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ന�ർ െകഎസ്എ/െക�ി�3/20/2021 േകരള സം�ാന
ഓഡി�് വ��്

എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം

email : techuty.ksad@kerala.gov.in
തീയതി : 26 .11.2021 

േജായി�് ഡയറ�ർ
എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്

രജി�ാർ
എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല
തി�വന��രം

സർ,

വിഷയം:-എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല - 2017-18 സാ��ിക
വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അയ��ത് – സംബ�ി�്.

1994 െല  േകരള  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ആ�്  13-ാംവ��  �കാര�ം  2015-െല  എപിെജ  അബ്�ൾ  കലാം

സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  ആ�്  53-ാം  വ��്  �കാര�ം  23.04.2016-െല  സ.ഉ.(സാധാ)  3780/16/ധന

ഉ�രവ്  �കാര�ം  �റെ��വി��  എപിെജ  അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2017-18

സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

എപിെജ  അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2017-18  സാ��ിക  വർഷെ�  വിവിധ

ഇന�ളി�� ഫീ�ക�െട വരവ്,  ഒ��്,  െചലവ് േരഖകൾ,  കാഷ് ��്,  പി.ഡി രജി�ർ,  ബാ�് േ��്െമ�കൾ

എ�ിവ  പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ി.  സർ�കലാശാല  അധി�ത�െട  സവിേശഷ��  ആവശ���

പരാമർശ�ൾ മാ�മാണ് അ�ബ�ഖ�ികകളിൽ േചർ�ി��ത്. ഓഡി�് നിർേ�ശ�ൾ/ പരാമർശ�ൾ��

�ടർനടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരിേ���ം  ആയത്  സംബ�ി�  വിവര�ൾ

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission  എ�  െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  �ാപന�ിന്  അ�വദി�ി��  user

name- password ഉപേയാഗി�് േലാഗ് ഇൻ െച�് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ അറിയിേ���മാണ്.

    ഈ  റിേ�ാർ�ിൽ  ��ി�ാ�ിയ  അപാക�ൾ/�മേ��കൾ  പരിഹരി�്  ആയ�  സംബ�ി�  മ�പടി  ഈ

റിേ�ാർ� ൈക��ി ര�മാസ�ിനകം ഈ ഓഫീസിേല�് അയ�തേര�താണ്. (1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്

ഓഡി�് ച��ളിെല 23(1)-ാം ന�ർ ച�ം കാ�ക.)

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�്

1. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3. കാര�ാലയ പകർ�്
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ന�ർ െകഎസ്എ/െക�ി�3/20/2021                                                                                             തീയതി:26.11.2021

എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ�
വരവ് െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 18, 2015-
െല എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർവകലാശാല ആ�ിെല 53-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത് )

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ. വി�ം സിംഗ് സി.,
േജായി�് ഡയറ�ർ,

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്

എപിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്

ഓഡി�് നിർ�ഹി� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീ.ധീരജ് െജ. ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീമതി. ബി� ഒ. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീ. അേശാക് എസ്.എസ്. ഓഡി�ർ (സീനിയർ േ�ഡ് )

�ീ. കിരൺ എം. ഓഡി�ർ (സീനിയർ േ�ഡ് )

�ീ. അനീഷ് ആൻ െസബാ��ൻ ഓഡി�ർ

ഓഡി�് നിർ�ഹി� കാലയളവ്01.06.2021 �തൽ 30.09.2021 വെര

ഓഫീസ് നിർ�ഹണാധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസിലർ
േഡാ. ��റിയ പി.ഐസക്

േഡാ. െജ. ലത

01.04.2017 �തൽ 31.12.2017 വെര

01.01.2018 �തൽ 31.03.2018 വെര

േ�ാ ൈവസ് ചാൻസിലർ േഡാ. അ�ൾ റ�ാൻ 01.04.2017 �തൽ 31.03.2018 വെര
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രജി�ാർ േഡാ. ജി.പി. പ��മാർ 01.04.2017 �തൽ 31.03.2018 വെര

ഡയറ�ർ (ൈഫനാൻസ് )    (ൈഫനാൻസ്
ഓഫീസർ – ഇൻ – ചാർജ് )

�ീ. �പൻ എൽ 01.04.17 �തൽ 30.08.2017 വെര

ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ. ഉദയൻ സി.സി. 06.03.2018 �തൽ 31.03.2018 വെര

ആ�ഖം

    േകരള�ിെല  സാേ�തിക  വിദ�ാഭ�ാസ  നിലവാരം  ഉയർ��തി�ം  ഈ  രംഗെ�  ഒ��ട�ീഴിലാ��തി�ം
ഐക��പ��ാ��തി�ം  േവ�ി  05.05.2014-െല  8558/leg.G2/2014/Law  ന�ർ  ഓർഡിനൻസ്  �കാരം  �ാപിതമായ
സാേ�തിക  സർ�കലാശാല  01-09-2014-�തൽ  �വർ�നം  ആരംഭി�.  2015-െല  17-ാം  ആ�ായി  2015 ഓഡ�്  31-ാം  തീയതി
എപിെജഅ�ൾ  കലാം  സാേ�തിക  സർ�കലാശാല  നിയമം  �ാബല��ിൽ  വ�.  അഫിലിേയഷ�ം,  േബാധന�ം,
ഗേവഷണ�ം സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന േമഖലകളാണ്.

        സർ�ാർ ഉ�രവ് (സാധാ) നം. 3780/16/ധന തീയതി 23-04-2016 �കാരം എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല�െട ഓഡി�് േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന �മതലെ���ി. ഇതിന��തമായി േകരള സർ�കലാശാല
ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� േജായി�് ഡയറ�ർ, 2014-15 �തൽ 2016-17 വെര�� സാ��ിക വർഷ�ളിെല ഓഡി�് നട�ക�ം
ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ �റെ��വി�ക�ം െച�ി��്.

        സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)നം: 22/2021/ധന തീയതി.11-02-2021 �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ കൺകറ�് ഓഡി�് വിഭാഗം
അ�വദി�ക�ം  01-03-2021-  �തൽ  എ.പി.െജ  അ�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  ഓഡി�്  ഓഫീസ്  എ�
േപരിൽ �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം െച�.

            2017-18 സാ��ിക  വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  18 ഓഡി�്  എൻക�യറിക�ം  10 ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�ക�ം
നൽ�ക�ം  9  ഓഡി�്  എൻക�യറി�ം  7  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�ം  മ�പടി  ലഭി�ി���്.  ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�ായി
ലഭ�മാ�ിയ  േരഖക�െട�ം  മ�പടി�െട�ം  പരിേശാധന�്  േശഷം  �ധാനെ��  പരാമർശ�ളാണ്  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��ത്.  ഡിജി�ൽ  ഫയലിംഗ്  സി�ം  പി�ട��  സർവകലാശാലയിൽ  ഡിഡിഎഫ്എസിൽ  ത�ാർ  െച�
ഫയ�കളിൻേമൽ ഓഡി�ിന് permission �ർ�മായി ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ�ത് കാരണം �ഗമമായ പരിേശാധന സാധ�മ�ാെത
വ���്.
www.aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission എ�  െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  സർവകലാശാല�്  ലഭ�മാ�ിയി��  User name,
Password എ�ിവയി�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �വെട േചർ�� �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��.

�മ നം.        ഭാഗം                                                    വിഷയം 

1 ഭാഗം1 െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം2 വരവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ                        

3 ഭാഗം3 െചലവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ                    

4 ഭാഗം4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം
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�മ നം വിഷയം ഖ�ിക േപജ്നം

1 െപാ� അവേലാകനം 1-1 11

2
സർ�കലാശാല�െട ആ�ാന മ�ിര നിർ�ാണം – �ടർ �വർ�ന�ൾ
ഊർ�ിതെ���ണം

1-2 11

3    
സർ�കലാശാല�െട അധികാര �ാന�ൾ യഥാസമയം േയാഗം േചേര�ത്
അനിവാര�ം

1-3 12

4 ബജ�് 1-4 12

5
ബജ�് �പീകരണ�ിൽ സർ�കലാശാല നിയമ�കാര�� നടപടി �മ�ൾ
പാലി�ി�ി�

1-4-1 13

6 ബജ�് �പീകരണം – കണ�കൾ യാഥാർ�� േബാധം ഉൾെ�ാ��ി� 1-4-2 13
7 അ�ൗ�് െഹഡ് നിർ�യി�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 1-4-3 14
8 ഫിനാൻസ് മാന�ൽ �പീകരണം – �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�ി� 1-5 14
9 അ�ൗ�ിംഗ് ച���െട അഭാവ�ിൽ അ�ൗ�ിംഗിൽ േപാരാ�കൾ നിലനിൽ��. 1-6 15
10 വാർഷിക കണ�ിെനാ�ം നിയമപരമായ പ�ികകൾ സമർ�ി�ണം 1-6-1 15
11 നിയമപരമായ രജി��കൾ ��ി��തിൽ വീ� 1-6-2 15
12 വാർഷിക കണ�ിൽ Receivables ഉൾെ����തിെല അപാക�ൾ 1-6-3 15
13 വാർഷിക കണ�ിൽ expenditure കണ�ാ��തിെല അപാക�ൾ 1-6-3-1 16
14 ഒ�ിലധികം ക�ാഷ്��കൾ ഉപേയാഗി��തിന് ആധികാരികതയി� 1-6-4 16

15
�ഷറി അ�ൗ�ിൽ നി�് �ാൻ�ർ െച� �ക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ യഥാസമയം
െ�ഡി�് െച�െ��ി�-നീ�ിയിരി�ിൽ വ�ത�ാസം

1-6-5 17

16 �ഷറി അ�ൗ�് പരിപാലന�ിൽ അപാകം 1-6-6 17
17 ബാ�് അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക വാർഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി� 1-6-7 18
18 വൗ�ർ പരിപാലന�ിൽ അപാകം 1-6-8 18
19 അഫിലിേയഷൻ ഫീ-ലഭി� �ക�െട കണ�ിൽ െപാ��േ�ട് 2-1 19
20 ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക 29716400 �പ 2-2 19
21 ഡിമാ�്-കള�ൻ-ബാലൻസ് േ��്െമ�് ത�ാറാ��ി� 2-3 20
22 2017-18 വർഷം ലഭി� �ാ�ക�െട വിവര�ം വിനിേയാഗ�ം 2-4 21
23 ഗവൺെമ�് �ാ�് ലഭി�തിെന�ാൾ �ടിയ �ക റിേ�ൺ െച� 2-5 21
24 �ിര നിേ�പ�ൾ 2-6 21
25 �ിര നിേ�പ രജി�ർ പരിപാലി�ി�ി� 2-6-1 22
26 എഫ്ഡി റസീപ്�ിെ� പകർ�് ��ി�ി�ി� 2-6-2 22

27
�ിര നിേ�പ��മായി ബ�െ�� ഡിഡിഎഫ് എസ് ഫയൽ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാ�ിയി�

2-6-3 22

28                
�ിര നിേ�പം സംബ�ി�് ബാ�് ലഭ�മാ�ിയ േ��്െമ�് �കാര�� �ക�ം
വാർഷിക കണ�ിെല �ക�ം വ�ത�ാസെ��് കാ��.

