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േജായി�് ഡയറക് ടർ

രജി�ാർ,

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല

സർ,

വിഷയം: േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��്- േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�് 2017-18 സാ��ിക
വർഷെ� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് - സംബ�ി�് .

            1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം 13-ം വ��് , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�് 
ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ അ�സരി�് േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ�
വര� െചല� കണ�ക�െട പരിേശാധനാ ഫലമാ�� ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം
23(1) ൽ നിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർ നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയയ് ��.

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

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

വിശ�സ് തതേയാെട

േജായി�് ഡയറക് ടർ.

പകർ�്  :

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

നം.െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി 2-25/2019

േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��് 
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്,

ി ൽ ് ി



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

തീയതി:12.04.2019                    

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� വര� െചല�

കണ�ക�െട ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്.

(1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-◌ം വ��്  , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�്  ഓഡി�്  ച��ൾ,

ച�ം 18 , 2010 െല േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലനിയമം 68(4) വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��.)

ഓഡി�് തിയതി                                             : 20.02.2018 �തൽ 31.07.2018 വെര(െചലവ് ഓഡി�് )
01.08.2018 �തൽ 31.01.2019വെര( വരവ്-െചലവ് ഓഡി�് )

ഓഡി�്  നട��തിന്  �മതലെ��                 

ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം                : �ീ.ഷാജി.െക, േജായി�് ഡയറക് ടർ

ഓഡി�് നട�ിയവ�െട േപ�വിവരം :

�ീ.വി.പി.േഷാബി ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�)

�ീ.വി.എ.ഹാരിഷ് അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീമതി.െഫമിന.എ.എ സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

�ീമതി.�ീജ.െക.ടി. ഓഡി�ർ

i) ഓഡി�ിെ� വ�ാ�ി�ം പരിമിതിക�ം

         2017-18 വർഷെ� ഓഡി�ിേനാട�ബ�ി�് ആെക 30 ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�ക�ം 48 ഓഡി�് എൻക�യറിക�ം
നൽ�ക��ായി. എ�ാ ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�ം രജി��ക�ം
പരിേശാധി�ം ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടികൾ പരിഗണി�മാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

ii)ഓഡി�ിന്  വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

         തന� വ�മാനം, സർ�ാരിൽ നി�് ലഭി� ഫ�കൾ എ�ിവ�െട വരവ്, അവ�െട ഒ��ൽ / പിൻവലി�ൽ
എ�ിവ പരിേശാധന� വിേധയമാ�ക��ായി. 31.01.2019 വെര�� രസീതിക�ം അവ�െട ഒ��ം പരിേശാധി�ി��്.
എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വര�ക�ം രസീതികൾ �േഖന സ�ീകരി�െ���ി�. ആയതിനാൽ പണം
വരവിേ��ം ഒ��ിേ��ം �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�ാ�വാൻ ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�. (വിശദവിവര�ൾ ഖ�ിക
2.1(1)ൽ പരാമർശി�ി��് )

                സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം ലഭി�തിെ�
കണ�ക�ം ഓ  ഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

iii)ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�ർ

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എം.െക.സി.നായർ
01.04.2017�തൽ

31.03.2018 വെര

െ�ാ.ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ
01.04.2017�തൽ

31.03.2018 വെര

രജി�ാർ േഡാ.എം.െക.മംഗളം
01.04.2017�തൽ

31.03.2018 വെര

കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

േഡാ. പി.െക.�ധീർ
01.04.2017�തൽ

31.03.2018 വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ.രാേജഷ്.െക.പി 01.04.2017�തൽ



31.03.2018 വെര

iv) റിേ�ാർ�ിെ� ഉ�ട�ം

�മ

നം
ഭാഗം 1 െപാ�അവേലാകനം

1 െപാ�വായ വിവര�ൾ 1-1

2 ബജ�് 1-2

3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക 1-3

4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം 1-4

5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ 1-5

6 തനത് വ�മാനം 1-6

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

8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം 1-8

9
സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ��
േസാ�് െവയർ - �ണിേവ�ി�ി സ��് പരിേശാധന.

1-9

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

10
വ�മാന�ിെ� അ�ൗ�ിംഗി�ം �ടർനടപടികളി�ം
െക�കാര��ത – സർ�കലാശാല�് സാ��ിക ന�ം
ഉ�ാ��

2-1

11
ഫാമിലി െഹൽ�് �ഡീസ് �ൾ െക�ിട
നിർമാണ�ിന് �റി�് മാ�ിയ മര�ൾ വിൽ�ന
നട�ിയ വകയിൽ ₹40,000/- ലഭി�ി�ി�.

2-2

12
സർ�കലാശാലയിെല അഫിലിേയഷൻ
നടപടി�മ�ളിെല അപാകതകൾ

2-3

13
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട നിലവാരമി�ാ� –
പരിഹാരനടപടികൾ ഇ�.

2-4

14
െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ - വിശദമായ
നടപടി�മ��െട അഭാവം.

2-5

15
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല പരീ�- Malpractices
& Lapses Enquiry Committeപരാതികൾ -�താര�മായ
പരീ� �മീകരി��തിൽ വീ� വ��.

2-6

16
അേപ�ാഫീസ് ഈടാ�ാെത സീ�വർ�നവ്
അ�വദി�.

2-7

17
പരീ� വര�കൾ - ഓേരാ വരവിന�ി�ം �േത�കം
ഡി.സി.ബി രജി��കൾ ��ി��ി�.

2-8

18
അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് ഡിസിബി രജി�ർ �ത�മായി
എ�തി ��ി�ി�ി� - വാർഷിക കണ�ിൽ �ടി�ിക,
�ൻ�ർ വിവര�ൾ ഇ�.

2-9

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

19
സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട േ�ാവിഡ�് ഫ�്
പരിപാലന�ിെല അപാകതകൾ

3-1

20 സർ�ാരിൽ നി�ം �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത�ം 3-2



െപാ�താൽപര�ം �ൻനിർ�ിയ�ാെത���
�നർനിയമന�ൾ

21
സർ�കലാശാലയിെല ദിവസ േവതന/കരാർ
നിയമന�ളിെല അപാകതകൾ

3-3

22
സർ�കലാശാല െെവസ് ചാൻസലർ�് �തിയ കാർ
വാ�ിയത്- സർ�ാർ സാ�കരണം ലഭി�ി�ി�.

3-4

23
സർ�കലാശാല വാഹന��െട പരിപാലനം-േലാഗ്
��് എ�തി ��ി��തിെല�ം മ� അപാകതക�ം

3-5

24
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ�ം സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�ം �ൻ�ർ അ�വദി�ത്
�മീകരി��തിൽ ��തരമായ വ�വ�ാ ലംഘനം

3-6

25 െമഡി�ൽ എ�ിബിഷൻ-MEDEX 2017 3-7

26
എഫ്.ഐ.ടി യിൽ നി�് ഫർണീ�ർ വാ�ൽ-
അപാകതകൾ

3-8

27
ബാർേകാ ഡഡ് ഉ�ര��ക��െട അ�ടി�ം
വിതരണ�ം- അപാകതകൾ

3-9

28 HVLS ഫാൻ SITC - അപാകതകൾ 3-10

29
M/S.Indigo Arkitekts- െട�ി�ൽ കൺസൾ�ൻസി
സർ�ീസ്- അപാകതകൾ

3-11

30
�മി െപാ�ം വിലെ���ൽ- അവാർ��ക അധികരി�
നിര�ിൽ നൽേക�ി വ��ം/ മ� അപാകതക�ം

3-12

ഭാഗം 4 ധന�ിതി വിവരണ�ം ഓഡി�്
�ത�വേലാകന�ം

31
വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ്
വിശദാംശം

4-1

32 സാ��ിക നില 4-2

33 31.03.2018- െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ 4-3

34 �ിരനിേ�പ�ൾ 4-4

35 ഓഡി�് റി�വറി 4-5

36 ഓഡി�് ചാർജ് 4-6

37 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം 4-7

38 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ 4-8

39 അ�ബ��ൾ
അ�ബ�ം
1,2,3,4

ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ
സർ�കലാശാല�െട സംഘനടാ�പം, വിവിധ തര�ി�ളള അ�ബ� �ാപന��െട വിവരം, മ�് �സ�മായ
വിവര�ൾ

1.1.1. ആ�ഖം.



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

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

1.1.2. സർ�കലാശാല�െട �മതലകൾ

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

(i) ൈവദ�ശാ��ം അ�ബ� ശാ���മായി ബ�െ��, സർ�കലാശാല ��െമ� ക���, അ�െന��
പഠനശാഖകളിൽ േബാധന�ം പരിശീലന�ം ന�ക;

(ii) ൈവദ�ശാ��ി�ം അ�ബ� ശാ��ളി�ം ഗേവഷണ�ി� േവ�ി�ം അറിവിെ� ഉ�മന�ി�ം
വ�ാപന�ി�ം േവ�ി�ം വ�വ� െച�ക;

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

1.1.3. സർ�കലാശാല�െട ല���ൾ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1.1.4. സർ�കലാശാല�െട സംഘടനാ�പം

സർ�കലാശാലാ നിയമം 4-ാം വ���സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഘടന താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.

(എ) സർ�കലാശാല�െട �ാപന�ൾ

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

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

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

(സി) അംഗീ�ത �ാപന�ൾ
സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 2017-18 വർഷ�ിൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ മാ�മാ�ളളത്. അവ�െട എ�ം
�വെട േചർ��.

അഫിലിേയ�ഡ്
�ാപന�ൾ

ഗവൺെമ�് എയ്ഡഡ്
െസൽഫ്
ഫിനാൻസി�്

ആെക

െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

10 0 23 33

ആ�ർേവദ
േകാേള�കൾ

3 2 12 17

േഹാമിേയാ
േകാേള�കൾ

2 3 0 5

സി�
െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

0 0 1 1

�നാനി 0 0 1 1

െഡ�ൽ
േകാേള�കൾ

5 0 20 25

ഫാർമസി
േകാേള�കൾ

4 0 39 43

ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ

6 0 117 123

പാരാെമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

7 0 41 48

ആെക 37 5 254 296

1.1.5സർ�കലാശാലയിെല അധികാര�ാന�ൾ



(േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാനിയമം വ��് 19 കാ�ക)

�മ
നം.

അധികാര
�ാന�ിെ�
േപര്

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം
(�റ�ത് )

നിർബ�
മായി
േചേര�
വാർഷിക
േയാഗ��െട
എ�ം

േചർ�
േയാഗ�
�െട
തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

േകരള
ആേരാഗ�
ശാ�
സർ�കലാ
ശാല
നിയമം,
വ��്

1 െസന�് 96 24 2
29.11.2017 66

20
24.03.2018 56

2
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

17 9 4

12.04.2017 12

22

12.06.2017 14

24.07.2017 14

25.08.2017 12

20.11.2017 14

29.12.2017 12

09.03.2018 13

3
അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽ

69
ആെക
അംഗ��െട
1/5 *

3

17.05.2017 43

2403.11.2017 42

01.03.2018 40

4
പരീ�ാ
േബാർഡ്

14 7
2(ഓേരാ
അ�ാഡമിക്
േടമി�ം)

24.04.2017 11

26
23.08.2017 12

09.01.2018 10

23.03.2018 10

5

പഠനേബാർഡ്

1 േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
െമഡി�ൽ
(പി.ജി)

11
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

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

23.05.2017 7 28

2. േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-

സർജി�ൽ
പി.ജി.
(െമഡി�ൽ)

11 '' '' 23.05.2017 4

3. േബാർഡ് 11 '' '' േയാഗം



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

േചർ�ി�ി�

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

11 '' ''
േയാഗം
േചർ�ി�ി�

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

11 '' '' 03.05.2017 8

6.േബാർഡ്

ഓഫ്
�ഡീസ്-
(�.ജി.)
�ിനി�ൽ
(െമഡി�ൽ)

11 '' ''

11.04.2017 8

20.05.2017 2

7.േബാർഡ്

ഓഫ്
�ഡീസ്-�ീ
�ിനി�ൽ
(�.ജി.)
(െമഡി�ൽ)

11 '' '' 20.05.2017 4

8.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
ദ�ൽ
സയൻസസ്
(�.ജി)

11 '' ''

15.05.2017 7

11.10.2017 7

07.12.2017 8

9.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
ദ�ൽ
സയൻസസ്

(പി.ജി)

11 '' ''

15.05.2017 10

18.08.2017 7

11.10.2017 6



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

11 '' '' 22.09.2017 5

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

11 '' '' 22.09.2017 7

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

11 '' '' 21.02.2018 7

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

11 '' '' 14.02.2018 5

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

11 '' '' 22.09.2017 5

15.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
േഹാമി
േയാ�തി
(പി.ജി.)

11 '' ''

28.04.2017 6

12.12.2017 4

16.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
േഹാമി
േയാ�തി
(�.ജി.)

11 '' ''

28.04.2017 5

23.02.2018 8

17.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
ന�ിംഗ്
(പി.ജി.)

11 '' ''

24.04.2017 7

20.10.2017 9

07.02.2018 8

18.േബാർഡ് 11 '' '' 11.04.2017 7



ഓഫ്
�ഡീസ്-
ന�ിംഗ്
(�.ജി.)

20.10.2017 7

07.02.2018 10

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

11 '' ''

26.05.2017 9

18.08.2017 3

11.10.2017 8

05.12.2017 7

08.02.2018 7

20.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
േഹാമി
േയാ�തി
(�.ജി.)

11 '' ''

26.05.2017 6

18.08.2017 9

24.10.2017 7

05.12.2017 6

22.02.2018 7

21.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
ഹാബിലി
േ�ഷൻ
സയൻസ്

11 '' '' 07.11.2017 8

22.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
�ിനി�ൽ
അെെലഡ്
സയൻസസ്

11 '' '' 22.11.2017 7

23.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
ഫിസിേയാ
െതറാ�ി

11 '' ''

18.07.2017 7

21.11.2017 7

24.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
െമഡി�ൽ
ലാബ്
െടേ�ാളജി

11 '' ''

22.11.2017 6

21.02.2018 7

25.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
േറഡിേയഷൻ

& ഇേമജിങ്
സയൻസ്

11 '' '' 22.02.2018 7

26.േബാർഡ് 11 '' '' 10.04.2017 6



ഓഫ്
�ഡീസ്-
സി�

18.08.2017 9

27.േബാർഡ്
ഓഫ്
�ഡീസ്-
�നാനി

11 '' '' 07.04.2017 5

6

ഫാ�ൽ�ി

1.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
ഫാർമസ�
�ി�ൽ
സയൻസസ്

6
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ
�ടാെത
െെവസ്

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

13.06.2017 4

30

18.08.2017 4

27.10.2017 4

22.02.2018 4

2.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
െഡ�ൽ
സയൻസസ്

6 '' ''

09.05.2017 4

11.10.2017 3

21.02.2018 4

3.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ് ന�ിംഗ്

6 '' '' 24.04.2017 6

4.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
െമഡിസിൻ

16 '' ''

27.05.2017 6

26.10.2017 4

27.02.2018 5

5.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
േഹാമിേയാ
�തി

6 '' ''

28.04.2017 4

23.02.2018 4

23.03.2018 5

6.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ്
ആ�ർേ�ദ,
സി�

14 '' ''

11.04.2017 9

22.08.2017 11

21.02.2018 10

7.ഫാ�ൽ�ി
ഓഫ് പാരാ
െമഡി�ൽ
ആൻഡ്
അെെലഡ്

െഹൽ�്
സയൻസസ്

12 '' ''

03.05.2017 12

16.01.2018 6

7 ഫിനാൻസ് 7 4 4 07.04.2017 5 32



ക�ി�ി 07.06.2017 5

20.07.2017 4

22.08.2017 5

16.11.2017 5

27.12.2017 5

01.03.2018 5

8
�ാനിംഗ്
ക�ി�ി

15
ആെക
അംഗ��െട
1/3

വർഷ�ിൽ
���ിയത് 3
തവണ

07.04.2017 10

3325.05.2017 9

07.03.2018 8

9
റിസർ�്
കൗൺസിൽ

15

Not
specified in
Act &
Statute

Not specified
in Act &
Statute

Not
convened
during
2017-18

-- 35

10

�ണിേവ�ി�ി
ക�ാളി�ി
അ�റൻസ്
കൗൺസിൽ

11

Not
specified in
Act &
Statute

Not specified
in Act &
Statute

Not
conducted
in 2017-18

-- 36

11
എ�ി�്
ക�ി�ി

15 1/2
Not specified
in Act &
Statute

23 &
24.11.2017

3

37
28.12.2017 3

23.01.2018 3

08.03.2018 3

27.03.2018 3

12
�ഡ�്സ്
കൗൺസിൽ

26 1/4th 2
04.04.2017 10

38
28.10.2017 9

*(�ാ���് �കാരം ആെക അംഗ��െട നാലിെലാ�് എ�് വ�ത��മായി േരഖെ���ി�ാ��).

�നാനി , സി� വിഭാഗ�ിൽ സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ സർ�ാർ േകാേള�കൾ ഇ�ാ�തിനാൽ യഥാ�മം 9, 7
അംഗ�െള ഉൾെ���ിയാണ് േബാർ�കൾ �പീകരി�ി��ത്.

1.1.6 ക�ാറം തികയാെത അധികാര�ാന�ൾ േയാഗം �ടിയത് നിയമവി��ം

     പഠന േബാർഡ്, ഫാ�ൽ�ി എ�ീ അധികാര�ാന��െട താെഴ പറ�� േയാഗ�ൾ ക�ാറം
തികയാെതയാണ് �ടിയി��ത്. ��ത നടപടി നിയമവി��മാണ് എ�� വിവരം ഉ�രവാദി�െ��വ�െട
��യിൽെ����. േയാഗ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

അധികാര�ാന�ിെ�
േപര്
1.പഠനേബാർഡ്

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം
േയാഗ

തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

�ാ���ിെല
വ�വ�

സർജി�ൽ പി.ജി.

(െമഡി�ൽ)
11

ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

23.05.2017 4
ചാപ്�ർ IX
(287)

�.ജി.�ിനി�ൽ
െമഡിസിൻ

11 '' '' 20.05.2017 2
ചാപ്�ർ IX
(287)

�ീ�ിനി�ൽ �.ജി. 11 '' '' 20.05.2017 4 ചാപ്�ർ IX



(െമഡി�ൽ) (287)

ആ�ർേ�ദ �ീ
�ിനി�ൽ പി.ജി.

11 '' '' 22.09.2017 5
ചാപ്�ർ IX
(287)

ആ�ർേ�ദ സർജി�ൽ
പി.ജി.

11 '' '' 14.02.2018 5
ചാപ്�ർ IX
(287)

ആ�ർേ�ദ �ീ
�ിനി�ൽ �.ജി.

11 '' '' 22.09.2017 5
ചാപ്�ർ IX
(287)

േഹാമിേയാ�തി പി.ജി. 11 '' '' 12.12.2017 4
ചാപ്�ർ IX
(287)

േഹാമിേയാ�തി �.ജി. 11 '' '' 28.04.20.17 5
ചാപ്�ർ IX
(287)

ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ് �.ജി.

11 '' '' 18.08.2017 3
ചാപ്�ർ IX
(287)

�നാനി 11 '' '' 07.04.2017 5
ചാപ്�ർ IX
(287)

അധികാര�ാന�ിെ�
േപര്
2. ഫാ�ൽ�ി

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം
േയാഗ

തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

�ാ���ിെല
വ�വ�

ഫാ�ൽ�ി ഓഫ്
െമഡിസിൻ

16
ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

27.05.2017 6
ചാപ്�ർ XIII
(329)

28.10.2017 4

27.02.2018 5

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

വ��്
23(iv)

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

വ��്
23(xix)

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

വ��്
32(2)
(i)

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

വ��്
66(1)

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



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

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

2017-18 വർഷെ� ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി
അംഗീകരി�

തി �തി

ഗേവണി�്
കൗൺസിൽ
അംഗീകരി�

തി �തി

ബജ�്
എ�ിേമ�്

04.01.2017 ,അജ�
നം. 25.2

07.01.2017, അജ�
നം. 36.5

���ിയ
ബജ�്
എ�ിേമ�്

27.12.2017, അജ�
നം. 33.2

29.12.2017, അജ�
നം. 43.16

ഇനം

വരവ് െചലവ്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

േനാൺ
�ാൻ

70,99,30,100 92,23,60,500 57,06,95,000 51,39,58,800

�ാൻ 30,00,00,000 22,60,00,000 75,11,00,000 40,96,00,000

ആെക 100,99,30,100 114,83,60,500 1,32,17,95,000 92,35,58,800

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

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

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന് ലഭി�
തീയതി

07.07.2018 െല

47-ാമത് GC േയാഗം

47.25 ◌ാം തീ�മാനം

31.07.2018 31.07.2018

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

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �.ജി.സി ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

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

2017-18വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 45,00,00,000 �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ
�വെട േചർ��.



സർ�ാർ ഉ�രവ്
നം./തീയതി

�ക �ഷറിയിൽ
വര�െവ�
തി�തി

പ�തി/
�േത�ക
പ�തിക
ഉേ�ശ�ം

�ഷറി/ബാ�് റിമാർ�്

ജി.ഒ(ആർ ടി) നം
731/2018/എ�്
&എഫ്.  ഡ�ി�.ഡി
തി�തി 05.03.2018

4,50,00,000 28.03.2018

േനാൺ
�ാൻ
-േനാൺ
സാലറി

സബ് �ഷറി,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്.പി.ഒ.

അ�വദി� �ക
��വൻ 31.03.2018
ൽ
കൺേസാളിേഡ�ഡ്
ഫ�ിേല�് മാ�ി

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

2017-18 വർഷം പ�തി ഇന�ിൽ ധനസഹായം സർവകലാശാല�് ലഭി�ി�ി�.

1.4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായം സർവകലാശാല�് ലഭി�ി�ി�.

1.4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

�േത�ക ആവശ��ൾ�ായി സർ�കലാശാല�് ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം സർ�കലാശാല�് ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�.

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ
     ഈ കാലയളവിൽ സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം,പ�തിയിതര ധനസഹായം,�.ജി.സി
ധനസഹായം, മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം എ�ിവ സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി�ി�. (ഖ�ിക
1.4.1 �ടി കാ�ക)

1-6   തന� വരുമാനം
        �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ താെഴ�റ�ം
�കാരം 3.16 ശതമാനം �റവ് ഉ�ായി��്.

തനത്
വരവിനം

�ൻവർഷം

2016-17

തൻവർഷം

2017-18

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

ഫീസ് 51,98,54,229 50,77,06,866 (-)2.33%

പലിശ 13,84,36,740 12,98,02,325 (-)6.23%

മ�
വര�കൾ

22,66,921 21,24,154 (-)6.29%

ആെക 66,05,57,890 63,96,33,345 (-)3.16%

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

എൻേഡാവെമ�ിെ�
േപര് / ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�് നം./
തീയതി

�ക

1
  േഡാ.ജയറാം പണി�ർ
എൻേഡാവെമ�്

36519604135,

06.02.2017
3,00,000



1-8    മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം
�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�
തീയതി

1
�ിൻസി�ൽ
അ�ൗ��് ജനറൽ,
��ർ

01.02.2016
�തൽ
31.12.2016 വെര

16.02.2018

01.01.2018
�തൽ
30.11.2018 വെര

25.01.2019

2
ഇേ�ണൽ ഓ ഡി�്
(ചാർേ�ഡ്
അ�ൗ��് )

2017-18
1,2,3,4
പാദവാർഷിക
ഓ ഡി�്

06.01.2018

20.02.2018

11.05.2018
04.07.2018

1-9   സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ�ു� േസാ��്
െവയർ - യൂണിേവ�സി�ി സ�ൂ�് പരിേശാധന.
                 അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ��മായി ബ�െ��് ��വൻ േരഖക�ം ൈകകാര�ം െച���ം ��ി�ി���ം
ഇതി� േവ�ി �േത�കം സ�മാ�ിയി�� േസാ�് െവയർ �ണിേവ�ി�ി സ��് - �േഖനയാണ്. ഇ�കാരം �േത�ക
േസാ�് െവയർ �ിവിേലജ് ഓഡി�ിന് ന�ിയ� വഴിയാണ് 2017-18 കാലയളവിെല അഫിലിേയഷൻ നടപടി �മ��െട
പരിേശാധന നട�ക��ായത്. പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� െപാ�വായ അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. െഡ�ൽ, ന�ിംഗ്, ഫാർമസി വിഭാഗ��െട ഫയ�കളിൽ ബ�െ�� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�കൾ ഇ�.

2. െമഡി�ൽ വിഭാഗ�മായി ബ�െ�� ഫയ�കളിൽ ��ിനി ക�ി�ി റിേ�ാർ�കൾ ഇ�. ഇതിൽ തെ� ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�കൾ �ർ�മ�ാ�വ�ം പരിേശാധനയിൽ ക�.

3.െഡ�ൽ, ന�ിംഗ്, ഫാർമസി,െമഡി�ൽ അേപ�കൾ �ർ�മ�.
�കളിൽ േചർ� അപാകതകൾ പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

2-1   വരുമാന�ി�െറ അ�ൗ�ിംഗിലും തുടർനടപടികളിലും
െകടുകാര��ത – സർ�കലാശാല��് സാ��ിക ന�ം
ഉ�ാ�ു�ു.
         2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, വ��് 40(2) (xxi) �കാരം സർ�കലാശാല�െട
അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം �ാ��ിനാൽ വ�വ� െച�െ�േട�താണ്. എ�ാൽ നാളി�വെര ഈ വിഷയ�ിൽ �ാ��്
ത�ാറാ�ിയി�ി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, േകരള �ഷറി േകാ  ഡ്, േകരള അ�ൗ�് േകാ ഡ് �ട�ി സർ�ാർ
വ��്/ �ാപന�ൾ�് ബാധകമാ�ിയി�� വ�വ�കൾ നിലവിൽ സർ�കലാശാല പാലി�ാൻ ബാ���മാണ്.
എ�ാൽ പണം പിരിവ് (കാഷ്, െച�്,  ഡിമാ�്  �ാ�് �ട�ി വിവിധ ഇൻ�െമ�കൾ വഴി), പിരി� പണം അ�ൗ�്
െച�ൽ, ബാ�ിൽ അടവാ�ൽ, ബാ�്//�ഷറി നീ�ിയി��ം സർ�കലാശാല കാഷ്��ിെല നീ�ിയി��ം ത�ിൽ
�തിമാസ/വാർഷിക െപാ��െ���ൽ, നിയമ��ം ച���ം അ�ശാസി�ം �കാര�� േരഖകൾ/രജി��കൾ
എ�തി ��ി�ൽ, സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ബാ�ിൽ   െഡേ�ാസി�് െച�� ഡി.ഡികൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വര�
വ�േവാെയ�് ഉറ�വ��ൽ എ�ി�െന സർ�ാർ നിയ��ി�� ഒ� �ാപനം കണ�ക�െട �ത�ത
ഉറ�ാ��തി�ം ഉ�വാദി�െ��വെര േബാ��െ����തി�ം നിർബ�മാ�ം ത�ാറാ�ി ��ിേ���ം



െവളിെ��േ���മായ കാര��ളിൽ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�ം അ��വ�മായ െത�കൾ
സംഭവി��തായി ഓഡി�ിൽ കെ��ി. ഗൗരവേമറിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1)പണം വരവിെ� �ത�ത ഉറ�ാ�ാൻ സാധി��ി�

അ)കാഷ് ഒഴിെക മ�ളള വര�കൾ�് രശീതി എ���ി�.

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്,വാള�ം 1, ആർ�ി�ിൾ 7(1)ൽ “when money is received on account of Government dues , a
receipt for the sum received should be given so that the counterfoils of the receipt book should always show the details
of revenue realised”. എ�് വ��മാ��. േകരള �ഷറി േകാ  ഡ്, വാള�ം 1, ച�ം 90(a) യിൽ “A Government servant who
receives any money on behalf of the Government shall give the payer a receipt in Form TR 5 unless in any case the
Government have by a general or special order dispensed with the grant of receipt"എ�ം വ��മാ���്. എ�ാൽ
കാഷ് വര�കൾ ഒഴിെക മ�് ഇൻ�െമ�കൾ വഴി ലഭി�� �കകൾ�് സർ�കലാശാല യാെതാ� രശീതി�ം ന��ി�.
ബസ് ��ൺ – ബസ് ഫീസ് ഈടാ��തിന് രസീതി ഉപേയാഗി��ി�. പകരം താെഴ േചർ�ിരി��� �കാരം
വിവിധ �ല��ി�� ബസ് ��ൺ ഉപേയാഗി�് പണം പിരി�ക�ം ��ൺ �കാര�� ഓേരാദിവസേ��ം കള�ൻ
�ക ഒ� രസീതിയിെല�തി �ണിേവ�ി�ി അ�ൗ�ിേല�് ഒ����മായാണ് പരിേശാധനയിൽ ക�ത്. ബസ് ഫീ
��ൺ ന�ി പിരി��തി� പകരം, പണം അടവാ�� േവളയിൽ ഓേരാ��ർ�ം �േത�കം �േത�കം രസീതി
നൽേക�താണ്.
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ ആ�ാനം �തൽ ��ർ വെര ₹.400
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ ആ�ാനം �തൽ അ�ാണി വെര ₹.250
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ ആ�ാനം �തൽ വട�ാേ�രി വെര ₹.300
േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലാ ആ�ാനം �തൽ വാഴേ�ാട് വെര ₹.450                            

ആ) െസക�രി�ി രജി�ർ എ�തി ��ി��ി�.

സർ�കലാശാല ഓഫീസ് പരിപാലന�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർബ�മാ�ിയി�ളള (സ.ഉ.(അ)7/2016/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം / തീയതി 26.2.2016) െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് മാന�ൽ , ഖ�ിക 41ൽ “money,cheques and others
valuables received as enclosures to communications will be entered by the office superintendent in the security register
in Form No XVI in Appendix I and delivered to the cash section of the accounts section for safe custody and
acknowledgement obtained in the margin of the communication” എ�് വ��മാ�ിയി��്.എ�ാൽ േമൽ�കാര�� ഒ�
രജി�ർ സർ�കലാശാലയിൽ എ�തി ��ി��ി�.

�ാപന�ി� ലഭി�� എ�ാ പണ�ി�ം രശീതി എ�താ�തിനാ�ം (കെ��േ�ാ ക���ർവൽ�തേമാ) െസക�രി�ി

രജി�ർ ,െച�്/ഡിഡി രജി�ർ, കള�ൻ രജി�ർ , േഡ ��് എ�ിവ എ�തി ��ി�ാ�തിനാ�ം പണം
വരവിെ� �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�ാ�ാൻ ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�.

2)വരവായി ലഭി�ി�� ഡി. ഡികൾ അ�ൗ�് െച��തി�ം ബാ�ിൽ അടവാ��തി�ം �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം വർഷ�ളായി �ട�� ��കരമായ അനാ�-

അ) സർ�കലാശാല കാഷ് ��ിൽ വരവ് വ� ഡി.ഡികൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�- ₹448195 �പ�െട

ന�ം

1-4-2012�തൽ െച�്/ഡി.ഡി എ�ിവ�െട കാലാവധി ഇൻ�െമ�് തീയതി �തൽ 3 മാസം വെരയാണ്(RBI Notification
No.RBI/2011-12/251,DBOD.AML.BC.No 47/14.01.001/2011-12/തീയതി 04.11.2011). എ�ാൽ വിവിധ ബാ�് അ�ൗ�ക�െട
31.03.2018െല റി�ൺസിേലഷൻ പ�ിക�ം സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ വിവര��ം കണ�ക�ം �കാരം 31.03.2018
ന് 3 മാസം �തൽ 7 വർഷംവെര കാലാവധി കഴി� താെഴ�റ��  ഡി.ഡികൾ ബ�െ�� ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
നാളി�വെര വരവ് വ�ി�ി�.

�മ

നം

വരവ് വേര� അ�ൗ�ിെ� േപര്,
നംപർ

ഡി.ഡി
ന�ർ

തീയതി �ക

എസ്.ബി.ഐ, ജനറൽ ഫ�്,

31547327832
197654 14.10.2011 200

,, 197653 14.10.2011 200

,, 15.11.2012 1000



,, 718123 22.02.2013 200

,, 288304 11.06.2013 500

,, 226322 22.07.2013 10

,, 217302 17.02.2014 500

,, 840974 12.06.2014 500

,, 872304 17.09.2014 500

,, 532452 4.10.2014 500

,, 538971 10.10.2014 500

,, 204753 14.10.2014 500

,, 341379 27.10.2014 500

,, 241780 5.11.2014 500

,, 212050 13.7.2015 150

,, - 26.2.2016 50

,, 239267 3.10.2016 1000

,, 177667 27.10.2017 30000

എസ്.ബി.ഐ, എ�ാം ഫീസ്,
31768842875

936231 19.1.2012 400

,, 265418 23.09.2013 46800

,, 325359 13.1.2014 1000

,, 162498 26.3.2015 400

,, 990428 9.6.2015 6420

,, 707978 8.10.2015 400

,, 9641 8.10.2015 1000

,, 584 26.10.2015 5260

,, 772760 28.10.2015 2760

,, 418677 29.3.2016 820

,, 557461 20.6.2016 22500

,, 544046 23.6.2016 7080

,, 104758 11.7.2016 200

,, 899536 31.8.2016 28180

,, 321478 20.9.2016 300

,, 854460 26.10.2016 1900

,, 639713 8.12.2016 400

,, 60172 15.3.2017 300

,, 237362 17.4.2017 200

,, 929113 11.9.2017 12260

,, 929106 19.9.2017 1380

,, 929104 19.9.2017 2960

,, 823081 1.11.2017 300

,, 64770 12.12.2017 5060



,, 64771 12.12.2017 13920

21766 18.12.2017 3000

,, 478383 28.12.2017 2000

,, 340352 25.1.18 500

,, 786389 17.2.18 24440

,, 7826 6.3.18 1400

,, 547336 9.3.18 205545

എസ്.ബി.ഐ, �ഡ�്സ്
രജി�േറഷൻ ഫീസ്,31340212316

783931 23.3.2013 200

,, 998214 3.2.2014 200

,, 254930 13.2.2014 1000

,, 702649 1.9.2014 200

,, 780796 20.11.2014 200

,, 257822 26.11.2014 1000

,, 604896 14.12.2015 2000

,, 939148 2.2.2016 500

,, 348048 6.9.2016 500

,, 932358 28.12.2016 500

,, 964350 8.12.2016 1000

,, 285653 18.3.2017 2000

,, 413269 22.7.2017 200

,, 250880 17.8.2017 500

,, 70578 2.11.2017 1000

,, 970757 21.10.2017 200

,, 362287 10.11.2017 1000

ആെക 448195

     േമൽ�റ�� ഡി.ഡികളിൽ 2017-18 േലെതാഴിെക മ��വ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭി�തിേനാ ആയത് ബാ�ിൽ
ന�ിയതിേനാ ഉേപാൽബലകമായ െതളി�കൾ ഒ�ം തെ� സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയി�ി�. െച�്/ഡിഡി രജി�ർ
എ�തി ��ി�ാ�തിനാൽ െച�കൾ/ഡി.ഡികൾ ബാ�ിൽ �ിയറി�ിനായി ന�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
പരിേശാധി��തിനായി സാധി�ി�ി�. ഡി.ഡികൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ �ഡി�ാകാ�� സംബ�ി�്
20.3.2014,26.3.2014,11.9.2014,13.7.2016എ�ീ തീയതികളിൽ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം �ഹാസ് �ാ�് േ��് ബാ�്
ഓഫ് ഇ�� മാേനജർ�് ക�് ന�ിയതായി കാ��. 13.7.2016 െല ക�ിെ� പകർ�് േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� ,
ത ൃ�ർ റീജിയണൽ മാേനജർ�ം ന�ി കാ��. എ�ാൽ ബാ�ിെ� ഭാഗ� നി�ം എെ��ി�ം മ�പടി
ലഭി�തിെ�േയാ ��ത വിഷയം ബാ�് ഉ�താധികാരിക�െട ��യിൽെ���ിയതിെ�േയാ േരഖകൾ /വിവര�ൾ
ഓ ഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 13.7.2016 � േശഷ�ം അപാകതകൾ �ട��െവ�ി�ം നടപടികൾ ഒ�ം തെ�
സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. ഡി.ഡികൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ �ഡി�ാകാ�തിനാൽ സർ�കലാശാല�് പലിശ
ന��ം സംഭവി�ി��്.

