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നം. െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/570/2021

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം

ക�ർ-2
Email:kannuruty.ksad@kerala.gov.in

േഫാൺ:04972 715385
തീ�തി: 12-04-2022

േജായി�്ഡയറ�ർ.

രജി�ാർ
ക�ർ സർ�കലാശാല.
ക�ർ.

സർ,

വിഷയം:- ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി��ത് - സംബ�ി�്.

�ചന:- ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 െല വാർഷിക കണ�കൾ.

    

    1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ�� �കാര�ം 1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമം
55-ാം വ��് �കാര�ം �റെ��വി�� ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

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

2. �ിൻസി�ൽ അ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ), േകരള, തി�വന��രം (ഉ.പ.സ)

3. lfadreport@yahoo.com (െവബ് േപാർ�ലിൽ �സി�ീകരണ�ിന് )

4. ഓഫീസ് േകാ�ി.

5. െ�യർ േകാ�ി.

mailto:kannuruty.ksad@kerala.gov.in
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ന�ർ. െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/570/2021                         തീയതി: 12-04-2022

ക�ർ സർവകലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചലവ്
കണ�ിേ��ളള ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 18,
ക�ർ സർവകലാശാല നിയമ�ിെല 55-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്.)

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീ രാജരാമ സി േജായി�് ഡയറ�ർ 01.04.2020 �തൽ 30.04.2021 വെര

�ീ �ീഭാ� െക െക
േജായി�് ഡയറ�ർ

  (ഇൻ ചാർജ് )
01.05.2021 �തൽ 25.07.2021 വെര

�ീ ബി സേ�ാഷ് േജായി�് ഡയറ�ർ 26.07.2021 �തൽ �ട��.

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

�മ
നം. ഓഡി�ർമാ�െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്

1 �ീ. �ീഭാ� െക െക ഓഡി�് ഓഫീസർ
14.01.2021 �തൽ 27.12.2021 വെര

2 �ീമതി ൈഷമ�മാരി എസ്.എൽ ഓഡി�് ഓഫീസർ
07.12.2020 �തൽ 27.12.2021 വെര

3 �ീ ശശിധരൻ എ അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ
07.12.2020 �തൽ 30.04.2021 വെര

4 �ീ �ധീഷ് എം.പി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ
07.12.2020 �തൽ 06.08.2021 വെര

5 �ീ ശശീ�ൻ െക അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ
01.09.2021 �തൽ 27.12.2021 വെര

6 �ീ ഈശ�രച�ൻ ന�തിരി ടി സി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ
02.07.2021 �തൽ 27.12.2021 വെര

7 �ീമതി ഷിജില വി.ഡി അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ
07.12.2020 �തൽ 27.12.2021 വെര

8 �ീ ൈഷജി�് പി.സി സീനിയർേ�ഡ് ഓഡി�ർ
07.12.2020 �തൽ 27.12.2021 വെര

9 �ീ ഇല�ാസ് ടി ഓഡി�ർ
07.12.2020 �തൽ 30.06.2021 വെര

10 �ീ സാജിദ് ടി വി ഓഡി�ർ
01.07.2021 �തൽ 27.12.2021 വെര

11 �ീമതി ശാലിനി പി.എം ഓഡി�ർ
07.05.2021 �തൽ 27.12.2021 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി

07.12.2020 �തൽ 27.12.2021 വെര
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ഓഡി�് കാലയളവിൽ �മതല വഹി� �ാ���റി ഓഫീസർമാർ

ൈവസ്ചാൻസലർ െ�ാഫ. േഗാപിനാഥ് രവീ�ൻ 01.04.2019 - 31.03.2020

െ�ാ-ൈവസ്ചാൻസലർ െ�ാഫ. പി ടി രവീ�ൻ 01.04.2019 - 31.03.2020

രജി�ാർ (ഇൻചാർജ് )
  �ീ െഡാമിനിക് േജാർജ് 01.04.2019 - 30.06.2019

�ീ �ഹ�ദ് ഇ വി പി 01.07.2019 - 31.03.2020

കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

േഡാ ബാ� ആേ�ാ പി 01.04.2019 – 15.10.2019 FN

േഡാ വിൻെസ�് പി െജ 15.10.2019 FN -31.03.2020

ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ (ഇൻചാർജ് ) �ീ ശിവ� പി 01.04.2019 – 31.03.2020
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ആ�ഖം

    1996 െല ക�ർ സർവകലാശാല നിയമം 55ാം വ��്, 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��്
3(1) എ�ിവ �കാരം ക�ർ സർവകലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ക��ായി. സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, �.ജി.സി
എ�ിവയിൽ നി�ം ലഭി� പ�തി �കകൾ, മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം �േത�ക പ�തികൾ�ായി ലഭി�
�കകൾ, സം�ാന സർ�ാറിെ� പ�തിയിതര �ാ�്, സർ�കലാശാല�െട തനത് ഫ�് എ�ിവ�െട വരവ്-
െചലവ് കണ�കൾ പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ി. സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� പഠന വ��കൾ, മ�്
�ാപന�ൾ, സർ�കലാശാല േനരി�് നട�� സ�ാ�യ �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട കണ�കൾ പരിേശാധി�്
�േത�ക ഓഡി�് േനാ�കൾ �റെ��വി�ി��താണ്. അവയിൽ സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ ��
ആവശ����ം പരിഹാരനടപടികൾ എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
ഓഡി�് �റി�കളിെല മ�് പരാമർശ�ളിേ��� �ടർ നടപടികൾ �േത�കമായി നിരീ�ി��താണ്.

2019-20 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴപറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��.

�മ നം. ഭാഗം വിഷയം േപജ് നം.

1 1 െപാ� അവേലാകനം 9

2 2 വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ 42

3 3 െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ 68

4 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം 121
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ഉളളട�ം

ഖ�ിക വിഷയം േപജ്
ന�ർ

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വിവര�ൾ 9
1-2 ബജ�് 11
1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക 13
1-4 ധനസഹായം 15
1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ 19
1-6 തനത് വ�മാനം 19
1-7 ക�ർ സർ�കലാശാ�െട വര�െചല�കൾ -അവേലാകനം 21
1-8 എൻേഡാവ്െമ�കൾ/ െചയ�കൾ 24

1-9 െപൻഷൻ ഫ�ിെല �ക അപര�ാ�ം- െപൻഷൻ െചല�കൾ
െപൻഷൻ   ഫ�ിൽ നി�ം നിർ�ഹി��ി� 26

1-10 ആഭ��ര നിയ�ണം 26

1-11
സർ�കലാശാല പഠന വ��കളിെല�ം മ�് അ�ബ�
�ാപന�ളിെല�ം തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� 2019-20
വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ

28

1-12 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം 41
ഭാഗം 2

വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1
അഫലിേയ�ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം പരീ�ാ ഫീസിന�ിൽ
ക�ർ സർ�കലാശാല�് ലഭിേ��ിയി�� 1,08,85,500/- �പ
�ടി�ിക

42

2-2
അഫലിേയ�ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം അ�ിനിേ�ഷൻ &
അഫലിേയഷൻ  ഫീസിന�ിൽ ക�ർ സർ�കലാശാല�്
ലഭിേ��ിയി��1,54,600 �പ �ടി�ിക

51

2-3 �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �ാ�് ലഭി�ത് �റവ് - �.ജി.സി
എ�്.ആർ.ഡി.സി �വർ�ന�ിന് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ
നി�ം െചലവഴി� 17,92,554/- �പ �.ജി.സി യിൽ നി�ം
ഇ�വെരയായി റീഫ�് െച�െ��ി�.

52

2-4 സർ�കലാശാല പഠന വ��കളിെല�ം മ�് അ�ബ�
�ാപന�ളിെല�ം തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� വര�
കണ�കളിേ��� 2019-20 വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ

53

ഭാഗം 3

െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1 സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിൽ നിയമനം
നട�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി�� 68

3-2 ജീവന�ാ�െട െഡ��േ�ഷൻ കാലയളവിെല െപൻഷൻ വിഹിതം
ൈകമാറാൻ ൈവകി - പലിശയിന�ിൽ അധിക െചലവ് 72

3-3 അധ�ാപക�െട �േമാഷൻ യഥാസമയം അ�വദി��ി�. 74
3-4 പഠന വ��കളിൽ ആവശ��ിന് െ�ാഫസർമാരി�. 74

3-5 �� �ർ യാ�ാബ� അ�വദി��തിെല അപാക�ൾ
പരിഹരിേ��താണ്. 75

3-6 െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് - െ�യിം നൽ��തിൽ സമയ�മം
പാലി�ാൻ ��ിേ��താണ്. 76

3-7
സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത ഐ.ടി െസ�റിൽ െട�ി�ൽ
�ാഫിെന താൽ�ാലികമായി നിയമി�. �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം
േവതനം നൽകി.

76

3-8 എൻവയൺെമ�ൽ �ഡീസ് പഠന വ��ിേല�് ലാബ്
ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയത് - �റ� �ക ക�ാ�് െച� കരാ�കാരന്

ൻ ർ ി ി ൽ / ി

79
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െടൻഡർ അ�വദി�ാ�തിനാൽ 1,67,475.00/- �പ�െട അധിക
െചലവ്.

3-9 താവ�ര ക�ാ�സിൽ വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസി�് സി�ം
�ാപി�ൽ-വിവിധഅപാക�ൾ 81

3-10
Turnitin Anti Plagiarism Software ൈലസൻസ് ���ൽ-
സമയബ�ിതമായി പർേ��് ഓർഡർ നൽകാ�തിനാൽ അധിക
െചലവിന് കാരണമായി

84

3-11
FFMS(File Flow Management System) �ാപി�ത് - കരാറിെല
വ�വ�കൾ പാലി�ാെത ഹാൻഡ് േഹാൾഡി�് ചാർജ് അധികം
അ�വദി�

86

3-12 െടലിേഫാൺ ബി�ിൽ �ഡ് െസസ് ഒ���ത്
ഒഴിവാേ��താണ്. 87

3-13
മാന�വാടി ക�ാ�സിെല ബിൽഡി�് അ���പണി -അംഗീ�ത
നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് നൽകി �വർ�ി നിർവഹി�,
മരാമ�് ച��ൾ പാലി�ി�.

88
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ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം.

ഭാഗം -1 
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വിവര�ൾ
    േകരള നിയമസഭ�െട 1996 െല 22-ാം നിയമ നിർ�ാണ�ി�െട (ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമം 1996)
േകരള�ിെല ഏഴാമെ� സർ�കലാശാലയായി �ാപിതമായ ക�ർ സർ�കലാശാല ഉ�ര മലബാറിെല ക�ർ,
കാസറേഗാഡ്, വയനാട് എ�ീ ജി�കളിെല ഉ�ത വിദ�ാഭാസം പരിേപാഷി��തിനായി നിലെകാ��.
തലേ�രി, മാ�ാ�പറ�്, പ��ർ, നീേലശ�രം, കാസർേഗാഡ്, മാന�വാടി, ക�ർ, മ േ�ശ�രം
എ�ിവിട�ളിലായാണ് സർ�കലാശാല�െട ക�ാ��കൾ �ിതിെച��ത്. സർ�കലാശാല�െട ആ�ാന
മ�ിരം ക�ർ േകാർ�േറഷനിൽ ഉൾെ��� താവ�രയിലാണ്. �ാ���റി ഓഫീസർമാ�െട ഓഫീ�ക�ം ഭരണ
വിഭാഗം, അ�ാദമിക് വിഭാഗം, പരീ�ാ വിഭാഗം, ധനകാര� വിഭാഗം, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം, െസൻ�ൽ
ൈല�റി, ൈല�റി & ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് പഠന വ��് �ട�ിയവ�ം ആ�ാന മ�ിര�ിലാണ്
�വർ�ി��ത്.

സർ�കലാശാല ആ�ാനമായ താവ�രയി�ം തലേ�രി, മാ�ാ�പറ�്, പ��ർ, നീേലശ�രം, കാസർേഗാഡ്,
മാന�വാടി, മ േ�ശ�രം എ�ീ സർ�കലാശാല ക�ാ��കളി�മായി ആെക 29 പഠനവ��കൾ �വർ�ി���്.
ഇ� �ടാെത 3 ക��ണി�ി േകാേള�ക�ം 7 സ�ാ�യ �ാപന��ം (MBA-2, MCA-2, Teacher Education-3)
സർ�കലാശാല േനരി�് നട��. 10 സർ�ാർ േകാേള�കൾ, 13 എയിഡഡ് േകാേള�കൾ, 55 അൺ-എയിഡഡ്
േകാേള�കൾ, 8 ഓറിയ�ൽ ൈട�ിൽ േകാേള�കൾ, 09 െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ, 10 ടീ�ർ െ�യിനിങ്
േകാേള�കൾ, എ�ിവ ഉൾെ�െട ആെക 105 �ാപന�ൾ സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�്
�വർ�ി�വ��.

    1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമം, 1998 െല ക�ർ സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 1999 െല ക�ർ
സർ�കലാശാല ഓർഡിനൻസ്, സർ�കലാശാല റ�േലഷൻസ് അ�ബ�മായി �റെ��വി� ൈബേലാകൾ,
കാലാകാല�ളിൽ ബാധകമായ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ�് വിേധയമായാണ്
സർ�കലാശാല �വർ�ി��ത്.

    െസന�്, സി�ിേ��് എ�ീ ഭരണ സമിതിക�ം ൈവസ് ചാൻസലർ, െ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ, രജി�ാർ,
പരീ�ാ കൺേ�ാളർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ എ�ീ �ാ���റി ഓഫീസർമാ�മാണ് സർ�കലാശാല�െട ഭരണം
നട��ത്. സർ�കലാ ശാല�െട ചാൻസലർ ബ�. േകരള ഗവർ�ർ ആണ്. ഭരണ നിർ�ഹണ�ിന്
സി�ിേ��ിെന സഹായി��തിനായി വിവിധ സി�ിേ��് ഉപസമിതിക�ം ൈഫനാൻസ് ക�ി�ി, �ാനിങ്
േബാർഡ് എ�ിവ�ം �വർ�ി�വ��. അ�ാദമിക് വിഷയ�ളിൽ നയ�ൾ �പീകരി���ം േമൽേനാ�ം
നട���ം അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ, േബാർഡ് ഓഫ് �ഡീസ് എ�ീ സമിതികളാണ്. അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ
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വർഷ�ിൽ ര�് തവണെയ�ി�ം േയാഗം േചരണെമ�് നി�ർഷി�ി�െ��ി�ം (ക�ർ സർവകലാശാല �ാ���്
1998, ചാപ്�ർ VIII) 2019-20 വർഷ�ിൽ അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ േയാഗം േചർ�ി�ി�.

    സർ�കലാശാല�െട ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ നിയ�ി��ത് �ാ���്, ഓർഡിനൻസ് എ�ിവയിെല
വ�വ�കൾ �കാരമാണ്. �ാ���് 1998 �ം ഓർഡിനൻസ് 1999 �ം നിലവിൽ വ�. �ാ���ിൽ േഭദഗതികൾ
വ���തിന് സി�ിേ��ിന് അധികാര�െ��ി�ം അത് നട�ിൽ വ���തിന് ചാൻസല�െട അ�മതി
ആവശ�മാണ്. ഓർഡിനൻസിൽ േഭദഗതി വ���തിന് സി�ിേ��ിന് അധികാര��്. എ�ാൽ
സർ�കലാശാല�് അധികെ�ലവ് ഉ�ാ�� ഓർഡിനൻസ് �റെ��വി��തിേനാ റ�ാ��തിേനാ
സർ�ാറിെ� �ൻ��ി�� അ�മതി വാേ��താെണ�ാണ് {െസ�ൻ 40(2)- സർ�കലാശാല നിയമം}
സർ�കലാശാല നിയമ�ിൽ വ��മാ�ിയിരി��ത്.

അവേലാകനം

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�ം, ക�ർ, കാസറേഗാഡ്, വയനാട് എ�ീ
ഉ�ര മലബാർ ജി�കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണനിലവാര�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം നൽ��തി�മായി
�ാപിതമായ ക�ർ സർ�കലാശാല പാഠ� രംഗ�് �േരാഗതി ൈകവരി��തിനാ�� നിതാ�
പരി�മ�ിലാണ്. പഠന നിലവാരം അ�ാരാ� നിലവാര�ിൽ എ�ി��തിനായി Universidad Autonoma De
Coahuila-Mexico, SRH Riedlingen University-Germany, University of Adelaide-Australia, University Of Erfurt-Germany,
University of Chieti- Italy എ�ീ വിേദശ സർവകലാശാലക�മായി ഇതിനായി സർ�കലാശാല ധാരണാപ�ം ഒ�വ�്
അ�ാദമിക് േമഖലയിെല സഹകരണം ഉറ�വ��ക�ം ഗേവഷണ സഹകരണം, വിദ�ാഭ�ാസ�ിെല സാം�ാരിക
ൈകമാ�ം, അ�ാരാ� വൽ�രണം എ�ിവയി�െട പഠന നിലവാരം ഉയർ��തിനാ�� കർ� പരിപാടികൾ
ആ��ണം െച��തി�� �മ�ിലാണ്. ക�ർ സർ�കലാശാല�് കീഴിൽ Kannur University Civil Service
Training Institute �ാപി�് സിവിൽസർ�ീസ് േമഖലയിേല�് വിദ�ാർ�ികെള സ�രാ��തിനാ��
പരി�മ��ം സർ �കലാശാല നട�ിവ���്.

    2019 വർഷ�ിൽ 97 പി.എ�്.ഡി. ബി�ദ�ം 2020 വർഷ�ിൽ 65പി.എ�്.ഡി. ബി�ദ�ം സർ�കലാശാല
നൽകിയി��. 2016 വർഷ�ിൽ NAAC B. Grade അ�ഡിേ�ഷൻ സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി��്. 2021 ൽ 
അ�ഡിേ�ഷൻ െമ�െ���ിയ സർ�കലാശാല�് NAAC B++ േ�ഡ് ലഭി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട പാഠ�,
പാേഠ�തര �വർ�ന��െട �ണ നിലവാരം െമ�െ����തി�ം ആയത് ഉറ�് വ���തി�മായി Internal
Quality Assurance Cell (IQAC) സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�നം നട�ിവ���്. എ�ി�ം �ജിസി നി�ർഷി��
േയാഗ�തയി�ാ� വെര താത്കാലിക അടി�ാന�ിൽ അധ�ാപകരായി നിയമി���ം അംഗീ�ത ത�ികകളിൽ
േപാ�ം േയാഗ�രായ �ിരം അ��ാപകർ ഇ�ാ��ം പാഠ� �വർ�ന��െട �ണ നിലവാരെ� സാരമായി
ബാധി���്.

    നാല് േകാടിയിലധികം മതി�് െചലവ് �തീ�ി�� െസമിനാർ േകാം��് (�സ ഫ�് ), ര�് േകാടിയിലധികം
മതി�് െചലവ് �തീ�ി�� ഫി�്നസ് െസ�ർ ബിൽഡി�്, ര�് േകാടിേയാളം �പ െചലവ് �തീ�ി��
സയ�ിഫി�് ഇൻ�െമേ�ഷൻ െസ�ർ �ട�ി േകാടികണ�ിന് �പ െചലവ് വ�� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
സർ�കലാശാല ആ�ാന�ം സർ�കലാശാല ക�ാ��കളി�മായി �േരാഗമി� വരികയാണ്. എ�ാൽ
�ർ�മാ�ം സ�മായ സർ�കലാശാല എ �ിനീയറി�് വി�ിെ� അഭാവം നിർ�ാണ �വർ�ന��െട
േമൽേനാ�െ��ം �ണനിലവാരെ��ം, ഏേകാപനെ��ം സാരമായി ബാധി��. സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ
ലംഘി�് കരാ�കാർ�്/ഏജൻസി�് അഡ�ാൻസ് അ�വദി���ം എ�ിെമ�് കാലയളവിൽ ���ി
�ർ�ികരി�ാ��ം, ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാ� കരാ�കാരിൽ നി�ം/ ഏജൻസിയിൽ
നി�ം നിയമാ��തമായ പിഴ ഈടാ�ാ��ം സർവകലാശാലയിൽ നിർബാധം �ട�കയാണ്. എ�ിനീയറിംഗ്
വി�ിെ� കാര��മത ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് സർവകലാശാല ഭരണ
വിഭാഗം അടിയ�ിരമായി ഇടെപേട�താണ്.

    ക�ർ സർ�കലാശാല െസൻ�ൽ ൈല�റി െക�ിട സ��യം അതിെ� വി�തി െകാ�് ഏഷ�യിൽ തെ�
��ി����താെണ�ി�ം ൈല�റി സൗകര�ം �േയാജനെ���� വിദ�ാർ�ിക�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം
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എ�ം വളെര �റവാണ്. റഫറൻസ് ����െട �റ�ം, ൈല�റി�െട �വർ�ന സമയം പരിമിതമാ���ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം, െപാ� ജന�ൾ�ം ൈല�റി അ�ിയമാ��തിന് കാരണമാ��. 2020 വർഷ�ിൽ 4966
േപർ ൈല�റി സൗകര�ം ഉപേയാഗി�ക�ം (Total Visitors in Library) 452 ��ക�ൾ വിതരണം െച�ക�ം
െച�ി��്. വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�ം െപാ� മ�ല�ി�ം വി�ാന ��കികൾ�് അനിവാര�മായ േക�മായി
ൈല�റി മാ�ിെയ�േ�� �വർ�ന�ൾ നട�ിലാേ����്.

    2019-2020 വാർഷിക കണ�കെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ റിേ�ാർ�് �റെ��വി�ി��ത്.
സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വരവ്-െചലവ് വിവര��ം ഈ റിേ�ാർ�ിെ� ഭാഗമായി പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ക��ായി.

1-2   ബജ�്
    1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല െസ�ൻ-51, ക�ർ സർ�കലാശാല �ാ���് 1998 ചാപ്�ർ VII
ഖ�ിക-10 എ�ിവ �കാരമാണ് സർ�കലാശാല ബജ�് ത�ാറാ��ത്. �ൻ വർഷെ� യഥാർ� വരവ്-െചലവ്
കണ�കൾ, ���ിയ ബജ�് എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിലാണ് സർ�കലാശാല വ�ം വർഷെ� ബജ�്
ത�ാറാ�ി വ��ത്. ഇത് ധനകാര� ക�ി�ി പരിേശാധി�തി� േശഷം സിൻഡിേ��ിന് സമർ�ി�ക�ം
സിൻഡിേ��് വിശദീകരണ �റിേ�ാ��ടിയ െമേ�ാറാ�ം സഹിതം ബ�.ചാൻസലർ�് അംഗീകാര�ിന്
സമർ�ി�ക�ം െച��.

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വാർഷിക ബജ�് 22.12.2018തീയതിയിെല 2018.842 ന�ർ തീ�മാന �കാരം
സിൻഡിേ��് പാസാ�ക�ം ബ�.ചാൻസലർ ആയത് അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��് (GS3- 255/2019 തീ�തി:
22.03.2019). ആയതിെ� സം�ഹം �വെട െകാ���.

    ��ിരി�്: 1760.70 ല�ം

വരവ്

േനാൺ-�ാൻ 8364.90 ല�ം
�ാൻ 14,511.91 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 410.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1,573.50 ല�ം
ആെക 2,48,60.74 ല�ം
��ിരി�് ഉൾെ�െട ആെക വരവ് 26,621.44 ല�ം

െചലവ്

േനാൺ-�ാൻ 9,455.85 ല�ം
�ാൻ 14,918.67 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 409.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1,519.00 ല�ം
ആെക 26,302.95 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 318.49 ല�ം
നീ�ിയിരി�് ഉൾെ�െട ആെക െചലവ് 26,621.44 ല�ം

���ിയ ബജ�്

    2019-20 വർഷെ� ���ിയ ബജ�് 05.12.2019 തീയതിയിെല 2019.680 ന�ർ തീ�മാന �കാരം സിൻഡിേ��്
പാസാ�ക�ം ബ�. ചാൻസലർ ആയത് അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��് (GS3- 211/2020തീ�തി: 10.03.2020).
ആയതിെ� സം�ഹം �വെട േചർ��.
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    ��ിരി�്: 4,212.06 ല�ം

വരവ്

േനാൺ-�ാൻ 8,805.00 ല�ം
�ാൻ 3,537.00 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 415.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1,554.50ല�ം
ആെക 14,311.93ല�ം
ആെക വരവ് (��ിരി�് ഉൾെ�െട) 18,523.99 ല�ം

െചലവ്

േനാൺ-�ാൻ 9,214.64 ല�ം
�ാൻ 3,608.50 ല�ം
െ�ഷൽ ഫ�് 414.43 ല�ം
ഋണശീർഷക കണ�കൾ 1,594.50 ല�ം
ആെക 14832.07 ല�ം
നീ�ിയിരി�് 3,691.92 ല�ം
ആെക െചലവ് നീ�ിയിരി�് ഉൾെ�െട 18,523.99 ല�ം

    എ�ാൽ 2019-20 െല വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം വരവ്-െചല�കൾ യഥാ�മം 10,974.09 ല�ം �പ�ം
(Excluded Opening Balance) 9,480.25 ല�ം(Excluded Closing Balance) �പ�മാണ്. യഥാർ� വരവ് ബജ�ിൽ
ഉൾെ���ിയ വരവിേന�ാൾ 23.32% �ം യഥാർ� െചലവ് ബജ�ിൽ ഉൾെ���ിയ െചലവിേന�ാൾ 36.08 % �ം
�റവ് േരഖെ���ിയി��്.

    ബജ�ിൽ ഉൾെ���ക�ം 2019-20 വർഷം െചലവ് ഇ�ാ��മായ ചില ബജ�് ശീർഷക��െട വിവര�ൾ
�വെട െകാ���.

ബജ�്
േകാഡ് ഇന�ൾ വകയി��ിയ

�ക
401-080 പർേ��് ഓഫ് ൈവഹി�ിൾ 10,00,000
428-280 ടീ�ി�് അസി��് സാലറി 80,00,000
431-741 കിഫ്ബി മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ് 44,59,14,000
431-742 കിഫ്ബി പ��ർ ക�ാ�സ് 54,29,44,000
431-743 കിഫ്ബി നീേലശ�രം ക�ാ�സ് 11,23,33,000

901-080 �സ – പർേ��് (��്സ് &
എക�ിപ്െമ�്സ് ) 3,00,00,000

ബജ�ിൽ അധികരി�് െചലവ് െച� ചില ഇന��െട വിവര�ൾ

ബജ�്
േകാഡ് ഇന�ൾ വകയി��ിയ

�ക
യഥാർ�
െചലവ് അധികം

330-
304

എംേ�ായിസ്
െപൻഷൻ ഫ�് 7,00,00,000 21,00,00,000 14,00,00,00

431-722
കൺ��ൻ
േ�ാ�ാം
(നീേലശ�രം)

0 22,266 22,266

    സർ�കലാശാല നിയമ�ളിേല�ം േകരള ബജ�് മാന�ലിേല�ം വ�വ�കൾ���തമായാണ് ബജ�്
�പീകരി��ത്. ബജ�് �പീകരി�് സാ��ിക നിയ�ണം ഫല�ദമാ��ത് അതാത് സാ��ിക വർഷെ�
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ഡിസംബർ മാസം വെര�� യഥാർ� വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ആധാരമാ�ിയാണ്. എ�ാൽ േശഷി�� ��്
മാസ�ളിൽ ഫീസ് വർ�നവ് �ല�ം മ�ം വരവിന�ി�ം പരീ�ാ നട�ി�മായി ബ�െ��് ആക�ികമായി
െചലവിന�ി���ാ�� വർ�ന�കൾ ബജ�ിൽ �തിഫലി�ാറി�. അ�ര�ി�� െചറിയ മാ��െളാഴി�ാൽ
യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട�� ബജ�ാണ് �പീകരി�ത്.

1-3    വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

    ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന് �േത�ക അ�ൗ�ിങ് ച��ൾ
�പീകരി�ി�ി�. വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിന് സിംഗിൾ എൻ�ി അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായമാണ്
സർ�കലാശാല പി�ട��ത്. ആയതിനാൽ സർവകലാശാല�െട കീഴി�� �മി, െക�ിട�ൾ, ഫർ�ി��കൾ
ക���ർ, ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ�ൾ, ൈല�റി ��ക�ൾ �ട�ിയ �ലധന ആ�ിക�െട വിവര��ം
ബാധ�തക�ം നിർ�യി�െ�ടാെത േപാ�ക�ം �ാപന�ിെ� യഥാർ� സാ��ിക �ിതി
�തിഫലി�െ�ടാെത േപാ�ക�ം െച��. യഥാർ� സാ��ിക �ിതി മന�ിലാ��തി�ം കണ�കളിൽ
പിഴ�ക��ാ�കയാെണ�ിൽ ആയത് എ��ം ക�പിടി��തി�മായി Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP) അടി�ാനമാ�ി�� ഡബിൾ എൻ�ി അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം സർ�കലാശാലയിൽ
നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ��താണ്.

    സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക�െട ഹാർഡ് േകാ�ി ഫിനാൻസ്
ഓഫീസ�െട 21-10-2020 തീ�തിയിെല ACCOUNTS II/FIN-A1/642/2020 ന�ർ ക� �േഖന�ം േസാ�് േകാ�ി
21.10.2020 തീയതിയിൽ എയിംസ് േസാ�് െവയർ �ഖാ�ിര�ം സമർ�ി�. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്
നിയമ�ിെല 9(i) വ��് �കാരം 2019-20 സാ��ീക വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സമർ�ിേ��
സമയ പരിധി 31-07-2020 ആയി��െവ�ി�ം ര� മാസ�ിലധികം ൈവകി 21.10.2020 തീയതിയിലാണ് വാർഷിക
കണ�കൾ ഓഡി�ിന് സമർ�ി�ി��ത്. ച��ിൽ നിർേ�ശി� കാലയളവി��ിൽ വാർഷിക കണ�്
സമർ�ി�ാൻ ��ിേ��താണ്. 15.10.2020 തീയതിയിെല 220.437 ന�ർ തീ�മാന �കാരം ധനകാര� പ�ിക
സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�ി��്.

2019-20 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയതിെല അപാക�ൾ

    ക�ർ സർവകലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ��
അപാക�ൾ കാ��.

1. സർവകലാശാല�് സ��മായി അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ നിലവിൽ ഇ�. വാർഷിക കണ�കേളാെടാ�ം ബാലൻസ്
ഷീ�്, ഇൻകം & എ�്പ�ി�ർ േ��്െമ�് എ�ിവ സമർ�ി�ി�ി�.

2. ക�ർ സർവകലാശാലയിെല വിവിധ വ��കളിെല േബ�് നീ�ിയിരി�് �കയായ 4,83,99,616.63 �പ
വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ നീ�ിയിരി�് �ക�െട �െട േചർ�ാെത �േത�കം ഉൾെ���കയാണ്
െച�ി��ത്.

3. 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം എൻ.എസ്.എസ് വരവ് ശീർഷക�ിൽ (524-101 �തൽ
524-104 വെര) ആെക 25,22,365/- �പ�ം എൻ.എസ്.എസ് െചലവ് ശീർഷക�ിൽ (724-001 �തൽ 724-220
വെര) 27,57,894/- �പ�മാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. എ�ാൽ NSS അ�ൗ�് പരിേശാധി�തിൽ ആെക
25,22,333/- �പ�െട വര�ം 26,55,614 �പ�െട െചല�മാണ് കാ��ത്.

4. 2019-20 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം RUSA വരവ് ശീർഷക�ിൽ (201-004) 5,09,82,096/- �പ�ം
RUSA റിേനാേവഷൻ െചലവ് ശീർഷക�ിൽ (931-714) 33,33,461/- �പ�മാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.
എ�ാൽ �ാ�് രജി�ർ �കാരം യഥാ�മം 15,00,00,000/- �പ വര�ം 19,56,88,336/- �പ െചല�മാണ്
േരഖെ���ിയിരി��ത്.
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1-4   ധനസഹായം
    സർ�കലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം വിവിധ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭി� ധനസഹായ��െട
വിവരം �വെട െകാ���.

I – പ�തി ധനസഹായം

1-4.1 സം�ാന സർ�ാർ

    2019-20 സാ��ിക വർഷം പ�തി ധനസഹായമായി 8,78,68,395/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക

െചലാൻ
നം./

തീയതി
അെ��ിൽ

വരവ്
േചർ�
തീയതി

�ഷറി

1.

സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1351/2019/
എ�്.ഇ. ഡി.എൻ. തീയതി :
02.08.2019 (Plan Grant share

2019-20 1st Quarter)

4,00,00,000 29.08.2019

ജി� �ഷറി,
ക�ർ,

പി.എസ്.ടി.
എസ്.ബി

അ�ൗ�് നം.
799012700000296

2.

സ.ഉ. (സാധാ)നം. 2069/2019/
എ�്.ഇ. ഡി.എൻ. തീയതി :
21.11.2019 (Plan Grant share

2019-20 2nd Quarter)

4,00,00,000 19.12.2019 -ടി-

3.

2018-19 വർഷ�ിൽ
തിരിെ��� �ക2019-20

വർഷ�ിൽ തിരിെക
നൽകിയത്

7,56,35,311 02.04.2019 -ടി-

4. 2019-20 വർഷ�ിൽ സർ�ാർ 
തിരിെ��� �ക (-)6,77,66,916 - -ടി-

ആെക 8,78,68,395.00

    2019-20 െല േകരള ബജ�് (ഡിമാ�് XVII) �കാരം 25,00,00,000/- (ഇ�പ�ി അ�് േകാടി �പ) പ�തി
സഹായമിന�ിൽ വകയി��ിെയ�ി�ം 2 തവണയായി 8,00,00,000/- (എ�് േകാടി �പ) മാ�മാണ്
സർവകലാശാല�് 2019-20 വർഷ�ിൽ ലഭി�ത്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---201-001 )
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1-4.2 �നിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷൻ (�.ജി.സി)

    �.ജി.സി �ാ�് ഇന�ിൽ 2019-20 വർഷ�ിൽ 37,00,000/- �പ ലഭി�തായി 2019-20 വർഷെ� വരവ് െചലവ്
പ�ികയിൽ േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ആയത് സംബ�ി� വിവര�ൾ �ാ�് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---201-003)

1-4.3 �സ {Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)} ധനസഹായം

    2019-20 െല വാർഷിക കണ�് �കാരം �സ �ാ�് ഇന�ിൽ 201-004 എ� ശീർഷക�ിൽ വരവ്
5,09,82,096/- �പ മാ�മാണ്. ഈ ഇന�ിെല െചലവ് 931-714 ബജ�് ശീർഷക �കാരം 33,33,461/- �പ�മാണ്.
എ�ാൽ രജി�ർ �കാരം 2019-20 ൽ 15,00,00,000/- �പ വര� വ�താ�ം കൺ��ൻ, റിേനാേവഷൻ,
പർെ�യ്സ് ഇന�ിലായി 19,56,88,336/- �പ െചലവഴി�താ�ം േരഖെ���ിയി��് (�സ രജി�ർ േപജ് നം 51).
വാർഷിക കണ�് �കാര�� �ക�ം രജി�ർ �കാര�� �ക�ം െപാ��െ�ടാ�തിെ� കാരണം
വ��മാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---201-004)

II. പ�തിയിതര ധനസഹായം

1-4.4 സം�ാന സർ�ാർ

    2019-20 സാ��ിക വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമായി 33,52,41,000 �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീയതി �ക

വര�
േചർ�
തീയതി

�ഷറി/ബാ�്

1
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 594/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 16.04.2019

3,25,25,000 04.05.2019

ജി� �ഷറി, ക�ർ,
എസ്.ടി.എസ്.ബി.

അ�ൗ�് നം.
719011400000099

2
സ.ഉ.(സാധാ)നം.802/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 23.05..2019

3,25,25,000 29.05.2019 -ടി-

3
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 980/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 15.06.2019

3,25,25,000 01.07.2019 -ടി-

4
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1214/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 16.07.2019

3,25,25,000 03.08.2019 -ടി-

5
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1466/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 17.08.2019

3,25,25,000 02.09.2019 -ടി-

6
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1683/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 20.09.2019

3,25,25,000 10.10.2019 -ടി-

7
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1844/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 17.10.2019

3,25,25,000 01.11.2019 -ടി-

8
സ.ഉ.(സാധാ)നം.2056/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 20.11.2019

3,25,25,000 02.12.2019 -ടി-

9 സ.ഉ.(സാധാ)നം. 2191/2019/
HEDN Dtd

3,25,25,000 07.01.2020 -ടി-
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HEDN Dtd 10.12.2019

10
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 96/2020/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 21.01.2020

3,25,25,000 03.02.2020 -ടി-

11
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 283/2020/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 17.02.2020

3,25,25,000 13.03.2020 -ടി-

12
സ.ഉ.(സാധാ)നം. 445/2020/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 17.03.2020

3,25,25,000 31.03.2020 -ടി-

Reducted by the government during
2019-20 (-)5,50,59,000

ആെക 33,52,41,000

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---101-004)

III - ഇയർമാർ�്ഡ് (�േത�കാവശ��ൾ� േവ�ി��ത് )

1-4.5 സം�ാന സർ�ാർ.

�മ നം. �ക പ�തി/ �േത�ക ഉേ�ശ�ം
1. 2,10,528 െഫേ�ാഷി�്
2. 76,36,202 �ീ�കൾ

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---501-100)

1-4.6 േക� സർ�ാർ.

�മ നം. �ക പ�തി/ �േത�ക ഉേ�ശ�ം
1. 4,22,056 െഫേ�ാഷി�്

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---502-100)

1-4.7 �നിേവ�ി�ി �ാ�്സ് ക�ീഷൻ (�.ജി.സി)

�മ

നം.

ഉ�രവ്
നം./

തീയതി
�ക

വരവ്
വ�

തീയതി

�ഷറി
/

ബാ�്

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1. ലഭ�മ� 40,05,821 ലഭ�മ� ലഭ�മ� ലഭ�മ� മ��വ

    �.ജി.സി �ാ�ിന�ിൽ (ഇയർമാർ�്ഡ് ) സർവകലാശാല�് ലഭ�മായ �ക�െട വിവര�ൾ, ആയത്
വിനിേയാഗി�തിെ� വിവര�ൾ എ�ിവ �ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---503-100)

1-4.8 നാഷണൽ സർവീസ് �ീം (എൻ എസ് എസ് ).

�മ

നം.
ഉ�രവ് നം./

തീയതി �ക വരവ് വ�
തീയതി

പ�തി/ �േത�ക
ഉേ�ശ�ം

1. ലഭ�മ� 25,22,365/- ലഭ�മ� ലഭ�മ�
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    എൻ.എസ്.എസ് വരവ്-െചല�കൾ നിർവഹി��തി�� എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ (A/c No. 67041446201)
24,92,837/- �പ നീ�ിയിരി��തായി കാ���്. 2019-20 വർഷ�ിൽ �ാ�ിന�ിൽ അ�വദി� ��വൻ
�ക�ം െചലവഴി�/ഉപേയാഗി� സാഹചര��ിൽ (07.12.2021 തീയതിയിെല KSA/KNU/U4/554/2021 ന�ർ
��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��് ) ഇ��ം ഭീമമായ �ക നീ�ിയിരി��ാകാ�� കാരണം വ��മാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---524-101)

1-4.9 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികൾ

�മ നം. ഇനം �ക
1. ഗേവഷണ പ�തികൾ (വ��കൾ) 90,000
2. വ��ിഗത ഗേവഷണ പ�തികൾ 52,61,676
3. െചയ�ക�ം എേ�ാവ്െമ�ക�ം (പലിശ സഹിതം) 5,69,680

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---504-100)

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

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻ

സി�െട
ഉ�രവ്

നം./
തീയതി

ലഭി� ധന
സഹായം

വിനിേയാ
ഗി�/

െചലവഴി�
�ക

ഉേ�ശ�ം

വിനിേയാഗ
സാ��

പ�ം നം./
തീയതി

പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശ�ം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

എഫ് 1-
5/2019

(എ�്.ആർ.
ഡി.സി.)
തീയതി

03.08.2019

40,00,000

(പലിശ
ഉൾെ�െട)

40,58,340

ഓറിയേ�ഷൻ
േ�ാ�ാം,
റി�ഷർ
േകാ�്

െക.എസ്എ/
െക.എൻ.�./

�5/
158/2019 തീ
15.05.2019

- 2019-20

ലഭ�മ� 26,03,930 26,03,930

റ�ലർ
േ�ാ�ാം &
െ�ഷ�ൽ
ക�ാ�ിങ്
േ�ാ�ാം

െക.എസ്എ/
െക.എൻ.�./

�4/
555/2021 തീ

07.12.2021

1-6   തനത് വ�മാനം (Own Fund)
    സർ�കലാശാല�െട തനത് വ�മാനം (േനാൺ-�ാൻ വരവ് ) �ധാനമാ�ം പരീ�ാ ഫീസ് വര�കൾ, വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�� വര�കൾ, ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� ഫീസ് വര�കൾ (േകാ�്
അഫിലിേയഷൻ, �ഡ�്സ് അഫിലിേയഷൻ, അേപ�ാ ഫീ�കൾ, സർ�ിഫി��ി�� ഫീ�കൾ �തലായവ),
ഫി�ഡ് െഡേ�ാസി�് പലിശയിന�ി�� വരവ്, വിവിധ പഠന വ��കൾ, സ�ാ�യ �ാപന�ൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�� വര�കൾ, പരീ��മായി ബ�െ�� മ�് വര�കൾ �ട�ിയവയാണ്. 2019-20 വർഷം
ഈ ഇന�ിൽ ആെക 47,86,77,189 �പ ലഭി�ി��്. ഇത് ആെക േനാൺ �ാൻ വരവിെ� 58.81% ആണ്.

ഇനം വരവ് ശതമാനം

പരീ�ാ ഫീ�കൾ 16,97,91,751 35.49

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം 5,34,53,821 11.17

ജനറൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ�കൾ 6,60,54,716 13.80

�ിര നിേ�പം (പലിശ) 7,87,57,070 16.46

മ� പലിശയിന�ിെല വര�കൾ 1,89,860 0.03
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പഠനവ��കൾ 4,31,47,629 9.01

സർ�കലാശാല െസ��കളിൽ നി�� വ�മാനം 2,12,11,562 4.43

പരീ��മായി ബ�െ�� മ�് ഫീ�കൾ 2,06,41,187 4.31

േനാൺ അ�ാദമിക് വ��കൾ 1,48,95,883 3.11

പലവക 76,69,360 1.60

ക��ണി�ി േകാേളജ്/ഫാഷൻ ഡിൈസനിംഗ് 28,64,350 0.59

ആെക 47,86,77,189

�ൻ വർഷ�ളിെല തനത് വ�മാന�ിെ� �ിതി വിവരം �വെട െകാ���.

വർഷം �ക
2015-16 32,79,62,400
2016-17 36,43,72,858
2017-18 46,41,76,503
2018-19 46,12,06,922
2019-20 47,86,77,189

    േമൽ പറ� �കാരം 2016-17 വർഷം 11 % �ം 2017-18 ൽ 27% വർ�ന�ം 2018-19 വർഷ�ിൽ 2017-18 െന
അേപ�ി�് തനത് വ�മാന�ിൽ 0.64 % െ� �റ�ം 2019-20 വർഷ�ിൽ 2018-19 െന അേപ�ി�് 3.78 % �ിെ�
നാമമാ�മായ വർ�ന�ം േരഖെ���ിയി��്.
    
തനത് വ�മാന�ം സം�ാന സർ�ാർ േനാൺ �ാൻ �ാ�ം ഉൾെ���താണ് സർ�കലാശാല�െട ആെക േനാൺ-
�ാൻ വരവ്. ആയത് 2019-20 വർഷ�ിൽ 81,39,18,189 �പയാണ്.

1-7   ക�ർ സർ�കലാശാല�െട വര�െചല�കൾ - അവേലാകനം

    േക�/സം�ാന സർ�ാ�കളിൽനി�ം, �.ജി.സി. �ട�ിയ മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭി�� �ാ�കളാണ്
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�ധാനമാ�ം സർ�കലാശാല�െട അ�ാദമിക് ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ം �ലധന ആ�ികൾ
ആർജി��തി�ം വിനിേയാഗി��ത്. വിവിധതരം ഫീ�കളി�െട�ം മ�ം ലഭി�� തനത് വ�മാനം, സം�ാന
സർ�ാറിെ� േനാൺ-�ാൻ �ാ�് എ�ിവ ഭരണ െചല�കൾ�ം,ശ�ളം, െപൻഷൻ െചല�കൾ�ം
വിനിേയാഗി��. ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചല�ക�െട വിശദ
വിവര�ൾ താെഴ െകാ���.

വരവ് െചലവ്

േനാൺ-�ാൻ

സർ�കലാശാ
ല�െട തനത്

വ�മാനം
47,86,77,189

81,39,18,189
68,07,14,202

(21 േകാടി �പ െപൻഷൻ ഫ�ിൽ
�ിരനിേ�പം നട�ിയത് �റ�് )സം�ാന

സർ�ാർ
�ാ�്

33,52,41,000

�ാൻ

സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�്
8,78,68,395

14,25,50,491

സം�ാന
സർ�ാർ�ാ�് 10,47,79,168

13,02,20,320�.ജി.സി.
�ാ�് 37,00,000 �.ജി.സി. �ാ�് 2,21,07,691

മ�് ഏജൻ
സികൾ

(RUSA �ാ�് )
5,09,82,096 മ�്ഏജൻ സികൾ

(RUSA) 33,33,461

ഇയർമാർ�്ഡ് (െ�ഷ�ൽ ഫ�്സ് )

സം�ാന
സർ�ാർ

�ാ�്
78,46,730

2,07,18,328

സം�ാന
സർ�ാർ�ാ�് 76,49,602

2,25,71,754

േക�
സർ�ാർ

�ാ�്
4,22,056 േക� സർ�ാർ

�ാ�് 4,42,056

�.ജി.സി
�ാ�് 40,05,821 �.ജി.സി. �ാ�് 55,26,073

മ�് ഏജൻസി
കളിൽ

നി��
�ാ�്

59,21,356 മ�്ഏജൻസികളിൽ
നി�� �ാ�് 61,96,129

എൻ.എസ്.
എസ്. �ാ�് 25,22,365 എൻ. എസ്. എസ്.

