
 
 

െക.എ�.എ/എം.ജി.യു/എ5/521/2020                                             തീയതി-25.02.2021
 
 

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയുെട 2018–19 വർഷെ�
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അനുബ�ം-1

വിവിധ വ��തലവൻമാർ/ജീവന�ാർ/അ��ാപകർ എ�ിവർ�്

2018-2019ൽ നൽകിയ�ം എ�ാൽ നാളി�വെര

�മീകരി�ി�ി�ാ��മായ �ൻ��കൾ (ഖ�ിക 3-28

കാണുക)

അനുബ�ം-2 �ിര നിേ�പ�ൾ (ഖ�ിക 4-3 കാണുക)

അനുബ�ം-3 െചയ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

അനുബ�ം-4 എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

ആമുഖം

    1983-ലാണ് േകരള�ിെല അ�ാമെ� സർ�കലാശാലയായ ഗാ�ിജി സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ��ത്. 1985-ൽ േകരള

നിയമസഭ�െട 3431/ജി.സി.-1/85/നിയമം/17.04.1985 ന�ർ വി�ാപനം �കാരം സർ�കലാശാല�് നിയമ �ാബല�ം ലഭി�.

സർ�കലാശാല�െട േപര് 1988-ൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല എ�് �നർനാമകരണം െച�. േക� മാനവ വിഭവേശഷി

മ�ാലയ�ിെ� നാഷനൽ ഇൻ�ി��ഷനൽ റാ�ിങ് െ�യിം വർ�ിൽ 2019 വർഷെ� എം.ജി.-�െട സ് േകാർ ആയ 48.08

ആയി��ത് 2020 വർഷ�ിൽ 50.93 േപായി�ാ�ി ഉയർ�ി രാജ�െ� മിക� 100 സർവകലാശാലകളിൽ എം.ജി.

സർവകലാശാല�് 30-ാം �ാന�ിേല�് ഉയ�വാൻ സാധി�ി��്. േകരള�ിൽ നി�് നാല് സർവകലാശാലകൾ മാ�മാണ് ആദ�

�റി��ിൽ ഇടം പിടി�ത്. ഐ.ഐ.ടി.-കൾ അട�ം രാജ�െ� മിക� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ കണ�ാ�ാ�� ഓവേറാൾ

റാ�ി�ിൽ എം.ജി.-�് 49-ാം �ാനം േനടിെ�ാ�് േക� സർ�ാരിെ� ��ധാന േ�ാജ�ക�ം സഹായ�ം ലഭ�മാകാൻ അേപ�

നൽകാ�� േയാഗ�ത കര�മാ�ി. പാഠ�-പാഠ�ാ�ബ� വിഷയ�ളിൽ ഒേ�െറ പ�തികൾ വിജയകരമായി നട�ാ�ിയതിെ�



െവളി��ിലാണ് ഇതര സർ�കലാശാലകെള പി�ളളി മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല സം�ാനെ� മിക�

സർ�കലാശാലയായി മാറിയത്. പരീ�ാ രംഗ�ളള പരി�ാര��ം ഓൺെെലൻ േസവന��ം അ�ാദമിക േമഖലയി�ളള

േന���മാണ് സർ�കലാശാലെയ വീ�ം ഒ�ാമെത�ി�ത്. നാക് േപായി�ിൽ സം�ാന�് ഏ��ം ��ിൽ നിൽ���ം

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയാണ്.

    സാ�ഹിക �തിബ�തേയാ�ം പാരി�ിതിക സൗഹാർ�േ�ാ�ം �ടി നട�ാ�ിയ വിവിധ പ�തികൾ, സർ�കലാശാലയിൽ

പഠന�ിെന�ിയ വിേദശ വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം, ഭരണ രംഗ�് നട�ാ�ിയ ഡിജി�ൽ േഡാക�െമ�് ഫയലിങ് സി�ം

(ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്.) എ�ിവ സർ�കലാശാല�െട വിവിധ േമഖലകളി�ളള മികവിെന �ചി�ി��. 2017-2018 കാലയളവിൽ

െെജവം പ�തി�െട ഭാഗമായി 'സമ�ം' എെ�ാ� ഫീ�ർ സിനിമ സർ�കലാശാല നിർ�ി�് േകരള�ിൽ റിലീസ് െച�ക��ായി.

ഇ�കാര�� ഒ� സംരംഭം ഇ��യിെല സർ�കലാശാലക�െട ചരി��ിൽ ആദ�മായാണ് .

    ബി�ദ-ബി�ദാന�ര-എം.ഫിൽ-പി.എ�്.ഡി. തല�ളിൽ വിവിധ വിഷയ�ളിൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അവസരെമാ��� 18

�ണിേവ�ി�ി ഡി�ാർ�്െമ�ക�ം ഒ� ഇ�ർനാഷണൽ ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി െസ��ം ഏഴ് ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം 11 ഇ�ർ

�ൾ െസ��ക�ം ഒ� നാഷണൽ െസ��ം അട�� 20 അ�ാദമി�് െസ��ക�ം സർ�കലാശാല�െട േനരി�ളള നിയ�ണ�ിൽ

�വർ�ി��. 10 ഓേ�ാണമസ് േകാള�കൾ ഉൾെ�െട 76 സർ�ാർ/എയ്ഡഡ് േകാള�ക�ം 202 അൺഎയ്ഡഡ് േകാള�ക�ം

സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�് �വർ�ി��.

    നാ�േതാളം വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണ�ി�ളള സൗകര�ം ഡി�ാർ�്െമ�കൾ വഴി�ം അംഗീ�ത ഗേവഷണ േക��ൾ വഴി�ം

സർ�കലാശാല ഒ���. �.ജി.സി., എഫ്.ഐ.എസ്.ടി., ഡി.ആർ.എസ്., ഡി.എസ്.ടി., ഐ.എസ്.ആർ.ഒ., സി.എസ്.ഐ.ആർ.,

നാേനാമിഷൻ, ബി.എ.ആർ.സി., ഐ.സി.സി.ആർ. �ട�ിയ �ാപന��ം ഏജൻസിക�മായി സഹകരി�െകാ�ാണ്

സർ�കലാശാല ഗേവഷണ/പഠനേമഖല സജീവമാ��ത്.

ഓഡി�ി�െറ വ�ാ�തി/ഓഡി�് മാനദ�ം

    1985-െല മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലാ നിയമം, 1997-െല എം. ജി. സർ�കലാശാല �ാ���്, 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്

ഓഡി�് നിയമം, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ, ഈ റിേ�ാർ�ിെ� വിവിധ ഖ�ികകളിൽ പരാമർശി�ി�ളള

സർ�ാർ/സർ�കലാശാലാ ഉ�ര�കൾ, സർ�ല�കൾ, മ�് നിയമ വ�വ�കൾ, ച��ൾ എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ിയാണ്

ഓഡി�് നട�ിയി�ളളത്.

    സർ�കലാശാല�െട 2018-2019 വരഷെ� വരവ്-െചലവ് കണ�ക�െട പരിേശാധന�് �റെമ, സർ�കലാശാല ഉ�ര�കെള

അടി�ാനമാ�ി�� സാങ്ഷൻ ഓഡി�്, വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�ക�െട�ം ഇതര �ാപന��െട�ം വാർഷിക ഓഡി�്, ഗേവഷണ

പ�തി ഫയ�ക�െട പരിേശാധന, വിനിേയാഗ സാ��പ�ം നൽകൽ, സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ള നിർണയ��െട�ം

േസവന വിരാമ ആ��ല���െട�ം പരിേശാധന/അംഗീകാരം എ�ിവ�ം ഈ കാലയളവിൽ നട�ിയി��്. ഇതിന് �റെമ

സർ�കലാശാല�െട ആവശ��കാരം വിവിധ വിഷയ�ളിൽ ��ീകരണ�ം നൽകിയി��്.

    സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾ സംബ�ി� വിശകലനം, സർ�കലാശാല ഫ�് ൈകകാര�ം െച��തിെല

കാര��മത�ം സാ��ിക അ�ട��ം സംബ�ി� ഓഡി�് നീരീ�ണ�ൾ, വിവിധ േ�ാജ�ക�െട നട�ി�ം �ർ�ീകരണ�ം

സംബ�ി� ഓഡി�് കെ���കൾ, പരിേശാധനയിൽ ��ി�െ�� െപാ�വായ അപാകതകൾ, നിഗമന�ൾ, �പാർശകൾ,

തട�വാദ�ൾ എ�ിവ ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.

ഓഡി�ി� ചുമതലെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ        

�ശീ. വർഗീ� േജാസ�,
േജായി�� ഡയറ�ടർ



ഓഡി�് െച�ത
കാലയള�                    

02.09.2019 �തൽ 31.07.2020
വെര

ഓഡി�് െച�ത ഉേദ�ാഗ�ർ

ഓഡി�് ഓഫീസർ (ഹ.േ�ഗ.)
�ശീ. മാത�ു േജ��

�ശീ. രാേജ� സി. ഹരിബാൽ

ഓഡി�് ഓഫീസർ �ശീ. രതീ� സി. ആർ.

അസി��� ഓഡി�് ഓഫീസർ �ശീ. േരണുകുമാർ എം. ആർ.

സീനിയർ േ�ഗ� ഓഡി�ർ

�ശീമതി. ജിജി േജാർ�്

�ശീ. മനു എം.

�ശീമതി. ജയ�ശീ പി. ജി.

�ശീ. േജാർ�ുകു�ി േജാസ�

ഓഡി�ർ �ശീ. ലൂേ�ാ� കുര�ൻ

ഓഡി�ി� വിേധയമാ�ിയ കണ�ുകൾ

    സർ�കലാശാല�െട�ം സ�ാ�യ�ാപന��െട�ം 2018-2019 വർഷെ� വരവ് െചല�കൾ സമന�യി�ി�െകാ�് ത�ാറാ�ിയ

വാർഷിക കണ�കൾ, 1985-െല എം. ജി. സർ�കലാശാലാ നിയമം, വ��് 52(2), സർ�കലാശാല�് ബാധകമായ മ�് നിയമ

വ�വ�കൾ, ച��ൾ/ഉ�ര�കൾ എ�ിവ അ�സരി�് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ി. �ടാെത, സർ�കലാശാല�െട ഉടമ�തയിൽ/

നിയ�ണ�ി�ളള വിവിധ �ാപന��െട വരവ്/െചല�കൾ �േത�കമായി പരിേശാധി�് ഓഡി�് �റി�കൾ �റെ��വി�ി��്.

    ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ചുവെട േചർ�ും�പകാരം 4 ഭാഗ�ൾ ഉൾെ�ടു�ിയി���്.

ഭാഗം-1:െപാതുഅവേലാകനം

ഓഡി�ി�െറ �ശ�യിൽെ�� െപാതുവായ

വിവര�ള�െട അവേലാകന�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം

ഖ�ിക 1-1 �തൽ 1-9 വെര ഖ�ികകളിലായി

ഉൾെ�ടു�ി യിരി�ു�ു.

ഭാഗം-2 വര� കണ�ുകളിേ�ലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

സർ�കലാശാലയുെടയും അനുബ�

�ാപന�ള�െടയും വരവിന�ള�െട ഓഡി�ിലും

രസീ� പരിേശാധനയിലും കെ��ിയ

�കമേ�ടുകൾ/അപാകത കൾ/ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ



എ�ിവ 2-1 �തൽ 2-6 വെര ഖ�ികകളിലായി

ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

ഭാഗം-3
െചല� കണ�ുകൾ/െചല� അനുമതി
ഉ�രവുകളിേ�ലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

സർ�കലാശാലയുെടയും അനുബ�

�ാപന�ള�െടയും വിവിധ െചലവുകൾ, െചല�

അനുമതി ഉ�രവുകൾ എ�ിവ സംബ�ി�

പരിേശാധനയിൽ കെ� �ിയ �കമേ�ടുകൾ/

അപാകതകൾ/ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ എ�ിവ 3-1 �തൽ

3-29 വെര ഖ�ികകളിലായി ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

താെഴ വിവരി�ു� ഇന��െട അടി�ാന�ിൽ ടി

ഖ�ികകെള

റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി���താ�

I)

സർ�കലാശാല നിയമം, �ാ��ൂ�്, ഓർഡിനൻ�,
ബ�െ�� സർ�ാർ ഉ�രവുകൾ എ�ിവയിെല
വ�വ�കൾ�് വിരു�മായി സർ�കലാശാല
നട�ാ�ിയ തീരുമാന�ൾ

ഖ�ിക 3-1 �തൽ ഖ�ിക 3-8 വെര

II)

സർ�ാർ �ാൻ ഫ�്/യു.ജി.സി. �ഗാ��
വിനിേയാഗി��� നിർ�ാണ �പവർ�ന�ൾ
അനി�ിതമായി നീ�ുേപാകു��
ഖ�ിക 3-9 �തൽ ഖ�ിക 3-12 വെര

III)

സർ�ാർ ഇതര ഏജൻസികള�െട �പേത�ക

ആവശ��ൾ�ു� �ഗാ�� – വിനിേയാഗം

കാര��മമല�ാ��

ഖ�ിക 3-13 �തൽ ഖ�ിക 3-14 വെര

IV)

സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിം� വിഭാഗം – െപാതു
അവേലാകനം – മരാമ�് �പവൃ�ികൾ
നട�ാ�ു�തിെല അപാകതകൾ
ഖ�ിക 3-15 �തൽ ഖ�ിക 3-16 വെര

V)

വിവിധ പഠന വകു��കൾ, െസ�ററുകൾ, മ�്

�ാപന�ൾ – െപാതുനിരീ�ണ�ൾ

ഖ�ിക 3-19 �തൽ ഖ�ിക 3-20 വെര

VI)
സർ�കലാശാല ഫ�ിനു�ായ വ��മായ ന�ം

ഖ�ിക 3-21

VII)
മ�ിന�ൾ

ഖ�ിക 3-22 �തൽ ഖ�ിക 3-29 വെര



ഭാഗം-4 ധന�ിതി വിവരണവും ഓഡി�് �പത�വേലാകനവും

വാർഷിക കണ�ുകൾ, നിലവിലുളള ഫ�ുകൾ/

�കീമുകൾ, �ിര നിേ�പ�ൾ, മുൻകൂറുകൾ

തുട�ിയവയുമായി ബ�െ�� ഓഡി�്

നിരീ�ണ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം ഈ ഭാഗ�ിൽ

ഉൾെ�ാളളി�ി���്.

അനുബ� പ�തികകൾ

1

വിവിധ വകു�് തലവൻമാർ/ജീവന�ാർ/

അ��ാപകർ�് നൽകിയതും എ�ാൽ നാളിതുവെര

�കമീകരി�ി�ില�ാ�തുമായ മുൻകൂറുകൾ

2 �ിര നിേ�പ�ൾ

3 െചയറുകള�െട വിശദാംശ�ൾ

4 എൻേഡാ�െമ�റുകള�െട വിശദാംശ�ൾ

ഭാഗം -1 
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വിവര�ൾ

സർ�കലാശാല ക�ാ�� –
ആെക വി�തീർ�ം 163.4819 ഏ�ർ

അ�ാദമി�
ഡി�ാർ�്െമ�റുകൾ 18

ഇ�റർ �കൂൾ െസ�ററുകൾ 11

ഇ�റർ യൂണിേവ�സി�ി
െസ�ററുകൾ 7

ഇ�റർനാഷണൽ ഇ�റർ
യൂണിേവ�സി�ി െസ�റർ 1

നാഷണൽ െസ�റർ 1

ഗവൺെമ��/എ�ഡ�
േകാേളജുകൾ

76 (10 േകാളജുകൾ�്
സ�യംഭരണ പദവിയു�്)

സ�ാ�ശയ േകാേളജുകൾ 202

(സർ�കലാശാല�െട െപർേഫാമൻസ് റിേ�ാർ�് അടി�ാനമാ�ി�ളളത് ).

1-2   ബജ�്

(1)     സർ�കലാശാല�െട 2018-2019െല ബജ�് 28.12.2017-ൽ �ടിയ സിൻഡിേ��് േയാഗം ഇനം നം. 13/17.17/172578 �കാരം

അംഗീകരി�. ആയത് 01.06.2018-െല GS5-106/2018 ന�ർ ക�് �കാരം ബ�. ചാൻസലർ അംഗീകരി�.

ബജ�ിെ� സം�ി�ം താെഴ േചർ��.



ആെക �തീ�ിത വരവ് 512.33 േകാടി �പ
ആെക �തീ�ിത െചലവ് 569.54 േകാടി �പ
ക�ി 57.21 േകാടി �പ

(2) ബജ�് - വര� െചലവുകള�ം യഥാർ� വര� െചലവുകള�ം
     ബജ�് �കാര�ളള വരവ് െചല�ക�ം വാർഷിക കണ�് �കാര�ളള വരവ് െചല�ക�ം ത�ി�ളള അ�രം താെഴ േചർ��.

(രൂപ േകാടിയിൽ)

ശീർഷകം ബജ�്�പകാരം
വാർഷിക
കണ�്
�പകാരം

വ�ത�ാസംശതമാനം

എ)
വര�

പ�തി
വിഹിതം

32.94 24.01 8.93 27.11 �റവ്

പ�തി ഇതര
വരവ്

272.40 227.024 45.38 16.66 �റവ്

�േത�ക
ആവശ�ഫ�്

123.58 14.86 108.72 87.98 �റവ്

െഡബ്�്
െഹഡ്

83.41 86.03 2.62 3.14 ��തൽ

ആെക 512.33 352.14 160.19 31.27 �റവ്

ബി)
െചല�

പ�തി
വിഹിതം

53.16 19.5 33.66 63.18 �റവ്

പ�തി ഇതര
െചലവ്

309.39 243.96 65.43 21.15 �റവ്

�േത�ക
ആവശ�ഫ�്

123.58 16.18 107.4 86.91 �റവ്

െഡബ്�്
െഹഡ്

83.41 73.04 10.37 12.43 �റവ്

ആെക 569.54 352.68 216.86 38.08കുറ�

    �തീ�ി�ി��തിേന�ാൾ വര�ം െചല�ം �റവാണ്. പ�തിവിഹിതമിന�ിൽ 32.914 േകാടി �തീ�ി�ി��െവ�ി�ം

24.01 േകാടി �പ മാ�മാണ് ലഭ�മായത്. �േത�ക ആവശ�ഫ�ിന�ിൽ 123.58 േകാടി �പ ബജ�ിൽ ഉൾെ�ാളളിെ��ി�ം

�തീ�ി�തി�ം 88 ശതമാനേ�ാളം �റവ് �കയായ 14.86 േകാടി �പ മാ�മാണ് വാർഷിക കണ�് �കാരം വരവായി��ത്.

ബജ�് �കാര�ളള വര�ം െചല�ം യഥാർ� വര�ം െചല�ം ത�ിൽ വലിയ അ�ര��ാകാൻ ഇത് കാരണമായി. ആെക വരവി�ം

െചലവി�ം �തീ�ി�തി�ം 30 ശതമാന�ിന് �കളിൽ അ�ര��ായി എ��ത് യാഥാർ��േബാധേ�ാെട ബജ�്

ത�ാറാ��തിൽ വീ���ായി എ�് വിലയി�േ��ിയിരി��. ബജ�് �കാര�ളള വരവ് െചലവ് �കകളിൽ നി�ം യഥാർ�

വരവ് െചല�കൾ�് ഭീമമായ വ�ത�ാസ�െ��ി�ം പരി�രി� ബജ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ�ിയി�ി�.

    �ൻവർഷെ� യഥാർ� വരവ് െചലവ് കണ�കെള�ം �ിതി വിവര കണ�കെള�ം ആധാരമാ�ി യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട

ബജ�് ത�ാറാേ��താണ്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക �കാര�ളള വരവ് െചലവ് കണ�കൾ



    വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�കൾ ഇനം തിരി�് താെഴ

െകാ���.

വര�

�കമ നം. ഇനം തുക ₹ ശതമാനം

1 സം�ാന �ാൻ വിഹിതം 15,59,19,799 4.43

2 േനാൺ �ാൻ വിഹിതം 1,30,08,39,000 36.94

3 തന�വ�മാനം 92,16,07,220 26.17

4 ഇയർമാർ�്ഡ് ഫ�് 14,86,28,609 04.22

5 െഡബ്�് െഹഡ് 86,02,53,436* 24.43

6 മ�ളളവ 5,00,00,000 01.42

7 സം�ാന െ�ഷ�ൽ �ാൻ 8,41,78,000 02.39

ആെക 3,52,14,26,064 100

*െപൻഷൻ ഫ�ിൽനി�ു പിൻവലി� ₹16,13,98,021/-യും ടി തുകയിൽ ഉൾെ�ടു�ു.

െചല�

�കമ
നം.

ഇനം തുക ₹ ശതമാനം



1
ആെക േനാൺ �ാൻ
െചലവ്

2,43,12,76,066 68.94

2 സം�ാന �ാൻ 15,52,09,120 04.40
3 എൻ.എസ്.എസ്. 83,59,666 00.24
4 ഇയർമാർ�്ഡ് ഫ�് 16,17,54,350 04.59
5 െഡബ്�് െഹഡ് 73,04,22,232 20.71
6 െ�ഷ�ൽ �ാൻ 1,76,00,000 00.50
7 ലാ�്ഡ് �ാൻ ഫ�് 2,21,93,866 00.62

ആെക 3,52,68,15,300 100

1-4   സർ�കലാശാല�െട തനത് ഫ�് - വരവ് െചലവ് താരതമ�ം

    ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ള�ം ബ�ക�ം പരീ� നട�ി�മായി ബ�െ�� െചല�കൾ, വിദ�ാർ�ി

േ�മ�വർ�ന�ൾ, അ����ണികൾ മ�് െെകകാര�െചല�കൾ എ�ിവ സർ�കലാശാല തന�ഫ�ിൽ നി�ാണ് വഹി��ത്.

സർ�ാരിൽനി�് ബജ�് വിഹിതമായി ലഭി�� േനാൺ�ാൻ �ാ�്, പരീ� നട�ി�മായി ബ�െ�� വര�കൾ, വിവിധ

േസവന�ൾ�ളള ഫീ�കൾ, നിേ�പ�ിേ��ളള പലിശ എ�ിവയാണ് ഈയിന�ിൽ �ധാന വ�മാന മാർ�ം.

സർ�കലാശാല�െട സ�യംഭരണ �വർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ ഫ�് കെ���ത് തനത്ഫ�ിൽ നി�ാണ്. സർ�കലാശാല

ലഭ�മാ�ിയ വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം 2017-2018, 2018-2019 വർഷ�ളിെല തനത്ഫ�് വരവ് െചലവ് താരതമ�ം �വെട

േചർ��.

വര�

�കമ
നം.

ഇനം 2017-2018 2018-2019

1. അ�ാദമിക് ഇൻകം 11,75,46,432 23,56,77,362

2. പരീ�ാഫീസ് 23,97,66,797 46,72,73,326

3. അഫിലിേയഷൻ ഫീ 27,75,46,432 8,97,28,525

4. പലിശ 4,63,86,619 2,77,55,819

5. മ�ിന�ൾ 14,42,62,212 10,11,72,188

6. സ�ാ�യ �ാപന�ൾ 6,25,66,107 -

7.
സർ�ാർ �ാ�് (േനാൺ
�ാൻ)

1,3,88,95,000 1,30,08,39,000

ആെക 2,12,69,69,5992,22,24,46,220

െചല�
ഇനം 2017-2018 2018-2019

ശ�ളം 1,21,44,94,580 1,22,27,67,758



െപൻഷൻ 75,44,10,176 63,20,60,642
പരീ�ാ നട�ി�് 22,62,63,479 25,76,88,960
അ�ാദമിക് െചല�കൾ 4,42,49,926 5,50,96,674
ഭരണെ�ല�കൾ 24,58,50,070 18,12,21,817*
വിദ�ാർ�ിേ�മം 1,22,06,658 66,87,279
േ�ാളർഷി�് 1,08,68,016 35,61,678
െപാ�മരാമ�് - 6,33,00,071
സ�ാ�യ �ാപന�ൾ 44,58,53,285 88,91,187
ആെക േനാൺ �ാൻ/െചലവ് 2,95,41,96,190 2,43,12,76,066

*ഭരണ െചല�കളിൽ സർ�കലാശാല�െട ��ം കാ�സി�ളള �ലം ഏെ��� വകയിൽ േകാ�ൻേസഷൻ ഇന�ിൽ സർ�ാർ

േനാൺ�ാൻ �ാ�ിൽ നി�് തിരിെക പിടി� ₹9,14,25,500/- �ടി ഉൾെ����്.

1-5   �ാൻ ഫ�് വിനിേയാഗം

(1) സം�ാന ഗവൺെമ�� �ാൻ ഫ�് വിനിേയാഗം

    2018-2019ൽ 25 േകാടി �പ�െട വാർഷിക പ�തി�ാണ് സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയത്. ഇതിൽ ആെക 12.50 േകാടി �പ

മാ�മാണ് സർ�കലാശാല�് പണമായി അ�വദി�ത്. െതാ��ഴ ��ം എൻജിനിയറിംങ് േകാളജ് �ലെമ��മായി ബ�െ��

േകാ�ൻേസഷൻ നൽ��തിനായി ₹3,80,80,201/- ഇതിൽനി� കിഴിവ് െച�് ബാ�ി ₹8,69,17,799/-യാണ് നട�് പ�തി

വിഹിതമിന�ിൽ ലഭി�ത്. ഇതിന് �റേമ 2017-2018 വാർഷിക പ�തിയിൽ െചലവഴി�ാൻ അവേശഷി�ി�� 6.90 േകാടി

�പ�ം തൻവർഷം ലഭി�ക��ായി ഇ�കാരം ആെക ₹15,59,19,799/-യാണ് നട�വർഷം �ാൻ വിഹിതമിന�ിൽ

സർ�കലാശാല�് ലഭി�ത്. ഇതിൽ ₹10,45,63,870/- 2018-2019 �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ₹5,06,45,250/- 2017-2018 �ാൻ ഫ�ിൽ

നി�മാണ് െചലവഴി�ത്.

    2018-2019 വർഷം സർ�ാർ ഭരണാ�മതി ലഭി� �ാൻ ഫ�് െ�ാജ�ക�െട�ം അവ�െട െചലവിെ��ം വിശദാംശ�ൾ

ഇ�കാരമാണ്.

�കമ

നം.
െ�പാജ��്

അനുവദി�
തുക (രൂപ
ല��ിൽ)

െചലവഴി�
തുക (രൂപ
ല��ിൽ)

1 കൺേവർജൻസ് അ�ാദമിയ േകാം��് 700.00 700.00

2 േ�ാളർഷി�് & െഫേലാഷി�് 313.00 240.93851

3
െകമി�ൽസ്, എക�പ്െമ�്സ്,

കൺസ�മബിൾസ്
200.00 75.13047

4
വിേദശ സർ�കലാശാലക�മായി

സഹകരണം
8.00 -

5 ��ിര വികസനം – െകമി�ൽ സയൻസ് 640.00 -

6 ൈല�റി ആ�നിക വത്കരണം 130.00 -

7 �ീൻ േകരള േ�ാജ�് 90.00 2.75047

8
DASTP വിഭാഗ�ിെ� ഭൗതിക സാഹചര�ം

െമ�െ���ൽ
130.00 -

9 ക�ാംപസ് ൈവൈഫ 58.00 -



10 �.ടി.എം . ഫയർവാൾ 27.00 26.81925

11
റിസർ�് ആൻഡ് ഡയേ�ാ�ിക് �ൾ

വികസനം
8.25 -

12
സ് �ൾ ഓഫ് എൻവേയാൺെമ�ൽ

സയൻസസ് - വികസനം
27.45 -

13
ക��ററി മാേനജ് െമ�് റിസർ�് ആൻഡ്
സ് കിൽ
െഡവല�് െമ�് െസ�ർ വികസനം

38.00 -

14 എം. ജി. �. �ാൻസ് െജൻഡർ െ�ാജ�് 30.3 -

15
ഡിജി�ൈലേസഷൻ ഓഫ് ടാ�േലഷൻ

രജി�ർ
100.00 -

ആെക 2500.00 1045.63870

     അധികമായി െചലവഴി� 176.44071 ല�ം �പ 2017-2018 �ാൻഫ�ിൽ നി�ം കെ��ി. (2017-2018 �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം

(െറസ�മ്ഡ് ഫ�് & ഇലാമ്സ് ഫ�് )). 2018-2019 വർഷം വിവിധ േ�ാജ�കൾ�ായി െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ൾ �വെട

േചർ��.

പ�തി വിഹിതം

�കമ

നം.
േ�പാജ�ടി�െറ േപ�

െചലവഴി� തുക

(₹)

ല��ിൽ

1 വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�് േ�ാജ�കൾ 247.825

2 റിസർ�് േ�ാളർഷി�് 42.34897

3 റിസർ�് േ�ാേമാഷൻ 16.27853

4
�ൾ ഓഫ് �റിസം �ഡീസ് െക�ിട

നിർ�ാണം
200.000

ആെക 506.4525

(2) സർ�കലാശാലയുെട നിയ��ണ�ിലുളള യൂണിേവ�സി�ി വകു��കൾ�ും
െസ�ററുകൾ�ും ഇതര�ാപന�ൾ�ും ലഭി� �ാൻഫ�് തുകകൾ

സർ�കലാശാല�െട നിയ�ണ�ി�ളള വിവിധ അ�ാദമിക് ഡി�ാർ�്െമ�കൾ, ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി െസ��കൾ, ഇതര

�ാപന�ൾ എ�ിവ�് സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�് ലഭ�മാ�ിയ �ാൻഫ�് വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം �ാപനം തുക ₹

ല��ിൽ
1 �ൾ ഓഫ് െകമി�ൽ സയൻസസ് 68.025
2 �ൾ ഓഫ് ബേയാസയൻസസ് 8.48
3 �ൾ ഓഫ് പ�വർ & അെെ�ഡ് ഫിസി�് 95.00
4 അഡ�ാൻസ്ഡ് െസ�ർ േഫാർ എൻവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ്

&
50.00



സെ��ബിൾ െഡവലപ്െമ�്

5
ഇ�ർനാഷണൽ & ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ നാേനാ
സയൻസ് & നാേനാ െടേ�ാളജി

1,00.00

6
ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് &
സെ��ബിൾ അ��ൾ�ർ

25.00

7
ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാെമഡി�ൽ റിസർ�്
&
��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി�ൽ

89.767

ആെക 4,36.272

    യൂണിേവ�സി�ി വകു��കൾ�ും െസ�ററുകൾ�ും ലഭി� �ാൻഫ�് തുകയുെട

വിനിേയാഗം സംബ�ി� േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ില�.

1-6   വാർഷിക കണ�കൾ - സർ�കലാശാല നാളി�വെര അ�ൗ�്സ് �ൾസ് ത�ാറാ�ിയി�ി�

    1983-ൽ നിലവിൽ വ� സർ�കലാശാല നാളി�വെര തനതായ അ�ൗ�്സ് �ൾസ് ത�ാറാ�ിയി�ി�. ടാലി േസാ�് െവയറിൽ

ത�ാറാ�ിയ വരവ് െചലവ് കണ�ക�െട സം�ി�ം (െറസീപ്�് & േപെമ�് അ�ൗ�് ) ആണ് വാർഷിക കണ�കളിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ിരി��ത്. ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ േ��്െമ�്, ബാലൻസ് ഷീ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ �ണിേവ�ി�ി�െട

ആ�ി�ം ബാ��ത�ം തിരി�റി��തിേനാ തി�െ����തിേനാ കഴി��ി�. അംഗീകരി� അ�ൗ�് ച��ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ

വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിനായി സ�ീകരി�� മാനദ��ൾ�് ഏകീ�ത സ�ഭാവം ൈകവ��ി�. ഓേരാ വർഷ�ം

കണ�കൾ ത�ാറാ�� നടപടികൾ�് �കടമായ അ�രം കാ���്.

    ഭാരത�ിെല എ�ാ സർ�കലാശാലകൾ�ം ബാധകമാ�ാ�� ഏകീ�ത അ�ൗ�ിംഗ് �ൾ േക� മാനവേശഷി മ�ാലയം

�റെ��വി�ി��. എ�ാൽ ആയത് സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�ക��ായി�. ഏകേദശം 350 േകാടി �പ�െട ഇടപാ�കൾ

നട�� സർ�കലാശാലയിൽ ��മ��ം സമ��മായ അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിൽ വ���തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്.

1-7   ആഭ��ര നിയ�ണം

    1985-െല മഹാ�ഗാ�ി സർ�കലാശാല നിയമം �കാരം സർ�കലാശാല�െട �ഖ� കാര�നിർ�ഹണ �ാപനം സിൻഡിേ��്

ആണ്. സർ�കലാശാലെയ സംബ�ി� നയപരമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ���ം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി���ം

സിൻഡിേ��ിെ� �മതല ആണ്. സാ��ിക കാര��ളിൽ ആ�ിെല�ം �ാ���റിയിെല�ം നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി

സ�യംഭരണാവകാശ��്. ൈവസ് ചാൻസലർ െചയർമാനായി സിൻഡിേ��് ഏ��ം �റ�ത് 2 മാസ�ിൽ ഒരി�ൽ �േട�താണ്.

നട�വർഷം ആെക 10 തവണ സിൻഡിേ��് േയാഗം േചർ�ി��്. വിവിധ വിഷയ�ളിൽ സിൻഡിേ��ിെന സഹായി��തിനായി

സിൻഡിേ��് സബ് ക�ി�ിെയ �മതലെ�����്. ഇതി��റേമ ഫിനാൻസ് ക�ി�ി, �ാനിംഗ് േബാർഡ് എ�ീ ര�് �ാ���റി

ക�ി�ിക�ം വിവിധ വിഷയ�ളിൽ സിൻഡിേ��ിന് ഉപേദശം നൽ��.

    സാ��ിക കാര��ിൽ സിൻഡിേ��ിെന ഉപേദശി��തി�ം സർ�കലാശാല�െട ബജ�്, വാർഷിക കണ�കൾ എ�ിവ

പരിേശാധി��തി�ം �പീ�തമായ �ാ���റി ക�ി�ിയാണ് ഫിനാൻസ് ക�ി�ി. 1997-െല മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�്

�ാ���് ചാപ്�ർ-9, �ാ��്-9-ൽ ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട �മതലക�ം അധികാര��ം വിശദീകരി���്. എ�ാൽ നിയമ

�കാര�� �മതലക�ം അധികാര��ം ഫിനാൻസ് ക�ി�ി നിർ�ഹി�ി�ി� എ�് മിനിട്സ് പരിേശാധി�തിൽ േബാധ�െ��.

ഓഡി�് കാലയളവിൽ 8 �ാവശ�ം ഫിനാൻസ് ക�ി�ി േയാഗം േചർ�ി��്.



    സർ�കലാശാല�െട �ഖ�കാര� നിർ�ഹണ അധികാരി ൈവസ് ചാൻസലർ ആണ്. ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േന�ത��ി��

ധനകാര� വിഭാഗമാണ് സാ��ിക ഇടപാ�കൾ ൈകകാര�ം െച���ം കണ�കൾ േ�ാഡീകരി���ം. എ�ാ െചല�ക�ം

ധനകാര� വിഭാഗ�ിെ� �� പരിേശാധന�് വിേധയമാ���്. െചല�കൾ അംഗീകരി��ത് സിൻഡിേ��്/ൈവസ്

ചാൻസലർ ആണ്. സർ�കലാശാല നിയമം െസ�ൻ 3.10(17) �കാരം അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ ൈവസ് ചാൻസലർ െചല�കൾ

അധി�തമാ�ാ��്. ടി െചല�കൾ െതാ���് േച�� അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി���്.

    സർ�കലാശാല�െട എ�ാ െചലവിന��ം ധനകാര� വിഭാഗ�ിെ� �� പരിേശാധന�ം അംഗീകാര�ി�ം വിേധയമാണ്.

എ�ാൽ വരവിന�ൾ സംബ�ി�് പരിേശാധന നട��തിന് സംവിധാനമി�. സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� വിവിധ തര�ി��

ഫീ�ക�ം മ�ിന��ം �രിഭാഗ�ം ഓൺൈലൻ ആയി�ാണ് ലഭി��ത്. എ�ാൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�ം സർ�കലാശാല

�ാപന��ം േനരി�് പിരി�� ഫീ�കൾ യഥാസമയം സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ��േ�ാ എ�് നിരീ�ി�വാൻ

സംവിധാനമി�. �ടാെത സർ�ാരിൽ നി�ം വിവിധ ഇന�ളിലായി ലഭി�� ഇ-�ാ�്സ് സംബ�ി� വിവര��ം

േ�ാഡീകരി��ി�.

ആഭ��ര നിയ��ണ�ിെല അപാകതകൾ

വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിെല അപാകത – സർ�കലാശാല�് സ��മായി ഒ� അ�ൗ�ിംഗ് �ൾ     ഇ�ാ�തിനാൽ

കണ�കൾ ത�ാറാ��തിൽ ഏകീ�ത സ�ഭാവം ഇ�. �ാപന�ിെ� യഥാർ� സാ��ിക �ിതി ചി�ീകരി��

തര�ിൽ ഉ� ധനകാര� പ�ികയ� ത�ാറാ��ത്. ആ�ി-ബാധ�ത സംബ�ി� വ��മായ വിവരം കണ�കളിൽ

െവളിവാ�െ���ി�.

സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� വിവിധയിനം ഫീ�കൾ, മ�് വര�കൾ എ�ിവ യഥാസമയം ലഭി��േ�ാ    എ�്

പരിേശാധി��ി�. വിവിധ �ാപന�ൾ സർ�കലാശാല�് േവ�ി പിരിെ���� �കകൾ യഥാസമയം സർ�കലാശാല

ഫ�ിൽ അട��േ�ാ എ�് നിരീ�ി��തിന് സംവിധാനമി�.

തനത് വരവിന് ഇനം തിരി�് ബജ�് അേ�ാ�ിേയഷൻ നട��ി�.

വൻകിട മരാമ�് ���ിക�െട നിർ�ാണ ത�ാെറ��കൾ, േമൽേനാ�ം, �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ൽ, െ�യിം െസ�ിൽെമ�്

എ�ിവ�് സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേദശം േത��ി�. ഈ �വർ�ികളിൽ സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ�

ഇടെപട�കൾ പരിമിതം. സമയബ�ിതമായ �ർ�ിയാ�ൽ, �വർ�ിക�െട �ണേമൻമ, �വർ�ി �ല�ം കണ�ാ�ൽ

എ�ിവയിൽ പലേ�ാ�ം സർ�കലാശാല�െട താൽപര�ം ഹനി�െ���. �വർ�ികൾ കാലാവധി��ിൽ

�ർ�ിയാ�ാ�ത് �ലം സാ��ികമായി വൻ ന�ം.

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ാ�� �വർ�ികളിൽ സർ�കലാശാല ഭരണ വിഭാഗ�ിെ� ഇടെപട�കൾ പരിമിതം. േകരള

െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ, സർ�കലാശാല കാലാകാല�ളിൽ �റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല നിർേ�ശ�ൾ

പാലി�െ����് എ�് ഉറ�ാ��ി�.

സർ�കലാശാല�െട തനത് ഫ�് സംബ�ി�് വ��മായ കണ�കൾ ��ി��ി�. തനത് ഫ�ി�� യഥാർ�

നീ�ിയിരി�് എ�െയ�് വാർഷിക കണ�കളിൽ വ��മാ�െ���ി�.

താത്�ാലിക �ൻ��കൾ (െ�ാവിഷണൽ  അഡ �ാൻസ് ) �മീകരി�വാൻ അനാവശ�മായ കാലതാമസം വ���.

1-8   ഓഡി�് ഇംപാ�്

    2018-2019 വാർഷിക കണ�ക�െട പരിേശാധന േവളയി�ം ജീവന�ാ�െട േസവനേരഖകൾ പരിേശാധി�േ�ാ�ം

സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �കകൾ യഥാസമയം ലഭി�ാെത വ���ം അധികമായി �ക െചലവഴി���മായ ധാരാളം



േക�കൾ ��യിൽെ��ക�ം ആയത് സർ�കലാശാലെയ യഥാസമയം അറിയി�ക�ം െച�ി��്. ആയതിെ� ഫലമായി

സർ�കലാശാല സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1) േസവന േരഖകള�െട പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ - അപാകതകൾ
പരിഹരി�ു�തി� സർവകലാശാല നടപടി സ�ീകരി��

    2018-2019 വർഷെ� വാർഷിക കണ�ക�െട ഓഡി�് േവളയിൽ സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട േസവന��കം/ഗസ�ഡ്

എൻൈട�ിൽെമ�് പരിേശാധന, െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ നിർ�യി�തിെ� പരിേശാധന എ�ിവ�ം ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം

നട�ക��ായി. േരഖക�െട പരിേശാധനാഫലമായി കെ��ിയ അപാകതകൾ സർവകലാശാല�െട ��യിൽെ���ക�ം

അതിേ�ൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��ം െച�ി��്. �ാ���റി ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� ഇടെപടൽ �ലം അധികമായി നൽകിയ �ക

തിരിെക ഈടാ�കേയാ/�മീകരി�കേയാ െച�ി��്. ആയതിെ� വിവരം �വെട േചർ��

ജീവന�ാര�െറ
േപ�, ത�തിക അപാകത തുക

₹

തുക
�കമീകരി�തി�െറ

വിവരം

�കമീകരി��
സംബ�ി�

സർവകലാശാല
ഉ�ര�

േസാണി േജാർജജ്,
െസ�ൻ ഓഫീസർ

െത�ായി ശ�ളം
നിർ�യി�തിനാൽ

ശ�ളമിന�ിൽ
അധിക �ക ൈക��ി

44,358
�ക ഡി.സി.ആർ.ജി.-

യിൽ
നി�ം �റവ് െച�

5954/എ.ഡി.എ
10/2019/

എം.ജി.�./26.11.2019

���ർ�ി ടി. എസ്,
േജായി�് രജി�ാർ

18 ദിവസെ�
ആർ�ിതാവധി

വിരാമ വി�െകാ��ൽ
�തിഫലം

അധികമായി നൽകി

72,474
�ക ഡി.സി.

ആർ.ജി.-യിൽ
നി�ം �റവ് െച�

6242/എ.ഡി.എ-4/
2019/എം.ജി.�.

ൈഷനി ടി. എസ്,
അസി��് രജി�ാർ

െത�ായി ശ�ളം
നിർ�യി�തിനാൽ

ശ�ളമിന�ിൽ
അധിക �ക ൈക��ി

1,77,151
�ക ഡി.സി.

ആർ.ജി.-യിൽ
നി�ം �റവ് െച�

6947/എ.എ�്/
01/2018/

ഭരണ വിഭാഗം/
24.09.2018

േഡാ. െക.
സാ���ൻ,
െ�ാഫസർ

അന��
േസവന�ാലയളവിെല

െപൻഷൻ
വിഹിതം(���ിയ

ശ�ള�ിെന
അടി�ാനമാ�ിയത് )

അടവാ�ിയി�

5,11,920

�ക ഡി.സി.ആർ.ജി.-
യിൽ നി�ം �റവ്

തട�െവ��തി�ം
സർ �ാരിൽ നി�ം
അടവാ�� �റ�്
ടിയാന് തിരിെക
നൽ��തി�ം
സർവകലാശാല

തീ�മാനി�

2261/എ.ഡി.എ.9/
2020/എം.ജി. �.

െക. എം. സീതി,
െ�ാഫസർ

7 ദിവസെ�
ആർജിതാവധി

അധികമായി സറ�ർ
െച�

----

അധിക �ക തിരിെക
ഈടാ��തിന്
സർവകലാശാല

നടപടികൾ സ�ീകരി�

17941/എ.ഡി.എ- 10-
2/2020/

എ.ഡി.എ-10/
01.06.2020

2. ഓഡി�് നിർേദശെ�തുടർ�് സർവകലാശാല അ�ാദമി� ഡി�ാർ�്െമൻ� ബാ�്
അ�ൗ�ുകളിൽ അധികമു�ായിരു� തുക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ തിരിെക അട��.

1. �ൾ ഓഫ് എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ് ഡയറ��െട േപരി�� �ധാന അ�ൗ�ി�ം (57011376421) ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ി�ം

(30839775880) വൻ �ക നീ�ിയിരി��ത് സംബ�ി�് 2018-19 ഓഡി�് േനാ�ിൽ പരാമർശി�തിെന �ടർ�് ടി അ�ൗ�കളിൽ



നി�ം യഥാ�മം ₹12,00,000/-�ം ₹3,94,727/-�ം സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ�് ൈകമാറി നൽകി.

2. സർവകലാശാല�െട 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല ഖ.2-4 െല പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് ആ�്

ബിസിനസ് �ഡീസ് ഡയറ��െട േപരി�� ബാ�് അ�ൗ�ി��ായി�� ₹10,81,254/-, �ളിെ� ക�ാഷ് ��് �കാര��

നീ�ിയിരി�ായ ₹7,53,156/- എ�ിവയിെല അ�രം പരിഹരി��തിനായി താൽ�ാലിക നടപടിെയ� നില�് ₹3,28,098/-

29.01.2020ൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് ൈകമാറി നൽകി. നാളി�വെര�� പരിേശാധന നട�ി ക�ാഷ് ��്

പാസ് ��മായി റി�ൺൈസൽ െച�് റിേ�ാർ�് െച�െമ�ം അറിയി�ി��്.

3.    �ൾ ഓഫ് ബേയാസയൻസസിെ� 2018-2019 വർഷെ� ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക 2-1-െല നിർേ�ശാ�സരണം ഡയറ��െട

അ�ൗ�ിൽ വർഷ�ളായി അവേശഷി�ി�� �കയിൽ ₹22,47,053/- 13.02.2020-ൽ സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�് ൈകമാറി.

1-9   സർ�കലാശാല ൈകവരി� �ധാന േന��ൾ

1. 400 kW േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ

    2018-2019 വർഷം സർ�കലാശാല നട�ാ�ിയ ഒ� മാ�ക പ�തിയാണ് 400 KWP േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ൽ.

സർ�കലാശാലയിെല �ധാന െക�ിട��െട േമൽ�രയിൽ േസാളാർ പാന�കൾ �ാപി�ക�ം ഇവ KSEB �ി�മായി

ബ�ി�ി�ക�ം ഉൽപാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി �ിഡിേല�് ന��തി�മാണ് പ�തി ല��മി��ത്. RUSA പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി 3.34 േകാടി �പ െചലവഴി�് �ാപി� ഈ പ�തി നട�ാ�ിയത് ഭാരത സർ�ാർ �ാപനമായ െമ. WAPCOS Ltd

എ� �ാപനമാണ്. ഊർ� ഉപേഭാഗം െപാ�െവ �ടിയ ഒ� �ാപനമായ സർ�കലാശാല�് ൈവദ�തി ബി�ിൽ �റവ്

ലഭി��തിന് ഈ പ�തി �േയാജനെ��ി��്.

