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േജായി�് ഡയറക്ടർ

രജി�ാർ,

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല

സർ,

     വിഷയം :  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��് -  േകരള  ആേരാഗ�ശാ�  സർ�കലാശാല  ഓഡി�്  20 19-20 സാ��ിക  വർഷെ�
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് - സംബ�ി�് .

    1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ം വ��്, 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ
അ�സരി�്  േകരള  ആേരാഗ�ശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വര�  െചല�  കണ�ക�െട  പരിേശാധനാ
ഫലമാ�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1) ൽ നിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർ നടപടികൾ�ായി
ഇേതാെടാ�ം അയയ്��.

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

വിശ�സ്തതേയാെട

േജായി�് ഡയറക്ടർ.

പകർ�് :

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

നം.െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി2-210/2021

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്

ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഓഡി�് കാര�ാലയം

െമഡി�ൽ േകാേളജ് .പി.ഒ., 680 596

ഇ.െമയിൽ:-healthuty.ksad@kerala.gov.in

തീയതി : 30.04.2022

േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2019-20സാ��ിക വർഷെ� കണ�ക�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.
(1994െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ം വ��് , 1996 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ , ച�ം 18 , 2010 െല
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േകരള    ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാലനിയമം 68(4) വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി�� ത്.)

ഓഡി�് തിയതി
16.03.2020 �തൽ
15.09.2021 വെര

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ��
ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

�ീമതി.േസാഫി.എ.
േജായി�് ഡയറക്ടർ

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�കൾ

        േകരള  ആേരാഗ�  ശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�കൾ  ഓഡി�ിന്
വിേധയമാ�ക��ായി.  സർ�കലാശാല�െട  തന�  വ�മാനം,  സർ�ാരിൽ  നി�്  ലഭി�  ഫ�കൾ  എ�ിവ�െട  വരവ്,  അവ�െട
ഒ��ൽ,  പിൻവലി�ൽ  എ�ിവ�ം  പരിേശാധന�  വിേധയമാ�ക��ായി.  12.07.2021  വെര��  രസീതിക�ം  അവ�െട  ഒ��ം
പരിേശാധി�ി��്.  സർ�കലാശാല�െട  എ�ാ  വര�ക�ം  രസീതികൾ  �േഖന  സ�ീകരി�െ���ി�െയ�തിനാൽ  പണം  വരവിേ��ം
ഒ��ിേ��ം �ത�ത പരിേശാധി�് ഉറ�ാ�വാൻ ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�.

         നിലവിൽ സർ�കലാശാല ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�� ഫിനാൻസ് സ��് േസാ�് െവയറിൽ ഡിഡികൾ �കാര�� വരവ്, അവ�െട
ഒ��്,  പണം  പിൻവലി�ൽ, എ�ിവ  മാ�മാണ്  പരിേശാധി�ാനാ��ത്.  (വിശദവിവര�ൾ  ഭാഗം  2  ൽ  ഖ�ിക  2-1  ൽ
പരാമർശി�ി��് ).  സർ�കലാശാല�്  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  സം�ാന  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ധനസഹായം  ലഭി�തിെ�
കണ�ക�ം ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

     ഓഡി�ിൽ  കെ��ിയ  അപാകതകൾ  അതത്  സമയം  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�കളി�െട  സർ�കലാശാല�െട
��യിൽെ���ിയി��്.  20  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�ക�ം  55  ഓഡി�്  എൻക�യറിക�ം  നൽകിയതിൽ  55  എൻക�യറികൾ�ം  മ�പടി
ലഭി�ി��്. ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ ഓഡി�് സമാപനേയാഗ�ിൽ അവതരി�ി�ക�ം മ�പടി പരിഗണി�ക�ം െച� േശഷം �ധാനെ��
നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ േചർ�ിരി��ത്.

     �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�േട�ം േരഖക�േട�ം വിവര��േട�ം വിശദീകരണ�ിേ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ
റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.  �ാപനം  നൽകിയ  െത�ായ  വിവര�ിെ�േയാ  ലഭ�മാ�ാ�  വിവര�ിെ�േയാ  കാര��ിൽ
സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�.

ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

ഓഡി�ിന്
�മതലെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീമതി. േസാഫി.എ.

േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�ിന്
വിനിേയാഗി�
സമയം

16.03.2020 �തൽ 15.09.2021 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ
ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീ.സാ�.പി.എസ്
ഓഡി�്

ഓഫീസർ(ഹ.േ�.)
(10.08.2021 വെര)

�ീമതി.
റീന േജാസഫ്

ഓഡി�് ഓഫീസർ
(11.08.2021 �തൽ)

�ീമതി.ഷാജിത.
െക.എം

അസി.ഓഡി�്
ഓഫീസർ

�ീമതി.െഫമിന.
എ.എ.

സീനിയർ േ�ഡ്
ഓഡി�ർ

�ീമതി.�ീജ .െക.ടി.
ഓഡി�ർ

(05.08.2021വെര)

�ീമതി.സഫന.
എൻ.എസ്

ഓഡി�ർ
(06.08.2021�തൽ)

നിർ�ഹണ അധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.എം.െക.സി.നായർ
01.04.2019�തൽ

27.10.2019 വെര
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െ�ാ.േഡാ. േമാഹനൻ
���ൽ

28.10.2019�തൽ

31.03.2020 വെര

െ�ാ.ൈവസ്
ചാൻസലർ

േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ

01.04.2019�തൽ

31.03.2020
വെര

നിർ�ഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ

ഉേദ�ാഗേ�ര് േപര് കാലയളവ്

രജി�ാർ

േഡാ.എം.െക.മംഗളം
01.04.2019�തൽ

27.05.2019വെര

േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ
28.05.2019�തൽ

17.06.2019 വെര

േഡാ.എ.െക.
മേനാജ്�മാർ

18.06.2019�തൽ

31.03.2020 വെര

കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ

േഡാ.സി.പി.വിജയൻ
01.04.2019�തൽ

31.03.2020വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ.രാേജഷ്.െക.പി
01.04.2019�തൽ

31.03.2020വെര

ഉ�ട�ം
�മനംഖ�ിക നം വിഷയം
1 1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ
2 1-2 ബജ�്
3 1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
4 1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം
5 1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
6 1-6 തനത് വ�മാനം

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

8 1-8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം
9 1-9 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�
10 1-10 അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�

11 1-11
പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെല േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ
ഇന�ൾ- ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�വ�െട വിവര�ൾ

12 2-1
ഓൺെെലൻ രസീതി സ�ദായം -രസീതികൾ
പരിേശാധി�ാൻ സംവിധാനമി�

13 2-2
ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വരവ്
െവ�ി�ി�/ഡിഡികൾ വരവ് െവ��തിൽ
കാലതാമസം

14 2-3
ബാ�് േ��്െമ�ിൽ േരഖെ���ിയ ഡിഡി ന��കൾ
സ��് േസാ�് െവയറിൽ െത�ായി
േരഖെ���ിയിരി��

15 2-4
വാർഷികകണ�ിൽ ബാ�് അ�ൗ�്
ഉൾെ���ിയി�ി�

16 2-5 വാർഷിക കണ�് - അപാകതകൾ
17 2-6 ഡിസിബി രജി��കൾ �ത�മ�
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18 2-7
�ൾ ഓഫ് ഫ�െമ�ൽ റിസർ�് ഇൻ ആ�ർേവദ
െക�ിട നിർ�ാണ െചല�ക�െട േരഖെ����കളിൽ
അവ��ത

19 2-8
ഫീസ് നിർ�യം ൈവകിയതിനാൽ അഫിലിേയഷൻ
ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക ₹70,15,100

20 2-9
ന�ിംഗ് േകാേളജ്- അഫിലിേയഷൻ
നടപടി�മ�ളിെല അപാകതകൾ

21 2-10
റീ ഇൻെ��ൻ ഫീസ് ഈടാ�ാെത െമഡി�ൽ
േകാേള�കളിൽ �ടർ പരിേശാധന നട�ി

22 2-11
അഫിലിേയഷൻ മാനദ��ൾ ലംഘി�് അടി�ാന
സൗകര��ൾ ഇ�ാ� െമഡി�ൽേ�ാേള�കൾ�്
അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��

23 2-12
��ിലി�ി ബിൽഡിംഗ്, സർ�കലാശാല ക�ാർേ��്
വാടക ന�നതകൾ

24 3-1 പ�പരസ�ം - �ടിയ നിര�് ന�ി

25 3-2
േകരള െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡിെ� ൈക��് രശീതി ലഭ�മായി�ി�

26 3-3
2019-20 വർഷെ�- സർ�കലാശാല കായിക
മ�ര��െട നട�ി�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ

27 3-4
സർ�കലാശാല ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് േ�ാ�ാം-
ഗേവഷണ �ബ��ൾ �സി�ീകരി��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്

28 3-5 സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാം -അപാകതകൾ

29 3-6
പരീ�ാ ഡ��ി�് നിയമിതരാ�� സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�് �മവി��മായി വിവിധ ബ�കൾ
അ�വദി��ത്

30 3-7
സർ�കലാശാല യാ�ാബ� വ�വ�കൾ- സർ�ീസ്
ച��ൾ� വി��മായി ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�്
ബ�കൾ അ�വദി��

31 3-8
ഇേ�ണൽ & എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാർ�്
യാ�ാബ� െത�ായി അ�വദി�ത്- അപാകതകൾ
പരിഹരി�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്

32 3-9
പരീ�ാ നട�ി�ിന് േകാേള�കൾ�് അ�വദി�
�ൻ��കൾ �മീകരി��തിൽ കാലതാമസം

33 3-10
പരീ�ാ നട�ി�ി� േവ�ി േകാേള�കൾ�്
നൽ�� �ൻ��കൾ- ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�

34 3-11
സർ�കലാശാല പരീ�ാ നട�ി�്- അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത�് ഇടയാ�� സാഹചര��ൾ
ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്

35 3-12

സർ�കലാശാല പരീ�കളിൽ നി�ം ഡിബാർ
െച�െ�� വിദ�ാർ�ി നി�ിത കാലയളവി��ിൽ
വീ�ം പരീ�െയ��ക�ം സർ�കലാശാല
ഫല�ഖ�ാപനം നട�ക�ം െച�

36 3-13
�ഖ�ാപി� ഫലം റ�ാ�ി േമാഡേറഷനിൽ വർ�നവ്
നൽകി പരീ�ാഫലം �ന:�ഖ�ാപി�

37 3-14
അധികാര�ാന�ളിൽ തീ�മാന�െള���തി��
കാലതാമസം- �മേ��കൾ �പാർശ െച� പരീ�ാ
െസ�റിൽ വീ�ം പരീ� നട�ിയത്

38 3-15
പരീ�ാ േകാ�ിയടി- പരീ�ാമാന�ലിൽ വ�വ�
െച�� �കാര�ളള �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�

39 3-16 എ�ാം ഫിനാൻസ് വൗ��കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�

40 3-17
െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി��ത്
�മ�കാരമ�

41 3-18
സർ�ാർ നി�യി� നിര�ിേന�ാൾ അധിക
നിര�ിൽ ദിവസേവതനം അ�വദി�ത്
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42 3-19
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട പരിേശാധന- അർഹമായ
�കേയ�ാൾ അധികം നൽകി

43 3-20
േക�ീ�ത �ല�നിർ�യം-സർ�കലാശാല
ജീവന�ാർ�് േരഖകൾ ഹാജരാ�ാെത േലാഡ്ജിംഗ്
അലവൻസ് അ�വദി��

44 3-21
ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ ൈകവശം ��ി�� ഹാജർ
��ക�ൾ-േരഖെ����കൾ �ത�മ�

45 3-22
േക�ീ�ത �ല�നിർ�യം- ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ�്
അ�വദി� �ൻ�ർ �കകൾ അഡ്ജ�് െച�ി�ി�

46 3-23
ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�-െചല��ക
തട�െ����

47 3-24
മരാമ�് ���ിക�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��
അപാകതകൾ

48 3-25
സൗേരാർ� നിലയം �ാപി�ൽ - െഡേ�ാസി�്
�വർ�ിയിെല അപാകതകൾ

49 3-26
�ൾ ഓഫ് ഫാമിലി െഹൽ�് �ഡീസ്,
േകാഴിേ�ാട്- െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�ി�

50 3-27
മരാമ�് ���ിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ
ഹാജരാ�ിയി�ി�-െചല� �ക തട�െ����

51 4-1
വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ്
വിശദാംശം

52 4-2 സാ��ിക നില
53 4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക

54 4-4
31.03.2020 െല �ഷറി/ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ

55 4-5 �ിര നിേ�പ�ൾ
56 4-6 ഓഡി�് റി�വറി
57 4-7 ഓഡി�് ചാർ�്
58 4-8 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
59 4-9 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ
60 അ�ബ�ം-1�ിര നിേ�പ��െട വിവരം (ഖ�ിക 4-5 �കാരം)

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വായ വിവര�ൾ
സർവകലാശാല�െട സംഘടനാ�പം, വിവിധ തര�ി�ളള അ�ബ� �ാപന��െട വിവരം, മ�് �സ�മായ വിവര�ൾ
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1.1.1. ആ�ഖം

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

    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല പരീ�ാ മാന�ൽ 21.06.2018 �തൽ �ാബല��ിൽ വ�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ഗേവഷണ��ം  ബ�െ��  േമഖലയിെല  മ�്  അ�ാഡമിക്  �വർ�ന��ം  േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�്  ഭാരതീയ  ചികി�ാസ�ദായ�ിെ��ം
അതിെ� എ�ാ ശാഖക�െട�ം േഹാമിേയാ�തി�െട�ം വികസന�ിനായി ��തൽ ഊ�ൽ ന�ക.

1.1.4. സർ�കലാശാല�െട സംഘടനാ�പം
സർ�കലാശാലാ നിയമം 4-ാം വ���സരി�് സർ�കലാശാല�െട ഘടന താെഴപറ�ം �കാരമാണ്.
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(എ) സർ�കലാശാല�െട �ാപന�ൾ

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

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

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

(സി) അംഗീ�ത �ാപന�ൾ

സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ 2019-20 വർഷ�ിൽ അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കൾ മാ�മാ�ളളത്. അവ�െട എ�ം �വെട േചർ��.

സർ�കലാശാല�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട എ�ം

അഫിലിേയ�ഡ്
�ാപന�ൾ

ഗവൺെമ�്
(എ�ം)

എയ്ഡഡ്
(എ�ം)

സ�ാ�യ
�ാപന�ൾ

(എ�ം)

ആെക
(എ�ം)

െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

11 0 20 31

ആ�ർേ�ദ
േകാേള�കൾ

3 2 12 17

േഹാമിേയാ
െമഡി�ൽ

േകാേള�കൾ
3 3 0 6

െഡ�ൽ
േകാേള�കൾ

6 0 19 25

സി�
േകാേള�കൾ

0 0 1 1

�നാനി
േകാേള�കൾ

0 0 1 1

ന�ിംഗ്
േകാേള�കൾ

7 0 116 123

പാരാെമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ

6 0 46 52

ഫാർമസി
േകാേള�കൾ

5 0 49 54

ആെക 41 5 264 310

1.1.5  സർ�കലാശാലയിെല അധികാര �ാന��ം മ� വിവര��ം
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നം
അധികാര

�ാന�ിെ�
േപര്

ആെക
അംഗ��െട
എ�ം

ക�ാറം
(�റ�ത് )

നിർബ�മായി
േചേര�
വാർഷിക
േയാഗ��െട
എ�ം

േചർ�
േയാഗ��െട
തീയതി

പെ���
അംഗ��െട
എ�ം

1 െസന�് 96 24

സർ�കലാശാല
നിയമം
2010

അ�സരി�്
ഒ�

വർഷ�ിൽ
�റ�ത് 2
െസന�്

േയാഗ�െള�ി�ം
േചർ�ിരി
�ണെമ�ം
അതിെലാ�്
വാർഷിക
േയാഗ

മാവണെമ���്

10.10.2019
55

21.03.2020ന്
േചരാനി��
േയാഗം
സർ�ാർ
നിർേ�ശ
�കാരം
മാ�ി െവ�

2
ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

17 9

4

(3മാസ�ിൽ
ഒരി�ൽ)

11.04.2019 13

11.04.2019 10

24.05.2019 10

15.07.2019 13

26.08.2019 12

04.10.2019 12

23.12.2019 10

3
അ�ാദമിക്
കൗൺസിൽ

75

1/5th of total
members or 10
whichever is

less

വർഷ�ിൽ
���ിയത്

3 തവണ

21.05.2019 40

12.07.2019 48

17.10.2019 49

05.03.2020 57

4
പരീ�ാ
േബാർഡ്

14 7 2

08.04.2019 12

13.06.2019 10

25.09.2019 7

25.10.2019 11

10.01.2020 11

5.1
പഠന േബാർഡ്

െഡ�ൽ (�.ജി.)
11

ആെക
അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ,
�ടാെത
െെവസ്

ചാൻസല�െട

20.05.2019 11
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നിർേ�ശാ� സരണം
അത�ാവശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
��തൽ
േയാഗ�ൾ
വിളി�

േചർ�ാ ��താണ്.

17.02.2020 8

5.2
പഠന േബാർഡ്
െഡ�ൽ
(പി.ജി.)

11
ആെക

അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത

െെവസ്
ചാൻസല�െട

നിർേ�ശാ�സരണം
അത�ാവശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
��തൽ

േയാഗ�ൾ വിളി�
േചർ�ാ ��താണ്.

20.05.2019 9

17.02.2020 10

5.3

പഠന േബാർഡ്

ഫാ�ൽ�ി
െഡ�ൽ

6
ആെക

അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത
ൈവസ്ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ�സരണം
അത�ാവശ�ം വ��
അവസര�ിൽ

��തൽ േയാഗ�ൾ
വിളി� േചർ�ാ
��താണ്.

20.05.2019 5

17.02.2020 4

5.4

പഠന േബാർഡ്

ആ�ർേ�ദ �ീ
�ിനി�ൽ
(പി.ജി.)

11
ആെക

അംഗ��െട
പ�തി

വർഷ�ിൽ
ഒരി�ൽ, �ടാെത

െെവസ്
ചാൻസല�െട
നിർേ�ശാ
�സരണം

അത�ാവശ�ം വ��
അവസര�ിൽ
��തൽ
േയാഗ�ൾ
വിളി�

േചർ�ാ ��താണ്.

25.06.2019 7

11.10.2019 7

24.02.2020 5

5.5

പഠന േബാർഡ്

ആ�ർേ�ദ
�ിനി�ൽ

(�.ജി.)

11 “     ” “ ” 25.06.2019 8

5.6

പഠന േബാർഡ്

ആ�ർേ�ദ
െമഡി�ൽ

(പി.ജി.)

11 “     ” “     ”

25.06.2019 8

11.10.2019 8

5.7

പഠന േബാർഡ്

ആ�ർേ�ദ
സർജി�ൽ

(പി.ജി.)

11 “     ” “     ”

25.06.2019 7

24.02.2020 7

5.8

പഠന േബാർഡ്

ആ�ർേ�ദ �ീ
�ിനി�ൽ

(�.ജി.)

11 “    ” “    ” 25.06.2019 8

5.9

പഠന േബാർഡ്

േഹാമിേയാ�തി
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”
28.11.2019 7

20.01.2020 7

18.09.2018 6

05.02.2019 8

5.10
പഠന േബാർഡ്
േഹാമിേയാ�തി

(�.ജി)
11 “ ” “ ” 28.11.2019 5

5.11
പഠന േബാർഡ ്

സി�
8 “ ” “ ” 22.01.2020 7

5.12
പഠന േബാർഡ്

�നാനി
8 “ ” “ ” 23.01.2020 5

5.13 പഠന േബാർഡ് 11 “     ” “     ” 25.06.2019 7
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(െമഡി�ൽ)
�ിനി�ൽ
�.ജി.

13.11.2019
5

(Combined)

10.12.2019 7

27.02.2020
4

(Combined)

5.14

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ) �ീ
�ിനി�ൽ
�.ജി.

11 “ ” “ ”

25.06.2019
10

(Combined)

24.09.2019 7

13.11.2019 7

10.12.2019 7

27.02.2020
8

(Combined)

5.15

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ)
പി.ജി.

11 “    ” “     ” Nil Nil

5.16

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ)
സർജി�ൽ
പി.ജി.

11 “    ” “    ” NIL NIL

5.17

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ)
സർജി�ൽ �ീ
�ിനി�ൽ
പി.ജി.

11 “    ” “    ” NIL NIL

5.18

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ)
��ർ

െ�ഷ�ാലി�ി
സർജി�ൽ
പി.ജി.

11 “     ” “         ” 09.01.2020 6

5.19

പഠന േബാർഡ്

(െമഡി�ൽ)
��ർ

െ�ഷ�ാലി�ി
പി.ജി.

11 “     ” “         ” Nil

5.20
പഠന േബാർഡ്

ന�ിംഗ് (�.ജി.)
11 6 1 26.07.2019 8

5.21
പഠന േബാർഡ്

ന�ിംഗ് (പി.ജി.)
11 6 1

26.07.2019 8

12.02.2020 12

5.22

പഠന േബാർഡ്

ഫാർമസി
(�.ജി.)

11 “    ” “     ”

15.05.2019 7

14.10.2019 9

12.02.2020 6

5.23

പഠന േബാർഡ്

ഫാർമസി
(പി.ജി.)

11 “ ” “ ”

15.05.2019 8

11.07.2019 9

14.10.2019 8

12.02.2020 6

5.24

പഠന േബാർഡ്

പാരാ
െമഡി�ൽ

(MLT)

11 “     ” “     ” NIL NIL

5.25

പഠന േബാർഡ്

പാരാെമഡി�ൽ
(Physiotherapy)

11 “     ” “     ” NIL NIL

5.26

പഠന േബാർഡ്

പാരാെമഡി�ൽ
(Rehabilitation)

11 “     ” “     ” 03.01.2020 8

5.27

പഠന േബാർഡ്

പാരാെമഡി�ൽ
(Clinical Allied)

11 “     ” “     ”

25.02.2019

(Combined)
15

03.12.2019 8
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5.28

പഠന േബാർഡ്

പാരാെമഡി�ൽ
(MRT)

11 “    ” “     ”
14.02.2019 7

05.02.2020 6

6.1

ഫാ�ൽ�ി

(ആ�ർേ�ദ,
സി�)

14      “     ” “     ”

03.07.2019 9

01.10.2019 11

24.02.2019 10

6.2
ഫാ�ൽ�ി

േഹാമിേയാ�തി
6 “    ” “    ”

28.11.2019         4

20.02.2020 4

6.3
ഫാ�ൽ�ി

െമഡി�ൽ
16 “    ” “    ”

06.07.2019 10

15.11.2019 12

12.12.2019 10

6.4
ഫാ�ൽ�ി

ന�ിംഗ്
6 “    ” “    ” 10.02.2020 6

6.5
ഫാ�ൽ�ി

(ഫാർമസി)
6 “    ” “    ”

15.05.2019 5

11.07.2019 6

14.10.2019 4

12.02.2020 5

6.6

ഫാ�ൽ�ി
പാരാെമ
ഡി�ൽ &
അെെലഡ്
െഹൽ�്
സയൻസ്

12 “     ” “    ” 13.02.2020 10

7
ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി

7 4 4

09.04.2019 6

21.05.2019 7

11.07.2019 6

19.08.2019 5

30.09.2019 5

18.12.2019 4

12.03.2020 6

8
�ാനിംഗ്
ക�ി�ി

15 1/3 3

30.07.2019 9

09.12.2019 11

േകാവിഡ് 19
�ലം ��ാമെ�
േയാഗം മാ�ി െവ�.

9
റിസർ�്

കൗൺസിൽ
8

�ാ���ിൽ
�തിപാദി�ി�ി�

�ാ���ിൽ
�തിപാദി�ി�ി�

19.09.2019 7

10

�ണിേവ�ി�ി
ക�ാളി�ി
അ�റൻസ്
കൗൺസിൽ

11

�ണിേവ�ി�ി
ആ�ിേലാ
�ാ���ിേലാ

�തിപാദി�ി�ി�

�ണിേവ�ി�ി
ആ�ിേലാ
�ാ���ിേലാ

�തിപാദി�ി�ി�

2019-20
കാലഘ��ിൽ
നട�ി�ി�

11
എ�ി�്
ക�ി�ി

15 50%

�ണിേവ�ി�ി
ആ�ിേലാ
�ാ���ിേലാ

�തിപാദി�ി�ി�

04.04.2019 10

16.07.2019 8

07.09.2019 8

25.10.2019 7

12
�ഡ�്സ്
കൗൺസിൽ

21 1/4 2
04.04.2019 18

31.12.2019 7

1-2   ബജ�്
Budget- Preparation – Others

1.2.1  )  ബജ�്  ത�ാറാ�ൽ,  പാ�ാ�ൽ,  നിർ�ഹണം  എ�ിവ  സംബ�ി�്  സർ�കലാശാല  നിയമ�ിെല  വ�വ�കൾ
താെഴ�റ��വയാണ്

വ��്
32 (2)

(i)

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

വ��്
66(1)

അ�� സാ��ിക വർഷേ��� സർ�കലാ
ശാല�െട  വാർഷിക  ബജ�്  എ�ിേമ�കൾ,
ധനവിവരപ�ികേയാെടാ�ം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ
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ൈവസ്  ചാൻസല�െട  നിർേ�ശ�കാരം  �ാ���കളാൽ
നിർ�യി�െ�ടാ��  തീയതി�്  ��്
ത�ാറാേ���ം  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�
അംഗീകാര�ിന്  സമർ�ിേ���മാണ്.ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിലിെ�  അംഗീകാരം  ലഭി�േശഷം  ആയത്
െസന�ിൽ ചർ��് ഹാജരാേ��താണ്.

വ��്
23(iv)

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

വ��്
23(xix)

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

�ാ���്
വ��്
248

ഫിനാൻസ് ക�ി�ി ത�ാറാ�ിയ വ�മാന�ിെ��ം
െചലവിെ��ം അ�� സാ��ിക വർഷേ���
ബജ�് എ�ിേമ�് പരിേശാധിേ���ം േഭദഗതികൾ
എെ��ി�ം ഉെ��ിൽ അെ��ിൽ അ�േയാജ�െമ�
േതാ�� മാ��േളാ��ടി എ�ാ വർഷ�ം ജ�വരി
ഒ�ാം തി�തി�് �ൻപ് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗീകരിേ��താണ്.

     2019-20 വർഷെ� ബജ�്/���ിയ ബജ�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഫിനാൻസ് ക�ി�ി
അംഗീകരി�

തി�തി

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ
അംഗീകരി� തി�തി

ബജ�്
എ�ിേമ�്

40-ാമത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി മീ�ിംഗ്-

27.12.2018

അജ� 40.3

50-ാമത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

31.12.2018

അജ� നം. 50.08

���ിയ ബജ�്
എ�ിേമ�്

47-ാമത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി മീ�ിംഗ്-

18.12.2019

അജ� 47.2

58-ാമത് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ
23.12.2019

അജ� നം. 58.46

ബജ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് കണ�കൾ താെഴ േചർ��

വരവ് (�പ) െചലവ് (�പ)

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

ബജ�്
എ�ിേമ�്

പരി�രി�
എ�ിേമ�്

േനാൺ
�ാൻ

89,03,88,510 77,01,80,891 76,21,59,450 64,84,87,000

�ാൻ 24,50,00,000 20,00,00,000 56,36,00,000 49,76,00,000

ആെക 1,13,53,88,510 97,01,80,891 132,57,59,450 114,60,87,000

1.2.2) അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം ബഡ്ജ�് അംഗീകരിേ�� വിധം - �ാ���് ത�ാറാ�ിയി�ി�

     2010  െല  സർ�കലാശാല  നിയമം,  വ��്  40(2)  (xxi)  �കാരം  അ�ൗ�ിംഗ്  സ�ദായ�ം  ബഡ്ജ�്  ത�ാറാ�ി  അംഗീകരിേ��  വിധ�ം
�ാ���ിനാൽ വ�വ� െച�െ�േട�താണ്. എ�ാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ നാളി�വെര �ാ���് ത�ാറാ�ിയി�ി�.
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1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക
Accounts verification- Preliminary verification – Compliance – Submission Date

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക

ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി

അംഗീകരി� തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക

സർ�കലാശാല
അംഗീകരി� തീയതി

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്

ലഭി� തീയതി

22/07/2020 25/07/2020 30.07.2020

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

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �.ജി.സി ധനസഹായം

4. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

5. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

Grant utilisation- State non plan grant – Allocation
1.4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2019-20 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ ലഭി� �ക�െട വിശദ വിവര�ൾ.

�മ
നം.

സർ�ാർ ഉ�രവ്
നം./തീയതി

�ക

�ഷറി
അ�ൗ�ിൽ

വരവ് െവ�
തീയതി

�േത�ക
ഉേ�ശം

�ഷറി/ബാ�്

1
ജി.ഒ(ആർ.ടി) നം.
3064/2019/ആ.�.വ.
തി�തി.20.12.2019                

1,10,00,000 29.02.2020

േനാൺ
�ാൻ-
േനാൺ
സാലറി

സബ് �ഷറി,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
�ള���കാവ്

Grant utilisation – state plan grant – Allocation
1.4.2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

2019-20 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ സർവകലാശാല�് ലഭി� �ക�െട വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

മാസം

സർ�ാർ
ഉ�രവ്

നം./

തീയതി

�ക

�ഷറി
അ�ൗ

�ിൽ
വരവ്
െവ�

തീയതി

�ഷറി
പ�തി/
�േത�ക

ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/വിനിേയാഗ

കാലയളവ്
റിമാർ�്

െമയ്

ജി.ഒ
(ആർ.ടി)  നം.
1142/
2019/ആ.�.വ
തി�തി.
17/05/19

4,98,00,000 23/07/19

സബ്
�ഷറി,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
�ള���
കാവ്

െെട�്-II &
െെട�് III

ക�ാർേ��്
നിർ�ാണം

Sewage
Treatment

Plant
in

Administration
Block &

Evaluation

2019-20

4.23 േകാടി
െെട�്-II &
െെട�് III
ക�ാർേ��്
നിർ�ാണം

75 ല�ം
Sewage
Treatment
Plant in
Adminis
tration
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Centre
Block &
Evaluation
Centre

�ൺ 

ജി.ഒ
(ആർ.ടി)  നം.
1402/
2019/ആ.�.വ
തി�തി.
12/06/19

4,50,00,000 30/07/19

�ൾ ഓഫ്
െഹൽ�്
േപാളിസി &
�ാനിംഗ്
െക�ിട
നിർ�ാണം-
ഒ�ാം ഘ�ം

2019-20 ……...

1.4.3 � .ജി.സി ധനസഹായം

തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�

1.4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

                         ലഭി�ി�ി�

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

                         ലഭി�ി�ി�

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ
Grant utilisation- State Non plan Grant- Utilisation

തൻവർഷം ന�ിയ വിനിേയാഗ സാ��പ���െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി�െട

ഉ�രവ്
നം./തീയതി

ലഭി�
ധനസഹായം

വിനിേയാ
ഗി� �ക

ഉേ�ശ�ം

വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം

ന�ിയ
തീയതി

പ�തി/
�േത�ക

ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

1

ജി.ഒ (ആർ.ടി)
നം. 3064/

2019/ആ.�.വ

തി. 20.12.2019

1,10,00,000 1,10,00,000
േനാൺ

�ാൻ
സാലറി

13.3.2020
േനാൺ

�ാൻ
സാലറി

2019-20

1-6   തനത് വ�മാനം
Internal revenue – Internal Income from Fees – Comparison
�ൻ  വർഷേ��ാൾ  സർ�കലാശാല�്  ഈ  സാ��ിക  വർഷം  തനത്  വ�മാന�ിൽ  താെഴ  പറ�ം  �കാരം  20  ശതമാനേ�ാളം
വർ�ന��ായി��്.

തനത്
വരവിനം

�ൻവർഷം തൻവർഷം

�ൻവർഷെ�
അേപ�ി�്
തൻവർഷ

വരവ് വ�ത�ാസം
(+/-%)

അ�ാദമിക്
ഫീസ്

18,71,30,769 24,03,23,158
5,31,92,389
(28.43%)

പരീ�ാ
ഫീസ്

26,68,61,724 28,62,88,703
1,94,26,979

(7.28%)
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തനത്
വരവിനം

�ൻവർഷം തൻവർഷം

�ൻവർഷെ�
അേപ�ി�്
തൻവർഷ

വരവ് വ�ത�ാസം
(+/-%)

അഫിലിേയ
ഷൻ ഫീസ്

6,44,00,600 11,29,80,645
4,85,80,045

(75.43%)

പലിശ 13,73,32,660 13,79,10,162
5,77,502
(0.42%)

മ� വര�കൾ 21,12,571 1,17,90,048
96,77,477
(458.09%)

ആെക 65,78,38,324 78,92,92,716
13,14,54,392

(19.99%)

1-7   എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം
Chairs/Endowments – Endowments – Regular Activities

�മ
നം.

എൻേഡാവ്െമ�ിെ�
േപര് / ഉേ�ശ�ം

ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�്
നം./തീയതി

�ക

1

േഡാ.ജയറാം
പണി�ർ

എൻേഡാവ്െമ�്

38375736791/
31.03.2019

3,00,000/-

1-8   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം
General Administration – Office management – Audit & Inspection

�മ
നം.

ഓഡി�്
നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�
തീയതി

1

അ�ൗ��്
ജനറൽ
(ജി & എസ്
എസ്എ)

01.12.2018
�തൽ

31.08.2020
വെര

16.11.2020

1-9   െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�
Pensionary Charges – Permanent -Others
േകരള  ആേരാഗ�ശാ�  സർ�കലാശാലാ  ആ�്  2010,  െസ�ൻ  86  �കാരം,  സർ�കലാശാല,  അതിെ�  ഉേദ�ാഗ��േട�ം
അ��ാപക�േട�ം അതിെ� നിയ�ണ�ി�ം േസവന�ി�ം ഉ� മ�് ജീവന�ാ�േട�ം �ണ�ി�േവ�ി, സർ�ാരിെ� �ൻ��ി��
അംഗീകാരേ�ാ��ടി  ഇൻ�റൻസ്,  െപൻഷൻ,  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്  എ�ീ  കാര��ൾ�  േവ�ി�ം  അതിന്  ��െമ�  േതാ��  മ�്
�ണ�ൾ�  േവ�ി�ം  ഓർഡിനൻ�കൾ  �ലം  നിർ�യി�െ�ടാ��  അ�െന��  രീതിയിൽ  അ�േയാജ�മായ  വ�വ�കൾ
ഉ�ാേ��താണ് എ�് നി�ർഷി���്.

    െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി��തിന് സർ�ാർ അ�മതി�ായി ആേരാഗ� ��ംബേ�മ (ബി) വ��ിേല�് 06/04/2019, 05/07/2019,
05/10/2019  എ�ീ  തീയതികളിെല  1884/2019/അ�ൗ�്സ്  എ2/േക.ആ.സ  ന�ർ ക�കൾ  അയ�ി�െ��ി�ം  സർ�ാർ  അ�മതി
ലഭ�മായി�ി�.  ഈ  സാഹചര��ിൽ  സർ�ാർ  അ�മതി  ലഭ�മാ�ി  െപൻഷൻ  ഫ�്  �പീകരി��തിനാവശ�മായ  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-10   അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�
Accounts verifivation – Preliminary verification – Accounting Principles& policies – Accounts rules not prepared
സ�യംഭരണ �ാപനമായ േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല  നാളി�വെര അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�. സർ�കലാശാല
ഓേരാ  വർഷ�ം  അ�ൗ�ിംഗ്  േപാളിസി  ത�ാറാ�ി  വാർഷിക  കണ�്  ത�ാറാ�കയാണ്  െച��ത്.  2010-11  �തൽ�്  അ�വൽ
സ�ദായ�ിലാണ് വാർഷിക കണ�് ത�ാറാ�ിയി��ത്. സർ�കലാശാലയിൽ അ�ൗ�ിംഗ് േസാ�് െവയർ - സ��്  2013-14 �തൽ
നിലവിൽ വ�ി��്.  നിലവിെല രീതിയിൽ ൈദനംദിന സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട േരഖെ���ൽ അ�ർ�മാണ്.  സർ�കലാശാല�െട
അടി�ാന  രജി��കൾ,  സാ��ിക  ഇടപാ�ക�െട  േരഖെ����കൾ,  വാർഷിക  കണ�്  ത�ാറാ�ൽ  എ�ിവ  ഉൾെ�ാ��
വിശദമായ അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പെ��േ��ത് അത�ാവശ�മാണ്.

1-11   പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെല േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ ഇന�ൾ- ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�വ�െട
വിവര�ൾ
Examination expenses – confidential – Compliance – Files has not been produced since confidential
േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് - 4/6/2020- 26-ാമത് മീ�ിംഗ്

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ– 25/7/2020- 60-ാമത് മീ�ിംഗ്

U.O.No.66/2020, Exam 11/08/2020

    ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�  25/7/2020  തീ�തിയിെല  60-ാമത്  േയാഗ�ിൽ  (U.O.No.66/2020,  Exam  11/8/2020)  പരീ�െയ
സംബ�ി�� രഹസ� സ�ഭാവ�� േരഖകെള സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി��്. ആയവ �വെട േചർ��.

a) The files & registers containing the details of Question Paper setters, Question Paper Scrutinizers, Examiners, Evaluators

b) The files, registers and minutes of Exam Committees, Pass board

c) The Tabulation Register

d) The remuneration registers in respect of Question Paper setters.

e) The details Processing of Answer books before the conduct of evaluation process

f) The details of despatch of Theory Answer books of PG Courses for Evaluation

g) Details of Thesis Evaluators

h) The details of the security features incorporated in the printed Answer Books, Certificate and Marklists.

i) The mark secured by a candidate both in theory and practical examinations his/her attendance, marks in internal exams and such other
details are confidential and these information cannot be disclosed to any one other than the candidate.

j) The files and registers relating to result processing, retotalling fresh valuation etc. and such other files and Registers as may be ordered
confidential from time to time. In case of any dispute, the particular item may be decided and settled on a case to case basis

k) CCTV recordings of conducts of Theory Examinations at affiliated colleges

l) M&LEC Minutes and related registers.

രഹസ�സ�ഭാവ��  േരഖകളായതിനാൽ  ��ത  േരഖകെള  അടി�ാനമാ�ി��  വിഷയ�െള  സംബ�ി�്  സർ�കലാശാല�െട
�വർ�ന�ൾ  പരിേശാധി��തിന്  ഓഡി�ിന്  നിർ�ാഹമി�.  ആയതിനാൽ  അ�രം  വിഷയ�ളിൽ  സർ�കലാശാല  സ�ീകരി��
നടപടികളിൽ ഓഡി�് വിഭാഗ�ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദിത����ായിരി��ത�.

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

2-1   ഓൺെെലൻ രസീതി സ�ദായം -രസീതികൾ പരിേശാധി�ാൻ സംവിധാനമി�
Accounts verification – Receipt & remittances – Receipt voucher (collection part)- online receipts – others
ഓൺെെലൻ രസീതി സംവിധാന�മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല �റെ��വി� വിവിധ ഉ�ര�കൾ താെഴ േചർ��.

    1. U.O.No.809/2019/Finance dtd.1.11.2019, 26.11.2019

    2. U.O.No.11/2020/Finance dtd. 03.01.2020
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    3. U.O.No.164/2020/Finance dtd. 29.2.2020

     സർ�കലാശാല�െട  തനത്  വ�മാന�ിൽ  �ധാനം  വിവിധ  േസവന�ൾ�ായി  ഈടാ��  ഫീ�കളാണ്.  SBI-  epay  �മാ��
ധാരണാപ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഈ ഫീ�കെള�ാം തെ� 2019 �ൺ �തൽ 2020 മാർ�് വെര�� കാലയളവിൽ ഘ�ം ഘ�മായി
ഓൺെെലൻ സംവിധാന�ിേല�് മാ�ിയി��്.  (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.2/13.11.2020�� സർ�കലാശാല�െട 08.01.2021െല 1861/2020
/ഡി.2/ഫിൻ.ജൻ/േക.ആ.സ. ന�ർ മ�പടി). നിലവിൽ ഈ കാര�ാലയ�ിൽ ലഭ�മായ ഫിനാൻസ് വിഭാഗം സ��ിൽ 'Online Transanction’
കാ��തി�ം പരിേശാധി��തി��� സംവിധാനമി�.

ഓൺെെലൻ സംവിധാന�ിേല�് മാ�ിയ ഫീ�ക�െട പ�ിക താെഴ നൽ��.

Sl
No.

Fee Purpose
Date of first

payment done

1 Annual Fee 02.03.2020

2 Continuation of Afiliation 17.03.2020

3 Continuation of Affiliation (Additional) 03.02.2021

4 Cancellation of Student Registration Fee 05.03.2020

5 Condonation Break of Study 10.03.2020

6 College Name Change 09.03.2021

7 Fee for Eligibility 29.11.2019

8 Fee for Photocopy of Answer Book 01.11.2019

9 Fee for Attendance Condonation 29.11.2019

10 Fee for dissertation 04.11.2019

11 Fee for mercy chance 04.11.2019

12 Exam Registration Fee 01.11.2019

13 Fee for Answerbook Retotalling 01.11.2019

14 Fee for Photocopy of Score Sheet 01.11.2019

15
Fee for Provisional Affiliation (new
application)

04.01.2021

16
Fee for Provisional Affiliation
(enhancement of seats)

17.09.2020

17 Fee for Migration 17.09.2020

18 Fee for Migration(Examination software) 05.03.2020

19 Affiliation Certificate 26.03.2021

20 Attempt Certificate 17.06.2020

21 Building Change 23.03.2020

22 Bonafide Certificate 12.08.2020

23
Compulsory rotatory residential
internship (CRRI)

06.03.2020

24 Expansion of initials 25.06.2020

25 Equivalency 21.05.2020

26 Unclassified Purposes (Miscellaneous) 08.05.2020

27
Unclassified Purposes (College-
Miscellaneous)

09.03.2021

28 Medium of instruction 28.04.2020

29 Re-inspection fee 05.03.2020

30 Student College Transfer 24.09.2020

31 Syllabus attestation 30.10.2020

32 Transcript attestation-UG 07.03.2020

33 Transcript attestation- PG 25.05.2020
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34 Transcript of Marks 24.06.2020

35 Translation certificate 10.06.2021

36 M Phil Epidemiology- Caution Deposit 11.05.2020

37 M Phil Epidemiology- Course Fee 11.05.2020

38 M Phil Epidemiology- Student Registration 11.05.2020

39
M Phil Epidemiology- Entrance Application
Fee

21.09.2019

40
M Phil Translation Ayurveda Entrance
Application Fee

28.07.2021

41
Application fee for Provisional Affiliation
(New College)

15.08.2020

42
Application fee for Provisional Affiliation
(New course/enhancement of seats)

22.06.2020

43
Application fee for Provisional Affiliation
(New course/enhancement of seats)

05.01.2021

44 Ph.D- Application Fee for registration 28.08.2020

45 Registration Fee for Ph.D Guideship 10.08.2020

46 Ph.D Entrance Fee 01.07.2021

47 Ph.D-Research Fee (Part Time)- 1st Year 06.10.2020

48 Ph.D Registration Fee 05.08.2020

49 Ph.D-Retention Fee 05.08.2020

50 Refundable Deposit (new application) 05.01.2021

51
Refundable Deposit  for  enhancement  of
seats (payable at the)

17.09.2020

52 Student Registration Fees 02.03.2020

53 Title & Synopsis Proposal Submission 03.03.2020

54 For certificate verification 12.06.2019

55 Examination Registration Fee 01.11.2019

Duplicate ID Card, Duplicate Certificate Fee, Parent Hospital Change, Ph.D-Research Fee (Full Time)- 1st Year, Ph.D-Research Fee (Full Time)- 2nd Year,

Ph.D-Research Fee (Full Time)- 3rd Year, Ph.D-Research Fee (Full Time)- 4th Year, Ph.D-Research Fee (Part Time)- 2nd Year, Ph.D-Research Fee (Part

Time)- 3rd Year, Ph.D-Research Fee (Part Time)- 4th Year, Ph.D- Late fee for submission of Thesis , Transcript online payment എ�ിവ�ം ഓൺെെലൻ
സ�ദായ�ിേല�് മാ�ിയി��്.

ഓൺെെലൻ രസീതി സംവിധാന�ിെല വിവിധ ഘ��ൾ

* �ാപന�ൾ/വ��ികൾ ഓൺെെലനായി അടവാ�� ഫീസിെ� ഓേരാ ദിവസെ��ം എ�ാ ഇടപാ� വിവര��ം (Success/Failure)
SBI-epay website �െട ഫിനാൻസ് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�ന് ലഭ�മാ��.

* ഇതിൽ 'success’ ആ�� ഇടപാ�കൾ മാ�ം സ�യേമവ തെ� ഫിനാൻസ് വിഭാഗം സ��ിൽ (സർ�കലാശാല േസാ�്െവയർ) ലഭ�മാ��.
(മാ�വൽ േരഖെ����കൾ ഒ� ഘ��ി�ം സാധ�മാ��ി�)

* പരീ� സംബ�മായ ഫീ�കൾ KUHS Examination Fee (A/C No.31768842875)�ം അ�ാദമിക് സംബ�മായ ഫീ�കൾ KUHS General
Fund (A/C No.31547327832)�ം �ഡ�് രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� ഫീ�കൾ KUHS Student Registration Fee (A/C.No.31340212316) �ം
േനരി�് നിേ�പി��.

*  സ��ിൽ  ലഭ�മായ  (success ആയ)  ഇടപാ�കൾ  �ർ�മാ��  �റ�്  (cleared transaction) രസീതിയാ�ക�ം  അവ  ദിനം�തി  രസീതി
വൗ�റാ�ക�ം െച��.

* ഒ� ദിവസം േമൽപറ� 3 ബാ�് അ�ൗ�കളിലായി നിേ�പി�െ��� (cleared transactions) വിവിധയിനം ഫീ�കളിൽ ഓേരാ
ഇന�ിെ��ം ആെക �ക�് സ��ിൽ ഓേരാ വൗ�ർ ത�ാറാ��.

*  SBI-epay  �മായി  ഉ�ാ�ിയ  ധാരണാപ�  �കാര�ം  റിസർവ്  ബാ�ിെ�  ച��കാര�ം  അട�  തീയതി  �തൽ  പരമാവധി  ര�
ദിവസ�ി��ിൽ  �ക  "Beneficiary  Account”ൽ  ലഭ�മാകണം.  ഇ�കാരം  വിവിധയിന�ളി��  ഫീ�കൾ  ബ�െ��  സർ�കലാശാല
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ബാ�് അ�ൗ�ിൽ " Bulk Posting” ആയി നിേ�പി�െ���.

* സർ�കലാശാല�െട 3 ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ ഒ� ദിവസം "bulk posting” ആയി നിേ�പി�െ��� ആെക�ക�ം" Register of online
Receipt for the day” കളിൽ ആ ദിവസം "cleared” ആയി കാണി�ി�� വരവിെ� ആെക�ക�ം �ല�മായിരി�ം.

*  ഇടപാ�കൾ  "  success  ”  ആയതി�േശഷം  അ�ാദമിക്/എ�ാമിേനഷൻ  വിഭാഗ�ൾ  ഈ  �കക�െട  �ത�ത  പരിേശാധി�്
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��.
ഈ  കാര�ാലയ�ിൽ  ലഭ�മായ  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗം  സ��ിൽ  '  Online  Transanction’  കാ��തി�ം  പരിേശാധി��തി�ം  നിലവിൽ
സംവിധാനമി�ാ�തിനാൽ  ഓൺൈലനായി  ഈടാ�ിയ  ഫീ�ക�െട  �ത�ത  പരിേശാധി�ാനായി�ി�.  ആയതിനാൽ  ഇ�കാരം
ഓൺെെലനായി  ഈടാ�ിയ  �കക�െട  �ത�ത  പരിേശാധി��തിന്  ഓഡി�്  കാര�ാലയ�ിൽ  സംവിധാനം  ഒ���തിന്
നടപടിെയ�േ��താണ്.

2-2   ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ി�ി�/ഡിഡികൾ വരവ് െവ��തിൽ
കാലതാമസം
Accounts verification Receipts &remittances – Receipt voucher (collection part)- DD Deposited but not credited – Time delay
    ആർ.ബി.ഐ  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  ന�ർ.RBI/2011-12/251,DBOD.AML.BC.No47/14.01.001/2011-12/തീയതി  04.11.2011  �കാരം  01-04-2012
�തൽ െച�്/ഡി.ഡി എ�ിവ�െട കാലാവധി ഇൻ�െമ�് തീയതി �തൽ 3 മാസം വെരയാണ്. എ�ാൽ ഓഡി�് കാലയളവിൽ വിവിധ
ഡിഡികൾ  കാലാവധി��ിൽ  വര�  വ�ി�ി�ാ�താ�ം,  ചില  ഡിഡികൾ  ���ിയി�ി�  എ�ം  കാ��.  വിശദവിവര�ൾ  താെഴ
േചർ��.
1) ഡിഡികൾ സർ�കലാശാലാ അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ി�ി�

31.03.2020 െല ബാ�്/ക�ാഷ് ��് െപാ��െ����കൾ �കാരം വിവിധ േസവന�ൾ�ായി സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�ിയി��
താെഴ പറ�� ഡിഡികൾ പണമാ�ിയി�ി�ാെയ� കാ��.

�മ
നം.