�ാ�് 27,57,894

െഡബ്�്സ്, െഡേ�ാസി�്സ്, അഡ�ാൻസസ്

െഡബ്�്സ്,
െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാൻസസ്

12,02,22,107
െഡബ്�്സ്,

െഡേ�ാസി�്സ്,
അഡ�ാൻസസ്

11,45,19,284

ആെക 109,74,09,115 ആെക 94,80,25,560
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െചലവ്

    

    േനാൺ-�ാൻ ഇന�ിൽ സർ�കലാശാല�െട തന�വ�മാനമായി 2019-20 വർഷം 47,86,77,189 �പ ലഭി�ി��്.
വിവിധ ഇന�ളിൽ പിരിെ���� ഫീ�കളാണ് സർ�കലാശാല�െട തന� വ�മാന�ിൽ �ധാന പ�്
വഹി��ത്. �ിര നിേ�പ�ളി�� പലിശ�ം സർ�കലാശാല െസ��കളിൽനി�� വര�ക�മാണ് തന�
വ�മാന�ിെല മ�് �ധാന ഇന�ൾ. 2019-20 വർഷ�ിൽ 2018-19 െന അേപ�ി�് തനത് (േനാൺ �ാൻ)
വ�മാന�ിൽ 3.78 % �ിെ� നാമമാ�മായ വർ�ന��ായി��്.

    �ിര ജീവന�ാർ�ം കരാർ ജീവന�ാർ��� ശ�ള വിതരണ�ിനായി തൻ വർഷം 41,09,99,463/- �പ
െചലവഴി�ി��്. െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ വിതരണം െച��തി�ം െപൻഷൻ ഫ�ിൽ നിേ�പം
നട��തി�മായി ആെക 28,39,56,265/- �പ െചലവഴി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട േനാൺ-�ാൻ
വ�മാന�ിെ� 85.38% വ�ം ഈ െചല�കൾ.

    പരീ�ാ െചല�കൾ, കറ�് ചാർജ്, േ�ഷനറി/�ി�ിങ്, സിംഗിൾ വിേ�ാ അ�ിഷൻ, െകമി�ൽസ് &
�ാസ് െവേയർസ് വാ�ൽ, യാ�ാ ബ�, വാഹന െമയി�നൻസ്, റിേസർ�് േ�ാളർഷി�് (േനാൺ �.ജി.സി.),
ഒ.ഇ.&എം, ഓഡി�് ചാർജ് എ�ിവയാണ് േനാൺ-�ാൻ ഇന�ി�� മ�് �ധാന െചല�കൾ.

    �മി വാ��തി�ം മരാമ�് പണികൾ�മായാണ് പ�തിയിന�ിൽ ��തൽ �ക െചലവഴി�ിരി��ത്.
ഇതിനായി 8,96,20,794/- �പ തൻ വർഷം പ�തിയിന�ിൽ െചലവഴി�ി��്. പ�തിയിന�ിെല െചല�ക�െട
വിവര�ൾ താെഴ െകാ���.

ഇനം െചലവ് (₹)
�മി വാ�ൽ 2,38,73,072
മരാമ�് പണികൾ 6,57,47,722
��് വാ�ൽ 38,72,417
പർേ�സ് 1,18,21,278
ഇ ഗേവർണൻസ് 80,71,449
വർ�്േഷാ�്/െസമിനാർ 16,83,230
റിസർ�് െഫേലാഷി�് 99,98,917
െജൻഡർ സേ�ാർ�് ഇൻ ഓൾ ക�ാ�സ് 16,09,410
അഡ്ജൻ�് ഫാ�ൽ�ി 11,94,699
െസ�ർ േഫാർ േകാ�േറ�ീവ് എ�ർൈ�സസ് 9,44,316
റിസർ�് െ�ാജ�്സ് ഫാ�ൽ�ീസ് 9,86,000
�ാഫ് സാലറി 3,07,691
മ��വ 1,10,119
ആെക 13,02,20,320



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 20/121

1-8   എൻേഡാവ്െമ�കൾ/െചയ�കൾ
    ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ നിലവി�� എൻേഡാവ്െമ�ക�െട/െചയറിെ� െഡേ�ാസി�് സംബ�ി� വിവരം
�വെട െകാ���.

�മ
നം. എൻേഡാവ്െമ�് നിേ�പ ന�ർ നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ക

1
െഹർമൻ െഹെസ
�ണിേവ�ി�ി
എൻേഡാവ്െമ�്

36874609205

എസ്.ബി.ഐ,
സൗ�് ബസാർ
�ാ�്

09-05-
2017

09-05-
2022 6.25% 2,78,366

2 ബാരി�ർ എം.െക.
ന��ാർ െചയർ

799010500253528

ജി�ാ�ഷറി,ക�ർ.
19-05-2017 18-05-

2020 8.5% 10,00,000

3 -ടി-
27803

ജി�ാ�ഷറി,
ക�ർ.

28-10-2015 29-10-
2020 9% 5,00,000

4

ഇ.െക.നായനാർ
െചയർ േഫാർ
പാർലെമ�റി
അഫേയ�്

799010500510012

ജി�ാ�ഷറി,
ക�ർ.

26-09-
2018

26-09-
2023 8.5% 8,00,000

5 പി.പി.ല�ണൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

38586846454

എസ്.ബി.ഐ,
സൗ�് ബസാർ
�ാ�്

02-07-
2019

02-07-
2020 7% 1,08,775

6 �ധാ ��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

27804

ജി�ാ�ഷറി,ക�ർ.
30-10-2015 06-10-

2020 9% 1,50,000

7 -ടി-
27770

ജി�ാ�ഷറി,ക�ർ.
21-10-2015 21-10-2020 9% 1,50,000

8 -ടി-
28102

ജി�ാ�ഷറി,ക�ർ.
22-12-2015 22-12-

2020 9% 1,00,000

9
എം.െക.എൻ
ന��ാർ െചയർ
എൻേഡാവ്െമ�്

799010500950605
ജി�ാ�ഷറി,ക�ർ. 26.02.2020 26.02.2025 8.5% 10,00,000

ആെക 40,87,141

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക കണ� �കാരം എൻേഡാവ്െമ�് & െചയർ  പലിശ
ഇന�ിൽ  5,69,680/- �പ വരവാ�ം എൻേഡാവ്െമ�് & െചയർ  െചലവായി 1,21,698/- �പ�ം
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ എൻേഡാവ്െമ�് രജി�ർ �കാര�� 2019-20 െല വര�ക�െട�ം െചല�ക�െട�ം
വിവര�ൾ  �വെട െകാ���.

എൻേഡാവ്െമ�് ബാ�് പലിശയിന�ിെല
വരവ് െചലവ്

�ധാ ��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�് (27804) 13500.00 36660.00

�ധാ ��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�് (28102)

9000

(750x12=9000)

ൻ



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 21/121

�ധാ ��ൻ
എൻേഡാവ്െമ�് (27770)

13500

(1125x12=13500)
ബാരി�ർ എം.െക. ന��ാർ
െചയർ (9799010500253528)

84996
(7083x12=84996) -

ബാരി�ർ എം.െക. ന��ാർ
െചയർ 71901050027803

18750

(3750x5=18750)
-

ഇ.െക.നായനാർ
െചയർ േഫാർ പാർലെമ�റി
അഫേയ�് 799010500510012

68004
(5667x12=68004) 19038.00

െഹർമൻ െഹെസ
�ണിേവ�ി�ി
എൻേഡാവ്െമ�്
(3687460)

88,081.00
(02.02.2015 �തൽ

06.06.2019 വെര��
ബാ�്പലിശ)

60,000.00 (01.6.2019 �തൽ
31.01.2021 വെര��

െചലവ് )

പി.പി.ല�ണൻ
എൻേഡാവ്െമ�്
(38586846454)

17706 -

ആെക 3,13,537.00 1,15,698

    2019-20 വർഷെ� വാർഷിക കണ� �കാര�� വര� െചല�ക�ം എൻേഡാവ്െമ�് രജി�ർ �കാര�� വര�
െചല�ക�ം െപാ��െ���ി�. െചയർ/എൻേഡാവ്െമ�കൾ�് അതത് സാ��ിക വർഷം ബാ�്
പലിശയിന�ിൽ ലഭി�� വര�ക�െട വിവര��ം തൻവർഷെ� ഈയിന�ിെല െചല�ക�െട വിവര��ം
എൻേഡാവ്െമ�് രജി�റിൽ തരം തിരി�് േരഖെ����തിന് സർ�കലാശാല അധി�തർ ��ിേ��താണ്.

1-9   െപൻഷൻ ഫ�ിെല �ക അപര�ാ�ം- െപൻഷൻ െചല�കൾ െപൻഷൻ   ഫ�ിൽ നി�ം
നിർ�ഹി��ി�
    1996 െല ക�ർ സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല 82ാം വ��് �കാരം സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതിേയാട് �ടി
സർവകലാശാല�െട കീഴി�� ജീവന�ാർ�ായി ഓർഡിനൻസിൽ �തിപാദി�ിരി�� തര�ി�� െപൻഷൻ
ഫ�് സർ�കലാശാലയിൽ �പീകരി�ണെമ�് നി�ർഷി�ി��്.

    ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�െട 07.12.2005 െല 33223/ബി2/2005/07 ന�ർ ക�് �കാരം അ�മതി
ലഭി�തിെന �ടർ�് സി�ിേ��ിെ� 21.02.2006െല 086--2006 തീ�മാന �കാരം ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ
െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�. സിൻഡിേ��ിെ� ഈ തീ�മാനം ഫിൻ/എ.എ,ആർ /എസ്.എ.എഫ്/2005-06
തീ�തി 27.03.2006 ന�ർ ഉ�ര� �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ നട�ിലാ�ി.

    31.03.2020 വെര ക�ർ സർവകലാശാല ₹78,00,00,000/- (78 േകാടി �പ) െപൻഷൻ ഫ�ിന�ിൽ ക�ർ ജി�ാ
�ഷറിയിൽ �ിര നിേ�പമായി നിേ�പി�ി��് . 2019-20 വർഷം നിേ�പി� 21,00,00,000 �പ
ഉൾെ�െടയാണ് ഈ �ക.

    െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�് 15 വർഷം കഴി�ി�ം െപൻഷൻ ഫ�ി�� ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�. െപൻഷൻ
ഫ�് നിേ�പ�ിൽ നി�ം ലഭി�� പലിശ അപര�ാ�മായതിനാൽ െപൻഷൻ ഫ�ിൽ നി�ം ഇ�വെരയായി
െചലവ് നട�ിയി�ി�. നിലവിൽ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�് തെ�യാണ് െപൻഷൻ െചല�കൾ വഹി��ത്.
കഴി� ��് വർഷ�ളിലായി െപൻഷൻ ഫ�ിന�ിെല നിേ�പ�ിൽ നി�ം ലഭി� പലിശ വരവിെ��ം
െപൻഷൻ ഇന�ിെല െചലവിെ��ം വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

വർഷം പലിശ വരവ് െപൻഷൻ െചലവ്

2017-18 3,50,09,000 7,35,95,000

2018-19 4,66,56,000 8,82,35,000

2019-20 5,72,19,000 8,34,72,045
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    സർവകലാശാലയിൽ െപൻഷൻ ഫ�ി�� ച��ൾ �പീകരി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���ം െപൻഷൻ ഫ�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ െചല�കൾ നിർവഹി�ാൻ പര�ാ�മാ�� തര�ിൽ
െപൻഷൻ ഫ�് വി�ലീകരിേ���മാണ്.

1-10   അഭ��ര നിയ�ണം

    ഉ�ര മലബാറിെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േക�മായ ക�ർ സർവകലാശാലയിെല അ�ാദമികപര�ം
ൈവ�ാനികപര�മായ �വർ�ന�ൾ�് സർവകലാശാലയിൽ നിലവി�� ആഭ��രനിയ�ണ
സംവിധാന�ൾ െപാ�െവ ��ികരമാണ്. ജീവന�ാ�െട �വർ�ന�ൾ�് വിവിധ െസ��കളിൽ
െചേ��തായ േജാലികൾ നി�യി�െകാ�� േജാലി വിഭജനം നട�ി സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ
ഇറ�ിയി��്. എ�ാൽ േജാലിയിെല വീ�കൾ�് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െന നി�യി�� കാര��ിൽ
സർ�കലാശാല തീ�മാനെമ��കേയാ �േത�കമായി ഉ�രവിറ�കേയാ െച�ി�ി�. സർവകലാശാല
പഠനവ��ക�േട�ം െസ��ക�േട�ം ഇേ�ണൽ ഓഡി�ിനായി ഇേ�ണൽ ഓഡി�് െസ�ൻ �പീകരി�്
�വർ�നം നട�ി വ���്. എ�ാൽ സർവകലാശാല െഹഡ്ക�ാർേ��ിെല വരവ് െചല�കൾ ഓഡി�്
െച��തി�� േക�ീ�ത സംവിധാനം നിലവിലി�. വൗ��കൾ ധനകാര� വിഭാഗ�ിെല വിവിധ െസ��കളിൽ
�ീ-ഓഡി�് െച�ക�ം വരവ്/െചല�കൾ അ�ൗ�് െച�ക�ം മാ�മാണ് െച��ത്. സർവകലാശാല�്
ലഭിേ�� വര�കൾ �ത�മായി ലഭി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�െ���ി�. പരിേശാധനാ സംവിധാന�ിെ�
േപാരാ�യാണ് ഇത് വ��മാ��ത്. പഠന വ��കളിെല േരഖകൾ/ഫയ�കൾ ത�ാറാ��ം ��ി�ം
സംബ�ി�് നിർേ�ശ�ൾ അഭ��ര ഓഡി�് െസ�ൻ നൽേക���്.

    പഠന വ��ിെ� ഒ� സാ��ിക വർഷെ� എ�ാ വരവ്-െചലവ് വിവര��ം ക�ാഷ് ��ിൽ
േരഖെ���ക�ം സാ��ിക വർഷാവസാനം ക�ാഷ് ��ിെല വിവര��ം ബാ�് അ�ൗ�ിെല വിവര��ം
െപാ��െ���ി �ത�ത ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്. പഠന വ��ിന്
ലഭി�� അഡ�ാൻസ് സംബ�ി� വിവര�ൾ േരഖെ����തിനായി അഡ�ാൻസ് രജി�ർ പഠന വ��ിൽ
��ി��തായി കാ��ി�. അംഗീകരി� ബജ�് അ�ശാസി�ം �കാരമാണ് ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ
െചല�കൾ െച��ത്. അംഗീകരി� ബജ�ിൽ ��തലായി െചലവ് െച�തിെ� വിവര�ൾ ഈ ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിെല 1-2 ഖ�ികയിൽ വ��മാ�ിയി��്. വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തിനായി അ�ൗ�്
ച��ൾ സർ�കലാശാലയിൽ �പീകരി�ി�ി�.

    2019-20 വർഷ�ിൽ 6,57,47,722 �പ മരാമ�് ���ികൾ�് െചലവഴി�ി��്. എ�ാൽ എ�ിനീയറിങ്
വിഭാഗ�ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �റ� �ല�ം സർ�കലാശാലയിെല മരാമ�് �വർ�ികൾ
േമൽേനാ�ം വഹി��തി�ം ഏേകാപി�ി��തി�ം �ാേയാഗിക �യാസ�ൾ ��ി��. �ധാനെ��
നിർ�ാണ ���ികൾ എ�ാം തെ� സി.പി.ഡ��.ഡി, അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് നട�െ���ത്.
എ�ിേമ�കൾ ത�ാറാ��തി�ം സാേ�തിക അ�മതി നൽ��തി�ം പണിക�െട േമൽേനാ�ം നട��തി�ം
അള�കൾ േരഖെ����തി�ം സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് സാധി��ി�. ഇത് മരാമ�്
�വർ�ിക�െട �ണേമ�െയ സാരമായി ബാധി��.

    2012-ൽ േകരള സം�ാന�് േസവനാവകാശ നിയമം നട�ാ�ക��ാെയ�ി�ം ക�ർ സർവകലാശാല നൽകി
വ�� വിവിധ േസവന�ൾ�� സമയപരിധി നി�യി�് േസവനാവകാശ നിയമം �ാവർ�ികമാ�ിയി�ി�.

ആഭ��രനിയ�ണ സംവിധാന�ൾ ശ�ിെ����തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്. 

1-11   സർവകലാശാല പഠന വ��കളിേല�ം മ�് അ�ബ� �ാപന�ളിേല�ം
തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� 2019-20 വർഷെ� നിരീ�ണ�ൾ
1) പരീ�ാ വിഭാഗം
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1) പരീ�ാ വിഭാഗം

i) സർ�ിഫി��ി�� അേപ�കൾ തപാൽ െസ�നിൽനി�് ൈകമാറാൻ കാലതാമസം േനരി��ത്
ഒഴിവാേ��താണ്.

    സർ�ിഫി��ിനായി വിദ�ാർ�ികൾ നൽ�� അേപ�കൾ �ടർനടപടികൾ�് ബ�െ�� െസ��കളിേല�്
ൈകമാറാൻ കാലതാമസം േനരി��തായി തപാൽ െസ�നിെല രജി��കളിൽനി�് വ��മാ��. ഏതാ�ം
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. വിഷയം അേപ� തപാൽ െസ�നിൽ ലഭി� തീയതി സർ�ിഫി��് െസ�ന്

ൈകമാറിയ തീയതി.

1 BA/BBM 31.10.2019 കറ�് ന��കൾ 5702 �തൽ 5715
വെര 16.01.2020

2 B Com
(NAD)

04.09.2019 തീയതിയിെല 6 അേപ�കളിൽ 
കറ�് ന�ർ േരഖെ���ിയി�ി�. 23.01.2020

    അേപ�കൾ സർ�ിഫി��് െസ�ന് �ടർനടപടികൾ�് ൈകമാ��തിൽ തപാൽ െസ�നി��ാ��
കാലതാമസം ഒഴിവാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---109-010)

2) കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സ്

എ) �ൾ ഓഫ് ഇൻഡ�ൻ ലാൻേഗ�ജസ് (ക�ട)

i) പഠനവ��ിൽ �ിരം അ��ാപക അന��ാപക ജിവന�ാെര നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്

    ക�ഡ പഠന വ��ിൽ നിലവിൽ �ിരം അ��ാപക ത�ികയി�. േകാ�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ
താത്കാലികാടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ�� ജീവന�ാരനാണ് അ��ാപക അന��ാപക േജാലികൾ
െച�വ��ത്. ഈ �മതലകൾ�് �റെമ കാ�സ് ഡയറ�ർ, വനിതാ േഹാ�ൽ വാർഡൻ, ഡി�ൻസ്
എഡ�േ�ഷൻ േകാർഡിേന�ർ �മതലക�ം ഈ േകാ�് ഡയറ�ർ�ാണ്. �ിരം ജീവന�ാ�െട ത�ിക ഇ�ാെത
വർഷ�ളായി കരാർ അടി�ാന�ി�� ജീവന�ാ�മായാണ് പഠന വ��് �വർ�ി��ത്. കരാർ
അടി�ാന�ിൽേപാ�ം അന��ാപകെര നിയമി�ി�മി�, േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ വർഷ�ളായി കരാർ
അടി�ാന�ി�� ജീവന�ാ�മായാണ് �ാപനം �വർ�ി��ത്. �ിരം ത�ിക ��ിേ�ാ അധിക
ത�ിക�� മ�വ��കളിൽ നി�ം �നർവിന�സിേ�ാ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
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ബി) ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ, കാസർേഗാഡ്  ക�ാ�സ്

i) �ൻ�ർ രജി�ർ എ�തി ��ി�ി�ി�

    കാ�സ് ഡയറ��െട അ�ൗ�ിൽ സർവകലാശാലയിൽനി�ം ലഭി�� �ൻ�ർ �കക�െട വരവ്-െചലവ്
വിവര�ൾ, അവ �മീകരി�തിെ� വിവര�ൾ എ�ിവ നിരീ�ി��തിന് �ൻ�ർ രജി�ർ എ�തി
��ിേ��താണ്.

    �ൻ�ർ ലഭി�തിെ��ം �മീകരി�തിെ��ം വിവരം �വെട െകാ���.

െ�ാജ�ിെ� േപര് �ൻ�ർ
നൽകിയ �ക

�മീകരി� �ക/
തീയതി

ഹരിതേകരളം 1,05,000
1,40,000

(04.07.2019)

ഇനീേഷ��ീവ് േഫാർ ഡി�ാർ�്െമ�് എ�്�ൻഷൻ
ആ�ിവി�ീസ് 67,500

90,000

(25.06.2019)

േഷാർ�് േടം റിസർവ് െ�ാജ�് ഓൺ േലാ�ൽ
ക��ണി�ി ഡവലപ്െമ�് 33,750

45,000

(18.07.2019)

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

3) നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

എ) െസ�ർ േഫാർ എം.ബി.എ 

i) ൈല�റി ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി� എ�് ഉറ�വ�േ��താണ്

    ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�് ഇഷ� രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ േകാ�് �ർ�ിയായ ��ികളിൽ നി�ം താെഴ
പറ�� ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി� വിവരം േരഖെ���ിയി�ി�.

�മ
ന�ർ

��ക�ിെ� േപര് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയത് �കാരം

(േ�ാ�് രജി�ർ 2018-2020)

��ക
ന�ർ

വിദ�ാർ�ികൾ ��കം
ൈക��ിയതായി

രജി�റിൽ േരഖെ���ിയ
തീയതി

1 BC 1574 4-09-2018

2 CT 1037 4-09-2018

3 OB 2136 12-03-2019

4 HRM 1861 12-03-2019

5 Consumer Behaviour 171 03-10-2019

6 OB 667 25-01-2019

7 A study of ethics 1157 16-07-2019

8 Business land 1787 16-07-2019

    വിദ�ാർ�ികൾ ൈക��� ��ക�െട േപര് രജി�റിൽ വ��മായി േരഖെ��േ��താണ്. േ�ാ�് രജി�ർ
�കാരം 2090 ��ക�ളാണ് പഠന വ��ിെ� ഉടമ�തയിൽ ഉ�തായി േരഖെ���ിയി��ത്. പഠന വ��ിന്
�േത�കമായ ൈല�റിയി�. �ാഫ് �മിൽ �റ� െഷൽഫിലാണ് ��ക�ൾ ��ി��ത്. �റ� െഷൽഫ്
ആയത് കാരണം ��ക�ൾ�് യാെതാ� �ര�ിതത��ം ഇ�. ��ക��െട വാർഷിക കണെ���്
നട�ിയതിെ� േരഖകൾ ലഭ�മായി�ി�. �ര�ിതമായി ��ക�ൾ ��ി��തി�� െഷൽഫ് സൗകര�ം
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ഏർെ��േ��താണ്. ��ക��െട ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി �ത�ത ഉറ�വ�േ��താണ്.
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം തിരിെക ലഭി�ാ�� ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി�ി�െ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.

ii) േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് - റീഫ�് രജി�ർ ത�ാറാ�ിയി�ി�

    വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയതിെ��ം കാലാവധി�േശഷം
തിരി�െകാ���തിെ��ം വിവര�ൾ േരഖെ���ിയി�ി�. േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ ലഭി�� �ക
അസി��് ഡയറ��െട അ�ൗ�ിൽ േനരി�് �ഡി�് െച��തിനാൽ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ഇന�ിൽ എ�
�ക ലഭി�ി��് എ�് �േത�കമായ കണ�് ലഭ�മ�. �ക തിരി�െകാ���ത് സംബ�ി�ം �േത�കം
േരഖെ���ിയി�ി�ാ� തിനാൽ �ൻ വർഷ�ളിൽ കാലാവധി കഴി� �ക േശഷി��േ�ാ എ�ത് വ��മ�.
േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് സംബ�ി�് �ത�മായ വിവര�ൾ ലഭി�� വിധ�ിൽ രജി�ർ ത�ാറാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---109-011)

4) പ��ർ ക�ാ�സ്

എ) ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ, പ��ർ

i) െക�ിട�ിൽ അ�ി �ര�ാ �മീകരണ�ൾ ഏർെ���ിയി�ി�.

    പ��രിെല ഫയർ ആ�് റ�� േ�ഷൻ ഓഫീസ�െട 01-09-2019 െല സി/137/2019 ന�ർ ക�ിൽ SAT
ക�ാ�സിെല െക�ിട�ൾ ആവശ�മായ അ�ി �ര�ാ �മീകരണം ഏർെ���ാെതയാണ് നിർ�ി�ി��െത�ം
ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ം ആവശ�െ��ി��്. േമൽ പറ� ക�് ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ 20.09.2019
ന് െക.�-എസ്.എ.ടി-സിഡി/ജനറൽ/2016 ന�റായി സർവകലാശാല�് ൈകമാറിയി��്. വിദ�ാർ�ിക�െട�ം
ജീവന�ാ�െട�ം �ര� ഉറ�ാ�ാൻ SAT ക�ാ�സിെല െക�ിട�ൾ�് ആവശ�മായ അ�ി �ര�ാ �മീകരണം
അടിയ�ിരമായി ഏർെ���ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)
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5) മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്

എ) എൻവയൺെമ�ൽ സയൻസ്

i) ഉ�ര കടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�റിൽ �ത�തയി�

    എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസസ് പഠന വ��ിൽ ലഭി�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിൽ ചില
പിഴ�കൾ വ��തായി കാ��. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

1. സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി�� ഉ�ര�ടലാസ് ��ക�െട എ��ം �മ ന��ക�ം �ത�മായി
യഥാസമയം േരഖെ���ിയി�ി�. അതിനാൽ ഉ�രകടലാസ് േ�ാ�ിെ� ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ
സാധി�ി�ി�.

2. ഒേര സമയം ഒ�ിലധികം ബ�ി�കളി�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ ഒേരസമയം വിതരണ�ിന്
ഉപേയാഗി�തിനാൽ രജി�റിെല േരഖെ���ലിൽ �ത�തയി�. ഉദാഹരണമായി നിലവിൽ 362, 399 എ�ീ
സീരീ�കളിെല ഉ�ര�ടലാ�കൾ വിദ�ാർഥികൾ�് നൽ���്. ഒ� സീരിയൽ ന�റി�� ഉ�ര
കടലാ�കൾ �ർ�മാ�ം വിതരണം െച�തി� േശഷേമ അ�� സീരിയൽ ന�റി�� ബ�ി�കളിെല
ഉ�ര�ടലാ�കൾ വിതരണം െച��� എ�് ഉറ�വ�േ��താണ്.

3. വിതരണം െച� ഉ�ര കടലാ�കളിൽ തിരിെക ഏൽ�ി�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ സീരിയൽ ന�ർ �മ�ിൽ
തെ� �മീകരി�് ��ിേ��താണ്. റിേ�ൺ െച� ഉ�ര കടലാ�ക�െട �മ ന�ർ രജി�റിൽ
േരഖെ��േ��താണ്.

4. േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം ചില സീരിയൽ ന��കളിെല ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ഉൾെ��തായി കാ��ി�. വിശദ
വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
ന�ർ

ഉ�ര�ടലാസ് ��്
സീരിയൽ ന�ർ

ഉ�ര കടലാസ് വിതരണം
െച� തീയതി

1 3697001-234 15-1-18

2 3633742 11-7-18

3 3673445-465 25-7-18

4 3673561-579 31-10-18

5 4829433 8-5-19

    ഈ വിധം ഉൾെ�ടാ� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ത�ത സംബ�ി�് പരിേശാധന നടേ���ം, േ�ാ�്
രജി�റിൽ േരഖെ��േ���മാണ്. ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വരവ്-െചലവ് വിവര�ൾ �ത�തേയാെട ത�ാറാ�ാൻ
��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)
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ബി) �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ആ�് േ�ാർട്സ് സയൻസസ്

i) േയാഗ േ�ാ�ാമിന് ലഭി� �ക – െചലവ് �മീകരി�ി�

    സർവകലാശാല�െട വിവിധ െസ��കളിൽ 21/5/2018 �തൽ 21/6/2018 വെര നട�ിയ േയാഗ േ�ാ�ാമിന്
െസൻ�ൽ കൗൺസിൽ േഫാർ റിസർ�് ഇൻ േയാഗ & നാ�േറാ�തി എ� �ാപന�ിൽ നി�്, േകഷ് ��്
�കാരം 96047/-�പ 04.12.2019 തീയതിയിൽ വരവായി േരഖെ���ിയി��്. �നിൽ അൽേഫാൺസ്, അസി.
െ�ാഫസർ ആണ് ��ത േ�ാ�ാം നിർ�ഹി�ത്. എ�ാൽ ലഭി� �ക െചലവഴി�ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ
േകഷ് ��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാനായി ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.1
തീയതി 7/9/2021 �കാരം ആവശ�െ��തി� മ�പടിയായി െചലവ് വൗ��കൾ സർവകലാശാല�െട
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി��താണ് എ�് മ�പടി നൽകിയി��്. േമൽ പറ� െചലവ് �മീകരി�്
ആയതിെ� െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിന് പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---106-099)

സി) മാ�മാ�ി�ൽ സയൻസ്

i) ക����കൾ�ം േസാ�് െവയ�കൾ�ം �േത�കം േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.

    മാ�മാ�ി�് പഠനവ��ിെല ക����കൾ�ം േസാ�് െവയ�കൾ�ം �േത�ക േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി�.
നിലവിൽ ഫർ�ി�ർ &എക�പ്െമ�്സ് എ� േ�ാ�് രജി�റിലാണ് ഇവ േരഖെ���ി വ��ത്. സം�ാന
ധനകാര�വ��ിെ� 24.09.2010 െല 86/2010 ഫിൻ ന�ർ സർ�ലർ �കാരം ക���ർ ഹാർഡ് െവയറി�ം,
േസാ�് െവയറി�ം �േത�കം േ�ാ�് രജി��കൾ നി�ിത മാ�കയിൽ ��ിേ��താെണ�്
വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ ക����കൾ�ം േസാ�് െവയ�കൾ�മായി ധനകാര�വ��് നിർേ�ശി��
�കാര�� �േത�ക േ�ാ�് രജി��കൾ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ഡി) ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ്

i) ൈല�റിയിൽ നി�ം ന�െ�� ��ക�ൾ വീെ����തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    ക�ർ സർ�കലാശാല ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ് പഠനവ��് ൈല�റിയിെല 2019 െല (02-01-2019 �തൽ 30-
01-2019 വെര) േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് �കാരം 4 ��ക�ൾ ന�െ��തായി ൈല�റി �മതല��
െ�ാഫഷണൽ അസി��് റിേ�ാർ�് െച�ി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ വില ₹
1 380 528.00
2 570 299.00
3 837 550.00
4 968 1450.00

    നഷെ����ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിേനാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ന�ം ഈടാ��തിേനാ ഉ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�. ��ക�ൾ തിരി�് ലഭി�ാ� പ�ം ക�ർ സർവകലാശാല നി�യി�� നിര�ി�� വില
ഈടാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ഇ) �ൾ ഓഫ് �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി

i) ഉ�ര�ടലാസ് ഷീ�ക�െട േ�ാ�് രജി�റിെല േരഖെ���ലിെല അപാക�ൾ
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    സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാസ് ഷീ�കൾ ലഭി�� �റ�് േ�ാ�ിൽ എ��ക�ം വിതരണ വിവരം
കാണി�ക�ം െച� വ��െ��ി�ം ആെക�� േ�ാ�ിൽ നി�ം വിതരണം െച�� �റ� വ��ി
നീ�ിയിരി�് കാണി��ി�. ഉ�ര�ടലാസ് ഷീ�ക�െട നീ�ിയിരി�് േരഖെ���ി സർവകലാശാല നി�ർഷി�
മാ�കയി�� േ�ാ�് രജി�ർ ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

ii) ഡി.ഡി.എഫ്.എസ് സംവിധാനം വഴി തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം ൈകകാര�ം െച��തിന് സത�രനടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    പഠനവ��ിെല ഓഫീസ് സംബ�മായ തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം മാന�ലായി�ാണ് ത�ാറാ�ി ��ി��ത്.
തപാ�കളിൻേമൽ നടപടി സ�ീകരി��ത് േരഖെ���വാൻ േപ�ണൽ രജി�ർ ��ി��ി�.
ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്. സംവിധാനം വഴി തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം ൈകകാര�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�കേയാ
അ�ാ�പ�ം േപ�ണൽ രജി�ർ ��ി�കേയാ െചേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

എഫ് ) ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്

i) ൈല�റിയിൽ നി�ം ന�െ�� ��ക�ൾ വീെ����തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    ക�ർ സർ�കലാശാല ചരി� പഠനവ��ിെല ൈല�റിയിെല 2019 െല (02-01-2019�തൽ 31-01-2019 വെര)
േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�് �കാരം 16 ��ക�ൾ ന�െ��തായി പരാമർശി�ി��്. വിശദവിവരം �വെട
െകാ���.

�മ ന�ർ ആ�ഷൻ ന�ർ വില ₹

1 137 345.00

2 149 245.00

3 236 225.00

4 986 1595.00

5 1464 340.00

6 1689 695.00

7 1695 210.00

8 1745 315.00

9 2213 440.00

10 2447 350.00

11 2863 230.00

12 3254 99.00

13 3298 315.00

14 3306 345.00

15 3399 285.00

16 3430 595.00

    നഷെ�� ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിേനാ ഉ�രവാദികളിൽ നി�ം ന�ം ഈടാ��തിേനാ ഉ� നടപടി
അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ��താണ്. ��ക�ൾ തിരി�് ലഭി�ാ� പ�ം സർവകലാശാല നി�യി��
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നിര�ിൽ വില ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

ii) വാർഷിക േ�ാെ���് നട�ിയി�ി�.

    2019-2020 വർഷ�ിൽ ൈല�റി ��ക�ൾ, ഫ ർ�ി��കൾ, ഉപകരണ�ൾ �തലായവ�െട വാർഷിക
േ�ാെ���് നട�ിയി�ി�. 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക ഭൗതിക പരിേശാധന നട��തി�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

iii) ഡി ഡി എഫ് എസ് സംവിധാനം വഴി തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം ൈകകാര�ം െച��തിന് സത�ര നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    പഠന വ��ിെല ഓഫീസ് സംബ�മായ തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം മാന�ലായി�ാണ് ത�ാറാ�ി ��ി��ത്.
തപാ�കളിൻേമൽ നടപടി സ�ീകരി��ത് േരഖെ���വാൻ േപർസണൽ രജി��ം ��ി��ി�.
സർവകലാശാല ഡി ഡി എഫ് എസ് സംവിധാനം വഴി തപാ�ക�ം ഫയ�ക�ം ൈകകാര�ം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�കേയാ അ�ാ�പ�ം േപർസണൽ രജി�ർ ��ി�കേയാ െചേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ജി) േലഡീസ് േഹാ�ൽ, മാ�ാ�പറ�്

i) �േത�ക പഠനവ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�മായി േഹാ�ൽ �േവശനം പരിമിതെ����ത് ഉചിതമ�

    മാ�ാ�പറ� കാ�സിെല വനിതാ േഹാ�ലിൽ ചില പഠനവ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�മാണ്
�േവശനം നൽകി വ��ത്. പരി�ിതി പഠനം, മാസ് ക��ണിേ�ഷൻ & േജണലിസം, � ഡ് സയൻസ്,
ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ്, മാേനജ്െമ�് പഠനം എ�ീ േകാ�കൾ�് േചർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ലിൽ
�േവശനം അ�വദി��ി�. വി�ര�ളിൽ നി� വ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് താമസി�് പഠി��തി��താണ്
േഹാ�ൽ എ�ിരിെ� ചില പഠന വ��കൾ�് മാ�മായി �േവശനം പരിമിതെ���ിയതിെ� കാരണം
വ��മ�. േഹാ�ൽ �േവശന�ി� സ�ീകരി�� അർഹതാ മാനദ��ം �ൻഗണനാ മാനദ��ം
ഏ�വിധമാെണ�് വിശദീകരി�ി�ി�. �േത�ക മാനദ��ൾ നി�യി�ി�ിെ��ിൽ എ�ാ പഠന വ��കലിെല�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�് േഹാ�ൽ �േവശനം ഉറ�് വ�േ��താണ്.    

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---106-002)

6) േഡാ. ജാനകി അ�ാൾ ക�ാ�സ്, പാലയാട്

എ) ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി പഠനവ��്

i) രജി��ക�െട ��ി�്

1. ക�ാഷ് ��് എ�തി ��ി��െ��ി�ം ഇടപാ�കൾ �ത�മായി േരഖെ���ി വ��ി�.

ഉദാ:- 11/4/2019 െല 2686099 �പ�െട വരവ് െചലവ് സംബ�ി� ഇനം വ��മ�.

2. ടി.ആർ 5 രശീത് ��ിെ� േ�ാ�് രജി�ർ  ഓഡി�ിനായി ഹജരാ�ിയി�ി�.

ടി.ആർ5 രശീ���് �കാരം ക�ാൻസൽ െച� �കകൾ ഓഫീസ് തലവൻ സാ��െ����ി�.

ഉദാ:- 01170/0116964 �കാരം 13695 �പ�െട വരവ് വ� രസീതി ക�ാൻസൽ െച�ി��്. എ�ാൽ ആയത്
ക�ാൻസൽ െച�ത് ഓഫീസ് തലവൻ സാ��െ���ിയി�ി�.

3. ക���ർ േ�ാ�് രജി�ർ:   ക����കൾ�് �േത�ക േ�ാ�് രജി�ർ ��ി�ണെമ� ധനകാര� വ��്
സർ�ലർ (നം.86/2010/ഫിൻ തീയതി: 24.09.2010) പാലി�ി�ി�. നിലവിൽ സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി� 5
ക����ക�െട വിവരം എക�ിപ്െമ�് സംബ�ി� േ�ാ�് രജി�റിലാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.
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ii) ഉ�ര കടലാ�ക�െട േ�ാ�് വിവരം �ത�തയി�.

    ഉ�രകടലാ�ക�െട േ�ാ�ം വിതരണ�ം �ത�മായി എ�തി ��ി�ി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

a) ഉ�ര�ടലാസിെ� വരവ് േ�ാ�ിെല��ത് വ��തയി�

    3/4/2019 ന് 1000എ�ം െമയിൻ ഉ�ര�ടലാ�കൾ വരവ് വ�തായി േ�ാ�് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ ആയതിെ� ന�ർ  േരഖെ���ിയി�ി�. 19/10/2019 ന് വരവ് വ� ഒ� െമയിൻ
ബ�ിൽ (500എ�ം) ഉ�ര�ടലാസിെ��ം 3 ബ�ിൽ അഡീഷണൽ ഉ�ര�ടലാസിെ��ം ന�ർ 
േരഖെ���ിയി�ി�. സർവകലാ ശാലയിൽ നി�ം ലഭ�മാ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ത�മായി ന�ർ േചർ�്
േ�ാ�ിെല�േ��താണ്.

b) ഉ�ര�ടലാ�കൾ സീരിയൽ �മ�കാരം വിതരണം നട��ി�.

ഉദാ: (1) 4503905 സീരിയൽ ന�ർ  ഉ�ര�ടലാസ് 5/3/2019�ം എ�ാൽ െതാ��� 4503906 ന�ർ 
ഉ�ര�ടലാസ് 20/4/2019 �മാണ് വിതരണം െച�ത്. ഇട�� ദിവസ�ളിൽ മ�് ന�റി��
ഉ�ര�ടലാ�ക�ം വിതരണം നട�ിയതായി കാ��.

ഉദാ: (2) 29/10/2018 ന് വിതരണം െച� 4120047ന�ർ  ഉ�ര�ടലാസിെ� െതാ��� ന�ർ  ഉ�ര�ടലാസ്
4120048 11/8/2020 നാണ് വിതരണം െച�ിരി��ത്. അതിനിടയിൽ മെ�ാ�ു സീരിയൽ ന�റിൽ െപ�
ഉ�ര�ടലാസ്  വിതരണം െച�ി��്.

c) ഒ�ിലധികം തവണ ഇഷ� വിവരം േരഖെ����.

ഉദാ: (1) 4503950 എ� ന�ർ  ഉ�ര�ടലാസ് 16/4/2019 �ം 22/5/2019 �ം വിതരണം െച�തായി
േരഖെ���ിയിരി��.

ഉദാ: (2) 4503885 എ� ന�ർ  ഉ�ര�ടലാസ് 25/4/2019�ം 24/5/2019 �ം വിതരണം െച�തായി
േരഖെ���ിയിരി��.

d) ഒേര സമയം ഒ�ിലധികം സീരിയൽ ന��കളിൽ െപ� ഉ�ര�ടലാ�കൾ വിതരണം െച��.

    ഉദാ: ഒേരസമയം 45039, 45038 �ട�� സീരിയൽ ന��കളിൽ  െപ� ഉ�ര കടലാ�കൾ വിതരണം
െച�ിരി��. ഒ� സീരിയൽ ഉ�ര�ടലാസ് �ർണമായി ഉപേയാഗി�് തീർ�തി�േശഷം മാ�ം അ��
സീരിയൽ ഉ�ര�ടലാസ് ഉപേയാഗി�വാൻ ��ിേ��താണ്.

e) വിതരണംെച� ഉ�ര�ടലാ�കളിൽ ഉപേയാഗി�ാെത തിരി�വ�വ�െട വിവരം േരഖെ����ി�.

    പരീ�ാ ഹാളിേല�് വിതരണം െച� ഉ�ര�ടലാ�കളിൽ ഉപേയാഗി�ാെത തിരി�വ�വ�െട എ�ം, ന�ർ
എ�ിവ േ�ാ�് രജി�റിൽ  േരഖെ��േ���ം െതാ��� പരീ�ാ ദിവസം തെ� ആയത് വിതരണം
െചേ���മാണ്.

    ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�ം വിതരണ�ം �ത�മായി േ�ാ�ിൽ േരഖെ��േ��താണ്.

iii) േ�ാ�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�

    �സ ഫ�ിന�ിൽ താെഴ കാണി�വിധം പർേ�സിനായി �ക െചലവഴി�ി��്. എ�ാൽ ഇ� സംബ�ി�്
േ�ാ�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ി�ി�. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

തീ�തി �ക വിഷയം റിമാർ�്
5/10/2018 24,30,000.00 അൾ�ാ െസൻ�ിഫ�ജ് പർേചസ് ഓപണിംഗ് Lc
6/10/2018 3,85,919.50 ൈമേ�ാ�യി�് എൈലസർ �സ�് ലാബ്

12/10/2018 26,25,000.00 ഏതിന�ിെല പർേചസ് എ�
വിവരം ലഭ�മ� ഓപണിംഗ് Lc

7/1/2019 60,22,026.00 എക�ിപ്െമ�് പർേ�സ് സയ�ിഫിക്
എ�ർൈ�സസ്

/ / ി ് �് ർ ് �് ്



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 31/121

11/1/2019 76,40,000.00 എക�ിപ്െമ�് പർേ�സ് �സ�് ലാബ്
ആെക 1,91,02,945.50

    2018-19 െല േമൽ െചലവ് സംബ�ി�് പർേചസ് നടപടി�മ�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ എ�ം ആെണ�ിൽ
 േ�ാ�് വിവര�ൾ ലഭ�മാേ��താെണ�ം ആവശ�െ��െകാ�് 22/09/2021 ന് എൻക�യറി നം.1
നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പർേചസ് െച�തിെ� േ�ാ�് സംബ�ി� വിശദ വിവരം
ലഭ�മാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) ഇ�ർ �ണിേവഴ് സി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ സയൻസസ്

i) റിസർ�് നട��ി� – �വർ�നം നില� നിലയിൽ

    േകരള സർ�ാർ ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� 24-03-2010 െല ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം. 610/10/എ�്/
എഡ�േ�ഷൻ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�ം ക�ർ സർവകലാശാല തീ�മാനം ന�ർ 2010.215 �കാര�ം �.ഒ
നം. അ�ാദമിക്-ബി9-13/38/09(1) തീയതി: 13-12-2010 �കാര�ം 4 േകാടി �പ അ�വദി�് 2010 ൽ �വർ�നം
ആരംഭി�താണ് ഇ�ർ �ണിേവഴ് സി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ സയൻസസ്. ഈ �ാപന�ിെ� �ധാന
ല���ൾ താെഴ പറ��വയാണ്.

1. To provide excellent research and teaching to persons of outstanding abilities.

2. To develop a new model for fruitful research and education.

3. To provide continuous education programme for faculty/Scholars.

4. To organise conference, seminars, workshops and such other activities.

5. To take all steps to exploit the knowledge generated in the institution for the benefit of the society and the
country.

    എ�ാൽ േമൽ ല���ൾ ആർജി�� തര�ി�� �വർ�ന�െളാ�ം നട�തായി കാ��ി�. 2019-20
സാ��ിക വർഷം കാര�മായ �വർ�ന�േളാ വരവ്-െചല�കേളാ ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായി�ി�.

    ഇ�ർ �ണിേവഴ് സി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ സയൻസസിൽ 2018-19�ം 2019-20�ം റിസർ�് േ�ാേള�ായി
��തായി ആ�ം തെ� എൻേറാൾ െച�ി�ി�. ഇ�ർ �ണിേവഴ് സി�ി െസ�ർ േഫാർ ബേയാ സയൻസസിെ� മിക�
രീതിയി�� �വർ�ന�ിന് േവ�ി ഐ.�.സി.ബി റ�േലഷൻസ് അ�സരി�് നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം
മിക� അ�ാദമിക് േക�മായി മാ�ിെയ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.
ഇ�ാര��ിേല�് സർവകലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക �� �ണി��.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)
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സി) ഇം�ീഷ് പഠന വ��്

i) ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് വിവരം

    ഇം�ീഷ് പഠന വ��ിെല ഉ�ര�ടലാസ് േ�ാ�് രജി�ർ േപജ് 25 �കാരം 948 ഉ�ര കടലാ�കൾ
േ�ാ�ി��്. എ�ാൽ ഓഡി�ിെ� ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ �വായിര�ിലധികം ഉ�ര�ടലാ�കൾ
ബാ�ിനിൽ��തായി കാ��. യഥാർ� േ�ാ�ം ൈകയിരി�ിെല ഉ�രകടലാ�കളിെല എ��ം
െപാ��െ���ി�. അതീവ രഹസ� സ�ഭാവേ�ാെട�ം ��തേയാെട�ം ൈകകാര�ം െചേ��
ഉ�രകടലാ�കൾ ഈ വിധം അല��മായി ൈകകാര�ം െച���ം േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� ഉ�രകടലാ�കൾ
വ��ിൽ ��ി���ം ആശാസ�മ�. ഇ�യധികം െമയിൻ ഉ�ര�ടലാ�കൾ പഠനവ��ിൽ
ബാ�ിനിൽ��തിെ� കാരണം ഓഡി�ിൽ വ��മാ�ിയി�ി�. പഠന വ��ിേല�് ലഭ�മാ�ിയ�ം
വിനിേയാഗി��മായ ഉ�ര കടലാ�ക�െട �ത�ത സംബ�ി�് സർവകലാശാല�മായി ബ�െ��് അപാകം
പരിഹരിേ���ം േ�ാ�് രജി�ർ അതിെ� അടി�ാന�ിൽ െപാ��െ���ി സാ��െ���ി
��ിേ���ം ഭാവിയിെല ഓഡി�് പരിേശാധനയിൽ ഹാജരാേ���മാണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

7) മാന�വാടി ക�ാ�സ്

എ) �േവാളജി പഠന വ��്

i) ഉ�ര�ടലാസ് ��ി�് കാര��മമാേ��താണ്

    സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി�� ഉ�ര�ടലാസ് െമയിൻ ��്  െല�ക�െട�ം അഡീഷണൽ
േപ��ക�െട�ം വര�ം െചല�ം �ത�മായി േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ����ി�. 2019 നവംബർ മാസ�ിന്
േശഷം രജി�ർ അപ്േഡ�് െച�ി�ി�. രജി�ർ കാലികമ�ാ�തിനാൽ ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി
ഉ�ര�ടലാസ് ബാലൻസ് പരിേശാധി�വാൻ കഴി �ി�ി�. സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി�� ഉ�ര
കടലാ�ക�െട ബ�ി�കൾ ��വൻ േ�ാ�് രജി�റിെല വരവ് േകാള�ിൽ േരഖെ��� ക�ം വിതരണം െച��
�റ�് ബാലൻസ് േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ക�ം െചേ��താണ് . അഡീഷണൽ േപ��ക�െട വര�ം
െചല�ം ഇേത രീതിയിൽ രജി�റിൽ േരഖെ��േ��താണ്. ഉ�ര�ടലാസിെ� ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി
വ��് തലവൻ സാ��െ��േ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) �റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്

i) വ�ത�� അ�ൗ�കൾ�് വ�ത�� ക�ാഷ് ��് �മ�കാരമ�

    പഠന വ��ിൽ അസി.ഡയറ�ർ ബാ�് അ�ൗ�് ഇടപാ�ക�ം, ഇ-�ാ�് അ�ൗ�് ഇടപാ�ക�ം വ�ത��
ക�ാഷ് ��ിലാണ് േരഖെ����ത്. േകരള �ഷറി േകാഡ് �ൾ 92(a) �കാരം ഒ� ഓഫീസിെല എ�ാ
സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം TR 7 A മാ�കയി�� ഒ� ക�ാഷ് ��ിൽ ത�ാറാേ��താണ്. ��ത ക�ാഷ് ��ിൽ
�ാപനെ� സംബ�ി�, ഒ� സാ��ിക വർഷം ഉ�ാ�� എ�ാ വരവ് െചലവ് വിവര��ം  േരഖെ��േ�
�താണ്.

ii) കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് സർ�കലാശാലയിൽ �തൽ �േ��താണ്.