2. യു.ജി./ പി. ജി. ഏകജാലക സംവിധാനം

    സർ�കലാശാല �ൻവർഷ�ളിൽ നട�ാ�ിയ ബി�ദ/ബി�ദാന�ര േകാഴ് �ക�െട �േവശന�ിനാ�� ഏക ജാലക

സംവിധാനം ഈ അ�ാദമിക് വർഷ�ം ഭംഗിയായി നട��തിന് സർ�കലാശാല�് സാധി�ി��്.

3. ഇ-േപ�െമ�� സംവിധാനം

    സർ�കലാശാലയിെല ��വൻ സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം ഇലേ�ാണിക് �പ�ിൽ ആ��തിെ� ഭാഗമായി

സർ�കലാശാലയിേല�� വിവിധ ഫീ�കൾ അട��ത് ഈ അ�ാദമിക് വർഷം �തൽ ഇ-േപെ��് സംവിധാന�ി�െട

ആ�ക��ായി . വിദ�ാർ�ികൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം േകാേള�കൾ�ം വിവിധ ഫീ�കൾ ഈ സംവിധാന�ി�െട

ഓൺൈലൻ ആയി അട�വാൻ സാധി��താണ്

4. ചാൻസിേല� � അവാർ� - 2017-2018

മിക� �വർ�ന�ൾ�� അംഗീകാരമായി 2017-2018 െല ചാൻസിേലഴ് സ് അവാർഡ് എം.ജി. സർ�കലാശാല�്

ലഭി�ക��ായി. അവാർഡ് �കയായ 5 േകാടി �പ 2019 മാർ�ിൽ ൈകമാറിയി��്. 2016 വർഷെ� അവാർ�ം എം.ജി.

സർ�കലാശാല�് തെ�യാണ് ലഭി�ത്.

    േക� മാനവ വിഭവേശഷി മ�ാലയ�ിെ� നാഷനൽ ഇൻ�ി��ഷനൽ റാ�ിങ് െ�യിം വർ�ിൽ 2019 വർഷെ� എം.ജി.

സർ�കലാശാല�െട സ് േകാർ 48.08 ആയി��ത് 2020 വർഷ�ിൽ 50.93 േപായി�ാ�ി ഉയർ�ി രാജ�െ� മിക� 100

സർ�കലാശാലകളിൽ എം.ജി. സർ�കലാശാല�് 30-ാം �ാന�ിേല�് ഉയ�വാൻ സാധി�ി��്. േകരള�ിൽ നി�് നാല്

സർ�കലാശാലകൾ മാ�മാണ് ആദ� �റി��ിൽ ഇടം പിടി�ത്. ഐ.ഐ.ടി.-കൾ അട�ം രാജ�െ� മിക� വിദ�ാഭ�ാസ



�ാപന�ൾ കണ�ാ�ാ�� ഓവേറാൾ റാ�ി�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല 49-ാം �ാനം േനടിെ�ാ�് േക�

സർ�ാരിെ� ��ധാന േ�ാജ�ക�ം സഹായ�ം ലഭ�മാകാൻ അേപ� നൽകാ�� േയാഗ�ത കര�മാ�ി.

ഭാഗം -2 
വര� കണ�കളിൻേമല ുളള ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1    ഇ-േപെ��് �േഖന അടവാ�ിയ �കക�െട റീഫ�് - നടപടി �മ�ളിൽ അപാക�ൾ

    സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� െചലവ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ഇ-േപെ��് സംവിധാനം �േഖന

അടവാ�ിയ �കകൾ വിവിധ കാരണ�ളാൽ അേപ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ തിരിെക നൽകി വ��തായി കാ��. വാർഷിക

കണ��സരി�് നട�വർഷം ഏകേദശം 62 ല�ം �പ സർ�കലാശാല ഈ ഇന�ിൽ തിരിെക നൽകിയി��്.

    െത�ായ അടവ് (Wrong Remittance), അധിക അടവ്(Excess Remittance) എ� കാരണ�ൾ േരഖെ���ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ

ഇ-േപെ��് �േഖന അടവാ�ിയ �കകൾ തിരിെക നൽകിയി��്. എ�ാൽ റീഫ�് ആവശ�െ��െകാ�� അേപ�ക�െട സാ�ത

പരിേശാധി�് േബാധ�െ��ി�ാേണാ �ക അ�വദി��െത�് വ��മ�. അേപ�യിൽ പരാമർശി� �ക സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ

വരവ് വ�േവാ, ടി േസവനം സർ�കലാശാല നൽകിയി�േ�ാ, അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ി� െചലാൻ രസീത് റ�ാ�ിയി�േ�ാ

എ�ീ വിവര�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ��ം വ��മ�. ��ത �ക അടവാ�ിയതിെ� െചലാൻ സർ�കാലാശാലയിെല

ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗെ���ിയി�ി�ാെയ�് ഉറ�് വ��ിയതാ�ം കാ��ി�.

    ഇ-േപെ��് ഇട�് െവ�് തട�െ��ക�ം േപെ��് �ാ�സ് "െഫയിൽ" കാണി�ക�ം നി�ിത �ക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�്

ന�െ��ക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ ന�െ�� �ക ഏഴ് ദിവസ�ിനകം അ�ൗ�ിേല�് തിരിക വ��താെണ�്

സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഇ�ര�ിൽ േപെ��് െഫയിൽ സംഭവി� നിരവധി വ��ികൾ�് അവ�െട

അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ �ക തിരിെക നൽകിയി��്. േപെ��് െഫയിൽ ആ�� സംഗതികളിൽ 7 ദിവസ�ിനകം �ക

തിരിെക ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േപാ�െമ�ിരിെ� ഇ�ര�ിൽ �ക റീഫ�് നൽ��തിെ� കാരണം വ��മ�. ഈ �കകൾ

സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ി�െ��് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മ�. ഇ-േപെ��് സംവിധാനം �കാരം

േപെ��് െഫയിൽ ആയ �കകൾ തിരിെക ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േപാ��ി�ാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�ം

വ��മ�.

    ഇ-േപെ��് �േഖന അടവാ�ിയ �കക�െട റീഫ�് സംബ�ി� നടപടി�മ�ൾ ഫല�ദമ�ാ�തിനാൽ െസ��കൾ�്

അധികേജാലിഭാരം ��ി�ക�ം വളെരയധികം മ�ഷ�ാധ�ാനം േവ�ിവ�� സാഹചര��മാണ് നിലവിൽ ഉ�ത്. അപാകതകൾ

��ികാണി�െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.04/10.01.2020) വിശദമായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. റീഫ�്

നടപടി�മ�ളിെല പരാമർശിത അപാകതകൾ പരിഹരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

2-2    ബസ് ടി��് കള�ൻ ,കള�ൻ �ക�െട അടവ് എ�ിവയിെല അപാകതകൾ

    സർ�കലാശാലയിെല അ��ാപക-അന��ാപക ജീവന�ാർ�ാ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ാ�ം ഓ�േറ�് െച�� ബസ്

സർ�ീ�കളിൽ �ിരം യാ�ികരിൽ നി�ം �തിമാസ പാസ് �േഖന�ം ദിവസ യാ�ികരിൽ നി�ം ടി��് വഴി�മാണ് യാ��ലി

ഈടാ�ി വ��ത്. ടി��് വഴി ദിവസ യാ��ാരിൽ യാ�ാ ചാർ�് ഈടാ��തിനായി ര�് �പ�േട�ം നാ� �പ�േട�ം

ടി��കളാണ് �ി�് െച�് ഉപേയാഗി�വ��ത്. ��ത ടി��് കള�ൻ, കള�ൻ �ക�െട അടവ് എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ

താെഴപറ�� അപാകതകൾ ��യിൽെ��.

1.     േകാവിഡ്-19 വ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ജീവന�ാ�െട �ര�ിതത�ം കണ�ിെല��് സർ�കലാശാല

സാധാരണയായി നട�ിയി�� ബസ് ��കൾ�് �റേമ ��കൾ ദീർഘി�ി�ം �തിയ ��കൾ നട�ി�മാണ് ഏതാ�ം മാസ�ളായി



സർ�ീസ് നട��ത്. ജീവന�ാരിൽ നി�ം െപാ�ഗതാഗത�ിന് �ല�മായ നിര�ി�� യാ��ലി�ം വാ���്. ഈ

ആവശ��ിേല�ായി നിലവി�� ടി��് നിര�് പരി�രി�ി�െ��ി�ം അത�സരി�് �ി�് െച� ടി��കേളാ മ�്

സംവിധാന�േളാ (ടി��് െമഷീൻ, �ക സീൽ െച� താത്കാലിക ടി��കൾ) ഇ�വെര ഏർെ���ിയി�ി�

2.     ര�് �പ/നാല് �പ �ി�് െച� ടി��് ��ിൽ ടി��കളിൽ ₹8/- സീൽ െച�ക�ം യാ� െച�� ജീവന�ാരിൽ നി�്

₹17/-, ₹25/- ഈടാ��തായി ��യിൽെ��

3. വിവിധ െഫയർ േ��കളിെല യാ��ലി ഈടാ��തിനായി ഒേര ടി��ിൽ വിവിധ �കകൾ എ�തി വാ��തായി (ഉദാ. ര�്

�പ �ി�് െച� ടി��് ��ിൽ തെ� ഏ�മാ�ർ ചാർ�ായ ₹8/-�ം പാലാ�� ചാർ�ായ ₹25/-�ം എ�തി നൽ��)

ഓഡി�ിെ� പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��. ടി��് കള�ൻ സംബ�ി� കൗ�ർ േഫായിൽ ��ി��ി�ാ�തിനാൽ കള�ൻ

�ക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�വാൻ സാധി��ി�. േരഖക�െട പിൻബലമി�ാെത ബസ് ടി��് കള�ൻ �ക അട��ത്

എ�കാരെമ�് വ��മ�.

4. �ിരം യാ��ാർ �തിമാസ പാ�� ��തൽ �രം യാ� െച��തിന് നൽ�� അധിക നിര�് ഈടാ��തിന് �േത�ക

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�ി�.

5.     2018-19 വർഷെ� കള�ൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ബസ് ക��ർമാർ�് ഒേരസമയം ആറ് രസീത് ��കൾവെര

വിതരണം െച�ക�ം അതിെ� കള�ൻ അട��തിനായി ഒ�മാസ�ിലധികംം കാലതാമസം വ���താ�ം കാ��. അ�ദിന

കള�ൻ അതാത് ദിവസേമാ െതാ��� �വർ�ി ദിവസേമാ അടവാ��ി�.

    േമൽ അപാകതകൾ സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട അഭി�ായം അറിയി�ണെമ�് താത്പര�െ��െകാ�ം 2020-െല  നിര�്

വർ�ന�് േശഷം നട�ിയി�� ബസ് ടി��് കള�ൻ, കള�ൻ �ക�െട അടവ് എ�ിവ സംബ�ി� േരഖകൾ ബ�െ��

സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ എ�ിവ �ടി പരിേശാധന�ായി അടിയ�ിരമായി ഹാജരാേ��താെണ�റിയി�െകാ�ം 16.07.2020-

ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ : 17/2018-19 നൽകിയി��. ആയതിന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ അപാകതകൾ

പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��തായി അറിയി�ി��്. പഴയ ടി��കളിൽ റ�ർ സീൽ പതി�ി�് �തിയ

നിര�കൾ ഈടാ�ി വ��െ��ം അറിയി�ി��്. എ�ാൽ 07/2020-ൽ ഓഡി�ിൽ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ ടി��് ഇഷ�/

കള�ൻ രജി�ർ, ബ�് ടി��് എ�ിവയിൽ ഈ വിധ�ി�� േരഖെ����കൾ ഉ�ായി��ി�. ടി��് നിര�ായി ഈടാ��

�ക�െട �ത�ത ഉറ�ാ�ാൻ സാധി�ാ� തര�ിൽ കള�ൻ നട��ത് വഴി സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിേല�് വേര� �ക�െട

ആധികാരികത ഉറ�് വ���തിന് സാധി�കയി�. മാ�മ�, പണാപഹരണം േപാ��വ�് വഴിെവ��തി�ം കാരണമാവാം.

അധികാരിക�െട �� ഈ വിഷയ�ിൽ അടിയ�ിരമായി ഉ�ാേക�താണ്.

2-3   സർ�കലാശാല അതിഥി മ�ിര�ിെല �റിക�െട വാ ടക - രസീത് �കക�െട അടവിൽ �റവ്

    2018-2019 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല അതിഥി മ�ിര�ിെല വാടക പിരി� ഏഴ് രസീത് ��കൾ, കള�ൻ രജി�ർ,

ബാ�് േ��്െമ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ കള�ൻ �ക ��വനായി അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�തായി കാ��ി�.

    േരഖകൾ �കാരം ₹3,85,040/- (��് ല��ി എൺപ��ായിര�ി നാ�ത് �പ) വാടകയിന�ിൽ വര��്. എ�ാൽ അടവിൽ

₹1,02,740/- (ഒ� ല��ി ര�ായിര�ി എ���ി നാ�ത് �പ മാ�ം) �റ��തായി കാ��. �ക പിരിെ���തിെ��ം

ബാ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ��ം വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

ീ�



�കമ
നം.

രസീ�
ബു�്
നം.

രസീ� നം./
തീയതി

ക�ാൻസൽ

രസീ�

ആെക
പിരി�
തുക ₹

ബാ�ിൽ അട�
തുക/തീയതി

     1 129
6401-6450
(03.04.18-
16.05.2018)

ഇ� 705701) ₹16,510/- തീ.
13/04/2018)

2) ₹6,250/- തീ.
13/04/2018

3) ₹10,000/- തീ.
03/05/2018

4) ₹16,550/- തീ.
15/05/2018

5) ₹3,500/- തീ.
15/05/2018

6) ₹21,010/- തീ.
21/06/2018

7) ₹5,000/- തീ.
21/06/2018

8) ₹3,250/- തീ.
13/072018

9) ₹6,000/- തീ.
13/07/2018

10) ₹2,400/- തീ.
31/07/2018

11) ₹5,750/- തീ.
31/07/2018

12) ₹8,500/- തീ.
10/08/2018

13) ₹22,110/- തീ.
10/08/2018

14) ₹8,570/- തീ.
10/08/2018

15) ₹3,050/- തീ.
10/08/2018

16) ₹3,360/- തീ.
14/08/2018

17) ₹500/-     തീ.
18/08/2018

18) ₹700/-     തീ.
21/08/2018

19) ₹5,350/- തീ.
12/09/2018

20) ₹1,900/- തീ.
17/09/2018

2 130
6451-6500
(17.05.2018-
01.08.2018)

ഇ� 50210

3 131
6501-6550
(01.08.2018-
17.09.2018)

ഇ� 31100

4 174
8651-8700
(18.09.2018-
09.11.2018)

8658 54940

5 176
8750-

8800(09/11/
2018-04.01.2019)

8765 46470

6 175
8701-8750

(04.01.2019)02.03-
2019

8745 49750

7 178 8851-8900
(10.03.2019-
06.05.2019)

ഇ� 82000



21) ₹4,380/- തീ.
24/09/2018

22) ₹4,850/- തീ.
09/10/2018

23) ₹8,350/- തീ.
12/11/2018

24) ₹8,650/- തീ.
17/11/2018

25) ₹6,000/- തീ.
02/02/2019

26) ₹7,000/- തീ.
05/03/2019

27) ₹11,000/- തീ.
16/03/2019

28) ₹17,000/- തീ.
18/03/2019

29) ₹21,000/- തീ.
19/03/2019

30) ₹6,210/- തീ.
25/03/2019

31) ₹21,000/- തീ.
22/03/2019

32) ₹4,000/- തീ.
11/04/2019

33) ₹2,600/- തീ.
11/04/2019

34) ₹4,000/- തീ.
12/04/2019

35) ₹7,000/- തീ.
29/04/2019

36) ₹6,000/- തീ.
08/05/2019

*₹1,65,101/- തീ.
13/04/2018-ൽ
അടവാ�ിയതിൽ
₹5,750/-
രസീത് നം. 6395, 6396,
6397, 6398-െല
�കയാണ്

* ₹6,250/- 13/04/2018-
ൽ അടവാ�ിയതിൽ
₹1,200/-
രസീത് നം. 6383,
6399െല �കയാണ്.

ആെക 385040₹2,82,300/-



289300-
(5750+1250)=282300)

അടവിൽ �റവ് വ� �ക = ₹1,02,740/- (ഒരു ല��ി ര�ായിര�ി
എഴു�ൂ�ി നാ�പ� രൂപ)

ഇത് സംബ�ി�് ഓ ഡി�് അേന�ഷണ�റി�് (നം. 22/2018-19/തീയതി 23/07/2020) നൽകിയതിന് സർ�കലാശാല ഭാഗികമായ

മ�പടി മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �കാരം ₹81,740/- തിരിെക അട�തായി വ��മാ�ിയി��്.

പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�േ�ാ എ�ീ കാര��ൾ പരിേശാധി��തി�ം �ക തിരിെക അട��മായി ബ�െ��് ഫയൽ

പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം സർ�കലാശാല ഫയൽ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അടവിൽ �റവ് വ�

�കയിെല വ�ത�ാസം കണ�ാ��തിനായി �ക തിരിെക അട��മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

അടവിൽ �റവ് വ� ��വൻ �ക�ം പിഴ�ലിശ സഹിതം ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

2-4   പരീ�ാ ഫീസായി ഇ-�ാ�്സിന�ിൽ ലഭി�വാ�� �ക സംബ�ി� കണ�കൾ സർ�കലാശാല
ത�ാറാ��ി�

    സർ�കലാശാലയിെല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി/പ�ികവർ�/മ�ർഹ വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�്

01/02/2008-െല സ.ഉ.(എം.എസ് )/20/2008/പജ.പവ.വിവ. ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം സർ�കലാശാല�് നൽേക� പരീ�ാ

ഫീസ് പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ നി�ം ഫീസ് ആ��ല�മായി ഇ-�ാ�്സിന�ിൽ സർ�കലാശാല�്

േകാേള�കൾ �േഖനയാണ് നൽകിവ��ത്. ആയതിനാൽ ടി വിഭാഗം വിദ�ാർഥികൾ സർ�കലാശാല പരീ�കൾ�് രജി�ർ

െച�േ�ാൾ പരീ� ഫീസ് അടയ് േ�� ആവശ�മി�. ഇത് സംബ�ി� സർ�ിഫി��് ബ�െ�� േകാേളജ് അധികാരികൾ

അേപ�േയാെടാ�ം സർ�കലാശാലയിൽ നൽ�ക�ം പി�ീട് പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ നി�ം ഫീസ്

ആ��ല�ം ഇ-�ാ�് സായി േകാേളജിൽ ലഭി�ക�ം േകാേള�കൾ ഇവ സർ�കലാശാല�് ൈകമാ�ക�മാണ് െച��ത്. എ�ാൽ

ഇ-�ാ�്സ് അ�വദി��തിെല കാലതാമസം, ടി �ക േകാേള�കളിൽ നി�ം സർ�കലാശാല�് ൈകമാ��തിെല കാലതാമസം

എ�ിവ �ലം അതാത് വർഷം ലഭിേ�� പരീ�ാ ഫീസ് ��വനാ�ം സർ�കലാശാല�് ലഭി��ി�. സർ�കലാശാലയിൽ ഡി�ി/

പി. ജി. േകാഴ് �കൾ�് അ�ിഷൻ ലഭി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ ഏകേദശം 30 ശതമാനം േപർ�് ഫീസാ��ല�ം

ലഭി��താകയാൽ ഈ ഇന�ിൽ ഭീമമായ �ക എ�ാ വർഷ�ം �ടി�ികയാ���്. ഇത് സംബ�ി� ��തൽ പരിേശാധന

നട�ിയതിൽ ഇ�കാരം ഇ-�ാ�് ആയി ലഭിേ�� �ക സംബ�ി� വ��മായ കണ�കൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി�ി�

എ�് അറി�വാൻ കഴി�. ഈയിന�ിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �ക എ�, ആെക എ� �പ ലഭി�, ലഭി�വാൻ

ബാ�ി�� �ക (ഡി.സി.ബി.) എ�ീ വിധ�ി�� കണ�് ത�ാറാ�ിയി�ി� . ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിെല �ടി�ിക സംബ�ി�

വിശദാംശ��ം ഓേരാ വർഷ�ം പരീ� ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ���ം ലഭി��മായ വരവ് സംബ�ി� ഡി.സി.ബി. പ�ിക�ം

ലഭ�മാ��തി�മായി സർ�കലാശാല�് ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് നൽകിയി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ടാെത 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് �ൾസ്, ച�ം 15(1) �കാരം സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക

കണ�കൾ ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�േ�ാൾ കണ�കേളാെടാ�ം സർ�കകലാശാല�് പരീ� ഫീസിന�ിൽ ലഭി�വാ��

വര�കൾ സംബ�ി� ഡി.സി.ബി. പ�ിക �ടി പരീ� കൺേ�ാളർ ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ ടി പ�ിക�ം

നാളി�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ പരീ� ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ���ം ലഭി��മായ വരവ് സംബ�ി� ഡി.സി.ബി.

പ�ിക ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിെല �ടി�ിക സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ത�ാറാ�ി ഓഡി�ിൽ പരിേശാധന�ായി

ലഭ�മാേ��താണ്. സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക �� ഈ വിഷയ�ിേല�് �ണി��.

2-5   േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് -- �ത�മായി ഈടാ��ി�- 30.17 ല�ം �പ �ടി�ിക



വിവിധ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം വർഷം േതാ�ം സർ�കലാശാല ഈടാ�ി വ�� േ�ാർട്സ്

അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് സംബ�ി� വിവരം േകാേള�കൾ �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാർട്സ്

സയൻസസിന്(െ�സ് ) നൽകണെമ��്. എ�ാൽ ��ത ഫീസിന�ിൽ എ�േ�ാളം �ക ലഭ�മാകാ��് എ�ത് സംബ�ി�്

�ത�മായ കണ�കൾ െ�സിെ� പ�ൽ ലഭ�മ�. �ാപന�ിെ� ഓഡി�് േവളയിൽ ഇത് സംബ�ി� നൽകിയ ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�ിന് നൽകിയ മ�പടി �കാരം േകേള�കൾ ടി �ക േനരി�് ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�്

അട�കയാെണ�ം േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് സംബ�ി� ബാ��താരഹിത സർ�ിഫി��ിന് അേപ�ി��

േകാേള�കൾ മാ�മാണ് ഡി.സി.ബി. പ�ിക നൽ��ത് എ�ം അറിയി�ി��്. ആയതിനാൽ �ത�മായ ഡി.സി.ബി. പ�ിക

ത�ാറാ�വാൻ സാധ�മ�ാെയ�ാണ് വ��മാ�ിയി��ത്. �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാർട്സ് സയൻസ് ഡയറ�ർ

ലഭ�മാ�ിയ ഡി.സി.ബി പ�ിക �കാരം 2018-2019 വർഷം വിവിധ േകാേള�കളിൽ നി�ം ലഭ�മായ േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ

ഫീസിെ� വിശദാംശം പരിേശാധി�തിൽ നാളി�വെര�� �ടി�ികയിന�ിൽ ₹30,17,545/- ലഭി�വാ��്. സർവകലാശാലയിൽ

േകാേള�കൾ േനരി�് േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് അട�ി�െ��ിൽ �ടി�ിക �കയിൽ വ�ത�ാസം വ�വാൻ സാധ�ത��്.

സർവകലാശാല�മായി അഫിലിേയ�് െച�ി�� എ�ാ േകാേള�കളിൽ നി�ം േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് �ത�മായി

ഡിമാ�് െച�് പിരിെ���വാ�� സംവിധാനം സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിലി� എ�ാണ് ഈ മ�പടിയിൽ നി�ം

വ��മായി��ത്. എ�ാ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�ം ഡി.സി.ബി. പ�ിക ലഭ�മാ�ി സർവകലാശാലയിെല േരഖക�മായി

പരിേശാധി�് �ത�ത ഉറ�ാ�ി �ടി�ിക ഈടാ�ി അറിയിേ��താണ്.

2-6   കാലഹരണെ�� െച�കൾ നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�. ബാ�് അ�ൗ�ക�െട വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
�കാര�� നീ�ിയിരി�ിന് ബാ�് ��ിെല നീ�ിയിരി�മായി വൻ �ക�െട വ�ത�ാസം

    സർവകലാശാല�െട �വെട േചർ�� അ�ൗ�ക�െട വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാര�� നീ�ിയിരി�ിന് അവ�െട ബാ�്

പാസ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�മായി വൻ�ക�െട വ�ത�ാസ��്. റി�ൺസിലിഷൻ പ�ിക പരിേശാധി�തിൽ ഈ

വ�ത�ാസ�ിെ� �ധാന കാരണം കാലഹരണെ���ം പണമാ�ാ��മായ െച�ക�െട �ല�മാെണ�ാണ് േബാധ�െ��ി��ത്.

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം.

അ�ൗ�്
നം.

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�തിക

�പകാരമു�
നീ�ിയിരി�്

(തുക) ₹

ബാ�് പാ�
ബു�്

�പകാരമു�
നീ�ിയിരി�്

(തുക)
₹

ബാ�് പാ�
ബു�്
�പകാരം

അധികമു�
തുക
₹

കാലാവധി
കഴി�

െച�ുകള�െട
മൂല�ം(തുക)

1. 
SBT

67000310425
SALARY

17072957 22213584 5140627

₹5,06,782/-

(08/2017 �ത��
പണമാ�ാ�

െച�കൾ
റി�ൺസിലിേയഷൻ

പ�ികയിൽ
േരഖെ���ിയിരി��)

2. SWF-205 2698686 2740286 41600 ₹41,600/-

3. 

SBT
67000310447
CONTINGENT

ACCOUNT

935769 37791540 36855771

04/2016 �ത��
പണമാ�ാ�

െച�കൾ
റി�ൺസിലിേയഷൻ

പ�ികയിൽ
േരഖെ���ിയിരി��



    കാലഹരണെ�� െച�ക�െട വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധി�തിൽ െചറിയ �ക�� െച�കൾ �തൽ വലിയ �ക�� െച�കൾ

വെര പണ മാ�ി മാ�ിയി�ി� എ�് കാ��. വലിയ �കകൾ ബാ�ിൽ നി�ം മാറാ�തിെ� കാരണം വ��മ�. കാലാവധി കഴി �

െച�കൾ�് പകരം �തിയ െച�കൾ നൽകിയി�േ�ാ എ�ം വ��മ�. റീകൺസിലിേയഷൻ പ�ികകളിൽ വൻ�ക�െട

വ�ത�ാസം വർഷ�ളായി �ടർ� വ�� �വണത ന�ത�. ആയതിനാൽ കാലാവധി കഴി� െച�ക�െട ഇടപാ�കൾ

പരിേശാധി�് ആയത് സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ �േ��താണ്.

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

3-1   എം. ജി. സർ�കലാശാല - �പീ�തമായി 37 വർഷമായി�ം ഫ�് ഓർഡിനൻസ് �പീകരി�ി�ി�

    1985-െല മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ആ�് 17.04.985-ൽ നിലവിൽ വരിക�ം ആയതിന് 02.10.1983 �തൽ �ൻകാല �ാബല�ം

ഉ�ായി���മാണ്. 1985-െല മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ആ�് െസ�ൻ 37 �കാരം നി�യി�െ�� വിഷയ�ളിൽ

ഓർഡിനൻസ് �റെ��വി�ാ�ളള അധികാരം സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിൽ നി�ി�മാണ്. ടി െസ�ൻ �കാരം താെഴ�റ��

വിഷയ�ളിലാണ് ഓർഡിനൻസ് �റെ��വിേ��ത്.    

a)     The levy of fees in colleges and other institutions, by the university

b)     The residence and discipline of students

c)     The workload and pattern of teaching staff in colleges

d)    The fixation of the scales of pay of various posts in the university and the terms and conditions of service of officers of the

university:

Provided that no special pay or allowance or extra remuneration of any description whatsoever including ex-gratia payment or other

benefits having financial implication shall be granted to any officer, teacher or other employee of the university without the prior

approval of the government.

Provided further that no such prior approval of the government shall be necessary for incurring any such expenditure of a non

recurring nature subject to a maximum of ten thousand rupees in the aggregate in a financial year.

ടി ആ�ിെല െസ�ൻ 100 �കാരം ഫ�് ഓർഡിനൻസ് സംബ�ി�് താെഴ േചർ�� �കാരം �തിപാദി�ിരി��.

“100 (1) Not withstanding anything contained in this act, the first statutes and the first ordinance of the university shall be made by the

government in consultation with the University Grants Commission, within a period of one year from the date of commencement of the

Mahatma Gandhi University ( Amendment ) Act, 1988’’.

ആയത് �കാരം അെമൻെ��് നിലവിൽ വ� തീയതിയായ 17.02.1988 �തൽ ഒ� വർഷ�ിനകം ഫ�് ഓർഡിനൻസ്

�റെ��വിേ��ിയി��. എ�ാൽ നാളി�വെര ഫ�് ഓർഡിനൻസ് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ��തിന് സർ�കലാശാല�്

സാധി�ി�ി�. [െസ�ൻ 99(2) �കാരം എം. ജി. സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസ് ഇറ�ാ� കാലേ�ാളം 1974-െല േകരള

സർ�കലാശാല ആ�് �കാരം (02.10.1983-െല അവ�യിൽ) നിലവി��ായി�� ഓർഡിനൻ�കൾ മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല�ം ബാധകമാ�െമ�് വ��മാ�ിയി��്]. എ�ാൽ ഇ��ം പഴ��� ഓർഡിനൻസ് നിലവിൽ

സർ�കലാശാലയിെല അ�ാദമിക് േമഖലയി�ം ജീവന�ാ�െട േസവന േമഖലയി�ം ഇ��ം വർഷ�ൾ�് േശഷ�ം

ബാധകമാ��തിന് �ാേയാഗികമായ ��ി��കൾ ഉ�ാ��. െസ�ൻ 37(2) �കാരം സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ള

നിർ�യം, േസവനേവതന വ�വ�കൾ എ�ിവ നി�യി��തിന് ഓർഡിനൻസ് അത�ാവശ�മാണ്. 02.10.1983 �ാബല��ിൽ

േകരള സർ�കലാശാലയിൽ നിലനി�ി�� േസവനേവതന വ�വ�കൾ 35 വർഷ�ിേലെറയായി�ം മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�ി വ��ത് സർ�കലാശാല�െട ഉ�മ സാ��ിക താൽപര��ൾ�് നിര��ത�.



കാലാകാല�ളിൽ േകരള�ിെല സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ േവളയിൽ സർ�ാർ നി�യി��

േസവനേവതന വ�വ�കൾ നട�ാ��തിന് സർ�കലാശാല�് ബാധ�ത��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻ�കളിൽ

ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ാ�തിനാൽ േകാടതി നടപടികളി�െട ജീവന�ാർ അനർഹമായ ആ��ല��ൾ േന�� ധാരാളം

സംഭവ�ൾ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ ഉ�ായി��്. ഇ�വഴി േകാടതി നടപടിക�ം അനാവശ� െചല�ക�ം ഉ�ാ��ത്

ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ��ി��്. �ടാെത േകരള സർ�കലാശാല കാേലാചിതമായി ഇവയിൽ വ��ിയ മാ���ം എം. ജി.

സർ�കലാശാല�് ബാധകമാ��മി�. . ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ (നം.11539/AC-L-

1/2020/REGSECT/20.07.2020) ഫ�് ഓർഡിനൻസ് ത�ാറാ��തി�� നടപടികൾ പലതവണ സ�ീകരി�ി��െവ�ി�ം ആയത്

�ർ�തയിൽ എ�ി�വാൻ സാധി�ി�ാെയ�ം 11.12.2019-ൽ ഈ ആവശ��ിേല�ായി �തിയ സമിതി �പീകരി�ി�െ��ം

അറിയി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട ഫ�് ഓർഡിനൻസ് ത�ാറാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി��

വിഷയ�ിേല�് സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക �� �ണി�െകാ��.

3-2   സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി �ടാെത ത�ികകൾ ��ി�

സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി �ടാെത ര�് െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ികകൾ 2018-2019 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല

��ി�ി��്. വിവരാവകാശ നിയമം �കാര�ളള അേപ�കൾ െെകകാര�ം െച��തി�ം മ�പടികൾ േ�ാഡീകരി��തി�മായി

ബ�െ�� േജാലികൾ നിർ�ഹി�� പ�ിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസി�ം ��ത േജാലിക�െട േമൽേനാ��ി�ം (2018 �ൺ 30-

െല സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെ� തീ�മാനം-- ഇനം ന�ർ ഒ.എ. 6/18.05 (181722)), സർ�കലാശാല �തിയതായി ആരംഭി�

ഡയറ�േറ�് േഫാർ അൈ�ഡ് േഷാർ�് േടം േകാ�് എ� �ാപന�ി�ം ആണ് ഓേരാ െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ികകൾ വീതം

₹77,400-1,15,200 ശ�ളനിര�ിൽ ��ി�ിരി��ത് (04.03.2018-െല സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെ� മിനിട്സ് ഇനം

നം.ഒ.എ.28/18.03).

    26.02.2011-െല ജി.ഒ(പി) നം.86/2011 �കാരം, നിർ�ലാ�ിയ െെവസ് ചാൻസല�െട േപ�ണൽ െസ��റി, ആർ�ി�്-കം-

േഫാേ�ാ�ാഫർ, േകാ�ി േഹാൾഡർ, േ�ാ�ാം േകാർഡിേന�ർ (�ൾ ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസ് ), �ാസ് േ�ാവർ എ�ീ

ത�ികകൾ�് പകരമാണ് ��ത ര�് ത�ികകൾ ��ി�ി��ത്. സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകൾ�്

പകരമായി �തിയ െഡപ��ി രജി�ാർ ത�ികകൾ സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത ��ി�ത് നിയമ വി��മാണ്.

    1985-െല മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല നിയമം, വ��് 23-ൽ ബജ�റി െ�ാവിഷെന അധികരി�� തര�ിൽ �തിയ

ത�ികകൾ ��ി��തിന് സർ�ാരിെ� അ�മതി േവണെമ�് നി�ർഷി���്. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട

വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി��തിന് (ക�് നം.െക.എസ്.എ.-

എം.ജി.�.എ.-4/585/2019/11.06.2020, െക.എസ്.എ.-എം.ജി.�.എ-7/68(24)/2019/30.06.2020) സർ�കലാശാല 27.06.2020,

11.08.2020 തീയതികളിൽ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ടി ത�ികകൾ ��ി�ത് �ലം ബജ�് െ�ാവിഷനിൽ അധികമായി െചലവ്

വ��ി�െയ�ാണ് മ�പടിയിൽ സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി��ത്.    സർ�ാരിെ� അ�മതി േതടിയതിെ�േയാ, അ�മതി

ലഭി�തിെ�േയാ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സർ�കലാശാല�് ബാധകമായ േകരള സർ�കലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസ് 1978-

ൽ ടി ത�ികകൾ ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�തിനാ�ം സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ

അംഗീകരി�െകാ�� ഓർഡിനൻസിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭ�മായി�ി�ാ�തിനാ�ം �തിയ ത�ികകൾ ��ി��തിന്

സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി ആവശ�മാണ്. ��ത ത�ികകൾ ��ി� നടപടി�് സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭ�മാേ���ം

വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

3-3   സർ�ാർ നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകളിേല�് നട�� �മവി�� ഉേദ�ാഗ�യ��ൾ

    ഒൻപതാം ശ�ളപരി�രണം നട�ാ���മായി ബ�െ��് സർ�ാർ �റ�ിറ�ിയ 26.02.2011-െല ജി.ഒ.(പി)നം.86/2011/ഫിൻ.



ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം, സർ�കലാശാലകളിെല െഫയർ േകാ�ി വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഉേദ�ാഗ�യ� ത�ികകളായി��

െസ�ൻ ഓഫീസർ (എഫ്.സി. & ഡി.), െസ�ൻ ഓഫീസർ എഫ്.സി. & ഡി.(ഹ.േ�.), �ൾ ഓഫീസർ എ�ിവ സർ �ാർ

നിർ�ലാ�ക�ം പകരം 1:1 അ�പാത�ിൽ ഓഫീസ് ���്, ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�.) എ�ീ ത�ികകളിൽ ഉേദ�ാഗ�യ�ം

നൽകാ�ം സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി��. നിലവിൽ ഈ ത�ികകളിൽ �ട��വർ�് മാ�മായി ��ത ശ�ളെ�യിൽ

അ�വദി�ക�ം െച�ി��. 01.07.2014 �ാബല��ിൽ നിലവിൽ വ� പ�ാം ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവി�ം ഇ�ര�ിൽ

സർ�ാർ നിർേ�ശ��ായി��.

    എ�ാൽ േമൽ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി, െഫയർ േകാ�ി വിഭാഗം ജീവന�ാർ�്, നിർ�ലാ�ിയ ടി ത�ികളിേല�്

31.03.2017 വെര ഉേദ�ാഗ�യ��ൾ നൽകാ�ം 31.03.2017-ന് േശഷം ആയത് നൽേക� എ�ം സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��്

തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 17.06.2017-െല �.ഒ. നം.3632/എ4/2017/ഭരണം. �കാരം സർ�കലാശാല ഉ�രവ്

�റെ��വി�. ഇ�മായി ബ�െ��് ഓർഡിനൻസ് ത�ാറാ�ിയത്, 19.01.2018-ൽ ബ�: ചാൻസലർ�് അയ�െകാ��ക��ായി.

എ�ാൽ ബ�: ചാൻസല�െട 04.04.2018-െല ക�് �കാരം ഇനിെയാരറിയി�് ഉ�ാ��ത് വെര േഭദഗതി െച� ഓർഡിനൻസ്

നട�ാ��െത�് അറിയി�ക��ായി. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ �ടർ�ം ഈ ത�ികകളിേല�് �ാന�യ�ം നൽകിവ��.

    31.05.2018-െല 4422/എ-4/4/2018/ഭരണവിഭാഗം. ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�ര��കാരം, �ീമതി. എസ്. രമാ�മാരി�ം

�ീമതി. ഉഷാ�മാരി െജ.-�ം 19.05.2018-ൽ �ൾ ഓഫീസർമാരായി ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകിയ�ം �ീ. രാജേഗാപാൽ െക, �ീമതി.

ഷിൻസി, �ീമതി. ഉമാേദവി ഒ., എ�ിവെര െസ�ൻ ഓഫീസർ (എഫ്.സി & ഡി.) ത�ികയിൽ 19.05.2018 �തൽ �ടരാൻ

അ�വദി��ം �ീ. ശശി പി. വി.-�് 11.01.2016-�ം 01.04.2019-�ം യഥാ�മം  െസ�ൻ ഓഫീസർ എഫ്.സി- & ഡി. (ഹ.േ�.), �ൾ

ഓഫീസർ എ�ീ ത�ികകളിൽ ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകിയ�ം ഇതിന് ഉദാഹരണ�ളാണ്.

    േമൽ ജീവന�ാരിൽ,  �ീമതി. എസ്. രമാ�മാരി�് �ൾ ഓഫീസർ ത�ികയിേല�് ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകിയ

സർ�കലാശാല�െട തീ�മാനം ബ�: ൈഹേ�ാടതി�െട 12.03.2018-െല WP(C)27835/17 ന�ർ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഓഡി�് അംഗീകരി�ി��. എ�ാൽ 31.05.2018-െല 4422/എ-4/4/2018/ഭരണവിഭാഗം ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ തെ�,

േകസിൽ ക�ിയ�ാതി�� �ീമതി. ഉഷാ�മാരി െജ., �ീ. രാജേഗാപാൽ െക., �ീമതി. ഷിൻസി, �ീമതി. ഉമാേദവി ഒ.,

എ�ിവർ�് ടി ത�ികകളിൽ ഉേദ�ാഗ�യ�ം നൽകിയത് അംഗീകരി�ാനാവി�. �ീമതി. ഉഷാ�മാരി െജ.-�െട െപൻഷൻ

ആ��ല��ൾ�് ശിപാർശ നൽകിയി�െ��ി�ം ആയതിന് േഭദഗതി വ�േ��താെണ�് 12.07.2019-െല െക.എസ്.എ.-

എം.ജി.�.എ-6/518/2019 ന�ർ ക�് �കാരം സർ�കലാശാലെയ അറിയി�ി��താണ്.

    സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ ഉ�ര�കൾ �റെ��വി��ത് സം�ാന സർ�ാർ ആണ്. കാലാകാല�ളിൽ

�റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ�് അ��തമായി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി���്. എ�ാൽ, േമൽ�റ� ത�ികകൾ

നിർ�ലാ�ണെമ� നിർേ�ശം നാളി�വെര നട�ാ�ിയി�ി�. സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ത�ികകൾ, ശ�ളെ�യിൽ എ�ിവ

നി�യി��ത് സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസ് വഴിയാണ്. േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവിന് അ��തമായി ഓർഡിനൻസിൽ േവ�

മാ��ൾ വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��ി�.

    അേതാെടാ�ം േമൽ സർ�ാർ ഉ�ര�കളിൽ ഓഫീസ് ���് ത�ികയിൽ 1:1 അ�പാത�ിൽ ഓഫീസ് ���് ഹയർേ�ഡ്

ത�ിക അ�വദി�ി��. പ�ാം ശ�ളപരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം, ടി ത�ിക�െട ശ�ളെ�യിൽ ₹40500-85000 ആണ്.

എ�ാൽ ടി ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം നൽ��ി�. പകരം ഓഫീസ് ���് ത�ിക (₹36600-79200)യിൽ നി�ം െസ�ൻ

ഓഫീസർ(എഫ്.സി.&ഡി)(₹35700-75600) ത�ികയിേല�ാണ് �ാന�യ�ം നൽകി വ��ത്. താ� ശ�ളെ�യിലിേല�്

�ാന�യ�ം നൽ��ത് �ലം ഏതാ�ം ജീവന�ാർ�് അർഹി�� ശ�ള വർ�നവ് ലഭി��ി�.



    സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�കൾ സർ�ാർ നിർേ�ശ�കാരം പരി�രി��തിനാൽ സർ�കലാശാല

ഓർഡിനൻ�കളിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തിന് സിൻഡിേ��് ��ിേ��താണ്. ജീവന�ാ�െട

താത്പര��ൾ��സരി�് സർ�ാർ ഉ�ര�കളിെല വ�വ�കൾ �ർവ�ാഖ�ാനം െച�െ���ത് ഒഴിവാേ��താണ്. സർ�ാർ

ഉ�രവിെല നിർേ�ശ��ം ഓർഡിനൻസിെല വ�വ�ക�ം അ��രക�ൾ അ�ാ�തിനാൽ േകാടതി വ�വഹാര�ൾ വഴി

സർ�കലാശാല�് കന� സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ���് എ� വ�ത ഇ��ണ�ിൽ ��ാവ�മാണ്. ഈ വിഷയ�ിൽ

സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� �� �ണി��.

3-4   �.ജി.സി. അ��ാപകർ�് സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി പരീ� �ല�നിർ�യ �തിഫലം
അ�വദി��

        ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 21.02.1999-െല 171/99/ഉ.വി.വ. ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം �.ജി.സി. ശ�ള െ�യിലി�ളള

അധ�ാപക�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ 01.01.1996 �തൽ സം�ാന�് നട�ിലാ�ക�ം ��ത ഉ�രവിെ� ഖ�ിക നം.

15.13-ൽ പരീ��മായി ബ�െ�� േജാലിക�ം �മതലക�ം അധ�ാപക�െട കർ�വ��ിെ� ഭാഗമാെണ�ം ആയത് അവ�െട

�വർ�ന�മത വിലയി��െമ�ം നിർേ�ശി��. സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. 5/2001/ഉ.വി.വ./തീയതി. 03.01.2001 �കാരം െെ�വ�്

രജിേ�ഷൻ ഒഴിെക�ളള വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യം അധ�ാപക�െട ഔേദ�ാഗിക കർ�വ��ിെ� ഭാഗമാെണ�ം

ആയതിനാൽ �േത�ക �തിഫലം നൽേക�തിെ��ം വ��മാ�ിയി��്.

     വിവിധ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ �.ജി.സി./സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ

�ല�നിർ�യ�ിന് �തിഫലം നൽ�� വിവരം വ��മാ�ിയതിനാൽ സർ�ാർ ഇ�ാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�തിന് േശഷം

െറ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം ��് മാസ�ി�ളളിൽ തിരി�പിടി�ണെമ�്

നിർേ�ശി�െകാ�് 21.12.2016-ൽ 26/2016/H.Edn ന�രായി സർ�ാർ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ��ത നിർേ�ശ�കാരം െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ �ല�നിർ�യ�ിന് നൽകിയ �തിഫലം തിരി�പിടി��തിന് നടപടികൾ സർ�കലാശാല

സ�ീകരി�ി�ിെ��് മാ�മ�, നിലവിൽ �തിഫലം നൽ�ക�ം െച��.

        ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല അവസാനമായി �റെ��വി� 26.12.2018-െല 586/ഇഎ11/2/296/2018/പരീ�

ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�രവ�സരി�് ബി�ദേകാ�ക�െട (സി.ബി.സി.എസ്./സി.ബി.സി.എസ്.എസ്.) േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ

ക�ാ�കളിൽ പെ���� ഉപ�ല�കർ�ാ�ൾ�് ആദ�ദിവസം 5, ര�ാം ദിവസം 10, ��ാം ദിവസം 20 എ� �മ�ിൽ

�ല�നിർ�യം നട��തി�ം ഓേരാ ദിവസ�ം �റ� �തിഫലം ₹500/- വീതം നൽ��തി�ം �ടർ�ളള ദിവസ�ളിൽ ഓേരാ

ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യം നട��തിന് ₹30/- വീത�ം നൽ��തി�ം നിർേ�ശി��. �.ജി.സി. നിര�ിൽ ശ�ളം

െെക��� അധ�ാപകർ�് ലഭി�� �തിഫല�ിൽനി�് ബി�ദതല�ിൽ െകാേമ�്, ആർട്സ് വിഷയ�ൾ�് 80 േപ�റിെ��ം

സയൻസ് വിഷയ�ൾ�് 65 േപ�റിെ��ം �ക ₹9/- നിര�ിൽ �റവ് െചേ��താണ്.