കാഷ്
��ിൽ

വരവ് െവ�
തീയതി

ഡിഡി നം/
തീയതി

�ക
₹

ആവശ�ം

എ�ാമിേനഷൻ ഫീ അ�ൗ�്

1 20.04.2019 343385/26.3.19 3,735 എ�ാം ഫീസ്

2 18.05.2019 236945/5.4.19 5,985 എ�ാം ഫീസ്

3 22.05.2019 167636/25.4.19 590 എ�ാം ഫീസ്

4 29.07.2019 930489/5.7.19 525
ഫീ േഫാർ
േകാ�ി ഓഫ്
ഏൻസർ �ിപ്�്

5 24.08.2019 552996/15.6.19 1,050
ഫീ േഫാർ
ജ�വിൻന�്
െവരിഫിേ�ഷൻ

6 20.09.2019 124029/27.8.19 15,690 എ�ാം ഫീസ്

7 26.09.2019 624537/26.8.19 57,970 എ�ാം ഫീസ്

8 28.09.2019 113304/4.9.19 53,770 എ�ാം ഫീസ്
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9 28.09.2019 000277/16.8.19 25,605 എ�ാം ഫീസ്

10 28.09.2019 000278/16.8.19 19,995 എ�ാം ഫീസ്

11 28.09.2019 930585/16.8.19 8,690 എ�ാം ഫീസ്

12 28.09.2019 000281/16.8.19 3,350 എ�ാം ഫീസ്

13 28.09.2019 000276/16.8.19 3,350 എ�ാം ഫീസ്

14 27.10.2019 712110/23.9.19 590 എ�ാം ഫീസ്

15 29.10.2019 110524/9.10.19 1,050 എ�ാം ഫീസ്

�ഡ�് രജിേ�ഷൻ ഫീ അ�ൗ�്

16 10.04.2019 769067/5.2.19 1,000
ഫീ േഫാർ
ൈമേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��്

17 16.04.2019 542418/21.3.19 1,000
ഫീ േഫാർ
ൈമേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��്

18 17.04.2019 269515/22.3.19 1,000
കാൻസേലഷൻ ഓഫ്
രജിേ�ഷൻ

19 17.04.2019 624366/21.3.19 1,000
കാൻസേലഷൻ ഓഫ്
രജിേ�ഷൻ

20 09.05.2019 001816/6.5.19 1,000
ഫീ േഫാർ
ൈമേ�ഷൻ
സർ�ിഫി��്

21 23.09.2019 375743/29.8.19 1,000
കാൻസേലഷൻ ഓഫ്
രജിേ�ഷൻ &
ൈമേ�ഷൻ

22 24.10.2019 456293/24.9.19 200
�ഡ�്സ് ഐഡി
കാർഡ്

ജനറൽ ഫ�് അ�ൗ�്

23 19.07.2019 357765/18.7.19 500
ഫീ േഫാർ
എലിജിബിലി�ി
സർ�ിഫി��്

24 07.09.2019 110496/30.8.19 1,050 �ാൻ�ിപ്�് ഫീ
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25 16.12.2019 053176/5.12.19 500
ഫീ േഫാർ
ഇക�ിലൻസ്
സർ�ിഫി��്

2) പരീ�ാഫീസ് - ഡിഡികൾ വരവ് െവ��തിൽ കാലതാമസം

     സർ�കലാശാലയിൽ  െച�്/ഡിഡിയായി  ലഭി��  പരീ�ാ  ഫീസ്,  അ�ബ�  ചാർ�കൾ  എ�ിവ  ക�ാ�സിെല  എസ്ബിഐ
ശാഖയിെല അ�ൗ�് നം. 31768842875 �െടയാണ് മാറി വ��ത്.  2019-20 വർഷം താെഴ െകാ��ി�� ഡിഡി �ഖാ�ിരം ലഭ�മായ
പരീ�ാഫീ�കൾ 2021 മാർ�ിലാണ് ബാ�ിൽ വരവ് വ�ി��ത്.  നി�ിത കാലാവധി�േശഷം പണമാ�ിയ ഡിഡിക�െട വിവര�ൾ
താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

കാഷ്
��ിൽ
വരവ്
െവ�

തീയതി

ഡി.ഡി.നം/തീയതി
�ക
₹

ആവശ�ം
വരവ്
െവ�

തി�തി

1 26.09.2019 930612/29.8.19 3,025
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

2 26.09.2019 930607/27.8.19 43,350
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

3 27.09.2019 930622/31.8.19 64,580
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

4 27.09.2019 930623/2.9.19 1,415
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

5 27.09.2019 930618/30.8.19 6,330
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

6 27.09.2019 930603/26.8.19 1,455
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

7 27.09.2019 930617/30.8.19 1,180
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

8 28.09.2019 004788/3.9.19 75,785
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

9 28.09.2019 930591/16.8.19 70755
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

10 28.09.2019 930583/16.8.19 1,345
എ�ാം
ഫീസ്

22.03.2021

ഡിഡികൾ  പണമാ�ാൻ  കാലതാമസം  േനരി�തിന്  വിശദീകരണം  നേ��താണ്.  ഡിഡികൾ  �കാര��  �ക  ലഭ�മാ��തിന്
സർ�കലാശാല  ബാ�മായി  നിരവധി  ക�ിടപാ�കൾ  നട�ിയി��തായി  കാ��.  ഇ�  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി
4/19-20 തീയതി 06.01.2020 ന് വരവ് െവ�ാ� ഡിഡികൾ സംബ�ി�് വ��ത വ��ി നൽകാൻ ബാ�ിേനാട് ആവശ�െ��ി�െ��
മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്.

3) പരീ�ാ വിഭാഗം- ഡിഡി തപാൽ രജി�റിൽ ൈക��ിയതായി േരഖെ���ിയ ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�് െച�ി�ി�

പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിെല  ഡി.ഡി.േഫാർേവഡിംഗ്  രജി��ം  സർ�കലാശാല  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗം  സ��ം പരിേശാധി�തിൽ  താെഴ
നൽകിയി�� ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ (സ��ിൽ) വര� െവ�തായി കാ��ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

രജി�റിെ� േപര്

ഡിഡി
േഫാർേവഡിംഗ്
രജി�റിെല
�മ നം.

ഡിഡി നം./
തീയതി

�ാപനം �ക ₹

ഡിഡി
തപാലിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

a) എ�ാമിേനഷൻ
IV ആ�ർേവദ.
േഹാമിേയാ,സി�,
�നാനി ��്

നം 1

32129
533943/
23.9.19

മ�ം
ആ�ർേവദ

േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െമഡി�ൽ

േകാേളജ് (എ�ാം
രജിേ�ഷൻ)

4,345/- 01.10.2019
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b)
എ�ാമിേനഷൻ- III
അൈലഡ് ��്
ന�ർ,1 2019

30089 950099/7.9.19
െജയ്സി േതാമസ്
(�ാൻ�ിപ്�് ഫീ)

2,450/- 17.09.2019

c) എ�ാമിേനഷൻ
II ന�ിംഗ് Book

No.2

17514 094652/13.5.19
ലിഥിയ വർഗീസ്

(എ�ാം
രജിേ�ഷൻ.)

2,000/- 30.05.2019

20986 248683/25.6.19
സിെമ�് േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ് (റീ
േടാ�ലിംഗ് ഫീ)

210/- 02.07.2019

25909 546080/16.7.19
ഹാബ്സൺസ്

(െവരിഫിേ�ഷൻ
ഫീ)

10,333/- 06.08.2019

d) എ�ാം
II ന�ിംഗ്

��് നം.3

40980 029202/28.11.19

ഷാ�
എ�ർൈ�സസ്
(െവരിഫിേ�ഷൻ

ഫീ)

1200/- 17.12.2019

40981 311359/11.12.19

അ�യ ത��ൻ

(െവരിഫിേ�ഷൻ
ഫീ)

1100/- 17.12.2019

41176 328287/17.12.19

ഷാന
എ�ർൈ�സസ്

(െവരിഫിേ�ഷൻ
ഫീ)

1050/- 30.12.2019

33588 634621/9.10.19

ലിസി േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്

(എ�ാം
രജിേ�ഷൻ)

125600/- 14.10.2019

e)എ�ാമിേനഷൻ
III ഫാർമസി ��്
നം.1- 2019

13009 256137/5.4.19

ഫർസാന.പി.വി

(െവരിഫിേ�ഷൻ
ഓഫ് ഡി�ി
സർ�ിഫി��് )

1050/- 22.04.2019

18438 173461/31.5.19

േ�സ് േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി

(എ�ാം
രജിേ�ഷൻ)

186075/- 11.06.2019

22538 471829/6.7.19

േഡൽവ�
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി (എ�ാം
രജിേ�ഷൻ))

3055/- 15.07.2019

f) എ�ാമിേനഷൻ
II ന�ിംഗ്

��് നം. 1

11159
995909/

27.3.19

െനഹ്� േകാേളജ്
ഓഫ് ന�ിംഗ്

(എ�ാം
രജിേ�ഷൻ)

1455/- 02.04.2019

g) എ�ാം IV-
െഡ�ൽ

��്നം.1, 2019

27354 332975/ 20.7.19
അസീസീയ
േകാേളജ്

525 19.08.2019

25843 111022/ 31.7.19
മാർ ബേസലിയസ്
െഡ�ൽ േകാേളജ്

210 06.08.2019

32046 574316/7.9.19
ഷാ� എ�ർ
ൈ�സസ്

1,100 01.10.2019

h)എ�ാം I,
െമഡിസിൻ

��് നം.4

38878 559304/ 5.11.19
�ീ േഗാ�ലം
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

18,480
തിയതി
ലഭ�മ�

i)എ�ാം I
െമഡിസിൻ
��് നം.3

23945

559074/19.7.19

�ീ േഗാ�ലം
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

1,875

23.07.2019

559073/19.7.19 3,435

559076/19.7.19 4,995

559071/19.7.19 3,735

559075/19.7.19 3,435

666285/5.7.19 3,105
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559077/19.7.19 4,995

27120
036121/

17.8.19

െജറാമിയ
േജ�ബ്,

തി�വന��രം
1,050 19.08.2019

j)എ�ാം III
ഫാർമസി

എംഫാം, ഫാം
ഡി, ഫാം പി.ബി.

��്

38492

970876/30.10.19
െസ�് െജയിംസ്
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസി

590 30.10.2019

925811/

20.10.19
880 20.10.2019

     േമൽ പരാമർശി� അപാകത�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറികൾ�് (നം.15/22.4.2021, 38/5.8.2021) " പരിേശാധി�
വ��  "  എ�  മ�പടിയാണ്  സർ�കലാശാല  അറിയി�ി�ളളത്.  സർ�കലാശാലയിൽ  ൈക��ിയ  ഡിഡികൾ  യഥാസമയം  ബാ�ിൽ
അടവാ�ി �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ാ�തിന് ��ികരമായ വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

4) അ�ാദമിക് വിഭാഗം - ഡിഡി രജി�റിൽ ൈക��ിയതായി േരഖെ���ിയ ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�് െച�ി�ി�

    അ�ിനിേ�ഷൻ തപാൽ വിഭാഗം ഡിഡി േഫാർേവഡിംഗ് രജി��ം, സർ�കലാശാല സ��ം പരിേശാധി�തിൽ താെഴ നൽകിയി��
ഡിഡികൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ (സ��ിൽ) വര� െവ�തായി കാ��ി�.

വ��ികൾ/�ാപനം ഇനം
ഡിഡി

നം./തീയതി

�ക

₹

ഡിഡികൾ
തപാലിൽ
സ�ീകരി�
തീയതി

�ീേഗാ�ലം
െമഡി�ൽ േകാേളജ്
& റിസർ�്
ഫൗേ�ഷൻ

ഫീ

559773/22.6.20

559771/22.6.20

559772/22.6.20

60700/-

60700/-

60700/-

26.8.2020

    േമൽ  ഡിഡികൾ  തപാൽ  െസ�നിേല�്  തിരിെക  അയ�ി��തായി  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.3/2019-20,  തീയതി  22.12.2020)
ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  പറ�ി��്.  ഈ  ഡിഡികളിൻേമൽ  �ടർനടപടികൾ  സ�ീകരി�തിെ�  വിവര�ൾ  ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാേ��താണ്. അപാകതകൾ പരിേശാധി�് പരിഹരിേ���ം വിവിധ േസവന�ൾ�ായി സർ�കലാശാല�് ലഭി�� ഡിഡികൾ
യഥാസമയം വരവ് െവേ���മാണ്.

2-3   ബാ�് േ��്െമ�ിൽ േരഖെ���ിയ ഡിഡി ന��കൾ സ��് േസാ�് െവയറിൽ െത�ായി
േരഖെ���ിയിരി��
Accounts Verification Receipts & Remittances– Specific entries review – Receipt voucher (Collection part) – Others
1.  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  എ�ാമിേനഷൻ  ഫീ,  ജനറൽ  ഫ�്  അ�ൗ�്  എ�ിവ�െട  ബാ�്  േ��്െമ�കളിൽ  ഡിഡികൾ
�കാരം  വരവ്/െചലവായി  േരഖെ���ിയ  �കകൾ  ഫിനാൻസ്  സ��്  േസാ�്െവയറിൽ  ��ത  ഡിഡി  ന��കൾ  �കാരം  ഉൾെ��
കാ��ി�. ഇ�കാരം ഡിഡി ന��കൾ സ��ിൽ ഉൾെ�ടാ�തിന് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
ഫിനാൻസ്  സ��്  േസാ�്െവയറിൽ  ന��കൾ  െത�ായി  േരഖെ���ിയതായാണ്  സർ�കലാശാല  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയത്.  (ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.50/8.9.21, 52/9.9.21). വിശദാംശം �വെട േചർ��.
1. എ�ാമിേനഷൻ ഫീ അ�ൗ�് നം.31768842875 എസ്.ബി.െഎ .

ബാ�് േ��്െമ�ിെല
ഡി.ഡി .നം./തീയതി

�ക    

ഓഡി�് എൻക�യറി�ളള മ�പടി
�കാരം

സ��് േസാ�്
െവയറിൽ ഉൾെ���ിയതായി

പറ�� ഡിഡി ന�ർ

427841/4.4.2019 1,260 429741

718931/10.4.2019 12,465 718331

764153/10.4.2019 1,730 764123

803354/15.4.2019 7,130 803324

44955/29.4.2019 420 44925

237064/23.5.2019 5,985 236945

70456/1.8.2019 525 70426
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253964/8.8.2019 630 223964

786594/22.8.2019 3,150 786954

905967/26.8.2019 2,310 905968

905951/30.8.2019 420 905952

959187/1.10.2019 3,665 979187

948875/4.10.2019 6,000 949490

154038/8.10.2019 7,745 124038

167944/19.10.2019 48,190 167964

486385/19.10.2019 1,470 486285

553879/31.10.2019 1,050 552996

105754/26.11.2019 1,050 105753

5531/19.11.2019 865 5231

196201/02.11.2019 2,910 19201

354080/6.11.2019 1,050 324080

5529/6.11.2019 1,865 5229

560133/20.9.2019 22,440 260133

122565/24.09.2019 1,050 122562

560133/24.09.2019 22,440 260133

100489/24.09.2019 42,450 100490

482869/24.09.2019 4,035 182869

124030/25.09.2019 5,150 124038

950925/9.3.2020 2,100 950926

950936/23.3.2020 2,450 950937

    2. ജനറൽ ഫ�് അ�ൗ�് (A/C No.31547327832) എസ്.ബി. െഎ .

ബാ�്
േ��്െമ�ിെല
ഡിഡി
നം./തിയതി

േപ�െമ�്

ഓഡി�് എൻക�യറി��
മ�പടിയിൽ സ��് േസാ�്

െവയറിൽ
ഉൾെ���ിയതായി
പറ�� ഡിഡി ന�ർ

803344/11.4.19 471 803384

343417/23.5.19 1,050 343434

322053/30.5.19 1,050 322055

355878/29.6.19 9,533 355877

792559/5.7.19
Receipt -
1,050

792259

546818/22.7.2019
Receipt-

1,050
246818

5537/04.11.19 3,26,200 5237

ഡിഡി ന��കൾ സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ ഉൾെ����ത് അതീവ ലാഘവേ�ാെടയാെണ�ത് ഇതിൽ നി�ം വ��മാണ്. ബാ�്
േ��്െമ�ിൽ നി�ം വ�ത��മായി ഡിഡി ന��കൾ സ��ിൽ ഉൾെ����ത് ഒഴിവാേ��താണ്.
2.ബാ�് േ��്െമ�ിൽ വര� വ� �ക സ��് േസാ�് െവയറിൽ ഉൾെ��ി�ി�

     ഡിഡി  നം.648885  �കാരം  5250/-  �പ  എ�ാമിേനഷൻ  ഫീ  അ�ൗ�്  നം.31768842875  ൽ  5.11.19  ൽ  (എ�ാമിേനഷൻ  ഫീ
അ�ൗ�് )  െ�ഡി�്  െച�ി��്.  എ�ാൽ  ഈ  �ക  സ��്  േസാ�്  െവയറിൽ  ഉൾെ��ി�ി�.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.50/8.9.21 ന് "പരിേശാധി� വ�� " എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

3. റിേ�ൺ ആയ ഡിഡി നാളി�വെര റിവാലിേഡ�് െച�് തിരിെക ലഭി�ി�ി�
1) A/C No.31768842875 ൽ നി�ം 1/8/19 ൽ ഡിഡി നം.930489 �കാര�ളള 525/- �പ റിേ�ൺ ആയി��്. ആയതിേനാെടാ�ം 177/-�പ
െച�് റിേ�ൺ ചാർ�ിന�ിൽ ബാ�് ഈടാ�ിയി���്. എ�ാൽ ഈ �ക റിവാലിേഡ�് െച�് ലഭി�ി�ി� എ�് കാ��.

ഈ  �ക  െ�ഡി�്  െച��തി�ളള  നടപടികൾ  സ�ീകരി�  വ��തായാണ്  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.50/8.9.2021)  സർ�കലാശാല
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

    െച�് റിേ�ൺ ചാർജിന�ിൽ ബാ�് ഈടാ�ിയ �കകൾ A/C No.98353146825 ൽ നി�ം (അ�ൗ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മ�) A/C
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No.31768842875 േല�് െ�ഡി�് െച�തായി ബാ�് േ��്െമ�ിൽ േരഖെ���ിയി��്. ഡിഡി നാളി�വെര െ�ഡി�് െച�ി�ി� എ�ിൽ
െച�് റിേ�ൺ ചാർജ് മാ�ം എ�കാരമാണ് ലഭ�മായെത�് വിശദീകരിേ��താണ്.

4.  ജനറൽ  ഫ�്  അ�ൗ�ിൽ  (നം.31547327832)25.9.19 ൽ  1050/- �പ  റിേ�ൺ  ആയി��്.  പി�ീട്  ഈ  �ക  ��ത  അ�ൗ�ിൽ
തിരിെക  ലഭി�തായി  കാ��ി�.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.50/19-20  തീയതി  08.09.2021)  "
പരിേശാധി� വ��" എ�ാണ് സർ�കലാശാല മ�പടി നൽകിയി��ത്. �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�തിെ� വിവരം േരഖകൾ സഹിതം
ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്.

2-4   വാർഷികകണ�ിൽ ബാ�് അ�ൗ�് ഉൾെ���ിയി�ി�
Accounts verification (General) – General review- Non disclosure of bank account    
സർ�കലാശാല�െട  ജനറൽ  ഫ�്  അ�ൗ�ിൽ  (No.31547327832)  12/7/19ൽ  അ�ൗ�്  നം.67198379287 േ�ാസ്  െച�്  4126/-�പ
വരവായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാൽ േ�ാസ് െച�തായി േരഖെ���ിയ അ�ൗ�ിെ� വിശദാംശം 2019-20 സാ��ിക വർഷെ�
വാർഷിക  കണ�ിൽ  േരഖെ���ി  കാ��ി�.  ��ത  അ�ൗ�ിെ�  വിശദാംശ�ൾ  ബ�െ��  ബാ�്  േ��്െമ�ിേനാെടാ�ം
ഹാജരാ��തിന്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.52/9.9.21  �കാരം  ആവശ�െ��തിന്  "പരിേശാധി�  വ��"  എ�  മ�പടിയാണ്
സർ�കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്.  �ൻവർഷ�ളിെല  വാർഷിക  കണ�കളി�ം  ഈ  അ�ൗ�ിെന  സംബ�ി�്  യാെതാ�ം
�ചി�ി�ി�ി� എ�ിരിെ� ��ത അ�ൗ�് വാർഷികകണ�ിൽ ഉൾെ���ാ�തിന് മതിയായ വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

2-5   വാർഷിക കണ�് - അപാകതകൾ
Accounts verification – Specific entries review – Bank reconciliation statement
സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�ക�െട  പരിേശാധനയിൽ  കാണെ��  അപാകതകൾ/  വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മ�ാ�വ എ�ിവ�െട വിവരം �വെട േചർ��.
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.29/19-20 തീയതി 04.08.2021

1. 2019-20 വാർഷിക കണ�ിേനാെടാ�ം Demand Collection Balance പ�ികകൾ ലഭ�മാ�ിയി�ി�

േകരള�ിെല  എ�ാ  സർ�കലാശാലക�െട�ം  വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  AIMS  �െട  സമർ�ി��ത്  നിർബ�മാ�ിയ
സ.ഉ.(െെക)നം.79/2017/ധന.  തീയതി  14.2.2017  ൽ  1994െല  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം,  1996െല  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം
എ�ിവ  അ�ശാസി��  �കാര�ം  െക.എഫ്.സി.വാല�ം  1,  ആർ�ി�ിൾ  209,  210  എ�ിവയിെല  വ�വ�കൾ  �കാര�ം
സർ�കലാശാലക�െട കണ�കൾ ഓഡി�ിന് സമർ�ി��തിേനാെടാ�ം 2017-18 �തൽ വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക ഏകീ�ത േഫാർമാ�്
�കാരം AIMS �െട നിർബ�മാ�ം സമർ�ിേ��താെണ�് പറ��.

േകരള  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ച��ൾ,  1996െല  ച�ം  15(1)(C)  �കാരം  സർ�കലാശാല  ഓഡി�ിന്  സമർ�ിേ��  വാർഷിക
കണ�കളിൽ താെഴ പറ�� േ��്െമ�ക�ം ഉൾെ��േ��താണ്.

1) A Demand Collection Balance statement of examination fee collected by the Controller

2) A Demand Collection Balance statement of University Union Fee and sports affiliation fee to be collected by the principals of affiliated
colleges and remitted to university fund.

എ�ാൽ  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വാർഷിക  കണ�ിേനാെടാ�ം  Demand  Collection  Balance  പ�ികകൾ  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  േമൽ
�ചി�ി� ഓഡി�് എൻക�യറി�െട അടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ിയ DCB പ�ികകൾ �ർ��മ�.

2.അ�ൗ�കൾ റീ�ൺസീലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�

    1) വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിൽ �ഡ�്സ് െവൽെഫയർ ഫ�് (A/C No.31786542461- SBI) െ� നീ�ിയിരി�് 174 �പ�ം ബാ�്
േ��്െമ�് �കാരം 198/- �പ�മാണ്. ഈ അ�ൗ�് റീ�ൺസീലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�.

2)വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം SBI ജനറൽ പാർ�ിംഗ് അ�ൗ�് (A/C No.33547893871 SBI) നീ�ിയിരി�് 1,00,000 �പയാണ്.
ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 1,43,15,050 �പ�മാണ്. ഈ അ�ൗ�് റീ�ൺസീലിേയഷൻ നട�ിയി�ി� .

3. �ൻ��ക�െട േരഖെ���ൽ �ത�മ�

വാർഷിക കണ�ിെ� െഷഡ�ൾ-9 �കാരം 31.03.2020ന് താെഴ പറ�� �ൻ��കൾ �മീകരി�ാ��തായി കാണി�ി��്.

�ൻ�ർ സ�ീകരി�ത് �മീകരി�ാൻ ബാ�ി�� �ക

ഡീൻ റിസർ�് 2,41,848

ഡീൻ �ഡ�് അഫയർ 39,56,500
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�ൻ�ർ സ�ീകരി�ത് �മീകരി�ാൻ ബാ�ി�� �ക

ഡീൻ അ�ാദമിക് 1,79,999

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ 150

മ�് �ാഫ് 4,66,924

     സർ�കലാശാല  ത�ാറാ�ിയ  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  2019-20  ൽ  �ൻവർഷ�ളിൽ  �മീകരി�ാ�  �ൻ��കൾ  എ�െ���കേയാ
�മീകരി��ത�സരി�്  വിശദാംശ�ൾ  േരഖെ���ി  ‘േ�ാ�് ’’  െച�കേയാ  െച��ി�.  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�ിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്,  �ൻ��കൾ  നി�ിത  കാലാവധി�ളളിൽ  �മീകരി�ി�െ��  മ�പടിയാണ്  ന�ിയത്.  �ൻ��കൾ  �മീകരി�ി�െ��ിൽ
�മീകരി�തിെ� വിവര�ൾ ബ�െ�� രജി�റിൽ േരഖെ���ി പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ് .

4. ഇം��് അ�ൗ� ്

വാർഷിക കണ�ിെ� െഷഡ�ൾ-9 �കാരം വിവിധ ഇം��് അ�ൗ�ിൽ 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് �കകൾ (Cash Balance) താെഴ
േചർ��.

ഇനം
വാർഷിക കണ�ിെ� െഷഡ�ൾ-9

�കാരം നീ�ിയിരി�്
ഇം��് �കാരം
നീ�ിയിരി�്

ഫിനാൻസ് 10,100
ഇം��് രജി�ർ
ലഭ�മാ�ിയി�

CE
ഫിനാൻസ്

10,000
ഇം��് രജി�ർ
ലഭ�മാ�ിയി�

വർ�്സ് 10,000 5,960

SHPP 10,000
ഇം��് രജി�ർ
ലഭ�മാ�ിയി�

ഫ�വൽ 10,000 14,700

പർേ�യ്സ് 10,000 4,237

SFRA 10,000 5,118

         ഇവയിൽ ഫ�വൽ, പർേ�യ്സ്, വർ�്സ്, SFRA എ�ിവ�െട ഇം��് രജി��കൾ മാ�മാണ് ലഭ�മായത്. ഫ�വൽ ഇം��് രജി�ർ
�കാരം ഇം��് �ക 20,000/-�പയാണ്. 31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 14,700/-�പ�മാണ്. ഇം��് �ക വാർഷിക കണ�ിൽ Cash
Balance ആയി േരഖെ���േ�ാൾ ഇം��് രജി�ർ �കാര�� യഥാർ� നീ�ിയിരി�് �കയാണ് േരഖെ��േ��ത്. അപാകതകൾ
പരിഹരിേ��താണ്.

2-6   ഡിസിബി രജി��കൾ �ത�മ�
Internal revenue examination – Exam fee- Demand – DCB register not properly maintained
അ�ാദമിക്,  എ�ാം,  പലിശ  ഉൾെ�െട  40-ഓളം  വരവിന�ളാണ്  സർ�കലാശാല��ത്.  ഇതിൽ  അ�ാദമിക്  വിഭാഗം  മാ�മാണ്
ഡിസിബി  രജി�ർ  ��ി��ത്.  മ��  ഇന�ളിൽ  ഡിഡി/െച�്  വിശദാംശ�ൾ  എ�തി  ��ി��  രജി�റാണ്  ഡിസിബി
രജി�റായി  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.  2019-20  വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  ലഭ�മാ�ിയ  ഡിസിബി  രജി��ക�ം  അവ  സംബ�ി�
അപാകതക�ം �വെട േചർ��.

1) പരീ�ാ ഫീസ് ഡി സിബി രജി��കൾ

�ീം അപാകത

IInd BSc R/S October 2019
& IInd BSc Supplementary
April (November) 2020

രജി�റിൽ ആെക ഡിമാ�് �ക, ആെക കള�ൻ �ക, ആെക
�ടി�ിക  �ക  എ�ിവ�െട  േ��്െമ�്  േരഖെ����ി�.
രജി�ർ �മത�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ����ി�.

Ist BSc R/S October 2019
& Ist  BSc  Supplementary
May (November)2020

രജി�റിൽ  ആെക  ഡിമാ�്  �ക,  ആെക  കള�ൻ  �ക,
ലഭ�മാ�ാ��  �ടി�ിക  എ�ിവ�െട  േ��്െമ�്
േരഖെ����ി�.  രജി�ർ  �മത��  ഉേദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ����ി�.  േരഖെ����കൾ  പല�ം  െപൻസിൽ
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�ീം അപാകത

െകാ�ാണ് െച�ിരി��ത്.

IIIrd  BSc  Nursing  R/S
October 2019 & IIIrd BSc
April 2020

ഡിസിബി  േ��്െമ�്  േരഖെ���ിയി�ി�.  രജി�ർ
�മത��  ഉേദ�ാഗ�ൻ  സാ��  െ���ിയി�ി�.  കള�ൻ
�ക,  �ടി�ിക  �ക  എ�ീ  േരഖെ����കൾ  െപൻസിൽ
െകാ�ാണ് നിർ�ഹി�ി രി��ത്.

IVth  BSc  Nursing  R/S
September  2019  &
Supplementary April 2020

ഡിസിബി  േ��്െമ�്  േരഖെ���ിയി�ി�.  രജി�ർ
�മത��  ഉേദ�ാഗ�ൻ  സാ��െ���ിയി�ി�.  �ടി�ിക
�ക,  സ�ിെമ�റി  ആെക  �ക,  �ടി�ിക  എ�ീ  വിവര�ൾ
േരഖെ���ിയി��്.

MDS  Part  II  (R/S)  June
2019

ഡിസിബി േ��്െമ�് േരഖെ���ിയി�ി�.

Final  Year  BDS  Degree
Part I (R/S) July 20192

ഡിസിബി  േ��്െമ�്  േരഖെ���ിയി�ി�.  ആെക  ഡിമാ�്
െപൻസിൽ െകാ�് േരഖെ���ിയി��്.

Ist BDS(R/S) July 2019

IIIrd  BDS(R/S)  July  2019
Final  BDS(R/S)  July  2019
IInd BDS(R/S) July 2019

DCB േ��്െമ�് േരഖെ���ിയി�ി�

do

do

do

MDS Part II January 2020

1st BDS January 2020

Final BDS Part II Jan.2020

Second BDS Jan.2020

MDS Part I January 2020

Final BDS Part I Jan.2020

IIIrd BDS, Jan 2020

സ��ിൽ  നി�ം  payment history print out രജി�റിൽ  പതി�
െവ�ി��്.  DCB  പ�ിക  �േത�കമായി
േരഖെ���ിയി�ിെ��ി�ം  ആെക  ഡിമാ�്,  കള�ൻ,
ബാലൻസ് �ക എ�ിവ േരഖെ���ി യി��്.

2) അ�ാദമിക് ഡിസിബി രജി�ർ

    അഫിലിേയഷൻ, അഫിലിേയഷൻ �ടർ�, അഫിലിേയഷൻ അേപ�ാ ഫീസ്, ആന�ൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവ�െട ഡിസിബി
രജി�റിൽ ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് സം�ി�ം േരഖെ����ി�.

     മ� വരവിന��െട ഡിസിബി പ�ിക ഡിസിബി രജി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. െമഡി�ൽ, െഡ�ൽ, ന�ിംഗ്
�ട�ി  ഓേരാ  �ീമിെല�ം  2019-20  വർഷെ�  കൺേസാളിേഡ�ഡ്  ഡിസിബി�ം  എ�ാം  ഫീ,  �ണിേവ�ി�ി  �ണിയൻ  ഫീ,
അഫിലിേയഷൻ ഫീ �ട�ിയ ഓേരാ ഇന��െട 2019-20 വർഷെ� കൺേസാളിേഡ�ഡ് ഡിസിബി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ
വാർഷിക കണ�ിെല വരവിന�ൾ ഇൻകം & എ�്െപൻഡി�ർ പ�ിക എ�ിവ�െട �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. വാർഷിക
കണ�ിൽ �ടി�ിക ഡിമാ�്, കള�ൻ, ഈടാ�ാ�� �ക എ�ിവ �േത�കമായി േരഖെ����ി�.

    സർ�കലാശാല അ�ൗ�ി�് േസാ�് െവയർ, സ��ിൽ ഓേരാ േകാേളജിെ��ം ഫീസ് അടവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാെണ�ി�ം
ഓേരാ ഫീസിന�ിെ��ം ഡിസിബി ലഭ�മ�. ആയത് സ��ിൽ ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3) ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ ്

    സർ�കലാശാല�െട  2019-20െല  വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ികയിെല  ഇൻകം  & എ�്െപ�ി�ർ  പ�ികയിൽ  ലഭി�ാ��  �കയാ�ം
(Demand)  രസീപ്�്  &  േപെ��്  പ�ികയിൽ  ലഭി�  �കയാ�ം  (Collection)  ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസിന�ിൽ  ₹185,68,420/-
േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാൽ  േന�ിംഗ്  അഫിലിേയഷൻ  DCB രജി�റിൽ  75  േന�ിംഗ്  േകാേള�കളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ിയ  ആ�വൽ
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസിെ� ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ് വിവര�ൾ േരഖെ���ിയി�ി�.

     DCB രജി�ർ അ�ർ�മായിരിെ� വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിേല�ായി ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസിെ� Demand- Balance
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയെത�ിെനെയ�് വ��മാേ��താണ്. DCB പ�ിക�െട പകർ�് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

    ഇ�  സംബ�ി�്  ന�ിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.29/19-20,  04.08.2021)  രജി��കളിൽ  വിവര�ൾ
േരഖെ���ിയി��് എ� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം ആയത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2-7   �ൾ ഓഫ് ഫ�െമ�ൽ റിസർ�് ഇൻ ആ�ർേവദ െക�ിട നിർ�ാണ െചല�ക�െട
േരഖെ����കളിൽ അവ��ത
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Accounts verification vouching (payments& journal) – specific entries review – vouching (payment voucher) – others 
സർ�കലാശാല  ��ണി�റയിൽ  നിർ�ി�വ��  �ൾ  ഓഫ്  ഫ�െമ�ൽ  റിസർ�്  ഇൻ  ആ�ർേവദ  െക�ിട�ിനായി  2019-20
വർഷ�ിൽ 5,84,53,715 �പ െചലവഴി�തായി 2019-20 വാർഷിക കണ�ിെ� റസീ�്&േപെ��് പ�ികയിൽ േരഖെ���ിയി��്. ഈ
���ി വർഷ�ൾ�് ��് ആരംഭി��ം ഇേ�ാ�ം നിർ�ാണം �ടർ� വ���മാണ്.

     2017-18 െല വാർഷിക കണ�് �കാരം ഈ ���ി�െട വർ�് ഇൻ േ�ാ��് 1,74,78,092/-�പ�ം 2018-19 െല റസീ�് & േപെ��്
പ�ിക  �കാരം  െചലവ്  2,67,46,451/-�പ�മായി��.  ഇ�കാരം  ആെക  െചലവ്  4,42,24,543/-  �പ�മാണ്.  2018-19  െല  വാർഷിക
കണ�ിൽ ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് 4,42,24,543/-�പ Receivable from PWDയായി (െഷഡ�ൾ-9) േരഖെ���ിയി��്. 2018-19
െല വാർഷിക കണ�ിൽ വർ�് ഇൻ േ�ാ��് ഇന�ിൽ �ക കാണി�ി�ി�.  എ�ാൽ ���ി 2019-20�ം �ടർ� വ��.  2019-20
വാർഷിക  കണ�ിൽ  ഈ  ���ി�്  റസീ�്  &  േപെ��്  പ�ിക  �കാരം  5,84,53,715/-�പ  െചലവ്  െച�ി��്.  2019-20  വാർഷിക
കണ�ിെ� െഷഡ�ൾ 7 �കാരം വർ�് ഇൻ േ�ാ��് �ക 3,14,56,547/-�പയായി �റ�ി��്. മാ�മ� Receivable from PWD എ�
ഇന�ിൽ  �ക  2,69,97,168/-  �പയാണ്  േരഖെ���ിയിരി��ത്.  PWDയിൽ  നി�ം  തൻവർഷം  എ�  �ക  ലഭ�മായി�െ��ം
വ��മ�.

     ഈ സാഹചര��ിൽ വാർഷിക കണ�ിെല േമൽ േരഖെ����കെള സംബ�ി� ��ീകരണം ലഭ�മാ�വാൻ നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി ന�ർ 31/19-20 തീയതി 04.08.2021 ന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടിയിെല വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

     �ൾ  ഓഫ്  ഫ�െമ�ൽ  റിസർ�്  ഇൻ  ആ�ർേവദ  എ�  െക�ിടം  ��്  ഘ��ളായാണ്  നിർ�ി�വ��ത്.  ഓേരാ  ഘ��ിെ��ം
സർ�ാർ  ഭരണാ�മതി,  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ലഭി�  �ക,  സർ�കലാശാല  െചലവഴി�  �ക  എ�ിവ�െട  വിശദാംശ�ൾ  താെഴ  പറ�ം
�കാരമാണ്.

ഘ�ം
സർ�ാർ

ഭരണാ�മതി
ഉ�രവ്/�ക

സർ�ാരിൽ
നി�ം

ലഭി� �ക

സർ�കലാശാല
തനത് ഫ�ിൽ

നി�ം
െചലവഴി�

�ക

�റി�കൾ

ഒ�ാം
ഘ�ം

G.O.(Rt)
No.3466/2015/

H&FWD
dt.20.10.2015

Rs.74613000

Rs.68927829 Rs.9255885

ഭരണാ�മതി
78183714
�പയായി

ഉയർ��തി�ം
അധികമായി
െചലവഴി�

�ക അ�വദി�
ത��തി�ം

അഭ�ർ�ി�െകാ�്
സർ�ാരിേല�്
10945/2020/
A2/works/

Kuhs dt. 12.4.21 -ാം
ന�ർ ക�യ�.

ര�ാം
ഘ�ം

G.O.(Rt)
No.3233/

2017/H&FWD
dt.15.11.2017

Rs.136000000
ഇ� 97500000

തനത് ഫ�്
ഉപേയാഗി�ാൻ
സർ�ാർ
അ�മതി

ലഭി�ി�െ��്
സർ�കലാശാല
മ�പടിയിൽ
പറ��.

��ാം
ഘ�ം

G.O.(Rt)
No.478/

2019/H&FWD
dt.27.2.2019,

Rs.46200000

     സർ�കലാശാല�െട മ�പടി വാർഷികകണ�ിെല േരഖെ����കൾ�് വ��ത വ���ത�. വാർഷികകണ�ിൽ Receivable from
pwd എ�് േരഖെ����തിെ� കാരണ�ം PWD യിൽ നി�് നാളി�വെര ലഭി�ാ�� �ക�െട �ത�മായ കണ�ം ലഭ�മാേ��താണ്.
സർ�കലാശാല തനത് ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി� �ക സർ�ാരിൽ നി�ം തിരിെക ലഭി��തിനായി സർ�കലാശാല സ�ീകരി� �ടർ
നടപടിക�െട�ം തനത് ഫ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി�ാൻ സർ�ാർ അ�വാദം നൽകിയതിെ��ം വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

2-8   ഫീസ് നിർ�യം ൈവകിയതിനാൽ അഫിലിേയഷൻ ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക ₹70,15,100
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Internal revenue – Affiliation – continuation of provisional affiliation fee – Fixing the rates of fee – No proper & timely fixation of fee
അ�ാഡമിക്  ഫീ�കൾ  നിർ�യി�്  അംഗീകരി�ാൻ  ൈവകിയതിനാൽ  അഫിലിേയഷൻ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  വലിയ  �ടി�ിക  വരാൻ
ഇടയായി.  03.03.2019  െല  28/2019  നം.  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  ആധാരമാ�ി  2020-21  അധ�യന  വർഷം  �തൽ  സർവകലാശാല  നൽ��
വിവിധ  േസവന�ൾ�്  നിലവി��  ഫീസ്  5%  വർ�ി�ി�ാൻ  26.08.2019  െല  56 ◌ാമത്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  േയാഗം (56.12)
തീ�മാനി�ി��്.  ഈ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന �കാരം അ�ാഡമിക് ഫീ�കൾ നിർ�യി�് അംഗീകരി�ത് 22.11.2019 െല
9038/2019AC1/GenA2/KUHS  എ�  ന�ർ  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരമാണ്.  എ�ാൽ  23.07.2019-െല  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  �കാരം
നിലവി��  ഫീസ്  ഘടന  പി�ടർ�്  2020-21  വർഷേ���  വിവിധ  േകാ�കളിേല��  അഫിലിേയഷൻ  നടപടി  �മ�ൾ
സർ�കലാശാല  ആരംഭി�ി��.  അഫിലിേയഷ�മായി  ബ�െ��  ഫീ�കൾ  �ൻ�റായാണ്  സർ�കലാശാലയിൽ  അടവാേ��ത്.
2020-21  െല  ഫീസ്  നിർ�യി��തി�  ��  തെ�  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  �കാരം  അഫിലിേയഷൻ  നടപടി�മ�ൾ  ആരംഭി�തിനാൽ
അഫിലിേയഷൻ,  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�  എ�ിവയായി  വിവിധ  േകാേള�കൾ  അടവാ�ിയ  ഫീസ്  �ൻവർഷെ�  നിര�ിലാ�ക�ം
അഫിലിേയഷൻ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  വലിയ  �ടി�ിക  വരാൻ  ഇടയാ�ക�ം  െച�.  2019-20 വർഷെ�  വാർഷികകണ�ിെല  Receipt  &
Payment shedule �കാരം അഫിലിേയഷൻ �ടർ� ഫീസ് ഇന�ിൽ 70,15,100/- �പ �ടി�ിക േരഖെ���ിയി��്.

     ഫീസ്  നിർ�യം  ൈവകിയത്  സംബ�ി�്  ന�ിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.54/19-20 തീയതി  13/9/2021)
“വിവിധ  ഫീ�കൾ  വർ�ി�ി���മായി  ബ�െ��്  25.01.2019 െല  6296/AC-B/KUHS/2013 ന�ർ  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരം
�പീകരി� ഉപസമിതി േയാഗ�ിെ� 25.07.2019 െല തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഫീ�കൾ വർ�ി�ി�ക എ�ത് സംബ�ി�
വിഷയം ഫീസ് നിർ�യി�ാൻ അധികാരെ�� സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ പരിഗണി�തിന് േശഷമാണ് ഫീസ് വർ�നവ്
വ��ിയത്.  ഇ�െന��  നടപടി�മ��െട  ഭാഗമായാണ്  സർ�ാർ  ഉ�രവി�  േശഷ�ം  ഫീസ്  നിർ�യം  ൈവകിയത്  "  എ�ാണ്
മ�പടി  ന�ിയത്.  േകരള  ആേരാഗ�  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം,  2010ചാപ്�ർ  II  വ��്  6(XXXIX)  �കാരം  ഫീസ്  നി�യി�ക�ം
നിർ�യി�െ�ടാ��  രീതിയിൽ  അ�െന��  ഫീസ്  ആവശ�െ��ക�ം  സമാഹരി��ം  െച�ക  എ�ത്  സർ�കലാശാല�െട
അധികാര�ം  �മതല�മാണ്.  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  ഫീസ്  യഥാസമയം  ഈടാേ���ം  �ടി�ിക  പിരിെ����തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-9   ന�ിംഗ് േകാേളജ്- അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ�ളിെല അപാകതകൾ
Permission /Affiliation Registration of colleges – nursing – Recognition – Norms not followed
അഫിലിേയഷൻ  �ാ���ിെല  വ�വ�കൾ  �കാര�ം  ബ�െ��  �ാ���റി  കൗൺസി�കൾ  നൽകിയ  അംഗീകാരം  പരിഗണി�ം
ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�  തീ�മാന�കാര�മാണ്  �തിയ  േകാേള�കൾ�ം  േകാ�കൾ�ം  സർ�കലാശാല  അഫിലിേയഷൻ  നൽകി
വ��ത്.  േകാ�കൾ�്  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  ലഭി��തിനായി  �ാപന�ൾ  പാലിേ��തായ  നിബ�നകൾ
സർ�കലാശാല  ആ�്  2010െല  വ��കൾ  �കാര�ം  അഫിലിേയഷൻ  �ാ���്  �കാര�ം  വ�വ�  െച�ിരി��.  (ഓഡി�്  എൻക�യറി
നം.1 തീയതി 13.11.2020 �� മ�പടി നം.1861/2020/ഡി.2/ഫിൻ.ജൻ/േക.ആ.സ. തീയതി 29.1.2021) ന�ിംഗ് േകാ�ക�െട അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി�് അടി�ാനമാ�� സർ�കലാശാല ഉ�ര�ക�ം, മാനദ���ം താെഴ നൽ��.

1. U.O.No.15/AC.1/2/2013/KUHS dated 17.5.2013

2. U.O.No.677/Ac.D/2013/KUHS dated 12.12.2013

3. U.O.No.677/Ac.D/2013/KUHS dated 05.03.2015

4. 2035-AC-H/2015/KUHS dated 24.02.2020 (Amendment of the Ist Statute on the matter of Affiliation of Colleges)

5. Minimum Standard Requirements (MSR)- BSc Nursing

6. Indian Nursing Council Norms

     േമൽ  വ�വ�കെള  അടി�ാനമാ�ി��  അഫിലിേയഷൻ  നടപടി�മ�ളാണ്  സർ�കലാശാല  സ�ീകരിേ��ത്.  എ�ാൽ
വ�വ�ക�ം സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� അഫിലിേയഷൻ നടപടി�മ��ം ത�ിൽ െെവ���ം കാ��.

1. അധ�ാപക ഫാ�ൽ�ി�െട എ��ിൽ ക�വ�� വ�ത�ാസം
അധ�ാപക ഫാ�ൽ�ി�െട എ�ം സംബ�ി�് INC േനാംസിേല�ം MSR േല�ം വ�വ�കൾ �വെട േചർ��.

• INC Norms:- " Irrespective of number of admissions, all faculty positions (Professor to Lecturer) must be filled ”

* MSR ഖ�ിക 2.6.8(i):- Teacher student ratio should be maintained based the number of seats sanctioned by KUHS throughout the
course period. Irrespective of number of students admitted per year, all Faculty Positions i.e. Professor to Tutor/Clinical Instructor must be
filled, as per the sanctioned strength for granting affiliation.

     േമൽ  വ�വ�കൾ�്  വി��മായി  2019-20  വർഷ�ിൽ  അഫിലിേയഷൻ  നൽകിയ�മായി  ബ�െ��  നിരീ�ണ�ൾ  താെഴ
േചർ��.
1)  �േവശനം  േനടിയ  വിദ�ാർ�ിക�െട  എ�ം  കണ�ിെല��ാെത  തെ�  Professor  �തൽ  Tutor/Clinical  Instructor  വെര��
ത�ികകളിൽ  ��വൻ  ഫാ�ൽ�ികെള  നിയമിേ��താെണ�ി�ം  നി�ിത  എ�ം  അധ�ാപകർ  ഇ�ാെത  തെ�  അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി നൽകി വ��.
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ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േകാേളജ് ത�ിക

MSR/INC
�കാരം

ഉ�ായിരിേ��
ഫാ�ൽ�ികൾ
(BSc Nursing)

അഫിലിേയഷൻ
നൽ�േ�ാൾ
ഉ�ായി��
ഫാ�ൽ�ികൾ

അ�വദി�
സീ�്

1
JOSCO College
of Nursing

Lecturer with PG 7-12 4
BSc
Nursing-60

2
Saraswathy College
of Nursing

Asst.Lecturer/Tutor/
Clinical Instructor

3-6 1
BSc
Nursing-50

3

SI-MET College
of Nursing ,
Palakkad,
Malampuzha

Vice Principal 1 0

BSc
Nursing-60

Associate Professor 2 1

Asst. Lecturer/

Tutor/Clinical
Instructor

3.6 0

4
SI-MET College
of Nursing , Uduma,
Kasargod

Principal 1 0

BSc
Nursing-60

Vice Principal 1 0

Asso.Professor 2 1

Asst.Professor 3 1

Asst. Lecturer/

Tutor/Clinical
Instructor

3-6 0

5

Nightingale  College
of
Nursing,
Thiruvananthapuram

Asso.Professor 2 1
BSc
Nursing-50

Lecturer with PG 7-12 4

2) MSR/INC norms-ൽ  ഓേരാ  ത�ികയി�ം  എ�  ഫാ�ൽ�ികൾ  (Minimum-Maximum) േവണം  എ�്  �ത�മായി  പറ��.  �ടാെത  MSR
ഖ�ിക 2.6.8(1)ൽ- േകാ�് കാലയളവി�ടനീളം അ�വദി� സീ�ക�െട എ�െ� അടി�ാനമാ�ി അധ�ാപക വിദ�ാർ�ി അ�പാതം
നിലനിർേ����്.  ഇ�കാരം  അധ�ാപക  വിദ�ാർ�ി  അ�പാതം  കണ�ാ��തിന്  MSR/INC Norms ��  ത�ികകളിെല  ആെക
ഫാ�ൽ�ികെള  കണ�ിെല�േ����്.  എ�ാൽ  ഏെത�ി�ം  ഒ�  ത�ികയിൽ  Normsൽ  ആവശ�െ���തിേന�ാൾ  ��തൽ
ഫാ�ൽ�ികെള  നിയമി�െകാ�്  ആെക  ഫാ�ൽ�ിക�െട  എ�ം  �ത�മാ��.  ഇ�െവ�്  അധ�ാപക  വിദ�ാർ�ി  അ�പാതം
�മെ����.
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

േകാേളജ് േകാ�്
ആെക

ഫാ�ൽ�ി
സീ�് റിമാർ�്

1
Sree Sudheendra
College of Nursing,
Ernakulam

BSc
Nursing

17 40

അസി.െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ
3 േപർ�് പകരം 6
േപെര നിയമി�ിരി��

2
Nehru  College  of
Nursing

BSc
Nursing

21 60

അസി.െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ
3 േപർ�് പകരം 6
േപെര നിയമി�ിരി��

3

SI-MET College of
Nursing,
Muttathara,
Thiruvananthapuram

BSc
Nursing

24 60
Lecturer with PG എ�
ത�ികയിൽ 7-12 ന് പകരം
20 േപെര നിയമി�ിരി��

4
Crescent College of
Nursing, Kannur

BSc
Nursing

24 60

Clinical Instructor/Asst.
Lecturer  ത�ികയിൽ  3-6
�പകരം  18  േപെര
നിയമി�ിരി��.

5
MGM Muthoot College
of Nursing,
Pathanamthitta,

BSc
Nursing  PB
BSc

25

50

30

അസി.െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ
BSc  Nursing  3,  PB  BSc
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�മ
നം.

േകാേളജ് േകാ�്
ആെക

ഫാ�ൽ�ി
സീ�് റിമാർ�്

Kozhenchery Nursing
Nursing 2 � പകരം 12
േപെര നിയമി�ിരി ��.

1:10  അ�പാതം  നിലനിർ��തിൽ  �ാധാന�ം  െകാ���തി�പരി  Norms  �കാരം  ത�ികയിെല  ഫാ�ൽ�ിക�െട  എ�ം
കണ�ിെല��െകാ�് 1:10 അ��ാപക വിദ�ാർ�ി അ�പാതം പാലി��തിന് �ാധാന�ം നേ��താണ്.

3) െന�  ന�ിംഗ്  േകാേളജ്  പാല�ാടിന്  2019-20ൽ  ബി.എസ്.സി.  ന�ിംഗിന്  60  സീ�കൾ  അ�വദി�ി��്.  60  സീ�കൾ
അ�വദി��തിന് നി�ിത ത�ികകളിൽ ആെക 25 അധ�ാപകർ (24 ഫാ�ൽ�ി + 1 �ിൻസി�ാൾ) േകാേളജിൽ ഉ�ായിരിേ��താണ്.
(  60  സീ�്  x  4  വർഷം  =  240)  േകാ�്  കാലയളവി�ടനീളം  1  :10  അധ�ാപക  വിദ�ാർ�ി  അ�പാതം  നിലനിർ�ാൻ  �ിൻസി�ാളിെന
ഒഴിവാ�ി  24  അധ�ാപകർ  ആവശ���്.  എ�ാൽ  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  നൽ��  േവളയിൽ  ��ിനി  റിേ�ാർ�ിൽ  (തീയതി
12.2.19)  ഈ  േകാേളജിെല  ആെക  അധ�ാപക�െട  എ�ം  21  ആണ്  (�ിൻസി�ാൾ  ഉൾെ�െട).  എ�ി�ം  1:10  അധ�ാപക  വിദ�ാർ�ി
അ�പാതം പാലി���് എ�് ��ിനി ക�ി�ി �പാർശ െച�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല 60 BSc Nursing
സീ�ിന് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ�ക�ം െച�ിരി��.