13.7.2016 െല സർ�കലാശാല�െട ക�ിൽ െമാ�ം 3.55 േകാടി �പ�െട 1766ഡി.ഡികൾ ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
�ഡി�ാ��തിന് 4ദിവസം �തൽ 39 ദിവസം വെര കാലതാമസം ഉ�ായതായി �ചി�ി�ിരി��. ഡി.ഡി ൈവകി
�ഡി�ായ സംഗതികളി�ം ൈവകിയ ഇടേവളകളിെല പലിശ�ം സർ�കലാശാല�് ന�െ��ി��്.

ആ)വരവിന�ിൽ ലഭി��  ഡി.ഡികൾ ബാ�ിൽ വര�വ��തിന് വലിയ കാലതാമസം



േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, േവാള�ം 1 �ൾ 7(2)ൽ '' The daily collection of each officer should be remitted into the
Treasury, the next working day. When this is not possible owing to distance from the Treasury , or any other case, the
money should be remitted periodically, that is at least once in a week on the last working day. Officers having large
collections may, however, make more than one remittance in a week, provided the amount of each such remittance is not
less than Rs.500/-. The last remittance for the month including the last receipt should, however, reach the Treasury in
the same month'' എ�് വ�വ���്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ തപാൽ വിഭാഗ�ിൽ ഡി.ഡി ലഭി�് ആയത്
ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറി അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�് ബാ�ിൽ അടവാ��� വെര വലിയ
കാലതാമസ��ാ��. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം

ഡി.ഡി നം/

തീ�തി
�ക

ഡി.ഡി.
തപാലിൽ
സ�ീകരി�
തീ�തി

ഡി.ഡി
ഫിനാൻസ്
വിഭാഗ�ിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

അ�ൗ�ിൽ
(Suit)

േരഖെ���ിയ
തീ�തി

ബാ�ിൽ
അടവാ�ിയ
തീ�തി

1
090116/

17.07.2017
82720 29.07.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

2
638771/

17.08.2017
200020 26.08.2017 15.09.2017 20.09.2017 25.09.2017

3
101690/

01.08.2017
72500 09.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 02.09.2017

4
566112/

17.08.2017
117820 02.09.2017 15.09.2017 20.09.2017 25.09.2017

5
250413/

19.07.2017
43260 01.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

6
566089/

05.08.2017
127740 16.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 06.09.2017

7 673258/28.07.2017 88080 04.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

8
485433/

27.07.2017
66660 05.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

9
282560/

09.08.2017
137580 18.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 06.09.2017

10
90126/

25.07.2017
105240 17.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 06.09.2017

11
513375/

27.07.2017
86540 07.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

12
165815/

27.07.2017
74160 07.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

13
165817/

27.07.2017
3680 07.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 24.08.2017

14
171181/

22.02.2018
602500 12.03.2018 15.3.2017 22.03.2018 28.03.2018



15 110709/

01.03.2018

592500 12.03.2018 15.03.2018 22.03.2018 26.03.2018

16
104077/

01.03.2018
595000 12.03.2018 15.03.2018 22.03.2018 26.03.2018

17
003206/

03.03.2018
587500 12.03.2018 15.03.2018 22.03.2018 29.03.2018

18
395997/

03.01.2018
485000 26.02.2018 28.02.2018 19.03.2018 21.03.2018

19
832669/

08.02.2018
585000 20.02.2018 24.02.2018 19.03.2018 20.03.2018

20
428059/

20.07.2017
91380 05.08.2017 18.08.2017 19.08.2017 21.08.2017

ഇ)കാലാവധികഴി �   ഡി. ഡികൾ സ�ീകരി��, ആയത് അേപ�കർ�് തിരി���. നിർ�ി� ഫീസ് വാ�ാെത

േസവന�ൾ ന�� സാഹചര�ം സംജാതമാ��.

വിവിധ േസവന�ൾ�ായി സർ�കലാശാലയിൽ ലഭി�ി��തിൽ കാലാവധി കഴി� ഡി.ഡികൾ ബ�െ��
വ��ികൾ�് തിരി�യെ��ി�ം റീവാലി േഡ�് െച�/�തിയ  ഡി.ഡി/പണം സർ�കലാശാല�് നാളി� വെര
ലഭി�ാ�തിന് ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം
അേപ�കൻ ഇനം

ഡി.ഡി. നം,

തീയതി
�ക

ഡി.ഡി
തപാലിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

ഡി.ഡി
തിരി�യ�

തീയതി

1
െമറിൻ
�ര��ൻ

�ാൻ�ിപ്�്
ഫീസ്

223918/15.11.17 1000 14.2.18 17.4.18

2
ഗൗരി ജി
േമേനാൻ

ഐ.ഡി
കാർ ഡ്

945069/14.9.17 200 19.12.17 17.4.18

നിർ�ി� ഫീസ് സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വര� വരാെത തെ� േമൽപറ�� വ��ികൾ�് അവർ ആവശ�െ��
േസവനം ന�ിയി��്. ഈ നടപടി �മവി��മാണ്. ഇ�കാര�� �ക വ�മാന ന�മായി കണ�ാേ��താണ്.
ഇ�ര�ി�� എ� �ക�െട  ഡി. ഡികൾ റീവാലിേഡ�ഡ് െച� സർ�കലാശാല�് ലഭി�ാ��് എ�തിെ�
�ത�മായ കണ�് ത�ാറാേ��താണ്.

ഈ)കാഷ് ��് നീ�ിയി��ം �ഷറി/ബാ�് പാ�് ��് നീ�ിയി��◌ം ത�ിൽ െപാ��െ����തിൽ
അനാ�-

കാഷ് ��് നീ�ിയി��ം ബാ�് /�ഷറി പാ�് ��് നീ�ിയി��ം ത�ിൽ 2017-18സാ��ിക വർഷം �തിമാസ /
വാർഷികെപാ��െ���ൽ നട�ിയതിെ� േരഖകൾ ആവശ�െ��െകാ�് വിവിധ റിക�ിസിഷൻ ന�ക��ായി
(നം6/7.6.2018, 19/26.9.2018). സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ പല ബാ�്/�ഷറി അ�ൗ�ക�െട റി�ൺസിേലഷനി�ം
ധാരാളം അപാകതകൾ ഉ�ായതിെന �ടർ�് വിവിധ എൻക�യറികൾ ന�ക�ം(നം
1/8.6.2018,16/8.10.2018,27/27.11.2018) മ�പടി ലഭ�മാ�ക���ായി. താെഴ�റ�� അ�ൗ�ക�െട �തിമാസ
െപാ��െ���ൽ പ�ിക ഇനി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇനം അ�ൗ�് / നം

ഡീൻ(�ഡ�്സ്
അേഫയ്�് )

അ�ൗ�് നം. 32644539099,
എസ്.ബി.ഐ

ഡീൻ(അ�ാഡമിക് ) ,, 3672021387, ,,



ഡീൻ(റിസർ�് ) ,, 34397307743 ,,

െ�ാവിഡ�് ഫ�് ,, 71316140000001, �ഷറി

�ടാെത ഓ ഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ െപാ��െ���ൽ പ�ികകൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�� അവ��തക�ം
അപര�ാ�തക�ം നിലനിൽ��.

i) അ�ൗ�് നം. 42875,എസ്.ബി.ഐ, എ�ാമിേനഷൻ ഫീസ്

Credited by Bank , but not accounted by the University ആയി 1700/- �പ�ം difference in cash book & pass book ആയി
800/-�പ�ം 31.03.2018െല റീ�ൺസീലിേയഷൻ പ�ികയിൽ കാണി�ിരി��. െപാ��േ��കൾ നാളി� വെര
പരിഹരി�ി�ി�.

ii)അ�ൗ�് നം. 63005, എസ്.ബി.ഐ, ഇ-െപെ��് അ�ൗ�്

31.03.2018െല കാഷ് ��് നീ�ിയി��ം പാ�് ��് നീ�ിയി��ം ത�ിൽ 3785/-�പ�െട വ�ത�ാസം ഉ�തായി
കാണി�ിരി��.കാരണെമെ��് വ��മാ�കേയാ നാളി�വെര പരിഹരി�കേയാ െച�ി�ി�.

iii) അ�ൗ�് നം. 002 ,�ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�്.

31.3.2018 െല റി�ൺസിേലഷൻ പ�ികയിൽ “03.05.2010െല Wrong Credit by Treasury “ ആയി 9,221/-�പ
കാണി�ി��്. െപാ��േ�ട് 8വർഷമായി �ട��െവ�ി�ം നാളി�വെര പരിഹരി�ി�ി�.

iv) അ�ൗ�് നം 252 , എൻ. എസ്.എസ് അ�ൗ�്

അ) 25.10.2016 ന് ബാ�് പാ�് ��ിൽ പലിശയിന�ിൽ വരവ് വ�ി�� 28,289/-�പ ��ത വര�മായി ബ�െ��
2016-17 സാ��ിക വർഷം കാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�ി�ി�. 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ നവംബർ 2017 ൽ
മാ�മാണ് ��ത �ക കാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�ി��ത്.

ആ) 17.02.2017ന് പാ�് ��ിൽ പലിശയിന�ിൽ വരവ് വ�ി�� 31,251/-�പ വര�മായി ബ�െ�� 2016-17
സാ��ിക വർഷം കാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�ി�ി�. 2017-18 ൽ മാ�മാണ് വരവ് വ�ി��ത്.

ഇ) കാഷ് ��് നീ�ിയി��ം പാ�് ��് നീ�ിയി��ം ത�ിൽ �തിമാസം െപാ��െ���ൽ
വ��ാ�തിനാൽ പാ�് ��ിൽ ബാ�് േരഖെ���� പലിശ, ബാ�് ചാർജ് എ�ിവ മാസ�ൾ� േശഷമാണ്
കാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി��ത്.

ഉദാഹരണമായി 25.06.2017 ന് പാ�് ��ിൽ വരവ് വ�ി�� പലിശയിന�ി�� 26,289/-�പ 30.11.2017ലാണ് കാഷ്
��ിൽ വരവ് െവ�ി��ത്. 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 എ�ീ മാസ�ളിെല ബാ�്
ചാർ�കൾ ആെക 880/-�പ ഒ�മി�് 11/2017െല കാഷ് ��ിലാണ് കാണി�ിരി��ത്.

ഈ)അ�ൗ�് നം.95431, കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് - അഡ�ാൻസ് അ�ൗ�്

iv(ഇ) യിൽ പരാമർശി�� േപാെല 25.06.2017ൽ പാ�് ��ിൽ വരവ് െവ� പലിശയിന�ി�� 1900/-�പ
11.09.2017ലാണ് കാഷ് ��ിൽ വരവ് വ�ി��ത്. 25.12.2017ൽ പാ�് ��ിൽ വരവ് വ� പലിശയിന�ി�� 3697/-
�പ 01.02.2018ലാണ് കാഷ് ��ിൽ വരവ് െവ�ി��ത്.

നിയമ��ം ച���ം സർ�ാർ വ�വ�ക�ം �ർ�മായി ലംഘി� െകാേ�ാ ഭാഗികമായി മാ�ം പാലി�െകാേ�ാ ഉ�
ത��െട നടപടികെള ന�ായീകരി�െകാ�് “ ജീവന�ാ�െട �റ� �ലമാണ്, വ��ത�റ� �ലമാണ് ,
സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�് വീ� സംഭവിെ��ി�ം ആയ�െകാ�് സാ��ിക ന�െമാ�ം
സംഭവി�ി�ി�"എ�ി�െന�� മ�പടികളാണ് മി� ഓ ഡി�് എൻക�യറികൾ�ം സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം
ലഭി�ി��ത്. പാലി�െ�േട� നിയമ വ�വ�കൾ ലംഘി�� േവളകളിൽ "ലംഘനം െകാ�് നിലവിൽ �ഴ�െമാ�ം
ഉ�ായി�ി� "എ�� മ�പടികൾ ന�ായീകരണം അർഹി��ത�.

േമൽ�റ�� അപാകതകൾ അടിയ�രമായി പരിഹരിേ��താണ്. വർഷ�ൾ കഴി�   �ിതി�് ഡി.ഡികൾ
പണമാ��� സംബ�ി�് അനി�ിതത�ം നിലനിൽ��."സർ�കലാശാല�് ലഭി�തായി" പറ�� ഡി.ഡികൾ
യഥാസമയം അ�ൗ�് െച�് ബാ�ിൽ അടവാ�ി �ക അ�ൗ�ിൽ സമയപരിധി��ിൽ വര� വ��േവാെയ�്
പരിേശാധി�് ഉറ�ാേ��തി�ം �ക അ�ൗ�ിൽ വ�ി�ാെയ�ിൽ അതിേ�ൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��തി�ം
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�് വീ� സംഭവിേ�ാെയ�് അേന�ഷിേ���ം
സർ�കലാശാല��ാേയ�ാ�� ന�ം നിയമാ��ത മാർഗ�ളി�െട ഈടാേ���മാണ്.



            

2-2   ഫാമിലി െഹൽ�് �ഡീ� �കൂൾ െക�ിട നിർമാണ�ി�
മുറി�് മാ�ിയ മര�ൾ വിൽ�ന നട�ിയ വകയിൽ ₹40,000/-
ലഭി�ി�ില�.
വൗ�ർ നം. 460/തീയതി 23.05.2017, ₹ 7,14,38,000/-

ഫയൽ ന�ർ 6673/വർ�് എഫ്.എ�്.എസ്. െക.�.എ�്.എസ്.2015

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 35/17-18 തീയതി 07.12.2018

    െഡേ�ാസി�് ���ിയായി ഫാമിലി െഹൽ�് �ഡീസ് �ൾ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തിന് ₹7,14,38,000/-
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് െെകമാറിയി��്. െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ� േവ�ി�� െട�ർ നടപടികൾ ഓഡി�്
കാലയളവിൽ �ർ�ിയായി�ി�ാ�തായി പരിേശാധനയിൽ ക�.

        നിർ�ാണ ���ികൾ�േവ�ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െചല�ർ േദശ�് റീസർെ� നം.32/3ൽ െ�� 50 െസ�്
�ല��ായി�� മര�ൾ �റി�മാ��തിന് 03.11.2017െല UO 6673/Works FHS KUHS 2015 �കാരം
ഉ�രവായി��െവ�ി�ം ഈയിന�ിൽ വരെവാ�ം ലഭി�ാതി�� കാര�ം ഓഡി�് എൻക�യറി �കാരം
ആരാ�ി��. മരം �റി�വി� വകയിൽ ആെക ₹49,600/- ലഭ�മായി�െ��ം ഇതിൽ നി�ം ജി.എസ്.ടി.,
ആദായനി�തി, േഫാറ�് ടാ�് എ�ിവ ഒഴിവാ�ി ലഭി�ാൻ അർഹത�� ₹ 40,000/- േകാഴിേ�ാട് അഡീഷണൽ
സബ് �ഷറിയിൽ PWD െഡേ�ാസി�് ശീർഷക�ിൽ നിേ�പി�ി�െ��ം ആയത് KUHS ന് െെകമാ��തി��
നടപടികൾ PWD സ�ീകരി�വ��െവ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്.മരം േലലം െച� വി�ന നട�ിയ വകയിൽ
ആെക ₹49600 ലഭ�മായി�െ��ം െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് അറിയി�� �റ�് സർ�കലാശാല�് ലഭിേ��തായ
₹40,000 ൈകമാ��തിന് ത�ാറാെണ�ം അസി��് എ�ിക��ിവ് എ�ിനീയർ, േകരള െപാ�മരാമ�് വ��്, സബ്-
ഡിവിഷൻ േകാഴിേ�ാട് ക�് നം HC അ�ൗ�്സ് 2018-19 തി.17.12.2018 �കാരം അറിയി�ി�ളളത് പരിേശാധി�.
എ�ാൽ 2017-18വർഷം ലഭിേ��തായ ഈ �ക 31.3.2018െല ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ ‘കി�ാ�� �കയായി’
േരഖെ���ിയി�ി�ാ�തായി ക�. മരം �റി� വി�യിന�ി�� േലല�ക ₹40,000/- ലഭ�മാ�ി വിവരം യഥാസമയം
ഓഡി�ിന് നൽേക�താണ്.

2-3   സർ�കലാശാലയുെട അഫിലിേയഷൻ നടപടി�കമ�ളിെല
അപാകതകൾ
(2.3.1) ഏ��ം �റ� നിലവാരം േപാ�ം ഇ�ാ� േന�ിംഗ് േകാേള�കൾ അഫിലിേയഷൻ
യേഥ�ം കര�മാ��.

     േന�ിംഗ് എ�ത് ൈന�ണ�െ��ം, മാ�ഷിക �ല��േള�ം അടി�ാനമാ�ി�� െതാഴിൽേമഖലയാണ്.
േന�ിം�് പാഠ�പ�തിയിെല �ിനി�ൽ സൗകര��ളാണ് ഈ ൈന�ണ� വികസനം സംഭാവന െച��ത്.േകരള
ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ി�� ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ന�ിംഗ്
പരിശീലന�ി�� സൗകര���ം അവ�െട നിലവാര�ം, നിരീ�ി�് വർഷാവർഷം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നൽകിവ��തിന് സർ�കലാശാല�് അധികാരം നൽ��ത് നിലവി�� നിയമം ,�ാ���്, സർ�കലാശാലാ
ഉ�ര�കൾ എ�ിവയാണ്. അഫിലിേയഷൻ നടപടിക�മായി ബ�െ��� വ�വ�ക�െട ര����ം താെഴ
േചർ��.

2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമമ�സരി�് സർ�കലാശാല�് ന�െ�� അധികാര�ൾ
താെഴ ന�ിയ� �കാരമാണ്.
അധ�ായം II –വ��് 6(xx) – അഫിലിേയഷൻ �ടർ� നൽ��തി�ം ആ�കാലികമായ അ�ഡിേ�ഷ�ം േവ�ി
അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�ക�െട�ം അംഗീ�ത �ാപന��െട�ം അ�ാഡമി�് �വർ�ന�ൾ
നിരീ�ി�ക�ം വിലയി��ക�ം െച�ക.
വ��്6(xxi) – അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�ക�ം അംഗീ�ത �ാപന��ം പരിേശാധി�� ആവശ��ിേല�ായി
ഏർെ���ിയ അ�േയാജ�മായ സംവിധാന�ി�െട, ആവശ���േ�ാൾ പരിേശാധന നട��തി�ം അവ
ശരിയായ നിലവാര�� േബാധന�ം അധ�ാപന�ം പരിശീലന�ം നിലനിർ��െ��ം മതിയായ ��ശാല,



ലാബറ�റി, ആ�പ�ി, ഫാ�ൽ�ി എ�ിവ�ം മ�് അ�ാഡമിക് സൗകര���ം ഏർെ���ിയി�െ��ം
ഉറ�വ���തി� േവ� നടപടികൾ എ��ക.

വ��് 6(xxxi) 2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, 2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് എ�ിവ ലംഘി�െകാ�് േകാേള�കൾ�് നൽകിയി�� അഫിലിേയഷൻ
ആവശ���േ�ാെഴ�ാം റ�ാ�ക

         സർ�കലാശാല നിയമ�ം, നിയമെ� അടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയ ആദ� �ാ���ം േകാേള�ക�െട
അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ�ായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് അ�വദി� നൽകിയി�� അധികാര�ൾ താെഴ പറ�ം
�കാരമാണ്.

'' ഈ നിയമ�ി�ം �ാ���ി�ം വ�വ� െച� �കാര�� അ�െന�� അഫിലിേയഷൻ നിബ�നകൾ�ം
വ�വ�കൾ�ം അ��തമായി െമഡി�ൽ �ാപന�െള അഫിലിേയ�് െച�ക”. (അധ�ായംIV, വ��് 23(v))
"അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിേലേയാ �ാപന�ളിേലേയാ അ�ാഡമിക് നിലവാര�ം േസവന നിലവാര�ം
സംര�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക.'’(അധ�ായംIV, വ��് 23(xvi))
'' The Governing Council shall have the power to affiliate any college preparing students for degrees titles or
diplomas of the University which satisfies the conditions prescribed as per the laws of the University''.(�ാ���്,
അധ�ായംXXI – 389(2))

     േകരള ആേരാഗ�ശാ�സർ�കലാശാല നിയമം 2010, േകരള ആേരാഗ�ശാ�സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് 2013
എ�ിവ�െട പിൻബലേ�ാെട െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷ�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ം േവ�ി��
വ�വ�കൾ താെഴ പറ�ം �കാരം സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളാ�ിയിറ�ിയി��്.

അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ
പ�ിക 1

�മ
നം.

ഉ�രവ് നം./തീയതി റിമാർ�്

1
UO.No.15/AC1/2/2013/KUHS
Dated 17.05.2013

െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷ�ം
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ം
േവ�ി�� വ�വ�കൾ – ഈ
ഉ�രവ് 01.12.2012 �തൽ
�ാബല��ിൽ ഉ�്.

2
UO.No.677/ACD/2013/KUHS
Dated 12.12.2013

ന�ിംഗ് േകാേള�ക�െട
അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��്
േഡാ.�ീനിവാസൻ.െക.
െചയർമാനാ�� ക�ി�ി റിേ�ാർ�്
�കാര�ളള വ�വ�കൾ.

3
UO.No.677/ACD/2013/KUHS
Dated 05.03.2015

�മ നം. 2 �കാരം നിർേ�ശി�
വ�വ�കൾ�് ഇള�കൾ
അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവ്.

     േമൽ�കാര�� സർ�കലാശാലാ നിയമം, �ാ���്, ഇവെയ അടി�ാനമാ�ി നിലവിൽ വ� സർ�കലാശാല
വ�വ�കൾ, INC - KNMC മാനദ��ൾ ഇവെയ�ാം പരിഗണി�ാണ് ന�ിംഗ് േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി�ാ�� അേപ�യിൽ സർ�കലാശാല നടപടികൾ സ�ീകരിേ��ത്.

നിലവി�� വ�വ�കൾ േമൽ�കാരം ആയിരിെ� 2017-18ൽ ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നൽ��തിന് സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ ൈകെകാ� തീ�മാന�ൾ താെഴ േചർ��.

അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന�ൾ

പ�ിക II

�മ
നം.

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

തീ�മാനം റിമാർ�്



തീ�മാനം ന�ർ
/തീയതി

1 37.08/06.03.2017

The GC decided that
continuation of
provisional affiliation
for the year 2017-18
will not be granted for
the colleges having
less than the minimum
required inpatient
strength on the day of
inspection. The
colleges shall be
directed to submit their
explanation in this
regard and the same
shall be placed in the
next GC

2016-17ൽ 33.25 GC
തീ�മാന�കാരം
Inpatients �റ�ം �ടാെത
മ�് േപാരാ�കൾ
ഉ��മായ
േകാേള�കൾ�്
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകിയി��്. ഈ
േകാേള�കൾ�ം, 2017-
18ൽ ഇൻെ��ൻ
നട�ിയേ�ാൾ IP
�റ�� മ�
േകാേള�കൾ�ം �ടി
എ�� തീ�മാനം

2 39.27/12.06.2017 The GC after noting the
IP status, compliance
report and pass
percentage decided;

a) to reject the request
of the six colleges
seeking continuation. of
affilliation for the year
2017-18 having IP less
than 20% and also
having other
deficiencies including
poor pass percentage
and not to allow
admission for the
academic year 2017-18
for all courses in these
six colleges

b) to allow admission
for the academic
year2017-18 after
reducing 10 seats from
the currently
sanctioned seats of
Bsc Nursing in the
colleges having IP
between 20% to 30%
and also having other
deficiencies including
poor pass percentage.

�റവ് IP �ം മ�്
േപാരാ�കൾ ഉ��മായ
ന�ിംഗ് േകാേള�കെള
��് വിഭാഗ�ളായി
തിരി�് അതിൽ ര�്
വിഭാഗ�ൾ�്
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകിയിരി��.



c) to grant conditional
cont. of provisional
affiliation to colleges
having IP between 31%
and 74% on condition
that facilities including
IP strength shall be
sufficiently improved
before the next
inspection.

3 40.23/24.07.2017

A) The GC decided to
grant cont. of
provisional affiliation to
colleges mentioned in
table A without
conducting inspection

as the 1st batch has
passed out and no
deficiencies were
pointed out during
previous inspection.

B) The GC decided to
grant cont. of
provisional affiliation to
the colleges mentioned
in Table B during the
year 2017-18 based on
the recommendation of
scrutiny committee and
subject to receipt of
renewal permission
from concerned apex
council.

A) 11.02.2015െല GC
തീ�മാനം നം. 23.19െ�
അടി�ാന�ിൽ ആദ�
ബാ�് പാ�ായ�ം �ൻ
പരിേശാധനയിൽ
�റ�കെളാ�ം റിേ�ാർ�്
െച�ാ��മായ
േകാേള�കൾ�്
ഇൻെ��ൻ നട�ാെത
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകിയി��്.

B) IP �ാ�സ് 75% ൽ
��ത�� 19
േകാേള�കൾ�് ��ിനി
ക�ി�ി�െട
�പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകിയിരി��.

4 42.34/20.11.2017 Decision -Ratfied GC 39.27(a) �കാരം
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകാതി�� 5
േകാേള�കൾ�് �ന
പരിേശാധന
നട�ണെമ� േകാടതി
ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിൽ
�നർപരിേശാധന നട�ി
4 േകാേള�കൾ�്
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി
നൽകിെ�ാ�ം ഒ�
േകാേളജിന്
നിരസി�െകാ���



സർ�കലാശാല
തീ�മാനം
അംഗീകരി�ിരി��.

         ഓഡി�് കാലയളവിൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയി�� 121 ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�ം
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി േന��തി�� േയാഗ�തക�ം, നിലവാര�ം, പഠനസൗകര���ം ആയത്
അ�വദി��തിന് സർ�കലാശാല പിൻ�ട�� മാനദ���ം ഒ� േപാെല ആയിരിേ��താണ്. എ�ാലിവിെട
വ�ത�� േയാഗ�ത, പഠന സൗകര��ൾ, നിലവാരം എ�ിവ ഉ� േകാേള�കൾ�് വ�ത�� തീ�മാന�ളി�െട
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��.

ഇ�കാരം അ�മതി നൽ��തിനായി സർ�കലാശാല ആധാരമാ�ിയ മാനദ��ൾ എെ��ാമാണ് എ�
എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം. 29/17-18 തീയതി 30.11.2018) '' സർ�കലാശാല ന�ിംഗ് േകാ�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ
നൽ��തിനായി minimum standard �പീകരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലാണ് ന�ിംഗ്
േകാേള�കളിെല ന�ിംഗ് േകാ�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തി�� മാനദ��ൾ നി�യി�വ��ത്, 2017-18
വർഷം ന�ിംഗ് േകാ�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തിന് ആവശ�മായ IP strength ശതമാനം സംബ�ി�
മാനദ��ൾ 12.06.2017െല 39-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ നി�യി�ി�െ��ം േകരള�ിെല
സാഹചര��ൾ കണ�ിെല��ം ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഉ�ത നിലവാരം �ടർ�ം നിലനിർ��തി�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�� �ിനി�ൽ പരിചയം ലഭ�മാ�െമ� ഉറ�വ��ിെ�ാ�മാണ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
ഓേരാ വർഷ�ം േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തിന് േവ� മാനദ��ൾ നി�യി��ത് ' '' എ�
മ�പടിയാണ് നൽകിയി��ത്.

    നിലവി�� അഫിലിേയഷൻ മാനദ��ൾ�് അ��തമായി അെ��ിൽ നിയമം വ�വ� െച�� നി�ിത
മാനദ��ൾ (minimum standards) സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയ േശഷം ആയത് എ�ാ േകാേള�കൾ�ം ഒേരേപാെല
ബാധകമാ�ി അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�� അേപ�കൾ പരിഗണി��തിന് പകരം നി�ിത മാനദ��ൾ
പാലി��വർ�ം, അ�ാ�വർ�്; മാനദ��ളിൽ ഇളവ�വദി�െകാ�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ�വാൻ
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ തീ�മാനെമ��വ��. സർ�കലാശാല�െട ഇ◌ൗ ഇര��ാ�് നയം േകരള�ിെല ന�ിംഗ്
വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരെ� േദാഷകരമായി ബാധി��.

     ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�ാ�� അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി വ�വ�കളിൽ (15/AC1/2/2013/KUHS Dated
17.05.2013) ആവശ��� േയാഗ�തകളിൽ ഒ�് (�മ നം.1) '' the respective council(INC) requirements, or in the absence of
it faculty decisions approved by academic council are met in full'' എ�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.

ഇ�കാരം ന�ിംഗ് അഫിലിേയഷനാ�� INCമാനദ��ളിൽ ചിലത് താെഴ നൽ�ം �കാരമാണ്.

1. '' bed occupancy of the hospital should be minimum 75%”

2. 1:3 student patient ratio to be maintained

3. If the institution is having both general nursing and midwifery and Bsc nursing programme it would require affiliated
hospitals for 40 to 60 annual intake in each programme to maintain 1:3 student patient ratio”.

�ടാെത േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ വ�വ�കൾ (നം.677/ACD/2013/KUHS Dated
12.12.2013) ൽ ''Nursing college should be attached to Medical College Hospital with minimum bed occupancy rate of 75%. It
should have 20% beds in general ward where the bed occupancy should be 80%'' എ� നിബ�ന���്.

    ഇേതാെടാ�ം 2017-18 വർഷം 75% ൽ �റവ് IP Strength ഉ� ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ
നൽ��തി�� മാനദ��ൾ നി�യി�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയ GC തീ�മാന�ിൽ (GC-39)
േരഖെ���ിയ IP strength കണ�ാ��തിന് സർ�കലാശാല സ�ീകരി�തായി ��ാവി�ി�� മാനദ��ൾ താെഴ
േചർ�ം �കാരമാണ്.

1. As per INC and KUHS Norms the required student patient ratio is 1:3 (i.e. 3 patients for 1 student)

2. In all the colleges there are 4 batches of Bsc Nursing students with an average of 50 students per batch who have to
be given clinical training at a time. Moreover, there may be 2 batches of Msc nursing and GNM (wherever applicable).

3. The bed strength in affiliated hospitals were also taken into account. But affiliated hospitals where speciality postings
such as Psychiatry, Cardiology, Neurology, Oncology etc.where less than 2 months postings were done is not included



for calculating IP strength.

    േമൽ�കാരം ന�ിംഗ് േകാേള�കളിെല മാ�ആ�പ�ിയിൽ ആവശ��ിന് �ിനി�ൽ പരിശീലന�ിെ�
ലഭ�ത�ായി ഒ� വിദ�ാർ�ി�് ��് േരാഗികൾ എ� അ�പാത�ിൽ കിട�േരാഗികൾ ഉ�ായിരിേ��താണ്.
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല മാ� ആ�പ�ിയിെല കിട�േരാഗിക�െട എ��ം മ�് �റ�ക�ം സർ�കലാശാല
പരിേശാധി�ി�െ��ി�ം ഈ േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിെ�ാ�� GC തീ�മാന�ിൽ േമൽ വ�തകൾ
�തിഫലി��ി�. എ�ാൽ IP (inpatient strength)20% �ം 30%�ം ഇടയിൽ വ�� േകാേള�കൾ�് 10 സീ�് �റ�്
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയി�െ��ി�ം (GC 39.27b) വിദ�ാർ�ി - േരാഗി അ�പാതം 1:3 എ�ത്
പാലി��ി�. ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��. നി�ിത മാനദ��ളിൽ ഇള�നൽകി അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നൽകിയ വിവിധ േകാേള�ക�െട വിജയശതമാന�ം ബ�െ�� പ�ികയിൽ േചർ�ി��്. വിജയശതമാനം �േലാം
�റവാെണ�ത് മാനദ��ളിൽ ഇേ�ാൾ നൽകിവ�� ഇള�കൾ ആശാസ�മ�ാെയ�് വ��മാ��.

പ�് സീ�് �റ�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ലഭി� േകാേള�കളിൽ - IP അ�പാതം 20% �ം 30%�ം ഇടയിൽ

പ�ിക 3

�മ
നം.

േകാേളജിെ� േപര്

േകാഴ�്/2016-
17ൽ
അ�വദി�
സീ�്

േകാഴ�്/
2017-18ൽ
അ�വദി�
സീ�്

ആെക
bed
strength

പരിേശാധന
നട�ിയ
ദിവസെ�
IP

2017-18ൽ
മാ�ം
അ�വദി�
സീ�കൾ
�കാരം
ഉ�ായിേ��
IP (1:3)

IP%
വിജയ
ശതമാനം

1
Theophilus
CON,Kottayam

BSc 50 BSc 40 280 63 40x3=120 22.5 28

2 Mercy CON, Valakam
BSc 60

PBBSc-30

BSc -50

PBBSc-20
303 136 70x3- 210 44.8** 28.8

3
Indhira Gandhi CON,
Kochi

BSc 50 BSc 40 166 36 40x3=120 21.6 ലഭ�മ�

4
Assissi
CON,Kottayam

BSc 40 BSc 30 202 48 30x3=90 23.7 50

5
SeventhdayAdventist
CON,Palakkad

BSc 40 BSc 30 170 39 30x3=90 22.9 55

6
Poyanil
CON,Kozhencherry

BSc 40 BSc 30 200 58 30x3=90 29 66.67

7 Canosa CON,Kannur BSc 50 BSc 40 202 48 40x3=120 23.7 48.98

**

GC തീ�മാനം 37.27c �കാരം 31%�ം 74%�ം ഇടയിൽ IP ഉ� േകാേള�കൾ�് conditional continuation of provisional
affiliation നൽകിയി��്. ഈ േകാേള�ക�ം KUHS, INC വ�വ�കൾ �കാര�� വിദ�ാർ�ി - േരാഗി അ�പാതം (1:3)
പാലി��ി�. ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.
ക�ീഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ലഭി� േകാേള�കൾ – IPഅ�പാതം 31% �ം 74%�ം ഇടയിൽ

പ�ിക 4

�മ
നം.