        പി.ജി. േകാ�ക�െട േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ പെ���� ഉപ�ല�കർ�ാ�ൾ�് ഓേരാ െസമ�റി�ം ആദ�

ര�് ദിവസ�ളിൽ (യഥാ�മം 5, 10 ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ല�നിർ�യം നട��തിന് ) ₹600/- വീതം �തിഫലം നൽ��തി�ം

�ടർ�ളള ദിവസ�ളിൽ ഓേരാ ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യം നട��തിന് ₹32/- വീത�ം നൽ��തി�ം ശിപാർശ െച��.

�.ജി.സി. നിര�ിൽ ശ�ളം െെക��� അധ�ാപകർ�് ലഭി�� �തിഫല�ിൽ നി�് ബി�ദാന�ര ബി�ദതല�ിൽ െകാേമ�്,

ആർട്സ് വിഷയ�ൾ�് 25 േപ�റിെ��ം സയൻസ് വിഷയ�ൾ�് 20 േപ�റിെ��ം �ക ₹10/- നിര�ിൽ �റവ് െച��തി�ം

ശിപാർശ െച�ക��ായി. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇ�കാരം �ഖ� �ല�കർ�ാ�ൾ�ം �തിഫലം നൽകി വ��.



        േമൽ സർ�കലാശാല ഉ�രവ് സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�ം �.ജി.സി. മാനദ��ൾ�ം വി��മാെണ�് കാ��. സർ�ാർ

ഉ�രവ് �കാരം ഉ�ര േപ��കൾ �തിഫലം �ടാെത �ല�നിർ�യം െചേ��ത് അധ�ാപക�െട ഉ�രവാദിത�മാണ്. എ�ാൽ

േമൽ സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം പരീ�കൾ�് ഉപ�ല�കർ�ാ�ളിൽ നി�ം �ഖ��ല�കർ�ാ�ളിൽ നി�ം യഥാ�മം

₹9/-, ₹10/- മാ�േമ തിരിെക ഈടാ���. പരീ�ാ േപ�ർ ഒ�ിന് �തിഫലമായി ₹30/-, 32/- നൽ�ക�ം െറ�ലർ

വിദ�ാർ�ിക�െട േപ��ക�െട �ല� നിർണയ�ിന് ₹9/-, ₹10/- നിര�ിൽ മാ�ം �തിഫലം �റവ് െച�ക�ം െച�� നടപടി

സർ�ാർ നിർേ�ശ�ളിെല താത്പര��ൾ�് വി��മാണ്.

        സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��മായി �തിഫലം നി�യി�് നൽകിയതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��്

ഓഡി�് അേന�ഷണ �റി�് 10/2018-19/തീയതി. 26.06.2020 നൽകിയി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

�.ജി.സി. അ��ാപകർ�് സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി നൽ�� പരീ� �ല�നിർ�യ �തിഫലം തിരിെക

ഈടാേ��താണ്.

3-5   താത്കാലിക ജീവന�ാർ�് വ�ത�� നിര�ിൽ േവതനം നൽ��

         26.02.2016–െല ജി.ഒ.(പി)നം.28/2016/ഫിൻ.(�ാബല�ം 01.04.2016 �തൽ)   - ഉ�രവിൽ സർ�ാർ വ��കൾ, �ാ�്-ഇൻ-

എയിഡ് സഥാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ, ദിവസ േവതന�ി�ം കരാർ അടി�ാന�ി�ം നിേയാഗിേ�� വ��ിക�െട േവതനം,

അ�രം വ��ികെള ഏർ�ാടാ�േ�ാൾ പാലിേ�� വ�വ�കൾ �ട�ിയവ സംബ�ി�് വിശദമായി �തിപാദി�ി��്.

28.04.2017–െല ജി.ഒ.(പി)നം.56/2017/ഫിൻ.(�ാബല�ം 01.04.2017 �തൽ), 21.07.2018–െല ജി.ഒ.(പി)നം.112/2018/ഫിൻ. (�ാബല�ം

01.07.2018 �തൽ) എ�ീ ഉ�ര�കൾ �കാരം, 26.02.2016–െല ജി.ഒ.(പി)നം.28/2016/ഫിൻ - ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ �ത�മായി

പാലി�െ��� എ�തിന് വിേധയമായി ദിവസ േവതന�ി�ം കരാർ അടി�ാന�ി�ം നിേയാഗി�� വ��ിക�െട േവതനം

��തൽ വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി വർ�ി�ി�ി��്.

        മഹാ�ഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ ഇ�ര�ിൽ നിലവിൽ ദിവസേവതന/കരാർ അടി�ാന�ിൽ ധാരാളം നിയമന�ൾ

നട�ി വ���്. ദിവസ േവതന�ാെര എംേ�ാെ��് എ�്േച�് വഴി�ം േനരി�ം നിയമി��. കരാർ ജീവന�ാെര

സർ�കലാശാല േനരി�ാണ് െതരെ����ത്.  ടി ജീവന�ാ�െട േവതന ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ, 21.07.2018–െല ജി.ഒ.

(പി)നം.112/2018/ഫിൻ. - �കാര�� േവതനം എ�ാ ജീവന�ാർ�ം നൽ��ി� എ�് ക�. ഒേര ത�ികയിൽ തെ� ഏതാ�ം

ജീവന�ാർ�് ടി സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര�� നിര�ി�ം �രിഭാഗം േപർ�ം അതിൽ താെഴ�� നിര�ി�മാണ് േവതനം

നൽ��ത്. ഇ�കാരം വ�ത�� നിര�ിൽ േവതനം നൽ��തിെ� മാനദ�ം വ��മ�.

     08.11.2018–െല സിൻഡിേ��് തീ�മാനം ഇനം നം.92/18.09/182141 - �കാരം, േമൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് സർവകലാശാലയിൽ

നട�ാ�വാൻ തീ�മാനി�ി��താണ്. എ�ാൽ സിൻഡിേ��് തീ�മാന�ിന് വി��മായി�ാണ് വ�ത�� നിര�ി�� േവതനം

നൽകി വ��ത്. ഒേര ത�ികയിൽ േജാലി െച��വർ�് വ�ത��നിര�ിൽ ശ�ളം നൽ��ത് ഒഴിവാേ��താണ്.

     2019 ജ�വരി മാസം േവതനം നൽകിയതിെ� വൗ��കൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയത് പരിേശാധി�തിൽ, വിവിധ വിഭാഗം കരാർ/

ദിവസ േവതന ജീവന�ാർ�് േവതനം നൽകിയതിെ� വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. ത�ിക

ആെക
എ�ം

േജാലി െച��

വിഭാഗം

എ
�ം

ദിവസ/
കരാർ
േവതനം
നൽകിയ�

സർ�ാർ

നിര�്

1 ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�്/

178
എ�ിനീയറിംഗ്

1 500 645

1 645 645

പരീ� 44 600 645



�ലി/

പ�ൺ/

കാഷ�ൽ

േലബറർ/

മീനിയൽ

വർ�ർ/

െകയർ

േട�ർ

60 500 645

ൈല�റി
4 645 645

1 500 645

സർവകലാശാല
16 500 645

24 600 645

�ൾ ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് &

ബിസിനസ്
�ഡീസ്

1 500 645

�ൾ ഓഫ് �റിസം

�ഡീസ്
1 500 645

�ൾ ഓഫ്
ഫിസി�ൽ

എജ�േ�ഷൻ &
േ�ാർട്സ്

സയൻസസ്

1 500 645

IIRBS 1 500 645

െസ�ർ േഫാർ

ൈഹ

െപർേഫാമൻസ്

കംപ��ിംഗ്

1 645 645

1 500 645

�ൾ ഓഫ് പ�ർ &

അൈ�ഡ്
ഫിസി�്

1 500 645

�ൾ ഓഫ്
െകമി�ൽ

സയൻസസ്
1 500 645

�ൾ ഓഫ് െലേ��് 2 500 645

�ൾ ഓഫ്
െപഡേഗാഗി�ൽ

സയൻസസ്
1 500 645

�ൾ ഓഫ്
ഇ�ർനാഷണൽ

റിേലഷൻസ്
& െപാളി�ി�്

1 500 645

െക.എൻ.രാജ് 
�ഡി െസ�ർ 1 600 645

�ൾ ഓഫ്
ഗാ�ിയൻ
േതാ�്സ് &

െഡവലപ്െമ�്
�ഡീസ്

2 600 645

�ൾ ഓഫ്

ബിേഹവിയറൽ

സയൻസസ്

1 600 645

2 500 645

�ൾ ഓഫ്

ബേയാസയൻസ സ്

1 600 645

1 500 645



�ൾ ഓഫ്

ക���ർ

സയൻസസ്

1 500 645

സർവകലാശാല -

െപൺ��ിക�െട
േഹാ�ൽ

1 500 645

ഇ�ർനാഷണൽ
ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ േഫാർ
നാേനാ സയൻസ്

& നാേനാ
െടേ�ാളജി

1 500 645

അഡ�ാൻസ്ഡ്
േമാളിക�ലാർ
െമ�ീരിയൽസ്

റിസർ�് െസ�ർ

1 500 645

�ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ

േഫാർ

ഇ�ർനാഷണൽ

േകാ-ഓപേറഷൻ

2 500 645

1 600 645

ആെക 178

2 ഇല�ീഷ�ൻ 9
എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം,

8 650 700

1 700 700

ആെക 9

3 ൈ�വർ 22
പരീ� വിഭാഗം 6 600 700

സർ�കലാശാല
(ഭരണം) 16 600 700

ആെക 22

4

െസക�രി�ി

ഗാർഡ് &

�ർഖ

22 സർ�കലാശാല 22 18,600
20,350

പരമാവധി

5 െസക�രി�ി
ഓഫീസർ 1 സർ�കലാശാല 1 49,100 –

6

��്,

��് -

സഹായി

18

സർ�കലാശാല 1 500 645

സർ�കലാശാല

അതിഥി മ�ിരം
3 500 645

സർ�കലാശാല

െപൺ��ിക�െട

േഹാ�ൽ

6 600 645

3 500 645

സർ�കലാശാല

ആൺ��ിക�െട
േഹാ�ൽ

3 600 645

IIRBS 2 500 645

ആെക 18

ർ ്



7 പാർ�് ൈടം -

��് - സഹായി
1 IIRBS 1 250 645

8
�േ�ാ�

െതാഴിലാളി
24 ഗാർഡൻ 24 500 645

9
ഗ�് ലക്ചറർ

(ബേയാഫിസി�് )
1

�ൾ ഓഫ്

ബേയാ

സയൻസ സ്

1 900 --

10
ആനിമൽ

അ�ൻഡർ
1

�ൾ ഓഫ്

ബേയാ

സയൻസ സ്

1 530 --

11
അസി��്

(ഇലേ�ാണി�്
ലാബ് )

1
സർ�കലാശാല

ൈല�റി
1 600 1050

12
ൈല�റി

അസി��്
1

സർ�കലാശാല

ൈല�റി
1 600 645

13
EPABX

ഓ�േറ�ർ
1 സർ�കലാശാല 2 15,000 --

14

സീനിയർ

േസാ�് െവയർ

െഡവല�ർ

(കരാർ)

27

സർ�കലാശാല –

പരീ� വിഭാഗം –
CETEX

5 30,000

--

സർ�കലാശാല
(ഭരണം) 3 30,000

േസാ�് െവയർ

െഡവല�ർ

(കരാർ)

സർ�കലാശാല –

പരീ� വിഭാഗം -
CETEX

6 23,000
--

സർ�കലാശാല
(ഭരണം) 10 30,000

സീനിയർ
ഹാർഡ് െവയർ
എ�ിനീയർ

(കരാർ)

സർ�കലാശാല –

പരീ� വിഭാഗം -
CETEX

1 30,000 --

ഹാർഡ് െവയർ
എ�ിനീയർ

(കരാർ)

സർ�കലാശാല –

പരീ� വിഭാഗം -
CETEX

2 15,000 --

ആെക 27

15
െ�ഷ�ൽ

ടീ�ർ
1

�ൾ ഓഫ്
ബിേഹവിയറൽ

സയൻസസ്
1 975

16
ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ
1

�ൾ ഓഫ്
ബിേഹവിയറൽ

സയൻസസ്
1 600 810

17

റസിഡ�്

ട��ർ

(കരാർ)

4
സർ�കലാശാല

െപൺ��ിക�െട
േഹാ�ൽ

4 15,000 --

18 ക���ർ

ലാബ്

ഇൻ-ചാർജ്

2 �ൾ ഓഫ്
മാേനജ്െമ�് &

ബിസിനസ്
�ഡീസ്

1 15,000 --

�ൾ ഓഫ് �റിസം 1 15,000 --



(കരാർ) �ഡീസ്

ആെക 2

പ�ൺ 1

ഇ�ർനാഷണൽ
ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ േഫാർ
നാേനാ

സയൻസ് &
നാേനാ െടേ�ാളജി

1 500 645

19

ലാബ്

െട�ീഷ�ൻ

(കരാർ)

1
സർ�കലാശാല

െഹൽ�് െസ�ർ
1 12,500

23,565

(പരമാവധി)

20

പാർ�് ൈടം

സ�ീ�ർ

കം-�ീനർ

96

സർ�കലാശാല
എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം,

പരീ� വിഭാഗം,
ൈല�റി,

േഹാ��കൾ,
വിവിധ

െസ��കൾ,
��കൾ

96 125 --

താത്�ാലിക ജീവന�ാ�െട എ�ം - സം�ി�ം

�മ നം. ത�ിക�െട േപര് എ�ം

1
ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്/�ലി/പ�ൺ/കാഷ�ൽ േലബറർ/

മീനിയൽ വർ�ർ/െകയർ േട�ർ
178

2 ഇല�ീഷ�ൻ 9

3 ൈ�വർ 22

4 െസക�രി�ി ഗാർഡ്/�ർഖ 22

5 െസക�രി�ി ഓഫീസർ (കരാർ) 1

6 ��്/��് - സഹായി 18

7 പാർ�് ൈടം ��് - സഹായി 1

8 �േ�ാ�െ�ാഴിലാളികൾ 24

9 ഗ�് െലക്ചറർ (ബേയാഫിസി�് ) 1

10 ആനിമൽ അ�ൻഡർ 1

11 അസി��് 1

12 ൈല�റി അസി��് 1

13 EPABX ഓ�േറ�ർm(കരാർ) 2

14 സീനിയർ േസാ�് െവയർ െഡവല�ർ 8

15 േസാ�് െവയർ െഡവല�ർ 16

16 സീനിയർ ഹാർഡ് െവയർ എ�ിനീയർ 1

17 ഹാർഡ് െവയർ എ�ിനീയർ 2

18 െ�ഷ�ൽ ടീ�ർ 1



19 ലാബ് െട�ീഷ�ൻ 2

20 റസിഡ�് ട��ർ (കരാർ) 4

21 ക���ർ ലാബ് ഇൻ ചാർജ് (കരാർ) 2

22 പാർ�് ൈടം സ�ീ�ർ-കം- �ീനർ 96

ആെക 413

    02.07.2020–െല സർ�കലാശാല ക�് നം.10213/ADA/AO. �കാരം, സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ േജാലി െച��

ദിവസേവതന/കരാർ ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം. ത�ിക�െട േപര്

ജീവന
�ാ�െട
എ�ം

കരാർ/
ദിവസ

േവതനം
നിയമന രീതി

1
ൈല�റി

അസി��്
18

ദിവസ

േവതനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

2 െ�ഷ�ൽ ടീ�ർ 1
ദിവസ

േവതനം

എംേ�ാെ��് എ�്േച�്

(കരാർ കാലാവധി കഴി�്
ഒ� ദിവസ�ിനകം

�നർ നിയമനം)

3
�ിനിക്

െട�ീഷ�ൻ
1

ദിവസ

േവതനം
എംേ�ാെ��് എ�്േച�്

4
അനലി�ി�ൽ
ഇൻ�െമ�്
െട�ീഷ�ൻ

1
കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

5
േസാ�് െവയർ

െഡവല�ർ
22

കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

6
സീനിയർ േസാ�്

െവയർ
െഡവല�ർ

8
കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

7
ഹാർഡ് െവയർ

എ�ിനീയർ
5

കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

8
സീനിയർ ഹാർഡ്

െവയർ
എ�ിനീയർ

1
കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

9
ക���ർ ലാബ്

ഇൻ-ചാർജ്

1
കരാർ

അടി�ാനം
േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�

1
കരാർ

അടി�ാനം

ഇ�ർവ� �േഖന

നിേയാഗി�യാൾ �ട��

10
െസക�രി�ി

ഓഫീസർ
1

കരാർ

അടി�ാനം
സിൻഡിേ��് തീ�മാനം

11
െസക�രി�ി

ഗാർഡ്
27

കരാർ

അടി�ാനം
കായിക പരീ� & ഇ�ർവ�

12 �ണിേവ�ി�ി 1 കരാർ േവാ�്-ഇൻ-ഇ�ർവ�
�ടർ�്സിൻഡിേ��്

ീ ി



എ�ിനീയർ അടി�ാനം തീ�മാന�കാരം കാലാവധി
നീ�ിെ�ാ��

13 ഇല�ീഷ�ൻ 9
ദിവസ

േവതനം

എംേ�ാെ��് എ�്േച�്
�േഖന നിേയാഗി�വർ

�ട��

14
ഓഫീസ്

അ�ൻഡ�്
ലഭ�മാ�ിയി�

ദിവസ

േവതനം

എംേ�ാെ��് എ�്േച�്
�േഖന നിേയാഗി�വർ

�ട��

    നിരവധി ത�ികകളിൽ താത്�ാലിക/കരാർ ജീവന�ാെര നിയമി�ത് അംഗീ�ത ത�ികകളിലാേണാെയ�് വ��മ�. നിയമനം

സംബ�ി�് വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�് കാണി�െകാ�് 07.03.2020–ൽ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം. 12/2018-2019

നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അംഗീ�ത ത�ികകൾ�് �റേമ നിയമനം നട�ിയി�െ��ിൽ ആയത്

സർ�കലാശാല �ന:പരിേശാധിേ���ം അനാവശ� നിയമന�ൾ ഒഴിവാേ���മാണ്. നിയമനം നൽകിയ ജീവന�ാർ�്

സർ�ാർ/സിൻഡിേ��് അംഗീകരി� നിര�ി�� േവതനം നൽേക�താണ്. ഈ വിഷയ�ിൽ സർവകലാശാല�െട അഭി�ായം

ഓ  ഡി�ിൽ മ�പടിയായി ലഭ�മാേ���മാണ്.

3-6   െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് അ�വദി��തിൽ സർ�ാർ മാർ�േരഖകൾ പാലി��ി�

സർ�ാർ 'എ�ാനൽ� ' അല�ാ� സ�കാര� ആശുപ�തികളിലെ◌ ചികി��ായി െമഡി�ൽ റീ-
ഇംേബ��െമ�� അനുവദി�ിരി�ു�ു

        േകരള ഗവൺെമ�് സർ�ീസ് െമഡി�ൽ അ�ൻഡൻസ് �ൾസ് 1960, �ൾ-6 �കാരം, �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം/താ��്

ആ�പ�ി/ജി�ാ ആ�പ�ി/െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി എ�ിവട�ളിെല ഒ.പി. ടി��് �േഖന േഡാ�ർ നൽ�� റഫറൽ

ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ 'എ�ാനൽഡ് ' ആയി െതരെ���ി�� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ായി

മാ�മാണ് െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് അ�വദി�് നൽകാ��ത്. സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. 24623/G2/2012/H&FWD/തീയതി.

11.07.2012 �കാരം എ�ാനൽഡ് സ�കാര� ആ�പ�ിക�േട�ം അവിെട ചികി�ി�ാ�� േരാഗ��േട�ം ലി�് �റെ��വി�ി��്.

എ�ാൽ ��ത ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി��ം സർ�കലാശാല െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�്

അ�വദി�് നൽ��. 2018-2019െല െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിെല ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട

േചർ��.

അൻവർ െമേ�ാറിയൽ േഹാ�ി�ൽ, ആ�വ

ൈവദ�ര�ം ഔഷധശാല, ൈത�ാ�േ�രി, ഒ�ർ

ച�മതി അ� െമേ�ാറിയൽ േഹാ�ി�ൽ, ഒലരി�ര, ��ർ

െ�ാവിഡൻസ് എൻേഡാ�യിൻ & ഡയബ�ീസ് െ�ഷ�ാലി�ി െസ�ർ, �ശാ�് നഗർ, തി�വന��രം.

ചികി�ാ െ�യിമുകള�െട അേപ�കളിൽ മാനദ��ൾ പാലി�ു�ില�

        2018-2019 വർഷം െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�ിനായി സർ�ി� �രിഭാഗം അേപ�കളി�ം താെഴ േചർ�� അപാകതകൾ

��യിൽെ��ക��ായി.



i.     സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െ�യി�ക�െട അേപ�കളിൽ സർ�ാർ �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം/താ��്

ആ�പ�ി/ ജി�ാ ആ�പ�ി/െമഡി�ൽ േകാേളജ് ആ�പ�ി എ�ിവട�ളിെല ഒ.പി. ടി��് �േഖന േഡാ�ർ നൽ�� റഫറൽ

ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ബ�െ�� ജി�ാ െമഡി�ൽ ഓഫീസർ േമെലാ�െവ� അ�ൻഡി�് II അേപ� േഫാം

ഉൾ���ിയതായി കാ��ി�.

ii.     എ�ൻഷ�ാലി�ി സർ�ിഫി��ിൽ ഒ.പി. ടി��് നം. & തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�.

iii. ചികി� കഴി� തീയതി�് േശഷ�� ബി�കൾ എ�ൻഷ�ാലി�ി സർ�ിഫി��ിൽ േരഖെ���ിയിരി��.

iv. ചികി�ാ െ�യി�ക�െട അേപ�കൾ ചികി� കഴി�് 3 മാസ�ി��ിൽ അേപ� സമർ�ി�ണെമ� നിബ�ന

പാലി�ി�ി�.

v. അേപ�യിൽ ചികി� അവസാനി� തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�.

ചികി�ാ മുൻകുറുകൾ നൽകു�തിലും �കമീകരി�ു�തിലും മാനദ��ൾ പാലി�ു�ില�

        പലിശരഹിത ചികി�ാ �ൻ��കൾ നൽ��തി�ം തിരിെക ഈടാ��തി�ം GO(P) No. 45/97/H&FWD/dt. 18.02.1997, GO(P)

No. 298/2000/H&FWD/dt. 20.11.2001 എ�ീ സർ�ാർ ഉ�ര�കളിെല മാനദ��ൾ പാലി�െ���ി�. ചികി�ാ െചലവിെ� 75%

മാ�മാണ് പരമാവധി �ൻ�ർ നൽകാ��െത�് നി�ർഷി�ി�െ��ി�ം ഇര�ിയിലധികം �കവെര നൽ��തായി കാ��. �ടാെത

ചികി�ാ �ൻ��കൾ �മീകരി��തി�� സമയ പരിധി 6 മാസെമ��ത് പാലി�െ�ടണെമ�ം സമയ പരിധി പാലി�ാ�

സാഹചര��ളിൽ 12% പലിശേയാ��െട തിരിെക ഈടാ�ണെമ�ം ഉ� നിബ�ന�ം പാലി��ി�. മാ�മ� അ�വദനീയമായ

ചികി�ാ െചല�കൾ�് �റേമ�� �ൻ��കൾ തവണകളായി തിരി� അട��തി�് അ�വാദം നൽ��താ�ം കാ��.

േമൽ അപാക�ൾ�് മ�പടി ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 06-ന് ഇ�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സർ�ാർ

ജീവന�ാ�െട ചികി�ാ െ�യി�കൾ�ാധാരമാ��ത് "േകരള ഗവൺെമ�� സർ�ീ� െമഡി�ൽ

അ�ൻഡൻ� റൂൾ� 1960" ആണ്. മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാർ�് ഇതിൽ നി�ം വ�ത��മായി �േത�ക

ഉ�ര�കേളാ, സിൻഡിേ��് തീ�മാന�േളാ ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിവരം അറിയി��തിന് ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�.

        �ൻ റിേ�ാർ�കളിൽ ഉൾെ�െട െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് അ�വദി��തിേല�ം പലിശരഹിത ചികി�ാ �ൻ��കൾ

നൽ��തിേല�ം അപാകതകൾ ��ികാണി�ി�െ��ി�ം ആയത് പരിഹരി��തിേനാ, ഭാവിയിൽ തട��തിേനാ ആവശ�മായ

നടപടികൾ ഒ�ം സർ�കലാശാല സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. പലിശരഹിത ചികി�ാ �ൻ��കൾ നൽ��തി�ം തിരിെക

ഈടാ��തി��� നടപടി �മ�ളിെല വീ��ലം ജീവന�ാർ�് അ�വദി�ിരി�� ഈ ആ��ല�ം ��പേയാഗി��

സാഹചര�ം ഉ�ാ��തായി ഓഡി�് വിലയി���. െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് അ�വദി��തി�ം പലിശരഹിത ചികി�ാ

�ൻ��കൾ നൽ��തി�ം �ൻ റിേ�ാർ�കളിൽ ഉൾെ�െട ��ികാണി�ി�� പരാമർശ�ൾ പരിഹരി��തി�ം വ�ം

കാലയളവിൽ �ത�മായ മാനദ��ൾ�് അ��തമായി മാ�ം അവ അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-7   സർ�കലാശാല അസി��് െെലേ�റിയൻ ത�ികയിെല നിയമനം - സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി��ി�

    സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട 2009-െല (ജി.ഒ.(പി)നം. 86/2011/Fin/26.02.2011)െല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ്, 2014-െല ശ�ള

പരി�രണ ഉ�രവ്, (ജി.ഒ.(പി)നം. 10/2016/ഫിൻ/21.01.2016 എ�ിവ �കാരം െെല�റിയിെല അസി��് െെലേ�റിയൻ,

�ണിേവ�ി�ി െെലേ�റിയൻ എ�ീ ത�ികകൾ �.ജി.സി. �ീം �കാര�ളള ത�ികകളായി�ം അസി��് െെലേ�റിയൻ േ�ഡ്-II,

അസി��് െെലേ�റിയൻ േ�ഡ്-I എ�ീ ത�ികകൾ േനാൺ-�.ജി.സി. ത�ികകളായി�മാണ് നിലനിർ�ിയിരി��ത്.



സർ�കലാശാലയിെല െെലേ�റിയൻമാർ�് �.ജി.സി. ശ�ള െ�യിൽ നട�ാ�ിയത് 09.04.1991-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.

87/91/H.Edn ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �േഖനയാണ്.

    ടി ഉ�രവ് സർ�കലാശാല അംഗീകരി�ി�ളളതാണ്. ടി ഉ�രവിെല ഖ�ിക നം. 5 �കാരം, അസി��് െെലേ�റിയൻ

ത�ികയിൽ 3:1 അ�പാത�ിൽ �േമാഷൻ, േനരി�ളള നിയമനം എ�ിവ വഴി നിയമനം നടേ��താെണ�് വ��മാ�ിയി��്.

സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം, �.ജി.സി. �ീം സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�ിയി�ളളതിനാൽ ടി ഉ�രവിെല നിയമനം സംബ�ി�

നിർേ�ശ�ൾ പാലി�വാൻ സർ�കലാശാല ബാധ��മാണ്. ആയതി� അടി�ാന�ിലാണ് മ�് സർ�കലാശാലയിെല നിയമന

രീതികളിൽ മാ�ം ഉൾെ�ാളളി�് ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതി വ��ിയി�ളളത്. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�ിന് സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ, മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ആ�് നിലവിൽ വ� തീയതിയിൽ

നിലനി�ി�� 1978-െല േകരള സർ�കലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസിെല വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് നിലവിൽ അസി��്

െെലേ�റിയൻമാ�െട നിയമനം �േമാഷൻ വഴി നട��െത�ം അറിയി�ി��.

    1985-ൽ �ാബല��ിലി�� േകരള സർ�കലാശാല ഫ�് ഓർഡിനൻസിൽ സം�ാന െ�യിലിൽ െെലേ�റിയൻമാ�െട

നിയമനം സംബ�ി� വ�വ�കളാണ് ഉൾെ�ാളളി�ി��ത്. എ�ാൽ ടി ത�ികകൾ �.ജി.സി. െ�യിലിൽ ഉൾെ���ിയേ�ാൾ

ടി ച��ൾ�് �ാബല�മി�ാതായതിനാലാണ് േകരള സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതി വ��ിയത്. ആയതിനാൽ

സം�ാന െ�യിലിൽ െെലേ�റിയൻമാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് ഓർഡിനൻസിൽ ഉൾെ�ാളളി�ി�ളള വ�വ�കൾ �.ജി.സി.

ത�ികയിേല�ളള നിയമന�ിന് ബാധകമാ�ാനാവി�. െെല�റി ജീവന�ാർ�് �.ജി.സി. �ീം നട�ാ��തി�ളള സർ�ാർ

ഉ�രവ് നട�ാ�ിയ സർ�കലാശാല അേത ഉ�രവിൽ െെലേ�റിയൻമാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് ഉൾെ�ാളളി�ി�ളള

വ�വ�കൾ പാലി�വാൻ ബാധ��മാണ്. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല �റെ��വി� ഉ�രവിൽ (UO

No.2428/AV(1)/2007/Admn./02.11.2007) സർ�കലാശാലയിെല ��വൻ േ�ഡ്-II അസി. ൈലേ�റിയൻമാെര�ം �.ജി.സി. �ീമിൽ

അവർ �.ജി.സി. േയാഗ�ത േന�� തീയതി �തൽ ഉൾെ����തി�ം അസി. ൈലേ�റിയൻ േ�ഡ്-II (േനാൺ-�.ജി.സി.)

കാലയളവ് �.ജി.സി. �ീമിെല കരിയർ അഡ�ാൻെ��ിന് പരിഗണി��തി�ം, ടി കാലയളവ് �.ജി.സി. ശ�ള നിർ�യ�ിന്

േനാഷണലായി പരിഗണി��തി�ം തീ�മാനി�ി��. എ�ാൽ അസി. ൈലേ�റിയൻ േ�ഡ്-II ത�ികയിെല േനാൺ-�.ജി.സി.

കാലയളവ് േനാഷണലായി പരിഗണി�് �.ജി.സി. ശ�ള നിർ�യം നട��തിന് ആ�ദമായ സർ�ാർ ഉ�രേവാ, അ�മതിേയാ

സംബ�ി�് സർ�കലാശാല ഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ �.ജി.സി. കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ളള

െെലേ�റിയൻ ത�ികയിെല ��വൻ നിയമന��ം �േമാഷൻ വഴി മാ�ം നട�� നടപടി സർ�ാർ നിർേ�ശ��െട

ലംഘനമാകയാൽ ഈ വിഷയ�ിേല�് സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക �� �ണി��.

3-8   ഓണം അഡ�ാൻസ്- സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��മായി സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് 2018-2019�ം �ടിയ
നിര�ിൽ അഡ�ാൻസ് അ�വദി �

        സം�ാന ധനകാര� വ��ിെ� 08.08.2018െല സ.ഉ(അ�ടി) നം. 122/2018/ധന. ഉ�രവ് �കാരം ഗവ. ജീവന�ാർ�് 2018-

2019 വർഷം പരമാവധി അ�വദി�ാ�� ഓണം അഡ�ാൻസ് ₹15,000/-യാണ്. ��ത ഉ�രവ് സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ഒ�ം

േകരള�ിെല എ�ാ സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�ം ബാധക�മാണ്. എ�ാൽ �.ഒ. നം.6092/എ3/2/2018/ഭ.വി./തീയതി.

10.08.2018 �കാരം, സർ�ാർ ഉ�രവിന് വി��മായി ₹15,000/-�് പകരം ₹25,000/- നിര�ിൽ സർ�കലാശാലയിെല

ജീവന�ാർ�് ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി�. 5 �തിമാസ �ല�ഗ��ളായി ഓണം അഡ�ാൻസ് �മീകരി�ണെമ�ാണ് സർ�ാർ

നിർേ�ശെമ�ി�ം അതിൽ നി�ം വ�തിചലി�് 10 �ല�മാസ ഗ��ളായി �ൻ�ർ �മീകരി��തിനാണ് സർ�കലാശാല

ഉ�രവായി��ത്. സർ�കലാശാല ആ�് 1985, അ��ായം III/10(17) �കാര�ളള �േത�ക അധികാരം വിനിേയാഗി�ാണ് ൈവസ്

ചാൻസലർ ടി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�ളളത് (09.08.2018െല സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെ� (18.06) മിനി�്സ് ഐ�ം നം. ഒ.എ.-4/18.06



�കാര�ളള തീ�മാനം). സർ�ാർ ഉ�രവ് ടി അധികാരം ഉപേയാഗി�് മറികട�ാ��ത�. 2018-2019 വർഷം ഓണം അഡ�ാൻസ്

ഇന�ിൽ വൗ�ർ നം. 150129/18.08.2018 �കാരം ₹3,34,25,000/- (െച�് നം 141255/18.08.2018) ജീവന�ാർ�് വിതരണം

െച�ി��്.

        ഗവൺെമ�ിെ� �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപനമായ സർ�കലാശാല ഗവൺെമ�് �ഖ�ാപി� ഓണം അഡ�ാൻസ് മാ�േമ

നൽകാ� എ�് േകരള ഗവൺെമ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്(ബി) അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി 05.05.2006-െല 10423/B2/2006

ന�ർ ക�ി�െട സർ�കലാശാലകൾ�് �േത�ക നിർേ�ശം നൽകിയി�ളളതാണ്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം-I,

ആർ�ി�ിൾ 250(3) �കാരം, ഓണം അഡ�ാൻസ് �ക 5 �ല� തവണകളായി ഈടാ�ണെമ�ം അവസാന ഗ� െഫ�വരിയിെല

ശ�ളേ�ാെടാ�ം ഈടാ�ണെമ�ം വ�വ� െച�ി��്.

        സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി 2018-2019 വർഷ�ം സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് ഉയർ� നിര�ിൽ ഓണം

അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ക�ം തിരി�ടവിന് ��തൽ തവണകൾ അ�വദി�ക�ം െച� നടപടി �മവി��മാണ്. �ൻ വർഷ�ളി�ം

സർ�കലാശാല ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി��തിെല ടി അപാകത ബ�െ��വ�െട ��യിൽ െകാ�വെ��ി�ം

സർ�കലാശാല ഈ വിഷയ�ിൽ നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�. ₹15,000/- വീതം നൽ��തിന് പകരം ₹25,000/- വീതം

അ�വദി�ത് �ലം ₹1,33,70,000/- (3,34,25,000 - 3,34,25,000 x 15,000 / 25,000) അധികമായി സർ�കലാശാല അഡ�ാൻസ്

ഇന�ിൽ ജീവന�ാർ�് അ�വദി�ി��്.

        സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി അധിക നിര�ി�ം സർ�ാർ നി�യി�തിൽ ��തൽ കാലയളവിേല�ം ഓണം

അഡ�ാൻസ് അ�വദി� നടപടി അംഗീകരി�ാ��ത�. നിയമാ��തമ�ാ� ഇ�രം നടപടികൾ �ലം സർ�കലാശാല��ാ��

സാ��ിക ന��ൾ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ഉ�രവാദിയാ��താണ്. ഇ�ര�ി�� സർ�ാർ ഉ�ര�ക�െട ലംഘനം

അവസാനി�ി�വാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-9   ഇ�ർ �ണിേവ�സി�ി െസ�ർ േഫാർ �ഡീസ് ഇൻ സയൻസ് ഓഫ് മ�സിക് [IUCSSM] െക�ിടനിർ�ാണം,
�ഡിേയാ നിർ�ാണം എ�ിവ മ�ഗതിയിൽ - പ�തി�ണം ലഭി�് അ�് വർഷം കഴി�ി�ം െക�ിടം പണി
�ർ�ിയായി�

    സംഗീത�ിേ��ം വാേദ�ാപകരണ�ളി�െട�� ശ�വീചിക�േട�ം സർ�േതാ�ഖ അപ�ഥനം �ൻനിർ�ി�� ഗേവഷണം

ല��മി�് 2012 ഏ�ിൽ 24-ന് സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ �പീ�തമായ �ാപനം നിലവി�ം �ർ�േതാതിൽ �വർ�നസ�ം

ആയി�ി�.   2014-2015-െല വാർഷിക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 88.75 ല�ം �പ�ം 2015-2016-െല വാർഷിക പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി ഒ� േകാടി �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക ₹1,88,75,000/- ഐ.�.സി.എസ്.എസ്.എം.-നായി റിസർ�് �ഡിേയാ, െക�ിട

നിർ �ാണം എ�ിവ�ായി അ�വദി�ി��. സം�ാന സർ�ാർ �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ േകരള സം�ാന നിർ�ിതി േക�ം

സമർ�ി�   1.5 േകാടി �പ�െട �ാ�ം എ�ിേമ�ം �ണിേവ�ി�ി അംഗീകരി�ക�ം (�.ഒ. ന�ർ 1211/1/എഡി.എ7/2/2012/തീയതി.

26.02.2016) ��ത നിർ�ാണ���ി േകരള സം�ാന നിർ�ിതി േക�െ� ഏ�ി�ക�ം നിർ�ിതി േക��മായി 29.03.2016-ൽ

െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാൻഡിങ് ഒ�െവ�ക�ം െച�. ആയതിെ� വ�വ�കൾ �കാരം എ�ിേമ�് �ക�െട 50% ആയ 75

ല�ം �പ �.ഒ.ന�ർ 5375/പി.&ഡി.1/2/2016/അ�ിൻ തീയതി 06.10.2016 �കാരം നിർ�ിതി േക��ിന് അ�വദി�ക��ായി.

        �.ഒ.നം.6929/പി&ഡി-1/2/2018/അ�ിൻ തീയതി 24.09.2018 �കാരം െക�ിടനിർമാണ�ിന് ര�ാം ഗ� ആയി ₹37,50,000/-

അ�വദി�ി��്. െക�ിട�ിെ� വശ�ളി�െട�� മെ�ാലി�് തട��തിനായി റിെ�യിനിംഗ് വാൾ നിർ�ി�ണെമ��

നിർ�ിതി േക�ം റീജിയണൽ എ�ിനീയ�െട നിർേ�ശം സർ�കലാശാല അംഗീകരി�ക�ം �.ഒ. ന�ർ 5863/പി&ഡി1/2/2018/

അ�ിൻ തീയതി 31.07.2018 �കാരം ₹23,20,000/-�െട എ�ിേമ�്, റിെ�യിനിംഗ് വാൾ നിർ�ാണ�ിനായി കണ�ാ�ക�ം െച�.

23.10.2018-ൽ നിർ�ിതി േക��മായി ആയതിന് െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാൻഡിങ് (എം.ഒ.�.) ഒ�െവ�ക��ായി.



    �.ഒ. ന�ർ 1392/പി&ഡി1/2/2019/അ�ിൻ/തീയതി. 12.04.2019 �കാരം  റിെ�യിനിംഗ് വാൾ നിർ�ി��തിനായി ₹11,60,000/-

നിർമിതി േക��ിന് അ�വദി�. നിർ�ിതി േക��മാ�� എ�ിെമ�് കാലാവധി 29.03.2019-ൽ അവസാനി�ി�ം �ഡിേയാ�േട�ം

െക�ിട�ിേ��ം നിർ�ാണം ഓഡി�് സമയ�ം �ർ�ീകരി�ി�ി�ാെയ�ം റിെ�യിനിംഗ് വാൾ നിർ�ാണം �ട�ിയി�ി�ാെയ�ം

ഓഡി�് ടീം 05.09.2019-ൽ നട�ിയ ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��.

    �ഡിേയാ�േട�ം െക�ിട�ിേ��ം നിർ�ാണം നിലവി�ം �ർ�ീകരി�ാ�ത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓ ഡി�്

അേന�ഷണ�റി�ിന് (01/2018-19) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ, നിർ�ിതി േക��മായി നിർ�ാണ �ർ�ീകരണ കാലാവധി

30.09.2019 ആയി നി�യി�് സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് ചമ�ി��താ�ം 30.09.2019–��ിൽ �ഡിേയാ�േട�ം െക�ിട�ിേ��ം

നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തി�ളള നിർേ�ശം നൽകിയി��താ�ം അറിയി�.

    �ഡിേയാ�േട�ം െക�ിട�ിേ��ം നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തി�ളള �ടർ നടപടികൾ മ�ഗതിയിലായതിനാൽ പ�തി

കാലയളവി�ളളിൽ അ�വദി�െ�� പണം െചലവഴി�െ�ടാെത വ��. നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാൻ കാലതാമസം വ����ലം

സർ�കലാശാല വിഭാവനം െച� രീതിയിൽ െസ�റിെ� �വർ�ന�ൾ �േ�ാ�് േപാകാൻ കഴിയാ� അവ�യാ�ളളത്.

�ഡിേയാ�േട�ം െക�ിട�ിേ��ം നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�് െസ�റിെ� �വർ�നം �ർ�േതാതിൽ ആരംഭി��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. സർ�കലാശാല�െട അ�മതിയി�ാെത പ�തി �ർ�ീകരണ കാലയളവ് ദീർഘി�ി� നിർ�ിതി

േക�-യിൽ നി�് ച��കാര�ളള പിഴ ഈടാേ��താണ്.

3-10   �ൾ ഓഫ് �റിസം �ഡീസ് െക�ിട നിർ�ാണം- കി�്േകാ-�് 2 േകാടി �പ അഡ�ാൻസായി നൽകി ര�്
വർഷമായി�ം പ�തി ആരംഭി�ി�ി�

     23.05.2012-െല ഐ�ം നം. 27/12.04/5127 ന�ർ സിൻഡിേ��് തീ�മാന (ഫയൽ നം. പി&ഡി-I/2/3173/2011/അ�ിൻ) �കാരം

എസ്.ടി.എസ്.-ന് �േത�കം െക�ിടം പണി��തിന് തീ�മാനെമ��. �ൾ ഓഫ് �റിസം �ഡീസ് (എസ്.ടി.എസ്. ) ഡയറ��െട

23.11.2011-െല ക�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ടി തീ�മാനം. 16.10.2018ൽ സർ�കലാശാല കി�് േകാ�് 2 േകാടി �പ ൈകമാറി

നൽകിയി�െ��ി�ം ഫയൽ �കാരം നാളി�വെര െക�ിടനിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ സർ�കലാശാല�് സാധി�ി�ി�.

െക�ിടനിർ�ാണം സംബ�ി� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�് ടി നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് താെഴ േചർ�� അപാകതകൾ

കാ��. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ിന് സർ�കലാശാല 22.09.2020െല 894/P&D-

1/SO/2018/AUDIT ന�ർ ക�് �കാരം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

1) സർ�കലാശാലയിൽ എ�ിനീയറിം� വിഭാഗം ഉ�ായിരിെ� പ�തി ബാഹ�

ഏജൻസികൾ�് നൽകി 
1)    എസ്.ടി.എസ്. വ��് േമധാവി�െട 12.03.2018-െല ക�ിൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� �മതല സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗെ� ഏൽ�ി�തായി മന�ിലാ��താ�ം ��് ഓഫീസ്, ലാബ്, വർ�് േ�ഷൻ എ�ിവ നിർ�ിേ��തിനാൽ ടി

���ി കി�് േകാ, CPWD േപാ�� ബാഹ� ഏജൻസികെളെ�ാ�് നിർ�ാണം നട�ണെമ�് അേപ�ി�ി��. സിൻഡിേ��ിെ�

05.03.2016-െല മിനി�്സ് ഐ�ം നം. 39/16.02/161201 �കാരം എസ്.ടി.എസ്. െക�ിടനിർ�ാണം സംബ�ി� വിഷയം സിൻഡിേ��്

�ാൻഡിങ് ക�ി�ി ഓൺ പി&ഡി.-�് വി�ി�� (�.ഒ. നം. 3161/പി&ഡി1/2/2016/അ�ിൻ/06.06.2016). �ടർ�് 03.10.2016-ൽ

�ടിയ പി&ഡി, ഫിനാൻസ് എ�ീ �ാൻഡിങ് ക�ി�ിക�െട സം�� മീ�ി�ിൽ വിഷയം െട�ി�ൽ എ�്േപർ�് ഒ�ീനിയൻ

േത��തിന് തീ�മാനി� (�.ഒ. നം. 5660/പി&ഡി1/2/2016/അ�ിൻ/26.10.2016). ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സാേ�തിക

വിദഗ്ധനായ �ീ. േജാസ് വർഗീസ് നൽകിയ റിേ�ാർ�ിൽ ബാഹ�ഏജൻസികൾ �േഖന ���ി നിർ�ഹണം നട�ിയാൽ 5.6%

ഡി�ാർ�്െമ�ൽ ചാർജ�ം 3% ക�ിജൻസി ചാർ�ം െകാ�േ��ി വ��ത് പരിഗണി�േ�ാൾ ബാഹ�ഏജൻസികൾ�് ���ി



നൽകിയാൽ േ�ാജ�് േകാ�് ഉയ�െമ�ം റിേ�ാർ�് നൽകിയി��. �ടർ�് 10.01.2017െല സിൻഡിേ��് �ാൻഡിങ് ക�ി�ി ഓൺ

�ാനിങ് & െഡവലപ്െമ�് േയാഗ�ിൽ എ�ിേമ�് 10 േകാടിയിൽ �മീകരി�ാ�ം ഓ�ൺ െടൻഡർ വിളി�ാ�ം തീ�മാനി�. ടി

നിർേ�ശം 19.01.2017-ന് െെവസ് ചാൻസലർ അംഗീകരി��മാണ് (�./എസ്. 3.10(17) of MGUA). ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ.ഉ. നം.

2791/പി&ഡി-1/2/2018/ഭരണ വിഭാഗം തീയതി. 23.03.2018 �കാരം പ�തി ബാഹ�ഏജൻസിയായ കി�്േകാ-�് നൽകി. �ടാെത �ൻ

കാല�ളിൽ സർ�കലാശാല ബാഹ� ഏജൻസികൾ�് (CPWD, BSNL, NIRMITHI KENDRA) നൽകിയ പല ���ിക�ം ടി ഏജൻസികൾ

വർഷ��െട കാലതാമസം വ��ക�ം ചില പ�തികൾ പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�ക�ം െച�ി��താണ് എ� വ�ത�ം

സർ�കലാശാല പരിഗണി�ി�ി�.

2. സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ില�

    25.07.2017-െല GO(P)95/2017/Fin. ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് ഖ�ിക നം. 3-3 �കാരം ‘The Administratie department shall adopt a

fair and competitive bidding process for selection of an accredited agency from those enlisted based on technical requirements,

Centage charge etc.’ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികെള തിരെ���േ�ാൾ െസേ�ജ് ചാർജ്, സാേ�തിക ൈവദഗ്ധ�ം എ�ിവെയ

അടി�ാനമാ�ി�� മ�ാരാധി�ിത നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ് എ�ാൽ സർ�ാർ ഉ�രവിെല നിർേ�ശ�ൾ

പാലി�ാെത�ം മ�് അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിക�െട നിര�് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ാെത�ം േനരി�് ടി ���ി കി�് േകാ-

െയ ഏൽ�ി�കയാണ് സർ�കലാശാല െച�ത്. 

3. കരാറിെല വ�വ�കൾ സർ�കലാശാലയുെട ഉ�മ താ�പര��ൾ�് ഹാനികരം

    സർ�കലാശാല�ം കി�്േകാ-�മായി ഏർെ�� കരാറിൽ ഖ�ിക നം. xi. �കാരം, ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് ��ാം

ക�ികൾ കി�്േകാ-�് എതിരായി ഫയൽ െച�� േക�കളിൽ സർ�കലാശാല ക�ിയാ���ം വിധി സർ�കലാശാല�്

ബാധകമാ���ം ഈ ഇന�ിൽ കി�്െകാ-��ാ�� എ�ാവിധ െചല�ക�ം സർ�കലാശാല തിരിെക നൽ���മാെണ�ം

വ��മാ�ിയി��്. ഇത് �ൻകാല�ളിൽ സർ�കലാശാല�ം CPWD ഉം BSNLഉം ആയി ഏർെ�� കരാ�കളിെല ആർബിേ�ഷൻ

വ�വ�കൾ�് സമാനമാണ് ഇെത�് കാ��. ഈ ���ികളിൽ ആർബിേ�ഷൻ അവാർഡ് ഇന�ി�ം േകാടി�ണ�ിന് �പ

അധികെ�ലവ് ഉ�ായി���മാണ്. ഇ�ാര��ൾ പരിഗണി�ാെത�ം ആയത് േനരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെത�മാണ്

(കരാറിെല ഖ�ിക xii �കാരം ആർബിേ�ഷൻ ക്േളാസ് ഉൾെ���ിയിരി��) സർ�കലാശാല എസ്.ടി.എസ്. െക�ിടനിർ�ാണം

കി�്േകാ-െയ ഏ�ി�ത്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല വ��മായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

4. സർ�കലാശാല ഫ�ി� അധിക െചല�

    സർ�കലാശാല എൻജിനീയ�െട 03.12.2015-െല റിേ�ാർ�് �കാരം �ൾ ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ് െക�ിടം, പി.ജി. ലാബ്

എ�ിവ�െട സമീപ�ളള 95 െസ�് �ലമാണ് െക�ിടം പണിയാനായി തിരെ���ത്. ടി �ല�് െക�ിടം നിർ�ി��തിന്

ആവശ�മായ ഡിെെസൻ (�്ക്ചറൽ & ആർ�ിെടക്ചറൽ)നാണ് സർ�കലാശാല നിേയാഗി� ആർ�ിെട�ായ വാ�ശി�ാലയ

കൺസൾ�ൻസി െെ�വ�് ലിമി�ഡ്, തി�വന��രം ത�ാറാ�ിയത്. �ടാെത �.ഒ. നം. 6139/പി&ഡി1/2/2017/

ഭരണവിഭാഗം/19.10.2017 �കാരം, െക�ിടനിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� മ�് പരിേശാധന നട��തിന് ₹80,000/- അ�വദി�ി��്.

ടി പരിേശാധന റിേ�ാർ�് �ണിെഡക് ഫൗേ�ഷൻസ് െെ�വ�് ലിമി�ഡ്, െകാ�ി എ� �ാപനം 03.01.2018-ൽ

സർ�കലാശാലയിൽ സമർ�ി�ി��്. െക�ിട�ിെ� ഡിെെസൻ & േ�ായിങ് നട�ിയ ഇന�ിൽ വാ�ശി�ാലയ�് താെഴ

േചർ�� �കാരം �ക നൽകിയി��്.

1 ഒ�ാം ഗ�
(ആെക ഫീസിെ� 20%)

500000 + 90000 (ജി.എസ്.ടി.) (�.ഒ. നം. 19.12.2017-െല
7385/പി.&ഡി-1/2/2017/ഭവി)



2
ര�ാം ഗ�
(ആെക ഫീസിെ� 15%)

375000 + 67500 (ജി.എസ്.ടി.) (�.ഒ. നം. 03.05.2018-െല
4410/പി.&ഡി-1/2/2018/ഭരണവിഭാഗം

ആെക ₹10,32,500/- (ജി.എ�.ടി. ഉൾെ�െട)

     എ�ാൽ 11.02.2019-െല 1729/പി&ഡി1/2019/എം.ജി.�. ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം െക�ിടം സർ�കലാശാല ക�ാ�സിൽ

പണി��തിന് പകരം, സർ�കലാശാല�െട ഉടമ�തയി�ളള െതാ��ഴ ��ം ക�ാ�സിൽ നിർ�ി��തിന് തീ�മാനി�. ടി

വിഷയം സംബ�ി�് ആർ�ിെട�ായ വാ�ശി�ാലയ കൺസൾ�ൻ�മായി 27.07.2019-ൽ നട�ിയ ചർ�യിൽ �തിയ �ല�്

െക�ിടം നിർ�ി��തിന് 17.50% അധികം ഫീസ് നൽേക�താെണ�് അറിയി�ി��്. നിലവിെല എ�ിേമ�് �കാരം

ഈയിന�ിൽ 17.50 ല�ം �പ സർ�കലാശാല അധികം നൽേക�തായി വ�ം. �ടാെത േസായിൽ െട�് നട��തി�ം

അധിക�ക നൽേക�തായി��്.

5. കരാർ നീ���� സംബ�ി� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ില�

    06.07.2018-ൽ കി�്േകാ-�മായി ഏർെ�� കരാർ പ��കാരം കരാർ കാലാവധി 05.07.2020-ൽ അവസാനി�കയാണ്. കരാർ

നാളി�വെര ���ിയി�ി�. കി�് േകാ-�മാ�� നിലവിെല കരാർ സർ�കലാശാല ക�ാംപസിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി

വിഭാവനം െച�ി��താണ്. െതാ��ഴ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ക�ാ�സിേല�് നിർ�ാണം മാ��ത് സംബ�ി� മാ��ൾ

കരാറിൽ സ�ിെമ�റി കരാർ ആയി ഉൾെ���ിയി�ി�.

6. െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി�ുവാൻ സർ�കലാശാല��് സാധി�ി�ില�

    11.09.2018-െല UO No. 6605/P&D-1/2/2018/ഭരണവിഭാഗം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം, 16.10.2018-ൽ സർ�കലാശാല കി�്േകാ-�് 2

േകാടി �പ ൈകമാറി നൽകിയി�െ��ി�ം ഫയൽ �കാരം നാളി�വെര െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ സർ�കലാശാല�്

സാധി�ി�ി�. ഈ സാഹചര��ിൽ കി�്േകാ-യിൽ നി�ം ടി �ക�് ബാ�് നിര�ി�� പലിശ ഈടാ�വാൻ സർ�കലാശാല

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സർ�കലാശാല കി�്േകാ-�െട അഭി�ായം േതടിയതിൽ പലിശ

ലഭ�മാ��തി�� വ�വ� കരാറിൽ ഉൾെ���ിയി�ി� എ�് മ�പടിയാണ് കി�്േകാ ലഭ�മാ�ിയത്. ആയതിനാൽ െക�ിട

നിർ�ാണം യഥാസമയം ആരംഭി�ാ�തിനാൽ പലിശ ഇന�ി�ം സർ�കലാശാല ഫ�ിന് ന���ാ��. �ടാെത കി�്േകാ-

�മാ�� നിലവിെല കരാർ ഖ�ിക-VIII �കാരം 05.10.2020ന് േശഷ�� കാലേ��് കരാർ ദീർഘി�ി��തിന് ഒ� വർഷേ��്

യഥാർ� െചലവിെ� 1% നിര�ി�ം �ടർ�� ഒ� വർഷേ��് 2% നിര�ി�ം സർ�കലാശാല കി�്േകാ-�് നൽേക�തായി��്.

ആയതിനാൽ െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ�ത് �ലം സർ�കലാശാല�് അധിക െചലവ് ഉ�ാ��താണ്.

7. മ�് അപാകതകൾ

     ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് താെഴ േചർ�� അപാകതകൾ �ടി ��യിൽെ��ി��്.

1. െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ��ം �ാമപ�ായ�ിൽ നി�ം ബിൽഡിംഗ് െപർമി�് നാളി�വെര ലഭ�മായി�ി�.

2. വർ�് ൈസ�് നാളി�വെര KITCO-�് ൈകമാറിയി�ി�.

         പ�തി കാലതാമസം �ടാെത ആരംഭി��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3-11   നിർമാണം ആരംഭി�് വർഷ�ളായ പ�തികൾ �ർ�ീകരി�ി�ി�

        2011-2012 കാലയളവ് �തൽ നിർമാണം ആരംഭി� സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ മരാമ�് ���ികൾ വിവിധ കാരണ�ളാൽ

നാളി�വെര�ം നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�ി�.



വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

1. കൺേവർജൻ� അ�ാദമിയ േകാം��� നിർമാണം

നിർ�ഹണ ഏജൻസി സി.പി.ഡ��.ഡി.

എ�ിേമ�് �ക ₹28,44,12,480/-

���ി ആരംഭി� തീയതി/
കരാർ �കാരം �ർ�ീകരിേ�� തീയതി

05.02.2014

09.04.2016

        ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�� ��് നിർ�ാണ �വർ�ിക�െട ഏ�ിേമ�് അംഗീകരി�തി��തായാണ്

സർ�കലാശാല അറിയി�ി��ത്.

കൺവർജൻ� അ�ാഡമിയാ േകാം���

(സിവിൽ & ഇല�ി�ൽ) ₹32,60,07,000

െഡവലപ്െമ�് വർ�് ₹2,55,75,300

സബ്േ�ഷൻ & ഡി. ജി. െസ�് ₹95,90,244

        ഇതിൽ സിവിൽ �വർ�ിക�ം ഇല�ി�ൽ ഇൻ�ാേളഷ�ം അട�� ഒ�ാമെ� നിർ�ാണ �വർ�ി �ർ�ിയായതാ�ം

ബാ�ി ���ികൾ 31.08.2020-ന് �ർ�ിയാ�െമ�ം അറിയി�ി��്. ���ി �ർ�ിയാ�ി �ാപനം

�വർ�ന�മമാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. െ�പാഫേസ�� ക�ാർേ���

നിർ�ഹണ ഏജൻസി ബി.എസ്.എൻ.എൽ.

എ�ിേമ�് �ക ₹48,661,000/-

���ി ആരംഭി� തീയതി/
കരാർ �കാരം �ർ�ീകരിേ�� തീയതി

05.05.2011

0 5.08.2012

    ��ത ���ി�െട ഭാഗമായി 16 ക�ാർേ�ഴ�ക�െട നിർ�ാണ�ിന് ₹4,86,61,000/- ബി.എസ്.എൻ.എൽ.-ന് ൈകമാറിയി��.

9 ക�ാർേ��ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി 2018-ൽ സർ�കലാശാല�് ൈകമാറിയി��. ബാ�ി 7 ക�ാർേ��ക�െട നിർ�ാണം

�ർ�ിയാ�വാൻ സാധ�മ�ാെയ�് ബി.എസ്.എൻ.എൽ. അറിയി�തിെന �ടർ�് ടി നിർ�ാണ ���ി സംബ�ി�്

സർ�കലാശാല�് സംഭവി� ന�ം കണ�ാ�വാൻ സർ�ിൈഫഡ് വാല�വെറ �മതലെ���ിയതായാണ് അറിയി�ി��ത്. 9

ക�ാർേ�ഴ�ക�െട നിർ�ാണം ബി.എസ്.എൻ.എൽ. �ർ�ിയാ�ിയതായാണ് അറിയി�ിരി��െത�ി�ം തൻവർഷം ��ത 9

ക�ാർേ��ക�െട ഇല�ി�ൽ ���ികൾ ₹47,50,000/- െചലവഴി�് സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ് നിർവഹി�ത്.

ഇ�കാരം ബി.എസ്.എൻ.എൽ. നിർ�ി� െക�ിട�ൾ �വർ�ന�മമാ�വാൻ സർ�കലാശാല�് െചലവായ �ക�ം

സർ�കലാശല�െട ന�മായി കണ�ാ�ി ആെക ന�ം ഉചിതമായ നടപടികളി�െട ഈടാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്. 

3. ��ഡ�� അമിനി�ി & ഇൻകുേബഷൻ െസ�റർ



        രാ�ീയ ഉ�തർ ശി�ാ അഭിയാൻ (�സ) പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 3.5 േകാടി �പ വകയി��ി നിർ�ഹണം നട�വാൻ

ഉേ�ശി�ി�� ��ത ���ി സർ�കലാശാല�െട അനാ� �ലം കരാ ർ റ�ാ�ക�ം അധിക െചലവ് ഉ�ാ�ക�ം െച�ത്

സംബ�ി�് 2017-2018 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി��താണ്. ആദ�ം നൽകിയ കരാർ റ�ായതിെന �ടർ�് േകരള

ഇല�ി�ൽ ആ�് അൈലഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ക�നി (െകൽ)നാണ് ���ി റീഅേറ�് െച�് നൽകിയി��ത്. െകൽ-ന്

നിർ�ാണ�ിനായി അഡ�ാൻസ് ഇന�ിൽ ₹1,33,36,000/- ൈകമാറിയി��് (സർവകലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 5305/

പി&ഡി-3/2/2016/ഭ.വി./തീ. 04.07.2018). ���ി�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ

ഓഡി�് എൻക�യറി�് (20/23.07.2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

        കരാർ കാലാവധി കഴി�് വർഷ�ൾ പി�ി�ി�ം പ�തികൾ �ർ�ിയാകാ�ത് സർ�കലാശാല�് ഭീമമായ ന�ം

ഉ�ാ�ിയി��്. നിർ�ാണ ���ികൾ ഇനി�ം കാലതാമസം �ടാെത �ർ�ിയാ��തി�ം പ�തിക�െട ഉേ�ശ�ല��ം

ൈകവരി��തി��� സത�ര നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3-12   ബിസിനസ് ഇ�േവഷൻ & ഇൻ�േബഷൻ െസ�ർ (ബി.ഐ.സി.) - പ�തിവിഹിതം ഒ� േകാടി �പ
ലഭ�മായത് െചലവഴി�ി�ം വിജയകരമായ സംരംഭകത��ൾ ഉ�ായി�

    മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ 2016-ൽ �വർ�നം ആരംഭി� ബിസിനസ് ഇ�േവഷൻ & ഇൻ�േബഷൻ െസ�റിെ�

നട�ി�ി�ം �വർ�ന�ൾ�മായി സം�ാന സർ�ാരിന് സമർ�ി� �േ�ാസലിെ� അടി�ാന�ിൽ 2015-2016-െല

സം�ാന ബജ�ിൽ അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നം. 4017/2015/ഉ.വി.വ./തീയതി. 05.12.2015 �കാരം

സർ�കലാശാല�് െെകമാറിയി��.

    അ�വദി�െ�� ഒ� േകാടി �പ വിവിധ ശീർഷക�ളിേല�് വകയി��ിയതിൽ 84.75 ല�ം �പ 2018-2019 വെര

െചലവഴി�ി��്. 2019-2020 വർഷം ബാ�ി �ക�ം െചലവഴിെ��ി�ം �ാപന�ിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം െെകവരി��തിന്

ആവശ�മായ �വർ�ന�ൾ നട�ിയി�ിെ��് കാ��. ഭരണ-സർ�കലാശാല-വ�വസായ േമഖലകളിെല സൗകര��െള

ഫല�ദമായി ക�ിേചർ�െകാ�് വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിൽ വ�വസായ സംരംഭക താത്പര�ം വർ�ി�ി��തി�ം അവർ

�േ�ാ�െവ�� �തന സംരംഭ�െള വിലയി��ി ആവശ�മായ സാ��ിക�ം സാ��ിേകതര�മായ സഹകരണം നൽ�ക

എ�താണ് െസ�റിെ� �ഖ� ല��മായി നിർ�യി�ിരി��ത്.

    സർ�കലാശാല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാർ�്-അപ് സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് ധനസഹായം നൽകിെയ�ി�ം �ടർ

�വർ�ന��െട�ം േമൽേനാ��ിെ��ം അഭാവ�ിൽ വിജയകരമായ സംരംഭകത��ൾ ഒ�ംതെ� ഉയർ� വ�ി�ി�.

    െസ�റിെ� �വർ�ന�ൾ നിരീ�ി�� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട 06.03.2019-െല ഒ�ാം ന�ർ തീ�മാന�കാരം �ാർ�്-

അപ് േ�ാ�ാമിൽ ഉൾെ���ി ധനസഹായം നൽകിയവ�െട പ�തി �വർ�ന �േരാഗതി സംബ�ി�് ഒ� റിവ� മീ�ിങ് �ടാ�ം

ടി �ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് എ�ിെമ�് വാ�ാ�ം �ക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� ��ിെെലേസഷൻ സർ�ിഫി��് വാ�ാ�ം

തീ�മാനി�ി��.

    പ�തി�െട നട�ി�ം �േരാഗതി�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധി�തിൽ �രിഭാഗം �ണേഭാ�ാ��ം ആശയ�േളാ

സംരംഭ�േളാ സമർ�ി�ാനാവാെത �ക െെക��ിയതിെ� �ാഥമിക ഘ��ിൽ�െ� ആയതിൽനി�് പി�ാറിയി�ളളതായി

കാ��.

    123 േപർ�് ധനസഹായം വിതരണം െച�തിൽ േകവലം 24 േപർ മാ�മാണ് അവസാനമായി 29.6.2019-ൽ നട� േ�ാജ�്

അവേലാകന േയാഗ�ിൽ പെ���ത്. �ത�മായ കരാറിൽ ഏർെ�ടാെത�ം ആവശ�മായ വ�വ�കൾ കരാറിൽ



ഉൾെ���ാെത�ം �ാർ�്-അപ്-കൾ�ായി ഇ�കാരം �ക അ�വദി�ത് പ�തി�െട താത്പര��ൾ�് എതിരാണ്. ടി

വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിവരം അറിയിേ��താണ്.

    മാ�ീവ് ഓ�ൺ ഓൺെെലൻ േകാ�് (MOOC)ന് േവ�ി വകയി��ിയ 10 ല�ം �പയിൽ ₹9,94,397/- െചലവഴിെ��ി�ം േകാ�്

നിലവി�ം ആരംഭി�ി�ി�. ക��് െഡവലപ്െമ�്, െവബ്െെസ�് �ിേയഷൻ �മതല നൽകിയി�� േ��് ഇൻ�ി���് ഓഫ്

എജ�േ�ഷൻ െടേ�ാളജി ആയത് �ർ�ീകരി�തിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മ�. ടി �വർ�ന�ൾ�ായി 9 ല�ം �പ ടി

�ാപന�ിന് െെകമാറിയി��.

    റിസർ�് േ�ാജ�് ഓൺ �ണിേവ�ി�ി ഇ�േവഷൻ സി�ംസ് എ� േ�ാജ�ിന് വകയി��ിയ 10 ല�ം �പയിൽ ₹9,37,315/-

െചലവഴിെ��ി�ം നിലവിൽ േ�ാജ�് �ർ�ീകരി�് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ി�.

    �ാപന�ിെ� �ൻ ഡയറ��ം േകാ�് േകാ-ഓർഡിേന��മായി�� േഡാ. ഗിരീഷ് �മാർ ആർ. �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�റായ

��ത േ�ാജ�ിെ� കാലാവധി 2019 �ൺ 30 വെര നീ�ി നൽകിയി��. ��ത േ�ാജ�ിനായി 31.03.2019 വെര ₹9,37,315/-

െചലവഴി�ി��്. നീ�ി നൽകിയ കാലാവധി അവസാനി�ി�ം േ�ാജ�ിെ� �ർ�ീകരണം സംബ�ി�് വ��മായ വിവര�െളാ�ം

ലഭ�മ�. �ൻ ഡയറ�ർ േഡാ. ആർ. ഗിരീഷ് �മാർ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിെല േസവനം അവസാനി�ി�്

പ�ിമബംഗാളിെല റായിഗ�് സർ�കലാശാലയിൽ 2019 ജ�വരി �തൽ െ�ാഫസറായി േസവനമ��ി�കയാണ്.

    െസ�റിെ� �ഖ�ാപിത ല���ൾ �ർ�ീകരി��തിന് സഹായകമാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് ബ�െ��വർ

��ിേ��താണ്. �ൻ ഡയറ�ർ�് നൽകിയ �ൻ�ർ �മീകരി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-13   ഇൻ�ി���് േഫാർ ഇ�ൻസീവ് റിസർ�് ഇൻ േബസിക് സയൻസസ് (IIRBS) – അടി�ാന
സൗകര�വികസന�ിന് ലഭി� �ക വിനിേയാഗി�ാെത തിരി�ട�

    IIRBSെ� അടി�ാന സൗകര�ം, ഗേവഷണ സൗകര�ം എ�ിവ െമ�െ����തിനായി െഹവി ഡ��ി �ീസ് �യർ, അ�ബ�

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ വാ��തിനായി േകരള േ��് കൗൺസിൽ േഫാർ സയൻസ്, െടേ�ാളജി & എൻവയൺെമ�് (KSCSTE) എ�

�ാപനം 30 ല�ം �പ�െട പ�തി�് അംഗീകാരം നൽകിയി��. IIRBSെ� ഓണററി  ഡയറ�റായ േഡാ. ഇ�സൗദിെന േകാ-

ഓർഡിേന�റായി നി�യി�െകാ�്, ധനവിനിേയാഗ സാ��പ�ം, െചലവ് പ�ിക എ�ിവ യഥാസമയം സമർ�ി�ണെമ�

നിർേ�ശേ�ാെട ആദ�വർഷ ഗ�വായി ₹29,50,000/- അ�വദി�ി��. ഈ �ക 12.12.2014 ൽ സർ�കലാശാല�െട അ�ൗ�ിൽ

വരവ് വ�ി��്.

    പ�തി നട��തിന് േവ�ി IIRBS �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട േപരിൽ �േത�ക ബാ�് അ�ൗ�ം ആരംഭി�. ടി �ക

അ�ൗ�ിേല�് �ഡി�് െച�തരണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് 22.12.2014-ൽ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ�ം 13.02.2015-ൽ രജി�ാർ�ം

IIRBS �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ ക�് നൽകി. എ�ാൽ നാളി�വെര ടി �ക ടി അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�കേയാ േ�ാജ�്

നട�ാ�കേയാ െച�ി�ി�.

    2014ൽ അ�വദി� ₹29,50,000/-, നാളി�വെര�ം െചലവഴി�ി�ി�ാ�തിനാൽ, ടി �ക പലിശ സഹിതം തിരി�ട�ണെമ�്

26.09.2018, 22.12.2018 എ�ീ തീയതികളിെല 03/SARD/2013/KSCSTE ന�ർ ഉ�ര�കൾ �കാരം KSCSTE ആവശ�െ��. �ടർ�്

��ത �ക പലിശ സഹിതം തിരി�ട�വാ�ം പലിശ IIRBSെ� ഓണററി ഡയറ�റിൽ നി�ം ഈടാ��തി�ം സിൻഡിേ��്

തീ�മാനി�ക��ായി.

    ടി �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വ�ി�് 4 വർഷം 10 മാസം പി�ി�ി�ം IIRBS �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട േപരി��

അ�ൗ�ിേല�് നാളി� വെര�ം െ�ഡി�് െച�ി�ിെ��ിൽ ആയതി�� കാരണ�ം െ�ഡി�് െച�ാതി��തിന് ഉ�രവാദി

ആെര�ം ടി �കയിേ�ൽ നാളി�വെര ലഭി� പലിശ�െട വിശദാംശ��ം ടി �ക IIRBS �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട േപരി��



അ�ൗ�ിേല�് നാളി�വെര�ം െ�ഡി�് െച�ാെത, IIRBS ഓണററി  ഡയറ�റിൽ നി�ം പലിശ ഈടാ�ാൻ തീ�മാനി�തിെ�

കാരണ�ം വ��മാ�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് 16.11.2019-ൽ 02/2018-19 ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�ം 10.06.2020-ൽ

ഓർ��റി�ം നൽകിയതിന് സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി�.

    എ�ാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ വിശദമായ അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന് ഒ� അേന�ഷണ��ീഷെന

സർ�കലാശാല �മതലെ���ക�ം അേന�ഷണ�ിൽ പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി� ₹29,50,000/-�െട െച�് (െച�്

നം.595203 തീയതി. 31.03.2015) IIRBSെ� ഓണററി ഡയറ�ർ ൈക��ിയി�ിെ��് കെ��ക�ം KSCSTE ആവശ�െ��ിരി��ത്

ആർ�ിത�ലിശയാെണ�ം ടി �ക സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നിലനിർ�ിയിരി��തിനാൽ ടി �ക�െട പിഴ�ലിശ IIRBS

ഡയറ�റിൽ നി�ം ഈടാേ��തിെ��ം അേന�ഷണ��ീഷൻ ശിപാർശ െച�ക��ായി.

    SARD പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി� ₹29,50,000/- െചലവഴി�ാൻ കഴിയാതി�� സാഹചര�ം ���ാ�ി, ടി �ക

�നർവിനിേയാഗി�ാൻ KSCSTE ഡയറ�ർ�് ക�് നൽകിെയ�ി�ം ��ത ആവശ�ം KSCSTE നിരസി�.

    �ടർ�്, KSCSTE�് തിരി� നൽ�വാ�� ₹29,50,000/-�ം 17.12.2014 �തൽ 26.08.2019 വെര�� 3.5% നിര�ി��

ആർ�ിത�ലിശയായ ₹4,84,378/-�ം ഉൾെ�െട ₹34,34,378/- തിരി�ട�ാ��താെണ�് സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് വിഭാഗം

ശിപാർശ െച�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ബ�: ൈവസ് ചാൻസലർ അ�മതി നൽ�ക�ം   ടി �ക KSCSTE�് തിരി�ട�വാൻ

12.06.2020െല 673/പി&ഡി-2/1/2020/എം.ജി.�./ഭരണവിഭാഗം ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം അ�മതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�.

    SARD പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി� ₹29,50,000/- യഥാസമയം IIRBS �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട േപരി��

അ�ൗ�ിേല�് മാ�ാതി��ത് െകാ�് Heavy Duty Freez Dryer (₹26 Lakh), HPLC Columns (₹3 Lakh) and for Consumables

(₹50,000/-) എ�ിവ വാ�വാൻ സർ�കലാശാല�് കഴിയാെത വ�. ത�ലം െ�ാജ�് നട�ാ��തിൽ പരാജയെ��ക�ം െച�.

ന� രീതിയിൽ �വർ�ി�് വ�� െസ�റിെ� ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് ഉ�ത നിലവാരം ൈകവരി��തിനാവശ�മായ

ഉപകരണ�ൾ നൽ��തിനാണ് KSCSTE ��ത െ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. എ�ാൽ �ക ലഭി�് ഏകേദശം അ�്

വർഷ�ാല�ി�േശഷം പ�തി നട�ാ�ാെത �ക തിരി�് നൽകിയ നടപടി സർ�കലാശാല ഭരണ സംവിധാന�ിെല േപാരാ�െയ

ആണ് െവളിവാ��ത്. ഇ�രം സാഹചര��ൾ ഉ�ാവാതിരി�വാൻ സർ�കലാശാല �േത�കം ��ിേ��താണ്.

3-14   മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല - വിവിധ പഠന വ��കളി�ം മ� �ാപന�ളി�ം വിവിധ
ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി�കി�� േക�/സം�ാന �ാ�കൾ �ർ�മാ�ം വിനിേയാഗി�ാെത
അവേശഷി��
    
    സർ�കലാശാല�െട അ�ബ� �ാപന�ളായ വിവിധ പഠന വ��കൾ, െസ��കൾ എ�ിവ�് വിവധ ആവശ��ൾ�ായി

േക�/സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ�് ഏജൻ സികൾ എ�ിവ വഴിയായി അ�വദി�കി�� �ാ�കൾ �ർ�മാേയാ, ഭാഗികമാേയാ

ഉപേയാഗി�ാെത വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ ��ി�ി��തായി 2018-2019 വാർഷിക ഓഡി�് േവളയിൽ കാണെ��. �ക

െചലവഴി�ാൻ സാധി�ാ�ത് സംബ�ി�് �ത�മായ വിശദീകരണം ഓഡി�ിന് നൽ��തിന് ബ�െ�� പല �ാപന�ൾ�ം

ആയി�ി�.

ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�ാപനം
�ഗാ��
തുക
₹

ലഭി�
വർഷം

െചലവഴി�ാെത
ആവേശഷി�ു�

തുക ₹
ഉേ�ശ ല��ം

ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ് ൈലഫ്

േലാംഗ് േലണിംഗ്

50,000 - 50,000 േക� സർ�ാരിെ� UBI
പ�തിയിൽെ���ി



ആൻഡ്
എ�്�ൻഷൻ

(ഡി.ഡി.എഫ്.
അ�ൗ�് )

സർേവ
നട��തിനായി

അ�ർ
സർവകലാശാല

��ിര െെജവ -
കാർഷിക

പഠനേക�ം

1,00,00,000 2016-2017 47,68,768

�ാപന�ിെ�
�വർ�ന ല���ൾ
ൈകവരി��തി�ം

ൈദനംദിന
െചല�കൾ�മായി

സം�ാന �ാൻ ഫ�്

25,00,000 3/2019 25,00,000

ഓർഗാനിക്
സർ�ിഫിേ�ഷൻ

െസ�ർ
�ാപി��തിനായി
സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി

ഇൻ�െമേ�ഷൻ
െസ�ർ

50 ല�ം 2014 47,72,649 സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ
�ഡീസ് ഇൻ

സയൻസ് ഓഫ്
മ�സിക്

88.75ല�ം 2014-2015

64,65,000

െക�ിടനിർ�ാണം,
�ഡിേയാ
നിർ�ാണം

എ�ിവ
സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഒ�േകാടി 2015-2016

അഡ�ാൻസ്ഡ്
െസ�ർ ഓഫ്

എൻവയൺെമ�ൽ
�ഡീസ് &

സെ�യിനബിൾ
െഡവലപ്െമ�്

(ACESSD)

50ല�ം 10/2018 33,15,455

�ാൻ �ാ�്
േനാൺ സാലറി

ഇന�ിെല
െചല�കൾ�ായി

അഡ�ാൻസ്ഡ്
േമാളി�ലാർ
െമ�ീരിയൽസ്

റിസർ�് െസ�ർ
(എ.എം.എം.
ആർ.സി.).

1 േകാടി 8/2012
81.74 ല�ം

(പലിശ
ഉൾെ�െട)

crystal x-ray
diffractometer' എ�

ഉപകരണം
വാ��തിനായി
പ�തി വിഭാവനം

െച�ി�െ��ി�ം �ക
അപര�ാ�മായി��

തിനാൽ
Spectroflourimeter

UV absorption,
Spectrophotometer
എ�ീ ഉപകരണം
വാ��തിനായി

ഭരണാ�മതി േനടി
സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ
ഡിെസബിലി�ി

�ഡീസ്

50 ല�ം 04/2014 23,02,492.55

�ാപന�ിെ�
�വർ�ന ല���ൾ
ൈകവരി��തി�ം

ൈദനംദിന
െചല�കൾ�മായി

സം�ാന �ാൻ ഫ�്
�ണിേവ�ി�ി 25 ല�ം 06/2016 27,59,076.10 (പലിശ -



െസ�ർ േഫാർ
ഇ�ർ നാഷണൽ
േകാ-ഓ�േറഷൻ

ഉൾ�െട)

ഇൻസി���് േഫാർ
ഇ�ൻസീവ്

റിസർ�് െസ�ർ -
ഇൻ േബസിക്

സയൻസ്

65 ല�ം 2016
74,63,349

(പലിശ ഉൾ�െട)

കാ�ിലറി
ഇലേ�ാേഫാറസിസിസ്
മാ�് ഡിെ��ർ (Mass

Q-TOFF ) എ�
ഉപകരണം

വാ��തിനായി
സം�ാന �ാൻ ഫ�്

    അഡ�ാൻസ്ഡ് േമാളി�ലാർ െമ�ീരിയൽസ് റിസർ�് െസ�റിൽ ഭരണാ�മതി �കാരം ലഭ�മാേ�� ഉപകരണ�ൾ

സമയബ�ിതമായി വാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ സയൻസ് ഓഫ്

മ�സി�ിെല �ഡിേയാ�േട�ം െക�ിട�ിേ��ം നിർ�ാണം �ർ�ീകരി��തി�ളള നടപടികൾ മ�ഗതിയിലായ��ലം  പ�തി

കാലയളവി�ളളിൽ അ�വദി�െ�� പണം െചലവഴി�െ�ടാെത വ�ിരി��. തൻ�ലം െസ�റിെ� �വർ�നം ആരംഭി�വാൻ

കഴി�ി�ി�. �ാ�കൾ   ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ �ാപന��െട �വർ�നേ��ം വിഭാവനം െച�

േകാ�കേള�ം ഗേവഷണ�േള�ം �തി�ലമായി ബാധി�� സാഹചര�മാ��ത്.

�ാപന��െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിനായി കാലാകാല�ളിൽ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�ം അ�വദി�� �ാ�കൾ

സമയബ�ിതമായി ഉപേയാഗി��തി�ം ��തൽ �ാ�കൾ േനടിെയ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ ഉ�ാേക��മാണ്.

പ�ികയിൽ �തിപാദി�ി�� �ാപന�ളിെല  �ാ�് �കകൾ നിർ�ി� പ�തികൾ�് വിനിേയാഗി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ���ം ഏെത�ി�ം കാരണ�ാൽ �ാ�് �ക െചലവഴി�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉെ��ിൽ

അതാത് ഫ�ിംഗ്ഏജൻസികളിേല�് �മ�കാരം തിരിെക നിേ�പി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന

അറിയിേ���മാണ്.

3-15   മരാമ�് ���ികൾ നട�ാ��തിെല അപാകതകൾ

    സർ�കലാശാലയിൽ ഒ� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, 3 അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ, 5 അസി. എ�ിനീയർമാർ, 13

ഓവർസിയർമാർ എ�ിവർ ഉൾെ�െട ആെക 41 േപരട�� വി�ലമായ ഒ� എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ് ഉ�്. ആയതിൽ 9

ഇല�ീഷ�ൻമാർ, 2 േസാളാർ പാനൽ ക്ളീനർ എ�ിവർ ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി��താണ്. ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ

�വെട േചർ��.

1. എ�ിനീയറിം� വിഭാഗ�ിെല ആെക ജീവന�ാരുെട എ�ം

സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ(കരാർ നിയമനം)     1

സിവിൽ
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 1
അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 3
െഹഡ് �ാ�്സ് മാൻ 1
അസി. എ�ിനീയർ 3
ഓവർസിയർ 7
�ംബർ 6

ഇല��ടി�ൽ
അസി��് എ�ിനീയർ 2
ഓവർസിയർ 6
ഇല�ീഷ�ൻ (On daily wages) 9
േസാളാർ പാനൽ �ീനർ (On daily wages) 2
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        എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േമധാവി സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ ആണ്. എ�ാൽ വർഷ�ളായി കരാർ

അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ��� ഉേദ�ാഗ�നാണ് ഈ ത�ികയിൽ േജാലി െച�വ��ത്. സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ

ത�ികയിൽ �ിരമായി നിയമനം നട�ാ�തിെ� കാരണം സർ�കലാശാല വ��മാ�ിയി�ി�.

    സർ�കലാശാല�െട �ധാനെ�� മരാമ�് ���ികെള�ാം വർഷ�ളായി സി.പി.ഡ��.ഡി., ബി.എസ്.എൻ.എൽ., നിർ�ിതി

േക�, േകരള ഇല�ി�ൽ & അൈലഡ് എ�ിനീയറിംഗ് ക�നി ലിമി�ഡ് (െക.ഇ.എൽ) �ട�ിയ ഏജൻസികൾ �േഖനയാണ്

നിർ�ഹി�് വ��ത്. അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ േ�ാജ�് മാേനജ്െമ�് കൺസൾ�ൻസി �േഖന�ം േനരി�ം �വർ�ികൾ

ഏെ���് നട�ാ�ി വ��. എ�ാൽ ഈ ���ിക�െട നട�ി�ിൽ സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� േസവനം

ഉപേയാഗെ����ി� എ�് ക�. ���ിക�െട േമൽേനാ�ം, െച�് െമഷർെമ�് എ�ിവെയാ�ം തെ� എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം നട��ി�. സ.ഉ.(പി)നം.311/14/ഫിൻ./തീ.30.07.2014, സി.ഇ.(പി)നം.77/2019/ഫിൻ./തീ. 04.07.2019 എ�ീ ഉ�ര�കൾ

സർ�കലാശാല�ം ബാധകമാണ്. എ�ാൽ ടി ഉ�ര�കളിെല വ�വ� പാലി�� അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ�് �വർ�ികൾ

ഏൽ�ി�് നൽ��ത്. ഇ�കാരം നിർ�ഹി�െ��� ���ിക�െട തെ� േമൽേനാ�ം, െച�് െമഷർെമ�് �ട�ിയവെയാ�ം

സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �േഖന നിർ�ഹി�െ���ി�.

        ബാഹ� ഏജൻസികൾ�് നൽ�� ���ികളിൽ ���ി�െട യഥാർ� �ല��ിന് �റേമ എ�ിേമ�് �ക�െട നി�ിത

ശതമാനം (നിലവിൽ 5-6%) ഡി�ാർ�്െമ�ൽ ചാർ�ിന�ി�ം ക�ിജൻസി ചാർ�ിന�ി�ം ��ത ഏജൻസികൾ�് നൽേക�ി

വ��. ഇതി��റേമ ആർബിേ�ഷൻ ഇന�ിൽ വൻ�ക നൽേക�ി�ം വ��. ���ികൾ യഥാസമയ�് �ർ�ിയാ�ാെത

അന�മായി നീ�ിെ�ാ�േപാ�ക, പണിക�െട �ണനിലവാര�ിൽ വീ� വ��ക, എ�ിേമ�് പല�ാവശ�ം ���ക എ�ി�െന

ധാരാളം ���ൾ ഈ �വർ�ികൾ �ലം സർ�കലാശാല േനരി���്. കൺെവർജൻസ് അ�ാഡമി, ബിസിനസ് ഇൻ�േബഷൻ

െസ�ർ, �ൾ ഓഫ് മ�സി�ിന് റിസർ�് �ഡിേയാ എ�ീ നിർ�ാണ �വർ�ികൾ എ�ാം ഇതിന് ഉദാഹരണ�ളാണ്.

സർ�സ�മായ ഒ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, െട�ർ നടപടികൾ�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�വാ�ം �താര�മായ സർ�ാർ

സംവിധാനം എ�ിവ ഉ�ായിരിെ�യാണ് അധിക സാ��ിക ബാധ�ത, അസാധാരണ കാലതാമസം എ�ിവ വ��� ഇ�രം

നടപടികൾ സ�ീകരി��ത്. സർ�കലാശാലയിൽ വർഷ�ളായി നട�വ�� ഈ �വണത ഒഴിവാേ��ത് സംബ�ി�് ബ�.

േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ സഭ സമിതി നിർേ�ശം നൽകിയി��താണ്. 2011-2014 വർഷെ� സമിതി�െട 19-ാം റിേ�ാർ�ിെല

�പാർശ അ�സരി�് സർ�കലാശാലയിൽ മരാമ�് ���ിക�െട നിർ�ഹണം േമലിൽ സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ്

�ണി�ിെന ഏൽ�ി�ാ��താണ് എ� �പാർശ 03.06.2020-ൽ േചർ� സിൻഡിേ��് സമിതി (പി. & ഡി)

അംഗീകരി�ി��താണ്.

ആയതിനാൽ സർ�കലാശാലയിെല എ�ാവിധ മരാമ�് �വർ�ിക�ം സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ഏൽ�ി�്

െകാ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. �േത�ക സാഹചര��ളിൽ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ �േഖന �വർ�ികൾ

നട�േ�ാൾ സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി)311/14/ഫിൻ./തീ. 30.07.2014െല�ം �ടർ���മായ ഉ�ര�കളിെല നടപടി �മ�ൾ

പാലിേ���ം പണിക�െട േമൽേനാ�ം സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ� ഏൽ�ിേ���മാണ്. 

സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിം� വിഭാഗം – �പവർ�ികൾ ഏെ�ടു�് നട�ു�തിെല

അപാകതകൾ

        സർ�കലാശാലയിൽ �സ�മായ ഒ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉെ��ി�ം മരാമ�് �വർ�ികൾ ഏെ���്

നട��തിൽ ധാരാളം പാളി�കൾ ഉ�തായി ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ��. എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ നട�ിയ ഓഡി�്

പരിേശാധനയിൽ സർ�ാർ െപാ�മരാമ�് ച��ൾ�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�ം വി��മായി ധാരാളം �വർ�ികൾ

നട�ാ�ിയതായി ക�. േകരള സർ�ാർ �റെ��വി� െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ, പി.ഡ��.ഡി. നിര�കൾ, പ�ിക് വർ�് അ�ൗ�്



േകാഡ് എ�ിവ സർ�കലാശാല�ം ബാധകമാണ്. െപാ�മരാമ�് �വർ�ിക�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ കാലാകാല�ളിൽ

�റെ��വി�� ഉ�ര�കൾ സർ�കലാശാലയി�ം നട�ാേ��താണ്. വൻകിട പ�തികൾ ഒ�ം തെ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

നട��ി�, എ�ിൽ േപാ�ം െച�കിട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ, എ�ാവിധ അ����ണികൾ, ഇല�ി�ൽ, െന�് വർ�ിംഗ്

�വർ�ികൾ എ�ിവ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �േഖനയാണ് നട��ത്. �വർ�ികൾ ഏെ���് നട�ാ��തി�ം

സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ�് െഡലിേഗ�് െച�് നൽകിയ അധികാര�ൾ വിനിേയാഗി��തി�ം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ

��തരമായ പാളി�കൾ വ�ി��തായി ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ��. ബ�െ�� േരഖകൾ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഓഡി�ിന് േബാധ�െ�� ഏതാ�ം അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

i) എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ു�തിലും അംഗീകരി�ു�തിലും �പവൃ�ി നിർ�ഹണ�ിലും

െപാതുമരാമ�് ച��ൾ പാലി�ു�ില�

        െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ ച�ം 1402, 1501, 1601 എ�ിവയിൽ ഒ� എ�ിേമ�് അംഗീകരി��തിന് ��ായി ശരിയായ പഠന�ം

പരിേശാധന�ം ആവശ�മാെണ�് നി�ർഷി��. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�് സ��മാെയാ� എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം

ഉ�ായി��ടി സർ�കലാശാല�െട മി� െപാ�മരാമ�് ���ികൾ�ം ശരിയായ പരിേശാധന നട��ി�. െപാ�മരാമ�്

മാന�ൽ െസ�ൻ 1402 �കാരം അനാവശ� സമയന��ം അധികെചല�ം ഒഴിവാ��തിന് എ�ിേമ�് അംഗീകരി��തിന് ��്

വിശദമായ പരിേശാധന ആവശ�മാണ്.

        2018-2019 സാ��ിക വർഷം എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം നിർ�ഹി� നിരവധി ���ികളിൽ എ�ിേമ�് �കാരം

വകയി��ിയ ഇന��ം അള�ക�ം യഥാർ��ിൽ നിർ�ഹി�െ�� ���ി�മായി വലിയ വ�ത�ാസം കാ��. വ��മായ

�െ�ാ��േമാ �ലപരിേശാധനേയാ �ടാെതയാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��െത�് ഇതിൽനി�് വ��മാണ്. അംഗീകരി�െ��

എ�ിേമ�ിൽ നി�് വ�തിചലി�് എ�്�ാ ഐ�മായി വളെരയധികം ഇന�ൾ നിർ�ഹി�െ���. ആയതിന് റിെെവസ്ഡ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി വാ��ി�.

        പി.ഡ��.ഡി. മാന�ലിെല െസ�ൻ 1402 �കാരം ഒ� ���ി�െട എ�ിേമ�് അംഗീകരി��തിന് ��തെ� െെസ�്

പരിേശാധന�ം �ാഥമിക അേന�ഷണ�ം നട�ി ശരിയായ േഡ�യാണ് ഉൾെ����ത് എ�് ഉറ�് വ�േ��താണ്. എ�ാൽ

സർ�കലാശാലയിെല മരാമ�് ���ികളിൽ �ാഥമിക പരിേശാധന�ം ���ി സംബ�ി� വിശകലന�ം നട��തായി

കാ��ി�. �രിഭാഗം മരാമ�് ���ികളി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� എ�ിേമ�ിെല ചിലയിന�ൾ ഒഴിവാ�ക�ം അധികമിന�ൾ

ഉൾെ���ക�ം െച��ത് പതിവാണ്. എ�ിേമ�ിൽ അധികരി� അളവിൽ ���ി നട����്. എ�്�ാ ഇന�ൾ

ഉൾെ���� മി� ���ികളി�ം �ാഥമികമായി െെസ�് പരിേശാധന നട�ി ���ി സംബ�ി�് ശരിയായ പഠനം

നട�ിയി��െവ�ിൽ എ�്�ാ ഇന�ൾ ഒഴിവാ�ാ��തായി��.

2. എ�ിേമ�് തുകയും �പവൃ�ിമൂല�വും ത�ിൽ ഗണ�മായ അ�രം

        സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�� മരാമ�് ���ികളിൽ എ�ിേമ�് �കേയ�ാൾ വളെര വ�ത�ാസം ���ി �ല��ിൽ

കാ��. സർ�കലാശാല എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗം ത�ാറാ�� എ�ിേമ�ിെല മി� ഇന��ം അധികരി� അളവിൽ ���ി

നട���ം അധിക ഇന�ൾ ഉൾെ���ി ���ി െച���ം ഒ�മി� ���ികളി�ം കാ��. എ�ാൽ അധികരി� അളവി�ം

അധിക ഇന��ം ഉൾ���ി നട�� ���ിക�െട ���ി �ല�ം േപാ�ം എ�ിേമ�് �കയി�ം വളെര �റവായിരി�ം.