4) ഇ�ിരാഗാ�ി  ന�ിംഗ്  േകാേളജിന്  BSc  ന�ിംഗ്  സീ�കൾ�്  2019-20ൽ  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  ലഭി�ി��്.  31.01.2019െല
��ിനി  റിേ�ാർ�ിൽ  അധ�ാപക  ഫാ�ൽ�ിക�െട  ആെക  എ�ം  13  (12+1)  എ�  േരഖെ���ിയി��്.  50  BSc  Nursing  സീ�്
അ�വദി�േ�ാൾ  അധ�ാപക  വിദ�ാർ�ി  അ�പാതം  1:10  ആ��തിന്  50  സീ�ിന്  (50  സീ�്  x  4  വർഷം=  200)  20  അധ�ാപകർ,  1
�ിൻസി�ാൾ ഉൾെ�െട 21 ഫാ�ൽ�ികൾ ആവശ���്. 7 അധ�ാപക ഫാ�ൽ�ിക�െട �റ��് എ�ി�ം ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ " Principal
post vacant ” എ�മാ�ം േരഖെ���ിയിരി��. ഫാ�ൽ�ിക�െട എ��ി�� �റവ് എവിെട�ം ��ി�ാണി��ി�.

2 . കിട�ക�െട എ��ം വിദ�ാർ�ി- േരാഗി അ�പാത�ം

അഫിലിേയഷൻ  നൽ��തിന്  േവ�  വിദ�ാർ�ി-  േരാഗി  അ�പാത�ം  ആ�പ�ി  കിട�ക�െട  എ��ം  സംബ�ി�  വ�വ�കൾ
�വെട േചർ��.

U.O.No.677/Ac.D/2013/KUHS dated 05.03.2015ന�ർ ഉ�രവി�ം MSR- ഖ�ിക നം.2.3.2(I)(ii)�ം ഒ� ന�ിംഗ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിന്
300 കിട�ക�� ആ�പ�ി ആവശ�മാണ് എ�് വ��മാ��.

(i)  �ടാെത  MSR ഖ�ിക  2.3.3(ii)-  “  The institution  should  maintain  1:3  student  patient  ratio,  proportionate  to  the  sanctioned seats
throughout the course period.” MSR ഖ�ിക-2.3.2(i)(iii)- “Bed occupancy of parent hospital should ensure 1:3 student patient ratio” എ�്
വ��മാ��.

b(ii) INC Normsെല Clinical Facilities ൽ �മ നം.

III Bed occupancy of the Hospital should be minimum 75%

X 1:3 student patient ratio to be maintained

XI For the grant of 100 students minimum 300 bedded parent hospital is mandatory

േമൽ വ�വ�കൾ�് വി��മായി അഫിലിേയഷൻ നൽകിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

(1) സർ�കലാശാല അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകിയി�� പല ന�ിംഗ് േകാേള�കളി�ം 300 കിട�ക�� Parent Hospital ഇ�.
�ടാെത ആ�പ�ികളിെല ആെക കിട�ക�െട എ�ം ഓേരാ വർഷ�ം �റ�� �വണത�ം കാ��.

     ഉദാ:- VNSS College of Nursing, Kollam (��ിനി റിേ�ാർ�് തീയതി 25.1.2019)

വർഷം കിട�ക�െട എ�ം

2018-19 370

2019-20 180

2 (I & ii) :- സർ�കലാശാല�െട ��ിനി െ�ാേഫാർമയിൽ Clinical Facilities ൽ 1:3 വിദ�ാർ�ി അധ�ാപക അ�പാതം കണ�ാ�ിയതിന്
ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ നൽ��.

�മ
നം.

UO/MSR/INC
Norms  in
Scrutiny
Report

Sree
Sudheendra
College  of
Nursing

Saraswathy
College  of
Nursing

St.Thomas
College  of
Nursing
Kattanam

VNSS
College
of
Nursing

Welfare
College  of
Nursing
Vettical
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Ernakulam Kollam Ernakulam

1
Total  Bed
Strength of the
parent Hospital

200 186 200 180 103

2
Bed  occupancy
on  the  day  of
Inspection

94 143 132 80 90

3
Required  bed
as  per  INC
Norms

120 186 165 150 120

4
75%  of  the
required  bed
strength

90 140 124 112 90

5

Whether  1:3
student  patient
ratio
maintained

Yes Yes Yes No Yes

6
If no proposed
intake  for  the
year 2019-20

-- -- -- 27 --

Total
sanctioned
seats

Bsc  Nursing
40

BSc Nursing
50

MSc Nursing
3+3+3+3=62

BSc Nursing
50

MSc Nursing
05

BSc
Nursing

50

BSc Nursing
40

േമൽ പ�ികയിൽ �ചി�ി� �കാരം വിദ�ാർ�ി േരാഗി അ�പാതം കണ�ാ�ക�ം ആയത് പാലി���് എ�് ��ിനി റിേ�ാർ�ിൽ
േരഖെ���ക�ം  െച�  വ��.  എ�ാൽ  Required  bed  as  per  INC  Normsെ�  75%  ആവശ���  േരാഗിക�െട  എ�മായി
കണ�ാ�െ��േ�ാൾ  1:3 വിദ�ാർ�ി  േരാഗി  അ�പാതം  പാലി�െ���ി�.  േന�ിംഗ്  േകാേള�കൾ�്  അഫിലിേയഷൻ  നൽ�േ�ാൾ
MSR/ INC Norms �കാര�� നിബ�നകൾ പാലി���് എ�് ഉറ�വ�േ��താണ്.

2-10   റീ ഇൻെ��ൻ ഫീസ് ഈടാ�ാെത െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ �ടർ പരിേശാധന നട�ി
Internal revenue Affiliation – Reinspection compliance fee- Collection – Not collected    
െ�ാവിഷണൽ  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  നൽ��തിനായി  േകാേള�കളിൽ  റീ  ഇൻെ��ൻ  നട��തി��  മാനദ���ം
ആയതിന് ഈടാേ�� ഫീസ് നിര�ക�ം സർ�കലാശാല  നി�യി�ി��്.    റീ ഇൻെ���മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല ഫീസ്
നിര�കൾ  നി�യി�് താെഴ പറ�ം �കാരം ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�ി��്

1. 28.11.2018െല 6296/AC-B/KUHS/2013

2. 15.05.2019െല 6296/AC-B/KUHS/2013

2019-20ൽ താെഴ പറ�� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ റീ ഇൻെ��ൻ നട�ിയി��്.

1. േഡാ. േസാമർെവൽ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, കാരേ�ാണം

2. മൗ�് സിേയാൺ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, പ�നംതി�

3. ക�ണ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, പാല�ാട്

4. �ീ നാരായണ ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്, എറണാ�ളം

5. SUT െമഡി�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��രം

എ�ാൽ �മ നം. (1) & (2) േകാേള�കളിൽ നി� മാ�മാണ് റീ ഇൻെ��ൻ ഫീസ് ഈടാ�ിയി��ത്. മ�� േകാേള�കളിൽ നി�ം റീ
ഇൻെ��ൻ  ഫീസ്  ഈടാ�ാെത  തെ�യാണ്  റീ  ഇൻെ��ൻ  നട�ിയി��ത്.  ഫീസ്  ഈടാ�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ��തിന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.9/23.02.2021 ) ഓേരാ േകാേള�ം താെഴ പറ�ം �കാരം ഫീസ്
ഈടാ�ിയി��തായി മ�പടി ന�ിയി��്.

�മ
നം.

േകാേളജിെ� േപര്
ഫീസ്
അടവാ�ിയതിെ�
വിവര�ൾ

3
ക�ണ  െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്.

BR1004/02.07.2021
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₹ 21,000

4
�ീ  നാരായണ  ഇൻ�ി���്
ഓഫ്  െമഡി�ൽ
സയൻസ്. എറണാ�ളം

R4703/15.03.2021,
₹21,000

5
SUTെമഡി�ൽ  േകാേളജ്,
തി�വന��രം

BR4803/19.03.2021,
₹21,000

    േമൽ  �കാരം  റീ  ഇൻെ��ൻ  ഫീ  ഈടാ�ി  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  വരവ്  െവ�ി�െ��്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം  ഈ
ഫീ�കൾ 2019-20 വർഷേ�ത് തെ�യാെണ�് രസീതി വൗ�റിൽ േരഖെ����കൾ ഇ�. ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ിയതി� േശഷം 2021
മാർ�ി� േശഷമാണ് േമൽ േകാേള�കളിൽ നി�ം ഫീസ് ഈടാ�ിയിരി��ത്. സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ �കാരം റീ ഇൻെ��ൻ
ഫീ ഈടാ�ിയതിൽ വ��ത വ�േ��തിനാവശ�മായ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

2-11   അഫിലിേയഷൻ മാനദ��ൾ ലംഘി�് അടി�ാന സൗകര��ൾ ഇ�ാ� െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽ��
Permission Affiliation & rcognition of colleges – medical – norms not followed
െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് ഉ�ായിരിേ�� അടി�ാന സൗകര��ൾ ( Minimum standard Requirements ) സംബ�ി�് െമഡി�ൽ
കൗൺസിൽ  ഓഫ്  ഇ��  വ��മായ  മാർ�  നിർേ�ശ�ൾ  (1999െല  റ�േലഷ�ം  അതിെ�  േഭദഗതിക�ം)  �റെ��വി�ി��്.  ഇതിെന
അടി�ാനമാ�ി  േകരള  ആേരാഗ�ശാ�  സർ�കലാശാല�ം  ഇ�രം  �ാപന�ൾ�  േവ�  അടി�ാന  സൗകര��ൾ
എെ�ാെ�െയ�്  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല  നട��  പരിേശാധനകളിൽ  ഇ�രം  അടി�ാന  സൗകര��ൾ
ഇ�ാെയ� കെ��� േകാേള�കൾ�ം അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി നൽകി കാ��.

     2019-20  അ�ാദമിക്  വർഷം  �ീ  ഉ�ാടം  തി��ാൾ  അ�ാഡമി  ഓഫ്  െമഡി�ൽ  സയൻസ്  തി�വന��രം,  �ീ  നാരായണ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ് എറണാ�ളം, ക�ണ െമഡി�ൽ േകാേളജ് പാല�ാട്, മൗ�് സിേയാൺ െമഡി�ൽ േകാേളജ്
പ�നംതി�  എ�ീ  �ാപന��െട  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി�മായി  ബ�െ��  പരിേശാധനയിൽ  സാരമായ  ന�നതകൾ
(ഫാ�ൽ�ി, �ിനി�ൽ െമ�ീരിയൽസ് എ�ിവയിൽ �റ�കൾ) കെ��ക��ായി. �ടർ�് ഈ േകാേള�കൾ�് 15.07.2019 െല 55.33
ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ �േത�ക നിബ�നകേളാെട 2019-20 എം.ബി.ബി.എസ് േകാ�ി�� താൽ�ാലിക അഫിലിേയഷൻ നൽകി. ഇ�
�കാരം സർ�കലാശാല കെ��ിയ ന�നതകൾ അടിയ�ിരമായി ഈ േകാേള�കൾ പരിഹരിേ��താെണ�ം ഇതി�� ഉറ�ായി 
ഒ�േകാടി  �പ  ബാ�്  ഗ�ാര�ിയായി  സർ�കലാശാല�്  നൽേക�താെണ�ം  തീ�മാനി�.  �ടാെത  ഈ  േകാേള�കളിൽ
എ ം.ബി.ബി.എസ്  �േവശന�ി��  അവസാന  തീയതി  �തൽ  3  മാസ�ി��ിൽ  സർ�കലാശാല  പരിേശാധന  (surprise inspection)
നട�െമ�ം  ഈ  പരിേശാധനയി�ം  ന�നതകൾ  �ട�കയാെണ�ിൽ  ഈ  േകാേള�ക�െട  അഫിലിേയഷൻ  റ�ാ�ക�ം  ഗ�ാര�ി  �ക
സർ�കലാശാല  ഏെ���ക�ം  െച�ം  എ�ം  തീ�മാനി�ി��.  േമൽ  തീ�മാന��െട  അടി�ാന�ിൽ  നാ�  േകാേള�ക�ം  ഓേരാ
േകാടി �പ വീതം സർ�കലാശാലയിൽ നിേ�പി�ി��.

     ഈ േകാേള�കളിൽ സർ�കലാശാല പരിേശാധന നട�ക�ം ന�നതകൾ പരിഹരി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ �ീ ഉ�ാടം തി��ാൾ
അ�ാഡമി ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ് ഒഴിെക�� േകാേള�കൾ�് ഗ�ാര�ി �ക തിരിെക ന��തിന് തീ�മാനി�ക�ം െച� (ജി.സി
58.54).  എ�ാൽ  �നർ  പരിേശാധനയി�ം  ന�നതകൾ  പരിഹരി�െ��ി�ിെ��്  കെ��ിയി�ം  �ീ.ഉ�ാടം  തി��ാൾ  െമഡി�ൽ
േകാേളജിന് ഉപാധികേളാെട അഫിലിേയഷൻ �ടർ� അ�വദി�. ഇ�മായി ബ�െ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ �വെട െകാ���.

1)  2019-20  അഫിലിേയഷ�മായി  ബ�െ��  പരിേശാധനയിൽ  20%  ൽ  അധികം  ഫാ�ൽ�ിക�െട  �റവ്  ഈ  േകാേളജിൽ
കെ��ക��ായി.  െമഡി�ൽ  കൗൺസിൽ  ഓഫ്  ഇ���െട  1999  െല  എ�ാ�ിെ��്  ഓഫ്  െമഡി�ൽ  േകാേളജ്  റ�േലഷ�ം
അതിെ�  േഭദഗതിക�ം  �കാരം  (18.03.2016  േഭദഗതി  3(1)  സി)  ഇതിനകം  എം.ബി.ബി.എസിന്  അംഗീകാരം  ലഭി�  േകാേള�കളിൽ
പരിേശാധനയിൽ അ��ാപക ഫാ�ൽ�ി�െട �റവ് 10% ൽ ��തലാെണ�് േബാ��െ��കയാെണ�ിൽ അ�രം �ാപന�ൾ�് ആ
അധ�യന  വർഷ�ിൽ  അഫിലിേയഷൻ  ���ിനൽകി�.  എ�ാൽ  അധ�ാപക  ഫാ�ൽ�ിക�െട  �റവ്  പരിഹരി�ാെത  �ീ  ഉ�ാടം
തി��ാൾ  അ�ാഡമി  ഓഫ്  െമഡി�ൽ  സയൻസിന്  അഫിലിേയഷൻ  �ടർ�ാ�മതി  നൽകിയിരി��ത്  േമൽ  �ചി�ി�  റ�േലഷന്
വി��മാണ്.

2) േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല �ഥമ �ാ���് 2018 വ��് 392 �കാരം ഒ� നി�ിത കാലയളവിേല�് ‘Conditional Continuation Of
Provisional  Affiliation’  അ�വദി�കയാെണ�ിൽ,  അ�വദി�  കാലയളവ്  അവസാനി��തിന്  �ൻപായി  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ
അംഗീകരി� നിബ�നകൾ �ർ�മാ�ം പാലി�ിരിേ��താണ്. അ�ാ� പ�ം അഫിലിേയഷൻ സ�യേമവ അവസാനി�ം. എ�ാൽ
ന�നത  പരിഹരി�ാൻ  അ�വദി�  കാലയളവി��ിൽ  �റ�കൾ  പരിഹരി�ാതി��ി�ം  �ീ  ഉ�ാടം  തി��ാൾ  അ�ാഡമി  ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസിന് അഫിലിേയഷൻ �ടർ�ാ�മതി ന�ിയിരി��ത് േമൽ �ചി�ി� വ�വ��െട ലംഘനമാണ്.

     2017-18, 2018-19, 2019-20 വർഷ�ളിൽ �ടർ�യായി അപാകതകൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�ം �റ�കൾ പരിഹരി�ാെത അഫിലിേയഷൻ
�ടർ�ാ�മതി ന�ിയ�മായി ബ�െ��് ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.11/19-20, 27.03.2021) നാഷണൽ െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ ഒ�
�ാവശ�ം  അംഗീകാരം  െകാ��ക�ം  �ടർ  അംഗീകാര�ി��  ��ിയകൾ  �ട�ക�ം  െച��  േകാേള�കൾ�്  �േവശനം
നിേഷധി�െകാ�്  നാഷണൽ  െമഡി�ൽ  കൗൺസിൽ  ഉ�രവ്  �റെ��വി��ത്  വെര  നിബ�നകൾ�്  വിേധയമായി  �ടർ
അഫിലിേയഷൻ ന�� രീതിയാണ് സർ�കലാശാല സ�ീകരി� വ��ത് " എ�ാണ് മ�പടി ന�ിയി��ത്.

        േകരള  ആേരാഗ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  2010 ചാപ്�ർ  II  വ��്  5 (iii)  �കാരം  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�ക�െട  അ�ാഡമിക്
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നിലവാരം  �മെ���ക  എ�ത്  സർ�കലാശാല�െട  �ഥമ  ല��മാണ്.  സർ�കലാശാല�െട  കീഴിൽ  അഫിലിേയ�്  െച�ി��
േകാേള�ക�െട നിലവാരം എ�കാരമായിരി�ണെമ�ത് നാഷണൽ െമഡി�ൽ കൗൺസി ൽ  െറ�േലഷ�  വിേധയമായി ത�ാറാ�ിയ
ഇൻെ��ൻ  െ�ാേഫാർമക�ം  സർ�കലാശാല  ഉ�ര�ക�മാണ്  ആധാരമാ��ത്.  അഫിലിേയഷൻ  ലഭി�ണെമ�ി�ം
/�ടരണെമ�ി�ം സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ിയി�� നിയമ വ�വ�കളിൽ നി�ർഷി�ി�� ഉപാധികൾ ഉറ�ാേ��താണ്. അ�വദി�
കാലയളവ്  അവസാനി��തിന്  �ൻപായി  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  അംഗീകരി�  നിബ�നകൾ  �ർ�മാ�ം  പാലി�ിരിേ��താണ്.
അ�ാ�  പ�ം  അഫിലിേയഷൻ  സ�യേമവ  അവസാനി�ം.  എ�ാൽ  ഇതി�  പകരം  നാഷണൽ  െമഡി�ൽ  കൗൺസിൽ  �േവശനം
നിേഷധി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി��ത് വെര നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി �ടർ അഫിലിേയഷൻ ന�� രീതി ശരിയ�.

2-12   ��ിലി�ി ബിൽഡിംഗ്, സർ�കലാശാല ക�ാർേ��് വാടക ന�നതകൾ
Internal revenue – Rent from utility building – fixing the rates – no agreements and others

(1) തപാൽ ഓഫീസ് വാടക കരാർ ചമ�തിെല അപാകതകൾ

28.08.2019  െല  56ാമത്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  േയാഗ�ിൽ  �ണിേവ�ി�ി  കാ�സിൽ  ഒ�  തപാൽ  ഓഫീസ്  �ാപി��ത്
സർവകലാശാല�െട  �വർ�ന�ൾ  ��തൽ  കാര��മമാ�ം  ഉപകാര�ദമാ�ം  നിർവഹി��തിന്  സൗകര��ദമായിരി�ം
എ�തിനാൽ തപാൽ വ��മായി ആവശ�മായ കരാർ നട�ിലാ�ിയ േശഷം േപാ�് ഓഫീസ് �വർ�ി��തിന് ��തായി നിർ�ി�
��ിലി�ി െക�ിട�ിെ� താഴെ� നിലയിൽ 59.37 ച�ര� മീ�ർ �ലം വാടക�് നൽകാൻ തീ�മാനി�ി��് (തീ�മാനം 56.12). േമൽ
തീ�മാന�കാരം േപാ�് ഓഫീസ് �വർ�ി��തിന് വാടകയി�ാെത �ലം അ�വദി�ക�ം 22.01.2020 ൽ േപാേ�ാഫീസ് സീനിയർ
���മായി  കരാർ  ചമ�ക�ം  െച�ി��്.  എ�ാൽ  1959  െല  േകരള  �ാ�്  ആ�്  �കാരം  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ാ��
എ�ിെമ�കൾ�് �ാ�് ഡ��ി നി�ർ�ി��്. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ ആ�് 2018 �കാരം 200 �പ �ാ�് േപ�റിൽ കരാർ ചമേ��താണ്.
ആയത് പാലി�ി�ി�. േപാ�് ഓഫീസ് എ� കാലേ��ാണ് വാടക�് ന��െത�് നിലവിെല കരാറിൽ പറ�ി�ി�. കരാർ ചമ�തിെല
അപാകതകൾ പരിഹരിേ��താണ്.

(2) എസ്ബിഐ ബാ�് വാടക – കരാർ ചമ�ി�ി�, വാടക നി�യി�ി�ി�

��ിലി�ി െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� എസ്ബിഐ �െട വാടകയിന�ിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം �ക വരവ് െവ�ി��്.

രസീതി ന�ർ/തീയതി �ക ₹

R18671/18.12.2019 57,000

R19744/14.01.2020 57,000

R23415/31.03.2020 57,000

R23416/31.03.2020 14,710

R23417/31.03.2020 57,000

R23419/31.03.2020 57,000

ആെക 2,99,710

��ിലി�ി െക�ിട�ിെ� 17182(SFN-18560)/WORKS/UB/KUHS/2015-ാം ന�ർ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം ലഭ�മായ വിവര�ൾ താെഴ
േചർ��.

     ��ിലി�ി  െക�ിട�ിെല  286  M2  �ലം  എസ്.ബി.ഐ  ബാ�ിനായി  നീ�ിെവ�ക�ം  ��ിലി�ി  െക�ിട�ിെ�  പണി
�ർ�ിയാ��തിന്  �ൻപ്  വാടക  നിർ�യി��തിന്  ആവശ�െ��െകാ�്  തേ�ശ  ഭരണ  വ��്  അസി��്  എ�ിനീയർ�്  ക�്
ന�ക�ം  െച�ി��്.  എ�ാൽ  പണി  �ർ�ിയാ��തിന്  �ൻപ്  വാടക  നിർ�യി�ാൻ  സാധി�ി�  എ�റിയി�തിെന  �ടർ�്
സർ�കലാശാല  എ�ിനീയർ  ജി.ഒ.(ആർടി)  269/2016/പിഡ�ി�ഡി  05/02/2016  ഉ�രവ്  �കാരം  57,162  �പ  വാടക  നിർ�യി�്
ബാ�ിെന  അറിയി�ി��്.  സർ�കലാശാല  മരാമ�്  വിഭാഗം  14.11.2019  ൽ  രജി�ാർ�്  നൽകിയ  17182(sfn-18560)  works/UB
/KUHS/2015നം ക�ിൽ ��ിലി�ി െക�ിട�ിൽ ബാ�് �വർ�നം ആരംഭി�തായി പറ���്. എ�ാൽ ��ിലി�ി ബിൽഡിംഗിെ� പണി
�ർ�ിയായതി� േശഷം വാടക ���ി നി�യി�ി�ി�. സർ�കലാശാല ബാ�മായി കരാർ ചമ�ി�ി�.

��ിലി�ി െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� എസ്ബിഐ �െട വാടക �നർനിർ�യിേ���ം ബാ�മായി കരാറിേലർെ�േട��ം േരഖകൾ
ലഭ�മാേ���മാണ്.

(3) ക�ാർ��് വാടക

    സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  താമസ  സൗകര�ം  ഒ���തിനായി  ര�  െക�ിട�ളിലായി  (Type  I  &Type  II)  ക�ാർേ��കൾ
സർ�കലാശാല  പണികഴി�ി��്.  വാടക  ഈടാേ���മായി  ബ�െ��  നിയമ  വ�വ�കൾ  (ൈബേലാ/  �ൾസ് )  സർ�കലാശാല
ത�ാറാ�ിയി�ി�. സർ�കലാശാല വാടക�മായി ബ�െ��് നിയമ വ�വ�കൾ ത�ാറാ�ി അംഗീകരിേ��താണ്.
(ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 47/19-20 തി�തി. 10.09.2021)
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ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

3-1   പ�പരസ�ം - �ടിയ നിര�് ന�ി
Academic & administrative expenses -Administration – Compliance – Advertisements & Notification
േകരള  ഇൻഫർേമഷൻ  & പ�ി�്  റിേലഷൻസ്  (ഡി)  വ��ിെ�  GO(Rt) NO. 551/15/I&PRD/TVM/20-11-15, GO(P) NO.17/15/ I&PRD/TVM
/08-12-2015,  GO(P)  12/16/I&PRD  Dtd  21.12.2016  എ�ീ  ഉ�ര�കൾ  �കാരം  സർ�ാർ  വ��കൾ�ം,  എ�ാ  സർ�കലാശാലകൾ�ം,
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�മായി പ�പരസ�ം നൽ��തിന് വിവിധ പ� �ാപന��മായി േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ ഏർെ��ക�ം അതത്
പ���െട  കാ�ഗറി  അ�സരി�്  നിര�്  നി�യി�ക�ം  െച�ി��്.  ഈ  ഉ�രവ്  �കാര��  നിര�കളാണ്  േമൽ  �ാപന��െട
പ�പരസ��ൾ�് ബാധകമായി��ത്. �ടാെത, ഇൻഫർേമഷൻ & പ�ി�് റിേലഷൻസ് വ��് �േഖനേയാ അെ��ിൽ േനരിേ�ാ ന��
എ�ാ പ�പരസ��ൾ�ം ��ത നിര�ിൻേമൽ �റ�ത് 15% ഡി�ൗെ��ി�ം പ��ൾ നൽേക��മാണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല
പരസ� ചാർ�് ന�ിയി�ളളത് ഈ നിര�കളില�.

     2019- 20 വർഷ�ിൽ പരസ�ം നൽകിയ ഇന�ിൽ േടാംയാസ് അഡ�ർൈടസിംഗ് എജൻസി, മാ��മി �ി�ി�് & പ�ിേ�ഷൻസ്
എ�ീ  �ാപന�ൾ�ായി  14,68,592 �പ  സർ�കലാശാല  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  േറ�്  േകാൺ�ാ�ി�ം  �ടിയ  നിര�ിൽ  പരസ�ം
നൽകിയി��തിനാൽ 5,31,200/-�പയാണ് സർ�കലാശാല�് അധിക െചലവായി വ�ി��ത്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ
ന�ർ

വൗ�ർ ന�ർ
പരസ�ം  -
വ��ം

നൽകിയ
നിര�്

നൽകിയ
�ക (GST,
TDS  എ�ിവ
ഒഴിെക��
�ക)

സർ�ാർ
ഉ�രവ്
�കാരം
നിര�്
(��യർ
െസ�ീ
മീ�റിന് )

ന�ാ��
�ക

(�പ)
(15%
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

1

P79/06.04.19
മാ��മി  �ി�ി�്
& പ�ിേ�ഷൻസ്

�ഡ�സ്  ഐ  ഡി
കാർ�ക�െട
അ�ടി�ം
വിതരണ�ം

3.9cm X
5cm

325/Sqcm

മാ��മി
��ർ

എഡിഷൻ

5070

(20%
ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

94.43
മാ��മി
��ർ

എഡിഷൻ

1565

2

P81/06.04.19

േടാംയാസ്
അഡ�ർൈടസിംഗ്
എജൻസി

ഉ�ര
��ക��െട
അ�ടി�ം
വിതരണ�ം

5cmX3.8cm

2100/Sqcm

മലയാള
മേനാരമ
െഡയ് ലി

34912.5
(12.5%
ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

1120

മലയാള
മേനാരമ
ഓൾ ഇൻഡ�
എഡിഷൻ

18088

5cmX3.8cm

4850/Sqcm

ഹി�
െഡയിലി
സൗ�്
ഇൻഡ�
എഡിഷൻ

84875

2531
ഹി�
െഡയിലി
സൗ�്
ഇൻഡ�
എഡിഷൻ

48089

3

P183/24.04.19

മാ��മി  �ി�ി�്
& പ�ിേ�ഷൻസ്

കവ�ക�െട
അ�ടി�ം
വിതരണ�ം

3.9cmX5cm

330

മാ��മി

���
എഡിഷ�

11505

(ഡി�ൗ�്
ഇ�)

94.4
മാ��മി

���
എഡിഷ�

2947

3.9cmX5cm

260
മാ��മി
െകാ�ിൻ
എഡിഷൻ

83.39
മാ��മി
െകാ�ിൻ
എഡിഷൻ

4

P455/10.06.19

മാ��മി  �ി�ി�്
& പ�ിേ�ഷൻസ് 

10th
േകാൺേവാേ�ഷൻ
- േ�ജ്

3.9cmX5cm

350

മാ��മി
െഡയിലി
��ർ

5460

(20%
ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

94.43
മാ��മി
െഡയിലി
��ർ

1565

5 P1068/07.09.19 12cmX8cm

3404

മലയാള

285936

(12.5%

1098.77
മലയാള
മേനാരമ

89659
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�മ
ന�ർ

വൗ�ർ ന�ർ
പരസ�ം  -
വ��ം

നൽകിയ
നിര�്

നൽകിയ
�ക (GST,
TDS  എ�ിവ
ഒഴിെക��
�ക)

സർ�ാർ
ഉ�രവ്
�കാരം
നിര�്
(��യർ
െസ�ീ
മീ�റിന് )

ന�ാ��
�ക

(�പ)
(15%
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

േടാംയാസ്
അഡ�ർൈടസിംഗ്
എജൻസി

ൈവസ്
ചാൻസല�െട
നിയമനം

മേനാരമ
െഡയിലി
ഓൾ  േകരള,
ബാം�ർ&
െചൈ�

ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

െഡയിലി
ഓൾ  േകരള,
ബാം�ർ&
െചൈ�

12cmX8cm

3360

ന�
ഇൻഡ�ൻ
എ�്�സ്
െഡയിലി
ഓൾ
എഡിഷൻസ്

282240 നിര�് നി�യി�ി�ി�

12cmX8cm

2160 മാ��മി
െഡയിലി
ഓൾ  േകരള,
ബാം�ർ&
െചൈ�

181440

(12.5%
ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

727.15
മാ��മി
െഡയിലി
ഓൾ  േകരള,
ബാം�ർ&
െചൈ�

59335

12cmX8cm

5002.5

ഹി�
െഡയിലി
ഓൾ
എഡിഷൻസ്

420210

(12.5%
ഏജൻസി�െട
ഡി�ൗ�്
�റ�് )

2885

ഹി�
െഡയിലി
ഓൾ
എഡിഷൻസ്

276960

വ�ത�ാസം

�മ
ന�ർ

സർ�കലാശാല
നൽകിയ �ക

ഉ�ര�  �കാരം
നൽേക�ിയി��
�ക

വ�ത�ാസം

1 5070 1565 3505

2 34912.5 18088 16824.5

3 84875 48089 36786

4 11505 2947 8558

5 5460 1565 3895

6 285936 89659 196277

7 181440 59335 122105

8 420210 276960 143250

ആെക 10,29,408.5 4,50,119 5,31,200.5

     േമൽ  �ചി�ി�  കണ�കൾ  �കാരം  5,31,200/- �പയാണ്  സർ�കലാശാല�്  ഈ  ഇന�ിെല  ന�ം.  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�ിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി�് (എൻക�യറി നം.6/2019-20 ) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ പ� പരസ�ം ന��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര��
നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി�െ��ം, പ� പരസ�ം ന��തിനായി പ�ിക് റിേലഷൻസ് വ��ിന് ക�യ�ക�ം, പ�ിക്
റിേലഷൻസ് വ��് (പി.ആർ.ഡി) പ��ൾ�് പരസ��ൾ നൽകാൻ നിർേ�ശം ന�ിെയ�ം എ�ാൽ പി.ആർ.ഡി നിർേ�ശ �കാര��
പരസ��ൾ  പ��ൾ  �സി�ീകരി�ിെ��ം,  ആയതിനാലാണ്  േമൽ  നിര�ിൽ  പരസ�ം  നൽകിയെത�ം  സർ�കലാശാല
അറിയി�ി��്. സർ�കലാശാല ആവശ�െ�� പരസ��ൾ പ��ളിൽ �സി�ീകരി�ാ�ത് സംബ�ി�് പ�ിക് റിേലഷൻസ് വ��ം
സർ�കലാശാല�ം സ�ീകരി� �ടർനടപടികൾ വ��മ�. പ� പരസ�ം നൽ�� ഇന�ിൽ സർ�കലാശാല�് �തിവർഷം ഇ�ര�ിൽ
വലിയ ന�ം സംഭവി���്. അ�െകാ� തെ� ഇത് പരിഹരി�ാനാവശ�മായ നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2   േകരള െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിെ� ൈക��് രശീതി ലഭ�മായി�ി�
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Works – Repairs, maintenance & others – Payments
സർ�കലാശാല�െട വിവിധ നിർ�ാണ ���ിക�മായി ബ�െ��് േകരള െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മ േബാർഡിേല�് താെഴ
പറ�ം �കാരം �ക അടവാ�ിയി��്.

െചലവ് വൗ�ർ
നം./തീയതി

ഡി.ഡി.നം. �ക

P357/24.05.19 948878 2,01,340

P1632/11.12.19 950214 2,83,634

ആെക 4,84,974

േ�മനിധി വിഹിതം അടവാ�ിയതിെ� െെക��് രശീതി ലഭ�മായി�ി�. ആയത് ഓഡി�ിന് ലഭ�മാേ��താണ്.

3-3   2019-20 വർഷെ�- സർ�കലാശാല കായിക മ�ര��െട നട�ി�മായി ബ�െ��
അപാകതകൾ
Students welfare expenses – Sports related expences – Compliance

സർ�കലാശാല  േ�ാർട്സ്  മ�ര�ൾ  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല  കായികാധ�ാപക�െട  േന�ത��ിലാണ്  സംഘടി�ി��ത്.
23.07.2019  ൽ  ഇതിനായി  രജി�ാ�െട  േന�ത��ിൽ  കായികാധ�ാപക�െട  േയാഗം  േച�ക�ം  വിവിധ  േകാേള�കളിെല
കായികാധ�ാപകെര  മ�ര��െട  കൺവീനർമാരായി  നി�യി�ക�ം  െച�ി��്.  മ�ര��െട  നട�ി�ിനായി  ഡീൻ,  �ഡ�്സ്
അഫേയ�ിന്  �ൻ��കൾ  ന�ക�ം  നട�ി�ിന്  േശഷം  ബി�കൾ  ഹാജരാ�ി  �മീകരി�ക�ം  െച��.  മ�ര��െട  നട�ി�മായി
ബ�െ��് താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കാ��.

3-3-1) ഇ�ർ േസാൺ, സൗ�് േസാൺ മൽസര��െട സംഘാടനം -െപാ�വായ അപാകതകൾ

3-3-1-1)  സർ�കലാശാല  മ�ര�ൾ  സംഘടി�ി�േ�ാൾ  മ�ര��െട  നട�ി�ിനായി  നി�യി��  രീതിയി�ം  കാലയളവി�ം
നട�െ���ി�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

     ഇ�ർ േസാൺ േവാളിേബാൾ 2019-20

ഇ�ർേസാൺ  േവാളിേബാൾ  മ�ര�ൾ  7.12.2019,  8.12.2019 എ�ി�െന  2  ദിവസേ��്  നട�ാനാണ്  തീ�മാനി�ി��ത്.  എ�ാൽ
മ�രം 7.12.2019 ന് (ഒ� ദിവസം) മാ�മാണ് നട�ിയി�ളളെത�് കൺവീന�െട റിേ�ാർ�ിൽ നി�ം വ��മാ��.

     ഇ�ർേസാൺ േയാഗ 2019-20

ഇ�ർേസാൺ  േയാഗ  മൽസര�ൾ  20.12.2019,  21.12.2019  എ�ീ  2  ദിവസ�ളിൽ  നട��തിനാണ്  തീ�മാനി�ി��ത്.  എ�ാൽ  ഒ�
ദിവസം  (20.12.2019)  െകാ�്  അവസാനി�ി�തായി  കൺവീനർ  റിേ�ാർ�ിൽ  േരഖെ���ിയി��്.  പരിപാടി�െട  നട�ി�മായി
ബ�െ��് വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ലഭി� പരാതികളിൽ േയാഗാ മ�ര�ൾ അരദിവസം െകാ�് അവസാനി�ി�താ�ം പറ��.

3-3-1-2 ) അംഗീകരി� ബജ�ിൽ നി�ം വളെര വ�ത��മായ �കകളാണ് മൽസര�ൾ�ായി ആവശ�െ��ി���ം അ�വദി�ി���ം.
ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ

ന�ർ
ഇനം ബജ�്

ആവശ�െ��
�ക

ന�ിയത്

1
സൗ�് േസാൺ
�ി��് 2019-20

₹3,24,700 ₹2,55,940
₹

2,16,030

2
ഇ�ർേസാൺ �ി��്

2019-20
₹ 61,000 ₹ 72,215 ₹ 55,710

3
ഇ�ർേസാൺ േലാൺ
െട�ിസ് 2019-20

₹ 21,000 ₹ 23,630 ₹ 16,650
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3-3-1-3)  ഓേരാ മ�ര�ളി�ം ഒഫീഷ�ൽസി� നൽകിയ �ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�. അതായത് ഓേരാ���ം എ� മ�ര�ൾ
ആണ് നിയ�ി�ി��ത് എ�ത് വ��മ�. പെ���� േകാേള�കൾ ത�ിൽ മൽസരി��തിന് എ� ഒഫിഷ�ൽസിെ� ആവശ�ം ഉ�്
എ�ം എ� �ക െറമ�ണേറഷൻ ആയി നൽേക���് എ�തിെ��ം വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മ�.

3-3-1-4)  എ�ാ  മ�ര�ളി�ം  പെ����  േകാേളജ്  ടീമിെ�  യഥാർ�  എലിജിബിലി�ി  സർ�ിഫി��കൾ  െചല�േരഖകേളാെടാ�ം
സമർ�ി��ി�. ഫയ�കൾ �ർ�മ�.

3-3-1-5)  േമൽ  �ചി�ി�  പരിപാടിക�െട  നട�ി�മായി  ബ�െ��്  ഒഫീേഷ��ിംഗ്  ചാർജ്,  �ൗ�്  മാർ�ിംഗ്  ചാർജ്,  ഓണേററിയം,
െഹൽ�ർ ചാർജ് എ�ിവ�െട നിര�കൾ, �ം, േ�ഡിയം എ�ിവ�� വാടക �ട�ിയവ നൽ��തിന് സർ�കലാശാലയിൽ �േത�ക
മാനദ��േളാ  നിയമാവലിേയാ  നിലവിലി�.  സർ�കലാശാല  േ�ാർട്സ്  മ�ര�ൾ  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല
കായികാ��ാപക�െട  േന�ത��ിലാണ്  സംഘടി�ി��ത്.  ഓേരാ  മ�ര��േട�ം  നട�ി�ിനായി  �ക  െചലവഴി��തിൽ
കായികാ��ാപകർ�് വ��മായ ധാരണകൾ ഇ�. ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയ ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ ടാ�് ഇൻേവായ്സ് ഇ�ാെത�ം,
േ�ാർ പർേ�യ്സ് മാന�ൽ 2013 െല ഖ�ിക 7.6െല വ�വ�കൾ�് വി��മായി 15000/- �പ�് �കളി��വ�് ക�േ�ഷൻ നടപടികൾ
ഇ�ാെത�ം വാ��കൾ നട�ിയി��തായി കാ��. .

3.3.1.6)  ഓണേററിയം  നൽകിയി��ത്  പരിപാടി�െട  ആെക��  നട�ി�ിനായി�ാേണാ  നട�  മ�ര��െട  ദിവസ�ൾ
കണ�ാ�ിയി�ാേണാ  എ�്  വ��മ�.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഒഫീേഷ��ിംഗ്  നിര�്  നി�യി��തിനായി  23.7.2019ൽ  െെവസ്
ചാൻസലർ, രജി�ാർ, േ�ാർട്സ് കൺവീനർമാർ, െചയർമാൻമാർ, �ഡ�്സ് �ണിയൻ െചയർമാൻ, െസ��റി എ�ിവ�െട ഒ� മീ�ിംഗ്
��ക�ം  2019  ആഗ�്  15�  �ൻപായി  വിവിധ  േ�ാർട്സ്  അേസാസിേയഷ�ക�െട  ഉ�ര�കൾ  േശഖരി�്  നിര�്  നി�യി�ാൻ
കായികാ��ാപകെര �മതലെ���ിെയ�ി�ം �ടർനടപടികൾ നട�ി�ി�.
3.3.1.7)  23.07.2019 െല കായികാ��ാപക�െട േയാഗ�ിൽ സൗ�് േസാൺ, ഓൾ ഇ�� ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി മ�ര�ൾ�ാ�� KUHS
ടീം  െസല�ൻ,  ബ�െ��  മ�ര��െട  ഇ�ർ  േസാൺ  മ�ര�േളാെടാ�ം  നട��തിന്  േവ�ി  തീ�മാനി�ി��താണ്.  എ�ാൽ
കൺവീനർമാർ  േമൽ തീ�മാനെ� മറി കട� െകാ�് ഓേരാ മ�ര��േട�ം െചല�കൾെ�ാ�ം െസല�ൻ �യലിനായി �േത�കം
�ക െചലവഴി�തായി കാണി�ക�ം ആയത് അ�വദി�ക�ം െച�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.
ഇ�ർേസാൺ �ി��് മ�ര�ിനാ�� െസല� ൻ 

    U.O.  No.328/19371/DSA-A2/2019  Thrissur,  Dated,  11-10-2019  �കാരം  സൗ�്  േസാൺ,  ഓൾ  ഇ��  ഇ�ർ  �ണിേവ�ി�ി
മ�ര�ൾ�ാ��  KUHS  ടീം  െസല�ൻ  ബ�െ��  മ�ര��െട  ഇ�ർ  േസാൺ  മ�ര�േളാെടാ�ം  നട��തിന്  േവ�ി
ഉ�രവായി���ം  ��ത  െസല�ൻ  �യൽ ഇ�ർ  േസാൺ  �ി��്  മ�രേ�ാെടാ�ം  നട�ി���ം  ആണ്.  എ�ാൽ  കൺവീനർ
െസല�ൻ  �യലിനായി  15,000/-  �പ  വീ�ം  ആവശ�െ��ക�ം  11,130  �പ  െചലവഴി�തായി  അറിയി�ക�ം  �ണിേവ�ി�ി
അ�വദി�ക�ം  െച�ി��്.  അധ�ാപക�െട  യാ�ാബ�യിന�ിൽ  2930/-�പ�ം  െസല�ർമാ�െട  ഓണേററിയം  ഇന�ിൽ
3000/-�പ�ം  െചലവഴി�ി��്.  11.10.2019  െല  ഉ�രവ്  �കാരം  അധ�ാപകർ�്  ദിനബ��ം  യാ�ാബ��ം  നൽ��തി�  മാ�ം
ആണ് അ�മതി ഉ�ത്.

    2020 നവംബർ 9&10 തി�തികളിെല ഇ�ർ േസാൺ �ി��് മ�രേ�ാെടാ�ം സൗ�് േസാൺ െസല�ൻ ക�ാ�് നട�ി��താണ്.
എ�ാൽ ഇതിനായി 7/11/2019 ൽ Southern Sports എ� �ാപന�ിൽ നി�ം �ി��് േബാൾ 4200 �പ�് വാ�ിയതായി കാ��.
െസല�ൻ  �യൽ,  ഇ�ർ  േസാൺ  �ി��്  മ�രേ�ാെടാ�ം  നട�ി��തിനാൽ  െസല�ർ  ആയ  കായികാ��ാപകൻ  �ീ
െക.െക.രാജീവിന്  യാ�ാബ�യിന�ിൽ  ന�ിയ  2130  �പ,  ഓണേററിയം  ഇന�ിൽ  നൽകിയ  1500  �പ  എ�ിവ  മാ�മാണ്
അംഗീകരി�ാ��ത്. ഇ� സംബ�ി� ന�ിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�� മ�പടി ��ികരമ�.

സർ�കലാശാല കായിക മൽസര��െട നട�ി�ിൽ വ�ാപകമായ അപാകതകൾ സംഭവി� വ��. ആയതിനാൽ കായിക മൽസര��െട
നട�ി�ിനായി സമ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സർ�കലാശാല ത�ാറാ�ി അംഗീകരിേ��താണ്.

3.3.2) ഇ�ർേസാണിൽ പെ���തിെ� െചല�കൾ - ടാ�് രശീതി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

     േകാഴിേ�ാട് നി�ം 28.11.2019 ൽ സൗ�് േസാൺ മ�രം നട�� ൈമ�ർ �ണിേവ�ി�ിയിേല�ം 02.12.2019 െല മട�യാ��മായി
െടേ�ാ �ാവലർ ഉപേയാഗി�തിന് വാഹന വാടക ഇന�ിൽ 32000/- �പ �സാദം േഹാളിേഡയ്സ് എ� �ാപന�ിന് ന�ിയി��്.
�ാപന�ിന്  ന�ിയ  �കയിൽ  13,500/-�പ  ടാ�്  അടവാ�ിയതായി  േരഖെ���ിയി��്.  േമൽ  �ക  േകരള�ിൽ  നി�ം
കർ�ാടകയിേല�ം  തിരിെക���  അ�ർസം�ാന  യാ��ായി  അടവാ�ിയ  നി�തിയാെണ�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  ന�ിയ
മ�പടിയിൽ പറ�ി�െ��ി�ം ടാ�് അടവാ�ിയതിെ� രശീതി ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയത് ഹാജരാേ��താണ്.

3.3.3) �ൻ��കൾ �മീകരി��തിന് കാലതാമസം

�ൻ�ർ  െെക��ിയ  കായികാ��ാപകർ  സർ�കലാശാലയിൽ  ബി�കൾ  സമർ�ി��തി�ം  �മീകരി��തി�ം  വളെര  കാലതാമസം
വ���.

    ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

െചലവ് വൗ�ർ
നം./തീയതി
െച�്

�ൻ�ർ
നൽകിയതിെ�
ആവശ�ം

�ക �മീകരി�ത്
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നം./തീയതി

1
BP 866/13.8.19

356248/13.8.19

To conduct of
A.Zone Sports

& Games
2019-20

2,30,000 13.04.2021

2
BP 835/08.8.19

356218/08.8.19

To conduct of
B.Zone Sports

& Games
2019-20

2,30,000 18.12.2020

2
BP 1050/6.9.19

356422/6.9.19

To conduct of
Athletic Meet

-2019
4,00,000

നാളി�വെര
�മീകരി�ി�ി�

4
BP 1698/21.12.19

212424/24.12.19

To conduct 80th

All India
Interuniversity
Athletic Meet

2019-20

1,72,000 27.07.2021

േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്,  വാല�ം  1,  ആർ�ി�ിൾ  99  �കാരം  �ൻ�ർ  �കകൾ  ന�ിയ  തി�തി  �തൽ  ��മാസ�ി��ിൽ
�മീകരിേ��താണ്.  ജി.ഒ.(പി)419/2011/ധനം 04.10.2011െല ഉ�ര� �കാരം അഡ�ാൻ�കൾ െെക��ി �� മാസ�ിനകം െെഫനൽ
ബിൽ സമർ�ി�ാ� പ�ം ��വൻ അഡ�ാൻസ് �ക 18% പലിശ കണ�ാ�ി ഒ� തവണയായി ഈടാേ��താെണ� വ�വ����്.
എ�ാൽ ചില �ൻ��കൾ �മീകരി��ത് �ൻ�ർ എ��് ഒ� വർഷം കഴി�ി�ാണ്. ആയതിന് പലിശ/പിഴ ഈടാ�ിയി�ി�. ചിലത്
ഇ�വെര  �മീകരി�ി�മി�.  മ�ര�ൾ  സംഘടി�ി�തി�േശഷം  �ൻ��കൾ  നി�ിത  സമയപരിധി��ിൽ  �മീകരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 14/19-20 തി�തി . 22.04.2021)

3-4   സർ�കലാശാല ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് േ�ാ�ാം- ഗേവഷണ �ബ��ൾ
�സി�ീകരി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്
Research schemes & projects – Others – Other constituent institution – other expences
2019-20 സാ��ിക വർഷം േഡാ.െക.�ധി�മാർ (െ�ാഫസർ ഇൻചാർജ് ഓഫ് എസ്.എഫ്.ആർ.എ.) �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�റായി
വിവിധ  ഗേവഷണ  െ�ാജ�കൾ�്  സർ�കലാശാല  അംഗീകാരം  നൽകിയി��്.  ഇൻ�ാമ�റൽ  റിസർ�്  ഫിനാൻഷ�ൽ  െെഗഡ്െെലൻസ്
�മ നം.2 �കാരം (ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ 49/8.11.18 അജ� (49.54) “ The amount should be deposited in a seperate bank account in
the name of the project’’എ� വ�വ� െച�ി�െ��ി�ം ഗേവഷണ�ി� േവ�ി സർ�കലാശാല അ�വദി� അഡ�ാൻസ് �കകൾ �ൾ
ഓഫ് ഫ�െമ�ൽ റിസർ�ിെ� േപരിൽ എസ്.ബി.ഐ ��ണി�റ �ാ�് അ�ൗ�് നം.38447113936 ൽ ആണ് നിേ�പി�ി��ത്.
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

െ�ാജ�് ബജ�്
അഡ�ാൻസ്
നൽകിയത്
₹

ഗേവഷണ
കാലയളവ്

1) Tool development - 11
standardised tool

development to assess
the Rakthesara

20,000 20,000 6 months

2) An analytical study
to assess the relation
between Mandagni and

refractive error
1,00,000 50,000 1 year

3) Tool development
study on the

significance of clinical
features of siragrandhi
for its Ayurvedic clinical

staging

10,000 10,000 1 year

4) Role of Pratimasa
nasya and anjana in

prevention of cataract
1,00,000 50,000 1 year

5) Development and
validation of tool to

diagnose Kandabagna
and Sandhimuktha

without using
Radiograph

68,000 20,000 1 year
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6) Development of a
tool for assessing

patient compliance as
various ayurvedic

formulations used for
internal administration

20,000 20,000 1 year

7) Effect of a parental
education package

based in ayurvedic life
style in autism

spectrum disorders- an
open trail

20,000 20,000 1 year

8) Tool Development-
To develop

standardised tool for
asessing Rukshatha in

healthy individuals

20,000 20,000 1 year

9) Development of
clinical useful tool for
prakithi assessment

1,00,000 50,000 1 year

10) Tool development-
development of AMA

grading tool
20,000 20,000 1 year

11) A project to develop
structured data base of

PG Dissertation
1,14,000 1,14,000

Completed &
publications
has been
released

12) Morphological
taxonamical and

salivary bio- active
substances

identification from
Jalouka of different

areas of Kerala

4,70,000 70,000 2 years

േമൽ െ�ാജ�ക�മായി ബ�െ��് ഹാജരാ�ിയ ഫയ�ക�െട പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് ഫിനാൻഷ�ൽ െെഗഡ്െെലൻസ് �മ നം.2െല വ�വ� �കാരം " The amount should be deposited in a separate
bank  account  in  the  name  of  the  project”എ�െ��ി�ം  ഓേരാ  െ�ാജ�ി�ം  �േത�കം  അ�ൗ�്  ആരംഭി�ി�ി�.  �ൾ  ഓഫ്
ഫ�െമ�ൽ റിസർ�് ഇൻ ആ�ർേ�ദ എ� േപരിൽ അ�ൗ�് നം.38447113936 എ� ഒെരാ� അ�ൗ�ിലാണ് �ക ��വൻ െ�ഡി�്
െച�ി��ത്.

     സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.35/2019/Deans(schools) A1/KUHS dt 27.4.19 �കാരം ഓേരാ െ�ാജ�ക�െട�ം വര� െചല� കണ�കൾ
�േത�കം ��ി�ണെമ� നിബ�നേയാെട ഓേരാ െ�ാജ�കൾ�ം ഓേരാ അ�ൗ�് �ട�ാൻ ഉ�രവായി��്.

2. ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് ഫിനാൻഷ�ൽ െെഗഡ്െെലൻസ് �മ നം.2 �കാരം The interest accrued may be used for the project treating the
same as additional grant. The unspent amount shall be kept in interest bearing account എ�ാണ് പറ�ിരി��ത്. എ�ാൽ ഓഡി�ിൽ
ഹാജരാ�ിയ ബാ�് േ��്െമ�ിൽ േമൽപറ� കാലയളവിൽ പലിശ ഒ�ം തെ� ലഭി�തായി കാ��ി�. ആയതി� പകരം അ�ൗ�്
കീ�ിംഗ്  ചാർജ്,  മിനിമം  ബാലൻസ്  ഇ�ാ�തിനാൽ  �ക  ഈടാ�ിയത്  എ�ീ  ഇന�ളിൽ  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  �ക  ബാ�്
ഈടാ�ിയതായാണ് കാ��ത്.

    25.7.2019 �തൽ 22.04.2021 വെര�ളള കാലയളവിൽ അ�ൗ�ിൽ നി�ം ബാ�് ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

1. അ�ൗ�് കീ�ിംഗ്
ചാർ�്

തീ�തി �ക

12/3/2020 549.12

12/3/2021 654.50

1203.62

2. മിനിമം ബാലൻസ്
ഇ�ാ�തിനാൽ
�ക ഈടാ�ിയത്

തീ�തി ബാലൻസ് ഈടാ�ിയ �ക

25.7.2019 50,000 1180

31.1.2020 4908 590

29.2.2020 4312.10 590
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31.3.2020 3167.98 590

30.4.2020 2577.98 590

31.5.2020 1973.33 590

30.9.2020 5306.33 595

30.11.2020 4711.33 595

5320

    സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ “ റ�ലർ �ാൻസാ�ൻസ് നടേ��തിനാൽ ബാ�് േസവിംഗ് ബാ�് അ�ൗ�ി� പകരം
കറ�് അ�ൗ�് �ട�ാൻ നിർേ�ശി�കയാ��ായത് എ�ം കറ�് അ�ൗ�് ആയതിനാൽ ഈ അ�ൗ�ിൽ നി�ം പലിശ ഒ�ം
തെ� ലഭി�കയി� എ�ം പറ��. �ടാെത അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർജ്, മിനിമം ബാലൻസ് ഇ�ാ�തിനാൽ �ക ഈടാ�ിയത് എ�ീ
ഇന�ളിൽ അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക ബാ�് ഈടാ���് ” എ�ം �ചി�ി�ി��്.
ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  അംഗീകരി�  ഇൻ�ാമ�റൽ  റിസർ�്  ഫിനാൻഷ�ൽ  െെഗഡ്െെലൻസ്  �കാരം  പലിശ  ലഭി��
അ�ൗ�ിേല�ാണ് �ക നിേ�പിേ��ത് എ� വ��മാണ്. എ�ാൽ ഇതി� വി��മായി കറ�് അ�ൗ�് ആരംഭി�� �ലം പലിശ
ലഭി��ിെ��  മാ�മ�  മ�  രീതിയി�ം  �ക  സർ�കലാശാല�്  ന�െ���.  ഈ  സാഹചര��ിൽ  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ
തീ�മാന�ിന�സരി�്  പലിശ  ലഭി��  അ�ൗ�കളിൽ  നിേ�പി�ാൻ  സർ�കലാശാല  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���ം  ന�െ��
�ക തിരിെക ഈടാേ���മാണ്.

3) ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് ഫിനാൻഷ�ൽ െെഗഡ്െെലൻസ് �മ നം. 3(c)ii, A �കാരം staff entrusted with field duties such as data collection
shall maintain a monthly Tour diary duly countersigned by PI. �ാവലിംഗ് അലവൻസിെ��ം ഹാൾ�് അലവൻസിെ��ം നിര�് ആയതിൽ
വ��മാ�ിയി��്. നിര�കൾ �വെട േചർ��.

ഇനം നിര�്
ഇൻസിഡ�ൽ
എ�്െപൻസ്

At the rate of 0.60 km/
journey.

െെമേലജ് അലവൻസ്
Rs.2/Km both for rail and

road.

എ�ാൽ  െ�ാജ�കളിൽ  TA  അ�വദി�തിൽ  െെമേലജ്  അലവൻസിേനാെടാ�ം  ഇൻസിഡ�ൽ  എ�്െപൻസ്  �ടി  അ�വദി�തായി
കാ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

(1) Project File : Tool Development- To develop standardised tool for assessing Rukshatha in healthy individuals

�ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ - െക.ബി.�ധി�മാർ

ബജ�് - 20,000/-

േകാ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ –േഡാ.രാേഗഷ് .സി, പി.എൻ.എൻ.എം. ആ�ർേ�ദ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, െച����ി

െചലവ് – 23,714/-

As per KSR Part II, Rule 20(a) as mileage allowance contains an element of charges for incidental expenses also, no incidental charges
will be admissible in addition to the mileage allowance. എ�ാൽ േഡാ.രാേഗഷ്.സി. െ�ാജ�് ആവശ��ിനായി നട�ിയ യാ�കളിൽ
എ�ാം തെ� െെമേലജ് അലവൻസിേനാെടാ�ം ഇൻസിഡ�ൽ എ�്െപൻസസ് �ടി കണ�ാ�ിയാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്.

തീ�തി യാ� കി.മീ.
െെമേലജ്
അലവൻസ്

ഇൻസിഡ�ൽ
എ�്െപൻസ്

ആെക

26.11.2019
െച����ി �തൽ
കാസർേഗാഡ് വെര

280
280x2 =

560
280x0.60=

168
728

27.11.2019
കാസർേഗാഡ് �തൽ
െച����ി വെര

280
280x2 =

560
280x0.60=

168
728

3.12.2019
to

4.12.2019

െച����ി �തൽ
െകാ�ം & മട�ം

245
Km &

245
Km

245x2=
490

490

245X0.60=
147

147

637

637
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10.12.2019
to

11.12.2019

െച����ി �തൽ
പരിയാരം & മട�ം

220
Km &

220
Km

220x2=
440

440

220X0.60=132

132

572

572

23.12.2019
to

24.12.2019

െച����ി �തൽ
ക�നാഗ��ി&മട�ം

218
Km &
218
Km

218x2= 436

436

218X0.60= 130

130

566

566

3.1.2020
to

4.1.2020

െച����ി �തൽ
േകാതമംഗലം &മട�ം

110
Km &
110
Km

110x2= 220

220

110X0.60= 66

66

286

286

7.1.2020
to

8.1.2020

െച����ി �തൽ
പരിയാരം & മട�ം

280
Km
&

280
Km

280x2=
560

560

280X0.60=

168

168

728

728

14.1.2020
to

15.1.2020

െച����ി �തൽ
പരിയാരം & മട�ം

220
Km

220
Km

220x2=
440

440

220X0.60=

132

132

572

572

6292 1886 8178

    േകരള  സർ�ീസ്  ച��ൾ�  വി��മായി  യാ�ാബ�  കണ�ാ��തിെല  പിഴ�കൾ  �ടർ�  വരാെത  ��ി��താെണ�്
സർ�കലാശാല മ�പടിയായി അറിയി�ി��്. ആെക െചലവായ 23714/- �പയിൽ 20000/- �പ മാ�േമ സർ�കലാശാല അ�വദി�ി�ള�
എ�ം അറിയി�ി��്.

(4) ഇൻ�ാമ�റൽ റിസർ�് ഫിനാൻഷ�ൽ െെഗഡ്െെലൻസ് വ�വ� �കാരം (�മ നം.3 c, iiA) If distance of travelling is more than 100 Km
(one way) reimbursement of room rent is admissible. Maximum Rs.750/- per day will be reimbursed in lieu of Halt DA on production of
original  bill.  ഇ�കാരം  വ�വ���ായിരിെ�  �റി  വാടക  ഇന�ിൽ  Tool  Development-  To develop standardised tool  for  asessing
Rukshatha in healthy individuals എ� െ�ാജ�ിെല േകാ ഇൻെവ�ിേഗ�ർ േഡാ.രാേഗഷ്.സി. �് അ�വദി� �ക താെഴ േചർ�ിരി��.

തീ�തി വാടക

26.11.2019 980

03.12.2019 800

10.12.2019 1,050

23.12.2019 1,000

03.01.2020 900

07.01.2020 980

14.01.2020 1,050

6,760

    ഫിനാൻഷ�ൽ  െെഗഡ്െെലൻസിെല  വ�വ�  �കാരം  5250/-�പയാണ്  (750x7)  അ�വദി�ാ��ത്.  അതിനാൽ  1510/-�പ
(6750-5250)  അധികമായി  അ�വദി�ി��്.  “750/-  �പ�െട  �റി  ലഭ�മ�ാതി��തിനാലാണ്  അ�വദനീയമായ  �കയി�ം  ��തൽ
െറ�ിന്  �റി  എ�േ��ി  വ�ത് ”  എ�  സർ�കലാശാല  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  അധിക  വാടകയിൽ  �ം  എ�േ��ി  വ��
സാഹചര��ളിൽ  റിസർ�്  അസി��്  െ�യിം  െച�  �ക  ��വനായി  അംഗീകരി�ാെത  സർ�കലാശാല  അംഗീകരി�  നിര�ിൽ  �ക
അ�വദി��താണ് ശരിയായ നടപടി.

    റിസർ�ക�മായി  ബ�െ��്  ഇൻ�ാമ�റൽ  റിസർ�്  ഫിനാൻഷ�ൽ  െെഗഡ്െെലൻസ്  ത�ാറാ�ി  അംഗീകരി�െവ�ി�ം  ആയതിെല
വ�വ�കൾ�  വി��മായാണ്  ഓേരാ  െ�ാജ�ിേല�ം  െചല�കൾ  അംഗീകരി�്  �ക  ൈകമാറിയിരി��ത്.  വ�വ�കൾ
ലംഘി�െ���  സാഹചര��ളിൽ  നട�ിലാ�ിയ  രീതിെയ  അടി�ാനമാ�ി  ഉ�ര�കൾ  �റെ��വി��ത്  ശരിയായ  രീതിയ�.
ൈഗഡ് ൈലൻസിൽ നി�ർഷി� രീതിയിൽ െ�ാജ�കൾ നട�ിലാ��തിന് ബ�െ��വർ�് നിർേ�ശം നൽേക�താണ്.
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(5) Project for Morphological, Taxonamical and salivary Bio active subsistance identification from Jalouka of different area of Kerala എ�
െ�ാജ�ിന്  ആദ�  ഗ�വായി  70,000/-�പ  അ�വദി�തിൽ  യാ�ാബ�യിന�ിൽ  33,754/-�പ�ം  ഹാൾ�്  അലവൻസ്  ഇന�ിൽ
6,400/-�പ�ം െചലവഴി�ി��്. എ�ാൽ ഫയലിേനാെടാ�ം �ർ ഡയറികൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�. (ഫിസി�ൽ ഫയൽ & സ��് ഫയൽ). �ർ
ഡയറികൾ ഹാജരാേ��താണ്.

(6) സ��് ഫയ�കളിൽ െചല� േരഖകൾ�ാധാരമായ േരഖകൾ ഒ�ം തെ� അ�ാ�് െച�ി�ി�. ഫിസി�ൽ ഫയ�ക�ം അ�ർ�മാണ്.
ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

െ�ാജ�്    ആദ� ഗ�
An analytical study to assess the relation between
mandagni and refractive error

50,000

Comparitive clinical evaluation of Nasya and anjana
in production of catarat

50,000

സ��് ഫയ�കളിൽ െചല�കൾ�ാധാരമായ േരഖകൾ അ�ാ�് െച�് ഓഡി�ിന് സമർ�ി��തിന് ��ിേ��താണ്.

(7)  ഇൻ�ാമ�റൽ  റിസർ�ിെ�  ഫിനാൻഷ�ൽ  െെഗഡ്െെലൻസിൽ  േകാ  ഇൻെവ�ിേഗ�ർ�്  െ�ാജ�്  �ക  െെകമാ��തിന്
വ�വ�കെളാ�ം തെ� േചർ�തായി കാ��ി�.  എ�ാൽ ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം ഓേരാ െ�ാജ�ി�ം അ�വദി� �ക അതാ�
െ�ാജ�ക�െട േകാ-ഇൻെവ�ിേഗ�ർമാർ�് അ�വദി�തായാണ് കാ��ത്. ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.

െ�ാജ�്

സർ�കലാശാല
�ിൻസി�ൽ

ഇൻെവ�ിേഗ�ർ�് �ക
നൽകിയ തീ�തി

�ിൻസി�ൽ
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ, േകാ
ഇൻെവ�ിേഗ�ർ�് �ക
െെകമാറിയ തീ�തി

1)Autism
Spectrum
disorders

7.9.2019- 50,000/- 9.10.2019- 50,000/-

2)Pratimarsha
Nasya and
Anjana in
prevention
of Cataract

7.9.2019 – 50,000/- 23.9.2019 – 50,000/-

3) Mandagni
and refractive

error
4.10.2019 – 50,000/- 04.01.2020– 50,000/-

    േമൽപറ�  3  െ�ാജ�കൾ  നാളി�വെര  �ർ�ീകരി�ി�ി�.  ആയത്  �ർ�ീകരി��തി�ളള  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��താണ്.
െ�ാജ�കൾ �ർ�ീകരി�തി�േശഷം ൈഫനൽ റിേ�ാർ�കൾ റിവ�ക��ി പരിേശാധി�തിെ� �ടർ നടപടികൾ അറിയിേ��താണ്.
സർ�കലാശാല�ം  െപാ�സ�ഹ�ി�ം  �ണകരമാ��  വിധ�ിൽ  ഗേവഷണ  െ�ാജ�കൾ  �സി�ീകരി��തി�ളള  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.46/3.9.2021 & 23/8.7.2021)

3-5   സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാം -അപാകതകൾ
Research schemes & projects – Other constituent institutions – Training expenses
2019-20 സാ��ിക  വർഷം  സർ�കലാശാല  ആ�ാന�  െവ�  നട�ിയ  സർ�ിഫി��്  േ�ാ�ാമിെ�  ഫയ�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ
ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. ഓേരാ സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാ�കൾ�ം 2 ദിവസ�ൾ വീത�ളള 6 െസ��കൾ നട�െ����്. എ�ാൽ �രിഭാഗം ഫയലി�ം ഓേരാ
ദിവസേ��ം േ�ാ�ാം െഷഡ�ൾ, അ�ൻഡൻസ് രജി�ർ എ�ിവ ��ി��ി�.

2.ഓേരാ  സർ�ിഫി��്  േ�ാ�ാമി�ം  റിേസാ�്േപ�ൺമാരായി  നിയമിതരാ��വ�െട  നിയമന  ഉ�ര�കൾ  �രിഭാഗം  ഫയ�കളി�ം
��ി�ി�ി�.

സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാം െെഗഡ്െെലൻസ് (U.O.No.44/Dean AC(B)/KUHS/18 date 15/5/18 �കാരം the resource persons are eligible for
remuneration  and  TA/DA  as  per  KSR  എ�ാണ്  പറ��ത്.  എ�ാൽ  െക.എസ്.ആറിെല  വ�വ�കൾ  പാലി�ാ�തിന്  ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെടേചർ��.

I ഫയൽ നം.8752/B1/Dean(R)/2019

1. Advances in Basic Sciences Diagnostics, Therapeutic etc
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a) Vth session - 1st Batch തീയതി-19/09/2020 & 20/09/2020

വൗ�ർ നം.2077/19.2.2020

െചല� �ക – 18,519/-

േഡാ.േരഖ  േറ�ൽ  ഫിലി�്,  അസി.െ�ാഫസർ,  ഡി�ാർ�്െമ�്  ഓഫ്  ക��ണി�ി  െമഡിസിൻ,  ഗവ.െമഡി�ൽ  േകാേളജ്,  ആല�ഴ
എ�വ�െട  യാ�ാ  ഡയറിയിൽ  െഹഡ്  ക�ാർേ��്  െകാ�ം  ആയി  യാ�  ആരംഭി�തായാണ്  കാണി�ിരി��ത്.  എ�ാൽ  ടി.എ
അ�വദി�ിരി��ത്  ആല�ഴയിൽ  നി�ം  ആേരാഗ�  സർ�കലാശാലയിേല�ം  തിരി��ളള  യാ��ാണ്.  യാ�ാഡയറിയിെല
േരഖെ����കൾ വ�ത�� രീതിയിലാകാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

b) IIIrd session- 1st Batch - 25/7/2019 to 26/7/2019

െചല� �ക - 25,523/-

     േഡാ.�താപൻ.പി.�് േകാഴിേ�ാ� നി�ം ആേരാഗ� സർ�കലാശാലയിേല�ം തിരി��ളള യാ��് യാ�ാബ� കണ�ാ�ിയതിൽ
125  കി.മീ�റിന്  2/-  �പ  നിര�ിൽ  െെമേലജ്  അലവൻസ്  250/-  �പ  (125x2)  േയാെടാ�ം  ഇൻസിഡ�ൽ  ചാർ�്  200/-�പ  �ടി
ഉൾെ���ിയി��്.
As per KSR, Part II, Rule 20(a) as mileage allowance contains an element of charges for incidental expenses also, no incidental charges will
be  admissible  in  addition  to  the  mileage  allowances.  എ�ാൽ  െെമേലജ്  അലവൻസിേനാെടാ�ം  ഇൻസിഡ�ൽ  എ�്െപൻസസ്
നൽകിയ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.53/13.9.2021) �് സർ�കലാശാല�െട മ�പടി �വെട േചർ��.

"വ��ികളിൽ നി�ം ലഭി�� ടി.എ െ�യിം ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിന് ൈകമാ�ക�ം �ടർ�് അവിെട നി�് അനൗേദ�ാഗിക �റി�് വഴി
ടി  വ��ികൾ�്  അ�വദനീയമായ  സംഖ�  വ��മാ�ി  തരിക�ം  െച��.  ഇതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ടി  വ��ികൾ�്  ടി.എ  �ക
അ�വദി�െകാ�ളള  ഉ�രവ്  ഗേവഷണ  വിഭാഗ�ിൽ  നി�ം  �റെ��വി�ക�ം  അതിെ�  ഒ�ി�  പകർ�്  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിന്
ൈകമാ�ക�ം െച��. ഇ�കാരം ഫിനാൻസിൽ നി�ം അ�മതി ലഭി�ക�ം ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� നൽ�ക�ം െച� �കയാണ്
ടി എ ഇന�ിൽ േഡാ.�താപ� ൈകമാറിയി�ളളത് ”.

    സർ�കലാശാല�െട  ഈ  മ�പടി  അംഗീകരി���ത�.  യാ�ാബ�  അ�വദി�േ�ാൾ  െക.എസ്.ആറിെല  വ�വ�കൾ,
സർ�ിഫി��്  േ�ാ�ാം  െെഗഡ്െെലൻസിെല  വ�വ�കൾ  എ�ിവ  �ടി  പാലി�െകാ�്  അർഹത��  �ക  മാ�ം  അ�വദി�ാൻ
��ിേ��താണ്.
(ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ.53/19-20 തീയതി.13.9.21)

3-6   പരീ�ാ ഡ��ി�് നിയമിതരാ�� സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് �മവി��മായി വിവിധ
ബ�കൾ അ�വദി��ത്
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Special camp allowance – Miscellaneous

പരീ�ാ ഡ��ി�് നിയമിതരാ�� സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത വിവിധ ബ�കൾ
അ�വദി�  വ���്.  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  അ�വദി��  ബ�കെള  സംബ�ി�്  സർ�കലാശാല  നിയമം,  �ാ���്
എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ �വെട േചർ��.

1. േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 77 (I) (iii)

സർ�ാരിെ�  �ൻ��ി��  അംഗീകാരം  �ടാെത  സർ�കലാശാല  അതിെ�  ഏെത�ി�ം  അ��ാപകർേ�ാ  ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ  മ�്
ജീവന�ാർേ�ാ എ�്േ�ഷ�ാ േപെ�േ�ാ സാ��ിക ബാ��ത�� മ�് ആ��ല��േളാ ഉൾെ�െട, ഏെത�ി�ം �േത�ക ശ�ളേമാ
ബ�കേളാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� മ�് അധിക േവതനേമാ അ�വദി�ാൻ പാ��ത�.

2. േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം 2010 വ��് 12(5)

സർ�കലാശാല�െട  നടപടികൾ  ഈ  ഓർഡിനൻസിേല�ം  �ാ���കളിേല�ം  റ�േലഷ�കളിെല�ം  വ�വ�കൾ���തമായി
നട�ിലാ��െ��ം,  അധികാര  �ാന��െട�ം  നികായ��െട�ം  ക�ി�ിക�െട�ം  തീ�മാന�ൾ  ഈ  ഓർഡിനൻസിേനാ
റ�േലഷ�കൾേ�ാ വി��മെ��ം ഉറ�ാേ��ത് െെവസ് ചാൻസല�െട കർ�വ�മായിരി��താണ്.

3. േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���് 2018 ചാപ്�ർ IV, പാര 91, (1)

Applicability of the KSR etc. to the non teaching staff.

“Subject to provisions of the Act , Statutes, Ordinances and Regulations, the Kerala State and Subordinate Service Rules , 1958 the Kerala
Service Rules 1959, the Kerala Government Servants conduct Rules 1960, as amended from time to time, in so far as may be applicable
except to the extend expressly provided for in the statutes, Ordinances and Regulations shall apply in the matter of all the services
conditions of the University employees.
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4. ഫ�് �ാ���് ചാപ്�ർ IV ഖ�ിക 92

The university employees shall as regards travelling allowances, be governed by the provisions contained in Kerala Service Rules, as
ammended from time to time

5. െക.എസ്.ആർ. പാർ�് II, �ൾ 42, േനാ�് 2

The officers of Government travelling on university business will receive travelling allowance direct from the university according to its
rules.

േമൽ�കാര��  വ�വ�കൾ  നിലനിൽെ�  വിവിധ  �ല�നിർ�യ  േക��ളിൽ  പരീ�ാ  ഡ��ി�്  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാരായി
നിേയാഗി�െ���  സർ�കലാശാലയിെല  അധ�ാപേകതര  ജീവന�ാർ�്  സർ�കലാശാല  അ�വദി��  വിവിധ  ബ�കൾ  �വെട
േചർ��.

ബ� നിര�്

Special Camp
Allowance

₹400/- per day

Accomadation Charge

₹750/- per day for Assistant.

₹1000/-per day for Section
Officer

Custodian Charge ₹5/- per answer book

Travelling Allowance Train fare

ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 29.12.2011െല തീ�മാനം 6.12 �കാരം staff attending duty at valuation camp are eligible for TA & Special
Camp Allowance equivalent to one DA per day admissible at government rate. �ടാെത 30.7.2016 െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാന
�കാരം െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസി� �റെമ അേ�ാമേഡഷൻ ചാർ�് �ടി നൽകാൻ തീ�മാനി�ി��്.

    2019-20 സാ��ികവർഷം േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ ക�ാ�് ഓഫീസർമാരായി നിയമിതരായ സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�്
സർ�ാർ നിര�ിൽ നി�ം അധികമായി അ�വദി� ആ��ല���െട വിവരം �വെട േചർ��.

ക�ാ�്

അഡ�ാൻസ്
/െസ�ിൽ
െമ�്

ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ
�ക

ക�ാ�്
നട�
�ലം/
തീയതി

ക�ാ�്
ഓഫീസർ

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക 400/-

per day

അേ�ാമ
േഡഷൻ
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക

750/- per
day

കേ�ാഡിയൻ
ചാർ�്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക-ഒ�
ഉ�ര

��ക�ിന്

5/-

�ാവലിംഗ്
അലവൻസ്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക

��ാംവർഷ
െ�ാഫഷണൽ.
എം.ബി.
ബി.എസ്
പാർ�് I
&IIR/S
Exam
ജ�വരി
2019&

െഫ�വരി2019

വൗ�ർ
നം.224/ 24.5.19

�ക-164340

15166

ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

11/2/19 -
19/2/19

വിനീത്.ജി.

അസി��്

9 ദിവസം
x 400
=3600

10 ദിവസം
x 750

= 7500/-
2895x5=
14475

1178/-
10.2.19

& 19.2.19

14494

ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

11/2/19 -
19/2/19

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

9 ദിവസം
x 400
=3600

11 ദിവസം
x 750

= 8250/-

2085x5=

10425

1182/-

10/2/19
&20.2.19

35066

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19 -
19/3/19

ആരതി
സി.ആർ.

അസി��്

12 ദിവസം
x 400
=4800

14 ദിവസം
x 750

= 10500/-
5550x5=
27750

1174/-

4/3/19
&19/3/19

31539

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

05/3/19 -

�വീൺ
�സാദ്

അസി��്

11 ദിവസം
x 400

= 4400

16 ദിവസം
x 750

= 12000/-
4875x5=
24375

1182/-

2/3/19
& 19/3/19
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ക�ാ�്

അഡ�ാൻസ്
/െസ�ിൽ
െമ�്

ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ
�ക

ക�ാ�്
നട�
�ലം/
തീയതി

ക�ാ�്
ഓഫീസർ

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക 400/-

per day

അേ�ാമ
േഡഷൻ
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക

750/- per
day

കേ�ാഡിയൻ
ചാർ�്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക-ഒ�
ഉ�ര

��ക�ിന്

5/-

�ാവലിംഗ്
അലവൻസ്
ഇന�ിൽ
അ�വദി�
�ക

15/03/19

33252

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

05/3/19 -
16/03/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

9 ദിവസം
x400
=3600

11 ദിവസം
x 750

= 8250/-
6630x5=

33150

1178/-

4/3/19&
16/3/19

ര�ാം
വർഷ എം.ബി.
ബി.എസ്
R/Sഎ�ാം
െഫ�വരി

2019
വൗ�ർനം.2/

9.4.19
�ക-77500/-

29500

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

01/4/19 -
09/04/19

ആരതി
സി.ആർ.

അസി��്

11 ദിവസം
x 400
=4400

14 ദിവസം
x 750

= 10500/-

6555x5=

32775/-

1174/-

29/3/19 &

തിരിെക
വ�
തിയതി
േരഖെ�
��ിയി�ി�

21000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

01/4/19 -
10/4/19

ധന� രാജ്

അസി��്

9 ദിവസം x
400

=3600

12 ദിവസം
x 750

= 9000/-
3885x5=
19425/-

1182/-

31/3/19
&11/4/19

27000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

01/4/19 -
10/4/19

അ�ൺ
സി.വി.

അസി��്

9 ദിവസം
x400
=3600

11 ദിവസം
x 750

= 8250/-
5565x5=
27825

1178/-

31.3.19&
10.4.19

ൈഫനൽ
ബിഡിഎസ്
പാർ�് I ഡി�ി

R/S.എ�ാം
�ൈല 2019

വൗ�ർ
നം.599/3.8.19
�ക-33000

വൗ�ർ നം-1079/
4.12.19

�ക-30310

12000+13069

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

05/8/19 -
11/8/19

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

6 ദിവസം
x400
=2400

8 ദിവസം
x 750

= 6000/-
1950x5=

9750

1182/-
4/8/19

&11/8/19

8000+9289

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

05/8/19 -
9/8/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

5 ദിവസം
x 400
=2000

6 ദിവസം
x 750

= 4500/-

1155x5=

5775/-

1178/-
3/8/19

&10/8/19

ഒ�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

R/S. എ�ാം
ആഗ�് .2019

വൗ�ർ നം-767/
17.9.19

�ക-92000

35000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

17/9/19 -
29/9/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

11 ദിവസം
x400

=4400

14 ദിവസം
x 750

=10500/-

5835x5=

29175/-

1178/-

15/9/19 &

30.9.19

27000

േകാ�യംഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

17/9/19 -
27/9/19

രാേജഷ്
എസ്.നായർ

അസി��്

10 ദിവസം
x 400
=4000

12 ദിവസം
x 750=
9000/-

2700x5=

13500

1178/-
13/9/19 &
30/9/19

30000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

17/9/19 -
27/9/19

വിനീത്.ജി.

അസി��്

12 ദിവസം
x400
=4800

15 ദിവസം
x 750

= 11250/-

5070x5=

25350

1182/-

16/9/19 &

30/9/19

49200/- 115500/- 273750/-

േമൽ�കാരം വിവിധ ഇന�ളിൽ �ക അ�വദി��തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം �ൻ�ർ അ�മതി േനടിയതായി കാ��ി�.

    േകരള സർ�ീസ് ച�ം പാർ�് II, െസ�ൻ VI, Rule 37 �കാരം A Daily allowance is a uniform allowance for each day of absence from
head quarters, which is intented to cover the ordinary daily charge incurred by an officer in consequences of such absence.

Ordinary daily charge എ�തിൽ cost of lodging and boarding and other incidental expenditure എ�ിവ ഉൾെ���.

സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ)7/2016/ധന.20.1.16 �കാരം 1.2.16 �തൽ േ�ഡ് II(a), േ�ഡ് II(b) ഉേദ�ാഗ�ർ�് അ�വദനീയമായ DA �തിദിനം
320/-  �പയാണ്.  െക.എസ്.ആറിെല  വ�വ�കൾ�്  വി��മായി  സർ�കലാശാലയിെല  േ�ഡ്  IIa,  IIb  ജീവന�ാർ�്  ഡി.എ  ആയി
െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  എ�  േപരിൽ  �തിദിനം  400/-  �പ�ം  അേതാെടാ�ം  േലാഡ്ജിംഗ്  അലവൻസ്  750/-  �പ�ം  �ടി
അ�വദി�  വ��.  െഡയ്  ലി  അലവൻസ്  എ�തിൽ  േലാഡ്ജിംഗ്  ഉൾെ��െമ�തിനാൽ  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  �ാ�ി�ൽ
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ഇഷ�സ് പരിഗണി�് േലാഡ്ജിംഗ് അലവൻസ് എ� േപരിൽ ആ��ല�ം അ�വദി��ത് �മ�കാരമ�. ഇ�കാരം സർ�കലാശാല�്
�വെട��  പ�ികയിൽ  േകാളം  ന�ർ  5ൽ  േരഖെ���ിയ  �കാരം  1,15,420/-�പ  അധികെചലവ്  സംഭവി�ി��്.  വിശദാംശം  �വെട
േചർ��.

1 2 3 4 5

�മ
നം

ക�ാ�്
ഓഫീസർ

സർ�കലാശാല അ�വദി� �ക
െക.എസ്.ആർ
ച��കാരം

അ�വദിേ��ത്
വ�ത�ാസം

െ�ഷൽ കാ�്
അലവൻസ്

േലാഡ്ജിംഗ്
അലവൻസ് ആെക

1
വിനീത്.ജി.

അസി��്

9 ദിവസംx400
=3600

10 ദിവസംx
750= 7500/-

11100
10 ദിവസംx320=

3200
7900

2

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

9ദിവസംx
400=

3600

11
ദിവസംx750=

8250/-
11850

11 ദിവസംx320=
3520/-

8330

3

ആരതി
സി.ആർ.

അസി��്

12ദിവസംx400=

4800

14 ദിവസം
x750

= 10500/-
15300

14 ദിവസംx320=
4480/-

10820

4

�വീൺ
�സാദ്

അസി��്

11 ദിവസംx 400
= 4400

16 ദിവസം
x750

= 12000/-
16400

16 ദിവസം x 320=
5120/-

11280

5
െെസ��ീൻ.I

അസി��്

9 ദിവസംx 400
= 3600

11 ദിവസം
x750

= 8250/-
11850

11 ദിവസംx320=
3520/-

8330

6

ആരതി
സി.ആർ.

അസി��്

11 ദിവസംx400
= 4400

14 ദിവസം
x750

= 10500/-
14900

14ദിവസംx320=
4480/-

10420

7
ധന� രാജ്

അസി��്

9 ദിവസംx 400
= 3600

12 ദിവസം
x750

= 9000/-
12600

12 ദിവസംx320=
3840/-

8760

8

അ�ൺ
സി.വി.

അസി��്

9 ദിവസംx400
= 3600

11 ദിവസം
x750

= 8250/-
11850

11 ദിവസംx320=
3520/-

8330

9

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

6ദിവസം x400
= 2400

8 ദിവസം
x750

= 6000/-
8400

8 ദിവസംx320=
2560/-

5840

10
െെസ��ീൻ.I

അസി��്

5 ദിവസംx400
= 2000

6 ദിവസം
x750

= 4500/-
6500

6 ദിവസംx320=
1920/-

4580

11
െെസ��ീൻ.I

അസി��്

11 ദിവസംx400
= 4400

14 ദിവസം
x750

= 10500/-
14900

14 ദിവസംx320=
4480/-

10420

12

രാേജഷ്
എസ്.നായർ

അസി��്

10 ദിവസംx400
= 4000

12 ദിവസം
x750

= 9000/-
13000

12 ദിവസംx320=
3840/-

9160

13
വിനീത്.ജി.

അസി��്

12 ദിവസംx400
= 4800

15 ദിവസം
x750

= 11250/-
16050

15 ദിവസംx320=
4800/-

11250

49200 115500 164700 49280 1,15,420

 സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  േകരള  സർ�ീസ്  ച��ൾ  ബാധകമായിരിെ�  ഇ�കാരം  സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ  അ�മതിയി�ാെത
അധിക �ക അ�വദി� വ��തിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�ളള (ഓഡി�് എൻക�യറി നം .22/7.7.21)
സർ�കലാശാല�െട മ�പടി �വെട േചർ��.

“പരീ�  േജാലി�െട  �ാധാന�ം,  സവിേശഷതകൾ,  അധിക  ഉ�രവാദിത�ം  എ�ി�െന�ളള  കാര��ൾ  പരിഗണി�  െകാ�ാണ്
അധ�ാപകർ�ം  അനധ�ാപകർ�ം  ഉയർ�  �തിഫലേമാ  മ�  ആ��ല��േളാ  നൽ��ത്.  ഈ  കാര��ളിൽ  സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ
അ�മതി  േതടിയതായി  കാ��ി�.  സർ�കലാശാല  ആ�്  2010(Act4 of  2011)  അധ�ായം  4 Authorities of  the University  െല  പാര  23
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Powers of Governing council ൽ sub para XXXV to prescribe honoraria, remunerations and fees and travelling and other allowances for
paper setters,  examiners and other examination staff,  visiting faculty and for such other services rendered to the university.  േകരള
ആേരാഗ� സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 2013 അധ�ായം 2 officers of the university vice chancellor ൽ para 13 c Finance powers ൽ sub
para xii “ to fix the remuneration and the travelling and oher allowances payable to persons engaged in the University business “ എ�ിവ
�കാരം �ക അ�വദനീയമാണ് ”

     സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ േമൽ മ�പടി താെഴ പറ�� കാരണ�ളാൽ ��ികരമ�.

    േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല ഫ�് �ാ���്, 2018 അധ�ായം 2 ഖ�ിക 15 c ഫിനാൻഷ�ൽ പേവ�ിൽ ഉപഖ�ിക xii �കാരം
െെവസ് ചാൻസല�െട അധികാരം വ��മാ�ിയി�െ��ി�ം ഫ�് �ാ���് 2018 ചാപ്�ർ IV, ഖ�ിക 92 ൽ The university employees shall
as regards travelling allowances, be governed by the provisions contained in Kerala Service Rules, as ammended from time to time എ�ം
േരഖെ���ിയി��്.  ഈ  സാഹചര��ിൽ  ബ�മാനെ��  ൈവസ്  ചാൻസലർ,  സർ�ാർ  �റെ��വി�  െക.എസ്.ആറിെല
നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി മാ�േമ �ാ���് �കാര�ളള �േത�ക അധികാര�പേയാഗി�് സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട യാ�ാബ�
വ�വ�കൾ  നിർ�യി�ാൻ  പാ�ള�.  �ടാെത  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  ഫി�്  െച�  അധിക  ബ�കൾ  അ�വദി��തിന്
സർ�ാരിൽ  നി�ം  �ൻ�ർ  അ�മതി  ലഭ�മാ�ിയി�മി�.  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  ഇ�രം  ആ��ല��ൾ  നൽ���മായി
ബ�െ��് സർ�കലാശാല �േത�കം �ാ���കേളാ,  ഓർഡിനൻ�കേളാ െറ�േലഷ�കേളാ മേ�ാ �റെ��വി�ി�മി� എ�തിനാൽ ഈ
വിഷയ�ിൽ സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭ�മാേ��താണ്.

3-7   സർ�കലാശാല യാ�ാബ� വ�വ�കൾ- സർ�ീസ് ച��ൾ� വി��മായി ഉ�ര�കൾ
�റെ��വി�് ബ�കൾ അ�വദി��
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Special camp allowance
സർ�കലാശാല�െട ൈവവിധ�മാർ� േജാലികൾ�ായി സർ�കലാശാലയി�ം സം�ാനതല�ിൽ വ�ാപി� കിട�� അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കളി�ം  നിയമിതരാ��  അധ�ാപക  അനധ�ാപക  ജീവന�ാർ�്  യാ�ാബ�  നൽ���മായി  ബ�െ��്  സർ�കലാശാല
ആ�്, �ാ���്, സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ �വെട നൽ��.

ആേരാഗ�സർ�കലാശാല
ആ�് 2010

Kerala  Health  University  Act  section  77(1)  (iii)
without  prior  approval  of  the  Govt  university
shall not grant any special pay, allowance and
other  extra  remuneration  of  any  description
whatsoever including exgratia payment or other
benefit having financial implications to any of its
teachers, officials or other employees.

ഫ�് �ാ���് 2018

Chapter IV,para 91,  applicability of KSR etc to
the non teaching staff.
(1) subject to the provision of the act, statutes,
ordinance  and  regulations,  the  KSSSR-1958,
KSR-1959,  the  kerala  Govt  servant  conduct
rules 1960 as amended from time to time in so
far as may be applicable except to the extend
expressly  provided  for  in  the  statutes,
ordinances  and  regulations  shall  apply  in  the
matter  of  all  the  service  conditions  of  the
university employees.

ഫ�് �ാ���് 2018

Chapter IV, para 92- Travelling allowance-The
university employee shall as regards travelling
allowance  be  governed  by  the  provision
contained  in  KSR,  as  amended  from  time  to
time.

KSR Part II, Section VI

Daily Allowance is a uniform allowance for each
day of absense from Head quarters, which is
intended  to  cover  the  ordinary  daily  charge
incurred by an officer in consequences of such
absence.

         �ടാെത ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� വിവിധ േയാഗ�ളിൽ യാ�ാബ� സംബ�ി�് തീ�മാന�െള��ി��്. സർ�കലാശാല
യാ�ാ ബ� ഇന�ിെല വിവിധ തീ�മാന�ൾ �വെട േചർ��.
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ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

തീ�മാനം ന�ർ
തീ�മാനം

6.12

Staff attending duty at valuation camp are
eligible for TA and Special Camp Allowance
equivalent to one DA per day admissible at
govt rate.

33.29

Revising exam remuneration

1.Chairman  at  central  valuation  camp-  in
addition to the existing Rs.3/- per valuation,
Rs.700/- per day also will be paid.

2.Camp  officer  outside  university  Head
Quarters-  in  addition  to  the special  camp
allowance,  accommodation charges will  be
paid at the following rates.

i)Officer  (Section  Officer  and  above)
Rs-1000 per day

ii)Others Rs.750/-per day

2019-20  സാ��ികവർഷം  എ�ാം  ഫിനാൻസ്,  ജനറൽ  ഫിനാൻസ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  യാ�ാബ�  കണ�ാ��തിൽ
സർ�കലാശാല േമൽ�റ� വ�വ�കൾ� വി��മായി �ക അ�വദി��തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��

3.7.1) സർ�കലാശാല പരീ�ാ ഡ��ി- 8 കി .മീ�റി��ിെല യാ�കൾ�് െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി��

സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  (ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ-6.12) തീ�മാന�കാരം  Staff  attending duty at valuation camp are
eligible for TA & Special Camp Allowance equivalent to one DA per day admissible at government rate എ�താണ്.

െക.എസ്.ആർ. Vol.I Part II Rule 57 �കാരം Daily allowance may not be drawn for any day in which a government servant does not reach a
point outside a radius of 8 Km from the duty point at his head quarters or if return to its from a similar point.

സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  തീ�മാന  �കാരം  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  ഡിഎ�്  സമാനമാെണ�ിരിെ�  േമൽ
വ�വ�കൾ�്  വി��മായി  8  കി.മീ�റി��ിെല  യാ�കൾ�്  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  �തിദിനം  400/-�പ  നിര�ിൽ
അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട െകാ���.

വൗ�ർ
നം./തീ�തി

ഇവാല�േവ�ർ ക�ാ�്
ക�ാ�ിൽ
പെ���
തീയതി

അ�വദി�
�ക-
െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
(spca)

400/- per
day

904/
30.10.19

േഡാ.രജനി േജാസ്
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

േകരള
ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല,

��ർ

19/8/19
to

22/8/19

TA- ഇ�
SPCA-2400

1003/

18.11.19

െജജി.ജി, അസി��്
െ�ാഫസർ,
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്. േകാ�യം

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

19/8/19,
22/8/19

TA- ഇ�

SPCA -800

“”

േഡാ.േജാസ് വി.
�ാൻലി
അസി��്

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

22/8/19
TA- ഇ�

SPCA -200
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െ�ാഫസർ,
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്. േകാ�യം

“”

േഡാ.സ�ീപ്
അ�ഹാം വർ�ീസ്,
അസി.െ�ാഫസർ
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, േകാ�യം

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

16/8/19
TA- ഇ�

SPCA -400

“”

േഡാ.രാേജഷ്.പി.എസ്,
അസി.െ�ാഫസർ
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, േകാ�യം

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

13/8/19

15/8/19

16/8/19

17/8/19

TA- ഇ�

SPCA -1200

“”

േഡാ.ഇ�.എം,
അസി.െ�ാഫസർ
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, േകാ�യം

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

13/8/19

14/8/19

15/8/19

TA- ഇ�

SPCA -1200

“”

േഡാ.േബാബി േജാൺ,
അസി.െ�ാഫസർ
ഗവ.െമഡി�ൽ

േകാേളജ്, േകാ�യം

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

13/8/19
to

17/8/19

TA- ഇ�

SPCA
-2000

ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ  ഓഡി�് എൻക�യറി  നം.39/13.8.2021ന് മ�പടിയായി ‘No.292/Exam Fin.- Remuneration/ 2012 dated 1/8/12
ഉ�രവ്  �കാരം  50  കി.മീ.  പരിധി��ിൽ  വ��  ഇവാ�േവേ��ിന്  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസിന്  അർഹത��് ’  എ�ാണ്
സർ�കലാശാല അറിയി�ി��ത്. എ�ാൽ േകരള ആേരാഗ�ശാ� സർ�കലാശാല ആ�് വ��് 77(1) (iii) �കാരം സർ�ാറിെ� �ൻ�ർ
അ�മതിയി�ാെത സർ�കലാശാല ഫി�് െച� െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി�ാ��ത�.

3.7.2) 24 മണി�റി��ിെല യാ�കൾ�് മിനിമം ടി. എ.േയാെടാ�ം െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി��.

സർ�കലാശാല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ (GC-6.12) തീ�മാന �കാരം staff attending duty at valuation camp are eligible for TA & special
camp allowance equivalent to one DA per day admissible at government rate എ�താണ്.

As per KSR, Part II, Rule 56, as the officer has returned to his Head Quarter with in 24 hours , it will be treated as a days journey. As the
officer has claimed 1 DA for the journey alone, no claim for DA for halt will be admissible within a period of 24 hours. DA for journey + DA
for halt shall not exceed 1 DA for journeys within 24 hours.

എ�ാൽ  എ�ാം  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിെ�  യാ�ാബ�  ബി�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  24 മണി�റി��ിെല  യാ�കൾ�്  ഒ�  ഡിഎ
നൽകിയതിേനാെടാ�ം െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് �ടി നൽകി കാ��. ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം/
തീയതി,
�ക

ഇവാല�േവ�ർ

യാ� െച�
തീയതിക�ം
യാ��െട

വിശദാംശ��ം

ടിഎ

826/5.10.19

�ക-360531/-

േഡാ.ആഷിർ െക.ആർ.

റീഡർ,
െക.എം.സി.ടി,

െഡ�ൽ േകാേളജ്,
��ം

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19
��ം –

േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ

േകാേളജ്
& മട�ം

TA-3x350=
1050

SPCA –
3x400= 1200

മേനാജ് െവ�ല,
െ�ാഫസർ,

െക.എം.സി.ടി.േകാേളജ്,

6/8/19, 7/8/19

��ം –
േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ
േകാേളജ്
& മട�ം

TA-2x350=
700

SPCA 2x400=
800
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േഡാ.�ദീപ് സി.ബി,
റീഡർ

�ീ.ആ�േനയ
െഡ�ൽ േകാേളജ്,

െമാട��ർ

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19, 8/8/19,
9/8/19, 10/8/19

െമാട��ർ–
േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ
േകാേളജ് &

മട�ം

ടി.എ-6x350=
2100

SPCA
6x400=2400

ധന� �രളീധരൻ,
െക.എം.സി.ടി, െഡ�ൽ

േകാേളജ്, ��ം

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19, 8/8/19,

9/8/19
��ം –

േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ

േകാേളജ്

TA-5x350=
1750

SPCA
5x400=2000

േഡാ.നസീം.െക.ടി,
റീഡർ,

െക.എം.സി.ടി, െഡ�ൽ
േകാേളജ്

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19 ��ം–

േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ
േകാേളജ് &

മട�ം

TA-4x350=
1400

SPCA
3.5x400 =

1400

േഡാ.സ�പ
എസ്.മാധവൻ,

റീഡർ,
�ീ ആ�േനയ

ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െഡ�ൽ സയൻസ്

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19

െമാട��ർ–
േകാഴിേ�ാട്

െമഡി�ൽ
േകാേളജ് &

മട�ം

TA-3x350=
1050

SPCA 3x400=
1200

905/30.10.19

Rs.6,10,810/-

േഡാ. ഐ�് സാ� െക,
റീഡർ,

പി.എസ്.എം. േകാേളജ്
ഓഫ് െഡ�ൽ

സയൻസ് & റിസർ�്,
അ�ി�ാവ്, ��ർ

13/8/19,
14/8/19,
16/8/19,
17/8/19,
19/8/19,
20/8/19

അ�ികാവ്-
േകരള ആേരാഗ�

ശാ�
സർ�കലാശാല

& മട�ം

TA-6x350=
2100

SPCA
6x400=2400

േഡാ.രാജീവ്.െക.ജി.
റീഡർ,

പി.എസ്.എം. േകാേളജ്,
അ�ികാവ്

13/8/19,
14/8/19,
15/8/19,
16/8/19,
17/8/19,
19/8/19,
20/8/19,
21/8/19,
22/8/19

അ�ികാവ്-
േകരള ആേരാഗ�

ശാ�
സർ�കലാശാല

& മട�ം

TA-9x350=
3150

SPCA
9x400=3600

1003/18.11.19

േഡാ.രതി േഗാപ�മാർ,
റീഡർ,

��ൽ ഇ�ാം േകാേളജ്,
െന�ാ�ിൻക

19/8/19

20/8/19
ഗവ.െഡ�ൽ

േകാേളജ്,

TA-2x350=
700

SPCA
2x400=800
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തി�വന��രം
& മട�ം

സൽമ.പി.എം.,
അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ,
എലിംസ് േകാേളജ്

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19, 8/8/19 ,

10/8/19    
േകരള ആേരാഗ�

ശാ�
സർ�കലാശാല,
��ർ & മട�ം

വിജീഷ് േഗാവി�ൻ,
അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ,
െക.ടി.എൻ. േകാേളജ്,

പാല�ാട്

5/8/19, 6/8/19,
7/8/19, 8/8/19 ,
9/8/19     േകരള
ആേരാഗ� ശാ�
സർ�കലാശാല,
��ർ & മട�ം

TA-5x350=
1750

SPCA
5x400=2000

ഇ�കാരം  അ�വദി��തിന്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിന്  േവ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറികൾ�്  (37/5.8.21,39/13.8.2021)
സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.292/Exam-fin/Remuneration/2012 തിയതി.1.8.12 െല – �മ നം.2 �കാരം special camp allowance equivalent to
one DA admissible at Goverment rate payable to the evaluators, chairman/ co-ordinators and other staff attending Centralised valuation
camp duty within 50km from their head quarters എ�  പറ���്.  �മനം.5 �കാര��  “chairman/ co-ordinator and other officials
attending centralised valuation camp duty within 50 kms are eligible for special camp allowance as per hours of halt " എ�തിെ��ം
അടി�ാന�ിലാണ് �ക അ�വദി��ത് .

എ�ാൽ  െക.എസ്.ആറിെല  വ�വ�  �കാരം  ജീവന�ാരൻ  ആ�ാനേക��ി�  ��ം  8കിേലാമീ�റി�ളളിൽ  യാ�കൾ  െച�ാൽ
അതി� സാധാരണഗതിയിൽ യാ�ാ�ടിേയാ,  മേ�െത�ി�ം �തിഫലേമാ ബ�േയാ ലഭി��ത�.  �ടാെത മിനിമം ടി.എ എ�ത് ഒ�
ഡി.എ  ആണ്.  േമൽപറ��  �കാരം  േകരള  സർ�ീസ്  ച��ൾ�  വി��മായി  ഉ�ര�കൾ  �റെ��വി�്  അനർഹമായി  �ക
അ�വദി��ത് �ന: പരിേശാധിേ��താണ്.

3.7.3. യാ�കൾ�് െെമേലജ് അലവൻസിേനാെടാ�ം ഇൻസിഡ�ൽ എ�്െപൻസ് അ�വദി��ത്
Academic & Administrative Expenses- academic- compliance- Travel & Other allowances

As per KSR, Part II, Rule 20(a) as mileage allowance contains an element of charges for incidental expenses also, no incidental charges will
be  admissible  in  addition  to  the  mileage  allowances.  എ�ാൽ  െെമേലജ്  അലവൻസിേനാെടാ�ം  ഇൻസിഡ�ൽ  എ�്െപൻസസ്  �ടി
അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം./തീയതി
പരിേശാധകൻ

ഡ��ി

അ�വദി� �ക Incidental
Charge
ഇന�ിൽ
അനർഹമായി
അ�വദി�ത്

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�്

െെമേലജ്
അലവൻസ്

ആെക

വൗ�ർ.നം.ബിപി 00526/25.6.19

Rs.3,81,212/-

1) േഡാ.�ജ എ�ഹാം

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ, നിർ�ല
േകാേളജ്, ��ാ��ഴ

എലിംസ്, ��ർ

7/12/19- Bus- 85
കി.മീ. & മട�ം

200

200

85x2=170

85x2=170

370

370 400

2)
േഡാ.എെജഎം.�ി�ീന,
�ിൻസി�ൽ, അഹല�
�ൾ ഓഫ് ഫാർമസി

ജംല സലാഫിയ
�ളി�ൽ

1/02/19-
െ�യിൻ-127

കി.മീ.6 എഎം - 6
പിഎം. & മട�ം

200

200

127x2= 254

127x2=254

454

454
400

3). അൻഷി ആ�ണി,
അസി.െ�ാഫസർ,
െസ�് േജാസഫ്
േകാേളജ് ഓഫ്

ഫാർമസി, േചർ�ല

അ�ൗ�് നം.