േകാേളജിെ�
േപര്

മാ�
ആ�പ�ിയിെല
total bed
strength

പരിേശാധന നട�ിയ
ദിവസെ� IP /IP%

അ�വദി�
സീ�കൾ

2017-18വർഷം
മാ�ം
അ�വദി�
സീ�കൾ
�കാരം

വിജയ
%

റിമാർ�്



ഉ�ായിേ��
IP (1:3)

1
VNSS CON,
Kollam

361

92
(31%)(ആെക
കിട�ക�െട എ�ം
300 ആയി
നിജെ���ി
സർ�കലാശാല IP
കണ�ാ�ിയിരി��)

BSc -60

PB Bsc-30

MSc-23

113x3=339 5%

ആെക

േരാഗിക�െട

എ�േ��ാൾ
��തൽ സീ�്
അ�വദി�ിരി��

2
KVM CON,
Cherthala

352 112(31.8%)

BSc -60

PB Bsc-30

Msc-25

115x3=345 43.33%

ആെക

േരാഗിക�െട

എ�േ��ാൾ
��തൽ സീ�്
അ�വദി�ിരി��

3
Saraswathy
CON, TVPM

205 93(45%)

BSc -50

PB Bsc-30

Msc-12

92x3=276 42.86%

4

Sivagiri
Sreenarayana
Medical
Mission CON,
Varkala

325

97(32%) (ആെക
കിട�ക�െട എ�ം
300 ആയി
നിജെ���ി
സർ�കലാശാല IP
കണ�ാ�ി
യിരി��)

BSc -70

PB Bsc-30

Msc-25

125x3= 375 52.94

ആെക േരാഗിക
�െട

എ�േ��ാൾ
��തൽ സീ�്
അ�വദി�ിരി��

5
Malik Deenar
CON,
Kasaragod

114 59(52%)
BSc -50

PB Bsc-30
80x3=240 30.61%

ആെക

േരാഗിക�െട

എ�േ��ാൾ
��തൽ സീ�്
അ�വദി�ിരി��

6
Laxmi Meghan
CON,
Kanjagad

150 96(64%) BSc -40 40x3=120 78.95%

7
Crescent
CON, Kannur

210 86(41%) BSc -60 60x3=180 29.85%

8
Chithra CON,
Pandalam

250 83(33%) BSc -40 40x3=120 40%

9

Sree
Sudheendra
CON,
Ernakulam

150 90(60%)
BSc -40

PB Bsc-20
60x3=180 29.27

10
Rukmoni CON,
TVPM

200 120(60%)
BSc 50

PB Bsc-30
80x3=240 52.08

11
Najath CON,
Aluva

300 104(34.6%) BSc -40 40x3=120 30.77%

12 S.H. 250 103(41.2%) BSc -40 40x3=120 42.5%



CON,Cherthala

13
BCF CON,
Vaikom

205 130(63%) BSc -50 50x3=150 44.68%

14
CON
Thalassery,
Kannur

250 157(62%)
BSc -50

Msc-12
62x3=186 22.45%

15
Nirmala CON,
Calicut

290 106(36.5%) BSc -50 50x3=150 44%

16
MIMS CON,
Malappuram

252 126(50%)
BSc -60

Msc-23
83x3=249 81.67%

17
NIMS CON,
Neyyatinkara

200 148(74%)
BSc -60

Msc-4
64x3=192 30.5%

18
Mar Sleeva
CON,
Kottayam

250 149(59%)

BSc -60

PB Bsc-20

Msc-11

91x3=273 43.33%

    '' Nursing is basically a practice based profession where theory and practical are equally important. Most of the
learning takes place during their clinical practice. Hence hospital facilities and adequate clinical experience is essential for
professional preparation.'' എ�ാണ് നി�ിത മാനദ��ളിൽ ഇളവ് നൽകി അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��
സംഗതിയിൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 37.27ൽ അഭി�ായെ��കാ��ത്. അ�� പരിേശാധന�് ��ായി IP
െമ�െ���ണം എ� ഉപാധിേയാെട conditional continuation of provisional affiliation നൽകിയ േകാേള�കളിൽ അവശ�
�ിനി�ൽ പരിചയ�ിനായി (clinical experience) 2017-18 ൽ മാ�ം അ�വദി� േന�ിം�് സീ�കൾ�്
ആ�പാതികമായി േപാ�ം കിട�േരാഗികൾ ഇ�ാെയ� മാ�മ�, ചില േകാേള�കളിൽ 1:1 എ� വിദ�ാർ�ി - േരാഗി
അ�പാതം േപാ�ം ഇ�ാെയ� വ��മാണ്. 10 സീ�കൾ �റ�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിയ േകാേള�കളി�ം ഈ അവ�
നിലനിൽ���്. ഇതിൽ നി�ം അഫിലിേയഷനാ�� വ�വ�കൾ �കാരമ� സർ�കലാശാല�െട അഫിലിേയഷൻ
നടപടി�മ�ൾ എ� വ��മാണ്. േകരള�ിെല സാഹചര��ൾ കണ�ിെല��ം ന�ിംഗ് വിദ�ഭ�ാസ�ിെ� ഉ�ത
നിലവാരം �ടർ�ം നിലനിർ��തി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�� �ിനി�ൽ പരിചയം ലഭ�മാ�െമ�്
ഉറ�വ��ിെ�ാ�ം ഇ��ൻ ന�ിംഗ് കൗൺസിലിെ��ം േകരള ന�സ് & മിഡ് െെവ�് കൗൺസിലിെ��ം
അംഗീകാരേ�ാ��ടി�മാണ് അഫിലിേയഷൻ നൽ��ത് എ�് സർ�കലാശാല അഭി�ായെ��െ��ി�ം (എൻക�യറി
നം.29/30.11.2018) നിലവി�� എ�ാ അഫിലിേയ�ഡ് ന�ിംഗ് േകാേള�ക�െട കാര��ി�ം ഈ വാദം ശരിയ�െയ�ത്
ഇവ�െട വിജയ ശതമാന�ിൽ നി�ം വ��മാ��താണ്.

     സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം 2017-18 വർഷം അഫിലിേയഷൻ ലഭി� േകരള�ിെല 121ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ താെഴ
നൽ�ം �കാരം 4 വിഭാഗ�ളിൽെ���. [ ഓഡി�് എൻക�യറികൾ/ ഓഡി�് റിക�സിഷ�കൾ എ�ിവ�്
സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിക�ം, ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന��ം അടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയത്]

75% �ിൽ �റവ് IP�ം മ�്
�റ�കൾ ഉെ��ി�ം
അഫിലിേയഷൻ ലഭി�
േകാേള�കൾ(48എ�ം)
�തിയ Bsc ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ(6എ�ം)

ഇൻെ��ൻ നട�ാെത
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
ലഭി� േകാേള�കൾ(26എ�ം)
��ിനി ക�ി�ി�െട �പാർശ

�കാരം അഫിലിേയഷൻ ലഭി� േകാേള�കൾ(41എ�ം)



1) സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയതിൽ ഏകേദശം 40% േകാേള�കൾ 75%�ിൽ �റവ് IP
�ംമ�് �റ�കൾ ഉ��മായ വിഭാഗ�ിൽെ���വയാണ്.

2)�തിയ BSc േന�ിംഗ് േകാേള�കൾ - ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ,
െന���ം; ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ, പ�നംതി�; ഇൻ�ി���്
ഓഫ് ന�ിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ,ഗാ�ിനഗർ; ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ്
എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ,മണിമല��്; ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ
ഓഫ് െമഡി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ,പാലാ; ഇൻ�ി���് ഓഫ് ന�ിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ, �ൾ ഓഫ് െമഡി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ,����ി ; എ�ീ േന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�് മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി രജി�ാ�െട�ം െസ�ർ േഫാർ
െ�ാഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ�ാൻസ്ഡ് �ഡീസ് (CPAS) ഡയറ��െട�ം സാ��െ���ിയ അ�ർേട�ി�് �കാരം
2017-18 വർഷം ഇൻെ��ൻ നട�ാെത െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയിരി��.

3)11.2.2015െല 23.19 ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� തീ�മാനം അ�സരി�് ആദ�ബാ�് പാ�ാ�ക�ം �ൻ
പരിേശാധനയിൽ �റ�കെളാ�ം റിേ�ാർ�് െച�ാ��മായ 26 േകാേള�കൾ�് പരിേശാധന നട�ാെത
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയിരി��.

4) ന�നതകൾ ഇ�ാ�തിനാ�ം / ന�നതകൾ പരിഹരി�തിനാ�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകാെമ��
��ിനി ക�ി�ി�െട �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ അഫിലിേയഷൻ ലഭി� േകാേള�കൾ.

    േകരള�ിെല എ�ാ ന�ിംഗ് േകാേള�ക�ം നിലവാരമി�ാ�വയാണ് എ�് ഇ�െകാ�ർ�മാ��ി�. ഏകേദശം
40% ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ നി�ിത നിലവാര�ി�ം താെഴയാണ്. േഡാ.െക. �ീനിവാസൻ ക�ി�ി�െട
പഠനറിേ�ാർ�ിെന അടി�ാനമാ�ി ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ� വ���തിന് സർ�കലാശാല
േന�ിംഗ് അഫിലിേയഷൻ വ�വ�കൾ (U.O.No.677/AC.D/2013/KUHS/dated 12.12.2013) നിലവിൽ വെ��ി�ം
സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� എ�ാ േന�ിംഗ് േകാേള�കളിെല�ം ന�ിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമൻമയിൽ ഒേര
നിലവാരം �ലർ��ി�.

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ�ളാൽ അ�ശാസി�� വ�വ�കൾ നിറേവ�ിയി�� ഏെതാ�
േകാേളജിെന�ം സർ�കലാശാലേയാട് അഫിലിേയ�് െച�ാൻ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് അധികാര�െ��ി�ം
േകാേള�ക�െട നിലവാരമ�സരി�് വർഷാവർഷം അഫിലിേയഷൻ വ�വ�കൾ ത�ാറാ��തി�� അധികാരം ഈ
നിയമം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് നൽ��ി�. ത��െട �ണേഭാ�ാ�ളായ ന�ിംഗ് വിദ�ാർ�ികൾ�്
ഉ�തനിലവാര�� വിദ�ഭ�ാസ�ം പരിശീലന�ം, ഇ��േഖന േരാഗികൾ�് �ര�ിത�ം ഫല�ദ�മായ
ആേരാഗ�സംര�ണ�ം നിർബ�മാ�ം ലഭ�മാേ��ത് ആയതിനായി വിഭാവനം െച�് �പകൽ�നെച�െ�� േകരള
ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട �ാപിത ല���ം �മതല�മാണ്. ��ത ല���ി�ം �മതലയി�ം നി��
ഗൗരവതരമായ വ�തിചലനമാണ് ലാഘവേ�ാെട അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ ൈകെ�ാ����ലം സംഭവി��ത്.

ന�ിംഗ് അഫിലിേയഷൻ- ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ

ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�് 2017-18 വർഷേ��് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ���മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ
(സ��് ഫയൽ), ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്, റീ-ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്, ��ിനി റിേ�ാർ�് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ ക�
അപാകതകൾ താെഴ നൽ��.

അ). മാ� ആ�പ�ിയിെല total bed strength ൽ ഉ� വ�ത�ാസം

അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��തിനായി ഇൻെ���ം റീ- ഇൻെ���ം നടേ��ി വ� ന�ിംഗ്
േകാേള�ക�െട മാ� ആ�പ�ിയിെല ''total bed strength'' ൽ �മാ�ഗതമായി �റവ് വ� കാ���്. ഉദാഹരണ�ൾ
താെഴ നൽ��.

i) ��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗ്, തി�വന��രം

��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗിെ� ബി.എസ്.സി.ന�ിംഗ് േകാ�ി�ം േപാ�് േബസിക് ബി.എസ്.സി.ന�ിംഗ്
േകാ�ി��� അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� അേപ�കളിൽ മാ� ആ�പ�ിയിെല total bed strength 340
എ�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. Total bed strength േരഖെ����തിെല �റ�ം ഇ� �ലം IP ശതമാന�ി��ായ
വർ�ന�ം താെഴ നൽ��.

പ�ിക 5

റിേ�ാർ�്/തീയതി പരിേശാധനാ പരിേശാധനാ IP %



ദിവസെ�
ആെക
കിട�ക�െട
എ�ം

സമയെ� ആെക
കിട�േരാഗിക�െട
എ�ം

ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�്/18.03.2017

335 55 16% (55/335x100)

��ിനി റിേ�ാർ�്/
25.05.2017

327 55

18% (55/300x100)

(ആെക കിട�ക�െട
എ�ം 300 ആയി
നിജെ���ി
സർ�കലാശാല IP
കണ�ാ�ിയിരി��)

റീ ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�്/10.11.2017

200 120 60%(120/200x100)

��ിനി റിേ�ാർ�്/
14.11.2017

200 120 60%(120/200x100)

ഇ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം. 40/17-18 തീയതി 13.12.2018) '' െമഡി�ൽ േകാേളജ്
�ട��തിന് കണ�ാ�ിയാണ് 335 കിട�ക�� ആ�പ�ി നട�ിയി��െത�ം എ�ാൽ പി�ീട് ന�ിംഗ്
േകാേളജ് മാ�മായതിനാലാണ് ടി ആ�പ�ി�െട കിട�ക�െട എ�ം 200 ആയി �റ�െത�ം േകാേളജധി�തർ
വ��മാ�ിയി��്, ഇൻെ��ൻ ദിവസമായ 18.03.2017ൽ േകാേളജിൽ ആെക 335 കിട�കളാ��ായി��ത്.
എ�ാൽ 10.11.2017ൽ റീ-ഇൻെ��ൻ നട�ിയ േവളയിൽ കിട�ക�െട എ�ം മാ� ആ�പ�ിയിൽ 200 ആയി
�റ�ി��. അതിനാലാണ് ര�് പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�കളിേല�ം മാ� ആ�പ�ിയിെല കിട�ക�െട എ��ിൽ
വ�ത�ാസം വ�ി��ത്, ��ിണി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗിന് 10.11.2017ൽ നട�ിയ റീ-ഇൻെ��ൻ �കാരം 120
കിട�േരാഗികൾ ഉ�തായി േരഖെ���ിയി��്. േകാേളജിെ� മാ� ആ�പ�ിയിൽ 18.03.2017ൽ ഇൻെ��ൻ
നട�ിയേ�ാൾ ഉ�ായി�� 335 കിട�കൾ 10.11.2017ൽ നട�ിയ റീ-ഇൻെ��ൻ സമയ�ം ഉ�ായി�� എ�്
കണ�ാ�ിയാൽ േപാ�ം കിട�േരാഗിക�െട എ�ം 35 ശതമാന�െ��് കണ�ാ�ാ��താണ് “ എ� മ�പടിയാണ്
നൽകിയി��ത്.

ii) ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗ്, െകാ�ി

ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിംഗിെ� ആെക കിട�ക�െട എ�ം 255 ആണ്.(എൻക�യറി നം.29/30.11.2018��
മ�പടി). ഈ േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ,റീ-ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്, ��ിനി റിേ�ാർ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ
Total bed strength വ�ത��മായി േരഖെ���ി കാ��.

പ�ിക 6

റിേ�ാർ�്/തീയതി
പരിേശാധനാ
ദിവസെ� ആെക
കിട�ക�െട എ�ം

പരിേശാധനാ
സമയെ� ആെക
കിട�േരാഗിക�െട
എ�ം

IP %

ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�്/10.01.2017

255 23 9%

��ിനി റിേ�ാർ�്/
02.02.2017

250 23 9.2%

റീ-ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ�്/10.11.2017

166 35 21%

��ിനി റിേ�ാർ�്/
14.11.2017

166 36 21.08%



ഈ ന�നത�മായി ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.40/13.12.2018) സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി
താെഴ നൽ��.

'' ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗിന് 2017-18 വർഷം അ�വദി�ത് 40 സീ�കളായി��. മാ�/അഫിലിേയ�ഡ്
ആ�പ�ികളിൽ 120 കിട�കളാണ് ആവശ�മായി വ��ത്, എ�ാൽ 14.11.2017െല റീ-ഇൻെ��ൻ സമയ�്
േകാേളജിൽ 166 കിട�കൾ ഉ�ായി��തായി േരഖെ���ിയി��്. റീ-ഇൻെ��ൻ സമയ�് േകാേളജിൽ
നിർ�ാണ ���ികൾ നട��തായി അധി�തർ അറിയി�ി��. ' ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗിൽ 2017-18
വർഷം ബി.എസ്.സി.ന�ിംഗ് േകാ�ിന് അ�വദി� 40 സീ�ിന് ആ�പാതികമായ കിട�േരാഗിക�െട എ�ം റീ-
ഇൻെ��ൻ സമയ��ായി�� എ�ത് കണ�ിെല��ം സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അഫിലിേയഷൻ നൽ��തിനായി മാ� ആ�പ�ിയിെല കിട�േരാഗിക�െട എ��ിെ� ശതമാനം സംബ�ി�്
നി�യി�ി�� മാനദ��ള�സരി�ാണ് േകാേളജിന് സീ�് അ�വദി�ി��ത് '' .

    INCവ�വ�കൾ �കാരം 40 സീ�ക�� ഒ� ന�ിംഗ് േകാേളജ�വദി��തിന് 100 കിട�ക�� മാ� ആ�പ�ി
ഉ�ായിരിേ��താണ്. ഒ�ം 1:3 student patient ratio പാലിേ���ം ഉ�്(അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�േട�ൾെ�െട).
KUHS വ�വ�കൾ(U.O.No.677/ACD/2013/KUHS Dated 05.03.2015) �കാരം ഒ� ന�ിംഗ് േകാേളജ് അ�വദി��തിന്
300 കിട�ക�� മാ�ആ�പ�ി ഉ�ായിരിേ����്. എ�ാൽ നിലവിൽ 340, 250 കിട�ക�� ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ�് 2017-18 അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��തിനായി മാ� ആ�പ�ിയിെല ആെക കിട�ക�െട
എ�ം അ�വദി�� സീ�ിന് ആ�പാതികമായി �റവ് െച�ാെമ� വ�വ� സർ�കലാശാല�െട അഫലിേയഷൻ
വ�വ�കളിൽ കാ��മി�. �ടാെത total bed strength�റ�െകാ�് IP വർ�ി�ി�ാെമ�� ഈ സമവാക�ം എ�ാ
ന�ിംഗ് േകാേള�കൾ�ം അ�വദി�നൽകിയി�മി�. ഇ�രം ഇളവ് അ�വദി�തിന് സർ�കലാശാല നിയമ�ിെന
അടി�ാനമാ�ി�� GC തീ�മാന�ം ഇ�(േകാേളജിന് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയി�� GC
തീ�മാനേമ��).

�ടാെത ഇ�ിരാഗാ�ി േകാേളജ് ഓഫ് ന�ിംഗിന് 2017-18 വർഷം അ�വദി� 40 സീ�ിന് (Bsc Nursing) ആ�പാതികമായ
കിട�േരാഗിക�െട എ�ം(40*3=120 കിട�േരാഗികൾ) റീ-ഇൻെ��ൻ സമയ��ായി�� എ�് എൻക�യറി�െട
മ�പടിയിൽ പറ��െ��ി�ം റീ-ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൽ 35-ഉം ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ 36-ഉം കിട�േരാഗികൾ
മാ�േമ പരിേശാധനാ സമയ�് ഉ� . ഈ േകാേളജിെ� റീ-ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിെല ''deficiencies'' എ� ഭാഗ�ിെല
�ിനി�ൽ െഫസിലി�ീസ് (�മ നം.5) ൽ ''clinical facilities are not at all adequate in the parent hospital for the clinical
experience of the students and for the conduct of University Practical Examinations. Only 166 beds are available on
verification ( against 250 beds reported). The bed occupancy on the day of inspection was 21.08% (36/166)'' എ�്
േരഖെ���ിയി��്. ഇതിൽ നി�ം അ�വദി� 40ന�ിംഗ് സീ�ിന് 120 കിട�കളാണ് ആവശ�മായി വ��ത്, എ�ാൽ
�ന പരിേശാധനാ സമയ�് 166 കിട�കൾ ഉ�ായി�� എ� വിശദീകരണം സർ�കലാശാല നൽകിയിരി��.
പരിേശാധനാ സമയ�് 36 കിട�േരാഗികൾ മാ��� ഈ േകാേളജിന് 40 BSc ന�ിംഗ് സീ�കൾ അ�വദി�ിരി��.

ആ) ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്- ��ിനി റിേ�ാർ�്-അപാകതകൾ

അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��തിനായി ന�ിംഗ് േകാേള�കളിൽ േനരി�് പരിേശാധന നട�ി ത�ാറാ��
ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൽ നി�ം വ�ത��മായ വിവര�ൾ ആയത് പരിേശാധി�് ത�ാറാ�� ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ
കാ��. ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ി�ം ��ിനി റിേ�ാർ�ി�ം '' total bed strength, occupancy on the day of inspection , IP,
IP % എ�ീ വിവര�ൾ േരഖെ���ിയിരി��തി�� വ�ത�ാസ�ൾ�് ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.

പ�ിക 7

�മ
നം.

േകാേളജിെ�
േപര്

േകാേളജിെ�
അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�
മതി�ാ��
അേപ�ാ
�കാരം 'ആെക
കിട�കൾ '

ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് ��ിനി റിേ�ാർ�്

ആെക
കിട�കൾ

ആെക കിട�േരാഗികൾ
ആെക
കിട�കൾ

ആെക
കിട�േരാഗികൾ

IP %

1
BCF
CON,Vaikom

ലഭ�മ� 227 130 205 130 63 %

2
Malik Deenar
CON,
Kasaragod

200 116 51 114 േരഖെ���ിയി�ി� 52 %



3 Lakshmi
Megan CON,
Kanhangad

300 148 96 150 േരഖെ���ിയി�ി� 64%

4
Thiruhrudaya
CON,
Kottayam

300 300 േരഖെ���ിയി�ി� 300 220
73.30
%

5
Almas CON,
Malappuram

ലഭ�മ� 457 192 457 196 43 %

6
SH CON,
Cherthala

350 350
103 (Occupancy കറ�ൻ
േപന ഉപേയാഗി�്
തി��ിയി��് )

250 103
41.2
%

7 MIMS CON 703 703 252 252 േരഖെ���ിയി�ി� 50 %

8 Poyanil CON ലഭ�മ� 200

58

(Occupancy കറ�ൻ
േപന ഉപേയാഗി�്
തി��ിയി��് )

200 58 29 %

9
Little Flower
CON

ലഭ�മ� 214

249

(Total Bed Strength
േന�ാൾ ��തൽ
കിട�േരാഗികൾ)

214 113
52.8
%

10
St.Thomas
CON,
Kattanam

200 245 131 245 141 57 %

11 Najath CON 200 200 104 300 104
34.6
%

12
Co-operative
CON, TVPM

317 337
ശതമാനാടി�ാന�ിൽ
േരഖെ���ിയിരി��

340 േരഖെ���ിയി�ി� 65 %

13
St.Johns
CON,
Kattappana

ലഭ�മ� 360 264 360 184 52 %

14 Nirmala CON ലഭ�മ� 300 137 290 106
36.5
%

15
Snehodaya
CON

250 250 147 250 144
57.6
%

16 Al Shifa CON ലഭ�മ� 475 354 475 305 64 %

ഇ�ര�ി�ളള വ�ത�ാസ�ൾ�് വിശദീകരണം േചാദി�െകാ�� എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.40/13.12.2018)
"േകാേളജിന് അ�വദി� സീ�ക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി മാ� ആ�പ�ിയിെല കിട�ക�െട എ�ം
കണ�ാ�ിയാണ് ��ിനിക�ി�ി ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ േരഖെ����കൾ നട�ിയി��ത്, പലേ�ാ�ം ��ിനി ക�ി�ി
മാ� ആ�പ�ിയിെല ചില െ�ഷ�ാലി�ിയി�� േരാഗികെള IP strength ൽ ഉൾെ���ാറി�, തൻ�ലമാണ് കിട�ക�െട
എ��ി�ം വ�ത�ാസം വ�ി��ത് " എ� ഒ� വാചക�ി�� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയി��ത്.

ഇത് �ടാെത താെഴ േചർ�ിരി�� മ�് അപാകതക�ം പരിേശാധനയിൽ ക�.

i) എസ്.എ�്.ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിെല occupancy on the day of inspection ൽ വ��ിയിരി��
തി���കൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ർ ആധികാരികമാ�ിയി�ി�.

ii) െപാ�ാനിൽ ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൽ occupancy on the day of inspectionൽ ആദ�ം
േരഖെ���ിയത് കറ�ൻ െപൻ ഉപേയാഗി�് തി��ി പകരം െപൻസിൽ െകാ�് േരഖെ���ിയിരി��. ഈ
െപൻസിൽ െകാ�് േരഖെ���ിയ occupancy ഉപേയാഗി�ാണ് ��ിനി റിേ�ാർ�ിെല IP ശതമാനം
കണ�ാ�ിയിരി��ത്. ഈ തി���കൾ പരിേശാധി� ഉേദ�ാഗ�ർ ആധികാരികമാ�ിയി�മി�. ഈ
അപാകതകൾ�് “ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�കളിേല�ം ��ിനി ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിേല�ം തി���കൾ
ആധികാരികമാ�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് ” എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയിരി��ത്.



iii) തി��ദയ ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിെല '' occupancy on the day of inspection'' ൽ
കിട�േരാഗിക�െട എ�ം േരഖെ���ിയി�ി�. ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ െപൻസിൽ ഉപേയാഗി�് കിട�േരാഗിക�െട എ�ം
220 എ�് േരഖെ���ി IP 73.3% എ�് കാണി�ിരി��. ഇ�കാരം ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിലി�ാ� occupancy
��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ േരഖെ���ിയതിന് വിശദീകരണം ആരാ�െകാ�� എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.40/17-18
തീയതി 13.12.2018) '' തി��ദയ ന�ിംഗ് േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൽ ബ�െ�� ഇൻെ��ൻ
െ�ാേഫാർമയിെല മാ� ആ�പ�ിയിെല �ിനി�ൽ െഫസിലി�ീസ് എ� േപജ് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�� േവളയിൽ
ഉൾെ�ാ�ി��തിന് വി�േപാ�ക�ം, ആയത് ഇൻെ��ൻ ക�ീഷൻ ��ിനി ക�ി�ി ��് ഓൺെെലനായി
അയ�ത�ക�ം െച�ി��്. ഇത് പരിേശാധി�തിൻ�കാരമാണ് ��ിനി ക�ി�ി കിട�േരാഗിക�െട എ�ം 220 എ�്
േരഖെ���ിയി��ത് '' എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയത്.

    എ�ാൽ പരിേശാധന�ായി സർ�കലാശാല ഓഡി�ിന് നൽകിയ ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ിൽ മാ� ആ�പ�ിയിെല
�ിനി�ൽ െഫസിലി�ീസ് എ� േപജ് ഉൾെ��ി��് എ�് മാ�മ� ഈേപജിൽ “occupancy on the day of inspection”
ഒഴിെക ബാ�ി എ�ാ വിവര��ം േചർ�ി���്. 08.02.2017െല ��ിനി ക�ി�ി മീ�ിംഗി� ��ായി '' വി�േപായ ��ത
േപജ് '' ഓൺെെലനായി അയ�ത�ി��് എ�് സർ�കലാശാല മ�പടി പറ��െ��ി�ം ഓഡി�് എൻക�യറി�െട
മ�പടിേയാെടാ�ം ലഭ�മാ�ിയ ഓൺെെലൻ േപജിെ� പകർ�ിൽ ഈ േപജ് ഇ.െമയിൽ �േഖന സർ�കലാശാല�്
ലഭ�മായ തീയതി 23.03.2017 ആണ്. �ടാെത ��ിനി ക�ി�ി മിനിട്സിൽ '' IP on the day of inspection is not mentioned
in the report'' എ�് �േത�കം േരഖെ���ിയി��്. ഇതിൽ നി�ം ഇൻെ��ൻ ടീം പരിേശാധന നട�ിയ
ദിവസെ� മാ� ആ�പ�ിയിെല കിട�േരാഗിക�െട എ�ം േരഖെ���ാ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ാണ് ��ിനി�്
ലഭ�മായത് എ�ം, ��ിനി മിനി�്സ് ത�ാറാ�ി 43ദിവസം കഴി�ാണ് ഇെമയിൽ �േഖന മ�പടി ലഭ�മായത് എ�ം
വ��മാണ്. ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല�െട നടപടി�മ��ം ഓഡി�ിന് നൽകിയ മ�പടി�ം ത�ിൽ
െെവ�����്. (ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�ം ��ിനി റിേ�ാർ�ം അ�ബ�ം………...ആയി േചർ�ി��് )

                    അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ സർ�കലാശാല അ�ശാസി�� വിധ�ി�� േബാധന�ം,
അധ�ാപന�ം, പരിശീലന�ം അധ�യനകാലം ��വൻ �ട��െ��് ഉറ�വ���തി�ളള സർ�കലാശാല�െട
പരിേശാധനാ സംവിധാന�ിൽ ക�വ�� ആശാസ�മ�ാ� ഇ�രം �വണതക�ം െെവ�����ം
സർ�കലാശാല�െട അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ��െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� േചാദ�ം െച��.

(2.3.2). െഡ�ൽ േകാേള�കൾ- ഇൻെ��ൻ, റീ-ഇൻെ��ൻ, ��ിനി റിേ�ാർ�കൾ-

നടപടി �മ�ളിെല അപാകതകൾ

     അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നടപടിക�മായി ബ�െ�� സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ നിലവി��
നിയമം, �ാ���്, സർ�കലാശാലാ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയ�സരി�ാണ്.

     േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ�ം, ആദ� �ാ���ം േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ�ായി
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് അ�വദി� നൽകിയി�� അധികാര��െട പിൻബലേ�ാെട െ�ാവിഷണൽ
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� നടപടി�മ�ൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി��്.

അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി, MCI, INC,DCI - െറ�േലഷ�കൾ എ�ിവ
അടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയ ഇൻെ��ൻ േ�ാേഫാർമക�ം സർ�കലാശാല ഉ�ര�ക�മാണ് മാനദ�മാ��ത്.
ഇ� �കാരം ഒ� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജിൽ ഉ�ായിരിേ�� minimum standards (ഫാ�ൽ�ിക�െട എ�ം,
കിട�േരാഗിക�െട എ�ം �ട�ിയവ) നി�യി�ി��്. എ�ാൽ ഈ നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാ െത അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി ന��തായി കാ��.

2017-18 വർഷെ� െഡ�ൽ േകാേളജ് അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ, അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി ന��തിൽ സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നടപടി�മ�ൾ പാലി�ി�ി�.

അ. ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�കൾ ��ിനി െച��ത് വ�വ�ാപിതമ�.

അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ ഏകീകരി�െകാ�� സർ�കലാശാല ഉ�രവ്
2022/ACH/2015/KUHS തീയതി 16.05.2015 �കാരമാണ് നിലവിൽ ��ിനി ക�ി�ിെയ നിേയാഗി��ത്.
സർ�കലാശാല ഉ�രവ് അ�ബ�ം 2 ആയി െകാ���.
േമൽ ഉ�രവ് �കാരം ��ംഗ സമിതിയാണ് റിേ�ാർ�കൾ പരിേശാധിേ��ത് എ�് പറ��. ഒ� ഡീ�ം 2
�ിൻസി�ാ�മാ�ം (ഒരാൾ ഗവൺെമ�് േമഖലയിൽ നി��തായിരി�ണം) ഉൾെ�െട �� േപരട��താണ് സമിതി.
എ�ാൽ 2017-18ൽ െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��തിനായി ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�കൾ



പരിേശാധി�് തീ�മാന�ൾ െെകെകാ�ി��ത് ര�ംഗ സമിതിയാണ്. മാ�മ� അതിൽ ഗവ. േമഖലയിൽ നി��
പരിേശാധക�മി�.

ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.32/17-18,04.12.2018) 2017-18 വർഷം 4 ��ിനി
ക�ി�ി േയാഗ�ൾ മാ�മാണ് 2 അംഗ�ൾ മാ�മായി േയാഗം േചർ�ി��ത് എ�ം ��ിനി ക�ി�ി അംഗ�ൾ
േയാഗദിവസം രാവിെല മാ�മാണ് അസൗകര�ം അറിയി��ത് എ�മാണ്. 2017-18 ൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
ന�ിയി�� �രിഭാഗം അേപ�കളിൻേമ�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി��ത് ഈ 4 േയാഗ�ളിലാണ് എ��
�േ�യമാണ്.

ആ). റീ ഇൻെ��� പകരം സർെെ�സ് ഇൻെ��ൻ നട��.

"നിബ�നകേളാെട അഫിലിേയഷൻ �ടർ�'' (Conditional Pro. Affiliation) അ�വദി��തിന് ��ായി, േകാേള�കൾ
സമർ�ി�� കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�ിൻേമൽ �ടർപരിേശാധന നട��ത് ആദ� ക�ി�ി തെ�യായിരി�ണം" എ�്
സർ�കലാശാല അംഗീകരി� േമൽ ഉ�രവിൽ പറ��. എ�ാൽ േകാേള�ക�െട മ�പടിയിൻേമൽ ര�ാമ�ം
ഇൻെ��ൻ ആവശ�മായി വ�� സ�ർഭ�ിൽ മെ�ാ� ഇൻെ��ൻ ക�ി�ിെയ നിയമി�് സർെെ�സ് ഇൻെ��ൻ
നട�കയാണ് െച��ത്. അടിയ�ിരമായി ഇൻെ��ൻ നടേ��ി വ�തിനാ�ം ഇൻെ��ർമാർ അസൗകര�ം
അറിയി�തിനാ�മാണ് ക�ി�ിെയ �നർനിയമി�് ഇൻെ��ൻ നടേ��ി വ�ത് എ�ാണ് ഇ�ാര��ിൽ
സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി��ത്.

അഫിലിേയഷൻ സ��് ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ ആദ� ഇൻെ��ൻ ക�ി�ിേയാട് �ടർപരിേശാധന
ആവശ�െ��താേയാ അവർ അസൗകര�ം അറിയി�താേയാ േരഖകളി�. പകരം ��ിനി ക�ി�ി ര�ാമ�ം ഇൻെ��ൻ
നട�ാൻ �പാർശ െച�േ�ാൾ തെ� ആദ� ക�ി�ിെയ മാ�ി നിയമി�കയാ��ായി��െത�് കാ��.

സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നടപടി�മ�ളിൽ നി�ം മാറി മതിയായ കാരണ�ളി�ാെത ഇൻെ��ൻ ക�ി�ിെയ
മാ�ി നിയമി�തിന് ന�ിയ വിശദീകരണം ��ികരമ�.

ഇ. KMCT െഡ�ൽ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിെ� അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി അംഗീകാര�മായി ബ�െ�� നടപടികൾ �മ�കാരമ�.

     KMCT െഡ�ൽ േകാേളജിെല അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ത്
01.02.2017 �ം ഈ റിേ�ാർ�് ��ിനി ക�ി�ി പരിേശാധി�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�് �പാർശ െച�ത്
07.07.2017െല മീ�ിംഗി�മാണ്. എ�ാൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��ത്
12.06.2017െല (39-ാമത് ജി.സി.39.23) തീ�മാന�കാര�ം ആണ്. അതായത് ��ിനി ക�ി�ി �പാർശ�് �െ� ഈ
േകാേളജിെ� അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��്.

22.03.2017 െല ��ിനി ക�ി�ി േമൽ േകാേളജിെ� ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�് ��ിനി നട�ിയി��. അതിൻ�കാരം
മെ��ാ സൗകര���ം ലഭ�മായി�� േകാേളജിെനതിെര െസൻ�ൈലസ്ഡ് വാല�േവഷൻ ക�ാ�ിേല�് േവ�� �ല�
നിർ�യ�ാെര അ�വദി�ാ�തിന് നടപടിെയ��ണെമ� ��ിനി ക�ി�ി �പാർശയിൻേമൽ, ആയത് പരിേശാധി�്
അപാകതയി� എ�് പരീ� കൺേ�ാളറിൽ നി�ം ഉറ�് വ��ിയതി� േശഷം മാ�മാണ് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�
അ�വദി�ി��ത് എ�ാണ് സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി��ത്. KMCT െഡ�ൽ േകാേളജിന് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�
അ�വദി��തി� പരിേശാധനയിൽ അപാകതകെളാ�ം കെ��ിയി�ി�െയ�ി�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി�െകാ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�തി� േശഷമാണ് ബ�െ�� ��ിനി ക�ി�ിെയ
വിവരം അറിയി�ി��ത്. അഫിലിേയഷൻ �ടർ� ന��തിനായി സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നടപടി�മ�ൾ
പാലി��തിന് സർ�കലാശാല അധി�ത�െട �� �ണി��.

(2.3.3).പാരാെമഡി�ൽ േകാ�് – അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ �മവി��ം.

     2017-18ൽ ബി.എസ്.സി.എം.എൽ.ടി.േകാ�ിന് െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�് അേപ�ി�ി��
താെഴ പറ�� േകാേള�കളിെല ഇൻെ��നിൽ ഫാ�ൽ�ി�െട �റവ് കെ��ിയതായി ബ�െ�� ��ിനി ക�ി�ി
റിേ�ാർ�് െച�ി��. ര�് തവണകളിലായി നട�ിയ ��ിനി ക�ി�ി മീ�ിം�കളി�ം േകാേളജിൽ നി�ം കം�യിൻസ്
റിേ�ാർ�് ഹാജരാ��തിനായി ആവശ�െ��ി��. എ�ാൽ േകാേള�കൾ കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�് നൽകി ��ിനി
ക�ി�ി പരിേശാധനാ വിേധയമാ��തിന് ��ായി തെ� െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അംഗീകരി�്
നൽകിയതായി കാ��. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ േകാേളജിെ� ��ിനി Continuation of കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�് ക�ീഷനൽ



നം. േപര് ക�ി�ി
റിേ�ാർ�്
തീയതി

Affiliation

അംഗീകരി�തിെ�

വിവരം

ലഭ�മായതിെ��ം ��ിനി
ക�ി�ി േയാഗ�ിെ��ം

വിവര�ൾ

Continuation

of Affiliation

അംഗീകരി�
തീയതി

1

മദർ േകാേളജ്
ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്, ��ർ

20.02.2017,

19.05.2017

12.06.17

(39 -ാംമത് GC)

39.23 തീ�മാനം

പരിേശാധന�ായി
ഹാജരാ�ിയി�ി�. െെഫനൽ
��ിനി 06.07.2017ൽ
നട�തായി സ��് ഫയൽ
േനാട്സിൽ പറ��. ഓേരാ
വിഷയ�ി�ം 3 തരം
ഫാ�ൽ�ികെള നിയമി�െമ�്
ഡി�േറഷൻ സമർ�ി�ാൻ
േകാേളജ് അധികാരികേളാട്
നിർേ�ശി��തിന്
തീ�മാനി�.                            

24.07.2017

(40-ാം
മത്GC)

40.12
തീ�മാനം

2

േഹാളിേ�ാസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
അെെലഡ്
െഹൽ�്
സയൻസ്,
െകാ�ം

20.02.2017,

19.05.2017

12.06.17

(39-ാംമത് GC)

39.23

തീ�മാനം

12.06.2017

ഓേരാ വിഷയ�ി�ം 4 തരം
ഫാ�ൽ�ികെള നിയമി�െമ�്
ഡി�േറഷൻ സമർ�ി�ാൻ
േകാേളജ് അധികാരികേളാട്
നിർേ�ശി��തിന്
തീ�മാനി�.

24.07.2017

(40-ാം
മത്GC)

40.12
തീ�മാനം

3

എം.ഇ.എസ്.
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസ്,
മല�റം

20.02.2017,

19.05.2017

12.06.2017
(39-ാംമത് GC)

39.23 തീ�മാനം

17.06.2017

ഓേരാ വിഷയ�ി�ം 3 തരം
ഫാ�ൽ�ികെള നിയമി�െമ�്
ഡി�േറഷൻ സമർ�ി�ാൻ
േകാേളജ് അധികാരികേളാട്
നിർേ�ശി��തിന്
തീ�മാനി�.

24.07.2017

(40-ാം
മത്GC)

40.12
തീ�മാനം

     േമൽ േകാേള�കളിെല 2016-17 വർഷേ��� അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� ഇൻെ��നിൽ
കെ��ിയി�� അപാകതകൾ 2017-18 അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� പരിേശാധനയിൽ േപാ�ം
പരിഹരി�ി�ി�ാ�തായി ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി കെ��ിയി��.

     േകാേള�കളിൽ ഗൗരവമായ അപാകത നിലനിൽെ�യാണ് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ായി ര�ാം ��ിനി
ക�ി�ി �പാർശ െച�ി���ം 39-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ COA അംഗീകരി�ി���ം. �ടർ�് േകാേള�കളിൽ
നി�ം കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�് ലഭി�തി�േശഷമാണ് ക�ീഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നൽകിയിരി��ത്. ഇ�
സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് ( ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.36/17-18 തീയതി. 07.12.2018) േകാേള�കളിൽ
നി�ം 'ഡി�േറഷൻ' സമർ�ി�ാ�തായി ��യിൽെ��തിനാൽ 39-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം
നട�ാ�ി ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവിറ�ിയി� എ�ം േകാേള�കൾ ഡി�േറഷ�ം കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�ം
സമർ�ി�തിെന �ടർ� ��ിനി ക�ി�ി �പാർശയിൽേമൽ 40-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ 40.12 തീ�മാന
�കാരം ക�ീഷണൽ അഫിലിേയഷൻ ന�ാൻ തീ�മാനി�കയായി�� എ�മാണ് സർ�കലാശാല മ�പടി
ന�ിയി��ത്.

എ�ാൽ 39-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മീ�ിംഗിെ� പരിഹാര നടപടി റിേ�ാർ�് (Action taken report) 40-ാമത്
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ി��്. ഇതിൽ േമൽ പരാമർശി�െ�� േകാേള�കൾ�് െ�ാവിഷണൽ
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ഇഷ� െച�തായാണ് പറ��ത്. സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നിലവിൽ
അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ ഏകീകരി�െകാ�� സർ�കലാശാല ഉ�രവ്
2022/ACH/2015/KUHS തീയതി 16.05.2015 �കാരം േകാള�കളിൽ പരിേശാധന നട�ി കെ��ിയ െചറിയ
അപാകതകളിൻേമൽ േകാേളജിൽ നി�ം കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�് വാ�ിയ േശഷം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�



അ�വദി�ാെമ�ം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� അഫിലിേയഷൻ സബ് ക�ി�ി േരഖകൾ പരിേശാധി�് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിന് സമർ�ിേ���ം �ടർ�് ഈ അഭി�ായം കണ�ിെല��െകാ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം
എ���താെണ�ം പറ��. ഇതി� വി��മായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അംഗീകരി�തി� േശഷം േരഖകൾ
പരിേശാധി�് അപാകതകൾ പറ��ത് സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നടപടി�മ�ൾ�് വി��മാണ്.

    അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി��തിനായി സർ�കലാശാല അംഗീകരി� നടപടി�മ�ൾ പാലി��തിന്
��ിേ��താണ്.

2-4   അഫിലിേയ�� േകാേളജുകള�െട നിലവാരമില�ാ�മ –
പരിഹാരനടപടികൾ ഇല�.
     അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നടപടിക�മായി ബ�െ�� സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ നിലവി��
നിയമം ,�ാ���്, സർ�കലാശാലാ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയ�സരി�ായിരി�ണം നടേ��ത്. േകരള ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല നിയമ�ം, നിയമെ� അടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയ ആദ� �ാ���ം, േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ
നടപടികൾ�ായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് അ�വദി� നൽകിയി�� അധികാര��െട പിൻബലേ�ാെട
െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ാ�� നടപടി�മ�ൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി��്.

അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി, MCI, INC �ട�ിയ െറ�േലഷ�കൾ
അടി�ാനമാ�ി ത�ാറാ�ിയ ഇൻെ��ൻ േ�ാേഫാർമക�ം സർ�കലാശാല ഉ�ര�ക�മാണ് മാനദ�മാ��ത്.
ഇ� �കാരം ഒ� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജിൽ ഉ�ായിരിേ�� minimum standards (ഫാ�ൽ�ിക�െട എ�ം,
കിട�േരാഗിക�െട എ�ം �ട�ിയവ) നി�യി�ി��്. ഇവ പാലി�െകാ�ാണ് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നേ��ത്. എ�ാൽ ഈ നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാ െത അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന��തായി കാ��.

അ) �ീ ഉ�ാടം തി��ാൾ അ�ാദമി ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ് (SUT),തി�വന��രം

     �ീ ഉ�ാടം തി��ാൾ അ�ാദമി ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസിന് (SUT) 2017-18 വർഷേ��് അഫിലിേയഷൻ
നൽ��തിനാ�� പരിേശാധനയിൽ ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ്, കിട�േരാഗിക�െട എ�ം എ�ിവ സംബ�ി�്
േപാരാ�കൾ കെ��ക��ായി. �ടർ�് 06.06.2017ൽ േകാേളജ് നൽകിയ കം�യിൻസ് റിേ�ാർ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ 14.07.2017ന് സർെെ�സ് ഇൻെ��ൻ നട�ക�ം ആയതിൽ അപാകതകൾ വീ�ം കെ��ക�ം
��ിനി ക�ി�ി 2017-18 േല�� െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ നിരസി��തിന് �പാർശ െച�ക�ം െച�.
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India ഈ േകാേളജിെല എം.ബി.ബി.എസ്.േകാ�ി�� അംഗീകാരം
���ി നൽകിയി�ി�ാ�തിനാ�ം ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി കെ��ിയ അപാകതകൾ 30 ദിവസ�ി��ിൽ
പരിഹരി�ാെമ�തിെ� അടി�ാന�ി�ം, 41-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ (തീ�മാനം 41.03,25.08.2017) �ൻ പറ�
അപാകതകൾ തെ� കെ��ിെയ�ി�ം േകാേളജ് �ിൻസി�ാളിെ� 'Undertaking' െ� അടി�ാന�ിൽ “Conditional
Provisional Affiliation” അ�വദി�.

    േകാേളജിൽ ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ്, കിട�േരാഗിക�െട എ�ം സംബ�ി� അപാകതകൾ എ�ിവ
കെ��ിയതിനാൽ ഒ� േകാടി �പ�െട ബാ�് ഗ�ാര�ി നൽ�ക�ം കെ��ിയ ന�നതകൾ എ��ം െപെ��്
പരിഹരി�ക�ം െച�ക, (പരമാവധി 3 മാസ�ി��ിൽ) അപാകതകൾ പരിഹരി�ാ� പ�ം േകാേളജ് സമർ�ി�
ബാ�് ഗ�ാര�ി ക�് െക�ക�ം 2018-19 വർഷേ��് �ടർ അഫിലിേയഷൻ ന�ാതിരി�ക�ം െച�ക എ�ീ
നിബ�നകേളാെടയാണ് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി േകാേളജിന് അ�വദി�ത്. ന�നതകൾ പരിഹരി��തിൽ
േകാേളജ് പരാജയെ��ക�ം അേത ന�നതകൾ വീ�ം ആവർ�ി�െ��ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ
09.03.2018 െല 44-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന �കാരം (44.53 തീ�മാനം) ബാ�് ഗ�ാര�ി ഒ� േകാടി �പ
ക�െക�ി എ�ാണ് ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 28/17-18,29.11.2018) മ�പടി ന�ിയത്.

2017-18 അധ�യന വർഷേ��് �ടർ അഫിലിേയഷൻ ന��തിനാ�� പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ
പരിഹരി��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ിരിെ� അപാകതകളിൻേമൽ പരിേശാധന നട�ാെത, അ��
വർഷേ��� �ടർ അഫിലിേയഷൻ േവളയിലാണ് ഇ� സംബ�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി��ത്. (ജി.സി
തീ�മാനം 44.23).

2018-19 അധ�യന വർഷേ��� അഫിലിേയഷൻ �ടർ� പരിേശാധനയി�ം �ൻ പറ� അപാകതകൾ തെ�
കെ��ിെയ�ി�ം "നിബ�നകേളാെട�� അഫിലിേയഷൻ �ടർ�" അ�വദി�കയാ��ായി��ത്.

ആ) എം.വി.ആർ.ആ�ർേ�ദ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ക�ർ.



     എം.വി.ആർ.ആ�ർേ�ദ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല �.ജി., പി.ജി േകാ�് അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��
ഇൻെ���കളിൽ ഗൗരവമായ അപാകതകൾ കെ��ിയി��. �ണിേവ�ി�ി സ��് ഫയൽ �റി�കൾ �കാരം
15.07.2016, 01.02.2017, 14.07.2017 എ�ീ തീയതികളിലായി നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ യഥാ�മം 12, 12, 14 എ�ം
വീതം ഫാ�ൽ�ിക�െട �റ�െ��ം അതിൽ 7 ഫാ�ൽ�ികൾ �ിരമായി അവധിയിലാെണ�ം
കെ��ക��ായി. �ടർ�് 24.07.2017 ൽ നട� 40-ാം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
നിരസി�ക�ം െച�ി��്. "��ത േകാേളജ് 50,00,000/-�പ ബാ�് ഗ�ാര�ിയായി സർ�കലാശാലയിൽ
സമർ�ിേ��താെണ�ം പരിേശാധനാ േവളയിൽ ��ി�ാ�ിയ ന�നതകൾ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി�് 2 മാസ�ിനകം പരിഹരിേ��താെണ�ം, അ�ാ�പ�ം ബാ�് ഗ�ാര�ിയായി സമർ�ി�ി��
50,00,000/-�പ ക�െക��താണ് എ��� നിബ�നേയാെട അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി��തിനാണ് സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ത്.(ജി.സി. തീ�മാനം 41.39/ 25.08.2017).എ�ാൽ ഈ
തീ�മാന�ിെനതിെര ��ത േകാേളജ് ബ�. ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�തിെന �ടർ�്, അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി േകാേളജിന് അ�വദി�വാ�ം സർ�കലാശാല കെ��ിയ അപാകതകൾ പരിഹരി�് 2 മാസ�ിനകം
റിേ�ാർ�് ന�ാ� പ�ം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് േകാടതി ��ാെക 50,00,000 �പ ��ത േകാേളജ്
െക�ിെവേ��താെണ�ം WP(C) No.29392/2017 (Y) dtd 16.09.2017 �കാരം ബ�മാനെ�� േകരള െെഹേ�ാടതി
ഇട�ാല ഉ�രവായി. േമൽ ഉ�രവ് പരിഗണി�െകാ�് 20.10.2017ൽ "നിബ�നകേളാെട അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി" അ�വദി�് സർ�കലാശാല ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്. ഇ◌ൗ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 33/07.12.2018)
േകാേളജ് നാളി�വെര ബ�െ�� വിഷയ�ിൻേമൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ി� എ�ാണ് മ�പടി ന�ിയി��ത്.

     എ�ാൽ 2017-18 അധ�യന വർഷേ��് ഉപാധികേളാെട അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന�ി, 2 മാസ�ിനകം
അപാകത പരിഹരി�് േകാേളജ് റിേ�ാർ�് നൽകാ� സാഹചര��ിൽ �ടർ�� നിയമനടപടികൾ സർ�കലാശാല
സ�ീകരി�ി�ി�. 2018-19 അധ�യന വർഷേ��� �ടർ െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��് മാ�മാണ്
പി�ീട് ��ത േകാളജിൽ പരിേശാധന നട�ി��ത്. 2018-19 അധ�യന വർഷേ��ം �ടർ അഫിലിേയഷൻ
പരിേശാധനയിൽ ഗൗരവമായ അപാകതകൾ കെ��ിയതായി സർ�കലാശാല ന�ിയ മ�പടിയിൽ പറ��.

     േമൽ �ചി�ി� ര� േകാേള�കളി�ം ഫാ�ൽ�ിക�െട �റവ് സർ�കലാശാല�െട പരിേശാധനകളിൽ
കെ��ിയി��്. ഇ�ര�ി�� അപാകതകൾ ആവർ�ി�വ�േ�ാൾ പിഴയിടാ�ക എ� നടപടി��റം
"നിബ�നകേളാെട അഫിലിേയഷൻ �ടർ�" അ�വദി�തി�േശഷം നി�ിത സമയപരിധി�കം അപാകതകൾ
പരിഹരി��േ�ാ എ�ത് സർ�കലാശാല പരിേശാധി��ി�. അപാകതകളിൻേമൽ േകാേളജ് �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�� സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�� അധ�യന വർഷേ��� അഫിലിേയഷൻ �ടർ� ന��തിനാ��
ഇൻെ��നിലാണ് പരിേശാധി��ത്. ഓേരാ അധ�യന വർഷേ��ം ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി നട��
പരിേശാധനകളിൽ കെ��� േപാരാ�കൾ അേത അധ�യന വർഷം തെ� പരിഹരി��തിനാ�� നടപടികൾ
സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാേവ�താണ്. സർ�കലാശാല�െട പരിമിതമായ പരിേശാധനയിൽ
കെ��� അപാകതകൾ േപാ�ം പരിഹരി�ാെത അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി
അ�വദി�� കീ�ഴ�ം സർ�കലാശാല�െട വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ിെ� നിലവാര തകർ��് കാരണമാേയ�ാം.
ഈ വിഷയ�ിൽ ഉ�രവാദി�െ��വ�െട അടിയ�ര �� �ണി��.

2-5   െപർമന�� അഫിലിേയഷൻ - വിശദമായ നടപടി�കമ�ള�െട
അഭാവം.
     േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട െമഡി�ൽ അഫിലിേയഷൻ രജി�ർ, അഫിലിേയഷൻ ഫയ�കൾ
എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ MOSC േകാേളജിെല എംബിബിഎസ് േകാ�ിന് സർ�കലാശാല�െട ആരംഭം �തൽ�് തെ�
െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��തായി ക�.

2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, ചാപ്�ർ VII, വ��് 53(3)ൽ സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 6
വർഷം അഫിലിേയ�ഡ് േകാേളജായി നിലനി�ി�� �ാപന�ൾ�് �ാ���ിൽ �തിപാദി�� രീതിയിൽ െപർമന�്
അഫിലിേയഷ�േവ�ി അേപ�ി�ാ��താെണ�് വ��മാ���്. വ��് 2(zb) �കാരം സർ�കലാശാല എ�ാൽ
േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല എ�ം വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ േമൽ നിയമ�ിെല വ�വ�കൾ�
വി��മായി, നി�ിത കാലയളവ് �ർ�ിയാ�ിയി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ MOSCെമ ഡി�ൽ േകാേളജിന്
എംബിബിഎസ് േകാ�ിന് സർ�കലാശാല �ാപിതമായ� �തൽ തെ� െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ നൽകിയി��്.
ഇ� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.20/2017-18,08.11.2018); ബ�.ൈഹേ�ാടതി�േട�ം
��ീം േകാടതി�േട�ം ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ 10/09/2007 െല 1728/A1/2007/Acad നം. ഉ�രവ് �കാരം



മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി, MOSCെമ ഡി�ൽ േകാേളജിന് ന�ിയി�� െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ഈ
സർ�കലാശാല�് കീഴി�ം ന�ാൻ ഗേവണിംഗ്കൗൺസിൽ തീ�മാനി�കയായി�� എ�ാണ്. േമൽ േകാ�ിന്
െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ഫീസായി പ� ല�ം �പ ഈടാ�ിയി��തിനാൽ �ടർ അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്
അടവാ��ി�. എ�ാൽ 2017-18 വർഷം ഈ േകാേളജിെല തെ� മ� പിജി, എംഡി േകാ�ക�െട �ടർ അഫിലിേയഷൻ
പരിേശാധനയിൽ അപാകതകൾ കെ��ക�ം (ഇേ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട �റവ് ) പി�ീട് പരിഹരി�്
അഫിലിേയഷൻ ന�ക�മാണ് െച�ി��ത്. (�ടർ അഫിലിേയഷൻ പരിേശാധന�ായി സർ�കലാശാല
അംഗീകരി�ി�� ഇൻെ��ൻ േ�ാേഫാർമ എംബിബിഎസ് �ം മ� െമ  ഡി�ൽ പിജി േകാ�കൾ�ം ഒ�
തെ�യാണ് ).െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ന�ിയി�� MBBS േകാ�ി�ം േമൽ അപാകതകൾ ബാധകമാെണ�ിരിെ� "
െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ"പദവി എ� ഒ� കാരണ�ാൽ േ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ ന�� �ാപന�ളിേ�ൽ
സ�ീകരിേ�� �ടർനടപടികൾ ഇവിെട സ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാെത വ��.

     െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ സംബ�ി�് വ���ം �ർ��മായ നടപടി�മ�ൾ സർ�കലാശാല നിയമ�ിേലാ,
�ാ���ിേലാ �തിപാദി�ി�ി�. െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ ന�ിയ േകാേളജിൽ ഇൻെ��ൻ േവളയിൽ അപാകതകൾ
കാണെ��� സാഹചര��ിൽ 2010 െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം ചാപ്�ർ VII, വ��് 53(3) ൽ
�തിപാദി�� െപർമന�് അഫിലിേയഷൻ സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ ഉൾെ���ിെ�ാ�് നിയമം, �ാ���്
എ�ിവ പരി�രി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2-6   അഫിലിേയ�� േകാേളജുകളിെല പരീ�- Malpractices & Lapses
Enquiry Committeപരാതികൾ -സുതാര�മായ പരീ�
�കമീകരി�ു�തിൽ വീ�ച വരു�ു.
         ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മിനിട്�ക�െട പരിേശാധനയിൽ Malpractices & Lapses Enquiry Committe യിൽ
റിേ�ാർ�് െച�ി�� പരാതികളിൽ �രിഭാഗ�ം െമാെെബൽ േഫാൺ, ���്,ഇലേ�ാണിക് ഗാഡ്ജ�്സ് എ�ിവ
ഉപേയാഗി�് േകാ�ിയടി നട�ിയതായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ റിേ�ാർ�് െച�െ��വയാണ്. േകാ�ിയടി�്
പിടി�െ��� വിദ�ർ�ികൾ എ�തിയ പരീ�കൾ റ�ാ�ക എ� നടപടി മാ�മാണ് ഇ�ാര��ിൽ സർ�കലാശാല
സ�ീകരി��ത്.

         സർ�കലാശാലയിേല�് അഫിലിേയ�് െച�െ�� േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��തിന്
��ായി �താര�മായ പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ�� കാര���ം പരിേശാധി���്. േകാേള�കളിെല വിവിധ
േകാ�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി�ായി അംഗീകരി� ഇൻെ��ൻ െ�ാേഫാർമകളി�ം ഇൻെ��ൻ
ക�ി�ി നിയമന ഉ�ര�കളി�ം �താര�മായ പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ�� സൗകര��ൾ
പരിേശാധിേ��താെണ�് വ��മായി പറ���്. ഇൻെ��ൻ േവളയിൽ, േകാേള�കളിെല എ�ാമിേനഷൻ
ഹാളിൽ സ�ീകരിേ�� സൗകര��െള�റി�് (സീ�ിംഗ് അേറ�്െമ�്, സി.സി.ടി.വി., െമാെെബൽ ജാമർ)
പരിേശാധന നട�ിയതിന് േശഷം ��ികരമായവ�് മാ�മാണ് അഫിലിേയഷൻ നൽ��ത്. ഇ�ര�ിൽ
സ�ീകരണ�ൾ �മീകരി�ി�ം M&LEC-യിൽ േകാ�ിയടി�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ ഉ�ാ�� സാഹചര���്.

         ഉദാഹരണമായി, െസ�റി ഇ�ർനാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െഡ�ൽ സയൻസ് & റിസർ�് െസ�റിന് 2016-17ൽ
പരീ�ാഹാൾ ശരിയായ രീതിയിൽ �മീകരി�ി�ി�ാെയ�് ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി കെ��ിയതിനാൽ "ക�ീഷണൽ
െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ" ആണ് നൽകിയി��ത്. േമൽ േകാേളജിെല ജ�വരി 2017 ബി.ഡി.എസ്. , �ൈല 2017
ബി.ഡി.എസ്. , െഫ�വരി 2018 ബി.ഡി.എസ്. പരീ�കളിൽ േകാ�ിയടി നട�തായി M&LEC-യിൽ പരാതികൾ
റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��് (ജി.സി.മിനിട്സ് 42, 43, 45). 2017-18 വർഷേ��് �ടർ അഫിലിേയഷനായി േമൽ
േകാേളജിൽ നട�ിയ ഇൻെ��നിൽ ധാരാളം �റ�കൾ കെ��ക�ം �ടർ�ാ�മതി നിരസി�ക�ം െച�ി���്
സർ�കലാശാല മ�പടി ന�ിയി��്. എ�ി�ം െ�ാവിഷണൽ അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നിേഷധി�ക എ�ത്
മാ�മാണ് േകാേളജിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടി.ഇൻെ��ൻ ക�ി�ി കെ��ിയ അപാകതകൾ പി�ീട്
പരിഹരി�ി�േ�ാെയ�ത് സർ�കലാശാല പരിേശാധി�ി�ി�. െസ�റി ഇ�ർനാഷണൽ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െഡ�ൽ
സയൻസ് & റിസർ�് െസ�റിൽ 2017-18 കാലഘ��ിൽ പരീ�ാ നട�ി�് �താര�മ� എ�ത് M&LEC-യിൽ ഉയർ�
വ� പരാതികളിൽ നി�ം വ��മാണ്. ഇേത രീതിയി�� നിരവധി പരാതികളാണ് M&LEC-യിൽ റിേ�ാർ�്
െച�െ���ത്. �മേ�ട് തട��തിനായി പരീ�ാ േക��ളിൽ ��ാ�കെള നിേയാഗി���ൾെ�െട��
സ�ീകരണ�െള�റി�ം �മേ�ട് പിടി�െ��േ�ാൾ ന�െ��� ശി�ാ നടപടികെള�റി�ം 20.06.2018 ൽ
അംഗീകരി� സർ�കലാശാല പരീ�ാമാന�ലിൽ പറ��. എ�ാൽ 22.12.2018 െല പ�വാർ�യിൽ 19.12.2018 ൽ നട�
അവസാന വർഷ എംബിബിഎസ് ഇേ�ണൽ പരീ�യിൽ ��േകാ�ിയടി നട�തായി റിേ�ാർ�് െച�െ��ി��.



പരീ�െയ�തിയവരിൽ 32 വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�ിയടി�തായി പറ��. േകാേളജിൽ െമാൈബൽ ജാമർ
�ാപി�ി�െ��ി�ം �വർ�ി�ി��ി� എ�ത് േകാ�ിയടി നട�േ�ാഴാണ് േകാേളജ് അധി�തർ മന�ിലാ�ിയത്.

��മ��ം �താര��ം വിശ���മായ ഒ� പരീ�ാ നട�ി�ാണ് സർ�കലാശാല�േടെത�് ഒ� ഭാഗ�്
അവകാശെ��േ�ാ�ം മ� ഭാഗ�് േമൽ പറ�ം േപാ�� �മേ��കൾ നിർബാധം �ട�� എ�ത് വിേരാധാഭാസമാണ്.
ഇ�ര�ി�ളള �മേ��കൾ റിേ�ാർ�് െച�െ��േ�ാൾ, ആയത് �ർ�മാ�ം തട��തിന് നിലവിെല
സാഹചര��ിൽ സർ�കലാശാല�് കഴി��ി�. സർ�കലാശാല സ�ീകരി� പരീ�ാസംവിധാനം ��മ� രീതിയിൽ
�വർ�ി��െ��് ഉറ�വ���തി�� ഒ� നിരി�ണ സംവിധാനം �ാവർ�ികമാ�ാൻ അധികാരിക�െട
സത�ര �� �ണി��.

         22.12.2018 െല പ�വാർ�

2-7   അേപ�ാ ഫീ� ഈടാ�ാെത സീ�് വർ�ന� അനുവദി��
സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ �കാരം സീ� വർ�നവി�� അേപ�േയാെടാ�ം തെ� അേപ�ാഫീ�ം
ഈടാേ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട അഫിലിേയഷൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ സീ�് വർ�നവി��
അേപ�ാ ഫീസ് ഈടാ�ാെത തെ� സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�നൽകിയതായി കാ���്. ഇതി� നൽകിയ
എൻക�യറിെയ (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.11/17-18 തീയതി 29.9.2018) �ടർ�് സീ�് വർ�നവി�� ഫീസ്
ഈടാ�ിയതായി സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി��്. വിശദവിവരം താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

േകാേളജിെ� േപര് �ക ഡി.ഡി നം. തീയതി

1
JDT ഇ�ാം േകാേളജ് ഓഫ്
േന�ിം�്

1,25,000
NEFT
Transfer/9.11.18



2 �ീ ആ�േനയ േകാേളജ് ഓഫ്
േന�ിം�്

1,50,000 DDNo.884858799/
25.10.18

    JDT േന�ിം�് േകാേളജിെല Bsc േന�ി�ിെ� സീ�ക�െട എ�ം 50 ൽ നി�ം 60 ആയി വർ�ി�ി�ി��്.2017-18ൽ
സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�ി�െ��ി�ം ആയതി�� അേപ�േയാെടാ�ം സീ�് വർ�നവി�� ഫീസ്
ഈടാ�ാതി��തിന് വിശദീകരണം േചാദി�െകാ�� എൻക�യറി�് ( എൻക�യറി നം. 30/1.12.2018) “ JDT ഇ�ാം
േകാേളജ് ഓഫ് േന�ിം�ിെ� സീ�വർ�നവി�� അേപ�ാ ഫീസായി േനരേ� േകാേളജ് Msc േന�ിം�്, PBBSc
േന�ിം�് േകാ�കൾ ആരംഭി��തിനായി 28.1.2015ൽ സർ�കലാശാലയിൽ ഒ��ിയ ഫീസായ 1,50,000 �പ Bsc
േന�ി�ിെ� സീ�വർ�നവി�� ഫീസായി പരിഗണി�കയാണ് ഉ�ായത് " എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല
നൽകിയത്.

    ഇേതാട�ബ�മായി സർ�കലാശാല നൽകിയ േരഖകളിൽ 2013-14ൽ Msc േന�ിം�്, PBBSc േന�ിം�് േകാ�കൾ
�ട��തിനായി േകാേളജ് സമർ�ി� അേപ��ം ഫീ�ം 8.2.2013 െല 739/AC1/2/2013/KUHS ന�ർ ക��കാരം
സർ�കലാശാല നിരസി�ി��്. എ�ാൽ 2013-14െല അേപ��ായി േകാേളജ് സമർ�ി� ഡി.ഡി 2015 േലതാണ്
(ഡി.ഡി നം.036363 / 28.1.2015 Axis bank). സർ�കലാശാല അേപ�ാ ഫീസ് അടവാ�ാതി��തിന് നൽകിയ
വിശദീകരണ�ിൽ ൈവ�����്.

    �ീ. ആ�േനയ േകാേളജ് ഓഫ് പാരെമഡി�ൽ സയൻസിന് Bsc MLT േകാ�ിന് 2016-17ൽ അഫിലിേയഷൻ
നൽകിയി��്. 2017-18ൽ സീ�ക�െട എ�ം 16 ൽ നി�ം 26 ആയി വർ�ി�ി�ി��്. ഓഡി�് എൻക�യറിെയ �ടർ�്
1,50,000 �പ േകാേളജ് അടവാ�ിയതായി കാണി�് ( DD No. 485879/25.10.2018) മ�പടി നൽകി. എ�ാൽ ഫീസ്
അടവാ�ാെത സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�തിന് വിശദീകരണം േചാദി�െകാ�് സർ�കലാശാല നൽകിയ എൻക�യറി�്
(എൻക�യറി നം.30/1.12.18)

“�ണിേവ�ി�ി ��ി�ാണി� േപാരാ�കൾ പരാതി�ാരൻ പരിഹരി� സാഹചര��ിൽ സാധ�മാ�കയാെണ�ിൽ
പരാതി�ാരെ� അേപ�യിൽ ഉചിതമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വാൻ 9.11.2016െല വിധിന�ായ�കാരം ബ�.
ൈഹേ�ാടതി �ണിേവ�ി�ിേയാട് ആവശ�െ��. ടി േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ ��ത �ാപനം സമർ�ി�
compliance report 14.8.2017 ൽ ��ിനി ക�ി�ി ��പരിേശാധന നട�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ Bsc MLT
േകാ�ിെ� സീ�ക�െട എ�ം 16 ൽ നി�ം 26 ആയി ഉയർ�ി അ�മതി നൽകി" എ� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല
ലഭ�മാ�ിയത്. അേപാ�ാഫീസ് ഈടാ�ിയി��് എ�് ഉറ�വ��ി മാ�ം അേപ�കളിൽ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരിേ���ം ആയത് നിരീ�ി��തി�� സംവിധാന�ം സർ�കലാശാല ത�ാറാേ��താണ്.