    എം.എ  ൈ�ബൽ & �റൽ �ഡീസ് േകാ�ിൽ 2018-19 ൽ അ�ിഷൻ േനടിയ�ം, 2020 ൽ േകാ�്
�ർ�ിയാ�ിയ�മായ 15 വിദ�ാർ�ികൾ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് 3750 �പ (250 x15) തിരിെക ൈക��ിയി�ി�.
േകാ�് �ർ�ിയാ�ി ഒ� വർഷം കഴി� വിദ�ാർ�ികൾ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ൈക��ിയിെ��ിൽ ആയത്
സർ�കലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട അ�ൗ�ിേല�് ഒ�േ��താെണ�് 06-06-2013 െല Acad-
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D1/5392/CD/ 2010 ഉ�രവിൽ നിർേ�ശി�ി��്. ആയതിനാൽ തിരിെക നൽകാ�� കാലാവധി കഴി� േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ�േ��താണ്.

    iii) ഉ�രകടലാസ് േ�ാ�് രജി�റിൽ വാർഷിക സം�ഹം േരഖെ���ി സാ��െ��േ��താണ്.

    ഉ�രകടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ ഓഡി�് തീയതിയിൽ 767 ഉ�ര കടലാസ് ��്
ല�ക�ം, 1547 അഡീഷണൽ ഷീ�ം േ�ാ�് ഉ�തായി കാ��. േ�ാ�് രജി�റിൽ വർഷാ���ിൽ ഭൗതിക
പരിേശാധന നട�ി വാർഷിക സം�ഹം (Abstract of Stock) േരഖെ���ി വ��് േമധാവി
സാ��െ��േ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

സി) വാർഡൻ, േലഡീസ് േഹാ�ൽ

i) കാഷ് ��് കാലികമാ��ി�.

    കാഷ് ��് എ�തി ��ി��െ��ി�ം ചില േരഖെ����കൾ അതാത് ദിവസം കാഷ് ��ിൽ
വ���ി�. േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് റീഫ�് െച���മായി ബ�െ�� ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ

നം
േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക
തിരിെക വാ�ിയ തീ�തി

െച�് ന��ം
തീ�തി�ം �ക

കാഷ് ��ിൽ
േരഖെ���ിയ

തീ�തി
1 04.07.2019 867220/04.07.2019 1500 29.07.2019
2 15.11.2019 867236/15.11.2019 1300 28.11.2019
3 01.01.2020 867240/01.01.2020 1300 06.01.2020
4 04.07.2019 867219/04.07.2019 1500 06.07.2019
5 11.04.2019 867192/11.04.2019 1300 17.04.2019

    േമൽപറ� അപാക�ൾ പരിഹരിേ���ം കാഷ് ��് കാലികമാ�ി ��ിേ���മാണ്.
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ii) വാടക രജി�റിൽ വാടക സംബ�ി� വിവര�ൾ േരഖ���ിയി�ി�

    േഹാ�ലിൽ താമസി�� ബി.എഡ് , എം.എസ്.സി �േവാളജി, എം.എ േസാേഷ�ാളജി എ�ീ േകാ�ുകൾ
പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട �തിമാസ വാടക, ഒ��ിയ വിവര�ൾഎ�ിവ വാടക റജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.
വിദ�ാർ�ിക�െട �തിമാസ വാടക ഒ��ിയ തീ�തി സഹിതം േരഖെ���ി വാടക രജി�റിെ� �ത�ത
ഉറ�വ�േ� �താണ്.

iii) അക�ി�ൻസ് രജി�ർ കാലികമാ��ി�

    േഹാ�ൽ േമ�െ��ം പാർ�് ൈടം സ�ീ��െട�ം േവതന വിതരണം നട��ത് േലഡീസ് േഹാ�ൽ വാർഡെ�
അ�ൗ�കൾ �േഖനയാണ്. ആയത് ൈക��ു�ത് സംബ�ി� േരഖെ����കൾ വ�േ�� അക�ി�ൻസ്
രജി�ർ കാലികമാ��ി�. ആയത് പരിഹരിേ��താണ്.

ഡി) ഡി.സി.ബി ഹാജരാ�ിയി�ി�

    2019-20 വർഷെ� വാടക സംബ�ി� ഡി.സി.ബി പ�ിക ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയത് ത�ാറാ�ി
�ടർ വർഷ�ളിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---106-002)

8) ഡി�ാർ�്െമ�് ൈല�റിക�െട �വർ�നം - ൈല�റി �ൾസ് ത�ാറാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    ൈല�റിക�െട �വർ�നം സംബ�ി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് പിഴ �ടാെത ��കം ൈകവശം െവ��തി��
കാലയളവ് സംബ�ി�ം വിവര�ൾ വ��മാ�ിെ�ാ�� ൈല�റി �ൾസ് താെഴ പറ�� പഠന വ��കളിൽ
�പീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ ��കം തിരിേ�ൽ�ി�ാ�വരിൽ നി�ം, ദീർഘകാലം ൈകവശം വ��വരിൽ
നി�ം പിഴ ഉൾെ�െട�� ന�ം ഈടാ��തിന് തടസ��ാ��തായി ഓഡി�് വിലയി���. സർവകലാശാല
പഠന വ��കളിൽ ൈല�റി�െട �വർ�നം വ��മാ�� ൈല�റി �ൾസ് ത�ാറാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���ം ക�ർ സർവകലാശാല ഭരണ വിഭാഗം ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ പഠന വ��കൾ�്
നൽേക��മാണ്.

പഠന വ��കൾ

1. മാ�മാ�ി�ൽ സയൻസസ്

2. ബിേഹവിയറൽ സയൻസ്

3. �ൾ ഓഫ് �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി

4. ഹി�റി & െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്

9) ക�ാഷ് ��് ��മ� രീതിയിൽ ത�ാറാേ��താണ്

    പഠന വ��ിെ� ഒ� സാ��ിക വർഷെ� എ�ാ വരവ് െചലവ് വിവര��ം   ക�ാഷ് ��ിൽ
േരഖെ��േ��താണ്. പഠന വ��ിന് ലഭി�� വരവിന��െട ഇനം തിരി�� വിവരം വരവ് ഭാഗ�ം ഇനം
തിരി�� െചല�ക�െട വിവരം െചലവ് ഭാഗ�ം �ത�മായി േരഖെ��േ��താണ്. സാ��ിക വർഷാവസാനം
ക�ാഷ് ��ിെല നീ�ിയിരി�് �ക�ം ബാ�് അ�ൗ�് നീ�ിയിരി�് �ക�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം ഉെ��ിൽ
ആയത് െപാ��െ���ി ഓഫീസ്  േമധാവി സാ��െ��േ���മാണ്. ക�ാഷ് ��് �ത�മായി എ�തി
��ി�ാ� പഠന വ��ക�െട േപര് വിവര�ൾ �വെട െകാ���.



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 35/121

1. �ൾ ഓഫ് ഇ��ൻ ലാംേഗ�ജസ് (ക�ഡ), കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സ്

2. െസ�ർ േഫാർ എം.ബി.എ, നീേലശ�രം

3. ഐ.�.സി.ബി, തലേ�രി.

10) ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

    ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ി�ം പഠന വ��ിെല ഇ-�ാ�് ഫീസ് സംബ�ി� ഡി.സി.ബി ത�ാറാ�ി
��ിേ���ം ഓഡി�് പരിേശാധനയിൽ ഹാജരാേ���മാണ്. ഡിസി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ി ��ി�ാ�
പഠന വ��ക�െട വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

1. �ൾ ഓഫ് ഇ��ൻ ലാംേഗ�ജസ് (ക�ഡ), കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സ്

2. ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ ബേയാളജി പഠന വ��്, പാലയാട് ക�ാ�സ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

1-12   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവര�ൾ

�മ
നം.

ഓഡി�്
നട�ിയ
എജൻസി

ഓഡി�് നട�
തീയതി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�് �റെ��വി�
തീയതി

1 അ�ൗ��്
ജനറൽ

15.12.2020 �തൽ
21.01.2021 വെര 2018-20 AMGII(HQ)III/II/ 19-3/20-

21/256 Dated 17.02.2021

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

2-1   അഫലിേയ�ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം പരീ�ാ ഫീസിന�ിൽ ക�ർസർ�കലാശാല�്
ലഭിേ��ിയി�� 1,08,85,500/- �പ �ടി�ിക
    ക�ർ സർ�കലാശാല�് വിവിധ അഫലിേയ� ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം 2019-20 വർഷ�ിൽ പരീ�ാ
ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ��ിയി�� �കകളിൽ ഭീമമായ �ക �ടി�ിക ഉ�തായി കാ��. സർ�കലാശാല
പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെ� വിവിധ െസ��കളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിയ DCB Statement �കാര�� �ടി�ിക�െട
വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

സീ.നം േകാ�്
അ�ി
ഷൻ

വർഷം
െസമ�ർ

വിദ�ാർ�ി
ക�െട
എ�ം

ഡിമാ�് കല�ൻ ബാലൻസ്

1 2 3 4 5 6 7 8
DCB Statement asper EM/SO EM/15912/2020 തീയതി 12.10.2020

1 ബി.ബി.എ 2016 6th

ർ
476 549780 529725 20055
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െസമ�ർ
(April 2019)

2 ബി.ബി.എ 2017
4th

െസമ�ർ
(April 2019)

501 398295 371965 26330

3 ബി.ബി.എ 2018
2nd

െസമ�ർ
(April 2019)

570 410400 368430 41970

4 ബി.ബി.എ 2017
5th

െസമ�ർ
(April 2019)

497 382960 345230 37730

5 ബി.ബി.എ 2018
3rd

െസമ�ർ
(November

2019)

541 465260 409990 55270

6 ബി.ബി.എ 2019
1st െസമ�ർ
(November

2019)
641 493570 463580 29990

7 ബി.ബി.എ 2016
6th

െസമ�ർ
(April 2019)

424 496800 451905 44895

8 ബി.ബി.എ 2017
4th

െസമ�ർ
(April 2019)

456 362370 324690 37680

9 ബി.ബി.എ 2018
2

nd

െസമ�ർ
(April 2019)

553 398160 365085 33075

10 ബി.ബി.എ 2017
5th

െസമ�ർ
(November

2019)

446 343420 306700 36720

11 ബി.ബി.എ 2018
3rd

െസമ�ർ
(November

2019)

534 459240 421980 37260

12 ബി.ബി.എ 2019
1st െസമ�ർ
(November

2019)
535 411950 380270 31680

13 ബി.ടി.ടി.എം 2018
2nd

െസമ�ർ
(April 2019)

103 86440 63490 22950

14 ബി.ടി.ടി.എം 2018
3rd

െസമ�ർ
(November

2019)

99 68310 49680 18630

15 ബി.ടി.ടി.എം 2019
1st െസമ�ർ
(November

2019)
120 82800 63480 19320

16 ബി.ബി.എ 2016
6th

െസമ�ർ
(April 2019)

153 189720 141135 48585

17 ബി.ബി.എ 2017
4th

െസമ�ർ
(April 2019)

140 111300 68900 42400

18 ബി.ബി.എ 2017
5th

െസമ�ർ
(November

2019)

138 106260 75460 30800

19 ബി.ബി.എ 2018
d

176 126720 84870 41850
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2nd

െസമ�ർ
(April 2019)

20 ബി.ബി.എ 2018
3rd

െസമ�ർ
(November

2019)

173 148780 116990 31790

21 ബി.ബി.എ 2019
1st െസമ�ർ
(November2

019)
152 117040 97340 19700

22 ബി.എ എ.�.എ 2016
6th

െസമ�ർ
(April 2019)

53 53265 47460 5805

23 ബി.എ എ.�.എ 2017
4th

െസമ�ർ
(April 2019)

103 66435 58050 8385

24 ബി.എ എ.�.എ 2018
2nd

െസമ�ർ
(April 2019)

165 106425 93525 12900

6435700 5699930 735770
DCB Statement asper EC I & II/General/2020 തീയതി 08.10.2020

25 ബി.േകാം 2019 1st െസമ�ർ 4748 3406270 2889780 516490

26 ബി.േകാം 2018 2nd

െസമ�ർ
4465 3170555 2661830 508725

27 ബി.േകാം 2018 3rd

െസമ�ർ
4288 3527650 2928810 598840

28 ബി.േകാം 2017 4th

െസമ�ർ
4022 3416766 2815271 601495

29 ബി.േകാം 2017 5th

െസമ�ർ
3991 32,46,150 2716790 529360

30 ബി.േകാം 2016 6th

െസമ�ർ
3785 4820621 4034376 786245

21588012 18046857 3541155
DCB Statement asper EX/SO ES II/15849/2020 തീയതി 12.10.2020

31 എസ് എൻ
േകാളജ് ,ക�ർ 2017 5 252 183300 76160 107140

2017 6 250 359240 227720 131520
2018 3 236 157320 77280 80040
2018 4 233 207480 107070 100410
2019 1 247 190190 92400 97790
2019 2 246 194690 93790 100900

32
സി എ എസ്

േകാളജ് ,
മാടായി

2017 5 27 20790 3080 17710

2017 6 27 35100 17390 17710
2018 3 27 18630 4830 13800
2018 4 27 21060 5460 15600
2019 1 23 17710 6160 11550

2 23 17710 6160 11550

33
എസ്.സി.എസ്

േകാളജ്,
�ീക�ാ�രം

2017 5 110 80860 21180 59680

2017 6 110 161165 108545 52620
2018 3 97 66240 35530 30710
2018 4 95 80720 39270 41450

2019 1 101 77770 43930 33840
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2019 1 101 77770 43930 33840
2019 2 97 82430 46420 36010

34
െസ�് പയസ്

േകാളജ് ,
രാജ�രം

2017 5 97 72480 47600 24880

2017 6 97 140940 125740 15200
2018 3 94 64860 43100 21760
2018 4 94 91330 53930 37400
2019 1 88 67760 58630 9130
2019 2 85 68700 52050 16650

35
എൻ എ എം

േകാളജ്,
ക�ിക�ി

2017 5 95 70590 25870 44720

2017 6 94 136030 79260 56770
2018 3 97 66930 26610 40320
2018 4 97 90010 35560 54450
2019 1 116 89320 49000 40320
2019 2 116 94520 50880 43640

36

േമരിമാതാ
ആർട്സ് &
സയൻസ്
േകാളജ് ,

മാന�വാടി

2017 5 165 122410 51290 71120

2017 6 165 239030 89810 149220
2018 3 154 106260 68990 37270
2018 4 152 184450 84520 99930
2019 1 158 121660 91630 30030
2019 2 156 127050 90710 36340

37
സർസയിദ്
േകാളജ് ,
തളി�റ�്

2017 5 215 160500 42500 118000

2017 6 215 303800 81690 222110
2018 3 209 146450 56320 90130
2018 4 207 182790 70260 112530
2019 1 219 168630 72380 96250
2019 2 215 168520 70470 98050

38
ജി.പി.എം
േകാളജ്

മേ�ശ�രം
2017 5 29 22330 770 21560

2017 6 29 37990 12270 25720
2018 3 29 20010 690 19320
2018 4 29 22620 780 21840
2019 1 29 22330 1540 20790
2019 2 29 22330 1540 20790

5205035 2548765 2656270
DCB Statement asper EG I/SO ES I/20892/2020 തീയതി 06.01.2021

39
ഗവ.��ൻ

േകാളജ്,
തലേ�രി

2017 5&6 198 421310 187970 233340

2018 3&4 184 287670 76080 211590
2019 1&2 169 250230 79090 171140

40
നിർ�ലഗിരി

േകാളജ് ,
��പറ�്

2017 5&6 203 434980 247740 187240

2018 3&4 196 308880 173320 135560
2019 1&2 208 323360 181680 141680
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41
ഇ.െക.എൻ.എം.

േകാളജ്,
എേളരിത�്

2017 5&6 24 52520 12190 40330

2018 3&4 22 34740 2070 32670
2019 1&2 18 30420 4420 26000

42
എൻ.എ.എസ്.

േകാളജ്,
കാ��ാട്

2017 5&6 175 377210 216680 160530

2018 3&4 175 279060 124400 154660
2019 1&2 180 275660 117870 157790

43
പി.ആർ.എൻ.
എസ് േകാളജ്,

മ��ർ
2017 5&6 187 399990 261620 138370

2018 3&4 178 276450 221240 55210
2019 1&2 184 284020 247570 36450

44
എം.ജി േകാളജ്,

ഇരി�ി
2017 5&6 98 216500 118250 98250

2018 3&4 98 151790 73400 78390
2019 1&2 98 154050 67930 86120

45 ഗവ.േകാളജ്,
െപരിേ�ാം 2017 5&6 39 73210 25585 47625

2018 3&4 31 45570 4410 41160
2019 1&2 32 49280 3080 46200

46
ഗവ.േകാളജ്,

തലേ�രി
2017 5&6 20 45200 12330 32870

2018 3&4 24 37440 9360 28080
2019 1&2 24 41280 7610 33670

47
ഗവ.േകാളജ്,

കാസറേഗാഡ്
2017 5&6 201 437790 124070 313720

2018 3&4 203 323280 32340 290940
2018 Sup - 13920 0 13920
2019 1&2 199 310840 65150 245690
2019 Sup 9995 0 9995

48
പ��ർ
േകാളജ്,
പ��ർ

2017 5&6 184 384370 295340 89030

2018 3&4 171 269010 230860 38150
2019 1&2 179 278030 210080 67950

49
െക.എം.എം

േകാളജ് േഫാർ
�മൺ

2017 5&6 82 177600 76000 101600

2018 3&4 77 117690 21210 96480
2019 1&2 81 126400 21920 104480
Sup 2715 0 2715

50
ഗവ.േകാളജ്,

മാന�വാടി
2017 5&6 20 48000 7200 40800

2018 3&4 27 45230 5870 39360
2019 1&2 23 34650 0 34650

51
ഗവ.��ൻ
േകാളജ് (Bsc
Hons-Maths )

2017 5&6 29 59250 32070 27180

2018 3&4 30 40710 8970 31740

2019 1&2 28 38675 9695 28980
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2019 1&2 28 38675 9695 28980
Total 7568975 3616670 39,52,305

Grand Total 4,07,97,722 2,99,12,222 1,08,85,500

    2019-20 വർഷെ� ഡിമാ�് കല�ൻ ബാലൻസ് വിവര�ൾ മാ�മാണ് പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. �ൻ
വർഷ�ളിെല �ടി�ിക സംബ�ി� വിവര�ൾ ഡി സി ബി പ�ികയിൽ  ഉൾെ���ിയതായി കാ��ി�.
06.05.2019 തീയതിയിെല EG1.3/Exam.Fee Revision/2019 നം സർ�കലാശാല ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ
പരീ�ാ ഫീസ് നിര�് പരി�രി�ി��. ആയതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഡിമാ�് �ക കണ�ാ�ിയി��ത്
എ�് വ��മ�. പരീ�ാ ഫീസിന�ിൽ ഇ��ം ഭീമമായ �ക �ടി�ിക വരാ�� കാരണ�ം ആയത്
ഈടാ��തിനായി സർ�കലാശാല സ�ീകരി� �ടർനടപടികെള സംബ�ി� വിവര��ം േരഖകൾ സഹിതം
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താെണ�് കാണി� നൽകിയ ഓഡി�് േനാ�ിെല ഖ�ിക�് (01.10.2021 തീയതിയിെല
െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�./�4/278/2020(53) നം ഓഡി�് േനാ�് ) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ടി�ികയായ പരീ�ാ
ഫീസ് ഉടൻ പിരിെ���ാ�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല അധി�തർ സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---103-002)

2-2   അഫലിേയ�ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം അ�ിനിേ�ഷൻ & അഫിലിേയഷൻ  ഫീസിന�ിൽ
ക�ർ സർ�കലാശാല�് ലഭിേ��ിയി�� 1,54,600 �പ �ടി�ിക
    ക�ർ സർ�കലാശാല�് വിവിധ അഫിലിേയ� ഡ് േകാള�കളിൽ നി�ം 2019-20 വർഷ�ിൽ
അ�ിനിേ�ഷൻ& അഫിലിേയഷൻ  ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ��ിയി�� �കകളിൽ 1,54,600/- �പ �ടി�ിക
ഉ�തായി കാ��. രജി�ാ�െട 11.10.2021 തീയതിയിെല Acad.A2/KSAD-DCB/2021-22 നം ക�് �കാരം
ലഭ�മാ�ിയ DCB Statement ൽ വ��മാ�ിയി�� �ടി�ിക�െട വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

Name of
College

Demand Collection Balance

Administration
Fee

Affilittion
fee

Administration
Fee

Affilittion
fee

Administration
Fee

Affilittion
fee

Wadihuda
Institute of
Research &
Advanced
studies,
Vilayancode

165390 162390 3000

Govt
Brennen
College ,
Thalassery

33080 24810 8270

SES College,
Thaliparamba 110250 0 110250

NAM College
Kallikandy 143340 110260 33080

Total 110250 341810 0 297460 110250 44350

110250 44350

Grand Total 1,54,600

    

2019-20 വർഷെ� ഡിമാ�് കല�ൻ ബാലൻസ് വിവര�ൾ മാ�മാണ് പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. �ൻ
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വർഷ�ളിെല �ടി�ിക സംബ�ി� വിവര�ൾ ഡി സി ബി പ�ികയിൽ  ഉൾെ���ിയതായി കാ��ി�.
അ�ിനിേ�ഷൻ & അഫിലിേയഷൻ  ഫീസിന�ിൽ 2019-20 കാലയളവിൽ 1,54,600/- �പ �ടി�ിക വരാ��
കാരണ�ം ആയത് ഈടാ��തിനായി സർ�കലാശാല സ�ീകരി� �ടർനടപടികെള സംബ�ി� വിവര��ം
േരഖകൾ സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. അഫിലിേയഷൻ ഫീസ് ഇന�ിൽ സർവകലാശാല�്
നാളി�വെരയായി ലഭിേ��� �ക സംബ�ി� �ത�മായ കണ�് ത�ാറാ�ാ�� നടപടിക�ം
സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---102-010A)

2-3   �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �ാ�് ലഭി�ത് �റവ്- �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �വർ�ന�ിന്
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി� 17,92,554 �പ �.ജി.സി യിൽ നി�ം ഇ�വെരയായി
റീഫ�് െച�െ��ി�.
    2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 40 ല�ം �പയാണ് �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �ാ�ായി ക�ർ
സർ�കലാശാല�് അ�വദി�ി��ത്. ��ത �കയിൽ നി�ം 2018-19 വർഷെ� അധിക െചലവ് �കയായ
58,340/- �പ �മീകരി�തിനാൽ 39,41,660/- �പ മാ�േമ 2019-20 വർഷ�ിൽ  �.ജിസി �ാ�ിന�ിൽ വരവായി
സർ�കലാശാല�് ലഭി�ി���. ബാ�് പലിശയിന�ിൽ ലഭി� 31025/- �പ ഉൾെ�െട 39,72,685 �പ 2019-20
വർഷ�ിൽ ലഭി�തിൽ ഓറിയേ�ഷൻ േ�ാ�ാം, റി�ഷർ േകാ�് �ട�ിയ �വർ�ന�ൾ�ായി ആെക
57,65,239 �പ തൻ വർഷം െചലവഴി�ി��്. ഇ�കാരം �ാ�് �കേയ�ാൾ അധികരി�് െചലവഴി� 17,92,554/-
�പ (5765239-3972685=1792554) സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�മാണ് അ�വദി�ി��ത്. ��ത �ക �ജിസി
യിൽ നി�ം ഇ�വെരയായി റീഫ�് െച�് കി�ിയി�ി�. ആയതിെ� വിശദവിവര�ൾ �വെട െകാ���.

2019-
20ൽ
ലഭി�
�ാ�്
�ക

2018-19
വർഷെ�

അധിക
െചലവ്

�ക

�ൻ വർഷ
െചലവ്

�മീകരി�തിന്
േശഷ��

ആെക �ാ�്

ബാ�്
പലിശയി
ന�ിെല

വരവ്

ആെക
വരവ് െചലവ് �ക

അധികം
െചലവഴി�

�ക

1 2 3(1-2) 4 5(3+4) 6 8(6-5)

4000000 58340 3941660 31025 3972685

5765239

{1739738 (ശ�ളം)
+450682 (���ി
െചലവ് ) +3574819
(പാർ�ിസി��്സ്

േകാ�് )}

1792554

4000000 58340 3941660 31025 3972685 5765239 1792554

    േമൽ കാണി� �കാരം �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി �വർ�ന�ൾ� േവ�ി ലഭി� �.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി
�ാ�് �റവായതിനാൽ  ആയത് പരിഹരി��തിന് ക�ർ സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി� 17,92,554
�പ �.ജി.സി യിൽ നി�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-4   സർ�കലാശാല പഠന വ��കളിെല�ം മ�് അ�ബ� �ാപന�ളിെല�ം തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി�� ഓഡി�് േനാ�കളിെല വരവവ് കണ�കളിേ��� 2019-20 വർഷെ�
നിരീ�ണ�ൾ
1) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം

i) േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് �ക അ�ൗ�് െച�െ��തി� േരഖകളി�

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം വഴി പഠനം നട�� േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�ി� അർഹരായ പ�ികജാതി/
പ�ികവർഗ/മ�് അർഹ വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�മായി 2019-20 വർഷം താെഴ കാണി� വിധം �ക



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 42/121

അ�വദി�ി��്. എ�ാൽ ��ത �ക നാളി�വേര�ം ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിൽ അ�ൗ�് െച�െ�േ�ാ എ�ത്
വ��മ�. ഇ� സംബ�ി�് 11/10/2021 ൽ മാ�മാണ് എസ് ഡി ഇ ഡയറ�ർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ�്
കെ��തിയിരി��ത്. ആയതി� മ�പടി ലഭ�മായി�ി�. ആയതിനാൽ ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ��� ��ത �ക
ലഭി�തായി ഫീസ് രജി��കളി�ം േരഖെ���ിയി�ി�. വിശദവിവരം �വെടെകാ���.

�ക അ�വദി�
ഉ�രവ് നം. &

തീയതി
വ��് ട�ഷൻ

ഫീസ്
പരീ�ാ
ഫീസ്

ആെക
അ�വദി�

�ക
റിമാർ�്

സി5/1523/19 16-1-20 പ�ികജാതി
വ��് 1200 625 1825

ഫീസ് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.

സി5/4523/19(1) 11-2-
20 - ടി - 22950 21195 44145

സി5/4523/19(2) 11-
2-20 - ടി - 17220 7665 24885

സി5/4523/19 23-7-
2020 - ടി - 128820 60325 189145

സി5/4523/19 7-9-
2020 - ടി - 34320 10000 44320

സി5/4523/19 18-2-
2020 - ടി - 176990 51585 228575

ആെക 381500 151395 532895

    േമൽ �കയിൽ പരീ�ാ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ  പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�ം ലഭി�തിെ�
�ത�ത ബ�െ�� അ�ൗ�മായി പരിേശാധി�് ഉറ�വ�േ��താണ്. ട�ഷൻ ഫീസിന�ിൽ വരവ് വ�
�ക�െട വിവരം ഫീസ് രജി�റി�ം േരഖെ��േ��താണ്.

ii) േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് ലഭ�മായി�ി�

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ിയ കണ�് �കാരം 2019-20 സാ��ിക വർഷം േപാ�്
െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് ഇന�ിൽ ലഭി�ാൻ ബാ�ി�� �ക�െട വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. േകാ�്/ വർഷം ഫീസിന�ിൽ ലഭി�ാ��

�ക

1
ബി.േകാം
ര�ാം വർഷം(2018അ�ിഷൻ) 17775
��ാം വർഷം(2017 അ�ിഷൻ) 20440

2
ബി.എ അ� ൽ ഉൽ-ഉലമ
ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 2865

3
ബി.എ ഹി�റി
ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 25785
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 57540
��ാം വർഷം (2017അ�ിഷൻ ) 8490

4 ബി.എ ഇ�േണാമി�്
ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 2865
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ര�ാം വർഷം(2018അ�ിഷൻ ) 2135
5 ബി.എ മലയാളം

ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 14725
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 6165
��ാം വർഷം (2017 അ�ിഷൻ) 2910

6
ബി.എ.ഇം�ീഷ്
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 4110

7

ബി.എ.െപാളി�ി�ൽ സയൻസ്
ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 123195
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 42700
��ാം വർഷം (2017 അ�ിഷൻ) 67920

8
എം.എ ഇ�േണാമി�്
ഒ�ാം വർഷം (2019അ�ിഷൻ ) 5795
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 4895

9
എം.എ ഇം�ീഷ്
ര�ാം വർഷം (2018അ�ിഷൻ ) 5685

ആെക 415995

    േമൽ ��ാവി� �ക ഡി.സി.ബി �മായി െപാ��െ���ി�. വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല വിവിധ
േകാ�കളിെല ഫീസ് ഇന�ിൽ ഈടാ�ാൻ ബാ�ിയായ �ക�െട വ��മായ കണ�് ത�ാറാ�ി ആയത്
ബ�െ��വരിൽനി�ം ഈടാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---109-010)

2) കാസറേഗാഡ് ക�ാ�സ്

എ) �ൾ ഓഫ് ഇൻഡ�ൻ ലാൻേഗ�ജസ് (ക�ട)

i) ഇ-�ാ�്സ് - സർ�കലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ിൽ ലഭി�ാ��ത് ₹1,28,315

    ക�ഡ പഠന വ��ിൽ വിവിധ കാലയളവിെല ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ (ലഭ�മായ േരഖകൾ �കാരം) ₹ 1,28,315
�പ 31-03-2020 വെര ലഭി�ാ��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്
അ�ിഷൻ

വർഷം

സാ��ിക
വർഷം

ഇ-�ാ�ിന്
അർഹമായ
��ിക�െട

എ�ം

ഫീസിന�ിൽ
ലഭിേ�� ഇ-
�ാ�്സ് �ക

2019-20
കാലയളവിൽ
ലഭി� �ക

ലഭി�ാൻ
ബാ�ി��

�ക

(31-03-2019)
എം.ഫിൽ
ക�ഡ

2016-2017
2017-2018 1 32,705 0 32,705

എം.ഫിൽ
ക�ഡ

2017-18
2018-2019 3 1,00,260 0 1,00,260

എം.ഫിൽ
ക�ഡ

2018-19
2019-20 2 70,240 74,890 (-)4650

ആെക 2,03,205 74,890 1,28,315

    (ലഭി� �ാ�ിെ� വിവരം 01-04-2019 - ₹ 33165, 03-06-2019-₹ 5950, 17-03-2020-₹35775, ആെക-₹ 74890)



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 44/121

    ഇ-�ാ�് രജി�ർ �േത�കമായി ത�ാറാ�ി ��ി�ി�ി�. അ�െകാ�് 2019-20 കാലയളവിൽ ലഭി� ഇ-�ാ�്
�ക 74890 ഏത് കാലയളവിെല ഏത് വിദ�ാർ�ിക�െടതാെണ�് വ��മ�. ഇ-�ാ�് രജി�ർ ത�ാറാ�ി
�ത�മായ വിവര�ൾ േരഖെ���ി ��ിേ���ം �ടർവർഷ�ളിെല ഓഡി�് പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ���മാണ്. ലഭി�ാൻ ബാ�ി�� ഇ-�ാ�് �ക ബ�െ�� വ��കളിൽ നി�ം ലഭി�ാ��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
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ii) േപാ�് �ാ േജ��് ഡിേ�ാമ ഇൻ �ാൻസേലഷൻ ആ�് കേമ�ൽ അറബി�്, ഡിേ�ാമ ഇൻ �� വിദ�ാർ�ിക�െട
ഫീസ് �ണിേവ�ി�ിയിൽ േനരി�് ഒ���. ഫീസ് ഒ��് സംബ�ി� വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം ലഭി�ി�ി�.

    2019-20 ൽ �ട�ിയ േപാ�് �ാ േജ��് ഡിേ�ാമ ഇൻ �ാൻസേലഷൻ ആ�് കേമ�ൽ അറബി�്, ഡിേ�ാമ   ഇൻ
�� േകാ�കൾ�് സർവകലാശാല നി�യി� ഫീസ് �വെട െകാ���.

�മ നം. േകാ�് ഫീസ് ഇന�ൾ �ക

1
േപാ�് �ാ േജ��് ഡിേ�ാമ
ഇൻ �ാൻസേലഷൻ ആ�്
കേമ�ൽ അറബി�്,

അേപ�ാ ഫീസ് 250.00
അ�ിഷൻ ഫീസ് 250.00
ട�ഷൻ ഫീസ് 5000.00
ൈല�റി ഫീസ് 250.00
�ഡ�് െവൽഫയർ ഫീസ് 260.00

2 ഡിേ�ാമ ഇൻ ��

അേപ�ാ ഫീസ് 250.00
അ�ിഷൻ ഫീസ് 250.00
ട�ഷൻ ഫീസ് 4000.00
ൈല�റി ഫീസ് 250.00
�ഡ�് െവൽഫയർ ഫീസ് 260.00

    2019-20 വർഷം അറബി�് േകാ�ിന് 20 വിദ�ാർ�ികൾ�ം, �� േകാ�ിന് 19 വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ�ിഷൻ
ലഭി�ി��്. �ണിേവ�ി�ി ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട Fin C3/6646/ 2019 (29623-29628) തീയതി 13-02-2020 ക�്
�കാരം �� ഡിേ�ാമ േകാ�ിന് �േവശനം ലഭി� 19 വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് ഇന�ിൽ ₹85,500 �പ
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ലഭി�തായി അറിയി�ി��്. �� േകാ�ിന് സർവകലാശാല നി�യി� ആെക ഫീസായ
5010/- �പയിൽ അ�ിഷൻ ഫീസ്, ട�ഷൻ ഫീ, ൈല�റി ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളിൽ ആെക 4500/- �പ വീതമാണ്
ഫീസിന�ിൽ സർവകലാശാലയിൽ ഒ��ിയതായി (19 x4500 =85000) അറിയി�ി��ത്. �ഡ�് െവൽെഫയർ
ഫീസിന�ിൽ 260/- �പ വീതം പിടിെ���തിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അറബി�് േകാ�ിന് �േവശനം
ലഭി� 20 വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ലഭി�ത് സംബ�ി� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��ത
േകാ�് ഫീയിന�ിൽ പഠനവ��ിന് ലഭിേ�� �ഡ�് െവൽഫയർ ഫീ ലഭി�താ�� വിവര�ം ലഭ�മായി�ി�.
��ത വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

iii) ഫീസ് രജി�ർ ത�ാറാേ��താണ്

    വിവിധ േകാ�കൾ�് �േവശനം ലഭി�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാേ���ം, ഈടാ�ിയ�ം,
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ��ിയ�മായ ഫീസ് സംബ�ി� വിവര�ൾ �ത�മായി േരഖെ���ിയ ഫീസ് രജി�ർ
ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ, കാസർേഗാഡ്  ക�ാ�സ്

i) വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസിെല �ഡ�് െവൽഫയർ ഫീ ക�ാ�സ് ഡയര��െട അ�ൗ�ിേല�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

    പിജി ഡിേ�ാമ ഇൻ �ാൻസിേലഷൻ ആ� ് കേമ��ൽ അറബിക്, ഡിേ�ാമ ഇൻ �� വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ്
�കയിൽ ഉൾെ�� �ഡ�് െവൽഫയർ ഫീ ക�ാ�സ് ഡയറ��െട േപരിൽ വരവ് െവ�തായ വിവരം ലഭ�മ�. 2019-
20 വർഷ�ിൽ പിജി ഡിേ�ാമ ഇൻ �ാൻസിേലഷൻ ആ� ് കേമ��ൽ അറബിക് േകാ�ിന് 20 വിദ�ാർ�ികൾ�ം
ഡിേ�ാമ ഇൻ �� േകാ�ിന് 19വിദ�ാർ�ികൾ�ം �േവശനം ലഭി�ി��. േകാ�് ഫീ യിൽ ഉൾെ�� �ഡ�്
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െവൽഫയർ ഫീ ഇന�ിൽ ലഭിേ�� 10140/-�പ (39x260=10140)ക�ാ�സ് ഡയര��െട അ�ൗ�ിേല�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

സി) േഹാ�ൽ വാർഡൻ, കാസറേഗാഡ് ക�ാ�സ്

i) േഹാ�ൽ വാടക ഈടാ�ി ഒ���തിൽ കാലതാമസം

    2019-20 വർഷെ� േഹാ�ൽ വാടക സംബ�ി� ഡിമാ�്, വരവ്, നീ�ിയിരി�് എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം
�വെട െകാ���.

ഡിമാ�് :82,250.00

വരവ് :67,550.00

നീ�ിയിരി�്:14,700.00

    േഹാ�ൽ വാടക വിദ�ാർ�ികൾ ചലാൻ വഴി സർവകലാശാല�െട അ�ൗ�ിൽ േനരി�് അടവാ�കയാണ്
െച��ത്. ക�ർ സർവകലാശാല േഹാ�ൽ �ൾസ് �കാരം വിദ�ാർ�ികൾ എ�ാമാസ�ം അ�ാം തീയതി�കം
വാടക ഒ�േ��താണ്. സമയപരിധി�കം വാടക ഒ��ാ�വരിൽ നി�ം നി�ിത നിര�ിൽ പിഴ
ഈടാേ����്. സമയപരിധി�കം വാടക നൽകിയിെ��ിൽ ആദ�െ� 10 ദിവസേ��് 10 �പ�ം �ടർ�്
പരമാവധി ഒ� മാസം വെര 50 �പ�മാണ് പിഴ. ഒ� മാസം കഴി�ാൽ േഹാ�ലിൽനി�ം നീ�ം െചേ���ം
അതാത് വ��് തലവൻമാെര വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

    േഹാ�ൽ വാടക യഥാസമയം ഒ��ാ�ത് സംബ�ി� വിശദവിവര�ൾ �വെട െകാ���.

മാസം താമസി�വ�െട
എ�ം

വാടക
ഒ�േ��
തീയതി

ഒ��ിയ
തീയതി റിമാർ�്

04/2019 19 05.04.2019 04.06.2019

05/2019 12 05.05.2019

09.07.2019
(3 േപർ)

09.08.2019
(9 േപർ)

06/2019 11 05.06.2019

09.08.2019
(10 േപർ)

25.09.2019
(1 ആൾ)

07/2019 22 05.07.2019

06.09.2019
(20 േപർ)

28.09.2019
(2 േപർ)

08/2019 22 05.08.2019

28.09.2019
(20 േപർ)

26.10.2019
(1 ആൾ)

12.12.2019
(1 ആൾ)

09/2019 21 05.09.2019

26.10.2019
(20 േപർ)

12.12.2019
(1 ആൾ)

10/2019 22 05.10.2019 12.12.2019
( ർ)
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(22 േപർ)
11/2019 22 05.11.2019 03.01.2020
12/2019 21 05.12.2019 17.02.2020
01/2020 21 05.01.2020 16.03.2020

02/2020 21 05.02.2020
ഒ��് വിവരം

ലഭ�മ�. രജി�റിൽ
േരഖെ���ൽ ഇ�.

03/2020 21 05.03.2020 -ടി-

    േഹാ�ൽ വാടക ഒ��ിയതിെ� ചലാ�കൾ ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�ി�. വരവ് േരഖെ���� രജി�റി��
വിവരം അടി�ാനമാ�ിയാണ് വരവ് �ക കാണി�ി��ത്. 2020 െഫ�വരി, മാർ�് മാസ�ളിെല വാടകയായ
14700 (7350 +7350) ഒ��ിയതായി രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

    
വാടക ഈടാ�ാൻ ബാ�ി�െ��ിൽ ആയത് പരിേശാധി�് സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ�േ��താണ്. ക�ർ
സർവകലാശാല േഹാ�ൽ �ൾസിൽ നിർേ�ശി�� വിധം വാടക യഥാസമയം ഈടാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

3) നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

എ) െസ�ർ േഫാർ എം.ബി.എ 

i) ഇ-�ാ�ിന് അർഹത ഇ�ാ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് ഈടാ�ിയതിെ� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട നീേലശ�രം ക�ാ�സിെല എം.ബി.എ പഠനവ��ിൽ 2019-20 സാ��ിക
വർഷ�ിൽ ഇ-�ാ�്സിന് അർഹത ഇ�ാ� ��വൻ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ് പിരിെ���തിെ� േരഖകൾ

ചലാൻ/ഡി.ഡി േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. എം.ബി.എ 2018-20 കാലയളിെല 3rd െസമ�റിെല
��ിക�െട ഫീസായ 35,665/-�പയിൽ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് ₹290 �റ�� 35375/-�പ �കാരം 14 ��ിക�െട
ഫീസിന�ിൽ ആെക 4,95,250 �പ�ം 14 ��ികളിൽ 4 ��ിക�െട 4 th െസമ�ർ ഫീസായ 34695/- �പ �കാരം
1,38,780 �പ�ം ഉൾെ�െട ആെക 6,34,030 �പ ഒ��ിയതിെ� േരഖകൾ മാ�മാണ് പരിേശാധന�് ലഭി�ി��ത്.
2018-20 കാലയളവിൽ 37 വിദ�ാർ�ികൾ�ം 2019-21 കാലയളവിൽ 31 വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ�ിഷൻ
നൽകിയി��്. ഈ വിദ�ാർ�ികളിൽ ഇ-�ാ�ിന് അർഹത ഇ�ാ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ബാധകമായ ഫീസിെ�
വിവരം �വെട െകാ���.

േകാ�്

അ�ിഷൻ

വർഷം

െസമ�ർ

ഫീസ്

നിര�്

(ട�ഷൻ ഫീ +
െ�ഷൽ ഫീ)

ഇ-�ാ�്സിന്
അർഹത
ഇ�ാ�

വിദ�ാർ�ി
ക�െട

എ�ം

ലഭിേ��
ഫീസ്

ലഭ�മായ
േരഖകൾ

�കാരം
ഒ��ിയ

ഫീസ്

ബാലൻസ്
�ക

1 2 3 4 5 6 7

MBA

2018-20

III 70360

(35665 +
34695)

17 11,96,120 6,34,030 5,62,090
IV

MBA

2019-21

I 71495

(34695
+36800)

20 14,29,900 0 14,29,900
II

ആെക 19,91,990
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    ഫീസ് രജി�ർ �ത�മായി ത�ാറാ�ിയി�ി�. െചലാൻ/ഡി.ഡി �േഖന ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�ം െസമ�ർ
അടി�ാന�ിൽ ഒ��ിയ ഫീസിെ� വിവര�ൾ േരഖെ���ിയി�ി�. 2018-2020, 2019-2021  കാലയളവിെല
അ�ിഷൻ രജി�ർ �കാര�� വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ ഫീസ് രജി�റിൽ
യഥാവിധം ത�ാറാ�ാ�ത് സർവകലാശാല അധി�ത�െട ��യിൽ െപ���.

ii) ഇ-�ാ�ിന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിവരം �ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. ഇ-�ാ�് ഡിമാ�് അ�സരി�്
ഫീസ് �ർ�മാ�ം ലഭി�ി�ി�.

േകാ�്

അ�ിഷൻ

വർഷം

െസമ�ർ

ഇ-�ാ�്

ഇന�ിൽ
ലഭിേ��

�ക

(ട�ഷൻ
ഫീസ് +

െ�ഷൽ
ഫീസ് )

ഇ -
�ാ�്സിന്

അർഹരായവർ

ഇ-
�ാ�്സ്

ഡിമാ�്

�ക

ഇ-
�ാ�ിന
�ിൽ

ലഭി� �ക

ലഭി�ാൻ

ബാ�ി��

�ക

MBA

2018-20

III 70360

(35665
+34695)

20 14,07,200

21,64,429 29,216
IV

MBA

2019-21

I 71495

(34695
+36800 )

11 7,86,445
II

ആെക 21,93,645 21,64,429 29,216

    ഇ-�ാ�് രജി�റിൽ �ാ�ിന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിവരം േരഖെ���ിയി�ി�. ഇ-�ാ�് അ�ൗ�് (നം.
30840118672) �കാരം 2019-20 സാ��ിക വർഷം ബാ�് േ��്െമ�് �കാര�� �കയാണ് �ാ�് വരവിന�ിൽ
കാണി�ി�� �ക. എ�ാൽ �ാ�് രജി�റിൽ �ക ലഭി�ത് സംബ�ി�് േരഖെ���ാ�ത് കാരണം ഏത്
വിദ�ാർ�ി�െട ഏത് കാലയളവിെല �ാ�് �കയാണ് കി�ിയത് എ�ം, കി�ാൻ ബാ�ി��ത് എ�െയ�ം
ആ�െടെത�ം വ��മ�. �ാ�് രജി�ർ ��മ� രീതിയിൽ ത�ാറാേ��താണ്. �ടി�ികയിന�ിൽ കി�ാ��
�ക ലഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. 