ആയതിൽനി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��ത് ശരിയായ പഠന�ിന് േശഷമെ��് വ��മാണ്.

    ആ��ണ മികേവാെട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�കേയാ, ���ി സംബ�ി�് ഫല�ദമായ പരിേശാധനകൾ നട�കേയാ െച�ാ�

സാഹചര��ിലാണ് ഇ�െന െപ��ി�് കാ�� എ�ിേമ�് �ക അംഗീകരി�െ���ത്. നിർ�ഹണ ��ിയ�െട �ാരംഭതലം



�തൽ�് പരി�ർ� ഉ�രവാദിത�ം സർ�കലാശാല എൻജിനിയർ�് ഉ�്. സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ േകാൺ�ാ�്

അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�� വ��ിയാണ് സർ�കലാശാല എൻജിനീയ�െട �മതല. നിർ�ഹി��ത് എ��ം �േത�കം

പരാമർശി�െ�േട�താണ്. ടി വിഷയ�ളിൽ സർ�കലാശാല ഭരണ നിർ�ഹണ വിഭാഗ�ിെ��ം �േത�ക �� �ണി��.

3. അള� പു�തക�ള�െട സൂ�ി�് – അപാകതകൾ

    മരാമ�് �വർ�ിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ ഏ��ം �ാധാന�േമറിയ േരഖയാണ് അളവ് ��കം. നിർ�ാണ �വർ�ിക�െട

ഓേരാ ഘ��ി��� അള�കൾ േരഖെ����തി�� ആധികാരികമായ േരഖയാണ് അളവ് ��കം. �വർ�ിക�െട ബിൽ

ത�ാറാ���ം �� പരിേശാധന നട���ം അളവ് ��കെ� ആധാരമാ�ിയാണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിെല

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ അളവ് ��കം ൈകകാര�ം െച��തിൽ വളെരയധികം വീ�കൾ ഉ�തായി ഓഡി�ിെ�

��യിൽെ��.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒ� �വർ�ി�െട ��വൻ അളവ് വിവര��ം ഒ� അളവ് ��ക�ിൽ േരഖെ��േ��താണ്. അളവ്

��ക�ിൽ വളെരയധികം േപ�കൾ ബാ�ി�െ��ിൽ മ�് �വർ�ിക�െട അള�കൾ �ടർ�യായി േരഖെ���ാ��താണ്.

എ�ാൽ സർ�കലാശാലയിൽ അളവ് ��ക�ൾ ൈകകാര�ം െച��തിൽ ��തരമായ വീ�കൾ വ�ി��തായി ഓഡി�ിൽ ക�.

താരതേമ�ന വലിയ േ�ാജ�ക�െട അള�കൾ �ടർ�യായ�ാെത പല െമഷർെമ�് ��കളിൽ അല��മായി േരഖെ����

�വണതയാണ് ക�ത്.

ഒ� േ�ാജ�ിെ� അള�കൾ �ടർ�യായി േരഖെ���ാെത അതാത് സമയം എ��� അള�കൾ, േപ�കൾ ഒഴി�� െമഷർെമ�്

��കളിൽ േരഖെ���ക�ം പി�ീട് ആ ��ിൽ േപ�കൾ ബാ�ി�െ��ിൽ മ�് േ�ാജ�ക�െട അള�കൾ േരഖെ���ക�ം

െച��.    ഇ�െന വിവിധ േ�ാജ�ക�െട അള�കൾ ഇടകലർ�ി േരഖെ����തിനാൽ ഒ� േ�ാജ�ിെ� അള�കൾ തെ�

വിവിധ െമഷർെമ�് ��ിൽ േരഖെ���ക�ം െച�� �ിതി വിേശഷം ഉ�ാ��. ഇത് �ലം �ടർ പരിേശാധന സ�ീർ��ം

അസാധ��മാ��.

േകരള പി.ഡ��.ഡി. മാന�ൽ അ�ൻഡി�് 2100/E-1ൽ െമഷർെമ�് ��ക�െട പരിപാലനം സംബ�ി�് വിശദമായി വിവരണം

നൽകിയി��്. അതിൽ 4(ബി) േനാ�ിൽ ഇ�കാരം പറ�ിരി��. For large work separate measurement books shall be kept by

the measuring officer for each individual work or contract of if found necessary of convenient separate books may be set apart for

different classes of works of sub heads of works, in which himself and the checking officer will have with them at the time. Of my

measurements or check measurement all the previous measurement in one and the same book for entry reference and guidance.

Promiscous recording of measurments of one and the same work indiscreminately in difficult measurement books, is prohibited and if

resorted to will be seriously noticed.    ആയതിനാൽ പി.ഡ��.ഡി. മാന�ൽ അ�ശാസി�� �കാരം െമഷർെമ�് ��കൾ

േരഖെ���ി ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-16   �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് & ബിസിനസ് �ഡീസിെ� കിഴ�് വശ�് റീെ�യിനി�് വാൾ നിർ�ാണം -
അപാകതകൾ
�പവൃ�ിയുെട േപ� : �കൂൾ ഓ� മാേന�െമ�� & ബിസിന� �ഡീസി�െറ കിഴ�് വശ�്
റീെടയിനിം� വാൾ നിർ�ാണം
എ�ഗിെമ�� ന�ർ : 206/18-19, 11.03.2019

EUW No. : 68/18, 15.10.2019

    �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് & ബിസിനസ് �ഡീസ് െക�ിട�ിെ� ഇടത് ഭാഗ�് 53 മീ�ർ നീള�ിൽ റീെ�യിനി�് വാൾ

നിർ�ി��തിന് ₹2,60,433/-�െട എ�ിേമ�ിന് സർവകലാശാല സിൻഡിേ��് അംഗീകാരം നൽകിയി�� (25.09.2018

തീയതിയിെല സ.ഉ.നം.6983/പി&ഡി-1/3/2018/ഭരണവിഭാഗം). ��ത ���ി�െട നിർ�ഹണ�ിന് െടൻഡർ �ണി�തിൽ

എ�ിേമ�് നിര�ി�ം അധികരി� നിര�് േക�ാ�് െച� 2 െടൻഡ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്. കരി��ിെ� �ാമ�ം ക�ാറി പണി�ട�ം



ഉ�തിനാൽ കരി��ിെ� വില ഉയർ��ം സംര�ണ ഭി�ി�െട വി�തി �റവായതിനാൽ ഇതി�ം �റ� നിര�ിൽ െടൻഡർ

ലഭി��വാൻ  സാധി�കയി� എ� കാരണ�ാൽ എ�ിേമ�് �ക�െട 21% അധിക നിര�് േക�ാ�് െച� �ീ. ജയ�കാശ് െക. െക.

എ� വ��ി�് കരാർ നൽകി.

    എ�ാൽ ��ത �വർ�ിയിെല �ധാന ഇനമായ േടാ വാളിെ� അളവ് �റ�ക�ം ���ി�മായി േനരി�് ബ�മി�ാ� മ�്

ചില �വർ�ികൾ എ�്�ാ ഐ�മായി െച�താ�ം കാ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

അളവിൽ �റവ് വ��ിയ �വർ�ിക�െട വിവരം

�കമ
നം. �പവർ�ി

എ�ിേമ�്
�പകാരമു�

അള�
നിർ�ഹി�
അള�

1 Demolishing Stone Rubble Masonry... 15 m3 2.24 m3

2
Earth Work Excavation in Mechanical
means...

120 m3 79.92 m3

3 Dry Rubble masonry for toe wall... 65 m3 32.66 m3

എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ാ���ം എ�്�ാ ഐ�മായി നിർ�ഹി��മായ �വർ�ിക�െട വിശദാംശം

�കമ
നം. ഇനം നിർ�ഹി�

അള�

നൽകിയ
�തിഫലം

(₹)

അധികം
നൽകിയ
�ക    

1 Charges for conveyance of earth... 39.65 m3 5619.59 975.79

2 Steel Reinforcement for RCC work 205.5 kg 16762.64 2909.75

3

Providing and laying 60mm thick factory
made
cement concrete interlocking paver
block

45.59 m2 40454.29 7021.00

4
Cleaning the roof top and shades,
removing debris....

681.52 m2 5908.61 1025.47

ആെക 11930

    റീെടയിനിംഗ് വാൾ നിർ�ി�കയായി�� ���ി�െട ഉേ�ശ�െമ�ി�ം അധികമായി െച�ിരി��ത് േപവിംഗ് ൈടൽ

പാ�ക�ം ഒ� െക�ിട�ിെ� േമൽ�ര ��ിയാ�ക�മാണ്. ഈ �വർ�ികൾ െച��തിന് സർവകലാശാല�െട അംഗീകാരം

വാ�ിയി�ി�. �ടാെത സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 6983/പി&ഡി-1/3/2018/ഭരണവിഭാഗം, 25.09.2018 �കാരം അംഗീകാരം

നിേഷധി� കാർ േപാർ�് നിർ�ാണം എ� �വർ�ി�െട ഒ� ഇനമാണ് ടി �വർ�ി എ�ം കാ��. അംഗീകാരം ലഭി�

�വർ�ി�മായി യാെതാ� ബ��മി�ാ� മ�് �വർ�ികൾ  അംഗീകാരമി�ാെത അധിക �വർ�ിയായി െച�തായി കാ��.

ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ �റി�ിന് സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. �വർ�ിയിൽ

ഉപേയാഗി�െ�ടാെത കിട� �ക ഉപേയാഗി�ാണ് �മ നം. 3, 4 എ�ിവ നിർ�ഹി�െത�് മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി��്.

        അധികമായി നിർ�ഹി� ടി �വർ�ികൾ�് െടൻഡർ എ�സ് 21% നിര�ിൽ നൽകിയി��്. �വർ�ി റീെടൻഡർ

െച�ാതി���ം െടൻഡർ എ�സ് അ�വദി��ം കരി��ിെ� �ാമം പരിഗണി�് ആയതിനാൽ ഇ�മായി യാെതാ�

സാമ��മി�ാ� �വ  ൃ�ികൾ�് െടൻഡർ എ�സ് നൽകിയത് അ�വദനീയമാണ് എ� സർ�കലാശാല�െട വാദം

അംഗീകരി�ാ��ത�. അധികമായി നൽകിയ �ക തിരിെക ഈടാ�ി അറിയിേ��താണ്.

3-17   വിവിധ പഠന വ��കളിൽ �ാപിത ല���കാരം ആരംഭിേ��ിയി�� േകാ�കൾ
�വർ�നമാരംഭി�ി�ി�



    മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ 18 പഠന വ��ക�ം 19 അ�ാഡമിക് െസ��ക�ം �വർ�ി� വ��. വിവിധ പഠന

വ��കളി�ം െസ��കളി�ം �വർ�നാരംഭ�ിൽ തെ� �ട��തിനായി ഉേ�ശി�ി�� വിവിധ േകാ�കൾ ഇ�വെര�ം

ആരംഭി�ി�ി� എ� കാ��. ചില �ാപന�ളിൽ േകാ�കൾ ആരംഭിെ��ി�ം കാല�േമണ അവ നിർ�ലാ�ക��ായി.

വിവിധ �ാപന�ളിെല 2018-2019 വർഷെ� ഇത് സംബ�ി� �ിതി വിവരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം. �ാപനം േകാ�സുകൾ നിലവിെല �ിതി
പഠന വകു��കൾ

1
�ൾ ഓഫ്
െകമി�ൽ

സയൻസസ്

എം. െടക് (േപാളിെമർ
സയൻസ് & െടേ�ാളജി)

2017-2018 വർഷെ� അ�ിഷന്
േശഷം േകാ�ിന് അ�ിഷൻ

നട�ിയി�ി�

2

�ൾ ഓഫ്
ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ &
േ�ാർട്സ്

െസ�ർ

MPEd
2015 - 2016 അ�ാദമിക് വർഷം
�തൽ �േവശനം നട��ി�

അ�ാഡമി� െസ�റർ

3

ഇ�ർനാഷണൽ
ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ േഫാർ
നാേനാ സയൻസ്
ആൻഡ് നാേനാ

െടേ�ാളജി

നാേനാ സയൻസ് ആൻഡ്
നാേനാ െടേ�ാളജിയിൽ
എം.എ�്, എം.ഫിൽ,

ഇ�േ��ഡ് പി.എ�്.ഡി.

�ാർ�്-ഇ ലാബ് േകാ�കൾ

2018 - 2019 വർഷം േകാ�ക�െട
�തിയ ബാ�കൾ ഒ�ം തെ�

ആരംഭി�ി�ി�. നിലവിൽ,
ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�്
മാ�മാണ് �ാപന�ിെ�

േസവനം ലഭ�മാ��ത്. 2018-
2019 വർഷം �ാർ�് ഇ-ലാബ് –
േകാ�കൾ�ാ�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ
�ർ�ിയാ�ിയി�െ��ി�ം

നാളി�വെര ഓൺൈലൻ
േകാഴ് �കൾ ആരംഭി�വാൻ

സാധി�ി�ി�

4

ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ

ബേയാെമഡി�ൽ
റിസർ�് & ��ർ

െ�ഷ�ാലി�ി
േഹാ�ി�ൽ

1) മഹാ�ാഗാ�ി
സർ�കലാശാലയി�ം
േകരള ആേരാഗ�
സർ�കലാശാലയി�ം
അഫിലിേയ�് െച� േകാ�കൾ.

2) പി.എ�്.ഡി.

3) " Epidemic Control /Epidemic
Disaster Management “ൽ
�സ�കാല ഓണൈലൻ
േകാ�കൾ

ഒേര സമയം മഹാ�ാഗാ�ി
സർ�കലാശാലയി�ം

േകരള ആേരാഗ�
സർ�കലാശാലയി�ം

അഫിലിേയ�് െച�് േകാ�കൾ
നട��തിന്

ഉേ�ശി�ി�െ��ി�ം നിലവിൽ
യാെതാ� േകാ�ക�ം

�ാപന�ിൽ നട��ി�

5

ബിസിനസ്
ഇ�േവഷൻ

ആൻഡ്
ഇൻ�േബഷൻ

െസ�ർ

1) ഇ�േവഷൻ & എ�ർ
�ണർഷി�് എ�
വിഷയ�ിൽ സർ�ിഫിേ��്
േ�ാ�ാം

2) മാസീവ് ഓ�ൺ
ഓൺൈലൻ േകാ�് (MOOC)

�ാപന�ിൽ നിലവിൽ
േകാ�കേളാ ഗേവഷണ

�വർ�ന�േളാ നട��ി�

6 ഇൻ�ി���് േഫാർ
ക�ംപററി
െെചനീസ്
�ഡീസ്

1) െെചനീസ് �ഡീസ്
െ�ഷ�െെലേസഷനായി
എം.എ. േകാ�്

2014-2015 �തൽ പരി�മ�ൾ
�ട�ിെയ�ി�ം നാളി�വെര

േകാ�കെളാ�ം ആരംഭി�വാൻ
കഴി�ി�ി�



2) െെചനീസ് �ഡീസിൽ
എം.ഫിൽ, പി.എ�്.ഡി.
േ�ാ�ാം

7

അ�ർ
സർവകലാശാല
��ിര െെജവ-

കാർഷിക
പഠനേക�ം

Dual Post
Graduate Diploma

Course in Organic Certification

ജർ�നിയിെല കാസൽ
സർ�കലാശാല�മായി േചർ�്

നട�വാൻ നി�യി�ി��
��ത േകാഴ് സ് നാളി�വെര

ആരംഭി�ി�ി�

8

െക.എൻ. രാജ്
െസ�ർ േഫാർ

�ാനിംഗ് &
െസ�ർ േ��്
ഫിനാൻഷ�ൽ
റിേലഷൻസ്

1) ഫി�ൽ െഫഡറലിസം

2) െസ�ർ േ��് ഫിനാൻഷ�ൽ
റിേലഷൻസ് എ�ിവയിൽ
ഗേവഷണം നട��തി�ം
പരിശീലനം നൽ��തി�ം

�ാപനം ആരംഭി�് ഏ�
വർഷം കഴി�ി�ം സാ��ിക

ശാ��ിൽ ബി�ദാന�ര
ബി�ദമ�ാെത മെ�ാ� േകാ�ം

നട�ാനായി�ി�

9

നാഷണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
�ാ�് സയൻസ്

െടേ�ാളജി

1) ഇ�േ��ഡ് പി.എ�്.ഡി.
ഗേവഷണം

2) എം.എസ്.സി.

പി.എ�്.ഡി. ഗേവഷണം
നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി�.

2017-2018 �തൽ �ാപന�ിൽ
എം.എസ്.സി. േകാ�്

നട��ി�.

10

ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ
സയൻസ് ഓഫ്

മ�സിക്

സംഗീത�ിെ�
അടി�ാനഘടന, അത്
മ�ഷ�നി��ാ��

ൈജവപര�ം ൈവകാരിക�ം
മാനസിക�മായ സ�ാധീനം,
സംഗീത�ിെ� സാ��ന-
മാനസാ�ര �മത എ�ീ
വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണം

അടി�ാന
സൗകര���െട
അഭാവ�ിൽ

നിലവിൽ �ർ�േതാതിൽ
�വർ�നസ�ം

ആയി�ി�

    േമൽ �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ�ായി വൻ�ക കാലാകാല�ളിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ ലഭി�ി��.

എ�ാൽ ഈ �ക ഉപേയാഗി�് അടി�ാനസൗകര��ൾ   വർ�ി�ി��തി�ം വിഭാവനം െച� േകാ�കൾ ആരംഭി��തി�ം

കഴി�ി�ി�. �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി�ം വിലയി���തി�ം തീ�മാന�ൾ എ���തി�മായി

എ�ാ പഠന വ��കളി�ം മ�് �ാപന�ളി�ം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ികൾ �പീകരി�ി��്. �ണിേവ�ി�ി െറ�േലഷൻസ് �കാരം

എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി �റ�ത് 6 മാസ�ിെലാരി�ൽ �ടണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ി��െത�ി�ം പലേ�ാ�ം ഇത്

പാലി�െ���ി�. എ�ിക��ീവ് ക�ി�ികൾ �ത�മായി ��ക�ം �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ വിലയി��ി ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന് തട�മായി�� കാരണ�ൾ സിൻഡിേ��ിേ��ം സർ�ാരിെ��ം

��യിൽെ���ി അവ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െചേ��താണ്.

    േക� മാനവ വിഭവേശഷി മ�ാലയ�ിെ� നാഷനൽ ഇൻ�ി��ഷനൽ റാ�ിങ് െ�യിം വർ�ിൽ 2019 വർഷെ� എം.ജി.

സർ�കലാശാല�െട സ് േകാർ 48.08 ആയി��ത് 2020 വർഷ�ിൽ 50.93 േപായി�ാ�ി ഉയർ�ി രാജ�െ� മിക� 100

സർ�കലാശാലകളിൽ എം.ജി. സർ�കലാശാല�് 30-ാം �ാന�ിേല�് ഉയ�വാൻ സാധി�ി��്. േകരള�ിൽ നി�് നാല്

സർ�കലാശാലകൾ മാ�മാണ് ആദ� �റി��ിൽ ഇടം പിടി�ത്. ഐ.ഐ.ടി.-കൾ അട�ം രാജ�െ� മിക� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ൾ കണ�ാ�ാ�� ഓവേറാൾ റാ�ി�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല 49-ാം �ാനം േനടിെ�ാ�് േക�

സർ�ാരിെ� ��ധാന േ�ാജ�ക�ം സഹായ�ം ലഭ�മാകാൻ അേപ� നൽകാ�� േയാഗ�ത കര�മാ�ി.

    ഇ�കാരം അഭിമാനാർഹമായ േന��ൾ ൈകവരി�് �േ�ാ�് േപാ�� സർ�കലാശാല�് വിവിധ പഠന വ��കളി�ം മ�

�ാപന�ളി�ം �ട��തിനായി തീ�മാനെമ��ക�ം നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം െച�ി�� വിവിധ േകാ�കൾ/ഗേവഷണ�ൾ



ആരംഭി�് സർ�കലാശാല�െട മികവ് ഉയർ��തി�ം അ�വഴി ആദ� റാ�കളിേല�് ഇടം പിടി��തി�� പരി�മ�ം

ഉ�ാേക�തിെ� ആവശ�കതയിേല�് സിൻഡിേ��ിെ� �� �ണി�െകാ��.

3-18   വിവിധ പഠന വ��കളി�ം മ� �ാപന�ളി�ം വൻ �ക ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ അവേശഷി��

    സർ�കലാശാല�െട അ�ബ� �ാപന�ളായ വിവിധ പഠന വ��കൾ, െസ��കൾ എ�ിവ�െട ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ

സാ��ിക വർഷാവസാനം വലിയ  �കക�െട നീ�ിയിരി�് അവേശഷി��തായി സർ�കലാശാല�െട 2018-2019 വാർഷിക

ധനകാര� പ�ികയിൽ നി�് വ��മാ��. വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി ആരംഭി�ി�ളള ഈ അ�ൗ�കളിൽ നിലവി�ളള �ക�െട

വിശദാംശ�ൾ �ത�മായി ഓഡി�ിെന അറിയി�ാൻ ബ�െ�� പല �ാപന�ൾ�ം ആയി�ി�. വിവിധ േ�ാജ�കൾ

നട�ാ�ാനായി ഗവൺെമ�ിൽ നി�ം വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� �ാ�കൾ, വിവിധ ആവശ��ൾ�്

സർ�കലാശാല നൽ�� �ക, ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി� �ക, വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് പിരിെ��� ഫീ�കൾ, പലിശയിന�ിൽ

ലഭി� �ക �ട�ിയവയാണ് ഇ�രം അ�ൗ�കളിൽ ഉളളെത�ാണ് ഓഡി�ിെ� പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��ി��ത്. എ�ാൽ

ഈ �കകൾ സംബ�ി�് ആധികാരികമായ േരഖകേളാ രജി��കേളാ ഹാജരാ�വാൻ ബ�െ�� �ാപന�ൾ�് ആയി�ി�.

ഇ�കാരം വലിയ �കകൾ അവേശഷി�� അ�ൗ�ക�െട�ം �ാപന��െട�ം വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം.

�ാപനം
അ�ൗ�് ന�ർ

(SBI എം.ജി.
സർ�കലാശാല
കാ�� �ബാ�്)

ഉേ�ശ�ം
31.03.2019െല
നീ�ിയിരി�്

₹

1

അഡ�ാൻസ്ഡ് െസ�ർ
ഓഫ് എൻവയൺെമ�ൽ
�ഡീസ്
& സെ�യിനബിൾ
െഡവലപ്െമ�് (ACESSD)

67102126668
ഡയറ��െട
അ�ൗ�്

5,38,986.41

2

ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ നാേനാ
സയൻസ് ആൻഡ് നാേനാ
െടേ�ാളജി

67220167371 -- 18,64,330.00

3
ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി
െസ�ർ േഫാർ
ഡിെസബിലി�ി �ഡീസ്

67166118042 ഡി.ഡി.എഫ്. 4,97,189.50

4
�ൾ ഓഫ്
ബേയാസയൻസ്

57004098056
െമയിൻ

അ�ൗ�്
28,27,228.95

30843746717
ഇ – �ാ�്സ്
അ�ൗ�്

9,73,779.00

5
�ൾ ഓഫ് കംപ��ർ
സയൻസസ്

57004097110
ജനറൽ

അ�ൗ�്
11,06,399.75

6
�ൾ ഓഫ്
എൻവേയാൺെമ�ൽ
സയൻസ്

57011375421
െമയിൻ

അ�ൗ�്
12,64,829.70

30839775880 ഇ-�ാ�് 6,15,355.50

7
�ൾ ഓഫ് ഗാ�ിയൻ
േതാ�്സ് &
െഡവലപ്െമ�് �ഡീസ്

57004095191
െമയിൻ

അ�ൗ�്
6,85,063.90

8

�ൾ ഓഫ്
ഇ�ർനാഷണൽ
റിേലഷൻസ് &
െപാളി�ി�്

57004094540
െമയിൻ

അ�ൗ�്
10,82,664.32

9
�ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�്
&
ബിസിനസ് �ഡീസ്

57004087044
െമയിൻ

അ�ൗ�്
14,82,687.33



10 �ൾ ഓഫ് െലേ��് 57004098238 െമയിൻ
അ�ൗ�്

20,77,554.5

11
�ൾ ഓഫ് പ�വർ ആൻഡ്

അൈ�ഡ് ഫിസി�്

57004086845 - 9,18,781.95

67182809811 - 7,93,401.30

12
�ൾ ഓഫ്
െപ ഡേഗാഗി�ൽ
സയൻസ്

57004098294
ഡയറ��െട
അ�ൗ�്

17,01,598.20

13
�ൾ ഓഫ് �റിസം
�ഡീസ്

67132383803
ഫീസ്

കള�ൻ
22,70,558.05

14
�ണിേവ�ി�ി െസ�ർ
േഫാർ ഇ�ർനാഷണൽ
േകാ-ഓ�േറഷൻ

67098730311
െമയിൻ

അ�ൗ�്
27,59,076.10

67166776511 േഹാ�ൽ 9,57,408.50

    വിവിധ വ��ക�േട�ം �ാപന��േട�ം അ�ൗ�ിൽ െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ക സംബ�ി� വിശദമായ

കണ�കൾ ഉൾെ���ി രജിസ് ��കൾ ത�ാറാേ��താണ്. ടി �ാപന�ൾ�് അടിയ�ിരമായി ആവശ�മി�ാ� ��വൻ �ക�ം

സർ�കലാശാല ഫ�ിേല�് തിരിെക നിേ�പി��തിന് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന

അറിയിേ���മാണ്.

3-19   സർ�കലാശാല ൈല�റി�െട �വർ�നം-അവേലാകനം

1. അവേലാകനം

    1989ൽ �വർ�നം ആരംഭി� എം. ജി. സർ�കലാശാല ൈല�റിയിൽ അ�ഷൻ രജിസ്ററർ �കാരം 61,614 ��ക�ൾ, 7436

ഇ-��കൾ, 43 വിേദശ േജണ�കൾ ഉൾെ�െട 196 �ി�ഡ് േജർണ�കൾ, 30 മാഗസി�കൾ, 16 ന�സ് േപ��കൾ, 6020 ബൗ�്

േജർണ�കൾ എ�ിവ�െട േശഖരം ഉ�്. ഇവ �ടാെത 370 ഇ-േജർണ�ക�ം 5 ഓൺൈലൻ േഡ�ാേബ�ക�ം ൈല�റി

സബ്ൈ�ബ് െച�ി��്. േകാഹ ഓ�ൺ േസാ�് ൈല�റി ഓേ�ാേമഷൻ േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�് ൈല�റി�െട എ�ാ

�വർ�ന��ം ഓേ�ാേമ�് െച�ി��്. സർ�കലാശാല ൈല�റി�് �.ജി.സി.-�െട അ�ർ സർ�കലാശാല െസ�റായ

അഹ�ദാബാദ് ആ�ാനമാ�� INFLIBNET(INFormation and LIBrary NETwork) െസ�റിൽ അംഗത���്. ഈ െസ�റിെ�

സഹായേ�ാെട സർ�കലാശാല�െട വിവര സാേ�തിക രംഗ�് അതി�തനമായ സംഭാവനകൾ നൽ�വാൻ സാധി���്. േക�

സർ�ാരിെ� മാനവ വിഭവേശഷി മ�ാലയ�ി� E-Shodhsindhu കൺേസാർഷ�ം �േഖന 15,000 ഇ-േജണ�ക�ം േഡ�ാേബ�ക�ം

ൈല�റി�് ലഭ�മാ���്. സർ�കലാശാലയിൽ സമർ�ി�െ��� എ�ാ പി.എ�്.ഡി �ബ���ം ഡിജി�ൽ ൈല�റിയി�െട

ലഭ�മാ��. ഇ�കാര�� ഒ� ഡിജി�ൽ ൈല�റി ഇ��യിെല സർ�കലാശാലകളിൽ ആദ�േ��ം േദശീയ�ം രാജ�ാ�ര�മായ

അംഗീകര�ൾ ലഭി�ി�� ഒ�മാണ്.

2. സർ�കലാശാല െെല�ബറിയിേല�് ഇ-ബു�ുകൾ വാ�ിയ� - ഇ-ബു�ുകള�െട ഉപേയാഗം
നിരീ�ി�ു�തി� സംവിധാന�ളില�

    വിവിധ കാലയള�കളിൽ വാ�ിയ 7436 ഇ-��കൾ സർ�കലാശാല ൈല�റി�െട േ�ാ�ിൽ േരഖെ���ിയി��്. െെല�റി

അംഗ�ൾ�് ഇ-��കൾ �സാധകർ െകാ��ിരി�� െവബ്െെസ�ിെല ലി�് �േഖന�ം ഡി.സി.��ിെ� ഇ-��കൾ

െമാെെബൽ ആ�ിേ�ഷൻ �േഖന�മാണ് ലഭ�മാ��ത് . 2018-2019 വർഷം സർ�കലാശാല െെല�റി�െട ആവശ��ിനായി 93

ഇ-��കൾ വാ�ിയതിന് െചലവായ ₹7,55,643/- െമേസ�് പിേയ�ൺ ഇ�� എജ�േ�ഷൻ സർ�ീസസ് െെ�വ�് ലിമി�ഡ്,

ഉ�ർ�േദശ് എ� �ാപന�ിന് അ�വദി�് നൽകിയി��് (വൗ�ർ നം. 242/18-19 തീയതി. 07.03.2019).

    െെല�റിയിൽ ലഭ�മായ ഇ-��ക�െട ഉപേയാഗം സംബ�ി�് വ��മായ വിവര�െളാ�ം ഹാജരാ�ാൻ ബ�െ�� െെല�റി

അധികാരികൾ�് കഴി�ി�ി�. തൻവർഷം ഓർഡർ െച� 93 ഇ-��് ശീർഷക�ളിൽ എ�െയ�ം ലഭ�മായി എ�ത്



സംബ�ി�ം ആയവ ഉപേയാഗി��തിെ� നടപടി�മം, എ� ആ�കൾ ഉപേയാഗെ�����് എ�ിവ സംബ�ി�ം �ത�മായ

വിവര�ൾ െെല�റി അധികാരിക�െട ഭാഗ�് ലഭ�മ�.

    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�ളള (നം. 3/2018-19/09.03.2020) മ�പടിയിൽ ഡി.സി. ��ിെ�െയാഴിെക എ�ാ

ഇ-��കൾ�ം െപർെ�ച�ൽ അ�സ് ഉളളതാെണ�ം ഡി.സി.�െട ഇ-��ക�െട കാലാവധി 12.03.2020 വെരയാെണ�ം

അറിയി�ി��്. ഇ-��ക�െട ഉപേയാഗം െെല�റിയിൽ നിരീ�ി�ാൻ നിലവിൽ സംവിധാനമി�ാെയ�ം വ��മാ�ിയി��്.

�ടർ�്, 2018-2019-ൽ ഈ ��കൾ വിതരണം െച� െമ. പിേയ�ൺ ഇ. ��മായി ൈല�റി അധികാരികൾ നിര�രം

ബ�െ��തിെ� ഫലമായി ടി 93 ൈട�ി�ക�െട �േസജ് റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ിയി��്. ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയ റിേ�ാർ�് �കാരം

2019 വർഷെ� �േസജ് ഇ�കാരമാണ്.

ആെക വിസി�് 68

ആെക േലാഗിൻ 29

ആെക െചലവഴി� സമയം 489.85 മിനിട്സ്

    വൻ�ക െചലവഴി�് ലഭ�മാ�ിയ ഇ-��ക�െട കാര��മമായ ഉപേയാഗം വിലയി���തി�ം ഉപേയാഗം വർ�ി�ി��തിന്

ആവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട ഭാഗ�നി�് �ിയാ�ക നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്.

3-20   സർ�കലാശാലാ അ�ബ� �ാപന�ൾ - െപാ�നിരീ�ണ�ൾ

        സർ�കലാശാല അ�ബ� �ാപന�െള സംബ�ി�� െപാ�നിരീ�ണ�ൾ �വെട േചർ��.

1) കാ� ബു�് പരിപാലനം - ച��ൾ പാലി�ു�ില�

    സർ�കലാശാല�െട കീഴി�ളള പല ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം അ�ാദമിക് െസ��കളി�ം കാഷ്��് പരിപാലി��ത്

�മ�കാരമെ��് ഓഡി�് നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ നി� വ��മാ��. േകരള �ഷറി േകാഡ്, േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്,

ധനവ��് നിർേ�ശ�ൾ ഇവെയാ�ം കാഷ്��് പരിപാലന�ിൽ പരിഗണി��ി�. ഏക �പ�ില� കാഷ്��കൾ വിവിധ

�ാപന�ളിൽ   ��ി��ത്. ഒ� �ാപന�ിെല വിവിധ ബാ�് അ�ൗ�കൾ�ായി ഒ� കാഷ്��് മാ�ം ��ി�ക എ�

നിർേ�ശം പല �ാപന��ം പാലി��ി�. മാ�മ�, എ�ാ �യവി�യ��ം സമയബ�ിതമായി കാഷ്��ിൽ േചർ��മി�.

പല �ാപന�ളി�ം ബാ�് പാസ്��ിെല േരഖെ����കൾ അേതപടി കാഷ്��ിൽ പകർ�ിെയ���തായി കാ��.

ഇ�ാരണ�ളാൽ പലേ�ാ�ം ഓഡി�് േവളയിൽ �ാപന�ിെ� യഥാർ� സാ��ിക�ിതി ഓഡി�ി� കണ�ാ�വാൻ

സാധി��ി�. കാഷ്��് മാസാ��-വർഷാ�� േ�ാസിംങ് നട�ി ബാ�് പാസ്��മായി െപാ��െ����ി�. െച�കെള

സംബ�ി� വിവര��ം �ർ�മ�.

    കാഷ്��് പരിപാലനം സംബ�ി� അപാകതകൾ �ൻകാല ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം പരാമർശി�ി�െ��ി�ം അത്

പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ �രിഭാഗം �ാപന��ം സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ഏകീ�ത മാ�കയിൽ എ�ാ

�ാപന��ം കാഷ്��് പരിപാലി��െവ�് സർ�കലാശാല ഉറ�വ�േ��താണ്. 2018-2019 വർഷം ഓഡി�് െച�

�ാപന��െട ഓഡി�് �റി�കളിൽ നി�� �ധാന നിരീ�ണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�കമ �ാപനം പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ



നം. അപാകതകൾ

1            
�ൾ ഓഫ് ഡി�ൻസ്

എഡ�േ�ഷൻ

�ാപന�ിെ� നട�ി�ിനായി നാല്

അ�ൗ�കൾ �വർ�ി�് വ��െ��ി�ം

ഡി�ാർ�്െമ�് െചല� കൾ�ായി ഫിനാൻസ്

ഓഫീസറിൽ നി�ം ലഭി�� �കകൾ ൈകകാര�ം

െച�� അ�ൗ�ിെല വിവര �ൾ മാ�മാണ്

കാഷ്��ിൽ േചർ� വ��ത്. ഓവർസീസ്

ക�ാ��ക�െട വരവ് �കകൾ �ഡി�് െച��

അ�ൗ�്, ഇ����ി�� ഓഫ് ക�ാ�സ്

െസ��ക ളിൽ നി�� വരവ് �കകൾ �ഡി�്

െച�� അ�ൗ�്,

േപ-ഇൻ-�ി�് �കാരം ഫീസ് അട��തി��

അ�ൗ�് എ�ിവ�െട വിവര�ൾ കാഷ് ��ിൽ

�തിഫലി��ി�.

2

അഡ�ാൻസ്ഡ്

േമാളി�ലാർ

െമ�ീരിയൽസ് റിസർ�്

െസ�ർ

�ാപന�ിെ� െമാ�ം പണമിടപാ�ക�െട വിവര

�ൾ കാഷ് ��ിൽ �തിഫലി��ി�.

�ണിേവ�ി�ി �െട ബഡ്ജ�് അേലാ�് െമ�് �കാരം

�ാപന�ിന് ലഭി �� �ാൻ, േനാൺ-�ാൻ

�കക�െട �ർ�മായ വരവ് െചലവ് കണ�കൾ

കാഷ്��ിൽ ഉൾെ�� �ി�. വര�ം െചല�ം

മാ�ം േരഖെ���കയാണ് ഇേ�ാൾ െച�

വ��ത്. പണമിടപാ�കൾ നട�� ദിവസ�ളി�ം

മാസാ���ം വർഷാ���ം ക�ാഷ് ��് േ�ാസ്

െച��ി�. ഒേര ക�ാഷ് ��ിൽ തെ� ര�് ബാ�്

അ�ൗ�ക�െട�ം വരവ് െചലവ് കണ� കൾ

�േത�കമായി ര�് േപ�കളിൽ േരഖെ����

രീതിയാണ് നിലവിൽ അ�വർ�ി��ത്.

മാസാ��ം ക�ാഷ് ��ിെല നീ�ിയിരി�് �ക

പാസ്��മായി െപാ�� െ���ൽ

നട�ിയി�മി�.

3. ബിസിനസ്

ഇ�േവഷൻ

ആൻഡ് ഇൻ�േബഷൻ

െസ�ർ

കാഷ്��് എ�തി ��ി��െ��ി�ം വരവ്/

െചലവിന��െട വിവരണം എ�േത� േകാള�ിൽ

െച�് ന�ർ മാ�മാണ് എ���ത്. തൻ�ലം ഏത്

ഇന �ി�� െചലവാണ് എ�ത്

പരിേശാധനയിൽ വ�� മാ��ി�. �ടാെത െച�്

ഇഷ� രജി�ർ െസ�ർ എ�തി ��ി��ത്

�ർ�മ�. വിവിധ ഇന�ളിെല െചലവ് �കകൾ



ഒ�മി�് ഒ� െച�ായി നൽ�� രീതി�ം കാ��.

വിവിധ െചല�കൾ�് ശീർഷകം തിരി��

�േത�ക െലഡ്ജർ എ�തി

��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ െചലവ് അ�വദനീയമായ

പരിധി ലംഘി��േവാ എ�ത് പരിേശാധി��

തി�ം സാധി��ി�.

4.

ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ്

ൈലഫ് േലാംഗ്

േലണിംഗ് ആൻഡ്

എ�്�ൻഷൻ

മാസാ��-വർഷാ�� േ�ാസിംഗ് നട�ി ആയത്

ഡയറ�ർ സാ��െ����ി�. ഫീസ് �കകൾ

സ�ീക രി�േ�ാൾ ക�ാഷ് ആയി ക�ാഷ് ��ിൽ

വരവ് ഭാഗ�് വരവായി േരഖെ���ക�ം

ബാ�ിൽ അട� േ�ാൾ െചലവ് ഭാഗ�് ക�ാഷായി

െചലവ് േരഖെ�� �ക�ം െച��ി�.

5.

ഇ�ർനാഷണൽ

ആൻഡ്

ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ േഫാർ നാേനാ

സയൻസ് ആൻഡ്

നാേനാ െടേ�ാളജി

െസ�റിെല എ�ാ വരവ്-െചല�ക�േട�ം വിവരം

േരഖെ���� ഒ� കാഷ് ��് ��ി��ി�.

അേ�ാമിക് േഫാ�് െെമേ�ാേ�ാ�്,

െെഹെറസല�ഷൻ �ാൻ�ിഷൻ ഇലേ�ാൺ

െെമേ�ാേ�ാ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�� തിെ�

ഫീസിന�ളി�ളള വര�കൾ മാ�മാണ് നിലവിൽ

��ി�� ക�ാഷ് ��ിൽ എ�തി വ��ത് .

6.

ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി

െസ�ർ േഫാർ

േസാഷ�ൽ

സയൻസ്

റിസർ�് & എ�ൻഷൻ

�ാപന�ിൽ കാഷ്��് എ�തി

��ി��െ� �ി�ം മാസാ��/വർഷാ��

േ�ാസി�് നട�ി പാസ് ��മായി

െപാ��െ����ി�. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാ സ�മായി

ബ�െ��് ലഭി�� ഫ�ക�െട വരവ് െചലവ്

കണ�കൾ മാ�മാ�് കാഷ് ��ിൽ േരഖ

െ����ത്. പിഎ�്.ഡി. അ�ിഷൻ ഫീ, േകാഷൻ

െഡേ�ാസി�് എ�ിവ കാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.

7. എം ജി സർ�കലാശാല

ൈല�റി

�ാപന�ിൽ ലഭി�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്,

�ാേജ��് െമ�ർഷി�് ഫീ, ഓവർഡ� ഫീസ്,

�ി�ിംഗ്, േഫാേ�ാേകാ�ി ചാർ�് എ�ിവ�െട

വര�ം ബാ�ി േല�� അടവാ��ം മാ�മാണ്

കാഷ് ��ിൽ േരഖെ����ത്. സർ�കലാശാല

വാർഷിക ബജ�് �കാരം ൈല�റി�് ലഭി��

�കകൾ �ഡി�് െച�� െമയിൻ അ�ൗ�്, േ��്

�ാൻ അ�ൗ�് എ�ിവയിെല വരവ് വിനിേയാഗ

വിവര�ൾ കാഷ് ��ിൽ േരഖെ����ി�.

വിവിധ വര�കൾ ബ�െ�� െസ�നിൽ



സ�ീകരി�് ഓഫീസിൽ അടവാ�ക�ം ടി �ക

ബാ�് അ�ൗ�ി േല�് അടവാ�ക�മാണ്

െച��ത്. എ�ാൽ ഓഫീ സിൽ ലഭ�മാ�� �ക

ബാ�ിൽ അടവാ�� ദിവസം മാ�മാണ് ക�ാഷ്

��ിൽ വരവായി േരഖെ����ത്. ഇതിനാൽ

യഥാർ��ിൽ ക�ാഷ് വര�െ��ി�ം ആയത്

ക�ാഷ് ��ിൽ �തിഫലി� �ി�, ഇതിനാൽ

തെ� ദിനാ��ം യഥാർ� ക�ാഷ് നീ�ിയിരി�്

ക�ാഷ്��ിൽ േരഖെ����ി�.

8

നാഷണൽ

സർ�ീസ്

�ീം

നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� ദിന�തി�ളള വരവ്

െചലവ് കണ�കൾ േരഖെ���ിയ കാഷ്��്

പരി

പാലി��ി�. ആയതിനാൽ 2018-2019 വർഷ�ിൽ

�ീമിെ� വര�െചലവ് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

പരിേശാധി�വാൻ ഓഡി�ിന് കഴി�ി�ി�.

9
�ൾ ഓഫ്

ഇ��ൻ ലീഗൽ േതാ�്

1) നിലവിൽ ആറ് അ�ൗ�കൾ ഉെ��ി�ം ര�്

അ�ൗ�ക�െട �യവി�യ�ൾ മാ�േമ കാഷ്

��ിൽ േരഖെ���ാ�ള�. ആയതിനാൽ �ാപന

�ിെ� �ർ�മായ വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ

കാഷ്��ിൽ ഉൾെ���ി�.

2) വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�് ഈടാ��

ഡി.ഡി.എഫ്. വരവ് െചല�കൾ കാഷ്��ിൽ

േരഖെ����ി�.

3) കാഷ്��ിൽ ദിനം�തി�ളള വരവ് െചല�കൾ

േരഖെ���ി മാസാ�� േ�ാസി�് നട�ി ബാ�്

അ�ൗ�ക�മായി െപാ��െ���േ�ാൾ കാഷ്

��ം ബാ�് കണ�ക�മായി വ�ത�ാസം

കാ��. ആയത് പരിഹരി�വാൻ െസ�ർ

നാളി�വെര �മി�ി�ി�.

4) കാഷ്��ിൽ വർഷാ�� േ�ാസി�് നട�ി

ബാ�് കണ�ക�മായി െപാ��െ���ി

ഓഫീസ് േമധാവി സാ��െ���ി ��ി��ി�.

10 �ൾ ഓഫ് പ�വർ

ആൻഡ് അൈ�ഡ്

ഫിസി�്

�ാപന�ിൽ കാഷ് ��് എ�തി

��ി��െ� �ി�ം ൈദനംദിന വരവ് െചലവ്

കണ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിനാ��

ഡയറ��െട അ�ൗ�ിെല വിവര�ൾ മാ�മാണ്



ഇതിൽ �തിഫലി�ി��ത്. വ��ിെ� ആഭ��ര

വ�മാനം ഉപേയാഗി�് �േരാഗമന �വർ�ന

�ൾ�ായി ഉപേയാഗി��തിന് േവ�ി��

ഡി.ഡി. എഫ്. - അ�ൗ�്, വിവിധ സർ�ാർ

വ��കളിൽനി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�്

ൈകകാര�ം െച��തിനാ �� ഇ-�ാ�്സ്

അ�ൗ�് എ�ീ അ�ൗ�കളിെല വരവ് െചലവ്

�കക�െട വിവര�ൾ കാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.

11

�ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ &

േ�ാർട്സ് സയൻസസ്

�ാപന�ിൽ നിലവി�� 6 അ�ൗ�കളിൽ, 

ഡി.ഡി. എഫ്. അ�ൗ�ിെല (അ�ൗ�് ന�ർ -

67091720322) വരവ് െചല�കൾ മാ�മാണ് ക�ാഷ്

��ിൽ േരഖെ�� ��ത്.

12

�ൾ ഓഫ്

െപ ഡേഗാഗി�ൽ

സയൻ�

1. ഓേരാ അ�ൗ�ി�ം ഓേരാ കാഷ്��് എ�

�മ �ിൽ നാല് കാഷ്��കൾ �ളിൽ

െെകകാര�ം െച��. (ഡയറ��െട േപരിൽ െമയിൻ

അ�ൗ�്, ഡി.ഡി.എഫ്., ഇ-�ാ�്സ്, �ാൻ

ഫ�് )

2. 01.01.2019ന് േശഷം കാഷ്��കളിൽ േരഖെ��

��കൾ വ��ിയി�ി�.

3. ദിനം�തി�ളള വരവ് െചലവ് �കകൾ

�ത�മായി കാഷ്��ിൽ േരഖെ���ാറി�.

മാസ�ിെ� ആദ� ദിന�ളിൽ ഓ�ണിങ്

ബാലൻസായി മാ�േമ �ക േരഖെ�� �ാ�ള�.

4. മാസാ��-വർഷാ�� േ�ാസിങ് നട�ി ബാ�്

കണ�ക�മായി െപാ��െ���ി ഓഫീസ്

േമധാവി സാ��െ���ി ��ി��ി�.