2-6-4 22

29 എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് – വരിസംഖ� ഈടാ�ിയതിൽ അപാകതകൾ 3-1 23
30 CERD (െസ�ർ േഫാർ എ�ിനീയറിംഗ് റിസർ�് ആ�് ഡവലപ്െമ�്) 3-2 24
31 CERD െ� വ�മാനം 3-2-1 25
32 CERD െ� �ാ�് വിനിേയാഗം-െചലവഴി�ത് ലഭ�മായതിെ� 78 % മാ�ം 3-2-2 25

33
സാ�ൈല�് െസ�ർ േകാ-ഓർഡിേന��െട �മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം
നിർ�ചി�ി�ി�

3-2-3 26

34 ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ-�വർ�നം നിരാശാജനകം 3-2-4 26
35 ഇെ�ാേവഷൻ െസ��കളിൽ ബാ�് ബാലൻസ് നി�ിയമായി കിട�� 3-2-5 26
36 �മെ���ാ� �ൻ��കൾ 3-2-6 27

ഉ�ട�ം
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37 CERD 3-2 25
38 ക���ർ പർേ�സ്-വ��മായ കരാർ ഉ�ാ�ിയി� 3-3 27
39 ഓഡി�് ചാർ�് 4-1 27
40 സാ��ികനില 4-2 28
41 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം 4-3 28
42 തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ 4-4 29
43 അ�ബ�ം അ�ബ�ം-1 29

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ� അവേലാകനം
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        2017-18  വർഷം  153  എ�ിനീയറി�്  േകാേള�കളാണ്  സർ�കലാശാലയിൽ  അഫിലിേയ�്  െചയതി��ത്.
സർ�കലാശാല�് UGC- �െട 2(f) �ാ�സ് ലഭി�ി��്. േബാർഡ് ഓഫ് ഗേവേണ�്, സിൻഡി��്, അ�ാദമി�് ക��ി, റിസർ�്
കൗൺസിൽ �ട�ിയ അധികാര �ാന�ളിലാണ് സർ�കലാശാല�െട ഭരണ നിയ�ണം നി�ി�മായിരി��ത്.

സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ൾ താെഴ പറ�� അ�് വിഭാഗ��െട ഏേകാപന�ി�െട �ഗമമായി നട��.

1. അ�ിനിേ�ഷൻ

2. അ�ാദമി�്

3. റിസർ�്

4. എ�ാമിേനഷൻ

5. ഫിനാൻസ്.

            സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെ� കൺകറ�് ഓഡി�് വിഭാഗം �വർ�നം ആരംഭി�ത് �തൽ സർ�കലാശാലാധി�തരിൽ
നി�ം  ജീവന�ാരിൽ  നി�ം  ആവശ�മായ  പി�ണ�ം  സഹകരണ�ം  ലഭി���്.  ഇത്  ധനകാര�  മാേനജ്െമ�്
സി��ിെ��ം, ഓഡി�ിെ��ം �വർ�ന�ൾ മിക��താ��തിന് സഹായകരമാ���്.

ഓഡി�് വർഷം 2170 ല�ം �പ സർ�ാർ �ാ�ിന�ിൽ ലഭി�. ഇതിൽ 220 ല�ം �പ CERD- ന് േവ�ി അ�വദി�താണ്.
േമൽ �ാ�് �കയിൽ 291.17 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�ാെത കൺേസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിേല�് തിരി�ട�തായി അ�ൗ�്സിൽ
േരഖെ���ിയി��്.  �ാ�ിെ�  ഫയ�കൾ,  േ��്െമ�്,  രജി�ർ  എ�ിവ  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ  �ാ�്  �ക�െട
യഥാർ� െചല�ം നീ�ിയിരി�ം ഓഡി�ിൽ േബാ��െ��ി�ി�.(ഖ 2-6)

        ഓൺൈലൻ  േപാർ�ൽ  വഴി  സർ�കലാശാല  സ�ീകരി��  ഫീസ്,  എ�ാം  ഫീസ്  �ട�ിയവ�െട  പരിേശാധന�ം
റി�ൺസിലിേയഷ�ം സമയബ�ിതമായി നട��ി�. (ഖ : 2-1 )

അവശ�ം േവ� രജി��കൾ സർ�കലാശാലയിൽ ��ി��തിൽ അടിയ�ിര �� ആവശ�മാണ്.(ഖ : 1-4-2)

1-2   സർ�കലാശാല�െട ആ�ാനമ�ിര നിർ�ാണം-�ടർ �വർ�ന�ൾ ഊർജിതെ���ണം
            2017-18  സാ��ിക  വർഷെ�  ബജ�്  �കാരം  പ�തി  �കയിൽ  ആ�ാന  മ�ിര  നിർ�ാണ�ിനായി
ഉൾെ���ിയി��  Rs.1033/-  ല�ം  �പ�്  04.07.2017  -െല  സ.ഉ  (സാധാ.)നം.1265/2017/ഉ.വി.വ  �കാരം  ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി��.  ക�ാ�സ്  നിർ�ാണ�ി��  �ല�ിെ�  സാ�ഹിക  ആഘാത  പഠന�ം  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  ��ിയ�ം
�ർ�ിയാ�ിയതായി  27.08.2021-ൽ  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.2  തീയതി-16.08.2021)  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി��്.  ഭരണാ�മതി  ലഭി�്  നാല്  വർഷം  പി�ി�േ�ാ�ം  �ലം  ഏെ���ൽ  �ർ�ീകരി�കേയാ
നിർ�ാണ�വർ�ന�ൾ �ട��തിേനാ േവ� നടപടികൾ ഉ�ാ��ി� എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��. �തിയ ക�ാ�സിന്
േവ�ി�� �വർ�ന�ൾ ഊർജിതെ����തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-3   സർ�കലാശാല�െട അധികാര �ാന��െട �വർ�നം- ആ�ിെല വ�വ�കൾ പാലി��ി�
                എ.പി.െജ  അ�ൾ  കലാം  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  െസ�ൻ  22  �കാരം
സർ�കലാശാല�െട  അധികാര  �ാന�ളായി  നിർ�യി�ി��ത്  1.േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവർേണ�്  2.  നിർ�ാഹക
സമിതി  3.  അ�ാദമിക്  സമിതി  4.  ഗേവഷണ  കൗൺസിൽ  എ�ിവയാണ്.  17.08.2021-ന്  നൽകിയ  ഓഡി�്
റിക�ിസിഷൻ  നം.4  ന്  മ�പടിയായി  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയ  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗവർേണ�്,  നിർ�ാഹക  സമിതി,
അ�ാദമിക്  സമിതി  എ�ിവ�െട  മിനിട്സ്  പരിേശാധി�തിൽ  സർ�കലാശാല  നിയമ�ിൽ  അ�ശാസി��
�കാര��  കാലയള�കളിൽ  സർ�കലാശാല�െട  അധികാര  �ാന�ൾ  േയാഗം  േച��തായി  കാ��ി�.
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

അധികാര
�ാനം

നിയമ  �കാരം
േയാഗം  �േട�
കാലയളവ്

നിയമ
�കാരം

സമിതിയിെല
അംഗ��െട
എ�ം

അ�വദനിയമായ
ക�ാറം

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

2017-18
വർഷം
േയാഗം
േചർ�
തവണ/
തീയതി

1 േബാർഡ് �റ�ത്  4 43 ��ിെലാ�് 21 1 തവണ

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...

7 of 22 2/9/2022, 12:53 PM



ഓഫ്
ഗവർേണ�്
(വ��് 23)

മാസ�ിെലാരി�ൽ
(വർഷ�ിൽ
�റ�ത് 3 തവണ)

15.07.2017

2
നിർ�ാഹക
സമിതി
(വ��് 27)

�റ�ത്  2
മാസ�ിെലാരി�ൽ
(വർഷ�ിൽ
�റ�ത് 6 തവണ)

15 5
9
11
10

3 തവണ

11.05.2017,
30.06.2017,
30.08.2017

3
അ�ാദമിക
സമിതി
(വ��് 31)

�റ�ത്  2
മാസ�ിെലാരി�ൽ
(വർഷ�ിൽ
�റ�ത് 6 തവണ)

16     ��ിെലാ�് 16
16
16

3 തവണ
04.03.2017

29.04.2017

24.06.2017

സ�ത�  സർ�കലാശാലയായി  2014-ൽ  മാ�ം  �വർ�നം  ആരംഭി�  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല�െട
�ഗമ�ം  കാര��മ�മായ  �വർ�ന�ിന്  സർ�കലാശാല�െട  അധികാര  �ാന�ൾ  യഥാസമയം  േയാഗം
േച�ക�ം  സർ�കലാശാല�െട  �വർ�നം  വിലയി��ി  ആവശ�മായ  മാർ�നിർേ�ശം  നൽ�ക�ം  െചേ���ത്
അനിവാര�മാണ്. ഈ വിഷയ�ിൽ ��തൽ �� �ലർേ����്.

1-4   ബജ�്
2017-18  സാ��ിക  വർഷെ�  �വർ�ന�ൾ�ായി  65  േകാടി  �പ  �തീ�ിത  ��ിരി�ം  95.92  േകാടി  �പ
�തീ�ിത  വര�ം  (ആെക  160.92  േകാടി)  90.81  േകാടി  �പ�െട  െചല�ം  �തീ�ി�്  ത�ാറാ�ിയ  ബജ�്
െ�ാേ�ാസ�കൾ�്  01.03.2017-ന്  ൈവസ്  ചാൻസിലർ  അംഗീകാരം  നൽകി  സർ�ാരിന്  സമർ�ി�ി��്.  വാർഷിക
കണ�കൾ �കാരം യഥാർ� െചലവ് 18,15,13,924.41 (18.15േകാടി) �പ�ം തൻവർഷ വരവ് 90,84,60,976/ -(90.84
േകാടി) �പ�മാണ്.