4) പ��ർ ക�ാ�സ്

എ) ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്

1) വർ�ി�ി� നിര�ി�� ഇ-�ാ�് �ക ലഭ�മാേ��താണ്.

    സർവകലാശാലയിെല വിവധ ഫീ�കൾ 01.04.2019 �ാബല��ിൽ വർ�ി�ി�ി��്. (ഉ�രവ് നം.RD A4/Fee
Enhancement/2019 തീയതി:05.09.2019). എ�ാൽ 2018 ൽ അ�ിഷൻ ലഭി� വിദ�ാർ�ികളിെല ഒ.ബി.സി
വിഭാഗ�ിൽ െപ� 4 വിദ�ാർ�ിക�െട 3, 4 െസമ��ക�െട ഇ-�ാ�്സ് �ക വർ�ി�ി� നിര�ിൽ ലഭ�മായി�ി�.
വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.
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�മ
നം.

വിദ�ാർ�ിക�െട
േപര്

സർവകലാശാല
ഫീ. ഇ-�ാ�്സ് വരവ് �റവ്

1 ഫഹീല എം.െക 18,005 17,085 920
2 അശ�നി എ. 18,005 17,085 920
3 കീർ�ന ഇ.ടി. 18,005 17,085 920
4 ഉൈവസ് വി. 18,005 17,085 920

ആെക �ക 3,680

    വരവിൽ �റ�� ഇ-�ാ�്സ് �ക പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ നി�് ലഭ�മാ�ി വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�
െകാ�േ��താണ്.

    2018-20 അ�ിഷനിെല ജനറൽ വിഭാഗ�ിൽ െപ�� 6 വിദ�ാർ�ികൾ�ം 2019-21 അ�ിഷനിെല ജനറൽ
വിഭാഗ�ിൽ െപ�� 3 വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഇ-�ാ�്സ് ലഭ�മായി�ി�. �ാ�് ലഭ�മാ�ി അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�െകാ��ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േജാ�ഫി

i) ഇ-�ാ�്സ് �ക വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െചേ��താണ്.

    2019-21 വർഷ അ�ിഷനിെല മ�ള േദവി, ആയിഷ മൗറിൻ എ�ീ വിദ�ാർ�ിക�െട I, II െസമ��ക�െട ഇ-
�ാ�്സ് �ക 36,850/- �പ (18425x2) 20.03.2020 തീയതി േബ�ിൽ �ഡി�ായി�െ��ി�ം നാളി�വെര
വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�് െകാ��ി�ി�. വിദ�ാർ�ികൾ�് �ക വിതരണം െച�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    2018-20 അ�ിഷനിെല FC വിഭാഗ�ിൽ െപ� 4 വിദ�ാർ�ിക�െട�ം (3, 4 െസമ�ർ) 2019-21 ബാ�ിെല FC
വിഭാഗ�ിൽ െപ� 2 വിദ�ാർ�ിക�െട�ം (1, 2 െസമ�ർ) ഇ-�ാ�്സ് �ക നാളി�വെര ലഭി�ി�ി�. വിശദ വിവരം
�വെട െകാ���.

2018-20 അ�ിഷൻ 2019-21 അ�ിഷൻ

�മ
നം. േപര് �ക �മ

നം. േപര് �ക

1 �ശ�േമാൾ
പി.എസ്. 17945 1 ആർ� സേ�ാഷ് 18425

2 േടാമിൻ േതാമസ് 17945 2 ല�ി എം.എസ് 18425

3 േമഘ ജി പി� 18425

4 ര�ി�് ആർ
പി� 18425

ആെക �ക 35890 ആെക �ക 73700

    �ാ�് അ�വദിേ�� പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽനി�് �ക ലഭ�മാ�ി അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. ഇ� സംബ�ി�് 29.09.2020 ന് 1/2020
ന�റായി നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് വ��് തലവൻ 01.10.2020 തീയതിയിൽ െക.�.ജി.ഇ.ഒ/ഓഡി�്/2013
ന�റായി നൽകിയ മ�പടിയിൽ പരാമർശി�ത് േപാെല �ാ�് �കയിൽ നി�ം േബ�് ചാർ�ം �ഡ് െസ�ം
ഈടാ�ിയതിനാൽ �റവ് വ� �ക ഉൾെ�െട ബാ�ിൽ നി�ം ഈടാ�ി അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാ�്
വിതരണം െച�ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

സി) സംഗീത പഠന വ��്
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i) േബ�് ഇടപാ�കൾ�് Excess Cash Deposit Charge ഈടാ�ിയത് തിരിെക ഈടാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    വ��് തലവെ� േപരിൽ പ��ർ എസ്.ബി.ഐ. യിൽ ഉ� താെഴ പറ�� േബ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം Excess
Cash Deposit ചാർജിന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം �ക േബ�് ഈടാ�ിയി��്.

അ�ൗ�് നം. 57068501268

തീയതി �ക വിവരണം
13.06.2019 59 Excess Cash Deposit Charge
14.06.2019 59 -ടി-
ആെക 118

    സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� �ാപന��െട അ�ൗ�കളിൽ നി�ം ഇ�രം കാര��ൾ�് സർവീസ് ചാർജ്
ഈടാ�ാറി�. ആയതിനാൽ �ക തിരിെക ലഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

ii) ഇ-�ാ�്സ് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

    2018-20, 2019-21 അ�ിഷനിെല താെഴ പറ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ-�ാ�്സ് ലഭി�ി�ി�.

�മ നം. േപര് വിഭാഗം �ക
2018-20
1 േമഘവാണി െക. എഫ്.സി 10,085
2019-21
1 �തി എൻ.െക. ഒ.ബി.സി 10,235
2 ഉ�ര െക.എം. എഫ്.സി 10,235
3 കാവ� വി എഫ്.സി 10,235

    2018-20, 2019-21 അ�ിഷനിെല എഫ്.സി വിദ�ാർ�ികൾ�ം മ�് ഒ.ബി.സി വിദ�ാർ�ികൾ�ം �ാ�്
ലഭി�െവ�ി�ം �തി എൻ.െക എ� വിദ�ാർ�ി�് �ാ�് ലഭി�കാ��ി�. �ാ�് ലഭി�ാതിരി�ാ��കാരണം
അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. എഫ്.സി. വിദ�ാർ�ിക�െട �ാ�് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

  (അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 51/121

ഡി) ക�ാ�സ് ഡയര�ർ (പ��ർ ക�ാ�സ് )

i) SWF �ക വിദ�ാർ�ിക�െട േ�മ �വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗിേ��താണ്.

    2017 അ�ിഷനിെല ര�ാം വർഷെ��ം 2018 അ�ിഷനിെല ഒ�ാം വർഷെ��ം �ഡ�് െവൽഫയർ ഫ�്
(SWF) ഇന�ിൽ ലഭി� �കയിൽ �ഡ�് െവൽഫയർ ���ികൾ�് െചലവഴി� �ക കഴി�് ബാ�ി�� �ക
താെഴ പറ�ം �കാരം സർവകലാശാലയിൽ ഒ��ിയി��.

ചലാൻ നം./തീയതി �ക
KL007708015201920M/ 26.09.2019 62,235/-

    �ഡ�് െവൽഫയർ ഫ�് വിദ�ാർ�ിക�െട േ�മ �വർ�ന�ൾ�ം ക�ാ�സിൽ നടേ�� വിവിധ
േ�ാ�ാ�കൾ�ം േവ�ി െചലവഴി�ാ��താണ്. എ�ാൽ ഇതി�� െ�ാേ�ാസ�കൾ വ��് തലവൻമാർ
സമർ�ി�കേയാ ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ വഴി നട�ാ�കേയാ െച�തായി കാ��ി�. ഭാവിയിൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം പിരിെ���� SWF �ക സർവകലാശാല ഉ�രവ് No.DSS/A1/1452/Student welfare/12.04.2017
നി�ർഷി�ം വിധം വിവിധ ക�ാ�സ് േ�ാ�ാ�കൾ�ം വിദ�ാർ�ി േ�മ �വർ�ന�ൾ�മായി െചലവഴി�ാൻ
��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

5) മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്

എ) എൻവയൺെമ�ൽ സയൻസ്

i) ല�ദ�ീപ് സംവരണ സീ�ിൽ അ�ിഷൻ ലഭി� വിദ�ാർ�ിനി�െട ഫീസ് ഒ�� വിവര�ൾ ലഭ�മ�

    എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസസ് പഠന വ��ിെ� 2019-20 ബാ�ിൽ ല�ദ�ീപ് സംവരണ സീ�ിെല  അ�ിഷെ�
ഫീസ് �ക ഒ��കേയാ ഫീസ് �ക ഇ-�ാ�്സ് ആയി ലഭി�കേയാ െച�ി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.
ഇ-�ാ�്സ് ഇന�ിൽ �ക ലഭ�മാേ���ം സർവകലാശാലാ ഫ�ിൽ �ക ഒ�േ���മാണ്.

1st െസമ�ർ 
ഫീസ് �ക

IInd െസമ�ർ 
ഫീസ് �ക

പരീ�ാഫീസ്
�ക

ആെക
�ക

11,555 9,700 1990 23,245

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) �ൾ ഓഫ് �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി

i) ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് അടവാേ��താണ്.

    �ഡ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി പഠനവ��് േകാ�് ഡയര��െട േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ. മാ�ാ�്പറ�് ശാഖയി��
30855384933 ന�ർ കറ�് അ�ൗ�ിൽ 31-03-2020 തീയതിയിൽ 5,23,590.50/- �പ�െട നീ�ിയിരി��്.
നീ�ിയിരി�� �കയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�നൽേക� �ക വിതരണം െച� േശഷ�ം 3,66,890/-�പ 05-
10-2020 തീയതിയിൽ നീ�ിയിരി��്. പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വികസനവ��് അ�വദി� വിദ�ാർ�ിക�െട
വിവിധ ഫീസിന�ളി�� �ക യഥാസമയം സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ാെത േകാ�് ഡയറ��െട
അ�ൗ�ിൽ ��ി�ത് �മവി��മാണ്. ഇ�ാര�ം സർവകലാശാല�െട �േത�ക ��യിൽ െപ���. ഇ-
�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ നിലവിൽ അവേശഷി�� �ക സംബ�ി�് വ��ത വ��വാൻ വ��് േമധാവി�്
സാധി�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�് ആവശ�മായ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം നീ�ിയിരി�് �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ���മാണ്.    
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

6) േഡാ. ജാനകി അ�ാൾ ക�ാ�സ്, പാലയാട്
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എ) ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി പഠനവ��്

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

i) ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ വലിയ േതാതിൽ �ക നീ�ിയിരി�്

    ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��ിെല ഇ-�ാ�്സ് -അ�ൗ�ിൽ (അ�ൗ�് നം.
30857658428) 2019-20 സാ��ിക വർഷാവസാനം 10,24,256/- �പ�ം ഓഡി�് തീയതിയായ 15.09.2021 ൽ
8,82,567/- �പ�മാണ് നീ�ിയിരി��ത്. ഇ-�ാ�്സിന് അർഹത���ം ഫീസ് േനരി�് ഒ��ിയ�മായ 2017
�ത�� അ�ിഷനിെല വിദ�ാർ�ികൾേ�ാ അതി�േശഷ�� അ�ിഷ�കളിെല വിദ�ാർ�ികൾേ�ാ നൽ�
വാ�� �ക തിരിെക നൽകിയതായി കാ��ി�. �ടാെത 2018 അ�ിഷനിെല�ം 2019 അ�ിഷനിെല�ം �ഡി�്
ആയ ഫീസ് �കകൾ സർവകലാശാലയിൽ അടവാ�ിയി�മി�. �ക വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െചേ���ം,
സർവകലാശാല യിേല�് ഒ�േ�� �കകൾ അടവാേ���മാണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

ബി) �ൾ ഓഫ് ലീഗൽ �ഡീസ്

i) ഇ -�ാ�് ഇന�ിൽ സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� ഫീസ് ലഭ�മാകാ�� സംബ�ി�്

    താെഴ പറ�� അ�ിഷ�കളിൽെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ െസമ�ർ ഫീ�കൾ ഇ-�ാ�്സ് വഴി എസ്.സി/
എസ്.ടി വ��ിൽ നി�ം ലഭി�ി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

അ �ിഷൻ
വർഷം/

കാലയളവ്
േകാ�് െസമ�ർ വിദ�ാർ�ിക�െട

എ�ം/�ക
ലഭിേ��

�ക

1 2015-20 LLB
IX 37 x8005 2,96,185

X 37 x7035 2,60,295

2 2016-21
LLB VII 36 x8005 2,88,180

LLB VIII 36 x7035 2,53,260

3 2017-22
LLB V 19 x8005 1,52,095

LLB VII 19 x7035 1,33,665

4 2018-23
LLB III 46 x8005 3,68,230

LLB IV 46 x7035 3,23,610

5 2019-24
LLB I 9 x8880 79,920

LLB II 34 x7035 2,39,190

6 2018-20 LLM IV 1 x7035 7,035

7 2019-21 LLM
I 6 x8600 51,600

II 15 x7035 1,05,525

ആെക 25,58,790

    േമൽ �ക എ��ം െപെ��് ലഭ�മാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.    

സി) ഇം�ീഷ് പഠന വ��്

i) ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ �ടി�ിക.
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    വിദ�ാർ�ിക�െട വിവിധ ഫീസിന�ളിൽ ഇ-�ാ�്സ് �േഖന 2019-20 കാലയളവിൽ സർവകലാശാല�്
42,250/-�പ ലഭി�വാ��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം േകാ�് ബാ�് െസമ�ർ

�ടി�ിക��

വിദ�ാർ�ിക�െട
എ�ം

�ക

1.
എം എ
ഇം�ീഷ്

2018-
2020

3 6 21,600
4 2 5,840

2.
2019-2021

1 2 8,970
3. 2 2 5,840

ആെക 42,250

    ഇ-�ാ�് ബ�െ�� വ��ിൽ നി�ം ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. �ടി�ിക ഉൾെ�െട��
�ക�െട വിവരം 2020-21 വർഷെ� ഡിമാ�ിൽ ഉൾെ��േ���മാണ്.    

7) മാന�വാടി ക�ാ�സ്

എ) �േവാളജി പഠന വ��്

i) ഇ-�ാ�് ഇന�ിെല �ടി�ിക

    DCB പ�ിക �കാരം ഇ–�ാ�് ഇന�ിൽ , 2018 അ�ിഷൻ ര�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ിക�െട 142980/- �പ�ം
2019 അ�ിഷൻ ഒ�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ിക�െട 123575/- �പ�ം �ടി �ടി�ികയായ 266555 �പയിൽ  259230/-
(150870 +108360) �പ മാ�മാണ് ഇ – �ാ�് ഇന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് ഒ��ിയത്. ബാ�ി �കയിൽ റീ
ഫ�് �ക കഴി�� �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. ഇ� സംബ�ി�്
�ത�മായ വിവരം ഇ-�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.

    DCB പ�ിക �കാരം 2018 അ�ിഷൻ ര�ാം വർഷ�ിൽ (III & IV െസമ�ർ) 6 വിദ�ാർ�ിക�ം 2019 അ�ിഷൻ
ഒ�ാം വർഷ�ിൽ (I & II െസമ�ർ) 5 വിദ�ാർ�ിക�മാണ് ഫീസ് അട�ാെത ഇ-�ാ�ിന് അേപ�ി�ത്. ഇ – �ാ�്
രജി�ർ �കാരം 2019 അ�ിഷൻ ഒ�ാം വർഷെ� ഒ� വിദ�ാർ�ി�െട ഇ – �ാ�് ലഭി�ാ��്. േമൽ �ക
ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

ii) േകാഷൻ െഡേപാസി�് �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് �തൽ �േ��താണ്

    6/6/13 െല Acad-D1/5392/CD/2010 സർവകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം , അ�ിഷൻ സമയ�് വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം ഈടാ�� േകാഷൻ െഡേപാസി�് �ക േകാ�് �ർ�ിയാ�ി ഒ� വർഷ�ിനകം വിദ�ാർ�ികൾ
ൈക��ാ� പ�ം സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ �േ��താണ് എ�് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ 2018-20
ബാ�ിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ േകാഷൻ െഡേപാസി�് �കയിൽ 4500/- �പ (9x500) നാളി�വെര
തിരി� നൽകിയി�ി�. േകാ�് �ർ�ിയാ�ി ഒ� വർഷം കഴി �തിനാൽ 4500/- �പ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�്
�തൽ �േ��താണ്.

iii) ഫീസ് രജി�ർ �ത�മായി എ�തി ��ിേ��താണ്

    2018 അ�ിഷൻ IV െസമ�റിെല�ം 2019 അ�ിഷൻ I & II െസമ�റിെല�ം വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് അട�തിെ�
ചലാ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�. അതിനാൽ ഫീസ് അട�തിെ� വിവര�ൾ ഫീസ് രജി��മായി ഒ� േനാ�ാൻ
കഴി�ി�ി�. 2018 �ം 2019 �ം NRI ക�ാ�യിൽ അ�ിഷൻ എ�� വിദ�ാർ�ികൾ ഫീസ് അട�തിെ� വിവര�ൾ
അട�ിയ ഫയൽ ഹാജരാ�ിയി�. 2018 അ�ിഷൻ III െസമ�റിെല NRI ക�ാ� വിദ�ാർ�ികൾ ഫീസ് അട�തിെ�
DD വിവര�ൾ ഫീസ് രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�. ഡിമാൻഡ് �ാ�്/ ചലാ�കൾ �ത�മായി ��ി�ക�ം
ആയതിെ� വിവര�ൾ ഫീസ് രജി�റിൽ േരഖെ���ി ഓഡി�് പരിേശാധന�് ഹാജരാേ���മാണ്.    
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സി) �റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്

i) ഇ �ാ�് രജി�ർ �ത�തേയാെട ത�ാറാേ��താണ്

    ഓേരാ അ�ാദമി�് കാലയളവി�ം ഇ-�ാ�ിന് അർഹരായ വിദ�ാർ�ിക�െട �ാ�് സംബ�മായ വിവര�ൾ
�േത�കമായാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്. �ാ�് സംബ�മായ എ�ാ വിവര��ം ഒ� രജി�റിൽ നി�ം വ��മാ��
വിധ�ിൽ �ാ�് �ക�െട ഡിമാ�്, വിദ�ാർഥികൾ േനരി�് ഒ��ിയത്, �ാ�് �ക ലഭി�ത്, �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ
തിരി�ട�ത്, റീഫ�് അർഹത��വർ�് തിരിെക നൽകിയത് �മ�ിൽ  ഇ-�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ി
��ിേ��താണ്.    
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---105-099)

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

3-1    സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിൽ നിയമനം നട�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ
നി�ം �ക െചലവഴി��
    സർവകലാശാലയിൽ സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിൽ �ിരം/ താൽ കാലിക നിയമനം
നട�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി�വ���്. സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത വിവിധ
ത�ികകളിൽ േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ� നൽകിയ
17.08.2021,27.08.2021 എ�ീ തീയതികളിെല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�4/386/2021 ന�ർ ക�കൾ�്
സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �കാരം അനധ�ാപക ത�ികകളിൽ 199 എ��ം അധ�ാപക ത�ികകളിൽ
108 എ��ം സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത ��ി� ത�ികകളാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. ആയതിെ�
വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

ക�ർ സർവകലാശാല

അന��ാപക ത�ികക�െട വിവരം

�മ
നം.

ത�ിക�െട
േപര്

ആെക

സർ�ാർ
അംഗീകരി

�ി��
ത�ികകൾ

��തായി
��ി�

ത�ികക�െട
എ�ം

(സർ�ാർ
അംഗീകാര
മി�ാ�വ)

റിമാർ�്

1
െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC &D)
2 2

ഓഫീസ് ���്, െസ�ൻ
ഓഫീസർ

(FC &D) എ�ീ ത�ികകൾ
ഏകീകരി�് ഓഫീസ് ���്

എ�ാ�ി മാ�ിയി��്.

2 െലയ്സൺ
ഓഫീസർ - 2

3
ഫിസിേയാ
െതറാപി�്

(പാർ�് ൈടം)
- 1

4 ഡയ�ീഷ�ൻ
(പാർ�് ൈടം) - 1

5
ക���ർ

അസി��്

(പാർ�് ൈടം)
- 1

6 അസി��്
എ�ിക��ീവ്

ി ീ ർ

- 1
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എ�ിനീയർ
(സിവിൽ)

7
അസി��്

എ�ിനീയർ
(സിവിൽ)

- 1

8
ഓവർസിയർ

േ�ഡ് II
(സിവിൽ)

- 1

9 ഇല�ീഷ�ൻ
(താൽ�ാലികം) 3 3

10 അസി��്
(േകാൺ�ാ�് ) - 54

11
ലാബ്

അസി��്
(േകാൺ�ാ�് )

- 5

12
ക���ർ

ഓ�േറ�ർ
(േകാൺ�ാ�് )

- 2

13 െട�ി�ൽ
അസി��് - 4 ഒ� ത�ിക 01.04.2021 ന് റ�്

െച�

14 െസ�ൻ
ഓഫീസർ 71 4

സർ�ാർ അംഗീകാര മി�ാ�
ത�ികകൾ 2004 ൽ

��ി�വയാണ്

15
ഡയറ�ർ
�ഡ�്

സർവീസസ്
- 1

16
എൻ.എസ്.എസ്

േകാ-
ഓർഡിേന�ർ

- 1

17 െസക�രി�ി
ഗാർഡ് 7 18

18
ഓഫീസ്
അ���്

(താൽ�ാലികം)
- 23

19 പാർ�് ൈടം
സ�ീ�ർ 10 62

20 േമ�ൺ
(താൽ�ാലികം) - 5

21
േലഡി ഹൗസ്

കീ�ർ
(താൽ�ാലികം)

- 1

22
ആനിമൽ

ഹൗസ് കീ�ർ
(താൽ�ാലികം)

- 1

23 �ൗ�്സ് മാൻ
(താൽ�ാലികം) - 5

ആെക 199
ക�ർ സർവകലാശാല അ��ാപക ത�ികക�െട വിവരം

�മ
നം.

ത�ിക�െട
േപര്

��തായി
��ി�

ത�ികക�െട
എ�ം

(സർ�ാർ
അംഗീകാര
മി�ാ�വ)

റിമാർ�്

1 അസി��്
ഡയര�ർമാർ 3 കരാർ അടി�ാനം

2 േകാ�്
ർ ർ

5 കരാർ അടി�ാനം
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ഡയര�ർമാർ

3 അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ 2 കരാർ അടി�ാനം

4 അസി��്
െ�ാഫസർ 79 കരാർ അടി�ാനം

5 േ�ാർട്സ്
െ�യിേനർസ് 6 കരാർ അടി�ാനം

6 അസി��്
െ�ാഫസർ 6

പഠന വ��കളിൽ ��തായി �പീകരി�െ�� 3
ന� ജനേറഷൻ പി ജി േ�ാ�ാ�കളിൽ കരാർ

അടി�ാന�ിൽ(2025 വെര േപാ�് �ിേയഷൻ
അ�വദി�കയിെ��ം അ�വെര ഗ�്

അ��ാപകെര വ�് �ാ�കൾ ൈകകാര�ം
െച�ണെമ�� സർ�ാർ ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ.)

7 അസി��്
െ�ാഫസർ 6 മണി�ർ അടി�ാന�ിൽ

8 അസി��്
െ�ാഫസർ 1 പാർട് ൈടം

108

    സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത നിയമനം നട�ിയ ജീവന�ാർ�് അ�വദി� േവതന�ിെ� വിവര�ൾ
ലഭ�മാേ��താെണ�് കാണി� നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (08.02.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�്
റിക�സിഷൻ 1) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളിൽ േജാലി െച�
ജീവന�ാർ�് 2019-20 കാലയളവിൽ ശ�ളയിന�ിൽ െചലവഴി� �ക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മ�. ഈ ഓഫീസിൽ
നി�ം �റെ��വി� 24.09.2020 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�4/218/2020 നം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല
ഖ�ിക 3-6 ൽ സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത നിയമനം നട�ി 2 േകാടിയിൽപരം �പ 2018-19 വർഷ�ിൽ
െചലവഴിെ�� വ��മാ�ിയി��്. സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാെത വിവിധ ത�ികകളിൽ  നിയമനം നട�ി �ക
െചലവഴി�� സർ�കലാശാല�െട നടപടി �മ�കാരമ�. ഈ വിധം �ക െചലവഴി��ത് ഭാവിയിൽ
ഒഴിവാേ��താണ്. സർവകലാശാല�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ ത�ികകൾ�� സർ�ാർ
അംഗീകാര�ിന് �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---301-001)

3-2   ജീവന�ാ�െട െഡ��േ�ഷൻ കാലയളവിെല െപൻഷൻ വിഹിതം ൈകമാറാൻ ൈവകി -
പലിശയിന�ിൽ അധിക െചലവ്
    സർവകലാശാലയിൽ െഡപ�േ�ഷനിൽ വിവിധ േജാലിെച� ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ വിഹിതം യഥാസമയം
ൈകമാറാ�തിനാൽ പലിശ ഒ�േ��തായി വ�ി��. ആയതിെ� വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

    െഡവല�്െമ�് ഓഫീസർ ത�ികയിൽ 14.02.2017 �തൽ 13.02.2019 വെര അന�� േസവനം െച� േഡാ.െജയിംസ്
േപാളിെ� ��ത കാലയളവിെല െപൻഷൻ വിഹിതമായി, 15,237.39/- �പ പലിശ�ൾെ�െട 2,88,837/- �പ
അ�വദി�ക�ം രജി�ാ�െട 13.05.2019 െല അ�ിൻ/എ ഡിഎ2/26585/2018 നം ഉ�രവ് �കാരം �ക ഒ��ക�ം
െച�ി��. �ടാെത ഡയര�ർ ഓഫ് �ഡ�് സർ�ീസ് ത�ികയിൽ 14.02.2017 �തൽ 13.02.2019 വെര അന��
േസവനം െച� �ീ പ�നാഭൻ എം വി �െട ��ത കാലയളവിെല െപൻഷൻ വിഹിതമായി, 14,987/- �പ
പലിശ�ൾെ�െട 1,77,347/- �പ അ�വദി�ക�ം രജി�ാ�െട 15.11.2019 െല അ�ിൻ/എ ഡിബി3/ 18198/2018 നം
ഉ�രവ് �കാരം �ക ഒ��ക�ം െച�ി��. പലിശ കണ�ാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

1. െജയിംസ് േപാൾ, ഡവലപ്െമ�് ഓഫീസർ

് ൻ ൻ ി ി ി ി
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കാലയളവ് െപൻഷൻ വിഹിതം
(15% of 76000)

ഒ��ിയ
തീയതി

പലിശ
ആെക ദിവസം �ക

14.02.2017
�തൽ

31.12.2017 വെര

14.02.2017
to

28.02.2017
6107.14 15.05.2019

485
(16.01.2018

�തൽ
15.05.2019

വെര)

11650.38 �പ

(120107/100) x2 x485
(ൈപസയിൽ)

01.03.2017
to

31.12.2017

114000
(11400x10)

ആെക 1,20,107 11650.38 �പ

01.01.2018 �തൽ
31.12.2018 വെര

1,36,800

(11400x12)
15.05.2019

120
(16.01.2019

�തൽ
15.05.2019

വെര)

3283.20 �പ
(136800/100) x2 x120

(ൈപസയിൽ)

ആെക 1,36,800 3283.2 �പ

01.01.2019 �തൽ
13.02.2019 വെര

16693

(11400)+
(11400 x13

/28)

15.05.2019

91
(14.02.2019

�തൽ
15.05.2019

വെര)

303.81 �പ

(16693/100) x2 x91
(ൈപസയിൽ)

ആെക 16,693 303.81 �പ
Grnd Total 2,73,600 15237.39 �പ

സർവകലാശാല ഒ��ിയ �ക 15237.39 �പ

2. പ�നാഭൻ, ഡയറ�ർ ഓഫ് �ഡ�് സർവീസ്

കാലയളവ്
െപൻഷൻ വിഹിതം

(15% of 45100)
ഒ��ിയ
തീയതി

പലിശ

ആെക ദിവസം �ക

14.02.2017
�തൽ

31.12.2017 വെര

14.02.2017
to

28.02.2017
3624 15.11.2019

669 (16.01.2018
�തൽ 15.11.2019

വെര)

9536.46 �പ

(71274/100) x2
x669

(ൈപസയിൽ)

01.03.2017
to

31.12.2017

67650
(6765x10)

ആെക 71,274 9536.46 �പ

01.01.2018 �തൽ
31.12.2018 വെര

81,180

(6765x12)
15.11.2019

304 (16.01.2019
�തൽ 15.11.2019

വെര)

4935.74 �പ

(81180/100) x2
x304

(ൈപസയിൽ)

ആെക 81,180 4935.74 �പ

01.01.2019 �തൽ
13.02.2019 വെര

9906

(6765 +
(6765/28)x13)

15.11.2019

275
(14.02.2019

�തൽ 15.11.2019
വെര)

544.83 �പ
(9906/100) x2

x275 (ൈപസയിൽ)

ആെക 9906 544.83 �പ

Grnd Total 1,62,360 15,017.00 �പ

സർവകലാശാല ഒ��ിയ �ക 14987 �പ

    
    േകരള സർ�ീസ് �ൾ പാർ�് 1 , �ൾ 150 �കാരം ഒ� കല�ർ ഇയർ അവസാനി�് 15 ദിവസ�ിനക�ം , അന�
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േസവനം അവസാനി�കയാെണ�ിൽ െതാ��� ദിവസം തെ��ം െപൻഷൻ വിഹിതം സർ�ാരിേല�്
ഒ��ണെമ�ം ഈ കാലയളവി��ിൽ �ക അട�ാ� പ�ം �റ് �പ�് ര�് ൈപസ നിര�ിൽ പലിശ
ഒ��ണെമ�ം വ�വ� െച���്. െപൻഷൻ വിഹിതം നി�ിത സമയ�ി��ിൽ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം
സർ�ാരിേല�് ഒ��ാ���ലമാണ് േമൽ  കാണി� �കാരം പലിശയിന�ിൽ 30224/-�പ (15237.39
+14987=30224.39) ഒ�േ��ി വ��ം സർ�കലാശാല ഫ�ിന് അധിക ബാധ�ത ഉ�ാവാ��
സാഹചര����ായത്. ��ത വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല�െട മ�പടി ലഭ�മാ�ണെമ�് കാണി�് നൽകിയ
05.07.2019 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�2/217/2019, 11.10.2019 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ/
െക.എൻ.�/�2/432/2019, 09.01.2020 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�2/544/2019, ന�ർ ക�കൾ�്
��ികരമായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ പലിശയിന�ിൽ നൽകിയ 30,224/- �പ തട�െ����.
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    ഭാവിയിൽ െപൻഷൻ വിഹിതം സമയബ�ിതമായി ഒ���തി�ം പലിശ ഉൾെ�െട�� അധിക െചലവ്
ഉ�ാകാതിരി��തി�ം ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---301-001)

3-3   അധ�ാപക�െട �േമാഷൻ യഥാസമയം അ�വദി��ി�.

    �.ജി.സി 6ാ മത് ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് 6.1.12 �കാരം 8000 എ.ജി.പി യിൽ 3 വർഷം േസവനം
�ർ�മാ�ിയ അസി��് െ�ാഫസർ�് 37400-67000+9000 എ.ജി.പി യിൽ �ാന�യ�ം നൽേക�താണ്.
6.1.13 �കാരം 3 വർഷം 9000 എ.ജി.പി വാ�ിെ�ാ�ിരി�� അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ�് പി.എ�്.ഡി
ഉെ��ിൽ െ�ാഫസറായി �ാന�യ�ം നൽകി 37400-67000+10000 എ.ജി.പി ശ�ള െ�യിലിൽ
നിയമിേ��താണ്. എ�ാൽ സർവകലാശാലയിൽ ഈ രീതിയിൽ സമയബ�ിതമായി �ാന�യ�ം
നട�ാ��ി�. ഉദാഹരണ�ിന് ഐ.ടി പഠന വ��ിൽനി�് 31.03.2020 ന് വിരമി�  േഡാ.ബാ� ആേ�ാ�്
നിയമ�കാരം 01.11.2010 �ാബല��ിൽ അ�വദിേ�� െ�ാഫസർ �േമാഷൻ ഉ�രവിറ��ത് വിരമി� േശഷം
02.06.2020 നാണ്. അധ�ാപക�െട �േമാഷൻ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാൻ സർവകലാശാല നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് --301-270)

3-4    പഠന വ��കളിൽ ആവശ��ിന് െ�ാഫസർമാരി�.

        �ജിസി ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് 58/2010/H.Edn. തീയതി: 27.03.2010 െല 5.4 �കാരം "there shall be as
many posts of professors in PG departments of a college as the number of PG departments in that college. Each PG
department of a college shall have one post of a professor.” എ�ാൽ ക�ർ സർവകലാശാലയിൽ നിലവി��
പി.ജി ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ അ��ം എ�ം �ഫസർമാരി�. ആെക�� 23 പി.ജി ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ താെഴ
പറ�� 6 ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ മാ�മാണ് �ഫസർമാർ ഉ�ത്.

1. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

2. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാ ബേയാളജി

3. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എ�േണാമി�്

4. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െകമി�ി

5. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മ�സിക്

6. ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മലയാളം/�.ജി.സി എ�്.ആർ.ഡി.സി ഡയറ�ർ.

    േമൽ പറ� �.ജി.സി ഉ�രവിൽ നി�ർഷി� �കാര�� �ഫസർ ത�ികകൾ ��ി��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---301-270)

3-5   �ൻ �ർ യാ�ാബ� അ�വദി��തിെല അപാക�ൾ പരിഹരിേ��താണ്.

വൗ�ർ നം. തീയതി

2332 18.11.2019 (െസ�ിൽെമ�് വൗ�ർ)

1023A 17.07.2019 (െസ�ിൽെമ�് വൗ�ർ)
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    സർവകലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�് ഔേദ�ാഗിക യാ�കൾ�ായ് �ൻ�ർ യാ�ാബ� അ�വദി��ത്
പലേ�ാ�ം �മ�കാരമെ��് കാ��. പലയാ�കളി�ം �ൻ�ർ �കകൾ യഥാർ� െചലവിേന�ാൾ
അധികരി��താ�ം മാസ�ൾ�് േശഷം �മീകരി�് ബാ�ി �ക തിരി�ട��താ�ം കാ��. ഉദാഹരണ�ൾ
താെഴ െകാ���.

േപര്,
ത�ിക

അഡ�ാൻസ്
അ�വദി� �ക/

ഉ�രവ്/ തീയതി

യാ� നട�
ദിവസ�ൾ

യാ�ാബ�
ഇന�ിൽ
െചലവഴി�

�ക

�മീകരി� ഉ�രവ് നം./
തീയതി

േഡാ. എ
അേശാകൻ

�ൻ
രജി�ാർ

20,000/-

(23.02.2012 െല
Ad/A2/5551/2011
ന�ർ ഉ�രവ് )

23.02.2012
�തൽ

01.03.2012
വെര

19912/- Admin/AdA2/10948/2019
തീയതി: 02.07.2019

േഡാ.
ബാലച�ൻ
കീേഴാ�്

45,000/-

Ad/A2/5551/2011
തീയതി: 27.05.16

28.05.2016
�തൽ

01.06.2016
വെര

41505/-
Admin/AdA2/19416/2019

തീയതി: 11.10.2019

    െക.എഫ്.സി േവാള�ം-1 ച�ം-88 �കാരം �ൻ�റായി അ�വദി�� യാ�ാബ� �ക യാെതാ� കാരണവശാ�ം
�തീ�ിത യാ�ാബ� �കയിൽ അധികരി��ത്. അേതാെടാ�ം യാ�നട�ിയ മാസ�ിെ� െതാ���
മാസാവസാന�ിന് �ൻപായി �ൻ�ർ യാ�ാബ� �ർ�മാ�ം �മെ��േ���മാണ്.

    �ൻ�ർ യാ�ാബ� അ�വദി��ത് അർഹമായ യാ�ാബ��െട പരമാവധി 75% ആ�ി നി�യി�ി��്. ഇത്
3 മാസ�ി��ിൽ �മെ���ിയിെ��ിൽ 18% പിഴ�ലിശ ഉൾെ�െട ��വൻ �ക�ം തിരി�ടേ���മാണ്.
(സർ�ലർ നം. 74/93 ധന.21.10.93, സ.ഉ(അ)197/2013 തീയതി: 30.04.2013)

    േമൽ സാഹചര��ിൽ �ൻ�ർ യാ�ാബ� �മ�കാരമ�ാെത അ�വദി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ
ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.16/17.03.2021) ഭാവിയിൽ ��ി��താെണ�
മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. സർ�ാർ ഉ�ര�കളിെല വ�വ�കൾ പാലി�ാെത �ൻ�ർ യാ�ാബ�
അ�വദി��ം പലിശ ഈടാ�ാെത �മീകരി��ം ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---301-020)

3-6   െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�് - െ�യിം നൽ��തിൽ സമയ�മം പാലി�ാൻ
��ിേ��താണ്.
വൗ�ർ നം. തീയതി �ക
2912 22.01.2020 43780
2868 18.01.2020 16547

    ജീവന�ാർ െമഡി�ൽ റീഇംേബ�്െമ�ിന് അേപ� നൽ�േ�ാൾ എസൻഷ�ാലി�ി സർ�ിഫി��് ലഭി�
തീയതി �തൽ അെ��ിൽ അവസാനം മ��് വാ�ിയ തീയതി �തൽ ��് മാസ�ി��ിൽ െ�യിം
നൽേക�താണ്. �ടർ ചികി�യിലാെണ�ിൽ അവസാനം മ��് വാ�ിയ തീയതി �തൽ ��് മാസ�ി��ിൽ
െ�യിം നൽകണം. (1960 െല േകരള ഗവൺെമ�് സർവ�്സ് െമ ഡി�ൽ അ�ൻഡൻസ് ച��ൾ). എ�ാൽ താെഴ
പറ�� അേപ�കളിൽ ഇത് പാലി�ി�ിെ��് കാണാം.

�മ
നം. േപര്/ത�ിക

ലാ�്
ബിൽ

തീയതി

അേപ�
തീയതി റിമാർ�്

1
 േഡാ.വിൽസൺ
വി.എ അസി.
െ�ാഫസർ

07.12.2018 22.07.2019
അേപ�യിൽ �ടർ ചികി� എ�്

കാണി�തിനാൽ ലാ�് ബിൽ
തീയതിയാണ് പരിഗണി��ത്.

2 ഷബീന അലി
എം.എസ്,

ി �്

02.02.2019 01.09.2019 അേപ�യിൽ �ടർ ചികി� എ�്
കാണി�തിനാൽ ലാ�് ബിൽ
ീ ി ് ി ി ്
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അസി��് തീയതിയാണ് പരിഗണി��ത്.

    ഈ വിഷയ�ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.
15/17.05.2021) ലഭി� മ�പടിയിൽ േനാ��ിശക് െകാ�് പ�ിയതാെണ�ം മ�് വ�വ�കൾ �ത�മായി പരിേശാധി�
േശഷമാണ് �ക അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ിയി��്.  െമഡി�ൽ റീ-ഇംേബ�്െമ�് െ�യിം അ�വദി�േ�ാൾ
ഇ�രം അപാക�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---301-003)

3-7   സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത ഐ.ടി െസ�റിൽ െട�ി�ൽ �ാഫിെന താൽ�ാലികമായി
നിയമി�. �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം േവതനം നൽകി.
    ക�ർ സർ�കലാശാല ഐ.ടി െസ�റിെ� േമൽ േനാ��ിൽ താെഴ പറ�� െ�ാജ�കൾ നട�ിലാ��തിന്
സിൻഡിേ��് തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ (2019.116 dated 06.03.2019 സിൻഡിേ��് തീ�മാനം)
57,12,000.00/- �പ�െട എ�ിേമ�ിന് 13.06.2019 െല PLD/B1/REVAMP IT CELL/2018 ന�ർ ഉ�ര��കാരം
സർ�കലാശാല ൈവസ് ചാൻസലർ അംഗീകാരം നൽകിയി��.

1. Maintenance of software running in non examination wings and official website

2. Maintenance of software running in examination wing UG courses (BA, B.Sc, Bcom)

3. Maintenance of software running in examination wing PG courses (MA, M.Sc, Mcom and other professional
courses.)

4. Maintenance of software running in examination wing Btech,Distance education and other general works.

5. Modifications and Minor developments of exam management system.

6. Development and Implementation of PG, B.Ed. and Hostel admissions

7. Developments of various portals.

8. Maintenance of Hardware and networks.

    13.06.2019 െല ��ത സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം േമൽ െ�ാജ�കൾ നിർ�ഹി��തിനായി താെഴ
പറ�ം �കാരം വിവിധ ത�ികകൾ ഒ� വർഷേ��് താത്കാലികമായി ��ി�് ശ�ളം നി�യി�ക�ം െച�.

Post No.s Remuneration per month
Project Lead 1 45,000.00
Software Developer 5 35,000.00
Junior Programmer 7 18,000.00
Hardware Technicians 2 16,000.00

    എ�ാൽ 2019 ഫി�വരി മാസം �തൽ തെ� ��ത ആവശ��ിേല�ായി ജീവന�ാെര നിയമി�ക�ം
ശ�ളയിന�ിൽ �ക െചലവഴി�താ�ം കാ��. നൽകിയ �ക�െട വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

മാസം �ക സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം/
തീയതി

വൗ�ർ നം/
തീയതി

Feb to May
2019 9,76,618.00 PlD/B1/REVAMP IT CELL/2018

Dated 09.08.2019
1072/22.07.2019

(Advance)

Jun to July
2019 6,60,533.00 -

1438/27.08.2019

(Advance)

Aug 2019 3,54,033.00 PlD/B1/REVAMP IT CELL/2018
Dated 28.09.2019 (As advance) 1807/01.10.2019

Sep to Oct
2019

7,10,067.00 - 2464/03.12.2019

(Ad
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(Advance
Settlement)

Nov 2019 3,53,067.00 - 2625/18.12.2019

Nov 2019 61,800.00 PlD/B1/REVAMP IT CELL/2018
Dated 03.01.2020 (As advance)

2740/04.01.2020

(Advance)

Dec 2019 4,27,833.00 PlD/B1/REVAMP IT CELL/2018
3052/04.02.2020

(Settlement
Voucher)

Total 35,43,951.00

    െ�ാജ�് െഹഡ്, േസാ�് െവയർ ഡവല�ർ, �നിയർ േ�ാ�ാമർ, ഹാർഡ് െവയർ െട�ീഷ�ൻസ് എ�ീ
ത�ികകൾ സർവകലാശാലയിൽ നിലവിലി�. 12.12.2019 െല ജി.ഒ(എംസ് ) 392/2019/ഹ.എഡ� ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരമാണ് സി�ം മാേനജർ-01, സീനിയർ േ�ാ�ാമർ-2, �നിയർ േ�ാ�ാമർ-10, ക���ർ ഓ�േറ�ർ - 2 എ�ീ
ത�ികകൾ ഉൾെ�െട 41 അനധ�ാപക ത�ികകൾ താത്കാലികമായി ��ി��തിന് സർ�ാർ സർ�കലാശാല�്
അ�മതി നൽകിയി�ത്. ഇതിെന �ടർ�് 14.01.2020 തീയതിയിലാണ് ADMIN/AD-E1/2952/2019 നം
സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം സി�ം മാേനജർ-01, സീനിയർ േ�ാ�ാമർ-2, �നിയർ േ�ാ�ാമർ-10, ക���ർ
ഓ�േറ�ർ-2 എ�ീ ത�ികകൾ താത്കാലികമായി ��ി�െകാ�് ക�ർ സർ�കലാശാല ൈവസ് ചാൻസലർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ത്.

    എ�ാൽ സി�ം മാേനജർ-01, സീനിയർ േ�ാ�ാമർ-2, �നിയർ േ�ാ�ാമർ-10, ക���ർ ഓ�േറ�ർ-2 എ�ീ
ത�ികകൾ താത്കാലികമായി ��ി��തിന് 12.12.2019 തീയതിയിൽ സർ�ാർ അ�മതി നൽകിയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ 14.01.2020 തീയതിയിൽ സർ�കലാശാല ൈവസ് ചാൻസിലർ താത്കാലിക ത�ിക ��ി�്
ഉ�രവായതിന് �ൻപ് തെ� 2019 ഫി�വരി മാസം �തൽ െ�ാെജ�് ലീഡ്, േസാ�് െവയർ െഡവല�ർ, �നിയർ
േ�ാ�ാമർ, ഹാർഡ് െവയർ െട�ീഷൻസ് എ�ീ വിവിധ ത�ികകളിൽ സർ�കലാശാലയിൽ താത്കാലിക
ജീവന�ാെര നിയമി�് �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം േവതനം നൽകിയതായാണ് കാ��ത്.