എ���ൻ
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്,

തി�വന��രം

5/2/19-േറാഡ്-196

200

200

196x2=392

196x2=392

592

592
400
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67305872550 കി.മീ. & മട�ം

വൗ�ർ.നം./തീയതി

2179/6.3.2020 - 4,74,766/-

4). േഡാ.ഹർഷജീവൻ,
െമഡി�ൽ ��്
േഹാ�ി�ൽ, െകാ�ി

അ�ൗ�് നം.
13160100180170

ആല�ഴ
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

18/12/2019-

കാർ- 65 കി.മീ. &
മട�ം

200

200

65x2=130

65x2=130

330

330
400

5). േഡാ.േശാഭന�മാരി
െക, െ�ാഫസർ &
െഹഡ് ഓഫ് ദി
ഡി�ാർ�െമ�്

ഗവ.ടി.ഡി.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ,

അ�ൗ�് നം.
57011330478

�ീേഗാ�ലം,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

21/1/2020

കാർ- 126 കി.മീ.

& മട�ം

200

200

126x2=252

126x2=252

452

452
400

6) േഡാ.െസലിൻ എം.
ഐ.

ഗവ.ടിഡി െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

അ�ൗ�് നം.
57011349286

�ീേഗാ�ലം,
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

21/1/2020

കാർ- 126 കി.മീ.

& മട�ം

200

200

126x2=252

126x2=252

452

452
400

7). േഡാ.ഷാനവാസ് എ.
ടിഡി െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ആല�ഴ

അ�ൗ�് നം.
20138941410

കാരേ�ാണം
േസാമർെവൽ
സിഎസ്ഐ
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

16.1.2020

കാർ-180 കി.മീ. &
മട�ം

200

200

180x2=360

180x2=360

560

560
400

8). േഡാ.േലാല ദാസ്

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

അ�ൗ�്
നം.30022356696

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്
എറണാ�ളം

5/12/19- 65 കി.മീ

& മട�ം

200

200

65x2=130

65x2=130

330

330
400

9). േഡാ.ഷേനാജ്. എം.

അസി.െ�ാഫസർ
എെകജി

സിഐഎ�്എസ്

മാവിലായി

അ�ൗ�് നം.
67274264577

ബഥനി നവജീവൻ
േകാേളജ് ഓപ്

ഫിസിേയാെതറാ�ി

തി�വന��രം

1/11/2019 – 479
കി.മീ.

േറാഡ് & മട�ം

479x0.8= 383

479x0.8=

383

479x2=958

െ�യിൻ
നിര�്-

966

1341

1349

383

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

53 of 113 6/15/2022, 4:50 PM



10). േഡാ.നിതിൻ പി

അസി.െ�ാഫസർ,
േകാേളജ് ഓഫ്

ഫിസിേയാെതറാ�ി,
െെവ�ം

അ�ൗ�് നം.
28341010004757

ഇഎംസ് േകാേളജ്,
െപരി�ൽമ�

1/12/19- 2 പിഎം-
169 കി.മീ.

2/12/19 -േറാഡ്

2.30 പിഎം to 3.30
പിഎം

200

200

169x2=338

169x2=338

538

538
400

വൗ.നം.2284/24.3.2020

4,28,178/ - �പ

11) േഡാ.ബി.ദിേന�മാർ

െ�ാഫസർ, െസ�്
ജയിംസ് േകാേളജ്,

ചാല�ടി

സിപിഎഎസ്
േകാ�യം

15/1/2020- േറാഡ്

95 കി.മീ. &മട�ം

200

200

95x2=190

95x2=

190

390

390
400

12) േഡാ.സിറാ��ീൻ
എം.െക.

െ�ാഫസർ, ജാമിയ
സലാഫിയ ഫാർമസി
േകാേളജ്, �ളി�ൽ

െെ� േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി

9/12/19-േറാഡ്-117
കി.മീ.

6പിഎം to 11
പിഎം

10/12/19

200

200

117x2=234

117x2=234

434

434
400

13) േഡാ.ആർ.ബിേനാ
കിങ്സ്ലി, �ിൻസി�ൽ

എലിംസ് േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി, തൃ�ർ

�സ�് േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി

4/12/19

��ർ – ക�ർ

235 കി.മീ.

200

200

235x2=470

235x2=470

670

670
400

14)േഡാ.�നിൽ േജാൺ,
െെത�ാ�ിൽ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ,
ഗവ.ആ�ർേ�ദ

െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
��ണി�റ

ശാ�ിഗിരി
േകാേളജ്,
പാല�ാട്

27/11/19
എറണാ�ളം-
പാല�ാട്- 144
കി.മീ. & മട�ം

200

200

144x2=288

144x2=288

488

488
400

5583/-

േമൽ  അപാകത  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ർ  35/5.8.2021ന്  മ�പടിയായി  ൈമേലജ്  എ�്െപൻസിേനാെടാ�ം
ഇൻസിഡ�ൽ  എ�്െപൻസസ്  നൽകിയത്  േനാ��ിശക്  �ലമാെണ�്  അറിയി�ി��്.  ൈമേലജ്  അലവൻസിേനാെടാ�ം  ഇൻസിഡ�ൽ
എ�്െപൻസസ്  അ�വദി��  വഴി  സർ�കലാശാല��ായ  ന�ം  5583/-�പ  ബ�െ��വരിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ അടവാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3.7.4)  സർ�കലാശാല  ടി.എ.-  എ�ാം  ഫിനാൻസ്,  ജനറൽ  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ളിൽ  ടാ�ി  യാ��്  വ�ത��  രീതിയിൽ  �ക
അ�വദി��ത്
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Travelling allowance – CV camp

     സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  18.3.11െല  3-ാമത്  േയാഗ�ിെല  അജ�  3.3.2,  3.3.3  എ�ിവയിൽ  വിവിധ  അ�ാദമിക്
അംഗ�ൾ,  �ണിേവ�ി�ി  ഇൻെ��ൻ  ടീം  എ�ിവർ�്  ടാ�ി  യാ��്  അ�വദി��  �ാവലിംഗ്  അലവൻസ്  നി�യി�ി��്.  ആയ�
�കാരം  Taxifare as fixed by government from time to time will  be entitled for travel between places not connected by rail  against
production  of  proof  of  such  travel  എ�ാണ്  നി�യി�ത്.  �ടാെത  U.O.നം.292/exam-Fin/KUHS/2011തീയതി  8.7.14,  KUHS  /ExamGen
/5358/GC/2015  (10)  dt  18.11.15  (17.1.17തീയതിയിെല  Senate  I,  Appendix  IV,  Chapter  VI,  TRAVELLING  ALLOWANCE)  �കാരം  വിവിധ
പരീ�ക�െട നട�ി�ിനായി നിേയാഗി�� അംഗ�ൾ�� ടാ�ി നിര�കൾ നി�യി�ത് �വെട േചർ��.

The External Examiners appointed for various practical examinations/ valuation duty from outside state who travel by Air/Train are eligible
for Taxifare from their HQ to Airport /Railwaystation,Airport /Railwaystation to examinations/ valuation centre and return as follows. Taxi
fare for local conveyance shall be paid for both ways on the basis of onward taxi tripsheet or pre-paid taxi receipt.

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

54 of 113 6/15/2022, 4:50 PM



On production of prepaid
Taxi Tripsheet

Actual amount

On production of Taxi Trip sheet
as per government

approved rate (Rs.12/km now)

േമൽ�കാരം  സർ�കലാശാലയിെല  വിവിധ  ആവശ��ൾ�  േവ�ി  നിേയാഗി�െ���  വ��ികൾ�്  ഒേര  രീതിയിലാണ്  ടാ�ി
യാ���  യാ�ാബ�  കണ�ാ��ത്/നി�യി�ി��ത്  എ�ിരിെ�  സർ�കലാശാലയിെല  ജനറൽ  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ി�ം,
എ�ാം  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ി�ം  ടാ�ി  യാ���  യാ�ാബ�  വ�ത��  രീതിയിൽ  കണ�ാ�ി  നൽ��തിന്  ചില  ഉദാഹരണ�ൾ
�വെട േചർ��.

ജനറൽ ഫിനാൻസ് വിഭാഗം

�മ
നം.
വൗ�ർ നം/
തിയതി

യാ�
ആെക
അ�വദി�
�ക

�റി�കൾ

1

വൗ.നം.ബിപി.

1308/28.10.19

3,10,267/-

ഇൻെ��ൻ
ഡ��ി

േഡാ.െക.എം.
�ബാരക്

െ�ാഫസർ &
െഹഡ് ഓഫ് ദി
ഡി�ാർ�്െമ�്,
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

23/6/19-

േകാഴിേ�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജ് -

അൽ അസർ,
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
െതാ��ഴ- 215 കി.മീ.-

ടാ�ി

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�്- 200

മിനിമം ചാർ�് -
150

210x12 -    
    2520

     2870

24/6/19-

അൽ അസർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, െതാ��ഴ-
േകാഴിേ�ാട് െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

ഇൻസിഡ�ൽ ചാർ�്
-200

മിനിമം ചാർ�് - 150

210x12 -
2520

     2870

5740

ആദ�െ� 5
കിേലാമീ�റിന്
മിനിമം ചാർജ്
150/-�പ�ം
പി�ീ�ളള
കിേലാ
മീ��കൾ�്
കിേലാമീ�റിന്
12/- �പ
നിര�ി�ം
യാ�ാബ�
കണ�ാ�ി
യിരി��.

2

വൗ.നം.2179/
6.3.2020

4,74,766/-

ഇൻെ��ൻ
ഡ��ി

മാത�സ് ജി
വാട�്

അസി��്
െ�ാഫസർ,
ലിംസർ, അ�മാലി

19/12/19

അ�മാലി - െകഎംസിടി,
��ം

180 കി.മീ-കാർ & മട�ം

ഇൻസിഡ�ൽ ചാർ�് –
200

180x2 - 360 (െെമേലജ്
അലവൻസ്)

“ “ ഇൻസിഡ�ൽ

1120
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ചാർ�്- 200

180x2 - 360 (െെമേലജ്
അലവൻസ്)

     1120

3 ”         ”

േഡാ.വിജയല�ി
എം.ടി,
െ�ാഫസർ ഓഫ്
ഫിസിേയാളജി,
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

(�റി�് ടാ�ി
രസീ�് െക.എൽ-
08/ബിടി-2345

2/7/19 - 3600/-)

2/7/2019

ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
��ർ- �ീനാരായണ
ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െമഡി�ൽ സയൻസ്
അ�മാലി - 65 കി.മീ-
കാർ & മട�ം

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�് - 200

മിനിമം ചാർ�് 150

60x12 - 720

         1070

“ ”     1070

         2140

2140

ആദ�െ� 5
കിേലാ
മീ�റിന്
മിനിമം ചാർജ്
150/-�പ�ം
പി�ീ�ളള
കിേലാ
മീ��കൾ�്
കിേലാമീ�റിന്
12/- �പ
നിര�ി�ം
യാ�ാബ�

കണ�ാ�ി
യിരി��.

4

വൗ�ർ.നം.ബിപി
2284/24.3.20

4,28,178/-

ഇൻെ��ൻ
ഡ��ി

േഡാ.െക.േ�മലത,
െ�ാഫസർ,
േകാേളജ് ഓഫ്
ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, ക�ർ

Prof. College of
Pharmacutical
Science, Kannur

17/12/19

ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്-
ഡിഎംഡ��ഐഎംഎസ്
േകാേളജ് ഓഫ് ഫാർമസി,
വയനാട്- 158 കി.മീ.-ടാ�ി
& മട�ം- 18.12.19

ഇൻസിഡ�ൽ ചാർ�് -
200

158x2 (െെമേലജ്
അലവൻസ് ) -     316

                        516

“ ”                    516

                     1032

1032

എ�ാം ഫിനാൻസ് വിഭാഗം

�മ
ന�ർ

വൗ�ർ
നം/തിയതി

പരീ�കർ യാ� തിയതി
അ�വദി�
�ക

1
വൗ�ർ
നം.00462/

10.7.19

േഡാ.സതീഷ് ബാ�
െ�ാഫസർ,
െജെജഎംഎംസി

േദവാ�െര

2/6/19 to 4/6/19

േദവാ�െര –
ബാം�ർ
എയർേപാർ�് -
310 കി.മീ.& മട�ം

310x12x2
=    7,440

2 ”     ”

േഡാ.മ�നാഥ്
ബി.എ�്.

െ�ാഫസർ, ��ഗ
രാേജ� െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േദവാ�െര

27/5/19 to
29/5/19
േദവാ�െര –
ബാം�ർ
എയർേപാർ�് &

ബാം�ർ
എയർേപാർ�് –

285x12x2 =
6,840

285x12x2 =
6,840

Limited to
8,450/-
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േദവാ�െര

3

േഡാ.അ�ത�മാരി

െ�ാഫസർ, െെമ�ർ
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

26/5/19 to
29/5/19

െെമ�ർ- ബാം�ർ
എയർേപാർ�്

& ബാം�ർ
എയർേപാർ�്-
െെമ�ർ

184x12x2 =
4,416

184x12x2 =
4,416

    8,832

Limited to
8,500/-

4

േഡാ.ന�ിനി
ബഹാരി, എം.ഡി,
ഷാ ഗവൺെമ�്
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ജാംനഗർ

25/9/19 to
27/9/19

ജാംനഗർ to
അഹ�ദാബാദ്

&

അഹ�ദാബാദ് -
ജാംനഗർ

316x12x2 =
7,584

316x12x2 =
7,584

15168

     ഇ�കാരം സർ�കലാശാലയിെല ഇ� വിഭാഗ�ളിൽ വ�ത�� രീതിയിൽ യാ�ാബ� അ�വദി��ത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.36/2019-20 തീയതി 05.08.2021 ന് സർ�കലാശാല നൽകിയ വിശദീകരണം �വെട േചർ��.

"ജനറൽ ഫിനാൻസ് വിഭാഗ�ിൽ ടാ�ി യാ�കൾ�ളള യാ�ാബ� അ�വദി��ത്, സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി
നിേയാഗി�െ���  വ��ിക�െട  ആ�ാനമ�ിര�ിൽ  നി�ം  േജാലി�്  നിേയാഗി�  �ലേ��ം  തിരി��ളള  �രം  കണ�ാ�ിയ
േശഷം  കിേലാമീ�റിന്  സർ�ാർ  നി�യി�  നിര�കൾ  �കാരമാണ്.  എ�ാൽ  എ�ാം  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  ടാ�ി  യാ�
അ�വദി��ത്  �രിഭാഗ�ം  മ�  സം�ാന�ളിൽ  നി�ം  വ��  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിേന�ിന്  ആയതിനാൽ  �ാപന�ിൽ  നി�ം
എയർേപാർ�്/െറയിൽേവേ�ഷൻ എ�ിവിട�ളിേല�ം തിരി��ളള ടാ�ിയാ� ഒ� റൗ�് �ി�് ആയി കണ�ാ�ിയാണ് ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ �.ഒ. നം.18/11/2015 െല KUHS/EXAMGEN/5358/GC/2015(10) ഓർഡർ �കാരം നൽകി വ��ത്.”

    സർ�കലാശാല�െട  ഈ  മ�പടി  അംഗീകരി���ത�.  കാരണം  സർ�കലാശാല�െട  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി
നിേയാഗി�െ���  വ��ികൾ  ഒേര  യാ�ാമാർ�ം  സ�ീകരി��  അവസര�ിൽ  ഇ�  വിഭാഗ�ളിൽ  (ജനറൽഫിനാൻസ്,
എ�ാംഫിനാൻസ് ) യാ�ാബി�കൾ ത�ാറാ�ി എ� ഒ� കാരണ�ാൽ ര� രീതിയിൽ യാ�ാബ� കണ�ാ�ി �ക അ�വദി��ത്
ശരിയായ  നടപടിയ�.  ഇൻെ��ൻ  ടീമിന്  അ�വദിേ��  �ക  സംബ�ി�  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  തീ�മാന�ി�ം,  മ�പടിയിൽ
�ചി�ി�  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിനർമാ�െട  സർ�കലാശാല  ഉ�രവി�ം  വളെര  വ��മായ  രീതിയിൽ  തെ�യാണ്  ടാ�ി  യാ��്
അ�വദിേ��  �ക  കണ�ാേ��ത്  എ�കാരെമ�്  നിർ�ചി�ി�ളളത്.  ശരിയായ  രീതിയിൽ  യാ�ാബ�  കണ�ാ�ി
പരാതികൾ�ിടവ��ാ� വിധം ടാ�ി കാർ യാ�ാബ� ഇനം ഐക��പ�ിലാ�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-8   ഇേ�ണൽ & എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാർ�് യാ�ാബ� െത�ായി അ�വദി�ത്- അപാകതകൾ
പരിഹരി�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്
Examination expenses – Conduct of exam – Compliance – Travelling allowance

    2019-20 സാ��ിക വർഷെ� എ�ാം ഫിനാൻസ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ പരീ�ാ േജാലികൾ�ായി നിേയാഗി� ഇേ�ണൽ
& എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാർ�് ടിഎ കണ�ാ�ി നൽകിയതിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

3.8.1) യാ�ാബ� അനർഹമായി അ�വദി�ത്
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വൗ�ർ നം.00213/23.5.19 - 21,56,370/-

െഫ�വരി  2019  െല  ര�ാം  വർഷ  എംബിബിഎസ്  റ�ലർ  �ാ�ി�ൽ  പരീ��െട  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിനർമാ�െട  ടിഎ�ം  ഹാൾ�്
അലവൻ�ം :-

എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർ : േഡാ.രാ� ജി.എം.

െ�ാഫസർ, ഗഡക് ഇൻ�ി���് ഓഫ് െമഡി�ൽ സയൻസ്, കർണാടക

ക�ാ�്

ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
��ർ

(21/3/19, 22/3/19 &
23/3/19)

ക�ണ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, പാല�ാട്

(26/3/19, 27/3/19,
28/3/19, 29/3/19)

എ�ാമിനർ ഹാജരാ�ിയ 2 ടിഎ ബി�കളിൽ േരഖെ���ിയത് �വെട േചർ��.

(1) ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ��ർ

തീയതി യാ�ാ വിവരം യാ�ാതരം �ക

20/3/19
ഗഡക്, കർണാടക-

െകാ�ിൻ എയർേപാർ�്
(െെ��് ) 1999

20/3/19
െകാ�ിൻ എയർേപാർ�്-

��ർ
(േറാഡ് ) – 330

25/3/19 ��ർ – പാല�ാട് െ�യിൻ 495

ഡ��ി 21/3/19, 22/3/19, 23/3/19-
4 days x

1200
4800

(2) ക�ണ െമഡി�ൽ േകാേളജ്, പാല�ാട്

തീയതി യാ�ാ വിവരം യാ�ാതരം �ക

24/3/19

ഗഡക്,
കർണാടക –
ക�ണ

െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
പാല�ാട്

േറാഡ് 706
കി.മീ.

4942
(706 കി.മീx7/-)

30/3/19

ക�ണ
െമഡി�ൽ
േകാേളജ് -
ഗഡക്

ഇൻ�ി���്

േറാഡ്
706കി.മീ.

4942
(706 കി.മീx7/-)

ഡ��ി
26/3/19,27

/3/19,
28/3/19,29/3/19

4 ദിന�ൾ
x 1200/--

4800 /-

14684

എ�ാമിനർ സമർ�ി� ബി�ിൻേമൽ സർ�കലാശാല കണ�ാ�ിയ ടിഎ �വെട േചർ��.

1) ഗഡക് - ��ർ യാ�

769കി.മീ. x 5 x 2 7690 limited to 7624/-

ഡ��ി 3 ദിന�ൾ 3 x 1200 =     3600

11290

2) ഗഡക് – പാല�ാട് യാ�
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706 x 5 x2 = 7060
4 ഡ��ി
ദിന�ൾ

4 x 1200=
4800
11860

ര� ബി�ി�ം �ടി സർ�കലാശാല കണ�ാ�ിയ�ക- 11290+11860=23150/-

ര� ബി�ി�ം �ടി ആെക അ�വദി� �ക = 22308/- (7624 + 14684 )

    25/3/2019  ന്  ��രിൽ  നി�ം  പാല�ാടിന്  െ�യിൻ  മാർ�ം  യാ�  െച�തായി  എ�ാമിനർ  ഹാജരാ�ിയ  യാ�ാ  ബി�ിൽ
സാ��െ���ിയി�െ��ി�ം ര�ാമെ� ബി�ിൽ 24/3/19ൽ കർണാടകയിൽ നി�ം പാല�ാടിന് േറാഡ് മാർ�ം എ�ിേ�ർ�തായി
േരഖെ���ി  അതി��  യാ�ാബ��ം  െ�യിം  െച�ി��്.  ആയതിന്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  (നം.13/ 16.4.21 )കർ�ാടകയിൽ  നി�ം  പാല�ാടിന്  േറാഡ്  മാർ�ം  24/3/19 തിയതിയിൽ  യാ�  െച�തായി  െത�ായി
േരഖെ���ിയതിനാലാണ്  706  കിേലാമീ�റിന്  5/-  �പ  നിര�ിൽ  3530/-  �പ  അധികമായി  നൽകാനിട  വ�െത�്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി��്. ടി �ക തിരി� പിടി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��താ�ം അറിയി�ി��്. എ�ാൽ കർ�ാടകയിൽ നി�ം
പാല�ാടിന് േറാഡ് മാർ�ം 24/3/19 തിയതിയിൽ യാ� െച�തിന് കിേലാമീ�റിന് 7- �പ നിര�ിൽ 4942/- �പയാണ് സർ�കലാശാല
അ�വദി�ിരി��ത്. അധികമായി അ�വദി� 4942/- �പ തിരിെക ഈടാേ���ം വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

3.8.2 ) ഒ� ദിവസ�ി��ിൽ നട�ിയ യാ��് ഹാൾ�് അ�വദി�ത്

(1) വൗ�ർ നം.ബിപി 334/14.6.19- 12,00,595/-

ഇവാ�േവ�ർ പരീ� ഡ��ി ടിഎ ഹാൾ�് െറമ�ണേറഷൻആെക

േഡാ.വ�ൺേദവ്,
ക�ണ േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസി,
പാല�ാട്

ഫ�്
െസമ�ർ
ബിഫാം
(R/S)

െഫ�വരി
2019 (2017
�ീം)

േകരള
ആേരാഗ�
ശാ�

സർ�കലാശാല
3/4/19,

4/4/19, 5/4/19

1050
(3

ദിന�ൾ
x മിനിമം
ടിഎ

-350/-)

1333
6000

(120x 150)
8383

        �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിൽ  �തിദിനം  എ�ിേ�ർ�്  തിരിെക  മട��  യാ�കൾ�്  യാ�കൾ�്  ഹാൾ�്  അലവൻസ്
അ�വദി�ാ��ായ  സാഹചര�ം  വിശദമാേ��താണ്.  ഹാൾ�്  അലവൻസ്  ഇന�ിൽ  അധികമായി  അ�വദി�  1,333/-  തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.

(2) വൗ�ർ നം.ബിപി 0091/25.4.19 - 12,82,959/-

     ��ാം  വർഷ  എം.ബി.ബി.എസ്  പാർ�്  II  റ�ലർ  �ാ�ി�ൽ  െഫ�വരി  2019  െ�  പരീ��്  പി.െക.ദാസ്  െമഡി�ൽ  േകാേളജ്,
വാണിയം�ള�്  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിനർ  ആയി  നിയമിതനായ  േഡാ.���ീൻ  എൻ.െക,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ,  െകഎംസിടി
െമഡി�ൽ േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട് എ�വർ 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 1/3 തീ�തികളിൽ കാർ യാ� െച�തിന് താെഴ പറ�ം �കാരം �ക
അ�വദി�ി��്.

അ�വദി�
�ക    

(കി.മീ�റിന്
5/-�പ
നിര�ിൽ)

അർഹമായ �ക
(കി.മീ�റിന്

5/-�പ
നിര�ിൽ)

അധികം

ടിഎ
92കി.മീ.x5x2

=920

92കി.മീx 5 x 2=
920

920x5ദിന�ൾ=
4600

------

ഹാൾ�്
അലവൻസ്

800 x 5 = 4000
ഇ�

--
-----
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ആെക              4920 4600 320/-

അധികമായി അ�വദി� �ക 320/-�പ തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3.8.3) എ�്േ�ണൽ എ�ാമിന�െട യാ�ാബ�-വിമാന യാ�ാ�ലി അധികമായി അ�വദി�

എ�ാം വൗ�ർ നം. 00462/10.7.19 - 22,17,744/-

ഓഡി�് എൻക�യറി നം.20/22.4.21

     ആല�ഴ  ഗവ.ടി.ഡി.  െമഡി�ൽ  േകാേളജിൽ  3/6/19, 4/6/19 തീ�തികളിൽ  നട�  െമഡി�ൽ  പി.ജി.ഡി�ി  ഒ�ാം  വർഷ  റ�ലർ
�ാ�ി�ൽ  എ�ിൽ  2019  �െട  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിനർ  ആയി  �വർ�ി�  േഡാ.സതീഷ്ബാ�.ബി.എസ്.ന്  (െ�ാഫസർ,
െജെജഎംഎംസി,  േദവാ�െര)  34,476/-�പ  ടിഎ&  ഹാൾ�്  അലവൻസ്  ഇന�ിൽ  അ�വദി�ി��്.  (അ�ൗ�്  നം.061301503593).
എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർ ഹാജരാ�ിയ ടിഎ ബി�ിൽ േരഖെ���ിയത് �വെട േചർ��.

ദിവസം യാ�ാ�ലം
യാ�ാ
രീതി

കി.മീ. �ക

2/6/19
േദവാ�െര- ബാം�ർ
എയർേപാർ�്

േറാഡ്
310
കി.മീ.

9,440
(ൈ�വർ
ബ�

ഉൾെ�െട)

2/6/19

ബാം�ർ
എയർേപാർ�്-
െകാ�ിൻ

എയർേപാർ�്

െെ��് -- 9,268

2/6/19

െകാ�ിൻ
എയർേപാർ�്-
ആല�ഴ ടിഡി
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

േറാഡ്
95
കി.മീ.

2,500

4/6/19

ആല�ഴ ടിഡി
െമഡി�ൽ
േകാേളജ് –
െകാ�ിൻ

എയർേപാർ�്

േറാഡ്
95
കി.മീ

4/6/19

െകാ�ിൻ
എയർേപാർ�്-
ബാം�ർ

എയർേപാർ�്

െെ��് 9,268

4/6/19
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് –
േദവാ�െര

േറാഡ്
310
കി.മീ.

2 ദിവസെ�
ഹാൾ�് (2x2000)

4,000

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�്

700

35,176

Limited to 34,476/-

     എ�ാൽ ഹാജരാ�ിയ വിമാനയാ�ാ ബിൽ �കാരം (Inv.No.DF 00000010359189/ 24.5.19) 2/6/19 െല ബാം�ർ – െകാ�ിൻ യാ��ം
4/6/19െല  െകാ�ിൻ  – ബാം�ർ  യാ��ം  �ടി  ആെക  9268/-�പയാണ്  േരഖെ���ിയിരി��ത്.  ആയ�  �കാരം  അ�വദി�ാ��
ആെക  �ക  25208-  �പയാണ്  (34476-9268).  അധികമായി  9268/-�പ  നൽകാനിടയായ  സാഹചര�ം  വിശദീകരി�ാനാവശ�െ��്
നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.20/22.04.2021)  മ�പടിയായി  അധിക  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ാ�ളള  നടപടികൾ  സ�ീകരി�
വ��തായി അറിയി�ി��്. അധികമായി അ�വദി� �ക 9268/- �പ തിരിെക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3.8.4) ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാ�ിയത് പരിഗണി�ാെത അധിക �ക അ�വദി�ത്
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വൗ�ർ നം. 00462/10.7.19 - 22,17,744/-.

െമഡി�ൽ പിജി ഡി�ി ഒ�ാം വർഷ റ�ലർ �ാ�ി�ൽ ഏ�ിൽ 2019 െ� പരീ��് എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനറായി നിയമിതനായ �ീ.
േഡാ.���മാര േവൽ, എംഡി, െ�ാഫസർ, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് അനാ�മി, േപാ�ിേ�രി, അ�ൗ�് നം. 404010141891 എ�വർ�് ടിഎ
& ഹാൾ�് അലവൻസ് ഇന�ിൽ 5681/- �പ അ�വദി�ി��്.

    ടിഎ ബി�ിേനാെടാ�ം േപാ�ിേ�രിയിൽ നി�ം ആല�ഴ വെര ബസ് യാ� െച�തിന് �ടിഎസ് & �ർസ് & �ാവൽസിെ� (ടി��്
നം.68504)  1500/-  �പ�െട  ബസ്  ടി��്  ഹാജരാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  ആയത്  പരിഗണി�ാെത  സർ�കലാശാല  604  കി.മീ�റിന്
5/-�പ നിര�ിൽ 3020/-� ആണ് നൽകിയി��ത്. അധിക �ക അ�വദി�തിന് വിശദീകരണം നൽകാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടിയായി (എൻക�യറി നം.34) ബസ് ടി��് പരിേശാധനയിൽ ��ി�ാെത േപായതിനാലാെണ�ം അധിക�ക തിരി�
പിടി��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ി��്. അധികമായി അ�വദി� 1520/- �പ (3020-1500) തിരിെക ഈടാ�ി
വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

3.8.5) യാ�ാബ�- �റ� �രം പരിഗണി�െ�ടാെത �ക അ�വദി��ത്-അധിക െചലവ് ഒഴിവാേ��താണ്

വൗ�ർ നം.ബിപി. 00882/23.10.19 – 76,345/-

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.6254/Exam fin/KUHS/14 dt 8.6.14 �കാരം The examiners deployed from outside the state for performing
PG& Super speciality examination duty are eligible for Actual air charges subject to production of Air Ticket (to & fro) and onward boarding
pass.The journey shall be performed by shortest route, Economy class. െക.എസ്.ആർ പാർ�് 2, െസ�ൻ 5 ച�ം 13(a) �കാരം യാ��്
ഏ��ം �റ� െചല�ം �ര�ം ഉളള�ം, �റ� സമയ�ി�ളളിൽ യാ� നിർ�ഹി�ാൻ കഴി���മായ മാർ�ം സ�ീകരിേ��താണ്
എ�ം വ�വ� െച�ി��്.  എ�ാൽ �വെട േചർ�ിരി�� െമഡി�ൽ പിജി ഡി�ി ഒ�ാം വർഷ റ�ലർ �ാ�ി�ൽ ഏ�ിൽ 2019
പരീ��െട എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർ ആയ േഡാ.രാേജഷ് പാ�ീൽ, െ�ാഫസർ, �ൽബർഗ, കർണാടക (അ�ൗ�് നം.13052200038975)
യാ�ാബിൽ പരിേശാധി�തിൽ ഈ വ�വ� പാലി�ി�ി� .

സർ�കലാശാല കണ�ാ�ി അ�വദി� യാ�ാബ�

യാ�ാവിവരം യാ�ാതരം അ�വദി� �ക

�ൽബർഗ-�െന
സ��ം വാഹനം(കാർ)

380 കി.മീ
380x5x2 =

3,800
�െന-തി�വന��രം െെ��് 22,438
തി�വന��രം-�െന െെ��് 22,565

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�്

700

ആെക 49,503

ഹാൾ�്
27/5/19, 28/5/19,

29/5/19
3,600/-

ആെക 53,103/-

ഹാജരാ�ിയ േരഖകൾ

തീയതി യാ�ാ വിവരം �ക

െെ��് ടി��്

നം.0989570749511
26/5/19

�െന-േഗാവ

േഗാവ-�ംെെബ

�ംെെബ-തി�വന��രം

22,438/-

െെ��് ടി��് നം.
0989571100767

1/6/19 തി�വന��രം-�ംെെബ

22,565/-2/6/19 �ംെെബ – േഗാവ

2/6/19 േഗാവ – �െന

    എയർടി��്, േബാർഡിംഗ് പാ�് ഹാജരാ�ാെത തെ� �ക അ�വദി��തിന് െെവസ് ചാൻസലർ അ�മതി നൽകിയി��്. എ�ാൽ
The journey  shall  be  shortest  route  എ�  നിബ�ന  പാലി�ി�ി�  എ�ിരിെ�  എ�ാമിനർ  െ�യിം  െച�  �ക  അ�വദി�കയാണ്
സർ�കലാശാല  െച�ി��ത്.  ആയതിന്  വിശദീകരണം  നൽ��തിനായി  ആവശ�െ��  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.34/5.8.21)
സർ�കലാശാല�െട മ�പടി �വെട േചർ��.

"ഏ��ം  അ��  വിമാന�ാവള�ിൽ  നി�്  യാ�  �റെ�ടണം  എ�ളള  നിബ�ന  പാലി�  െകാ�ാണ്  അർഹമായ  യാ��ടി
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അ�വദി�ിരി��ത്.”

സർ�കലാശാല�െട മ�പടി പരിേശാധി�തിൽ ക� െപാ��മി�ാ� �വെട േചർ��.

പരീ�കൻ
െതരെ��� ��്

േഷാർ��് ��് 1 േഷാർ��് ��് 2

�ലം
കിേലാ
മീ�ർ

�ലം
കിേലാ
മീ�ർ

�ലം
കിേലാ
മീ�ർ

�ൽബർഗ-
�െന

379.3
�ൽബർഗ-
െെഹദരാബാദ്

231.6 �െന-
തി�വന��രം

1528.6

�െന- േഗാവ 444.3
െെഹദരാബാദ് –
തി�വന��രം

1251.0

േഗാവ-�ംെെബ 584.5 1482.6

�ംെെബ-
തി�വന��രം

1671.3 .

ആെക 3079.4 1482.6 1528.6

    യാ�ാബ�  അ�വദി���മായി  ബ�െ��്  സർ�കലാശാല�െട  തെ�  ഉ�ര�കൾ�്  വി��മായി  �ക  അ�വദി��
സർ�കലാശാല�െട  നടപടി  ശരിയ�.  യാ�ാബ�  അ�വദി��  വിഷയ�ിൽ  പരീ�കർ  െ�യിം  െച��  അേത  �ക
അ�വദി��തി� പകരം ഏ��ം െചല� �റ� യാ�ാമാർ��ിന് അ�വദി�ാ�� �ക നൽ��തിന് �ാധാന�ം നൽേക�താണ്.

3.8.6) ടാ�ി കാർ യാ�- സർ�കലാശാല ഉ�ര�കൾ� വി��മായി യാ�ാബ� അ�വദി��

U.O.നം.292/exam-fin/KUHS/2011തീയതി 8.7.14 ,KUHS /ExamGen/5358/GC/2015 (10) dt 18.11.15 (17.1.17തീയതിയിെല െസന�് I, അ�ൻഡി�്
IV, ചാപ്�ർ VI, �ാവലിംഗ് അലവൻസ്) �കാരം വിവിധ പരീ�ക�െട നട�ി�ിനായി നിേയാഗി�� അംഗ�ൾ�� ടാ�ി നിര�കൾ
നി�യി�ത് �വെട േചർ��.

The External Examiners appointed for various practical examinations/ valuation duty from outside state who travel by Air/Train are eligible
for Taxifare from their HQ to Airport /Railwaystation,Airport /Railwaystation to examinations/ valuation centre and return as follows.

Taxi fare for local conveyance shall be paid for both ways on the basis of onward taxi tripsheet or pre-paid taxi receipt.

On production of prepaid
Taxi Tripsheet

Actual amount

On production of Taxi Trip
sheet

as per government approved rate
(Rs.12/km now)

         കൺെവയൻസ് അലവൻസ്- 100കി.മീ.�ളളിൽ – Rs.5/കി.മീ.

         100 കി.മീ. & �കളിൽ above- Rs.5/കി.മീ / െസ��് എസി െ�യിൻ നിര�്.

േമൽ�കാരം സർ�കലാശാല നിര�് നി�യി�ി�ം ആയതിൽ നി�ം വ�ത��മായി �ക അ�വദി��തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ
നം./
തീയതി

എ�ാമിനർ
യാ�ാ
തീ�തി

യാ� അ�വദി�ത്

അർഹമായത്
(വൗ�റിൽ
േരഖെ��
�ിയ
കി.മീ.)

അധികമായി
നൽകിയത്

1
ബിപി

00462/
േഡാ.സതീഷ് ബാ�,

െ�ാഫസർ
2/6/19 &
4/6/19

േദവാ�െര-
ബാം�ർ

310x12x2=
7440

287x12x2=
552

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

62 of 113 6/15/2022, 4:50 PM



10.7.19
െജെജഎംസി,
േദവാ�െര

എയർേപാർ�് &
മട�ം

6888

(മ� �റി�്
ബിൽ നം.
293/2.6.19
&4.6.19)

2 ”    ”
േഡാ.�നീൽ�മാർ െറ�ി,

െജെജഎംസി,
േദവാ�െര

22/5/19 &
24/5/19

േദവാ�െര-
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

300X12x2=
7200

287x12x2=

6888
312

3 ”    ”
േഡാ.എം.ശിവ�മാർ,
ജിപ്െമർ, ��േ�രി

28/5/19 &
29/5/19

��േ�രി-
െചെെ� &
മട�ം

െകാ�ിൻ –
ആല�ഴ &
മട�ം

145x12x2=

3480

3480

6960

93x12x2=

2232

2232

4464

145x12x2=

3480

93x12x2=

2232

3480

2232

4 ”    ”

േഡാ.�ശാ�്.എ�്.വി.

�ീ സി�ാർ�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

��ർ

28/5/19 &
31/5/19

��ർ - ബാം�ർ
എയർേപാർ�് &

മട�ം

99X12x2

(1) 2376

(2) 2376

4752

99x12x2=

2376

2376

5 ”    ”
േഡാ.േരാഷ്നി േമേനാൻ

െ�ാഫസർ

9/6/19 &
11/6/19

േപാ�ിേ�രി –
െചെെ�

എയർേപാർ�് &
മട�ം

158x12x2=

3792

3792

7584

ltd to 6400

158x12x2=
3792 2608

6 ”    ”

േഡാ.�ഭാഷ് ച�
െജഎസ്എസ്എംസി

െെമ�ർ

6/6/19 &
8/6/19

െെമ�ർ –
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

178x12x2=

4272

4272

8544

ltd to 8149

178x12x2=
4272 3877

7 ”    ”

േഡാ.േജ�ാതി ഇ��ള,
െസ�് േജാൺ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ബാം�ർ

6/6/19 &
8/6/19

െകാ�ിൻ
എയർേപാർ�് –
തി�വ� &
മട�ം

92x12x2=

2208

2208

4416

92x12x2=

2208
2208

8 ”    ”
വി� േമാസസ്
െ�ാഫസർ,

സിഎംസി, െവ�ർ

22/5/19 &
24/5/19

സിഎംസി
െവ�ർ-
െചെെ�

എയർേപാർ�് &
മട�ം

2580

2730

5310

130X12x2=

3120
2190

9 ”    ”

എ�്.ജി.മ�നാഥ്,
െ�ാഫസർ,

െെമ�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

28/5/19 &
30/5/19

െെമ�ർ-
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

182x12x2=

4368

4368

8736

182x12x2=

4368
4368
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10 ”    ”

േഡാ.മീര എസ്.

െ�ാഫസർ & െഹഡ് ഓഫ്
ദി ഡി�ാർ�്െമ�്

െെമ�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

22/5/19 &
24/5/19

െെമ�ർ –
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

184x12x2=

4416

4416

8832

ltd to 6200

184x12x2=

4416
1784

11 ”    ”

ന�ിനി ബാഹ്രി,
എംഡി,

ഷാ ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
ജാംനഗർ

28/5/19 &
31/5/19

ജാംനഗർ –
അഹ�ദാബാദ്

& മട�ം

316x12x2=

7584

7584

15168

316x12x2=

7584
7584

12 ”    ”

േഡാ.മ�നാഥ് ബി.എ�്,
െ�ാഫസർ

��ഗരാേജ� െമഡി�ൽ
േകാേളജ്
േദവാ�െര

27/5/19 &
29/5/19

േദവാ�െര
-ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

285x12x2=

6840

6840

13680

ltd to 8450

285x12x2=

6840
1610

13 ”    ”

േഡാ.അ�ത�മാരി,
െ�ാഫസർ,

െെമ�ർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

26/5/19 &
29/5/19

െെമ�ർ –
ബാം�ർ

എയർേപാർ�് &
മട�ം

184x12x2=

4416

4416

8832

ltd to 8500

184x12x2=
4416 4084

14 ”    ”
േഡാ.രാജേഗാപാലൻ എൻ,

േപാ�ിേ�രി
22/5/19 &
26/5/19

േപാ�ിേ�രി –
െചെെ�

എയർേപാർ�് &
മട�ം

138x12x2=

3312

3312

6624

ltd to 6400

138x12x2=
3312

3088

15 ”    ”

േഡാ.സേ�ാഷ് സി.എസ്.

െജെജഎംഎംസി,
േദവാ�െര

22/5/19 &
25/5/19

േദവാ�െര -

ബാം�ർ
എയർേപാർ�് &

മട�ം

286x12x2=

6864

6864

13728

ltd to 7200

286x12x2=
6864

336

16 ”    ”

േഡാ.ബി.ജി.ശലവദി

എസ്എൻഎംസി,
ഭഗൽേ�ാ�്

22/5/19 &
25/5/19

ഭഗൽേ�ാ�് –
��ി & മട�ം

131x12x2=

3144

3144

6288

ltd to 5400

131x12x2=
3144

2256

17 ”    ”
േഡാ.െക.അരവി�ൻ

ജിപ്െമർ, േപാ�ിേ�രി

22/5/19 &
24/5/19

േപാ�ിേ�രി -
െചെെ�

എയർേപാർ�് &
മട�ം

േകാ�യം –
െകാ�ിൻ &
മട�ം

145x12x2=

3480

3480

6960

82x12x2=

1968

145x12x2=
3480

82x12x2
=1968

3480

1968
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1968

3936

18
BP 00184/

16.5.19

േഡാ.എം.തനിൽെസൽവിൻ,
റീഡർ,

എടിഎസ് വിഎസ് സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

��ിെെറ

22/3/19

KL-21Q-4446

23/3/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
െസൻ�ൽ-
ശാ�ിഗിരി (25
കി.മീ.)

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

19 ”    ”

േഡാ.വി��ിയ,
റീഡർ,

പിവിഎസ്, സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

25/3/19

KL-21D-6581

26/3/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം
െസൻ�ൽ –
ശാ�ിഗിരി (25
കി.മീ.)

25x12x2=600

600

300

300

300

300

20 ”    ”

േഡാ.എം.േമരി മയ്ഷാലിൻ,
റീഡർ,

എടിഎസ് വിഎസ് സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

��ിെെറ

26/3/19

KL-21Q-4446

28/3/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
– ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

21 ”    ”

േഡാ.ഡി.െക.സൗ�രരാജൻ,
െ�ാഫസർ,

ഗവ.സി� െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, തി�െനൽേവലി

29/3/19

KL-21Q-4446

30/3/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം-
ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി-
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

22
വൗ.നം.
ബിപി

182/16.5.19

േഡാ.എപിആർ
ഇവാ�ലീന �ീൻ,

റീഡർ, എടിഎസ്വിഎസ്
സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

��ിെെറ

07/4/19

KL-21Q-4446

9/4/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=
600

600

300

300

300

300

23 ”    ”

േഡാ.എം.തി�താണി,
െ�ാഫസർ,

ഗവ.സി� െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, തി�െനൽേവലി

09/04/19

KL-21Q-4446

10/04/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=
600

600

300

300

300

300

24

വൗ.നം.
ബിപി
00174/

15.5.19

േഡാ.എം.േവ�േഗാപാൽ,
റീഡർ,

എടിഎസ്വിഎസ്, സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

��ിെെറ

5/4/19

KL-21D-6581

5/4/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=
600

600

300

300

300

300

25 ”    ”
േഡാ.പി.ഷൺ�ഖം,
ലക്ചറർ, േ�ഡ് II,
തി�െനൽേവലി

07/04/19

KL-21Q-4446

09/04/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=
600

600

300

300

300

300

26 ”    ”

േഡാ.ജി.കവിത

െ�ാഫസർ,
ആർവിഎസ്, സി�

െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ��ർ

09/04/19

KL-21Q-4446

10/04/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300
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27 ”    ”

േഡാ.എ.െെഷലജ

റീഡർ,
എടിഎസ്വിഎസ് സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

09/04/19

KL-21Q-4446

10/04/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

28

വൗ.നം.
ബിപി
00173/

15.5.19

േഡാ.മിനി എസ്.ടി.

റീഡർ,
എടിഎസ്വിഎസ്, സി�
െമഡി�ൽ േകാേളജ്

19/3/19

KL-21D-6581

20/3/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

29 ”    ”

േഡാ.സിംലഭായ്

Reader, എടിഎസ്വിഎസ്,
സി� െമഡി�ൽ േകാേളജ്

20/03/19

KL-21Q-4446

21/03/19

KL-21Q-4446

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

30 ”    ”

േഡാ.എം.ഷ�ീൽ
അ�ാസ്,

ആർവിഎസ്എസ്എംസി,
സിബിസി

21/3/19

KL-21D-6581

22/3/19

KL-21D-6581

തി�വന��രം
- ശാ�ിഗിരി

ശാ�ിഗിരി -
തി�വന��രം

25x12x2=600

600

300

300

300

300

ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.44/19-20 തീയതി 26.08.2021) സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

"ടാ�ി  �ിപ്  ഷീ�്  ഹാജരാ��  ടി.എ  ബി�കളിൽ  േരഖെ���ി  വ��  �ക  െഹഡ്ക�ാർ�റിൽ  നി�ം  എയർേപാർ�്/  െറയിൽേവ
േ�ഷനിേല�ം തിരി�ം ഉളള �ര�ിന് ആ�പാതികമായി�ാണ്. ഇ�കാരം �ിപ്ഷീ�് ഹാജരാ�� ടി.എ ബി�കളിൽ യഥാർ� �രെ�
റൗ�് �ിപ് ആയി കണ�ാ�ി െമാ�ം കിേലാമീ�റിന് 12/- �പ എ� നിര�ിൽ അ�വദനീയമായ �ക മാ�മാണ് നൽകി വ��ത്.”

     ടാ�ിയാ��് ഒ� േപായി�ിൽ നി�ം ഒ� കിേലാമീ�ർ �രേ��ം തിരി�് അേത േപായി�ിൽ തെ� എ�ാ��ളള യാ��ാണ് (up &
down) കിേലാമീ�റിന് 12/- �പ എ�് സർ�ാർ നി�യി�ി�ളളത്. ആയ� �കാരം 300 കി.മീ യാ� െച� വ��ി�് 300x12 മാ�മാണ്
അർഹത. ആയതി� പകരം സർ�കലാശാല�െട എ�ാ യാ�ാബി�കളി�ം 300x12x2 എ� രീതിയിലാണ് �ക കണ�ാ�ി നൽ��ത്.
േമൽ�കാരം  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  നി�ം  അധികമായി  �ക  അ�വദി��ത്  ഒഴിവാ�ാനാവശ�മായ  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

3.8.7) യാ�ാബ�- െപാ�വായ വ�വ�കൾ പാലി�െ���ി�

Kerala Financial code article 40(c)(8) instruct that the amount of any allowance, such as TA, granted to meet the expenditure of a particular
type, should be so regulated that it is not on the whole a source of profit to the recipient. �ടാെത KSR Part I, Rule 44 �കാരം “ TA is
classified as compensatory allowance and it should not be in the whole a source of a profit to the recepient” എ�ം പറ���്.

     എ�ാൽ യാ�ാബ� ഇന�ിൽ ഇ�കാരെമാ� നിർേ�ശം ഉ�ായിരിേ� യാ� െച�വർ�് ലാഭം ലഭി�� തര�ിൽ യാ�ാബ�
അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��. ഒേര �ല�് �ടർ�യായ ദിവസ�ളിൽ ഡ��ി�ായി നിേയാഗി�വർ�് ��ത
�ല�്  എ�ിേ���തി�ം  തിരിെക  മട��തി�ം  യാ�ാബ�  അ�വദി��േതാെടാ�ം  ഹാൾ�ി��  ബ�  �ടി
അ�വദി��താണ് െപാ�വായ രീതി.

�മ
ന�ർ

വൗ�ർ
നം/
തിയതി

യാ�ികൻ യാ�
ആെക
�രം
കി.മീ

യാ�ാ

തി�തി

അ�വദി�
�ക

(െ�യിൻ
െഫയർ +

ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�്
ഉൾെ�െട)

യഥാർ��ിൽ
അ�വദി
േ��ത്
ഹാൾ�്
800/-ദിനം

അധികം

1 955/8.11.19

േഡാ.ദീപ എ.ജി.

ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
��ർ

��ർ-
�വാ��ഴ &
മട�ം

(െ�യിൻ)

78

15/7/19

16/7/19

17/7/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ – 1436
(593+125=718x2)

2.5ഹാൾ�്=
800x2.5=     2000

3436

4308-3436

= 872

2
േഡാ.നവജീവരാജ് േകാഴിേ�ാട്-

പരിയാരം & 121
15/7/19 1400 ടിഎ – 1400 4200-3400

= 800
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ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
കാലി��്

മട�ം

(െ�യിൻ)

16/7/19

17/7/19

1400

1400
4200

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5

= 2,000
3,400

3 1017/19.11.19

േഡാ.ധന�ാ രാജൻ
�സ�് േകാേളജ്,
ക�ർ

ക�ർ-
േകാഴിേ�ാട്

(െ�യിൻ)

92

22/7/19

23/7/19

24/7/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ –     1436

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5

=         2000
3436

4308-3436
= 872

4 1054/29.11.19

േഡാ.അനിതാ േമരി
മാത�സ്

െജഎംഐപിഎസ്ആർ,

ക�ാനം-
���ാടി

(െ�യിൻ)

112

14/8/19

16/8/19

17/8/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ –     1436

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5

=         2000
3436

4308-3436
= 872

5 1054/29.11.19

േഡാ.രാജി എം.െക.,

െകമി�് േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

എറണാ�ളം
- ചാല�ടി

44

19/8/19

20/8/19

21/8/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ –     1436

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5
=         2000
3436

4308-3436
= 872

6 1054/29.11.19
േഡാ.മീര ഭാ�രൻ
നായർ

പരിയാരം-
േകാഴിേ�ാട്

121

19/8/19

20/8/19

21/8/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ –     1436

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5
=         2000
3436

4308-3436
= 872

7 1054/29.11.19

േഡാ.ദിവ� സി.വി.

ജിഎംസി, കാലി��്

കാലി��്-
ചലവറ

95

20/8/19

21/8/19

22/8/19

1436

1436

1436
4308

ടിഎ –     1436

2.5 ഹാൾ�് = 800x2.5
=         2000
3436

4308-3436
= 872

ഇ�കാരം �ക അ�വദി��ത് ഒഴിവാ�ാ�ളള നടപടികൾ നിർബ�മാ�ം സ�ീകരിേ��താണ്.