2-8   പരീ� വരവുകൾ - ഓേരാ വരവിന�ിനും �പേത�കം
ഡി.സി.ബി രജി�റുകൾ സൂ�ി�ു�ില�.
     2017-18 സാ��ിക വർഷം പരീ�ാ ഫീസ് – െറ�ലർ; സ�ിെമ�റി, അേപ�ാ ഫീസ്, കൺേഡാേണഷൻ,
ഇേ�ണൽ എ�ാമിന�െട �റ� �ല�� പിഴ, സർ�ിഫി��ക�െട ഫീ�കൾ �ട�ിയ ഇന�ളിലായി സർ�കലാശാല�്
വാർഷികകണ�് �കാരം 23,61,78,387 �പ വര��്. എ�ാൽ ഈ ഫീസിന��െട ഡി.സി.ബി രജി��കൾ ശരിയായ
രീതിയിൽ ത�ാറാ�ി ��ി�ി�ി�. ഓേരാ വിഭാഗ�ളി�ം എ�ാ വരവിന��ം ഉൾെ���ിെ�ാ�് ഒ� രജി�ർ
ആയാണ് ��ി��ത്. ന�ി�് വിഭാഗ�ിൽ മാ�മാണ് പരീ�ാ ഫീസിന�ി�� വരവിനായി �േത�കം രജി�ർ
��ി�ി��ത്. ഇതിൽ തെ� ഡിസിബി എ�തി ആധികാരികമാ�ിയി�മി�. േമൽ �ചി�ി� കാരണ�ളാൽ പരീ�ാ
ഇന�ളിെല വര�ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�വാനായി�ി�.

േകാേള�കൾ SC/ST/OEC വിഭാഗ��െട പരീ�ാ ഫീസ്, ബ�െ�� ഡി�ാർ�്െമ�് ന�� �റ�് സർ�കലാശാലയിൽ
അടവാ�ിവരികയാണ് െച��ത്. എ�ാൽ ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ നി�ം േകാേള�കൾ�് യഥാസമയം പരീ�ാ ഫീസ്
ലഭി�ി�ാെയ�ിൽ ആയത് �ടി�ികയായി അവേശഷി�ം. SC/ST/OEC വിഭാഗ��െട പരീ�ാ ഫീസ് വരവ്, �ടി�ിക
സംബ�ി� വിവര�ൾ രജി��കളിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. (ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.43/17-18 തീയതി.27.12.2018)

     ഡി.സി.ബി രജി��കൾ ശരിയായ വിധ�ിൽ എ�തി��ി�ാ�തിന് ��ികരമായ വിശദീകരണം നേ���ം
ഇവ യഥാവിധി എ�തി ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ���മാണ്.

2-9   അഫിലിേയഷൻ ഫീ� ഡിസിബി രജി�ർ കൃത�മായി എഴുതി
സൂ�ി�ി�ില� - വാർഷിക കണ�ിൽ കുടി�ിക, മുൻകൂർ



വിവര�ൾ ഇല�.
1. (i) പല ഗവ: അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�ം 2017-18 വർഷേ��� അഫിലിേയഷൻ ഫീ�കൾ അടവാ�ാ�തായി
കാ��. തൻ വർഷേ��് ഡിമാ�് െച��ം ഈ വർഷം അടവാ�ാ��മായ �ക 2017-18വാർഷിക കണ�ിൽ
31.03.2018 െല ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ കി�ാ�� �കയായി ഉൾെ��ി�ി�.

ഉദാ:- അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ ഫീസിന�ിൽ ഡിമാ�് െച� �ക അടവാ�ാ�ത്.

�മ
നം.

�ാപന�ിെ� േപര്
�ീം

                            

ഡിമാ�് െച�
അഫിലിേയഷൻ
ഫീസ്

ആെക

1
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,തി�വന��രം

പാരാെമഡി�ൽ

(8 േകാ�കൾ)
8*30000 240000

2
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

പാരാെമഡി�ൽ

(4 േകാ�കൾ)
4*30000 120000

3.
ഗവ. ആ�ർേ�ദ
േകാേളജ്, തി�വന��രം

ആ�ർേ�ദം

(ബിഎഎംഎസ്

മ� േകാ�കൾ - 11)

1*20000= 20000

11*50000= 550000
570000

4.
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,തി�വന��രം

െമഡി�ൽ

(എംബിബിഎസ്

��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി- 11

ഡിേ�ാമ – 13

പിജി - 23)

1*40000= 40000

34*50000=1700000

13*30000=390000

2130000

5
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

െമഡി�ൽ

(എംബിബിഎസ്

��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി- 9

ഡിേ�ാമ – 6

പിജി - 22)

1*40000= 40000

31*50000= 1550000

6*30000= 180000

1770000

6
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ

(എംബിബിഎസ്

ഡിേ�ാമ – 12

പിജി - 24

�ജി - 10)

1*40000 = 40000

12*30000= 360000

34*50000=1700000

2100000

(ii) ചില േകാേള�കൾ 2017-18 െല അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ ഫീസിന�ിൽ ഡിമാ�് െച� �കേയ�ാൾ ��തൽ
അടവാ�ിയതായി കാ��. അധികമായി വരവ് വ�ി�� �ക 2017-18 െല വാർഷിക കണ�ിൽ 31.03.2018 െല
ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ ബാധ�തയായി ഉൾെ��ി�ി�.

�മ
നം.

�ാപന�ിെ�
േപര്

�ീം                    
ഡിമാ�് െച�
അഫിലിേയഷൻ
ഫീസ്

അടവാ�ിയ
�ക

അധികമായി
അടവാ�ിയത്

1 ഗവ. േഹാമിേയാ േഹാമിേയാ 1*10000=10000 2,00,000 40,000



െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ബിഎ�്എംഎസ്

(മ� േകാ�കൾ - 3)

3*50000=150000

160000

20.10.2016ൽ
RTGS വഴി

�ടാെത സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ�ള�സരി�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ ഫീസ് �ൻ�റായി
അടവാ�ിയാണ് അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി��തി�� നടപടികൾ ആരംഭിേ��ത് എ�തിനാൽ വ�ം
വർഷേ��ായി േകാേള�കൾ അടവാ�� �കകൾ വാർഷിക കണ�ിൽ േരഖെ��േ����്.എ�ാൽ അ�കാരം
െച�ി�ി�.

(iii) അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��് �ൻവർഷ�ളിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭി�ാ�� �ടി�ിക �കക�ം വാർഷിക
കണ�ിൽ ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.ഉദാഹരണമായി തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് �ട�ിയ ഗവ.
െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട 2011-12 വർഷം �തൽ�� അഫിലിേയഷൻ �ടർ� ഫീസ് �ടി�ിക��്.
അഫിലിേയഷ�മായി ബ�െ��് തൻവർഷെ� വരവ് �കകൾ മാ�മാണ് കണ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്.

2. �പീകരണം �തൽ�� അഫിലിേയഷൻ ഫീസിന��െട വര�കൾ സംബ�ി� രജി�ർ സർ�കലാശാല
��ി��െ��ി�ം നാളി� വെര�� �ടി�ിക വിവര�ൾ ത�ാറാ�കേയാ പിരിെ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�ി�.

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ II, 55 (vi) �കാരം സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വരവിന�ൾ
പിരിെ����തിെല �േരാഗതി നിരീ�ിേ���ം പിരിെ��േ�� രീതിെയ സംബ�ി�് നിർേ�ശം നേ���ം
ഫിനാൻസ് ഓഫീസറാണ്. എ�ാൽ അ�കാര�� േജാലി വിഭജനം നട�ി നിർ�യി�െ�� ഫീ�കൾ ഡിമാ�്
െച��തി�ം ഡിസിബി രജി�ർ അതിെ� എ�ാ അർ��ം ഉൾെ�ാ�െകാ�് എ�തി ��ി��തി���
നടപടികൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ സ�ീകരി� കാ��ി�.

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

3-1   സർ�കലാശാല ജീവന�ാരുെട േ�പാവിഡ�� ഫ�്
പരിപാലന�ിെല അപാകതകൾ
             സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് നാളി�വെര �േത�ക െ�ാവിഡ�് ഫ�് ച��ൾ ത�ാറാ�ിയി�ി�. 2011െല
ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് (േകരള)ച��ൾ, ച�ം 36(3) �കാരം വരി�ാർ�് അവ�െട അ�ൗ�ിെല ഓേരാ വർഷ�ം
ഏ�ിൽ 1-ാം തീ�തിയിെല ��ിരി�്, അ�ൗ�ിൽ െഡബി�്/െ�ഡി�് െച� �കക�െട വിവരം, പലിശ വരവ്,
നീ�ിയിരി�് എ�ിവ കാണി�� വാർഷിക േ��്െമ�് നൽേക�താണ്. എ�ാൽ ഇ�കാര�� ഒ� പ�ിക
സ ർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ജീവന�ാർ�് ന��ി�.

             െ�ാവിഡ�് ഫ�് വിവര�ൾ േരഖെ���ിയ പാ�് ��് ജീവന�ാർ ��ി��ി� (2011െല ജനറൽ
െ�ാവിഡ�് ഫ�് (േകരള)ച��ൾ, ച�ം 12 �കാരം േഫാം നം.സി.യി�� പാ�് ��് ). െ�ാവിഡ�് ഫ�്
വിവര�ൾ േരഖെ����തിനായി സർ�കലാശാല ��ി�് വ�� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ രജി�ർ
അ�ർ�മാണ്. 26.07.2010ൽ സർ�കലാശാലയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി� �ീ.ഹരിലാൽ.െക., സി�ം മാേനജ�െട
വരിസംഖ� സംബ�ി�� വിവര�ൾ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ടിയാെ� ഒേ�ാബർ 2012 �ത�� വിവര�ളാണ്
േരഖെ���ിയി��ത്. മ�് വിവര�ളായ �ാമബ� �ടി�ിക, േലാൺ റീഫ�്, നിേ�പ�ിൻേമ�� പലിശ,
താൽ�ാലിക വാ�, തിരി�ടേ��തായ വാ�, വാ� അ�വദി� തീ�തി, ഉ�രവ് നം. എ�ീ വിവര�ൾ േചർ�്
രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�. ഉ� വിവര�ൾ തെ� െപൻസിൽ െകാ�ാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. മ�്
ജീവന�ാ�െട വരിസംഖ� ഒഴി�� വിവര�െളാ�ം തെ� േരഖെ���ിയി�ി�.ജീവന�ാർ�് അവ�െട
നിേ�പ�ിന് സർ�ാർ കാലാകാല�ളിൽ അ�വദി� ന�� പലിശ നൽകാൻ അ�േയാജ�മായ വിധം �ിരം
നിേ�പ�ൾ സർ�കലാശാല ആരംഭി�ി�ി�. വരിസംഖ� �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി�
വ��ത്. ഇ�കാരം �റ� നിര�ിൽ പലിശ ലഭി�� അ�ൗ�ിൽ പണം നിേ�പി��� �ലം ഉയർ� നിര�ിൽ
(ഉദാഹരണമായി 01.06.2018െല സർ�ാർ ഉ�രവ്(അ�ടി) നം.78/2018/ധന �കാരം സം�ാന സർ�ാർ േനരി�്
െെകകാര�ം െച�� ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�ം മ�് സമാന െ�ാവിഡ�് ഫ�കളി��� നിേ�പ�ൾ�് 01.04.2018
�തൽ 30.06.2018 വെര�� കാലയളവിേല�് പലിശ നിര�് 7.6 ശതമാനമാണ്.) ജീവന�ാർ�് പലിശ നേ��ി
വ��ത് സർ�കലാശാല�് അധികബാ��തയാണ്.



                2011െല ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് (േകരള) ച��ൾ ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാെട ബാധകമാ��തിന്
സർ�കലാശാല �ാ���ിൽ േവ� േഭദഗതികൾ വ���തിന് നടപടികൾ എ��വ�� എ�ാണ് ഈ വിഷയ�മായി
ബ�െ��് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.1/2017-18/തീയതി 8.6.2.18)ന�ിയ മ�പടി.

     സർ�കലാശാല ഫ�ക�െട ��ി�ിൽ കാണി�� േമൽ�റ�ം �കാര�� അപാകതകൾ അടിയ�രമായി
പരിഹരിേ���ം �ടർനടപടിക�െട വിവരം ഓ  ഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-2   സർ�ാരിൽ നി�ും മുൻകൂർ അനുമതിയില�ാെതയും
െപാതുതാൽപര�ം മുൻനിർ�ിയല�ാെതയുമു� പുനർനിയമന�ൾ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം.45/17-18 തീ�തി 15.01.2019

             േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 40 �കാരം �ണിേവ�ി�ി ഭരണ നിർ�ഹണം
�ഗമമാ�� �ാ���കൾ, ഓർഡിനൻസ്, റ�േലഷൻസ്, െെബേലാസ് എ�ിവ��ാ��തിന് ഗേവണിങ്
കൗൺസിലിന് അധികാര��്. ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ� േവ�ി �േത�കം �ാ���ിന്
സർ�കലാശാല നാളി�വെര �പം െകാ��ി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ 2013െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല
�ാ���് ചാപ്�ർ IV ഖ�ിക 91, 92- 2018െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ IV ഖ�ിക 90,91
എ�ിവ �കാരം േകരള സർ�ീസ് �ൾസ് ഉൾെ�െട��വ േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല�് ബാധകമാണ്.

ഓഡി�് കാലയളവിൽ താെഴ േചർ��� �കാരം �നർനിയമന�ൾ ഉ�ായി��്.

1. േഡാ.�ധി�മാർ, െ�ാഫസർ (�ൾ ഓഫ് ഫ�െമ�ൽ റിസർ�് ഇൻ ആ�ർേ�ദ- ��ണി�റ)
(ഉ.നം.466/2018അഡ് മിൻ/േക.ആ.സ. തി.16.05.2018)

2. േഡാ.രാജേമാഹനൻ.െക. െ�ാഫസർ (�ൾ ഓഫ് െഹൽ�് േപാളിസി �ാനിങ്, തി�വന��രം) \

(ഉ.നം.466/2018അഡ് മിൻ/േക.ആ.സ. തി.16.05.2018)

3. �ീമതി.ഗീത.എം., േജായി�് രജി�ാർ (ഉ.നം. 781/2017അഡ് മിൻ/േക.ആ.സ. തി.13.9.2017)

4. �ീ.എസ്.സതീഷ് �മാർ, �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ (ഉ.നം. 982/2018അഡ്  മിൻ/േക.ആ.സ. തി.1.10.2018)

േമൽ�കാരം �നർനിയമന�ളിൽ േകരള സർ�ീസ് ച���െട ലംഘനം നട�ി��തായി പരിേശാധനയിൽ ക�.
വിശദ വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

1. KSR Part III R.92- No person discharged on pension or gratuity shall be re employed whether temporarily or
permanently without the sanction of the Government.

KSR Part III R.99 ' An employee who is in receipt of a superannuation or retiring pension shall not be re employed or

continue to be employed in service paid from General Revenues or from Local Fund except in public interests.

േകരള സർ�ീസ് ച���െട ലംഘനം നട�ി�� കാര��ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം സാ�കരണം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്
ആരാ�ക��ായി. ഇ�ാര��ിൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി താെഴ േചർ��.

         ' േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ 4 ഖ�ിക 91, 92 എ�ിവ �കാരം േകരള സർ�ീസ് �ൾസ്
സർ�കലാശാലയിൽ ബാധകമാെണ�ി�ം �േയാഗ�ിൽ െതാഴി�ടമ േകരള സർ�ാർ എ�തി� പകരം േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലയാണ് എ�് വ��മായി പറ���് എ�ിരിെ� ജീവന�ാ�െട �നർനിയമന�ിൽ
േകരള സർ�ാരിെ� അ�മതി ആവശ�മി� എ�് കാണാ��താണ്. �ടാെത ചാപ്�ർ 4 ഖ�ിക 91(2) �കാരം
സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട വിഷയ�ിൽ ഏെതാ� വ��ി�െട�ം ��ിെ��ം സർ�ീസ് കാര��ിൽ
വ�ത��മായ തീ�മാനം എ���തി� ഗേവണിങ് കൗൺസിലിന് അധികാര��്. ആയതിനാൽ ഗേവണിങ്
കൗൺസിൽ തീ�മാന�കാരം നട�ിയ �നർനിയമന�ളിൽ സർ�ാർ അ�മതി േതേട�തി�ാ�തിനാലാണ്
അ�കാരം െച�ി��ത്. �ീമതി.ഗീത.എം.െ� �നർനിയമനം സംബ�ി�് സർ�ാർ അ�മതിയി�ാ�തിനാൽ
പിരി�വിടണെമ� സർ�ാർ നിർേ�ശം സർ�കലാശാല�െട വിശദീകരണെ� �ടർ�് സർ�ാർ
പിൻവലി�ി��താണ് '.(മ�പടിയിൽ പരാമർശി�ി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�).

     െപാ�താൽപര�ം �ൻനിർ�ിയ�ാെത (except in public interest) ജനറൽ റവന�വിൽ നിേ�ാ തേ�ശനിധിയിൽ
നിേ�ാ (Local Fund) െചല�െച�് ഒ� െപൻഷണർ�ം �നർനിയമനം നൽക�െത� KSR Part III R.99 നിർേ�ശം മ�പടി
ത�ാറാ�ിയ േവളയിൽ സർ�കലാശാല വി�രി�തായാണ് കാ��ത്.



േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല �ാ���് 2013 ഖ�ിക 92(2) �കാരം േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ
േസവന�ിലിരി�� ഒരാ�െടേയാ, ഒ� ��ം ആ�ക�ക�െടേയാ കാര��ിൽ �േത�ക കാരണ�ി� വിേധയമായി
േസവനവ�വ�ക�ം ച���ം ഗേവണിങ് കൗൺസിലിന് ബാധകമാ�ാെമ�ാണ് (Not withstanding anything contained
in these statutes, the GC may for special reasons, provide different service conditions and rules for any person or group
of person in the service of the University) വ��മാ�ിയി��ത്. സർ�കലാശാലയിൽ േസവനം െച�വ�� ഒരാൾ
അെ��ിൽ ഒ� ��ം ആ�കെള �റി�ാണ് �ാ���ിൽ �തിപാദി��ത്. ഇേ�ാൾ �നർനിയമനം ലഭി�വർ േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല െപൻഷണർമാർ േപാ�ം അ�ാതിരിേ� േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ാ���്
ഖ�ിക 92(2) ഇ�ാര��ിൽ എ�കാരമാണ് ബാധകമ�െയ�് വ��മാേ��താണ്.

2.2010െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം, വ��് 6(xv)ൽ അനധ�ാപക ത�ികകളിേല�� നിയമനം
KPSC വഴിയാെണ�ം വ��് 12(10) അ�സരി�് ''�ാ���ിൽ വ�വ� െച�� രീതിയിൽ െസല�ൻ ക�ി�ി�െട
�പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ിക� �കളി��വെര െെവസ് ചാൻസലർ�് നിയമി�ാെമ�ം
വ�വ� െച��. േകഡർ െ�ാേമാഷൻ അ�വദി���മായി ബ�െ�� വ��ാണിെത�് വ��മാണ്. വ��് 12(10) �
വിേധയമായി സർ�കലാശാല�െട �ഥമ �ാ���ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് യാെതാ�ം �തിപാദി��ി�. �ടാെത
2010െല േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ�ിൽ '�നർനിയമന' �മായി ബ�െ��്
പരാമർശി�ി�ി�ാെയ�ം കാ��. ഈ സാഹചര��ിൽ �ീമതി.എം.ഗീത�് േജായി�് രജി�ാറായി �നർനിയമനം
നൽകിയതിെ� അടി�ാനം വിശദീകരിേ��താണ്.

3. �നർനിയമനം ലഭി�ി�� ഉേദ�ാഗ�ർ അവരവ�െട ത�ിക�മായി ബ�െ�� കർ�വ� നിർ�ഹണ�ിൽ
സർ�കലാശാല�് ഏെത�ി�ം തര�ിൽ ധനപരമായേതാ/ധനപരമ�ാ�േതാ ആയ ക� ന��ൾ വ��ി െവ��
സാഹചര��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� �ൻക�തൽ നടപടിക�െട വിവരം ഓഡി�് എൻക�യറി �കാരം
ആവശ�െ��ി��. ന�ം വ�� സംഗതിയിൽ, സിവിലാ�ം �ിമിനലാ�ം േകാടതി വ�വഹാര�ളി�െട
ഈടാ�െമ�ാണ് മ�പടി നൽകിയി��ത്. യാെതാ�വിധ �ൻക�ത�ക�മി�ാെത�ം നേ�ാ�രവാദ�ിെ�
കാര��ിൽ ജാ�ത �ലർ�ാെത�ം ഇേ�ാൾ 4 േപർ�് �നർനിയമനം നൽകിയിരി��ത്.
4. നിയതമായ രീതിയിൽ നിയമി�െ��വർ�് GO(P)159/2016/Fin. തീയതി 19.10.2016 �കാരം വാർഷിക ശ�ള വർധന
അ�വദി�ാ��താണ്. �ീമതി.ഗീത.എം. എ�യാ�െട നിയമന�ിന് സർ�ാർ അ�മതി ലഭ�മ�ാതി��ി�ം
�നർനിയമനം നട�� കാര��ിൽ േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല നിയമം, �ാ���് എ�ിവയിൽ
�ചി�ി�ി�ി�ാ� സാഹചര��ി�ം വാർഷിക ശ�ള വർധന നൽകിയി��ത്ശരിയ�.

5. സ.ഉ.(െെക)നം.110/2017 ആ.�.വ. തീയതി 14.07.2017 �കാരം 85000-117600 ശ�ള െ�യിലിൽ 2 അനധ�ാപക
ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്. ഇേത ശ�ള െ�യിലിൽ �ീമതി.ഗീത.എം.(�നർനിയമനം), �ീ.പി.െക.ജയ�കാശ്,
�ീ.�ജിബ് റഹിമാൻ.െക.(അന�� േസവനം) എ�ി�െന 3 േപർ േജാലി െച�വ�� കാര��ിൽ ഓഡി�് എൻക�യറി
�കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി��. �ീ.�ജിബ് റഹിമാൻ െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ികയിലാണ് േജാലി
െച�വ��െത�ം സ.ഉ.(സാധ)3765/2018 െപാ.ഭ.വ.തീയതി 08.06.2018 �കാരം ആയത് അ�വദി�ി�െ��
മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയത്. േജായി�് െസ��റിയായി ഉേദ�ാഗകയ�ം ലഭി� സാഹചര��ി�ം
അന�� േസവന�ിൽ �ടരാൻ അ�വദി�െകാ��താണ് സർ�ാർ ഉ�രെവ�് വ��മാണ്. 85000-117600
ശ�ളെ�യിലിൽ 2 അനധ�ാപക ത�ികകൾ മാ�മാണ് ലഭ�െമ�് സർ�കലാശാല സർ�ാരിെ�
��യിൽെ���ിയി�ി�ാെയ�് വ��മാ��. 85000-117600 ശ�ള െ�യിലിൽ േജായി�് െസ��റിയായി
ഉേദ�ാഗകയ�ം ലഭി�യാൾ 77400-115200 ശ�ള െ�യി�� െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ികയിൽ േജാലിെച�വ��ത്
എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാേ��താണ്.

�നർനിയമന�ൾ നൽകിയ സംഗതിയിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം സാ�കരണം ലഭ�മാേ���ം അപാകതകൾ�്
വിശദീകരണം നൽേക��മാണ്.

3-3   സർ�കലാശാലയിെല ദിവസ േവതന/കരാർ നിയമന�ളിെല
അപാകതകൾ
സർ�കലാശാലയിൽ 2017-18 വർഷം താെഴ പറ�ം �കാരം ദിവസേവതന/കരാർ ജീവന�ാർ േജാലി െച�ി��്.

1. കരാർ ജീവന�ാർ

ത�ിക നിയമിതരായവ�െട എ�ം

അസി��് രജി�ാർ 8



െസ�ൻ ഓഫീസർ 16

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ 1

അസി.എ�ിനീയർ 1

േ�ാ�ാമർ 15

�നിയർ േ�ാ�ാമർ 2

റിസർ�് അസി��് 8

ഹാർഡ് െവയർ െട�ീഷ�ൻ 1

ഡാ� എൻ�ി ഓ�േറ�ർ 2

െെസ�് എ�ിനീയർ 1

സർജ�് 1

േ�ാജ�് ഓഫീസർ 2

െലയ്സൺ ഓഫീസർ 1

ആെക 59

2. ദിവസേവതന ജീവന�ാർ

ത�ിക
ജീവന�ാ�െട

എ�ം

െെ�വർ കം ഓഫീസ് അ���് 5

ഓഫീസ് അ���് 7

ഫാ�ൽ�ി എൻേറാൾെമ�് േ�ാ�ാം-ഡാ�
എൻ�ി ഓപേറ�ർ

14

സി.എൽ.ആർ. 35

ആെക 61

         േമൽ�കാര�� ജീവന�ാരിൽ നെ�ാ� ഭാഗ�ം സർ�കലാശാലയിൽ ദിവസേവതന/കരാർ അടി�ാന�ിൽ
വർഷ�ളായി േജാലി െച� വ��. ടിയാ�കെള 179 ദിവസം േജാലി െച�ി�ി� േശഷം െചറിയ ഇടേവളയിേല�് മാ�ി
നിർ�ി വീ�ം നിയമനം നട�ി േസവന�ിൽ �ടരാൻ അ�മതി നൽകി വ��തായി കാ��.

     ദിവസേവതന/കരാർ നിയമന�മായി ബ�െ��� സർ�കലാശാല �ാ���്, 1959െല എംേ�ാെ��് എ�്േച�സ്
കംപൽസറി േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ഓഫ് േവ�ൻസീസ് നിയമം, ബ�െ�� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല
വ�വ�കൾ താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

     സർ�കലാശാല�െട 2013െല �ഥമ �ാ���് അധ�ായം 4, ഭാഗം 2, �ാ���് 98(1)(ജി.ഒ.(പി)നം. 125/2013/
ആ.�.േ�.വ./തീയതി 04.04.2013, എസ്.ആർ.ഒ.350/2013 �കാരം നിലവിൽ വ� ആദ� �ാ���ിന് പകരമായി ജി.ഒ.
(പി)44/2018/ആ.�.േ�.വ./തീയതി 20.04.2018 ആയി നിലവിൽ വ�ത് ) �കാരം താൽ�ാലികമായി നിയമി��
ജീവന�ാെര 3മാസ�ിൽ ��തൽ �ടരാൻ അ�വദി��ത്.

         ഇ�പ�ി അേ�ാ അതിൽ ��തേലാ േപർ േജാലി െച�� എ�ാ �ാപന��ം 1959െല എംേ�ാെ��്
എ�്േച�സ് കംപൽസറി േനാ�ിഫിേ�ഷൻ ഓഫ് േവ�ൻസീസ് നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ വ��താണ്. ��ത
നിയമ�കാരം 3 മാസ�ിേലെറ ഒഴി�� ത�ികകൾ സംബ�ി�് എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിൽ റിേ�ാർ�്
െച�ണെമ�ം എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിൽനി�ം Non Availability Certificate ലഭ�മാ�െ��ിൽ മാ�െമ മ�്
തര�ി�� (കരാർ/ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ) നിയമന നടപടികൾ ആരംഭി�ാ� എ�ം വ�വ� െച��.

             26.02.2016െല സ.ഉ.(പി)നം. 28/2016/ധന. ഉ�രവ് �കാരം സർ�ാർ, �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �ാപന�ൾ
കഴി���ം ദിവസ േവതന/കാഷ�ൽ ജീവന�ാെര നിയമി��െത�ം പകരം ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�്
െച�കേയാ ��ത ത�ികകളിെല നിയമനം സംബ�ി�� െ�ഷ�ൽ �ൾസിെ�േയാ മാർ�േരഖ�െടേയാ
അടി�ാന�ിലാണ് നികേ��െത�ം നിർേ�ശി���്. ഈ ഉ�രവിെല ഖ�ിക 4(ii) �കാരം സർ�ാരിൽ



നി�� വ��മായ അ�മതിേയാ��ടി മാ�ം ഒഴി��ടാനാവാ� സാഹചര��ിൽ മാ�േമ ഭാവിയിൽ ദിവസേവതന/
കാഷ�ൽ/കരാർ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� എ�ം വ��മാ��.

             സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ)നം.56/2017/ധന/തീയതി 28.04.2017�കാരം കരാ ർ അടി�ാന�ി�� നിയമനം ഒ�
വർഷേ�� മാ�ം പരിമിതെ���ാ���ം വ��് േമധാവി�് േബാധ�െ��� പ�ം ഒ� വർഷേ��് �ടി േസവനം
ദീർഘി�ി�് നൽകാ���മാണ്. 2വർഷം കാലാവധി�് േശഷം ആവശ�കത�െട അടി�ാന�ിൽ, സർ�ാർ
അ�മതിേയാെട മാ�െമ കരാർ ���ാ�.

         സർ�കലാശാലയിെല പരീ�ാ നട�ി�് �ട�ി രഹസ� സ�ഭാവ�� ഫയ�കൾ, േരഖകൾ എ�ിവ േനരിേ�ാ
അ�ാെതേയാ െെകകാര�ം െച��തിൽ ദിവസേവതന/കരാർ ജീവന�ാ�െട ഇടെപടൽ സർ�കലാശാല�െട
വിശ�ാസ�ത�് െവ�വിളി ഉയർ��. �ടാെത ചിലയാ�കെള ദിവസേവതന/കരാർ വ�വ�യിൽ വർഷ�ളായി �ടരാൻ
അ�വദി��ത് �ാപിത താൽപര��ൾ വളർ��തി�ം സ�ജനപ�പാത�ി�ം വഴി െവ��.

         നിലവി�� നിയമ��ം സർ�ാർ ഉ�ര�ക�ം പാലി�െ�ടാൻ സർ�കലാശാല ബാ���മാെണ�ിരിെ�
ആയത് ലംഘി�് ദിവസേവതന/കരാർ നിയമന�ൾ �ട�� നടപടി ബ�െ�� അധികാരിക�െട ��യിൽെ����.

3-4   സർ�കലാശാല െെവ� ചാൻസലർ�് പുതിയ കാർ
വാ�ിയ�- സർ�ാർ സാധൂകരണം ലഭി�ി�ില�.

വൗ�ർ നം. 798/7.7.2017 13,88,974

വൗ�ർ നം. 860/13.7.2017 1,16,426

വൗ�ർ നം. 474/27.7.2017 21,000

ആെക ₹15,26,400

േമൽ�കാരം ₹15,26,400/- െചലവഴി�് ��രിെല േജാൺസ് േഹാ� ഓേ�ാെമാെെബൽസ് െെ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിൽ നി�ം
േഹാ� സി�ി ZXMT Diesel കാർ ബ�.െെവസ് ചാൻസല�െട ഉപേയാഗ�ിനായി വാ�ിയി��്. സർ�ാർ ഉ�രവ്
(െെക)നം.72/2013/GAD/14.03.2013 �കാരം 10 ല��ി� �കളിൽ വില വ�� വാഹന�ൾ വാ��തിന് കാബിന�ിെ� �ൻ�ർ അ�മതി
ആവശ�മാണ്. എ�ാൽ 12.04.2017െല 38-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 4-ാം ന�ർ തീ�മാന �കാരം 13.81 ല�ം �പ�് വാഹനം
വാ��തി�ം േശഷം സർ�ാരിൽ നി�ം സാ�കരണം വാ�ാ�മാണ് സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ത്. സർ�ാരിൽ നി�ം സർ�കലാശാല
സാ�കരണം േതടിെയ�ി�ം (രജി�ാ�െട 02.02.2018 െല 6438/ പർേ�സ്/ െക.�.എ�്.എസ്/2017 ന�ർ ക�് ) ആയത് നാളി�വെര
ലഭി�ി�ി�.

ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം അ�ിമ തീർ�് കൽ�ി�െകാ�� മ�പടി ലഭ�മാ���വെര െചല� �ക ₹15,26,400 തട��ിൽ
െവ��.

3-5   സർ�കലാശാല വാഹന�ള�െട പരിപാലനം-േലാ� ബു�്
എഴുതി സൂ�ി�ു�തിെലയും മ�� അപാകതകള�ം
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 3/17-18 dt 06.07.18

                                 21/17-18 dt 08.11.18

    സർ�ാർ ഉ�രവ് (എം.എസ് ) നം. 113/2003/ഫിൻ തീ�തി 24.02.2003, സർ�ലർ നം.41/2008/ധനം/തീയതി
02.08.2008 എ�ിവ �കാരം സർ�ാർ വാഹന��െട ��പേയാഗം തടയൽ സംബ�ി� നിർേ�ശ��െട
അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല വാഹന��മായി ബ�െ�� േലാഗ് ��കൾ ഉൾെ�െട�� േരഖകൾ
പരിേശാധി�േവളയിൽ താെഴ േചർ����കാരം െപാ�വായ അപാകതകൾ ��യിൽെ��.

1. ഇ�ന�മതാ െട�് യഥാസമയം നട�ിയി�ി�. ഇ�നം/ അ����ണി സംബ�ി� വിവര�ൾ േലാഗ് ��ിൽ    
യഥാസമയം േരഖെ���ിയി�ി�.

2. േലാഗ് ��ിൽ മാസാ�� സം�ി�ം േരഖെ����ി�.

    ഈ അപാകതകൾ പരിഹരി�ി��തായി ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽ�ക��ായി.മ�പടി
നൽകിയതി�േശഷ�� കാലയളവിൽ േമൽ�കാരം അപാകതകൾ പരിഹരി�ി��തായി പരിേശാധനയിൽ ക�.

    ഓഡി�് കാലയളവിൽ േലാഗ്��ം അതിേനാട് അ�ബ�മായ രജി��ക�ം എ�തി ��ി��തിൽ തിക�
അനാ�യാണ് പരിേശാധനയിൽ കാ�വാൻ സാധി�ത്. “ േലാഗ്��് എ�തി ��ി��തിൽ ൈ�വർമാർ�്



ഉ�ായി�� അ�ത�ം അവ��ത�ം നിമി�ം സംഭവി�േപായീ�� അപാകതകൾ ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ ൈകെകാ�ി��് ”എ� െപാ�വായ മ�പടിയാണ് ഇ�ാര��ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��ത്. 'ൈ�വർമാ�െട
വിശദീകരണം' വിവിധ മ�പടികളിൽ ഉൾെ���ിയി��ത് പരിേശാധനയിൽ ക�. ഓഡി�് എൻക�യറി�്
വിശ�സനീയ�ം ��ികര�മായ മ�പടി നൽ��തി� പകരം "ൈ�വർമാ�െട വിശദീകരണം" മ�പടിയായി
നൽകിയി��ത് ശരിയ�. സർ�കലാശാല രജി�ാർ�് േബാധ����ം വിശ�സനീയ�മായ കാര��ളാണ് ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടിയായി നൽേക�ിയി��ത്.