2) െെല�ബറി  പു�തക�ൾ സൂ�ി��ം പരിപാലനവും തൃ�തികരമല�

സർ�കലാശാല ൈല�റി, സർ�കലാശാല�െട അധ�യനം നട�� വിവിധ ഡി�ാർ�്െമ�കൾ എ�ിവയിേല�് ല��ണ�ിന്

�പ െചലവഴി�് ��ക�ൾ വാ�ിയി��്. ഇ�മായി ബ�െ�� രജി��കളിൽ നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ ഇഷ� െച��

��ക�ൾ �ത�സമയതത് തിരിെ���തായി കാ��ി�. പല ഡി�ാർ�്െമ�് െെല�റികളിൽ നി�ം ��ക�ൾ

ന�മായതായി െവരിഫിേ�ഷെ� വിവര�ൾ പരിേശാധി�തിൽനി�് വ��മാ��. പഠനം/ഗേവഷണ�ിെ� കാലാവധി

അവസാനി�തി�േശഷ�ം വിദ�ാർ�ികൾ/ഗേവഷകർ ��ക�ൾ തിരിെക ഏ�ി��ിെ��ം കാ��. �രിഭാഗം

ൈല�റികളി�ം െെല�റി ��ക��െട േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ിേ��ം അവസാന�ിൽ

നട�കേയാ തിരിെക ലഭി�ാ��ം ന�െ���മായ ��ക�െട വിവര�ൾ ത�ാറാ�ി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�കേയാ



െച��ി�. വിലേയറിയ�ം അ�ല��മായ ��ക�ൾ ന�മാ�� സാഹചര��ിേല�് ഇ� നയി�ാം. ��ക�ൾ നി�ിത

സമയ�ി�ളളിൽ തിരിെകെയ��െവ�് ബ�െ�� അധികാരികൾ ഉറ�് വ�േ��താണ്. െെല�റിയിൽ അ�ഷൻ രജി�ർ,

വിതരണ രജി�ർ �ട�ിയവ �ത�മായി പരിപാലി��െവ�ം ��ക�ൾ ന�മാ��ിെ��ം സർ�കലാശാല

ഉറ�വ�േ��താണ്.

2018-2019 വർഷം ഓഡി�് െച� �ാപന�ളിെല െെല�റി  ��ക�ൾ ��ി�ിേല�ം പരിപാലന�ിേല�ം അപാകതകൾ

സംബ�ി�് ഓഡി�് �റി�കളിൽ നി�� ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�കമ
നം. �ാപനം പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ

1

�ൾ ഓഫ്

കംപ��ർ

സയൻസ്

1. 2018 ഒേ�ാബർ മാസം ��ക��െട വാർഷിക േ�ാ�്

പരി േശാധന നട�ിയ േവളയിൽ 58 ��ക�ൾ

ന�െ��തായി കെ��ിയി��്.

2. െെല�റി ��ക�െട േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ ഓേരാ

സാ��ിക വർഷ�ിേ��ം അവസാന�ിൽ �ത�മായി

നടത് �കേയാ തിരിെക ലഭി�ാ��ം ന�െ���മായ

��ക�െട വിവര�ൾ ത�ാറാ�ി �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�കേയാ െച� �ി�.

2

�ൾ ഓഫ്

ഗാ�ിയൻ

േതാ�്സ് &

െഡവലപ്െമ�്

�ഡീസ്

1. 07.07.2010-ന് േശഷം ��ക��െട വാർഷിക േ�ാ�് പരി

േശാധന നട�ിയി�ി�. 07.07.2010-െല േ�ാ�് പരിേശാധന

യിൽ നിലവി��ായി��തിൽ 305 ��ക�ൾ ന�െ��ി

��്.

2. െെല�റി ��ക�െട േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ ഓേരാ

സാ��ിക വർഷ�ിേ��ം അവസാന�ിൽ �ത�മായി

നട��ി�.

3

�ൾ ഓഫ്

ഇ��ൻ ലീഗൽ

േതാ�്

2018 �ൈല മാസം ��ക��െട വാർഷികേ�ാ�് പരി

േശാധന അവസാനമായി നട�ിയ േവളയിൽ 211 ��ക�ൾ

ന�െ��തായി ക��ക��ായി. �ൻ വർഷ�ളിൽ ന�

െ�� 654 ��ക�ൾ ഉൾെ�െട ആെക ന�െ�� ��ക

��െട എ�ം 865 ആണ്. ന�െ�� ��ക��െട പ�ിക

ത�ാറാ�ി ��ി�ി�െ��ി�ം ടി ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി

��തിനായി/ന�ം ഈടാ��തിനായി �ിയാ�കമായ

നട പടികൾ െെല�റി�െട �മതല�ളള റഫറൻസ്

അസി��് നട�ിയി�ി�.

4 �ൾ ഓഫ്

ഇ�ർനാഷണൽ

റിേലഷൻസ് &

െപാളി�ി�്

1. 15.11.18–25.11.2018 കാലയളവിൽ നട�ിയ േ�ാ�് െവരിഫി

േ�ഷൻ �കാരം 45 ��ക�ൾ േക�പാ�കൾ സംഭവി�ി

�ളളതാ�ം 20 ��ക�ൾ ന�െ��താ�ം കെ��ിയി��്.



2. ��ക��െട എ�ം മാ�ം �ചി�ി�� ഒ� റിേ�ാർ

�ാണ് ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയത്. ൈല�റി��ക��െട

വില�ൾെ�െട�ളള വിശദാംശ�ൾ അട�� റിേ�ാർ�് 

�ാപന�ിൽ ��ി�ി�ി�.

5

�ൾ ഓഫ്

മാേനജ്െമ�് &

ബിസിനസ്

�ഡീസ്

21.01.2019-ൽ െെല�റിയിൽ നട�ിയ േ�ാ�് പരിേശാധന

യിൽ 09.03.2017 വെര ആെക�ളള 4928 ��ക�ളിൽ 138

എ�ം കാണാതായി�െ��് േബാധ�െ��ി��. �ൻപരിേശാ

ധനയിൽ കാണാതായി�� ആറ് ��ക�ൾ ഉൾെ�െട

ആെക 144 ��ക�ൾ �ൾ െെല�റിയിൽ നി�് ന�െ��ി

��്. ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി �ി�ി�.

6

�ൾ ഓഫ്

ഫിസി�ൽ

എജ�േ�ഷൻ &

േ�ാർട്സ്

സയൻസസ് 

രജി�ർ �കാരം ഓഡി�് തീയതി വെര 814 ��ക�ൾ 

േ�ാ��്. 30.03.2017–നാണ് അവസാനം ��ക��െട

േ�ാ�് എ��ത്. നാളി�വെര�ം ��ക��െട വാർഷിക

േ�ാ�് പരിേശാധന നട�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ ��ക

�ൾ ഏെത�ി�ം ന�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മ�.

7

�ൾഓഫ്

െപഡേഗാഗി�ൽ

സയൻസ്

അ�ഷൻ രജി�ർ �കാരം ഓഡി�് തീയതി വെര 6540 ��

കൾ േ�ാ��്. 2018 ഏ�ിൽ-െമയ് മാസം ��ക��െട

വാർഷിക േ�ാ�് പരിേശാധന അവസാനമായി നട�ിയ

േവളയിൽ 292 ��ക�ൾ ന�െ��തായി കെ��ക

��ായി. ന�െ�� ��ക��െട പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ി

�ി�െ��ി�ം ടി 292 ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തി

നായി/ന�ം ഈടാ��തിനായി �ിയാ�കമായ നടപടി

കൾ െെല�റി�െട �മതല�ളള റഫറൻസ് അസി��്

നട�ിയി�ി�.

8 സർ�കലാശാല

െെല�റി

1. സർ�കലാശാല െെല�റിയിൽ അ�ഷൻ രജി�ർ �കാരം

15.11.2019 വെര 61500 ��കൾ േ�ാ��്. 2019 നവംബർ

മാസം ��ക��െട വാർഷികേ�ാ�് പരിേശാധന അവസാ

നമായി നട�ിയ േവളയിൽ 141 ��ക�ൾ ന�െ��തായി

കെ��ക��ായി. ന�െ�� ��ക��െട പ�ിക ത�ാ

റാ�ി ��ി�ി�െ��ി�ം ടി ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി�

�തിനായി/ന�ം ഈടാ��തിനായി �ിയാ�കമായ നട

പടികൾ െെല�റി�െട �മതല�ളള ഉേദ�ാഗ�ർ നട�ിയ

തായി േരഖകളി�. െെലേ�റിയെ� ഇടെപട�ം ടി വിഷയ

�ിൽ ഉ�ായതായി കാ��ി�.



2. െെല�റിയിൽ ലഭ�മായ ഇ-��ക�െട ഉപേയാഗം സംബ

�ി�് വ��മായ വിവര�െളാ�ം ഹാജരാ�ാൻ ബ�െ��

െെല�റി അധികാരികൾ�് കഴി�ി�ി�.

3) വിവിധ രജി�റുകള�െട സൂ�ി�് അപാകതകൾ

    സർ�കലാശാല�െട കീഴി�ളള പല ഡി�ാർ�്െമ�കളി�ം അ�ാദമിക് െസ��കളി�ം വിവിധ ആവശ��ൾ�ാ�� േ�ാ�്

രജി�ർ   ,  ക�ിജ�് രജി�ർ,  േ�ാവിഷണൽ േപെമ�് രജി�ർ, അ�ഷൻ രജി�ർ, കള�ൻ രജി�ർ, �ൻ�ർ രജി�ർ എ�ിവ

പരിപാലി��ത് �മ�കാരമെ��് ഓഡി�് നട�ിയ പരിേശാധനകളിൽ നി�ം വ��മാ��. ക���ർ, അ�ബ�

ഉപകരണ��െട േ�ാ�്, ധനകാര� വ��ിെ� 24.09.2010-െല 86/2010 സർ�ലറിൽ നിർേദശി�ി�� മാ�കയിൽ ഒ� �േത�ക

രജി�റിൽ ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്. സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� �ാപന�ളിെല എ�ാ രജി��ക�േട�ം

േരഖെ����കൾ, ��ി�്, പരിപാലനം എ�ിവ�് ഒ� ഏകീ�ത സ�ഭവം ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സർ�കലാശാല

അധികാരിക�െട ഭാഗ�നി�് ഉ�ാേവ�താണ്.

�കമ

നം.
�ാപനം

പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ

അപാകതകൾ

1            

അഡ�ാൻസ്ഡ്

േമാളി�ലാർ

െമ�ീരിയൽസ്

റിസർ�് െസ�ർ

1) േ�ാ�് രജി�റിൽ പർേ�സ് വിവര�ൾ

മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി�ളളത്. േ�ാ�്

രജി�റിൽ വാർഷിക േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ

നട�ി ബാലൻസ് േ�ാ�്

സാ��െ���ിയി�ി�.

2) േമജർ/ൈമനർ ഉപകരണ�ൾ, കംപ��ർ,

കംപ��ർ അ�ബ� ഉപകരണ�ൾഎ�ിവ�്

�േത�ക രജി�ർ ��ി�കേയാ എ�ാ

ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�� േട�ം ഗ�ാറ�ി/

വാറ�ി കാലാവധി, എ.എം.സി വിവര �ൾ

േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���കേയാ െച�ി

�ി�.

2

െസ�ർ േഫാർ  

െെഹ  

െപർേഫാമൻസ് കംപ��ി�്

ഫർണി�ർ, കപ��ർ സി�ം, െസർ��കൾ,

ൈവദ�തി ഉപകരണ�ൾ. േ�ഷനറി ഇന�ൾ

�ട�ിയവ�െട േ�ാ�ക�ം വിതരണ�ം

സംബ�ി� വിവര�ൾ ഒ� രജി�റിലാണ്

േരഖെ���ിയിരി��ത്. ഓേരാ ഇന

�ിേ��ം േ�ാ�കൾ �േത�കം രജി�റിൽ

എ�തി സാ��െ���ി ��ി��ി�.

3 ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ്

ൈലഫ് േലാംഗ് േലണിംഗ്

1) �ാപന�ിൽ റഫറൻസിനായി

ഉപേയാഗി�� ൈല�റി �സ് തക��െട

വിവര�ൾ അ�ഷൻ രജി �റിൽ േചർ�ി��്.



ആൻഡ്

എ�്�ൻഷൻ

എ�ാൽ �സ് തക��െട വാർഷിക േ�ാ�്

പരിേശാധന നട��ി�.

2) �ാപന�ിെല വിവിധ വാ��കളായ

ഫർണി�ർ, ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�ൾ,

േ�ഷനറി, പഠന ഉപകരണ�ൾ

എ�ിവെ��ാം നിലവിൽ േ�ാ�് രജി�ർ

��ി��ി�.

4

ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് �ി�ിംഗ് ആൻഡ്

പ�ിഷി�്

1) നി�ിത മാ�കയി�� േ�ാ�് രജി�ർ

��ി��ി�. ഇൻഡ�്, സർ�ിഫി��് ഓഫ്

കൗ�് എ�ിവ േരഖെ����ി�. േ�ാ�്

രജി�റിൽ തീ�തി േരഖെ���ി

സാ��െ����ി�.

2) ക�ിജ�് രജി�റിൽ സർ�ിഫി��് ഓഫ്

കൗ�് േരഖെ����ി�. വർഷ�ാ��

േ�ാസിംഗിെ� സം�ി�ം േരഖെ���ി

സാ��െ����ി�.

3) നാക് പിയർ ടീമിെ� സ�ർശന�മായി

ബ�െ��് �ാപന�ിെ� അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിന് അ�വദി�

₹5,00,000/-�െട �ൻ�റിൽ ₹1,28,550/- െചല

വഴി�ി��. ടി �ക�െട രസീ�ക�ം

വൗ��ക�ം സ�ീകാ ര�മായതിനാൽ ടി �ക�െട

െചലവ് 15.10.2018-െല സർ� കലാശാല

ഉ�രവ് നം.7389/1/IQAC/2018 �കാരം

�മീകരി��രവായി��. എ�ാൽ ടി

�ക�െട �മീകരി�ൽ സംബ�ി�്

െ�ാവിഷണൽ േപെമ�് രജി�റിൽ

േരഖെ���ി നാളി�വെര

സാ��െ���ിയി�ി�.

5  ഇ�ർനാഷണൽ ആൻഡ്

ഇ�ർ�ണിേവ�ി�ി െസ�ർ

േഫാർ

നാേനാ സയൻസ് ആൻഡ്

നാേനാ െടേ�ാളജിയായി

െസ�റിെല ഗേവഷണ - പഠന

�വർ�ന�ൾ�ായി ഉപേയാഗി��

അേ�ാമിക് േഫാ�് െെമേ�ാേ�ാ�്, െെഹ

െറസല�ഷൻ �ാൻ�ിഷൻ ഇലേ�ാൺ െെമേ�ാ

േ�ാ�് �ട�ിയ നിരവധി ഉപകരണ��െട



േ�ാ�് രജി�റിൽ വാർഷിക പരിേശാധന

നട��ി�.

6
എം. ജി. സർ�കലാശാല

ൈല�റി

ൈല�റിയിൽ വാ�� േ�ഷനറി ഉൾെ�െട

എ�ാ ഉപകരണ�ൾ�ം നിലിവിൽ ഒ�

േ�ാ�് രജി� റാണ് ��ി��ത്. ക���ർ

അ�ബ� ഉപകരണ ��െട േ�ാ�്

േരഖെ���േ�ാൾ ഇവ�െട വാറ�ി

കാലയളവ്/എ.എം.സി., സീരിയൽ ന�ർ

എ�ിവ�ം ഇവ�െട വിതരണ�ിെ� വിവര�ം

േരഖെ����ി�.

7

�ൾ ഓഫ്

ഇ��ൻ

ലീഗൽ

േതാ�്

1) വിദ�ാർ�ിക�െട ട�ഷൻ ഫീസ് , െെല�റി

െെഫൻ, അമിനി�ീസ് ഫ�്, ഡി.ഡി.എഫ്.,

േഫാേ�ാേകാ�ി ചാർജ് എ�ീ ദിനം�തി�ളള

വര�കൾ�് െഡയ ് ലി കള�ൻ രജി�ർ എ�തി

��ി��ി�.

2) െെല�റി െെഫൻ ഇന�ി�ളള �കകൾ

കള�് െച�േ�ാൾ പകരമായി നൽ��

രസീ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ എ�തി

��ി��ി�. ആയതിനാൽ �ണി

േവ�ി�ിയിൽ നി�് ലഭ�മായ രസീത്

��ക�െട എ�ം, ഉപേയാഗം, ബാലൻസ്

എ�ീ വിശദാംശ�ൾ പരിേശാധി�വാൻ

ഓഡി�ിന് കഴി�ി�.

8

�ൾ ഓഫ്

പ�വർ ആൻഡ് അൈ�ഡ്

ഫിസി�്

ഡി.ഡി.എഫ് - അ�ൗ��ിെ�

രസീ���കൾ, ഇൻേവായ്സ് ��് എ�ിവ

�ാപനം തെ� �ി�് െച�ി�്

ഉപേയാഗി�വ��. എ�ാൽ ഇവ�െട േ�ാ�്

രജി�ർ ��ി�ാ���ലം രസീത് ��്,

ഇൻേവായ്സ് ��്, എ�ിവ�െട എ�ം

സംബ�ി� ആധികാരികത

പരിേശാധി��തിന് ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�.

ഡി.ഡി.എഫ്. അ�ൗ�ിെ� ദിവസ കള�ൻ

രജി�ർ ��ി��ി�.

9 �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ

& േ�ാർട്സ് സയൻസസ്

ഫി�്നസ് െസ�ർ

�േയാജനെ�����വ�െട വിവര�ൾ

അട�ിയ അ�ിഷൻ രജി�ർ �തിമാസ ഫീസ്



ഈടാ��ത് സംബ�ി�് രജി�ർ എ�ിവ

��ി��ി�. ആയതിനാൽ രജിേ�ഷൻ

ഫീസിന �ി�ം �തിമാസ ഫീസിന�ി�ം

വരവ് വ�� �ക ക�െട �ത�ത ഉറ�്

വ��വാൻ സാധി��ി�.

10

�ൾ ഓഫ്

െപ ഡേഗാഗി�ൽ

സയൻസ്.

2018-19 വർഷ�ിൽ �ൻ�ർ രജി�ർ എ�തി

��ി�ാ �തിനാൽ �ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�്

വിവിധ ആവശ� �ൾ�ായി �ളിന് ലഭി�

�ൻ�ർ �കെയ സംബ�ി�്

പരിേശാധി�വാൻ ഓഡി�ിന് കഴി�ി�.

11

�ൾ ഓഫ്

�റിസം

�ഡീസ്

�ാപന�ിൽ �ൻ�ർ രജി�ർ

��ി��െ��ി�ം കാലികമാ�ി

��ി��ി�. 2018-19 സാ��ിക വർഷം

സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി� �ൻ��ക�ം

അവ�െട �മവൽ�രണ�ം  സംബ�ി�

വിവര�ൾ രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

ആയതിനാൽ 2018-19 കാലയളവിൽ ലഭി�

�ൻ��കൾ അവ�െട �മവൽ� രണംഎ�ിവ

പരിേശാധി�വാൻ കഴി��ി�.  

4) ഫീസിന�ള�െട ഡി.സി.ബി. ത�ാറാ�ു�ില�

�ാപന�ൾ നട�� േകാ�ക�മായി ബ�െ��് വിവിധ ഫീ�കൾ വാ��െവ�ി�ം ആയ�മായി ബ�െ��് ഡി.സി.ബി.

ത�ാറാ��ി�. �ാപന�ിെ� തനത് വർഷെ� വരവ് സംബ�ി�് �ത�മായി അറി�� ഇന�ളിൽ ആയ�മായി ബ�െ��്

ഡി.സി.ബി. ത�ാറാ��ത് �ാപന�ിെ� ആ ഇന�ി�� വരവ് സംബ�ി�് �ത�ത വ���താണ്. 2018-19 വർഷം ഓഡി�്

െച� �ാപന��െട ഓഡി�് �റി�കളിൽ നി�� ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�കമ

നം.
�ാപനം പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ

1            

ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് �ി�ിംഗ്

ആൻഡ്

പ�ിഷി�്

േകാ-പ�ിഷി�് വ�വ�യിൽ ��ക �സാധക�മായി

�ാപനം ��ക വിൽ�ന കരാറിൽ ഏർെ��ി��്. എ�ാൽ

ഓേരാ �ാപന�ളിൽ നി�ം േറായൽ�ി ഇന �ിൽ

ലഭിേ�� വരവ് സംബ�ി� ഡി.സി.ബി. േ��്െമ�്

�ാപന�ിൽ ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ  എ�ാ �സാധകരിൽ

നി�ം േറായൽ�ി ഇന�ിൽ ലഭി� വാ�� �ക�െട �ത�ത

ഉറ�ാ�വാൻ സാധി��ി�.

2 �ൾ ഓഫ്

ഇ�ർനാഷണൽ

�ാപനം ലഭ�മാ�ിയ 2018-19 വർഷെ� ഡി.സി.ബി.

പ�ികയിെല വരവ്-െചലവ്, ബാലൻസ് �കൾ ത�ിൽ

െപാ��െ���ി�



റിേലഷൻസ് &

െപാളി�ി�്

3

�ൾ ഓഫ്

ഫിസി�ൽ

എഡ�േ�ഷൻ

& േ�ാർട്സ്

സയൻസസ്

േ�ാർട്സ് അഫിലിേയഷൻ ഫീസ്-�ത�മായ ഡി.സി. ബി.

(ഡിമാ�്-കള�ൻ-ബാലൻസ് ) പ�ിക ത�ാറാ�ി

��ി��ി�

3-21   ബാഹ� ഏജൻസികൾ നിർ�ഹണം നട�ിയ പ�തികൾ - വർഷ��െട കാലതാമസ�ിന് �റെമ
ആർബിേ�ഷൻ ഇന�ിൽ 1.787 േകാടി �പ�െട അധിക െചലവ്

    സർ�കലാശാലയിെല �ധാന മരാമ�് ���ികൾ എ�്േ�ണൽ ഏജൻസികളായ ബി.എസ്.എൻ.എൽ., സി.പി.ഡ��.ഡി.

എ�ിവ �ഖാ�ിരമാണ് നട�ി വ��ത്. എ�ാൽ ഈ �ാപന�ൾ�് ���ികൾ എൽ�ി�് നൽ���വഴി സർ�കലാശാല�്

അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ���്. �വർ�ികൾ �ർ�ിയാ��തിന് വർഷ��െട കാലതാമസം എ��ക�ം

�ണനിലവാര�ിൽ കാര�മായ േശാഷണം സംഭവി�ക�ം െച��. ടി �ാപന��മായി സർ�കലാശാല ഏർെ�� മി�

കരാ�കളി�ം ആർബിേ�ഷൻ വ�വ� ഉൾെ�ാളളി�ി��.

സർ�കലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ് െക�ിടം, ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാെമഡി�ൽ

റിസർ�് & ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി�ൽ എ�ിവ�െട നിർ�ാണം ബി.എസ്.എൻ.എൽ.-ഉം ജീവന�ാർ�ളള ക�ാർേ��ക�െട

നിർ�ാണം സി.പി.ഡ��.ഡി.-�മാണ് നിർ�ഹി�ത്. ടി ���ിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ

എജൻസിക�മായി ഏർെ�� കരാറിെല ആർബിേ�ഷൻ വ�വ� �ലം സർ�കലാശാല�് �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ വൻ�ക അധിക

െചലവ് വ�തായി ക�. �ാപന�ൾ ആവശ�െ�� �കകൾ സർ�കലാശാല യഥാസമയം ടി �ാപന�ൾ�് നൽകിയി��.

കരാർ കാലാവധി�ളളിൽ പണികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ അവസരം നൽകിയി� , �ർ�ീകരണ കാലാവധി നീ���ലം ന�ായമായ

േകാ�ൻേസഷൻ നൽകിയി� , �ർ�ിയാ�ിയ േവല�െട �തിഫലം നൽ��തിന് കാലതാമസം വ��ി എ�ീ കാരണ�ളാൽ

കരാ�കാർ നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾെ�തിെര ആർബിേ�ഷൻ ഫയൽ െച�ക��ായി. കരാ�കാ�െട വാദ�ൾ പരിഗണി�

ബ�െ�� ആർബിേ��ർമാർ ജീവന�ാർ�� ക�ാർേ��് നിർ�ാണം എ� ���ി�മായി ബ�െ��് ₹1,25,42,570/-

സി.പി.ഡ��.ഡി. നൽ��തി�ം �ൾ ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ സയൻസ്, ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ െമഡി�ൽ

റിസർ�് & ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി േഹാ�ി�ൽ നിർ�ാണം എ�ീ �വർ�ിക�മായി ബ�െ��് ₹53,28,470/- ബി.എസ്.എൻ.എൽ

നൽ��തി�ം വിധി�ക��ായി. കരാ�കാർ ഉ�യി� വാദ�ൾ ഒ�ം തെ� സർ�കലാശാല�മായി ബ�െ��തായി��ി�.

ആർബിേ�ഷൻ നടപടികളിൽ സർ�കലാശാലെയ േകൾ�കേയാ സർ�കലാശാല�െട അഭി�ായം േത�കേയാ െച�ി�ി�.

സർ�കലാശാല�ം ഏജൻസിക�മാ�ം ഏർെ�� കരാർ �കാരം ആർബിേ�ഷൻ വിധികൾ പാലി�വാൻ സർ�കലാശാല

ബാധ��മാണ് എ� നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 8905/പി&ഡി1/2/2018/

ഭ.വി./27.12.2018, 8263/പി&ഡി 1/2/2018/ഭ.വി./24.11.2018 എ�ിവ �കാരം ടി �ക ഒ��കയാണ് െച�ത്.

സർ�കലാശാല�ം ഏജൻസിക�മാ�ം ഏർെ�� കരാറിൽ ഏജൻസികൾെ�തിെര ഉ� ആർബിേ�ഷൻ നടപടികളിൽ

ആർബിേ�ഷൻ േകാടതിക�െട വിധി സംബ�ി�് ഏജൻസി എ��� തീ�മാനം അ�സരി�വാൻ സർ�കലാശാല

ബാധ��മാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ ആർബിേ�ഷൻ വിധിയിെല �ക അട�വാൻ ഏജൻസികൾ ആവശ�െ��ത്

അംഗീകരി�വാൻ സർ�കലാശാല ബാധ��മാണ്. സർ�കലാശാല�െട താത്പര��ൾ�് എതിരായ ഈ വ�വ� കരാറിൽ

ഉൾെ���ിയത് സർ�കലാശാല�െട ഭാഗെ� ��തരമായ വീ�യാണ്.

�ടാെത, സർ�കലാശാല യഥാസമയം ടി ���ിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ക�ം ഏജൻസികൾെ�തിെര ആവശ�മായ



നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ക�ം െച�ി��െവ�ിൽ ���ിക�െട �ർ�ീകരണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ക�ം കരാ�കാർ

ആർബിേ�ഷൻ നടപടികൾ�് േപാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ക�മി�ായി��.

ജീവന�ാർ�� ക�ാർേ��് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ആർബിേ�ഷൻ അവാർഡിെല ഒ�ാമെ� െ�യിം, സി.പി.ഡ��.ഡി.

േകാൺ�ാ�ർ�് നൽ�വാ�ളള െെഫനൽ ബിൽ �ക സംബ�ി�ാണ്. െെഫനൽ ബിൽ �കാരം സി.പി.ഡ��.ഡി. േകാൺ�ാ�ർ�്

₹35,67,954/- നൽ�വാ��ായി��. 17.05.2013-ൽ െെഫനൽ ബിൽ �കാരം കണ�ാ�ിയ ടി �കയിൽ 30 ല�ം �പ

04.03.2014-ലാണ് സി.പി.ഡ��.ഡി. കരാ�കാരന് നൽകിയത്. നിയമാ��ത നി�തികൾ കിഴി�് കരാ�കാരന് ബാ�ി

നൽ�വാ��ായി�� ₹2,80,547/- കരാ�കാരന് നൽകിയി��ി�. സി.പി.ഡ��.ഡി. പണം നൽ�വാൻ കാലതാമസം

വ��ിയതിനാൽ ടി �ക�ം 17.05.2013 �തൽ 21.05.2016 വെര 12% പലിശ�ം 30 ല�ം �പ�െട 17.05.2013 �തൽ 04.03.2014

വെര�ളള 12% പലിശ�ം ഉൾെ�െട ആെക പലിശ ₹3,89,550/-�ം ആർബിേ��ർ കരാ�കാരന് അ�വദി�ി��്. സി.പി.ഡ��.ഡി.

വിവിധ സമയ�ളിൽ ആവശ�െ�� എ�ാ �കക�ം സർ�കലാശാല യഥാസമയം അ�വദി�് നൽകിയി�ളളതാണ്. സി.പി.ഡ��.ഡി.-

�െട തെ� 25.09.2012-െല 23(157)/െക.സി.ഡി/2012/1001 ന�ർ ക�് �കാരം എ�ിേമ�് �കയായ ₹11,74,18,750/-യിൽ

₹11,10,00,000/- സർ�കലാശാല അട�ി�െ��ം അഡീഷണൽ വർ�കേളേട�ൾെ�െട ബാലൻസ് �കയായി ₹1,11,67,263/- �ടി

അട�ണെമ�ം വ��മാ�ിയി��. ബാലൻസ് �കയിൽ ₹64,18,750/- 18.01.2013-�ം ₹40,00,000/- 06.03.2014-�ം സർ�കലാശാല

അട�ി��്. എ�ാൽ ടി �കകൾ യഥാസമയം കരാ�കാരന് നൽകാതി��തിനാലാണ് െ�യിം ന�ർ 1 ആയ ₹6,70,097/-

സി.പി.ഡ��.ഡി. കരാ�കാരന് നൽ�വാൻ ആർബിേ�ഷൻ വിധി ആയത്. യഥാർ��ിൽ ടി �ക സർ�കലാശാല

സി.പി.ഡ��.ഡി.-�് 06.03.2014നകം നൽകിയി��. എ�ാൽ ആർബിേ�ഷൻ വിധി�െട േപരിൽ ടി �ക സി.പി.ഡ��.ഡി.

സർ�കലാശാലയിൽ നി�് വീ�ം ഈടാ�കയാ��ായത് (സർ�കലാശാല നൽകിയ ₹1,25,42,570/-യിൽ ഈ �ക�ം

ഉൾെ���). ഇ��ലം ₹6,70,097/-�െട അധികെ�ലവ് സർ�കലാശാല�് ഉ�ായി��്. അധിക �ക നൽകിയത് സംബ�ി�്

നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ിന് സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി�.

സർ�കലാശാലയിൽ �ർ� േതാതിൽ �വർ�ി�� ഒ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഉ�ായിരിെ�, അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ

വഴി മരാമ�് ���ികൾ നട���വഴി സർ�കലാശാല ഫ�ിന് േശാഷണം വരിക�ം അ�വഴി െപാ�പണം �ർവ�യം െച��

അവ� ഉ�ാ�ക�ം െച��. ഈ വിഷയ�ിേല�് അധികാരിക�െട �� �ണി��. സി.പി.ഡ��.ഡി.-�് സർ�കലാശാല

അധികമായി നൽകിയ ₹6,70,097/- തിരിെക ഈടാ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ഭാവിയിൽ ഇ�ര�ി��

കരാ�കളിൽ ഏർെ��േ�ാൾ സർ�കലാശാല�െട താത്പര��ൾ സംര�ി�െ��� എ�് ഉറ�ാ�ാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്. ബ�. ൈവസ് ചാൻസല�െട�ം സിൻഡിേ��ിെ��ം സത�ര �� ഈ വിഷയ�ിൽ ഉ�ാേക�താണ്.

3-22   വിവിധ ആവശ��ൾ�് അ�വദി� താൽ�ാലിക �ൻ��ക�െട �മീകരണം - സിൻഡിേ��ിെ� അ�മതി
�ടാെത പിഴപലിശ ഒഴിവാ�ി നൽ��

    സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ �വർ�ന�ൾ�ായി വ��് തലവൻമാർ/ജീവന�ാർ/അ��ാപകർ എ�ിവർ�് താൽ�ാലിക

�ൻ��കൾ അ�വദി���്. സാധാരണഗതിയിൽ �ൻ�ർ അ�വദി�ത് 3 മാസ�ി��ിൽ �മീകരിേ��താണ്. ഇ�കാരം

അ�വദി�� �ൻ��കൾ �മീകരി��തിന് കാലതാമസം വ���പ�ം 18% പലിശ ഈടാ��തിന് 04.10.2011-െല ജി.ഒ.(പി)

നം.419/2011/ഫിൻ. �കാരം സർ�ാർ ഉ�രവ് ഉ�താണ്. ഈ സർ�ാർ ഉ�രവ് സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ��തിന്

തീ�മാനി�ി���മാണ്. എ�ാൽ ഇ�കാര�� പിഴപലിശ ൈവസ് ചാൻസല�െട ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ ഒഴിവാ�ി

നൽ��തായി ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ��. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�കമ
നം.
ഉേദ�ാഗ��െറ

േപ�
ഒഴിവാ�ിയ
പിഴപലിശ
തുക ₹

സർവകലാശാല
ഉ�ര�

1. േഡാ. ബി� എം. െക. 8,1003610/എ IX/3/2019/ഭരണവിഭാഗം, തീ.



27.12.2019
2.

േഡാ.
ഹരില�ീ��മാർ

25,984
190/എ IX/3/2020/ഭരണവിഭാഗം, തീ.
20.01.2020

    1985-െല എം. ജി. സർ�കലാശാല നിയമ �കാരം സർ�കലാശാല�െട �ഖ� നിർ�ഹണ അധികാരി സിൻഡിേ��് ആണ്. ��ത

സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര�� പിഴപലിശ ഒഴിവാ�ി നൽേക��െ��ിൽ ആയത് സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനം

ൈകെ�ാേ��ത് സിൻഡിേ��് ആണ്.�ടാെത �ൻകാല�ളിൽ �ൻ �ർ �മീകരി��തിൽ കാലതാമസം വ��ം സിൻഡിേ��ിെ�

പരിഗണന�് വ��മായ സമാനമായ േക�കളിൽ പിഴ�ലിശ ഈടാ�വാനാണ് സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��് ഉ�രവ് നൽകിയിരി��ത്.

(ഉദാ . UO No. 1023/A7/3/2020/Admn/30.09.2020) പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ി നൽ��തിന് ൈവസ് ചാൻസലെറ സിൻഡിേ��്

അധികാരെ���ിയി�േ�ാ എ� വിവരം ആരാ�െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി (ക�് നം. െക.എസ്.എ.ഡി.-എം.ജി.�.എ.—

5/62/2020/02.03.2020/11.06.2020) നൽകിയി��െവ�ി�ം ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി

താൽ�ാലിക �ൻ��കൾ വാ�ി വർഷ�ളായി അവ �മെ���ാ� ധാരാളം േക�കൾ സർവകലാശാലയിൽ ഉ�്. നാളി�വെര

�മെ���ാ� �ൻ��ക�െട വിശദാംശ�ൾ ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��താണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ പിഴ�ലിശയിൽ

ഇളവ് അ�വദി�� നടപടി ഒഴിവാേ���ം �ൻ ��കൾ യഥാസമയം �മീകരി��തി�� കർശന നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-23   സർ�കലാശാലയിെല കംപ��ർ അ�ബ� ഹാർഡ് െവയർ, േസാ�് െവയർ എ�ിവ�െട പരിപാലനം

    സർ�കലാശാലയിെല ഇ-ഗേവണൻസ് പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം മ�് പ�തികളി�മായി വളെരയധികം കംപ���ക�ം അ�ബ�

ഉപകരണ��ം േസാ�് െവയ�ക�ം എ�ാ വർഷ�ം വാ��തായി കാ��. �ടാെത വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളി�ം ല��ൾ

വിലവ�� �േത�ക േസാ�് െവയ�കൾ, ൈഹ എൻഡ് കംപ���കൾ എ�ിവ വാ�ിയി��്. ഇത് സംബ�ി� ഫയ�കൾ

പരിേശാധി�തിൽ നി�ം കംപ���ക�െട പർേ�സ്, പരിപാലനം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് താെഴേ�ർ�� അപാക�ൾ

��യിൽെ��.

1) കംപ�ൂ�ർ ഹാർ� െവയർ, േസാ��് െവയർ - േക��ീകൃത രജി�ർ സൂ�ി�ു�ില�

    സർ�കലാശാല�് �ടി ബാധകമായ 24.09.2010െല 86/2010/ഫിൻ. ന�ർ സർ�ലർ �കാരം, കംപ���കൾ, അ�ബ� ഹാർഡ്

െവയ�കൾ, േസാ�് െവയ�കൾ എ�ിവ നി�ിത മാ�കയി�ളള രജി��കളിൽ ഉൾെ���ി ��ിേ��താെണ�്

വ��മാ�ിയി��് (രജി�ർ ഓഫ് കംപ�േ��്, രജി�ർ േഫാർ േസാ�് െവയർ). 2017-2018, 2018-2019 എ�ീ വർഷ�ളിൽ �സ

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മാ�ം 640 കംപ���കൾ വാ�ിയി��്. �ടാെത �ൻ വർഷ�ളിൽ വാ�ിയ�ം നിലവിൽ

ഉപേയാഗി���മായ കംപ���കൾ, അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ േവെറ���്. കംപ���ക�െട െമയി�നൻസ്, എ.എം.സി.,

വാറ�ി, ഉപേയാഗി� കാലയളവ് �ട�ിയ വിശദാംശ�ൾ �ത�മായി നിരീ�ി��തിന് ഇ�കാരം രജി�ർ ��ിേ��ത്

അത��ാേപ�ിതമാണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലയി�ം വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളി�ം നിലവിൽ ഉപേയാഗി�� ��വൻ കംപ��ർ,

അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ, േസാ�് െവയർ എ�ിവ സംബ�ി� സർ�ാർ സർ�ലറിൽ പരാമർശി�� രീതിയി�ളള സമ�മായ

േ�ാ�് രജി�ർ (ഭൗതിക �പ�ി�ം ഇലേ�ാണിക് �പ�ി�ം) സർ�കലാശാല ��ി�ി�ി�.

2) �ാപന�ി� സ��മായി ഐ.ടി. േപാളിസി ത�ാറാ�ിയി�ില�

    ആയിരേ�ാളം കംപ���ക�ം വിവിധ േകാൺഫിഗേറഷനി�ളള �ി��കൾ, മ�് ഉപകരണ�ൾ, �േത�ക േസാ�് െവയ�കൾ

എ�ിവ ഉപേയാഗി�� സർ�കലാശാലയിൽ ഐ.ടി. ഉപകരണ��േട�ം േസവന��േട�ം വാ�ൽ, പരിപാലനം എ�ിവ

സംബ�ി� സമ�മായ ഒ� ഐ.ടി. േപാളിസി �പീകരി�ി�ി�. നിലവിൽ െസ��കൾ ആവശ�െ���തിെ� അടി�ാന�ിൽ

കംപ���കൾ വാ�� രീതിയാണ് അവലംബി��ത്. ഐ.ടി. ഉപകരണ��െട അനാവശ�മായ പർേ��കൾ ഒഴിവാ��തി�ം

േസാ�് െവയ�ക�െട െെലസൻസ് ഇന�ിൽ വലിയ �ക െചലവഴി��ത് ഒഴിവാ��തി�ം നിലവിെല കംപ���കൾ �റ�ത്

എ�കാലം ഉപേയാഗി�ണെമ�ം എ.എം.സി. നൽ�� കാലാവധി, കംപ���ക�െട ആവശ�കത നിർ�യി�ൽ, സ�ത� േസാ�്



െവയ�ക�െട ഉപേയാഗം �ട�ിയ വിഷയ�ൾ ഉൾെ���ി സർ�കലാശാല സമ�മായ ഒ� ഐ.ടി. േപാളിസി �പീകരി��തിന്

അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3) െ�പാൈ�പ�റി േസാ��് െവയറുകള�െട ഉപേയാഗം

    െ�ാെെ��റി േസാ�് െവയ�ക�െട ഉപേയാഗം �ലം സർ�കലാശാല�് എ�ാ വർഷ�ം െെലസൻസ് ഫീസിന�ിൽ വലിയ �ക

െചലവഴിേ��തായി വ��. ഉദാഹരണമായി, സിെ��് െസ�നിേല�് അേഡാബി �ീം വീവർ സി.എസ്.-6 എ� േസാ�് െവയർ

വാ�ിയ ഇന�ിൽ ഒ� വർഷേ��ളള െെലസൻസ് ഫീസ് ഇന�ിൽ മാ�ം ₹3,24,525/- െചലവഴിേ��തായി വ��. ഓ�ൺ

േസാ�് േസാ�് െവയ�ക�െട ഉപേയാഗം ഇ�കാര�ളള െചല�കൾ ഒഴിവാ��താണ്. 24.09.2010െല 86/2010/ഫിൻ. ന�ർ സർ�ാർ

സർ�ലറി�ം ഓ�ൺ േസാ�് േസാ�് െവയ�ക�െട ഉപേയാഗം നട�ാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��്. െ�ാൈ��റി േസാ�് െവയ�ക�െട

ഉപേയാഗം �റ��തി�ം സ�ത� േസാ�് െവയ�ക�െട ഉപേയാഗം വർ�ി�ി��തി�ം സർ�കലാശാല നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്.

4) സി.പി.ആർ.സി.എ�. സംവിധാനം

    സർ�കലാശാലകൾ ഉൾെ�െട�ളള സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിെല ഐ.ടി. ഉപകരണ�ൾ േക�ീ�ത പർേ�സ് സംവിധാനം വഴി

വാ��തിനായി ഓൺെെലൻ സർ�ാർ േപാർ�ൽ സംവിധാനം �പികരി�ി��്. 18.03.2019-െല ഐ.ടി െസൽ 1/26/2019/വി.സ.വ.

ന�ർ സർ�ാർ സർ�ലർ �കാരം െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമൻറ് ആൻഡ് േറ�് േകാൺ�ാ�് (സി.പി.ആർ.സി.എസ്.)

സംവിധാന�ി�െട മാ�േമ ഉപകരണ�ൾ വാ�ാൻ പാ�ള� എ�് നി�ർഷി�ി��്. ആയതിനാൽ സി.പി.ആർ.സി.എസ്.

സംവിധാനം സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

5. ഐ. �ി. – അനുബ� പ�തികൾ - െപർേഫാമൻ� പരിേശാധി�ു�ില�

    സർ�കലാശാലയിൽ RUSA പ�തിയിൽെ���ി ക�ാംപസ് ൈവൈഫ സംവിധാനം, സം�ാന സർ�ാരിെ� �ാൻ ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നട�ാ�ിയ UTM FIREWALL സംവിധാനം, ഓൺൈലൻ ക���ൻ ബാ�് േസാ�് െവയർ �ട�ിയ പ�തികൾ 2018-2019-

ൽ മാ�ം നട�ാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഈ പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം, െപർേഫാമൻസ് എ�ിവ പരിേശാധി��തിന് ബാഹ�

ഏജൻസിക�െട സഹായേമാ, സർ�കലാശാലയിെല ഈ േമഖലയിെല സാേ�തിക വിദ�െര ഉൾെ���ി സമിതി �പീകരി�്

പഠനേമാ സർ�കലാശാല നട�ിയി�ി�. ടി സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയതി�� �തിഫല �ക ബ�െ�� �ാപന�ൾ�്

സർ�കലാശാല എൻജിനീയ�െടേയാ, ഹാർഡ് െവയർ എൻജിനീയ�െടേയാ, ഒ� വരിയി�� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ മാ�ം

നൽകിയതായി കാ��. വൻ �ക െചലവഴി�് നട�െ��� ഇ�രം ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ൽ, പണിക�െട

േമൽേനാ�ം വഹി�ൽ, �ർ�ീകരണം, െപർേഫാമൻസ് എ�ിവ പരിേശാധി�ൽ �തലായവയ് �ായി സാേ�തിക പരി�ാന��

ഏജൻസിക�െട/സമിതിക�െട േസവനം േതേട�താണ്.

3-24   �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ആ�് േ�ാർട്സ് സയൻസ് (എസ്.പി.ഇ.എസ്.എസ് )ഡയറ�ർ�്
അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി��തിെല അപാകതകൾ

(1) ന�ൂനതകൾ പരിഹരി�ി�ില�ാ�തിനാൽ മുൻകൂറുകൾ �കമീകരി�ി�ില�

    2016-2017 സാ��ിക വർഷം �തൽ എസ്.പി.ഇ.എസ്.എസ്. ഡയറ�ർ �ീ. ബി� േജാർ�് വർഗീസിന് അ�വദി�തിെന �വെട

േചർ�� �ൻ��കൾ ന�നതകൾ പരിഹരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�.

�കമ
നം. യു.ഒ. ന�ർ ഉേ�ശ�ം അനുവദി�

തുക (₹)
1 4998/AV(2)2015/ 1st instalment for IC/IU 4,50,000



Admin/07.09.2016 tournaments 2016-17

2
5130/OA 1/AV(2)2016/

Admin/23.09.2016
AIIU volley Tournament 2016-17 6,00,000

3
5598/AV(2)2015/
Admin/25.10.2016

2nd instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

4
6219/707/ADA5/2/2016/

admin/23.11.2016
3rd instalment for IC/IU

tournaments 2016-17
4,50,000

5
6566/707/ADA5/2/2016/

admin/09.12.2016
4th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

6
6503/707/ADA5/2/2016/

admin/09.12.2016
AIIU softball tournament 2016-17 5,00,000

7
147/707/ADA5/2/2016/

admin/05.01.2017
5th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

8
306/707/ADA5/2/2016/

admin/27.01.2017
6th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

9
475/707/ADA5/2/2016/

admin/27.01.2017
7th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

10
892/707/ADA5/2/2016/

admin/14.02.2017
8th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

11
1213/707/ADA5/2/2016/

admin/02.03.2017
9th instalment for IC/IU
tournaments 2016-17

4,50,000

12
1485/707/ADA5/2/2016/

admin/14.03.2017
10th instalment for IC/IU

tournaments 2016-17
4,90,000

13
1484/707/ADA5/2/2016/

admin/14.03.2017
AIIU softball tournament

(M&W) 2016-17
2,00,000

14
5789/7659/A5/2/2017/

admin/28.09.2017
1st instalment for IC/IU
tournaments 2017-18

10,00,000

15
5832/ADA5/2/2016/

admin/18.09.2017
Awarding best performing

college 2016-17
1,00,000

16
6979/ADA5/2/2017/

admin/24.11.2017
2nd instalment for IC/IU

tournaments 2017-18
10,00,000

17
7371/ADA5/2/2017/

admin/18.12.2017
3rd instalment for IC/IU

tournaments 2017-18
10,00,000

18
188/2019/MGU/
Admin/19.01.2019

3rd instalment for IC/IU
tournaments 2018-19

10,00,000

ആെക 99,40,000

    േമൽ പരാമർശിത �ൻ��ക�െട െചലവ് േരഖകൾ നി�ിത സമയപരിധി��ിൽ (3 മാസം) സമർ�ി�വയാേണാെയ�് വ��മ�.