3.8.8) യാ�ാ ഡയറിയിെല േരഖെ����കളിൽ നി�ം വ�ത��മായി �തിഫലം അ�വദി�ത്

എ�ാം ഫിനാൻസ് വൗ��കളിൽ യാ�ാബ��മായി ബ�െ�� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ യാ�ാഡയറിയിെല േരഖെ����കളിൽ
നി�ം വ�ത��മായി യാ�ാബ� അ�വദി�തായി കാ��.

    ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��ര� െവ� നട� ബിഡിഎസ് പരീ��െട �ല�നിർ�യ�ിൽ െചയർേപ�ണായി നിയമിതയായ
േഡാ.റസീന  ബീവി  എൻ,  െ�ാഫസർ,  ഗവ.െഡ�ൽ  േകാേളജ്,  േകാ�യം  ഹാജരാ�ിയ  �ർ  ഡയറിയിൽ  േരഖെ���ിയ  യാ��െട
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വൗ.നം.ബിപി. 1003/18.11.2019 - 9,09,910/-

QP
േകാഡ്

യാ�ാ
തീ�തി

312002 12/8/19
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം- ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

17/8/19
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം - ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം

213002 18/8/19
ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
േകാ�യം- ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്,
തി�വന��രം

24/8/19 ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്, തി�വന��രം
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ഗവ.െഡ�ൽ േകാേളജ്, േകാ�യം

    യാ�ാഡയറിയിൽ  17/8/19 ന്  ടിയാൾ  തിരി�്  േകാ�യേ��്  യാ�  െച�തായി  േരഖെ���ിയി��്.  പി�ീട്  18/8/19 ന്  വീ�ം
തി�വന��രേ��് വ�താ�ം കാണി�ിരി��.  എ�ാൽ െചയർേപ�ൺ ഹാജരാ�ിയ ബി�ിൽ �ല�നിർ�യ�ിനായി പെ���
തീയതി േരഖെ���ിയത് താെഴ േചർ��.

QP
Code

�ല�നിർ�യം
നട�ിയ തീ�തി

അ�വദി� �ക �റി�കൾ

312002
13/8, 14/8, 15/8,

16/8, 17/8, 19/8/19
(6 ദിവസം)

ടിഎ - 1586
(െ�യിൻ യാ�)

700 x 6 = 4200

ഹാൾ�് –
5½ ദിവസം x 800 =

4400

15/8/19-
െപാ� അവധി

ദിനം

18/8/19- ഞായർ

213002
19/8, 20/8, 21/8,
22/8, 23/8/19 (5

ദിവസം)

ടിഎ- 1586
(െ�യിൻ യാ�)
700x5 = 3500
ഹാൾ�്-

4½ ദിവസം x 800 =
3600

    19/8/19 തീ�തിയിൽ ര� �ല�നിർ�യ ക�ാ�ി�ം പെ���തായി കണ�ാ�ിയാണ് �ക അ�വദി�ിരി��ത്.     േമൽ�കാരം
യാ�ാഡയറിയി�ം,  േക�ീ�ത  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�കളിൽ  െചയർേപ�ൺ  മാരാ�ം  ഇവാല�  േവേ��ാ�ം  നിയമി�െ���വർ  ഓേരാ
ദിവസ�ം ഇ� എ�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ല�നിർ�യം നട�ിയതായി സാ��െ���ി, ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ കൗ�ർ ൈസൻ െച�്
നൽകിയ രസീതിയി�ം വ�ത�� രീതിയിൽ േരഖെ���ൽ നട�ിെയ�ി�ം ആയത് പരിഗണി�ാെത യാ�ാ ബ� അ�വദി�� വഴി
സർ�കലാശാല  അധികമായി  കണ�ാ�ി  നൽകിയ  �ക  �വെട  േചർ��.  (ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.45/26.8.2021��  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയത് )

ഇനം

സർ�കലാശാല
കണ�ാ�ി തിരിെക
ഈടാ�ാ��താെണ�്
അറിയി� �ക (ഓഡി�്
എൻക�യറി�� മ�പടി

�കാരം)

യഥാർ��ിൽ
അ�വദി�ത്

ടിഎ
1586/- (െ�യിൻ െഫയർ

+ ഇൻസിഡ�ൽ
ചാർ�് )

1586/-

ഹാൾ�്
1

ദിവസം
533/- 800/-

െറ��നേറഷൻ
1

ദിവസം
700/- 700/-

2819/- 3086/-

    അധികമായി നൽകിയ �ക 3086/- �പ തിരിെക ഈടാ�ി സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ വര� െവ�് വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3.8.9) യാ�ാഡയറിയിൽ യാ�ാതരം േരഖെ���ാെത �ക അ�വദി�ത്

         വൗ�ർ നം.ബിപി. 905/30.10.19 - 610810/-

 �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിൽ  പെ���തി�  േശഷം  യാ�ാതരം  ഏെത�  േരഖെ���ാെത  യാ�ാ  ഡയറി  സമർ�ി�ക�ം  ഇ�കാരം
അ�ർ�മായ യാ�ാ ഡയറി�െട അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല യാ�ാ ബ� അ�വദി�ക�ം െച�ി��്.

QP
േകാഡ്

ഇവാല�േവ�ർ
യാ�ാഡയറിയിെല
േരഖെ���ൽ

യാ�ാബ�
അ�വദി�ത്

405002 േഡാ.സ�� .സി, 14/8/19 െ�യിൻ
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െകഎംസിടി
െഡ�ൽ േകാേളജ് െകഎംസിടി – ��ർ നിര�്-1846/-

    ഇ�കാരം  പരീ�ാ  ഡ��ി�ായി  നിേയാഗി�െ���വർ  സമർ�ി��  യാ�ാ  ഡയറിയിൽ  േരഖെ���ിയതി�  വി��മായി
യാ�ാബ��ം  മ�  �തിഫല�ം  ത�ാറാ�ി  നൽ��  രീതി  ഒഴിവാേ��താണ്.  സർ�കലാശാല  അധികമായി  അ�വദി�
യാ�ാബ�കൾ തിരിെക ഈടാ�ി ഓഡി�ിൽ വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3-9   പരീ�ാ നട�ി�ിന് േകാേള�കൾ�് അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി��തിൽ കാലതാമസം
Examination expenses – Conduct of exams – Compliance – Others

    ജി.ഒ.(പി)419/2011/ധനം  04.10.2011െല  ഉ�ര�  �കാരം  അഡ�ാൻ�കൾ  െെക��ി  ��  മാസ�ിനകം  െെഫനൽ  ബിൽ
സമർ�ിേ��താണ്.  നി�ിത  സമയപരിധി�കം  അഡ്ജ�്െമ�്  ബിൽ  സമർ�ി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  അഡ�ാൻസ്  �ക�ം  തിരി�
പിടിേ���ം, തിരി� പിടി�േ�ാൾ �ക പിൻവലി� ദിവസം �തൽ തിരി� പിടി�� ദിവസം വെര 18% നിര�ിൽ പലിശ ഈടാ�ാ�ം
േമൽ�കാരം ഉ�രവായി��താണ്.

2019-20 സാ��ിക വർഷം വിവിധ േകാേള�കളിെല പരീ�ാ നട�ി�ിനായി �ൻ��കൾ അ�വദി�തിൽ �ൻ��കൾ �മീകരി�ാൻ
ൈവകിയവ�് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

രജി�ർ േകാേളജ്
�ൻ�ർ ന�ിയ
വൗ�ർ ന�ർ,
തീയതി

�ക പരീ�
�മീകരി�
വൗ�ർ
നം./തി�തി

ഒ�ാം
വർഷ
ബിഎസ്സി
ന�ിംഗ്
േവാള�ം I

ബിഷ�്
െബൻസിഗർ
േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്

പി 1129/16.12.19

210897/16.12.2019
21500

��ാം വർഷ
ബിഎസ്സി
ഒേ�ാബർ
ന�ിംഗ്
ഒേ�ാബർ
2019

പി246/17.8.20

�ക-10179/-

േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്,
തലേ�രി,

പി 1043/25.11.19
210785/25.11.19

6000

ഒ�ാം വർഷ
ബിഎസ്സി
ന�ിംഗ്
ഒേ�ാബർ
2019

P372/6.9.21

�ക-2271/-

jര�ാം
വർഷ
ബിഎസ്സി
ന�ിംഗ്
േവാള�ം II

സി.െമ�്
േകാേളജ് ഓഫ്
ന�ിംഗ്,
തി�വന��രം

പി 846/14.10.19

210586/14.10.19
6000

നാലാം
വർഷ
ബിഎസ്സി
ന�ിംഗ്
െസപ്�ംബർ
2019

പി.378/6.10.20

�ക-4130/-

സർ�ാർ നിർേ�ശമ�സരി�് അഡ�ാൻ�കൾ �� മാസ�ിനകം തെ� �മീകരിേ���ം അ�ാ� പ�ം പലിശ സഹിതം തിരിെക
ഈടാ�ാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.42/19-20 തീയതി 26.8.2021)

3-10   പരീ�ാ നട�ി�ി� േവ�ി േകാേള�കൾ�് നൽ�� �ൻ��കൾ- ഫയ�കൾ
ഹാജരാ�ിയി�ി�
Examination expenses – Conduct of exams – Compliance – Others

3-10-1) ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�

പരീ�ാ  നട�ി�ി�  േവ�ി  േകാേള�കൾ�്  നൽ��  �ൻ��കൾ  േരഖെ����  അഡ�ാൻസ്  രജി�റിൽ  ടിഎ/ഹാൾ�്  അലവൻസ്
ഇന�ിൽ �ക െചലവഴി�തായി േരഖെ���ിയി��്. എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ ചാപ്�ർ V, Bയിൽ Chairperson of practical examination
and their duties and functions എ�തിൽ �മ നം.3ൽ പറ�� �കാരം it shall be the duty of the chairperson at each centre of practical
examination to appoint expert assistant, Technical Assistant and other supporting staff.�മ നം.10 �കാരം The chairperson shall disburse
the remuneration to  the expert  assistant/Technical  assistant/ Internal  and external  examiners/evaluators/other  supporting staff  and
submit bills and vouchers-�മ നം.11 �കാരം TA bills of the external examiners countersigned by the practical chairperson may however be
sent  directly  by  the  examiner  to  the  finance  officer  for  speedy  settlement.  എ�്േ�ണൽ  എ�ാമിേന�ിെ�  ടി.എ  ബിൽ  ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ�്  അയ�്  െസ�ിൽെമ�്  െചേ��താണ്  എ�ിരിെ�  േകാേള�കൾ�്  �ൻ��കൾ  അ�വദി�തിൽ  നി�ം  ടിഎ/ഹാൾ�്
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അലവൻസ് അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�ാപനം പരീ� വിഷയം

TA/HA
ഇന�ിൽ
െചലവഴി�
�ക

അഡ�ാൻസ്
�മീകരി�
വൗ�ർ/തീയതി

I െമഡി�ൽ
പിജി

1) അ�ാദമി
ഓഫ്
െമഡി�ൽ
സയൻസ്,
പരിയാരം

ഡി�ി &
െമഡി�ൽ
പിജി ഡി�ി
െറ�ലർ(P)
04/19

Superspeciality

MD Pathology

MD Emergency
medicine

MD
Ophthalmology

MD Pulmanory
medicine

MS General
Surgery

2,400

4,000

1,600

1,600

4,000

P.811/30.9.2019

P.811/30.9.2019

P.811/30.9.2019

P.894/28.10.2019

P.811/30.9.2019

െമഡി�ൽ
പിജി
ഡിേ�ാമ
െറ�ലർ(P)
04/19

DDVL 4,000 P.674/21.8.2019

2) അമല
ഇൻ�ി���്
ഓഫ്
െമഡി�ൽ
സയൻസ്,

െമഡി�ൽ
പിജി ഡി�ി
െറ�ലർ(R)(P)
04/19

MD Paediatrics

MS.OBG

MD Pathology

MS
Radiolodiagnosis

MD
Anasthesiology

MD General
Medicine

8,000

4,000

12,000

10,000

6,000

4,000

P 811/30.9.2019

P 811/30.9.2019

P894/28.10.2019

P 811/30.9.2019

P 811/30.9.2019

P 811/30.9.2019

3) ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
എറണാ�ളം

െമഡി�ൽ
പിജി ഡി�ി
െറ�ലർ(P)
04/19

MD Microbiology

MD General
Medicine

12,000

4,000

P 623/7.8.2019 P
623/7.8.2019

െമഡി�ൽ
പിജി
ഡി�ി(S)
�ാ�ി�ൽ
10/19

MD Microbiology

MD Pathology

MD Paediatrics

8,920

7,568

3,568

P 1494/29.2.20

P 1494/29.2.20

P 1494/29.2.20

4)ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

െമഡി�ൽ
പിജി ഡി�ി
െറ�ലർ(R)(P)
04/19

MD
Radiotherapy

MD
Anasthesiology

MD Anatomy

MD Dermetology

MD Forensic
Medicine

8,000

15,435

4,800

10,000

11,676

22,000

12,000

P 623/7.8.2019 P
811/30.9.2019 P
623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P
811/7.8.2019

P 811/7.8.2019

P 623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P

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

70 of 113 6/15/2022, 4:50 PM



MS General
Surgery

MD Microbiology

MD Pathology

MD
Pharmacology

MD Paediatrics

MS
Orthopaedics

MS
Opthalmology

MD Physiology

MD Psychiatry

24,000

12,000

16,533

6,000

6,000

10,000

12,000

811/7.8.2019

P 811/7.8.2019 P
623/7.8.2019

P 623/7.8.2019 P
811/7.8.2019

5) ഗവ. ടി.ഡി.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
ആല�ുഴ

െമഡി�ൽ
പിജി ഡി�ി
െറ�ലർ(P)
04/19

MS ENT

MD Radio
diagnosis

MS Dermatology

MD Anatomy

MS
Orthopaedics

2,000

27,910

4,000

10,000

12,000

P 623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P
623/7.8.2019 P
623/7.8.2019

പരീ�ാ െസ��കളിൽ TA/HA അ�വദി�ി��ത് സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ  ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ
49/19-20 തീയതി 06.09.2021 ന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.
"അഡ�ാൻസ്  രജി�റിൽ  െറ�്  ഇന�ിൽ  �ക  േരഖെ���ാൻ  നിർ�ാഹമി�ാ�തിനാലാണ്  േകാേളജിന്  Accomodation  ഇന�ിൽ
െചലവായ  �ക  ബി�കൾ  െസ�ിൽെമ�്  നട�ിയതി�  േശഷം  അഡ�ാൻസ്  രജി�റിൽ  േരഖെ���ിയേ�ാൾ  TA/Halt  ഇന�ിൽ
േരഖെ���ിയത്. ഈ �കകൾ �ൻ��കൾ �മീകരി�� സമയ�് Rent ഇന�ിൽ അ�വദി�ി�ളളതാണ്.”

സർ�കലാശാല  ഇ�കാരം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം  2019-20  സാ��ികവർഷം  േകാേള�കൾ�്  അ�വദി�  �ൻ��കൾ
�മീകരി��മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ക��ായി�. ഫയ�കൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്.

3-10-2) എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട യാ�ാബ�-ടാ�ി ബിൽ അ�വദി�തിൽ ഇര�ി�്
എ�ാം  ഫിനാൻസ്  വൗ�ർ  നം.BP  00462/10.7.2019  �കാര��  എ�ിൽ  2019  െല  െമഡി�ൽ  പിജി  ഒ�ാം  വർഷ  ഡി�ി  െറ�ലർ
�ാ�ി�ൽ എ�ാമിെ� എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാ�െട യാ�ാബ� & ഹാൾ�് അലവൻസ് പരിേശാധി�തിൽ േഡാ.ബി.പ�പതി, Prof.of
Orthopaedics എ�വ�െട TA bill ൽ Taxi bill paid by department എ� േരഖെ���ിയി��െവ�ി�ം 27/5/19 �തൽ 30/5/19 വെര ഗവ.
ടി.ഡി. െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ നട� �ാ�ി�ൽ പരീ��് സർ�കലാശാല അ�വദി� ടിഎ യിൽ ��ത ടാ�ി ബിൽ �ക 5468/- �ടി
ഉൾെ���ിയി��്.  ഇ�കാരം  പരീ�ാ  െസ�റിൽ  നി�ം  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�ം  �ക  അ�വദി��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.
അധികമായി �ക അ�വദി�ി�െ��ിൽ തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

    ടാ�ി  ബിൽ  അ�വദി�തായി  േരഖെ���ിയി�ി�"  എ�ാണ്  േമൽ  പരാമർശ�ി�  സർ�കലാശാല  നൽകിയ  മ�പടി.  ഓഡി�ിൽ
ഹാജരാ�ിയ  വൗ�റിേനാെടാ��ളള  യാ�ാഡയറിയിൽ  വളെര  വ��മായി  Taxi  bill  paid  by  department  എ�്  േരഖെ���ിയി��്
എ�ിരിെ�  സർ�കലാശാല  അധി�തർ  ലഭ�മാ�ിയ  ��ത  മ�പടി  ന�ായീകരി���ത�.  2019-20  സാ��ികവർഷം
േകാേള�കൾ�് അ�വദി� �ൻ�ർ �കകൾ �മീകരി�വ�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്.

3-11   സർ�കലാശാല പരീ�ാ നട�ി�്- അധിക സാ��ിക ബാധ�ത�് ഇടയാ��
സാഹചര��ൾ ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്
Examination expenses – Conduct of exams – Compliance – Others
സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 6 (iv) �കാരം പരീ�കൾ നട�കെയ�ത് േകരള ആേരാഗ� ശാ� സർ�കലാശാല�െട �ധാനെ�� ഒ�
അധികാര�ം  �മതല�മാണ്.  പരീ�ാ  നട�ി�ിൽ  സർ�കലാശാല�്  അധിക  ബാധ�ത  വ��ം  വിധ�ി��  ചില  നടപടികെള
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സംബ�ി�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ, മാൽ �ാ�ീസസ് & ലാ�സ് എൻക�യറി ക�ി�ി(M&LEC), േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് ( BOE)
എ�ിവ�െട തീ�മാന�ളിൽ േരഖെ���ി കാ��.

    പരീ�ാ  നട�ി�ി�ം,  �ല�നിർ�യ�ി�മായി  ഓേരാ  വർഷ�ം  ഭീമമായ  �കകളാണ്  സർ�കലാശാല  െചലവഴി��ത്.  2019-20
സാ��ികവർഷം വാർഷികകണ� �കാരം പരീ�ാ നട�ി�ിനായി സർ�കലാശാല െചലവഴി� �ക �വെട േചർ��.

Item Amount

1 Conduct of exam 138,548,439

2 valuationcharges 88,088,561

3 Confidential charges 2,132,346

4 printing 10,962,442

5 others 7,035,406

സർ�കലാശാല�െട വിശ�ാസ�ത േചാദ�ം െച��േതാെടാ�ം തെ� അധിക ബാധ�ത ഏെ��േ��ി വ��തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ
�വെട േചർ��.

3-11-1) �ാ�ി�ൽ പരീ�ക�െട മാർ�കൾ അപ്േലാഡ് െച�തിൽ വീ�കൾ

മാൽ �ാ�ീസസ്& ലാ�സ് എൻക�യറി ക�ി�ി�െട (M&LEC)-21 -ാം മീ�ിംഗിെ��ം േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ് (BOE)െ� -22-ാം
മീ�ിംഗിെ��ം മിനി�്സിൽ �വെട േചർ� വിഷയം ചർ� െച�് തീ�മാനെമ��തായി കാ��.

�മ
നം.

പരീ� സംഭവി� വീ�
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ർ

�റി�കൾ

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

ഡി�ി (S) �ാ�ി�ൽ
എ�ാം

െഫ�വരി2019-
മലബാർ െമഡി�ൽ

േകാേളജ്

Viva voce mark
were mistakenly
entered in the

column of practical
mark.The same

mistake happenend
in the case of other

four students of
2012 admission

batch also.

ഇേ�ണൽ &
എ�്േ�ണൽ
എ�ാമിേന�് &
െചയർേപ�ൺ

(2 വിദ�ാർ�ി
കൾ

പരീ�യിൽ
േതാ�)

ര�ാം വർഷ
ബിഡിഎസ് (S)
�ാ�ി�ൽ എ�ാം
ജ�വരി2019-

പരിയാരം െഡ�ൽ
േകാേളജ്

Mistake in
assessing the

marks of viva voce

ഇേ�ണൽ &
എ�്േ�ണൽ
എ�ാമിേന�് &
െചയർേപ�ൺ

േമൽ  വിഷയ�ിൽ  ഇ�കാരം  വീ�  വ��ിയ  അധ�ാപകരിൽ  നി�ം  അവർ��വദി�  �തിഫല  �ക  തിരിെക  ഈടാ��തി�ം,
എ�ാമിേനഷൻ  മാന�ലിൽ  ആവശ�മായ  മാ��ൾ  വ���തി�ം  M&LEC  �പാർശ  െച�ി��.  എ�ാൽ  ��ത  �പാർശ  ഉയർ�
തല�ളിെല അധികാര�ാന�ൾ പരിഗണി�ി�ി�.

3-11-2) ��ിരഹിതമായ മാർ�ിടൽ ( Irrational evaluation)

M&LEC  �െട  86/11.12.18,  90/27.3.19,  92/10.6.19,  92/27.7.19  എ�ീ  തീയതികളിെല  േയാഗ�ളി�ം  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�
56/26.8.19-ാം  ന�ർ  േയാഗ�ി�ം  പരീ�ാ  േപ��ക�െട  �ല�നിർ�യ�ിനായി  നിയമിതരായ  ഇവാ�േവേ��ിെ�  അ��മായ
ഇടെപട�കൾ  കാരണം  വിദ�ാർ�ികൾ�്  നൽ��  മാർ�കളിൽ  അ�രം  ഉ�ാ���മായി  ബ�െ��്  തീ�മാനെമ��ി��്.  ചില
ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.
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�മനം ഉ�രവാദികൾ പരീ�
തീ�മാന�ൾ/സ�ീകരി�

നടപടികൾ

1

േഡാ.േടാമി േജാർ�്
നേ�ലിൽ ആ�ർേവദ
െമഡി�ൽ േകാേളജ്,

എറണാ�ളം

ൈഫനൽ
ബി.എ.എം.എസ്
സ�ി.2012 �ീം,
എ�ാം മാർ�്

2019

Debar the evaluators for
one year from the exam
related jobs of KUHS as

per the I(B)1of Examination
manual

2

േഡാ.എൻ.മ��ദനൻ

പി.എസ്.എം േകാേളജ്
ഓഫ് െഡ�ൽ സയൻസ് ,

��ർ

ര�ാം വർഷ
ബി.ഡി.എസ് (S)
2010-2016 �ീം-
ജ�വരി.2019

3

േഡാ.എസ്.ജി.�ൽ�ർണി

മലബാർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാഴിേ�ാട്

ഒ�ാം വർഷ
ബിഡി എസ്
എ�ാം �ൈല

2018

4

േഡാ.യതി ഫാടക്

േറായൽ െഡ�ൽ
േകാേളജ്, ചാലിേ�രി

ഒ�ാം വർഷ
ബിഡിഎസ് (S)
�ൈല 2018

5

േഡാ.അ� രാ�

െക.എം.സി.ടി േകാേളജ്
ഓഫ് ഫാർമസ��ി�ൽ
സയൻസ്, േകാഴിേ�ാട്

ൈഫനൽ
ബിഫാം R/S-
എ�ാം െമയ്

2019

ഉ�ര��ക�ൾ �നർ
�ല�നിർ�യം നട�ി

6

േഡാ.നിസാർ.െക

േറായൽ െഡ�ൽ
േകാേളജ്, ചാലിേ�രി

ര�ാം വർഷ
ബി.എസ്.സി
ന�ിംഗ് (S)
എ�ാം -

ഏ�ിൽ 2019

     ഉ�ര��ക�ൾ  അ��മായി  െെകകാര�ം  െച��  അ��ാപകർെ�തിെര  എ�ാമിേനഷൻ  മാന�ലിെല  വ�വ�കൾ  �കാര�ളള
നടപടികൾ  സ�ീകരി��െ��ി�ം,  സർ�കലാശാല�്  അധിക  ബാധ�ത  വ��ം  വിധം  അ��േയാെട  െെകകാര�ം  െച�
ഉ�ര��ക�ൾ �ല�നിർ�യം നട�ിയതി�ം �തിഫലം അ�വദി� വ���്.

3-11-3) ഇവാല�േവഷൻ ൈഗഡ് ൈലൻസ് പി�ട��തിെല െെവമനസ�ം

     പരീ�ാ മാന�ൽ ചാപ്�ർ IV, D �കാരം The Chairperson’s fore most duty is to prepare the evaluation guidelines with respect to the
particular subject/Question paper code with the help of subject experts. After the preparation of the evaluation guidelines and before the
commencement of the working in the camp, the guidelines shall be discussed with the evaluators present in the camp and the guidelines so
modified shall be distributed among the evaluators so as to ensure uniformity in evaluation process.

    എ�ാൽ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 58/23.12.2019-ാം ന�ർ േയാഗ�ി�ം BASG (േബാർഡ് ഓഫ് അഡ്ജ�ഡിേ�ഷൻ & �ഡ�്സ്
�ീവൻസസ്  ക��ി  )�െട  28/11/2019-ാം  തീ�തിയിെല  േയാഗ�ി�ം  140021832,  140020340,  130020637,  140020677,  140020440,
16002197,  160020804,  എ�ീ  രജി�ർ  ന��കളി��  വിദ�ാർ�ിക�െട  മാർ�കൾ  പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ിയതിൽ  BASG  �െട
നിരീ�ണം �വെട േചർ��.

‘‘ Ongoing through the answers, marks awarded and evaluation guidelines, the BASG feels that there could be some amount of deficiency in
following the guidelines of evaluation and benefit of doubt may be given to the student.’’��തകാരണ�ാൽ �ല�നിർ�യം റ� െച�ാ�ം
െ�ഷ് വാേല�ഷൻ നട�ി ഫലം �ന :�ഖ�ാപി�ാ�ം തീ�മാനി�.

3-11-4) റീവാല�േവഷ�� അേപ�കൾ പരിഗണി�െ�ടാ�തിനാ�� നിയമനടപടികൾ

ഉ�ര��ക��െട �ല�നിർ�യ�ളിൽ സർ�കലാശാല അ�വർ�ി�� മാനദ�ം �വെട േചർ��.
Examination manual Chapter IV, ഖ�ിക 5 �കാരം “ There shall be double valuation for examinations of all under graduate course
conducted by the university. If the difference between the marks awarded in two valuation is 15% or less of maximum marks, the average
of the two marks will considered as final mark. If the difference between the marks awarded in the two valuations is more than 15%
minimum marks, a third vlaluation will be arranged subject to the condition that the candidate has secured at least 35% of the total marks in
any of the valuations. In such event, the average of the best two sets of marks will taken as the final mark.”
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    എ�ാൽ മാർ�ി��തിെല ��ത മാനദ�ം നിമി�ം ലഭി�� മാർ�ി�� അ�രം ��ി�ാ�ി വിദ�ാർ�ികൾ റിവാ�േവഷന്
അേപ� നൽ�ക�ം, റിവാ�േവഷൻ പരിഗണി�ാ�തിനാൽ നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച��.

2019-20 സാ��ിക വർഷം നിയമനടപടികൾ സ�ീകരി�വ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ

വിദ�ാർ�ി�െട
രജി.നം.

േകസ് നം.

52/11.4.2019

(BASG)/4.4.2019

Item  No.4-
152130045

WP(C)No.31350  of  2018  Dated
26.09.2018&  WP(C)  No.  823/19
Dated 27.3.2019

55/15.7.2019

BASG/18.6.19

Item  No.23-
170012869

WP(C)No.14649  of  2019  Dated
28.05.2019

56/26.8.2019

BASG/19.8.19

Item  No.3-
100020324

WP(C)No.17826  of  2019  Dated
08.07.2019

Item  No.4-
140011135

WP(C)No.18965  of  2019  Dated
11.07.2019

Item  No.5-
140011088

WP(C)No.13373  of  2019  Dated
03.07.2019

Item  No.6-
140011026

WP(C)No.20006  of  2019  Dated
26.07.2019

Item  No.13-
140012302

WP(C)No.20766 of 2019(V) Dated
07.8.2019

Item  No.16-
150022210

WP(C)No.10089  of  2019  Dated
28.06.2019

58/23.12.2019

Item  No.16-
140020650

WP(C)No.31435 of 2019(D) Dated
21.11.2019

Item  No.22-
152820146

WP(C)No.28449 of 2019(E) Dated
18.11.2019

Item  No.23-
180021693

WP(C)No.29790 of 2019(W) Dated
12.11.2019

Item  No.18-
132180026

WP(C)No.31649 of 2019(E)  Dated
18.12.2019

Item  No.22-
140013654

WP(C)No.34727 of 2019(M) Dated
18.12.2019

Item  No.23-
165120005

WP(C)No.31654 of  2019(F)  Dated
18.12.2019

Item
No.24-100020430

WP(C)No.34596  of  2019  Dated
17.12.2019

Item  No.25-
140020323

WP(C)No.34548  of  2019  Dated
17.12.2019

േമൽ�കാരം  വിദ�ാർ�ികൾ  നിയമനടപടികൾ  സ�ീകരി��  വഴി  സർ�കലാശാല  അതിേനാട�ബ�ി�ളള  �ടർ  നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം ലീഗൽ ചാർ�ിന�ിൽ വളെരയധികം �ക െചലവഴിേ�� സാഹചര�ം സംജാതമാ�ക�ം െച�ി��്.

3-11-5) െ�ഷ് വാ�േവഷൻ

�കളിൽ  വിശദീകരി�  �കാര��  (�മ  നം.1  �തൽ  4  വെര)  നടപടികളി�െട  സർ�കലാശാലയിൽ  ഉ�ര�ടലാ�കൾ�്  െ�ഷ്
വാ�േവഷൻ  നട�ാ��  സാഹചര�ം  സംജാതമാ��.  ഇ�കാരം  2019-20  സാ��ികവർഷ�ിൽ  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  െ�ഷ്
വാ�േവഷന് �പാർശ െച�വ�െട വിവരം �വെട േചർ��.

ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ/BASG Item No തീ�മാനം

52/11.4.2019 Item No.4 - To cancel previous valuation
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ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ/BASG Item No തീ�മാനം

BASG/4.4.19 152130045 and to conduct a fresh valuation

55/15.7.2019

BASG/18.6.19

Item No.2 -
110010206

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.3 -
140013892

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.6 -
150020305

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.11 -
160014116

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.14 -
120021243

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.19 -
140010725

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.20 -
130011578

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.21 -
150020686

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.22 -
130011550

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.16 -
150022210

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

57/4.10.2019

BASG/30.9.2019

Item No.7 -
162430012

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

58/23.12.2019

BASG/30.9.2019

Item No.6 -
140021832

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.11 -
130020637

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.12 -
140020677

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.14 -
140020440

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.18 -
160021397

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

58/23.12.2019

BASG/20.12.2019

Item No.5 -
140010786

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.12 -
100020766

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.17 -
170020723

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.18 -
132180026

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.22 -
140013654

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.26 -
180011943

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation

Item No.28 -
180013370

To cancel previous valuation
and to conduct a fresh valuation
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    െ�ഷ്  വാേല�ഷൻ  നട��ത്  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  േജാലിഭാരം  വർ�ി�ി�ക�ം  ��തായി  ഇവാ�േവേ��ിെന
നിയമി���ം �നർ�ല�നിർ�യം നട���ം വഴി അധിക സാ��ിക ബാധ�ത�ം കാരണമാ��.

3-11-6) അധ�ാപക�െട ഭാഗ� നി�ളള �ത�വിേലാപ�ൾ

�ാ�ി�ൽ പരീ�ക�െട നട�ി�ിൽ എ�ാമിനർമാർ മന:�ർ�മായി ൈവരാഗ�േ�ാെട െപ�മാ�� എ�ളള വിദ�ാർ�ിക�െട പരാതി
പല േയാഗ�ളി�ം ചർ� െച�ി��്. മതിയായ െതളി�കളി� എ� കാരണം ��ി�ാ�ി മി� പരാതിക�ം തീർ�ാ�ിയി���്.എ�ാൽ
െസപ്�ംബർ 2018 ൽ നട� ൈഫനൽ ബി.സി.വി.ടി ഡി�ി റ�ലർ 2015 അ�ിഷൻ �ാ�ി�ൽ പരീ�യിൽ പരാജയെ��ക�ം ആയത്
HOD �െട മന:�ർ�മായ െെവരാഗ�ം തീർ�ലിെ� ഫലമാെണ�ം ഉ� വിദ�ാർ�ിനി�െട പരാതി (Reg.No.1501600005) േബാർഡ് ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസിെ� 18/3/2019, 21/8.4.2019 തീയതികളിെല േയാഗ�ിൽ ചർ� െച�ക��ായി. Practical exam was not conducted as
per protocol and only viva voce was conducted എ�ം വിദ�ാർ�ിനി പരാതി ഉ�യി�ി��്.

     പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ BASG (Board of adjudication for students Grievances) 5 മാർ�് േ�സ് മാർ�് നൽകാൻ �പാർശ
െചെ��ി�ം  5  മാർ�്  നൽകിയാ�ം  വിദ�ാർ�ിനി  പാസ്  ആകി�  എ�  മന�ിലാ�ിയതിനാൽ  ��ത  വിദ�ാർ�ിനി�്  മാ�മായി
പരീ�  നട�ാൻ  തീ�മാനി�.  U.O.No.52/2019/Exam-Gen  Dated  3.5.2019  �കാരം  െ�ഷൽ  �ാ�ി�ൽ  എ�ാം  നട�ാൻ
ഉ�രവായി��്.  �ടാെത  marklist  and  certificate  will  be  issue  with  date  of  regular  examination  already  conducted  എ�ം
തീ�മാനി�ി��്.

ഇ�രം നടപടി�ം സർ�കലാശാല�് അധിക ബാധ�ത വ��ി െവ�ി��്.

        പരീ�ാ  നട�ി�ി�ം,  �ല�നിർ�യ�ി�ം  വീ�  വ���  അധ�ാപകരിൽ  നി�ം  അവർ��വദി�  �തിഫല  �ക  തിരിെക

ഈടാ��തിന്  M&LEC �പാർശ  െച�ി�െ��ി�ം  BOE (Board of Examinations)ആയത്  പരിഗണി�തായി  കാ��ി�.  (M&LEC- 91th

meeting). യാ�ാബ�, െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ്, ഹാൾ�് അലവൻസ്, േപ�ർ �ല�നിർ�യ�ി�� �തിഫലം എ�ി�െന വിവിധ
തര�ി��  അലവൻ�കൾ  പരീ�ാ  ഡ��ി�്  നിേയാഗി�െ���  അധ�ാപകർ�്  അ�വദി�  വ���്.  അധ�ാപക�െട
�ത�വിേലാപ�ിെ� ഭാഗമായി സർ�കലാശാല��ാ�� അധിക ബാധ�ത�് ഉ�രവാദികളായ അധ�ാപകരിൽ നി�ം �തിഫല �ക
തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�  നിർേ�ശം  എ�ാമിേനഷൻ  മാന�ലി�ം  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ഇ�കാരം  ഒ�  നിർേ�ശം  മാന�ലിൽ
ഉൾെ����തിന് സർ�കലാശാലെയ പി�ിരി�ി�� ഘടകം വിശദീകരിേ��താണ് എ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.19/22.4.21 �േഖന
ആവശ�െ��തിന് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

1.വിവരണാ�ക  തരം  ഉ�ര��ക��െട  �ല�നിർ�യ��െട  കാര��ിൽ  മാർ�കളിെല  വ�ത�ാസം  ഉൾെ���.  ആയതിെ�
വ�തിയാനം ഒ� തര�ി�ം �ജ�മായി �റ�ാൻ കഴിയി�.

2.�ല� നിർ�യ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ (Evaluation guidelines) െവ�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ മാ�മാണ്, ഉ�ര കീകൾ അ�. മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ാ�ം മാർ�കളിൽ വ�ത�ാസ��ാകാം.

3.  ഉ�ര��ക�ൾ  രാവിെല  െസ�നിൽ  വിലയി��ി,  ഉ�തിരി�്  െസ�നിൽ  അേത  �ല�നിർ�യ�ാരൻ  വിലയി��ിയാൽ
േപാ�ം മാർ�് വ�ത�ാസെ�ടാം.

4.തി���കൾ  �ാബല��ിൽ  വ���തിന്  �ല�നിർ�യ�ാർ  േകരള  ആേരാഗ�  ശാ�  സർ�കലാശാലയിൽ  പെ���േ�ാൾ
അവർ�് ഒ�ം നൽകി�.

5.പരീ�ാമാന�ൽ,  അെ��ിൽ  മേ�െത�ി�ം  ലീഗൽ  േഡാക�െമ�്,  ആ�്,  �ാ���്  �ട�ിയവെയ�ാം  നിര�രമായ  േഭദഗതി
പരി�രണ��െട വിഷയ�ളാണ്. The modifications in the examination Manual also will be considered at the appropriate time.

സർ�കലാശാല�െട മ�പടി പരിേശാധി�േ�ാൾ താെഴ പറ�� കാര��ളിൽ അധികാരിക�െട �� �ണി��.

1. ഇവാ�േവഷൻ ൈഗഡ് ൈലൻസ് ത�ാറാ�ി ആയതി�ടി�ാന�ിൽ വാേല�ഷൻ നട�ിയാ�ം മാർ�കളിൽ കാര�മായ വ�ത�ാസം
വ��െവ�ിൽ അ�കാരം ഒ� ൈഗഡ് ൈലൻസ് ത�ാറാ�ി നൽ��തിന് ഒെര��ിന് 500/- �പ വീതം ക�ാ�് െചയർേപ�ൺമാർ�്
അ�വദി��തിെ� സാംഗത�ം പരിേശാധി�െ�േട�താണ്.

2.  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  �ല�നിർ�യം  വളെരയധികം  ��േയാെട  ൈകകാര�ം  െചേ��  ഒ�  വിഷയമായി��ി�ം  വിദ�ാർ�ിക�െട
ഭാവിജീവിതെ�  ബാധി��  തര�ിൽ  ആയത്  അതീവ  ലാഘവേ�ാെട  ൈകകാര�ം  െച��വ�െട  വിഷയ�ിൽ  സർ�കലാശാല
നൽകിയ �മനം. 3�കാര�ളള മ�പടി ന�ായീകരി���ത�.

    അധ�ാപക�െട  ഭാഗ�  നി���ാ��  �ത�വിേലാപ�ിെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാല��ാ��  അധിക  ബാധ�ത�്
ഉ�രവാദികളായ  അധ�ാപകരിൽ  നി�ം  �തിഫല  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�  നിർേ�ശം  എ�ാമിേനഷൻ  മാന�ലിൽ
ഉൾെ��േ��തിെ� ആവശ�കതയിേല�് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� �� �ണി��.

3-12   സർ�കലാശാല പരീ�കളിൽ നി�ം ഡിബാർ െച�െ�� വിദ�ാർ�ി നി�ിത
കാലയളവി��ിൽ വീ�ം പരീ�െയ��ക�ം സർ�കലാശാല ഫല�ഖ�ാപനം നട�ക�ം െച�
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Examination Expences – Conduct of exam – Compliance – Others
െസ��റി  ഇ�ർനാഷണൽ  ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  െഡ�ൽ  സയൻസ്  ഏൻഡ്  റിസർ�്  െസ�ർ, കാസർേഗാഡിെല  വിദ�ാർ�ിയായ
�ീ.�സാദ്.െക.മാധവൻ (Reg.No.110020200) ൈഫനൽ ബിഡിഎസ് പാർ�് I (S) എ�ാം ജ�വരി 2019 െല പരീ�യിൽ (QP.Code. 403002)
blue tooth device & mobile phone ഉപേയാഗി�ത് സംബ�ി� വിഷയ�ിൽ 89-ാമത് M&LEC (മാൽ �ാ�ീസസ് & ലാ�സ് എൻക�യറി
ക��ി) പരീ�ാ മാന�ൽ ചാപ്�ർ XIII(A)യിെല വ�വ�യായ “ to cancel all the papers of this candidate and to debar him for appearing in
the next university examination” എ�് 52-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിേല�് �പാർശ െച�ി��്.

     േമൽ  �പാർശ  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  അംഗീകരി�ക�ം  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.59/2019/Exam.Gen.  തീയതി  03.05.2019
�കാരം  േമൽ  തീ�മാനം  നട�ിലാ�ാൻ  അംഗീകാരം  നൽകിയി���്.  എ�ാൽ  M&LEC  �െട  98-ാമത്  േയാഗ�ിൽ
�ീ.�സാദ്.െക.മാധവൻ  അ��  ചാൻസിൽ  പരീ�െയ�തി  ഇേ�ൺഷി�ിന്  േചർ�തായി  സർ�കലാശാല  �ണിയൻ  െചയർമാൻ
നൽകിയ  പരാതി,  ചർ�  െച�തായി  കാ��.  െചയർമാെ�  പരാതി�െട  അടി�ാന�ിൽ  വിഷയം  പരിേശാധി�തിൽ
സർ�കലാശാല�ം, ബ�െ�� േകാേളജി�ം വീ� സംഭവി�തായി േയാഗം വിലയി��ിയി��്. ആയവ �വെട േചർ��.

1. The student has registered for the final BDS Part I exam July 2019 (next chance) and the final part II exam July 2019.

2. The internal marks of 4 subjects of final BDS part I were improved and uploaded from the college, ignoring the fact that the student has
been debarred from appearing for next examination.

3. University has issued mark list for both these examinations (both part I  & part II)  and first professional certificate of BDS to the
candidate.

4.The student has started his internship

േമൽ വ�തകൾ പരിഗണി�് M&LEC താെഴ പറ��വ ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിന് �പാർശ െച�ി��്.

1. The student registration for exam is not valid and hence the exam registration may be cancelled.

2. The Principal may be given show cause notice.

3. An enquiry may be conducted on the lapse from the side of university.
േമൽ  �പാർശ  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  അംഗീകരി�ക�ം  (ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  -61/17.10.2020)  വിദ�ാർ�ി�െട  പരീ�
രജിേ�ഷൻ റ�് െച�് െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്, മാർ�് ലി�് എ�ിവ സർ�കലാശാല�് തിരിെക നൽകാ�ം ഉ�രവായി��്. ഈ
ഉ�രവിെനതിെര  വിദ�ാർ�ി  െെഹേ�ാടതിെയ  സമീപിെ��ി�ം  (WP(C)  35996/2019)  സർ�കലാശാല�്  അ��ലമായാണ്  വിധി
വ�ി��ത്.  എ�ി�ം  ഇ�രം  വിഷയ�ൾ  ഭാവിയിൽ  സംഭവി�ാതിരി�ാൻ  സർ�കലാശാല  സ�ീകരി�  നടപടിക�െട  വിശദാംശം
ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.16/22.4.21)�്  സർ�കലാശാല  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  ഡിബാർ  െച�െ��
വിദ�ാർ�ിക�െട  വിശദാംശം  േരഖെ���ി  നിലവിൽ  രജി��കൾ  ��ി��െ��ി�ം  keeping  physical  registers  along  with  the
measures  taken  under  the  IT  environment  is  only  an  additional  work  എ�ം  േരഖെ���ിയി��്.  പരീ�  രജിേ�ഷൻ  െ�ാസസ്
ആരംഭി�േ�ാൾ  തെ�  േയാഗ�ത  മാനദ�ം  െസ�്  െച�ക�ം  ഡിബാർ  െച�  വിദ�ാർ�ിക�െട  പ�ിക  ഇേ�ാൾ  പരീ�ാവിഭാഗം
േലാഗിനിൽ  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം  ഫല�ഖ�ാപന�ി�  ��്  ആയത്  േ�ാസ്  െച�്  െച�ാൻ  സംവിധാനം  ഒ��ിയി�െ��ം
അറിയി�ി��്.

    സർ�കലാശാല �ണിയൻ െചയർമാെ� പരാതി ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ മാ�മാണ് ഇ�രം ഒ� സംഭവം സർ�കലാശാല�െട
��യിൽ  വ�്  ആയത്  പരിഗണി�ി�ളളത്.  ഇ�രം  ഒ�  സംഭവം  ആവർ�ി�െ���ത്  സർ�കലാശാല�െട  വിശ�ാസ�ത�ം
സൽേ�രി�ം കള�ം ചാർ�െമ�തിനാൽ ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല അതീവ �� �ലർേ��താണ്.

3-13   �ഖ�ാപി� ഫലം റ�ാ�ി േമാഡേറഷനിൽ വർ�നവ് നൽകി പരീ�ാഫലം �ന:�ഖ�ാപി�
Examination Expences – Others – Compliance – Others
സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാ ഫല�ഖ�ാപന�ിൽ േമാഡേറഷൻ സംബ�ി�് സ�ീകരി�് വ� നയം �വെട േചർ��.
“Result data generation is that in all cases the maximum eligible moderation that is 5 marks are taken into consideration and awarded to
candidates as per the cocerned Course regulations in force.In other words the result data after awarding 5 marks moderation generated
and presented to the Passboard. Some passboard members are not satisfied with this method which has been followed till now.”
��ത വിഷയ�ിൽ പരീ�ാ േബാർഡിെ� 13.06.2019െല 22-ാമത് േയാഗ�ിെല അജ� 22.21െല തീ�മാനം �വെട േചർ��.

‘‘ to generate the result data which contain’’ the results with actual marks scored by candidates with the probable percentage increase in
result if it is decided to award 1, 2, 3, 4 or 5 marks moderation’’.

         േമൽ തീ�മാനം ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകരി�ക�ം സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.111/2019/Exam General തീയതി 26.7.19
�കാരം  നട�ിലാ�ാൻ  തീ�മാനി�ി���്.  ��ത  തീ�മാന�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ��ാംവർഷ  എം.ബി.ബി.എസ്  Part  I  (സ�ി.)
എ�ാമിേനഷൻ  �ൺ  2019  െ�  ഫല�ിൽ  3  മാർ�്  േ�സ്  മാർ�്  (േമാഡേറഷൻ  )  നൽകി  ഫലം  �ഖ�ാപി��തിന്  19/9/19െല
പാസ്േബാർഡ് തീ�മാനി�ി��്. (പാസ്േബാർഡ് മിനി�്സ് േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ ഇന�ിൽ ഉൾെ���ി ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയി�ി�.).

േമാഡേറഷൻ വിഷയ�ി�ളള സർ�കലാശാല�െട േമൽ തീ�മാന�ിെനതിരായി �വെട േചർ� പരാതികൾ/അേപ� ലഭി�ി��്.
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1.എം.സി.ഐ  (Medical  council  of  India)അ�വദി�  േമാഡേറഷൻ  (upto  5  marks)  നൽകാ�തിനാൽ  ��ാം  വർഷ  െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ് വിദ�ാർ�ിക�െട പരാതി

2.�ീ.അ��ദാസ്.എസ് (രജി.നം.140010030) െ� ��ാംവർഷ എം.ബി.ബി.എസ് പാർ�് I എ�ാമിേനഷൻസിന് പാസ്േബാർഡ് തീ�മാനി�
3 മാർ�ി�ം ��തൽ േമാഡേറഷൻ അ�വദി�ണെമ�� അേപ�

         േമൽ പരാതിക�െട അടി�ാന�ിൽ പരീ�ാ േബാർഡിെ� 25.9.2019െല േയാഗ�ിെല അജ� 23.25 �കാര�� തീ�മാനം
�വെട േചർ��.

‘‘ Decided that the maximum 5 marks- moderation/gracemarks allowed by KUHS/respective councils, shall be awarded to the candidates by
the pass board. In view of this , the result of IIIrd MBBS Part I Supplimentary examination July 2019,  already published may be revised with
the approval of GC’’. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 57 -മത് േയാഗ�ിെല 57.21 അജ� �കാരം ആയത് അംഗീകരി�് സർ�കലാശാല
ഉ�രവ് 171/2019/exam/gen.തീയതി 21/10/2019 �കാരം തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി��്.

‘Examination manual chapter VI(1) �കാരം A pass board shall be constituted by the CE in connection with the publishing of the result of
each  examination  conducted  by  the  university.  Result  shall  be  declared  only  after  the  approval  of  the  minutes  of  the  pass  board.
Examination Manual Chpater VI(2), V �കാരം The pass board shall assess the statistics of the result prepared by the IT section and take
decision regarding the award of grace mark. It is the discretion of the pass board to award /not to award grace marks.

പരാതികൾ ലഭി��തിന�സരി�് സർ�കലാശാലയിെല അധികാര�ാന�ളിൽ എ��� തീ�മാന�ളി�ം നിലപാ�കളി�ം േഭദഗതി
വ���ത്  സർ�കലാശാല�്  അ�േയാജ�മായ  �വർ�ിയ�.  എ�ാമിേനഷൻ  മാന�ലിെല  വ�വ�കൾ  �കാരം  പാസ്  േബാർഡിൽ
നി�ി�മായ അധികാരം യഥാവിധി പാലി�െ�േട�താണ്.

3-14   അധികാര�ാന�ളിൽ തീ�മാന�െള���തി�� കാലതാമസം- �മേ��കൾ �പാർശ
െച� പരീ�ാ െസ�റിൽ വീ�ം പരീ� നട�ിയത്
Examination Expences – Conduct of exams – Compliance – Others

The 95th meeting of M&LEC(തിയതി ലഭ�മ�) has considered the explanation furnished by the SR Medical College, Varkala with regard to
the discrepancies in the conduct of first Professional MBBS degree (S) examination, Jan 19 reported by the observer’’

        The  committee  considered  the  affidavit  submitted  by  the  college  assuring  fair  conduct  of  examination  and  opined  that  the
discrepancies noted in the conduct of examinations at this centre is of serious nature. Hence the committee recommends to suspend the
examination centre status of this college and to allot the candidates of this college to the nearby Govt medical college for the next
university  examinations.  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�  04.10.19െല  േയാഗ�ിെല  അജ�  57.16 �കാരം  ഈ  വിഷയ�ിെല  തീ�മാനം
�വെട േചർ��.

     The Governing council approved the recommendations of the M&LEC and decided to cancel the examination centre status of SR Medical
College, Varkala for one year.

എ�ാൽ വിവിധ േകാേള�കൾ�് പരീ�ാ നട�ി�ിനായി അഡ�ാൻസ് അ�വദി��മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല�െട അഡ�ാൻസ്
രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�� പരീ�കൾ�ായി എസ് .ആർ െമഡി�ൽ േകാേളജ് വർ�ല�് �ക അ�വദി�ി��്.

വൗ��
നം/തിയതി

�ക പരീ�

P. 837/11.10.19 9,293/-
ര�ാം വർഷ എം.ബി.ബി.എസ് (S)
�ൈല 2019 (തിയറി)

P. 935/7.11.19 23,983/-
ര�ാം വർഷ എം.ബി.ബി.എസ് (P)
�ൈല 2019 (�ാ�ി�ൽ )

P.1036/2.12.19 10,200/-
ര�ാം വർഷ എം.ബി.ബി.എസ് (P)
�ൈല 2019 (�ാ�ി�ൽ)

        �ടാെത 5/12/19െല BOE (േബാർഡ് ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻസ്) �ാൻഡിംഗ് ക��ി േയാഗ�ിൽ Shortage of internal examiners in IInd
Prof.  MBBS  Degree  Exam July  19  Practical  Examination  in  SR  Medical  College,  Varkala,  pharmacology  scheduled  on  20/8/19  എ�ം
േരഖെ���ി കാ��.