1-4-1   ബജ�് �പീകരണ�ിൽ സർ�കലാശാല നിയമ �കാര�� നടപടി�മ�ൾ പാലി�ി�ി�
            എപിെജ അ�ൾകലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 51 (1) �കാരം സർ�കലാശാല�െട
അ��  സാ��ിക  വർഷേ���  ബജ�്  എ�ിേമ�കൾ  ധനവിവരപ�ികേയാെടാ�ം  ൈഫനാൻസ്  ഓഫീസർ
ത�ാറാേ���ം  നിർ�ാഹക  സമിതി�് (സിൻഡിേ��് )  സമർ�ിേ���ം  അത്  അവിെട  ചർ�  െചേ���ം
അംഗീകരി� അ�ിമ പതി�് േബാർഡ് ഓഫ് ഗവർേണ�ിന് പരിഗണന�ായി സമർ�ിേ���മാണ്. �ടർ�് േബാർഡ്
ഓഫ് ഗവർേണ�് അംഗീകരി�ത് �കാര�� ധനകാര� എ�ിേമ�ക�െട�ം പ�ികക�െട�ം പകർ�കൾ സർ�ാരിന്
അയ� െകാ�േ��താണ്.

സർ�കലാശാല�െട  2017-18  സാ��ികവർഷെ�  ബജ�്  �പീകരണ�മായി  ബ�െ��  ഫയൽ  (െക.�ി.�/ഫിൻ1
/553/2017) പരിേശാധി�തിൽ, 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�് �പീകരണ�ിൽ സർ�കലാശാല നിയമ�ിൽ
നിർേ�ശി��  നടപടി�മ�ൾ  പാലി�തായി  കാ��ി�.  01.03.2017-ന്  ൈവസ്  ചാൻസിലർ  ബജ�്
െ�ാേ�ാസ�കൾ�് അംഗീകാരം നൽകി സർ�ാരിന് സമർ�ി�തായി കാ��. പെ� േമൽ നിയമ�കാര�� മ�്
അംഗീകാര  നടപടികൾ  സ�ീകരി�തിെ�  േരഖകൾ  ഫയലിൽ  ലഭ�മ�.  18.03.2017-ന്  നട�  േബാർഡ്  ഓഫ്
ഗേവേണ�ിെ� മീ�ിംഗ് മിനിട്സ് �കാരം (അജ� നം.GB-005-004-) ബജ�ിന് േബാർഡ് ഓഫ് ഗേവേണ�് അംഗീകാരം
നൽകിയി��്.  ബജ�്  �പീകരണ�ിൽ  സർ�കലാശാല  നിയമ�ിൽ  നിർേ�ശി��  നടപടി�മ�ൾ
പാലി��തിന് ��ിേ��താണ്.

1-4-2   ബജ�് - �പീകരണം - കണ�കൾ യാഥാർ�� േബാധം ഉൾെ�ാ��ി�
            ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ വാർഷിക കണ�് �കാരം 2017-18 സാ��ിക വർഷം വിവിധ ബാ�് അ�ൗ�കൾ,
�ിര  നിേ�പം  എ�ിവയിൽ  നി�ായി  സർ�കലാശാല�െട  ആെക  ��ിരി�്  74,26,31,531/- (�ിര  നിേ�പം  -
52,90,86,526 + ബാ�് ��ിരി�് - 21,35,45,005) �പയാണ്.

65 േകാടി �പ �തീ�ിത ��ിരി�ം 95.92 േകാടി �പ �തീ�ിത വര�ം കണ�ാ�ി ത�ാർ െച�ി�� 2017-18
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വർഷെ� ബജ�ിൽ 90.81 േകാടി �പ�െട െചലവാണ് �തീ�ി�ി��ത്. എ�ാൽ യഥാർ� െചലവ് 18,15,13,924.41
(18.5േകാടി) �പ മാ�മാണ്. (വരവ് 90,84,60,976/ -(90.84 േകാടി)) ബജ�ിൽ വകയി��ിയ �ക�െട�ം യഥാർ�
െചലവിെ��ം ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം

ബജ�്
െഹഡ്/
ഇനം

ബജ�ിൽ
വകയി��ിയ
�ക

യഥാർ�
െചലവ്

െചലവ്-
ശതമാനം(%)

1

J1  Services
002  Annual
Maintenance
Contract

1,00,00,000 9,84,853 9.8

2

J1  Services
010
Hospitality
charges

2000000 1,831 0.09

3

J1  Services
0018  Other
Office
Expenses

2500000 2,34,900 9.39

4

J2  Purchase
003
Furnitures
and Fixtures

25000000 2480 0.009

5
J2  Purchase
006
Stationery

3000000 5000 0.16

6
J3  Activities
002 Artfest

5000000 75000 1.5

ബജ�് ത�ാറാ�� േവളയിൽ �തീ�ിത െചലവ് നിർ�യി��തിൽ ��തൽ �� �ലർേ����്. റിൈവസ്ഡ്
ബജ�് ത�ാറാ�ിയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.10-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�
.

1-4-3   അ�ൗ�് െഹഡ് നിർ�യി�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
2017-18  സാ��ിക  വർഷം  വിവിധ  െഹ�കളിലായി  18,15,13,924.41  �പ�െട  െചലവ്  സർ�കലാശാല

നിർ�ഹി�ി��്.  സർ�കലാശാല  അ�ൗ�്സ്  ച��ൾ,  ഫിനാൻസ്  മാന�ൽ  എ�ിവ�െട  അഭാവ�ിൽ  അ�ൗ�്  െഹഡ്
നിർ�യി�തിെ� വിശദാംശം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.9/08.09.2021-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

1-5   ഫിനാൻസ് മാന�ൽ �പീകരണം - �ടർനടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.
             എപിെജ  അ�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  50  (4)  �കാരം,  സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല  നിധി�െട  ��ി�ം  അതിൽ  പണമട���ം  അതിൽനി�ം  പണം  പിൻവലി���ം  മെ��ാ  കാര���ം
അതിേല�ായി ഉ�ാ�ിയ �ാ���കളാ�ം ഓർഡിനൻ�കളാ�ം നിയ�ി�െ�േട�താണ്.
DDFS  ഫയൽ  നം.  KTU/A/327/2015  27.04.2015-െല  േനാ�്  ഫയൽ  �കാരം  ഫിനാൻഷ�ൽ  മാന�ൽ  ത�ാറാ�ാൻ
�മതലെ���ിയി��  �ീ.  �ളസീധരൻ  പി�  (സീനിയർ  ഓഡി�്  ഓഫീസർ(റി�.))  ഫിനാൻഷ�ൽ  മാന�ൽ  കരട്
സമർ�ി�ക�ം  ഫിനാൻഷ�ൽ  മാന�ൽ  കരടിെ�  പരിേശാധന�ായി  04.05.2015-ൽ  ൈവസ്  ചാൻസില�െട  ഉ�രവ്  �കാരം
ക�ി�ിെയ  �പീകരി�ക�ം  െച�ി��്.  17.11.2015-െല  െക.�ി.�/എ/327/2015  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  50,000/-  �പ
ഫിനാൻസ് മാന�ൽ ത�ാർ െച�തി�� �തിഫലമായി �ീ. �ളസീധരൻ പി��് അ�വദി�ി��്. പെ�, വിഷയ�ിൽ �ടർ
നടപടി  സ�ീകരി�ി�ി�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  6/09.09.2021-ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം
�ീ.�ളസീധരൻ  പി�  ത�ാറാ�ിയ  ഫിനാൻസ്  മാന�ലിെ�  കരട്  അംഗീകരി�െ��ി�ി�  എ�ം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ
ഫിനാൻസ് മാന�ൽ ത�ാർ െച�് വരികയാെണ�ം അറിയി�ി��്. സർ�കലാശാല അ�ൗ�ക�െട പരിപാലന�ിന് മാർ�
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നിർേ�ശകമാ�� ഫിനാൻസ് മാന�ൽ �ർ�ീകരി�് �ാബല��ിൽ െകാ�വ�� �റ�് വിവരം ലഭ�മാേ����്.

1-6   അ�ൗ�ിംഗ് ച���െട അഭാവ�ിൽ അ�ൗ�ിംഗിൽ േപാരാ�കൾ നിലനിൽ��.
        സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 50 (4) സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല നിധി�െട ��ി�ം അതിൽ പണമട���ം
അതിൽനി�ം  പണം  പിൻവലി���ം  മെ��ാ  കാര���ം  അതിേല�ായി  ഉ�ാ�ിയ  �ാ���കളാ�ം  ഓർഡിനൻ�കളാ�ം
നിയ�ി�െ�േട�താണ്.  സർ�കലാശാല�്  തനതായ  അ�ൗ�ിംഗ്  ച��േളാ  അംഗീകരി�  ഫിനാൻസ്  മാന�േലാ
നിലവിലി�(ഓഡി�്  റി�ംവിസിഷൻ  നം.9/08.09.2021-െ�  മ�പടി).  അെ�ൗ�ിംഗ്  ച���െട  അഭാവ�ിൽ  അ�ൗ�്
പരിപാലന�ിെല അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

1-6-1   വാർഷിക കണ�ിെനാ�ം നിയമപരമായ പ�ികകൾ സമർ�ി�ണം
േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 15-1(C) �കാരം വാർഷിക കണ�കേളാെടാ�ം താെഴ പറ��

പ�ികകൾ �ടി ഉൾെ��േ����്.

1. പരീ� ഫീസിെ� ഡി.സി.ബി. പ�ിക

2 അഫിലിേയ�് െച�ി�� േകാേള�ക�െട �ിൻസി�ൽമാർ പിരി���ം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ����മായ വിവിധതരം
�ണിേവ�ി�ി ഫീ�ക�െട ഡി.സി.ബി.

3. �ണിേവ�ി�ി�െട അ��ാപന വ��കൾ പിരി�� മ�് ഫീസിെ��ം �ടി�ികക�െട�ം ഡി.സി.ബി.

4. റീ കൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�്

5. �ാ�് േ��്െമ�്.

    �ടർ വർഷെ� അ�ൗ�കളിൽ േമൽ പ�ികകൾ �ടി ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1-6-2   നിയമപരമായ രജി��കൾ ��ി��തിൽ വീ�
�ാ�് രജി�ർ, �ിര നിേ�പ രജി�ർ, ഇലേ�ാണിക് സാധന��െട േ�ാ�് രജി�ർ, വാഹന��െട രജി�ർ,

സ��് രജി�ർ, അഡ�ാൻസ് രജി�ർ എ�ിവ എ�തി ��ി�ി�ി�. ഇവ 2014 �ത�� േരഖെ���ൽ വ��ി
കാലികമാ��തി�� നടപടികൾ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-6-3   വാർഷിക കണ�കളിൽ Receivables കണ�ാ�ിയതിെല അപാക�ൾ
                വാർഷിക കണ�കളിൽ Receivables കണ�ാ�ിയതിൽ �വെട പറ�� അപാക�ൾ നിലനിൽ��.

