്,
ൈ�വ� CE's Section 82 150 12,300 305/

07.05.16

11 �ീ.ക�ദാസ്, ൈ�വ� 50 150 7,500 933/
20.07.16

ആെക 1,55,450

    സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി�െകാ�� 26.02.2011 െല ജി.ഒ(പി) 86/2011
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/ഫി�,  ജി.ഒ(പി)10/2016/ഫി�  21.01.2016  എ�ീ  ഉ�ര�കളി�  ഇ�ര�ി��  �െപഷ�
അലവ�സിെന�റി�് �തിപാദി�ി�ി�. 1996 െല ക�� സ��കലാശാല നിയമ�ിെല വ��്-90
�കാരം  സ��കലാശാല  നട��  പരീ�േയാട�ബ�ി�്  �മതലെ����  ഏത്  േജാലി�ം
നി��ഹിേ���ം അധ�ാപക�ം അനധ�ാപക�ം ഉ�െ�െട�� സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട
ക��വ�മായിരി�െമ�്  വ�വ�  െച�ി��്.  1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല
വ�വ�ക��  വി��മായി  ഇ�ര�ി�  �െപഷ�  അലവ�സ്  അ�വദി�തിന്  കാരണം
വ��മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  11.09.17  െല  AE14/2016-17/U5/KSA/KNU  ന��
ഓഡി�് എ�ക�യറി�് സ��കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് ഏ�ി�� �മതലക� നി��ഹിേ��ത് ജീവന�ാ�െട
ക��വ�മായിരിെ� അ�രം �മതലക��് �െപഷ� അലവ�സ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.
അതിനാ� ഈയിന�ി� െചലവഴി� 1,55,450/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.

3-1-17  േഹാ�ൽ �റി വാടക മട�ിെ�ാ��ത് - 22,261 �പ തട��ിൽ െവ��.
    ക�� സ��കലാശാല രജി�ാ�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം ഡയറ��
എ�ിവ��് ഔേദ�ാഗിക യാ��െട ഭാഗമായി തി�വന��രം െക.ടി.ഡി.സി ൈച�ം േഹാ�ലി�
താമസി�തിെ�  േഹാ��  �റിവാടക  22,261  �പ  താെഴ  െകാ��ിരി��  വൗ��ക�  �കാരം
മട�ിെ�ാ��ി��്.

�മ
നം.

വൗ�� നം./
തീ�തി �ക ഉേദ�ാഗ��

1 443/ 30.05.16 1911 രജി�ാ�, ക�� സ��കലാശാല
2 639/ 20.06.16 2187 -ടി-
3 886/ 15.07.16 1759 -ടി-

4 972/ 26.07.16 1736 ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, ക��
സ��കലാശാല

5 1886/ 19.11.16 2056 രജി�ാ�, ക�� സ��കലാശാല

6 1886/ 19.11.16 1540 ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, ക��
സ��കലാശാല

7 2810/ 02.03.17 6632 രജി�ാ�, ക�� സ��കലാശാല

8 2955/ 13.03.17 2220 ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, ക��
സ��കലാശാല

9 2955/ 13.03.17 2220 ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�, ക��
സ��കലാശാല

ആെക 22,261

    ജി.ഒ(പി)157/96/ഫി�  തീ�തി:31.01.1996  �കാരം  സ��ാ�  ഗ�്  ഹൗസ്  ലഭ�മ�ാ�
�ല�്  െക.ടി.ഡി.സി  നി�യി�  �ീ  �ാ�  േഹാ��കളി�  ഗവ.െസ��റിമാ�,  �ധാന  വ��്
തലവ�മാ�,  അഡീഷണ�  െസ��റിമാ�  എ�ിവ��്  മാ�മാണ്  താമസി�ാ�  അ�വാദ��ത്.
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തി�വന��ര�് സ��ാ� ഗ�്  ഹൗസ്  ലഭ�മാെണ�ിരിെ� �ീ �ാ� പദവിയി�� ൈച�ം
േഹാ�ലി�  താമസി�ത്  േമ�  പറ�  സ��ാ�  ഉ�രവിന്  വി��മാണ്.  സം�ാന�ിന്
�റേ���  യാ�ക��്  മാ�മാണ്  േഹാ��  ബി�ിെ�  അടി�ാന�ി�  �റിവാടക
മട�ിെ�ാ��ാ�  അ�വാദ��ത്.  സം�ാന�ിന്  അക��  യാ��്  നിയമാ��ത
യാ�ാബ��ാണ്  അ�ഹത.  ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ  16.09.2017  തീ�തിയിെല
1/16.09.2017ന��  തട�വാദ  പ�ിക�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  ആയതിനാ�  ഈയിന�ി�
െചലവഴി� 22,261 �പ തട��ി� െവ��.

3-1-18  ബി.എ എൽ.എൽ.ബി (5 വർഷെ� േകാഴ്സ്) ആരംഭി��തിന് ബാർ കൗൺസിൽ
ഓഫ് ഇ��യിൽനി�ം �ൻ�ർ അ�മതി വാ�ിയി�: 10 ല�ം �പ പിഴെയാ��ിയത്
ഓഡി�ിൽ തട�െ����.
(വൗ�� ന�� 2216/20.12.2016)

    ക�� സ��കലാശാല�െട തലേ�രി ക�ാ�സി� �വ��ി�� �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡിസി�
2009  �ത�  ഇ�േ��ഡ്  ബി.എ  എ�.എ�.ബി  (5  വ�ഷെ�)  േകാ�്  നട�ിവ��െ��ി�ം
ആയതിന്  ബാ� കൗ�സി� ഓഫ്  ഇ���െട അംഗീകാരം  ലഭ�മായി��ി�.  ബാ� കൗ�സി�
ഓഫ്  ഇ��  െസ��റി�െട  26.11.2016  തീ�തിയിെല  BCI:D:1743/2016  (LE)  ന��  ക�ി�
ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട ���� അ�മതിയി�ാെത ഇ�ര�ി� ബി.എ എ�.എ�.ബി
േകാ�്  ആരംഭി�ത്  സ��കലാശാല�െട  ഭാഗ�നി��  ��തരമായ  വീ�യാെണ�ം  ലീഗ�
എഡ�േ�ഷ� �� 2008 െല �� 14 െ� ലംഘനമാെണ�ം ��ി�ാ�ിയി��്. ബാ� കൗ�സി�
ഓഫ്  ഇ���െട  അംഗീകാരമി�ാെത  േമ�  േകാ�്  ഇതിനകം  ���ിയാ�ിയ  വിദ�ാ��ിക�െട
ഭാവി�്  തട�മാ�െമ�തിനാ�  2009-10  �ത�  2014-15  വെര��  വ�ഷ�ളിെല
നിയമലംഘന�ിന് പിഴയായി 10 ല�ം �പ സ��കലാശാലയി�നി�ം ഈടാ�ി താ��ാലിക
അംഗീകാരം ന���തിന് ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�� തീ�മാനി�ക�ം വിവരം േമ� കാണി�
�കാരം സ��കലാശാലെയ അറിയി�ക�ം െച�.

    അംഗീകാരമി�ാെത  5  വ�ഷം  േകാ�്  നട�ിയ നടപടി  �മെ���ണെമ�ി�  6  ആ��കം
പിഴെയാ��ണെമ� അടിയ�ര സാഹചര�ം കണ�ിെല��് സി�ിേ��ി� റിേ�ാ�� െച��തി�
വിേധയമായി  10  ല�ം �പ പിഴെയാ��ാ� ൈവസ്  ചാ�സല� ഉ�രവി�ക�ം വൗ�� ന��
2216/20.12.2016  (െച�്  നം.  619024/  തീ�തി:  20.12.2016)  �കാരം  സ��കലാശാല
പിഴെയാ��ക�ം  െച�.  10  ല�ം  �പ  ബാ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ഇ��  ൈക��ിയതായി
െതളിയി�� േരഖ (ൈക��് രശീതി) പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    ക��  സ��കലാശാല  നട�ിവ��  ബി.എ.  എ�.എ�.ബി  േകാ�ിെ�  സിലബസ്  ബാ�
കൗ�സി� ഓഫ്  ഇ��  നി��ഷി�� സിലബസ്  അെ�� കാരണ�ാ� സ��കലാശാല�്
േഷാ  േകാസ്  േനാ�ീസ്  ന��ക�ം  ബി.എ  എ�.എ�.ബി  2016-17  അ�ിഷന്  മാ�മായി
താ�കാലിക  അംഗീകാരം  ന��ക�ം  െച�ി��്.  ബാ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ഇ���െട  ജനറ�
കൗ�സിലിെ�  അംഗീകാര�ിന്  വിേധയമായി  മാ�ം  േകാ�ിന്  ���മായ  അംഗീകാരം
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ന��െമ�ം ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട േമ� �ചി�ി� ക�ി� പറ���്.

    21.02.2017 െല Acad.A1/3055/BCI-Recog/2016 ന�� ക��കാരം േഷാേകാസ് േനാ�ീസിന്
സ��കലാശാല  മ�പടി  ന�കിെയ�ി�ം  മ�പടി  ബാ�  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ത്  സംബ�ി�
വിവര�� ഫയലി� ലഭ�മ�. ബി.എ. എ�.എ�.ബി അ�ിഷന് ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട
�ിരം അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ിയി�ി�.

ഇത്  സംബ�ി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�ം  ന�കിയ  26.08.2017  തീ�തിയിെല  AE3/2016-17
/U4/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം  13.10.2017  െല  OS-11/2016-17/U4/KSA/
KNU  ന��  ഓഡി�്  തട�വാദ  പ�ിക�ം  മ�പടിയായി  ലഭ�മാ�ിയ  സ��കലാശാല�െട
06.11.2017 െല അ�ാദ്.എ1/3055/BCI-Recog/2016 ന�� ക�ി� വിഷയ�ിെ� അടിയ�ിര
�ാധാന�ം  കണ�ിെല��ാണ്  10  ല�ം  �പ  പിഴെയാ��ിയെത�ാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.
ബിഎ  എ�.എ�.ബി  (5  വ�ഷം)  േകാ�്  ആരംഭി�േ�ാ�  സ�ീകരിേ��  നടപടി�മ��
പാലി�ാ�താണ്  ഇ�ര�ി�  പിഴെയാ��ാ��ായ  സാഹചര�ം  സംജാതമാ�ിയത്.
ആയതിനാ�  സ��കലാശാല�െട  മ�പടി  ഓഡി�ി�  അംഗീകരി��ി�.  �ടാെത
അ�ാദ്.എ1/3055/BCI-Recog/2016  തീ�തി:06.11.2017ക�ിേനാെടാ�ം  ഓഡി�ിന്  സമ��ി�
േരഖക�  ബാ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ഇ��  െസ��റിയി�  നി��  അേ�ാള�െമ�്  കാ�ഡ്
മാ�മാണ്.  ഇത്  ബാ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ഇ��  ൈക��ിയ  10  ല�ം  �പ�െട  ൈക��്
രശീതിയായി  പരിഗണി�ാനാവി�.  ഈ  സാഹചര��ി�  സ��കലാശാല  അധി�ത�െട
ഭാഗ�നി��ായ വീ� �ലം ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���് പിഴയായി ഒ��ിയ 10 ല�ം �പ
ഓഡി�ി� തട�െ����.

3-1-19  ക�ർ സർ�കലാശാല - 2016-17 വർഷെ� UG, PG േകാഴ്�കളിേല�� സിംഗിൾ
വിേ�ാ അഡ്മിഷൻ - അപാക�ൾ
    ക�� സ��കലാശാലയി� UG അ�ിഷ�േവ�ി 2015-16 വ�ഷ�ി� ആദ�മായി ആരംഭി�
സിംഗി� വി�േഡാ അ�ിഷേനാട�ബ�ി�് േകരള സ��കലാശാല�് ക�സ���സി ന��ക�ം
ആയതിെ�  സ��ീസ്  ചാ��ായി  2015-16  വ�ഷ�ി�  25  ല�ം  �പ  െചലവഴി�ക�ം
െച�ി��.

    സ��കലാശാല�് കീഴി�� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല 2016-17 വ�ഷ�ിെല UG &
PG  അ�ിഷ�േവ�ി  സിംഗി�  വി�േഡാ  അ�ിഷ�  ��ിയ  �ട��തി�ം  ��ത
ആവശ��ി�ത��  േസാ�്  െവയ�  സ��കലാശാല  സ��മായി  നി��ി��തിനായി
േഡാ.ജി.രാ�, വ��്  തലവ�, ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ് & െടേ�ാളജി,  മാ�ാ�പറ�്  സമ��ി�
22,25,000 �പ�െട എ�ിേമ�് അംഗീകരി�ക�ം 19.01.2016 െല സ��കലാശാല ഉ�രവ് ന��
Pl.D/B1/SWA/18012/2015  �കാരം  ഇതിെ�  �മതല  അേ�ഹെ�  ഏ�ി�ക�ം  െച�ി��്.
12.02.2016  െല  Pl.D/B1/SWA/18012/2015  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം  പി�ീട്  ഇേത
ആവശ��ിേല�ായി േമാണി�റിങ് ക�ി�ി, ���ൈവസറി ക�ി�ി എ�ിവ �പവ�കരി�ക�ം
െച�ി��്.
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    എ�ാ� 06.04.2016 െല സി�ഡിേ��് മീ�ിംഗി� 2016-17 വ�ഷെ� UG അ�ിഷ� സിംഗി�
വി�േഡാ  െ�ാസസ്  വഴി  നട�ാ��തിന്  ��വ�ഷ�ി�  െച��േപാെല  േകരള
സ��കലാശാല�് ക�സ���സി ന��� കാര�ം ച��െച�ക�ം ഉചിതമായ തീ�മാനെമ��ാ�
ൈവസ്  ചാ�സലെറ  �മതലെ���ക�ം  െച�.  ഇതിനായി  27.05.2016  �  േകരള
സ��കലാശാല�മായി ധാരണാപ�ം (MOU) ചമ�ക�ം 26.08.2016 െല Acad.D2/16379/2016(1)
ന�� സ��കലാശാല ഉ�രവ്  �കാരം 25,00,000 �പ ക�സ���സി സ��ീസ്  ചാ��ായി
േകരള സ��കലാശാല�് അ�വദി�ക�ം െച�. (വൗ�� നം.1187/26.08.2016)

    19.01.2016  െല  Pl.D/B1/SWA/18012/2015  ന��  സ��കലാശാല  ഉ�രവി�  2016-17
വ�ഷെ�  UG  &  PG  അ�ിഷ�  ഓ�ൈല�  വഴി  നട��തിന്  സ��മായി  േസാ�്  െവയ�
നി��ി��തിന്  തീ�മാനി�ിതിന്  േശഷം  പി�ീട്  േകരള  സ��കലാശാല�്  ക�സ���സി
കരാ�  ന��ക�ം  25,00,000  �പ  ഈയിന�ി�  െചലവഴി�ക�ം  െച�വാ��ായ  കാരണം
ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� പരിേശാധി�തി�നി�ം വ��മായി�ി�. (െച�് നം. 519201 തീ�തി
26.08.2016). ക�� സ��കലാശാല�െട കീഴി� �വ��ി�� ഐ.ടി വ��ിെന േസാ�് െവയ�
നി��ാണ  ���ി  ഏ��ി�ക�ം  �വ��നം  നിരീ�ി��തിനായി  േമാണി�റിംഗ്  ക��ി,
���  ൈവസറി  ക��ി  എ�ിവ �പവ�കരി�ക�ം  െച�ി�ം  എ�ാ  വ�ഷ�ം  അനിവാര�മായി
നടേ��  UG/PG  അ�ിഷ�  ആവശ��ിേല�ായി  സ��മായി  േസാ�്  െവയ�  �പക�ന
െച�ാ�  ക�സ���സി  ചാ��ിന�ി�  വ�ഷാവ�ഷം  ന�കിവ��  ഭീമമായ  െചലവ്
ഒഴിവാ�ാ��താെണ�ിരിെ�  പി�ീട്  �ട�  �വ��ന�െളാ�ം  നട�ാെത  വ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

    31.08.2016  �  േച��  ക��  സ��കലാശാല  അ�ിഷ�  ക��ി  2015-16,  2016-17
വ�ഷ�ളി� ക�സ���സി ചാ��ിന�ി� േകരള സ��കലാശാല�് 25 ല�ം �പ വീതം
ന�കിയത് കണ�ിെല��് UG അ�ിഷ� േസാ�് െവയറിെ� േസാ�് േകാഡ് പ�വ�ാ� േകരള
സ��കലാശാല  അധി�തേരാട്  ആവശ�െ�ടാ�  തീ�മാനി�ക�ം  വിഷയം  സി�ിേ��ിെ�
പരിഗണന�് വ�ക�ം െച�ി�� (Acad.D2/16379/2016 തീ�തി: 05.09.2016). ഇ�ാര��ി�
എ� �ട�നടപടി��ായി എ�് വ��മാ�ിയി�ി�.

    Single Window Admission system നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ േസാ�് െവയ� �പക�ന
െച��തിന് �മതലെ���ിയ ക��ി�െട �വ��ന �േരാഗതി േമാണി�� െച��തിന് 8 േപ�
അട�ിയ ഒ� േമാണി�റിംഗ് ക��ി�ം ക��ി�െട �വ��ന�ിന് േമ�േനാ�ം വഹി��തിന് 6
േപ�  അട�ിയ  ���ൈവസറി  ക��ി�ം  നിയമി�െ��ി��.  (സ.ഉ  നം.  Pl.D/B1
/SWA/18012/2015  തീ�തി:  12.02.2016)  ഈ ക��ിക�െട  �വ��ന �േരാഗതി  സംബ�ി�
വിവര�� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    േമ�  ഖ�ിക(3)  �  ��ി�ാ�ിയ  തീ�മാനം  എ���തിന്  ആധാരമായ  റിേ�ാ��ക�/
തീ�മാന��/ ഉ�ര�ക� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    ഇത്  സംബ�ി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�ം  ന�കിയ  26.08.17  തീ�തിയിെല  AE2/2016-17
/U4/KSA/KNU  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം  13.10.2017  െല  OS-10/2016-17/U4/KSA/KNU
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ന�� ഓഡി�് തട�വാദ പ�ിക�ം സ��കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-1-20  NSS െ� വാർഷിക അ�ൗ�്സ് ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി� - 29,19,151 �പ
തട�െ����.
    ഭാരത സ��ാരിെ� �വജനകാര� മ�ാലയ�ിെ� 2006 െല NSS മാന�� (Revised) �കാരം
NSS  അ�ൗ�്സ്  ഓഡി�്  െചേ��ത്  അ�ൗ��്  ജനറ�/േലാ��  ഫ�്സ്  അെ��ി�
ചാ�േ�ഡ് അ�ൗ��് എ�ാണ് നി��ഷി�ി��ത്. [പാ��്-VIII, ചാ���-3, �മ നം.5(b)]

    ക�� സ��കലാശാലയിെല NSS െ� 2015-16 വ�ഷെ� അ�ൗ�്സ് ഓഡി�് െച�് ഓഡി�്
റിേ�ാ��്,  ��ിൈലേസഷ�  സ��ിഫി��്  എ�ിവ  ത�ാറാ��തിനായി  �ീ.�.േമാഹന�,
ചാ�േ�ഡ്  അ�ൗ��ിെന  ഏ��ി�ക�ം  വൗ��  ന��  2093  തീ�തി:08.12.2016  �കാരം
6,870/- �പ �തിഫലം ന��ക�ം െച�ി��് (െച�് നം. 766221 തീ�തി: 08.12.2016)

    േമ� കാണി� �കാരം ചാ�േ�ഡ്  അ�ൗ�ിന്  �ക അ�വദി� ക�� സ��കലാശാല�െട
30.06.2016  െല  DSS/A2/NSS/2909/Grants/2014  ന��  ഉ�രവി�  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്
വ��ി�നി�ം  (KSAD)  NSS  അ�ൗ�്സ്  ഓഡി�്  െച�്  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ം  വിനിേയാഗ
സാ��പ��ം  ലഭി��തിന്  കാലതാമസം  േനരി�െമ�തിനാ�  േമ�  കാര��ിന്  ചാ�േ�ഡ്
അ�ൗ��ിെ� േസവനം േതേട�ത് അനിവാര�മായി വ�ിരി�� എ� േരഖെ���ിയി��്.
2015-16  വ�ഷെ�  NSS  െ�  കണ�ക�  ഓഡി�ിനായി  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��ിന്
സമ��ി�കേയാ  ഇ�സംബ�ി�  എെ��ി�ം  ക�ിടപാ�ക�  ക��  സ��കലാശാല  ഓഡി�്
വിഭാഗ�മായി നട�കേയാ െച�ക��ായി�ി�.