    26.02.2016 തീയതിയിെല ജി.ഒ(പി) 28/2016/ഫിൻ നം സർ�ാർ ഉ�ര� �കാരം Daily Wages/Contract/Casual
Labour നിയമനം സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതിേയാ��ടി ആയിരി�ണെമ�് വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ 2019
ഫി�വരി മാസം �തൽ 2019  ഡിസംബർ വെര�� കാലയളവിേല�് കരാർ അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര
നിയമി�് �ക െചലവഴി�ത് ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മ�.ആയതിനാൽ േമൽ കാണി�
�കാരം കരാർ നിയമനം നട�ി �ക െചലവഴി�തിെന സാ�കരി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് ഉെ��ിൽ ആയത്
ലഭ�മാേ��താെണ�് സർ�കലാശാല ഐ.ടി െസ�റിൽ താത്കാലികമായി നിയമി� ജീവന�ാ�െട േവതനം
�ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�തിെ� സാ�ത പരിേശാധി��തിന് �ാൻ ഫ�് െചലവഴി���മായി
ബ�െ�� മാർ�േരഖ�െട പകർ�് ലഭ�മാേ��താെണ�ം കാണി� നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(31.03.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�് ഒ��ൻ നം 22) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ GO(Rt) No 1215/2018 HEDN dated
21.06.2018,GO(Rt) No 973/2019 HEDN dated 17.06.2019 എ�ീ ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ക�ർ
സർവകലാശാല�െട ധനകാര� വിഭാഗ�ിൽ നി�ം ഖ�ിക 238(File No PlD/B1/REVAMP IT CELL/2018 Dated
04.06.2019) �കാരം ലഭി� നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് സർ�കലാശാല ഐ.ടി െസ�റിൽ
താത്കാലികമായി നിയമി� ജീവന�ാ�െട േവതനം �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം അ�വദി�ാൻ തീ�മാനി�െത�ാണ്
അറിയി�ി��ത്. എ�ാൽ ��ത ഉ�ര�കളിെലാ�ം �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം ഇ�ര�ിൽ േവതനം
അ�വദി�ാ��താെണ�് വ��മാ�ിയി�ി�. സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത താത്കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�്
�ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി� നടപടി �മ �കാരമ�. താത്കാലിക ജീവന�ാ�െട നിയമനം സർ�ാർ
നി�ർഷി�� മാത ൃകയിൽ നിർ�ഹി��തി�ം �ക െചലവഴി��തി�ം സർ�കലാശാല അധി�തർ
��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---401-093)

3-8   എൻവയൺെമ�ൽ �ഡീസ് പഠന വ��ിേല�് ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയത്-�റ� �ക
ക�ാ�് െച� കരാ�കാരന് െടൻഡർ അ�വദി�ാ�തിനാൽ 1,67,475.00/- �പ�െട അധിക െചലവ്.
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വൗ�ർ നം /
തീയതി 1714/23.09.2019

�ക 11,09,399/-

ഇൻേവായിസ്
വിവര�ൾ

�ാപനം ഇൻേവായിസ്
നം �ക

സയ�ിഫി�്
എ�ർൈ�സസ്,

െകാ�ിൻ

1117/28.12.2018 1,46,764.00

1115/28.12.2018 96,276.00

1116/28.12.2018 4,12,099.00

�ണിേവർസൽ
ഏജൻസി, ��ർ

UA-
3288/08.03.2019 57,900.00

െമ�ി�് ഇേ�ാ
െസാ�ഷൻ,
ഹരിയാന

GST-
29/11.09.2018 3,09,750.00

ലാബ് �ാന�്,
പാല�ാട്

LP/GI/0210
25.02.2019 86,610.00

ആെക �ക 11,09,399.00

    ക�ർ സർ�കലാശാല എൻവയൺെമ�ൽ �ഡീസ് പഠന വ��ിേല�് �സ ഫ�് ഉപേയാഗി�് വിവിധ ലാബ്
ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന് ര� തവണയായി ഐ�ം ൈവസ് ഓ�ൺ െടൻഡർ �ണി�ക�ം (Two bid system)
െമ�ി�് െസാ�ഷൻ ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് ഹരിയാന, സയ�ിഫി�് എ�ർൈ�സസ് െകാ�ിൻ,�ണിേവ�ൽ
ഏജൻസീസ് ��ർ, ലാബ് �ാന�് പാല�ാട് എ�ീ �ാപന�െള ��ത ഉപകരണ�ൾ വാ�ി��തിനായി
തിരെ���ക�ം െച�ി��.23.05.2019 െല പിഎൽഡി/സി3/1567/�സ/പർ�്/ഇവിഎസ്/18 നം
സർ�കലാശാല ഉ�ര� �കാരം േമൽ ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയതിെ� 11,09,399/- �പ�െട െചലവ് ൈവസ്
ചാൻസിലർ അംഗീകരി�.എ�ാൽ ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയതിൽ േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല
വ�വ�കൾ പാലി�തായി കാ��ി�.ആയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

    പിഎൽഡി/സി3/1567/�സ/പർ�്/ഇവിഎസ്/18 തീയതി 08.08.2018 നം െടൻഡർ േനാ�ീസ് �കാരം (Tender ID
2018_KnrU_227406_1) താെഴ പറ�� ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ��തിനായി െടൻഡർ �ണി�േ�ാൾ
സയ�ിഫി�് എ�ർൈ�സസ് െകാ�ിൻ,�ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ�ീ �ാപന�ൾ പെ���ക�ം താെഴ
കാണി� �കാരം �ക ക�ാ�് െച�ക�ം െച�ി��.

Item

Bidder name Lowest Bidder

Name Rate
Scientific

Enterprises

(Basic Rate)

Universal
Agencies

( Basic
Rate)

Autoclave 62825.00 57900.00 Universal
Agencies 57,900.00

Weather
Monitoring

System
91695.00 Not Quoted Scientific

Enterprises 91,695.00

High Volume Air
Sampler 139775.00 Not Quoted Scientific

Enterprises 139775.00



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 64/121

Centrifuge 392475.00 225000.00 Universal
Agencies

225000.00

    Centrifuge എ� ലാബ് ഐ��ിന് ഏ��ം �റവ് �ക (2,25,000.00/-) ക�ാ�് െച� �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ്
എ� �ാപന�ിന് െടൻഡർ അ�വദി�ാെത 1,67,475.00/- �പ അധികമായി ക�ാ�് െച� (392475.00/-)
സയ�ിഫി�് എ�ർൈ�സസ് എ� �ാപന�ിനാണ് സർ�കലാശാല െടൻഡർ അ�വദി�തായി കാ��ത്.
05.09.2018 െട�ി�ൽ ബിഡ് ഇവാേല�ഷൻ മീ�ി�ിൽ �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ� �ാപനം െപർേഫാമൻസ്
സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ണെമ� വ�വ�യിൽ െടൻഡറിന് പരിഗണി�ി�െ��ി�ം െപർേഫാമൻസ് സർ�ിഫി��്
ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ ഫിനാൻസ് ബിഡ് ഇവാേല�ഷൻ സമയ�് �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ� �ാപനെ�
ഒഴിവാ�കയാണ് സർ�കലാശാല െച�ിരി��ത്.

    സർ�കലാശാല െടൻഡർ േനാ�ീസ് (ഹാജരാേ�� െടൻഡർ േഡാ��െമ�്സ് ) �കാരം ആവശ�െ�� എ�ാ
േരഖക�ം �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ� �ാപനം ഹാജരാ�ിയി��്. �ടാെത �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ�
�ാപനം െടൻഡർ േരഖകളിൽ േരഖെ���ിയ Centrifuge എ� ഐ��ിെ� െ�സിഫിേ�ഷൻ �ത�മാെണ�ം
എൻവയൺെമ�ൽ സയൻസ് പഠന വ��് േമധാവി ക�ർ സർ�കലാശാല രജി�ാർ�് 14.09.2018 തീയതിയിൽ
അയ� ഇെമയിൽ സേ�ശ�ിൽ അറിയി�ി��.

    േകരള േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ 2013 ചാപ്�ർ 1.2(vi), ചാപ്�ർ 9.1 �കാരം െടൻഡർ ഇവാേല�ഷൻ സമയ�്
�തിയ ക�ീഷൻസ് ഉൾെ����െത�് വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ െപർേഫാമൻസ് സർ�ിഫി��്
ഹാജരാ�ണെമ�് െടൻഡർ േനാ�ീസിൽ വ��മാ�ാെത െടൻഡർ ഇവാേല�ഷൻ സമയ�് ഉൾെ���ക�ം �റവ്
�ക ക�ാ�് െച� �ണിേവ�ൽ ഏജൻസീസ് എ� �ാപന�ിെന ഫിനാൻസ് ബിഡ് ഇവാേല�ഷൻ സമയ�്
ഒഴിവാ�ിയതിെ��ം അടി�ാനം എ�ാണ് എ�് വ��മ�.

    ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (17.03.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�് ഒ��ൻ നം 14)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�. ആയതിനാൽ െട�ർ വ�വ�കൾ പാലി�ാ�തിനാൽ സംഭവി� 1,67,475/-
�പ�െട അധിക െചലവ് നിരാകരി��. േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�കൾ പാലി�് വാ�ൽ നടപടികൾ
നിർവഹി��തിന് ഭാവിയിൽ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---931-714)

3-9    താവ�ര ക�ാ�സിൽ വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസി�് സി�ം �ാപി�ൽ-
വിവിധഅപാക�ൾ
വൗ�ർ നം./തീയതി 3057/06.02.2020
െച�് നം./തീയതി 5762211/06.02.2020
�ക 10,35,299/-

ഇൻേവായിസ് നം.
1. 2909071/30.11.2019 (9,07,570.00/-)

2. 2909070/30.11.2019 (1,45,383/-)

    ക�ർ സർ�കലാശാല താവ�ര ക�ാ�സിൽ വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സി�ം �ാപി��തിനായി
പർേ�സ് ക��ി െ�സിഫിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ക�ം െട�ി�ൽ ക��ി ��ത െ�സിഫിേ�ഷൻ
അംഗീകരി�തിെ��ം അടി�ാന�ിൽ െടൻഡർ നം PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 29.07.2019
�കാരം സർ�കലാശാല ഇ-െടൻഡർ �ണി�ി��. ITI Limited Palakkad, Adwaitha Technologies-calicut എ�ീ ര�്
�ാപന�ൾ െടൻഡറിൽ പെ���ക�ം, സർ�കലാശാല�െട ആവശ��ൾ സാേ�തികമായി നിറേവ��തിന് ITI
Limited Palakkad എ� �ാപന�ിെ� െടൻഡറാണ് ��തൽ ഫല�ദെമ�് ഐ.ടി െസ�ർ ഡയര�ർ
�ിരീകരി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ITI Limited Palakkad എ� �ാപന�ിന് പർേ�സ് ഓർഡർ നൽ�ക�ം
െച�. (PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 15.10.2019). ITI Limited Palakkad എ� �ാപനം വീഡിേയാ
േകാൺഫറൻസ് സി�ം �ാപി�ി�െ��ം ആയത് ��മ�രീതിയിൽ �വർ�ി��െ��ം ഐ.ടി െസ�ർ
ഡയര�ർ സാ��െ���ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ െച�് നം 5762211/06.02.2020 �കാരം 2% ജി.എസ്.ടി
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�ക(17654/- �പ) കഴി�് 10,35,299/- �പ ITI Limited Palakkad എ� �ാപന�ിന് അ�വദി� (PICO/SECTION
OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 23.01.2020 നം സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ).

    േമൽ വാ��ക�മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ �വെട െകാ���.

1. െനേഗാസിേയഷൻ മീ�ി�ിൽ അംഗീകരി� 2 % കിഴിവ് ലഭ�മാ�ിയി�

    04.10.2019 തീയതിയിൽ ക�ർ സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട സാ�ി���ിൽ നട� െനേഗാസിേയഷൻ
മീ�ി�ിൽ ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ �ാപി�� വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സി�ം/ അ�ബ�
ഉപകരണ�ൾ�് െടൻഡറിൽ ക�ാ�് െച� ഇന��െട േബസ് നിര�ിൽ നി�ം 2% കിഴിവ് അ�വദി�ാെമ�്
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ, ഐ.ടി.ഐ ലിമി�ഡ്, പാല�ാട് േരഖാ�ലം സ�തി�ി�� (04.10.2019 തീയതിയിെല
മീ�ിംഗ് മി��്സ് ). എ�ാൽ ഐ.ടി.ഐ ലിമി�ഡ് സമർ�ി�/അ�വദി� ബിൽ �കാരം 2% കിഴിവ്
സർ�കലാശാല�് ലഭ�മായി�ി�. ആയതിെ� വിവര�ൾ �വെട െകാ���.
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ഐ�ം

െടൻഡർ
�കാരം

ക�ാ�് െച�
�ക

ബിൽ �കാരം
കരാ�കാരന് അ�വദി�

�ക (18% ജി.എസ്.ടി
ഉൾെ�െട)

അ�വദിേ��
�ക

(18% ജി.എസ്.ടി
ഉൾെ�െട)

അധികം
അ�വദി�ത്

Full HD 1080p60
camera, codec,

microphone array,

cables, and
remote control

617000.00 7,19,545.39
6,04,660

+1,08838.80
=7,13,498.80

6046.59

Dual Boundary
Wireless Mic 84000.00 97,960

82320
+14,817.60
=97137.60

822.40

Wall Speakers
with Stand as per
the specification.

17850.00x2
=35,700 41633

34986
+6297.48

=41283.48
349.52

Audio Mixer- 4
Channel 18700.00 21807.9

18326
+3298.68

=21624.68
183.22

Tripod Camera
Stand as per the

specification.
2500 2950 2450 +441

=2891 59.00

Full HD
(1920x1080) Ultra
Short Through

Projector

115000.00 1,45,383
112700 +20286

=132986
12397.00

Dual Purpose
White Board 9500.00 11,078.89

9310 +1675.80

=10,985.80
93.00

Equipment Rack
19U or above 6600.00 7696

6468 +1164.24

=7632.24
64.00

Connectors and
Other

accessories
4200.00 4898

4116 +740.88

=4856.88
41.00

Total 1052952.18 1032896.48 20055.73

    കരാർ വ�വ�കൾ�് വി��മായി ITI Limited Palakkad എ� �ാപന�ിന് േമൽ കാണി� �കാരം അധിക
�ക അ�വദി�ാ�� കാരണം വ��മാേ��താെണ�് കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(06.02.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�് ഒ��ൻ നം.1) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. കരാർ വ�വ�കൾ�് വി��മായി ITI
Limited Palakkad എ� �ാപന�ിന് അധിക �ക അ�വദി� സർ�കലാശാല�െട നടപടി �മ�കാരേമാ
സർവകലാശാല�െട സാ��ിക താ�ര��ിന് ഹിതകരേമാ അ�. ആയതിനാൽ അധികം അ�വദി� 20,055/-
�പ നിരാകരി��. ഭാവിയിൽ സർ�ാർ വ�വ�കൾ പാലി�്  പർേ�സ് നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന്
സർ�കലാശാല അധി�തർ ��ിേ��താണ്.

2. റീെടൻഡർ െച�ത് �ാപന�ിന് ലാഭകരമായി�.

    ക�ർ സർ�കലാശാല താവ�ര ക�ാ�സിൽ വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ് സി�ം �ാപി��തിനായി
െടൻഡർ നം PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 29.03.2019 �കാരം ഇ-െടൻഡർ
�ണി�ക��ായി. ഒ� �ാപനം മാ�ം െടൻഡറിൽ പെ���തിനാൽ റീ െടൻഡർ െച��തിന്



4/16/22, 3:33 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 67/121

സർ�കലാശാല തീ�മാനി�ക�ം െടൻഡർ നം.PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 30.05.2019
�കാരം റീ െടൻഡർ നട�ക�ം െച�. എ�ാൽ 30.05.2019 തീയതിയിെല റീ െടൻഡറി�ം Adwaitha Technologies,
calicut എ� ഒ� �ാപനം മാ�േമ െടൻഡറിൽ പെ���ി�� എ�തിനാൽ വീ�ം െടൻഡർ െച�ാൻ
സർ�കലാശാല തീ�മാനി�. െടൻഡർ നം. PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 29.07.2019 �കാരം
നട� ��ത െടൻഡറിൽ (Two bid system) ITI Limited Palakkad, Adwaitha Technologies, calicut എ�ീ ര�്
�ാപന�ൾ െടൻഡറിൽ പെ���ക��ായി. എ�ാൽ Adwaitha Technologies, calicut എ� �ാപന�ിെ�
െട�ി�ൽ ബിഡ് േയാഗ�മ�ാ�തിനാൽ ��ത �ാപന�ിെന ഒഴിവാ�ക�ം ITI Limited Palakkad എ�
�ാപന�ിെ� െടൻഡർ അംഗീകരി�ക�ം െച�. PICO/SECTION OFFICER PICOA/9397/2019 Dated 23.01.2020
ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�ര� �കാരം ഈ ഇന�ിെല 10,52,953/- �പ�െട െചലവ് ൈവസ് ചാൻസിലർ
അ�വദി�. എ�ാൽ എ�ാ െടൻഡ�കളി�ം പെ��� Adwaitha Technologies, calicut എ� �ാപനം ആദ� ര�
െടൻഡ�കളി�ം ഏകേദശം 2,42,000/-(18%ടാ�് ഉൾെ�െട) �പ �റ� നിര�ിലാണ് �ക ക�ാ�് െച�ി��ത്.
(29.07.2019 െല ��ാം തവണയായി നട� െടൻഡറിൽ Adwaitha Technologies, calicut എ� �ാപന�ിെ�
ഫിനാൻസ് ബിഡ് പരിഗണി�ി�.) 120 ദിവസെ� Firm Period ഉം ��ത �ാപനം ഉറ�നൽകിയി��. ജി.ഒ.(പി)
നം 324/2015/ ഫിൻ തീ 30.07.2015, ജി.ഒ.(പി) നം 153/2016/ഫിൻ തീ 12.10.2016, എ�ീ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ
�കാരം ഇ െടൻഡറിൽ ഒ� െടൻഡർ മാ�ം ലഭ�മായാൽ റീ െടൻഡർ നട�ണെമ�ം �ടർ�ം ഒ� െടൻഡർ മാ�ം
ലഭ�മാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ മതിയായ തീ�മാനേ�ാെട ��ത െടൻഡർ
അംഗീകരി�ാ��താെണ�ം വ��മാ�ിയി�ി�്. എ�ാൽ 30.05.2019 തീയതിയിെല റീ െടൻഡറി�ം സിംഗിൾ
െടൻഡർ (Adwaitha Technologies, calicut ) ലഭ�മായതിനാൽ ക�ർ സർ�കലാശാല അധിക ൃതർ ��ത െടൻഡർ
ഉേപ�ി�കയാണ് െച�ത്. ഈ ഇടപാടിൽ  സർ�കലാശാല�് ഏകേദശം 2,42,000/- �പ�െട അധിക ബാ��ത
(18% ടാ�് ഉൾെ�െട) ഉ�ായതായി ഇതിൽ നി�ം വ��മാ��. വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

ഐ�ം

ക�ാ�് െച� �ക
വ�ത�ാസം

(ടാ�്
ഉൾെ�ടാെത)

ITI Limited
Palakkad

Adwaitha
Technologies,

calicut
VC Equipment 6,09,784.00 4,14,000.00 1,95,784
Mic 83017.00 46,000.00 37,017
Powered speakers 8
Questa 17641.00 21,000.00 (3359)

Audio Mixer (Allen &
Health) 18481.00 10,000.00 8,481

Camera stand 6720.00 6,000.00 720
Projector 113580.00 1,35,000.00 (21,420)
Whiteboard 9389.00 12,000.00 (2611)
Equipment Rack 6522.00 14,000.00 (7478)
Accessories 4151.00 6,000.00 (1849)
ആെക 8,69,285.00 6,64,000.00 2,05,285.00

    ഭാവിയിൽ േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�കൾ/സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�് വാ�ൽ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-740)

3-10   Turnitin Anti Plagiarism Software ൈലസൻസ് ���ൽ- സമയബ�ിതമായി പർേ�സ്
ഓർഡർ നൽകാ�തിനാൽ അധിക െചലവിന് കാരണമായി

വൗ�ർ നം /തീയതി
1) 1269/08.08.2019

2) 2562/10.12.2019
�ക 5,24,135/-
ഇൻേവായിസ് നം/തീയതി IND12000331/25.06.2019
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    പിഎ�്ഡി/എംഫിൽ റിസർ�് ആവശ��ിനായി ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി��
Turnitin Anti Plagiarism Software െ� �വർ�നം 24.06.2019 തീയതിയിൽ അവസാനി��തിനാൽ ആയതിെ�
ഉപേയാഗം 2019-20 വർഷ�ി�ം �ട��തിനായി േസാ�് െവയർ ൈലസൻസ് ����തിന് സർ�കലാശാല
തീ�മാനി�ി��. ഇ�മായി ബ�െ��് 14.05.2019 തീയതിയിൽ Turnitin India Education Private Ltd. എ�
�ാപന�ിൽനി�ം േസാ�് െവയർ ൈലസൻസ് ����തി�� �ക (ക�ാ�് ) േരഖെ���ി സർ�കലാശാല�്
ക�് ലഭി�. ൈലസൻസ് ����തി� Turnitin India Education Private Ltd. എ� �ാപനം ക�ാ�് െച�
സർ�ീസ്/�ക�െട വിവര�ൾ (Orginality Check for Studentsഒഴിെക��ത് )താെഴ േരഖെ���� (Quote no-Q-
318347-2).

Service Description License Fee Description Quantity Amount
Turnitin License

Administration Fee Licence Administration Fee 1 USD
3000.00

Orginality Check for
Faculty/ Research

Scholar partial

Turnitin orginality check for Faculty
includes Translated matching,

Integration
50 USD

3000.00

GST 18 %

ആെക �ക (േഡാളറിൽ)
USD

7080.00
ആെക �ക (�പയിൽ) 4,95,600.00

    Turnitin Anti Plagiarism Software �െട ൈലസൻസ് ����തിന് പർേ�സ് ഓർഡർ േകാ�ി ഇെമയിൽ
വഴിയാ�ം ഒറിജിനൽ പർേ�സ് ഓർഡർ േപാ�ൽ വഴി അയ�ണെമ�ം േമൽ ക�ാ�് െച� �ക�െട വാലിഡി�ി
14.05.2019 �തൽ 24.06.2019 വെരയാെണ�ം ��ത ക�ിൽ വ��മാ�ിയി��. 24.06.2019 തീയതിയിെല
PICO/B3/18923/2018 നം. ക�് �കാരം 24.06.2019 തീയതി ൈവ�േ�രം 4.30 നാണ് സർ�കലാശാല പർേ�സ്
ഓർഡർ Turnitin India Education Private Ltd എ� �ാപന�ിന് ഇ-െമയിൽ വഴി അയ�തായി കാ��ത്.
എ�ാൽ സർവകലാശാല�െട പർേ�സ് ഓർഡർ ��ത �ാപനം നിരസി�. ആദ�െ� ക�ാ�് കാലാവധി
അവസാനി�തിനാൽ �ടർ�� 28.06.2019 തീയതിയിെല ���ിയ നിര�ി�� ക�ാ�് �കാരം താെഴ പറ��
�ടിയ നിര�ാണ് Turnitin India Education Private Ltd എ� �ാപനം ക�ാ�് െച��ം (Quote no-Q-318347-3)
സർ�കലാശാലയിൽനി� ഈടാ�ക�ം െച�ിരി��ത് (28.11.2019 തീയതിയിെല PICO/B3/18923/2018 നം
സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ).

Service Description License Fee Description Quantity Amount
Turnitin License

Administration Fee Licence Administration Fee 1 USD
3180.00

Orginality Check for
Faculty /Research

Scholar partial

Turnitin orginality check for
Faculty includes Translated

matching , Integration
50 USD

3180.00

Total
USD

6360
GST 18 %

ആെക �ക (േഡാളറിൽ)
USD

7504.80
ആെക �ക (�പയിൽ) 5,24,135.00

    േസാ�് െവയർ ൈലസൻസ് ����തിന് 14.05.2019 തീയതി �ാബല��ിൽ Turnitin India Education Private Ltd
എ� �ാപനം ക�ാ�് െച� �റ� �ക �െട Firm Period (Quote validity) 24.06.2019 തീയതിയിൽ
അവസാനി�െമ�് �ാപനം ക�ിൽ വ��മാ�ിയി�ം Quote validity അവസാനി�� 24.06.2019 തീയതി 4.30
മണി�ാണ് പർേ�സ് ഓർഡർ സർ�കലാശാല �ാപന�ിന് ഇ-െമയിൽ െച�ിരി��ത് . ഒറിജിനൽ പർേ�സ്
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ഓർഡർ േപാ�ൽ വഴി അയ�ണെമ�് 14.05.2019 തീയതിയിൽ Turnitin India Education Private Ltd ക�ർ
സർ�കലാശാല�് അയ� ക�ിൽ വ��മാ�ിയി�െ��ി�ം ആയത് അയ�തിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മ�.
ഇ�ര�ിൽ സമയബ�ിതമായി പർേ�സ് ഓർഡർ ന�ാ�തിനാലാണ് സർ�കലാശാല�് ഏകേദശം 30,000/-
�പ�െട അധിക െചലവിന് കാരണമായെത�ാണ് ഇതിൽ നി�ം വ��മാ��ത്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ
ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (23.03.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�് ഒ��ൻ നം. 20) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി ��ികരമ�.
ഭാവിയിൽ വാ�ൽ നടപടികൾ/ൈലസൻസ് ���ൽ �ട�ിയവ സമയബ�ിതമായി നിർ�ഹി��തി�ം
അധിക െചലവിന് കാരണമാകാതിരി�ാ�ം സർ�കലാശാല അധി�തർ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-740)

3-11   FFMS(File Flow Management System) �ാപി�ത് - കരാറിെല വ�വ�കൾ പാലി�ാെത
ഹാൻഡ് േഹാൾഡി�് ചാർജ് അധികം അ�വദി�
    േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകളിൽ ഫയൽ േ�ാ മാേനജ്െമ�് സി�ം �ാപി��തിന് 06.03.2018 െല
ജിഒ(ആർ.ടി) 424/2018/ഹ.എഡ� ന�ർ സർ�ാർ ഉ�ര� �കാരം േകരള സർ�ാർ െകൽേ�ാണിെന
തിരെ���തിെ� അടി�ാന�ിൽ ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ ��ത ഐ�ം �ാപി��തിന് കരാർ
തീയതി �തൽ ഒ� വർഷ�ി��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ണെമ� വ�വ�യിൽ 17.04.2018 തീയതിയിൽ ക�ർ
സർ�കലാശാല രജി�ാർ െകൽേ�ാ�മായി (Kerala Electronics development corporation Ltd) കരാർ ചമ�ി��.
�ടർ�് താെഴ പറ�� െ�സിഫിേ�ഷനി�ം നിര�ി�ം ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് െകൽേ�ാണിന്
പർേ�സ് ഓർഡർ ന�ുക�ം െച� (21.04.2018 തീയതിയിെല PLD/B2/5639/WEB/2015 നം ക�് ).

Item specification Basic rate Total amount
including GST

File flow management system for
type I institution 27,00,000 31,86,000

Hosting charge in external cloud
per year 3,51,624 4,14,916

Master Training charges for one
batch of 20 employees 1,17,208 1,38,305

Handholding charges for two
persons for six months

3,09,432
(25,786 per

person per month)
3,65,130

Total 41,04,351

    കരാറിെല വ�വ�കൾ �കാരം ആദ� ഗ�വായി 16,41,740/- (എ�ിേമ�് �ക�െട 40 %) �പ�ം (17.10.2018 െല
PLD/PLD-B2/19419/2018 നം സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ) ര�ാം ഗ�വായി 2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ
16,41,740/- (എ�ിേമ�് �ക�െട 40 %) �പ�ം (29.11.2019 തീയതിയിെല PLD/PLD-B2/19419/2018 ന�ർ
സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ) അവസാന ഗ�വായി 2020-21 വർഷ�ിൽ 8,20,870/- �പ�ം ക�ർ സർ�കലാശാല
െകൽേ�ാണിന് അ�വദി�.

    ക�ർ സർ�കലാശാല െകൽേ�ാ�മായി ചമ� കരാർ �കാരം ഹാൻഡ് േഹാൾഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ (2
ആൾ�ാർ�് 17.04.2018 �തൽ 6 മാസ കാലേ��് അ�വദിേ�� �ക) ടാ�് ഉൾെ�െട െകൽേ�ാണിന്
അ�വദിേ�� �ക3,65,130/- �പയാണ്. എ�ാൽ Hand holding support �ട�ക�ം േമൽ �ക അ�വദി�തി�
�റേമ നവംബർ 2018 �തൽ െമയ് 2019 വെര�� കാലേ��് 3,65,130/- �പ സർ�കലാശാല െകൽേ�ാണിന്
അധികമായി അ�വദി�ി��്. (28.11.2019 െല PLD/PLD-B2/18864/2018 നം സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ). ആയതിെ�
വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

ഇൻേവായിസ് നം/
തീയതി കാലയളവ് �ക

വൗ�ർ
നം./

തീയതി

െച�്
നം./

തീയതി

SWG/ / ർ ൽ / /
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SWG/02591/19-20
Dated 15.07.2019

നവംബർ 2018 �തൽ
ജ�വരി 2019 വെര

(2 Persons)

1,82,565.00 3028/
03.02.2020

5953295/
03.02.2020

SWG/02478/19-20
Dated 12.07.2019

ഫി�വരി 2019 �തൽ
മാർ�് 2019 വെര

(2 Persons)
1,21,710.00

SWG/02479/19-20
Dated 12.07.2019

ഏ�ിൽ 2019 �തൽ
െമയ് 2019 വെര

(1 Person)
60,855.00

Total 3,65,130.00

    കരാർ വ�വ�കൾ �കാരം 16.10.2018 വെരയാണ് Hand holding support �ടേര�ത്. 11.06.2018 തീയതി �തൽ
FFMS �ർ�മായി �വർ�ന �മമായി��്. കരാർ വ�വ�കൾ �കാര�� മാേ�ർസ് െ�യിനി�്,�ാഫ്
െ�യിനി�് എ�ിവ 16.10.2018 തീയതി�കം �ർ�ിയായി��്. 17.04.2018 �തൽ ഒ� വർഷേ��് വാറ�ി�
�റെമ 11.06.2019 �തൽ 10.06.2020 വെര AMC �ം സർ�കലാശാല െകൽേ�ാ�മായി ചമ�ി��്. ഹാ�് േഹാൾഡിങ്
സേ�ാർ�് �ട��തി�� �േത�ക അ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ നവംബർ 2018 �തൽ െമയ് 2019
വെര�� കാലേ��് Hand holding support ഇന�ിൽ 3,65,130/- �പ അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (06.03.2021 തീയതിയിെല ഓഡി�് ഒ��ൻ നം 10)
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ക���ർ വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട ദൗർലഭ�ം കാരണം DDFS സംവിധാനം �ത�മായി
നട�േപാ��തിനായി ഹാൻഡ് േഹാൾഡി�് സേ�ാർ�് �ടർ� എ�ാണ് വ��മാ�ിയി��ത്. മ�പടി
��ികരമ�ാ�തിനാൽ കരാറിെല വ�വ�കൾ�് വി��മായി െചലവഴി� 3,65,130/- �പ തട�െ����.

    ഭാവിയിൽ കരാറിൽ വ��മാ�ിയ �ക മാ�ം െചലവഴി��തി� സർ�കലാശാല അധി�തർ
��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---401-093)

3-12   െടലിേഫാൺ ബി�ിൽ �ഡ് െസസ് ഒ���ത് ഒഴിവാേ��താണ്
    സർവകലാശാല 2019-20 വർഷം ഒ��ിയ െടലേഫാൺ ബി�കളിൽ �ഡ് െസസ് ഉൾെ�െട�� �ക
ഒ��ിയതായി കാ��. ബിൽ �ക�െട ഒ� ശതമാനമാണ് �ഡ് െസസ് ഒ��ിയി��ത്. േകരള ഫിനാൻസ്
നിയമം 2019 െസ�ൻ 14(i) (iii) �കാരം ജി.എസ്.ടി രജിേ�ഷ�� �ാപന�ൾ ത�ി�� േസവന�ിൽ �ഡ്
െസസ് ഉൾെ���ാ��ത�. ആയതിനാൽ െടലേഫാൺ േസവന ദാതാ�മായി ബ�െ��് ഈ ഇന�ിൽ ഒ��ിയ
�ക തിരിെക ലഭ�മാ��തി�ം ബി�ിൽനി�് �ഡ് െസസ് ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---343-031)

3-13   മാന�വാടി ക�ാ�സിെല ബിൽഡി�് അ���പണി -അംഗീ�ത നിര�ിേന�ാൾ അധിക
നിര�് നൽകി ���ി നിർവഹി�, മരാമ�് ച��ൾ പാലി�ി�,
വൗ�ർ നം. 1739/24.09.2019
െച�് നം. 5510229/24.09.2019
�ക 10,15,526
എം. ��് നം. NKW 61/2014-15

Mobilization Advance
(PLD/E1/3001/Renovation/MDY/Campus/2014
Dt. 31.07.2014)

5,53,533

II d I t l t
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IInd Instalment
(PLD/E1/3001/Renovation/MDY/Campus/2014
Dt. 21.03.2015)

5,53,533

Final Bill (PLD/E1/3001/Renovation/MDY/
Campus/2014 Dt. 08.07.2019) 10,15,526

ആെക 21,22,592

    മാന�വാടി ക�ാ�സിെല താെഴ പറ�� ���ികൾ�ായി ജി�ാ നിർ�ിതി േക�, വയനാട് സമർ�ി�
28,00,000/- �പ�െട എ�ിേമ�് സർവകലാശാല അംഗീകരി�ക�ം 27.05.2014 െല
PLD/E1/3001/Renovation/MDY.Campus/2014 നം ക�് �കാരം ��ത �ാപന�ിന് വർ�് ഓർ ഡർ നൽ�ക�ം
െച�ി��.

Details of estimate

Renovation work at UTEC building-6,50,000/-

Renovation work of class room building – 6,00,000/-

Renovation work of tribal sudy centre – 5,50,000/-

Aluminium Fabrication work and lab setting work – 4,25,000/-

Fencing work at mananthavady campus – 5,75,000/-

TOTAL- 28,00,000/-

    �ടർ�് ജി�ാ നിർ�ിതി േക�,വയനാട് സമർ�ി� 21,22,592 �പ�െട െചലവ് 08.07.2019 തീയതിയിെല
Pld/E1/3001/Renovation/MDY/Campus/2014 നം ഉ�ര� �കാരം സർ�കലാശാല അംഗീകരി�ക�ം 10,15,526/-
�പ�െട ൈഫനൽ ബിൽ, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�, വയനാടിന് അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. ഇ�മായി ബ�െ��
ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ �വെട െകാ���.
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1. എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� ��വൻ �വ ൃ�ിക�ം നിർ�ഹി�ി�.

    എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� Fencing work at mananthavady campus (5,75,000/-) എ� �വ ൃ�ി ജി�ാ
നിർ�ിതി േക�, വയനാട് നിർ�ഹി�ി��ി�. എ�ാൽ 08.07.2019 തീയതിയിെല
Pld/E1/3001/Renovation/MDY/Campus/2014 നം ഉ�ര� �കാരം ഈ ���ി ഒഴിെക�� ���ിക�െട
ൈഫനൽ ബിൽ ജി�ാ നിർ�ിതി േക�,വയനാട് ന് അ�വദി�ക�ം െച�ി��. എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ�� ��വൻ
��ർ�ിക�ം �ർ�ീകരി�ാെത ൈഫനൽ ബിൽ അ�വദി�തിെ� കാരണം വിശദമാേ��താെണ�് കാണി�്
ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം നൽകിയ 18.09.2019 െല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�2/148/2019 നം ക�ിന് സമീപ
വാസികൾ�് േറാഡ് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഹരി�െ�ടാ�തിനാൽ െഫൻസി�് േജാലികൾ
തട�െ��ക�ം അ�ിമ ബി�ിൽ ഉൾെ���ാൻ പ�ിയിെ��മാണ് അറിയി�ി��ത്.

    ��ർ�ി ആരംഭി��തിന് �ൻപ് എ�ാ തട���ം ഒഴിവാ�ി മാ�േമ കരാർ നടപടി ആരംഭി�ാ� എ�് 2012
െല േകരള പി ഡ�ഡി മാന�ൽ െസ�ൻ 2101.1 ൽ വ��മാ�ിയി��്. മതിയായ �െ�ാ��മി�ാ��ം ���ി
നിർ�ഹണ�ിന് ആവശ�മായ അ�മതികൾ യഥാസമയം വാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��മാണ്
ഈവിധ�ിൽ ���ി�് തട�ം േനരിടാ�� സാഹചര���ായെത�് ഓഡി�് വിലയി���.

2. അംഗീ�ത നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�് നൽകി - 6441/- �പ�െട അധിക െചലവ്

    ജി�ാ നിർ�ിതി േക�, വയനാടിെ� 08.09.2017 െല റഫ.എൻ.െക.ഡ�.519/14 �കാരം ഹാജരാ�ിയ
ഡാ�ാഷീ�ിൽ (Renovation work of class room building) ഐ�ം നം 4a,b Providing MS Grills for windows or
compound gate എ� ഐ��ിെ� �ണി�് േകാ�് കണ�ാ��തിനായി ഒ� ക�ി�ൽ MS Square rods െ�
വിലയായി കാണി�ിരി��ത് 4975/- �പ�ം ആെക �ണി�് േകാ�് 11055.45/Qtl �പെയ�മാണ്. എ�ാൽ 2012
െല പിഡ�ഡി െഷഡ�ൾ ഓഫ് േറ�് �കാരം ഒ� ക�ി�ൽ MS Square rods െ� വില 3710/- �പയാണ് .
ആയതിനാൽ 4a,b Providing MS Grills for windows or compound gate എ� ഐ��ിെ� ആെക �ണി�് േകാ�്
9727.20/Qtl ആണ്.

    01.02.2016 െല Ref NKW-519/14 നം ക�് �കാരം ജി�ാ നിർ�ിതി േക�, വയനാട് സർ�കലാശാല�് സമർ�ി�
��ർ�ി ബി�ിെല ( Rennovation work of class room building) 4a ഐ��ിന് 12160.50/-�പ�ം 4b ഐ��ിന്
41456.25/- �പ�മാണ് െചലവ് കാണി�ിരി��ത്. എ�ാൽ 4a ഐ��ിന് 10,699.70�പ�ം 4b ഐ��ിന്
36476.25 �പ�ം മാ�േമ യഥാർ��ിൽ െചലവ് വരിക��.

4a ൈഎ�ം - 1.10x9727=10,699.70

4b ൈഎ�ം - 3.75x9727= 36476.25

അധിക െചലവ് - (12160.50+41456.25) – (10699.7+36476.25)= 6440.80/-

    േമൽ വിഷയം സംബ�ി�് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം നൽകിയ 18.09.2019 തീയതിയിെല െക.എസ്.എ/
െക.എൻ.�/ �2/148/2019 നം ക�ിന്, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�െയ PWD SOR നിർബ�മാ�ം പിൻ�ട��തിൽ
നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��ം അതിനാൽ CPWD SOR 2012 �കാര�� േറ�ാണ് (4975/Qtl)
ഉപേയാഗി�ി��െത�മാണ് അറിയി�ി��ത് . എ�ാൽ ജി�ാ നിർ�ിതി േക�, വയനാട് ത�ാറാ�ി
സർ�കലാശാല�് സമർ�ി��ം സർ�കലാശാല അംഗീകരി��മായ എ�ിേമ�്, PWD SOR 2012 �കാര��
നിര�ിലാണ് ത�ാറാ�ിയെത�് വ��മാ�ിയി��് (വയനാട് ജി�ാ നിർ�ിതി േക��െട NKW-19/14 Dtd
05.02.2014 നം ക�് ). എ�ിേമ�ിെല ഒ� ഐ��ി� മാ�ം CPWD SOR 2012 �കാര�� നിര�ാണ്
ബാധകമാ�ിയി��െത� സർ�കലാശാല�െട മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�. സം�ാന സർ�ാർ ഫ�ി�്
നൽ�� ���ി�ായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�േ�ാൾ ആയത് PWD SOR �കാരമായിരി�ണെമ�് 2012 െല േകരള
പി ഡ�ഡി മാന�ൽ െസ�ൻ 1701 ൽ വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ അധികമായി നൽകിയ 6441/- �പ
ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��.

3. കരാ�കാരനിൽ നി�ം നിയമാ��ത പിഴ ഈടാ�ിയി�.
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    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട 31.07.2014 െല PLD/E1/3001/Renovation/ MDY.Campus/2014 നം ഉ�ര� �കാരം
േമൽ ���ി�ായി െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ി��. സർ�കലാശാല�ം വയനാട്
നിർ�ിതിേക��ം േചർ�് ചമ� 09.06.2014 െല ഉട�ടി �കാരം െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് അ�വദി�് ആറ്
മാസ�ിനകം ���ി �ർ�ിയാ�ണെമ�് വ�വ� െച���്. എ�ാൽ Renovation work at UTEC building
26.06.2015 തീയതിയി�ം, Renovation work of class room building 20.06.2015 തീയതിയി�ം , Renovation work of
tribal sudy centre 26.06.2015 തീയതിയി�ം , Aluminium Fabrication work and lab setting work 06.4.2015
തീയതിയി�മാണ് �ർ�ിയാ�ിയതായി കാ��ത്. കാലാവധി ദീർഘി�ി�് നൽകിയതിെ�/���ി
�ർ�ിയാ�ാൻ ൈവകിയതിന് പിഴ ഈടാ�ിയി�െ��ിൽ ആയതിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാേ��താെണ�്
കാണി�് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം നൽകിയ 18.09.2019 െല െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�2/148/2019 നം ക�ിന് ,
ആദ�െ� സമയം ദീർഘി�ി�ലിന് േ�സ് പിരിയഡ് അ�വദി�ാ���ം പിഴ ഒഴിവാ�ാ���മാെണ�ാണ്
സർ�കലാശാല മ�പടിയായി അറിയി�ി��ത്. േകരള പി.ഡ�.ഡി മാന�ൽ െസ�ൻ 2116.1 �കാരം കരാ�കാരൻ
കരാർ തീയതി�കം ���ി �ർ�ിയാ�ാ� സാഹചര��ിൽ ���ി �ർ�ിയാ�ാൻ ൈവ�� ഓേരാ
ആ�യി�ം കരാർ �ക�െട 0.1 % വ�� �ക (Maximum 10% of PAC) കരാ�കാരനിൽ നി�ം ഈടാ�ണെമ�ാണ്
വ�വ� െച�ി��ത്. ആയതിനാൽ കരാ�കാരനിൽ നി�ം നിയമാ��തമായ പിഴ സർ�കലാശാല�്
ഈടാ�ാ��താണ്.

4. എം ��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.

    എം ��് ഓഡി�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ ���ി�െട അളവ് നിർ�യി�തിെ��ം ,
െചലവ് �ക നി�യി�തിെ��ം ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. േമൽ കാരണ�ളാൽ 21,16,151 �പ
{21,22,592- 6441(നിരാകരി� �ക)=21,16,151} തട�െ����.

    ഭാവിയിൽ മരാമ�് ച��ൾ പാലി�് മരാമ�് ���ി നിർവഹി��തിന് സർ�കലാശാല അധി�തർ
��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-715)

3-14    ലാ�് അക�ിസിഷൻ ഓഫീസർ അംഗീകരി�തി�ം അധികം �ലം വാ�ി� - െചലവ് �ക
തട�െ����.
    ക�ർ സർവകലാശാല, താവ�ര െഹഡ് ക�ാർേ��ിേല�� േറാഡ് വി�ലീകരി�വാനായി 7.04 െസ�് �ലം
അക�യർ െച��തി�േവ�ി താെഴ കാണി� വൗ�ർ �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.

3531 തീയതി: 13.03.2020 7,04,000
3589 തീയതി: 13.03.2020 70,40,000
ആെക െചലവഴി�ത് 77,44,000

ഫയൽ നം. PLD/E2/Land Aquisition/2019

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട െകാ���.

1. ക�ർ സർവകലാശാല�െട കിഴേ�  കവാടം �േവശന വഴി വീതി ��ാനായി �ീ പയസ് വി.എഫ് �െട
ൈകവശ�� റീസർെവ 143 pt യിൽ െപ� 6.78 െസ�് �ലം, െസ�ിന് 10 ല�ം �പ നിര�ിൽ വാ�വാനായി
തീ�മാനെമ��ി��. സർവകലാശാല�് 21 െസ�് �ലം ആവശ��െ��ി�ം സർ�ാർ ഉ�രവിെ�
അഭാവ�ിൽ ആെക 6.78 െസ�് �ലം മാ�ം വാ�ി�വാനായി ലാ�് അക�ിസിഷൻ ഓഫീസർ അംഗീകാരം
നൽകിയതാ�ം ഇത് സംബ�ി�് DDFS ഫയലിെ� 2019 െസ�ംബർ 2 െല േനാ�ിൽ വ��മാ�ിയി��്. ലാ�്
അക�ിസിഷൻ നടപടികൾ�േവ�ി സർവകലാശാല നിേയാഗി� െ�ഷൽ ഓഫീസ�ം 6.78 െസ�് �ലം
വാ��തിനായി നിർേ�ശം നൽ�ക�ം 68,00,000/- �പ�െട എ�ിേമ�് �ക കണ�ാ�ിയി���്. എ�ാൽ
ആയതിന് വി��മായി ആെക 7.04 െസ�് �ലം വാ�ക�ം 70,40,000/- �പ െചലവഴി�ക�ം െച�ി��്.
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ഇത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. അധികമായി വാ�ിയ �ല�ി�േവ�ി െചലവഴി�
�ക 2,60,000 (70,40,000-67,80,000) തട�െ����.

2. ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് �ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട 14.10.2019 െല ക�് �കാരം �ലം
രജിേ�ഷ�� �ാ�് ഡ��ി ഒഴിവാ�ാനായി ആവശ�െ��ി��. ഇത് സംബ�ി�് �ടർ നടപടികൾ�ായി ഒ�
െ�ഷൽ ഓഫീസെറ സർവകലാശാല നിയമി�ി��്. 04.01.2020 ന് �ാ�് ഡ��ി റിലാേ�ഷ�േവ�ി സബ്
രജി�ാർ, ക�ർ -ന് കെ��തിയതായി ഫയലിൽ േരഖ��്. 2021 മാർ�ിെല അഡീഷണൽ ചീഫ്
െസ��റി�െട ക�് �കാരം �ാ�് ഡ��ി �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം െചലവ് െച�ാൻ നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ
ആയതിന് വി��മായി �ാ�് ഡ��ി�ം രജിേ�ഷൻ ഫീ�ം േനാൺ �ാൻ ഫ�ിൽനി�മാണ്
െചലവഴി�ിരി��ത് (Non plan fund MH 31-331-714 Maintainance of Building) . േനാൺ �ാൻ ഫ�ിൽനി�ം
െചലവഴി� �ക 7,04,000 ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-701)

3-15   ജി എസ്.ടി ഇന�ി�� �ക� �ടി െസേ�ജ് ചാർജ് അ�വദി�ത് - അധിക �ക
തിരി�പിടിേ��താണ്.
ഫയൽ നം.PLD/E3/4287/2018

കാ�ീൻ ബിൽ ഡിംഗ് നിർമാണം,കാസർേഗാ ഡ് കാ�സ്

കരാർ �ാപനം - ULCCS

കരാർ �ക - 3981786

െചലവ് �ക - 3463803

െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ്- 796357/- 2018-19 െചലവ്

ഫ�് പാർ�് ബിൽ �ക- 950997/- 2018-19 െചലവ്

െസ��് പാർ�്/ൈഫനൽ ബിൽ �ക - 1716449 /- വൗ�ർ നം2398-6/8/2019

-----------------

2019-20 വെര ആെക അ�വദി� �ക 3463803(നി�തികൾ ഉൾെ�െട)

==============

അളവ് ��കം നം. 89/17-18

    (1) ക�ർ സർവകലാശാല�െട കാസർേഗാഡ് കാ�സി�� കാ�ീൻ ബിൽഡിംഗ് നിർമാണ ���ി
െച�വാനായി 16/3/2018 ന് ക�ർ സർവകലാശാല റജി�ാ�ം െചയർമാൻ, ഊരാ��ൽ േലബർ േകാ-ഓപേറ�ീവ്
െസാൈസ�ി�ം ത�ിൽ ഒ�വ� നം.88/2018 കരാർ �കാരം, കരാർ തീയതി കഴി�് 6 മാസ�ിനകം ��ത
���ി �ർ�ീകരിേ��തായി��. ആയ� �കാരം ��വൻ ���ി�ം 15/9/2018 നകം
�ർ�ീകരിേ����്. എ�ാൽ ��ത ���ി 26/12/2018 ന് �ർ�ീകരി�ാെമ�് 11/7/2019 െല സ�ിെമ�റി
എ�ിെമ�് �കാരം സ�തി�ി��തായി കാ��. ആയതിൽ നി�ം ���ി 15.09.2018 ന് �ർ�ീകരി�ി�ി�
എ� വ��മാണ്. അളവ് ��ക�ിൽ (89/17-18) േപജ് 83-ൽ ഒ�വ� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ
തീയതി േരഖെ���ാ�തിനാൽ ���ി �ർ�ികരി� യഥാർ� തീയതി സംബ�ി�് വ��തയി�. കരാർ
തീയതി�കം ���ി �ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ െസ�ൻ ന�ർ 2112 �കാര��
ൈഫൻ േമൽ കരാ�കാരനിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

    (2) ���ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ പരിേശാധനയിൽ ജി.എസ്.ടി ഉൾെ�േട�� �ക�െട 7.5 ശതമാനം �കയാണ്
െസേ�ജ് ചാർജായി നൽകിയതായികാ��ത്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയ�. യഥാർ� ���ി�ല��ിെ�
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അടി�ാന�ിലാണ് െസേ�ജ് ചാർജ് നൽകാ��ത്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���

അ�വദി�ത് അ�വദി�ാ��ത് അധികം
അ�വദി�ത് റിമാർ�്

���ി �ല�ം
ജി.എസ്.ടി (12%)

2990771
358893

2990771
358893 --

ജി.എസ്.ടി ഉൾെ�െട
ആെക 3349664 3349664 --

െസേ�ജ് ചാർജ് (7.5%)
251225.00

(7.5% of
3349664)

224308.00
(7.5% of 2990771) 26917.00

െസേ�ജ് ചാർജിൻേമൽ
18% ജി.എസ്.ടി 45220 40375 4845

ആെക �ക 36,46,109 36,14,347 31762.00

    ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.8 �കാരം സർവകലാശാലെയ അറിയി�ി��െവ�ി�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.. െസേ�ജ് ഇന�ിൽ അധികമായി അ�വദി� �ക 26917/- �പ�ം ആയതിെ� ജി.എസ്.ടി
4845/- �പ�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-716)

3-16   േപാ�് ജി എസ് ടി പിരീയഡിൽ �ർ�ിയാ�ിയ ബാ�ി ���ി�െട ബി�ിൽ നി�ം ജി
എസ് ടി �ക ഈടാ��തി� പകരം വാ�് നി�തി ഈടാ�ിയത് �മ വി��ം
���ി - തലേ�രി ക�ാ�സിെല അ���പണികൾ

PLD/E2/NAAC acreditation/2015

എ�ിേമ�് �ക 7508000/-

കരാർ �ാപനം നിർമിതി േക�,ക�ർ

വൗ�ർ നംപർ 1186/3/8/2019 ൈഫനൽ ബിൽ �ക 3971427/-

NAAC Acreditation �മായി ബ�െ��് തലേ�രി ക�ാ�സിൽ അ��� ���ികൾ�് 5/1/2016ന് നിർമിതി
േക��മായി കരാറിൽ ഏർെ��ി��.

    1) കരാർ �കാരം (ന�ർ ഇ�) െമാബിൈലേസഷൻ �ക ലഭി�് 6മാസ�ി��ിൽ ���ി �ർ�ീകരി�ണം
എ�് വ�വ�െച�ി��. 18/8/2016 െല നിർമിതി േക�ം െമ�ർ  െസ��റി�െട 4മാസം �ടി ���ി കാലയളവ്
ദീർഘി�ി� നൽ�വാ�� ക�ിൻേമൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�തായി കാ��ി�. ���ി �ർ�ിയാ�ി
ബിൽ സമർ�ി�ിരി��ത് 25/3/2019 � മാ�മാണ്. എ�ാൽ 6 മാസ�ി� �കളിൽ ���ി ൈവകി�ി�തി�
സ�ി. എ�ിെമ�് െവ�കേയാ ൈഫൻ ഈടാ�കേയാ െച�ി�ി�. ആയതിനാൽ ���ി യഥാർ��ിൽ
�ർ�ീകരി� തീയതി പരിേശാധി�് PWD മാന�ൽ െസ�ൻ 2112.1 �കാര�� ൈഫൻ ഈടാേ��താണ്.

    2) 18/7/2017 െല C1-24614/16/CT E Office 11137/17 ക�് �കാരം �ീ ജി എസ് ടി കാലയളവി�� ബി�ിൽ
നി�ം VAT നി�തി�ം, േപാ�് ജി എസ് ടി പിരീയഡിൽ �ർ�ിയാ�ിയ ബാ�ി ���ി�െട ബി�ിൽ നി�ം ജി
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എസ് ടി �ക�മാണ് ഈടാേ��ത്. ആയ� �കാരം േമൽബി�ിൽനി�ം ജി എസ്.ടി �ക ഈടാ��തി� പകരം
വാ�് നി�തിയാണ് ഈടാ�ിയിരി��ത്. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

ആെക ബിൽ �ക 6966763(-)

I st &II nd ബിൽ �ക 2995336

ബാ�ി �ക 3971427

അ�വദി�ത് അ�വദിേ��ത് അധികം
അ�വദി�ത്

�ക 3971427 3971427

4% വാ�്
�റ�ത് 158857

ജി.എസ്.ടി

(12%
�റേ��ത് )

476571 317714

(-) ഐ.ടി 2% 79429 (-) ഐ.ടി 2% 79429
(-)

െതാ.േ�മ
നിധി 1%

39714 (-) െതാ.േ�മ
നിധി 1% 39714

ആെക
കിഴിവ് 278000 ആെക കിഴിവ് 595714

ബാ�ി�ക
അ�വദി�ത് 3693427

ബാ�ി�ക
(അ�വദിേ��ി

യി��ത് )
3375713 317714

    േമൽ വിവര�ൾ അറിയി�െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി��െവ�ി�ം (18.03.2021 തീയതിയിെല
ഓഡി�് ഒ��ൻ നം.19) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ജി.എസ്.ടി ഇന�ിൽ 317714/- �പ ഈടാ�ി ഒ�േ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-717)

3-17   മേ�ശ�രം ക�ാ�സ് - െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയി�ം �വർ�ന�മമാ�ിയി�.

ഫയൽ നം. PLD E1/8388/ITL/CIG/works/ManjeCampus/2012.

    ക�ർ സർവകലാശാല�െട മേ�ശ�രം ക�ാ�സിൽ �വർ�ി�� ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഇ��ൻ ലാംേഗ�ജസ്- �
േവ�ി 1,42,26,640 �പ�െട എ�ിേമ�ിൽ െക�ിടം നിർ�ി��തിനായി എം.അ�ൾെഷരീഫ് എ� കരാ�കാരന്
2012 ൽ കരാർ നൽ�ക�ം 2018-19 ൽ ���ി �ർ�ീകരി�ക�ം െച�ി��.

    �ടാെത ഈ െക�ിട�ിെ� �ംബിംഗ് ഇല�ി�ൽ ���ികൾ�ായി യഥാ�മം 7,31,662/- �പ�ം 6,86,059/-
�പ�ം െചലവഴി�ി��്.

    എ�ാൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയായ െക�ിട�ിൽ ക�ർ സർവകലാശാല�െട േകാ�കൾ ഒ�ം ഓഡി�്
കാലയളവിൽ ആരംഭി�ി�ി�. െക�ിട ന�ർ, ൈവദ�തി കണ�ൻ എ�ിവ ലഭ�മാ�ാ�തി�ം െക�ിടം നാളി�വെര
ഉപേയാഗി�ാ�തി�ം 138 േപർ ഒ�ി� പരാതി �ഖ�മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര െസ�ിേല�്
അയ�നൽകിയതാ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ കാ��.

    ഒ�രേ�ാടിയിലധികം �ക െചലവഴി�് 2012 ൽ ���ി ആരംഭി�് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ ��ത
െക�ിട�ിൽ േകാ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയി�ാൻ
ആവശ�െ��തിന് ലഭ�മാ�ിയ (ഒ��ൻ നം. 23 തീയതി: 08.07.2021) മ�പടിയിൽ കറ�് കണ�ൻ, ഓണർഷി�്
സർ�ിഫി��് എ�ിവ ലഭി�താ�ം 2020-21 �തൽ LLM േകാ�് ആരംഭി�താ�ം അറിയി�ി��്. െക�ിടം �ർ�മാ�ം
ഉപേയാഗെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-730)
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3-18   വിവിധ പഠന വ��കളിൽ �ാർ�് �ാസ് �ം ഇൻ�ാൾ െച�ത് - അപാക�ൾ
    ക�ർ സർവകലാശാലയിെല വിവിധ ക�ാ��കളിെല പഠന വ��കളിൽ �ാർ�് �ാസ്�ം ഇൻ�ാൾ
െച�വാനായി M/S Excell Business System, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിൽനി�ം 42,92,880/- �പ�െട
ഇലേ�ാണിക് സാധന�ൾ വാ�ിയി��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

വൗ�ർ നം. 3329 തീയതി: 25-01-2020

�ക 4292880

    ഇത് സംബ�ി� ഓഡി�് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ �വെട െകാ���.

1. വാ��കൾ�് ഐ.ടി വ��ിൽ നി�� അ�മതി ലഭ�മായി�ി�.

ജി.ഒ(എം.എസ് )നം.18/2017 ഐ.ടി.ഡി തീയതി: 23.07.2017 �കാരം സർവകലാശാലകളിെല 20 ല�ം �പ�്
�കളിൽ അട��� ഐ.ടി ഇനീേഷ��ീവ് െ�ാജ�കൾ�് ഐ.ടി വ��ിൽ നി�� അ�മതി ആവശ�മാണ്.
എ�ാൽ േമൽ വാ��കൾ�് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ വ��ിൽ നി�� അ�മതി മാ�മാണ്
ലഭ�മായിരി��ത്. 42 ല��ിലധികം �ക�െട ഐ.ടി ഉപകരണ��െട വാ��കൾ�് ഐ.ടി വ��ിൽ
നി�ം അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�.

2. ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ സ�കാര� �ാപന�ളിൽ നി�ം വാ�ിയത് - സർ�ാർ ഉ�രവിെ� ലംഘനം.

    ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ CPRCS േപാർ�ൽ (Centralised Procurement and Rate Contract System) �േഖന
വാേ��താെണ�് സർ�ാർ ഉ�രവ് ജി.ഒ(ആർ.ടി)നം. 25/2018 ഐ.ടി.ഡി-യിൽ നി�ർഷി�ി��്. ഇതിനായി
സർവീസ് െ�ാൈവഡറായി െകൽേ�ാണിെന �മതലെ���ിയി��്. എ�ാൽ ഇ�ര�ിൽ യാെതാ� നടപടി�ം
സ�ീകരി�ാെത സ�കാര��ാപന�ിൽ നി�ം പർേ�സ് നട�കയാ��ായത്. ഇത് സംബ�ി�് 20.07.2021 ൽ
എൻക�യറി (നം.25) നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സർ�ാർ ഉ�രവ് നിലവിലിരിെ� സ�കാര�
�ാപന�ളിൽ നി�ം പർേ�സ് നട�ിയത് സർ�ാർ ഉ�രവിെ� ലംഘനമാണ്.

3. ജി.എസ്.ടി അധിക നിര�ിൽ അ�വദി�ത്

േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) എ� �ാപന�ിൽ
രജി�ർ െച� സർവകലാശാലകൾ Scientific & technical Instruments, Apparatus, Equipments (Including
Computers) വാ�േ�ാൾ ജി.എസ്.ടി 5% നിര�ിൽ നൽകിയാൽ മതിയാ�ം. േക� സർ�ാരിെ� 14.11.2017 െല
45/2017 Central Tax (Rate), 25.01.2018 െല 9/2018 Central Tax (Rate) േനാ�ിഫിേ�ഷൻസ് �കാരം േക�
സർ�ാരിെ� കീഴി�� Department of Scientific and Industrial Research എ� �ാപന�ിൽ രജി�ർ
െച�തിനാൽ ക�ർ സർവകലാശാല�് Scientific and Technical Instruments Apparatus, Equipments,
Consumables, Computers, softwares എ�ിവ�് 5% ജി.എസ്.ടി മാ�േമ നൽേക���. എ�ാൽ േമൽ
വൗ��കളിൽ �ടിയ നിര�ിൽ ജി.എസ്.ടി �ക നൽകിയതായി കാ��. ഈയിന�ിൽ 650806 (824414-
173608) �പ�െട അധികെ�ലവ് ഉ�ായി��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

ഇൻേവായ്സ്
നം./ തീയതി

�ാർ�്
�ാസ് �ം
�ാപി�
ക�ാ�സ്

�ക ഈടാ�ിയ
ജി.എസ്.ടി

ജി.എസ്.
ടി (5%

നിര�ിൽ)

ഡി
�ൗ
�്
നൽ
കി

യത്

ആെക
�ക

ജി.എസ്
ടി ഇന
�ിെല
അധിക
െചലവ്

I II III IV V VI VII VIII X

1 EBS/805/19-
20 18.09.2019 താവ�ര 93347.59 22192.41 4667.38 100 115440 17525.03

2 EBS/793/19-
20 16.09.2019

മാ�ാ�
പറ�് 1605214.14 380565.89 80260.70 1700 1984080 300305.19

3 EBS/810/19-
20 18.09.2019 പ��ർ 373390.37 88769.64 18669.51 400 461760 70100.13

4 EBS/811/19-
20 18.09.2019

നീേലശ�രം 373390.37 88769.64 18669.51 400 461760 70100.13
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5 EBS/812/19-
20 18.09.2019

കാസർ
േഗാഡ് 93347.59 22192.41 4667.38 100 115440 17525.03

6 EBS/806/19-
20 18.09.2019 പാലയാട് 653433.14 155346.87 32671.65 700 808080 122675.22

7 EBS/800/19-
20 17.09.2019 മാന�വാടി 280042.78 66577.23 14002.00 300 346320 52575.23

ആെക 3472165.98 824414.09 173608.23 3700 4292880 650805.96

    അധികമായി ജി.എസ്.ടി ഇന�ിൽ െചലവഴി� 650806/- �പ തിരിെക ഈടാേ��താണ്. �ടാെത
മാനദ��ൾ ലംഘി�് നട�ിയ ഉപകരണ��െട പർേ�സിന് െചലവഴി� �കയിൽ അധിക ജി.എസ്.ടി ഒഴി��
�ക 3642074 (4292880-650806) �പ തട�െ����.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-739)

3-19   ഡി.എസ്.ഐ.ആർ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ി നി�തി ഇളവ് ലഭ�മാ�ിയി� - ജി.എസ്.ടി
ഇന�ിൽ അധിക �ക അ�വദി� - സർ�കലാശാല ഫ�ിന് 58728 /- �പ�െട അധിക െചലവ്
ഫയൽ നം - Pl.D/C3/2355/RUSA/Purch/MB/18

വൗ�ർ നം - 1444 തീയതി 27.08.2019

    ക�ർ സർ�കലാശാല നീേലശ�രം ക�ാ�സിൽ �വർ�ി�� േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി പഠന വ��ിേല�്
ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയതിന് വൗ�ർ നം 1444/27.08.2019 �കാര�� 7,85,372/- �പ�െട െചലവ് ൈവസ്
ചാൻസലർ  അ�വദി�് ഉ�രവായി��. (Pl.D/C3/2355/RUSA/PURCH/MB/2018 Dated 27.06.2019). െടൻഡർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�് സർ�കലാശാല ��ത ലാബ് ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയേ�ാൾ ജി.എസ്.ടി ഇന�ിൽ 12%
�തൽ 18 % വെര�� �കയാണ് വിവിധ �ാപന�ൾ�് അ�വദി�തായി കാ��ത്. േക� സർ�ാരിെ�
14.11.2017 െല 45/2017 Central Tax (Rate) േനാ�ിഫിേ�ഷൻസ് �കാരം സർ�കലാശാല ഉൾെ�െട�� റിസർ�്
���ികൾ നിർ�ഹി�� �ാപന�ൾ�് Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) എ�
�ാപന�ിൽ നി�ം അ�വദി�� DSIR സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ി �റ� നിര�ി�� ജി.എസ്.ടി മാ�േമ (5
%) ടാ�ിന�ിൽ �ാപന�ൾ�് അ�വദിേ��ിയി���. എ�ാൽ വിവിധ �ാപന�ൾ�് ജി.എസ്.ടി
ഇന�ിൽ അധിക നിര�് അ�വദി�ത് വഴി സർ�കലാശാല ഫ�ിന് 58728/-�പ�െട അധിക െചലവാണ്
ഉ�ായിരി��ത്. ആയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

SI.
NO.

INVOICE
NO/DATE

DECRIPTION
OF GOODS

NAME OF
VENDOR

BASIC
AMOUNT

TOTAL
AMOUNT
WITH 5 %
OF TAX

AMOUNT
ACTUALLY

PAID

EXCESS
AMOUNT

PAID

1
B2C/666

dated
29.08.018

VARIABLE
MICRO

PIPPETS
(500-5000ul,
100-1000ul,

20-200ul, 10-
100ul, 2-20

ul)

AKSHAYA
ASSOCIATES,
THALASSERY

77,550.00 81,427.50 86,856.00 5428.50

2
CLE/U1/104

Dated
07.09.2018

THERMAL
CYCLER

(PCR
MACHINE)

CRESCENT
LAB

EQUIPMENTS
ERNAKULAM

2,20,000.00 2,31,000.00 2,59,600.00 28,600.00

3
GST-28
dated

12.09.2018

BOD
INCUBATOR

MATRIX ECO
SOLUTIONS

PRIVATE LTD,
NEW DELHI

1,90,000.00 1,99,500.00 2,24,200.00 24,700.00

4
CA/775

dated
15.09.2018

-20oc
VERTICAL

DEEP
FREEZER

CALGON
SCIENTIFIC
CO, KOCHI

72,950.00 76,598.00 76,598.00 -

5 B2C/1897
d t d

EECTRONIC
BALANCE

AKSHAYA
ASSOCIATES

1,31,541.00 1,38,118.00 1,38,118.00 -
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dated
27.02.2019

BALANCE ASSOCIATES,
THALASSERY

ആെക 58,728.50

    േമൽ കാണി� േടബിളിെല സീരിയൽ നം 4,5 ൽ കാണി� ലാബ് ഉപകരണ�ൾ 5 % ജി.എസ്.ടി നിര�ിൽ
�ാപന�ൾ സർ�കലാശാല�് സൈ� െച�േ�ാൾ സീരിയൽ നം 1 �തൽ 3 വെരയായി കാണി�ിരി�� ലാബ്
ഉപകരണ�ൾ 12%,18% ജി.എസ്.ടി നിര�ിലാണ് വിവിധ �ാപന�ൾ സർ�കലാശാല�് സൈ� െച�ി��ത്.

ടാ�ിന�ിൽ അധികം ഈടാ�ിയ �കകൾ ബ�െ�� �ാപന�ിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ��തിനാവശ�മായ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ണെമ�് കാണി�് േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി പഠന വ��് േമധാവി 01.03.2019 ന്
സർ�കലാശാല രജി�ാർ�് ക�യ�ി��. ആയത് പരിേശാധി��ിന് �സ േകാ ഡിേന�െറ നിേയാഗി�് ൈവസ് 
ചാൻസിലർ ഉ�രവായി�െ��ി�ം അധികമായി ഈടാ�ിയ �ക സർ�കലാശാല�് തിരിെക ലഭി�തിെ�
വിവര�െളാ�ം ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

    േമൽ കാര��ിൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താെണ�് കാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (ഓഡി�്
ഒബജ�ൻ നം 26/08.10.2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ടാ�ിന�ിൽ അധികം ഈടാ�ിയ �കകൾ ബ�െ��
�ാപന�ിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േ�താണ്.

3-20   മരാമ�് ���ികൾ എ�ിെമ�് സമയപരിധി�കം �ർ�ിയാ��ി�
    2019-20 കാലയളവിെല സർവകലാശാല�െട മരാമ�് ���ിക�െട  ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ മരാമ�്
���ികൾ എ�ിെമ�് കാലയളവിൽ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാെത നീ�േപാ��തായി കാ��.
കരാറിൽ ഏർെ��് �ർ�ീകരണ തീയതി നി�യി� ���ികളിൽ പല�ം ഒ�ം ര�ം തവണ കാലയളവ്
ദീർഘി�ി� നൽകിയി�ം സമയപരിധി�കം �ർ�ീകരി�് ൈഫനൽ ബിൽ നൽകി വ��ി�. അകാരണമായി
���ി നീ�േപാ��തിെ� ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ

നം.
���ി�െട േപര് കരാർ

�ാപനം

കരാർ/
എ�ിേമ�്

�ക

കരാറിൽ
ഏർെ��

തീയതി�ം
ന��ം

���ി

�ർ�ീ
കരിേ��
കാലയളവ്

���ി

�ർ�ീ
കരിേ��

തീയതി

�ർ�ീ
കരി�

തീയതി/
റിമാർ�്

1

േബായ്സ്
േഹാ�ൽ
നിർമാണം,
മാന�വാടി

CPWD 17223746 21/3/2018 6മാസം 20/9/2018 �ർ�ീ
കരി�ി�

2 ഫയർ ആ�് േസ�ി
വർ�്

GeemacS
Pvt.Lmt 7555555 113/2019 75 ദിവസം 31/7/2019 -ടി-

3
സ്റ�ഡ�്സ്

അമിനി�ി െസ�ർ,
��ിംഗ് ���ി

ULCCS 1358000 12/5/2019 4മാസം 11/9/2019 -ടി-

4
കാ�ീൻ

ബിൽഡിംഗ്
നിർമാണം

ULCCS 3981786 88/2018
16/3/2018 6മാസം 15/9/2018 -ടി-

5 ലാ�് േ��ിംഗ്
���ി, താവ�ര ULCCS 595959 38/2016-17

25/11/2016 12 മാസം 24/11/2017 -ടി-

6 കവറിംഗ് �ാബ്
നിർമാണം ULCCS 5093600 27/3/2018 3മാസം 26/6/2018 -ടി-

7 െസമിനാർ േകാ��്
നിർമാണം ULCCS 46980000 89/2018

23/3/2018 14 മാസം 20/5/2019 -ടി-
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    ���ി�െട പരമാവധി ദീർഘി�ി�ൽ കാലയളവ് കരാർ കാലാവധി�െട 50% ൽ അധികമാവ�ത്. ഈ
കാലാവധി�േശഷ�ം �ർ�ീകരി�ാ� ���ികൾ ആധികാരികമ�. കരാർ െച�് ആരംഭി� ���ി�െട
�വർ�ന �േരാഗതി എ�ാ മാസ�ം അസി.എ�ിനീയർ ത�ാറാ�ി നൽേക�താണ്. ���ി നി�യി� �കാരം
�േരാഗമി��ി� എ�ിൽ കാരണം കെ��ി പരിഹരി��തിന് നിർേ�ശം നൽേക��ം ച��ിൽ നിർേ�ശി�
പിഴ ഈടാേ���മാണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-708)

3-21   മ�രാധി�ിത െട�ർ ഇ�ാെത മരാമ�് �വർ�ികൾ സർ�ാർ ഇതര അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസികൾ �േഖന നട�ാ��
    

    ക�ർ സർവകലാശാല�െട �രിഭാഗം മരാമ�് ���ിക�ം മ�രാധി�ിത െട�ർ നടപടികൾ ഇ�ാെത
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസി �േഖനയാണ് നിർവഹി� വ��ത്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഒ◌ാഡി�് എൻക�യറി�്
മ�പടിയായി 10/1/2017െല ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ഡിപാർ�െമ�ിെ� ജിഒ(എം.എസ് )നം.8/2017/HEDN സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം ഈ വിധം ���ി നട��തിന് അ�വദനീയമാെണ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്.
എ�ാൽ 10.01.2017 െല G.O(MS) 8/2017 H.Ed ഉ�രവ് �ഡ�് അമിനി�ി െസ�റിെ� ���ി മാ�ം ULCCS െന
ഏൽ�ി� നൽകാ�� ഉ�രവാണ്. ��ത ഉ�രവിെ� അവസാന ഭാഗ�് 7/8/2015 െല ജി.ഒ.(പി)നം.339/2015/
ഫിൻ ഉ�രവിെല നിർേ�ശ�ൾ പാലി�െകാ� മാ�േമ ���ികൾ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ�് നൽകാ�
എ�് നി�ർഷി�ി��്. േമൽ ന�ർ ഉ�രവിൽ മ�രാധി�ിത െട�ർ ഒഴിവാ�ാനായി പറ��ി�. �ടാെത
��ത ഉ�രവ് ഖ�ിക IV b, c എ�ിവ �കാരം PWD Manual, സർ�ാറിെ� മ� ൈഗഡ് ൈലൻസ് എ�ിവ
പി�ടരാ�ം d �കാരം Fair & Competative Procedure �േഖന അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിെയ െതരെ���ാ�ം
നിർേദശി�ി��്. G.O(P) No. 311/14/Fin തീയതി: 30.07.2014 അന�ർ II ഖ�ിക 4 �കാരം അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ
�േത�ക ���ികൾ മാ�മാണ് െട�ർ നടപടികൾ �ടാെത സി കാ�ഗറിയിൽ െപ�� സർ�ാർ ഇതര
�ാപന�ൾ�് ഏൽ�ി�് നൽകാ��ത് എ�ം നി�ർഷി�ി��്. ഈ സാഹചര��ിൽ െട�ർ നടപടികൾ
പാലി�ാെത ���ികൾ േനരി�് ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാ�് െസാൈസ�ിെയ ഏൽ�ി��ത് ശരിയായ
നടപടിയ�. നിലവിൽ ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാേ��് േകാ-ഓപേറ�ിവ് െസാൈസ�ി ലിമി�ഡിെന
ഏൽപി�ിരി�� ക�ർ സർവകലാശാല�െട ���ിക�െട വിവരം �വെട െകാ���.

�മ

നം.
���ി�െട േപര് �ക

കരാർ
െച�

തീയതി

ൈഫനൽ ബിൽ
തീയതി

1 െസമിനാർേകാ��്
നിർമാണം 46980000/- 21/3/2018

ൈഫനൽ ബിൽ

സമർ�ി�ി�ി�

2 സ്റ�ഡ�്സ്
അമിനി�ി െസ�ർ 1358000/- 12/5/2019

2020-21 ൽ

�ർ�ിയായി

3
കാ�ീൻ

ബിൽഡിംഗ്
നിർമാണം

3981788/- 16/3/2018
ൈഫനൽ ബിൽ

സമർ�ി�ി�ി�

4 ലാ�് േ��്
വർക്-താവ�ര 20000000/- 25/11/2016 �ർ�ീകരി�ി�ി�

5 ൈ�േനജി�
കവറിംഗ് �ാബ് 5093600/- 27/3/2018

നിലവിൽ
ൈഫനൽ ബിൽ
നൽകിയി�ി�.

    ഒേരസമയം ഒ�ിലധികം ���ികൾ ULLCS ന് ഏൽ�ി� നൽകിയതിനാൽ ���ികൾ �ർ�ിയാ�വാൻ
കാലതാമസം വ��താ�ം കാ��. ഈ സാഹചര��ിൽ അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികൾ�് ���ി ഏൽ�ി��ത്
സർ�ാർ നി�ർഷി� �കാരം മാ�ം ആയിരി�വാൻ ��ിേ��താണ്.
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(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-708)

3-22   കരാർ കാലാവധി�കം �ർ�ിയാകാ� ���ികളിൽ സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് വ�ാ�ത്
സംബ�ി�്

    KPWD Manual െസ�ൻ 2112.1 �കാരം കരാർ ���ി�െട �ർ�ീകരണ കാലയളവിെ� Ist എ�്�ൻഷൻ IInd

എ�്�ൻഷൻ എ�ിവ�് ൈഫൻ �ക ഈടാ�ിെ�ാ�് സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് ത�ാറാേ��താണ്. എ�ാൽ
ക�ർ സർവകലാശാല�െട മരാമ�് ���ികളിൽ KPWD Manual െസ�ൻ 2112.1 �കാര�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�് സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് ത�ാറാ�ി ൈഫൻ�ക ഈടാ�ി വ��ി�. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.

�മ
നം.

െ�ാജ�ിെ�
േപര്

കരാർ
�കാരം
���ി

�ർ�ിയാ
േ��
തീയതി

1st

എ�്�ൻഷൻ
�കാരം
�ർ�ി

കരിേ��
തീയതി 

2nd

എ�്�ൻഷൻ
�കാരം
�ർ�ി

കരിേ��
തീയതി  

സ�ി.
എ�ിെമ�്

വ�ി�േ�ാ/
ന��ം

തീയതി�ം

���ി
�ർ�ീകരി�

തീയതി

1

സ്റ�ഡ�്സ്
അമിനി�ി
െസ�ർ,
�ബിംഗ്
���ി

11/9/2019 20/12/2019 30/1/2021
സ�ി.

എ�ിെമ�്

വ�ി�ി�

ൈഫനൽ
ബിൽ

സമർ�ി�ി�ി�

2
േബായ്സ്
േഹാ�ൽ
നിർമാണം

20/9/2018

സമയം
ദീർഘി�ി�

നൽകിയതായി
േരഖകളി�

- ഇ�
ൈഫനൽ

ബിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

3
ഫയർ

&േസ�ി
വർ�്

31/7/2019

സമയം
ദീർഘി�ി�

നൽകിയതായി
േരഖകളി�

- ഇ�
ൈഫനൽ

ബിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

4
കാ�ീൻ

ബിൽഡിംഗ്
നിർമാണം

15/9/2018 26/12/2018 - ഇ�
ൈഫനൽ

ബിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

5
ലാ�് േ��്
നിർമാണ
���ി

24/11/2017 11/10/2018 - ഇ�
ൈഫനൽ

ബിൽ
സമർ�ി�ി�ി�

6
കവറിംഗ്
�ാബ്

നിർമാണം
26/6/2018 26/8/2018 30/11/2018

��ാമ�ം
26/8/2019

വെര നീ�ാൻ
17/7/2020

നാണ് സ�ി
എ�ി.വ�ത്

26/8/2019

7 െസമിനാർ
േകാ��് 22/7/2019

എ�്�ൻഷൻ
ൈടം ഒഫീഷ�

ലായി
അ�വദി�ി�ി�

- ഇ� �ർ�ീ
കരി�ി�ി�.

    കരാ�കാരേ�ത�ാ� കാരണ�ളാൽ മരാമ�് ���ി�െട കരാർ �കാര�� �ർ�ീകരണ
കാലാവധി�േശഷ�ം ���ി �ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാെത വരികയാെണ�ിൽ സമയം ദീർഘി�ി�വാ��
അേപ� കരാ�കാരൻ അസി.എ�ിനീയർ �േഖന ���ി കാലാവധി തീ��തി��ൻപ് നൽേക�താണ്
അർഹമായ അേപ�കളിൽ 25% േ�സ് പിരിയഡ് അ�വദി�ാ���മാണ്. എ�ാൽ നിർ�ി� സമയ�ി��ിൽ
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���ി �ർ�ീകരി�ാ� േമൽ ���ിക�െട സമയം ദീർഘി�ി� നൽകാനായി കരാ�കാരൻ
അേപ�ി�കേയാ സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് ത�ാറാ�കേയാ െച�ി�ി�.

    കരാ�കാരെ� പിഴവ് �ലം ���ി സമയം ദീർഘി�ി��തിന് പി.എ.സി �െട 1% ൈഫൻ ഈടാ�ിെ�ാ�്
25% വെര (പരമാവധി 6 മാസം ഏതാേണാ �റവ് ) ഒ��വണ ദീർഘി�ി�് നൽകാ��താണ്.

    േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ലിന് വി��മായി സ�ിെമ�റി എ�ിെമ�് വ�ാെത ���ിക�െട സമയം
ദീർഘി�ി�നൽ��ത് ഭാവിയിൽ ഒഴിവാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-708)

3-23   �.ജി.സി ഫ�് സമയബ�ിതമായി വിനിേയാഗി�ി� - 83 ല�ം �പ ലാ�ായി
���ി ഫി�്െനസ് െസ�ർ നിർ�ാണം.

ഫയൽ നം. PLD/E3/16774/2013-14

കരാർ �ാപനം CPWD

എ�ിേമ�് �ക 24843000/-

ഫ�് ലഭി� �ക 13000000/-
3700000/-

ആെക 16700000/-

െചലവ് �ക

ഫസ്ററ് പാർ�് ബിൽ �ക- 12000000/- 27/9/2017 ന് െഡേപാസി�്െച� �ക

(െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് �ക)

െസ��് പാർ�് ബിൽ �ക - 2812000/- വൗ�ർ നം1794/30/9/2019

888000/- വൗ�ർ നം 3440//10/3/2019

-----------------

ഉപകരണ�ൾ വാ�ാനായി െചലവഴി�ത് 648400/*വൗ�ർ നം 2755/20/12/19

2019-20 വെര ആെക അ�വദി� �ക 16348400/--(നി�തികൾ ഉൾെ�െട)

േമൽ ���ി സംബ�ി� ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ ��യിൽ െപ���.

    1) ക�ർ സർവകലാശാല�െട മാ�ാ�പറ�് കാ�സിൽ ഫി�്െനസ് െസ�ർ �ാപി��തി� േവ�ി 2േകാടി
50ല�ം �പ�െട െ�ാജ�് അംഗീകരി�ി��. ആയതിൽ 13000000/-�പ (ഒ�േകാടി ��ത് ല�ം �പ ) ഒ�ാം
ഗ�വായി അ�വദി�ി��. 27/9/2017 ന് 12000000/-�പ കരാർ �ാപനമായ CPWD ൽ നിേ�പി�ി��.
എ�ിേമ�് �ക�െട 20% �ക െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസായി നൽ��തി� പകരം 50% വ�� �ക�ം �ൻ�ർ
�കയായി നൽകിയ സർവകലാശാല�െട നടപടി �മ�കാരമ�. സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ ലംഘി�െകാ�്
അ�വദനീയമായതി�ം അധികം �ക അഡ�ാൻസായി നൽ�� സർവകലാശാല�െട നടപടി ഓഡി�്
ഗൗരവേ�ാെട നിരീ�ി��. ��ത വിഷയം സർവകലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� ��യിൽ െപ���.

    2) ക�ർ സർവകലാശാല രജി�ാ�ം CPWDഎ�ി.എ�ിനീയ�ം 27/9/2017 ന് ഒ�വ� MoU �കാരം 15
മാസ�ിനകം ���ി �ർ�ീകരിേ��താണ്. ആയ��കാരം 26/12/2018 ന് ���ി
�ർ�ീകരിേ��താണ്. എ�ാൽ 2019-20 വർഷ�ം ���ി �ർ�ീകരി�് ൈഫനൽ ബിൽ സമർ�ി�ി�ി�.

    3) ആെക ലഭ�മായ �കയിൽ നി�ം നാളി�വെര െചലവഴി� �ക സംബ�ി� വിവരം �വെട െകാ���.

അ�വദി� �ക െചലവ് �ക റിമാർ�്
13000000 12000000

2812000

ഉപകരണ�ൾ വാ�ാനായി നീ�ിവ�
�കയായ 10ല�ം �പയിൽ ആെക

648400/- �പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്.
3700000
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888000

648400
ആെക 16700000 16348400

    ബാലൻസ് �ക 351600/-(16700000-16348400)

4) �ജിസി�െട 15/4/2019 െല FN.2-6/2014(sports) ക�് �കാരം ര� ഗ�വായി അ�വദി� �കയിൽ 16% വ��
�ക പ�ികജാതി വിഹിതം താെഴകാണി� വിധം മാ�ിവ�ി��്.ആയ� �കാരം �ക വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയിേ��താണ്.

�ക അ�വദി�ത് 16% �ക റിമാർ�്

13000000 2080000/- ഒ�ാം ഗ �

3700000 592000/- ര�ാം ഗ�

16700000 2672000/- ആെക �ക

    5) �ിലിമിനറി എ�ിേമ�് മാ�മാണ് ഫയലിൽ ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്. സിൻഡിേ��് അംഗീകരി�

വിശദമായ എസ്ററിേമ�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    6) 12-ാം പ�വ�ര (2012-17)പ�തി�മായി ബ���് 2.5 േകാടി �പ�െട പ�തി�ായി �ജിസി ഫ�് ഒ�ാം
ഗ� �കയായ13000000/-�പ 19/6/2015 ന് എഫ്. നംപർ 2-64/2014(േ�ാർട്സ് ) �കാരം അ�വദിെ��ി�ം
���ി 31/3/2017 നകം �ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ ആെക 16700000/-�പ മാ�േമ ഈയിന�ിൽ
ലഭി�ി���. ബാ�ി �ക 8300000/- �പ(25000000-16700000) ലാ�ായി��്. ഫ�് അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് �.ജി.സി മാർഗേരഖ���തമായി �വർ�നം നട�ാ�തിനാൽ സർവകലാശാല�് ലഭിേ�� 83
ല�ം �പ ന�മായതായി കാ��. ഇത് സർവകലാശാല�െട ഭാഗ�� വീ�യാണ്. േമൽ വിഷയ�ൾ
സംബ�ി�് നം.8/2019-20 �കാരം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ി�െട േമൽ വിവരം സർവകലാശാലെയ
അറിയി�ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സർവകലാശാല�െട സർവേതാ�ഖമായ ഉ�മന�ിന്
ഉത�മായി�� �കയായ 83 ല�ം �പ ഇ�ര�ിൽ ലാ�ാ�കയാ��ായത്. ���ി സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി�ാ�� �ലം ഇ�ര�ിൽ �.ജി.സി �ാ�് ന�മാ�� സാഹചര�ം ഭാവിയിൽ ഒഴിവാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-738)

3-24   മരാമ�് ���ി�െട ൈഫനൽ ബിൽ െച�് െമഷർ െച�ത് േരഖെ���ാെത
അ�വദി��
    േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ ഖ�ിക 2211.2 �കാരം 50000- �പ വെര�� ���ിക�െട അള�കൾ
ഓവർസിയ�ം അതി��കളി�� ���ികൾ എ�ിനീയ�ം പരിേശാധി�് അളവ് ��ക�ിൽ
േരഖെ��േ��താണ് എ�് വ��മാ�ിയി��്. �ടാെത കരാ�കാരൻ അളവ് സ�തി�തായ സാ��പ��ം
അള� ��ക�ിൽ േരഖെ���ി െവേ��താണ്.

    എ�ാൽ ക�ർ സർവകലാശാലയിെല മരാമ�് ���ിക�െട അള�കൾ മരാമ�് വിഭാഗം എ �ിനീയർമാർ
പരിേശാധി�് അളവ് ��ക�ിൽ സാ��െ���ൽ നട�ാെത �ക അ�വദി��തായി ക�വ��.
സർവകലാശാലയിെല �മത�� ഉേദ�ാഗ�ൻ മരാമ�് ���ി�െട അളവ് പരിേശാധി�ാെത കരാ�കാരന്
�ക നൽ��ത് ശരിയായ നടപടിയ�. ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. ���ി കരാർ

�ാപനം
എം��്

നംപർ �ക റിമാർ�്

1 ൈ�േനജിന്
കവറിംഗ്
�ാബ്

ഊരാ��ൽ
േകാ-

ഒ◌ാപേറ�ിവ്
െസാൈസ�ി

എം
��്
നം. 

87/17-18

4116058.06 െച�് െമഷർ െച�
ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�മാ�ം ഉ�്,
ത�ിക േരഖെ���ിയി�ി�.
കരാ�കാരെ� സാ��പ�ം

അള� ��ക�ിൽ
ി ി ി ്



4/16/22, 3:34 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 84/121

േരഖെ���ിയി�ി�. എം ��്
േപജ് 35

2

ലാ�്
േ��ിംഗ്

വർ�് ഇൻ
ക�ർ

�ണിേവ�ി�ി,
താവ�ര

എം
��്
നം. 

56/2017

5437494.96

െച�് െമഷർ െച�
ഉേദ�ാഗ�െ� ഒ�മാ�ം ഉ�്,
ത�ിക േരഖെ���ിയി�ി�.

എം ��്േപജ് 58,59

    അളവ് ��ക�ിൽ േരഖെ���ിയ ���ി�െട അള�കൾ �മത�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ���ാെത�ം,
േരഖെ���ിയ അളവ് ശരിയാെണ� കരാ�കാരെ� സ�തപ��ം ഉൾെ���ാെത�ം അളവ് ��കം �കാരം
���ി�െട �ക അ�വദി��ത് ശരിയായ നടപടിയ�. ക�ർ സർവകലാശാലയിെല എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗ�ിൽ അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ ഉൾെ�െട സർ�ാർ അംഗീകരി� 5 ത�ികകളി�ം �ിരം/
താത്കാലിക ജീവന�ാർ േസവനമ��ി���്. ഈ സാഹചര��ിൽ മരാമ�് ���ിക�െട അള�കൾ
പരിേശാധി��തി�� വീ� അംഗീകരി�ാ��ത�.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-708)

3-25   െഡേ�ാസി�് ���ി - അപാക�ൾ
ഫയൽ നം.  PLD/C2/1153/SP/UGC 2018

കരാർ �ാപനം CPWD

    താെഴ കാണി� നിർമാണ �വർ�ികൾ നിർവഹി�വാനായി െഡേ�ാസി�് ���ി�ായി CPWD �മായി
21.3.2018 ന് കരാറിൽ ഏർെ��ക�ം എ�ിേമ�് �ക�െട 20% വ�� �ക െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസായി
നൽ�ക�ം െച�ി��്. വിശദവിവരം �വെട െകാ���.
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�മ
നം.

���ി�െട
േപര് എ�ിേമ�്

ഫ�ിംഗ്

ഏജൻസി

െമാബി
ൈലേസഷൻ

�ക/
തീയതി

കരാർ
ന�ർ/
തീയതി

�ർ�ിയാ
േ��
സമയം

റിമാർ�്

1

േബായ്സ്
േഹാ�ൽ
നിർമാണം,
മാന�വാടി
ക�ാ�സ്

1,72,23,746 �ജിസി
3444749

11.7.2018

ന�ർ 
ഇ�

21.3.2018
6മാസം

ഓഡി�്
വർഷം
�ർ�ീ

കരി�ി�ി�

2

അ�ിനിേ��ിവ്
കം അ�ാഡമിക്

േ�ാ�്,
മാന�വാടി
ക�ാ�സ്

3,41,82,800
േ��്

�ാൻ
ഫ�്

6836560

11.7.2018

ന�ർ
ഇ�

21.3.2018
12 മാസം ടി

3
േലഡീസ്
േഹാ�ൽ

മാ�ാ�പറ�്
6,25,17,100 “

12503420

11.7.2018

ന�ർ
ഇ�

21.3.2018
12മാസം ടി

4
ക�ാ�സ് േറാഡ്,

മാന�വാടി
ക�ാ�സ്

76,12,376 “
1522475

11.7.2018

കരാർ

ഇ�
േരഖ
കളി� ടി

െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് ഇന�ിൽ
ആെക നൽകിയ �ക 24307204 ടി

    ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ അപാക�ൾ �വെട െകാ���.

1. കരാർ ചമ�ി�ി�

    േമൽ ���ികൾ സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതി അറിയി�വാനാ�ം കരാർ േരഖകൾ ലഭ�മാ�വാ�ം29-3-
2021 ന് ഓഡി�് ഒ��ൻ ന�ർ21 �കാരം ആവശ�െ��തിന് മ�പടിയായി �� ���ിക�െട കരാർ ഉട�ടി�െട
പകർ�് ഹാജരാ �ിയി��്. എ�ാൽ ക�ാ�സ് േറാഡ് സംബ�ി� ���ി�െട കരാർ ഉട�ടി�െട പകർ�്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. നിയമാ��ത�� കരാറിൽ ഏർെ�ടാെത െമാബിൈലേസഷൻ �ക നൽ��ത് ശരിയായ
നടപടിയ�.

    ക�ാ�സ് േറാഡ് നിർ�ാണം സംബ�ി� ���ി�െട കരാർ സംബ�ി� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ാനായി
29.03.2021 െല ഓഡി�് ഒ��ൻ (നം.21) �കാരം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. കരാർ
സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ �ർ�ീകരണ കാലയളവ് സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മ�.
നിയമാ��ത�� കരാർ ചമ�ാെത െമാ�ം �ക നൽകിയത് ശരിയായ നടപടിയ�.

    കരാർ �കാരം ഒ� വർഷ�ിനകം �ർ�ിയാേ��� ���ികളിൽ ക�ാ�സ് േറാഡ് ���ി ഒഴിെക
ബാ�ി ���ികൾ നിലവിൽ �ർ�ീകരി�തായി മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.

2. െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് �കയിൽ നി�ം അർഹമായ നി�തികൾ ഈടാ�ിയി�ി�.

    േമൽ ���ിക�െട നിർവഹണ�ിനായി 24307204�പ െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് ഇന�ിൽ CPWD �്
അ�വദി�ി��്. ആയതിൽ നി�ം ജി.എസ്.ടി ഇന�ിേലാ ആദായ നി�തി ഇന�ിേലാ നി�തികൾ
ഈടാ�ിയി�ി�.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---431-715)

3-26   സർ�കലാശാല പഠന വ��കളിെല�ം മ�് അ�ബ� �ാപന�ളിെല�ം തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി�� ഓഡി�് േനാ�കളിെല െചല� കണ�കളിേ��� 2019-20 വർഷെ�
നിരീ�ണ�ൾ

1) പരീ�ാ വിഭാഗം
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i) വിവിധ സർവകലാശാല പരീ�ക�െട പരീ�ാ േപ�ർ �ല�നിർ�യം നട�ിയ അ��ാപകർ�് േവതനം -
അ�വദി�ത്

    സർ�ാർ/എയിഡഡ് േകാേള�കൾ, സർവകലാശാലകൾ എ�ിവിട�ളിെല �.ജി.സി െ�യിലിൽ ശ�ളം
ൈക��� അ��ാപകർ സർവകലാശാല നട�ിവ�� വിവിധ �.ജി/പി.ജി പരീ�ക�െട ഉ�രകടലാ�കൾ
�ല�നിർ�യം നട�േ�ാൾ �.ജി േപ��കളിൽ സയൻസിൽ 60 എ��ം സയൻസിതരവിഷയ�ളിൽ 75എ��ം
പി.ജി േപ��കളിൽ സയൻസ് വിഷയ�ിൽ 15 എ��ം സയൻസിതര വിഷയ�ളിൽ 22 എ��ം േവതനം
ൈക��ാെത �ല�നിർ�യം നടേ����്. അധികം വ�� ഓേരാ േപ�റി�ം നി�ിത നിര�ിൽ �ക
ൈക��ാ���മാണ്. (12.02.2019 െല Ex.C11/3/6692/2017 vol.II ന�ർ സർവകലാശാല ഉ�രവ് ). എ�ാൽ
അ��ാപകർ േപ�ർ �ല�നിർ�യ�ിന് �ക ൈക��ിയതിെ� വൗ��കളിൽ താെഴ പറ�� കാര��ൾ
വ��മാ�ിയി�ി�.