1. ഫീസിന�ളിൽ  2017-18 വർഷം  ലഭി�ാ��ത്  Rs 20209490/- (അ�ബ�ം  1)  ആെണ�ിരിെ�  ഓഡി�ിന്  സമർ�ി�
വാർഷിക കണ�കളിൽ Income & Expenditure Statement ൽ Income (Fees Receivables) ആയി Rs 26,70,000/- മാ�മാണ്
ഉൾെ���ിയി��ത്.

2. ഓഡി�ിന്  സമർ�ി�  വാർഷിക  കണ�കളിൽ  Fees  Receivables  എ�  ലഡ്ജറിൽ  Journal  Entry  യി�െട  Rs  26,70,000
ഉൾെ���ി കാ��. അതിെ� splitup ആയി Schedule 1 െല Fees Receivables Current FY ൽ Affiliation Fee-Rs 6,75,000/-,
Student Administration Fee- Rs 19,95,000/- എ� ര�് ഇന�ൾ ആ��ത്. ഈ �കകൾ ഇ-ഗേവണൻസ് േപാർ�ലിെല
കണ�ക�മായി െപാ��െ���ി�. ഇവ കണ�ാ�ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മ�.

3. Student Examination Fee,  Sports Arts Fee,  Phd Student Semester Fee,  Revaluation Registration Fee,  Adhoc Fee എ�ീ
ഇന�ളിെല �ടി�ിക Receivables ൽ ഉൾെ���ി കാ��ി�.

4. Balance Sheet െല Current Assets െല Receivables കണ�ാ�ിയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മ�.

                േമൽ അപാക�ൾ�് 20.09.2021 െല ഓഡി�് എൻക�യറി നം 10 �കാരം വിശദീകരണം അവശ�െ��ി�െ��ി�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

1-6-4   വാർഷിക കണ�കളിൽ Expenditure കണ�ാ�ിയതിൽ �വെട പറ�� അപാക�ൾ
��യിൽെ��
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                ഒ�ിലധികം Beneficiaries ന് ഒേര സമയം േപെ��് നൽ��തി�� െസൗകര�ാർ�മാണ് (Bulk Payment Facility)
സർ�കലാശാല 36268277802 എ� CMP (Cash Management Product) അെ�ൗ�് ഉപേയാഗി��ത്. ഇ�കാരം Bulk Payment
നട�േ�ാൾ  പലവിധ  കാരണ�ളാൽ  �റ�്  Beneficiaries  ��  േപെ��്  �ാൻസാ�ൻ  Failed  ആ�ക�ം  ആ  �ക
സർ�കലാശാല�െട  ബാ�്  അെ�ൗ�ിൽ  തെ�  അവേശഷി�ക�ം  െച���്.  ഇ�കാര��  �ക  യഥാർ��ിൽ
സർ�കലാശാല�െട Expenditure ആയി തെ� അെ�ൗ�് െചേ���ം അത് ബാലൻസ് ഷീ�ിെല Liabilities ൽ Payable ആയി
ഉൾെ��േ���മാണ്.

എ�ാൽ  സർ�കലാശാല�െട  2017-18  വർഷെ�  െചല�കൾ  അെ�ൗ�്  െച�ിരി��ത്  ബാ�്  േ��്െമ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്.  യഥാർ��ിൽ  േപെ��്  നട�ിയ  �കയാണ്  െചലവായി  പരിഗണി�്  വ��ത്.  ഇ�കാരം
െച�േ�ാൾ Transaction Failed �ക െചലവിന�ിൽ അെ�ൗ�് െച�െ�ടാെത േപാ�ക�ം വാർഷിക കണ�കളിെല െചല�
�ക യഥാർ� െചലവിെന�ാ�ം �റ�് കാണി�ക�ം െച�ം.

ഉദാഹരണമായി,  Centralised  valuation  camps  for  II  Sem  Suppl.  B.Tech.  Exam  July  2016-  valuation  of  Answer  scripts  –
Remuneration to Chairmen എ� ഇന�ിെ� 17.04.2017 െല െചലവ് േരഖ േ��്െമ�് അ�സരി�് 173 േപ�െട Remuneration
�കയായ 2,85,790 �പ CMP അെ�ൗ�് വഴി �ാൻ�ർ െച� (Bank reference number 2763889) . പേ� ബാ�ിൽ നി�് 164
േപ�െട  Remuneration  �കയായ  2,70,240  �പ  മാ�മാണ്  successfully  െഡബി�്  െച�ി��ത്.  9  േപ�െട  Remuneration
�കയായ 15,550/- �പ െഡബി�് െച�ി�ി�.

യഥാർ� െചല�ം അെ�ൗ�് െച�ി�� െചല�ം ത�ി�� െപാ��േ�ട് ഉദാഹരണ സഹിതം ��ി�ാണി�് 09.09.2021
ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി നം 5 നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഓഡി�ിന് ലഭ�മായ േരഖകൾ �കാരം 2017-18 ൽ 4150845 �പയാണ് Payment Failed ആയി അെ�ൗ�ിൽ േശഷി��ത്.

യഥാർ��ിൽ േപെ��് നട�ിയ �ക�് പകരം െചലവ�വാദം നൽ�� �ക തെ� ആ ഇന�ിെല െചലവായി അെ�ൗ�്
െചേ��താണ്.

ഇ�കാരം Payment Failed ആ�� �ാൻസാ��കൾ �േത�കം രജി�ർ പരിപാലി�് monitor െചേ���ം അവ അർഹതെ��
Beneficiary  �്  യഥാസമയം  നൽ��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���മാണ്.  അതിന്  കഴിയാ�  �ക  Payables  ആയി
ബാലൻസ് ഷീ�ിെല liabilities ൽ ഉൾെ��േ��താണ്.

1-6-5   ഒ�ിലധികം ക�ാഷ് ��കൾ ഉപേയാഗി��തിന് ആധികാരികതയി�.
             സർ�കലാശാല�െട  വിവിധ  തരം  ഫ�കൾ  ��ി��തി�ം  ഇനം  തിരി�ു�  െചല�കൾ  നട��തി�മായി
പതിെനാ�്  ബാ�്,  �ഷറി  അ�ൗ�കൾ  നിലവി��്.  ഇവയിൽ  നാെല�ം  �ഷറികളി�ം  7  എ�ം  ബാ�കളി�മാണ്.  ഈ
അ�ൗ�കൾെ��ാം �േത�ക ക�ാഷ് ��കളാണ് ��ി�ി��ത്.

         2015-െല  എ.പി.െജ.  അ�ൾകലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമ�ിന��തമായി  അ�ൗ�ിംഗ്  �ൾ,
അ�ൗ�്സ് മാന�ൽ എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ, �ഷറി േകാഡ് വാല�ം-1 ച�ം 92(എ) �കാരമാണ് ക�ാഷ് ��്
എ�തി ��ിേ��ത്.  2014-15-െല ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരാമർശി�ി��്.  പെ� ഇേ�ാ�ം ക�ാഷ് ��് അേത
രീതിയിൽ തെ�യാണ് ത�ാറാ��ത്. നിലവിെല നിയമ�ൾ���തമായി നിയമപരമായ ആധികാരികത ഈ കാര��ിൽ
ഉ�ാ��തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-6-6   �ഷറി അ�ൗ�ിൽ നി�് �ാൻ�ർ െച� �ക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ യഥാസമയം െ�ഡി�്
െച�െ��ി�.
                 സർ�ാർ  അ�വദി��  �ാ�്  �ക  നിേ�പി��തിനായി  പരിപാലി��  701141400000001 ന�ർ  �ഷറി
േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ (സി.ഇ.�ി. �ാ�്, �ഷറി) നി�ം 1,00,00,000/-�പ സർ�കലാശാല�െട എസ്.ബി.ഐ-െല
67296754815  ന�ർ  അ�ൗ�ിേല�്  �ാൻ�ർ  െച�ു�തിനായി  20.03.2018-  ന്  3417894  ന�ർ  െച�്  സമർ�ി�ി��്
(20.03.2018-െല  3417894  ന�ർ  െച�്  ).  �ഷറി  പാസ്��്  �കാരം  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  29.03.2018-ന്  �ക  െഡബി�്
െച�താ�ം  േരഖെ���ിയി��്.  ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയ  67296754815  ന�ർ  അ�ൗ�ിെ�  ബാ�്
േ��്െമ�് പരിേശാധി�തിൽ 31.03.2018 വെര�ം, �ക അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി�ി�. സാ��ിക വർഷം അവസാനി� േശഷം
03.04.2018-നാണ് �ക അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�െ��ി��ത്. 29.03.2018-ന് �ഷറി അ�ൗ�ിൽ നി�് െഡബി�് െച�െ��
�ക  എസ്.ബി.ഐ  അ�ൗ�ിൽ  െ�ഡി�്  െച�തിൽ  ഉ�ായ  അപാക�ിേ�ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം
നം.13/20.09.2021-ന് മ�പടി ലഭി�ി�ി�.  യഥാസമയം �ക െ�ഡി�് െച��തിൽ ഉ�ായ കാലതാമസ�ിന് ബാ�ിൽ നി�്
വിശദീകരണം േതടി വിവരം ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.
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1-6-7   �ഷറി അ�ൗ�് പരിപാലന�ിൽ അപാകം
            സർ�കലാശാല�െട  2017-18 വർഷെ�  �ഷറി  പാസ്��്,  ക�ാഷ്  ��്  എ�ിവ  പരിേശാധി�തിൽ,  സർ�ാർ
അ�വദി��  �ാ�്  �ക  നിേ�പി��തിനായി  പരിപാലി��  701141400000001  ന�ർ  �ഷറി  േസവിംഗ്സ്  ബാ�്
അ�ൗ�ിെ�  വരവ്  െചലവ്  കണ�കൾ  സംബ�ി�  �ഷറി  പാസ്��്,  ക�ാഷ്  ��്  എ�ിവയിെല  േരഖെ����കൾ
െപാ��െ���ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

തീയതി �ഷറി പാസ്��് �കാരം ക�ാഷ് ��് �കാരം നീ�ിയിരി�്

�ഷറി  പാസ്
��്

ക�ാഷ്
��്

24.03.18 8,30,00,000 (വരവ് ) 8,30,00,000 107969600 107969600

േരഖെ���ൽ ഇ� 13,40,00,000(പിൻവലി�ൽ) േരഖെ���ൽ
ഇ�

-26030400

29.03.18 1,00,00,000 (പിൻവലി�ൽ)

1,00,00,000(എസ്.ബി.ഐ67296754815
ന�ർ  അ�ൗ�ിേല�്  �ാൻ�ർ
െച�തായി
േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം  ബാ�്
േ��്െമ�്  �കാരം  വരവ്  വ�ി�ി�
ഖ.1-6-6)

�ാൻസാ�ൻ
േരഖെ���ൽ
ഇ�.