    ഇത് സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസി�നി�ം ന�കിയ 08.09.2017 തീ�തിയിെല AE.10/2016-17
/U4/KSA/KNU ന�� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് സ��കലാശാല അധി�ത� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി
��ികരമ�. NSS െ� 2016-17 വ�ഷെ� വരവ്-െചലവ് പ�ിക (Accounts) ബ�െ�� േരഖക�/
വൗ��ക�  സഹിതം  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  2016-17  വ�ഷ�ി�  NSS
ആവശ��ിേല�ായി െചലവഴി� 29,19,151/- �പ തട�െ����.

3-1-21  സർ�കലാശാല നട�ിയ വിവിധ വാ��കൾ, മരാമ�് ���ികൾ എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� ഫയ�കൾ ലഭ�മാ�ിയി� – െചലവ് �ക തട�െ����.
(i) വിവിധ വാ��ക�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക� ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി� – 8,86,696/- �പ
തട�െ����.

    ക�� സ��കലാശാല�െട 2016-17 വ�ഷെ� വാ��ക�മായി ബ�െ�� താെഴ െകാ��
3ഫയ�ക�  നാളി�വെര  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  AR-2/2016-17
/AO1/KSA/KNU/31.08.2017,  AR-5/2016-17/AO1/KSA/KNU/15.09.2017  എ�ീ  ഓഡി�്
റിക�ിസിഷ� 28.10.2017 െല OS-35/2016-17/AO1/KSA/KNU ന�� തട�വാദ പ�ിക എ�ിവ
�റെ��വി�ി��െവ�ി�ം ��ത ഫയ�ക� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� ഈ
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ഫയ�ക�മായി  ബ�െ���ം  താെഴ  െകാ�� വൗ��ക� �േഖന െചലവഴി��മായ ₹8,86,696/-
തട�െ����.

�മ
നം. ഫയ� നം വിഷയം ഫയ� നം./

തീ�തി
െചല�

�ക

1 Ad-B2/18510/2015 Printing of University
House Journal 257/06.05.2016 ₹44,352

2 Ad-D1/6563/2016 Purchase of delivery Van 3255/31.03.2017 ₹7,83,644
3 Ad-D2/11619/2013 Purchase of Furniture 2369/09.01.2017 ₹58,700

ആെക ₹8,86,696

(ii) സ��കലാശാലയി� നട�ിയ വിവിധ മരാമ�് ���ിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 46,15,974/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

    ക��  സ��കലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�മായി  ബ�െ��്  AR-12/2016-17
/AO1/KSA/KNU/25.09.2017,  AR-13/2016-17/AO1/KSA/KNU/04.10.2017  എ�ീ  ഓഡി�്
റിക�ിസിഷ�കളി�െട  മരാമ�്  ���ിക�മായി  ബ�െ��  ഫയ�ക�  ആവശ�െ��ി��
െവ�ി�ം താെഴ െകാ�� 7 ഫയ�ക� നാളി�വെര ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� ഈ
ഫയ�ക�മായി ബ�െ���ം താെഴ െകാ�� വൗ��ക� �േഖന െചലവഴി��മായ ₹46,15,974/-
തട�െ����.

ഫയ� നം. വിഷയം
വൗ��
നം./

തീ�തി
�ക

1 Pl.D/E1/9604/Electri/SCL-LSC
/PAL/12

Electrical and LAN cabling
work at ITEC & DAE,

Palayad
1062/

20.07.16 ₹4,47,388

2 Pl.D/E2/5077/2014/Water
Testing

Purification of well water
near ASC

3260/
31.03.17 ₹2,17,000

3 Pl.D/E2/NAAC
ACCREDITATION/2015(i)

Reconstruction of
Compound wall at Palayad

2248/
23.12.16 ₹6,24,232

4 Pl.D/E2/NAAC
ACCREDITATION/2015(ii)

Maintenance work and
vertical extension at

womens Hostel, Palayad
2270/

27.12.16 ₹11,25,072

5 Pl.D/E2/NAAC
ACCREDITATION/2015(iii)

Maintenance work at
K.U.Campus, Palayad

2249/
23.12.16 ₹14,93,736

6 Pl.D/E2/ASC/GH/Lift 13 Passenger lift at ASC,
Thavakkara

2555/
03.02.17 ₹4,78,032

7 Pl.D/E2/13493/Mgpa/2015 Painting works at
Mangattuparamba Campus

998A/
30.07.16 ₹2,30,514

₹46,15,974
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3-1-22  വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം - വിവിധ അപാക�ൾ
(1) ഫീസിന���െ�െട�� വരവ് - ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�.

    ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ാ�തിനാ� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� 2016-17 വ�ഷെ�
അ�ൗ�്  �കാര��  (േപജ്  നം.10)  5,73,37,418/-  �പ�െട  വരവിെ�  �ത�ത  ഓഡി�ി�
പരിേശാധി�ാ�  സാധി�ി�ി�.  ഇ�  സംബ�ി�  ന�കിയ  23.09.2017  െല  AE-32/2016-17
/U4/KSA/KNU ന�� ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  ന�കിയ മ�പടിയി� (SDE 1-I/  1574/2016
തീ�തി:  04.10.2017)  ഫീസിന�ിെല  വരവ്  തി�െ���ി  ലഭ�മാ�ാ�  സാവകാശം
ആവശ�മാെണ�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  എ�ാ�  27.09.2017  ന്  ഓഡി�ിന്  സമ��ി�
സ��കലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാരം  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ
വിഭാഗ�ിന് 5,73,37,418/- �പ�െട വര�െ��ാണ് വ��മാ�ിയിരി��ത്. വരവ് സംബ�ി�
വിവര�� േ�ാഡീകരി�് ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ാെത േമ� കാണി� �കാരം 2016-17 െല
വാ�ഷിക  കണ�കളി�  വ�മാനം  േരഖെ���ിയതിെ�  അടി�ാനം  വ��മ�.  2016-17
സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  സ��കലാശാല  െസ��കളി�നി�്  ആെക  ലഭ�മായ  8,33,35,520/-
�പയി� �രിഭാഗ�ം (ഏകേദശം 69%) ലഭി�ിരി��ത് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ി�നി���
വരവാണ്.

    ഫീസിന���െ�െട�� വരവിെ� േ�ാഡീകരി� വിവര��/ ഡി.സി.ബി പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാേ��താണ്.

(2) സിം (Self Instructional Material) – േ�ാ�് രജി�� ��ി�ിെല അപാക��

    വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗം  ൈകകാര�ം  െച�വ��  സിം  േ�ാ�്  വിവര��
ലഭ�മാ��തിനായി  ഒ�  െമയി�  േ�ാ�്  രജി��ം  അതാത്  േകാ�ക��്  അ�ിഷ�
അടി�ാന�ി�  ത�ാറാ�ിയ  സബ്  േ�ാ�്  രജി��മാണ്  ��ി�തായി  കാ��ത്.  ഇവ
പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാക�� �വെട െകാ���.

     സിം �ി�് െച�് ലഭി�േ�ാ� െമയി� േ�ാ�് രജി�റി� വരവ് േരഖെ���ക�ം പി�ീട്
ഇത്  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ിന്  കീഴി��  SDE  II,  III,  IV,  V  എ�ീ  െസ��ക��്
വിതരണം  െച�േ�ാ�  ആയതിെ�  വിവരം  േരഖ���ക�മാണ്  െച�വ��ത്.  ഇ�ര�ി�
വിതരണം െച�േ�ാ� ഓേരാ െസ��ക��ം അ�വദി�� സിം - െ� വിവര�� തരംതിരി�്
ന�കാെത എ�ാ െസ��ക��ം ഒ�മി�്  നി�ിത എ�ം അ�വദി��തായാണ് കാ��ത്.
ഉദാഹരണ�ിന് െമയി� സിം േ�ാ�് രജി�� േപജ്  നം.  16 � 02.08.2017 തീ�തിയി� 147
എ�ം SIM (I BA/ Bsc Additional Language Hindi) SDE III, IV എ�ീ െസ��ക��് ന�കി
ബാല�സ് '0' എ�് എ�തിയി��്. എ�ാ� SDE III, IV എ�ീ െസ��കളി� എ�� ��ത
സി�ക�െട  വരവിെന സംബ�ിേ�ാ  ആയത്  വിതരണം െച��ത്  ഏത്  തീ�തിയിലാെണേ�ാ
എ�  വീതമാെണേ�ാ  സബ്  േ�ാ�്  രജി�റി�  േരഖെ����ി�.  ആയതിനാ�  സി�ിെ�
യഥാ���ി�� നീ�ിയിരി�് തി�െ���ാനാകാെത േപാ��.
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    ഒ� േകാടിയി� പരം വ�� �ക �ി�ി�ിനായി െചലവഴി�് ത�ാറാ�� സി�ിെ� യഥാ��
േ�ാ�് വിവര�� ��ികരമായ രീതിയി� ��ി�ാ�ത് ശരിയായ നടപടിയ�. ��ിരി�്, വരവ്,
നീ�ിയിരി�് വിവര�� േരഖെ���ി േ�ാ�് രജി�� ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

(3) �ാ��് െവബ് െ�ാജ�് - വിദ�ാ��ിക��് �ണകരമാ�� രീതിയി� �േരാഗതി ൈകവരി�ി�.

    �.ജി.സി ഡവല�െമ�് �ാ�ായി 2009-10 വ�ഷ�ി� അ�വദി� 3 ല�ം �പ ഉപേയാഗി�്
ത�ാറാ�ിയ �ാ��് െവബ് െ�ാജ�് 2011 െമയ് മാസ�ി� ���ിയായി��. വിദ�ാ��ിക�െട
പഠന പരീ�ാ സംബ�മായ ആവശ��� ഓ�ൈല� വഴി നിറേവ��തിനായി ആരംഭി� ��ത
പ�തി നിലവി�ം ൈശശവാവ�യി� �ട�കയാണ്. വിദ�ാ��ിക�െട രജിേ�ഷ�, �ണിേവ�ി�ി
േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �തലായ  പരിമിതമായ  കാര���  ഒഴിെക  വിദ�ാ��ിക��്  �ധാനമാ�ം
ഉപകരി��  അൈസ�െമ�്  വിവര��,  അൈസ�െമ�്  സ�മിഷ�  �ാ�സ്,  ഓഡിേയാ/
വീഡിേയാ �ാ�ക�, എ�ിവ ഓ�ൈല� വഴി ലഭ�മാ��ി�.

(4)  വി�ര  വിദ�ാഭ�ാസ  വിഭാഗ�ിെ�  �ഗമമായ  നട�ി�ിനാവശ�മായ  ച���/  റ�േലഷ�സ്
�പീകരി�ി�ി�.

    1996  െല  ക��  സ��കലാശാല  നിയമ�ിെല  ചാ���-II  5  (XXVIII)  �കാരം  വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസ  േകാ�്  നട�ി�ിന്  സ��കലാശാലെയ  അ�വദി��െ��ി�ം  ഇ�  സംബ�ി�്
റ�േലഷ�സ് സ��കലാശാലയി� �പീകരി�ി�ി�.

േകാ�് നട�ി�്, വിദ�ാ��ി �േവശം, അധ�ാപക�െട നിയമനം, പാഠ� പ�തി, പരീ�ാ നട�ി�്,
�ല� നി��യം എ�ിവ സംബ�ി�് റ�േലഷ�സ് �പവ�കരി�ാ� നടപടി ആവശ�മാണ്.

(5) �ാ�ി�� �ാസി�� അടി�ാന സൗകര��� സ��കലാശാല ആ�ാന�് ഒ��ിയി�.

    �ാ�ി�� �ാസ് ആവശ�മായ േകാ�ക� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം നട�ിവ��െ��ി�ം
ആയതിന് അനിവാര�മായ ലാബ് �തലായ അടി�ാന സൗകര��� സ��കലാശാല ആ�ാന�്
ഒ��ിയി�ി�.

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�െട അംഗീകാരം സംബ�ി�് �.ജി.സി ഡി��സ് എഡ�േ�ഷ�
ബ�േറാ�െട 15.07.2016 െല F No.UGC/DEB/KU/KNR/KRL/2016 ന�� ക�ി� �ാ�ി��
�ാസിനാവശ�മായ  സൗകര���  സ��കലാശാല  ആ�ാന�ം  �ഡി  െസ��കളി�ം
ഒ��ണെമ�് വ��മാ�ിയി��്.

    ഇ�ര�ി�  �.ജി.സി  (ഡി.ഇ.ബി)  നി�േ�ശ��  പാലി�ാ�ത്  ഭാവിയി�  �ാ�ി��
അ�ബ� േകാ�ക�െട നട�ി�ിെന/ അംഗീകാരെ� ബാധി�ാനിട��്.

(6) സ��� �ാസിെ� ൈദ�ഘ�ം - �.ജി.സി മാനദ��� പാലി�ി�േ�ാ എ�് വ��മ�.

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം നട�ിവ�� വിവിധ േകാ�ക�െട സ��� �ാസിെ� ൈദ�ഘ�ം
എ�െയ�് അറിയി��തിനായി ന�കിയ 23.09.2017 െല AE-22/2016-17/U4/KSA/KNU ന��
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ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� ക�� സ��കലാശാല വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ
വിഭാഗം  ഈ  കാര��ി�  �.ജി.സി  (ഡി.ഇ.ബി)  മാനദ���  പാലി��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

(7) കാഷ് ��് ��ി�ിെല അപാക��

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം ��ി�� ക�ാഷ് ��് പരിേശാധി�തി� എ�ാ പണമിടപാ�ക�ം
കാഷ് ��ി� േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�. കാഷ് ��ി� േരഖെ���ാ� ഇടപാ�ക�െട
ചില ഉദാഹരണ�� �വെട െകാ���.

തീ�തി വരവ് െചലവ്
09.05.2016 2,92,500 �പ വരവ്

10.05.2016 2,28,250 �പ െചലവ്
(Remuneration to teachers)

04.08.2016 5,32,000 �പ വരവ്
10.08.2016 4,24,000 �പ െചലവ്
13.01.2017 60,000 �പ വരവ്

    31.03.2017 ന് കാഷ് ��് �കാരം 614/- �പ�ം പാ���് �കാരം 48,700/- �പ�മാണ്
നീ�ിയിരി�ായി േരഖെ���ിയിരി��ത്.  കാഷ്  ��് -  പാസ്  ��് അ�ര�ന വിവര��
(Reconciliation)  ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� നീ�ിയിരി�്  സംബ�ി�്  നിജ�ിതി  പരിേശാധി�ാ�
സാധി�ി�ി�.

3-1-23  സർ�കലാശാല�െട അധീനതയി�� വാഹന��െട പരിപാലനം - വിവിധ
അപാക�ൾ
    ക�� സ��കലാശാല�െട ഉടമ�തയി�� വാഹന��െട േലാഗ് ��്/െചലവ് വൗ��ക�
എ�ിവ പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.
(1) അ�വദനീയമായ അളവി�ം ��ത� ഇ�നം ഉപേയാഗി� - സ��കലാശാല�് അധിക ബാധ�ത

    താെഴ  പറ��  സ��കലാശാല  വാഹന��െട  ഇ�ന  ഉപേഭാഗം  തി�െ���ി
അസി.എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയ�, െമ�ാനി�� സ�ഡിവിഷ�, പി.ഡ��.ഡി,  ക�� ന�കിയ
ഇ�ന �മതാ സ��ിഫി��ിെ� വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

വാഹന�ിെ�
രജി�� നം./

േമാഡ�

ഇ�ന �മതാ
സ��ിഫി��് നം./

തീ�തി

ഇ�ന
�ിെ�

തരം

ഇ�ന
�മതാ
നിര�്

സ��ിഫി��്
കാലാവധി

1.

KL 13 AF 5307
Maruthi Ciaz

SHVS VD1+ car
D2-5307/University

Dtd.17.03.2016 ഡീസ�
20

Km/Ltr
With AC

09.03.16 to
08.03.17

-do- D2-5307/ University
Dtd.18.08.2016 -ടി-

17
Km/Ltr

17.08.16 to
16.08.17
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With AC

2.

KL 13-W-626
Force Traveller

D2-626/ University
Dtd.17.10.15 -ടി- 10

Km/Ltr
07.10.15 to
06.10.16

-do- D2-626/ University
Dtd.30.08.16 -ടി- 9 Km/Ltr 29.08.16 to

28.08.17

    േമ�  പറ�  വാഹന��െട  17.03.2016  �ത�  05.01.2017  വെര��  ഇ�ന
ഉപേഭാഗ�ിെ��ം െചലവഴി� �ക�െട�ം വിവര�� �വെട െകാ���.

(1) KL 13 AF5307 (Maruthi Ciaz)

കാലയളവ്
ആെക

സ�രി�
�രം (കി.മീ)

ഇ�ന �മതാ
സ��ിഫി��് �കാരം
ആവശ�മായി വ��
ഇ�നം (ലി�റി�)

യഥാ���ി�
നിറ� ഇ�നം

(ലി�റി�)

അധികം
നിറ�

ഇ�നം
(ലി�റി�)

17.03.16�ത�
08.08.16 വെര 5697 285(5697/20) 362 77

17.08.16 �ത�
05.01.17 വെര 5028 296(5028/17) 334 38

ആെക 115
(2) KL 13 W 626 (Force Traveller)
30.03.16 �ത�
18.08.16 വെര 10572 1058 (10572/10) 1112 54

19.08.16 �ത�
29.08.16 വെര 350 39(350/9) 52 13

ആെക 67

    േമ�  പറ�  വാഹന��െട  സാ��െ���ിയ  ഇ�ന  �മതയി�നി�ം  �കടമായ
വ�ത�ാസമാണ് പ�ിക �കാര�� ഇ�ന ഉപേഭാഗ�ി��ത്. �കളി� െകാ�� കാലയളവി� KL
13 AF 5307 Maruthi Ciaz വ�ി�് 115 ലി��ം KL 13 W 626 Force Traveller -ന് 67 ലി��ം
അധിക ഇ�നം ഉപേയാഗി�കാ��.