        ഇ�കാരം ജ�വരി 2019െല പരീ�കളിൽ നട� �മേ��കൾ സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി തീ�മാനെമ���തി� ��്
ആഗ�്  2019െല  പരീ�കൾ  അേത  െസ�റിൽ  തെ�  നട�ാ��ായ  സാഹചര�ം  വിശദീകരി�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
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എൻക�യറി�് (നം.33/5.8.21) മ�പടിയായി താെഴ പറ�� വിശദീകരണം നൽകിയി��്.

     "ര�ാം  വർഷ  എം.ബി.ബി.എസ്  ഡി�ി  �ൈല  2019  പരീ��െട  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  10.6.19  തീയതിയിൽ  �സി�ീകരി�ക�ം
ഇത്�കാരം തിയറി പരീ� 23.7.19 �തൽ 9.8.19 വെര നട�ക�ം െച�ി��്. 18.9.19 തീയതിയിെല 95 -മത് M&LEC, 4.10.19 തീയതിയിെല
57-ാമത്  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  എ�ിവ�െട  തീ�മാന�കാരമാണ്  എസ്.ആർ  െമഡി�ൽ  േകാേളജ്  വർ�ല�െട  പരീ�ാ  െസ�ർ
പദവി റ� െച�ി�ളളത്. ��ത ഉ�രവി� ��ാണ്എസ്.ആർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ പരീ� നട�ിയി�ളളത്.”

        എ�ാമിേനഷൻ മാന�ൽ ചാപ്�ർ II,J �കാരം observer has to report about the conduct of the examination to the Controller of
Examinations  immediately  after  the  examination  is  overഎ�ാണ്  വ�വ�  െച�ിരി��ത്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്
കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ 1.3.19 (88th M&LEC), 11.4.19(89 & 90 M&LEC) 24.5.19(91st M&LEC) 15.7.19, 26.8.19(94th M&LEC) തീയതികളി�ം,
ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  സബ്  ക��ി  15.7.19  തീയതിയി�ം  േയാഗ�ൾ  േചർ�ി��്.  ഈ  േയാഗ�ളിെലാ�ം  തെ�  േമൽ�റ�
േകാേളജിെല പരീ�ാ �മേ��കൾ സംബ�ി�് ചർ� െച�തായി ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ മിനി�്സിൽ േരഖെ���ി കാ��ി�.

    സർ�കലാശാല  പരീ�ക�െട  വിശ�ാസ�ത  േചാദ�ം  െച��  രീതിയിൽ  �മേ��കൾ  ��യിൽെ��ി�ം  ആയതിൻേമൽ
തീ�മാനെമ���തിന് ഇ�യധികം കാലതാമസ��ാ��ത് ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-15   പരീ�ാ േകാ�ിയടി- പരീ�ാമാന�ലിൽ വ�വ� െച�� �കാര�ളള �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�
Examination expenses – Conduct of Exams – Compliance – Others
��ർ  ഗവൺെമ�്  െമഡി�ൽ  േകാേളജിെല  െഫ�വരി  2019  െല  ര�ം  ��ം  വർഷ  എം.ബി.ബി.എസ്  ഡി�ി  പരീ�കളിൽ  നട�
�മേ��കെള സംബ�ി�് 90-ാമത് M&LEC (മാൽ �ാ�ീസസ് ഏൻഡ് ലാ�സ് എൻക�യറി ക�ി�ി) േയാഗ�ിൽ ചർ� െച�് 11.4.2019െല
52-ാമത് ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ േയാഗ�ിേല�് േമൽ നടപടികൾ�ായി �പാർശ െച�ി��്.

രജി�ർ നം പരീ�
�മേ��ക�െട

വിവരം

160010911

ര�ാം വർഷ െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ് ഡി�ി
എ�ാമിേനഷൻസ്
െഫ�വരി 2019

Copying answers
using mobile phones

and bit papers

130010852

��ാം വർഷ െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ് ഡി�ി
എ�ാമിേനഷൻസ്
െഫ�വരി 2019

Copying during
examinations

160010896

ര�ം ��ം വർഷ
െ�ാഫഷണൽ

എം.ബി.ബി.എസ് ഡി�ി
എ�ാമിേനഷൻസ്
െഫ�വരി 2019

Copying answers
using bit papers

ചീഫ് ���് & 15
ഇൻവിജിേല�ർമാർ

ര�ം ��ം വർഷ
െ�ാഫഷണൽ

എം.ബി.ബി.എസ് ഡി�ി
എ�ാമിേനഷൻസ്
െഫ�വരി 2019

Various reports from
the special squad

appointed by
university

     8 വിദ�ാർ�ികേളാെടാ�ം ചീഫ് ���ം 15 ഇൻവിജിേല�ർമാ�ം �ടി M&LEC േയാഗ�ിൽ പെ���ി��്. ഗവ.െമഡി�ൽ േകാേളജ്,
��രിൽ  നട�  പരീ�യിൽ  പല  തര�ി��  �മേ��കൾ  ��യിൽെ��ി��  എ�്  ഡ��ി�്  ഹാജരായവർ  അറിയി�ി��്.  ഈ
വിഷയ�ിൽ M&LEC�െട നിഗമനം �വെട േചർ��.

‘  Committee felt  that  most  of  the  invigilators  are  not  aware about  the  examination  manual.  A  copy was handed over  to  the  Chief
Superintendent/Vice Principal. Hence Committee recommends to send a letter to the Principal, Medical College, Thrissur to arrange a
training for all invigilators and to report to the university about the outcome of training.’

         �മേ��കൾ നട�ിയ വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�കൾ റ�ാ��തി�ം അവെര ഒ� വർഷേ��് സർ�കലാശാല പരീ�കളിൽ
നി�്  ഡിബാർ  െച��തി�ം  തീ�മാനി�  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിൽ  �മേ��കൾ  തട��തിന്  ഉ�രവാദിത���  ചീഫ്  ���്/
ഇൻവിജിേലേ��ിെ� വിഷയ�ിൽ എ�� തീ�മാനം �വെട േചർ��.

        ‘ The Governing Council discussed the issue in detail and observed that there was clear lapse on the part of invigilators which
resulted in such malpractices during the examinations at Govt.Medical College, Thrissur. Hence it was decided to adress the DME to give
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strict directions to the principals of all Govt.colleges to keep strict vigilance both for internal examinations and university examinations to
avoid such instances in future’

        Examination manual Chapter XII, 1(C) �കാരം Helping the candidates to copy by any means എ�തിന് ശി�ാനടപടിയായി ' He/She
will not be appointed as invigilator/supervisor by the university for a period which may extend to the five academic years, but with a
minimum of atleast two years’.

     േമൽ�റ��  �കാരം  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാെത  �മേ��കൾ�്  ഉ�രവാദികളായവർ�്  ഡയറ�ർ  ഓഫ്  െമഡി�ൽ
എജ�േ�ഷൻ  (DME)  വഴി  നിർേ�ശം  നൽകാ��  തീ�മാനം  എ��  സാഹചര�ം  വിശദീകരി�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.17/22.4.21) സർവകലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

     The M&LEC was convinced that there was gross indicipline inside the hall such as those caused by murmering, asides, frequent
urination requirements for almost all the candidates. It is because of this reason that M&LEC could not spell out clear punitive actions,
instead it recommended corrective actions. Certain students benefitted out of this indiscipline.

     എ�ാൽ പരീ� നട�ി�ി�ം പരീ�ാ ഹാളി�ം പാലിേ�� ചി�കൾ സംബ�ി�് ഇ� ഉയർ� തല�ളിൽ ൈവദ��ം െതളിയി�
േകാേളജ്  അധികൃതർ�്  യാെതാ�  വിധ�ി�ളള  അറി�ം  ഇ�  എ�  തര�ി�ളള  സർ�കലാശാല�െട  ഈ  മ�പടി
ന�ായീകരി���ത�. �മേ��കൾ�് ഉ�രവാദികളാ��വർ�് ആയതിെ� തീ�ത��സരി�് പരീ�ാമാന�ലിൽ വ�വ� െച��
�കാര�ളള �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-16   എ�ാം ഫിനാൻസ് വൗ��കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�
Examination expenses – Conduct of exam – Compliance – Others

2019-20 സാ��ികവർഷെ� എ�ാം ഫിനാൻസ് വൗ��കളിൽ ഡിസംബർ 2019 �തൽ മാർ�് 2020 വെര�ളള വൗ��കൾ ഓഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

കാലയളവ് വൗ�ർ നം
സ��് േസാ�് െവയർ
�കാരം േരഖെ���ിയ

െചല� �ക

1/12/19 �തൽ
31.12.19 വെര

1056/2.12.19 �തൽ
1182/31.12.19 വെര

18,716,918/-

1/1/20 �തൽ
31/1/20 വെര

1183/3.1.20 �തൽ
1368/30.1.20 വെര

19,496,753/-

1/2/20 �തൽ
29/2/20 വെര

1369/3.2.20 �തൽ
1503/29.2.20 വെര

18,609,607/-

1/3/20 �തൽ
31/3/20 വെര

1504/2.3.20 �തൽ
1660/31.3.20 വെര

25,93,9902/-

ആെക     8,27,63,180/-

    േമൽ�റ�  കാലയളവിെല  പരീ��മായി  ബ�െ��  വൗ��കൾ  ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ  ആയവ  പരിേശാധി�ാൻ  സാധി�ി�ി�.
േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  27/22.7.2021  നൽകിെയ�ി�ം  യഥാസമയം  േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ക��ായി�.
പരീ�ക�െട  നട�ി�മായി  ബ�െ��  വൗ��കൾ  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാേ��താണ്.  വൗ��കൾ  ഹാജരാ���  വെര  െചല�  �ക
8,27,63,180/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-17   െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി��ത് �മ�കാരമ�
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Special camp allowance

2019-20  സാ��ികവർഷെ�  എ�ാം  ഫിനാൻസ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  �ല�  നിർ�യ  ക�ാ�കളിെല  െചയർേപ�ൺ/േകാ-
ഓർഡിേന�ർമാർ�്  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  അ�വദി��തിൽ  സർ�കലാശാല  �റെ��വി�  ഉ�ര�കളിൽ  അവ��ത
നിലനിൽ��തായി കാ��.

3-17-1) �ല� നിർ�യ ക�ാ�കളിെല െചയർേപ�ൺ മാർ�്  െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി��ത് .

    സർ�കലാശാല  ഗേവണിംഗ്  കൗൺസിലിെ�  33-ാമത്  േയാഗ�ിൽ  വാല�േവഷൻ  ക�ാ�്  െചയർേപ�ൺമാർ�്  നൽകി  വ��
�തിഫലം �റവാെണ� പരാതി�െട അടി�ാന�ിൽ അവ�െട �തിഫലം ���ി നി�യി�തായി കാ��. ആയ� �കാരം െ�യിൻ
നിര�്,  ഇൻസിഡ�ൽ  ചാർ�്  എ�ിവ  ഉൾെ���  ടി.എ,  �ടാെത  േപ�റിന്  3/- �പേയാെടാ�ം  700/- �പ  �തിദിനം  നൽകാ�ം
തീ�മാനി�ി��്.  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.2822/Exam Gen/15 Dated 25.3.2015 �കാരം  ആയത്  നട�ിലാ�ിയി���്.  �തിദിനം
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700/- �പ�് �റെമ െചയർേപ�ൺമാർ�് െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് 400/- �പ �ടി അ�വദി�തിെ� വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീയതി/
�ക

െചയർേപ�ൺ പരീ� ക�ാ�് തീയതി

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
അ�വദി�ത്
(400/-day)

1

വൗ�ർ.നം
153/8.5.19

�ക 7,62,308

േഡാ. ശ�ർ
വി.എ�്.

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19
�തൽ
11/3/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

2

വൗ�ർ.നം
153/8.5.19

�ക 7,62,308

േഡാ. ജയ�ീ.െക.

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

8 ദിവസം =
3200/-

3

വൗ�ർ.നം
153/8.5.19

�ക 7,62,308

േഡാ. �ീത.എസ്.

അസി.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19
�തൽ

12/3/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

4

വൗ�ർ.നം
153/8.5.19

�ക 7,62,308

േഡാ. ആർ.
ഹരി��ൻ

െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19
�തൽ

13/3/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

5

വൗ�ർ.നം
200/20.5.19

�ക 6,44,725

േഡാ. �ിത
നാരായണൻ

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം ജ�വരി

2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

11/2/19
�തൽ

18/2/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

6

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ.�ജാത.എൻ.

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ,െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 1 (R/S)
ജ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

11/2/19
�തൽ

25/2/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

7

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക. 1127609/-

േഡാ. അ�പ
��ാസ്

അേസാ.െ�ാഫസർ

ഗവ,െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 1 (R/S)
ജ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

11/2/19
�തൽ

18/2/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

8

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ. അജയ�മാർ

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ. െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

5/3/19
�തൽ

12/3/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

9

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ. സ�
സഹേദവൻ

അസി.െ�ാഫസർ

ഗവ. െമഡി�ൽ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.
െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

5/3/19
�തൽ

16/3/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-
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�മ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീയതി/
�ക

െചയർേപ�ൺ പരീ� ക�ാ�് തീയതി

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
അ�വദി�ത്
(400/-day)

േകാേളജ്, േകാ�യം

10

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ. െഷറി
ഐസ�്

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

10ദിവസം =
4000/-

11

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ.
�ശാ��മാർ.ടി.

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

10 ദിവസം =
4000/-

12

വൗ�ർ.നം
026/10.4.19

�ക 1127609/-

േഡാ. സാം �ി�ി
മാ�ൻ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

5/3/19
�തൽ

12/3/19
വെര

8 ദിവസം =
3200/-

13

വൗ�ർ.നം
074/

17.4.19

�ക
24,76,249/-

േഡാ. വിജയ��ൻ
എം. െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

ബി.എസ്.സി
േന�ിംഗ് ഡി�ി
(R/S) 2010 &

2016 �ീം എ�ാം
ഒേ�ാബർ 2018

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

28/1/19
�തൽ

14/2/19
വെര

17 ദിവസം =
6800/-

14

വൗ�ർ.നം
098/

26.4.19

�ക 2,38,171/-

േഡാ. �േമാദ്
േമേനാൻ

അഡീ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 1 (R/S)
എ�ാം ജ�വരി

2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

11/2/19
�തൽ

25/2/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

15

വൗ�ർ.നം
169/

14.5.19

�ക 5,20,719/-

േഡാ. ര�ി.ജി.
നായർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

��ാം വർഷ
ബി.ഡി.എസ്
എ�ാം ജ�വരി

2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

18/2/19
�തൽ

12/3/19
വെര

20 ദിവസം =
8000

16

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. �ിത.െക.
എസ്.

അസി. െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

18/2/19
�തൽ

23/2/19
വെര

5 ദിവസം =
2000/-

17

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. ഉഷ.െക. െക

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

25/2/19
�തൽ
2/3/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

18

വൗ�ർ.നം
313/11.6.19

�ക 6,87,115/-

േഡാ. സനൽ�മാർ
െക. ബി.

എം.ബി.ബി.എസ്
(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

1/4/19
�തൽ

9/4/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

19

വൗ�ർ.നം
313/11.6.19

�ക 6,87,115/-

േഡാ. സബിത.െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

എം.ബി.ബി.എസ്
(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

1/4/19
�തൽ

9/4/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-
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�മ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീയതി/
�ക

െചയർേപ�ൺ പരീ� ക�ാ�് തീയതി

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
അ�വദി�ത്
(400/-day)

20
വൗ�ർ.നം
319/12.6.19

Rs.3,27,835/-

ത�മണി

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി
േന�ിംഗ് (S)
എ�ാം മാർ�്

2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

2/5/19
�തൽ

6/5/19
വെര

4 ദിവസം =
1600/-

21

വൗ�ർ.നം
319/12.6.19

�ക 3,27,835/-

ബിൻസി മാത�

അേസാ.
െ�ാഫസർ

െവ�് േഫാർ�്,
��ർ

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്.സി
േന�ിംഗ് (S)
എ�ാം മാർ�്

2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

2/5/19
�തൽ

4/5/19
വെര

3 ദിവസം =
1200/-

22
വൗ�ർ.നം
260/1.6.19

�ക9,99,964/-

േഡാ. ഷിജി.പി.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

10 ദിവസം =
4000/-

23

വൗ�ർ.നം
260/1.6.19

�ക
9,99,964/-

േഡാ. ഗീത.പി.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

10 ദിവസം =
4000/-

24

വൗ�ർ.നം
260/1.6.19

�ക
9,99,964/-

േഡാ. രവി�മാർ
ആർ.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

9 ദിവസം =
3600/-

25

വൗ�ർ.നം
260/1.6.19

�ക
9,99,964/-

േഡാ. േജ�ാതി
രേമഷ്ച�ൻ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

8 ദിവസം =
3200/-

26

വൗ�ർ.നം
384/25.6.19

�ക 6,24,618/-

േഡാ.
രാേജ��സാദ്.വി.

െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

1/4/19
�തൽ

9/4/19
വെര

8 ദിവസം =
3200/-

27

വൗ�ർ.നം
384/25.6.19

�ക 6,24,618/-

േഡാ. ഷീജ.എസ്.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

&

8/4/19

7 ദിവസം =
2800/-

28

വൗ�ർ.നം
384/25.6.19

Rs.6,24,618/-

േഡാ. ബീന.വി.ജി.

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

&

8/4/19

7 ദിവസം =
2800/-

29

വൗ�ർ.നം
384/25.6.19

�ക 6,24,618/-

േഡാ. െജയിംസ്
��ി .ബി.െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

30

വൗ�ർ.നം
356/20.6.19

േഡാ. ത��.പി.
േജാർജ്

ര�ാം വർഷ
െ�ാഫഷണൽ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

1/4/19
�തൽ

8 ദിവസം =
3200/-
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�മ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീയതി/
�ക

െചയർേപ�ൺ പരീ� ക�ാ�് തീയതി

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
അ�വദി�ത്
(400/-day)

�ക
8,54,280/-

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

എം.ബി.ബി.എസ്
(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

തി�വന��രം
8/4/19
വെര

31
വൗ�ർ.നം

356/20.6.19

Rs.8,54,280/-

േഡാ. ആശ.എസ്.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

ര�ാം വർഷ
െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

1/4/19
�തൽ

8/4/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

32

വൗ�ർ.നം
153/8.5.19

�ക 7,62,308

ശബരി�ീ.എം.

അേസാ.െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

5/3/19
�തൽ
8/3/19
വെര,

12/3/19

5 ദിവസം =
2000/-

33

വൗ�ർ.നം
200/20.5.19

�ക 6,44,725

േഡാ. മിനി.
എസ്.എസ്.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, ��ർ

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

11/2/19
�തൽ

20/2/19
വെര

10 ദിവസം =
4000/-

34
വൗ�ർ.നം
169/14.5.19

�ക 5,20,719/-

േഡാ. റാബി.എ.

െ�ാഫസർ

ഗവ. െഡ�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

ൈഫനൽ
ബി.ഡി.എസ്.
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം ജ�വരി

2019

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

18/2/19
�തൽ

24/2/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

35

വൗ�ർ.നം
169/14.5.19

�ക 5,20,719/-

േഡാ. റസീന
ബീവി

െ�ാഫസർ

ഗവ. െഡ�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

18/2/19
�തൽ

24/2/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

36

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. മിനി.െക

അേസാ.
െ�ാഫസർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, മേ�രി

എം.ബി.ബി.എസ്

േകരള
ആേരാഗ�
സർ�
കലാശാല

25/2/19
�തൽ

01/3/19
വെര

5 ദിവസം =
2000/-

37

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. അ�രാധ.
എം.

െ�ാഫസർ &
എ�്.ഒ.ഡി

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

25/2/19
�തൽ

02/3/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

38

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. ��ിയ.
എൻ. െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, മേ�രി

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

25/2/19
�തൽ

02/3/19
വെര

6 ദിവസം =
2400/-

39

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

�ക
14,58,752/-

േഡാ. കൽപന
േജാർജ്

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, േകാ�യം

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

25/2/19
�തൽ

03/3/19
വെര

7 ദിവസം =
2800/-

40

വൗ�ർ.നം
255/1.6.19

Rs. 14,58,752/-

േഡാ. ���മാർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

എം.ബി.ബി.എസ്
േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

25/2/19
�തൽ

01/3/19
വെര

5 ദിവസം =
2000/-
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�മ
നം.

വൗ�ർ നം./
തീയതി/
�ക

െചയർേപ�ൺ പരീ� ക�ാ�് തീയതി

െ�ഷൽ
ക�ാ�്

അലവൻസ്
അ�വദി�ത്
(400/-day)

േകാഴിേ�ാട്

41

വൗ�ർ.നം
260/1.6.19

�ക
9,99,964/-

േഡാ. �ിയ
രാധാ��ൻ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്, മേ�രി

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

10 ദിവസം =
4000/-

42

വൗ�ർ.നം
384/25.6.19

�ക 6,24,618/-

ജനിഷ് േജാസ്

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,

തി�വന��രം

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

1/4/19
�തൽ

5/4/19
വെര

5 ദിവസം =
2000/-

43

വൗ�ർ.നം
334/14.6.19

�ക
12,00,595/-

േഡാ. രാജ�ീ.െക.
എസ്.

ടി.ഡി. േകാേളജ്
ആല�ഴ

ഒ�ാം െസമ�ർ
ബി.ഫാം (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

8/4/19
�തൽ

11/4/19
വെര

4 ദിവസം =
2800/-

3-17-2) േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�് - േകാ-ഓർഡിേന�ർ�് െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ് അ�വദി�ത്

സർ�കലാശാല  അംഗീകരി�  നിര�കൾ  �കാരം  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിെല  തിയറി  വാല�േവഷൻ  േകാ-ഓർഡിേന�ർ�്  �തിദിന
�തിഫലം  1000/-�പയാണ്.  TA  അ�വദി��തിേനാെടാ�ം  �തിദിന  അലവൻസ്  �ടാെത  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  (ദിവസം
400/-�പ) �ടി അ�വദി�തിെ� ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

വൗ�ർ നം./
തീയതി

േകാ-
ഓർഡിേന�ർ

പരീ� ക�ാ�് തീയതി
അ�വദി�
�ക

@400/day
�റി�കൾ

വൗ�ർ നം.
169/14.5.19

�ക
5,20,719/-

േഡാ. മീര.
െക.

ൈപനാട�്

േറായൽ
െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
ചാലിേ�രി

��ാം വർഷ
ബി.ഡി.എസ്

(S) എ�ാം
ജ�വരി 2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

19/2/19
�തൽ

25/2/19
വെര

(6
ദിവസം)

2400/-

മിനിമം ടിഎ
6x350=2100/-

�പ
അ�വദി�ി��്.

വൗ�ർ
നം74/17.4.19

�ക
24,76,249/-

അഖില െക.
അേശാകൻ

മദർ
േകാേളജ്
ഓഫ്
േന�ിംഗ്,
��ർ

ബി.എസ്.സി
േന�ിംഗ്
ഡി�ി (R/S)
2010 & 2016
�ീം

ഒേ�ാബർ
2018

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

14/2/19
�തൽ

18/2/19
വെര

(5
ദിവസം)

2000/-
മിനിമം ടിഎ

5x350=1750/-�പ
അ�വദി�ി��്.

വൗ�ർ നം
.357/20.6.19

�ക
8,97,909/-

അ��പ് �.
പി.

െവ�്
േഫാർ�്,
��ർ

ഒ�ാം
െസമ�ർ
ബി.ഫാം

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി

2019

േകരള
ആേരാഗ�

സർ�കലാശാല

08/04/19
�തൽ

11/4/19
വെര

(4
ദിവസം)

1600/-

     ഇ�കാരം  െചയർേപ�ൺമാർ�്  /േകാ  -ഓർഡിേന�ർ�്  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  അ�വദി���മായി  ബ�െ��
സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  ലഭ�മാ�ാൻ  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.13/16.4.21)  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്
ഹാജരാ�ിയി��്. (292/Exam-fin/Remuneration /2012 dt 1.8.12) എ�ാൽ െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻ�മായി ബ�െ��് സർ�കലാശാല
�റെ��വി� ഏതാ�ം ഉ�ര�കൾ �വെട േചർ��.

1.സർ�കലാശാല ഉ�രവ് 292/Exam-fin/Remuneration /2012 dt 1.8.12 �മനം.v�കാരം chairman/co-ordinator and other officials attending
centralised valuation camp duty within 50 kms are eligible for special camp allowance as per hours of halt.

2. ഗേവണിംഗ് കൗൺസിൽ തീ�മാനം നം.6.12ൽ Staff attending duty at valuation camp are eligible for TA and Special Camp Allowance
equivalent to ONE DA per day admissible at govt rate.

3. സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.2822/ExamGen/15 dt 25.3.15 �കാരം
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a). Conveyance Allowance to the examiners attending duty at examination centre within 8 km is NIL.

b) Conveyance Allowance to the examiners attending duty at centralised valuation camps and Evaluation centre within 8 km ന് യാെതാ�ം
പരാമർശി�ി�ി�.

        െക.എസ്.ആർ െല വ�വ� �കാരം ജീവന�ാരൻ ആ�ാനേക��ി� ��ം 8 കിേലാമീ�ർ പരിധി�ളളിൽ യാ�കൾ െച�ാൽ
അതി�  സാധാരണഗതിയിൽ  യാ�ാ�ടിേയാ,  മേ�െത�ി�ം  �തിഫലേമാ  ബ�േയാ  ലഭി��ത�  എ�  വ�വ�  സർ�കലാശാല
പരിഗണി�തായി കാ��ി�.

1. േക�ീ�ത �ല� നിർ�യക�ാ�് നട�െ��� �ാപന�ളിെല �ല�നിർ�യകർ�ം, 8 കിേലാമീ�ർ പരിധി�ളളിെല �ാപന�ളിൽ
നി�ം  �ല�നിർ�യ�ിന്  എ�ിേ���  �ല�നിർ�യകർ�ം  െ�ഷൽക�ാ�്  അലവൻസ്  അ�വദി�ത്  നിലവി�ളള  ച��ൾ�്
വി��മാണ്. ഖ�ിക 3-17-1 ൽ �മ നം. 1 �തൽ 31 വെര��വ ഇ�ര�ിൽ ച�വി��മായി അലവൻ�കൾ അ�വദി�വയാണ്.
2.  ഇവാല�േവേ��ിെ�  കാര��ിൽ  �ല�നിർ�യം  നട��  ഉ�ര��ക��െട  എ��ിന�സരി�ാണ്  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്
അ�വദി�  വ��ത്.  എ�ാൽ  െചയർേപ�ൺമാർ�്/േകാ  ഓർഡിേന�ർമാർ�്  അ�കാരം  �ല�നിർ�യം  നടേ��തി�ാ�തിനാൽ
�തിദിന  അലവൻസിേനാെടാ�ം  െ�ഷൽ  ക�ാ�്  അലവൻസ്  എ�  േപരിൽ  400/-  �പ  ഹാൾ�്  അലവൻസ്  അ�വദി��ത്
പരിേശാധനാ വിേധയമാേ��താണ്.

സർ�കലാശാല ഉ�ര�കളിൽ നിലനിൽ�� ൈവ����ൾ ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-17-3) േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�്- ഒേര ദിവസം ര� �തിഫലം അ�വദി�ത്

�വെട േചർ�� �ല� നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ ഒേര വ��ി�് ര� �തിഫലം അ�വദി�തായി കാ��.

വൗ�ർ
നം./
തീയതി

ഇവാ�േവ�ർ ക�ാ�്
ക�ാ�്
തിയതി

അ�വദി� �ക

169/14.5.19

�ക
5,20,719/-

േഡാ. മീര.െക.
ൈപനാട�്

േറായൽ
െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
ചാലിേ�രി

��ാം വർഷ
ബി.ഡി.എസ് (S)
എ�ാം ജ�വരി

2019

19/2/19,
20/2/19,
21/2/19,
22/2/19,
23/2/19,
25/2/19

ടി.എ – 2100
(350x6days)

െ�ഷൽ ക�ാ�്
അലവൻസ്- 2400

(400x6days)

റമ�ണേറഷൻ-750

(15എ�ം x50)

േകാ-ഓർഡിേന�ർ
�തിഫലം-6000

(6*1000/)

ഇവാല�േവ�ർ ആയി
�വർ�ി�തിന്

19/2/19 ൽ (QP Code
-303002)

750/-�പേയാെടാ�ം

19/2/19 ൽ േകാ-
ഓർഡിേന�ർ ആയി
�വർ�ി�തിന്

1000/- �പ
അ�വദി�ി��്.

BP
260/1.6.19

�ക
9,99,964/-

േഡാ. �ിയ
രാധാ��ൻ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
മേ�രി

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

5/3/19,
6/3/19,
7/3/19,
8/3/19,
9/3/19,
10/3/19,
11/3/19,
12/3/19,
13/3/19,
14/3/19

ടി.എ– 4700
(470x10 days)

െ�ഷൽ ക�ാ�്
അലവൻസ്- 4000

(400x10days)

റമ�ണേറഷൻ-
7000

(700x10 days)

ഉ�ര��ക�ൾ-
1770*2*3= 10620

12/3/19 & 13/3/19
തീയതികളിൽ (QP

Code 307001)-
�ല�നിർ�യ�ിന്
45x40= 1,800/- �പ

�തിഫലം
അ�വദി�ി��്.

(U.O.No.770/2019
/A3/Ev-

A(Medical)/KUHS
dt.13.3.19�കാരം

11.3.19  �തൽ ��ാം
വാ�േവഷന്
നിയമി�ി��് )

12/3/19,

13/3/19
തീയതികളിൽ
െചയർേപ�ണായി
�വർ�ി�തിന്
�തിദിനം 700/-
�പ വീതം 1400-
�പ അ�വദി�ി��്.

ഇവാല�േവ�ർ ആയി �വർ�ി� ദിവസ�ളിൽ ആയതി�ളള �തിഫലം അ�വദി�ി�ളളതിനാൽ അേതദിവസം തെ� അ�വദി� മ�
�തിഫല �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
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3-17-4) േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�് -ക�ാ�ിൽ പെ���ാ� ദിവസ�ളിൽ െചയർേപ�ൺമാർ�് �തിഫലം അ�വദി�ത് -

             േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളിൽ െചയർേപ�ൺമാരാ�ം ഇവാല�േവേ��ാ�ം നിയമി�െ���വർ ഓേരാ ദിവസ�ം ഇ�
എ�ം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  �ല�നിർ�യം  നട�ിയതായി  സാ��െ���ി,  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാർ  കൗ�ർ  ൈസൻ  െച�്  നൽകിയ
രസീതികൾ പരിേശാധി�തിൽ ഇവാല�േവേ��് ഹാജരാകാ� ദിന�ളി�ം െചയർേപ�ൺമാർ�് �തിഫലം അ�വദി�തായി കാ��.
വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം
.

(1)

വൗ�ർ നം./
െചയർേപ�ൺ

(2)

ക�ാ�്
(3)

തീ�തി
(4)

െചയർേപ�ൺ
ഹാജർ

(5)

ഇവാല�േവേ��ിെ�
ഹാജർ

(6)

ഇവാല�േവേ��്
ഹാജരി�ാെത

�ക
അ�വദി�
ദിന�ൾ

(7)

1 വൗ�ർ നം.
169/ 14.5.19
�ക 5,20,779/-

േഡാ. ര�ി ജി.
നായർ

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
��ർ

��ാം വർഷ
ബി.ഡി.എസ് (S)
എ�ാം ജ�വരി

2019

18/2/19
�തൽ

23/2/19
വെര

18/2/19 �തൽ
23/2/19 വെര

18/2/19 �തൽ
23/2/19 വെര

3/3/19

4/3/19

1/3/19

(3/3/19 –
ഞായർ,

4/3/19 - മഹാ
ശിവരാ�ി)

25/2/19
�തൽ

28/2/19
വെര

25/2/19 �തൽ
28/2/19 വെര

25/2/19 �തൽ
28/2/19 വെര

1/3/19
�തൽ
2/3/19
വെര

1/3/19 �തൽ
4/3/19 വെര

2/3/19

5/3/19
�തൽ
8/3/19
വെര

5/3/19 �തൽ
8/3/19 വെര

5/3/19 �തൽ
8/3/19 വെര

11/3/19
�തൽ

12/3/19
വെര

11/3/19 �തൽ
12/3/19 വെര

11/3/19 �തൽ
12/3/19 വെര

24/2/19 24/2/19 24/2/19

(20 ദിവസം) (17ദിവസം)
3 ദിവസം

(3x700= 2100)

2

വൗ�ർ നം
169/ 14.5.19
�ക5,20,779/-

േഡാ. റാബി
എ.

ൈഫനൽ
ബി.ഡി.എസ്
പാർ�് 2

(R/S)എ�ാം
ജ�വരി 2019

18/2/19
�തൽ

18/2/19 �തൽ
24/2/19 വെര

(6 ദിവസം)

18/2/19, 19/2/19,
21/2/19, 22/2/19

23/2/19

(5 ദിവസം)

24/2/19

1 ദിവസം

(1x700=700)

3

വൗ�ർ നം
169/ 14.5.19
�ക 5,20,779/-

റസീന ബീവി

ൈഫനൽ
ബി.ഡി.എസ്
പാർ�് 2

(R/S)എ�ാം
ജ�വരി 2019

18/2/19
�തൽ

18/2/19 �തൽ
24/2/19 വെര

(6 ദിവസം)

18/2/19, 19/2/19,
21/2/19, 22/2/19

(4 ദിവസം)

23/2/19,

24/2/19

2 ദിവസം

(2x700=1400)

4

വൗ�ർ നം
313/11.6.19
�ക6,87,115/-

േഡാ. സബിത
െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
��ർ

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

1/4/19 �തൽ
9/4/19 വെര

(9 ദിവസം)

1/4/19, 2/4/19,
3/4/19,5/4/19,

6/4/19

(6 ദിവസം)

7/4/19,
8/4/19, 9/4/19

3 ദിവസം

3x700=2100

(7/4/19-
ഞായർ)

5

വൗ�ർ നം
313/11.6.19
�ക6,87,115/-

േഡാ. ജാ�ിൻ

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

1/4/19 �തൽ
9/4/19 വെര

(9 ദിവസം)

1/4/19, 2/4/19,
3/4/19, 5/4/19,
6/4/19, 7/4/19,

8/4/19

1 ദിവസം

1x700= 700

9/4/19
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െക.

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
��ർ

(8 ദിവസം)

6

വൗ�ർ നം
319/12.6.19
�ക3,27,835/-

െ�ാഫ.
കിേഷാർ�മാർ

പി.

നാലാം വർഷ
ബി.എസ്. സി
േന�ിംഗ് (S)
എ�ാം മാർ�്

2019

2/5/19,
3/5/19

2/5/19,
3/5/19,
4/5/19

(3 ദിവസം)

2/5/19, 3/5/19

(2 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

4/5/19

7

വൗ�ർ നം
260/1.6.19

�ക9,99,964/-

േഡാ. ഷിജി
പി.

��ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

5/3, 6/3, 7/3,
8/3, 9/3,
10/3, 11/3,
12/3, 13/3,

14/3

(10 ദിവസം)

5/3, 6/3, 7/3, 8/3,
9/3, 10/3, 11/3,

12/3

(8 ദിവസം)

2 ദിവസം

2x700= 1400

13/3, 14/3

8

വൗ�ർ നം
260/1.6.19

�ക9,99,964/-

േഡാ. �ിയ
രാധാ��ൻ

��ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

5/3, 6/3, 7/3,
8/3, 9/3,
10/3, 11/3,
12/3, 13/3,

14/3

(10 ദിവസം)

5/3, 6/3, 7/3, 8/3,
9/3, 10/3, 11/3,

12/3
(8 ദിവസം)

2 ദിവസം

2x700= 1400

13/3, 14/3

9

വൗ�ർ നം
260/1.6.19

�ക9,99,964/-

േഡാ. ഗീത പി.

��ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

5/3/19 �തൽ
14/3/19 വെര

(10 ദിവസം)

5/3, 6/3, 7/3, 8/3,
9/3, 11/3,

(6 ദിവസം)

4 ദിവസം

4x700= 2800

10/3, 12/3 13/3,
14/3

10

വൗ�ർ നം
260/1.6.19

�ക9,99,964/-

േഡാ.
രവി�മാർ

��ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

5/3/19
�തൽ

14/3/19
വെര

5/3/19 �തൽ
13/3/19

(9 ദിവസം)

5/3, 6/3, 7/3, 8/3,
9/3, 10/3, 11/3,

(7 ദിവസം)

2 ദിവസം

2x700= 1400

12/3, 13/3

11

വൗ�ർ നം
384/28.6.19
�ക

6,24,618/-

േഡാ. ജനിഷ്
േജാസ്

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

1/4/19 �തൽ
5/4/19 വെര

(5 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4

(4 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

5/4/19

12

വൗ�ർ നം
384/28.6.19
�ക

6,24,618/-

േഡാ. ഷീജ
എസ്.

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

&
8/4/19

1/4/19 �തൽ
6/4/19 വെര

& 8/4/19

(7 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4

(5 ദിവസം)

2 ദിവസം

2x700=1400

6/4/19, 8/4/19

13

വൗ�ർ നം
384/28.6.19
�ക

6,24,618/-

േഡാ. ജയിംസ്
��ി ബി. െക

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് 2 (R/S)
എ�ാം

െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

1/4/19 �തൽ
6/4/19 വെര

(6 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4

(5 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

6/4/19

14

വൗ�ർ നം
356/20.6.19
�ക

8,54,280/-

േഡാ. ത��
പി. േജാർജ്

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

1/4, 2/4, 3/4,
4/4, 5/4,

6/4, 8/4, 9/4

(8 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4, 6/4, 8/4,

(7 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

9/4/19

15
വൗ�ർ നം
356/20.6.19
�ക

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം

1/4/19
�തൽ

6/4/19

1/4, 2/4, 3/4,
4/4, 5/4,
6/4, 8/4,

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4

2 ദിവസം

2x700 = 1400
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8,54,280/-

േഡാ. ര�ി
രാജൻ

െഫ�വരി 2019 വെര (7 ദിവസം)
(5 ദിവസം)

6/4, 8/4

16

വൗ�ർ നം
356/20.6.19
�ക

8,54,280/-

േഡാ. കവിത
രവി

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

1/4/19 �തൽ
6/4/19

(6 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4

(5 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

6/4/19

17

വൗ�ർ നം
356/20.6.19
�ക

8,54,280/-

േഡാ. ആശ
എസ്.

ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്

(R/S) എ�ാം
െഫ�വരി 2019

1/4/19
�തൽ

6/4/19
വെര

1/4/19 �തൽ
8/4/19

(7 ദിവസം)

1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4, 6/4

(6 ദിവസം)

1 ദിവസം

1x700= 700

8/4/19

    �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിൽ  ഇവാ�േവേ��്  പെ���ാ�  ദിവസ�ളി�ം  െചയർേപ�ൺമാർ�്  �തിഫലം  നൽ��തിെ�  സാഹചര�ം
വ��മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

     “�ല�നിർ�യ ക�ാ�് നട�േ�ാൾ ക�ാ�ിെ� നട�ി�മായി ബ�െ��് നിേയാഗി�ിരി�� ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ സാ��െ���ി
സമർ�ി��  ബി�കളാണ്  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ  ലഭി��ത്.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  മാ�മാണ്,  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാർ
േരഖെ���ി  സാ��െ���ി  ത��  ഡ��ി  ദിന�ൾ  പരിഗണി�്  �ക  മാ��ത്.  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാർ  ൈകവശം  െവ�ിരി��
ഇവാല�േവഷൻ ക�ാ�ിെല ഹാജർ ��കം പരിേശാധി�് അധിക �ക നൽകിയി���ിൽ ആയവ തിരി� പിടി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.”

     ഇവാല�േവഷൻ  ക�ാ�ിെല  ഹാജർ  ��ക�ൾ  ഓഡി�ിൽ  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ക�ാ�ിെല  ഹാജർ  ��ക�ിെ�  പകർ�ക�ം
വൗ�റിേനാെടാ�ം ഫയലിൽ ��ി��ി�. ഓേരാ ക�ാ�ി�ം അതാത് ഇവാല�േവേ��ം, െചയർേപ�ൺമാ�ം ക�ാ�ിൽ പെ���തായി
സാ��െ���ി നൽ�� രസീതിക�െട അടി�ാന�ിലാണ് �ക കണ�ാ�ി അ�വദി�വ��ത്.

�മനം ഇവാല�േവ�ർ അനർഹമായി
അ�വദി� �ക

1
േഡാ. ര�ി.ജി. നായർ

(ഗവ. െഡ�ൽ േകാേളജ്, ��ർ)
2100

2 േഡാ. റാബി.എ. 700
3 േഡാ. റസീന ബീവി 1400

4
േഡാ. സബിത.െക.

(ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ��ർ)
2100

5
േഡാ. ജാ�ിൻ.െക.

(ഗവ. െമഡി�ൽ േകാേളജ്, ��ർ)
700

6 െ�ാഫ. കിേഷാർ�മാർ.പി. 700
7 േഡാ. ഷിജി.പി. 1400
8 േഡാ. �ിയ രാധാ��ൻ 1400
9 േഡാ. ഗീത.പി. 2800
10 േഡാ. രവി�മാർ 1400
11 േഡാ. ജനിഷ് േജാസ് 700
12 േഡാ. ഷീജ.എസ്. 1400
13 േഡാ. ജയിംസ് ��ി ബി. െക. 700
14 േഡാ. ത��.പി. േജാർജ് 700
15 േഡാ. ര�ി രാജൻ 1400
16 േഡാ. കവിത രവി 700
17 േഡാ. ആശ.എസ്. 700

ആെക 21000/-

�ല�നിർ�യ�ിൽ ഇവാല�േവേ��് പെ���ാ� ദിവസ�ളിൽ െചയർേപ�ൺമാർ�് അ�വദി� �തിഫല �ക 21000/-�പ തിരിെക
ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3-18   സർ�ാർ നി�യി� നിര�ിേന�ാൾ അധിക നിര�ിൽ ദിവസേവതനം അ�വദി�ത്
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Others
ജി.ഒ.(പി)81/2019/ധന.  തീയതി  9.7.2019 �കാരം  1.7.2019 �തൽ  ദിവസേവതന  നിര�്  വർ�ി�ി�ി��്.  ആയ�  �കാരം  കാ�ഗറി  I  –
ഓഫീസ്  അ�ൻഡ�ി�  അർഹമായ  ദിവസ  േവതനം  660/-  �പയാണ്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല  3.9.19  െല  നം.146/2019/EV-
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A(Medical)/KUHS  ഉ�രവ്  �കാരം  �ല�  നിർ�യ  ക�ാ�കളിൽ  ദിവസേവതന�ിന്  �ാേദശികമായി  വർേ��്/െഹൽ�ർമാെര
നിയമി��തിന് 830/- �പ (630+200) നി�യി�ി��്.

    സർ�ാർ  ഉ�രവിൽ  നി�ം  വ�ത��മായി  സർ�കലാശാല  ഉ�രവിറ�ി  ദിവസേവതന�ിന്  നിയമി�യാൾ�്  (ലാ�്  േ�ഡ്
െസർവ�്  –  െഹൽ�ർ  ഓൺ  സി.എൽ.ആർ  േബസിസ്  )  ��തൽ  നിര�ിൽ  �ക  നൽകിയതിെ�  വിവരം  �വെട  േചർ��.  (ഓഡി�്
എൻക�യറി നം.26/19-20 തീയതി 14.7.2021)

വൗ�ർ
നം

ക�ാ�്
ക�ാ�്
തീ�തി

ദിവസ
േവതനം-
ഹാജരായ
തീ�തികൾ

അ�വദി�
�ക

അർഹമായ
�ക

അധികമായി
അ�വദി�ത്

�റി�കൾ

1163/
20.12.19

ഒ�ാംവർഷ

എം.ബി.ബി.എസ്
ആഗ�് 2019
േകാ�യം േസാൺ

17/9/2019
to

27/9/2019

17/9/19 to
27/9/19
വെര

(11 ദിവസം)

11x830=
9130/-

11 x 660=
7260

1870

21/9/19,
22/9/19-
അവധി
ദിന�ൾ-
ക�ാ�്

നട�തായി
േരഖെ���ി
യി��്.

1079/
4.12.19

ൈഫനൽ
ബിഡിഎസ്
പാർ�് I (R/S)
എ�ാം �ൈല

2019-
േകാ�യം േസാൺ

5/8/2019
to

9/8/2019

5/8/19 to
7/8/19

(ഹാജർ
�കാരം)

4x830=
3320/-

3x660=1980 1340

ഓഡി�ിൽ
ഹാജരാ�ിയ
അ�ൻഡൻസ്
രജി�റിെല
പകർ�ിെല
േരഖെ���ൽ
�കാരം 3
ദിവസം
മാ�മാണ്
ഹാജർ

േരഖെ���ി
യിരി��ത്.

3210/-

േകരള  ആേരാഗ�  ശാ�  സർ�കലാശാല  �ഥമ  �ാ���്  2018,  ചാപ്�ർ  IV  �കാരം  േകരള  സർ�ീസ്  നിയമ�ൾ,  േകരള  േ��്
സേബാർഡിേന�്  സർ�ീസ്  നിയമ�ൾ,  സം�ാന  ജീവന�ാ�െട  ച�ം,  നിയമം  എ�ിവെയ�ാം  ആേരാഗ�  ശാ�  സർ�കലാശാല
അന��ാപക  ജീവന�ാർ�്  ബാധകമാണ്.  സം�ാന  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  �കാരമാണ്  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  ശ�ള
പരി�രണ�ം  മ�ാ��ല���ം  നി�യി�ിരി��ത്.  സം�ാന  സർ�ാർ  ജീവന�ാർ�്  ത�ല�മായ  ശ�ള�ം  ആ��ല���മാണ്
സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�ം  അ�വദി�ിരി��ത്.  സർ�കലാശാല  തന�  ഫ�ിേനാെടാ�ം  സർ�ാർ  അ�വദി��  േനാൺ�ാൻ
സാലറി  �ാ�ിൽ  നി�ം  സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ�്  ശ�ളം  അ�വദി�  വ���്.  ഈ  സാഹചര��ിൽ  സർ�ാർ  ഉ�രവിൽ
പറ��  നിര�ിേന�ാൾ  �ടിയ  ദിവസേവതനം  സമാന  വിഭാഗ�ിെല  ജീവന�ാർ�്  സർ�കലാശാല  അ�വദി��ത്  ഉചിതമ�.
അനർഹമായി അ�വദി� �ക 3210/- തിരിെക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

3-19   ഉ�ര�ടലാ�ക�െട പരിേശാധന- അർഹമായ �കേയ�ാൾ അധികം നൽകി
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Remuneration CV camp
        സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.2822/ExamGen/15 dt  25.3.15 �കാരം  ഉ�ര  ��ക��െട  പരിേശാധന�്  ഓേരാ  വിഷയ�ി�ം
േചാദ�േപ�റിെ�  െെദർഘ�മ�സരി�്  നിര�കൾ  നി�യി�ി��്.  �.ജി  േപ�റിന്  3  മണി�ർ  വെര��തിന്  40/-�പ�ം  അതിന്
�കളി�ളളതിന്  50/-�പ�ം  ആണ്  നി�യി�ി��ത്.  എ�ാൽ  താെഴ  പറ��  ഇവാ�േവ�ിന്  ഇതിൽ  നി�ം  വ�ത��മായി  �ക
അ�വദി�തിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ
നം./

തീയതി
ഇവാല�േവ�ർ

അർഹമായ
�ക

(എ�ംx
നിര�് )

അ�വദി�ത്
(എ�ംx
നിര�് )

അധികം

1
260/1.6.19

9,99,964/-

േഡാ.ച�േശഖരൻ.S
ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്

േകാഴിേ�ാട്
ക�.പി.േകാഡ്
307001- (1½
മണി�ർ)

15(എ�ം)x40=
600

15x50 = 750 150
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�മ
നം.

വൗ�ർ
നം./

തീയതി
ഇവാല�േവ�ർ

അർഹമായ
�ക

(എ�ംx
നിര�് )

അ�വദി�ത്
(എ�ംx
നിര�് )

അധികം

2
260/1.6.19

9,99,964/-

േഡാ.വീണ �വീൺ

എ.സി.എം.ഇ,
പരിയാരം ,
ക�.പി.േകാഡ്

309001
(2മണി�ർ )

45(എ�ം)x40
= 1800

45(എ�ം)x50
= 2250

450

3
458/10.7.19
- 12,990/-

േഡാ.അജിനി.െക.െക
A/c.No.3924204747

ക�.പി.േകാഡ്
309001&310001

(2മണി�ർ)

75(എ�ം)*40
=3000

75(എ�ം)x50
=3750

750

4

966/11.11.19
– 7,33,349

ഒ�ാംവർഷ
ബി.പി.ടി

R/S എ�ാം
ആഗ�്

2019

േഡാ.െജ�
ശിവശ�ർ

െ�ാഫസർ
െമഡി�ൽ ��്
ഇൻ�ി���്

��ണി�റ

A/C No.3424642516

QP-124014
(1½ മണി�ർ)

90 (എ�ം)
x40

= 3600

90
(എ�ം)x50

= 4500
900

2250

     ഇ�കാരം അധികമായി അ�വദി� 2250/- �പ തിരിെക ഈടാ�ി അറിയിേ��താണ്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.43/26.8.2021)

3-20   േക�ീ�ത �ല�നിർ�യം-സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് േരഖകൾ ഹാജരാ�ാെത േലാഡ്ജിംഗ്
അലവൻസ് അ�വദി��
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Miscellaneous

    സർ�കലാശാല�െട  േക�ീ�ത  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�കൾ  തി�വന��രം,  േകാ�യം,  േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ  െവ�്
നട�െ��േ�ാൾ സർ�കലാശാല അസി��മാെരയാണ് ക�ാ�് ഓഫീസർമാരായി നിയമി� വ��ത്. ക�ാ�ിെ� നട�ി�ിനായി ഓേരാ
പരീ�കൾ�ം �ൻ�ർ �കക�ം അ�വദി� വ���്. േമൽ �കകളിൽ നി�ം �വെട പറ��വ�് �തിഫലം അ�വദി� വ���്.

1.ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േലാഡിംഗ് & അൺേലാഡിംഗ് ചാർ�്

2. സർ�കലാശാല നിയമി�� സേ�ാർ�ിംഗ് �ാഫ് (സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ)

3.��ത േകാേളജിെല ഡാ�ാ എൻ�ി ഓ�േറ�ർ

4.��ത േകാേളജിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാർ

5.അസി��ിെ� (ക�ാ�് ഓഫീസ�െട) യാ�ാബ�, കേ�ാഡിയൻചാർജ്, െ�ഷൽ ക�ാ�് അലവൻസ്, േലാഡ്ജിംഗ് അലവൻസ്.

ഫയൽ നം .04/2019/A1/FIN. Exam/KUHS-Vol.I, Vol.II, Vol.III

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് 2822/Exam/Gen/15 dated 25.3.2015 & KUHS/Exam/Gen/5358/GC /2015(10) dated 18.11.2015 എ�ിവ �കാരം
ക�ാ�് ഓഫീസർ�് നൽകാ�� �തിഫലം �വെട േചർ��.

special camp allowance ₹400/-day
Custodian charge per script ₹5/-

In addition to the special camp allowance, camp officers and other officers appointed for camp duty outside the university head quarters
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are eligible for accommodation at the following rates.