-36030400

9,71,72,640(പിൻവലി�ൽ) 9,71,72,640(പിൻവലി�ൽ) “ -133203040

31.03.18 2,20,00,000(വരവ് ) 2,20,00,000(വരവ് ) “

11,20,000(വരവ് ) 11,20,00,000(വരവ് ) “ 796960

31.03.18 13,40,00,000((പിൻവലി�ൽ) 796960 796960

24.03.2018  ന്  �ാ�്  റിേ�ൺ  ഇന�ിൽ  13,40,00,000/-  �പ  സർ�ാർ  ഈടാ�ിയതായി  ക�ാഷ്  ��ിൽ
േരഖെ���ിയിരി��. മതിയായ നീ�ിയിരി�് ഇ�ാെത ഇ�ര�ിൽ അ�ൗ�ിൽ നി�് നിർ�ഹി�ാ� പിൻവലി�ൽ
േരഖെ���ിയത് എ�കാരെമ�് വ��മ�. ക�ാഷ് ��് ത�ാർ െച�ിരി��ത് േരഖക�െട പിൻബലമി�ാെത ആെണ�ം
ക�ാഷ്  ��്  ബ�െ��  ഉേദ�ാഗ�ർ  പരിേശാധനാവിേധയമാ��ി�  എ�ം  വ��മാ��.  ഇത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 12/20.09.2021 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

1-6-8   ബാ�് അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക വാർഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി�.
�വെട േചർ�� ബാ�് അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക വാർഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി�.

�മ
നം

ബാ�്
അ�ൗ�്
ന�ർ

ബാ�്
അ�ൗ�്
�കാരം
നീ�ിയിരി�്

വാർഷിക
കണ�്
�കാരം
നീ�ിയിരി�്

ക�ാഷ്��്
�കാരം
നീ�ിയിരി�്

1 392766 SBI 57030210.12 57393900.12 57030210.12
2 67296754815 5826042.34 1,58,26,042.34 1,58,26,042.34

കണ�കളിൽ ഉ�ായ വ�ത�ാസം കെ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�് ബാ�് അ�ൗ�മായി െപാ��ൽെ���ൽ വ��ി
േരഖെ���ൽ വ�േ���ം ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�ായി േരഖകൾ ലഭ�മാേ���മാണ്.

1-6-9   വൗ�ർ പരിപാലന�ിെല അപാക�ൾ
             സർ�ാർ  �ാ�്-ഇൻ–എയ്ഡ്  �ാപന�ൾ,  തനതായ  അ�ൗ�ിംഗ്  ച���െട  അഭാവ�ിൽ,  സർ�ാർ
�ാപന�ൾ പി�ട�� അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ (KTC, KFC, Account Rules) പി�ടരാൻ ബാ���രാണ് (േകരള സം�ാന
ഓഡി�്  മാന�ൽ  വാല�ം-2)  ഡിജി�ൽ  �ാ�്േഫാമിൽ  �വർ�ി��  സർ�കലാശാല�്  സർ�ാർ  നിയമ��ം  ച���ം
അ�ശാസി��  �കാരം  അ�ൗ�്  പരിപാലി��തിന്  സംവിധാന�െളാ�ം  നിലവി��തായി  കാ��ി�  (2017-18
വർഷെ� ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�െട പരിേശാധന). ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് േസാ�്െവയർ വഴി ഫയൽ മാേനജ്െമ�്
സംവിധാനം  നിലവി�െ��ി�ം  ആയതിൽ  അ�ൗ�്  പരിപാലി��തി��  സംവിധാനം  നിലവിലി�ാ�തിനാൽ,
അ�ൗ�ിംഗിനായി  ടാലി  േസാ�്െവയറാണ്  ഉപേയാഗി�  കാ��ത്.  അ�ൗ�്  പരിപാലന�ിെല  �ധാന  അപാക�ൾ
�വെട േചർ��.
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1. െചലവ് നിർ�ഹി�� േവളയിൽ, സർ�ാർ മാർ�നിർേ�ശ�കാര��, അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ അ�ശാസി�� �കാര��
വൗ��കൾ അഥവാ ബി�കൾ, അ�ബ� േരഖകൾ എ�ിവ ഡിജി�ലി ത�ാർ െച�കേയാ േസാ�്െവയ�ക�െട അഭാവ�ിൽ
manual  ആയി  ത�ാറാ�കേയാ  െചേ����്.  െചലവ്  അ�വാദം  ലഭി�്,  െചലവ്  നിർ�ഹി��  േവളയിൽ,  സർ�ാർ
മാർ�നിർേ�ശ �കാര�� അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ അ�ശാസി�� �കാരം,  ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ���ൽ വ��കേയാ,
വൗ�ർ ന�ർ േരഖെ���ി വൗ�ർ ത�ാറാ�കേയാ െച��ി�. ബാ�് േ��്െമ�് അടി�ാനമാ�ി വൗ�ർ ന�ർ ജനേറ�്
െച�്  ടാലിയിൽ  അ�ൗ�്  ത�ാറാ��  രീതിയാണ്  പിൻ�ട��ത്.(CMP  36268277802  ന�ർ  അ�ൗ�ിൽ  നി��
െചലവിന��െട പരിേശാധന)

2. ടാലി  േസാ�്െവയറിൽ  വൗ�റിെന  സംബ�ി�  െചലവിനം വ��മായി  േരഖെ����ി�.  ഉദാഹരണമായി  2017 ഏ�ിൽ
മാസെ� വൗ�ർ നം.22 particulars േകാള�ിൽ salaries and allowances എ� േരഖെ���ൽ മാ�മാണ് ഉ�ത്. െലഡ്ജറിൽ
Narration  േരഖെ���ൽ  വ��ിയി�ി�.  ഈ  വിഷയ�ളിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.7/09.09.2021-ന്  മ�പടി
ലഭി�ി�ി�.

    ഡിജി�ൽ  �ാ�്േഫാമിൽ  �വർ�ി��  സർ�കലാശാല�്,  സർ�ാർ  നിയമ��ം  ച���ം  അ�ശാസി��  �കാരം,
െചലവ്  നിർ�ഹി��  േവളയിൽ  അ�ൗ�്  പരിപാലി��തിന്  (േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്,
അ�ൗ�്  േകാഡ്  എ�ിവ  അ�ബ�മായി  െചലവ്  േരഖകൾ  ത�ാറാ��തിന് )  നിലവിൽ  പി�ട��  സംവിധാന�ിെ�
വിശദാംശം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.9/08.09.2021-ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്,  അ�ൗ�്  േകാഡ്  എ�ിവയിെല  ച��ൾ  ആണ്  സർവകലാശാല�്  ബാധകം
എ�റിയി�ി��്. ഈ സാഹചര��ിൽ, അ�ൗ�് പരിപാലന�ിൽ സർ�ാർ നിയമ��ം ച���ം പാലി�െ���െവ�്
ഉറ� വ���തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ��ിേ��താണ്.

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

2-1   അഫിലിേയഷൻ ഫീ-ലഭി� �ക�െട കണ�ിൽ െപാ��േ�ട്
                സർ�കലാശാല�െട  ഇ-ഗേവണൻസ്  േപാർ�ലിെല  വിവര�ൾ  �കാരം  2017-18  അ�ാദമിക  വർഷം  ലഭി�
അഫിലിേയഷൻ ഫീ ഇന�ിൽ 14,00,000 �പ�െട വ�ത�ാസം നിലനിൽ��.

Institution  Payment  Summary  �കാരം
2017-18  അ�ാദമിക  വർഷം  ലഭി�
അഫിലിേയഷൻ ഫീ �ക

10,62,25000

Payment  Transactions  ലി�്  �കാരം
അഫിലിേയഷൻ  ഫീ  ഇന�ിൽ  Success
ആയ Transactions �ക

10,48,25,000

വ�ത�ാസം 14,00,000

േമൽ  വ�ത�ാസ�ിന്  24.09.2021െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം  15  �കാരം  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��  എ�ി�ം  വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  വ�ത�ാസ�ി��  കാരണം  കെ��ി  ആയത്  �മെ��േ���ം  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ���മാണ്

2-2   ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക-29716400 �പ
                സർ�കലാശാല�െട ഇ-ഗേവണൻസ് േപാർ�ലിെല വിവര�ൾ �കാരം 2017-18 വർഷം വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ
�ടി�ികയായി��ത് 2,03,09,490/- �പയാണ്. �ൻ വർഷ�ളിെല ഫീസിന�ളിൽ �ടി�ികയായി��ത് 9406910 �പയാണ്.
വിശദാംശം  അ�ബ�മായി  േചർ��(അ�ബ�ം-1).  ഫീസ്  �ടി�ിക  യഥാസമയം  പിരിെ���ാ�ത്  സംബ�ി�്
20.09.2021 െല ഓഡി�് എൻക�യറി നം 10 �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ�� എ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  �ടി�ിക
എ��ം േവഗം പിരിെ����തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-3   ഡിമാ�്-കള�ൻ-ബാലൻസ് േ��്െമ�് ത�ാറാ��ി�
        സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  തനത്  വ�മാനമായ  വിവിധയിനം  ഫീ�ക�െട  ഡിമാ�്-കള�ൻ-ബാലൻസ്  േ��്െമ�്
ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ  വരവ്-�ടി�ിക�െട  സാ��ിക  വർഷം  തിരി��  വിവര�ൾ  �ാപന�ിന്  ലഭ�മ�.  വരവ്/ഒ��്
/�ടി�ിക  സംബ�ി�  വിവര�ൾ�ായി  നിലവിൽ  ഇ-ഗേവണൻസ്  േപാർ�ലിെനയാണ്  ആ�യി�്  വ��ത്.  േപാർ�ലിെല
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വിവര�ൾ അ�ാദമിക വർഷെ� അടി�ാനെ���ിയാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഓേരാ ഫീസിന�ി�ം ഓേരാ സാ��ിക
വർഷ�ം സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �ക, ലഭി� �ക, �ടി�ികയായ �ക എ�ിവ േപാർ�ലിൽ നി�് റിേ�ാർ�് മാ�കയിൽ
ലഭ�മ�.