(2)  നിറ�  ഇ�ന�ിെ�  (േരഖെ���ിയ)  അളവ്  ഇ�ന  ടാ�്  ക�ാസി�ി�മായി
െപാ��െ���ി�
    (i) KL 13 AF 5307 Maruthi Ciaz

    17.03.16 തീ�തി �ത� 18.04.16 തീ�തി വെര 1666 കി.മീ.(7129-5463) സ�രി��തിനായി
ഇ�ന�മതാ സ��ിഫി��് �കാരം 83.5 ലി�� ഇ�നമാണ് േമ� വാഹന�ിന് ആവശ�മായി
വ��ത്.  17.03.16  തീ�തി  �ത�  18.04.16  തീ�തി  വെര  ആെക  95  ലി��  ഇ�നം
നിറ�ിരി��തിനാ�  1666  കി.മീ.  സ�രി��തിനാവശ�മായ  83.5  ലി��  കഴി�്  18.04.16
തീ�തിയി� ഏ��ം ���ിയത് 11.5 ലി�� ഇ�നം ടാ�ി� അവേശഷി���്. േലാഗ് ��്
�കാരം 18.04.2016 ന് 37 ലി�� ഇ�നം നിറ�ി��്. KL 13 AF 5307 Maruthi Ciaz കാറിെ�
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ഫ�യ� ടാ�് ക�ാസി�ി 43 ലി�� ആകയാ� 18.04.16 തീ�തിയി� 7129 കി.മീ. റീഡിങ് സമയ�്
വീ�ം 37 ലി�� ഇ�നം നിറ�ക എ�ത് �ാേയാഗികമ�.

    (ii) KL 13 W 626 Force Traveller

    േമ�  വാഹന�ിന്  30.03.16  �ത�  01.07.16  വെരയായി  8568  കി.മീ.  (73142-64574)
സ�രി�ി��്. ഇ�ന �മതാ സ��ിഫി�� �കാരം 8568 കി.മീ സ�രി��തിന് 857 ലി��
ഇ�നമാണ്  ആവശ�മായി  വ��ത്.  30.03.16  �ത�  01.07.16  വെര  8568  കി.മീ
സ�രി��തിനായി  ആെക  899.5  ലി��  ഇ�നം  നിറ�ി��്.  ആയതിനാ�  01.07.16
തീ�തിയി� ഏ��ം ���ിയത് 42.5 ലി�� ഇ�നം ടാ�ി� അവേശഷി���്(899.5 ലി. - 857
ലി.). േലാഗ് ��് �കാരം 01.07.2016 ന് 49 ലി�� ഇ�നം നിറ�ി��്. വാഹന�ിെ� ഫ�യ�
ടാ�് ക�ാസി�ി 70 ലി�� ആകയാ� 01.07.16 തീ�തിയി� 73142 കി.മീ റീഡിങ് സമയ�് 42.5
ലി�� ഇ�നം ടാ�ി� അവേശഷിെ� 49 ലി�� ഇ�നം വീ�ം നിറ��ത് �ാേയാഗികമ�.

(3) വാഹന�ളി� ഇ�നം നിറ�� സമയെ� കിേലാമീ�� റീഡിങ് എ���ി�.

    വാഹന�ളി� ഇ�നം നിറ�േ�ാ� കിേലാമീ�� റീഡിംഗ് എ�ാ�േ�ാ�ം േരഖെ����തായി
കാ��ി�. കിേലാമീ�� റീഡിങ് എ�താ� സാഹചര��ി� ഇ�ന �മതാ പരിേശാധന
�ാേയാഗികമ�.

ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

വാഹന രജിേ�ഷ�
നം.

േലാഗ് ��് േപജ് നം./
തീ�തി

KL 13 W - 626
161
175
193

05.04.16
18.05.16
12.08.16

KL 13 AF - 5307
57
63
72

21.01.17
12.02.17
10.03.17

(4) കാലാവധി കഴി� ���ിയ ഇ�ന�മതാ സ��ിഫി��് ലഭ�മാ�ിയി�.

KL  13/AD  7565  (Bolero  Jeep)  എ�  വാഹന�ിെ�  ഇ�ന  �മതാ  സ��ിഫി��ിെ�
കാലാവധി  03.12.2016  തീ�തിയി�  ���ിയായി��്.  ���ിയ  ഇ�ന  �മതാ
സ��ിഫി��് ഓഡി�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

1. 

KL  13/AA  8201  (Toyota  Innova)  വാഹന�ിെ�  ഇ�ന  �മതാ  സ��ിഫി��ിെ�
കാലാവധി  27.10.16  ന്  ���ിയായി��്.  ആയതിെ�  ���ിയ  സ��ിഫി��്  ഓഡി�്
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2. 

ഇ�നം നിറ�േ�ാ� �� ടാ�ാേണാ നിറ��ത് എ�് േലാഗ് ��ി� േരഖെ����ി�.3. 

1998 െല ക�� സ��കലാശാല �ഥമ �ാ���്  ചാ��� -2, 13(4) എ�ിവയി� പരാമ�ശി�
വാഹന  ഉപേയാഗം  സംബ�ി�  ച���  ക��  സ��കലാശാലയി�  �പീകരി�ി�ി�.
ഭാവിയി�  േമ�  കാണി�  �കാര��  അപാക��  ഒഴിവാ��തിന്  നടപടി

4. 
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സ�ീകരിേ��താണ്.

    ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ 05.10.2017 െല AE-25/2016-17/U4/KSA/KNU ന�� ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ി�ം 21.10.2017 െല OS-25/2016-17/U4/KSA/KNU ന�� തട�വാദ പ�ിക�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-1-24  അതിഥി സൽ�ാരെ�ലവ് (Hospitality Charges) – വിവിധ അപാക�ൾ

    ബജ�ിെല “MH-01-301-037 Hospitality Charges of Vice Chanceller” എ� െഹഡി� ൈവസ്
ചാ�സല�െട അതിഥി സ��ാരെ�ലവി�� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്.  എ�ാ� ൈവസ്
ചാ�സല�െട  അതിഥി  സ��ാരെ�ലവി�  ഉ�െ�ടാ�  അതിഥി  സ��ാര  െചല�ക�ം  േമ�
പറ�  ബജ�്  െഹഡി�നി�ം  െചലവഴി�ി��്(ഉദാ:-  വൗ��  2680/16.02.17,  2929/14.03.17).
ൈവസ് ചാ�സല�െട അതിഥി സ��ാരെ�ലവിന് വകയി��ിയ െഹഡി�നി�ം മ�്  �ാ���റി
ഉേദ�ാഗ��െട അതിഥി സ��ാരെ�ലവ് വഹി�ത് �മ�കാരമ�.

NAAC  പരിേശാധനാ  സംഘ�ിെ�  സ��ശനം  അ�ാദമിക്  കൗ�സി�  മീ�ിംഗ്
എ�ിവേയാട�ബ�ി�് അതിഥി സ��ാര�ിനായി െചലവഴി� 43,326/- �പ MH-01-301-037
Hospitality  charge  of  Vice  Chancellor  എ�  െഹഡി�നി�ം  അ�വദി��തിന്  ക��
സ��കലാശാല�െട  06.06.2016  െല  Ad.A2/9132/2014  ന��  ഉ��  �കാരം  ക��
സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല� അ�മതി ന�കിയി��. എ�ാ� ��ത െഹഡി� മതിയായ
�ക  നീ�ിയിരി�ിെ��  സ��കലാശാല  ഫിനാ�സ്  വിഭാഗ�ിെ�  അറിയി�ിെന  �ട��്
(Objection Slip No.Fn/D2/2370/2016-17 Fin dated 18.06.2016) ��� െചലവ് MH-01-301-038
Office Expense എ� ബജ�് െഹഡി�നി�ം �ക െചലവഴി��തിന് ൈവസ് ചാ�സല� അ�മതി
ന��ക�ം  (04.07.2016െല  Ad.A2/9132/2014  ന��  ഉ�രവ്)  836/13.07.16,  837/13.07.16
എ�ീ വൗ��ക� �കാരം യഥാ�മം 22,326/-, 21,000/- (ആെക 43,326/-) �പ െചലവഴി�ക�ം
െച�. നിയമാ��തം മാ�ി വകയി��� നട�ാെത േമ� കാണി�� �കാരം അതിഥി സ��ാര
െചലവായ  43,326/-  �പ  MH-01-301-038  Office  Expense  &  Miscellaneous  എ�  കണ�
ശീ�ഷക�ി�നി�ം അ�വദി�ത് നിയമാ��തമ�.

വൗ��  1179/25.08.16  �കാരം  ൈവസ്  ചാ�സല�,  െ�ാ.  ൈവസ്  ചാ�സല�,  രജി�ാ�
എ�ിവ�െട അതിഥി സ��ാരെ�ലവിന�ി� 33,769/- �പ െചലവഴി�ി��ത് MH-01-301-038
Office Expense & Miscellaneous എ� ബജ�് െഹഡി�നി�മാണ്. ഇതി� ൈവസ് ചാ�സല�െട
അതിഥി  സ��ാരെ�ലവ്  �കയായ  14,390/-  �പ  MH-01-301-037  എ�  െഹഡി�നി�ം
വഹിേ��തായി��.

അതിഥി  സ��ാര െചലവ്  സംബ�ി�്  07.10.2017 െല AE-29/2016-17/U4/KSA/KNU ന��
ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം  23.10.2017  െല  OS-27/2016-17/U4/KSA/KNU  ന��  തട�വാദ
പ�ിക�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഭാവിയി� ഇ�രം പിഴ�ക� ഒഴിവാേ��താണ്.
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3-1-25  ആവശ�കതാനിർ�യം നട�ാെത ഡയറികൾ അ�ടി�. - 500 ഡയറികൾ വിതരണം
െച�ാനാകാെത െക�ി�ിട��.
    2017  െല  സ��കലാശാല ഡയറി  �ി�്  െച�തിന്  ഒ� ഡയറി�്  91  �പ �കാരം  1986
ഡയറി�െട  വില  1,80,726/-  �പ  (ബി�  നം.384/18.01.2017)  സി.സി  എ��ൈ�സസ്,
എറണാ�ളം എ� �ാപന�ിന് അ�വദി�ി��് (നി�തി �റ�് 1,78,919/- �പ െച�് ന��
620030/31.03.17 �കാരം ന�കി). ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.AE-
15/16-17/U6/KSA/KNU  തീ�തി:  15.09.2017)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  1986  ഡയറിക�
അ�ടി�തി� നാളി�വെര 1486 ഡയറിക� മാ�മാണ് വിതരണം െച�ി��ത്. ഇതി� 1440 എ�ം
േകാം�ിെമ�റിയാ�ം  46  എ�ം  100  �പ  േതാതി�  വില  ഈടാ�ി�ം  വിതരണം  െച�.  ഈ
ഈന�ി�  സ��കലാശാല�്  4,600/-  �പ  (46x100)  വര��്.  500  ഡയറിക�  വിതരണം
െച�ാെത െക�ി�ിട�കയാണ്.  �� വ�ഷ�ളി� ബാ�ിവ� ഡയറിക� ഒ�ിന്  5  �പ വില
നി�യി�്  പി�ീട്  വിതരണം െച�കയാണ്  െച�വ��ത്.  എ�ാ� 2016  െല ബാ�ിവ� 26
ഡയറിക�  5  �പ  വില  നി�യി�ി�ം  ഒ�േപാ�ം  വിതരണം  െച�ാ�  കഴി�ി�ി�.  ശരിയായ
രീതിയി� ആവശ�കതാ നി��യം നട�ിയി�െ��ി� ഈ ഇന�ി� സ��കലാശാല��ായ
ന�ം(500x91=45500) ഒഴിവാ�ാ� കഴി�മായി��. ആയതിനാ� ആവശ�കത നി��യി�ാെത
ഡയറി അ�ടി����ലം ഉ�ാ�� പാ�െചലവ് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-26  ക�ർ സർ�കലാശാല െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
ഒ��ിയി�. ��തായി വാ�ിയ ക����കൾ ഒ�ര വർഷമായി�ം ഉപേയാഗി�ാെത
െക�ി�ിട��.
    ക�� സ��കലാശാല െസ��� ൈല�റി ഡിജിൈ�േസഷ�ം ഓേ�ാേമഷ�ം േവ�ി �.ജി.സി
അ�വദി� �ാ�് �കാരം ക���� െകയ�, ക�� എ� �ാപന�ി�നി�ം ൈല�റിയിേല�്
08.03.2016  ന്  20  ക����ക�  വാ�ിയി��്  (Invoice  No.11718/08.03.16-  Rs.264000/-,  8
ക����ക�, Invoice No.11717/08.03.16- Rs.396000/-,  12 ക����ക�). ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി
23.09.2017  ന്  ൈല�റിയി�  നട�ിയ  ഭൗതിക  പരിേശാധനയി�  ഇ�കാരം  വാ�ിയ  16
ക����ക�  ഇ�വെര  ഇ��ാ�  െച�ി�ി�  എ�  കാ�ക��ായി.  ക����ക�െട  വാറ�ി
കാലാവധി  കഴി�ി�േപാ�ം  ഇവ  ഇ��ാ�  െച�ാെത  െക�ി�ിട�ാ��ായ  സാഹചര�ം
വ��മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (AE-24/2016-17/U5/KSA/KNU
തീ�തി:  26.09.2017)  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയ�  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  ക����ക�
�വ��ി�ി�ാനാവശ�മായ �ഗ് േപായി�ക�, ഫ��ി��, ലാ� കണ��, �.പി.എസ് എ�ിവ
ൈല�റിയി�  ലഭ�മായി��ി�  എ�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  ൈല�റി  നി��ാണ  കരാറിെ�
ഭാഗമായി  അ�വദി�  30  െക.വി  �.പി.എ�ം  ബാ�റി�ം  ആവശ�മായ  ഭൗതിക
സാഹചര�മി�ാ�തിനാ�  ഇ��ാ�  െച�ാ�  സാധി�ി�ി�  എ�ാണ്  മ�പടിയി�
വ��മാ�ിയി��ത്.  മാ�മ�  ഈ  �.പി.എ�ം  ബാ�റിക�ം  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിേല�്
മാ�ിയതാ�ം  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയ�  വ��മാ�ിയി��്.  ആവശ�മായ  �.പി.എസ്.
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സൗകര�മി�ാ�തിനാ�  നിലവി�  ഉപേയാഗി��  ക����ക�  െപെ��്  േകടാ��
അവ�യാ��െത�ം  െസ�വ�  �മിെ�  പണി  ���ിയാകാ�തിനാ�  �.ജി.സി  ഫ�്
ഉപേയാഗി�വാ�ിയ  െസ�വ�ം  ഉപേയാഗി�ാെത  കിട�കയാെണ�മാണ്  മ�പടിയി�
വ��മാ�ിയി��ത്.

    ആവശ�മായ  ഭൗതിക  സാഹചര�ം  ഒ��ാ��െകാ�്  മാ�ം  വിദ�ാ��ിക��്
ഉപേയാഗ�ദമാേക�  ല��ണ�ിന്  �പ�െട  ക����ക�  ഉപേയാഗി�ാെത
െക�ി�ിട�കയാണ്. ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര��� എ��ം െപെ��് ഒ��ി ക����ക�
ഉപേയാഗ�ദമാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-27  സർ�കലാശാല വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് േകരള സം�ാന ഇൻ�റൻസ് വ��ിെന
ഏ�ി��ി�.
    ക��  സ��കലാശാല�െട  അധീനതയി��  �വെട  െകാ��  വാഹന��െട  ഇ��റ�സ്
ഇടപാ�ക� േകരള സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെന ഏ�ി�ാെത മ�് ഇ��റ�സ് �ാപന��
�േഖനയാണ്  നട�ിവ��ത്.  2016-17  വ�ഷ�ി�  ഇ�കാരം  വാഹന��െട  ഇ��റ�സ്
�ീമിയം ഒ��ിയതിെ� ഉദാഹരണ�� താെഴ പറ��.

വൗ��
നം.

വാഹന
രജിേ�ഷ�

നം.
വാഹന�ിെ�

തരം
ഒ��ിയ

ഇ��റ�സ്
�ീമിയം �ക

ഇ��റ�സ്
ക�നി�െട േപര്

2992 KL 13
AB7919

നി�ാ� സ�ി
കാ� 17,467 ഓറിയ�� ഇ��റ�സ്

ക�നി ലിമി�ഡ്

3054 KL 13 W626 ജനറ� പ��സ്
െവഹി�ി� 19,432 നാഷണ� ഇ��റ�സ്

ക�നി ലിമി�ഡ്

11910 KL 13
AA8201

ടേയാ� ഇേ�ാവ
കാ� 35,570

�ൈന�ഡ് ഇ��
ഇ��റ�സ് ക�നി

ലിമി�ഡ്

    സ��കലാശാലക�െട�ം  െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട�ം  എ�ാ  ജനറ�  ഇ��റ�സ്
ഇടപാ�ക�ം  േകരള  സം�ാന  ഇ��റ�സ്  വ��്  �േഖന  നട�ണെമ�്  േകരള  സ��ാരിെ�
01.10.2014 െല ജി.ഒ(പി)നം.428/2014 ന�� ഉ�ര� �കാരം നി��ഷി�ി��്.

    ഇ�ാര��ി� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിന്/ സ��കലാശാല�് സംഭവി�� ഏെതാ� വീ��ം
സ��ാ� ഗൗരവമായി വീ�ി��തായിരി�െമ�ം ഈ ഉ�രവി� ��ി�ാ�ിയി��്.

    ആയതിനാ� േമ� കാണി� �കാരം സ��കലാശാല വാഹന��െട ഇ��റ�സ് ഇടപാ�ക�
േകരള  സം�ാന  ഇ��റ�സ്  വ��ിെന  ഏ�ി�ാെത  മ�്  ഇ��റ�സ്  �ാപന��  �േഖന
നട�ിവ��ത് സ��ാ� നി�േ�ശ��െട ലംഘനമാണ്. ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ 21-10-2017
െല  AE-35/2016-17/U4/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
സ��ാ� നി�േ�ശ�� യഥാവിധി പാലി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-1-28  സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ വ��കൾ�്/ വ��ികൾ�് അഡ�ാൻസ്
അ�വദി�ത് സമയബ�ിതമായി �മീകരി�ി�.
(i) ക�� സ��കലാശാല കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് 1,20,000/- �പ അഡ�ാ�സ് അ�വദി�.
െചലവഴി�ാ� അഡ�ാ�സ് �കയി�േമ� പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�.

    മിക� കായിക താര���് �േപാ��്സ്  കി�്,  കാഷ് ൈ�സ് എ�ിവ അ�വദി��തിെ�
ആവശ��ിേല�ായി 25.03.2015 തീ�തിയിെല ക�� സ��കലാശാല�െട DPE/A3/2596/Sports
Award/2013-14 ന�� ഉ�ര� �കാരം 1,20,000/- �പ കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം ഡയറ���്
അ�വദി�ി��. േമ� പറ� �ക ��ത ആവശ��ിന് െചലവഴി�ാ� കഴിയാെത വ�തിനാ�
ആയതി�നി�ം 59,000/- �പ All India Inter University Championship � പെ���് െമഡ�
േനടിയ മ�രാ��ിക��ം ടീം ഒഫീഷ��സി�ം കാഷ് അവാ�ഡ് ന���തിന് വിനിേയാഗി�ാ�
14.03.2016  െല  DPE/A3/4081/SZIU/Volleyball(W)/2014-15  ന��  സ��കലാശാല  ഉ�ര�
�കാരം അ�മതി ന��ക��ായി. ബാ�ി �കയായ 61,000/- �പ ചലാ� ന�� 6/31.03.2016
�കാരം കായിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� സ��കലാശാല ഫ�ിേല�് തിരി�ട�ി��്.

    ക�� സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് വിഭാഗ�ിെ� 26.05.2016 െല UO note No.FinD1/208/
Pre-audit/DPE/2016-17/1041  ഉ�ര�  �കാരം  അഡ�ാ�സായി  അ�വദി�  1,20,000/-  �പ
നി�ിത  കാര��ിന്  ഉപേയാഗി�ാ�തിനാ�  30.03.2015  �ത�  10.02.2016  വെര��
കാലേ��് 18% പിഴ പലിശയായ 18,819/- �പ�ം 61,000/- �പ (1,20,000/- �പയി� പി�ീട്
െചല�  െച�ാ�  അ�മതി  ന�കിയ  59,000/-  കഴി��  �ക)  തിരി�ട�ാ�  ൈവകിയതിനാ�
15.03.2016  �ത�  30.03.2016  വെര��  കാലേ���  പിഴ�ലിശയായി  481/-  �പ�ം
ഒ���തിന്  ആവശ�െ��ി��. ചലാ� നം.29/14.07.2016 �കാരം 481/-  �പ സ��കലാശാല
ഫ�ിേല�്  ഒ��ിയി�െ��ി�ം  18,819/-  �പ  ഒ��ക��ായി�  (അ�ജ�്െമ�്  വൗ��
നം.1629/25.10.2016).