വിവിധ വാഹന��മായി ബ�െ��് േലാഗ് ��് എ�തി ��ി��തിെല അപാകതകൾ താെഴ നൽ��.

I) വാഹന രജി�ർ നം. KL-08/BA-7814 (ഇേ�ാവ കാർ) ൈമേലജ് - 9km/ ltr

എ) ജ�വരി 2018െല സം�ി�ം ത�ാറാ�ിയതിൽ ടാ�ിൽ ബാ�ി�� ഇ�നം 8.34Ltr ആണ്. ഈ ഇ�നം
ഉപേയാഗി�് 222 km വാഹനം ഓടിയതായി കാ���്. വിശദവിവരം താെഴ നൽ��.

24.01.2018 െല closing km reading = 126738 km

24.01.2018 െല ഇ�നബാ�ി =8.34Ltr

അ��തായി ടാ�ിൽ ഇ�നം നിറ�(8.2.2018െല) മീ�ർ റീഡിം�് =126960 km

8.34Ltr ഇ�നം ഉപേയാഗി�് വാഹനം ഓടിയതായി കാണി�ീ�� �രം =222 km (126960-126738) Certified mileage
�കാരം 222 km�രം വാഹനം ഓടാനായി ആവശ��ളള ഇ�നം = 24.67Ltr (222/9 )

8.34Ltr ഇ�നം ഉപേയാഗി�് 222km �രം വാഹനം ഓടിയതായി കാണി�ിരി��.

ബി) നവംബർ, ഡിസംബർ 2017 മാസ�ളിെല ഒ�മി�� സം�ി�ം ത�ാറാ�ിയതിൽ ഇ�ന ബാലൻസ് 10.17Ltr
എ�ാണ് നൽകിയിരി��ത്. ഈ ഇ�നം ഉപേയാഗി�് 272km �രം വാഹനം ഓടിയിരി��. വിശദ വിവരം താെഴ
നൽ��.

29.12.2017 െല closing km reading = 125814 km

29.12.2017 െല ഇ�ന ബാ�ി =10.17 Ltr

അ��തായി ടാ�ിൽ ഇ�നം നിറ� റീഡിം�് =126086km(6.1.18 ൽ)

10.17 Ltr ഇ�നം ഉപേയാഗി�് വാഹനം ഓടിയതായി കാണി�ീ�� �രം = 272km ( 126086 – 125814)

Certified mileage �കാരം 272 km �രം വാഹനം ഓ�വാൻ ആവശ�മായ ഇ�നം =30.22Ltr

10.17Ltr ഇ�നം ഉപേയാഗി�് 272km �രം വാഹനം ഓടിയതായി കാണി�ിരി��.

II) വാഹന രജി�ർ നം. KL-08/AS-5221 (ഒപ് � കാർ) ൈമേലജ് -10km with

AC/12km withoutAC

         01.07.2017 �തൽ 17.08.2017 വെര�� സം�ി�ം േരഖെ���ിയതിൽ 135.55 Ltr. ഡീസൽ വാഹന�ിൽ
നിറ�ി�െ��ി�ം 100.948 Ltr ഡീസൽ നിറ�തിെ� വിവര�െള (ബിൽ)േലാഗ് ��ി�ം ഫ�വൽ രജി�റി�ം
കാ���. ഇ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് 6.7.2017െല 34.58 Ltrഡീസലിെ� ബിൽ ര�് തവണ
��ിയ��ലം സംഭവി� പിഴവാണിെത� മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയി��ത്. എ�ാൽ ഇ�െന ര�തവണ
ബിൽ ��ിയത് ഒഴിവാ�ി സം�ി�ം ത�ാറാ�േ�ാൾ ഇ�ന ബാലൻസ് "െനഗ�ീവ് " ആയി വരിക�ം പി�ീ��
മാസ�ളിെല സം�ി��ളി�ം ഈ െനഗ�ീവ് ഇ�നബാലൻസ് �ടർ�വരിക�ം െച���്.
മാസാ��സം�ി��ിൽ "െനഗ�ീവ് ഇ�ന ബാലൻസ് " വ���മായി ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�്
(എൻക�യറി നം. 21/8.11.18) “പലേ�ാ�ം വാഹനം എ.സി. �വർ�ി�ി�ാെതയാണ് േപാകാ��ത്, ആയതിനാൽ
ഇ�ന�മത ��തൽ ലഭി�ാ���്. എ�ാൽ ഇ�നസം�ി�ം ത�ാറാ��ത് PWD െമ�ാനി�ൽ സബ്
ഡിവിഷനിൽ നി�ം ലഭി� ഇ�ന�മതാ സർ�ിഫി��് അടി�ാനമാ�ിയാണ് , ഇ��ലമാണ് മാസാ��
സം�ി��ിൽ െനഗ�ീവ് ബാലൻസ് സംഭവി�ാനിടയായത് " എ� വിശദീകരണമാണ് സർ�കലാശാല
നൽകിയത്.വാഹന�ിെ� ഇ�ന�മത with AC/ without AC എ�ി�െന�േത�കം �േത�കം െമ�ാനി�ൽ
എ�ിനീയർ PWDവ��് നൽ���്. ഈ സാഹചര��ിൽ േലാഗ്��് എ�തിത�ാറാ�േ�ാൾAC ഉപേയാഗി�്/



AC�െട ഉപേയാഗമി�ാെത (with AC/ without AC) എ�ി�െന�� യാ��് �േത�കം േരഖെ���ി മാസാ��
സം�ി�ം ത�ാറാേ����ായി��.

III) വാഹനരജി�ർ നം. KL-08/BG-4952(ഇേ�ാവ കാർ) ൈമേലജ് - 9 km/ltr

എ) ഏ�ിൽ 2017െല മാസാ�� സം�ി��ിൽ ഇ�ന നീ�ിയിരി�് 51.59 Ltr (433.59-382) എ�തിന് പകരം 41.59
Ltr എ�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. 10 Ltr ഡീസലിെ� �റവ് കാ���്. ഇതാണ് �ടർ�� മാസ�ളിൽ
സം�ി�ം ത�ാറാ��തിന് �ൻബാ�ി ആയി േരഖെ���ിയിരി��ത്.ഇതി� നൽകിയ എൻക�യറി�് "
േലാഗ്��് എ�തിയേ�ാൾ ഉ�ായ പിഴ�ം, തി��ി എ�തിയേ�ാൾ സംഭവി� വ��ത�റ�മാണ് ഇതി� കാരണം"
എ� 'അവ��'മായ വിശദീകരണമാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയി��ത്.

ബി) േമൽ �കാരം വാഹന�ിെ� ഇ�ന�മത 9 Km/Lആണ്. എ�ാൽ 2017 �ൺ, �ൈല മാസം സം�ി�ം
െത�ായി േരഖെ���ി 61.2 Ltr (71-9.8) ഡീസൽ അധികം ഉപേയാഗി�ി��തായി കാ��. വിശദവിവര�ൾ താെഴ
േചർ��.

Starting Km reading as on 1.6.17 = 58653 Km

Closing Km reading as on 31.7.17 = 66364 Km

Total running Km from 1.6.17 to 31.7.17 = 7711 Km

Diesel drawing in two months from 2.6.17 to 31.7.17 = 860.07 Ltr

Old Diesel balance = 67.7 Ltr

1.6.17�തൽ 31.7.17 വെര ആെക ലഭ�മായ ഡീസൽ = 927.77 Ltr

ഡീസൽ ഉപേഭാഗം/
നീ�ിയിരി�് ഇേ�ാൾ
േലാഗ്��ിൽ
െത�ായി
േരഖെ���ിയി��ത്

ൈമേലജ് 9km/l
�കാരം
േലാഗ്��ിൽ
േരഖെ��േ��
ശരിയായ
ഡീസൽ
ഉപേഭാഗം/
നീ�ിയിരി�്

1.6.17�തൽ
31.7.17
വെര��
ഡീസൽ
ഉപേഭാഗം

7711/? = 917.97 Ltr
7711/9 =

856.77 Ltr

31.7.17െല
ഡീസൽ
നീ�ിയിരി�്.

(ആെക
ലഭ�മായ
ഡീസൽ
-1.6.17 �തൽ
31.7.17
വെര��
ഡീസൽ
ഉപേഭാഗം)

9.8 Ltr

(927.77-917.97)

71 Ltr

(927.77-856.77)

    31.7.17 ന് 71 Ltr ഡീസൽ ബാ�ി��ാേവ���േ�ാൾ 9.8 Ltr മാ�ം ഇ�നം ബാ�ി��തായി കാണി�ിരി��.
ഇതിന് " വാഹന�ിെ� േഹാസ് �ി�ി��ായ െചറിയ തകരാർ�ലം ഇ�നേചാർ� ഉ�ായതിനാലാണ് ഇ�ന�മത



�റയാൻ കാരണമായെത�ം ആയത് പരിഹരി�് േലാഗ്��ിൽ േരഖെ���ിയി�െ���� " മ�പടിയാണ്
സർ�കലാശാല നൽകിയത്. േഹാസ് �ി�ിെ� തകരാർ സംബ�ി� വിവരം യഥാവിധി എ�തിേചർ�ി��ത്
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ർ സാ��െ���ിയി�ി�. ഇ�നേചാർ� പരിഹരി�തിെ� െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ��തിന് "വാഹന�ിെ� ഡീസൽ ൈപ�ിെ� �ി�് െപാ�ിേ�ായത് �ലം ഇ�നേചാർ�
ഉ�ാെയ�ം ��ത തകരാർ2017 �ൈല മാസം അവസാനേ�ാെടയാണ് ��യിൽ െപ�ത് എ�മാണ് വാഹന�ിെ�
  ൈ�വർ അറിയി�ിരി��ത്. ഒ� േലാ�ൽ വർ�്േഷാ�ിൽ �.12.50(പ��് �പ അ�ത് ൈപസ മാ�ം) െചലവിൽ
��ത �ി�് മാ�ി തകരാർ പരിഹരി�ക�ം, ��ത �ക സ��ം ക�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ക�മാ��ായത് എ�്
ൈ�വർ േബാധി�ി�ീ��് , ആയതിനാൽ ��ത �വർ�ി�െട ബി�് വാ�ക��ായി� എ�ം ൈ�വർ
വിശദീകരണം നൽകിയി��് " എ�ാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയീ��ത്.ര�മാസ�ാലം
ഇ�നേചാർ�േയാെട വാഹനം ഉപേയാഗി�െവ�ത് അവിശ�സനീയമായിരി��. "മ�പടി� േവ�ി�� മ�പടി"
എ�തിൽ കവി�� �ധാന�ം ഇതിന് ഓഡി�് നൽ��ി�.

IV) വാഹന രജി�ർ നം. KL-08/BM-368(െഡലിവറി വാൻ) - ൈമേലജ് 8.5

Km/ltr

എ) വാഹന�ിെ� സർ�ിൈഫഡ് ൈമേലജ് 8.5Km/Ltr average ആണ്. (ൈമേലജ് സർ�ിഫി��് നം. 275/17-18 തീയതി
4.8.2017). എ�ാൽ നാളി�വെര വാഹന�ിെ� ൈമേലജ് 8 km/ltr എ� േരഖെ���ിയാണ് സം�ി�ം ത�ാറാ�ി
വ��ത്. വിശദ വിവരം താെഴ നൽ��.

Starting Km reading (1.9.17) = 11516km

Closing Km reading (30.6.18) = 23594km

Total running Km from 1.9.17 to 30.6.18 = 12078km

Diesel drawing from 1.9.17 to 30.6.18 = 1500.5 ltr

Old Diesel balance = 25.69ltr

ആെക ലഭ�മായ ഡീസൽ(1.9.17 �തൽ 30.6.18 വെര) = 1526.19 ltr(1500.5ltr+25.69ltr)

സാ��െ���ിയ ൈമേലജ് സർ�ിഫി��് �കാരം (8km/ltr) 1.9.17 �തൽ 30.6.18 വെര അ�വദനീയമായ ഇ�ന
ഉപേഭാഗം = 1420.94 ltr (12078 / 8.5)

30.6.18 ന് യഥാർ��ിൽ ഉ�ാേക� ഇ�ന നീ�ിയിരി�് =105.25ltr (1526.19 – 1420.92)

    എ�ാൽ േലാഗ്��ിൽ 30.6.18 െല ഇ�ന നീ�ിയിരി�ായി േരഖെ���ിയിരി��ത് 15.75 ltr ഡീസൽ ആണ്.
ഇ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ എൻക�യറി�് " േകരള�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളിേല�് ഉ�രകടലാ�കൾ
എ�ി��തി�ം തിരി�െകാ�വ��തി�മാണ് വാഹനം �ധാനമാ�ം ഉപേയാഗി��ത് എ�ം, കാലിയായ
വാഹന�ിൽ ൈമേലജ് െട�് നട�ിയി��തിനാൽ ഭാരം നിറ�് മലേയാര�േദശ�ളിെല േകാേള�കളിേല�്
ഉ�ര�ടലാ�കൾ വിതരണം നട�ാൻ േവ�ിേപാ�� യാ�കളിൽ സർ�ിൈഫഡ് ൈമേലജ് ലഭി��ിെ��്
വാഹന�ിെ� ൈ�വർ വിശദീകരണം നൽകിയി��് " എ��ളള മ�പടിയാണ് സർ�കലാശാല നൽകിയത് ഒ�
ഭാരവാഹനം എ�ളള പരിഗണനയിൽ �മത�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���ിയി�ളള ഇ�നസർ�ിഫി��്
(8.5km/ltr)എ�ാ സാഹചര��െള�ം പരിഗണി�െകാ�് ത�ാറാ�ിയി��താണ്. �ടാെത ൈമേലജിൽ കാര�മായ
വ�തിയാനം ഉെ��ിൽ റീ- െട�് നട�ാൻ വ�വ����മാണ്.(“ if any marked variation in fuel consumption is noted
the vehicle may be got retested within one month”) ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത�ം
ഇ�ന�മത സാ��െ���� നിലവി�� സംവിധാനെ� തെ� േചാദ�ം െച�� വിധ�ിൽ അംഗീ�ത ൈമേലജ്
8.5km/ltr എ�തി� പകരം 8km/ltr ആയി േലാഗ്��് എ�തി ത�ാറാ�ി അധിക ഇ�ന ഉപേഭാഗം കാണി�ി��
ഇന�ിൽ 30.06.2018വെര ₹ 6223 ന�ം സംഭവി�ി��്. (89.5ltr (105.25-15.75)*₹ 69.53(31.01.2019 െല ഡീസൽ വില))

     വാഹന��െട േലാഗ്��കൾ എ�തി ��ി��തിൽ ജാ�ത �ലർേ���ം ആയതിന��ണമായ നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-6   അഫിലിേയ�� േകാേളജുകൾ�ും സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�ും മുൻകൂർ അനുവദി�� �കമീകരി�ു�തിൽ



ഗുരുതരമായ വ�വ�ാ ലംഘനം
     േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം I, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ തീയതി �തൽ
��മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സ.ഉ.(അ)419/2011/ധനം �കാരം �ൻ�ർ െെക��ി ��്
മാസ�ിനകം െെഫനൽ ബിൽ സമർ�ി�ണം. �ൻ�ർ �ക �ർ�മായി വിനിേയാഗി �ാതിരി�ക�ം എ�ാൽ
�മീകരണ ബിൽ യഥാസമയം സമർ�ി�ക�ം െച�� സംഗതികളിൽ െചലവഴി�ാൻ േശഷി�� �ക�് 18%
നിര�ിൽ പലിശ ഈടാ�ണം. നി�ിത സമയപരിധി�കം �മീകരണ ബിൽ സമർ�ി�ിെ��ിൽ ��വൻ �ൻ�ർ
�ക�ം അടിയ�ിരമായി തിരി� ഈടാ�ണം. ഇ�െന തിരി�് ഈടാ�േ�ാൾ �ക പിൻവലി� തീയതി �തൽ
തിരി�പിടി�� തീയതി വെര 18% നിര�ിൽ പലിശ ഈടാ�ണം. ആവശ��ിലധികം �ക �ൻ�റായി
പിൻവലി���ം െചലവഴി�ാൻ േശഷി�� �ക തിരി�ട�ാെത െെകവശം വ���ം അ�ിമ ബിൽ
സമർ�ി��തിന് കാലതാമസം വ����ം ��തരമായ �മേ��കളാണ്.

എ�ാൽ �ൻ�ർ അ�വദി��തി�ം ആയത് �മീകരി��തി�ം േമൽപറ�� വ�വ�കൾ പാലി�െ���െവ�്
സർ�കലാശാല ഉറ�വ���ി�.

i) പരീ�ാ െചല�കൾ�ായി വിവിധ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ�് അ�വദി�തിൽ 2012-13 സാ��ിക വർഷം
�ത�� പല �ൻ��ക�ം �മീകരി�െ��ി�ി�.ആയതിെ� സം�ി�ം �വെട േചർ��. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം
…….. ആയി േചർ��.

�മ

നം.
സ് �ീം

2012-

13

2013-

14

2014-

15
2015-16 2016-17 2017-18 ആെക

1 െമ ഡി�ൽ 24400 22800 33260 257900 113600 82850 534810

2 ന�ിംഗ് - 19500 - - 15500 16000 51000

3 ഫാർമസി - - - - - - -

4 പാരെമഡി�ൽ - 12000 - 3000 - 15000 30000

5 ആ�ർേവദ - - - - - - -

6   െഡ�ൽ 22500 7000 - 3500 74650 123850 231500

7 േഹാമിേയാ - - - - - - -

8 സി� - - - - - - -

9 �നാനി - - - - - - -

ആെക 46900 61300 33260 264400 203750 237700 847310

(ii) വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി റിസർ�്, �ഡ�്സ് അഫേയർസ് ഡീൻമാർ�് 2017-18 വർഷം അ�വദി� �ൻ��കളിൽ
പല�ം മാസ�ൾ കഴി�ി�ം �മീകരി�ി�ി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ

നം

ന�ിയ

�ക

ന�ിയ
തീയതി

ഉേ�ശ�ം ഡീൻ

1 45000 17.1.2018
Advance for permissive sanction and
approval of Budget

റിസർ�്

2 400000 23.1.2018
Advance for Research Methodology
Programme on Medical Research for PG
students

റിസർ�്

3 500000 10.7.2017
Advance for the conduct of University Zonal
Arts Fest 2017

�ഡ�്സ്
അേഫ�്

4 250000 28.7.2017 Advance for MEDEX 2017
�ഡ�്സ്
അേഫ�്

5 80000 25.1.2018
Advance for University Students Union
Election 2017-18

�ഡ�്സ്
അേഫ�്



ആെക 1275000

(iii) നൽകിയ �ൻ��കളിൽ തെ� ചിലത് �മീകരി�ി��ത് നിർ�ി� സമയപരിധി��ില�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ

നം

ന�ിയ

�ക

ന�ിയ

തീയതി

�മീകരി �

തീയതി
ഉേ�ശ�ം, ആർ�് ന�ി, െചലവ്

1 32000 24.10.2017 16.7.2018

Works in connection with the inauguration of
school of Reaserch in Ayurveda,

Akhil.A.U, Asst:Engineer , 30970 �പ

2 15000 20.10.2017 22.6.2018

Conduct of Research Methodology training
programme for PG students

Dr.Remadevi,Project Officer,13028 �പ

3 100000 13.7.2017 29.6.2018
Workshop on new horizon in clinical
simulation, Dean(academic). 96015 �പ

(iv) �ൻ�റായി അ�വദി� �ക�െട പ�തി േപാ�ം െചലവഴി��ി�. േശഷി�� �ക മാസ�ൾ�് േശഷം
തിരി�ട�� സ�ർഭ����്. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ

നം

ന�ിയ

തീയതി
�ക െചലവ്

�മീകരി�
തീയതി

ഉേ�ശ�ം, ആർ�് ന�ി

1 18.9.2017 50000 1260 19.1.2018

One day workshop for PG thesis guides
on Research Methodology at Malabar
Cancer Centre ,Thalassery,

Dean, Research

2 7.11.2017 50000 19244 2.5.2018

Technical Committee meeting for
Gerontological studies,

Dean, research

3 7.11.2017 50000 10920 2.5.2018

Technical committee meeting for School
of Health Policy and Planning Studies,

Dean, research

(v) 2017-18 വർഷെ� വാർഷികകണ�ിൽ 31.3.2018െല ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ �മീകരി�ാൻ േശഷി��തായി
കാണി�ി�� �ൻ�ർ �ക�ം സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം �ൻ��ക�െട വിശദാംശ�ളായി ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ
പ�ികയിെല ആെക �ക�ം ത�ിൽ െപാ��മി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ

നം.
ഇനം

31.03.2018െല

ബാലൻസ് ഷീ�്
�കാരം �മീകരി
�ാ�� �ക

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ �ിയ
കണ�കൾ �കാരം

31.03.2018ന്
�മീകരി�ാ��തായി
കാണി�ി�� �ക

വ�ത�ാസം

1

റിസർ�്
വിഭാഗം
ഡീനിന്
നൽകിയത്

11,47,527 8,88,289 (+)2,59,238

2 �ഡ�്സ്
അഫേയ�്

36,52,236 35,62,736 (+)89,500



ഡീനി�
നൽകിയത്

3
മ�്
ജീവന�ാർ�്
നൽകിയത്

3,03,880 3,29,359 (-)25,479

�ൻ�ർ അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം നിലവി�� നിയമ��ം സർ�ാർ നിർേ�ശ��ം സർ�കലാശാല
പാലി��ി�െയ�� വിവര�ം ഈ വിഷയ�ിൽ വാർഷിക കണ�കളിെല അപാകതക�ം േമൽ�റ��
വിശദാംശ�ൾ സഹിതം പരിഹാര നടപടികൾ�ായി അധികാരിക�െട ��യിൽെ����. �ൻ�ർ �കകൾ
നിയമാ�സ ൃത മാർ��ളി�െട തിരി�പിടി��തി�ളള നടപടികൾ സർ�കലാശാല അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�്
വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-7   െമഡി�ൽ എ�സിബിഷൻ-MEDEX 2017
ഫയൽ ന�ർ - 9830/Dean SA/KUHS/2017

വൗ�ർ ന�ർ - P969/28.07.2017, 2,50,000

             േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ഡ�്സ് �ണിയെ� േന�ത��ിൽ ആല�ഴ TDെമഡി�ൽ
േകാേളജിൽ വ�് െമഡി�ൽ എ�ിബിഷൻ -MEDEX 2017 സംഘടി�ി�ി��. ഇതിേല�ായി സർ�കലാശാല 28.07.2017
െല 77/2017/Dean SA ഉ�രവ് �കാരം �ഡൻസ് അഫേയർസ് ഡീൻ �ഖാ�ിരം �ഡ�്സ് �ണിയൻ െചയൻമാന്
2,50,000�പ �ൻ�ർ ന�ിയി��്. എ�ാൽ എ�ിബിഷൻ നട�ി�മായി ബ�െ�� െചലവിനായി ന�ിയ �ക നാളി�
വെര �മീകരി�ി�ി�. പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �ഡ�്സ് �ണിയ� ലഭ�മായ േ�ാൺസർഷി�് �കകൾ, േഗ�്
പാ�് കള�ൻ എ�ിവ�ം ��ത പരിപാടി�െട െചല�ക�െട വൗ��ക�ം, ബി�ക�ം സർ�കലാശാലയിൽ
പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി� എ�ാണ് ഇ� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ന�ിയി��ത്.
െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ി �ൻ��കൾ �മീകരി��തിന് സർ�കലാശാല പല തവണ ക�് ന�ിയി�െ��ി�ം
�ഡ�്സ് �ണിയെ� ഭാഗ� നി�ം �തികരണം ഉ�ായി�ി�.

(ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 7/17-18,01.09.2018)

         േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, വാല�ം I, ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയ തീ�തി �തൽ
��മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. 04.10.2011െല സ.ഉ.(അ)419/2011/ധനം �കാരം �മീകരണ ബി�കൾ,
�ൻ�ർ െെക��ി ��മാസ�ി��ിൽ സമർ�ി�ാ� പ�ം �ൻ�ർ �ക�് പിൻവലി� തീയതി �തൽ 18% പലിശ
കണ�ാ�ി ഒ��വണയായി തിരിെക ഈടാേ��താെണ�് വ�വ���്. ഈ നിർേ�ശം സർ�കലാശാല
പാലി�ി�ി�.

         �ഡ�്സ് �ണിയൻ �വർ�ന�ൾ�ായി അ�വദി�� �ൻ��കൾ പരിപാടി �ർ�ീകരി�് 1
മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്, ആദ� �ൻ�ർ �മീകരി�ാെത ര�ാമത് �ൻ�ർ അ�വദി�ാൻ പാടി� എ�ീ
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി� മാർ� നിർേ�ശ�ൾ ഇവിെട �ൻ�ർ അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം
പാലി�െ��തായി കാ��ി�. 2017-18 െല െമഡി�ൽ എ�്ബിഷനായി 28.07.2017ന് അ�വദി� �ൻ�ർ �ക 2,50,000
�പ �മീകരി��തി� �ൻ�തെ� �ഡ�്സ് �ണിയന് 25.01.2018 ന് 80,000 �പ �ൻ�ർ അ�വദി�ി��്.
�ഡ�്സ് �ണിയൻ വഴി പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�േ�ാൾ സർ�കലാശാല അംഗീകരി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�െകാ�് �ൻ��കൾ അ�വദി��തി�ം �മീകരി��തി�ം സർ�കലാശാല നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-8   എ�.ഐ.ടി യിൽ നി�് ഫർണീ�ർ വാ�ൽ- അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. 6212 പർേ�സ് 2015

വൗ.നം./തീ�തി ബി.പി.662 തീ�തി 21.06.2017 ₹53,16,630/-

വൗ.നം./തീ�തി ബി.പി.1836 തീ�തി 16.11.2017 ₹26,47,960/-

െച�് നം./തീ�തി 327714 തീ�തി 21.06.2017 ₹53,16,630/-

െച�് നം./തീ�തി 347721 തീ�തി 16.11.2017 ₹26,47,960/-



ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 4 തീ�തി 07.07.2018

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 26 തീ�തി 24.11.2018

         �ല�നിർണയ േക�ം, ആ�ാന മ�ിരം എ�ിവിട�ളിേല�് ആവശ�മായ ഫർണീ�ർ വാ��തിന് 27.06.2015ന്
ഫയൽ നടപടികൾ ആരംഭി�െവ�ി�ം നടപടി�മ�ൾ തീർ�ി��ത് ര�് വർഷ�ിലധികം കാലതാമസ�ി�േശഷം
14.11.2017നാണ്.

         2013െല േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ ഖ�ിക 9.60 �കാരം ഏെതാ� വാ�ൽ നടപടികളി�ം ആയ�മായി
ബ�െ��വർ ത�ിൽ കരാറിേലർെ�േട�ത് അത�ാവശ�മാണ്. സർ�കലാശാല നൽകിയ സെെ� ഓർഡറിൽ �മ
നംപർ 3 �കാരം വ�വ� ഉ�ായി��െവ�ി�ം എഫ്.ഐ.ടി.കരാർ വ�ി�ി�ാ�ത് പരിേശാധനയിൽ ക�.
കരാറിേലർെ�ടാതി��തിെ� കാര��ിൽ എൻക�യറി നൽ�ക��ായി. സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര�� വാ�ൽ
നടപടിയായതിനാ�ം െപാ�േമഖല �ാപനമായ�െകാ�മാണ് എഫ്.എെ◌.ടി.�് കരാർ സമർ�ി�� കാര��ിൽ
ഇളവ് നൽകിയത് എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മായത്. കരാർ സമർ�ി�� വ�വ�യിൽ നി�ം െപാ�േമഖല
�ാപന�െള ഒഴിവാ�ിയി�ി�. സർ�കലാശാല�െട ഉ�മ താൽപര��ൾ സംര�ി��തിന്
കരാറിേലർെ�േട�ിയി��ത് അത�ാവശ�മായി��. ഫർണി�ർ വാ��മായി ബ�െ��് വ��മായ വ�വ�കൾ
ഉൾെ���ി കരാറിേലർെ�ടാതി��� �ലം നി�ിത സമയ�ി��ിൽ ഫർണി�ർ ലഭ�മാകാെത വരിക�ം േലാഡിങ്/
അൺേലാഡി�് ചാർ�സ്, �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് എ�ീയിന�ളിൽ എഫ്.എെ◌.ടി.�് അധികം �ക
നൽകാനിടവരിക���ായി . വിശദ വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.

     1. സെെ� ഓർഡർ �കാരം ര�മാസ�ിനകം ഫർണി�ർ സെെ� െചേ����ായി��െവ�ി�ം സെെ� ഓർഡർ
െെക��ി ഒ�ര വർഷ�ിലധികം സമയെമ��് താെഴ േചർ�ിരി��� �കാരം തവണകളായാണ് എഫ്.എെ◌.ടി
ഫർണി�ർ സെെ� െച�ി��ത്.

�മ

നം.
ഇ��് ന�ർ/തീ�തി

സെെ� െച� ഫർണി�റിെ�

വില

1
234 എ 16-17 തീ�തി
23.09.2016

₹53,16,630/-

2 245/ 16-17 തീ�തി14.08.2017 ₹9,20,072/-

3 246/16-17 തീ�തി 14.08.2017 ₹4,80,450/-

4 247/16-17 തീ�തി 14.08.2017 ₹3,80,626/-

5 248/16-17 തീ�തി 11.09.2017 ₹1,15,622/-

6 249/16-17 തീ�തി 11.09.2017 ₹3,85,577/-

7 250/16-17 തീ�തി 11.09.2017 ₹3,65,613/-

2. FIT/MKT/03/15-16/1605 തീ�തി 11.01.2016 �കാരം എഫ്.എെ◌.ടി.നൽകിയ െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായ്സിെ�
അടി�ാന�ിൽ േലാഡി�് ചാർ�് ₹1150/- ഉൾെ���ി ₹78,91,294/-�ല�ം വ�� ഫർണി�ർ വാ��തിന്
�.ഒ.6212 പർേ�സ് 2015/െക.�.എ�്.എസ്. തീയതി 22.01.2016 �കാരം സെെ� ഓർഡർ നൽകി. ഈ സാഹചര��ിൽ
േലാഡി�് ചാർ�ായി അധിക നിര�ിൽ ₹1350/-�ം �ാൻേ�ാർ�ി�് ചാർ�് ആയി ₹47/-കി.മീ.
അ�വദി��തി�ം �തിയ സെെ� ഓർഡർ നൽ��തി�ം 10.02.2016െല FIT/MKT/03/15-16/1837 ന�ർ ക�്
�കാരം എഫ്.എെ◌.ടി. ആവശ�െ��ക��ായി. പി�ീട് �ാൻേ�ാർ�ി�് ചാർ�് ₹1215/- അധിക നിര�ിൽ
േലാ ഡി�് ചാർ�് എ�ിവ അ�വദി�് 28.04.2016ൽ 6212/പർേ�സ് 2015 െക.�.എ�്.എസ്.�കാരം സർ�കലാശാല
���ിയ സെെ� ഓർഡർ നൽകിയി��്. ഇ�കാരം സെെ� ഓർഡർ ���ാനിട വ� സംഗതിയിൽ സർ�കലാശാല
��ികരമായ മ�പടി നൽകിയി�ി�. ആദ�ം നൽകിയ സെെ� ഓർഡറിെ� അടി�ാന�ിൽ
കരാറിേലർെ��ി��െവ�ിൽ േമൽ�കാരം അധികരി� െചല�കൾ ഒഴിവാ�ാമായി��.

3. സർ�കലാശാല ആദ�ം നൽകിയ സെെ� ഓർഡറിൽ '' rate inclusive of freight charges and unloading charges'' എ�്
�മ ന�ർ 2 �കാരം വ�വ���ായി��. സെെ� ഓർഡർ ���ിയേ�ാൾ ഈ വ�വ� ഒഴിവാ�ിയതായി
പരിേശാധനയിൽ ക�. ഇൻഡൻഡ് നം,234എ തീയതി 23.09.2016 ആയി ആദ�െ� േലാഡ് ഫർണി�ർ സർ�കലാശാല
ആ�ാനെ��ിയേ�ാൾ അൺേലാഡി�് ചാർ�ിന�ിൽ അവ��ത��തിനാൽ ഫർണി�ർ ഇറ��തിന്
കാലതാമസ��ായി. ��് �ചി�ി�� �കാരം എഫ്.എെ◌.ടി.വഹിേ�� അൺേലാഡി�് ചാർ�് സർ�കലാശാല



നൽ��തിന് പി�ീട് 07.01.2017ൽ േചർ� 36-ാമത് ഗേവണി�് കൗൺസിൽ അജ� 4 ആയി തീ�മാന��ാ�ക�ം
ഈയിന�ിൽ ₹46,500/-െചലവഴി�ക���ായി.

4. 01.07.2017 �തൽ VAT � പകരം GST നിലവിൽ വ�. എ�ാൽ GST �ാബല��ി�� കാലയളവിൽ ഫർണി�ർ
വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് വിവിധ ഇൻേവായ്�കളിൽ വാ�് ഈടാ�ിയി��തായി പരിേശാധനയിൽ ക�. വിശദ
വിവര�ൾ താെഴ േചർ��

Sl.No.
Invoice No.
Date/Amount

Excise
Duty

Education
Cess

H.Edu.Cess KVAT TOTAL

1
245/14.08.2017

₹ 7,18,515/-
86,222 1724 862 1,08,989 ₹197797

2
246/14.08.2017

₹ 3,73,790/-
44,855 897 449 56,699 ₹102900

3
247/14.08.2017

₹ 2,95,515/-
35,462 709 355 44,825 ₹81351

4
248/11.09.2017

₹87,715/-
10,526 211 105 13,305 ₹24147

5
249/11.09.2017

₹99,397/-
35,928 719 359 45,414 ₹82420

6
250/11.09.2017

₹ 2,83,743/-
34,049 681 340 43,040 ₹78110

ആെക ₹566725

         ഫർണി�ർ യഥാസമയം ലഭി�ാെത വ�ത്, GST �ാബല��ി�� കാലയളവിൽ VAT ഈടാ�ിെകാ��
ഇൻേവായ്സ് ലഭ�മാ�ിയിരി��ത് കരാറി�ാ� സാഹചര��ി�ം സെെ� ഓർഡറിെല വ�വ�കൾ� വി��മാ�ം
�ാൻേ�ാർ�ി�് ചാർ�്, അധികനിര�ിൽ േലാഡി�് ചാർ�് എ�ിവ സർ�കലാശാല നൽകാനിടവ�ത് �ട�ിയവ
വിശദീകരിേ��താണ്.