        ഫീസിന�ളി��  ഡിമാ�്-കള�ൻ-ബാലൻസ്  ഇ-ഗേവണൻസ്  േപാർ�ലിൽ  തെ�  ത�ാറാ��തി�ം  സാ��ിക
വർഷാടി�ാന�ി�� വിവര�ൾ റിേ�ാർ�് മാ�കയിൽ ലഭ�മാ��തി�ം സംവിധാനം ഒ�േ��താണ്.

2-4   2017-18 വർഷം ലഭി� �ാ�ക�െട വിവര�ം വിനിേയാഗ�ം

2017-18 വർഷം ലഭി� �ാ�ക�െട വിവരം

�മ.
നം

പ�തി�െട േപര് /ശീർഷകം

(�ാൻ / േനാൺ�ാൻ )

ലഭി� �ക

(ല��ിൽ )

1

എപിെജ അ�ൾ കലാം സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല

2203- 00-102-97-35

�ലധന ആ�ിക�െട �പീകരണ�ി��
സഹായധനം (�ാൻ)

GO(Rt) No 480/2018/HEDN dated
16.03.2018

830

2

എപിെജ അ�ൾ കലാം സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല

2203- 00-102-97-36

സഹായധനം- ശ�േളതരം (�ാൻ)

GO(Rt) No 613/2018/HEDN dated
28.03.2021

1120

3

െസ�ർ േഫാർ എ�ിനീയറിംഗ് റിസർ�്
ആൻഡ്

െഡവല�്െമ�്

2203-00-112-72 (�ാൻ)

GO(Rt) No 613/2018/HEDN dated
28.03.2021

220

ആെക 2170

2017-18 വർഷം ലഭി� �ാ�ക�െട വിനിേയാഗം

�മ.
നം

പ�തി�െട
േപര്/ശീർഷകം

(�ാൻ /
േനാൺ�ാൻ)

ലഭി� �ക

(ല��ിൽ )

വിനിേയാഗി�
�ക
(ല��ിൽ )

ശതമാനം

1

എപിെജ അ�ൾ
കലാം
സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല

2203- 00-102-97-35

830 --- 0%
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�ലധന ആ�ിക�െട
�പീകരണ�ി��
സഹായധനം (�ാൻ)

2

എപിെജ അ�ൾ
കലാം
സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല

2203- 00-102-97-36

സഹായധനം-
ശ�േളതരം (�ാൻ)

1120 771.31 68.86 %

3

െസ�ർ േഫാർ
എ�ിനീയറിംഗ്
റിസർ�് ആൻഡ്
െഡവല�്െമ�്

2203-00-112-72
(�ാൻ)

220 220 100 %

�റി�് : CERD െ� ആെക െചലവ് 224.75 ല�മാണ്. വാർഷിക
അെ�ൗ�്സ് �കാരം, �ാ�ായി ലഭി� 220 ല�ം �ടാെത
പലിശ/മ�് വര�കൾ എ� ഇന�ിൽ 25,60,740 �പ�ം
തൻവർഷം ലഭി�ി��്.

2-5   ഗവൺെമ�് �ാ�് - ലഭി�തിേന�ാൾ �ടിയ �ക റിേ�ൺ െച�
                2017-18 വർഷം സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന�ിനായി 19.50 േകാടി �പ�ം CERD െ� �വർ�ന�ിനായി 2.20
േകാടി �പ�െട �ാ�ം ലഭി�ി��് (ആെക 21.7 േകാടി). ഇേത വർഷം തെ� �ാ�് റിേ�ൺ ഇന�ിൽ 29,11,72,640 �പ Income
and Expenditure Statement ൽ കാണി�ിരി��.

തീയതി
�ി.എസ്.ബി അെ�ൗ�ിൽ നി�ം �ാ�് റിേ�ൺ
ആയ �ക

22.01.2018 6,00,00,000

29.03.2018 9,71,72,640

31.03.2018 13,40,00,000

ആെക 29,11,72,640

തൻവർഷം  ലഭി�  സർ�ാർ  �ാ�്  21.7  േകാടി  ആെണ�ിരിെ�  �ി.എസ്.ബി  അ�ൗ�ിൽ  േശഷി�ി��  7,41,72,640 �പ
ഉൾ�െട  29,11,72,640  േകാടി  �പ  �ാ�്  റിേ�ൺ  ഇന�ിൽ  സർ�ാർ  തിരിെ���തായി  കാ��.  �ാ�്  ലഭി�്  അേത
ദിവസേമാ െതാ��� ദിവസ�ളിേലാ തെ�യാണ് �ാ�് റിേ�ൺ ആയി��ത്.

�ാ�് റിേ�ൺ ആയ �ക സർ�ാരിൽ നി�് വാ�ിെയ���തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-6   �ിര നിേ�പ�ൾ
എപിെജ അ�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർവകലാശാല�െട 2017-18 വർഷ അ�ൗ�കൾ �കാരം സർ�കലാശാല�്
110,79,78,387/- �പ�െട �ിര നിേ�പം നിലവി��്. �ിരനിേ�പം സംബ�ി�് ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�െട
പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

2-6-1   രജി�ർ പരിപാലി�ി�ി�
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2017-18  വർഷം  �ിര  നിേ�പ��െട  വിശദാംശം  േരഖെ����തിനായി  രജി�ർ  പരിപാലി�ി�ി�.  രജി�റിെ�
അഭാവ�ിൽ  �ിര  നിേ�പ  ഇന�ിൽ  2017-18  വർഷം  െഡേ�ാസി�്  െച�  �ക,  �ൻ  വർഷ�ളിെല  �ിര  നിേ�പ
നീ�ിയിരി�ിെ�  വിശദാംശം,  �ിര  നിേ�പ�ിന്  ലഭി�  പലിശ  എ�ിവ  പരിേശാധനാ  വിേധയമാ�ാൻ  സാധി��ി�.
രജി�ർ  പരിപാലി�ാതിരി��  സാഹചര��ിൽ,  �ിര  നി�പ�ിെ�  െമച�രി�ി  �ക  തെ�യാേണാ  കാലാവധി
�ർ�ിയാ��  �റ�്  െ�ഡി�്  െച�െ��െത��േതാ  �ിര  നിേ�പ��െട  നിലവിെല  �ിതി,  നിേ�പ�ൾ
പിൻവലി�ി�െ��ിൽ  ആയതിെ�  വിവരം  എ�ിവെയാ�ം പരിേശാധി��തിന്  സാധ�മ� .  ഓേരാ �ിരനിേ�പ�ി�ം
�േത�ക  േപജ്  അ�വദി�്  �ിരനിേ�പ  രജി�ർ  പരിപാലിേ���ം  ഓേരാ  �ിര  നിേ�പ�ിെ��ം  �ാ�സ്
കാലികമാ�ി ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിേശാധി�് േരഖെ���ൽ വ��ി ��ിേ���മാണ്.

2-6-2   FD Receipt-െ� പകർ�് ��ി�ി�ി�
                2017-18 സാ��ിക വർഷം നിലവി��ായി�� �ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശം �ചി�ി�� �ിര നിേ�പ
രസീ�ക�െട പകർ�് ��ി�ി�ി�. �ിര നിേ�പ രസീ�ക�െട അഭാവ�ിൽ, �ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശം,
നീ�ിയിരി�് �ക എ�ിവ�െട െഭൗതിക പരിേശാധന നിർ�ഹി�ാൻ സാധി�ി�ി�.

2-6-3   �ിര നിേ�പ��മായി ബ�െ�� ഡിഡിഎഫ്എസ് ഫയൽ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�
�ിര നിേ�പ��മായി ബ�െ�� ഡിഡിഎഫ്എസ് ഫയൽ KTU/Asst2(FINANCE)/2011/2018- ഓഡി�ിന്

permission  അ�വദി�ി�ി�.  ഫയൽ  ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ  ��തായി  �ിര  നിേ�പം  ആരംഭി��തിന്  നൽകിയ
അംഗീകാര��െട  വിശദാംശം/ ആധികാരികത  �ട�ിയ  വിഷയ�ളിൽ  പരിേശാധന  നട��തിന്  സാധി�ി�ി�.  വിഷയം
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 9/20.09.2021 �കാരം സാർവകലാശാല�െട ��യിൽെ���ിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-6-4   �ിര നിേ�പം സംബ�ി�് ബാ�് ലഭ�മാ�ിയ േ��്െമ�് �കാര�� �ക�ം വാർഷിക
കണ�ിെല �ക�ം വ�ത�ാസെ��് കാ��.
            �ിര  നിേ�പം  സംബ�ി�്  ബാ�്  ലഭ�മാ�ിയ  േ��്െമ�്  �കാര��  �ക�ം  വാർഷിക  കണ�ിെല  �ക�ം
വ�ത�ാസെ��് കാ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ബാ�് ലഭ�മാ�ിയ േ��്െമ�് �കാര�� �ക

�മ
നം

ബാ�്
�ിര
നിേ�പ �ക

പലിശ
നിലവിെല
�ക

1 എസ്.ബി.ഐ 42,12,00,692.7 2,91,40,911.3 45,03,41,604

2
എസ്.ബി.ഐ
(തൻ  വർഷ
നിേ�പം)

44,00,00,000 1,26,39,645 45,26,39,645

3
െഫഡറൽ
ബാ�്

24,44,50,572 1,26,14,847 25,70,65,419

ആെക 110,56,51,264.7 5,43,95,403.3 1,16,00,46,668

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം �ിര നിേ�പ �ക - 116,00,46,668/- �പ

വർഷിക കണ�് �കാരം �ിര നിേ�പ �ക - 110,79,78,387/- �പ.

�ിര നിേ�പ �കയിെല വ�ത�ാസം -5,20,68,281/- �പ.

(1,16,00,46,668 – 110,79,78,387)

�ിര നിേ�പം സംബ�ി�് ബാ�് ലഭ�മാ�ിയ േ��്െമ�് �കാര�� �ക�ം വാർഷിക കണ�ിെല �ക�ം വ�ത�ാസെ��്
കാ��ത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.09/20.09.2021-  ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാേ���ം വ�ത�ാസം വ��തിന് കാരണം കെ��ി പരിഹരിേ���മാണ്.

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
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3-1   എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ,എസ് - വരിസംഖ� ഈടാ�ിയതിൽ അപാകതകൾ.
2014 -െല ശ�ള പരി�രണാന�രം ജീവന�ാ�െട എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് വരിസംഖ� താെഴ പറ�ം �കാരം സർ�ാർ
���ിയി��്.