    മിക� െതളിയി� കായിക താര�െള കെ���തി�ം സഹായം ന���തി�മായി അേപ�
�ണി�ി��െവ�ി�ം  േയാഗ�രായ  കായിക  താര�െള  കെ��ാ�  സാധി�ാ�തിനാലാണ്
അഡ�ാ�സായി  അ�വദി�  1,20,000/-  �പ  യഥാസമയം  വിനിേയാഗി�ാ�  സാധി�ാെത
വ�ിരി��െത� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം ഡയറ��െട മ�പടി  പരിഗണി�്  18,819/-  �പ
പിഴെയാ���തി�നി�ം  അേ�ഹെ�  ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്  ൈവസ്  ചാ�സല�  പി�ീട്
ഉ�രവി�ി��്  (സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.DPE/A3/2596/Sports  Awards/2013-14  dated
17.10.2016).

    താ�കാലിക ���� ൈക��ിയ േശഷം ഉപേയാഗി�ാെത തിരി�ട�കയാെണ�ി� േപാ�ം
18% പലിശ ഈടാ�ണെമ�്  േകരള സ��ാരിെ� 04.10.2011  െല GO(P)  419/11  Fin  ന��
ഉ�രവി�  വ��മാ�ിയി��്.  േമ�  കാണി�  �കാരം  പിഴ�ലിശ  ഈടാ��തി�നി�ം
ഇളവ�വദി��ത്  അഡ�ാ�സ്  �ക  സമയബ�ിതമായി  തിരി�ട�ാെത  ദീ�ഘകാലം  വ��്
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േമധാവിക�െട  അ�ൗ�ി�/ൈക�ി�  ��ി��തിന്  കാരണമാ�െമ�തിനാ�  ����ക�
സമയബ�ിതമായി ഈടാ��തി�ം വീ� വ���വരി�നി�ം പിഴ ഈടാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
ഇത്  സംബ�ി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�്  ന�കിയ  20.09.2017  തീ�തിയിെല  AE.20/2016-17
/U4/KSA/KNU ന�� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ii)  ബേയാെടേ�ാളജി  &  ൈമേ�ാ  ബേയാളജി  വ��്  -  50,000  �പ�െട  ����  ൈവകി
�മീകിരി�തി�േമ�� പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�

    പാലയാട്  ക�ാ�സിെല  ബേയാെടേ�ാളജി  &  ൈമേ�ാ  ബേയാളജി  വ��ി�  IPR  െസ�

�ാപി��തി�ം  (10,000/-  �പ),  “Patent  and  patent  Filing  in  Biotechnology”  എ�
വിഷയ�ി� ശി�ശാല നട��തി�മായി (40,000/- �പ) KSCSTE � നി�് 2009-10 വ�ഷം
ലഭി�  50,000  �പ�െട  ധനസഹായം  സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  ന��  Acad  F2/3755/09(i)
/12.05.2009  (10000  �പ),  Acad  F2/3755/09(ii)/12.05.2009  (40000  �പ)  എ�ിവ  �കാരം
വ��ിന് ���റായി ൈകമാറിയി��്. 2009 ഏ�ി� 24, 25 തീ�തികളി� നട�ിയ ശി�ശാല�െട
െചല� പ�ിക�ം വിനിേയാഗ സാ��പ��ം ബേയാെടേ�ാളജി  & ൈമേ�ാ ബേയാളജി  വ��
േമധാവി�െട  04.03.2010  െല  DB  &  M/Seminar-Workshop/2010  ന��  ക�്  �കാരം
സ��കലാശാല�് സമ��ി�ി��െവ�ി�ം (അ�ജ�്െമ�് വൗ�� നം.273/21.04.16) 11.04.2016
െല  Acad.F2/3755/09  ന��  സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരമാണ്  50,000/-  �പ�െട  ����
�മീകരി� കാ��ത്. ഇ�സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസി�നി�് �റെ��വി� ഓഡി�് എ�ക�യറി�്
(നം.  AE6/2016-17/U6/KSA/KNU)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ����  �മീകരി��തി�
കാലതാമസം വ��ിയതിന് പിഴ ഈടാ�ി�ാ��ി�.
04.03.2010 ന് വ�� േമധാവി ൈഫന� ബി� സമ��ി�ി��ടി ��ത ���� �മീകരി�ാ� 6
വ�ഷ�ിലധികം കാലതാമസം വ��ിയതായി കാ��. ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

(iii) ക�� സ��കലാശാല വിദ�ാ��ി �ണിയ� - 2016-17 വ�ഷം കലാജാഥ സംഘടി�ി�തിന്
അ�വദി� ���� �ക �മീകരി�ി�ി�. - ₹1,46,250/ തട�െ����.

    ക�� സ��കലാശാല വിദ�ാ��ി �ണിയെ� 2016-17  കാലഘ��ിെല �വ��ന��െട
ഭാഗമായി  2017  ജ�വരി  15  �ത�  30  തീ�തി  വെര  കലാജാഥ  സംഘടി�ി��തി�
തീ�മാനി�ക�ം ��ത ആവശ��ിേല�ായി 2,10,000/-  �പ�െട എ�ിേമ�്  സമ��ി�ക�ം
െച�ി��.  ഇേത�ട��്  12.01.2017  െല  ഡി.എസ്.എസ്/എ1/1479/  സ��കലാശാല
�ണിയ�/16-17  ന��  സ��കലാശാല  ഉ�ര�  �കാരം  ബജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�  പരമാവധി
�കയായ  1,95,000/-  അംഗീകരി�ക�ം  ����  �കയായി  1,46,250  �പ  സ��കലാശാല
വിദ�ാ��ി  �ണിയ�  െചയ�മാ�/  െസ��റി�്  വിതരണം  െച��തിനായി  ഡി.എസ്.എസ്.
െസ��  ഓഫീസ�െട  േപരി�  അ�വദി�ക�ം  െച�.  കലാജാഥ  നട�ി�ിന്  േശഷം  ഒ�
മാസ�ിനകം  ��ത  പരിപാടി�െട  ബി�ക�ം  വൗ��ക�ം  സ��കലാശാല  �ണിയ�
െചയ�മാ�/െസ��റി സ��കലാശാലയി� സമ��ി�് കണ�ക� തീ��ാ�ണെമ�് േമ��റ�
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ഉ�രവ് ഖ�ിക-4 � നി�േ�ശി�ി��്.

    ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�, അഡ�ാ�സ് രജി�� എ�ിവ പരിേശാധി�തി� അഡ�ാ�സായി
അ�വദി�  1,46,250/-  �പ�െട  െചലവ്  നാളി�വെര  �മീകരി�തായി  കാ��ി�.  ��ത
കലാജാഥ  നി��ി�  തീ�തികളി�തെ�  സംഘടി�ി�െ��ി��്  എ�്  വ��മാ��  േരഖക�
ഫയലി�  ലഭ�മ�.  കലാജാഥ�െട  ആവശ��ിേല�്  അ�വദി�  ����  �ക  1,46,250  �പ
നാളി�വെര �മീകരി�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ിയി�ി�.

    സ��കലാശാല  വിദ�ാ��ി  �ണിയെ�  വിവിധ  �വ��ന��  നട���  സംബ�ി�ം
അവ�്  �ക  െചലവഴി���  സംബ�ി�ം  ഉ�  സ��കലാശാല  ച���/  ഉ�ര�ക�  /
റ�േലഷ�സ്/  ൈബേലാ/  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  നിലവി�െ��ി�  ആയതിെ�  പക��്  ഈ
ഓഫീസി�  ലഭ�മാേ��താെണ�്  കാണി�്  ഈ  ഓഫീസി�നി�ം  ന�കിയ  16.09.2017
തീ�തിയിെല  AE.17/2016-17/U4/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�ം  13.10.2017
തീ�തിയിെല  OS-14/2016-17/U4/KSA/KNU  ന��  ഒ���  േ��്െമ�ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  2016-17  വ�ഷെ�  കലാജാഥ  നട�ി�ിന്  ഡി.എസ്.എസ്
െസ�� ഓഫീസ��് അ�വദി� 1,46,250/- �പ ഓഡി�ി� തട�െ����.

3-1-29  പഠന വ��ക�െട ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ
(1) കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സ് : ക�ട പഠന വ��ിെ� �വ��നം ��മായ �ിതിയി�

    കാസ�േഗാഡ്  ഗവ.േകാേളജി�  �വ��ി��  ക�ഡ  പഠന  വിഭാഗ�ിെ�  �വ��നം
നാ��നാ�  േശാഷി�െകാ�ിരി�കയാണ്.  പി.എ�്.ഡി,  എം.ഫി�  എ�ീ  ഗേവഷണ
േകാ�ക��ാണ്  ഇവിെട  �േവശനം  െകാ��െകാ�ി��ത്.  സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  ന��
Acad/E3/13511/Gen/2014  തീ�തി:  05.05.2015  �കാരം  പി.എ�്.ഡി  �േവശനം
നി��ലാ�ിയി��്.  നിലവി�  എം.ഫി�  പഠനം  നട��  4  േ�ാള�മാ�മാ�മാണ്  ഇവിെട
പഠി��ത്.

    കാസ�േഗാഡ് ഗവ.േകാേളജി� ഒ� �റിയിലാണ് ക�ഡ പഠന വ��് �വ��ി��ത്.  ഈ
�റിയി� പാ��ീഷ� വാ� ഉ�ാ�ിയാണ് ഗേവഷണ വിദ�ാ��ിക��ളള �ാ�ക� നട��ത്.
മ�്  അടി�ാന  സൗകര���െട  കാര��ി�ം  വ��്  പിറകിലാണ്.  കരാ�  വ�വ�യി�
�വ��ി��  േകാ�ഡിേന��  മാ�മാണ്  ഇവിെട��ത്.  ക�ട  പഠന  വ��ിെ�  നിലവിെല
േശാച�ാവ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(2) തലേ�രി ക�ാ�സ് ഡയറ�� : ഉ�ര�ടലാസ് - േ�ാ�് അപാക��

    ക�ാ�സിെല എ�ാ വ��കളിേല�മായി ഒ� ഉ�ര�ടലാസ് േ�ാ�് രജി�� ��ി�ക�ം
ആയത്  വഴി  ഉ�ര�ടലാസ്  വിതരണം  െച��  രീതിയാണ്  തലേ�രി  ക�ാ�സി�
�ട��േപാ��ത്.  ഇ�ര�ി� ��ി� ഉ�ര�ടലാസ്  േ�ാ�്  രജി�� പരിേശാധി�േ�ാ�
താെഴ പറ�� അപാക�� കാ��.
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േ�ാ�്  രജി�റി� ��ിരി�്,  വരവ്,  നീ�ിയിരി�്  വിവര�� േരഖെ����ി�.  വിതരണ
വിവരം മാ�േമ േച��ി��.

1. 

േ�ാ�്  രജി�റി�  നീ�ിയിരി�്  വിവര��  േരഖെ���ാ�തിനാ�  നീ�ിയിരി��
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ത�ത ഉറ�വ��ാനായി�ി�.

2. 

    പരീ�ാ നട�ി�ിെല �താര�ത ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി ഉ�ര�ടലാസിെ� ��ി�ം
വിതരണ�ം  നടപടി�മ��  പാലി�െകാ�്  ��മ�  രീതിയി�  ൈകകാര�ം  െചേ��ത്  വളെര
അത�ാവശ�മാെണ�ി�ം തലേ�രി ക�ാ�സി� ആയത് �മ�കാരം നി��ഹി�തായി കാ��ി�.
ഭാവിയി� സ��കലാശാല അംഗീകരി� ഇ�ഡ�് �കാരം ലഭ�മാ�� ഉ�ര�ടലാസിെ� വരവ്
സംബ�ി�  വിവര��  േ�ാ�്  രജി�റി�  േരഖെ���ി,  ഉ�ര�ടലാസ്  വിതരണം
െച�തിെ��ം നീ�ിയിരി�ിെ��ം വിവര�� േ�ാ�് രജി�റി� എ�തി ��ിേ��താണ്.

(3) മാ�മാ�ി�� സയ�സ് പഠന വ��് : മാ�ാ�പറ�് ക�ാ�സ്

    ഉ�ര  കടലാസ്  േ�ാ�്  അപാക��  -  േ�ാ�്  രജി�റി�  േരഖെ���ിയി�ി�ാ�
ഉ�രകടലാ�ക� ��ി�ിരി��.

മാ�ാ�പറ�്  ഗണിതശാ�  വിഭാഗ�ിെ�  ഉപേയാഗി�ാ�  ഉ�രകടലാ�ക�െട  േ�ാ�ിെ�
ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ിയേ�ാ�  േ�ാ�്  രജി�റി�  േരഖെ���ിയതിേന�ാ�  അധികം
ഉ�ര  കടലാസ്  നീ�ിയിരി�ി�  കാ��.  അധികം  കാണെ��  ഉ�ര  കടലാ�ക�  േ�ാ�്
രജി�റി� വരവ് േച��ാ� 207251-207375, 207376-207500 സീരീസി�� 125 എ�ം വീത��
ര�്  െക�്  (250  എ�ം)  ആണ്.  ഈ  ഉ�ര  കടലാ�ക�  സ��കലാശാല  ഏത്  കാലയളവി�
വിതരണം  െച�താെണ�്  വ��മ�.  ഉ�ര  കടലാ�ക�  ��പേയാഗം  െച�െ���ി�  എ�്
ഉറ�വ���തിന്  േ�ാ�്  രജി�റി�  ��ിരി�്,  വരവ്,  വിനിേയാഗം,  നീ�ിയിരി�്  എ�ിവ
�ത�മായി േരഖെ��േ��താണ്.  േ�ാ�ി� എ��ാ� ഉ�രകടലാ�ക� ��ി�ാനിടയായ
സാഹചര�ം വ��മാേ��താണ്.

    ഇ�സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(15)  –
17.07.2017)  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഉ�രകടലാസ്  14.06.2017  ന്  േ�ാ�ി� ഉ�െ���ിയ
തായി  അറിയി�ി��്.  അ�  �കാരം  േ�ാ�്  രജി�റിെല  വരവ്,  വിനിേയാഗം,  നീ�ിയിരി�്
എ�ിവ  �മീകരി�്  പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  ഉ�രകടലാ�ക�  ലഭ�മാ��
�റ�തെ� േ�ാ�ി� േരഖെ����െ��് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� ഉറ�വ�േ��താണ്.

(4) ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ� െസ��, കാസ�േഗാഡ്

േകടായ ഫ��ി��/ ഉപകരണ�� േലലം െച�് �ത���ാ� നടപടിെയ�േ��താണ്

    കാസ�േഗാഡ് ക�ാ�സി�� ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ� െസ�റിെല 2016-17 വ�ഷെ� േ�ാ�്
പരിേശാധന  04.04.2017  തീ�തിയി�  നട�ക�ം  അതിെ�  'േഫാറം-എ'  യി��  റിേ�ാ��്
പരിേശാധേനാേദ�ാഗ��ം  ഐ.ടി  എ�േ�ഷ�  െസ��  അസി��്  ഡയറ��ം  സം��മായി
ത�ാറാ�ി  ഒ�ി�്  സ��കലാശാല  രജി�ാ��്  സമ��ി�ക�ം  െച�ി��്.  അ��കാരം  താെഴ
െകാ��  ഫ��ി��/  ഉപകരണ��  ന�ാ�ാ�  കഴിയാ�  വിധം  േകടായവെയ�്
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സാ��െ���ിയി��്.

�മ നം. ഫ��ി��/ ഉപകരണം എ�ം
1 Office Chair (Revolving) 1
2 White Board 2
3 Epson printer 1
4 Water filter 1
5 Wall Clock (REWA) 1
6 Telephone (Panaphone) 1
7 Search Light 1

    േമ�  െകാ��  ഫ��ി��/  ഉപകരണ��  ന�ാ�വാേനാ  �ന�പേയാഗി�വാേനാ
സാധി�ാ�വിധം േകടായതായി �ിരീകരിേ���ം സ��കലാശാലയി� നി�� ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ി�  േ�ാ�ി�നി�ം  ഒഴിവാ�ി  േലലം  െച�്  വി�ന  നട��തിന്  നടപടി
സ�ീകരിേ���മാണ്.

    ഇ�സംബ�ി� ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(33)  –  30.08.2017)
മ�പടിയായി,  �ാപന�ി�  ക�ാ�സ്  ഡയറ��/അസി.ഡയറ��  ഇ�ാ�തിനാലാണ്  േലല
നടപടിക� സ�ീകരി�ാതിരി�ാ� കാരണെമ�ാണ് അറിയി�ി��ത്.

(5)  ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ�  െസ��,  നീേലശ�രം  -  േ�ാ�ക�െട  വാ�ഷിക  ഭൗതിക  പരിേശാധന
കാര��മമ�

    (i) ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ 2015-16 െല വാ�ഷിക േ�ാ�് പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ി� ഇനം. 15
Steel Jefferson Chair with writing pad & rack എ� ഫ��ി�� 30 എ��ം, ഇനം 35 Battery
Hykon  80  AH  tubular  batery  എ�യിനം  20  എ��മാണ്  31.03.2016  ന്  േ�ാ�ി�
ബാ�ി��ത്.  എ�ാ�  2016-17  െല  വാ�ഷിക  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��ി�  ഈയിന��െട
��ിരി�ായി കാണി�ത് യഥാ�മം 26, 19 എ�ം വീതമാണ്. ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�് േനാ�ിന്
(െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(42)  –  09.08.2017)  വ��  േമധാവി  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി
��ികരമ�. അപാകം പരിഹരിേ��താണ്.

    (ii) 2015-16 െല ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�് പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് �കാരം 01.04.2015
��ായി��  1062  ��ക�േളാെടാ�ം  2015-16  �  വാ�ിയ  173  ��ക��  േച��്
31.03.2016  ന്  1235  ��ക��  േ�ാ�ി�  നീ�ിയിരി��ായി��.  2016-17  െല  േ�ാ�്
പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��ി�ം  ഈ നീ�ിയിരി�്  വിവര�� അേതേപാെല പക��ിെവ�കയാണ്
െച�ി��ത്.  ത�വ�ഷം 155 ��ക�� വാ�ിയതായി ഫയലി� ��ി�ി�� ബി� �കാരം
കാ��െ��ി�ം ഇത് സംബ�ി� വിവര�� േ�ാ�് രജി�റി� േച��ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�
ഓഡി�് േനാ�ി�� മ�പടി ��ികരമ�.

    േ�ാ�് രജി�� എ�തി ��ി��, േ�ാ�ക�െട വാ�ഷിക ഭൗതിക പരിേശാധന എ�ിവ
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കാര��മമായ� നട�ിവ��ത് എ�് ഇത് വ��മാ��.