3-9   ബാർേകാ ഡ� ഉ�രപു�തക�ള�െട അ�ടിയും
വിതരണവും- അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. 4627/പർേ�സ്/െക.�.എ�്.എസ്/2016

                 പരീ�ാ കൺേ�ാളർ 06.04.2016ന് 52 േപജ്, 32 േപജ്, 12 േപജ് ഉ�ര��ക�ൾ യഥാ�മം 7 ല�ം, 4
ല�ം, 6 ല�ം എ�ം അ�ടി� ലഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ പർേ�സ് വിഭാഗേ�ാട്
ആവശ�െ��ക��ായി. ആയത�സരി�് പർേ�സ് ക�ി�ി തീ�മാനെ��ടർ�് 1,48,00,000/-�പ അട�ൽ �ക�്
വാ�ൽ നട��തിന് 2/6/2016െല 286/2016/KUHS/Purchase �കാരം ഭരണാ�മതി നൽകി സർ�കലാശാല
ഉ�രവായി��്. 02.06.2016ന് െട�ർ �ണി�ത�സരി�് 4 �ാപന�ൾ െട�ർ സമർ�ി�തിൽ ഏ��ം �റ�
നിര�് േരഖെ���ിയ M/S �ണിേവ�ൽ �ി�ിംഗ് സി�ം, �രംപ�ി, �� ജി�, െെഹ�ാബാദ് എ� �ാപന�ിെ�
െട�ർ അംഗീകരി�ക�ം 30.08.2016െല 469/പർേ�സ്/KUHS/2016 �കാരം 1,28,08,000/-�പ�െട വാ�ൽ അ�മതി
നൽ�ക�ം െച�ി��്. 4627/Purchase/KUHS/2016/30.08.2016ഉ�രവ് �കാരം �ാപന�ിന് സെെ� ഓർഡർ
നൽ�ക�ം 05.09.2016ന് �ാപന�മായി സർ�കലാശാല കരാറിേലർെ��ക�ം െച�ി��്. 31.12.2016 �തൽ 31.05.2017
വെര�� കാലയളവിൽ �ാപനം ഉ�ര��ക�ൾ വിതരണം െച�തായി കാ��.

ഉ�ര��ക�ൾ വാ��തിന് താെഴ പറ�ം �കാരം �ക സർ�കലാശാല െചലവഴി�ി��്.

വൗ�ർ നം./തീ�തി �ക

03280/20.01.2017 56,35,500



03486/10.02.2017 21,91,440

1061/14.08.2017 49,81,060

1,28,08,000

         �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭി� 1,09,373/-�പ വില വ�� ഉ�ര��ക�ൾ�് േക�പാ�കൾ സംഭവി�തായി
പരീ�ാ വിഭാഗം റിേ�ാർ�് െച�തിെന �ടർ�് �ാപനം നൽകിയ നിരത�വ��ിൽ നി�ം 1,09,373/-�പ
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് ക�െക�വാൻ 1191/2018/Admn/KUHS/ 27.11.2018 �കാരം സർ�കലാശാല ഉ�രവായി��്.

േമൽ�റ�� വാ�ൽ ��ിയയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. സ.ഉ.(െെക)13/2015/എെ◌.ടി.ഡി/തീയതി 12.05.2015 �കാരം 5 ല�ം �പ�് �കളിൽ വില�� സാധന��െട
സമാഹരണ�ിന് ഇ.െട�ർ (ഇ.െ�ാക�ർെമ�് ) നടപടികൾ പാലിേ��താണ്. എ�ാൽ ��ത വാ�ലിന് ഇ.െട�ർ
നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�.

2. 2013െല േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ, ഖ�ിക 8.2 �കാരം 1 ല�ം �പേയാ അതിൽ അധികേമാ വ��
െട��കൾ�് അട�ൽ �ക�െട 1% നിരത�വ�മായി െട�റർ സമർ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല െട�ർ
േനാ�ീസിൽ െട�റർ ക�ാ�് െച�� �ക�െട 1% ആണ് നിരത�വ�മായി ആവശ�െ��ി��ത്. ��ത െട�റിൽ അട�ൽ
�ക 1,48,00,000/- �പ ആയിരിെ� നിരത�വ�മായി 1,48,000/-�പയാണ് െട�റർ സമർ�ിേ��ത്. ഇവിെട
വിജയിയായ (വിതരണ കരാർ ലഭി�) M/S.�ണിേവ�ൽ �ി�ിംഗ് സി�ം, െെഹ�ാബാദ് 1,30,000/-�പ�ം മെ�ാ�
െട�ററായ M/S.െെഹെടക് �ി�് സി�ം ലിമി�ഡ്, െചെെ� 1,42,020 �പ�ം മാ�മാണ് നിരത�വ�മായി
സമർ�ി�ി��ത്.

3. �ാപന�മാ�� കരാറിെ� ഭാഗമായ സെെ� ഓർഡർ �കാരം (4627/Pur/KUHS/2016/30.08.2016) 52 േപജ്
ഉ�ര��ക�ൾ 3.5 ല��ം, 32 േപജ് ഉ�ര ��ക�ൾ 2 ല��ം 12 േപജ് ഉ�ര��ക�ൾ ��വനാ�ം(6 ല�ം)
സെെ� ഓർഡർ തീയതി �തൽ 25 ദിവസ�ിനക�ം േശഷി�� 50% ഉ�ര��ക�ൾ (52 േപജ്-3.5 ല�ം, 32
േപജ്- 2ല�ം) സെെ� ഓർഡർ തീയതി �തൽ 60 ദിവസ�ിനക�ം വിതരണം െചേ��താണ്. നിർ�ി�
സമയപരിധി��ിൽ �ാപനം ഉ�ര��ക�ൾ വിതരണം െച�ാ� പ�ം െെവകി വിതരണം െച� സാധന��െട
വിതരണ വില�െട 0.5% അെ��ിൽ 1% ഓേരാ ആ��ം എ� നിര�ിൽ യഥാർ� വിതരണ തീയതി വെര കണ�ാ�ി
പരമാവധി കരാർ �ക�െട 10% വെര ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജായി കരാർ �കയിൽ നി�ം �റ�െച��താണ് എ�്
കരാറിൽ 6(b) �കാരം വ�വ� െച�ി��്. (ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജ് എ� ശതമാനെമ�് �ത�മായി കരാറിൽ
േരഖെ���ാ�ത് സർ�കലാശാല�െട ഭാഗെ� വീ�യാണ് ). എ�ാൽ കരാർ �ാപനം ഉ�ര��ക�ൾ വിതരണം
െച��തിന് 97 �തൽ 211 വെര ദിവസ�ൾ കാലതാമസം വ��ിയി��്. കരാർ വ�വ� 5 �കാരം സമയനി�
പാലി�കെയ�ത് കരാറിെ� കാതലാണ്. ആയതിനാൽ താെഴ�റ�ം �കാരം ലിക�ിേഡ�ഡ് ഡാേമജസ്
ഈടാേ��തായി��.

�മ
നം.

ഇനം
അളവ്
(എ�ം)

വില
(�പ)

വിതരണം
െച�
തീയതി

വിതരണം
െചേ��
തീ�തി

കാലതാമസം
ദിവസം/
ആ�

ലിക�ിേഡ

�ഡ്
ഡാേമജസ് 1%
നിര�ിൽ

(4x1%x7)        

1 2 3 4 5 6 7 8

1
52
േപജ്

3,50,000 41,44,000 31.12.16 25.9.16 97/13 ആ� 5,38,720

2
32
േപജ്

2,00,000 15,88,000 31.12.16 25.9.16 97/13 ആ� 2,06,440

3
12
േപജ്

4,00,000 8,96,000 31.12.16 25.9.16 97/13 ആ� 1,16,480

4
32
േപജ്

1,51,000 11,98,940 12.01.17 31.10.16 72/10 ആ� 1,19,894

5 12 2,00,000 4,48,000 31.05.17 31.10.16 277/39 ആ� 1,74,720



േപജ്

6
32
േപജ്

49,000 3,89,060 31.05.17 31.10.16 211/30 ആ� 1,16,718

7
52
േപജ്

3,50,000 41,44,000 31.05.17 31.10.16 211/30ആ� 12,43,200

ആെക 25,16,172

കരാർ �ക 1,28,08,000/-�പയായതിനാൽ പരമാവധി �റവ് െച�ാ�� �ക 10% നിര�ിൽ 12,80,800/-�പയാണ്.
ആയത് സർ�കലാശാല �റവ് െച�ി�ി�.

4. സർ�കലാശാല േ�ാറിൽ ഉ�ര��ക�ൾ ��ി�െവ��തിന് �ലമി�ാ�തിനാൽ �ടർ�� വിതരണം
െെവകി�ി�ാൻ േ�ാറിെ� �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സെെ�ർ�് വാ�ാൽ നിർേ�ശം െകാ��തായി േനാ�് ഫയൽ
ഖ�ിക 211ൽ േരഖെ���ിയി��്. ഇ�ാരണ�ാലാണ് വിതരണം െെവകി�ി�െത�് കരാർ �ാപനം KUHS/UPS/3/
തീയതി.28.06.2017 ക�് �കാരം സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി��്. സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ഔേദ�ാഗികമായി
ക�് നൽകിയതായി കാ��ി�. സൗകര�മായി ��ി�െവ�ാൻ സാധി�ാ� സാധന�ൾ ഒ� നി�ിത എ�ം /
അളവ്, ഒ� നി�ിത സമയേ��് നി�ിത നിര�ിൽ ഘ�ം ഘ�മായി വിതരണം െച�ാനായി റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�ാണ്
ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ ഉ�ാേ��ിയി��ത്. ഇ�കാര�� ഒ� കരാറ� ഇവിെട സർ�കലാശാല ചമ�ി��ത്.

5. ഓേരാ പരീ� േക��ിേല�ം ആവശ�മായ ഉ�ര��ക�ൾ പരീ�േയാട�ബ�ി�് എ�ി� ന�ക�ം
പരീ�� േശഷം ബാ�ി�� ഉ�ര��ക�ൾ തിരിെക സർ�കലാശാലയിൽ എ�ി�ക�ം െച�� രീതി
സർ�കലാശാല സ�ീകരി��ി�. 2017 �ൺ മാസം വെര ഉ�ര��ക�ൾ പരീ�ാ േക��ളിേല�് തപാൽ/
െകാറിയർ �േഖന അയ�കേയാ �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�് േനരി�് ന�കേയാ െച�ി��. നിലവിൽ ഉ�ര��ക�ൾ
സർ�കലാശാല വാഹന�ിൽ വിവിധ േകാള�കളിൽ എ�ി��. അേത സമയം തെ� വിവിധ േകാള�കളിൽ
േ�ാ�� ഉ�ര��ക��െട എ�ം അറി��തി�� സംവിധാനം നിലവിൽ സർ�കലാശാലയിലി� എ�തിനാൽ
ഓേരാ വർഷേ��ം ആവശ�കതാ നിർ�യം നട�ി�� ഒ� വാ�ൽ രീതിയ� സർ�കലാശാല സ�ീകരി� വ��ത്
എ�് വ��മാ��.

     ജീവന�ാ�െട �റവ് ഉൾെ�െട�� കാര���ം പരിചയ സ��രായ ഉേദ�ാഗ��െട ��മായ അഭാവ�മാണ്
നടപടി �മ�ളിെല വീ��് കാരണമായത് എ�ാണ് സർ�കലാശാല വിശദീകരി��ത്. സം�ാന െസ��റിേയ�്,
വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ എ�ിവിട�ളിെല ഉയർ� ത�ികകളിൽ നി�ം അന�� േസവന�ി��വർ,
അ�ൗ��് ജനറൽ ഓഫീസ്, വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ എ�ിവിട�ളിെല ഉയർ� ത�ികകളിൽ നി�ം
വിരമി�വർ �ട�ിയ ഉേദ�ാഗ��ം അട��വരാണ് സർ�കലാശാല�െട ��ർൈവസറി ത�ികകളി��ത്
എ�തിനാൽ ഇ�ര�ി�� മ�പടി ന�ായീകരി�ാ��ത�. �ടാെത ' നടപടി�മ�ളിെല പിഴ� കാരണം
സർ�കലാശാല�് യാെതാ� ��േമാ ക�ന��േളാ ഉ�ായി�ി�ാെയ�ം ' സർ�കലാശാല�െട മ�പടിയിൽ പറ��.
പാലി�െ�േട� നിയമ വ�വ�കൾ ലംഘി�െ��േ�ാൾ ' ലംഘി�� െകാ�് നിലവിൽ ���േളാ ക�ന��േളാ
ഉ�ായി�ി� ' എ� ��ി�് നിര�ാ� മ�പടികൾ സർ�കലാശാല�് േയാജി�ത�.

     േമൽ പറ�� അപാകതകൾ അേന�ഷണ�ി�ം പരിഹാരനടപടികൾ�മായി സർ�കലാശാല�െട അധികാര
�ാന��െട ��യിൽെ����.

3-10   HVLS ഫാൻ SITC - അപാകതകൾ
ഫയൽ നം. 4028/വർ�്. േക.ആ.സ.2017

കരാർ നം.10/2017-18 തീ�തി 30.10.2017

കരാ�കാരൻ: Green Air Trading Enterprises (GATE) India Pvt.Ltd, Chennai

ഭരണാ�മതി : ജി.ഒ.(ആർ.ടി.)117/17 H&FWD Dated 17.01.2017 ₹6,01,933/-

സാേ�തികാ�മതി : 4028/Works/KUHS 2017 Dated 17.08.2017 �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ

അട�ൽ �ക : ₹9,60,000/-

PAC �ക ₹9,49,575/-



ആെക െചല��ക : ₹6,62,796/- (₹9,49,575െ� 70%)

അള���ക നം.: MB5/2017-18

വൗ�ർ നം. BP 554 തീ�തി 08.02.2016 ₹6,62,796 (പാർ�് ബിൽ)

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.34 തീ�തി 07.12.2018

വർ�് ഓർഡർ നം.4028/Works KUHS 2017 Dated 17.10.2017

സ�ിെമ�റി കരാർ തീ�തി 12.03.2018

�ർ�ീകരണ തീ�തി 20.03.2018

    '' the main building is covered with structural glazing on three sides and this has badly affected the air circulation in
the building. The existing ventilating provisions in the building is highly deficient and the staff are finding it extremely
miserable to stay inside especially during summer'' എ�് അഭി�ായെ��് ₹6.1 ല�ം െചല� െച�് െവ�ിേലഷൻ സി�ം
ഏർെ����തിന് 07.01.2017െല 36-ാമത് GC അജ� 25.3 �കാരം അംഗീകാരം നൽ�ക��ായി. അ�ിനിേ��ീവ്
േ�ാ�ിൽ 'exorbitant heat in the offices' എ�് 31.05.2017െല െട�ി�ൽ ക�ി�ിയിേല�് 7ാമത് അജ�യായി
കൺവീനർ �ടിയായ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ സമർ�ി�ി���ം പരിേശാധനയിൽ ക�. െവ�ിേലഷൻ സി�ം
െമ�െ����തിന് HVLS ഫാൻ �ാപി��മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. ആ�ാന മ�ിര�ിെല െവ�ിേലഷൻ സൗകര��ൾ വർധി�ി���മായി ബ�െ��് വിവിധ തരം ഫാ�ക�െട
നിർ�ാതാ�ളായ M/S. Almonard പഠനം നട�ിയതായി 13846/Works KUHS 2016 ന�ർ ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ
കാ�ക��ായി. െപഡ�ൽ ഫാൻ/എേ�ാ�് ഫാൻ നിർ�ാതാ�ളായ M/S. Almonard അ�ാെത ഏെത�ി�ം വിദ�
ഏജൻസിെയ െകാ�് െവ�ിേലഷ�മായി ബ�െ��് ആധികാരിക പഠനം നട�ാതിരി��തി�� കാരണം ഓഡി�്
എൻക�യറി �ലം ആരാ�ക���ായി. �തിഫലം നൽകാെത സാേ�തികാഭി�ായം േതടിയതാെണ�ം ഇവർ
നിർേ�ശി� തരം ഫാ�കൾ വാ�ക��ായി�ാെയ�ം സർ�കലാശാല െട�ി�ൽ ക�ി�ി�െട �പാർശയ�സരി�്
HVLS Fan �ാപി�കയാണ് െച�ത് എ� മ�പടിയാണ് നൽ�ക��ായത്. െക�ിട നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകെള
�ടർ�് െവ�ിേലഷൻ സൗകര��ൾ വർധി�ി�� കാര��ിൽ വിദ� ഏജൻസിെയെകാ�് പഠനം നട�ാതി��ത്
ശരിയ�.

2. Work Order 4028/Works 20 KUHS 2017 തീ�തി 17.10.2017 അ��ി�്-2, അന�ർ-2 െ�സിഫി�് ക�ീഷൻ 1.2.2
�കാരം '' the HVLS needs to test by third party as per ANSI/AMCA standard 230'' എ�് വ�വ� െച�ി��്. ഇതി�
വി��മായി സർ�കലാശാലയിൽ എ�ിനീയർ 'temperature test' നട�ി റിേ�ാർ�് നൽകിയതിെ�യടി�ാന�ിൽ
കരാ�കാരന് �ക നൽകിയി���ം പരിേശാധനയിൽ ക�. ഇേ�ാൾ �ാപി� HVLS ഫാൻ അേമരി�ൻ നിർ�ിത�ം
ഇറ�മതി െച��മാെണ�ം ഇ�രം ഫാ�ക�െട െ�സിഫിേ�ഷൻ നി�യി�� ഏജൻസികളാണ് ANSI/AMCA
എ�ിവെയ�ം standard 230 െട�് പരീ�ണശാലയിൽ നടേ���മാെണ�ം ഇേ�ാൾ ഇല�ി�ൽ എ�ിനീയർ
നട�ിയ താപനില പരിേശാധന ഈ �വ ൃ�ി�മായി ബ�െ��് അവശ�ം െചേ�� ഒ�ായി��ി�ാെയ��മായ
മ�പടിയാണ് ഇേ�ാൾ നൽകിയി��ത്. ഈ സാഹചര��ിൽ ANSI/AMCA standard 230'' പരിേശാധന
നടേ��താെണ�് work order-ൽ നി�ർഷി�വാനിടവ� സാഹചര�ം വിശദീകരിേ��താണ്.

             �ാൻേഡർഡ് 230 െട�് പരീ�ണ ശാലയിൽ നടേ��താെണ�െ��ിൽ ഇേ�ാൾ സെെ� െച�ി��
ഫാൻ ഇ�കാരം െട�ിന് വിജയകരമായി വിേധയമായി�െ���തി�� സാ��പ�ം പരിേശാധന�
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. സ�ാഭാവിക െവളി�ം, വാ� സ�ാരം എ�ിവ ഉപേയാഗെ����െവ�് ഉറ�വ��ിയാണ് ഓേരാ നിർമിതി�െട�ം
�ാൻ �ട�ി െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� ഓേരാ ഘ��ം നിർവഹിേ��ത്. കരാറിെ� തെ� ഭാഗമായ Notice Inquity
Tender 3.2.1 �കാരം'' consultant engaged for the technical cunsultancy shall produce design for a model green campus
with high performance buildings and services insuring least carbon foot print. Design shall aim at optimizing the use of
land water and energy minimizing pollution during implementation and while inservice as little disturbance as possible to
ecological parametres and solar passive architecture എ�് വ�വ����മാണ്. അ�ിനിേ��ീവ് െക�ിട�ിെല
അസഹനീയമായ �ട്, ഏ��ം ���ിയ ആവശ�കതകൾ�് േപാ�ം �� നൽകാെതയാണ് െക�ിട�ിെ�
�പക�ന�ം നിർമാണ�ം നട�ി��ത് എ�് വ��മാ��. ഈ സാഹചര��ിൽ െക�ിട�ിെ� �ാൻ, എ�ിേമ�്
എ�ിവ ത�ാറാ�ി നിർ�ാണ ���ി�െട േമൽേനാ� �മതലകൾ വഹി�് �തിഫലം െെക��ിയ�മായ M/S.Indigo
Arkitekts െനതിെര യാെതാ� നടപടിക�ം നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�ി�.



4. (ആർ.ടി.)117/2017 എ�് & എഫ്.ഡ��.ഡി. തീ�തി 17.01.2017 സർ�ാർ ഉ�രവ�സരി�് വിവിധ ���ികൾ�്
താെഴ േചർ��� �കാരം ഭരണാ�മതി നൽ�ക��ായി.

െസന�് ഹാൾ നിർ�ാണം ₹ 3,41,00,000

െമ�യ്ൻ േ�ാർ ₹45,91,017

െവ�ിേലഷൻ സി�ം ₹6,01,933

മ��വ ₹1,07,050

₹3,94,00,000

         ��് �ചി�ി�� �കാരം െവ�ിേലഷൻ സി�ം ���ി�് ₹6,01,933/- െചലവഴി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി��ത്. ഈ ���ി�െട PAC �കയായ ₹ 9,49,575/- �െട 70% അതായത് ₹6,62,796/- ഓഡി�് കാലയളവിൽ
ഫ�് & പാർ�് ബിൽ ആയി െചലവഴി�ക��ായി. ഭരണാ�മതി ലഭി�തിേന�ാൾ ��തൽ �ക െചലവഴി�ത്
വിശദീകരിേ��താണ്.

     HVLS ഫാൻ �ാപി���മായി ബ�െ��് ആധികാരികമായ പഠനം നട�ി�ി�ാ�തിനാ�ം അ�ിനിേ��ീവ്
െക�ിട�ിെല താപനില േമൽ�കാരം ���ി �ലം ഗണ�മായി �റ� െച�െവ�് ആധികാരികമായി
വ��മ�ാ�തിനാ�ം �കളിൽ �ചി�ി� മ� കാരണ�ളാ�ം ഓഡി�് കാലയളവിൽ ₹6,62,796/- െചലവ് െച�ത്
തട�െ����.

3-11   M/S.Indigo Arkitekts- െട�നി�ൽ കൺസൾ�ൻസി സർ�ീ�-
അപാകതകൾ
ഫയൽ ന�ർ 4643/PW 2010 KUHS

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 38 തീയതി 12.12.2018

ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 39 തീയതി 12.12.2018

     08.02.2011െല കരാർ, 14.01.2011െല�ം 08.06.2011െല�ം 4643/PW 2010 െക.�.എ�്.എസ്. വർ�് ഓർഡ�കൾ
എ�ിവ� വിേധയമായി ഏൽ�ി� െട�ി�ൽ കൺസൾ�ൻസി �വ ൃ�ിയിൽ 60% മാ�മാണ് M/s.ഇൻഡിേഗാ
ആർ�ിെട�്സ് നിർ�ഹി�ക��ായെത�ം ഈ സാഹചര��ിൽ കരാർ �കയായ 25 ല�ം �പ�െട 60% 15 ല�ം
�പ മാ�മാണ് കരാ�കാരന് നൽകിയെത�ം ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ക�. കരാർ �കാരം ��വൻ േജാലിക�ം
െച�ി�ി�ാ� സാഹചര��ി�ം കരാർ �ക ��വ�ം നൽ��തിന് M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�്സ് 18.10.2017ൽ
േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി��തായി പരിേശാധനയിൽ ക�. ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ
താെഴ േചർ��.

1. M/s.ഇൻഡിേഗാ ത�ാറാ�ിയ ഭരണ മ�ിര�ിെ� അപാകത�� �ാൻ നിമി�ം വാ�സ�ാരം �റവായതിനാൽ
േവനൽ�ാല�് താപനില വർധി�് സർ�കലാശാല ഭരണ മ�ിര�ിൽ അ�ഖകരമായ അവ� സംജാതമാ��
സാഹചര���്. ''The main building is covered with structural glazing on three sides and this has badly affected the air
circulation in the building. The existing ventilating provisions in the building is highly deficient and the staff are finding it
extremely miserable to stay inside specially during summer'' എ�് 07.01.2017െല 36-ാമത് GC അജ� 25.3 ആയി
അഭി�ായെ��ി��്. ആ�ാന മ�ിര�ിൽ 'exhorbitant heat in the offices' എ�് െട�ി�ൽ ക�ി�ി കൺവീനർ
�ടിയായ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ അഭി�ായെ��ി���ം പരിേശാധനയിൽ ക�. കരാറിെ� തെ� ഭാഗമായ Notice
Inviting Tender 3.2.1- ' Consultant engaged for the technical consultancy shall produce design for a model green campus
with high performance building and services ensuring least carbon foot print. Design shall aim at optimizing the use of
land, water and energy minimizing pollution during implementation and while inservice as little disturbance as possible to
ecological parametres and solar passive architecture' എ�് വ�വ���താണ്. ' �ീൻ ബിൽഡിങ് ' ആശയ�ം/
സാേ�തിക വിദ��ം െക�ിട നിർ�ാണ�ിൽ ഉപേയാഗെ���ണെമ�് �േത�കം വ�വ���ായി��ി�ം ഒ�
സാധാരണ എ�ിനീയറിങ് വിദ�ാർ�ി േപാ�ം ഏെതാ� നിർമിതി�െട �ാനി�ം, സ�ാഭാവിക െവളി�ം,വാ�സ�ാരം
എ�ിവ ��ി�റ�വ��െമ�ിരിെ�യാണ് വൻ �തിഫലം െെക��ി �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയ േവളയിൽ
��മരമായ അനാ� M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�് കാണി�ി��ത്. ഭരണ മ�ിര�ിെല താപനില �റ��തിന് HVLS
ഫാൻ സൗകര�ം ഏർെ���ക��ായി. HVLS ഫാൻ ഉറ�ി��തി�� െ�യിം ത�ാറാ��തി�ൾെ�െട ആെക
₹10,93,870- (949575+144295) െചലവഴി�ക��ായി. �ാനിെല അപാകത നിമി�ം ആവശ��ിന് െവ�ിേലഷൻ



സൗകര��ളി�ാെത വർ�ി�ാനിടയായ താപനില �റ� െച��തിന് HVLS ഫാൻ �ാപി�യിന�ിൽ ₹10,93,870
െചല�െച�ാനിടവ�ത് കരാ�കാരൻ, സർ�കലാശാല�് വ��ിെവ� ന�മാണ്.

2. നി�ിത തീയതിയായ 16.08.2011ന് �ർ�ിയാേ����ായി��െവ�ി�ം M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�് കരാർ
�കാരം ��വൻ േജാലിക�ം �ർ�ീകരി�ക��ായി�. വിവിധ േജാലികൾ ഭാഗികമായി നിർവഹി�െവ�് േരഖെ���ി
U.O.4643/PW/2010 KUHS തീയതി.23.3.2012 �കാരം 2.5 ല�ം �പ അവസാനമായി കരാ�കാരന് നൽകിയി��ത്
പരിേശാധനയിൽ ക�. ��വൻ േജാലിക�ം െച�ാ� സാഹചര��ിൽ കരാറിെ� തെ� ഭാഗമായ Notice Inviting
Tender ഖ�ിക 2.8.3 �കാരം കരാർ റ�് െച�് കരാ�കാരെനതിെര നിയമപരമായ�ൾെ�െട�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�കേയാ ഉ�ായി�. ഈ സാഹചര��ിലാണ് ആെക കരാർ �കയായ 25 ല�ം �പയിൽ ഭാഗികമായി
�വ ൃ�ികൾ െച� വകയിൽ കരാ�കാരന് നാളി�വെര നൽകിയ ₹15ല�ം �പ �റവ് െച�് ലഭി�വാൻ
അർഹതയി�ാ� ബാ�ി �ക നൽ�വാനാവശ�െ��് ഓഡി�് കാലയളവിൽ മാ�ം 18.10.2017, 16.11.2017, 04.12.2017
എ�ി�െന വിവിധ തീ�തികളിൽ M/s.ഇൻഡിേഗാ സർ�കലാശാല�് കെ��തി കാ��ത്. കരാർ റ�്
െച�ാതി��തി�ം, കരാ�കാരെനതിെര നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ാതി��തി�ം വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3. കരാ�കാരൻ െച� തീർ� േജാലികെളാ�ം തെ� സർ�കലാശാല േരഖാ�ലം വിലയി��ിയി�ി�ാ�തായി
പരിേശാധനയിൽ ക�. താെഴ േചർ��� �കാരം േജാലികളാണ് കരാ�കാരൻ നിർ�ഹി�ി��െത�് ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടി നൽ�ക��ായി. (എ) �ണിേവ�ി�ി കാ�സ് മാ�ർ �ാൻ (ബി) മ�് പരിേശാധന (സി) ഭരണ
മ�ിര�ിെ� detailed drawing , structural design, cost estimate, bill of quantity (ഡി) ഗ�് ഹൗസ്, �ാഫ് ക�ാർേ��്, േഗ�്
ഹൗസ്, വാ�േവഷൻ െസ�ർ എ�ിവ�െട ആർ�ിെടക്�റൽ േ�ായിങ്, േകാ�് എ�ിേമ�് (ഇ) ഭരണമ�ിര നിർ�ാണ
േവളയിൽ site visit നട�ക�ം ഇ�മായി ബ�െ�� അവേലാകന േയാഗ�ളിൽ പെ���ക�ം െച�.

             ഭരണമ�ിര നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് കരാ�കാരെന ഏൽ�ി�ി�� 'green building concept'
യാഥാർ��മായി�ാെയ� മാ�മ� 'സ�ാഭാവിക െവളി�ം, വാ�സ�ാരം ഉറ�വ��ൽ' എ� സിവിൽ
എ�ിനീയറി�ിെ� ബാലപാഠ�ി�േപാ�ം കരാ�കാരൻ �ാധാന�ം നൽ�ക��ായി�.

a) Acoustics b)Water conservation & management including rain water harvesting pond (c) landscaping (d)electrical &
mechanical engineering (e) Information Technology & Connection System (f) Green building concepts & techniques (g)
fire safety & Protection Engineering എ�ി�െന വളെര �ാധാന��� �മതലകൾ കരാ�കാരൻ നിറേവ�ിയി�ി�.
െസന�്ഹാൾ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് അക�ാ�ി�് ഉൾെ�െട�� സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന് മാ�ം 2017-
18 കാലയളവിൽ സർ�കലാശാല ₹3,26,91,108/- െചലവഴി�ക��ായി.ഈ സാഹചര��ി�ം 60% ���ികൾ
�ർ�ിയാ�ിയതായി അവകാശെ��് 15 ല�ം �പ കരാ�കാരന് നൽകിയ കാര��ിൽ വിശദീകരണം
നൽേക�താണ്.

4. 4643/PW 2010/KUHS തീയതി 14.01.2011 വർ�് ഓർഡർ �കാരം കരാർ �കയിന�ിൽ ₹15 ല�ം എ�്
സ�തി�റ�ി�് താെഴ േചർ��� �കാരം ���ികൾ M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�്സിെന ഏൽ�ി�ക��ായി.

(a) Land Scaping (b) Arkitekter, Interior Design Acoustics (c) Civil & strutual engineering (d) water conservation & waste
management (e) Electrical & mechanical Engineering (f) Information Technology, Intelligent building Technology &
Communication system (g) Green Building concepts & techniques (h) Fire Safety & Protection Engineering

    4643/PW 2010 KUHAS dated 08.06.2011 �കാരം കരാർസംഖ� ₹25 ല�ം ആയി വർധി�ി�് താെഴ േചർ���
�കാരം അധിക േജാലികൾ �ടി എൽ�ി�ക��ായി.

    Preparation of tender documents, tender scrutiny and evaluation, recommendation & participation in discussion if any
required with tender for construction tender Statutory Officer മാ�െട മീ�ിംഗിൽ '' It is understood that the consultant is
depending on outside experts for strutural design, electrical, fire fighting arrangements, IT and intelligent building
technology as they do not have experts in these fields on hand' എ�് 30.05.2011ൽ അഭി�ായെ��കാ��. ഈ
സാഹചര��ിലാണ് കരാ�കാരെന േമൽ�കാരം അധിക ���ികൾ ഏൽ�ി�വാനിടയായ�ം വർ�് ഓർഡർ
���വാനിടയായി���ം. 16.08.2011 ന് �ർ�ിയാേ����ായി��െവ�ി�ം M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�്
കരാർ�കാരം ��വൻ േജാലിക�ം നിർ�ഹി�ക��ായി�െയ�മാ�മ� ₹15 ല�ം �തിഫലമായി സ�ീകരി�വാൻ
ത�ാറായി ഏർെ�� ആദ�കരാറിെല ��വൻ േജാലികൾ േപാ�ം െച� തീർ�ക��ായി�.

5. 4643/PW 2010 KUHS തീയതി 08.06.2011 �കാരം ��തൽ േജാലികൾ കരാ�കാരെന ഏൽ�ി�ക�ം PAC �ക ₹25
ല�ം ആയി വർധി�ക�ം െച�െവ�ി�ം ഇത�സരി�് സ�ിെമ�റി കരാറിേലർെ��കേയാ നാളി�വെര ക�തൽ
നിേ�പമായി നൽകിയ ₹76500- �റെമ ₹48500 �ടി കരാ�കാരനിൽ നി�് ഈടാ�ിയി�ി�ാ��ം ക�. ഇേ�ാൾ



റീഫ�ബിൾ െഡേ�ാസി�് എ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� ക�തൽ നിേ�പം സർ�കലാശാല
അ�ൗ�ിൽ �തൽ�േ��താണ്.