എസ്.എൽ.ഐ ജി.ഐ.എസ്

4.102016-െല  സ.ഉ.(അ)
നം.149/2016/  ധന  ന�ർ
സർ�ാർ  ഉ�രവ്.  (01.01.2017
�തൽ �ാബല�ം)

01.08.2016-െല  സ.ഉ.(അ)
നം.112/2016/ധന ന�ർ സർ�ാർ
ഉ�രവ്.  (01.09.2016  �തൽ
�ാബല�ം)

അടി�ാന
ശ�ളം

�റ�
എസ്.
എൽ.ഐ
�ീമിയം �ക

ശ�ള െ�യിൽ
�റ�
വരിസംഖ�

17999  �പ
വെര

200
55350-101400  -ഓ
�കളിേലാ

600

18000  �തൽ
35699  �പ
വെര

300
35700-75600
ഉൾെ�െട
55350-101400 വെര

500

35700  �പ
�തൽ  55349
�പ വെര

500
17000-37500
ഉൾെ�െട
35700-75600 വെര

400

55350 �പ 600
16500-35700
ഉൾെ�െട
17000-37500 വെര

300

�ണിേവ�ി�ിയിെല ജീവന�ാ�െട 2017-18 വർഷെ� ശ�ള ബിൽ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ജീവന�ാ�െട എസ്.എൽ.ഐ,
ജി.ഐ.എസ് വരിസംഖ� സർ�ാർ നിർേ�ശ�ിന് അ��തമായി ഈടാ�ിയി��തായി കാ��ി�.

2017 ഏ�ിൽ മാസം �ത�� ശ�ള ബിൽ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ി�� ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

പ�ിക - I

ജീവന�ാരെ� േപര്
അടി�ാന
ശ�ളം

�റ�
എസ്.എൽ.ഐ
�ീമിയം

ഈടാ�ിയ
�ീമിയം

�റവ്

1
�ീ  േഗാപിൻ.ജി  (അസി.
രജി�ാർ)

59400 600 350 250

2
�ീമതി  കവിത  ജി
(അസി��് )

41500 500 150 350

3
െ�ാ.ഷാജി  �ി.എൽ
(ഡയറ�ർ,അ�ാഡമി�് )

61270 600 460 140

4
ബി�േമാൻ,
(അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ)

39500 500 350 150

5
സലിൽ  േറാഷ്  �ി
എസ്.(െസ�ൻ
ഓഫീസർ)

58050 600 300 300

6
എം  െഷറീഫ്  ,(സീ
ഡയറ�ർ,
(Admn,Affliation)

53890 500 --- 500

പ�ിക - II
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ജീവന�ാരെ�
േപര്

ശ�ള
െ�യിൽ

�റ�
ജി.ഐ.എസ്
വരിസംഖ�

ഈടാ�ിയ
വരി സംഖ�

ഈടാേ��
വരിസംഖ�

1
�ീ  േഗാപിൻ.ജി
(അസി. രജി�ാർ)

85000-117600 600 500 100

2
�ീമതി  കവിത
ജി (അസി��് )

32300-68700 400 250 150

3
സലിൽ േറാഷ് �ി
എസ്.(െസ�ൻ
ഓഫീസർ)

40500-85000 500 300 200

4
�വീൺ(െസ�ൻ
ഓഫീസർ
(ഹ.േ�))

40500-85000 500 --- 500

5

േമാഹൻ  �മാർ
എ.എസ്
(െസ�ൻ
ഓഫീസർ
(ഹ.േ�))

40500-85000 500 --- 500

6
�ീമതി  റീന
എസ് (െസ�ൻ
ഓഫീസർ)

40500-85000 500 --- 500

7
സജില  െക.എസ്
(അസി.െസ�ൻ
ഓഫീസർ)

32300-68700 400 --- 400

േമൽ  അപാക�ൾ  ��ി�ാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.8/28.09.2021 ന്  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  സർ�ാർ  നി�ർഷി�
�കാര��  നിര�ിൽ  ��വൻ  റ�ലർ  ജീവന�ാരിൽ  നി�ം  ഇൻ�റൻസ്  �കകൾ  ഈടാ��തി��  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2-0   CERD (െസൻറർ േഫാർ എ�ിനിയറിംഗ് റിസർ�് ആൻറ് െഡവല�്െമൻറ്)
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  04.07.2009െല  ജി.ഒ  (എം.എസ് ).നം.79/2009/HEdn  ഉ�രവ്  �കാരം

സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ വർ�ി�ി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട െസാൈസ�ിയായി 1955-െല
തി�വിതാം�ർ  െകാ�ി  ലി�ററി  സയ�ിഫിക്  ആ�്  ചാരി�ബിൾ  െസാൈസ�ി  രജിേ�ഷൻ  ആ�്  �കാരം  രജി�ർ
െച�് (രജി.നം.T.1872/09/16.12.2009) 2009-ൽ CERD �വർ�നം ആരംഭി�.  സ�ത� സർ�കലാശാലയായി എപിെജ അ�ൾ
കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  �വർ�നം  ആരംഭി�തിെന  �ടർ�്  2015-െല  അ�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�
സർവകലാശാല  നിയമം  വ��്-73  �കാരം  െസ�ർ  േഫാർ  എ�ിനിയറിംഗ്  റിസർ�്  ആൻറ്  െഡവല�്െമൻറ്  സംഘെ�
പിരി�് വി�ക�ം അതിെ� എ�ാ ആ�ിക�ം ബാ��തക�ം സർ�കലാശാല�് ൈകമാ�ം െച�ക�ം സർ�കലാശാല�് കീഴിൽ
CERD �വർ�നം ആരംഭി�ക�ം െച�.

3-2-1   CERD-െ�  വ�മാനം
സാ�ൈല�് െസ��കൾ �േഖന നൽ�� കൺസൾ�ൻസി േസവന�ളി�െട�ം േ�ാജ�ക�െട

ഓവർെഹഡ് ചാർ�കളി�െട�ം വ�മാനം കെ��ി CERD െന സ�യം പര�ാ�മായ സംവിധാനമായി മാ�ണെമ�ാണ്
വിഭാവനം െച�ി��ത്. എ�ാൽ 2017-18 വർഷം ഇ�ര�ിൽ വ�മാനം കെ��� യാെതാ� �വർ�ന�ം CERD
ഏെ���ി�ി�. �ർണമാ�ം സർ�ാർ �ാ�ിെന ആ�യി�ാണ് CERD �വർ�ി��ത്.

3-2-2   CERD വിനിേയാഗം - െചലവഴി�ത് ലഭ�മായ �ക�െട 78 % മാ�ം
2015 �ൺ  �തൽ  എപിെജ  അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല�െട  കീഴിൽ  �വർ�നം  ആരംഭി�
CERD  (െസൻറർ  േഫാർ  എ�ിനിയറിംഗ്  റിസർ�്  ആ�്  െഡവല�്െമൻറ്)  സം�ാനെ�  എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�കളിെല  വിദ�ാർ�ികളിൽ  ഗേവഷണാഭി�ചി  വളർ�ിെയ���തി�ം  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി
വിവിധ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് സാ��ിക സഹായം അ�വദി��. 2017-18 വർഷ�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftrepor...

18 of 22 2/9/2022, 12:53 PM



2.20േകാടി  �പയാണ്  ജി.ഒ  (ആർ.�ി).നം.613/2018/HEDN.  തീയതി  28.03.2021  �കാരം  ലഭി�ത്.  �ാ�്  �ടാെത
25,60,740 �പ മ�് വര�കളായി ലഭി�ി��്. ആെക വരവിെ��ം െചലവിെ��ം വിശദാംശം �വെട പറ��

                            ��ിരി�്             - 45,12,931

                            �ാ�്                    - 2,20,00,000

                            പലിശ/മ�് വര�കൾ- 25,60,740

                            ആെക                    -29,073,671

                            െചലവ്                 - 2,27,07,018

                            നീ�ിയിരി�്         -63,66,653

െസ�ർ േഫാർ എ�ിനിയറിംഗ് റിസർ�് ആ�് െഡവല�്െമ�ിെ� ആത��ികമായ ല��ം എ�ിനീയറിംഗ്
വിദ�ാർ�ികളിെല ഗേവഷണാഭി�ചി വളർ�ിെയ��വാ�ം എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല
ഗേവഷണ�വർ�ന�ൾ ��തൽ െമ�െ���വാ�ം ��തൽ േപർ�് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭ�മാ�ക�മാണ്.തൻ
വർഷെ� �ാ�് വിനിേയാഗം �ർണമാെണ�ി�ം ലഭ�മായ ആെക �ക�െട വിനിേയാഗം 78% മാ�മാണ്. ആയതിനാൽ
ലഭ�മായ �ക �ർ�മാ�ം �േയാജനെ���� തര�ിൽ CERD െ� �വർ��ൾ െമ�െ��േ��താണ്.

3-2-3   സാ�ൈല�് െസ�ർ േകാ-ഓർഡിേന��െട �മതല�ം ഉ�രവാദി���ം നിർ�ചി�ി�ി�
CERD െ�  �വർ�ന�ൾ  നട�ിലാ��തിനായി  സാേ�തിക  വിദ�ാഭ�ാസ  ഡയറ�േറ�ിെ�  10.11.2010 െല

L3/22951/09 നം ഉ�രവ് �കാരം 9 സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിലായി CERD സാ�ൈല�് െസ��കൾ ആരംഭി�.
ഓേരാ സാ�ൈല�് െസ��ക�െട�ം �മതല നൽകിെ�ാ� ഓേരാ േകാർഡിേന�െറ�ം നിയമി�.