(6) ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ� െസ��, നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

എം.സി.എ അ�ിഷ� സംബ�ി� േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    ക�� സ��കലാശാല�െട നീേലശ�രം  ക�ാ�സിെല എം.സി.എ േകാ�ിേല�� അ�ിഷ�
നടപടിക�  സ��കലാശാല�െട  മാ�ാ�പറ�  ക�ാ�സിലാണ്  നട�വ��ത്.  നീേലശ�രം
ക�ാ�സിെല  ��ത  േകാ�ിേല�്  2016-19  ബാ�ി�  21  വിദ�ാ��ികെള  �േവശി�ി�തായി
വ��ി�  ��ി�  അ�ിഷ�  രജി�റി�  കാ��.  എ�ാ�  മാ�ാ�പറ�  ക�ാ�സി�നി�ം
എം.സി.എ േകാ�ിേല�� അ�ിഷ� നടപടിക��് േശഷം �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട
പ�ിക  നീേലശ�രം  െസ�റി�  ലഭി�ത്  സംബ�ി�  േരഖക�  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഈ
സാഹചര��ി�  �േവശനം  ലഭി�  വിദ�ാ��ിക�  ലി�ി�  ഉ�െ��വരാേണാ  എ�്
പരിേശാധി�ാനായി�ി�.

    ഇ�  സംബ�ി�  ഓഡി�്  േനാ�ിന്  (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(42)  –
09.08.2017)ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�.

(7) തലേ�രി ക�ാ�സ് വനിതാ േഹാ�� - രജി�� ��ി�ിെല അപാക��

    േഹാ�� വാടക സംബ�ി� േരഖെ����ക� അ���ം.

     തലേ�രി ക�ാ�സി� �വ��ി�� വനിതാ േഹാ�ലിെല വാടക ഈടാ��ത് സംബ�ി�
രജി��ക� അ���മാണ്.

(i) വാടക രജി�� അ���ം

    അ�ിഷ�  രജി��  പരിേശാധി�തി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  �േവശി�െ��  പല
വിദ�ാ��ിനിക�െട�ം േഹാ�� വാടക ഇന�ി�� �ക പിരിെ���തായി േരഖെ����ക�
കാ��ി�.  വാടക  സംബ�ി�  രജി��  അ���മാണ്.  ഇത്  വാ�ഡെ�  ഒ�്  േരഖെ���ി
ആധികാരികമാ�ിയി�ി�.  ഇ�സംബ�ി�്  ന�കിയ  30.06.2017  തീ�തിയിെല  AE-7/2016-17
/KSA/KNU/40  ന��  എ�ക�യറി�്  05.07.2017  ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  രജി�റി�
േരഖെ����ക�  നട�ിയതാ�ം  വാടക  അട�ാ�  നി�േ�ശം  ന�കിയതാ�ം  അറിയി�ി��്.
ഫീസ് ഒ���തി� പിഴ�വ��ിയ വിദ�ാ��ിനികളി�നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ി സ��കലാശാല
യി� ഒ�േ��താണ്.

(ii) േഹാ�� വാടക: ഡിമാ�് രജി�� ��ി��ി�.

    വിദ�ാ��ിനിക�െട േപര്,  േഹാ�� വാടക ഒ��ിയതിെ� രശീതി നം.,  തീ�തി,  �ക, പിഴ
ഈടാ�ിയത് എ�ീ വിവര�� ഉ�െ���ി ഡിമാ�് രജി�� എ�തി ��ി�ി�ി�.

ത�വ�ഷം  ലഭി�  േഹാ��  �േവശന  ഫീസ്,  വാടക,  േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്  എ�ിവ�െട
ഇനംതിരി�  വിവര�ം  ലഭ�മ�.  േഹാ��  വാടക  സംബ�ി�  ഡിമാ�്  രജി��  എ�തി
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��ിേ���ം ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാേ���മാണ്.

(iii) കല�� രജി�� ��ി��ി�.

    ടി.ആ�.5  രശീതി  ��ക�  വഴി  പിരിെ����  �കക�  (േഹാ��  വാടക,  േകാഷ�
െഡേ�ാസി�്,  �േവശന  ഫീസ്  �ട�ിയവ)  രശീതി�െട  �മ�ി�  േരഖെ����  കല��
രജി��  ��ി�ി�ി�.  ഓേരാ  ദിവസ�ം  പിരിെ����  �കക�  സ��കലാശാല/ക�ാ�സ്
ഡയറ��/േഹാ�� വാ�ഡ� എ�ിവ�െട അ�ൗ�ി� യഥാസമയം ഒ��വ���േ�ാ എ�ം
ഒ��ിയ  �ക  �ത�മാേണാ  എ�ം  നിരീ�ി��തിനായി  കല��  രജി��  എ�തി
��ിേ��താണ്.

(iv) േകാഷ� െഡേ�ാസി�് രജി�� ശരിയായ രീതിയി� ��ി��ി�

    �േവശന സമയ�് വിദ�ാ��ിനികളി�നി�ം 1000/- �പ നിര�ി� േകാഷ� െഡേ�ാസി�്
വാ�ിവ���്. ഓേരാ വ�ഷ�ം ഈയിന�ി� വരവ് വ� �ക, േഹാ�� ഒഴി�േപായവ��്
തിരിെക ന�കിയ �ക, അവകാശ��യി�ാ� �കക� സ��കലാശാല ഫ�ി� ഒ��ിയതിെ�
വിവര��എ�ിവ ഓഡി�ി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    േമ�  പറ�  വിവര��  ലഭ�മാ��  രീതിയി�  േകാഷ�  െഡേ�ാസി�്  രജി��  എ�തി
��ിേ��താണ്.

    ഇ�ാര���  സംബ�ി�്  െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(25)  തീ�തി:04.08.2017
�കാരം ഓഡി�് േനാ�് �റെ��വി�െവ�ി�ം ആയതിന് വാ�ഡ� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�.

(8) �� ഓഫ് െപഡേഗാഗി�� സയ�സ്, മാ�ാ�പറ�് -

    പ�േ�സ് ക�ി�ി തീ�മാനം നട�ിലായി� – �.പി.എസ്. �ാപി�ാ�തിനാ� ക����ക�
�വ��ി�ി�ാ� കഴി��ി�.

    ��  ഓഫ്  െപഡേഗാഗി��  സയ�സ്  വിദ�ാ��ിക��േവ�ി  ക����  ലാബ്
�ാപി��തിെ� ഭാഗമായി ക���� േടബി� (10എ�ം), ക���� െചയ� (10 എ�ം) എ�ിവ
ത�വ�ഷം  വാ�ക��ായി.  ഇവേയാെടാ�ം  5KVA �.പി.എസ്  (1എ�ം)  വാ��തി�േവ�ി
23.03.2016 ന് േകാ�് ഡയറ�� ക�േ�ഷ� �ണി�ക�ം ലഭി� 4 ക�േ�ഷ�കളി� ഏ��ം �റ�
നിര�്  ക�ാ�്  െച�  KSIE  Ltd.  എ�  �ാപന�ിെ�  1,33,350/-  �പ�െട  ക�േ�ഷ�
തിരെ���് 19.04.2016 െല SPS/KNR/EQP/2016 ന�� ക�് �കാരം അംഗീകാര�ിനായി
സ��കലാശാല രജി�ാ��് അയ�െകാ��ക�ം െച�.
സ��കലാശാല  പ�േ�സ്  ക�ി�ി  േയാഗം  േച��്  പാലയാട്  ക�ാ�സി�  മാേന�െമ�്  പഠന
വ��ി��  2KVA  �.പി.എസ്  (2എ�ം)  െപഡേഗാഗി��  സയ�സിേല�്  മാ�ാ�
തീ�മാനി�കയാ��ായത്.  �.പി.എസ്  �വ��ി��തിനാവശ�മായ  ബാ�റി  വാ��തി�
േവ�ി  സ��കലാശാലയിെല  ഇല�ി��  ഓവ�സിയെറെ�ാ�്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി
സമ��ി�വാ�  15.07.2016  െല  Ad.D3/16291/2011  ന��  ക�്  �കാരം  രജി�ാ�
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ആവശ�െ��ത�സരി�്  ഓവ�സിയ�  �ലം  സ��ശി�്  1,35,000/-  �പ�െട  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ക�ം  06.05.2017  െല  SPS/KNR/EQP/2016  ന��  ക�്  �കാരം  രജി�ാെറ
അറിയി�ക�ം െച�ി�െ��ി�ം ഇ�ാര��ി� �ട�നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�കാ��ി�. ഇ�
സംബ�ി�് െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�4/322/2017(2) തീ�തി:17.07.2017 �കാരം ഓഡി�് േനാ�്
�റെ��വി�ി��െവ�ി�ം ആയതിന് പഠന വ��് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2014-15  വ�ഷം  വാ�ിയ  ക����ക�  ഉപേയാഗി�്  �ാപി��  ക����  ലാബിേല�്
ആവശ�മായ  �.പി.എസ്  ലഭി�ാ�തിനാ�  2  വ�ഷ���േശഷ�ം  അവ  േവ�  വിധം
�േയാജനെ���ാ� കഴി��ി� എ� വ�ത ��യി� െപ���.

(9) ഐ.ടി എഡ�േ�ഷ� െസ��, നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

    ൈല�റി ��ക��െട ആ�ഷ� രജി�� ���മ�.

    ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ േരഖക� �കാരം 2016-17 വ�ഷം ഐ.ടി പഠന േക��ിേല�് വാ�ിയ
��ക��െട വിവരം �വെട െകാ���.

��കം  ന�കിയ
�ാപനം ബി� നം./ തീ�തി �ക ��ക��െട

എ�ം
അ�ല� ��്സ്, ക��. ABK-815    21.08.2016 46,490 93

ABK-32    17.05.2016 15,829 36
ABK-338    19.09.2016 11,464 26

ആെക 73783 155

    21.03.2015  �  േശഷം  ആ�ഷ�  രജി�റി�  േരഖെ���ിയ  ��ക��െട  വിവരം  �വെട
െകാ���.

തീ�തി ആ�ഷ� ന�� ��ക��െട എ�ം
02.05.2016 1261-1286 26
23.06.2016 1287-1346 60

ആെക 86

    2016-17 വ�ഷം വാ�ിയ ��വ� ��ക��ം ആ�ഷ� രജി�റി� േരഖെ��േ��താണ്.

(10) ഫിസി�് പഠന വ��് - പ��� ക�ാ�സ്

    ൈല�റി ��ക�� വാ�ിയ വിവരം ആ�ഷ� രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�.

    2016-17  വ�ഷം  വ��  ൈല�റിയിേല�്  വാ�ിയ  107  ��ക���്  ആ�ഷ�  ന��
(2277-2383) ന��ക�ം േ�ാ�് രജി�റി� (2 വാള���) േരഖെ���ക�ം െച�ി��്. എ�ാ�
നി��ി� േഫാറ�ി�� ആ�ഷ� രജി�� ത�ാറാ�ി ��ി�ി�ി�.
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    31.03.2017  ന്  േ�ാ�ി��  2383  ��ക��െട  വിവരം  നി��ി�  ആ�ഷ�  രജി�റി�
േരഖെ���ി ��മ�താേ��താണ്.

(11) �� ഓഫ് ബിേഹവിയറ� സയ�സ്, മാ�ാ�പറ�്

    വ�� ൈല�റിയിേല�വാ�ിയ ��ക��െട വിവരം വാ�ഷിക േ�ാ�് പരിേശാധനാ
റിേ�ാ��ി� ഉ�െ���ിയി�ി�.

2016-17  വ�ഷെ�  ഉപകരണ��/ഫ��ി��/��ക��  എ�ിവ�െട  വാ�ഷിക  േ�ാ�്
പരിേശാധന  03.04.2017,  04.04.2017  തീ�തികളി�  നട�ി  സ��കലാശാല  നി�യി�
ഉേദ�ാഗ��ം വ��് േമധാവി�ം സം��മായി ത�ാറാ�ി ഒ�വ�് സ��കലാശാല�് റിേ�ാ��്
ന�കിയി��്.  എ�ാ�  ഈ  റിേ�ാ��ി�  2016-17  വ�ഷം  താെഴ  െകാ��  വിധം  വാ�ിയ�ം
ൈല�റിയി� ലഭ�മായ�മായ 25 ��ക��െട വിവരം ഉ�െ���ിയി�ി�.

ആ�ഷ� നം. ��ക��െട എ�ം ന�കിയ �ാപനം
977-992 16 കാലി��് ��്
993-998 6 മാ��മി ��്
999-1001 3 അ�ല� ��്

ആെക 25

േമ�കാണി� അപാകം പരിഹരിേ��താണ്.

(12) ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ� െസ��, നീേലശ�രം ക�ാ�സ്:

    ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ി�നി�ം പി�വലി� �ക�െട െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ിയി� –
19,450/- �പ തട�െ����.

നീേലശ�രം  ക�ാ�സി�  �വ��ി��  ഐ.ടി.എഡ�േ�ഷ�  െസ��  അസി��്  ഡയറ��െട
േപരി�  േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  ഇ��,  നീേലശ�രം  �ാ�ി��  ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�ി�നി�ം
(അ�ൗ�്  നം.30840147115)  പി�വലി�  താെഴ  പറ��  �കക�െട  െചല�  േരഖക�
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

െച�് നം. 085431 തീ�തി: 17.05.2016 - 5050/-1. 

െച�് നം. 085434 തീ�തി: 19.08.2016 - 4140/-2. 

െച�് നം. 085435 തീ�തി: 19.08.2016 - 8640/-3. 

െച�് നം. 085436 തീ�തി: 19.08.2016 - 1620/-4. 

                             ആെക                         - 19,450/-

    േമ� �കക� പി�വലി�ത്  എ�്  ആവശ��ിേല�ാെണ�ം ആ��ാണ്  ന�കിയെത�ം
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വ��മ�. ഇ�സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് േനാ�ിന് (െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.4/322/17(42) –
09.08.2017)  സമ��ി�  മ�പടി  ��ികരമ�.  ആയതിനാ�  19,450/-  �പ  ഓഡി�ി�
തട�െ����.

3-2  �വർ�നാവേലാകന റിേ�ാർ�കൾ
--ഇ�--

ഭാഗം.3(3)

സാ�ഷ� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

3-3-1  ക���ർ ഓ�േറ�ർമാ�െട ശ�ളം നിർ�യി�തിൽ അപാകം
    07.06.2002 തീ�തിയി� �ാബല��ി� വ� ക�� സ��കലാശാല ഓ�ഡിന�സ് �കാരം
ക���� ഓ�േറ��മാ�െട ശ�ള െ�യി� 4500-7000 ആണ്. ഇത�സരി�് യഥാ�മം 11.09.03,
12.09.03  തീ�തികളി�  േജാലിയി�  �േവശി�  �ീ.അനീഷ്  �മാ�  സി.െക,  �വീ�  സി,
എ�ിവ�െട ശ�ളം േമ� പറ� െ�യിലി� നി�യി�ി��്. എ�ാ� താെഴ കാണി� ക����
ഓ�േറ��മാ�െട ശ�ളം 4000-6090 സെകയിലിലാണ് നി�യി�ി��ത്.

�മ
നം. േപര് േജാലിയി� �േവശി�

തീ�തി
നി�യി�

ശ�ളം

1 �േരഷ് ��ംതറ
െതേ�വീ�ി� 29.03.2004 4000

2 അ�� ജ�ാ� പി.എം. 30.03.2004 4000
3 ജയ��� വി. 31.03.2004 4000
4 ജയ� ചാലി� 01.07.2004 4000

    േമ� പറ� 4 ക���� ഓ�േറ��മാ�െട ശ�ളം ഡ��.പി(സി)8185/2005 േകസിെല അ�ിമ
വിധി�്  വിേധയമായി  നിയമന തീ�തി  �ത� 4500-7000  െ�യിലി� അ�വദി�തായി  േസവന
��ക�ി� േരഖെ���ിയി��്.

    ജി.ഒ(പി)145/2006/ഫി� 25.03.2006 �കാരം ക���� ഓ�േറ�� മാ�െട ശ�ളം 7480-11910
െ�യിലി�  നി��യി�ക�ം  പി�ീട്  01.07.2004  �ാബല��ി�  U.O  No.Ad.A2-171/2007
തീ�തി:27.08.2008  �കാരം  9190-15510  ആയി  ഉയ��ി  ശ�ള  നി��യം  നട�ക�ം
െച�ി��്.

    ജി.ഒ(പി)86/2011/ഫി�  തീ�തി:26.02.2011  �കാരം  ക��  സ��കലാശാലയിെല  ക����
ഓ�േറ��  ത�ികയിെല  ശ�ള  െ�യി�  13210-22360  ആണ്.  ഇത�സരി�്  ശ�ളം
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നി��യി��തിന്  പകരം  9190-15510  െ�  ���ിയ  െ�യിലായ  16180-29180  െ�യിലി�
ശ�ളം  നി��യി�കയാണ്  െച�ി��ത്.  �ടാെത 8  വ�ഷെ� േസവനം  ���ിയാ�ിയതിന്
സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡ്  18740-33680  െ�യിലിലാണ്  അ�വദി�ി��ത്.  ജി.ഒ(പി)86/2011
/ഫി� 26.02.2011  �കാരം  ക����  ഓ�േറ���്  8  വ�ഷെ� സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡിന്
13900-24040 െ�യിലിനാണ് അ�ഹത.

    ജി.ഒ(പി)10/2016/ഫി�  തീ�തി:21.01.2016  �കാരം  ക��  സ��കലാശാലയിെല  ക����
ഓ�േറ��െട 01.07.2014  �ത� �ാബല��ി� ���ിയ ശ�ള െ�യി� 25200-54000 ആണ്
ഇത�സരി�്  8  വ�ഷെ�  ഹയ�  േ�ഡിന്  അ�വദി�ാ��  ശ�ള  െ�യി�  26500-56700
ആെണ�ി�ം അതി� പകരം 35700-75600 എ� ഉയ�� ശ�ള െ�യിലാണ് അ�വദി�ി��ത്.

    േമ�  പറ�  രീതിയി�  ക����  ഓ�േറ��മാ�െട  ശ�ളം  നി��യി�തിന്  ആധാരമായ
സ��ാ�  ഉ�ര�ക�/  േകാടതിവിധി  ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  30.10.2017  െല
OS-38/2016-17/U6/KSA/KNU  ന��  ഓഡി�്  തട�വാദ  പ�ിക�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ബ�െ��  സ��ാ�  ഉ�രവ്/േകാടതി  വിധി  ഓഡി�ി�  ലഭ�മാ�കേയാ  ശ�ള  നി��യം
�ന:പരിേശാധി�കേയാ െചേ��താണ്.

3-3-2  താഴ്� ത�ികയി�� ജീവന�ാർ�് അസിസ്��് ത�ികയിേല�് നിയമനം
നൽകിയത് ച�വി��ം
    സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.Ad.A1/10002/2016  തീ�തി:20.05.2017  �കാരം
സ��കലാശാലയിെല  താ�  ത�ികയി��  ജീവന�ാരായ  �ീ.അനി��മാ�  െക.വി  (ൈല�റി
അസി��്), �ീ.ര�ി�് െക.സി(ൈല�റി അസി��്), �ീ.സതീശ� പി.ടി (ഓഫീസ് അ���്),
�ീ.�തീഷ്  �മാ� െക.വി  (ഓഫീസ്  അ���്)  എ�ിവ��് ത�ികമാ�ം വഴി  അസി��മാരായി
നിയമനം ന�കിയി��്.

    1999 െല ക�� സ��ലാശാല ഓ�ഡിന�സ് അ��ായം-15 ഖ�ിക-3(1) �മ നം.14 �കാരം
അസി��്  േ�ഡ്-II  ത�ികയിേല�്  മ�ര പരീ��േട�ം ഇ��വ�വിെ��ം അടി�ാന�ി�
േനരി��  നിയമനം  മാ�മാണ്  വ�വ�െച�ി��ത്.  അസി��്  ത�ികയിേല�്  ത�ികമാ�ം
വഴി��  നിയമനം  സംബ�ി�  വ�വ�ക�  1998  െല  ക��  സ��കലാശാല  �ാ���ി�ം
ഉ�െ���ി�ാ��ി�.  ത�ികമാ�ം  വഴി  അസി��്  ത�ികയിേല�്  നിയമനം  നട��ത്
സംബ�ി� വ�വ�ക� �ാ���്/ ഓ�ഡിന�സ് േഭദഗതി െച�് ഉ�െ���ിയി�െ��ി� വിവരം
ഈ  ഓഫീസിെന  അറിയി�കേയാ  അ�ാ�പ�ം  േമ�  പറ�  നിയമനം  റ�െച�കേയാ
െചേ��താണ്.