നി�ിത കാലാവധി��ിൽ െചലവ് േരഖകൾ സമർ�ി�ാ�വ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ��തി�ം ഇ�െന�� സംഗതികളിൽ

പിഴപലിശ ഈടാ�ിയി�ി�ാെയ�ിൽ ആയതിന് വിശദീകരണം നൽ��തി�ം ഓഡി�് എൻക�യറി (ക�് ന�ർ

െക.എസ്.എ.എം.ജി.�.എ.-7/68(27)/2020/തീ.06.07.2020) �കാരം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ��ത

�ൻ��കൾ �മീകരി��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം വിശദാംശം ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ���മാണ്.

(2) �കമീകരണ�ി�െറ കാലാവധി കഴി�ി��ം ബില��കൾ സമർ�ി�ി�ില�

    ഡയറ��െട ചാർജ് വഹി�ി�� �ീ. �നിൽ  െക. എൻ.-െ� േപരിൽ അ�വദി�ി�� �വെട േചർ�� �ൻ��ക�െട ബി�കൾ

നാളി�വെര സമർ�ി�ി�ി�

�കമ
നം.

സർവകലാശാല
ഉ�ര� ന�ർ ഉേ�ശം അനുവദി�

തുക ₹
1. 303/A5/2/2017/Admin/11/01/2018 4th installment for 10,00,000



IC/IU
tournmanets 2017-18

2.
238/203/A5/2/tournaments/17-

18/
admin/08.01.2018

MGU(Fencing)
tournaments and

AU
tournaments(Fencing)

1,15,100

    ജി.ഒ(പി)നം.419/2011/ഫിൻ./തീ.04.10.2011 �കാരം, �ൻ��കൾ െചല�േരഖകൾ സഹിതം ��് മാസ�ി��ിൽ

�മീകരിേ���ം അ�ാ� പ�ം 18% ശതമാനം പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാേ���മാണ്. നി�ിത സമയ പരിധി��ിൽ

ബി�കൾ സമർ�ി�ാ�തിനാൽ �ീ. �നിൽ  െക. എൻ.-െ� േപരിൽ അ�വദി�ി�� �കകൾ  ടിയാനിൽ നി�ം പിഴ�ലിശ

സഹിതം തിരിെക ഈടാ�ി അറിയിേ��താണ്.

3-25   എൻ.എസ്.എസ്. - െറ�ലർ ആ�ിവി�ീസ്/െ�ഷ�ൽ ക�ാ�ിങ് േ�ാ�ാം ഇന�ിൽ ലഭ�മായ �ക�െട
വിനിേയാഗ േരഖകൾ േകാേള�കൾ സമർ�ി��ി�

    2018-2019 വർഷം 20500 േവാള�ിയർമാർ�ായി െറ�ലർ ആ�ിവി�ികൾ�ായി ₹38,23,250/-�ം െ�ഷ�ൽ ക�ാ�ിനായി

₹34,59,375/-�ം ഉൾെ�െട ആെക ₹72,82,625/- സർ�കലാശാല�് അ�വദി�ി��. നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീം �വർ�ന��െട

ഭാഗമായി, 2018-2019 വർഷ�ിൽ, െറ�ലർ ആ�ിവി�ി ഫ�ിന�ിൽ 116 േകാള�കൾ�് ₹29,92,500/-�ം െ�ഷ�ൽ ക�ാ�്

ഫ�ിന�ിൽ 117 േകാള�കൾ�് ₹32,38,875/-�ം േചർ�് ആെക ₹62,31,375/- അ�വദി�ക��ായി. സം�ാന നാഷണൽ

സർ�ീസ് �ീം ഓഫീസറിൽ നി�ം ലഭി� ടി �കയിൽ ₹10,51,250/- െചലവഴി�ി�ി�. േകാേള�കളിൽ നി�ം ടി �ക�െട െചലവ്

േരഖകൾ, �മീകരണ വിവര�ൾ എ�ിവ സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയത് സംബ�ി�് 30.01.2020-ന് േലാ�ൽ ഓഡി�്

േവളയിൽ ഓഡി�് എൻക�യറി (ന�ർ - 1) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ േമൽ �ക�െട െചലവ് േരഖകൾ,

�മീകരണ വിവര�ൾ എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    �ടാെത 2017-2018 വർഷ�ിൽ നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീം സർ�കലാശാലതല �വർ�ന�ൾ�ായി അ�വദി� ₹4,64,000/-

യിൽ ₹74,423/- മാ�േമ ടി വർഷം െചലവഴി�ി�ള�. ആയതിനാൽ ബാ�ി ₹3,89,577/-, 2018-2019 വർഷ�ിൽ െചലവഴി�ാൻ

10.05.2018-ൽ �ടിയ അെെഡ�സറി ക�ി�ി അ�വാദം നൽകിെയ�ി�ം ടി �ക െചലവഴി�തിെ� യാെതാ� േരഖ�ം പരിേശാധന�്

ലഭ�മാ�ിയി�. ഇ� സംബ�ി�് 30.01.2020-ൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 2-ന് മ�പടി നൽകിയി�. തൻവർഷം ഈ

അ�ൗ�ിൽനി�് ₹6,56,547/- െചലവഴി�ി��്. ആയതിനാൽ േമൽ �ക െചലവഴി�തിെ� െചലവ് േരഖക�ം െചലവഴി�ാെത

അവേശഷി�� �ക�െട വിശദാംശ��ം പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

    നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� �വർ�ന�മായി ബ�െ��് ക�ാഷ് ��്, �ാ�് രജി�ർ, �ൻ�ർ രജി�ർ, െച�് ഇഷ� രജി�ർ

എ�ിവ �ാപനം ��ി��ി�. ഇവ ത�ാറാേ���ം ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ���ി സാ��െ��േ���മാണ്.

�ടാെത, 03.10.2018 �തൽ എൻ.എസ്.എസ്. േ�ാ�ാം േകാ-ഓർഡിേന�െറ കരാർ വ�വ�യിലാണ് നിയമി�ി��ത്. ടി ത�ികയിൽ

�ിരം നിയമനം നട��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-26   പരീ� നട�ി�മായി ബ�െ��് േകാള�കൾ വാ�ിയ താത്കാലിക �ൻ�ർ �മീകരണ േരഖകളിൽ
േ�ഷനറി സാധന�ൾ വാ�ിയ േരഖകളി�

    മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാള�കൾ�് വിവിധ കാലയളവിെല പരീ� നട�ി�മായി ബ�െ��്

താത്കാലിക �ൻ��കൾ നൽ��െ��ി�ം ആയത് �മീകരി� േരഖകളിൽ േ�ഷനറി സാധന�ൾ വാ�ിയ േരഖകൾ

പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിെ� ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ�റ�ം �കാരമാണ്.

�കമ പരി� േ�ഷനറി



നം. സാധന�ൾ
വാ�ിയ
തുക/

െച�് നം.

1
2015 മാർ�്/ഏ�ിൽ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല പരീ�.
�ീശ�ര േകാളജ്, കാലടി

₹26,505/-

343263/27.06.2018

2
2015 െസപ്�ംബർ/ഒേ�ാബർ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല
പരീ�, �ീശ�ര േകാളജ്, കാലടി

₹18,707/-

343263/27.06.2018

3
2016 മാർ�്/ഏ�ിൽ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല പരീ�.
�ീശ�ര േകാളജ്, കാലടി

₹17,656/-

343263/27.06.2018

4
01.07.2015 �തൽ 31.12.2015 വെര നട� സർ�കലാശാല
പരീ�.
െസ�് േതാമസ് േകാളജ് പാലാ

₹18,200/-

342856/12.06.2018

5
01.01.2015 �തൽ 30.06.2015 വെര നട� സർ�കലാശാല
പരീ�.
െസ�് േതാമസ് േകാളജ് പാലാ

₹20,572/-

342858/12.06.2018

6
2013 മാർ�് മാസ�ിെല സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. പരീ�.
�.സി.േകാളജ്, ആ�വ

₹22,910/-

342857/12.06.2018

7
01.01.2016 �തൽ 30.06.2016 വെര നട� സർ�കലാശാല
പരീ�.
െസ�് േതാമസ് േകാളജ് പാലാ

₹16,963/-

342856/12.06.2018

8
2015 മാർ�്/ഏ�ിൽ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല പരീ�.
ഡി.ഇ.- എൻജിനീയറിങ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് &
െടേ�ാളജി, അ�മാലി

₹8,225/-

343268/27.06.2018

9
2016 മാർ�്/ഏ�ിൽ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല പരീ� ,
ഡി.ഇ.- എൻജിനിയറിങ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ് &
െടേ�ാളജി, അ�മാലി

₹8,695/-

343268/27.06.2018

10
2015 െസപ്�ംബർ /ഒേ�ാബർ മാസ�ളിൽ നട�
സർ�കലാശാല പരീ�. െസ�് േജാസഫ് േകാളജ് ഓഫ്
എൻജിനിയറിങ്, പാലാ

₹12,424/-

644970/12.03.2019

11
2014 െസപ്�ംബർ/ ഒേ�ാബർ മാസ�ളിെല സർ�കലാശാല
പരീ�. െജ.പി.എം. ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ്

₹5,366/-

243282/02.07.2018

    2018-2019 വർഷ�ളിൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ താത്കാലിക �ൻ��ക�െട �മീകരണേരഖകളിൽ േ�ഷനറി സാധന��െട

െചലവ് േരഖകൾ ഉൾെ���ാ�തിന് േരഖാ�ലം വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-27   െ�ാവിഡ�് ഫ�് ച��ൾ -  റീഫ�് െച�ാ� പിൻവലി��കൾ [NRA]- വ�വ�കൾ പാലി��ി�

മഹാ�ഗാ�ി സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് െ�ാവിഡ�് ഫ�് ഏർെ���ിയി��്. ജീവന�ാർ നിേ�പി�� �കകൾ

ൈകകാര�ം െച��തിന് �ഷറിയിൽ �േത�ക അ�ൗ�ം �ട�ിയി��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�് മാ�ം ബാധകമായി��

പി.എഫ്. ച��ൾ ത�ാറാ�ിയി�ി�. ഏത് മാനദ�ം ആധാരമാ�ിയാണ് ജീവന�ാർ�് താത്�ാലിക വാ�/റീഫ�് െച�ാ�

വാ� എ�ിവ അ�വദി��െത�് ആരാ�െകാ�് 20.03.2020-ന് 07/2018-2019 നം. ഓഡി�് എൻക�യറി�ം 10.06.2020-ന്

ഓർ��റി�ം നൽകിയി��. ആയതിന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�ായി

�േത�കം പി. എഫ്. ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�ാെയ�ം ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ൾസ് (േകരള) ആണ് ബാധകെമ�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് താൽ�ാലിക വാ�/റീഫ�് െച�ാ� വാ� എ�ിവ അ�വദി��െത�ം വ��മാ�ിയി��്.



    07.02.2012-െല ജി.ഒ.(പി)നം.94/2012/ഫിൻ. �കാരം,   01.04.2011 �തൽ �ാബല��ിൽ 2011-െല ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�്

(േകരള) ച��ൾ �റെ��വി�ി��്. ഈ ച��ളിെല അ��ായം VI, ഖ�ിക നം.20ൽ,  റീഫ�് െച�ാ� 2 പിൻവലി��കൾ

ത�ി�� ഇടേവള 3 മാസമായിരി�ണെമ�ം അതാത് വ��ക�െട പണപരിധി�് വിേധയമായി ജീവന�ാരെ� പി.എഫ്.

അ�ൗ�ിൽ �ഡി�ി�� �ക�െട പരമാവധി 75% പിൻവലി�ാെമ�ം റീഫ�് െച�ാ� പിൻവലി�ലികൾ�� അേപ�

ഫാറം - G-യി�ം അ�മതി ഉ�രവ് ഫാറം – H–ൽ ആയിരി�ണെമ�ം വ��മാ�ിയി��്.

    സർ�കലാശാലയിെല �വെട െകാ��� ജീവന�ാർ 2018-2019 സാ��ിക വർഷം, റീഫ�് െച�ാ� 2 പിൻവലി��കൾ

ത�ി�� ഇടേവള 3 മാസം എ�ത് പാലി�ാെത�ം പിൻവലി�ാൻ േയാഗ�മ�ാ� ഡി.എ. �ടി�ിക �റ�ാെത കണ�ാ�ിയ

�ഡി�ി�� �ക�െട 75% അേപ�കർ�് �േത�ക േകസായി അ�വദി�െകാ�ം റീഫ�് െച�ാ� പിൻവലി��കൾ

നട�ിയി��്.

�മ
നം.

ജീവന�ാര�െറ
േപ�,

ത�തിക

I II

പിൻവലി�ലുകൾ
ത�ിലു�
ഇടേവള

റീഫ�് െച�ാ�
പിൻവലി�ലുകൾ

നട�ിയ
തീയതി/തുക(₹)

റീഫ�് െച�ാ�
പിൻവലി�ലുകൾ

നട�ിയ
തീയതി/തുക(₹)

1

�ീമതി. സാറാ� േതാമസ്

െസ�ൻ ഓഫീസർ
(ഹ.േ�.)

പി.എഫ്.അ�ൗ�് നം.1885

10.04.2018

₹15,000/-

06.06.2018

₹33,000/-

400010(23)

1 മാസം
26 ദിവസം

06.06.2018

₹33,000/-

09.07.2018

₹18,000/-

400014(69)

1 മാസം
2 ദിവസം

09.07.2018

₹18,000/-

14.08.2018

₹13,000/-

400019(7)

1 മാസം
5 ദിവസം

14.08.2018

₹13,000/-

19.09.2018

₹12,000/-

400025(33)

1 മാസം
5 ദിവസം

19.09.2018

₹12,000/-

05.11.2018

₹21,000/-

400036(21)

1 മാസം
16 ദിവസം

05.11.2018

₹21,000/-

05.12.2018

₹15,000/-

വൗ.നം.400041(23)

1 മാസം

05.12.2018

₹15,000/-

15.01.2019

₹12,000/-

400050(41)

1 മാസം
10 ദിവസം

15.01.2019

₹12,000/-

19.02.2019

₹23,000/-

400058(40)

1 മാസം
4 ദിവസം

2 �ീ. �ീറാം ആർ.

സീ. േ�ഡ് അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.2918

25.05.2018 
₹10,000/-

04.07.2018 
₹10,000/- 
400014(18)

1 മാസം  
9 ദിവസം

04.07.2018 
₹10,000/-

07.08.2018 
₹5,000/- 

400017(28)

1 മാസം  
3 ദിവസം

07.08.2018 
₹5,000/-

27.09.2018 
₹3,000/- 

വൗ.നം.400027(6)

1 മാസം  
20 ദിവസം

27.09.2018 
₹3,000/-

07.12.2018 
₹6,000/- 

( )

2 മാസം 
 10 ദിവസം



400041(52)
07.12.2018 
₹6,000/-

08.02.2019 
₹11,800/-

2 മാസം  
2 ദിവസം

3

�ീ. ദിലീപ് െക. ആർ.

അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�് നം.1212

09.05.2018

₹17,000/-

13.06.2018

₹10,000/-

400011(7)

1 മാസം 
 4  ദിവസം

13.06.2018

₹10,000/-

07.08.2018

₹14,000/-

400017(23)

1 മാസം
24 ദിവസം

07.08.2018

₹14,000/-

24.10.2018

₹16,000/-

400034(9)

2 മാസം
17 ദിവസം

24.10.2018

₹16,000/-

06.12.2018

₹15,000/-

വൗ.നം.400041(9)

1 മാസം
12 ദിവസം

06.12.2018

₹15,000/-

07.01.2019

₹11,000/-

വൗ.നം.400049(30)

1 മാസം
1 ദിവസം

07.01.2019

₹11,000/-

08.02.2019

₹16,000/-

400053(68)

1 മാസം
1 ദിവസം

4

�ീ. ഷാജി

�റി�ൽ അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1505

10.05.2018

₹15,000/-

19.06.2018

₹7,000/-

400011(36)

1 മാസം
9 ദിവസം

19.06.2018

₹7,000/-

04.08.2018

₹8,000/-

400017(16)

1 മാസം
15 ദിവസം

04.08.2018

₹8,000/-

04.10.2018

₹8,000/-

400028(15)

2 മാസം

04.10.2018

₹8,000/-

08.11.2018

₹5,100/-

400036(60)

1 മാസം
5 ദിവസം

08.11.2018

₹5,100/-

19.12.2018

₹4,300/-

400043(17)

1 മാസം
16 ദിവസം

19.12.2018

₹4,300/-

04.02.2019

₹12,700/-

400056(20)

1 മാസം
21 ദിവസം

5 �ീ. ഐസക് പി. െജ.

�റി�ൽ അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1990

17.04.2018 
₹12,000/-

11.06.2018 
 ₹24,000/- 
400010(34)

1 മാസം  
24 ദിവസം

11.06.2018 
 ₹24,000/-

07.08.2018 
₹21,000/- 
400017(24) 

1 മാസം  
26 ദിവസം

07.08.2018 
₹21,000/-

10.10.2018 
₹20,000/- 
400028(5)

2 മാസം 
 3 ദിവസം

10.10.2018 
₹20,000/-

08.11.2018 
₹13,300/- 
400036(51)

28 ദിവസം

08.11.2018 
₹13,300/-

12.12.2018 
₹10,800/- 

വൗ.നം.400043(10)

1 മാസം  
3 ദിവസം



12.12.2018 
₹10,800/-

18.01.2019 
₹10,000/- 

400050(29)

1 മാസം 
 6 ദിവസം

6

�ീ. �ഹ�ദ് ബഷീർ �ി. പി.

അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�് നം.1132

05.05.2018

₹22,000/-

04.07.2018

₹13,000/-

400014(14)

1 മാസം
29 ദിവസം

04.07.2018

₹13,000/-

08.08.2018

₹7,900/-

400017(40)

1 മാസം
4 ദിവസം

08.08.2018

₹7,900/-

10.10.2018

₹11,000/-

400028(8)

2 മാസം
2 ദിവസം

10.10.2018

₹11,000/-

05.12.2018

₹11,700/-

വൗ.നം.400041(16)

1 മാസം
25 ദിവസം

₹11,700/-

05.12.2018

10.01.2019

₹7,400/-

വൗ.നം.400049(42)

1 മാസം
5 ദിവസം

7

�ീ. േജാസഫ് മാത�ു

ക��ർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1894

15.05.2018

₹19,000/-

05.07.2018

₹25,000/-

400014(12)

1 മാസം
20 ദിവസം

05.07.2018

₹25,000/-

09.08.2018

₹16,000/-

400017(35)

2 മാസം
5 ദിവസം

09.08.2018

₹16,000/-

15.09.2018

₹13,000/-

400025(7)

1 മാസം
6 ദിവസം

15.09.2018

₹13,000/-

08.11.2018

₹23,500/-

400036(54)

1 മാസം
24 ദിവസം

08.11.2018

₹23,500/-

14.12.2018

₹15,000/-

വൗ.നം.400043(11)

1 മാസം
5 ദിവസം

8

�ീ. �ഭാഷ് സി. �ി.

സീ. േ�ഡ് അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�് നം.1081

08.03.2018 
₹23,000/-

04.06.2018 
₹36,000/- 
400008(11)

2 മാസം  
27 ദിവസം

04.06.2018 
₹36,000/-

04.08.2018 
₹24,000/- 
400017(17)

2 മാസം 

04.08.2018 
₹24,000/-

29.09.2018 
₹14,000/- 

വൗ.നം.400027(26)

1 മാസം  
23 ദിവസം

29.09.2018 
₹14,000/-

08.11.2018 
₹18,500/- 

വൗ.നം.400036(63) 

1 മാസം 
 9 ദിവസം

08.11.2018 
₹18,500/-

10.01.2019 
₹19,600/- 

വൗ.നം.400049(53) 

2 മാസം 
 2 ദിവസം

9 �ീമതി. �ൽ�ാന ടി. പി. 
�റി�ൽ അസി��് 

പി,എഫ്.അ�ൗ�് നം.1697

09.05.2018 
₹24,000/-

04.07.2018 
₹14,000/- 
400014(19)

1 മാസം  
25 ദിവസം

04.07.2018 
₹14,000/-

04.09.2018 
₹11,000/- 

4000123(10)

2 മാസം  
1 ദിവസം

04.09.2018 
₹11,000/-

03.11.2018 
₹10,500/- 

400036(22)

1 മാസം  
29 ദിവസം



03.11.2018 
₹10,500/-

07.01.2019 
₹10,000/- 

400049(55)

2 മാസം  
4 ദിവസം 

07.01.2019 
₹10,000/-

11.02.2019 
₹12,000/- 

400056(94)

1 മാസം 
 4 ദിവസം

10

�ീ. ബിേനായി എ.ആർ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ

 പി.എഫ്. അ�ൗ�്
നം.1891

09.05.2018

₹32,000/-

13.07.2018

₹23,000/-

400015(16)

2 മാസം
4 ദിവസം

13.07.2018

₹23,000/-

19.09.2018

₹21,000/-

400025(1)

2 മാസം
9 ദിവസം

19.09.2018

₹21,000/-

13.11.2018

₹20,000/-

വൗ.നം.400037(13)

1 മാസം
24 ദിവസം

13.11.2018

₹20,000/-

10.01.2019

₹20,000/-

400049(28)

1 മാസം
27 ദിവസം

    2011-െല ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് (േകരള) ച��ളിെല ച�ം 22, ഉപച�ം (1) �കാരം, തിരി�ടേ��ാ� പിൻവലി�കൾ

അ�വദി��തി�� വ�വ�കളിൽ, ജീവന�ാരെ� േസവന കാലയളവിൽ ഒേര ആവശ��ിനായി തിരി�ടേ��ാ� ഒ�

പിൻവലി�ൽ മാ�േമ അ�വദി�ക�� എ�് വ��മാ�ിയി��്.

    ടി ച��ളിെല, ച�ം 21, ഉപച�ം (6) �കാരം, പി.എഫ്. വരി�ാരേ�േയാ ഭാര��േടേയാ ഉടമ�തയി�� ഒ� വീടിെ�

��ിേ�ർ�ൽ, മാ��ൾ വ��ൽ,  �നർ നിർ�ി�ൽ, പരിപാലനം, അ����ണി, സംര�ി�ൽ അെ��ിൽ ഈ ആവശ��ിനായി

എ�� ഏെത�ി�ം വാ��െട തിരി�ട�ൽ എ�ീ ഉേ�ശ��ൾ�് തിരി�ടേ��ാ� പിൻവലി�കൾ അ�വദി�ാെമ�ം എ�ാൽ

ഈ ഉപച��ിൽ വ��മാ�ിയി�� വിവിധ ഉേ�ശ��ൾ, തിരി�ടേ��ാ� പിൻവലി�ലി�� ഒേര ഉേ�ശ�മായി

കണ�ാ�െമ�ം ച�ം 22(1), �റി�് 4-ൽ വ��മാ�ിയി��്.

    സർ�കലാശാലയിെല �വെട െകാ��� ജീവന�ാർ 2018-2019 സാ��ികവർഷം, ഉപച�ം(6)ൽ വ��മാ�ിയി�� വിവിധ

ഉേ�ശ��ളിൽ, ഒേര ഉേ�ശ��ിന് (വീടിെ� പരിപാലനം, അ����ണി, �നർ നിർ�ി�ൽ) ഒ�ിൽ ��തൽ തവണ റീഫ�്

െച�ാ� പിൻവലി��കൾ നട�ിയി��്.

�കമ
നം.

ജീവന�ാര�െറ
േപ�, ത�തിക,

ഒേര ആവശ��ി� പിൻവലി� റീഫ�്
െച�ാ�

തുക(₹)/തീയതി/വൗ�ർനം.
I II III IV

1

�ീ. ഏ�ഹാം വർഗീസ് 
െസ�ൻ ഓഫീസർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.2110

₹24,000/- 
11.09.2018 
400023(1)

₹18,400/- 
09.11.2018 

400036(36)

₹15,000/- 
12.12.2018 

400043(5)

₹36,000/- 
04.02.2019 
400056(2)

2

�ീ. ത��ൻ എ.

അസി��് രജി�ാർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.851

₹27,000/-

07.07.2018

400014(52)

₹11,000/-

09.08.2018

400017(50)

₹11,000/-

05.10.2018

400028(19)

₹11,000/-

06.12.2018

400041(29)

3

�ീ. �ബിൻ േജാൺ

അസി��് െസ�ൻ
ഓഫീസർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.2422

₹50,000/-

11.06.2018

400010(38)

₹50,000/-

09.08.2018

400017(36)

₹50,000/-

05.10.2018

400028(6)

₹50,000/-

07.12.2018

400041(40)

4 �ീമതി. ലൗലി എം. െജ.
ൻ ീ ർ

₹50,000/- ₹50,000/- ₹50,000/- ₹50,000/-



െസ�ൻ ഓഫീസർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1668

19.07.2018

400015(39)

21.08.2018

400019(13)

09.10.2018

400028(43)

17.11.2018

400037(25)

5

�ീ. മ� എം. �ി.

�ംബർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1808

₹25,000/-

11.09.2018

400023(38)

₹30,000/-

05.12.2018

400041(15)

₹50,000/-

11.01.2019

400058(11)

₹25,000/-

11.02.2019

400056(73)

6

�ീ. ബിേനായ് എ. ആർ.

െസ�ൻ ഓഫീസർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1891

₹23,000/-

13.07.2018

400015(16)

₹21,000/-

19.09.2018

400025(1)

₹20,000/-

14.11.2018

400037(13)

₹20,000/-

10.012019

400049(28)

7

�ീ. അ�പ് േതാമസ്

ഓവർസീയർ േ�ഡ് I

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1784

--

₹51,000/-

07.07.2018

400014(25)

₹49,500/-

03.11.2018

400036(18)

₹48,000/-

06.02.2019

400056(23)

8

�ീ. േജാൺ അഗ��ൻ

�റി�ൽ അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1756

--

₹8,500/-

10.09.2018

400017(56)

₹6,900/-

03.11.2018

400036(20)

₹5,000/-

10.01.2019

400049(36)

9

�ീ. ൈഫസൽ െക.
എസ്.

�ംബർ

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.1787

--

₹42,000/-

09.07.2018

400014(30)

₹41,000/-

07.11.2018

400036(2)

₹41,000/-

11.02.2019

400056(66)

10

�ീമതി. ദീപ േദവ്

അസി��്

പി.എഫ്.അ�ൗ�്
നം.2026

--

₹30,000/-

09.07.2018

400014(56)

₹19,000/-

04.10.2018

400028(2)

₹16,000/-

15.01.2019

400050(10)ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ിയ

കണ�കൾ

    2011-െല ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് (േകരള) ച��ളിെല വ�വ�കൾ പാലി�ാെത േമൽ �കാരം റീഫ�് െചേ��ാ�

പിൻവലി��കൾ അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ടി ച��ളിെല വ�വ�കൾ പാലി�് മാ�ം റീഫ�് െചേ��ാ� പിൻവലി��കൾ

അ�വദി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

�ടാെത ഇ�കാരം ച�വി��മായി ജി പി എഫ് �ൻ �ർ അ�വദി�� േക�കളിൽ ആയത് സർ�കലാശാല ഫ�ിെ�
�ർവിനിേയാഗമായി കണ�ാ�ി ച��കാരം �ൻ �ർ അ�വദി�ാ��� വെര�� കാലയളവിെല പലിശ ബ�െ��വരിൽ നി�ം
ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ് .

3-28   �ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി��ി�

    സർ�കലാശാലയിൽ ഭരണ നിർ�ഹണ വിഭാഗ�ിൽ (Ad.D െസ�ൻ) നി�ം ലഭി� �ൻ��ക�െട വിവരം േരഖെ���� രജി�ർ

പരിേശാധി�തിൽ 2018-2019 സാ��ിക വർഷം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി�ി�� �ൻ�ർ �കകൾ 31.03.2019-ൽ

�മീകരി�വാൻ അവേശഷി��തായി കാ��. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം-1 ആർ�ി�ിൾ-99 �കാരം ��്

മാസ�ിനകം �മീകരിേ�� �ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി�ാ�പ�ം, സർ�ാർ ഉ�രവ് നം. 419/11/

ഫിൻ/04.10.2011-െല നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി �ൻ�ർ �ക/ബാ�ി �ക 18% പലിശ സഹിതം തിരി�ടേ��താെണ�്

വ��മാ�ിയി��്. ഈ ഉ�രവ് സർ�കലാശാലയിൽ നട�ാ�ിയി���മാണ്. േമൽ വ�വ�കൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�ാണ്

�ൻ��കൾ അ�വദി�െകാ�� സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ ഇറ��ത്. �ൻ�ർ �മീകരി�ാ�ത് സംബ�ി�് �ൻ

റിേ�ാർ�കളിൽ വിശദമായി പരാമർശി�ി�െ��ി�ം ഈ അപാകത പരിഹരി��തിന് ബ�െ�� അധികാരികൾ നടപടിെയാ�ം



സ�ീകരി�് കാ��ി�. ആയതിനാൽ �മീകരി�ാെത അവേശഷി�� �ൻ��കൾ �മീകരി��തി�ം അ�ാ�പ�ം പിഴ�ലിശ

സഹിതം തിരിെക ഈടാ��തി�ം അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ രജി�ർ �കാരം 2018-2019 വർഷം നൽകിയ �ൻ��കളിൽ �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട വിവരം

അനുബ�ം - 1 ൽ േചർ�ിരി��.

    (�ൻ വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം 08.05.2009 �ത�� �ൻ��കൾ ഇനി�ം �മീകരി�വാൻ അവേശഷി��തായി

കാ��. )

3-29   സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ െചയ�ക�െട�ം എൻേഡാവ്െമ�ക�െട�ം �വർ�നം

െചയ�കൾ

    സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ പഠന വ��ക�െട കീഴിലായി 21 െചയ�കൾ നിലവി��്. സർ�കലാശാല�െട 208-2019

വർഷെ� ധനകാര�പ�ിക �കാരം ₹4,75,615/- വിവിധ െചയ�കൾ�ായി താെഴ�റ�ം �കാരം െചലവഴി�ി��്.

�കമ

നം.
െചയർ

െചലവഴി�

തുക

1
േഡാ. പൗേലാസ് മാർ �ിേഗാറിേയാസ്

െചയർ
1,60,000

2 െക.ആർ നാരായണൻ െചയർ 1,00,000

3 ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ െചയർ 60,113

4 ജി.ശ�ര�ി� െചയർ 1,30,502

5 നേര��സാദ് െചയർ 25,000

ആെക 4,75,615

    മ�് െചയ�ക�െട �വർ�നം നട�ി�േ�ാ എ�് വ��മ�. സർ�കലാശാലയിൽ നിലവി�� െചയ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

അനുബ�ം – 3 ആയി ഉൾെ���ിയി��്.

എൻേഡാവ്െമ�കൾ

    സർ�കലാശാല�െട 2018-2019 വർഷെ� ധനകാര�പ�ികേയാ െടാ�ം ലഭ�മാ�ിയ േ��്െമ�് �കാരം സർ�കലാശാല�െട

ൈകവശം ₹3,75,350/-�െട ഒൻപത് എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഉ�്. എ�ാൽ ബജ�് �കാരം 10 എൻേഡാവ്െമ�കൾ ഉ�തായി

കാ��. �ീ. േഗാവി�േമേനാൻ എൻേഡാവ്െമ�ിെ� വിവര�ൾ 2018-2019 ധനകാര� പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�.

വിശദാംശ�ൾ സംബ�ി�് ലഭ�മാ�ിയ രജി�ർ �ർ�മ�. വിതരണം െച� എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിവര�ൾ രജി�റിൽ

േരഖെ���ിയി�ി�. ആെക അ �് എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിവര�ൾ മാ�േമ രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി��. എ�ാ

എൻേഡാവ്െമ�ക�േട�ം വിവര�ൾ ഉൾെ���ി രജി�ർ �ർ�മാ�ി ��ിേ��താണ്. എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ

അനുബ�ം-4 ആയി ഉൾെ���ിയി��്.

ഭാഗം -4 
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം



4-1   വാർഷിക കണ�കൾ യഥാസമയം ഓഡി�ിൽ സമർ�ി��ി�

1)    േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�ിെ� െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ���ിയി�ളള സർ�കലാശാലകൾ 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്

ഓഡി�് ആ�്, െസ�ൻ 9(1), 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് �ൾസ്, �ൾ 15(3) എ�ിവ �കാരം സാ��ിക വർഷം

അവസാനി�് 4 മാസ�ിനകം വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിനായി സമർ�ിേ��താണ്. ഇത�സരി�് 2018-2019-െല വാർഷിക

കണ�കൾ 31.07.2018-നകം സർ�കലാശാല ഓഡി�ിനായി സമർ�ിേ��ിയി��. എ�ാൽ വാർഷിക കണ�കൾ 03.12.2019 ൽ

മാ�മാണ് ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയി�ളളത്. മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ആ�് 1985 ചാപ്�ർ VII െസ�ൻ 50(3), മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല �ാ���് 1997, ചാപ്�ർ-6, െസ�ൻ-11 എ�ിവ �കാരം സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾ െസന�ിെ�

വാർഷിക മീ�ി�ിൽ പാ�ാ�ി ഓഡി�ിനായി സമർ�ിേ��താണ്. 01.10.2014-െല 21271/ബി/14/H.Edn. ന�ർ സർ�ാർ ക�്

�കാരം 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിൽ അ�ശാസി�� �കാരം, വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിനായി

ലഭ�മാ�വാൻ സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി��. േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�ിെല െഷഡ�ളിൽ ഉൾെ��� �ാപനമാണ്

സർ�കലാശാല എ�തിനാ�ം ആ�ിെല 22-ാം വ��് �കാരം ഈ ആ�് ഓഡി�് സംബ�ി� കാര��ളിൽ മ�് നിയമ�െള

അതിലംഘി��തിനാ�ം സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി��ി ൽ വാർഷിക കണ�കൾ ലഭ�മാ�വാൻ

സർ�കലാശാല �േത�കം ��ിേ��താണ്. ഇ�ാര�ം 2017-2018 ഉൾെ�െട �ൻകാല ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം

പരാമർശി�ി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല ഈ വിഷയ�ിൽ നടപടി സ�ീകരി��ി�.

2) വാർഷിക കണ�ുകള�െട സം�ഗഹം

    ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയ വാർഷിക കണ�ക�െട സം�ഹം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

��ിരി�് ₹1,51,33,92,753

വരവ് ₹3,52,14,26,064

ആെക ₹5,03,48,18,817

െചലവ് ₹3,52,68,15,300

നീ�ിയിരി�് ₹1,50,80,03,517

4-2   വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക�െട അവേലാകനം

    സർ�കലാശാല�െട 2018-2019 വർഷെ� ധനകാര� പ�ിക�െട പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ താെഴ

േചർ��.

1)    1983-ൽ നിലവിൽ വ� സർ�കലാശാല നാളി�വെര അ�ൗ�്സ് �ൾസ് ത�ാറാ�കേയാ, ഡബിൾ എൻ�ി സ�ദായ�ിൽ

വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ�കേയാ െച��ി�. വാർഷിക കണ�് എ� േപരിൽ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ��ത് വരവ് െചലവ്

കണ�ക�െട സം�ി��ം (െറസീപ്�് & േപെമ�് അ�ൗ�് ) അ�ർ��ം അവ���മായ െറ�ൺസിലിേയഷൻ പ�ികക�മാണ്.

ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ േ��്െമ�ിെ��ം ബാലൻസ് ഷീ�ിെ��ം അഭാവ�ിൽ വിഭവ വിനിേയാഗ�ിെ��ം ഭരണ

നിർവഹണ�ിെ��ം കാര��മമായ വിലയി��ൽ ഉ�ാ��ി�. സർ�കലാശാല�െട ആ�ി�ം ബാ��ത�ം

തിരി�റി��തിേനാ, തി�െ����തിേനാ കഴി��ി�.



2) വാർഷിക കണ�ിെ� ആ�ഖ �റി�ിൽ വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ�ിയിരി��ത് ജനറലി അ�പ്�ഡ് അ�ൗ�ിങ്

�ിൻസി�ിൾസ്(ജി.എ.എ.പി.) അ�സരി�ാെണ�് പറ��. ഒ� �ാപന�ിെ� വാർഷിക കണ�ിെ� അടി�ാന ഘടക�ളായ

ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ േ��്െമ�്, ബാലൻസ് ഷീ�്, കാഷ് േ�ാ േ��്െമ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ാ�ം ഏക�പ�ിൽ

ആ��തി��ളള നിയമ�ളാണ് ജി.എ.എ.പി.. ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ േ��്െമ�്, ബാലൻസ് ഷീ�്, കാഷ് േ�ാ േ��്െമ�്

എ�ിവ ത�ാറാ�ാ� �ണിേവ�ി�ി െറസീപ്�് & െപെ��് അ�ൗ�് ത�ാറാ�ാൻ ജി.എ.എ.പി. നിയമ�ൾ പാലി� എ�

പരാമർശം വാ�വ വി��മാണ്.

3) സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വരവിന��െട�ം ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് പ�ിക ഉളളട�ം െച�ി�ി�. സർ�കലാശാല�െട

അ�ബ� �ാപന��െട ഓഡി�് �റി�കളി�ം സർ�കലാശാല�െട �ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം ഈ വിഷയം

പരാമർശി�െ��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�് ലഭി�വാ�ളള വിവിധ ഫീ�ക�െട

�ത�മായ കണ�് പരിേശാധി�വാൻ സാധി��ി�.

4)    2018-2019 വർഷം സർ�കലാശാല�െട ഉടമ�തയിൽ ഉ�ായി�� എ�ാ പഠന വ��കൾ/�ാപന��െട�ം വരവ് െചലവ്

കണ�ക�െട സം�ി�ം, �ിര നിേ�പ�ൾ/േസവിങ്സ് ബാ�് അ�ൗ�കൾ അട�� നീ�ിയിരി�ിെ��ം വിശദാംശ�ൾ

വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ ഉളളട�ം െച�ി�ി�.

5) സർ�കലാശാല�െട തനത് വ�മാന�ിെ� സിംഹഭാഗ�ം ഓൺൈലൻ േപെ��് �േഖനയാണ് ലഭി��ത്. എ�ാൽ

ഇ�കാര�� വര�കൾ�് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�കൾ നിർ�ചി�് നൽകിയി�ി�. ഓേരാ ഇന�ി�� വര�കൾ �േത�കം

�േത�കമായി േചർ�ാണ് കണ�കൾ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.

6) ബജ�ിൽ/വാർഷിക കണ�ിൽ വരവ് ഇന�ൾ�് അേ�ാ�ിേയഷൻ നൽ��ി�.

4-3   െപൻഷൻ ഫ�്

    1985-െല മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല നിയമം 81-ാം വ��് �കാരം സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ, അ��ാപകർ,

അന��ാപകർ എ�ിവ�െട േ�മ�ിനാ�ളള ഇൻ�റൻസ്, െപൻഷൻ, െ�ാവിഡ�് ഫ�് എ�ിവ�െട കാര��മമായ

��ി�ി�ം വിനിേയാഗ�ി�മായി നിയമ നിർ�ാണ�ം ച���ം ഓർഡിനൻസ് �കാരം �ാബല��ിൽ െകാ�വരണെമ�്

വ�വ� െച�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര നിയമ നിർ�ാണം നട�ി സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം േനടിയി�ി�. െപൻഷൻ ഫ�്/

ഇൻഷ�റൻസ് സംബ�ി� നിയമ�ൾ/ച��ൾ �പീകരി��തിന് സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ഈ വിഷയം �ൻ

ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം പരാമർശി�ി�െ��ി�ം സർവകലാശാല �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�. െപൻഷ�ം മ�്

ആ��ല��ൾ�മായി ഭീമമായ �ക െചലവഴി�� സാഹചര��ിൽ െപൻഷൻ ഫ�്/ഇൻഷ�റൻസ് സംബ�ി�� നിയമ�ൾ/

ച��ൾ �പീകരി��തിന് സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. െപൻഷൻ റിസർവ് ഫ�ായി ₹7,85,96,537/-�െട �ിര

നിേ�പം നിലവി��്. െപൻഷൻ റിസർ�് ഫ�ിെ� വിവര�ൾ അ�ബ�ം 2ൽ േചർ��.

4-4   ഓഡി�് ചാർ�്

    സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് 2009-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് (േഭദഗതി) നിയമ�ിെല

(എസ്.ആർ.ഒ. നം. 8313/09, ജി.ഒ.(പി)നം. 368/09/ഫിൻ/28.08.09) വ�വ�കൾ അ�സരി�് താെഴ പറ�ം �കാരം കണ�ാ��.

ഓഡി�് ചാർജി� പരിഗണി�ു�

ആദായം
തുക ₹

അ�ാദമിക് ഇൻകം 23,56,77,362



പരീ�ാഫീസ് 46,72,73,326

അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് 8,97,28,525

പലിശ 2,77,55,819

മ�ിന�ൾ 10,11,72,188

ആെക 92,16,07,220

ഓഡി�് ചാർജ് @ 1% 92,16,072

2017-18 വെര ഒ��വാ�ളള �ക ₹11,44,09,145

2018-19െല �ക ₹92,16,072

ആെക ₹12,36,25,217

സർ�കലാശാല ഓഡി�് ചാർ� ഒടു�ാ��

    േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് െസ�ൻ 19 �കാരം സം�ാന ഒ◌ാഡി�് വ��ിെ� ഓഡി�് പരിധിയിൽ വ��

�ാപന�ൾ ഓേരാ വാർഷിക കണ�ിെ��ം ഓഡി�ിന് സർ�ാർ നി�യി�� നിര�ിൽ ഓഡി�് ചാർജ് ഒ��ണം. ഇ�കാരം

നൽേക� �ക ഒ� വർഷ�ി�ളളിൽ നൽ��ിെ��ിൽ ഗവൺെമ�് ടി �ാപന�ിന് നൽേക� �ാ�്/മ�് �കകൾ എ�ിവയിൽ

നി�് ത�ി�ിഴി�കേയാ (െസ�ൻ 19(3)) 1968-െല റവന� റി�വറി ആ�ിെല വ�വ�കൾ �കാരം റവന� �ടിശിക എ�േപാെല

ടി �ാപന�ിൽ നി�ം ഇ◌ൗടാ�കേയാ െച�ാ��താണ്.(െസ�ൻ 19.4).

    മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല 2017-18 വെര ₹11,44,09,145/- ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ ഒ��വാ��്. എ�ാൽ ടി �കയിൽ ഒ�

െെപസ േപാ�ം ഒ��ിയി� എ�് മാ�മ� 2018-2019-െല ബജ�ിൽ ഓഡി�് ചാർജിനായി വകയി��ിയത് ₹1,00,000/- മാ��മാണ്.

2018-2019 വർഷേ��ൾെ�െട ഓഡി�് ചാർജ് �ടി�ിക ₹12,36,25,217/-യായി ഉയർ�ിരി��. 06.08.2018-െല എ�ാ./

ഡി-1/106/2014 ധന.(33582) ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം ഓഡി�് ചാർജ് �ടിശിക ദീർഘകാല തവണകൾ നി�യി�്

വ�ലാ�ാൻ നിർേ�ശ��്. അത�സരി�് ഓഡി�് ചാർജ് �ടിശിക അട�വാൻ അടിയ�ിരനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

ഒടു�ുവാനുളള ഓഡി�് ചാർജി�െറ വർഷം തിരി��ളള വിശദാംശ�ൾ

ഓഡി�്

വർഷം

ഒടു�ുവാനുളള തുക

₹

1998-1999 31,49,725

1999-2000 39,39,603

2000-2001 39,21,838

2001-2002 49,58,847

2002-2003 27,10,530

2003-2004 30,57,469

2004-2005 35,16,086

2005-2006 40,70,013

2006-2007 41,80,967



2007-2008 47,32,493

2008-2009 53,49,107

2009-2010 38,42,378

2010-2011 34,57,667

2011-2012 43,08,201

2012-2013 1,03,90,060

2013-2014 99,66,669

2014-2015 71,91,509

2015-2016 1,17,66,657

2016-2017 1,11,58,203

2017-2018 87,41,123

2018-2019 92,16,072

ആെക 12,36,25,217

നാളി�വെര ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാ�ളള �പ സർ�ാരിേല�് ഒ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

4-5   �ിര നിേ�പ�ൾ

    ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ �ിര നിേ�പ�ൾ സംബ�ി� പ�ിക �കാരം സർ�കലാശാല�് തൻവർഷം ആെക ₹31,48,99,749/-

�ിരനിേ�പമാണ് ഉ�ത്. 2018-2019–െല വിവിധ നിേ�പ��െട വിവരം (പലിശ ഉൾെ���ാെത) �വെട േചർ��.

�കമ നം ഫ�് ഇനം തുക ₹

1 സർ�കലാശാല ഫ�് 17,64,00,848

2 ��് ഇൻഷ�റൻസ് �ീം 5,77,22,695

3 ഫാമിലി െബനിഫി�് �ീം 21,79,669

4 െപൻഷൻ 7,85,96,537

ആെക 31,48,99,749

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അനുബ�ം-2ൽ േചർ�ി��്.