1. �ക െ�യിം െച��തിനായി അ��ാപകർ സമർ�ി�� േ��്െമ�ിൽ അവർ �.ജി.സി നിര�ിൽ ശ�ളം
ൈക���വരാേണാ എ�ത് വ��മാ�ിയി�ി�.

2. വൗ��കളിൽ ആെക �ല�നിർ�യം നട�ിയ േപ��ക�െട എ�ം/േവതനം അ�വദി�ാ�� േപ��ക�െട
എ�ം എ�ിവ �േത�കം കാണി�ി�ി�.

    േമൽ പറ� വിവര��െട അഭാവ�ിൽ ഇവ�െട േവതനം കണ�ാ�ിയത് ശരിയായ രീതിയിലാേണാ എ�ത്
പരിേശാധി�ാൻ കഴിയി�. �ക െ�യിം െച�െകാ�് അ��ാപകർ സമർ�ി�� േ��്െമ�ിൽ വിവര�ൾ
�ത�മായി േരഖെ���ാൻ ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---302-101)

2) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം

i) സിം (െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ  െമ�ീരിയൽ) േ�ാ�് വിതരണം - അപാക�ൾ

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ െമ�ീരിയൽ (സിം) ലഭ�മായ ��കൾ
േ�ാ�ിെല���തിന് ഒ� െമയിൻ േ�ാ�് രജി�ർ ��ി�ി��്. �ി�് െച� സിം െമയിൻ േ�ാ�് രജി�റിൽ
വരവ് വ�ക�ം ഇത് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല വിവിധ െസ��കൾ�് (SDE II, III, IV, V) വിതരണം
െച�തായി െമയിൻ േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെല
ബ�െ�� െസ��കൾ ആയതിന് �േത�കം േ�ാ�് രജി�ർ ��ി�കേയാ, വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം
െച�തിെ� േരഖകൾ ��ി�കേയാ െച��ി�. ആയതിനാൽ െമയിൻ േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം െസ��കൾ�്
ഇഷ� െച� ��കൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച�തതിെ� �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ സാധി��ി�. SDE II,
III, IV, V െസ��കളിേല�് ��കൾ വിതരണം െച�ത് സംബ�ി� ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം െസ�ൻ

െമയിൻ േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം
വിതരണം െച� ��ക��െട

എ�ം/ തീ�തി
വിഷയം

1 SDE III

752 (20 .02.2020) page no.281 II BA History-Emergence of
modern world

344 (20 .02.2020) page no.288
II BA Economics-

Methodology of Social
Science

2 SDE V
655 (20 .02.2020) page no.270 II BA English Core-4

Informatics.

224 (20 .02.2020) page no.251 II BBA-business
RegulatoryFramework

SDE II, III,
IV ,V

6287 ഓേരാ െസ�നിേല�ം
നൽകിയത് �േത�കം കാണി�ി�ി�.

(20 .02.2020) page no.14

I BA, BBA, B.sc, B.Com-
Common Course-Literature

&Vital Issues
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    �ി�് െച�വ�� െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ െമ�ീരിയൽ (സിം) െമയിൻ േ�ാ�ിെല��് ആയത് ബ�െ��
െസ�ന് വിതരണം െച�േ�ാൾ െസ�ൻ ഒ� േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ���ം െസ�നിൽ ലഭ�മായ
സി�ക�െട വിവരം, വിതരണം നട�ിയ ��ക�ിെ� േപര്, ആെക എ�ം, നീ�ിബാ�ി എ�ിവ ��ത
േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.

ii) ��ക�െട (സിം) ഭൗതിക പരിേശാധന - േ�ാ�് രജി�ർ നീ�ിയിരി�മായി െപാ��െ���ി�

    വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗ�ിെ� െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ െമ�ീരിയ�ക�െട (സിം) ഭൗതീക പരിേശാധന
നട�ിയതിൽ ��ക�െട നീ�ിയിരി�് േ�ാ�് രജി�റിെല നീ�ിയിരി�മായി െപാ��െ���ി�.
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ
നം. ��ിെ� േപര് േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം

നീ�ിയിരി�്
ഭൗതീക

പരിേശാധന

1
Critical reasoning

Common English (BA, B.Com,
BBA )

1,144 1028

2

അഡീഷണൽ ലാേങ�ജ്
മലയാളം

സാഹിത��ം സം�ാര�ം
(BA/Bsc)

267 233

3 അഡീഷണൽ ലാേങ�ജ്
ഹി�ി (BA/BSc) 19 17

    േ�ാ�് രജി�ർ �കാര�� ��കൾ ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി കെ�േ��താണ്. അ�ാ� പ�ം
�റ�� ��ക�െട വില കണ�ാ�ി ഉ�രവാദികളായവരിൽനി�ം ഈടാ�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്. ��കൾ േ�ാ�ിെല��് വിതരണം െച�േ�ാൾ ആയതിെ� �ത�മായ വിവര�ൾ
േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ാ�ം ��കൾ �ത�മായി വിഷയാടി�ാന�ിൽ ��ി�ാ�ം
��ിേ��താണ് .

iii) വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം - െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ  െമ�ീരിയ�കൾ വിതരണം െച�ാെത ബാ�ിവ�ത്-ഉപേയാഗ
�ന�മാ��.

    ക�ർ സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം 2019 അ�ിഷേനാ� �ടി നിർ�ലാ�ിയ
സാഹചര��ിൽ �ടർ�വ�� കാലയളവിൽ 2019 അ�ിഷനിെല ബി�ദ േകാ�ക�െട 3 ◌ാം വർഷം മാ�മാണ്
േകാ�് �ർ�ിയാ�ാൻ ബാ�ി��ത്. എ�ാൽ വിവിധ 1 ഉം 2 ഉം വർഷ പി.ജി, ഡി�ി േകാ�കൾ�ായി �ി�
െച� െസൽഫ് ഇൻ��ണൽ  െമ�ീരിയ�കൾ ധാരാളം വിതരണം െച�ാെത അവേശഷി��തായി കാ��.
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

പഠന വിഷയം
അവേശഷി��

��ക�െട
എ�ം

1st BA English
Complementary History Social &Cultural History of
England 127

Core course(methodology of humanities and English
Literature) 99

Core course 2 prose& poetry 203
1st BA Economics

Core course 1 Micro Economics analysis 69
1st BA Political Science

Complementary Course History of the modern world 596
Core course Political Science an Introduction 129

1st BSc Maths
C l t St ti ti l M th d & P b bilit
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Complementary – Statistical Methods & Probability
theory

75

Core course 1 Methodology &Perspective of Science 51
Additional language BA, B.Com

malayalam

Hindi

Arabic

419

54

53

1st BBA
Complementary- Statistics for Management 92

1st BA Malayalam
Core course- l ( കവിത -ആ�നികാന�രം) 93
Core course—ll (െച�കഥ�ം േനാവ�ം) 93
Core course—lll (പരി�ിതി, ദളിത്, �ീ വാദം 93

1st Year Degree
Critical reasoning (Common English 1st - BA, B.com, BBA
) 1145

1st MA English
Core 1 -British Literature from Chaucer to 18th century 62
Core-2 History & structure of English Language 46
Core—3 Literary theory & Critisism 45

    സർവകലാശാല�െട NAAC േ�ഡ് �റ�ത് കാരണമാണ് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം �ട��തി�� �.ജി.സി
അംഗീകാരം സർവകലാശാല�് ന�മായത്. NAACേ�ഡ് ഉയർ��തി�ം അംഗീകാരം ന�മായ വി�ര
വിദ�ാഭ�ാസം �ട��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---347-033)

3) കാസറേഗാഡ് ക�ാ�സ്

എ) �ൾ ഓഫ് ഇൻഡ�ൻ ലാൻേഗ�ജസ് (ക�ട)

i) ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയിരി�� 35268.50 �പയിൽ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ�േ�� �ക തി�െ���ി
ഒ�േ��താണ്.

    പഠനവ��ിെ� ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ ₹35268.50 �പ നീ�ിയിരി��്. ഈ �ക പരിേശാധി�് �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ��ത് എ�െയ�് തി�െ���ി തിരി�ടേ��താണ്.

ii) ഉപേയാഗി�ാ� ഉ�ര കടലാ�കൾ തിരി�് നൽകിയി�ി�

    ക�ഡ പഠനവ��ിൽ ഉപേയാഗി�ാ� ഉ�രകടലാ�കൾ സർ�കലാശാല�് ൈകമാറാ� വിഷയം
�ൻവർഷെ� ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക 3-2 ൽ പരാമർശി�ി��. ഈ ഓഡി�് കാലയളവി�ം ��ത വിഷയം
നിലനിൽ��. ഉ�രകടലാ�ക�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� കണ�കൾ ത�ാറാ�ി ഉപേയാഗി�ാ�
ഉ�രകടലാ�കൾ സർ�കലാശാല�് തിരി� നൽേക�താണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---314-270)

4) നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

എ) െസ�ർ േഫാർ എം.ബി.എ 

i) ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ ഓഡി�് തീയതിയിൽ നീ�ിയിരി�� 14,64,896.75 �പയിൽ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ
ഒ�േ�� �ക നിർണയി�് ഒ�േ��താണ്
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    എം.ബി.എ പഠന വ��ിെ� ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ ഓഡി�് തീയതിയിൽ ₹14,64,896.75 നീ�ിയിരി��്. ഈ
�കയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് റീ ഫ�് െച�് നൽേക� �ക കഴി�് സർവകലാശാലയിൽ ഒ�േ��� �ക
എ�െയ�് നിർ�യി�് ഒ���തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. ഈ �കയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് റീ ഫ�്
െച�് നൽേക� �ക �േത�കം കണ�ാ�ി റീ ഫ�് െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---356-010)

5) പ��ർ ക�ാ�സ്

എ) 2019-20 വർഷെ� ക���ർ അ�ബ� സാധന��െട വാ�ൽ വിവരം - േ�ാ�് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.

    ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േജാ�ഫി, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മ�സിക് �ട�ിയ പഠന
വ��കൾ 2019-20 വർഷം സർവകലാശാലയിൽ നി�ം വാ�ി നൽകിയ ക����ക�െട�ം അ�ബ�
ഉപകരണ��െട�ം വിശദ വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. േ�ാ�് എൻ�ി
പരിേശാധി��തിനായി ബി�ിെ� പകർ�് ഫയലിൽ ഇ�. സാധന�� െട േപര് വിവരം മാ�ം താെഴ പറ�ം
�കാരം രജി�റിൽ എ�തിയി��്.

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്

�മ
നം. സാധന�ിെ� വിവരം എ�ം

1 എൽ.സി.ഡി േമാണി�ർ, �ാ�് പാനൽ
േമാണി�ർ, എൽ.ഇ.ഡി �ാ�് ൈല�് 6

2 സി.പി.� 6
3 േമാേണാേ�ാം �ി�ർ 5
4 എ�്.പി. േലസർ ജ�് േ�ാ. 1

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േജാ�ഫി

�മ
നം. സാധന�ിെ� വിവരം എ�ം

1 Lenovo think center operating System
Installed Computer System 5

2 Keyocera Printer (Monocrome) 4
3 HP Printer – Scanner Laser Jet 1

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് മ�സിക്

�മ നം. സാധന�ിെ� വിവരം എ�ം

1 HP Laser Jet Printer 1

2 Lenovo Laptop Computers 2

    ഇവ�െട വില, െ�സിഫിേ�ഷൻ, ഗ�ാര�ി പിരീയഡ്, വാ�ിയ തീയതി, ബിൽ ന�ർ �ട�ിയ ��വൻ
വിവര��ം രജി�റിൽ എ�തി ��ിേ��താണ്.

ബി) ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് േജാ�ഫി
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i) അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർജിന�ിൽ േബ�് ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

    വ��് തലവെ� േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ പ��ർ ശാഖയിെല അ�ൗ�് നം. 57068501291- ൽ നി�ം Excess
Cash Deposit ചാർജിന�ിൽ താെഴ കാണി� വിധം �ക േബ�് പിൻവലി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

�ക പിൻവലി� തീയതി �ക റിമാർ�്
12.06.2019 236 59x4
27.06.2019 59
28.06.2019 59
ആെക 354

    സർ�ാർ നിയ�ണ�ി�� �ാപന�ളിൽ നി�ം േബ�് ചാർജ് ഇന�ിൽ �ക ഈടാ�ാ��ത�. �ൻ
കാല�ളി�ം ഓഡി�് േനാ�കളിൽ ഇേത രീതിയി�� പരാമർശ�ൾ ഉ�ായി��്. (ഉദാ:-2018-19 ഓഡി�് േനാ�്
ഖ:3-2). ഇത് സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി��തിനായി വ��് േമധാവി സർവകലാശാലെയ വിവരം
അറിയിെ��ി�ം �ടർനടപടികൾ ഉ�ായി�. �ക േബ�ിൽ നി�ം സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് തിരിെക
ഈടാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

സി) ക�ാ�സ് ഡയര�ർ

i) ഗ�് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ിയി�ി�.

    പ��ർ ക�ാ�സിൽ അധ�ാപകർ�ാ�� ഗ�് ഹൗസ് െക�ിട നിർ�ാണ ���ി 2017 ൽ �ർ�ീകരി�്
വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം ഗ�് ഹൗസ് �വർ�ന�മമായി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് 19.11.2019 ൽ സർവകലാശാലയിൽ
നി�ം വ� PID/E1/21805/19 ന�ർ ക�ിൽ ക�ാ�സിെല HT സബ്േ�ഷെ� വർ�് �ർ�ിയാ�� �റ�് ഗ�്
ഹൗസ് �റ�് �വർ�ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി��താെണ�് അറിയി�ി��്. എ�ാൽ ഇ�വെര�ം
െക�ിട�ിൽ ൈവദ�തി, െവ�ം കണ��കൾ ലഭി�ി�ി�. ല��ൾ െചലവഴി�് നിർ�ി� ഗ�് ഹൗസ് െക�ിടം
നി�ിയ ആ�ിയായി �ട��ത് ഗൗരവ വിഷയമായി കാേണ��ം ഇത് സംബ�ി�് അടിയ�ിര �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ���മാണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---381-001)

6) മാ�ാ�പറ� ക�ാ�സ്

എ) െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസ്

i) ഇ�ർ കാ�സ് കണ�ിവി�ി-അടി�ാനസൗകര��െളാ��ാെത ബി.എസ്.എൻ.എൽ - ന് �ക
നൽകി.�േയാജനെ���ാനാവാ� േസവന�ൾ�് േവ�ി �ക െചലവഴി�ത് പാെ�ലവായി മാറി

    സർവകലാശാലയിെല വിവിധ കാ��കളിെല പഠനവ��കളി�ം െസ��കളി�ം 10 Mbps ൈഹ�ീഡ് ഇ�ർെന�്
കണ�ിവി�ി�ം LAN െന�് വർ�ം അ�വഴി �.ജി.സി. -ഇൻേഫാെന�് അട��� ഡാ�ാേബ�ക�െട ആ��ം
നൽ�� സർവകലാശാല�െട പ�തി �ൾ ഓഫ് െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസസിൽ �ർ�ീകരി�ി�ി�. ക�ർ
സർവകലാശാല താവ�ര കാ�സിൽ നി�ം മാന�വാടി, ധർ�ശാല, കാസർേഗാഡ്, നീേലശ�രം, പ��ർ
കാ��കളിേല�് 3 വർഷേ��് 10 Mbps േപായ�് � േപായ�് ലീസ്ഡ് ൈലൻ കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��തിനായി
സർവകലാശാല ബി.എസ്.എൻ.എ� മായി 10-08-2018 തീയതിയിൽ 3 വർഷേ��് കരാറിേലർെ��ക�ം
46,94,483 �പ അ�ൗ�്സ് ഓഫീസർ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ, ക�രിന് സർവകലാശാല �ൻ�റായി
അ�വദി�ക���ായി. 2018 ഒേ�ാബർ-നവംബർ മാസേ�ാെട ധർ�ശാലയി�� പഠനവ��ിൽ 10 Mbps
ഇ�ർെന�് കണ�ൻ ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഇൻ�ാൾ െച�ി��െവ�ി�ം LAN െന�് വർ�ിംഗ്, �ാ�ി�് IP
അ��് േകാൺഫിഗേറഷൻ എ�ീ �വർ�ന�ൾ സർവകലാശാല െച�ാ���ലം ബി.എസ്.എൻ.എ�ിെ� 10
Mbps ഇ�ർെന�് േസവനം ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�വാൻ (19-10-2020 തീയതി വെര) സാധി�ി�ി�.



4/16/22, 3:34 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 91/121

സർവകലാശാല �ാഥമികമായി നടേ�� േജാലികൾ െച�ാെത ബി.എസ്.എൻ.എ�ിന് �ൻ�റായി �ക
അ�വദി�ത് വഴി ലഭി�ാ� േസവന�ിന് േവ�ി ല��ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ത് പാെ�ലവായി
മാറിയിരി�കയാണ്. കരാർ �കാര�� �ക ��വൻ കഴി� 3 വർഷ�ളായി ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഈടാ����്.
LAN െന�് വർ�ിംഗ് ���ികൾ HITES എ� ഏജൻസിെയ ഏൽ�ി�് വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി�െ��ാണ് ഇ�
സംബ�ി�് വ��് േമധാവി നൽകിയ 08-07-2019 തീയതിയിെല SPS/KNR/Purchase/2018 ക�ിന്
PLD/E3/14555/2019 തീയതി 02-08-2019 ന�ർ ക�് �കാരം സർവകലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി. HITES എ�
ഏജൻസിെയ ഏൽ�ി� െന�് വർ�ിംഗ് ���ികൾ നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ിെ��് വീ�ം വ��് േമധാവി 30-
07-2019 തീയതിയിെല SPS/KNR/Purchase/2018 ക�് �കാരം സർവകലാശാലെയ അറിയി�ി��. പി�ീട്
സർവകലാശാല തല�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് ഒ� �ടർനടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ി�. നിലവി�ം ധർ�ശാലയിെല
കാ�സിൽ െന�് വർ�ിംഗ് ���ികൾ ഇ�വെര�ം (19-10-2020 തീയതി വെര�ം) ആരംഭി�ി�ി�.

    ഇ�ർകാ�സ് കണ�ിവി�ി യാഥാർ��മാ��തി��ായ അനി�ിതത��ം കാലതാമസ�ം കാരണം
പഠനവ��ിെല അധ�ാപകവിദ�ാർ�ികൾ�ം ഗേവഷകർ�ം ഇ�ർെന�് സൗകര��ം സർവകലാശാല െസൻ�ൽ
ൈല�റി സബ്ൈ�ബ് െച�� വിലേയറിയ ഓൺൈലൻ ഡാ�ാേബ�കൾ ഉപേയാഗി�വാ�� സാഹചര��ം
നിേഷധി�െ��� �ിതിവിേശഷമാ��ത്.

    അടി�ാന സൗകര��െളാ��ാെത ബി.എസ്.എൻ.എൽ. -ന് �ക നൽ�ക�ം �േയാജനെ���ാനാവാ�
േസവന�ൾ�് േവ�ി െചലവ് നട�ി സർ�ാർ �ാ�് �ക പാെ�ലവായതിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം അടിയ�ിര
ഇടെപട�കൾ�ായി സർവകലാശാല�െട ��യിൽെ����.

ii) നിർ�ാണ ���ികൾ - സർവകലാശാല ൈവദ�തി കരാ�കാർ ഉപേയാഗി��ത് - വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാേ��താണ്.

    മാ�ാ�പറ�് കാ�സിെല ധർ�ശാലയി�� �ൾ ഓഫ് െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസസിൽ നിലവിൽ
നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി�� ലി�ിെ��ം േഹാ�ലിെ��ം നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി
സർവകലാശാല കാ�സിൽ നി�് തെ�യാണ് കരാ�കാർ ഉപേയാഗി�ി��ത്. നിലവിൽ േഹാ�ൽ നിർ�ാണ
���ി�് േവ�ി�� താൽ�ാലിക ഇല�ി�് കണ�ൻ പി�ീട് സ�മാ�ിയി�െ��ി�ം ലി�് നിർ�ാണ
���ി�് ഇേ�ാ�ം സർവകലാശാല ൈവദ�തി തെ�യാണ് ഉപേയാഗി��ത്. ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��ത്
സംബ�ി�് സർവകലാശാല�ം കരാ�കാ�ം ത�ിൽ ഏെത�ി�ം രീതിയി��
ഉട�ടികളിേലർെ��ി��േവാെയ�് വ��മാ�ിയി�ി�. 10-10-2019 തീയതിയിെല KUTEC/DSLA/GEN/2017 ന�ർ
ക�് �കാരം വിഷയം ക�ർ സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� ��യിൽെ���ിയി��.
എ�ാൽ ഇ� സംബ�ി�് സർവകലാശാല സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ വ��മ�. ആയതിനാൽ ധർ�ശാല
കാ�സിെല വിവിധ നിർ�ാണ ���ികൾ�് കരാ�കാർ സർവകലാശാല കാ�സിൽ നി�ം ൈവദ�തി
ഉപേയാഗി��തി�� എ�ിെമ�് പരിേശാധി�് സർവകലാശാല�െട സാ��ിക താൽപര�ം 
സംര�ിേ��താണ്.

iii) �ാർ�് �ാസ് �ം ഉപകരണ�ൾ വാ�ൽ  - ജി.എസ്.ടി അധികനിര�ിൽ അ�വദി�.

    സർവകലാശാല റിസർ�് വ��് �ടിയായ �ൾ ഓഫ് െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസസിൽ ഉൾെ�െട വിവിധ
പഠനവ��കളിേല�് �ാർ�് �ാസ് �ം ഉപകരണ�ൾ വാ�ി സർവകലാശാല വിതരണം െച�ി��് (പർേ�സിംഗ്
ഓർഡർ ന�ർ-PICO-/A2/19476/2018തീയതി 13-07-2019) എ�ൽ ബിസിന�് സി�ംസ്, േകാഴിേ�ാട് എ�
�ാപന�ിൽ നി�ം വാ�ിയ ��ത ഉപകരണ�ൾ�് ജി എസ് ടി 24%, 18% നിര�ിലാണ് �മ�ിയി��ത്.
േക�സർ�ാറിെ� 14-11-2017 െല 45/2017-Central Tax (Rate), 25.01.2018 െല 09/2018 Central Tax (Rate) എ�ീ
േനാ�ിഫിേ�ഷ�കൾ �കാരം േക� സർ�ാരിെ� കീഴി�� Department of Scientific & Industrial Research
(DSIR)എ� �ാപന�ിൽ രജി�ർ െച� സർ�കലാശാലകൾ Scientific & Technical Instruments, apparatus,
Equipments, Consumables, Computers, Computer Softwares �തലായവ വാ�േ�ാൾ GST നിര�് 5% ആയി �റവ്
െച�ി��്. ഈ ആ��ല�ം സർവകലാശാല�് ലഭി�തായി കാ��ി�. ഇത് പരിഗണി�ാെത ഉയർ� നിര�ിൽ
ജി.എസ്.ടി. നൽകിയത് വഴി സർവകലാശാല�് അധികസാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ായി��്. ആയത് പരിേശാധി�്
ഉചിത �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---349-002)



4/16/22, 3:34 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 92/121

ബി) �ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ആ�് േ�ാർട്സ് സയൻസസ്

i) ബാ�് ചാർജ് ഇന�ിൽ െചലവഴി� �ക തിരിെക ലഭ�മാേ��താണ്

    വ��് തലവെ� േപരി�� അ�ൗ�് ന�ർ 57068501133 നി�ം 11/6/2019 �തൽ 18/7/2019 വെര വിവിധ
തീയതികളിലായി 59 �പ വീതം ബാ�് ചാർജ് ഇന�ിൽ ₹6549/- (111x59) ഈടാ�ിയതായി കാ��. സർ�ാർ/
സർ�ാർ അംഗീ�ത �ാപനങളിൽ നി�� ബാ�് ഇടപാ�കൾ�് നിയമ�കാരം ബാ�് ചാർജിന�ിൽ �ക
ഈടാ�ാ��ത�. ആയതിനാൽ ഈ ഇന�ിെല െചലവ് �ക 6549/- �പ തിരിെക ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---344-002)

സി) മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്, മാ�ാ�പറ�്

i) 2019-20 വർഷെ� ക���ർ അ�ബ� സാധന��െട വാ�ൽ - വിശദ വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.

    2019-20 വർഷം സർവകലാശാലയിൽനി�ം വാ�ി നൽകിയ ക����ക�െട�ം അ�ബ� ഉപകരണ��െട�ം
വിശദ വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. േ�ാ�് എൻ�ി പരിേശാധി��തിനായി ബി�ിെ�
പകർ�് ഫയലിൽ ലഭ�മ�. സാധന��െട േപര് വിവരം മാ�ം രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി��്.
സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ബി�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാ�തിനാലാണ് വിവര�ൾ േരഖെ���ാൻ
സാധി�ാതി��െത�് അസി��് ഡയറ�ർ അറിയി�ക��ായി.

തീയതി സാധന��െട വിവരം വിതരണം െച�
�ാപനം

14.02.2020

1. Epsm Projector-1

Excel Business System,
Kozhikode

2. Display Writing Board-1
3. Projector, Remote Software-1
4. Interactive Pens & Booklets-1
5. Face plate and Presenter-1
6. HDMI Cable 3 Meter-1
7. VGA + Audio 3 Meter-1

8. Wireless Microphone & Caller
Microphone-1

    2019-20 വർഷ�ിൽ പഠന വ��ിൽ ലഭ�മായ േമൽ സാധന��െട വില, െ�സിഫിേ�ഷൻ, വാ�ിയ തീയതി,
ബിൽ ന�ർ �ട�ിയ ��വൻ വിവര��ം േ�ാ�് രജി�റിൽ എ�തി ��ിേ��താണ്.

ii) ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ - അപാക�ൾ.

    മാേനജ്െമ�് പഠന വ��ിെ� 2019-20 വർഷെ� സർവകലാശാല ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ഉപേയാഗം, േ�ാ�്,
നീ�ിബാ�ി എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�� അപാക�ൾ കാ��.

എ) താെഴ പറ�� സീരിയൽ ന�റിൽ ഉ� അഡീഷണൽ ഉ�രകടലാ�കൾ ഉപേയാഗി�താേയാ
ബാ�ി��താേയാ രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

1. 050986

2. 050987

3. 0501000

4. 008332



4/16/22, 3:34 PM AIMS

aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.action?draftreport.draft_Report_Id=e28HRENMl/E= 93/121

ബി) അഡീഷണൽ ഉ�രകടലാസ് �മ ന�ർ 0066502 �തൽ 0066537 വെര �മമായി ഉപേയാഗി�ി��്. ഇത്
േ�ാ�ിൽ എ��തിെ��ം ബാ�ി �മന��കളിെല ഉ�ര�ടലാ�കൾ ഉപേയാഗി�തിെ��ം വിവര�ൾ
േ�ാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

    േമൽ അപാക�ൾ സംബ�ി�് പരിേശാധന നടേ���ം ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ
�ത�തേയാെട എ�തി �ർ�ിയാ�ി സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---318-002)

ഡി) ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ്

i) അടി�ാനസൗകര���െട അപര�ാ�ത- പതിനാറ് ക����കൾ ലഭി�് ഇ�പത് മാസം കഴി�ി�ം
ക���ർലാബ് �വർ�ന�മമാ�വാൻ സാധി�ി�.

    സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ബിേഹവിയറൽ സയൻസസ് പഠനവ��ിന് അ�വദി� 16 ക����കൾ 27-04-2019
തീയതിയിൽ ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ ലഭി�ക��ായി. എ�ാൽ അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ���ി ക����കൾ
�ാപി�് ക���ർലാബ് നാളി�വെര �വർ�സ�മാ�ിയി�ി�. പഠനവ��ിന് അ�വദി� 16 ക����കൾ
ശരിയായ രീതിയിൽ സ�ീകരി�് ക���ർലാബ് �വർ�ന�മമാ��തിനാവശ�മായ ക���ർ േടബിൾ,
െചയ�കൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ണെമ�് വ��് േമധാവി 28-05-2019, 12-03-2020, 19-11-2020 തീയതികളിൽ
സർവകലാശാല�് ക�യ�ക��ായി. എ�ാൽ സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ഫർണി��കെളാ�ം
ലഭി�ാ�തിനാൽ ക����കൾ ലഭി�് ഇ�പത് മാസം പി�ി�ി�ം ക����കൾ �ാപി�വാൻ സാധി�ി�ി�.
ക���ർലാബ് സ�മാ��തിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത കാരണം ല��ണ�ിന്
�പ െചലവഴി�് വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ �േയാജനെ���ാൻ സാധി�ി�ി�. ഗ�ാര�ി കാലയളവി��ിൽ ഈ
ഉപകരണം �ാപി�് �വർ�ന�മത വിലയി�േ��ത് അനിവാര�മാണ്. ഈ വിഷയം അടിയ�ിര
ഇടെപട�കൾ�ായി സർവകലാശാല�െട �േത�ക ��യിൽെ����.

ii) ക�ർ സർവകലാശാല കാ��കളിെല കൗൺസിലിംഗ് െസ��ക�െട �വർ�നം - നിർവഹണസമയ�മം
പാലി��ി�.

    സർ�ാരിെ� 28-04-2018 തീയതിയില ജി.ഒ (ആർ.ടി)849/2018/ഹയർ എ�േ�ഷൻ ഉ�രവ് �കാരം
സർവകലാശാല�് കീഴി�� കാ��കളിെല െജൻഡർ സേ�ാർ�് പ�തി�് (plan) ഒ� േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ 2018-2019 സാ��ിക വർഷം �തൽ ക�ർ സർവകലാശാല�്
കീഴി�� കാ��കളിൽ ��ത പ�തിയി�ൾെ��� ഒരിനമായ കൗൺസിലിംഗ് െസ��കൾ �ാപി�്
�വർ�നമാരംഭി�ക��ായി (ഫയൽ നം.Pld./E2/ 10057/Committee in FYP/2017-22). �ൾ ഓഫ് ബിേഹവിയറൽ
സയൻസസ് വ��് േമധാവിെയയാണ് െ�ാജ�് നിർവഹണ�ി�� േകാ-ഓർഡിേന�ർ ആയി സർവകലാശാല
നി�യി�ത്. അധ�യന വർഷാരംഭ�ിൽ തെ� നട�ിലാേ�� െ�ാജ�് നിർവഹണം വിവിധ കാരണ�ളാൽ
അധ�യനവർഷ�ിെ� അവസാനമാസ�ളിേല�് നീ�േപാ����ലം വിദ�ാർ�ികൾ�് െ�ാജ�് �കാരം
ല��മി� �േയാജനം ലഭി�ാ� സാഹചര�മാണ് നിലവി��ത്. വിശദ വിവരം �വെട െകാ���.

െ�ാജ�് െചലവ് വിവര�ൾ

െ�ാജ�ിെ� േപര്: Counselling Centres in various Campuses under the plan scheme “Gender Support”

െ�ാജ�്
വർഷം

എ�ിേമ�്
�ക അ�വദി� �ക (അഡ�ാൻസ് ) െചലവഴി�

�ക
തിരി�ട�

�ക

2018-2019 10,30,000 10,30,000
20.03.2019 7,72,500

7,28,367 3,01,633
14.05.2019 2,57,500

റിമാർ�് :- ��വൻ �ക�ം �ൻ�റായി അ�വദി�. 3,01,633 �പ തിരി�ട�.
സർവകലാശാല ഉ�രവ് Pld./E2/10057/Committee in FYP/2017-22 തീയതി:28-09-

2020 �കാരം �ൻ�ർ തീർ�ാ�ി.
2019-2020 15,08,000 11,31,000 03-06- 11,31,000 2019-20 ൽ

ി

ഇ�
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2020 െചലവി�
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െ�ാജ�് നിർവഹണവിവര�ൾ

െ�ാജ�്
വർഷം

െ�ാജ�്
നട�ിലാ�വാൻ
ല��മി�ി��

കാലയളവ്

െ�ാജ�്
സർവകലാ
ശാല�്

അംഗീകാര
�ിനായി
നൽകിയ
തീയതി

സി�ിേ��്
അ�മതി

ലഭി�
തീയതി

സർവകലാശാല
അ�മതി ലഭി�

തീയതി

െ�ാജ�്
നട�ിലാ�ിയ

കാലയളവ്

2018-
2019

നവം�ർ 2018
�തൽ മാർ�്
2019 വെര

29-09-2018 26-10-2018 21-12-2018

27ഡിസംബർ
2018 �തൽ
െമയ് 2019

വെര

2019-
2020

െസ�ംബർ 2019
�തൽ മാർ�്
2020 വെര

�ലായ്
2019

ഒേ�ാബർ
2019 നവംബർ 2019

ജനവരി 2020
�തൽ �ലായ്

2020 വെര

    േമൽ �ചി�ി�ത് �കാരം സി�ിേ��്, സർവകലാശാല അ�മതി, കരാർ നിയമനം �ട�ിയ നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയാ�ി െ�ാജ�് നിർവഹണം ആരംഭി�വാൻ വളെരയധികം കാലതാമസം വ��താ�ം െ�ാജ�് �കാരം
ല��മി� �ണ�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ർ� േതാതിൽ �േയാജനെ���വാൻ സാധി�ാെത വ��താ�ം
കാ��. അധ�യനവർഷാരംഭ�ിൽ തെ� െ�ാ ജ�് നിർവഹണ�ി�� നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�വാൻ
��ിേ��താണ്. നിർവഹണസമയ�മം പാലി��തി�ം െ�ാജ�് �കാരം ല��മി� �േയാജനം
വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

കൗൺസിലർമാ�െട നിയമനം-കരാർ നിയമന�ൾ�് കരാർ ചമ�ി�.

    കൗൺസിലിംഗ് െസ��ക�െട �വർ�ന�ൾ�ായി ക�ർ സർവകലാശാല താവ�ര, മാന�വാടി,
മാ�ാ�്പറ�, പ��ർ, നീേലശ�രം, പാലയാട് കാ��കളിേല�് കൗൺസിലിംഗിൽ ബി�ദാന�രബി�ദ
േയാഗ�ത�� 6 കൗൺസിലർമാെര കരാർ അടി�ാന�ിൽ �തിമാസം 25000/- �പ നിര�ിൽ സർവകലാശാല
അ�മതിേയാട് �ടി നിയമി�ക��ായി. 2018-2019 വർഷെ� െ�ാജ�ിൽ 6 മാസേ��ം 2019-2020 വർഷെ�
െ�ാജ�ിൽ 7 മാസ കാലയളവിേല�മാണ് കൗൺസിലർമാെര നിയമി�ത്. െ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമി�വ�െട േസവനേവതന വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി സർ�ാർ കാലാകാല�ളിൽ
നി�യി� നിര�ി�� �ാ�് േപ�റിൽ കരാർ ഉട�ടി ചമ�ക��ായി�.

iii) പഠനം നിർ�ിയ വിദ�ാർ�ി�് ഇ-�ാ�്സ് �േഖന അ�വദി� േകാ�് ഫീസ് സർ�ാരിേല�്
തിരി�ടേ��താണ്.

    2019-2021 ബി�ദാന�രബി�ദ ബാ�് േകാ�ിെ� ഒ�ാം െസമ�ർ കാലയളവിൽ പഠനം നിർ�ിയ ലാവണ�.ഇ
എ� വിദ�ാർ�ിനി�് പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസനവ��് �േഖന അ�വദി� ഒ�ാം വർഷ േകാ�് �കയായ
18900/- �പ സർവകലാശാല�് െച�് നം.276711/06-01-2020 �കാരം നൽകിയി��്. ഒ�ം ര�ം െസമ�ർ
േകാ�് ഫീസ്, പരീ� ഫീസ് ഉൾെ�െട�� �കയാണ് ഇ-�ാ�്സ് �േഖന അ�വദി�ത്. േകാ�് �ർ�ീകരി�ാെത
പഠനം നിർ�ിയ വിദ�ാർ�ിനി�് പ�ികജാതി പ�ികവർ�വികസന വ��് ഇ-�ാ�്സ് �േഖന അ�വദി� �ക
സർവകലാശാല നിയമമ�സരി�് സർ�ാരിേല�് തിരി�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
(അ�ൗ�് െഹഡ് ---358-002)

7) േഡാ. ജാനകി അ�ാൾ ക�ാ�സ്, പാലയാട്

എ) ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി പഠനവ��്

i) �ക െചലവഴി�തിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാേ��താണ്

    1) 11/4/2019 ന് 26,86,099/-�പ അ�ൗ�ിൽ വരവ് വ�ി��്. അേ� ദിവസം തെ� 22,22,855/-�പ െചല�ം
കാണി�ി��്. എ�ാൽ �ക സംബ�ി� മ� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ക ഏതിന�ിൽ വരവ്
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വ�താെണേ�ാ എ�ി�േവ�ി െചലവഴി�താെണേ�ാ ക�ാഷ് ��ിൽ  േരഖെ���ിയി�ി�. �ക
െചലവഴി�തിെ� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

    2) ഇ�ർനാഷണൽ േ�ാേള�ിെ� വിസി�് സംബ�ി� െചല�കൾ�ായി 14/5/2019 ന് 1,74,000/- �പ
അ�വദി�ി��്. ��ത �ക 6/6/2019 ന് െച�് ന�ർ 073359 �കാരം പിൻവലി�ി��്. എ�ാൽ െചലവ്
സംബ�ി� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മായി�ി�. േരഖകൾ ലഭ�മാേ��താണ്. ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�്
എൻക�യറി ന�ർ.1 തീയതി: 22.09.2021 നൽകിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ii) േകാഷൻ ഡിേപാസി�് �ക േ�േ�ജ് ഇന�ിൽ അഡ്ജ�് െച��ത് ശരിയായ നടപടിയ�

    വിദ�ാർ�ികൾ അ�ിഷൻ സമയ�് േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �കയായി നൽ�� �ക(250�പ വീതം) േകാ�്
�ർ�ീകരി� വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി�െകാ��ാെത ലാബിെല ഉപകരണ�ൾ േക�വ��ിയതായി കാണി�്
േ�േ�ജ് ഫീസ് എ� നിലയിൽ ��വൻ �ക�ം അഡ്ജ�് െച�കയാണ് നാളി�വെര�ം െച�വ��ത്. എ�ാൽ
ഇത് സംബ�ി�് സർവകലാശാലാ ഉ�ര�കെളാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 1 തീയതി
22.09.2021 �കാര�ം ഓഡി�് േനാ�ി�ം ഇ�ാര�ം ��യിൽ െപ��ിയതിന് ��ികരമായ മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ഈ ഇന�ിൽ ഏതാ�ം വിദ�ാർ�ികളിൽനി�ം മാ�ം �ക ഈടാേ��തി� പകരം ��വൻ
വിദ�ാർ�ിക�െട�ം േകാഷൻ ഡിേ�ാസി�് �ക റീ ഫ�് െച�ാെത അഡ്ജ�് െച�കയാണ് െച��ത്.
സർവകലാശാലാ നിർേ�ശ��െട അഭാവ�ിൽ േകാഷൻ െഡേ�ാസി�് �ക ഇ�ര�ിൽ അഡ്ജ�് െച��ത്
ശരിയായ നടപടിയ�.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---313-002)
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8) മാന�വാടി ക�ാ�സ്.

എ) ടീ�ർ എ�േ�ഷൻ പഠന വ��്

i)എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ നി�ം എ�സ് ഡി ആർ ചാർജ്/മൾ�ി സി�ി െച�് ചാർജ് ഇന�ിൽ ബാ�് ഈടാ��
�ക തിരിെക ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

    േകാ�് ഡയറ��െട േപരി�� എസ്. ബി അ�ൗ�ിൽ നി�ം (അ�ൗ�് ന�ർ: 67219815216, 30952553889)
എ�സ് ഡി ആർ ചാർജ്/ മൾ�ി സി�ി െച�് ചാർജ് ഇന�ിൽ ബാ�് �ക ഈടാ��തായി പഠന വ��ിെ�
ക�ാഷ് ��്/പാസ് ��് പരിേശാധി�തിൽ നി�ം വ��മായി��്. ആയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ �വെട
െകാ���.

അ�ൗ�് നം. തീയതി ഈടാ�ിയ �ക

67219815216

(SBI)
07.04.2019 59

-do- 07.05.2019 177

-do- 07.06.2019 59

-do- 07.08.2019 59

-do- 19.09.2019 118

-do- 07.01.2020 59

-do- 07.02.2020 59

-do- 07.03.2020 118

30952553889 12.02.2020 265.50(MCC)

12.02.2020 354(MCC)

12.02.2020 354(MCC)

12.02.2020 708(MCC)

TOTAL 2389.50

    എ�സ് ഡി ആർ ചാർജ്/മൾ�ി സി�ി െച�് ചാർജ് ഇന�ിൽ ബാ�് ഈടാ�ിയ ₹2389.50 തിരിെക
ഈടാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. ലിമി�ഡ് �ാൻ സാ�ൻ ആ�സിൽ നി�ം �ൾ
�ാൻസാ�ൻ ആ�സിേല�് ബാ�് അ�ൗ�് െസ�് െച�് െപനാൾ�ി ഈടാ��തിൽ നി�ം പഠനവ��ിെന
ഒഴിവാേ��താണ്.

(അ�ൗ�് െഹഡ് ---340-001)
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ഭാഗം -4 
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം

4-1   ധന�ിതി

�ൻ ബാ�ി 119,12,05,830

വരവ്

പ�തിയിതര വരവ്
തനത് വ�മാനം 47,86,77,189

81,39,18,189പ�തിയിതര
ധനസഹായം 33,52,41,000

പ�തി ധനസഹായം 14,25,50,491

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 2,07,18,328

ഋണശീർഷകം 12,02,22,107

ആെക വരവ് 109,74,09,115

�ൻ ബാ�ി ഉൾെ�െട ആെക വരവ് 228,86,14,945

െചലവ്

പ�തിയിതരം 68,07,14,202

പ�തി ധനസഹായം 13,02,20,320

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 2,25,71,754

ഋണശീർഷകം 11,45,19,284

ആെക െചലവ് 94,80,25,560

2017-18 വർഷ�ിൽ ജി�ാ �ഷറി മ��രിൽ
നി�ം െത�ായി �ാൻ�ർ െച� �ക 2019-20
വർഷെ� വരവിൽ �മീകരി�ത്

3,78,285

2018-19 വർഷ�ിൽ ര� തവണ വരവായി
അ�ൗ�് െച� പലിശ �ക 2019-20
വർഷ�ിൽ �മീകരി�ത്

13,09,096

നീ�ിയിരി�് 133,89,02,004
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31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ
നം ബാ�്/ �ഷറി അ�ൗ�് നം.

31.03.2020
െല

നീ�ിയിരി�്

1 �ഷറി പി.ഡി അ�ൗ�്,
ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ 799011700000417 14,92,083

2
ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ െ�ഷ�ൽ
ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�്
(േനാൺ �ാൻ �ാ�് )

719011400000099 3,35,25,000

3
�ഷറി എസ്.ബി അ�ൗ�്, ജി�ാ
�ഷറി, ക�ർ  
(�ാൻ �ാ�് )

799012700000296 -5,11,72,774

4
എസ്.ബി.ഐ, കറ�് അ�ൗ�്
(സൗ�് ബസാർ �ാ�് ) തനത്
ഫ�്

57015176715 5,39,92,883

5
എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി അ�ൗ�്
(സൗ�് ബസാർ �ാ�്, ക�ർ)
എൻ.എസ്.എസ്

67041446201 24,92,837

6 എസ്.ബി.ഐ, കറ�് അ�ൗ�്
(എസ്.എം.ഇ �ാ�്, ക�ർ) 30861966719 1,70,56,505

7
എസ്.ബി.ഐ എസ്.ബി അ�ൗ�്
(സൗ�് ബസാർ �ാ�്, ക�ർ)
�സ ഫ�്

36947642356 5,47,57,134

8
�ഷറി എസ്.ബി അ�ൗ�്, ജ�ിലാ
�ഷറി, ക�ർ (െപൻഷൻഫ�്
പലിശ)

799010100143597 7,58,336

9 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ
(േകാർ�സ് ഫ�് ) 20,00,00,000

10 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ
(െപൻഷൻ ഫ�് ) 78,00,00,000

11 എസ്.ബി.ഐ സൗ�് ബസാർ
�ാ�്, ക�ർ. �ിരനിേ�പം 6,50,00,000

12 എസ്.ബി.ഐ (എസ്.എം.ഇ �ാ�്,
ക�ർ), �ിരനിേ�പം 18,00,00,000

13 �ിരനിേ�പം, ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ
(എം.െക ന��ാർ െചയർ) 10,00,000

ആെക 133,89,02,004
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4-2   �ിരനിേ�പ�ൾ
വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 90,50,00,000
തൻവർഷെ� �തിയ നിേ�പം 32,00,00,000
തൻവർഷം പിൻവലി� �ക 0
വർഷാവസാന നീ�ിയിരി�് 122,50,00,000
വാർഷിക കണ��കാരം നീ�ിയിരി�് 122,50,000,00
വ�ത�ാസം ഇ�

    വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം. ഫ�്/ഇനം

�ിരനിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട

എ�ം

�ിര
നിേ�പ�ിെ�

�ല�ം

1 െപൻഷൻ ഫ�് 36 78,00,00,000

2 േകാർ�സ് ഫ�്
(ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ) 9 20,00,00,000

3
േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�്

(എസ്.എം.ഇ �ാ�്,
ക�ർ)

8 18,00,00,000

4 േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�്
(സൗ�് ബസാർ �ാ�് ) 8 6,50,00,000

ആെക 122,50,00,000

    േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�ിന�ിെല നിേ�പ�ൾ ����ത് സംബ�ി� വിവര�ൾ/ പലിശ വരവ് എ�ിവ
ഇൻെവ�്െമ�് രജി�റിൽ എ�തി ��ി��ി�. േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�ിന�ിെല നിേ�പ�ൾ ���േ�ാൾ
ആയതിെ� വിവര��ം �ിര നിേ�പ�ിന് ലഭി�� പലിശ�െട വിവര��ം ഇൻ െവ�്െമ�് രജി�റിൽ
എ�തി ��ിേ��താണ്.

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

4-3   ഓഡി�് റി�വറി
    2019-20 വർഷ�ിെല വാർഷിക കണ�് �കാരം ഓഡി�് റി�വറി ഇന�ിൽ ആെക 2,95,910/- �പ വരവ്
വ�തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല ��ി�� ഓഡി�് റി�വറി രജി�റിൽ ഇത്
സംബ�ി�് വിവര�െളാ�ം േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാൽ ഓഡി�് റി�വറി ഇന�ിൽ ലഭ�മായ 2,95,910/-
�പ�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�.