    ഇ� സംബ�ി�്  ഈ ഓഫീസി�നി�്  ന�കിയ 06.07.2017,  14.11.2017  തീ�തികളിെല
െക.എസ്.എ/െക.എ�.�/�.6/235/2017  ന��  ക�ക��്  സ��കലാശാല  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

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

94 of 131 Thursday 28 December 2017 12:15 PM



3-4  േ�ാജ�് / �ീം നട�ി�ിെല ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
--ഇ�--

ഭാഗം 3(5)
േസവന ��ക��െട പരിേശാധനയി�നി�� നിരീ�ണ��

3-5-1  �നിയർ ൈലേ�റിയൻമാർ�് സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിലി�ാ� ത�ികയിേല�്
�ാന�യ�ം: സർ�ാർ അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�.
    സ��കലാശാലയിെല  �നിയ�  ൈലേ�റിയ�മാരായ  താെഴ  േച��വ��്  അസി��്
ൈലേ�റിയ�  (േനാ�-�.ജി.സി)  ആയി  �വെട  പറ�ം  �കാരം  �ാന�യ�ം  ന�കി
നിയമി�ി��്.

�മ
നം. േപര് െ�ാേമാഷ�

തീ�തി
െ�ാേമാഷ�

ത�ിക
ശ�ള

െ�യി�
െ�ാേമാഷ�

ഉ�രവ്

1
�ീമതി

�ഗതകമാരി
െക.പി

20.11.2008

അസി.
ൈലേ�റിയ�

(േനാ�
�.ജി.സി)

12930-20250
UO-Ad-A2/

5812/2008(1)

20.11.2008

2 �ീമതി �ജാത
അണിേയരി 01.04.2011 -ടി- 12930-20250

UO-A3/
5812/2008

01.04.2011

    �നിയ�  ൈലേ�റിയ�മാ�െട  െ�ാേമാഷ�  ത�ികയായ  അസി.ൈലേ�റിയ�  ത�ിക
�.ജി.സി േപബാ�ി� ഉ�െ��� ത�ികയാണ്. 2005 െല ക�� സ��കലാശാല ഓ�ഡിന�സ്
�കാരം  അസി��്  ൈലേ�റിയ�  ത�ികയി�  നിയമി�െ���തി��  േയാഗ�ത  നാഷണ�
എലിജിബിലി�ി  െട�്(െന�്)  ഉ�െ�െട  �.ജി.സി  കാലാകാല�ളി�  നി�യി��വയാെണ�്
വ�വ� െച�ി��്.

    േമ� പറ�വരി� �ീമതി െക.പി.�ഗത�മാരി െന�് േയാഗ�ത േനടിയി�ി�. �ീമതി �ജാത
അണിേയരി "െന�്" േയാഗ�ത ൈകവരി��ത് 10.11.2014 � മാ�മാണ്. �ീമതി �ഗത�മാരിെയ
"െന�്"  േയാഗ�ത  ഇ�ാെത�ം  �ീമതി  �ജാത  അണിേയരിെയ  േയാഗ�യാ��തിന്  ���ം
സ��കലാശാല  അസി.ൈലേ�റിയ�  (േനാ�-�.ജി.സി)  എ�  ത�ികയിേല�്  �ാന�യ�ം
ന�കി  നിയമി�കയാ��ായി��ത്.  സ��കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  ശ�ള  പരി�രണ
ഉ�ര�കളിെലാ�ം  ക��  സ��കലാശാലയി�  അസി.ൈലേ�റിയ�  (േനാ�-�.ജി.സി)
എെ�ാ�  ത�ികേയാ  ശ�ള  െ�യിേലാ  ഇ�.  നിലവിലി�ാ�  ത�ികയിേല�്  �ാന�യ�ം
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ന�കിയ നടപടി  �മ�കാരമ�.  ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി� ഉ�െ�ടാ� ത�ികയി� ശ�ള
നി��യം  നട�ിയതിന്  സ��ാരി�നി�ം  അംഗീകാരം  വാ�ിയി�ി�.  10.02.2017  െല
എ.ഡി.എ3/5812/2008  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം  �ീമതി  �ഗത�മാരി  െക.പി  െയ  െഡപ��ി
ൈലേ�റിയ�  (േനാ�-�.ജി.സി)  ത�ികയിേല�്  55350-101400  �പ  ശ�ള  െ�യിലി�
�ാന�യ�ം ന�കി നിയമി�ി���്. സ��കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ്
�കാരം  ക��  സ��കലാശാലയി�  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയ�  േനാ�-�.ജി.സി  ത�ിക�ം
നിലവിലി�.

    �ീമതി �ഗത�മാരി െക.പി, �ീമതി �ജാത അണിേയരി എ�ിവ� യഥാ�മം 30.06.2017,
31.01.2017തീ�തികളി�  സ��കലാശാലയി�നി�ം  വിരമി�വരാണ്.  ��ത  ജീവന�ാ�െട
െ�ാേമാഷനിെല�ം  ശ�ള  നി��യ�ിെല�ം  അപാക��  ഈ  ഓഫീസിെല  27.02.2017,
20.03.17,  17.05.17,  01.08.17,  09.11.17  എ�ീ  തീ�തികളിെല  വിവിധ  ക�ക�  �േഖന
��ി�ാ�ിെയ�ി�ം  ആയത്  ഇ�വെരയാ�ം  പരിഹരി�ി�ി�.  നിലവിലി�ാ�  ത�ികയി�
�ാന�യ�ം ന�കി ശ�ള നി��യം നട�ിയതിന് സ��ാരി�നി�ം അംഗീകാരം വാ�കേയാ
അെ��ി� �ാന�യ�ം ന�കിയ നടപടി �ന:പരിേശാധി�കേയാ െചേ��താണ്.

ഭാഗം-4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1  വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം
ഇനം വരവ് െചലവ്

1.പ�തിയിതര ധനസഹായം 64,54,72,858 65,61,35,046
2.പ�തി ധനസഹായം 13,16,59,703 7,91,94,934
3.ഇയ� മാ��്ഡ് ഫ�ക� 2,76,79,925 2,13,66,684
4.ഋണശീ�ഷകം 10,36,87,790 1,30,61,084

ആെക 90,85,00,276 76,97,57,748

4-2  സാ��ിക നില
��ിരി�് - 92,57,23,878

വരവ് - 90,85,00,276

ആെക - 1,83,42,24,154

െചലവ് - 76,97,57,748

നീ�ിയിരി�് - 1,06,44,66,406
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4-3  െപാ��െ���ൽ പ�ിക
I. എസ്.ബി.ടി, കറ�് അ�ൗ�് (A/c 57015176715)

ല�ജ� അ�ൗ�് �കാര��
നീ�ിയിരി�് - 4,88,19,461

��ക:

കാഷ് െച�ാ� െച�ക� -1,70,27,623

�ഷറി െത�ായി �ഡി�് െച�ത് - 3,91,200

ആെക -1,74,18,823 6,62,38,284

കിഴി�ക:

േഷാ��് �ഡി�് - 17,378

എ�സ് െഡബി�് (By bank) - 6,697

ആെക - 24,075 6,62,14,209

പാ���് �കാര��
നീ�ിയിരി�്

- 6,62,14,209

II. എസ്.ബി.ടി എസ്.ബി അ�ൗ�് (A/c 67041446201)

ല�ജ� അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 3,90,504

��ക:

കാഷ് െച�ാ� െച�ക� - 2,34,200

പാ���് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 6,24,704

III. എസ്.ബി.ടി കറ�് അ�ൗ�് (A/c 30861966719)
ല�ജ� അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 30,08,018
��ക:
കാഷ് െച�ാ� െച�ക� - 3,01,380

പാ���് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 33,09,398
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IV �ഷറി എസ്.ബി അ�ൗ�് (A/c 719011400000099)

ല�ജ� അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 14,72,06,437
��ക:
കാഷ് െച�ാ� െച�ക� - 32,96,624
പാ���് �കാര�� നീ�ിയിരി�് - 15,05,03,061

V �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�്, ജി�ാ �ഷറി , ക�� (A/c 799011700000417)

    ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�് 233/1 (A/c 799011700000417) പാസ് ��്
�കാരം  05.01.2017  തീ�തിയി�  2,54,20,849.50  �പയാണ്  നീ�ിയിരി�്
േരഖെ���ിയിരി��ത്. 05.01.2017 ന് േശഷം ��ത പാസ് ��ി� ഒ� ഇടപാ�ം നട�തായി
കാ��ി�. 2016-17 വ�ഷെ� �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�് (അ�ൗ�് നം.233/1) നീ�ിയിരി�ായി
24,10,42,387/-  �പ  വരവ്-െചലവ്  പ�ികയി�  േരഖെ���ക�ം,  േകഷ്  ��്-  പാസ്  ��്
നീ�ിയിരി�്  �കയി�  വ�ത�ാസമിെ��്  �ചി�ി�ക�ം  െച�ി��്.  നീ�ിയിരി�്  �കയിെല
െപാ��മി�ാ� വിശദീകരിേ��താണ്.

4-4  31.03.2017 െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
�മ
നം ബാ�് അ�ൗ�് നം. 31.03.2017 െല

നീ�ിയിരി�്
1 എസ്.ബി.ടി കറ�് അ�ൗ�് 57015176715 (Own fund) 4,88,19,461

2 എസ്.ബി.ടി കറ�് അ�ൗ�് 67041446201
(എ�.എസ്.എസ്) 3,90,504

3 എസ്.ബി.ഐ കറ�് അ�ൗ�് 30861966719 (ഇ-�ാ�്) 30,08,018

4 എസ്.ബി.ടി , ക�� �ണിേവ�ി�ി
�ാ�്, �ിര നിേ�പം

േകാ��സ്/േനാ�
േകാ��സ്/�.ജി.സി 12,30,00,000

5 �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�് 299011700000417 (233/1) 24,10,42,387

6 ജ�ിലാ �ഷറി, ക��
�ിര നിേ�പം െപ�ഷ� ഫ�് 35,00,00,000

7

ജ�ിലാ �ഷറി, ക��

ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�്

(െപ�ഷ� ഫ�ിെല പലിശ)

219011400000036
(ടി.എസ്.ബി A/c.36) 2,09,99,599

8 ജി�ാ �ഷറി, ക�� (�ാ� �ാ�്) 719011400000099 14,72,06,437

9 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി,
ക�� േകാ��സ് ഫ�് 13,00,00,000

ആെക 1,06,44,66,406
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4-5  �ിരനിേ�പ�ൾ
വ�ഷാരാഭ�ി� ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 51,18,25,000
ത�വ�ഷം നിേ�പി� �ക 9,11,75,000
ആെക 60,30,00,000
ത�ാ�ി� പി�വലി� �ക --
വ�ഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 60,30,00,000

    വ�ഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. �ാപനം

�ിരനിേ�പ
സ��ിഫി��ക�െട

എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�

�ല�ം
1 െപ�ഷ� ഫ�് 22 35,00,00,000

2
േകാ��സ് ഫ�്

(ജി�ാ �ഷറി, ക��)
7 13,00,00,000

3 േകാ��സ് ഫ�്
(എസ്.ബി.ടി) 14 7,00,00,000

4 �.ജി.സി (DPE
Infrasturcture Fund) 3 1,30,00,000

5 �.ജി.സി �ാ�് 4 2,00,00,000
6 േനാ� േകാ��സ് ഫ�് 4 2,00,00,000

ആെക 60,30,00,000

    �ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�� അ�ബ�ം-1 � േച��ി��്.

4-6  ഓഡി�് റി�വറി
    ഈ ഇന�ി� ത� വ�ഷം ലഭി� 27,611 �പ�െട വിശദാംശ�� താെഴെകാ���.

ഓ ഡി�്
റിേ�ാ��്
വ�ഷം

ഭാഗം/
ഖ�ിക

ഈടാ�ിയ
�ക

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

െചലാ� രസീത്
നം./ തീയതി

2013-14 3-6 1500 �ീ.ഷാജി േജാസ്,
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� -

3-9 5155 -ടി- 8/21.05.16
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3-9 1149 േഡാ.െക.ആ� ഹരിദാസ് -ടി-

3-9 3369 േഡാ.െക.പി സേ�ാഷ് 9/02.06.16

3-9 185 േഡാ.പി.ടി.േജാസ് 25/30.08.16

3-9 452 -ടി- 24/30.08.16

3-16 4001 �ീ.ഷാജി േജാസ്,
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

DD No.500279

SBI dt.01.06.16

4-2(1) 2550 േഡാ.എസ്.േജാഷ് 1/05.05.16

4-3(1) 5100 േഡാ.� ൈഫസ� 11/21.06.16

4-4(1) 700 േഡാ.എസ്. �ിഗറി 2/24.06.16

4-5(1) 2050 േഡാ.െക.�ീജി�് 7/21.05.16

4-8(1) 1400 േഡാ.െക.ഗംഗാധര� 23/29.06.16

ആെക 27,611

    വരവ്-െചലവ് പ�ിക(േപജ്-10) �കാരം ഓഡി�് റി�വറി െഹഡി� (107-006) 22,356/- �പ
മാ�േമ  വരവ്  വ�തായി  കാ���.  ഓഡി�്  റി�വറി  രജി��  �കാര��  �ക�ം  വാ�ഷിക
കണ�ക� �കാര�� �ക�ം ത�ി�� വ�ത�ാസ�ി�� കാരണം വ��മാേ��താണ്.

    2013-14 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 3-11 �കാരം നിരാകരി� 92,876/- �പയി�
37,730/- �പ �ീ.ഷാജി േജാസ്, ഫിനാ�സ് ഓഫീസറി�നി�ം ഈടാ�ിയതായി ഓഡി�്
റി�വറി രജി�റി� േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ചലാ� നം./ �ക വരവ് വ� തീ�തി എ�ിവ
േരഖെ���ിയി�ി�. 37,730/- �പ�െട വരവ് വിവര�� ലഭ�മാേ��താണ്.

4-7  ഓഡി�് ചാർജ്

വാ�ഷിക കണ�ക� �കാര�� ആെക വരവ് - 90,85,00,276

�റ�ക - 54,41,27,418

സ��കലാശാല�െട തനത് വാ�ഷിക വ�മാനം
(ഫീസ്, മ�് റവന� വര�ക�) ആെക

- 36,43,72,858
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ഓഡി�് ചാ�ജ് കണ�ാ�ാ� പരിഗണി�� �ക 36,43,72,858
2016-17വ�ഷെ� ഓഡ ി�് ചാ�ജ് @1% 36,43,729
31.03.2016� ഒ��ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാ�ജ് 93,06,944

ആെക 1,29,50,673

2016-17 � ഒ��ിയ ഓ ഡി�് ചാ�ജ് (ചലാ� നം.176/21.01.2017) 28,84,351

31.03.2017� ഒ��ാ� അവേശഷി�� ഓഡ ി�് ചാ�ജ് 1,00,66,322

    ഓഡി�് ചാ�ജിന�ി� ഒ��വാ� ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡ ി�് ചാ�ജസ്"എ�
ശീ�ഷക�ി� �ഷറിയി� അടവാ�ി  ഒറിജിന� െചലാ� ഡയറ��,  േകരള  സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവ�,തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ി� അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-8  ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം
ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് 90,85,00,276
ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് 76,97,57,748
വരവിന�ളി�� ന�ം 1,70,721
െചലവിന�ളി�� ന�ം/ ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ� �ക 2,22,906
ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക 1,21,86,810
േക� സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�
സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�
മ�് �ാപന����ായ ന�ം ഇ�

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

ഖ�ിക

നം

സ�വകാലശാല
ഫ�ി�

ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സ��കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ി�
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ി�
തട�െ���ിയ

�ക

2-3(2)എ 90,000

2-3(2)ബി 66,000

2-3(2)എഫ് 6,65,830

2-3(2)എ�്(ii) 11,040
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2-3(5) (i) 14,721

3-1-1 (i) 84,922

3-1-1 (ii) 27,668

3-1-1 (iii) 54,021

3-1- 2 13,00,000

3-1- 3 3,21,023

3-1- 4 78,705

3-1-12 31,295

3-1- 13 25,000 2,30,000

3-1-14 4,19,700

3-1-15 72,150

3-1-16 1,55,450

3-1- 17 22,261

3-1-18 10,00,000

3-1-20 29,19,151

3-1-21 (i) 8,86,696

3-1- 21 (ii) 46,15,974

3-1-28 (iii) 1,46,250

3-1-29(12) 19,450

6,76,870 1,70,721 2,22,906 1,21,86,810

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ�് �ാപന�� എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം

ഖ�ിക
നം

ന���ായ
ഫ�്

ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

--ഇ�--

(ഡ ി) ന�ം നിജെ���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ�മായവ
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2-1,     2-3-(5)ii,     2-3-(5)iii,    3-1-9,     3-1-23

(ഇ) റിേ�ാ��ി� �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമ�വിലാസം

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക
േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമ�വിലാസം

�ിരം
േമ�വിലാസം

ചാ�ജ്
െച�ാ
��ത്

സ�ചാ�ജ്
െച�ാ
��ത്

2-3(2)എ 90,000
േഡാ.പി.�സീദ

േകാ�് ഡയറ��

ടീ��
എഡ�േ�ഷ�

വ��്,
മാ�ാ�പറ�്

"ശിവം ”

കല�ാേ�രി (പി.ഒ),
ക��.

670 562

2-3(2)ബി 66,000 �ീ.സജി�് എ
േകാ�് ഡയറ��

ടീ��
എഡ�േ�ഷ�

വ��്,
മാന�വാടി

കീയ�ാ� ഹൗസ്

െകാ�ം (പി.ഒ)

ക�� 670 142

2-3(5)(i) 14,721 �ീ.സതീഷ് െക
അസി.ഡയറ��

െസ�� േഫാ�
മാേന�െമ�്

�ഡീസ്,
കാസ�േഗാഡ്

വയ�, പിലിേ�ാട്
(പി.ഒ)

കാസ�േഗാഡ് 671
310

3-1-1(i) 84,922 േഡാ.ബാലച��
കീേഴാ�്, രജി�ാ�

രജി�ാ�, ക��
സ��കലാശാല
താവ�ര, ക��

ഡീം �ഡ്

രാധാവിലാസം
�� ൈല�,

പ�ി��് പി.ഒ,
ക��- 670 004

3-1-1(ii) 27,668 --ടി-- --ടി--
3-1-1(iii) 54,021 --ടി-- --ടി--

3-1-12 31,295 �ീ.വിേനാദ് െക,
അസി.എ�ിനീയ�

അസി.
എ�ിനീയ�

ക��
സ��കലാശാല
താവ�ര, ക��

6/941, ൈവ�വം,
ക�വാേ�രി പി.ഒ

േകാഴിേ�ാട്-10

3-1-13 25,000 േഡാ.ബാലച��
കീേഴാ�്, രജി�ാ�

രജി�ാ�,
ക��

സ��കലാശാല
താവ�ര, ക��
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4-9  തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

�മ
നം.