4-6   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

റിേ�ാർ�് വർഷം റിേ�ാർ�് ന�ർ

1983-84 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/174/86,19.8.1986

1984-85 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/344/88,05.11.1988

1985-86 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/160/88,13.12.1989

1986-87 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/68/89,30.03.1991

1987-88 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/151/91/07.07.1992

1988-89 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/218/94/29.04.1995



1989-90 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/93/94/25.03.1996

1990-91 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/263/04/30.09.2004

1991-92 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/263/04/30.09.2004

1992-93 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/263/04/30.09.2004

1993-94 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/267/04/30.09.2004

1996-97 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/151/00/12.04.2000

1997-98 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/182/01/15.10.2001

1998-99 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/77/04/05.03.2004

1999-2000 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/302/05/14.08.2006

2000-01 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.ഓഡി�്/383/06/20.12.2006

2001-02 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/306/07/18.10.2007

2002-03 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/642/07/31.12.2007

2003-04 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/205/08/23.10.2008

2004-05 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/658/08/29.11.2008

2005-06 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/108/09/11.03.2010

2006-07 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/301/09/22.03.2010

2007-08 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/105/10/08.03.2011

2008-09 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/214/11/16.05.2011

2009-10 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/54/12/20.04.2012

2010-11 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/308/13/29.06.2013

2011-12 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/624/14/21.10.2014

2012-13 എൽ.എഫ്.എം.ജി.�.എ1/100/15/11.03.2015

2013-14 െക.എസ്.എ.എം.ജി.�.എ1/854/15/05.02.2016

2014-15 െക.എസ്.എ.എം.ജി.�.എ1/159/17/20.4.2017

2015-16 െക.എസ്എ.എം.ജി.�.എ1/502/17/15.9.2017

2016-17 െക.എസ്എ.എം.ജി.�.എ1/194/18/25.06.2018

2017-18 െക.എസ്.എ/എം.ജി.�/എ5/669/2019/08-11-2019

നാളി�വെര�ളള ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ തീർ�ാ��തിന് സർ�കലാശാലാധി�ത�െട അടിയ�ിര �� ഉ�ാേക�താണ്

4-7   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
സം�ി�വിവരം

1 2018-19 വർഷെ� ആെക വരവ് 5,03,48,18,817

2 2018-19 വർഷെ� ആെക െചലവ് 3,52,68,15,300

3 സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ അടവാ�ാ�� �ക ഇ�

4 തട�െ���ിയ �ക ഇ�

5 നിരാകരി� �ക ഇ�

6 േക�/സം�ാന സർ�ാ�കൾ��ായ ന�ം ഇ�

സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ വ��മായ നഷ്ടം : ഇ�

തട�െ���ിയ �ക : ഇ�

േജായി�� ഡയറ�ടർ

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ഓഡി�്

അ�ബ�ം -1 



വിവിധ വ��തലവൻമാർ /ജീവന�ാർ/അ��ാപകർ�് 2018-19 വർഷം നൽകിയ�ം എ�ാൽ നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�ാ��മായ �ൻ��കൾ (ഖ�ിക 3-28 കാ�ക ) 

തീയതി
�കമ
നം.

തുക െെക��ിയ
അധ�ാപകൻ/
ജീവന�ാരൻ

തുക െചലവഴി�തി�െറ
ഉേ�ശ�ം

ബിൽ നം.

(സി.ബി.
നം.)

സർ�കലാശാല
ഉ�ര� നം.

തുക
₹

24.4.18 2

േഡാ. ന�കുമാർ
കളരി�ൽ,
ഓണററി ഡയറ�ടർ,
�കൂൾ ഓ� അെെ��
ഫിസി��

ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ.
മൂ�ാമ� ഇ�റർനാഷണൽ
േകാൺഫറൻ� ഓൺ നാേനാ

െമ�ീരിയൽസി�െറ
(ഐ.സി.എൻ. 2018)

െചലവിേല�ായി അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ തുക

49/
2018-19/
എ�.വി.
നം. 442

3471/
എ1/3/
2018/
ഭവി/

09.04.18

3,00,000

7.5.18 6

േഡാ. രഘുനാഥൻ െക.ആർ,
�പിൻസി�ൽ &
െചയർമാൻ,
േബാർ� �ഡീ�
ഇൻ േലാ (യു.ജി.),
ഗവ. േലാ േകാള�,
എറണാകുളം

�തിവ�ര- പ�വ�ര
എൽ.എൽ.ബി. േകാ�സുകൾ,
സിലബ� പരി�കരണം -

സർ�കലാശയുെട
ആഭിമുഖ��ിൽ

േബാർ� ഓ� �ഡീ�
ഇൻ േലാ േകാള�
സംഘടി�ി�ു�
ദ�ിദിനശി�പശാല

103/18-19/
733

3842/
എ/V/2/18/

അ�ാദമി�/
05.05.18

1,00,000

23.5.18 15

േഡാ. സജിേമാൻ
ഏ�ബഹാം,
അസി��� െ�പാഫസർ,
എ�.എം.ബി.എ�

ഐ.ക�ു.എ.ഡി.
െഡവല�െമ��

ഓ� െവ� േബ��
േസാ��് െവയർ,

െസാലൂഷൻ� േഫാർ
ഫാ�ൽ�ി

മാേന�െമ�� സി�ം - േഡ�ാ
എൻ�ടി േജാലികൾ�ുളള
േവതനം നൽകു�തി�

അനുവദി�ു�
മുൻകൂർ തുക

147/18-19/
471

4007/
എ IX/3/

2018/ഭ.വി/
16.05.18

42,000

4.6.18 20

േഡാ. ഹരികുമാർ എ�.,
അസി��� െ�പാഫസർ,
�കൂൾ ഓ� െലേ���,
ഫിനാൻ� കൺവീനർ,
എം.ജി.യു. �കിേയഷൻ�

െെജവം 2018 �െറ ഭാഗമായി
നിർ�ി�ു� സമ�ം
എ� സിനിമയുെട

നിർ�ാണെ�ലവുകൾ�്
അനുവദി�

താ�കാലിക മുൻകൂർ

188/18-19/
എ�.വി.
നം. 717

4459/
എ X/3/18/
ഭവി/

01.06.18

10,00,000

10.7.18 39
�ശീ വിജയകുമാർ ജി.,
െെവ� ചാൻസലറുെട
െെ�പവ�് െസ�ക�റി

2018 ജൂെെല 10 മുതൽ
19 വെര നട�ാൻ
നി�യി�ിരി�ു�

അസി���
െ�പാഫസർമാരുെട

ഇ�റർവ�ൂ -
വിഷയവിദ�ധൻ,

വിവിധ ഫാ�ൽ�ികള�െട
ഡീൻമാർ എ�ിവരുെട

യാ�താെ�ലവുകൾ, ഭ�ണം
മുതലായവയുെട
െചലവിേല�ായി
അനുവദി�ു�

താ�കാലിക മുൻകൂർ

356/18-19/
എ�.വി.
നം. 1633

5381/
എ3/4/
2018/
ഭവി/

10.07.18

5,00,000

14.8.18 51 ‘�ശീ വിജയകുമാർ ജി., സർ�കലാശാല െെജവം 477/18-19/
എ�.വി.

6128/
എ8/4/

50,000



െെവ� ചാൻസലറുെട
െെ�പവ�് െസ�ക�റി

പ�തിയുെട ഭാഗമായി
നിർ�ി� സമ��ി�െറ
ആദ��പദർശനവുമായി

ബ�െ��്
വിശി�ാതിഥികൾ�്

ഉ�ഭ�ണം നൽകിയതി�െറ
അനുവദി� താ�കാലിക

മുൻകൂർ

നം. 3140 18/ഭവി/
13.08.18

16.8.18 52

�ശീമതി മ�ജുഷ െക.എ.,
വകു�് േമധാവി,
ഡി�ാർ�്െമ�� ഓ�
െെല�
േലാം� േലണി�

സിവിൽ സർ�ീ�
ഇൻ�ി��ൂ�് �പേവശന
പരീ� നട�ി�ിനും
�പാരംഭെചലവുകൾ�്

അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ തുക

484/18-19/
എ�.വി.
നം. 3156

5744/
എ IX/3/

2018/ഭവി/
25.07.18

1,00,000

30.8.18 61
�ശീ ജി. വിജയകുമാർ,
പി.എ�. ടു. വി.സി.

െെവ� ചാൻസലറുെട
വ�തികയിെല

പാചക�ാര� 2018
െഫ�ബുവരി മുതൽ ഓഗ�്

വെരയുളള േവതനം
നൽകു�തിനായി അനുവദി�

താ�കാലിക മുൻകൂർ

515/18-19/
എ�.വി.
നം. 3248

6252/
എ3/4/

2018/ഭവി/
23.08.18

1,06,000

19.9.18 71

േഡാ. ന�കുമാർ
കളരി�ൽ,
ഓണററി ഡയറ�ടർ,
ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ.

ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ. -
ഇ��ൻ േപ��റി�

അേപ�ി�ു�തുമായി
ബ�െ��

െചലവുകളിേല�ായി
അനുവദി� താ�കാലിക

മുൻകൂർ

623/18-19/
3960

6460/
എ IX/3/

2018/ഭവി/
04.09.18

22,500

26.9.18 74

േഡാ. സജിേമാൻ
ഏ�ബഹാം,
അസി��� െ�പാഫസർ,
എ�.എം.ബി.എ�

ഐ.യു.എ.സി.യുെട െവ�
അധി�ഠിത ഫാ�ൽ�ി

മാേന�െമ�� സി��ി�െറ
െഡാെമ�ൻ രജി�േ�ടഷൻ
അടു� മൂ�ു വർഷേ��്
പുതു�ു�തിനുേവ�ിയുളള
താ�കാലിക മുൻകൂർ തുക

647/18-19/
4123

6790/
എ IX/3/

2018/ഭവി/
15.09.18

10,594

1.10.18 77
�ശീ സേ�ാ� നായർ പി.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,
ഇല�ൻ െസ�ൻ

2017-18 വർഷെ�
യൂണിയൻ

തിരെ�ടു��മായി
ബ�െ�� െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി�ു� താ�കാലിക

മുൻകൂർ

663/18-19/
എ�.വി.
നം. 6216

7048/
എ3/4/

2018/ഭവി/
28.09.18

25,000

8.10.18 79

�ശീ ലിറാർ പുളി�ല�്,
അസി��� െ�പാഫസർ,
�കൂൾ ഓ�
ഇ�റർനാഷണൽ
റിേലഷൻ� &
െപാളി�ി��

SIRPെല െസ�റർ േഫാർ
ഇ��ൻ ഡയ�േപാറ

�ഡീസി�െറ ആഭിമുഖ��ിൽ
08.10.18 ൽ സംഘടി�ി�ു�

െകാേളാ�ിയ�ി�
അനുവദി� തുക

699/18-19/
എ�.വി.
നം. 4436

7256/
എ IX/3/

2018/
08.10.18

25,000

10.10.18 80

�ശീ രാേജ� ആർ.
സർ�കലാശാല
അതിഥി മ�ിര�ിെല
െകയർേട�ർ

സർ�കലാശാല അതിഥി
മ�ിര�ിെല െെദനംദിന

െചലവുകൾ�്
അനുവദി�ു� ഒ��വണ

�പാരംഭമൂലധനം

707/2018-
19/

എ�.വി
നം. 4453

7202/
ബി1/
2018/
ഭ.വി./
05.10.18

5,000

12.10.18 81 �ശീ രാമച��ൻ ആർ.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,

യു.ജി.സി. െഡവല�െമ��
ഓ� �േപാർ��

721/
18-19/
4511

7360/
എ3/4/
2018/

1,25,000



പി&ഡി I െസ�ൻ ഇൻ�ഫാ��ട�ചർ &
എക�ി�െമ�� ഇൻ േകാള�
പ�തി - വിദ�ധസമിതിയുെട
ഇട�ാല പരിേശാധന��ുളള

സൗകര��ൾ
ഒരു�ു�തി�െറ

െചലവിേല�ായി മുൻകൂർ

ഭവി/
12.10.18

17.10.18 82

േഡാ. മുഹ�� മു�തഫ,
ഓണററി ഡയറ�ടർ,
�കൂൾ ഓ�
ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ�

�കൂൾ ഓ� ബിേഹവിയറൽ
സയൻസസിെല ഇൻ�ി��ൂ�്
ഓ� റിസർ�് ഇൻ േലണിം�

ഡിെസബിലി�ീസി�െറ
ആഭിമുഖ��ിൽ േലണിം�
ഡിെസബിലി�ീ� എ�

വിഷയ�ിൽ
സംഘടി�ി�ു� േദശീയ

െസമിനാറി�െറ
െചലവുകളിേല�ായി

അനുവദി�ു� താ�കാലിക
മുൻകൂർ തുക

735/
18-19/

എ�.വി.
നം. 4632

7226/
എ IX/3/

2018/
ഭവി/

06.10.18

75,000

31.10.18 85
�ശീ മധു പി.െക.,
എ.എ�.ഒ.,
പി&ഡി1

സർ�കലാശാല കാ�സിൽ
നിർ�ാണം പുേരാഗമി�ു�
കൺേവർജൻ� അ�ാദമീയ
േകാം��സി�െറ അധിക
നിർ�ാണ�പവൃ�ിയുെട

എ�ിേമ�്
പരിേശാധന��ായി

1.11.18 കാ�സിൽ എ�ു�
എ��േപർ�് പാനലി�െറ
ഓണേററിയം, യാ�താബ�
തുട�ിയ െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി�ു� താ�കാലിക

മുൻകൂർ

777/
2018-19/

4989

7805/
എ3/4/
2018/
ഭവി/

31.10.18

20,000

6.12.18 100

േഡാ. മിനി േജാസ�,
െചയർേപ�സൺ,
പി.ജി.േബാ�
(െകാേമ��)

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
െകാേമ��- ശി�പശാല
സംഘടി�ി�ു�തിനുളള

െചലവിന�ിൽ അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

933/
2018-19/
എ�.വി.
നം. 5811

85/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.12.18

30,000

10.12.18 104

േഡാ. രാജീ� കുമാർ എൻ.,
െ�പാഫസർ �കൂൾ ഓ�
ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ�

2019-20 അ�ാദമിക
വർഷ�ിൽ ആരംഭി�ു�

എം.എ�.ഡ��ു.
ഡിെസബിലി�ി �ഡീ� &

ആ�ൻ
എ� പി.ജി. േ�പാ�ഗാമി�െറ
പാഠ�പ�തി ശി�പശാല
നട�ു�തുമായി ബ�െ��
െചലവുകൾ�് അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ

947/
18-19/

എ�.വി.
നം. 5828

121/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

10.12.18

88,750

12.12.18 108

േഡാ. അബൂജാ േതാമ�
െക.,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019
സിലബ� പരി�കരണം -
േഹാം സയൻ� ശി�പശാല
സംഘടി�ി�ു�തിനുളള

മുൻകൂർ തുക

963/
18-19/
5902

130/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

11.12.18

30,000

18.12.18 110 982/ 82/ 1,26,011



േഡാ. ന�കുമാർ
കളരി�ൽ,
ഐ.ഐ..യു.സി.എൻ.എൻ.
ഓണററി ഡയറ�ടർ

2018-19 എറുേഡ�്
പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി

ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ.-ൽ
െ�പാഫസർ ആൻ�ഡിയാ�
െഫറിെയ പെ�ടു�ി�്

പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�ു�തി�

അനുവദി� മുൻകൂർ തുക

2018-19/
എ�.വി.
നം. 5984

2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.12.18

19.12.18 111

ബീന െചറിയാൻ,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
എം.എ�.സി.
ഫു� െട�േനാളജി &
ക�ാളി�ി അഷ�റൻ�

2018 ഡിസംബർ മാസം 12,13
ജനുവരി മാസം 8 എ�ീ
തീയതികളിൽ തിരുവല�
മാ�ഫാ�് േകാള�

ക�ാ�സിൽ എം.എ�.സി.
ഫു� െട�േനാളജി & ക�ാളി�ി
അഷ�റൻ� ശി�പശാല
സംഘടി�ി�ു�തി�

േവ�ിയുളള മുൻകൂർ തുക

984/
18-19/
5986

125/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

10.12.18

30,000

20.12.18 113
�ശീമതി ബി�ു എൻ. ബി.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,
ഇ.ബി. XIV

2019 ജനുവരിയിൽ
നട�ു� ഗേവഷണ

വിദ�ാർ�ികൾ�ുളള
പരീ�യും നട�ി�ിനും

അനുബ�
െചലവുകൾ�ുമായി

മുൻകൂർ തുക

168/
18-19/

എ�.വി.
നം. 1039

163/
2018/

എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

13.12.18

18,000

5.1.19 116

േഡാ. പി.എ�.
സുകുമാരൻ,
െ�പാഫസർ,
�കൂൾ ഓ�
ബിേഹവിയറൽ സയൻ�

പി.ജി.സി.എ�.എ�
2019- സിലബ� പരി�കരണം

എം.എ�. (�െപഷ�ൽ
എജ�ുേ�ഷൻ), ശി�പശാല
സംഘടി�ി�ു�തിനുളള

അനുമതിയും െചലവിന�ിൽ
നൽകു� മുൻകൂർ തുക

1037/
18-19/
6422

28/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

16,250

7.1.19 117

െ�പാഫ. എ. േഗാപി�ു�ൻ,
െചയൻമാൻ,
െെല�ബറി &
ഇൻഫർേമഷൻ
സയൻസ�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ� പരി�കരണം

-
മുൻകൂർ തുക

1053/
18-19/
6477

42/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

30,000

7.1.19 118

േഡാ. �പവീൺ എൻ.,
െചയർമാൻ,
എം.എ�.സി.
ഇല�േ�ടാണി�� &
എം.എ�.സി അെെ��
ഇല�േ�ടാണി��

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ� പരി�കരണം

–
മുൻകൂർ തുക

1054/
18-19/
6478

269/
20185/

എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

10.1.19 119
�ശീമതി ലി� ത�ം മാത�ു,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പി.ജി.സി.എ�.എ�. –
സിലബ� പരി�കരണം –
ഫാഷൻ െട�േനാളജി -

മുൻകൂർ തുക

1068/
18-19/
6487

311/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

31.12.18

30,000

10.1.19 120

േഡാ. ഷാജിലാ ബീവി
എ�.,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
സിലബ� പരി�കരണം -

ഇ�ാമി� ഹി�റി - മുൻകൂർ
തുക

1064/
18-19/
6500

304/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

30.12.18

30,000

10.1.19 121
ജയ ജയിം�,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -
എജ�ുേ�ഷൻ - ശി�പശാല-

മുൻകൂർ

1065/
18-19/
6501

15/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

3.1.19

30,000



10.1.19 123 േഡാ. �പിയ �പസ�ൻ വി.,
െചയർേപ�സൺ,
ബേയാസയൻസ�
എ��െപർ�് ക�ി�ി
പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -

ബേയാസൻസ� -
മുൻകൂർ

1068/
18-19/
6508

247/
2018/

എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

26.12.18

30,000

10.1.19 124
�ശീമതി ലീന സി.േശഖർ,
േബാ� കംപ�ൂ�ർ
ആ�ിേ�ഷൻ

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -

മുൻകൂർ

1069/
18-19/
6509

268/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

10.1.19 125

േഡാ. െബ�ി
കുര�ാേ�ാ�,
െചയർേപ�കസൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -
ഫിസി�ൽ എജ�ുേ�ഷൻ-

മുൻകൂർ

1070/
18-19/
6510

295/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

29.12.18

30,000

11.1.19 126

േഡാ. ഇ�ു സി. നായർ,
െചയർേപ�സൺ,
േബാ� (ബേയാെട�)
പി.ജി.

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -
ബേയാെട�േനാളജി –

മുൻകൂർ

1075/18-19/
6524

114/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

7.12.18

30,000

11.9.19 127

േഡാ. ആർ. സുനിൽകുമാർ,
െചയർമാൻ ,
േബാ� സുേവാളജി
(പി.ജി.)

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം -
ശി�പശാല- സുേവാളജി

1076/
18-19/
6525

214/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

20.12.18

30,000

11.1.19 128
�ശീ �ാലിൻ പി.എ�.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ
എ.സി.സി. 1

സിൻഡിേ��് െസ�നിെല
മീനിയൽ േജാലികൾ

െച���തിനായി നിേയാഗി�
താ�കാലിക ജീവന�ാർ�്
ദിവസ�ൂലിയിന�ിൽ 2018-19

വർഷ�ിൽ േവതനം
നൽകു�തിനായി അനുവദി�

മുൻകൂർ

1083/
18-19/

എ�.വി.
നം. 6551

6151/
എ3/4/
ഭവി/
14.8.18

12,500

11.1.19 129

േഡാ. എൻ. ഉഷാേദവി,
െചയർേപ�സൺ,
പി.ജി. സം�കൃതം
എ��േപർ�് ക�ി�ി

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം.-

എം.എ. സം�കൃതം
വിഷയ�ിൽ ശി�പശാല

1082/
18-19/
6550

166/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

14.12.18

30,000

11.1.19 130
േഡാ. ഹിത എൻ.,
െചയർമാൻ,
േബാ� �ാ�ി�ി��

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം.-
�ാ�ി�ി�� വിഷയ�ിൽ

ശി�പശാല

1087/18-19/
6567

176/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

15.12.18

30,000

14.1.19 131
േഡാ. േഡവി� സാ�
മാത�ു ,
േബാ� (േബാ�ണി)

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം.-

മുൻകൂർ

1080/18-19/
6548

215/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

20.12.18

30,000

14.1.19 132
േഡാ. അംബിക െക.,
േബാ� (ഫിസി��)

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം.-

മുൻകൂർ

1080/18-19/
6545

215/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

28.12.18

30,000

14.1.19 133
�ശീ ദിലീ�കുമാർ പി.ജി.,
േബാ� ജിേയാളജി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –
ശി�പശാല മുൻകൂർ

1080/18-19/
6549-എ

249/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

26.12.18

30,000

14.1.19 134
�ശീ േനാബൽ പി.എ�.
േബാ� ഫിേലാസഫി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –
ശി�പശാല മുൻകൂർ

1080/18-19/
6549-ബി

16/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.01.19

30,000

15.1.19 135 േഡാ. ഗീത ഡി.,
േബാ� െകമി��ടി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –

1092/18-19/
6580-6583

187/18/
എം.ജി.യു./

30,000



ശി�പശാല മുൻകൂർ അ�മിൻ/
15.12.18

15.1.19 136
േഡാ. േജ�ാതി
ബാലകൃ�ണൻ,
േബാ� ഹി�ി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –
ശി�പശാല മുൻകൂർ

1092/18-19/
6580-6583

267/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

15.1.19 137
േഡാ. �പദീ� പി.എ�.,
േബാ� ഹി�റി

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –
ശി�പശാല മുൻകൂർ

1092/18-19/
6580-6583

246/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

26.12.18

30,000

15.1.19 138
�ശീ ജയരാ� ടി,
േബാ� മാ�്

പിജിസി.എ�.എ� 2019 –
സിലബ� പരി�കരണം –
ശി�പശാല മുൻകൂർ

1092/18-19/
6580-6583

10/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

01.01.19

30,000

15.1.19 139
േഡാ. ന�കുമാർ െക.,
ഓണററി ഡയറ�ടർ,
ഐ.ഐ.യു. സി.എൻ.എൻ.

2018-19 എറുെെഡ�്
പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�ി

ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ.-ൽ
േഡാ. െവൻ��

സൺെന പെ�ടു�ി�്
�േകാളർ ഇൻ

എഡിസൻ� പരിപാടി
സംഘടി�ി�ു�തി� േകരള
സം�ാന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിൽ അനുവദി�്
െെകമാറിയ മുൻകൂർ തുക

1095/18-19/
6587

272/
പി&ഡി-1/

2019/
ഭവി/

15.10.19

1,49,225

16.1.19 140

േഡാ. ബി�മി
േഗാപാലകൃ�ണൻ,
വകു�് േമധാവി,
എ�.ഐ.എൽ.ടി.

ഐ.ഐ.എൽ.ടി. –
െെറ�് ടു എമർജൻസി

െമഡി�ൽ െകയർ ബിൽ-
ശി�പശാല- മുൻകൂർ തുക

1102/18-19/
6595

117/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

14.01.19

30,000

17.1.19 142

േഡാ. ലീന� എൽ. െക.,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
മൾ�ിമീഡിയ

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1111/18-19/
6630-6635

14/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.01.19

30,000

17.1.19 143

േഡാ. സാബു എം.െക.,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
കംപ�ൂ�ർ എൻജിനിയർ &
അെെ��

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1111/18-19/
6630-6635

46/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

30,000

17.1.19 144

�ശീമതി എ.ആർ. േദവി,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
മ�ൂസി�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1111/18-19/
6630-35

240/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

24.12.18

30,000

17.1.19 145

േഡാ. സേ�ാ� പി. ത�ി,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
എം.ബി.എ.

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1111/18-19/
6630-35

19/19/
03.01.19 30,000

17.1.19 146 ഫാ. േജാൺസൺ േജാസ�,
െചയർമാൻ,

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്

1111/18-19/
6630-35

118/
എം.ജി.യു./

30,000



എ��േപർ�് ക�ി�ി,
പി.ജി. െെസേ�ാളജി

ശി�പശാലകൾ
നട�ു�തി� അനുവദി�

മുൻകൂർ തുക

അ�മിൻ/
14.01.19

17.1.19 147

േഡാ. ബിെജാ� വി.എം,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
അക�ാകൾ�ർ പി.ജി.

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1111/18-19/
6630-35

122/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

31.12.18

30,000

19.1.19 149

അ��ൾ ല�ീ�,
േകാഴി�റ�്,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി ഇൻ
അറബി� പി.ജി.

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1117/18-19/
6708

48/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

30,000

19.1.19 150

േഡാ. ഇ.വി. രാമസ�ാമി,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി ,
എൻവേയാൺെമ�റൽ
സയൻസ�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1117/18-19/
6709

308/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

30.12.18

30,000

19.1.19 151

േഡാ. ആ�റണി
പാലാ��ൽ,
െചയർേപ�സൺ ഇൻ
േസാേഷ�ാളജി

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1117/18-19/
6710

44/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

30,000

19.1.19 152

�ശീമതി ശാലിനി ബിനു,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
ആ�ചൂറിയൽ സയൻ�
പി.ജി.

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1117/18-19/
6711

253/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

26.12.18

30,000

22.1.19 154

േഡാ. മ�ൂ� േമരി േജാർ�,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
മലയാളം

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

133/18-19/
6762-6765

150/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

16.01.19

30,000

22.1.19 155

േഡാ. അനീ� െക.ആർ.,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
േസാഷ�ൽ വർ�്

പി.ജി..സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

133/18-19/
6762-6765

270/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

22.1.19 156

�ശീ മാധവൻ ന�ൂതിരി
സി.പി., െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
േബാ� െപർേഫാമിം�
ആർ��

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1133/18-19/
6762-6765

302/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

30.12.18

30,000

22.1.19 157 േഡാ. റിജു െെപമാൻ,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്

1133/18-19/
6762-6765

266/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000



േബാ�
െപാളി�ി�ൽ സയൻസ�

ശി�പശാലകൾ
നട�ു�തി� അനുവദി�

മുൻകൂർ തുക

23.1.19 158

േഡാ. േറാബിന�് േജ��,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
ടൂറിസം

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1135/
6782-6785

47/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

04.01.19

30,000

23.1.19 159
േഡാ. അേശാ� എ.ആർ,
േബാ�, ഇം�ീ�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1135/
6782-6785

18/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.01.19

30,000

23.1.19 160

േഡാ. ബി�ു വി.ആർ.,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
െെസബർ േബസി�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1135/
6782-6785

149/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

16.01.19

30,000

23.1.19 161

േഡാ. എ�. േമാഹൻ,
െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
െെമേ�കാബേയാളജി

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019 – സിലബ�

പരി�കരണേ�ാടനുബ�ി�്
ശി�പശാലകൾ

നട�ു�തി� അനുവദി�
മുൻകൂർ തുക

1135/
6782-6785

17/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

03.01.19

30,000

24.1.19 162
�ശീ �ാലിൻ പി.എ�.,
െസ�ൻ ഓഫീ�,
എഡിബി 1

ഡി.ഡി.എ�.എ�. ഫയലുകൾ
സിൻഡിേ��്

ഹാളിൽ
�പദർശി�ി�ു�തിനാൽ
വയർെല� െ�പാജ�ടറും

ലാ� േടാ��ം
സ�ീകരി�ു�തി�െറ

െചലവിേല�ായി അനുവദി�
മുൻകൂർ

7141/18-19/
6797

221/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

21.12.18

80,000

24.1.19 164

േഡാ. ബി�ു വി.ആർ.,
അേസാസിേയ�്
െ�പാഫസർ ,
�കൂൾ ഓ� കംപ�ൂ�ർ
സയൻസ�

എം.ഒ.ഒ.സി. േകാ-
ഓർഡിേനഷൻ െസൽ, മൂ�
ക��� െഡവല�െമ��

എ� വിഷയ�ിൽ
ജനുവരി 7 മുതൽ 11 വെര

തീയതികളിലായി
സംഘടി�ി�ു� ഫാ�ൽ�ി

െഡവല�െമ��
േ�പാ�ഗാമി�െറ െചലവിേല�്

അനുവദി�ു�
താ�കാലിക മുൻകൂർ തുക

1145/18-19/
6806

157/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

12.12.18

2,89,500

28.1.19 165 �ശീ രാേജ� ഇ.
അസി��� െ�പാഫസർ,
�കൂൾ ഓ�
ബിേഹവിയറൽ
സയൻസ�

�കൂൾ ഓ� ബിേഹവിയറൽ
സയൻസസി�െറ

ആഭിമുഖ��ിൽ 2019
െഫ�ബുവരി 23,24

തീയതികളിലായി മി���
െമേ�� റിസർ�്
എ� വിഷയ�ിൽ

1152/18-19/
6817

167/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

17.10.19

50,000



സംഘടി�ി�ു�
െസമിനാറി�െറ

െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി�ു� തുക

28.1.19 166

�ശീ െസബാ��ൻ പി.
േജാസ�, െസ�ൻ
ഓഫീസർ,
എഡിഎ II െസ�ൻ

2018 ജനുവരി 29-� നട�ു�
ഡി�ാർ�്െമ�റിെല
അധ�ാപകരുെട

�ാന�യ�വുമായി
ബ�െ��

െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി�ു� താ�കാലിക

മുൻകൂർ തുക

1157/18-19/
6849

230/19/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

23.01.19

1,00,000

31.1.19 169

േഡാ. എം.െജ.സുനിൽ
കുമാർ,
െചയർമാൻ,
േബാ� ഇ�േണാമി��

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019- സിലബ� പരി�കരണം-

മുൻകൂർ തുക

1167/18-19/
6888-6991

271/2018/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

31.1.19 170

േഡാ. രഘു േമാഹൻ
െക.ആർ., െചയർമാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
േലാ

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019- സിലബ� പരി�കരണം-

മുൻകൂർ തുക

1167/18-19/
6889

161/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

27.12.18

30,000

30.1.19 171

േഡാ. ടി. ച��ൻ,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
തമി�

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019- സിലബ� പരി�കരണം-

മുൻകൂർ തുക

1167/18-19/
6990

209/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

22.01.19

30,000

30.1.19 172

േഡാ. വ� എ.െക.,
െചയർേപ�സൺ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി,
ബേയാെകമി��ടി

പി.ജി.സി.എ�.എ�.
2019- സിലബ� പരി�കരണം-

മുൻകൂർ തുക

1167/18-19/
6991

250/18/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

26.12.18

30,000

5.2.19 174
�ശീ �ാലിൻ പി.എ�.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,
എ.ഡി.വി.

സിൻഡിേ��്
െസ�നിൽ മീനിയൽ

േജാലികൾ
െച���തിനായി
നിേയാഗി�ു�
േജാലി�ാർ�്

ദിവസ�ൂലിയിന�ിൽ
െവതനം നൽകു�തിനായി

മുൻകൂർ തുക

1193/18-19/
7309

6151/
എ3/4/
2018/
ഭവി/

14.08.18

12,500

13.2.19 176

െ�പാഫ. േഡാ. എം.എ�്.
ഉല�ാ�,
വകു�് േമധാവി, �കൂൾ
ഓ� ഗാ�ിയൻ േതാ�് &
െഡവല�െമ�� �ഡീ�

2019 െഫ�ബുവരി 27, 28-
�കൂൾ ഓ� ഗാ�ിയൻ
േതാ�് & ഡവല�െമ��
�ഡീസിൽ വ�� നട�ു�

േകരള ��ഡ���
േകാൺഫറൻ� ദ�ിദിന

െെവ�ാനിക സേ�ളനം

1230/18-19/
7716

197/19/
അ�മിൻ/

21.01.19
1,00,000

16.2.19 181
�ശീ ഉ�ികൃ�ണൻ ഇ.െക.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,
എഡിഎ IV െസ�ൻ

സർ�കലാശാലയിെല
െസക�ൂരി�ി വിഭാഗ�ിൽ
സുര�ാ ജീവന�ാെര
നിയമി�ു�തി�െറ
ഭാഗമായുളള ശാരീരിക

േയാഗ�ത പരീ�
നട�ു�തുമായി ബ�െ��

െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി�ു� താ�കാലിക

മുൻകൂർ തുക

1252/18-19/
7942

552/രജി.
െസ�ൻ/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

14.02.19

10,000



20.2.19 183 േഡാ. ന�കുമാർ,
അേസാസിേയ�്
െ�പാഫസർ
& ഓണററി ഡയറ�ടർ,
�കൂൾ ഓ� അെെ��
ഫിസി��

2019 െഫ�ബുവരി 23 �
ന�ൂെഡൽഹിയിൽ നട�ു�

െക.ആർ.ഡി.ഇ.സി.
സേ�ളന�ിൽ fabrication of bio-
nano composites packing materials from
agricultural waste fibres & Polytechnic

എ�
വിഷയ�ിൽ റിസർ�്

േ�പാജ�ടി�െറ സാേ�തിക
അവതരണം നട�ു�തിനായി

യാ�ത�ൂലിയിന�ിൽ
അനുവദി� താ�കാലിക

മുൻകൂർ വാ�പ

1274/18-19/
8077

673/രജി.
െസ�ൻ/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

20.02.19

15,000

22.2.19 184
�ശീ ര�ജു ആർ. േമേനാൻ,
എ��േപർ�് ക�ി�ി ,
െെഫൻ ആർ��

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം-
ശി�പശാല -മുൻകൂർ തുക

1280/18-19/
8121-8192

676/രജി.
െസ�ൻ/

2019/എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

21.02.19

30,000

22.2.19 185

െ�പാഫ. മാടവന
ബാലകൃ�ണപിളള,
എ��േപർ�് ക�ി�ി-
േജർണലിസം &
കമ�ൂണിേ�ഷൻ

പി.ജി.സി.എ�.എ�. 2019-
സിലബ� പരി�കരണം-
ശി�പശാല - മുൻകൂർ തുക

1280/18-19/
8121-8122

510/
രജി.െസ�ൻ/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

12.02.19

30,000

26.2.19 187

േഡാ. എം. എ�്. ഇല�ാ�,
വകു�് േമധാവി, �കൂൾ
ഓ� ഗാ�ിയൻ േതാ�് &
െഡവല�െമ�� �ഡീ�

കിലയുെട േനതൃത��ിലുളള
േകരള �ഡീ�

േകാൺഫറൻ� 2019
െഫ�ബുവരി 27,28 –
െചലവുകൾ�ായി
അനുവദി� തുക

1306/18-19/
8283

717/എ�.ഒ.
െസ�ൻ/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

23.02.19

50,000

26.2.19 188
�ശീ ഉ�ികൃ�ണൻ സി.െക.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ,
എഡിഎ IV

സർ�കലാശാലയിൽ
താ�കാലിക

സുര�ാഭട�ാരുെട
നിയമനവുമായി ബ�െ��
െചലവുകൾ�് അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ തുക

1311/18-19/
8315

769/
4043/
2019/

എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

25.02.19

10,000

8.3.19 192

േഡാ.
ന�കുമാർകളരി�ൽ,
ഓണററി ഡയറ�ടർ &
അേസാസിേയ�്
െ�പാഫസർ,
എ�.പി.എ.പി.

ഐ.ഐ..യു.സി.എൻ.എൻ.
�െറ ആഭിമുഖ��ിൽ

2019 മാർ�് 6 മുതൽ 8 വെര
................... േപാളിെമർ

സി�ം എ� വിഷയ�ിൽ
�തിദിന അ�ർേ�ശീയ

െസമിനാർ
സംഘടി�ി�ു�തി�െറ

െചലവിേല�ായി അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ

1384/18-19/
8864

718/
എഡിഎ-7/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

23.02.19

2,00,000

13.3.19 194

േഡാ. ഇ. സുെെലമാൻ,
െ�പാഫസർ & വകു�്
േമധാവി,
എ�.എം.ബി.എ�.

�കൂൾ ഓ� ബിസിന� &
മാേന�െമ�� �ഡീസിെല 2017-

18 ബാ�ിെല എം.ബി.എ.
വിദ�ാർ�ികൾ�്

േ��െമ�� & �ടയിനിം�
പരിപാടി നട�ു�തി�െറ

മുൻകൂർ തുക

381/18-19/
8904

944/
എഡിഎ-IX/3/

2019/
05.03.19

1,30,000

14.3.19 197 േഡാ. രാേജ� വി. ,
അസി��� എൻജിനിയർ,

�കൂൾ ഓ� മാേന�െമ�� &
ബിസിന� �ഡീ� �കൂൾ
ഓ� കംപ�ൂ�ർ സയൻസ�-

1395/18-19/
8181

922/
എഡിഎ-3/

2019/

61,181



യൂണിേവ�സി�ി
എൻജിനിയറി� യൂണി�്

ഡി�ാർ�്െമ�� െക�ിട�ൾ�്
ഫയർ & േസ��ി സർ�ിഫി��്

ലഭി�ു�തിനായി
പരിേശാധന ഫീ� -

താ�കാലിക
മുൻകൂർ തുക

എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

08.03.19

14.3.19 198
േഡാ. എം.വി.ബിജുേമാൻ,
അസി��� െ�പാഫസർ,
എ�.എെ◌.ആർ.പി.

�കൂൾ ഓ� ഇ�റർ
നാഷണൽ റിേലഷൻ� &
െപാളി�ി�സി�െറയും
ഇ��ൻ കൗൺസിൽ ഓ�
േസാഷ�ൽ സയൻസ� &
റിസർ�ിൽ ഹി�റീ�
ഓ� െജൻഡർ �ടാൻ�

ഡിസി�ിനറി അേ�പാ��
എ� വിഷയ�ിൽ ദ�ിദിന
െസമിനാർ നട�ു�തിനായി
അനുവദി� മുൻകൂർ തുക

1402/18-19/
8207

1017/
എഡിഎ-9/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

14.03.19

2,42,500

23.3.19 201
�ശീ അനിൽ കുമാർ എം.,
െസ�ൻ ഓഫീസർ

ഇ.എൻ. I െസ�നിെല
ജീവന�ാർ�് സുഗമമായി
േജാലി െച���തി� ഉയരം
�കമീകരി�ാവു� 35 കൗ�ർ
കേസരകൾ വാ�ു�തി�െറ
െചലവിേല�ായി അനുവദി�
താ�കാലിക മുൻകൂർ വാ�പ

1469/18-19/
9571

286/2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

31.01.19

96,250

30.3.19 204

േഡാ. ഇ. െക.
രാധാകൃ�ണൻ, േ�പാജ��
േകാ-ഓർഡിേന�ർ,
േകരള േ��് ആന�ൽ
�ാൻ ഫ�് 2018-19

2018-19 വാർഷിക
പ�തിയുെട ഭാഗമായി

വിേദശ�ുനി�്
ഉപകരണ�ൾ വാ�ു�തി�

പ�തി
േകാ-ഓർഡിേന�ർ�്

അനുവദി� മുൻകൂർ തുക

1527/18-19/
10082

1304/
പി&ഡി1/

2019/
എം.ജി.യു./
അ�മിൻ/

30.03.19

39,13,200

ആെക 97,16,961

േജായി�� ഡയറ�ടർ
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ഓഡി�്

അ�ബ�ം - 2
�ിര നിേ�പ�ൾ (ഖ�ിക 4-5 കാ�ക)

(i) സർ�കലാശാല ഫ�് – �ിര നിേ�പ�ൾ
�ിര

നിേ�പ
രസീ�
ന�ർ

നിേ�പ
തുക
₹

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകു�

തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ

തുക ₹

67297163037 17,4,00,848 10.09.2014 09.10.2024 39,91,61,597

ആെക 17,64,00,848 39,91,61,597

    കാലാവധി �ർ�ി യായ �ിര നിേ�പ�ൾ ���ി നിേ�പി�� ഘ��ളിൽ നിേ�പ�കേയാെടാ�ം   അവ�െട നിേ�പ

തിയതി ആ�പാതികമായി മാ�ി േരഖ��േ��താണ്. 

(ii) �ഗൂ�് ഇൻഷുറൻ� �കീം (ജി.ഐ.എ�)



�കമ
നം.

�ിര
നിേ�പ
രസീ�
ന�ർ

നിേ�പ
തുക ₹

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകു�

തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ

തുക ₹

1 67122418514 40,12,379 04.08.2015 04.08.2020 59,62,184

2 67147624152 39,71,557 07.03.2016 07.03.2021 56,88,304

3 67337737909 77,97,854 28.09.2015 28.09.2020 1,13,06,483

4 67337738028 77,97,854 28.09.2015 28.09.2020 1,13,06,483

5 67226490604 1,72,04,668 26.05.2013 26.05.2023 2,34,59,241

ആെക 4,07,84,312 5,77,22,695

(iii) ഫാമിലി െബനിഫി�് �കീം*

�ിര
നിേ�പ
രസീ�
നം.

നിേ�പ
തുക
₹

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകു�

തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ

തുക ₹

67136640778 21,79,669 09.12.2015 09.12.2020 31,21,854

ആെക 21,79,669 31,21,854

(iv) െപൻഷൻ

�ിര
നിേ�പ
രസീ�
ന�ർ

നിേ�പ
തുക
₹

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകു�

തീയതി

കാലാവധി
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ

തുക ₹

37614705988 7,85,96,537 23.01.2018 23.01.2023 10,20,15,005

ആെക 7,85,96,537 10,20,15,005

േജായി�� ഡയറ�ടർ

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല ഓഡി�്



അ�ബ�ം - 3
െചയ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 3-29 കാ�ക)

AcAIII/1/Chairs/2020 08.09.2020

Sl.
No.

NAME OF
CHAIR

INSTITUTIED IN/
WORKING IN

OBJECTIVES

1
K. R. Narayanan

Chair
School of Social

Sciences
To initiate studies and research on

Social Justice and Human Rights

2
Dr. Paulose Mar

Gregorious
Chair

Schoo of
Gandhian Thought
and Development

Studies

To regularise and study outstanding
contribution of

Dr. Paulose Mar Gregorious in the
intellectual and International fields

3
C. H.

Muhammed
Koya Chair

MGU
Campus(Ettukettu)

To organic studies and research on
topics relevant to contemporary

society

4
Sree Narayana

Gure Chair

School of
Behavioural

Science

To study and propagate
Sri Narayana Gure ideals and

teachings relevant to contemporary
society and the influence of Guru on

world Scenario

5
G. Sankara Pillai

Chair
School of Letters

To initiate studies and research on the
literary contributions of G. Sankara

Pillai

6
Kuriakose Elias
Chavara Chair

School of
Pedagogical

Science

To study and research on the
contribution of Fr. Kurakose Elias

Chavara to the society as awhole and
to proliferate education

7
Vivekananda

Chair

Department of
Printing &
Publishing

To organise cultural studies and to
study and prapagate various aspects

of Swami Vivekananda’s life and
mission

8
Kannassa

Kavikal Chair
School of Letters

To study on Kannassa Krithikal and its
invalujable contributions to Malayalam

Literature. To organise the programme
on the Kannassar and social

dissemination of academic knowledge
about them

9
Nelson Mandela

Chair

School of
International
Relations &

Politics

Nelson Mandela Chair for Afro Asian
Studies from the perspective of

International relation. To place4 the
contributions of Nelson Mandela in the

wider perspective of
Asia and Africa



10 K.P.S. Menon
Chair

School of
International
Relations &

Politics

To initiate studies and 43search
projects relevant to IR/ Diplomatics

studies/
Foreign policy

11 Ayyankali Chair
School of Social

Science
To consolidate and publich Ayyankali

thought

12
Pala Narayanan

Nair Chair
School of Letters

To study on the contribution of Pala
Narayanan Nair on Malayalam Poetry

13
Vaikom

Muhammad
Basheer Chair

School of Letters
To study the contributions of Vaikom

Muhammed Basheer to Malayalam
Literature

14
R.

Narendraprasad
School of Letters

To conduct studies and research on
the Literary contribution of

R. Narendra Prasad

15
Rajeev Gandhi
Chair for Public
Policy Studies

Schoo of
InterNational
Relation and

Politics

To conduct studies and research on
the Public Policy Studies and
International understanding

16 Konkini Chair School of
To study and research on the

contributions of Kongini Language &
Literature

17
Dr. B. R.

Ambedkar Chair
School of Indian
Legal Thought

To study on the contribution of Dr. B.
R. Ambedkar on the constitution of

India

18
I.C. Chacko

Chair
School of Letters

To study on the life and dcontribution
of I. C. Chacko

a multi faced genius

19
Lakshminath

Bez Baroa Chair
Institute as per
UGC proposal

For doing research on the life
teachings and philosophy of

Lakshminath Bez Baroa

20
Shri Auronbindo

Chair
Institute as per
UGC proposal

For doing research on the life
teachings and Philosophy of

Sri. Aurobindo, Nationalist, Philosopher
and Poet

21 Gandhi Chair

Schoo of
Gandhiyan

Thought and
Development

Studies

JOINT DIRECTOR
M.G. UNIVERSITY



അ�ബ�ം - 4
എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക 3-29 കാ�ക)

ENDOWMENTS

Sl.
No.

Name &
Details of

Endowments

FD Receipt
No.

Date of
Deposit

Amount
of

Deposit
(₹)

Date of
Maturity

Amount
of

Maturity
(₹)

Remarks

1

Rajagiri
College

(Dr. Moses
Trophy)

Endowment

67071485701 04.11.2008 10,000 04.11.2028 10,000 TDR

2
VKR Menon
Memorial

Endowment
67071484854 05.11.2008 5,960 05.11.2028 5,960 TDR

3

Smt.
Annamma
Kunchakko
Memorial

Endowment

57004112652 24.11.2009 15,000 24.11.2019 15,000 TDR

4

Prof. P.C.
Menon

Memorial
Endowment

67112107995 19.05.2015 33,152 19.05.2020 50,484

5
P. Sekharan

Nair
Endowment

67043462141 22.08.2017 34,947 22.08.2022 47,652

6
NSS

Endowment
57004112448 24.11.2012 50,000 24.11.2022 50,000

7
Dr. A. R.
Devasia

Endowment
67028732583 17.01.2017 20,093 10.01.2027 38,288

8 Institute of
Chartered

Accountants
of India

67350462561 01.10.2016 1,43,469 10.01.2020 1,63,296



(ICAI)
Endowment

9

Sri.
Mavelikkara

R.
Prabhakara

Varma
Endowment

67350461679 01.10.2013 62,729 10.01.2020 71,398

TDR = The interest amount is transferred to main account every month

JOINT DIRECTOR
M.G. UNIVERSITY