4-4   ഓഡി�് ചാർജ്
വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ് 1,09,74,09,115
�റ�ക
�ാൻ �ാ�് 14,25,50,491
േനാൺ �ാൻ �ാ�് 33,52,41,000
ഇയർ മാർക്ഡ് െ�ഷൽ ഫ�് 2,07,18,328
െഡബ്�്സ്/െഡേ�ാസി�്/അഡ�ാൻസ് 12,02,22,107
റി�വറീസ് (107-001) 20,22,724

ീ ് ി/ ൻ ൻ ൺ ി ൻ ( )
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ലീവ് സാലറി/െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ (107-003) 2,49,552
ഓഡി�് റി�വറി(107-006) 2,95,910
ആെക �റ�ക 62,13,00,112

ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി�� ആെക �ക 47,61,09,003
2019-20വർഷെ� ഓഡ ി�് ചാർജ് @1% 47,61,090
31.03.2019 ൽ ഒ��ാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർജ് 65,70,400
ആെക 1,13,31,490
2019-20വർഷ�ിൽ ഒ��ിയത് 19,73,762
31.03.2020 ൽ ഒ��ാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർജ് 93,57,728

ഒ��വാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർജിെ� വർഷം തിരി�� വിവരം

2018-19 4596638
2019-20 4761090
ആെക 9357728

    ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-83 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ� ശീർഷക�ിൽ
�ഷറിയിൽ അടവാ�ി ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, വികാസ് ഭവൻ,
തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-5   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 109,74,09,115
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 94,80,25,560
വരവിന�ളി�� ന�ം --ഇ�--
െചലവിന�ളി�� ന�ം/ ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 876539
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 7087355
േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 317714
സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം --ഇ�--
മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം --ഇ�--

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

ഖ�ിക
ന�ർ

സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ

ഒ��ാനവ
േശഷി��

�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

3-2 30,224
3-8 1,67,475

( )
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3-9 (1) 20,055
3-11 3,65,130
3-13 6441 21,16,151
3-14 964000
3-15 31,762
3-18 6,50,806 36,42,074

ആെക 8,76,539 71,17,579

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

ഖ�ിക
നം

ന���ായ
ഫ�് ന��ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ�

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

3-16 േക�
സർ�ാർ 3,17,714

�ീ ശിവ� പി
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഇൻചാർജ് )
ക�ർ സർവകലാശാല, താവ�ര,
ക�ർ-2

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

         1-11-5 (ഡി) i, 1-11-5 (എഫ് ) i
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(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം

േമൽവിലാസം

ഖ�ിക
നം.

ന�മായ �ക
േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം
േമൽവിലാസം

ചാർജ്
െച�ാ
��ത്

സർചാർജ്
െച�ാ
��ത്

3-8 1,67,475

�ീ �ഹ�ദ്
ഇ.വി.പി
രജി�ാർ

(ഇൻചാർജ് )

രജി�ാർ
(ഇൻചാർജ് ) ക�ർ

സർവകലാശാല

ക�ർ-670002

നശ�ാസ്
ത�യം

��രി�ർ (പി.ഒ)
കാസർേഗാഡ്

671310
3-9(1) 20,055 -ടി- -ടി- -ടി-

3-13 6441

�ീ വിേനാദ്
െക

അസി.
എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ

അസി. എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ ക�ർ

സർവകലാശാല
ക�ർ-2

6/941 ൈവ�വം
ക�വാേ�രി(പി.ഒ)
േകാഴിേ�ാട്-10

3-15 31,762 -ടി- -ടി- -ടി-

3-18 6,50,806

�ീ �ഹ�ദ്
ഇ.വി.പി
രജി�ാർ

(ഇൻചാർജ് )

രജി�ാർ
(ഇൻചാർജ് ) ക�ർ

സർവകലാശാല
ക�ർ-670002

നശ�ാസ്
ത�യം ��രി�ർ

(പി.ഒ)
കാസർേഗാഡ്

671310

4-6   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

�മ
നം.

ഓ ഡി�്

വർഷം
ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�് ന��ം

തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം

റിമാർ�്

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

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

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

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

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

6 2002-
03

LF C4-743/2005
dt.29.05.2006/6.07.2006 9

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

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

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

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

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

12 2008-
09 LF/KNR/U4/494/2011 dt.20.06.2012 2

LF/KNR/U / / dt
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13 2009-
10

LF/KNR/U4/241/2012 dt.01.11.2012 7

14 2010-11 LF/KNR/U4/141/2013 dt.31.05.2013 7
15 2011-12 LF/KUA/U4/490/2014 dt.31.01.2015 18
16 2012-13 KSA/KNU/U4/44/2015(2) 31.08.2015 5

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

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

19 2015-16 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/
40/2017 തീ�തി:31.05.2017 13

20 2016-17 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/
533/2017 തീ�തി:28-12-17 36

21 2017-18 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/
80/2019 തീ�തി:15.05.2019 45

22 2018-19 െക.എസ്.എ/െക.എൻ.�/�.4/
218/2020 തീ�തി:25.08.2020 53

േജായി�് ഡയറ�ർ
ക�ർ സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം.

അ�ബ�ം 1
ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ 31.03.2020 ന് നിലവി�� �ിരനിേ�പ��െട വിവര�ൾ

കാണി�� പ�ിക

1. േകാർ�സ് ഫ�്(ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ)

�മ
നം. നിേ�പ ന�ർ നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്

(ശതമാനം)
�ക

1 799010500971375 18.03.2020 18-03-2023 8.5% 3,00,00,000

2
799010500878166

(35076)
17.12.2019 16.12.2022 8.5% 3,00,00,000

3
799010500 912855

(79901050060443)
21.01.2020 20.01.2023 8.5% 3,00,00,000

4
799010500799230

(16681)
26.10.2019 26.10.2022 8.5% 1,00,00,000

5
799010500799212

(16664)
26.10.2019 26.10.2022 8.5% 1,00,00,000

6
799010500799299

(16669)
26.10.2019 26.10.2022 8.5% 1,00,00,000

7
799010500799269

(16679)
26.10.2019 26.10.2022 8.5% 1,00,00,000
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8 799010500205657

(205657)

19.09.17 19.09.2020 8.5% 5,00,00,000

9
799010500156722

(156722)
17.06.17 17.06.2020 8.5% 2,00,00,000

ആെക 20,00,00,000

2. േനാൺ േകാർ�സ് ഫ�്

(i) എസ്.ബി.ഐ. സൗ�് ബസാർ �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന�ർ

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ നിര�്
(ശതമാനം) �ക

1. 39017945538 22-12-2019 22-12-2020 6.25% 75,00,000

2 39017945390 22-12-2019 22-12-2020 6.25% 75,00,000

3 39034280138 28-12-2019 28-12-2020 6.25% 50,00,000

4. 39034280252 28-12-2019 28-12-2020 6.25% 50,00,000

5 39034280285 28-12-2019 28-12-2020 6.25% 50,00,000

6 39034280309 28-12-2019 28-12-2020 6.25% 50,00,000

7 39190091252 04.03.2020 04.03.2021 6% 1,50,00,000

8 39190092007 04.03.2020 04.03.2021 6% 1,50,00,000

ആെക 6,50,00,000

(ii) എസ്.ബി.ഐ, എസ്.എം.ഇ. �ാ�്

�മ
നം.

നിേ�പ
ന�ർ

നിേ�പ
തീയതി

കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്
(ശത
മാനം)

�ക റിമാർ�്

1. 37770317756
(39391806855) 13.12.2019 6 മാസം 6.25 1,00,00,000

09.06.2021 ന്
അവസാനമായി

���ി

2 37757289054
(39364939265) 04.12.2019 6 മാസം 6.25 1,50,00,000

31.05.2021 ന്
അവസാനമായി

���ി

3. 38036459972
(38866446357) 22.10.2019 6 മാസം 6.4% 1,50,00,000

22.10.2021 ന്
അവസാനമായി

���ി

4 38265194649
(39132610123) 09.02.2020 6 മാസം 5.75 3,00,00,000

09.02.2022 ന്
അവസാനമായി

���ി

5 37717180474
(39346583150) 24.11.2019 6 മാസം 6.35 3,00,00,000

24.05.2021 ന്
അവസാനമായി

���ി
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6 38560224828 28.06.2019 28.06.2020 6.7 5,00,00,000
7 38959095549 29.11.2019 29.11.2020 6.25 1,50,00,000
8 38959097727 29.11.2019 29.11.2020 6.25 1,50,00,000

ആെക 18,00,00,000

3. െപൻഷൻ ഫ�് �ിരനിേ�പ�ൾ (ജി�ാ �ഷറി, ക�ർ)

�മ
നം. നിേ�പ ന�ർ നിേ�പ

തീ�തി
കാലാവധി
തീ�തി

പലിശ
നിര�്

(ശതമാനം)
�ക

1. 799010500171516 18.06.2017 18.06.2020 8.5 1,75,00,000
2. 799010500171537 18.06.2017 18.06.2020 8.5 25,00,000
3. 799010500204521 17.09.2017 17.09.2020 8.5 4,03,00,000
4. 799010500204497 17.09.2017 17.09.2020 8.5 97,00,000
5. 799010500430052 06.07.2018 05.07.2021 8.5 5,00,00,000
6. 799010500506584 19.09.2018 19.09.2021 8.5 55,00,000
7. 799010500509756 25.09.2018 25.09.2021 8.5 1,45,00,000
8. 799010500514497 29.09.2018 29.09.2021 8.5 1,00,00,000

9.
799010500575002

(27988)
03.12.2018 03.12.2021 8 5,00,00,000

10
799010500651611

(28927)
26.03.2019 25.03.2022 7.5 25,00,000

11
799010500656995

(28925)
13.04.2019 13.04.2022 7.5 25,00,000

12
799010500656989

(28926)
13.04.2019 13.04.2022 7.5 25,00,000

13
799010500686516

(29312)
27.06.2019 27.06.2022 7.5 3,75,00,000

14
799010500686514

(29311)
27.06.2019 27.06.2022 7.5 1,25,00,000

15
799010500728280

(29682)
19.08.2019 19.08.2022 8 1,00,00,000

16
799010500753010

(29788)
09.09.2019 09.09.2022 8.5 3,00,00,000

17
799010500768479

(10822)
01.10.2019 01.10.2022 8.5 1,40,00,000

18
799010500768466

(10816)
01.10.2019 01.10.2022 8.5 40,00,000

19
799010500768451

(16270)
01.10.2019 01.10.2022 8.5 20,00,000

20
799010500799058

(23121)
26.10.2019 26.10.2022 8.5 1,00,00,000

21 799010500824017

( )

11.11.2019 11.11.2022 8.5 1,25,00,000
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(16858)
22 799010500977849 27.03.2020 27.03.2023 8.5 1,00,00,000
23 799010500339969 17..2.2018 17.02.2021 8.5 2,00,00,000
24 799010500344256 23.02.2018 23.02.2021 8.5 5,00,00,000
25 799010500159551 22.06.2017 22.06.2020 8.5 2,50,00,000
26 799010500159545 22.06.2017 22.06.2020 8.5 2,50,00,000
27 799010500244875 03.11.2017 03.11.2020 8.5 2,00,00,000
28 799010500327809 31.01.2018 31.01.2021 8.5 3,00,00,000
29 799010500450472 26.07.2018 26.07.2021 8.5 2,50,00,000
30 799010500594062 26.12.2018 26.12.2021 8 2,50,00,000
31 799010500668630 18.05.2019 18.05.2022 7.5 3,00,00,000
32 799010500783943 16.10.2019 16.10.2022 8.5 5,00,00,000
33 799010500792986 22.10.2019 22.10.2022 8.5 3,00,00,000
34 799010500915000 22.01.2020 22.01.2023 8.5 7,00,00,000
35 799010500928390 04.02.2020 04.02.2023 8.5 1,75,00,000
36 799010500966163 12.03.2020 12.03.2023 8.5 1,25,00,000

ആെക 78,00,00,000

സം�ി�ം

വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 90,50,00,000

തൻവർഷെ� �തിയ നിേ�പം 32,00,00,000

തൻവർഷം പിൻവലി� �ക 0

വർഷാവസാന നീ�ിയിരി�് 122,50,00,000

വാർഷിക കണ��കാരം നീ�ിയിരി�് 122,50,000,00

വ�ത�ാസം ഇ�

േജായി�് ഡയര�ർ.

അ�ബ�ം-2
1998-99 �തൽ 2019-20 വെര�� കാലയളവിൽ അ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മെ���ാൻ

ബാ�ി��തിെ� വിവര�ൾ കാണി�� പ�ിക

1998-99

 �മ

നം.
പി.പി.ആർ �മ.നം.

തീയതി �ക
�ൻ�ർ ൈക��ിയ വ��ി /�ാനേ�ര്/

�ാപനം.

1 57 /25.08.1998 20,000 അനിൽ �മാർ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
െസ��റി

2 71 /21.10.1998 30,000 രജി�ാർ
3 82/21.12.1998 20,000 രജി�ാർ
4 93 /20.01.1999 9,000 രജി�ാർ

/ ിൽ ർ ി ി ി ി ൻ
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5 94/28.01.1999 30,000 അനിൽ �മാർ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
െസ��റി

6 97/19.02.1999 35,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ. ഡി.എസ്.എസ്
7 96/18.02.1999 1,00,000 ഡി.എസ്.എസ്
8 100/09.03.1999 1,00,000 വി.എസ്.അനിൽ �മാർ. ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 3,44,000

1999-2000

1 112/08.07.1999 20,000 രജി�ാർ
2 115/03.08.1999 5,000 രജി�ാർ
3 119/29.09.1999 17,500 രജി�ാർ
4 132/09.11.1999 50,000 രജി�ാർ
5 144/09.12.1999 25,000 രജി�ാർ
6 162/24.01.2000 50,000 രജി�ാർ

ആെക 1,67,500

2002-03

1 489/13.06.2002 17,500 േകാ-ഓർഡിേന�ർ ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ് & െടേ�ാളജി

ആെക 17,500
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2003-04

1 733/19.09.2003 22,500 േകാ-ഓർഡിേന�ർ ൈഫൻ ആർട്സ് വ��്

2 741/03.10.2003 17,815 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, േ�ാർട്സ് കൺവീനർ

3 742/03-10-2003 7,500 െക.േജാസഫ് േതാമസ്, േ�ാർട്സ് കൺവീനർ

4 900/29.03.2004 7,500 ഉ�ി��ൻ, ITEC

ആെക 55,315

2004-05

1 1015/05.11.2004 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

2 1082/12.01.2005 6,340 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, വ��് തലവൻ, ൈലഫ് സയൻസ്
പഠന വ��്

ആെക 21,340

2005-06

1 1331/24.03.2006 4,00,000 നിർ�ിതി േക� ക�ർ

ആെക 4,00,000

2006-07

1 1361/29.05.2006 8000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

2 1397 /09-08-2006 25000
എം.�േര�ൻ, പി.എ. � െസ��റി

(Uo.No/P10/B1/Do/2006 dt 26-06-2012)

3 1458/14.11.2006 28,000 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ.

4 1476/28.11.2006 4,80,000 നിർ�ിതി േക� ക�ർ

5 1556/31.01.2007 15,000 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ.

6 1583/03.03.2007 92,394 നിർ�ിതി േക� ക�ർ

7 1593/15.03.2007 9,94,680 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

8 1603/23.03.2007 2,25,000 നിർ�ിതി േക� ക�ർ

ആെക 18,68,074

2007-08

1 1638/22.06.2007 9,00,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ
2 1686/08.10.2007 30,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ
3 1824/07/01/2008 20,000 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ.

4 1864/18.02.2008 7,500 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

5 1885/19.03.2008 25,000 നിർ�ിതി േക� കാസറേഗാഡ്

6 1886/24.03.2008 97,000 േഡാ.പി.ടി. േജാസഫ്, ഡി.പി.ഇ.

7 1890/26.03.2008 6,74,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ

ആെക 17,53,500

2008-09
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1 1924/27.05.2008 2,70,000 നിർ�ിതി േക� , ക�ർ

2. 1947/28.06.2008 2,34,500 നിർ�ിതി േക�, കാസറേഗാഡ്

3. 1985/01.07.2008 7,500 േഡാ.വി.ദിനകരൻ, നിയമ പഠന വ��് തലവൻ

4 2131/26.11.2008 10,000 െക.പി.േജായി, േകാ�് ഡയറ�ർ, പരി�ിതി പഠനം

5 2230/27.01.2009 25,500 നിർ�ിതി േക�, കാസറേഗാഡ്

ആെക 5,47,500

2009-10

1 2350/15.07.09 11,000 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ
2 2412/22.09.09 8,61,600 േഡാ.എം.ഹരിദാസ്, ൈലഫ് സയൻസ് വ��് തലവൻ
3 2512/16.12.09 20,000 �ിൻസി�ൽ എസ്.ഇ.എസ്. േകാളജ്, �ീക�ാ�രം.

ആെക 8,92,600

2010-11

1 2814/24.11.2010 1,20,000 േഡാ.വി.  ദിനകരൻ, നിയമ പഠന വ��് തലവൻ.

2 2903/10.01.2011 1,50,000 േഡാ.�ീജി�്, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

ആെക 2,70,000

2011-12

1 3023/03.08.2011 20,000 േഡാ.വി.ദിനകർ, നിയമ വ��് തലവൻ

2 3229/16.02.2012 2,41,000 േഡാ.െക.ആർ.ഹരിദാസ്, െകമി�ൽ സയൻസ് വ��്
തലവൻ

3 3252/14.03.2012 11,250 വി.എസ്.അനിൽ �മാർ, ഡി.എസ്.എസ്.
ആെക 2,72,250

2012-13

1 3284/02.06.2012 1,68,949 േഡാ.സി. സദാശിവൻ, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി, വ��്

2 3304/10.08.2012 3,75,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

3 3374/05.11.2012 50,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്
4 3467/29.12.2012 16,000 �ിൻസി�ൽ, ആംെ��് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ്
5 3490/12.02.2013 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്
6 3506/18.02.2013 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്
7 3507/19.02.2013 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

8 3511/16.02.2013 15,000 �ിൻസി�ൽ. MIC ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ്,
ച��ാൽ

ആെക 6,62,449

2013-14

/ ീ ി ് ് ി &
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1 3556/27.06.2013 9,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

2 3559/16.07.2013 10,000 േഡാ.െക.എ�്. ���ണ�ൻ, േകാ�് വർ�് േകാ-
ഓർഡിേന�ർ, സം�തം.

3 3560 /17.07.2013 22,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

4 3563/18.07.2013 1,66,666 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

5 3582/27.08.2013 15,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

6 3639/12.12.2013 50,000
െ�ാഫ.വി.പി.രാമദാസൻ, അസി.ഡയറ�ർ

എം.ബി.എ.നിേലശ�രം.
7 3697/24.12.2013 16,000 �ിൻസി�ൽ, MIC ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ് പട�.

8 3700/24.12.2013 16,000 �ിൻസി�ൽ, ഷറഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ്,
പട�

9 3701/24.12.2013 16,000 എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗം ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാളജ്, കാലി�ാനട�ം

10 3707 /30.12.2013 11,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

11 3749
/09.01.2014 12,000 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

12 3751/09.01.2014 7,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

13 3788/22.02.2014 5,00,000 േഡാ.െക.�ീജി�്, ബേയാെട�്േനാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്

14 3802/25.03.2014 37,500 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്
15 3804/26.03.2014 11,250 വി.എസ്.അനിൽ�മാർ, ഡി.എസ്.എസ്

ആെക 17,91,416

2014-15

1 3871/16.09.2014 27,251 െമ�ർ െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�ം, ക�ർ

2 3888/15.10.2014 10,000 േഡാ. വി.പി. രാഘവൻ അസി.ഡയറ�ർ, െസ�ർ േഫാർ
മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്.

3 4006/10.02.2015 4,25,200
േഡാ.ജയേദവി വാര�ർ, അസി. െ�ാഫസർ

ബേയാെട�്േനാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്.
ആെക 4,62,451

2015-16

1 4057/16.05.2015 30,000 �ി. രാേജഷ് �മാർ, െചയർമാൻ, േബാർഡ് ഓഫ്
�ഡീസ്, ഫാഷൻ െടേ�ാളജി

2 4090/11.08.2015 10,50,295 െകൽേ�ാൺ, തി�വന��രം
3 4091/21.08.2015 33,30,098 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ. CPWD േകാഴിേ�ാട്
4 4092/21.08.2015 1,38,15,751 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ. CPWD ക�ർ

5 4131 /09.10.2015 2,18,533 �ീൽ ഇൻഡ�ീസ്, േകരള ലിമി�ഡ്, അഴി�ൽ
ക�ർ

6 4229/31.12.2015 16000 �ിൻസി�ൽ, ITM ആർട്സ് & സയൻസ് േകാളജ്,
മ�ിൽ

7 4248/07.01.2016 87,413 സിൽ�്, അഴി�ൽ, ക�ർ
8 4252/08.01.2016 11,28,000 നിർ�ിതി േക� ക�ർ.

9 4262/15.01.2016 32,000 േഡാ. പി.ടി. േജാസഫ്, ക�ാ�് ഡയറ�ർ,
മാ�ാ�പറ�്.

10 4274 /19.01.2016 7,500 �ീമതി കവിതാ ബാല��ൻ, നിയമവ��്,
പാലയാട്

/ ീ ി ി ൻ ി ്
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11 4297/27.01.2016 49,000 �ീമതി കവിതാ ബാല��ൻ, നിയമവ��്,
പാലയാട്

12 4320/28.01.2016 15,000 �ിൻസി�ൽ ,മഹാ�ാഗാ�ി ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, െച�യാട്.

13 4346/18.02.2016 35,000 �ീമതി കവിതാ ബാല��ൻ, നിയമവ��്,
പാലയാട്

14 4351/24.02.2016 4,00,000 േഡാ.ബാലച�ൻ കീേഴാ�്, രജി�ാർ
15 4376/17.03.2016 2,84,868 സിൽ�്, അഴി�ൽ, ക�ർ

ആെക 2,04,99,458

2016-17

1 4409/25.07.2016 2,96,352
േഡാ.�രജ്.എം. ബഷീർ, അസി. െ�ാഫസർ,

േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി വ��്, നീേലശ�രം.
2 4426/27.08.2016 49,95,197 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, CPWD, ക�ർ ഡിവിഷൻ
3 4433/07.09.2016 55,889 മാേനജർ, �ീൽ ഇൻഡ�ിയൽസ് േകരള ലിമി�ഡ്
4 4487/20.12.2016 11,25,072 െമ�ർ െസ��റി, ജി�ാ നിർ�ിതി േക�ം,ക�ർ

5 4505/27.12.2016 16,000 �ിൻസി�ൽ, ആദിത� കിരൺ േകാളജ് ഓഫ്
അൈ�ഡ് �ഡീസ്, ��ർ

6 4506 /27.12.2016 32000 �ിൻസി�ൽ, എസ്.എൻ.േകാളജ്, േതാ�ട
7 4507 /27.12.2016 30,000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.േകാളജ്, മാന�വാടി
8 4512/27.12.2016 32,000 �ിൻസി�ൽ, െസ�് പയസ് േകാളജ്, രാജ�രം.
9 4513/27.12.2016 32000 �ിൻസി�ൽ, NAS േകാേളജ്, മാടായി.

10 4514/27.12.2016 32000 �ിൻസി�ൽ, േകാ-ഓപ് ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ്, മാടായി

11 4515 / 27.12.2016 16,000 �ിൻസി�ൽ, SIBGA ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, ഇരി�ർ

12 4517 /27.12.2016 32000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.��ൻ േകാേളജ്,തലേശരി

13 4518 /27.12.2016 16,000 �ിൻസി�ൽ, ഒ◌ൗവർ േകാേളജ് ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്, തിമിരി.

14 4519 /27.12.2016 15000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.��ൻ േകാളജ്, തലേ�രി.

15 4520 /27.12.2016 15000 �ിൻസി�ൽ, WMO Imam Gazzalia ആർട്സ്
&സയൻസ് േകാേളജ്, വയനാട്

16 4525 /27.12.2016 30,000 �ിൻസി�ൽ, ഗവ.േകാേളജ് ,മാന�വാടി
17 4526/28-12-2016 10,000 �ിൻസി�ൽ, AMSTECK േകാേളജ്, കല�ാേ�രി

18 4528 /28.12.2016 9,000 �ിൻസി�ൽ, ഒ◌ൗവർ േകാേളജ് ഓഫ് അെെ�ഡ്
സയൻസ്, തിമിരി.

19 4529 /28.12.2016 30,000 �ിൻസി�ൽ, എസ്,എൻ. േകാേളജ്, േതാ�ട

20 4530 /28.12.2016 15,000 �ിൻസി�ൽ, SIBGA ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
�ഡീസ്, ഇരി�ർ

21 4534 /28.12.2016 30,000 �ിൻസി�ൽ, െസ�് പയസ് േകാേളജ്, രാജ�രം
22 4536 /28.12.2016 15,000 �ിൻസി�ൽ, NIA േകാേളജ്, കടവ�ർ

23 4538/28.12.2016 20,000 േഡാ. �സാദൻ പി.െക, �േവാളജി വ��് തലവൻ,
മാന�വാടി.

24 4546 /03.01.2017 2,84,868 �ീൽ ഇൻഡ�ിസ് േകരള ലിമി�ഡ്.
25 4607/09.03.2017 16,000 �ിൻസി�ൽ SSITS തളി�റ�്
26 4609/09.03.2017 16,000 �ിൻസി�ൽ, AMSTECK േകാളജ്, കല�ാേ�രി

27 4622/18.03.2017 7,79,000 േഡാ.െക.ആർ.ഹരിദാസ്, െ�ാഫസർ, െകമി�ൽ
സയൻസ് വ��്

28 4627/21.03.2017 2,71,91,500 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, CPWD, ക�ർ ഡിവിഷൻ
29 4631/25.03.2017 15000 േഡാ. അ� അഗ�ിൻ, ബേയാെടേ�ാളജി &
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ൈമേ�ാബേയാളജി വ��് തലവൻ.
ആെക 35,20,1878

2017-18

1 4657
/14.06.2017 3,75,000

േഡാ. സീത കേ�ാ�് വ��് േമധാവി

�റൽ &  ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി പഠന വ��്

2 4686/27.09.2017 1,20,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, സി.പി.ഡ��.ഡി,
േകാഴിേ�ാട്

3 4719/16.11.2017 6,70,000
േഡാ. െക.പി. സേ�ാഷ്, വ��് േമധാവി,

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഫിസി�്, പ��ർ ക�ാ�സ്

4 4741/26.12.2017 35,00,000 എ�ിക��ീവ് എ �ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി.

5 4746 A
/04.02.2018 32000

�ിൻസി�ാൾ EKNM ഗവൺെമ�് േകാേളജ്

എേളരി��്.

6 4747
/04.01.2018 32000 �ിൻസി�ാൾ, േമരിമാതാ ആർട്സ്& സയൻസ്

േകാേളജ്, മാന�വാടി

7 4748
/04.01.2018 32000 �ിൻസി�ാൾ, േമരിമാതാ ആർട്സ്& സയൻസ്

േകാേളജ്, മാന�വാടി

8 4749
/04.01.2018 32000

�ിൻസി�ാൾ, പീ�ിൾസ് േകാ.ഓ�േറ�ീവ്

േകാേളജ്, ��ാട്, കാസറേഗാഡ്.

9 4750
/04.01.2018 16000 �ിൻസി�ാൾ, േഡാ.അംേബദ്�ർ ആർ�്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്, െപരിയ
10 4751 /04.01.2018 32000 �ിൻസി�ാൾ നിർ�ലഗിരി േകാേളജ്, ��പറ�്.

11 4752/
04.01.2018 16000 �ിൻസി�ാൾ േദവമാതാ ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, ൈപസ�രി

12 4753
/04.01.2018 32000 �ിൻസി�ാൾ , േഡാൺേബാേ�ാ ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്, അ�ാടി�ടവ്

13 4754
/04.01.2018 16000 �ിൻസി�ാൾ, നവേജ�ാതി േകാേളജ്,െച��ഴ

14 4755
/04.01.2018 16,000 �ിൻസി�ാൾ, െമാറാഴ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആർട്സ്&

സയൻസ് േകാേളജ്

15 4756
/04.01.2018 16,000 �ിൻസി�ാൾ, എം.ജി. േകാേളജ്, ഇരി�ി

16 4757 /04.01.2018 32,000 �ിൻസി�ാൾ, േമരി മാതാ ആർട്സ് & സയൻസ്
േകാേളജ് ആലേ�ാട്

17 4758
/04.01.2018 16,000 �ിൻസി�ാൾ, എൻ.എെ◌.എ േകാേളജ്, കടവ�ർ

18 4759
/04.01.2018 16,000 �ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് അെ�ഡ് സയൻസ്,

പ�വം.
ആെക 16,88,1000

2018-19

1 4874/24.05.2018 8,00,000 േഡാ.ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, രസത� പഠന
വ��്

2 5001 /13.11.2018 85,924
േഡാ. െക.ആർ. ഹരിദാസ്, �ഫസർ

രസത� പഠന വ��്
3 5017 /19.11.2018 9,000 േഡാ. െക.എം.നിസാ��ീൻ, ഫിസി�് പഠന വ��്
4 5018 /19.11.2018 9000 േഡാ. െക.എം.നിസാ��ീൻ, ഫിസി�് പഠന വ��്
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5 5060 /01.01.2019 3,00,000 േഡാ. െക. ഗംഗാധരൻ, സാ��ിക ശാ� പഠനവ��്

6 5094/04.02.2019 6,65,000 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, രസത�
പഠന വ��്

7 5099/19.02.2019 4,00,000 േഡാ. �ധീഷ്. എസ്, അസി. �ഫസർ, രസത�
പഠന വ��്

8 5100 /19.02.2019 4,00,000 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, രസത�
പഠന വ��്

9 5101 /19.02.2019 4,00,000 േഡാ. എൻ.െക.ദീപ�്, ഫിസി�് പഠന വ��്
10 5102 /19.02.2019 4,00,000 േഡാ. െക.എം.നിസാ��ീൻ, ഫിസി�് പഠന വ��്

11 5103 /19.02.2019 4,00,000 േഡാ. ജയപാൽ.ജി, അസി. �ഫസർ, �മിശാ� പഠന
വ��്.

12 5106 /20.02.2019 4,00,000 േഡാ. �സാദൻ പി.െക, വ��് േമധാവി, ജ�ശാ�
വ��്

13 5109 /23.02.2019 4,81,065 േഡാ. എ. സാ� അേസാ. �ഫസർ, ബേയാെടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

14 5117 /06.03.2019 4,00,000 േഡാ. അ� അഗ�ിൻ, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

16 5118 /06.03.2019 4,00,000 േഡാ. എ. സാ� അേസാ. �ഫസർ, ബേയാെടേ�ാളജി
& ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

17 5119 /06.03.2019 4,00,000 േഡാ. െക.പി. സേ�ാഷ്, അേസാ. �ഫസർ, ഫിസി�്
പഠന വ��്

18 5120 /06.03.2019 4,00,000
േഡാ. െക.�ീജി�്, �ഫസർ,

ബേയാെടേ�ാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി വ��്
19 5122 /12.03.2019 4,00,000 േഡാ.െക.മേനാജ്, പരി�ിതി പഠന വ��്

20 5123 /12.03.2019 3,00,000 േഡാ. സിനി .എം,അസി.�ഫ. നരവംശശാ� പഠന
വ��്

21 5124 /12.03.2019 3,00,000 േഡാ. വി. ഷഹർബാൻ, അസി. �ഫസർ, സാ��ിക
ശാ� പഠന വ��്

22 5126 /18.03.2019 4,00,000 േഡാ. �രജ് എം. ബഷീർ, വ��് തലവൻ
േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി പഠന വ��്

23 5127 /18.03.2019 3,00,000 േഡാ.ബി.ബി�, ആേ�ാേ�ാളജി പഠന വ��്.

24 5131 /22.03.2019 4,00,000 േഡാ.സി.സദാശിവൻ, ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി പഠന വ��്

24 5132/22.03.2019 3,00,000 േഡാ. സീത കേ�ാ�്, �റൽ & ൈ�ബൽ
േസാേഷ�ാളജി.

25 5133 /22.03.2019 3,00,000 േഡാ. വി. റീജ, മലയാളം പഠന വ��്
ആെക 90,49,989

2019-20

1 5181/31.10.2019 7,70,520 േഡാ.അ�ൺ.ബി, HOD െഹൽ�് സയൻസ്
2 5143/29.04.2019 3,00,000 േഡാ. െക.�ീജി�്, ഡയറ�ർ, റിസർ�് ഡയറ�േറ�്
3 5190 /08.11.2019 6,60,000 േഡാ. െക.�ീജി�്, ഡയറ�ർ, റിസർ�് ഡയറ�േറ�്

4 5157/09.07.2019 15000 ആർ.െക.�നിൽ �മാർ, ഡയറ�ർ IT single window
Admission

5 5146/09.04.2019 2,37,344 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ് നാേനാ സയൻസ്, പ��ർ

6 5193 /14.11.2019 6,11,807 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ് നാേനാ സയൻസ്, പ��ർ

7 5243/17.02.2020 64510 േഡാ. ൈബ�. െക.വി, അസി.�ഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�്
ഓഫ് നാേനാ സയൻസ്, പ��ർ

8 5164 /5.8.2019 28,12,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ

ി ി ൻ ി ി ി
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ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

9 5245 /17.12.19 34,77,525 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

10 5246 /11.02.20 40,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

11 5251 /03.03.20 50,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

12 5252 /01.03.20 8,88,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

13 5254 /12.03.20 35,75,437 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

14 5256 /18.03.20 1,41,00,000 എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയർ, േകാഴിേ�ാട് െസൻ�ൽ
ഡിവിഷൻ, സി.പി.ഡബ�.ഡി

15 5166/04/09/19 5,90,292
േഡാ.എ. സാ�, അേസാസിേയ�് �ഫസർ
ബേയാെട�്േനാളജി & ൈമേ�ാബേയാളജി
പാലയാട്

16 5173 /29.09.19 1,00,000 േഡാ.സീത കേ�ാ�്, HOD ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
�റൽ & ൈ�ബൽ േസാേഷ�ാളജി

17 5196 /16.11.19 42000 ആർ.െക.�നിൽ �മാർ, ഡയറ�ർ IT

18 5194 /15.11.19 9,86,000

1) േഡാ. അനിൽ രാമച�ൻ ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാർട്സ് സയൻസ് 2)
േഡാ. േറായി. െക. േജാസ്, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
�ാ�ി�ി�്.

19 5228 /22.01.20 37500 േഡാ. അനിൽ രാമച�ൻ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാർട്സ് സയൻസ്

20 5230 /21.01.20 33090 േഡാ. ൈഫസൽ .�, HOD ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്
മാേനജ് െമ�് �ഡീസ്.

21 5247 /29.02.20 8000 േഡാ.എം.െക.രാധാ��ൻ, െഡവല�്െമ�് ഓഫീസർ

22 5224 /18.01.20 105000 േഡാ.രാേജഷ്. ബി, ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
കാസറേഗാഡ്.

23 5244 /25.02.20 8000
േഡാ.അനിൽ. ആർ DPE (Advance for conduct PhD
course work programme 2019-20 in physical
education)

ആെക 3,84,22,025
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�ഡി�് െസമ�ർ പരീ� / �േവശന പരീ� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� �ൻ�ർ

2011-12

�മ

നം.
പി.പി.ആർ
നം.തീയതി �ക

�ൻ�ർ ൈക��ിയ വ��ി /�ാനേ�ര് /

�ാപനം.
1 16 /29.03.12 5000 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��് തലവൻ

ആെക 5000

2012-13

1 18/02.05.12 11,000 ഫിസി�് വ��് തലവൻ, SAT
ആെക 11,000

2013-14

1 58 /27.05.13 7,600 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��് തലവൻ

2 59 /27.05.13 11,500 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��് തലവൻ, SAT ക�ാ�സ്

3 90 /29.11.13 18,500 ഫിസി�് വ��് തലവൻ , SAT

4 96 /06.01.14 25,000 ആേ�ാേ�ാളജി വ��് തലവൻ

ആെക 62,600

2016-17

1 13 /05.09.16 7,650 മാ�മാ�ി�ൽ സയൻസ് വ��് തലവൻ, മാ�ാ�പറ�്

2 19 /04.03.17 8,625 ഇം�ീഷ് പഠന വ��് തലവൻ, പാലയാട്

ആെക 16,275

2018-19

1 10/17.05.2018 10,000 വ��് തലവൻ, കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ആെക 10,000
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2018-19 ( വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം)

1 22/30.04.2018 33,100 രാജൻ അതിയട�്, െഹഡ് മാ�ർ, േകാ�യം രാജാസ്
ൈഹ�ൾ, പാതിരിയാട്

2 25/30.04.2018 19,100 നിഷാദ്.എം. എ�്.എസ്.എ, എം.എം.എ�്.എസ്,എസ്
െസ�ാർ��ി, െടബിൾ േഗ�്, തലേ�രി

4 42/13.07.2018 23000 �ിൻസി�ാൾ, െക.എം.എം.ഗവ.േകാേളജ് പ�ി��്, ക�ർ.
5 49/10.08.2018 19,800 �ിൻസി�ാൾ, െക.എം.എം.ഗവ.േകാേളജ് പ�ി��്, ക�ർ.

ആെക 95000

2019-20

NiL-

�ൻ��ക�െട സം�ി�ം

�മ
നം. അ�വദി� വർഷം

�മീകരി�ാൻ
ബാ�ി��

�ക
1 1998-99 3,44,000.00
2 1999-2000 1,67,500.00
3 2002-03 17,500.00
4 2003-04 55,315.00
5 2004-05 21,340.00
6 2005-06 4,00,000.00
7 2006-07 18,68,074.00
8 2007-08 17,53,500.00
9 2008-09 5,47,500.00
10 2009-10 8,92,600.00
11 2010-11 2,70,000.00
12 2011-12 2,72,250.00
13 2012-13 6,62,449.00
14 2013-14 17,91,416.00
15 2014-15 4,62,451.00
16 2015-16 2,04,99,458.00
17 2016-17 3,52,01,878.00
18 2017-18 16,88,1000.00
19 2018-19 90,49,989.00
20 2019-20 3,84,22,025.00

21
2011-12 �തൽ 2019-20 വെര വിവിധ െസ�നിൽ നി�ം

അ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മീകരി�ാൻ ബാ�ി �ക. (�ഡി�്
െസമ�ർ, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം)

1,99,875.00

ആെക 12,97,80,120.00

േജായി�് ഡയറ�ർ.
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അ�ബ�ം - 3 
ക�ർ സർവകലാശാല�് കീഴി�� പഠന വ��കളിെല ബാ�് അ�ൗ�് നീ�ിയിരി�് വിവര�ൾ

വിവിധ പഠന വ��കളിെല നീ�ിയിരി�് വിവര�ൾ

�മ
നം.

പഠന വ��കൾ/
െസ��കൾ ബാ�്&അ�ൗ�് നം.

31.03.2020
െല

നീ�ിയിരി�്

1 സ�ാമി ആന�തീർഥ
ക�ാ�സ്, പ��ർ

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 67095440568 43260.80

2 േജാ�ഫി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,പ��ർ
A/c. No. 30849072669 37613.76

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 57068510291 154116.00

3 ഫിസി�് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 57068427782 122812.75

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 30855845920 5556.00

4 െകമി�ി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 57068480338 72212.00

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 30849269248 57004.00

5 സംഗീത പഠന വ��് എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 57068501268 42911.50

6 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
മാന�വാടി

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 67296249553 77514.50

7
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
പഠന വ��്

മാന�വാടി

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 67219815216 43370.50

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 30952553889 206699.25

8 �േവാളജി പഠന വ��് എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 67072100684 117643.60

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി 
(ഇ-�ാ�്സ് ) A/c. No.

92853.00
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35355945417

9
�റൽ & ൈ�ബൽ
േസാേഷ�ാളജി പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 67088028063 62030.85

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 31662633258 79003.50

10 വനിതാ േഹാ�ൽ,
മാന�വാടി

എസ്.ബി.ഐ, മാന�വാടി
A/c. No. 67284945780 18727.95

11
അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�്
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953343 273469.00

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No.30857667103 31649.50

12 ആേ�ാേ�ാളജി പഠന
വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953070 124850.15

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No 30857670284 182386.00

13 മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953263 257753.75

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 30857639674 690376.00

14
ൈല�റി &
ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ്
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, സൗ�്
ബസാർ
A/c. No. 67088424487

33900.00

എസ്.ബി.ഐ, സൗ�്
ബസാർ
A/c. No.34398156134

14400.00

15
ബേയാെടേ�ാളജി &
ൈമേ�ാബേയാളജി
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953252 580917.99

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 30857658428 1024256.00

16 ഇം�ീഷ് പഠന വ��്,
പാലയാട്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953105 196066.30

17 �ൾ ഓഫ് ലീഗൽ
�ഡീസ്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57065953116 414780.00

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 30857675964 3995567.50

18 ഐ.ടി,എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, തലേ�രി

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 34352195847 -

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 57066507910 2586.00

19 വനിതാ േഹാ�ൽ,
പാലയാട്

എസ്.ബി.ഐ, നാര�ാ�റം,
തലേ�രി, A/c. No.
57065953183

175012.44

20 �ൾ ഓഫ് െഹൽ�്
സയൻസസ്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 67002977544 446941.00

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No30857678320 125091.00

21 ക�ഡ പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,കാസർേഗാഡ്
A/c. No. 57053703678 8472.00

എസ്.ബി.ഐ,കാസർേഗാഡ്
A/c. No.31058650699 35268.00

22 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
കാസർേഗാഡ്

എസ്.ബി.ഐ,കാസർേഗാഡ്
A/c. No. 34702200240 -

23
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
പഠന വ��്

കാസർേഗാഡ്

എസ്.ബി.ഐ,കാസർേഗാഡ്
A/c. No. 67085106262 27268.75

എസ്.ബി.ഐ,കാസർേഗാഡ്
A/c. No. 30864562099 19751.50
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24 വനിത േഹാ�ൽ,
കാസർേഗാഡ് ക�ാ�സ്

എസ്.ബി.ഐ കാസർേഗാഡ്
A/c. No. 37099924763

46511.00

25 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
മാ�ാ�പറ�്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67330569439 188726.25

26 ഇൻഫർേമഷൻ
െടേ�ാളജി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67013911626 630775.40

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No 38646866178 1334438.38

27 മാസ് കമ�ണിേ�ഷൻ &
േജണലിസം പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 67132778596 22483.20

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 32480463054 17240.50

28 മാ�മാ�ി�ൽ
സയൻസസ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67073939425 71250.50

29
െസ�ർ േഫാർ
മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

മാ�ാ�പറ�്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67227182189 36945.00

30 �ാ�ി�ി�ൽ
സയൻസസ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67070072373 116724.00

31
�ൾ ഓഫ് ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ &
േ�ാർട്സ് സയൻസസ്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 57068501133 393190.59

A/c. No. 32563961896 737642.10

32 േഹാ�ൽ, മാ�ാ�പറ�് എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67042455464 297921.25

33 വനിത േഹാ�ൽ,
മാ�ാ�പറ�്

എസ്.ബി.ഐ,
മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67087963826

195908.50

34 �ഡ് സയൻസ് &
െടേ�ാളജി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 67041769356 68778.06

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c.No. 30855384933 523950.50

35
�ൾ ഓഫ്
ബിേഹവിയറൽ
സയൻസസ്

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 67026156383 58768.75

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 37361402763 138560.00

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 30848242502 15789.50

36 ഹി�റി & െഹറിേ�ജ്
സയൻസസ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67040528638 87724.00

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No.38571309175 60371.84

37 എൻവേയാൺെമ�ൽ
�ഡീസ് പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 67073753871 97802.00

എസ്.ബി.ഐ, പ��ർ
A/c. No. 32851057698 1029904.00

38
ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ
പഠന വ��്

ധർമശാല

എസ്.ബി.ഐ,
മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 57015231666

18827.68

39
�ൾ ഓഫ്
െപഡേഗാഗി�ൽ
സയൻസസ്

എസ്.ബി.ഐ,മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 67013798654 119184.50

40 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
നീേലശ�രം

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 67078071791 57673.70

41 മലയാളം പഠന വ��് എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 57053020422 226350.20
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എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No 30840147568

267154.00

42 വനിത േഹാ�ൽ,
നീേലശ�രം ക�ാ�സ്

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 67142524425 121800.80

43 ഹി�ി പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 67073796178 88946.30

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 30840146790 30738.50

44 േമാളിക�ലർ ബേയാളജി
പഠന വ��്

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം
A/c. No. 67073795992 24255.70

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം
A/c. No. 30840138155 98667.50

45 ഐ.ടി, എഡ�േ�ഷൻ
െസ�ർ, നീേലശ�രം

എസ്.ബി.ഐ ,നീേലശ�രം
A/c. No. 67078410737 9960.00

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 30840147115 475433.11

46 െസ�ർ േഫാർ
എം.ബി.എ, നീേലശ�രം

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 30840118672 2178726.75

എസ്.ബി.ഐ, നീേലശ�രം
A/c. No. 67081710860 17764.77

47 െഹർമൻ ��ർ�്
െസൻ�ൽ ൈല�റി

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 57015234099 499178.58

48 കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ്

എസ്.ബി.ഐ, ക�ർ
A/c. No. 67398157371 25876103.05

49 ഐ.�.സി.ബി, തലേ�രി എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No. 67111080359 3848.00

50 ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ,
തലേ�രി

എസ്.ബി.ഐ, നാര�ാ�റം,
തലേ�രി, A/c. No.
57065953489

461418.50

51
അസി��്
ൈലേ�റിയൻ,തലേ�രി
ക�ാ�സ്

എസ്.ബി.ഐ, തലേ�രി
A/c. No 38334717449 1870.41

52
െഡപ��ി ഡയറ�ർ ഓഫ്
ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ

എസ്.ബി.ഐ,
മാ�ാ�പറ�്
A/c. No. 57066508222

30116.00

53   ഡയര�ർ ,റിസർ�്
ഡയര�േറ�്

എസ്.ബി.ഐ, സൗ�്
ബസാർ, ക�ർ. A/c.
No.37946513254

517.92

54 ഡയറ�ർ, ഐ.ക�.എ.സി
എസ്.ബി.ഐ, സൗ�്
ബസാർ, ക�ർ. A/c. No.
37463427523

1676103.75

55 ഡി.എസ്.എസ്
എസ്.ബി.ഐ, സൗ�്
ബസാർ, ക�ർ.A/c. No.
57015234033

49478.25

ആെക 48399616.63

േജായി�് ഡയര�ർ.