ഓ ഡി�്
വ�ഷം

ഓഡ ി�് റിേ�ാ��് ന��ം
തീയതി�ം

തീ��ാ�ാനവ
േശഷി��

ഖ�ികക�െട
എ�ം

റിമാ��്

1 1997-98 LF C4-1037/1999
dt.30.02.2000 4

2 1998-99 LF C4-268/2000
dt.22.12.2000 4

3 1999-2000 LF C4-1023/2001
dt.30.11.2002 5

4 2000-2001 LF C6-927/2003
dt.15.05.2003 4

5 2001-02 LF C4-1143/2004
dt.28.12.2004 15

6 2002-03 LF C4-743/2005
dt.29.05.2006/ 6.07.2006 9

7 2003-04 LF B2-883/2006
dt.11.10.2006 5

8 2004-05 LF D4-1814/2006
dt.07.06.2007 24

9 2005-06 LF B2-1190/2007
dt.07.11.07 21

10 2006-07 LF/KNR/B2/1223/2009
dt.11.11.2011 13

11 2007-08 LF/KNR/U4/47/2011
dt.11.11.2011 6

12 2008-09 LF/KNR/U4/494/2011
dt.20.06.2012 2
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13 2009-10 LF/KNR/U4/241/2012
dt.01.11.2012 7

14 2010-11 LF/KNR/U4/141/2013
dt.31.05.2013 7

15 2011-12 LF/KUA/U4/490/2014
dt.31.01.2015 18

16 2012-13 KSA/KNU/U4/44/2015(2)
31.08.2015 5

17 2013-14 െക.എസ്.എ/െക.എ�.�
/�.4/613/2015(1) 27

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

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

15

േജായി�് ഡയറ��
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�് .
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അ�ബ�ം-1

ക�ർ സർ�കലാശാല�െട േപരിൽ 31.03.2017 ന് നിലവി�� �ിരനിേ�പ��െട
വിവര�ൾ കാണി�� പ�ിക

1. േകാ��സ് ഫ�്
(i) ജി�ാ �ഷറി, ക��

�മ
നം. നിേ�പ ന�� നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ാപനം �ക റിമാ��്

1 799010500108069 18.03.17 3 yrs

18.03.2020

8.5 ജി�ാ
�ഷറി,
ക��

3,00,00,000

2 799010500035076 17.12.16 3 yrs 9 -ടി- 3,00,00,000

3 799010500060443 21.01.17 3 yrs

21.10.2020

9 -ടി- 3,00,00,000

4 799010500016681 26.10.16 3 yrs

26.10.2019

9 -ടി- 1,00,00,000

5 799010500016664 26.10.16 3 yrs

26.10.2019

9 -ടി- 1,00,00,000

6 799010500016669 26.10.16 3 yrs

26.10.2019

9 -ടി- 1,00,00,000

7 799010500016679 26.10.16 3 yrs

26.10.2019

9 -ടി- 1,00,00,000

ആെക 13,00,00,000
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(ii) എസ്.ബി.ടി, ക�� സ��കലാശാല ശാഖ

1 67364085086 15.05.17 എസ്.ബി.ടി
ക��
സ��

കലാശാല
ശാഖ

50,00,000 5 േകാടി �പ�െട
799010500205657

ന�� എഫ്.ഡി
യായി 19.09.17
തീ�തിയി�ം 2

േകാടി�െട
799010500156722

നം. എഫ്.ഡി
യായി 17.06.17
തീ�തിയി�ം

ജി�ാ �ഷറിയി�
���ി

നിേ�പി�.

Date of Deposit,
Interest rate എ�ീ

വിവര��
ഇ�െവ�്െമ�്

രജി�റി�
േരഖെ��
�ിയി�ി�

2 67364085371 15.05.17 -ടി- 50,00,000

3 67364085698 15.05.17 -ടി- 50,00,000

4 67364085869 15.05.17 -ടി- 50,00,000

5 67372652637 14.08.17 -ടി- 50,00,000

6 67372651779 14.08.17 -ടി- 50,00,000

7 67372651258 14.08.17 -ടി- 50,00,000

8 67372650414 14.08.17 -ടി- 50,00,000

9 67372649904 14.08.17 -ടി- 50,00,000

10 67372642820 14.08.17 -ടി- 50,00,000

11 67372646226 14.08.17 -ടി- 50,00,000

12 67372648348 14.08.17 -ടി- 50,00,000

13 67372648814 14.08.17 -ടി- 50,00,000

14 67372649341 14.08.17 -ടി- 50,00,000

ആെക 7,00,00,000
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2. �.ജി.സി – ഡി.പി.ഇ ഇ��ാ��ച� ഫ�്

�മ
നം.

�ിര
നിേ�പ

ന��
നിേ�പ
തീ�തി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�് �ാപനം �ക റിമാ��്

1 67397028415 28.09.07 എസ്.ബി.ടി
ക��

സ��കലാശാല
ശാഖ

30,00.000 �ിര നിേ�പ
സ��ിഫി��് ഓഡി�്

പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ി�.
�ാ� കാലാവധി

അവസാനി�തിനാ�
�ിരനിേ�പം

കറ�്
അ�ൗ�ിേല�്

മാ�ിയതായി
സ��കലാശാല

അധി�ത�
അറിയി�ി��്.

2 67397027965 28.09.07 -ടി- 50,00.000

3 67397027342 28.09.07 -ടി- 50,00.000

ആെക 1,30,00,000

3. �.ജി.സി �ാ�് XII-ാം പ�തി ജി.ഡി.എ

�മ
നം.

�ിര
നിേ�പ

ന��
നിേ�പ
തീ�തി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�് �ാപനം �ക റിമാ��്

1 673930888231 15.05.17 6.75
എസ്.ബി.ടി

ക��
സ��കലാശാല

ശാഖ
50,00.000 �ിര നിേ�പ

സ��ിഫി��്
ഓഡി�്

പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�ി�.
�ാ� കാലാവധി

അവസാനി�തിനാ�
�ിരനിേ�പം

കറ�്
അ�ൗ�ിേല�്

മാ�ിയതായി
സ��കലാശാല

അധി�ത�
അറിയി�ി��്.

2 67393090385 15.05.17 6.75 -ടി- 50,00.000

3 67393089675 15.05.17 6.75 -ടി- 50,00.000

4 67393088843 15.05.17 6.75 -ടി- 50,00.000

ആെക 2,00,00,000
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4. േനാ� േകാ��സ് ഫ�്

�മ
നം.

�ിര നിേ�പ
ന��

നിേ�പ
തീ�തി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�് �ാപനം �ക റിമാ��്

1 67386259071 28.12.16 28.12.17 6.9
എസ്.ബി.ടി ക��

സ��കലാശാല
ശാഖ

50,00.000

2 67386259593 28.12.16 28.12.17 6.9 -ടി- 50,00.000
3 67386259796 28.12.16 28.12.17 6.9 -ടി- 50,00.000
4 67386259377 28.12.16 28.12.17 6.9 -ടി- 50,00.000

ആെക 2,00,00,000

5. െപ�ഷ� ഫ�് �ിരനിേ�പ��

�മ
നം. നിേ�പ നം./ തീ�തി �ക

പലിശ
നിര�്

ശതമാനം

കാലാവധി
തീ�തി റിമാ��്

1 24704/18.06.14 1,75,00,000 8.5 18.06.17
799010500171516

�കാരം ���ി
നിേ�പി�

2 24705/22.07.14 25,00,000 8.5 18.06.17
799010500171537

�കാരം ���ി
നിേ�പി�

3 24855/17.09.14 4,03,00,000 8.75 17.09.17
799010500204521

�കാരം ���ി
നിേ�പി�

4 24854/17.09.14 97,00,000 8.75 17.09.17
799010500204497

�കാരം ���ി
നിേ�പി�

5 26723/06.07.15 5,00,00,000 9 06.07.18

6 27274/22.09.15 55,00,000 9 19.09.18

7 27357/25.09.15 1,45,00,000 9 25.09.18

8 27484/29.09.15 1,00,00,000 9 29.09.18

9 27988/03.12.15 5,00,00,000 9 03.12.18
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10 28927/27.04.16 25,00,000 9 26.03.19

11 28925/27.04.16 25,00,000 9 13.04.19

12 28926/27.04.16 25,00,000 9 13.04.19

13 29312/27.06.16 3,75,00,000 9 27.06.19

14 29311/27.06.16 1,25,00,000 9 27.06.19

15 29682/19.08.16 1,00,00,000 9 18.08.19

16 29788/09.09.16 3,00,00,000 9 09.09.19

17 799010500010822/01.10.16 1,40,00,000 9 01.10.19

18 799010500010816/01.10.16 40,00,000 9 01.10.19

19 799010500010825/01.10.16 20,00,000 9 01.10.19

20 799010500016270/26.10.16 1,00,00,000 9 26.10.19

21 799010500023121/15.11.16 1,25,00,000 9 10.11.19

22 7990105000116858/28.03.17 1,00,00,000 8.5 27.03.2020

ആെക 35,00,00,000

േജായി�് ഡയറ��
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�്.
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അ�ബ�ം - 2

1998-99 �തൽ 2016-17 വെര�� കാലയളവിൽ അ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മെ���ാൻ
ബാ�ി��തിെ� വിവര�ൾ കാണി�� പ�ിക

1998-99

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക ���� ൈക��ിയ വ��ി/ �ാനേ�ര്/

�ാപനം

1 57/25.08.1998 20000 അനി��മാ�, �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� െസ��റി,
1997-98

2 71/21.10.1998 30000 രജി�ാ�

3 82/21.12.1998 20000 രജി�ാ�

4 93/20.01.1999 9000 രജി�ാ�

5 94/28.01.1999 30000 അനി��മാ�, �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� െസ��റി

6 97/19.02.1999 35000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

7 96/18.02.1999 100000 രജി�ാ� , ഡി.എസ്.എസ്

8 100/09.03.1999 100000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 344000

1999-2000
1 112/08.07.1999 20000 രജി�ാ�
2 113/13.07.1999 1675 രജി�ാ�
3 115/03.08.1999 5000 രജി�ാ�
4 119/29.09.1999 17500 രജി�ാ�
5 123/06.10.1999 90 രജി�ാ�
6 132/09.11.1999 50000 രജി�ാ�
7 144/09.12.1999 25000 രജി�ാ�
8 162/24.01.2000 50000 രജി�ാ�
ആെക 169265

2000-01
1 303/20.02.2001 2500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
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2001-02

1 462/27.03.2002 2000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��,
ൈലഫ് സയ�സ് വ��്

2002-03
1 489/13.06.2002 17500 േകാ-ഓ�ഡിേന��, ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ് & െടേ�ാളജി

2003-04
1 733/19.09.2003 22500 േകാ-ഓ�ഡിേന��, ൈഫ� ആ��സ് വ��്
2 741/03.10.2003 17815 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, �േപാ��സ് ക�വീന�
3 742/03.10.2003 7500 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, �േപാ��സ് ക�വീന�
4 822/22.12.2003 3750 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
5 900/29.03.2004 7500 ഉ�ി���, ITEC
6 903/31.03.2004 1000000 സി-ഡി�്, തി�വന��രം
ആെക 1059065

2004-05
1 1015/05.11.2004 15000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
2 1037/04.11.2004 3250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
ആെക 18250

2005-06

1 1558/30.08.2005 1436400 േഡാ.എസ്.േജാഷ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��, പി.ജി ഡിേ�ാമ
ഇ� െവ�ച�� മീഡിയ

2 1193/09.11.2005 1000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
3 1207/24.11.2005 3000 െക.വിജയ�, ഡവല�െമ�് ഓഫീസ�
4 1222/02.12.2005 284467 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
5 1223/02.12.2005 282533 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
6 1329/25.03.2006 592095 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
7 1331/24.03.2006 400000 നി��ിതി േക�, ക��
ആെക 2999495

2006-07
1 1361/29.05.2006 8000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
2 1397/09.08.2006 25000 രജി�ാ�
3 1458/14.11.2006 28000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ
4 1476/28.11.2006 480000 നി��ിതി േക�
5 1556/31.01.2007 15000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ
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6 1583/03.03.2007 92394 നി��ിതി േക�
7 1593/15.03.2007 994680 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
8 1603/23.03.2007 225000 നി��ിതി േക�
9 1605/27.03.2007 347736 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
ആെക 2215810

2007-08

1 1627/04.06.2007 8000 േഡാ.ദീപക്, ഫിസി�് പഠന വ��് തലവ�

2 1638/22.06.2007 900000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

3 1652/12.07.2007 88429 േഡാ.എസ്. േജാഷ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��, PGDVM

4 1686/08.10.2007 30000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

5 1824/07.01.2008 20000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

6 1864/18.02.2008 7500 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

7 1885/19.03.2008 25000 നി��ിതി േക�, കാസ�േഗാഡ്

8 1886/24.03.2008 97000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

9 1890/26.03.2008 674000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

10 1893/27.03.2008 153548 േഡാ.എസ്. േജാഷ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��, PGDVM

11 1895/31.03.2008 159600 േഡാ.എസ്. േജാഷ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��, PGDVM

ആെക 2163077

2008-09

1 1924/27.05.2008 270000 നി��ിതി േക�

2 1927/30.05.2008 124800 േഡാ.എസ്. േജാഷ്, േകാ-ഓ�ഡിേന��, PGDVM

3 1941/19.06.2008 35000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

4 1947/28.06.2008 234500 നി��ിതി േക�

5 1985/01.07.2008 7500 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ പഠന വ��് തലവ�

6 2001/22.07.2008 29750 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

7 2131/26.11.2008 10000 െക.പി.േജായി, േകാ�് ഡയറ��, പരി�ിതി പഠനം

8 2230/27.01.2009 25500 നി��ിതി േക�, കാസ�േഗാഡ്

ആെക 737050

2009-10
1 2350/15.07.09 11000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
2 2412/22.09.09 861600 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�
3 2471/10.11.09 1000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ പഠന വ��് തലവ�
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4 2512/16.12.09 20000 �ി�സി��, എസ്.ഇ.എസ് േകാേളജ്, �ീക�ാ�രം
5 2554/01.01.10 3000 േഡാ.എസ്.�ിഗറി, നരവംശശാ� വ��്
ആെക 896600

2010-11

1 2637/23.04.2010 1000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയ�സ് വ��് തലവ�

2 2661/16.06.2010 771000 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്, KSCSTE YIPB

3 2702/02.09.2010 641000 േഡാ.സി.സദാശിവ�, �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��,
ഡി.ബി.ടി െ�ാജ�്

4 2798/08.11.2010 139584 െക.ആ�.ഹരിദാസ് (െകമി�ി)

5 2814/24.11.2010 120000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ പഠന വ��് തലവ�

6 2903/10.01.2011 150000 േഡാ.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

7 2918/22.01.2011 629000 ജയരാജ�, ബി.സി-എസ്.ഒ(എ�്.ബി.എ)

8 2921/24.01.2011 515500 രാധാ��� പി, െസല.േ�ഡ് അസി��്
(എ�്.ബി.എ)

9 2922/06.01.2015 60709 CPWD, Payyanur. (െസ�ി�െച�ാ� ബാ�ി��
�ക)

10 2977/31.03.2011 10000 േഡാ.സി.ബാല�, ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് പഠന വ��്

ആെക 3037793

2011-12

1 3023/03.08.2011 20000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ വ��്

2 3024/03.08.2011 75000 േഡാ.വി.ദിനക�, നിയമ വ��്

3 3229/16.02.2012 241000 േഡാ.െക.ആ� ഹരിദാസ്, െകമി�� സയ�സ് വ��്

4 3239/25.02.2012 20000 േഡാ.എ അേശാക�, രജി�ാ�

5 3252/14.03.2012 11250 വി.എസ്. അനി� �മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 367250
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2012-13

1 3268/20.04.2012 125019 േഡാ.എസ് �ധീഷ്, �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��,
�� ഓഫ് െകമി�� സയ�സ്

2 3279/25.05.2012 105750 േഡാ.എസ്.േജാഷ്, ഇം�ീഷ് ഭാഷാ വ��്

3 3284/02.06.12 168949 േഡാ.സി.സദാശിവ�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

4 3296/27.06.12 2860 േഡാ.െക.പി സേ�ാഷ്, ഫിസി�് വ��്

5 3304/10.08.12 375000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��്

6 3374/05.11.12 50000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

7 3467/29.12.12 16000 �ി�സി��, ആംെ��് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്

8 3490/12.02.13 15000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

9 3506/18.02.13 11250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

10 3507/18.02.13 11250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

11 3511/16.02.13 15000 �ി�സി��, MIC ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
ച��ാ�

12 3512/22.02.13 187500 േഡാ.െക.പി.സേ�ാഷ്, ഫിസി�് വ��്

ആെക 1083578

2013-14

1 3555/26.06.13 166667 േഡാ.വി�സ� വി.എ, േകാ-ഓ�ഡിേന��

2 3556/27.06.13 900000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

3 3559/16.07.13 10000 േഡാ.െക.എ�്.���ണ��, േകാ�് വ��്
േകാ-ഓ�ഡിേന��, സം�തം

4 3560/17.07.13 22500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്
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5 3563/18.07.13 166667 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

6 3567/24.07.13 87000 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്, െകമി�ി വ��് തലവ�

7 3582/27.08.13 15000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

8 3592/09.10.13 194561 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്, െകമി�ി വ��് തലവ�

9 3639/12.12.13 50000 െ�ാഫ.വി.പി.രാമദാസ�, അസി.ഡയറ��, എം.ബി.എ,
നീേലശ�രം

10 3697/24.12.13 16000 �ി�സി��, MIC ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
ച��ാ�

11 3700/24.12.13 16000 �ി�സി��, ഷറഫ് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
പട�

12 3701/24.12.13 16000 എസ്.എ�.ഡി.പി േയാഗം ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, കാലി�ാന��ം

13 3707/30.12.13 11000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

14 3739/06.01.14 325000 �ീമതി കവിത ബാല���, നിയമ വ��്, തലവ�

15 3749/09.01.14 12000 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

16 3751/09.01.14 7500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

17 3762/18.01.14 10000 േഡാ.എസ്.�ിഗറി, ആേ�ാേ�ാളജി വ��്

18 3788/22.02.14 500000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

19 3802/25.03.14 37500 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

20 3804/26.03.14 11250 വി.എസ്.അനി��മാ�, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 2574645
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2014-15

1 3826/09.05.14 20000 �ീ. അ�� ബഷീ� െക.ടി, ക���� േ�ാ�ാമ�

2 3828/17.05.14 399400 േഡാ.എ.സാ�, അസി.െ�ാഫസ�. ബേയാെടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാ ബേയാളജി

3 3871/16.09.14 27251 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�ം

4 3879/07.10.14 553533 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�ം, വയനാട്

5 3888/15.10.14 10000 േഡാ.വി.പി.രാഘവ� അസി.ഡയറ��, െസ�� േഫാ�
മാേന�െമ�് �ഡീസ്

6 3889/16.10.14 246000 �ീമതി കവിത ബാല���, നിയമ വ��്, തലവ�

7 3904/04.11.14 50000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ

8 3927/09.12.14 30000
േഡാ.െക.ഗംഗാധര�, �ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��,

അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��്.