     M/s.ഇൻഡിേഗാ ആർ�ിെട�് എ� �ാപന�ിന് ''െട�ി�ൽ കൺസൾ�ൻസി സർ�ീസ് '' ഏൽ�ി��മായി
ബ�െ�� അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-12   ഭൂമി െപാ�ും വില�െ�ടു�ൽ- അവാർഡുതുക അധികരി�
നിര�ിൽ നൽേക�ി വ�തും/ മ�� അപാകതകള�ം
ഫയൽ നം. (1)7627/2013 അ�ിൻഎ.KUHS

(2) 4826/17 ലീഗൽ KUHS

(3) 401/Admin 2010 KUHS Vol. I & II

ബി.പി.2624/27.3.18 ₹5,80,616/-

ബി.പി.2625/27.3.18 ₹43,49,506/-

ബി.പി.2626/27.3.18 ₹10,74,595/-

ബി.പി.2627/27.3.18 ₹10,74,595/-

ബി.പി.2628/27.3.18 ₹10,74,595/-

ബി.പി.2629/27.3.18 ₹12,63,060/-

ബി.പി.2630/27.3.18 ₹ 8,80,376/-

ബി.പി.2631/27.3.18 ₹11,44,151/-
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ  48/21.01.2019

     CWRDM, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിെ� പഠന�ിന് വിേധയമായി ര�ാമെതാ� മഴെവ� സംഭരണി �ടി
നിർ�ി��തിന് 7 വ��ിക�െട അധീനതയി��ായി���ം 4/22, 5/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 എ�ി�െന
സർെ� ന�രി���മായ 0.7067 െഹ�ർ നിലം േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�് േവ�ി 24.02.2012ന്
േനാ�ിെെഫ െച�് 11.02.2013ന് റവന� അധി�തർ െപാ�ം വിലെ���ക��ായി. ��ർ LA െ�ഷൽ തഹസീൽദാ�െട
31.01.2013െല 1/13, 2/13 ന�ർ അവാർ �കൾ �കാരം ഒ� ആറിന് ₹37,650/- അ�വദി�ക��ായി. ഈ �ക
അപര�ാ�െമ�് േരഖെ���ി 'underprotest' ലാണ് 6��ടമകൾ അവാർഡ് �ക െെക��ിയത്. ഒ� ��ടമ ഇതിനകം
മരണെ��ി��. �ടർ�് ��ടമകൾ LAR 35/13, 36/13, 37/13, 38/13, 39/13, 40/13 എ�ി�െന ��ർ സബ്
േകാടതിയിൽ LAR ഫയൽ െച�തിെന�ടർ�് െപാ�ംവില�ക ആറിന് ₹1,81,097/- എ� നിര�ിൽ േകാടതി വർധന
നൽ�ക��ായി. LAR 40/13 േ�ൽ IA ഉ�ായി��തിനാൽ ഇ�ാര��ിെലാഴിെക േകാടതി വിധി നട�ാ�ി
കി��തിന് LAR35/13/EP280/17, LAR36/13/EP279/17, LAR37/13/EP278/17, LAR38/13/EP269/13, LAR39/13/EP277/17,
എ�ി�െന ��ടമകൾ എ�ിക�ഷൻ െപ�ിഷൻ ഫയൽ െച�ക�ം ഇതിനിടയിൽ േകാടതി�െവളിയിൽ വാദി വിഭാഗം
അഭിഭാഷക�ം KUHS � േവ�ി �ാ�ിങ് കൗൺസ�ം ഒ�തീർ�ിെല�ിയതിെന�ടർ�് 11.2.2013 �തൽ
10.02.2014വെര 9%, 11.02.2014 �തൽ അവാർഡ് സംഖ�� �കളിൽ അധികമായി അ�വദി� �ക നൽ��� വെര 15%
എ�ി�െന േകാടതി പലിശയിന�ിൽ അ�വദി��രവായതിൽ 11.02.2014 �തൽ 15% എ�ത് 3% ആയി �റ�
െച��തിന് ��ടമകൾ ത�ാറായി. വിവിധ LAR കളിൻേമൽ േകാടതി അ�വദി��രവായ �കയിൻേമൽ ഒ�തീർ�ായ
�കയാണ് ഓഡി�് കാലയളവിൽ നൽകിയി��ത്. ഇ�ാര��ി�� അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

(1) വിവിധ LAR േക�കളിൽ 27.01.2016��ായ വിധിന�ായം േപജ് നം.4ൽ 1ഉം 3 ഉം എതിർക�ികൾ മാ�ം ആേ�പം
െച�ി��െവ�് േരഖെ���ി കാ��. 2-ാം എതിർ ക�ിയായ േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല ആേ�പം
ഫയൽ െച�ി�ി�ാെയ�് വ��മാ��. വിവിധ LAR േക�ക�മായി ബ�െ��് േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല
�തിനിധീകരി�വാൻ 02.12.2013െല 449/2/2013 അ�ിൻ & ജന. െക.�.എ�്.എസ്. ഉ�ര� �കാരം
അഡ�.എ.സി.േമാഹന��ൻ, സരസ�തി, അ�േ�ാൾ എ� വ�ീലിെന ഏൽ�ി�ി��താ�ം ഇ�ാര��ിൽ
G.C.തീ�മാനം ഇ�ാ�താ�ം പരിേശാധനയിൽ ക�. LARേകസ് നട�ി�മായി ബ�െ��്
അഡ�.എ.സി.േമാഹന�ഷണൻ �തിഫലം െെകപ�ിയി�ി�ാെയ�് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽ�ക��ായി.



        �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് അവാർഡ് �ക നി�യി�തിെല അപാകതകൾ മാ�മാണ് സ�ാഭാവികമാ�ം LA
തഹസിൽദാർ ആേ�പ�ിൽ �തിേരാധി�ക. റിക�ിസിഷണിങ് അേതാറി�ി എ� നിലയിൽ �ക നൽേക�തിനാൽ
LAR മായി ബ�െ��് േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട ��വൻ താൽപര��െള�ം കണ�ിെല��്
സമ�മായ ഒ� ആേ�പം നൽകാൻ സാധി�ക േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല� മാ�മാണ്. “സർ�കലാശാല
��ത േകസിൽ േഫാർമൽ പാർ�ിയാണ്. േകസിൽ �ധാനമാ�ം ആേ�പം േബാധി�ിേ��ത് റവന� അധികാരികൾ
ആയതിനാൽ അവർ ഫയൽ െച�തിൽ ��തലായി ഏെത�ി�ം ആേ�പം ഫയൽ െച��തിന് അഭിഭാഷകൻ
ആവശ�െ��ി� “ എ� മ�പടിയാണ് ഇ�മായി ബ�െ�� ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല നൽകിയത്. േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല ആേ�പം ഫയൽ െച�ാതി��ത്, ��ടമകൾ�് വർധി� �ക േകാടതി
അ�വദി��തി� കാരണമായിെയ�് ഓഡി�ിൽ വിലയി���.

        LAR േക�ക�െട നട�ി�ിന് നിേയാഗി� അഡ�.A.C.േമാഹന��ൻ ഇ�മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല�്
യാെതാ� േസവന�ം നൽകിയി�ി�. സബ്േകാടതി വിധിന�ായം ലഭ�മാ��തി�ം ആയതിൻേമ�� നിയേമാപേദശം
നൽ��തി�ം എ�ിന് അഡ�േ��് ക�ീഷൻ LAR മായി ബ�െ��് �ലപരിേശാധന നട�ിയ േവളയിൽ ആയത്
സർ�കലാശാലെയ അറിയി��തി�േപാ�ം �േത�ക അഭിഭാഷകെ� േസവനം ഉപകാരെ��ി�ി�. ഇ�ാര��ിൽ
എ�ാം തെ� സർ�കലാശാല ജി�ാ കള�െറ �ം ജി�ാ ഗവ:�ീഡെറ�ം സമീപി�ി��തായാണ് ക�ത്.
അഡ�.A.C.േമാഹന��ൻ വ�ാല�് ഫയൽ െച�് നിശ�നായിരി�കയാ��ായെത�് വ��മാണ്. ഇത്
��ടമക�െട താൽപര�ം സംര�ി��തിന് കാരണമായി. ഇ�ാര��ിൽ അഭിഭാഷകെനതിെര യാെതാ� നടപടിക�ം
സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�ി�. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

         11.01.2007ൽ ��ർ സബ് രജി�ാർ ഓഫീസിൽ 174/1/07 നംപറിൽ തീറാധാരമാ�ിയ�ം െവ�ം 4.793െസ�്
വി�തിയി���ം നിലം നിക�ി ഡവല�് െച��മായ �മി�െട അടി�ാന�ിലാണ് േകാടതി ഇേ�ാൾ അധിക �ക
അ�വാദി�ാനിടവ�ി��ത്. ബി.ടി.ആർ.�കാരം ഇ�ാര��ി�� വ� നിലമാെണ�ി�ം ആയത് നിക�ി പറ�ായി
ഉപേയാഗി� വ���ം വാണിജ� �ാധാന�േമറിയ�ം �േത�ക ഗതാഗത സൗകര����മാണ്. തീറാധാര�ി�ം ഈ
വ� പറ�് എ�ാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ െപാ�ം വിലെ���175 െസ�് (0.7067 െഹ�ർ) �മി ഇേ�ാ�ം
നിലമായി �ടർ�വ���മാെണ� ��ർ െ�ഷൽ തഹസിൽദാർ എൽ.എ.ജനറൽ അവർക�െട ഇ.471/2008 തീയതി
09.07.2018 ഉ�രവിൽ േരഖെ���ി കാ��.

     ഇേ�ാൾ വർധി� നിര�ിൽ അവാർഡ് �ക േകാടതി അ�വദി��തി� കാരണമായ Ext.A1 �മിെയ�റി�് RW1
സത�വാങ്�ല�ിൽ കാര�മായി പരാമർശി�ി�ി�ാെയ�ം ��ടമക�െട LAR േ��്െമ�ിൽ Ext.A1 വ��മായി
പരാമർശി�ി�ം േകാടതി നിേയാഗി� അഡ�േ��് ക�ീഷൻ ഇ�ാര�ം പരാമർശി�ക��ായി�ാെയ�ം, �മി
െപാ�ംവിലെ���� േവളയിൽ Exbt.A1 �കാര�� �മി 'െറസിഡൻഷ�ൽ േ�ാ�ായി��െവ� െതളിവി�ാെയ�ം
േകാടതി നിരീ�ി�ക��ായി. ബ�െ�� േകാടതി നിരീ�ണ��െട �സ� ഭാഗ�ൾ താെഴ േചർ��.

1. RW1 has not mentioned much about Ext.A1 property in the chief affidavit (േകാടതി വിധി േപജ് നം.15)

2. It is important to note that this property was specifically mentioned in the statement of claimants, but during the time
of advocate commission's inspection that was not noticed.

3. There is nothing to indicate that at the time of acquisition of the land in this case, the property covered as per Exhibit
A1 was already made as residential plot.

         എതിർക�ിക�െട ഏ��ം �ധാനെ�� െതളിവായ Ext.A1 �കാര�� �മി, �മി െപാ�ംവിലെ���� സമയം,
നിക�ി െറസിഡൻഷ�ൽ േ�ാ�ാ�ി മാ�ിയ നിലയിലാെണ�് േകാടതി�െട ��യിൽെ���ിയി�ി�ാ�ത്
പരിേശാധനയിൽ ക�. �ടാെത �ലപരിേശാധന�ം മ�മായി േകാടതി നിേയാഗി� അഡ�േ��് ക�ീഷെ� സ�ർശന
സമയ�് KUHS െ� �തിനിധികൾ ഹാജരായി�ി�ാെയ�ാണ് ഫയൽ പരിേശാധനയി�ം ഇ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് നൽകിയ മ�പടി �കാര�ം വ��മാ��ത്. LAR മായി ബ�െ��് ഏ��ം �ാധാന��� ഒ�ാണ്
അഡ�േ��് ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്. ക�ീഷെ� സ�ർശന േവളയിൽ േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട ഭാഗം
വ��മാ�ാൻ സാധി�ി�ാെയ�ത് LAR മായി ബ�െ��് അവാർഡ് �ക വർധി� നിര�ിൽ േകാടതി
അ�വദി��തിന് കാരണമായി.

2. 2008െല ത�ീർ�ട നിയമ�കാരം നിലം മ�ാവശ��ൾ�പേയാഗി��തി� നിയ�ണ�� സാഹചര��ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ ഇള� ലഭി��തിന് 18.01.2012െല 461/അ�ിൻ/2011 KUHS �കാരം �ിൻസി�ൽ െസ��റി റവന�
വ��ിന് എ�തിയി��. ഇ�ാര��ിൽ �ഷി വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മാ�വാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി
അറിയി�തിെന�ടർ�് 14.06.2012െല 401/അ�ിൻ 2011 KUHS �കാരം �ഷിവ��് െസ��റി�്



കെ��തിയി��െവ�ി�ം 7 വർഷം പി�ി�ി�ം ഇ�ാര��ിൽ അ�മതി ലഭ�മായി�ി�. ഈ ആവശ��ിന് േകരള
ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല �ടർ�് ക�ിടപാ�കൾ നട�ിയി�ി�ാ�താ�ം ക�. ഈ സാഹചര��ിൽ
ഏെ��� �മി �ൻനി�യി� �കാരം മഴെവ� സംഭരണി നിർ�ാണ�ിന് ഉപ��മാ�ാൻ സാധി�േമാെയ�
കാര��ിൽ സംശയം നിലനിൽ��.

(3) ��വൻ �ക�ം െെക��ി '�ൾ സാ�ി�ാ�ൻ' േരഖെ���ി LAR36/13 EP279/2017 എ� വിധി നട�ഹർജി
തീർ�ാ�ിെ�ാ�� േകാടതി ഉ�രവ് LAR36/13 തീ�തി 10.08.2018 �കാരം ��ർ ജി�ാ കള�റിൽ നി�്
ലഭ�മായി��്. LAR35/13/EP280/17, LAR37/13/EP278/17, LAR38/13/EP269/13, LAR39/13/EP277/17 എ�ീ വിധി
നട�ഹർജികൾ തീർ�ാ�ിെ�ാ�� േകാടതി ഉ�രവ് ഇനി�ം ലഭി�ി�ി�.

േമൽ�കാരം അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം നൽേക��ം വിധി നട�� ഹർജികൾ തീർ�ാ�ിെ�ാ��
േകാടതി��ര�കൾ താമസംവിനാ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

ഭാഗം -4 
െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�്  �പത�വേലാകനവും

4-1    വാർഷിക കണ�് �പകാരമു� വര� െചല� വിശദാംശം
ഭാഗം വരവ് െചലവ്

1.തനത് ഫ�് 63,96,33,345 56,05,23,658

2.പ�തിയിതരം 0 0

3.പ�തി 0 8,92,81,549

4.ഇയർ മാർ�്ഡ്

ഫ�കൾ
0 0

5.ഋണശീർഷകം 2,50,99,315 10,12,68,273

6. മ��വ 22,040 25,000

ആെക 66,47,54,700 75,10,98,480

4-2    സാ��ിക നില
��ിരി�് 1778104612

വരവ് 664754700

ആെക 2442859312

െചലവ് 751098480

നീ�ിയിരി�് 1691760832

4-3   31.03.2018- െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ി�െറ വിശദാംശ�ൾ
�മ
നം

ബാ�് / �ഷറി അ�ൗ�് നം.
31.03.2018 െല
നീ�ിയിരി�്

1 �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് 14/2 (-)32,39,340

2
െ�ഷൽ �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�്
-പലിശ

14/164 59,86,545

3
എസ്.ബി.ഐ, ജനറൽ ഫ�്
(അ�ൗ�് നം.1)

31547327832 9,46,84,428

4
എസ്.ബി.ഐ,�ഡ�്സ്
രജിേ�ഷൻ ഫീസ് (അ�ൗ�്
നം.2)

31340212316 33,49,182



5
എസ്.ബി.ഐ, എ�ാമിേനഷൻ
ഫീസ് (അ�ൗ�് നം.3)

31768842875 96,97,159

6
എസ്.ബി.ഐ,ക�ാ�സ് േ�ാജ�്
(അ�ൗ�് നം.4)

31768843801 47,92,900

7
എസ്.ബി.ഐ, �ഡ�്സ്
െവൽഫയർ ഫ�്
(അ�ൗ�് നം.5)

31786542461 174

8
എസ്.ബി.ഐ, കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ് - അഡ�ാൻസ്
(അ�ൗ�് നം.6)

31845195431 91,950

9

എസ്.ബി.ഐ, എ�ാമിേനഷൻ
എ�്െപൻസസ്

(അ�ൗ�് നം.8)

32267343775 90,97,911

10
എസ്.ബി.ഐ. ഇ.െപെ��്
അ�ൗ�്

33607963005 21,83,573

11
സബ് �ഷറി, െമഡി�ൽ േകാേളജ്
(�ിര നിേ�പം)

------ 156,50,00,000

12
എസ്.ബി.ഐ, ജനറൽ ഫ�് –
പാർ�ിംഗ് അ�ൗ�് --------------- 100000

13 ക�ിരി�് പണം 16,350

ആെക 169,17,60,832

4-4   �ിരനിേ�പ�ൾ
വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 154,50,00,000

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 9,00,00,000

ആെക 163,50,00,000

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 7,00,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 156,50,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�ാപനം
�ിരനിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട
എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�
�ല�ം

സബ് �ഷറി, െമഡി�ൽ
േകാേളജ് ക�ാ�സ്, ��ർ

138 156,50,00,000

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

4-5   ഓഡി�് റി�വറി
ഈ ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� വരവിൽ 38,100�പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.

ഓ ഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഭാഗം/
ഖ�ിക

ഈടാ�ിയ
�ക

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

രസീത് നം./
തീയതി

2015-16 3-1 38,100 േ�ായി അഗ�ിൻ, 9564,



ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 11.10.2017

4-6   ഓഡി�് ചാർ�
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം ,വ��് 19(1), 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ, ച�ം

24 എ�ിവ �കാരം കണ�ാ�ിയ ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ േചർ��.

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ്

66,47,54,700

അ�ാഡമിക് വരവ് 195188479

പരീ� വരവ് 236178387

അഫിലിേയഷൻ വരവ് 76340000

പലിശ വരവ് 129802325

മ�് വര�കൾ 2124154

ഋണശീർഷക വര�കൾ 2509935

എൻേഡാവ്െമ�് 22040

(-)

ഋണശീർഷക വര�കൾ    
25099315

2,51,21,355

എൻേഡാവ്െമ�് 22040

2017-18വർഷേ��് ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ
പരിഗണി�� �ക

63,96,33,345

2017-18വർഷെ� ഓഡ ി�് ചാർജ് @1% 63,96,333

�ൻവർഷം അടവാ�ാൻ ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

2,71,48,780

2009-10 7,364

2010-11 8,04,883

2011-12 17,86,200

2012-13 25,70,202

2013-14 48,76,580

2014-15 48,75,295

2015-16 56,22,677

2016-17 66,05,579

ത�ാ�ിൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് 13,02,906

2009-10 �തൽ 2016-17 വെര അടവാ�ാൻ ബാ�ി
നിൽ�� ആെക ഓഡി�്ചാർജ്

2,58,45,874

31.03.2018ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 3,22,42,207

ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ� ശീർഷക�ിൽ
�ഷറിയിൽ അടവാേ���ം ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ്
ഭവൻ,തി�വന��രം - 695 033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���മാണ്.

4-7   ഓഡ ി�് �പത�വേലാകനം
(എ) സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 66,47,54,700



ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 75,10,98,480

വരവിന�ളി�� ന�ം 40,000

െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ�
�ക

ഇ�

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 21,89,196

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം , ഒ��ാനവേശഷി�� �ക,

നിരാകരി� /തടസെ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

2-3 ഇ� 40,000 ഇ� ഇ�

3-4 ഇ� ഇ� ഇ� 15,26,400

3-10 ഇ� ഇ� ഇ� 6,62,796

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

ന��ിെ� വിവരം

ഇ�

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

2-1

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

�ിരം േമൽവിലാസം.

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക

േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�
സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസംചാർജ്

െച�ാ��ത്
സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

2-2 40,000
േഡാ.എം.െക.മംഗളം

രജി�ാർ

രജി�ാർ

േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല
�ള���കാവ്,
ത ൃ�ർ

േഡാ.എം.െക.മംഗളം

തേ�രിൽ ഹൗസ്,

ഓ�ാൻ���്,

ൈവ�ിൻ

െകാ�ി

4-8   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�ു� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ��കൾ
ഓ ഡി�്
വർഷം

ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�് ന��ം
തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാനവേശഷി��
ഖ�ികക�െട എ�ം

റിമാർ�്



2009-
2010

നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).

ഇ1-169/2013/തീ.16.5.2014

17

2010-11
നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).
ജി1-113/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

17

2011-12

നം.എൽ.എഫ്(െക.�.എ�്.എസ് ).

ജി1-114/2015/
തീ.11.6.2015/16.7.2015

20

2012-13
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.എ.�.)
ജി.2-115/2016 തീയതി10.5.2016
/01.6.2016

26

2013-14
&2014-
15

നം.െക.എസ്.എ(എ�്.�.)
ജി.2-151/2017 തീയതി 05.06.2017
/09.06.2017

10

2015-16
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.�.)
ജി.2-189/2017 തീയതി
04.08.2017/17.08.2017

15

2016-17
െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി2-289
/2017 തി.01.11.2017/29.01.2018

10

            ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. 

േജായി�് ഡയറ�ർ

അനുബ�ം 4 �ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ



�മ

നം.

FD രസീത്
ന�ർ

�ിരനിേ�പ നം / തീ�തി �ക കാലാവധി

1 460011 7-Apr-2017 20000000 ഒ� വർഷം

2 460010 7-Apr-2017 25000000 ഒ� വർഷം

3 460009 11-Apr-2017 20000000 ഒ� വർഷം

4 460008 11-Apr-2017 10000000 ഒ� വർഷം

5 460006 13-Apr-2017 10000000 ഒ� വർഷം

6 460005 21-Apr-2017 20000000 ഒ� വർഷം

7 460029 27-Jul-2017 10000000 ഒ� വർഷം

8 460027 27-Jul-2017 10000000 ഒ� വർഷം

9 460028 27-Jul-2017 10000000 ഒ� വർഷം

10 460033 21-Aug-2017 10000000 ഒ� വർഷം

11 460034 21-Aug-2017 10000000 ഒ� വർഷം

12 460035 21-Aug-2017 10000000 ഒ� വർഷം

13 460043 20-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

14 460044 20-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

15 460045 20-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

16 460046 22-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

17 460047 22-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

18 460050 26-Sep-2017 10000000 ഒ� വർഷം

19 231746 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

20 231745 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

21 231751 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

22 460066 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

23 460067 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

24 460068 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

25 231752 5-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

26 460056 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

27 460058 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

28 460057 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

29 233963 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

30 233960 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

31 233961 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

32 233962 28-Oct-2017 10000000 ഒ� വർഷം

33 231756 2-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

34 460071 2-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

35 460072 3-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

36 231755 3-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

37 231754 3-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

38 460080 6-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

39 460079 6-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം



40 460078 6-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

41 460081 6-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

42 460077 8-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

43 231761 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

44 231762 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

45 231763 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

46 231760 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

47 460084 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

48 460083 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

49 460082 11-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

50 231764 12-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

51 231765 12-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

52 460085 15-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

53 231767 17-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

54 231766 17-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

55 460090 18-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

56 460089 18-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

57 460088 18-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

58 231768 25-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

59 231769 25-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

60 231773 27-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

61 231774 27-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

62 231775 29-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

63 264114 29-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

64 264118 29-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

65 264117 29-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

66 264116 29-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

67 264115 30-Nov-2017 10000000 ഒ� വർഷം

68 264186 1-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

69 264187 1-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

70 264188 5-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

71 264189 7-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

72 264220 7-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

73 264221 7-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

74 264225 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

75 264226 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

76 264152 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

77 264153 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

78 264154 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

79 264155 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

80 264156 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം



81 264157 8-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

82 264158 11-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

83 264159 11-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

84 231790 13-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

85 231789 13-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

86 231788 19-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

87 231787 21-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

88 231780 22-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

89 231781 22-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

90 264295 22-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

91 264296 29-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

92 264297 28-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

93 264252 31-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

94 264253 31-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

95 264227 31-Dec-2017 10000000 ഒ� വർഷം

96 264412 4-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

97 264414 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

98 264413 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

99 264411 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

100 264410 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

101 264378 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

102 264379 11-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

103 264375 12-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

104 264374 13-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

105 264369 13-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

106 264367 19-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

107 264366 21-Jan-2018 20000000 ഒ� വർഷം

108 264365 31-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

109 264364 27-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

110 264363 27-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

111 264362 27-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

112 264338 27-Jan-2018 10000000 ഒ� വർഷം

113 264484 6-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

114 264485 2-Feb-2018 20000000 ഒ� വർഷം

115 264486 15-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

116 264487 6-Feb-2018 20000000 ഒ� വർഷം

117 264489 8-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

118 264488 15-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

119 264490 21-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

120 264500 21-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

121 264449 21-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം



122 264441 21-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

123 264434 21-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

124 264433 20-Feb-2018 8500000 ഒ� വർഷം

125 264424 20-Feb-2018 8500000 ഒ� വർഷം

126 264425 22-Feb-2018 10000000 ഒ� വർഷം

127 106076 2-Mar-2018 9000000 ഒ� വർഷം

128 106077 2-Mar-2018 9000000 ഒ� വർഷം

129 106082 8-Mar-2018 20000000 ഒ� വർഷം

130 106081 8-Mar-2018 20000000 ഒ� വർഷം

131 106087 9-Mar-2018 20000000 ഒ� വർഷം

132 106088 10-Mar-2018 10000000 ഒ� വർഷം

133 106022 21-Mar-2018 5000000 ഒ� വർഷം

134 106023 21-Mar-2018 20000000 ഒ� വർഷം

135 106035 23-Mar-2018 20000000 ഒ� വർഷം

136 106116 28-Mar-2018 10000000 ഒ� വർഷം

137 106115 28-Mar-2018 10000000 ഒ� വർഷം

138 106117 28-Mar-2018 10000000 ഒ� വർഷം

1565000000

േജായി�� ഡയറ�ടർ

അനുബ�ം 2 അഫിലിേയഷനുമായി ബ�െ�� നടപടി�കമ�ൾ
ഏകീകരി��െകാ�ു� സർ�കലാശാല ഉ�ര�



അനുബ�ം 1 ന�സിം�് അഫിലിേയഷൻ

അനുബ�ം 1 ന�സീം� അഫിലിേയഷൻ



അനുബ�ം 1 ന�സിം� അഫിലിേയഷൻ



അനുബ�ം 1 ന�സിം� അഫിലിേയഷൻ
            



അനുബ�ം 1 ന�സിം� അഫിലിേയഷൻ

അനുബ�ം 1 ന�സിം� അഫിലിേയഷൻ



അനുബ�ം 3 പരീ�ാ െചലവുകൾ�ായി വിവിധ അഫിലിേയ��
േകാേളജുകൾ�് 2012-13 മുതൽ അനുവദി� മുൻകൂറുകളിൽ

�കമീകരി�ാ�തി�െറ വിശദാംശ�ൾ
�മ
നം.

�ീം പരീ��െട േപര്
�ൻ�ർ
�ക

നൽകിയ
തീയതി

�ാപന�ിെ� േപര്

1 MEDICAL
I MBBS SUPPLY
PRACTICAL FEB
2013

10,500/- 18/2/2013
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

2 MEDICAL
I MBBS SUPPLY
PRACTICAL FEB
2013

4,500/- 26/2/2013
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

3 MEDICAL
MEDICAL PG
PRACTICAL
DEC.2012(DO)

3,900/- 12/12/2012
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

4 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL
DEC.2012
(D.ORTHO)

5,500/- 12/12/2012
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

5 DENTAL I BDS SUPPLY.
PRACTICAL MARCH

10,500/- 02/03/2013 മലബാർ െഡ�ൽ
േകാേളജ്



2013

6 DENTAL
II BDS SUPPLY
PRACTICAL MARCH
2013

12,000/- 19/03/2013
േറായൽ െഡ�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

7 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL JUNE
2013

(MD PHYSIOLOGY)

14,500/- 24/06/2013
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

8 MEDICAL
MEDICAL PG
PRACTICAL
DEC.2013

8,300/- 12/12/2013
ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

9 NURSING
I PB BSC NURSING
SUPPLY THEORY
JUNE-2013

7,000/- 18/06/2013
സി.െമ�് ന�ിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

10 NURSING
I MSC NURSING
THEORY EXAM
SEP.2013

5,500/- 24/09/2013
ഗവ.ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

11 NURSING
I MSC NURSING
THEORY EXAM
SEP.2013

4,000/- 24/09/2013
��ഗിരി ന�ിംഗ്
േകാേളജ്, പ�നംതി�

12 NURSING
II MSC NURSING
THEORY EXAM
SEP.2013

3,000/- 24/09/2013
ഗവ.ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

13 PARAMEDICAL
II BSC OPTOMETRY
THEORY OCT.2013

7,000/- 07/10/2013
അഹല� േകാേളജ്,
പാല�ാട്

14 PARAMEDICAL
I BPT & I BSC MLT
THEORY SEP.2013

5,000/- 02/09/2013
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
പാരാെമഡി�ൽ
സയൻസസ്, ക�ർ

15 DENTAL
II BDS THEORY
MARCH 2014

4,000/- 10/03/2014
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

16 DENTAL
I MDS PART I
THEORY JAN.2014

3,000/- 21/01/2014
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

17 MEDICAL
MEDICAL PG
SUPPLY.PRACTICAL
DEC.2014

15,000/- 12/05/2015
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

18 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL
JUNE.2014, MD BIO-
CHEMISTRY

9,130/- 13/06/2014
ക�ണ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

19 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE 2014, MD
PATHOLOGY

9,130/- 13/06/2014
ക�ണ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്



20 MEDICAL MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MD
ANESTHESIA

11,500/- 25/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

21 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MS ENT

12,300/- 25/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

22 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MD
RADIO DIAGNOSIS

11,500/- 27/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

23 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MD
EMERGENCY
MEDICINE

12,300/- 27/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

24 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, DLO

11,500/-, 27/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

25 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015,
D.ORTHO

11,500/- 27/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

26 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015

MD PULMONARY
MEDICINE

12,300/- 27/06/2015 എ.സി.എം.ഇ.പരിയാരം

27 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MD
PSYCHAITRY

11,500/- 25/06/2015
അമല െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

28 MEDICAL MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

12,300/- 27/06/2015 അമല െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ



JUNE-2015, MS OBG

29 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015,

MD
RADIODIAGNOSIS

17,900/- 25/06/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

30 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, DMRD

11,500/- 27/06/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

31 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, MD
RADIOTHERAPY

14,700/- 25/06/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

32 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, DMRT

11,500/- 25/06/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

33 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015

MD
OPTHALMOLOGY

11,050/- 27/06/2015
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

34 MEDICAL

MEDICAL PG
REGULAR
PRACTICAL

JUNE-2015, DO

9,550/- 11/12/2015
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

35 MEDICAL

MEDICAL
SUPERSPECIALITY
PRACTICAL JULY
2015, DM GENITO
URINARY SURGERY

45,000/- 22/07/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

36 MEDICAL

MEDICAL
SUPERSPECIALITY
PRACTICAL JULY
2015, DM MEDICAL
GASTRO
ENTROLOGY

13,000/- 22/07/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

37 MEDICAL
III MBBS PART II
THEORY APRIL
2015

17,000/- 04/04/2015
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ



38 PARAMEDICAL IV BSC MLT
THEORY MAY 2015

3,000/- 05/10/2015 എ.സി.എം.ഇ., പരിയാരം

39 DENTAL
MDS PART I
THEORY JUNE 2015

3,500/- 08/06/2015
െക.എം.സി.ടി. െഡ�ൽ
േകാേളജ് േകാഴിേ�ാട്

40 DENTAL
FINAL BDS PART II
THEORY FEB.2017

6,000/- 03/02/2017 ജി.ഡി.സി.േകാ�യം

41 DENTAL
II BDS THEORY
JULY 2017

4,500/- 19/07/2016 ജി.ഡി.സി.േകാഴിേ�ാട്

42 DENTAL
MDS PART II
AUGUST 2016
ORTHODONTICS

20,200/- 27/08/2016
ജി.ഡി.സി.,
തി�വന�ര�രം

43 DENTAL
FINAL BDS PART I
JULY 2016

18,000/- 03/08/2016
െസ�് �ിേഗാറിേയാസ്
െഡ�ൽ േകാേളജ്

44 DENTAL MDS AUG. 2016 25,950/- 27/08/2016
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

45 NURSING
II MSC NSG
PRACTICAL
SEP.2016

8,500/- 04/10/2016
േമ�ി ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
െകാ�ം

46 NURSING
II MSC NURSING
THEORY SEP 2016

2,500/- 08/09/2016
മിംസ് ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
മല�റം

47 NURSING
II MSC NURSING
PRACTICAL
SEP.2016

4,500/- 19/09/2016
മിംസ് ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
മല�റം

48 MEDICAL

MEDICAL PG
DIPLOMA
PRACTICAL
NOV.2016, DDVL

11,500/- 17/12/2016
അമല െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

49 MEDICAL

MEDICAL PG JUNE
2016,

MS ENT

12,300/- 20/07/2016
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

50 MEDICAL
MEDICAL PG
NOV.2016, MS
ORTHO

12,300/- 17/12/2016
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

51 MEDICAL
MEDICAL PG
DIPLOMA MAY 2016
D.ORTHO

29,500/- 14/06/2016
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

52 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL
NOV.2016

MD PMR

12,300/- 17/12/2016
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

53 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL
NOV.2016

DCH

11,500/- 17/12/2016
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്



54 MEDICAL MEDICAL
SUPERSPECIALITY
THEORY JULY 2016

5,000/- 04/07/2016 ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

55 MEDICAL

MEDICAL
SUPERSPECIALITY
PRACTICAL JULY
2016

19,200/- 26/07/2016
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

56 MEDICAL
I MBBS REGULAR
THEORY OCT.2017

12,000/- 01/08/2017
�ാവൻ�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െകാ�ം

57 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL
DEC.2017 MS
OPHTALMOLOGY

11,350/- 11/12/2017 എ.സി.എം.ഇ., പരിയാരം

58 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL
NOV.2017

MD
RADIODIAGNOSIS

12,300/- 11/12/2017
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

59 MEDICAL

MEDICAL PG
PRACTICAL MAY
2017

MD GENERAL
MEDICINE

28,300/- 19/06/2017
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

60 MEDICAL

MEDICAL
SUPERSPECIALITY
Mch GENITO
URINARY SURGERY
PRACTICAL

JULY 2017

18,900/- 26/07/2017
ഗവ. ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

61 NURSING
IV BSC NURSING
THEORY SEP.2017

6,000/- 18/09/2017
ഗവ.ന�ിംഗ് േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

62 NURSING
II PB BSC NURSING
REGULAR
PRACTICAL 2017

7,000/- 20/10/2017
സി.െമ�് ന�ിംഗ്
േകാേളജ്, പാല�ാട്

63 NURSING
I MSC NURSING
REGULAR THEORY
SEP.2017

3,000/- 25/09/2017
െസ�് േതാമസ് ന�ിംഗ്
േകാേളജ്, ക�ാനം

64 PARAMEDICAL
III BSC MLT
REGULAR THEORY
OCT.2017

5,000/- 13/10/2017
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,തി�വന��രം

65 PARAMEDICAL

II BSC OPTOMETRY
REGULAR
PRACTICAL
OCT.2017

10,000/- 28/11/2017
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

66 DENTAL IV BDS PART II 17,000/- 06/02/2018 ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,



JAN.2018 തി�വന��രം

67 DENTAL

MDS PART II JULY
2017
CONSERVATIVE
DENTISTRY

17,800/- 26/07/2018
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

68 DENTAL
MDS PART II JULY
2017
PROSTHODONTICS

17,250/- 26/07/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

69 DENTAL

MDS PART II JULY
2017 ORAL
MEDICAL &
RADIOLOGY

17,800/- 26/07/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

70 DENTAL
MDS PART II JULY
2017
ORTHODONTICS

16,900/- 26/07/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

71 DENTAL
MDS PART II JULY
2017 ORAL & MAXI
FACIAL

24,100/- 26/07/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

72 DENTAL
I BDS THEORY AUG
2017

4,500/- 01/08/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

73 DENTAL
II BDS THEORY
JULY 2017

4,500/- 12/07/2017
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

74 DENTAL
FINAL BDS PART II
THEORY JAN 2018

4,000/- 25/01/2018
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

ആെക 8,47,310/-