CERD  െ�  പ�തികൾ  നട�ിലാ��തി�ം  േകാേള�കളിൽ  CERD  െ�  �വർ�ന�ൾ  ഏേകാപി�ി��തി�ം
േകാർഡിേന�ർമാ�െട  പ�്  വളെര  വ�താണ്.  എ�ാൽ  സാ�ൈല�്  െസ�ർ  േകാ-ഓർഡിേന��െട  �മതല�ം
ഉ�രവാദി���ം  വ��മായി  നിർ�ചി�െ��ി��തായി  കാ��ി�.  ഫയ�ക�െട�ം  രജി��ക�െട�ം  പരിപാലന�ം
��ി�ം  സംബ�ി�ം  CERD  െ�  വിവിധ  �വർ�ന�ൾ  ഏേകാപി�ി��ത്  സംബ�ി���  �ത�മായ
മാർ�നിർേ�ശ�േളാ  �മതല/ഉ�രവാദി�ം  നിർ�ചി�െകാ��  ഉ�ര�കേളാ  േകാർഡിേന�ർമാർ�്  നൽകിയി�ി�.  ഇത്
പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2-4   ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ �വർ�നം നിരാശാജനകം
                വിദ�ാർ�ിക�െട  �തന  ആശയ�ൾ  വികസി�ി��തി��  �വർ�ന�ൾ  ല��മി�ാണ്  ഇെ�ാേവഷൻ
െസ��കൾ  ആരംഭി�ി��ത്.  8  ഇെ�ാേവഷൻ  െസ��കളാണ്  ഇ�വെര  അ�വദി�ി��ത്.  ആ�നിക  ഉപകരണ�ൾ,
വർ�്േഷാ�്  സംവിധാനം  �ട�ിയവ  ഒ���തിനായി  പരമാവധി  20  ല�ം  �പ  വെര  ഓേരാ  െസ�റി�ം
അ�വദി��താണ്.  എ�ാൽ  ഇ�കാരം  അ�വദി�  �ക  �േയാജനകരമായി  വിനിേയാഗി��തിൽ  പല  െസ��ക�ം
പരാജയെ�� എ�് കാ��. േകാ�യം രാജിവ്ഗാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജിയിെല ഇെ�ാേവഷൻ െസ�റിന് 2011 ൽ
അ�വദി� 10 ല�ം �പയിൽ നാളി�വെരയായി െചലവഴി�ത് 3,71,877 �പ മാ�മാണ്.  ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയ േരഖക�ം
ബാ�്  േ��്െമ�ം  �കാരം  2017-18  വർഷം  ടി  െസ�ർ  യാെതാ�  �വർ�ന�ം  നട�ിയി�ി�  എ�്  കാ��.
��ികൾ�ാവശ�മായ വർ�്േഷാ�് സംവിധാന�ം ടി െസ�ർ ഒ��ിയി�ി�. സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ബജ�ിൽ
ഇെ�ാേവഷൻ  െസ��കൾ�ായി  5  ല�ം  �പ  വകയി��ിെയ�ി�ം  ഒ�  �ക�ം  െചലവഴി�ി�ി�.  ഇെ�ാേവഷൻ
െസ��ക�െട  �വർ�നം  െമ�െ����തി��  നടപടി  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരിേ����്.  എ�ാ  െസ��ക�െട�ം
വാർഷിക  �വർ�നാവേലാകനം  നട�ി  ല���ൾ���തമായി  �വർ�ി��  എ�്  ഉറ�വ���തിന്  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2-5   ഇെ�ാേവഷൻ െസ��കളിൽ ബാ�് ബാലൻസ് നി�ിയമായി കിട��
                 േകാ�യം  രാജിവ്ഗാ�ി  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  െടേ�ാളജിയിെല  ഇെ�ാേവഷൻ  െസ�റിെ�  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ
പലിശയട�ം  800439 �പ  അവേശഷി��.  ��ർ  ഗവൺെമ�്  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേളജിെല  ഇെ�ാേവഷൻ  െസ�റിെ�
ബാ�്  അ�ൗ�ി�ം  പലിശയട�ം  7,53,166  �പ  നീ�ിയി���തായി  കാ��.  എ�ാ  ഇെ�ാേവഷൻ  െസ��ക�െട�ം
ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ ഇ�ര�ിൽ അവേശഷി�� �ക�െട വിശദാംശം 24.09.21 െല ഓഡി�് എൻക�യറി നം 14 �കാരം
ആവശ�െ��  എ�ി�ം  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�ര�ിൽ  നി�ിയമായ  ഫ�കൾ  എ�ാം  കെ��ി  അവ  ഉേ�ശി�
�വർ�ന�ൾ�്  വിനിേയാഗി��തിേനാ  അതിന്  സാധ�മാകാ�  പ�ം  അവ  CERD  അ�ൗ�ിേല�്
തിരിെ����തിേനാ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-2-6   �മെ���ാ� �ൻ��കൾ
                            വിവിധ �വർ�ന�ൾ�ായി ഇെ�ാേവഷൻ െസ��ക�െട ബാ�് ആ�ൗ�ിൽ നി�് അഡ�ാൻസ് ആയി
�ക പിൻവലി��തായി കാ��െ��ി�ം ടി അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം െസ�ിൽ െച��തായി കാ��ി�. അഡ�ാൻസ്
രജി�േറാ െസ�ിൽെമ�് േരഖകേളാ പരിപാലി��മി�.  വിവിധ ഇെ�ാേവഷൻ െസ��ക�െട �വർ�ന�മായി ബ�െ��്
നാളി�വെര  അ�വദി�തിൽ  െസ�ിൽ  െച�വാൻ  അവേശഷി��  അഡ�ാൻ�ക�െട  വിശദാംശം  24.09.21  െല  ഓഡി�്
എൻക�യറി  നം  14  �കാരം  ആവശ�െ��  എ�ി�ം  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�ര�ി��  �കകൾ  എ��ം  േവഗം
െസ�ിൽ  െച�ിേ���ം  വിവരം  ഓഡി�ിെന  അറിയിേ���മാണ്.  എ�ാ  െസ��ക�ം  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  �ത�മായി
പരിപാലി��തി�ം  യഥാസമയം  െസ�ിൽ  െച�ാ�  അഡ�ാൻസ്  �കകൾ�്  പലിശ  ഈടാ��തി�ം  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-3    കംപ��ർ പർേ�സ്-വ��മായ കരാർ ഉ�ാ�ിയി�
ഡീൻ(അ�ാദമിക് ),ഡീൻ(റിസർ�് ) എ�ിവ�െട ആവശ��ിനായി ര�് െഡ�്േടാപ് കംപ���കൾ വാ��തിനായി

26/04/2017 ന് ജി.എൻ.ആർ സി�ംസ് ക�നി�് സെ� ഓർഡർ നൽകിയ�ം 04/08/2017 തീയതിയിെല െവൗ�ർ
നം.2940984 �കാരം Rs.75,978/- െചലവിൽ എ�്.പി ക�നി�െട ര�് െഡ�്േടാപ് കംപ���ക�െട പർേ�സ്
നട�ി���മാണ്.പെ� ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയിരി��ത് �ാർ കംപ�േ��് എ� �ാപന�മാ�� കരാർ ആണ്. ഈ
കരാറിൽ കംപ��റിെ� ഇനം,എ�ം മ�് െ�സിഫിേ�ഷൻ എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ ഉൾെ���ിയി�ി�.കരാറിെല
വ��ത�റ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 17/ 24-09-2021 -�ത�മായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
കരാ�കളിൽ ഏർെ��േ�ാൾ ഉ�ാ�� ഇ�ര�ി�� അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1   ഓഡി�് ചാർജ് (2017-18)
            1994-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 19 അടി�ാനമാ�ി 2017-18 സാ��ിക വർഷം ഓഡി�് ചാർജ്
ഇന�ിൽ അടവാേ�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

നം തനത് വ�മാനം വരവ്

1 ഫീസ് 673104505

2 മ�് വര�കൾ 8069

3 ഫി�ഡ് ഡിേ�ാസി�് പലിശ 54336225.19

ആെക 727,448,799.19

ഓഡി�് ചാർജ് @ 1% 7274488

ഒ��വാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർ�്

2016-17 3191659

2017-18 7274488

ആെക 1,04,66,147

ഓഡി�് ചാർ�ിന�ിൽ ആെക ഒ��ാ�� �ക 1,04,66,147/- �പ ഓഡി�് ചാർ�് “0070-60-110-97ഓഡി�് ചാർ�് ” എ�
ശീർഷക�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� അസൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ,
തി�വന��രം എ� േമൽവിലാസ�ിൽ അയ� െകാ��് വിവരം എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തികശാ� സർവകലാശാല
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

4-2   േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല സാ��ിക നില 2017-18
��ിരി�് 21,35,45,005.32
തൻവർഷെ� വരവ് 90,84,60,976
ആെക 112,20,05,981.32
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തൻവർഷെ� െചലവ് 100,66,86,564.41
നീ�ിയിരി�് 11,53,19,416.91

4-3   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക
വരവ്

112,20,05,981.32

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക
െചലവ്

100,66,86,565.32

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക ഇ�
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ
�ക

ഇ�

സർവകലാശാല
ഫ�ി��ായ ന�ം

ഇ�

സർവകലാശാല ഫ�ിന്
ലഭി�ാനവേശഷി�� �ക

2,97,16,400/-
ഖ.2.2

വിവിധ �ാപന�ൾ
സർവകലാശാല ഫ�ിേല�്
ഒ��ാനവേശഷി�� �ക

14,00,000/-
ഖ.2-1

4-4   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ
�ൻവർഷ�ളിൽ തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിേ�ൽ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്

�മ നം വർഷം നം, തീയതി
തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട എ�ം

1 2014-15 KSA-KRU 6/210/2018 തീയതി 12.09.2018 2
2 2015-16 KSA – KRU 10/387/2019 തീയതി 28.06.2019 31        
3 2016-17 KSA – KRU 10/144/2021 തീയതി 28.09.2021 23

അ�ബ�ം - 1
വാർഷിക കണ�ിൽ റിസീവബ്ൾസ് കണ�ാ�ിയതിൽ അപാകം

Current Year 2017-18

(data as on 16.09.2021)

Item
Academic
Year

Mandatory
Balance to be
Paid

Pay later
Balance to
be Paid

Total
Balance to
be Paid

Affiliation Fee 2017-18 16575000 - 16575000

Affiliation
Request Fee

2017-18 100000 - 100000

Student
Administration
Fee

2017-18 21000 159000 180000

Student
Examination Fee

2017-18 639905 1665825 2306170

Sports Arts Fee 2017-18 91950 147350 1063300

Phd Student
Semester Fee

2017-18 64000 - 64000

Revaluation
Registration Fee

2017-18 4200 - 4200

Adhoc Fee 2017-18 16820 - 16820

Total 20309490

Arrear upto 2017-18
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(data as on 16.09.2021)

Item
Academic
Year

Mandatory
Balance to be
Paid

Pay later
Balance to
be Paid

Total
Balance to
be Paid

Faculty Training
Fee

2015-16 700000 7950000 8650000

Student
Administration
Fee

2015-16 - 5000 5000

2016-17 - 56000 56000

Student
Examination Fee

2015-16 - 29200 29200

2016-17 1040 619520 620190

Sports Arts Fee
2015-16 700 1750 2450

2016-17 - 350 350

Phd Student
Semester Fee

2016-17 8000 - 8000

Phd Student
Thesis Fee

2016-17 15000 - 15000

Adhoc Fee 2016-17 15720 - 15720

Penalty 2016-17 5000 - 5000

Total 9406910
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