9 3959/22.12.14 30000 �ി�സി��, സ� സ�ിദ് േകാേളജ്, തളി�റ�്

10 3995/29.01.15 33600 േഡാ.ബി.ബി�, ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവ�

11 4006/10.02.15 425200 േഡാ.ജയേദവി വാര��, അസി.െ�ാഫസ�,
ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

12 4046/26.03.15 553533 എ�ിക��ീവ് െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�

13 4047/26.03.15 24000000 േഡാ.സി.സദാശിവ�, െഡപ��ി ഡയറ��, IUCB

ആെക 26378517

2015-16

1 4052/07.04.15 4570 േഡാ.ബാലച�� കീേഴാ�്, രജി�ാ�

2 4054/20.04.15 37000 �ീ സി.ഹരിദാസ്, േകാ�് ഡയറ��, ഡി�ാ��്െമ�്
ഓഫ് ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് സയ�സ്
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3 4057/16.05.15 30000 �ീ.രാേജഷ് �മാ�, െചയ�മാ�, േബാഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്, ഫാഷ� െടേ�ാളജി

4 4059/28.05.15 45000 �ീമതി ജ� ജയിംസ്, �േ�ട�്

5 4064/12.06.15 300000 േഡാ.സാ� ആേ�ാ പി, ഐ.ടി വ��്

6 4072/26.06.15 300000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ�
വ��്

7 4073/27.06.15 45000 നിഷിത പ��, റിസ��് േ�ാള�, അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്, പാലയാട് ക�ാ�സ്

8 4074/27.06.15 45000 ലജിത പി, റിസ��് േ�ാള�, അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�്,
പാലയാട് ക�ാ�സ്

9 4075/27.06.15 45000 റഹിയാന�് സി, റിസ��് േ�ാള�, അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്, പാലയാട് ക�ാ�സ്

10 4090/11.08.15 1050295 െക�േ�ാ�, തി�വന��രം

11 4091/21.08.15 3330098 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD േകാഴിേ�ാട്

12 4092/21.08.15 13815751 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD ക��

13 4104/16.09.15 15000 സി.ര�നാഥ്, ചാലാട്, ക��

14 4105/16.09.15 15000 നിഷിത പ��

15 4114/26.09.15 370866 േഡാ.എ സാ�, അസി.െ�ാഫസ�, ബേയാെടേ�ാളജി
വ��്, പാലയാട്

16 4125/07.10.15 200000 േഡാ.എ.സാ�, കാ�സ് ഡയറ��, തലേ�രി

17 4131/09.10.15 218533 �ീ� ഇ�ഡ�ീസ്, േകരള ലിമി�ഡ് , അഴീ��,
ക��
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18 4136/15.10.15 15000 �ീമതി ലജിത പി

19 4145/31.10.15 100000 �ീമതി �ഗത�മാരി െക.പി, അസി.ൈലേ�റിയ�,
െസ��� ൈല�റി, ക�� സ��കലാശാല

20 4146/31.10.15 35000 േഡാ.ജാ�സി േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാന�വാടി ക�ാ�സ്.

21 4166/25.11.15 60000 �ീമതി �ഭിഷ വി.പി, തി�വ�ാട്

22 4181/10.12.15 15000 �ീമതി നിഷിത പ��

23 4182/10.12.15 15000 സി.ര�നാഥ്

24 4183/10.12.15 15000 �ീമതി ലജിത പി

25 4206/23.12.15 32000 �ി�സി��, പഴ�ിരാജ എ�.എസ്.എസ് േകാേളജ്,
മ���

26 4217/30.12.15 50250 �ീ.െക.നാരായണ�, ഡയറ�� ഓഫ് �ഡ�്
സ��ീസസ്

27 4221/30.12.15 32000 �ി�സി��, സ�സ�ദ് േകാേളജ്, തളി�റ�്

28 4222/30.12.15 32000 �ി�സി��, NAM േകാേളജ്, ക�ി��ി

29 4229/31.12.15 16000 �ി�സി��, ITM ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
മ�ി�

30 4232/31.12.15 16000 �ി�സി��, ഔവ� േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, തിമിരി

31 4235/31.12.15 16000 �ി�സി��, േഡാ.അംേബ�ക� ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, െപരിയ

32 4238/31.12.15 16000 �ി�സി��, NEST ഇ��ി���് ഓഫ് ഹ�മാനി�ീസ്
& േബസിക് സയ�സ്
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33 4244/06.01.16 50000 േഡാ.എം.എസ് മേഹ��മാ�, ആേ�ാേ�ാളജി വ��്

34 4248/07.01.16 87413 സി��്, അഴീ��, ക��

35 4249/07.01.16 37500 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ�
ഡി�ാ��്െമ�് ഡയറ��

36 4250/08.01.16 630000 െമ�� െസ��റി, നി��ിതി േക�, ക��.

37 4251/08.01.16 1501600 -ടി-

38 4252/08.01.16 1128000 -ടി-

39 4256/14.01.16 11250 �ീ.െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

40 4262/15.01.16 32000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

41 4265/15.01.16 25000 �ീമതി സി.സി�ഷ, െകാ�ാളി

42 4266/15.01.16 25000 �ീമതി വി.ഷി�ന, വാരം

43 4267/18.01.16 543000 േഡാ.എ.എം �ീധര�, മലയാള വ��്, നീേലശ�രം
ക�ാ�സ്

44 4274/19.01.16 7500 �ീമതി കവിതാ ബാലക���, നിയമവ��്, പാലയാട്

45 4297/27.01.16 49000 -ടി-

46 4299/30.01.16 15000 �ി�സി��, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയ�സ്,
ചീേമനി

47 4313/28.01.16 30000 �ി�സി��, പഴ�ിരാജ, NSS േകാേളജ്, മ���

48 4320/28.01.16 15000 �ി�സി��, മഹാ�ാഗാ�ി ആ��സ്& സയ�സ്
േകാേളജ്, െച�യാട്
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49 4336/05.02.16 60000 സി.പി.ൈസ�, തളി�റ�്

50 4344/17.02.16 50000 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

51 4346/18.02.16 35000 �ീമതി കവിതാ ബാലക���, നിയമവ��്, പാലയാട്

52 4351/24.02.16 400000 േഡാ.ബാലച�� കീേഴാ�്, രജി�ാ�

53 4357/27.02.16 60000 �ീമതി രമിത പി, വടകര

54 4376/17.03.16 284868 സി��്, അഴീ��, ക��

55 4377/23.03.16 187500 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, ഡയറ��, ഫിസി��
എഡ�േ�ഷ� വ��്

56 4379/23.03.16 20000 -ടി-

57 4382/29.03.16 22500 േഡാ.മേഹശ�രി വി, േകാ�് ഡയറ��, ക�ട ഭാഷാ
വ��്, ഗവ.േകാേളജ്, കാസ�േഗാഡ്

ആെക 25639494

2016-17

1 4385/04.04.16 25000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

2 4398/16.06.16 37500 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

3 4399/18.06.16 100000 േഡാ.െക.ഗംഗാധര�, PI, UGC ഇെ�ാേവ�ീവ്
റിേസ��് െ�ാജ�്

4 4401/02.07.16 15000 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

5 4403/07.07.16 15000 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

6 4405/14.07.16 37500 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്
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7 4406/14.07.16 1012000
േഡാ.സി.സദാശിവം, േകാ-ഇ�െവ�ിേഗ��,
ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി

8 4407/25.07.16 11250 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

9 4409/25.07.16 296352 േഡാ.�രജ് എം ബഷീ�, അസി.െ�ാഫസ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം

10 4410/28.07.16 11250 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

11 4414/04.08.16 300000
േഡാ.എസ്.വിേനാ��മാ�, അസി.െ�ാഫസ�,
�ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ��, �� ഓഫ്
ബിേഹവിയറ� സയ�സസ്

12 4417/19.08.16 45183 മാേനജ�, �ീ� ഇ�ഡ�ിയ�സ് േകരള ലിമി�ഡ്

13 4419/18.08.16 45000 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

14 4421/20.08.16 380821 മാേനജ�, �ീ� ഇ�ഡ�ിയ�സ് േകരള ലിമി�ഡ്

15 4422/22.08.16 11250 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

16 4423/23.08.16 22500 -ടി-

17 4424/23.08.16 11250 -ടി-

18 4426/27.08.16 4995197 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD, ക�� ഡിവിഷ�

19 4429/29.08.16 15000 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

20 4430/30.08.16 18750 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

21 4431/30.08.16 11250 െ�ാഫസ� െക.നാരായണ�, ഡി.എസ്.എസ്

22 4433/07.09.16 55889 മാേനജ�, �ീ� ഇ�ഡ�ിയ�സ് േകരള ലിമി�ഡ്
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23 4443/04.10.16 50000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

24 4445/07.10.16 1159800 േഡാ.എ.സാ�, അസി.െ�ാഫസ�. ബേയാെടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാ ബേയാളജി

25 4454/26.10.16 50250 ദിലീപ് െക.എ�, െസ�� ഓഫീസ�, ഡി.എസ്.എസ്

26 4459/15.11.16 110000 േഡാ.ബാലച�� കീേഴാ�്, രജി�ാ�

27 4464/25.11.16 40000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

28 4470/01.12.16 30000 ദിലീപ് െക.എ�, െസ�� ഓഫീസ�, ഡി.എസ്.എസ്

29 4472/05.12.16 18750 ദിലീപ് െക.എ�, െസ�� ഓഫീസ�, ഡി.എസ്.എസ്

30 4485/20.12.16 1493736 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�

31 4486/20.12.16 624232 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�

32 4487/20.12.16 1125072 െമ�� െസ��റി, ജി�ാ നി��ിതി േക�

33 4492/21.12.16 10000 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ക�ാ�സ് ഡയറ��,
മാ�ാ�പറ�്

34 4505/27.12.16 16000 �ി�സി��, ആദിത� കിര� േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് �ഡീസ്, ���.

35 4506/27.12.16 32000 �ി�സി��, എസ്.എ� േകാേളജ്, േതാ�ട

36 4507/27.12.16 30000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി

37 4512/27.12.16 32000 �ി�സി��, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്, രാജ�രം

38 4513/27.12.16 32000 �ി�സി��, NAS േകാേളജ്, കാസ�േഗാഡ്
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39 4514/27.12.16 32000 �ി�സി��, േകാ-ഓപ് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മാടായി

40 4515/27.12.16 16000 �ി�സി��, SIBGA ഇ��ി���് ഓഫ്
അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്, ഇരി��

41 4516/27.12.16 16000 �ി�സി��, േകാ.ഓപ്.ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, പിലാ�റ

42 4517/27.12.16 32000 �ി�സി��, ഗവ.��� േകാേളജ്

43 4518/27.12.16 16000 �ി�സി��, ഔവ� േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, തിമിരി

44 4519/27.12.16 15000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, തലേ�രി

45 4520/27.12.16 15000 �ി�സി��, ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്,
വയനാട്

46 4521/27.12.16 30000 �ി�സി��, ഗവ.��� േകാേളജ്

47 4522/27.12.16 15000 �ി�സി��, ��േദവ് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മാ�ി�

48 4523/27.12.16 15000 �ി�സി��, ആദിത� കിര� േകാേളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് സയ�സ്, ���.

49 4524/27.12.16 30000 �ി�സി��, EKNM ഗവ േകാേളജ്, എേളരി��്

50 4525/27.12.16 30000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, മാന�വാടി

51 4526/28.12.16 10000 �ി�സി��, AMSTECK േകാേളജ്, കല�ാേ�രി

52 4527/28.12.16 15000 �ി�സി��, നവേജ�ാതി േകാേളജ്, െച��ഴ
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53 4528/28.12.16 9000 �ി�സി��, ഔവ� േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്
സയ�സ്, തിമിരി

54 4529/28.12.16 30000 �ി�സി��, എസ്.എ� േകാേളജ്, േതാ�ട

55 4530/28.12.16 15000 �ി�സി��, SIBGA ഇ��ി���് ഓഫ്
അഡ�ാ��ഡ് �ഡീസ്, ഇരി��

56 4531/28.12.16 10000 �ി�സി��, േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയ�സ്,
പ�വം

57 4532/28.12.16 15000 �ി�സി��, െമാറാഴ േകാ-ഓപ് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്

58 4533/28.12.16 30000 �ി�സി�� ��േമേനാ� െമേ�ാറിയ� വിമ�സ്
േകാേളജ്, ക��

59 4534/28.12.16 30000 �ി�സി��, െസ�് പയസ് X േകാേളജ്, രാജ�രം

60 4535/28.12.16 30000 �ി�സി��, േകാ-ഓപ് ആ��സ് & സയ�സ്
േകാേളജ്, മാടായി

61 4536/28.12.16 15000 �ി�സി��, N I A േകാേളജ്, കടവ��

62 4537/28.12.16 30000 �ി�സി��, NAS േകാേളജ്, കാ��ാട്

63 4538/28.12.16 20000 േഡാ.�സാദ� പി.െക, �േവാളജി വ��് തലവ�,
മാന�വാടി

64 4546/03.01.17 284868 �ീ� ഇ��ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

65 4547/03.01.17 20000 േഡാ..െക.ഗംഗാധര�, അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�്
വ��് തലവ�

66 4550/07.01.17 225000 േഡാ.എസ്. വിേനാദ് �മാ�, �� ഓഫ്
ബിേഹവിയറ� സയ�സ് വ��് തലവ�
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67 4555/13.01.17 146250 ദിലീപ് െക.എ�, െസ�� ഓഫീസ�, ഡി.എസ്.എസ്

68 4561/17.01.17 694479 �ീമതി �ഗത�മാരി െക.പി, അസി.ൈലേ�റിയ�,
െസ��� ൈല�റി, ക�� സ��കലാശാല

69 4562/18.01.17 815817 -ടി-

70 4572/08.02.17 18750 േഡാ.െക.ഗംഗാധര�, അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��്
തലവ�

71 4573/08.02.17 30000 േഡാ.എ.എം.�ീധര�, ക�ാ�സ് ഡയറ�� & HOD

72 4574/09.02.17 15000 �ി�സി�� DIA േകാേളജ്, പാറാ�

73 4575/09.02.17 30000 �ി�സി��, നി��ലഗിരി േകാേളജ്, ��പറ�്

74 4576/09.02.17 30000 �ി�സി��, ഗവ.േകാേളജ്, കാസ�േഗാഡ്

75 4577/09.02.17 30000 �ി�സി��, SES േകാേളജ്, �ീക��രം

76 4578/09.02.17 15000 �ി�സി��, േമരിമാതാ ആ��സ്& സയ�സ്
േകാേളജ്, ആലേ�ാട്

77 4579/09.02.17 15000 �ി�സി��, SSITS തളി�റ�്

78 4596/16.02.17 33500 േഡാ.എസ്.�ധീഷ്, െകമി�ി വ��് തലവ�

79 4597/18.02.17 53415 അ� അഗ��, ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ
ബേയാളജി വ��് തലവ�

80 4598/23.02.17 102000 ദിലീപ് െക.എ�, െസ�� ഓഫീസ�, ഡി.എസ്.എസ്

81 4599/27.02.17 20000 വിേനാദ് െക, അസി.എ�ിനീയ�

82 4601/06.03.17 37500 േഡാ.എം.എസ് മേഹ��മാ�, ആേ�ാേ�ാളജി വ��്
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83 4606/09.03.17 32000 �ി�സി��, SES േകാേളജ്, �ീക��രം

84 4607/09.03.17 16000 �ി�സി��, SSITS തളി�റ�്

85 4608/09.03.17 16000 �ി�സി��, നള� േകാേളജ്, െപ�ള

86 4609/09.03.17 16000 �ി�സി��, AMSTECK േകാേളജ്, കല�ാേ�രി

87 4610/10.03.17 187500 േഡാ.���ഹ�ദ് െക.െക, ഇം�ീഷ് വ��് തലവ�

88 4611/13.03.17 80595 �ീ� ഇ��ിയ�സ് േകരള ലിമി�ഡ്

89 4612/15.03.17 26250 രമ� എ.വി, ൈല�റി & ഇ�ഫ�േമഷ� സയ�സ്
(HOD-In Charge)

90 4614/15.03.17 96000 മേനാജ് െക, പരി�ിതി പഠന വ��് തലവ�,
മാ�ാ�പറ�്

91 4615/15.03.17 25200 മേനാജ് െക, പരി�ിതി പഠന വ��് തലവ�,
മാ�ാ�പറ�്

92 4616/16.03.17 37500 HOD, നീേലശ�രം

93 4618/16.03.17 26250 േഡാ.പി.ടി.േജാസഫ്, ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ�
വ��് തലവ�, മാ�ാ�പറ�്

100 4619/17.03.17 30000 േഡാ.പി.ടി.രവീ��, േമേന�െമ�് �ഡീസ് വ��്
തലവ�, പാലയാട്

101 4622/18.03.17 779000 േഡാ.െക.ആ� ഹരിദാസ്, െ�ാഫസ�, െകമി��
സയ�സ് വ��്

102 4623/18.03.17 225000 േഡാ.�രജ് എം.ബഷീ�, അസി.െ�ാഫസ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം
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103 4624/18.03.17 90000 -ടി-

104 4625/18.03.17 26250 -ടി-

105 4627/21.03.17 27191500 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, CPWD, ക�� ഡിവിഷ�

106 4631/25.03.17 15000 േഡാ.അ� അഗ�ി�, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��് തലവ�

107 4632/25.03.17 30000 േഡാ.െക.ഗംഗാധര�, അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��്
തലവ�

108 4633/28.03.17 45885 -ടി-

109 4634/30.03.17 30000 േഡാ.�രജ് എം.ബഷീ�, അസി.െ�ാഫസ�,
േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം

ആെക 44486291

    െ�ഡി�് െസമ�� പരീ�/ �േവശന പരീ� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ����ക�

2011-12

�മ
നം.

PPR �മ നം./
തീ�തി �ക ���� ൈക��ിയ വ��ി/ �ാനേ�ര്/

�ാപനം

1 16/29.03.12 5000 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� വ��് തലവ�

ആെക 5000

2012-13

1 18/02.05.12 11000 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT

2 24/22.06.12 6000 േകാ�് ഡയറ��, േമാളിക�ലാ� ബേയാളജി
വ��്, നീേലശ�രം

3 39/04.07.12 10000 േകാ�് ഡയറ�� എ�വേയാ�െമ�� �ഡീസ്
വ��്, SAT
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4 40/14.07.12 12700 -ടി-

5 41/21.07.12 12600 -ടി-

ആെക 52,300

2013-14

1 58/27.05.13 7600 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� വ��് തലവ�

2 59/27.05.13 11500 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT

3 81/12.08.13 4500 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവ�

4 82/12.08.13 49500 -ടി-

5 90/29.11.13 18500 ഫിസി�് വ��് തലവ�, SAT

6 96/06.01.14 25000 ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവ�

ആെക 1,16,600

2015-16

1 160/11.08.15 5000 നിയമ പഠന വ��് തലവ�

2 168/07.10.15 35000 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവ�

3 181/16.03.16 112500 േഡാ.� ൈഫസ�, മാേന�െമ�് �ഡീസ്,
പാലയാട്

ആെക 1,52,500

2016-17

1 13/05.09.16 7650 മാ�മാ�ി�� സയ�സ് വ��് തലവ�,
മാ�ാ�പറ�്

2 15/17.11.16 39300 ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവ�, പാലയാട്
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3 18/05.03.17 16500 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവ�, പാലയാട്

4 19/04.03.17 8625 -ടി-

5 20/30.03.17 35250 മാേന�െമ�് പഠന വ��് തലവ�, പാലയാട്

ആെക 107325

ഫിനാ�സ് ബജ�് െസ��

2016-17
1 3/27.05.16 45,000 രജി�ാ�
2 5/08.08.16 1,12,500 കവിത ബാല���, നിയമ പഠന വ��് തലവ�
ആെക 1,57,500

����ക�െട സം�ി�ം

അ�വദി� വ�ഷം �മീകരി�ാ� ബാ�ി��
�ക

1998-1999 3,44,000

1999-2000 1,69,265

2000-2001 2,500

2001-2002 2,000

2002-2003 17,500

2003-2004 10,59,065

2004-2005 18,250

2005-2006 29,99,495

2006-2007 22,15,810

2007-2008 21,63,077

2008-2009 7,37,050

2009-2010 8,96,600

2010-2011 30,37,793
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2011-2012 3,67,250

2012-2013 10,83,578

2013-2014 25,74,645

2014-2015 2,63,78,517

2015-2016 2,56,39,494

2016-2017 4,44,86,291

വിവിധ െസ�നിെല ���� 2011-12 �ത�
2016-17 വെര 5,91,225

ആെക 11,47,83,405

േജായി�് ഡയറ��
ക�� സ��കലാശാല ഓഡി�്.
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