Officer Section Officer and above ₹1,000/-
Assistant, Data Entry Operator and others ₹750/-

അേ�ാമേഡഷ� േവ�ി �തിദിനം 750/-�പ ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ�് അ�വദി��െ��ിരിെ� താമസ വാടകയിന�ിെല െചല�
േരഖകൾ ഒ�ം തെ� ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ക�ാ�്

അഡ�ാൻസ്
/െസ�ിൽെമ�്
ഇന�ിൽ
ൈക��ിയ
�ക

ക�ാ�് നട�
�ലം/
തീയതി

ക�ാ�്
ഓഫീസർ

അേ�ാമേഡഷൻ
ഇന�ിൽ
അ�വദി� �ക

(1) ��ാം വർഷ
െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�് I &II R/S
എ�ാം
ജ�വരി.2019 &
െഫ�വരി 2019
.വൗ�ർ
നം.224/24.5.19

�ക-164340

15166

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

11/2/19 -
19/2/19

വിനീത്.ജി.

അസി��്

10 ദിവസംx750=
7500/-

14494

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

11/2/19 -
19/2/19

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

11 ദിവസംx750=
8250/-

35066

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

5/3 /19 -
19/3/19

ആരതി.
സി.ആർ.

അസി��്

14 ദിവസംx750=
10500/-

31539

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

05/3/19 -
15/03/19

�വീൺ
�സാദ്

അസി��്

16 ദിവസംx750=
12000/-

33252

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

05/3/19 -
16/03/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

11 ദിവസംx750=
8250/-

31345 --
ശ�ാം.െജ,
അസി��്

േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�

3478 --
അ�ൺ.സി.വി.
അസി��്

േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�

(2) ര�ാം വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
R/S

എ�ാം
െഫ�വരി.2019

വൗ�ർ
നം.2/9.4.19

�ക-77500/-

29500

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

01/4/19 -
09/04/19

ആരതി
സി.ആർ.

അസി��്

14 ദിവസംx750=
10500/-

21000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

01/4/19 -
10/4/19

ധന� രാജ്

അസി��്

12 ദിവസംx750=
9000/-
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27000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

01/4/19 -
10/4/19

അ�ൺ
സി.വി.

അസി��്

11 ദിവസംx750=
8250/-

(3)ൈഫനൽ
ബി.ഡി.എസ്
പാർ�് I ഡി�ി
R/S. എ�ാം
�ൈല 2019

വൗ�ർ
നം.599/3.8.19
�ക-33000

വൗ�ർ
നം-1079/4.12.19

�ക-30310

12000+13069

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

05/8/19 -
11/8/19

ഹാരിസ്
േസാമൻ

അസി��്

8 ദിവസംx750=
6000/-

8000+9289

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

05/8/19 -
11/8/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

6 ദിവസംx750=
4500/-

13,000 ---
�വീൺ
�സാദ്
അസി��്

േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�

7952 ---
ഹാരിസ്
േസാമൻ
അസി��്

േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയി�

(4) ഒ�ാം വർഷ

എം.ബി.ബി.എസ്
R/S. എ�ാം
ആഗ�് .2019

വൗ�ർ
നം-767/17.9.19

�ക-92000

35000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

17/9/19 -
29/9/19

െെസ��ീൻ.I

അസി��്

14 ദിവസംx750=
10500/-

27000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

17/9/19 -
27/9/19

രാേജഷ്
എസ്.നായർ

അസി��്

12 ദിവസംx750=
9000/-

30000

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

17/9/19 -
27/9/19

വിനീത്.ജി.

അസി��്

15 ദിവസംx750=
11250/-

115500/-

     േമൽ�റ� ജീവന�ാർ ക�ാ�ിെ� നട�ി�മായി ��ത �ല�ളിൽ താമസി�തിന് െചല� േരഖകൾ ഹാജരാേ���ം ആയവ
ഹാജരാ�ാെത  �ക  അ�വദി�തിന്  വിശദീകരണ�ം  നൽകാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.26/14.7.21)
സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

"ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ ഹാജരാ�� െചലവായ �ക സംബ�ി�് സമർ�ി�� വൗ��ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് നാളി�വെരയാ�ം
�ക അ�വദി�ി�ളളത്.”

താമസ  വാടകയിന�ിെല  െചല�  േരഖകൾ  ഹാജരാ�ാെത  �ക  അ�വദി��ത്  നിർബ�മാ�ം  ഒഴിവാേ��താണ്.  േമൽ  �കാരം
െചല�േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽ നട�ിയ 1,15,500/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-21   ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ ൈകവശം ��ി�� ഹാജർ ��ക�ൾ-േരഖെ����കൾ �ത�മ�
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Others
സർ�കലാശാല  വിവിധ  എൻക�യറികൾ�  നൽകിയ  മ�പടി  �കാരം  ക�ാ�ിെ�  നട�ി�്  തിക�ം  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാരിൽ
നി�ി�മാണ്.  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിൽ  നി�്  നിേയാഗി��  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാരാണ്  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിെല  ഹാജർ  ��കം
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ൈകവശം  െവ��ത്.  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാർ�്  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ക�െട  നട�ി�ി�  േവ�ി  �ൻ�ർ  �കകൾ  അ�വദി�ാ��്.
ആയതിെ�  അഡ്ജ�്െമ�്  ഫയലിേനാെടാ�ം  െചലവഴി�  �ക�െട  വൗ��കൾ  (ക�ാ�്  നട�ി�ിന്  നിേയാഗി��  ജീവന�ാ�െട
െെക��് രസീതികൾ) ഹാജരാ�ാ��്. ഹാജർ ��ക�ിെ� പകർ�കളാണ് ഇ�രം ഫയ�കൾെ�ാ�ം ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ാ�ളളത്.
ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ ഹാജരാ�ിയ അഡ്ജ�്െമ�് ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ�ിയ ഹാജർ ��ക പകർ�കളിെല
േരഖെ����കളിെല െപാ��മി�ാ� �വെട േചർ��.

3-21-1. ഡാ�ാ എൻ�ി ഓ�േറ�ർമാർ ക�ാ�ിൽ ഹാജർ േരഖെ���ിയി�ി�

     പരീ�ാ മാന�ൽ ചാപ്�ർ IV, ഖ�ിക D, �മ നം.5 �കാരം The Chairperson, with the help of Data Entry Operator shall upload the
marks, packetwise, online to the university portal. ഖ�ിക C, �മ നം.7 �കാരം The Camp Officer shall ensure that the verified covers are
taken back to custody and recorded in the concerned register.

േമൽ പരാമർശി�� �കാരം ഡാ�ാ എൻ�ി ഓ�േറ�ർമാർ �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ െചയർേപ�ൺമാ�െട സഹായ�ിന് �ല�നിർ�യം
�ർ�ീകരി��� വെര ക�ാ�ിൽ ഹാജരാേക�താണ്. എ�ാൽ അ�കാരം ഹാജരാകാ�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

ക�ാ�് തീ�തി

ഡാ�ാ
എൻ�ി
ഓ�േറ�ർമാർ
ഹാജരായ
തീയതി

��ാം
വാല�േവഷൻ
നട�
തീ�തി

ക�ാ�്
ഓഫീസർ
ഹാജരായ
തീയതി

��ാം  വർഷ
െ�ാഫഷണൽ
എം.ബി.ബി.എസ്

പാർ�് I (R/S)

എ�ാം
ജ�വരി.19

11/2/19  to
19/2/19

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാഴിേ�ാട്

11/2/19  to
16/2/19

16/2/19,
17/2/19  &
18/2/19

11/2/19  to
19/2/19

ഒ�ാം  വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
(R/S)  എ�ാം
ആഗ�് .2018

3/10/18  to
23/10/18

ഗവ.െമഡി�ൽ
േകാേളജ്,
േകാ�യം

2/10/18  to
21/10/18

22/10/18  &
23/10/18

2/10/2018
to
24/10/2018

��ാംവർഷ
ബി.ഡി.എസ്
(R/S)  എ�ാം
�ൈല 2018

24/10/18  to
29/10/18

ഗവ.െഡ�ൽ
േകാേളജ്,
തി�വന��രം

24/10/18  to
27/10/18

28/10/19  &
29/10/19

24/10/19
to
29/10/19

    േമൽ �കാരം ഡാ�ാ എൻ�ി ഓ�േറ�ർമാർ 3rd വാല�േവഷനിൽ ഹാജരാകാെത�ളള അവസര�ി�ം 3rd വാല�േവഷനിൽ ഡാ�ാ എൻ�ി
നട�ിയ ഉ�ര��ക��െട എ�ം ഉൾെ�െടയാണ് ഡാ�ാ എൻ�ി�� �ക അ�വദി�ി��ത്. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.26/14.7.2021).

    ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല നൽകിയ മ�പടി �വെട േചർ��.

“ഡാ�ാ എൻ�ി ഓ�േറ�ർമാ�െട േവതനം ദിവസേവതനാടി�ാന�ില� കണ�ാ�ിയിരി��ത്. 1 �പ /എൻ�ി (മിനിമം 250/- �പ)
എ�  നിര�ിലാണ്  �തിഫലം  നൽകിയി��ത്.  പരീ�ാ  മാ�വലിൽ  ��തൽ  വ�വ�കൾ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  െ�യിം  െച�
വൗ��ക�െട ആധികാരികത/ഔചിത�ം/പര�ാ�ത എ�ിവ പരിേശാധി�് േപെ��് നട��ത് പരീ�ാധനകാര� വിഭാഗമാണ്.”
പരീ�ാ  ധനകാര�  വിഭാഗ�ിൽ  നി�ം  ഈ  വിഷയ�ിൽ  മ�പടി  ലഭ�മാേ���ം  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിൽ  ഹാജരായവ�െട  ഹാജർ
യഥാസമയം േരഖെ����തിന് ബ�െ��വർ�് നിർേ�ശം നൽേക��മാണ്.

3-21-2. ഹാജർ ��ക�ിൽ ഹാജർ �ർ�മായി േരഖെ���ിെയ�ി�ം േവതനം അ�വദി�ി�ി�

     ൈഫനൽ ബി.ഡി.എസ് പാർ�് I ഡി�ി (R/S) എ�ാം �ൈല 2019െ� േകാഴിേ�ാട് െഡ�ൽ േകാേളജിൽ െവ�് 5/8/19 �തൽ 10/8/19
വെര  നട�  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�ിൽ  സേ�ാർ�ിംഗ്  �ാഫ്  ആയി  �ീ.ആന��മാർ  നിയമിതനായി��.  ഓഡി�ിൽ  ഹാജരാ�ിയ
അ�ൻഡൻസ് രജി�റിെല പകർ�ിൽ 5/8/19 �തൽ 10/8/19 വെര ഹാജരായതായി േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം (6 ദിവസം) 3 ദിവസെ�
േവതനം  മാ�മാണ്  (3  ദിവസം  x  375 =  1125/-)  നൽകിയതായി  കാ��ത്.  ഇതി�  കാരണെമ�ാെണ�്  ആരാ�െകാ�്  നൽകിയ
ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 26/14.7.2021 -ന് സർ�കലാശാല�െട മ�പടി �വെട േചർ��.

“�ീ.ആന��മാർ.െക.വി.  അ�ൻഡൻസ്  രജി�ർ  �കാരം  ഹാജരായതായി  േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം  ക�ാ�ിെ�  �മതല�ളള  ക�ാ�്
ഓഫീസർ സാ��െ���ിയ റസീപ്�് �കാരമാണ് 3 ദിവസെ� �ക നൽകാനിട വ�ത്.”
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     േമൽപറ�  മ�പടിയിൽ  നി�ം  ഹാജർ  ��ക�ിെ�  ��ി�്  കാര��മമ�  എ�  കാണാ��താണ്.  ക�ാ�ിൽ  ഹാജരായവർ
മാ�മാണ്  രജി�റിൽ  ഒ�  െവേ���ള�.  ഹാജരായവർ�്  അർഹമായ  �ക  അ�വദി�വാൻ  ബ�െ��വർ�്  ഉ�രവാദിത����്.
എ�ിരിെ�  േജാലി�്  ഹാജരായ  വ��ി�്  �ക  അ�വദി��തിൽ  വീഴ്�  വ��ാ��ായ  സാഹചര�ം  വ��മാേ��താണ്.
അ�ാ� പ�ം േജാലി�് ഹാജരാകാെത ഹാജർ ��ക�ിൽ ഒ�് േരഖെ���ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദീകരിേ��താണ്.

3-22   േക�ീ�ത �ല�നിർ�യം- ക�ാ�് ഓഫീസർമാർ�് അ�വദി� �ൻ�ർ �കകൾ അഡ്ജ�്
െച�ി�ി�
Examination expenses – Valuation charges – Compliance – Others
2019-20  സാ��ികവർഷം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  േക�ീ�ത  �ല�നിർ�യം  നട��തി�  േവ�ി  ��ത  ക�ാ�കളിെല  ക�ാ�്  ഓഫീസർമാർ�്
അ�വദി� �ൻ��കൾ അഡ്ജ�് െച�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വൗ�ർ
നം/തിയതി

�ക പരീ�
�ക ൈക��ിയ ക�ാ�്

ഓഫീസർമാർ

വൗ�ർ  നം.
1214/6.1.20

95,000/-

ര�ാം  വർഷ
ബി.എസ്.സി
ന�ിംഗ്  R/S
എ�ാം ഒേ�ാബർ
2019

ആരതി.സി.ആർ- 51000

ൈസ��ീൻ.ഐ- 44000

വൗ�ർ
നം.1344/27.1.20

1,34,000/-

ഒ�ാം  വർഷ
ബി.എസ്.സി
ന�ിംഗ്  R/S
എ�ാം ഒേ�ാബർ
2019

ഹാരിസ് േസാമൻ-70000

�വീൺ �സാദ്-64000

വൗ�ർ
നം.1425/13.2.20

80,000/-

��ാം  വർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�്  1  R/S
ജ�വരി 2020

ശ�ാം.െജ- 26000

അ�ൺ.സി.വി-26000

ൈസ��ീൻ.ഐ-28000

വൗ�ർ
നം.1468/25.2.20-

40,000/-

ൈഫനൽ
ബി.ഡി.എസ്
പാർ�് 2

R/S  എ�ാം
ജ�വരി 2020

രാേജഷ്.എസ്.നായർ-12000

ശരണ�.എസ്-12000

ഹാരിസ് േസാമൻ-16000

വൗ�ർ
നം.1589/9.3.20

94,000/-

��ാംവർഷ
എം.ബി.ബി.എസ്
പാർ�്  II  R/S
എ�ാം
െഫ�വരി.2020

വിനീത്.ജി-30000

ൈസ��ീൻ.ഐ-32000

അ�ൺ.സി.വി-32000

4,43,000

     ജി.ഒ.(പി)419/2011/ധനം  04.10.2011െല  ഉ�ര�  �കാരം  അഡ�ാൻ�കൾ  െെക��ി  ��  മാസ�ിനകം  െെഫനൽ  ബിൽ  സമർ�ിേ��താണ്.
നി�ിത സമയപരിധി�കം അഡ്ജ�്െമ�് ബിൽ സമർ�ി�ി�ിെ��ിൽ ��വൻ അഡ�ാൻസ് �ക�ം തിരി� പിടിേ���ം,  തിരി� പിടി�േ�ാൾ
�ക പിൻവലി� ദിവസം �തൽ തിരി� പിടി�� ദിവസം വെര 18% നിര�ിൽ പലിശ ഈടാ�ാ�ം േമൽ�കാരം ഉ�രവായി��താണ്. എ�ിരിെ�
നാളി�വെര  �ൻ��കൾ  �മീകരി�ാ�തിന്  വിശദീകരണം  നൽേക�താണ്.  �ൻ��കൾ  അഡ്ജ�്  െച��മായി  ബ�െ��  ഫയ�കൾ
ഹാജരാേ��താണ്. ആയ� വെര െചല� �ക 4,43,000/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

3-23   ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�-െചല��ക തട�െ����
General administration – Administration – File system – File not produced

താെഴ െകാ��ി�� വൗ��ക�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഫിനാൻസ്
വൗ�ർ
ന�ർ

റഫറൻസ്
ന�ർ

�ക
�ക

ൈകമാറിയത്
Particulars

1 P489/14.6.19

660/2019
/Admn/ 60000/- സി� പി. എസ്.

Refund of excess
amount received on
sale of car
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KUHS

dated 10.6.2019

Chevrolet Optra
No.KL-08/AS-5221
Auction
Register                

2
P/1091/
17.9.2019

1080/2019
/Admn& Gen/
KUHS dated
7.9.2019

21,305/- M/S.SEUF

Payment towards
implementation of
Green Protocol-
Aerobic
Composting unit-
20% Advance

3
P/1105/
19.9.2019

1102/2019/Admn
& Gen/ KUHS
dated 19.9.2019

57,553/-
M/s.Aegi’s Safety
Solutions Pvt.Ltd

Payment towards
Revamping and
NOC renewal of
Fire Fighting
system.

4
P/1126/
26.9.2019

1106/2019/Admn
& Gen/KUHS

Dated
20.09.2019

68,717/-
Sathish kumar.S

Uty Engineer

Re-imbursement-
Miscellaneous
works in SHPP, TVM

5 P.1274/
1213/2019
/Legal/ KUHS
dated 17.10.2019

5,85,000/-
Adv.N.Venkataraman

Supreme court

Payment of Legal
Fees
(Appeal.no.ST/
21688/2018DB)

6
P.1491/

20.11.19

112/A1/Schools/
KUHS
dated 07.11.2019

1,37,068/-
SFRA a/c
no.37853694970

Settlement of
advance and
payment towards
conduct of
speciality meetings
under SFRA

7
P.1826/
13.1.2020

26/2020
/Admn/

KUHS

7,81,691/-
M/S Srimaruthi
Printers

Payment towards
printing and supply
of file folders

8
P.2025/

12.2.2020

189/2020
/Admn/

KUHS

88,323/-
M/S Syama Dynamic
IT Services Pvt Ltd

Payment towards
installation of CCTV
systems in the
office of CE

9
P.2164/
4.3.2020

20/13044
/Library/Dean
R/ KUHS/2019 -

37,439/-
Dean Research A/c
No. 34397307743

Payment towards
Reprinting and

Publishing of 1st

issue of KUHS
journal

10
P.2226/
17.3.2020

336/2020
/Admn/ KUHS

95,245/- Self

Payment towards
50% periodical
inspection fees &
arrear of 2018-19

11
P.2277/

23.3.2020

34/A1/Schools/

KUHS/2019
51,195/-

SFRA A/C no.
37853694970

Settlement of
advance and
payment towards
conduct of
speciality meeting
under SFRA

19,83,536

ഫയ�കൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ��� വെര െചല��ക 19,83,536/- �പ തട��ിൽെവ��.
(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.27/22.7.2021)
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3-24   മരാമ�് ���ിക�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ
Works- Repairs, Maintanance &others – Deposit works – Others
സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം െട�ർ �േഖന നിർ�ഹണം നട�ിയ ര�് ���ിക�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട
േചർ��.

3-24-1) ഫയൽ നം.277/1/works/KUHS/2018

���ി�െട േപര്                 : Electrical data networking works in the second floor of Administrative Office Building

എ�ിേമ�്                             : Rs.19,44,978/-

ഭരണാ�മതി                         : U.O.No.270/2019/Admn & Gen/11.3.2019 of Registrar 19,44,978/-

സാേ�തികാ�മതി                 : Order No.277/Works/KUHS/2018/17.3.2018 for Rs.16,40,000/-

                                            ( Reg.No. KUHS/08/E/2017-18 ) by �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ

കരാ�കാരൻ                         : M/s. േ�യ്സ് എ�ർെെ�സസ്

െചലവഴി� �ക : 2018-19 (1st & Part) - Rs.3,23,339/-

Vr.No.113/11.4.19                     : Rs.1556770 (+SD 8083)

Vr.No.114/11.4.19                     : Rs.16216 (TDS)

Vr.No.115/11.4.19                     : Rs.32433 (GST TDS)

BR 1171/11.4.19                        : Rs.16216

                                             Rs.19,44,974/-

ജി.എസ്.ടി. �ക കരാ�കാരന്
തിരിെക നൽകിയത്             :    Rs. 2,33,396/-

                                 ആെക: Rs.21,78,370/-

അള���കം                     : നം.2/2017-18

                                            നം.5/2017-18 (ലഭ�മായി�)

     സർ�കലാശാല�െട  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിെ�  ഓഫീസ്  നാലാം  നിലയിൽ  നി�ം  ര�ാം  നിലയിേല�്  മാ��തിെ�  ഭാഗമായി
ആവശ�മായ  ഇല�ി�ൽ  &  ഡാ�ാ  െന�്  വർ�ിംഗ്  സൗകര��ൾ  ഒ���തിനാണ്  ഈ  മരാമ�്  ���ി  ല��മി�ി��ത്.
���ി�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കാ��.

1.  ജി.ഒ.(പി)നം.375/2015/ഫിൻ./24.8.2015  �കാരം  എ�ാ  സർ�ാർ  വ��ക�ം  എ�ിേമ�്  'PRICE’  േസാ�്െവയർ  ഉപേയാഗി�്
ത�ാറാ�ണെമ�്  നിർേ�ശി�ി��.  ഇത�സരി�്  മരാമ�്  ���ികൾ  നിർ�ഹി��  സം�ാനെ�  വ��ക�ം  നിരവധി
സ�യംഭരണ �ാപന��ം സർ�കലാശാലക�ം 'PRICE’ േസാ�്െവയർ നട�ാ�ിയി��്. എ�ാൽ േമൽ മരാമ�് ���ി�െട എ�ിേമ�്
'PRICE’ േസാ�്െവയർ �േഖനയ� ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.

2. എ�ിേമ�് ത�ാറാ�വാൻ CPWD DSR 2014 (Electrical), CPWD DSR 2014(Civil) എ�ിവ സ�ീകരി�താ�ം CPWD & KPWD നിര�കൾ
ലഭ�മ�ാ�ിട�്  മാർ��്  നിര�കൾ  ഉപേയാഗി�താ�ം  08.01.2018െല  എ�ിേമ�്  റിേ�ാർ�ിൽ  പറ��.  എ�ാൽ  2016  DSR
നിര�കളാണ്  എ�ിേമ�ിൽ  ഉപേയാഗി�ി��ത്.  മാ�മ�  2016  DSR  നിര�കളിൻേമൽ  40.20%  േകാ�്  ഇൻഡ�്  കണ�ാ�ിയാണ്
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. െപാ�മരാമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട 19.9.2017െല CE/Admn/PLA/EMP/1014(a)/05 �കാരം 01.10.2017
�തൽ ത�ാറാ�� എ�ാ എ�ിേമ�കൾ�ം DSR 2016 ഉം േകാ�് ഇൻഡ�് 37.25% ഉം നിർബ�മാെണ�് പറ��. �ടിയ നിര�ി��
േകാ�് ഇൻഡ�് ഉപേയാഗി�� �ലം വർ�ിത നിര�ി�� എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.

3. Item rate contracts െ� കാര��ിൽ ജി.ഒ.(പി)133/2016/ഫിൻ തീയതി 01.09.2016 അ�സരി�് എ�ിേമ�് നിര�്,  േലാ�ൽ മാർ��്
നിര�്,  കരാ�കാരെ�  നിര�്  എ�ിവ  താരതമ�ം  െച�െകാ��  പ�ിക  ത�ാറാേ���ം  ഇന�ൾ�്  LMR ൽ  �ടിയ  കരാ�കാരെ�
നിര�കൾ �േത�കം േരഖെ���ി അംഗീകാരം വാേ���മായി��. എ�ാൽ ഇ�െന െച� കാ��ി�.

4) സർ�ലർ ന�ർ 18/2019/ഫിൻ തീ�തി 01.03.2019 �കാരം DSR, �തിയ േകാ�് ഇൻഡ�് എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ  വാ�്/ജി.എസ്.ടി.  ഘടക�ൾ  ഒഴിവാ�ിയ  നിര�കളാണ്  ഉപേയാഗിേ��ത്.  േനാൺ  DSR ഇന��െട കാര��ി�ം
വാ�്/ജി.എസ്.ടി.  ഒഴിെക��  നിര�കളാണ്  ഉപേയാഗിേ��ത്.  എ�ിേമ�ിെ�  ആെക  �ക  കണ�ാ�േ�ാൾ  ജി.എസ്.ടി.  ഇ�ാ�
�ക�ം ഭരണാ�മതി നൽ�േ�ാൾ ആെക �കയിൽ എ�ിേമ�് �ക, ജി.എസ്.ടി. �ക എ�ിവ �േത�കം കാണിേ���മാണ്.
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എ�ാൽ േമൽ ���ി�െട എ�ിേമ�ിെല 4, 5, 6, 7, 17, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49
�ട�ിയ  ഇന�ളിൽ  മാർ��്  വില�െട  �റ�്  18%  ജി.എസ്.ടി.�ം  �ടിയ  �കയാണ്  നിര�്  ത�ാറാ�ാൻ  സ�ീകരി�ിരി��ത്.
എ�ി�ം  എ�ിേമ�്  �കാരം  നിർ�ഹി�  ���ി  �ല�മായ  19,44,974/-�പ�്  �റെമ  2,33,396/-�പ  ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ിൽ
നൽകിയി��്. ഭരണാ�മതി �കയിേലാ കരാറിേലാ ജി.എസ്.ടി. ഉൾെ���ിയി�മി�.

5)േകരള  ഫിനാൻസ്  ആ�്  2018  �കാരം  2018-19  വർഷം  �തൽ  മരാമ�്  ���ികൾ�ം  േസവന�ൾ�ം  ഉ�  എ�ിെമ�കൾ�്
�േത�ക �ാ�് ഡ��ി നിര�് ഏർെ���ക�ം  േകരള �ാ�്  ആ�ിൽ േഭദഗതി വ��ക�ം  െച�ി��്.  ആയത് �കാരം 01.04.2018
�തൽ മരാമ�് ���ികൾ�ം േസവന�ൾ��� എ�ിെമ�ക�െട �ാ�്  ഡ��ി ഓേരാ 1000/-�പ�ം 1 �പ വീതം നി�യി�ി��.
ഇത�സരി�്  കരാർ  �കയായ  1590774  �പ�്  1590  �പ  വില��  ��പ��ിൽ  കരാറിേലർെ�ടണമായി��.  എ�ാൽ  ഈ
���ി�െട എ�ിെമ�് െവ�േ�ാൾ 200 �പ വില�� ��പ�മാണ് ഉപേയാഗി�ി��ത്.

    ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 12 /19-20 തീയതി 12.04.2021, ന് സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ഈ
���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� സമയ�് സർ�കലാശാലയിൽ PRICE േസാ�് െവയർ ഇ�ായി�െ��ം നിലവിൽ PRICE േസാ�്
െവയർ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മാെണ�ം അറിയി�ി��്. എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ി�ം Rate analysis document െ� 5-ാം േകാള�ി�ം DSR
2014  എെ��തിയത്  �റി�ൽ  െത�ാെണ�ം  ഭാവിയിൽ  ഇ�രം  അപാകതകൾ  ഇ�ാെത  േനാ��താെണ�ം  മ�പടിയിൽ  പറ��.
എ�ിേമ�്  ത�ാറാ��  സമയ�്  െപാ�മരാമ�്  ചീഫ്  എ�ിനീയ�െട  19.9.2017െല  CE/Admn/PLA/EMP/1014(a)/05  എ�  ഉ�രവ്
സർ�കലാശാലയിൽ  ലഭ�മായി��ി�ാെയ�ം  അ�െകാ�ാണ്  �ടിയ  നിര�ി��  േകാ�്  ഇൻഡ�്  ഉപേയാഗി�്  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയെത�ം  എ�ിേമ�്  �കയിൽ  0.63%  വർ�നവ്  മാ�െമ  അത്  െകാ�്  സംഭവി�ി��  എ�ം  അറിയി�ി��്.  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ  DSR  2016  ൽ  ലഭ�മ�ാ�  ഇന��െട  നിര�്  KPWD  മാർ��്  നിര�ിൽ  ലഭ�മാേണാെയ�്  പരിേശാധിെ��ം
അ�ാ�പ�ം  മാർ��ിൽ  അേന�ഷി�്  കി��  ഏ��ം  �റ�  നിര�ാണ്  ഉപേയാഗി�െത�ം  മ�പടിയിൽ  പറ��.  ഓേരാ
ഇന�ിേ��ം  എ�ിേമ�്  �ക  കരാ�കാർ�്  അറിയാൻ  കഴിയിെ��ം  ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ിൽ  അധികം  നൽകിയ  �ക  തിരി�
പിടി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��താ�ം അറിയി�ി��്.

സം�ാന സർ�ാർ �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�ം നിർേ�ശ��ം യഥാസമയ�് കെ��ി �ത�മായി പാലി�െ���െ��്
സർ�കലാശാല  ഉറ�്  വ�േ��താണ്.  എ�ിേമ�കൾ  ത�ാറാ��തിൽ  അപാകത  സംഭവി�ാതിരി�ാ��  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.  കരാ�കൾ  നി�ിത  �ല��ി��  ��പ��ിൽ  ത�ാറാ�വാൻ  ��ിേ��താണ്.  ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ിൽ
അധികം നൽകിയ �ക തിരിെക ഈടാ�ി മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

3-24-2) ഫയൽ ന�ർ : 21282/Works/A2/KUHS/2018

���ി�െട േപര്                             : Additional Electrical & Data networking works in Administrative Building

ഭരണാ�മതി                                     : U.O.No.698/2019/Admn. & Gen./17.6.2019 of Registrar,RS.4,96,419/-

സാേ�തികാ�മതി                            : Reg. No. KUHS/03/2018-09 dated 22.01.2019 by University Engineer,Rs.4,43,231/-

കരാ�കാരൻ                                     : M/S. േ�സ് എ�ർെെ�സസ്

കരാർ നം.                                        : 12/18-19 dt. 05.03.2019

െചലവഴി� �ക: Vr.No.P.658/10.7.2019 : 4,25,502

Vr.No.P.660/10.7.2019                         : 8,865 (TDS on GST)

JV205/10.7.2019                                 : 4,432 (WWF)

Vr.No.P.659/10.7.2019                         : 4,432 (IT)

Vr.P.1697/24.12.2019                         : 53,188 (GST തിരിെക നൽകിയത്)

                                         ആെക : 4,96,419

അള� ��കം : 06/2017-18 (ലഭ�മായി�)

േമൽ ���ി�െട നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കാ��.

1.  ജി.ഒ.(പി)നം.375/2015/ഫിൻ./24.8.2015  �കാരം  എ�ാ  സർ�ാർ  വ��ക�ം  എ�ിേമ�്  '  PRICE’  േസാ�്െവയർ  ഉപേയാഗി�്  ത�ാറാ�ണെമ�്
നിർേ�ശി�ി��.  ഇത�സരി�്  മരാമ�്  ���ികൾ  നിർ�ഹി��  സം�ാനെ�  വ��ക�ം  നിരവധി  സ�യംഭരണ  �ാപന��ം
സർ�കലാശാലക�ം  '  PRICE’  േസാ�്െവയർ  നട�ാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  േമൽ  മരാമ�്  ���ി�െട  എ�ിേമ�്  '  PRICE’  േസാ�്െവയർ  �േഖനയ�
ത�ാറാ�ിയി രി��ത്.

2.  Item rate  contractെ�  കാര��ിൽ  െട��കൾ  അംഗീകരി��തിന്  ��്  ജി.ഒ.(പി)  133/2016/ഫിൻ  തീ�തി  01.09.2016  അ�സരി�്  എ�ിേമ�്
നിര�്, േലാ�ൽ മാർ��് നിര�്, കരാ�കാരെ� നിര�് എ�ിവ താരതമ�ം െച� െകാ�� പ�ിക ത�ാറാേ���ം LMRൽ �ടിയ കരാ�കാരെ�
നിര�കൾ �േത�കം േരഖെ���ി അംഗീകാരം വാേ���മായി��. എ�ാൽ ഇ�െന െച� കാ��ി�.
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3.  സർ�ലർ  ന�ർ  18/2019/ഫിൻ  തീ�തി  01.03.2019  �കാരം  DSR,  �തിയ  േകാ�്  ഇൻഡ�്  എ�ിവെയ  അടി�ാനമാ�ി  എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�േ�ാൾ  വാ�്/ജി.എസ്.ടി.  ഘടക�ൾ  ഒഴിവാ�ിയ  നിര�കളാണ്  ഉപേയാഗിേ��ത്.  േനാൺ  DSR  ഇന��െട  കാര��ി�ം
വാ�്/ജി.എസ്.ടി.  ഒഴിെക��  നിര�കളാണ്  ഉപേയാഗിേ��ത്.  എ�ിേമ�ിെ�  ആെക  �ക  കണ�ാ�േ�ാൾ  ജി.എസ്.ടി.  ഇ�ാ�  �ക�ം
ഭരണാ�മതി നൽ�േ�ാൾ ആെക �കയിൽ എ�ിേമ�് �ക, ജി.എസ്.ടി. �ക എ�ിവ �േത�കം കാണിേ��താണ്.

എ�ാൽ േമൽ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ �മ ന��കൾ 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 എ�ിവയിെല ഇന�ൾ�്
ജി.എസ്.ടി.അട���  നിര�ാ�പേയാഗി�ിരി��ത്.  എ�ി�ം  എ�ിേമ�്  �കാരം  നിർ�ഹി�  ���ി  �ല�മായ  4,43,231/-�പ�്  �റെമ
53,188/-�പ ജി.എസ്.ടി. ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് തിരിെക നൽകിയി��്.

4. േകരള ഫിനാൻസ് ആ�് 2018 �കാരം 2018-19 വർഷം �തൽ മരാമ�് ���ികൾ�ം േസവന�ൾ�ം ഉ� എ�ിെമ�കൾ�് �േത�ക �ാ�്
ഡ��ി നിര�് ഏർെ���ക�ം േകരള �ാ�് ആ�ിൽ േഭദഗതി വ��ക�ം െച�ി��്. ആയത് �കാരം 01.04.2018 �തൽ മരാമ�് ���ികൾ�ം
േസവന�ൾ��� എ�ിെമ�ക�െട �ാ�്  ഡ��ി ഓേരാ 1000/-�പ�ം 1 �പ വീതം നി�യി�ി��. ഇത�സരി�് കരാർ �കയായ 408726 �പ�്
400 �പ വില�� ��പ��ിൽ കരാറിേലർെ�ടണമായി��. എ�ാൽ ഈ ���ി�െട എ�ിെമ�് െവ�േ�ാൾ ഇ�കാരം വില�� ��പ�മ�
ഉപേയാഗി�ി��ത്.

     ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 48 /19-20 തീയതി 09.09.2021 ന് സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.
ഈ  ���ി�െട  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ��  സമയ�്  സർ�കലാശാലയിൽ  PRICE  േസാ�െവയർ  ഇ�ായി�െ��ം  നിലവിൽ  PRICE
േസാ�് െവയർ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭ�മാെണ�ം അറിയി�ി��്. എ�ിേമ�് ത�ാറാ�േ�ാൾ DSR 2016 ൽ ലഭ�മ�ാ� ഇന��െട
നിര�് KPWD മാർ��് നിര�ിൽ ലഭ�മാേണാെയ�് പരിേശാധിെ��ം അ�ാ�പ�ം മാർ��ിൽ അേന�ഷി�് കി�� ഏ��ം �റ�
നിര�ാണ്  ഉപേയാഗി�െത�ം  ജി.എസ്.ടി.  സംബ�ി�  വ��ത  �റവ്  െകാ�ാണ്  അവ  എ�ിേമ�ിൽ  ഉൾെ���ിയെത�ം
മ�പടിയിൽ  വ��മാ�ിയി��്.  Item rate tender ആയതിനാൽ  കരാ�കാർ�്  എ�ിേമ�്  നിര�്  വിവര�ൾ  അറിയാൻ  കഴിയിെ��ം
കരാ�കാരൻ ജി.എസ്.ടി. ഒഴിവാ�ിയ �കയാണ് േരഖെ���ിയി��െത�ം അതിനാലാണ് കരാ�കാരന് ജി.എസ്.ടി. അ�വദി�െത�ം
മ�പടിയിൽ പറ��. ഉ�രവ് ലഭ�മ�ാതി��തിനാലാണ് �റ� �ല��� ��പ��ിൽ കരാർ ചമ�െത�ം ���ി�െട െസക�രി�ി
െഡേ�ാസി�്  �ക  തിരിെക  നൽ��  സമയ�്  ഈ  ഉ�രവ്  �കാരം  അധിക  �ക�്  �ാ�്  േപ�ർ  ലഭ�മാ���മാെണ�ം
സർ�കലാശാല അറിയി�ി��്.

     സം�ാന സർ�ാർ �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�ം നിർേ�ശ��ം യഥാസമയ�് കെ��ി അവ �ത�മായി പാലി�െ���െ��്
സർ�കലാശാല  ഉറ�്  വ�േ��താണ്.  എ�ിേമ�കൾ  ത�ാറാ��തിൽ  അപാകത  സംഭവി�ാതിരി�ാ��  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.  കരാ�കൾ  നി�ിത  �ല��ി��  ��പ��ിൽ  ത�ാറാ�വാൻ  ��ിേ��താണ്.  േമൽ  പരാമർശി�
തര�ി�� അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാ��തി�� എ�ാ നടപടിക�ം സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3-25   സൗേരാർ� നിലയം �ാപി�ൽ - െഡേ�ാസി�് �വർ�ിയിെല അപാകതകൾ
Works- Repairs, maintanance&others- Deposit works- Others
ഫയൽ നം. 3708/വർ�്/KUHS/2017

ഭരണാ�മതി നം. (1) GO(Rt) 2692/2017/H&FWD Dt.28.9.2017

(2) GO(Rt)2071/2018/H&FWD Dt.29.6.2018 (Revised)

എ�ിെമ�് �ക : 1,61,00,000/-

െചലവ് �ക : 1,60,000/- 23.2.2018

1,61,00,000/- 4.12.2018 െച�് നം.0316513/29.11.2018

4,23,000/- െച�് നം.474394/19.2.2021

    സർ�കലാശാല  േകാ�ൗ�ിൽ  െെവദ�തി  ഉൽപാദന�ിനായി  ഒ�  സൗേരാർ�നിലയം  �ാപി��തിന്  േകരള  സർ�ാർ
ഏജൻസിയായ  ANERT  മായി  സഹകരി�്  ഗവ.സബ്സിഡി  ലഭ�മാ�ി  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  �ി�മായി  ബ�ി�ി��  പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ  തീ�മാനെമ��ി��.  �ിഡ്  ബ�ിതമായി  േസാളാർ  �ാ�്  �ാപി�ാൽ  ഉൽ�ാദി�ി��  െെവദ�തി  KSEB�്  നൽകി
അതിെ�  വില  ഉപേഭാഗ�ിെ�  വിലയിൽ  നി�ം  �റവ്  െച�്  കി��താണ്.  ANERT  �േഖന  പ�തി  നട�ാ��തിനാണ്
ല��മി�െത�ി�ം 21.04.2018െല ഗേവണിംഗ് കൗൺസിലിെ� 45-ാം മീ�ിംഗിൽ അജ� നം.45.17 ആയി project നിർ�ഹണം ANERTൽ
നി�ം  മാ�ി  KSEB  െയ  ഏൽ�ി��തിന്  തീ�മാനി�.  (U.O.No.541/2018/Works/KUHS,  01.06.2018)  അ�െന  സം�ാന  െെവദ�തി
േബാർഡ് കൺസൾ��ായി �വർ�ി�് െകൽേ�ാൺ �ഖാ�ിരം പ�തി നട�ാ�ി.

    എ�ിേമ�്  റിേ�ാർ�്  �കാര�ളള  1,61,00,000/-04.12.2018ൽ  KSEB�്  െഡേ�ാസി�്  െച�.  21.12.2018ൽ  KSEB�ം  ആേരാഗ�
സർ�കലാശാല�മായി േചർ�് MOU ഒ�് െവ�. എ�ാൽ 06.08.2019ൽ രജി�ാർ KSEB�് നൽകിയ ക�ിൽ, 04.12.2018ന് �ക ��വനാ�ം
െെകമാറിയി�ം നാളി�വെര െട�ർ നടപടികൾ േപാ�ം �ർ�ിയാ�ി യി�ി� എ� േരഖെ���ി കാ��. കരാർ നം. 4/19-20 തീയതി
26.8.2019 ആയി െകൽേ�ാണിന് KSEB വർ�് ഓർഡർ നൽകിയി��്.

    12/19-20, 23.9.2019 ന�രായി KSEB�ം െകൽേ�ാ�ം ആേരാഗ� സർ� കലാശാല�മായി േചർ�് Tripartite agreement ഒ�് െവ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 30.09.2019 ന് െകൽേ�ാണിന് െെസ�് ഹാൻഡ് ഓവർ െച�. �ർ�ീകരണ കാലാവധിയായ 6 മാസ�ിനകം 29.3.2020
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��ിൽ ���ി �ർ�ീകരിേ� �താെണ�് കരാറിൽ വ�വ���്. എ�ാൽ സൗേരാർ� നിലയ��െട നിർ�ഹണ �ി��ായ
അകാരണമായ  കാലതാമസം  സംബ�ി�്  04.02.2020ൽ  െകൽേ�ാൺ,  KSEB,  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ  എ�ിവർ  �ടിയ  േയാഗ�ിൽ
Module Mounting Structureെ� design സമർ�ി�െവ�ി�ം KSEB�െട approval ലഭി�ാ�തിനാലാണ് പ�തി നിർ�ഹണം െെവ��െത�്
െകൽേ�ാൺ െഡപ��ി ജനറൽ മാേനജർ അറിയി�ി��്. ആയതി� േശഷം 11.2.2020ൽ ആണ് KSEB െ�ാവിഷണൽ അ�വ് ലഭ�മാ�ിയത്.
അേ�ാ�ം �ർ�ീകരിേ�� തീയതി 29.3.2020 തെ�െയ�് കാ��.

    28.05.2020െല RISTO SOLAR, KOCHI എ� �ാപന�ിെ� െഡലിവറി േനാ�ിൽ അദാനി േസാളാർ പാനൽ 725 എ�ം നൽ�ക�ം
ആയത് �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ െെക��ിയതാ�ം കാ��. �ടർ�് 29.7.2020��ിൽ വർ�് �ർ�ീകരി േ��താെണ�് കാണി�്
KSEB െകൽേ�ാണിന് വീ�ം ക�് നൽ�ക��ായി. എ�ാൽ േസാളാർ നിലയ�ിെ� ���ി �ർ�ീകരി�് KSEB�മായി �ാ�് കണ�്
െച�  തീയതി  25.2.2021�ം  െെസ�്  സർ�കലാശാല�്  െെകമാറിയത്  24.6.2021�ം  ആണ്.  24.6.2021  �തൽ  23.6.2026  വെര��  5
വർഷേ��് ആേരാഗ� സർ�കലാശാല�ം െകൽേ�ാ�മായി Operation and maintenance contract ഒ� െവ�ി��്.

     േ�ാജ�മായി ബ�െ��് താെഴ പറ�� നിരീ�ണ�ൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

1)  KSEB�ം  ആേരാഗ�  സർ�കലാശാല�മായി  േചർ�്  MOU  ഒ�്  െവ�ത്  21.12.2018ൽ  ആെണ�ി�ം  അതി���്  04.12.2018ൽ  തെ�
എ�ിേമ�്  �കാര��  ��വൻ  �ക  1,61,00,000/-  �പ  KSEBയിൽ  െഡേ�ാസി�്  െച�.  അ�ഡി�ഡ്  ഏജൻസി  മാർ�േരഖയായ  GO(P)
NO.311/2014/Fin,  Dt.30.7.14  �കാരം  PMC  �െട  �പാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ  �ാപനം  േനരി�്  എ�ാ  �കക�ം  നൽേക�ത്
കരാ�കാരനാണ്. എ�ാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി ��വൻ �ക�ം PMC ആയ KSEBയിൽ െഡേ�ാസി�് െച�കയാ��ായത്.

2)  മാർ�േരഖ  �കാരം  േ�ാജ�്  മാേനജ്െമ�്  കൺസൾ�ൻസി  ���ികളിൽ  അ�ഡി�ഡ്  ഏജൻസി�്  നൽേക�  PMC  ചാർജ്
അ�വദി��ത്  50%  സാേ�തികാ�മതി  നൽ��  സമയ�്  നൽകാ���ം  ബാ�ി  �ക  ���ി�െട  �േരാഗതി��സരി�്  ര�്
ഗ��ളാ�ം നൽേക�താണ്. ഇതിൽ ആദ� ഗ� ���ി�ല��ിെ� 50% �ർ�ിയായതി�േശഷ�ം ര�ാം ഗ� അവസാന ബിൽ �ക
അ�വദി�തി�  േശഷ�ം  ആണ്  നൽേക�ത്.  എ�ാൽ  എ�ിേമ�്  �കാര��  ��വൻ  �ക�ം  �വർ�ി  �ട��തി�ു  ��്
നൽ�ക��ായി.

3)  മാർ�േരഖ  �കാരം  �വർ�ി  ഏെ���  അ�ഡി�ഡ്  ഏജൻസി  �വർ�ി  അെ��ിൽ  ഭാഗിക  ���ി  മെ�ാ�  അ�ഡി�ഡ്
ഏജൻസി�്  കരാ�കാരൻ  എ�  നിലേ�ാ  PMC ആേയാ  ഉപകരാർ  നൽ�വാൻ  പാ��ത�.  എ�ാൽ  KSEB �വർ�ി  ഏ�ി�ത്  മെ�ാ�
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസിയായ െകൽേ�ാണിെനയാണ്.

4)  എ�ാ  അ�ഡി�ഡ്  ഏജൻസിക�ം  (PMC&NON  PMC)  KPWD,  CPWD  മാന�ൽ,  സർ�ാർ  ഉ�ര�കളിെല  വ�വ�കൾ  എ�ിവ
പി�ട��തിന്  ബാധ��രാണ്  എ�്  മാർ�േരഖയിൽ  വ��മാ�ിയി��്.  അ�െകാ�്തെ�  �വർ�ിക�െട  ��ർവിഷൻ,
െമഷർെമ�്, െച�് െമഷർെമ�്, കരാർ ബി�കൾ ത�ാറാ�ൽ, പാസാ�ൽ �തലായവയിൽ 2012 െല േകരള െപാ�മരാമ�് മാന�ലിെല
വ�വ�കൾ  പാലി��െവ�്  PMC  ഉറ�ാേ��താണ്.  7%  PMC  ചാർജ്  നൽ��തിൽ  4.5%  ചാർജ്  ��ർവിഷൻ,  �ണനിലവാര
നിയ�ണം,  െമഷർെമ�്,  െച�്  െമഷർെമ�്,  കരാർ  ബി�കൾ  ത�ാറാ��ം  പാസാ��ം  എ�ിവ�ാണ�്  മാർ�േരഖ  യിൽ
വ��മാ�ിയി��്.

5)  26.8.2019ൽ  KSEB  െകൽേ�ാണിന്  നൽകിയ  വർ�്  ഓർഡറിൽ  (appointment  of  engineering,  procurement  and  construction  (EPC)
Contractor)  Contract  amount എ�ത്  1,39,81,648/-�പയാണ്.  ഇതിൽ  സൗരനിലയം  �ാപി��ിതി��  ചാർ�ം  5 വർഷേ���
Operation & Maintenance ചാർ�ം ഉൾെ���. ഇതിേനാ��ടി KSEB�െട 7% PMC ചാർജ് 7,50,400 �പ�ം രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഇന�ിൽ
2,50,000 �പ �ടി ഉൾെ���േ�ാൾ 1 േകാടി 49 ല�ം �പയാണ് െചലവായി വ��ത്. എ�ാൽ എ�ിേമ�് �കാര�� ��വൻ �ക�ം
െഡേ�ാസി�് െച�തിനാൽ യഥാർ� െചലവ് സംബ�ി�് വ��ത വ�േ��താണ്. എ�ിേമ�ിൽ ഇനം 5, ഇനം 6 എ�ിവ (Statutory
inspection  and  testing  charge,  Additional  work/cabling  power  evacuation  charges)  L.S.  ആയി�ാണ്  �ക  ഉൾെ�ാ�ി�ിരി��ത്.
ആയതിനാൽ ���ി�െട െചലവ് സംബ�ി�് ഓേരാ ഇന�ൾ�ം െചലവ് വ� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ അട�ിയ െെഫനൽ ബി�ം
വിനിേയാഗ  സാ��പ��ം  ലഭ�മായാൽ  മാ�േമ  െചലവ്  �ക  കണ�ാ�ാനാ�ക��..  ഇ�കാര��  െെഫനൽ  ബി�ം  വിനിേയാഗ
സാ��പ��ം ലഭ�മാേ���ം െചലവ് കഴി�് ബാ�ി �ക തിരിെക ഈടാേ���മാണ്.

6) സൗേരാർ�നിലയം �വർ�ന�മമാ��തിന് നിലവി�� കറ�് �ാൻേ�ാർമർ, potential �ാൻേ�ാർമർ, net energy meter എ�ീ
ഉപകരണ�ൾ  മാ�ി  �തിയ  specification-നിൽ  ഉ�  ഉപകരണ�ൾ  �ാപിേ��താെണ�്  കാണി�്  11.02.2021,  24.02.2021
തീയതികളിൽ രജി�ാർ, KSEB എ�ിനീയർ�് ക�് നൽകിയി��്. േമൽപറ�വ �ാപി�തിെ� േരഖകൾ ലഭ�മായി�ി�.

7) േകരള ഇല�ി�ൽ ഇൻെ��േറ�് ��ർ നി�് സൗേരാർ�നിലയം പരിേശാധി�് sanction order ലഭ�മാേ����് എ�് ഫയലിൽ
കാ��. ഇ�കാരം sanction order ലഭ�മാ�ിയതിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

8) അെനർ�് ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് റിേ�ാർ�ിൽ 200 kwp �ാ�ിൽ നി�ം ഏകേദശം 40000 �ണി�് െെവദ�തി ഉൽ�ാദി�ി�ാൻ കഴി�ം
എ�് കാ��.  �ാപിത േശഷിയായ250kwp �ാ�ിൽ നി�ം ഒ� മാസം ഉൽ�ാദി�ി�� െെവദ�തി�െട അളവിെ� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാേ��താണ്.

9) KSEB�െട Right and Responsibilities എ� ഭാഗ�് " status monitoring which includes monthly report to government power department”
എ�  കാ��.  ഇ�കാരം  ഒ�  റിേ�ാർ�്  എ�ാ  മാസ�ം  നൽ��തിന്  ഓൺൈലൻ  സംവിധാനമാണ്  ഏർെ���ിയി��ത്  എ�്
മ�പടിയിൽ കാ��. ആയതിനാൽ ബ�െ�� േരഖകൾ പരിേശാധി�ി�ി�.

10)  സൗേരാർ�  നിലയ��െട  നിർ�ഹണ�ി��ായ  അകാരണമായ  കാലതാമസം  സംബ�ി�്  03.12.2020ൽ  KSEB  ചീഫ്
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എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ിൽ �ടിയ മീ�ിംഗിെ� മിനി�്സിൽ ��ത േ�ാജ�ിെല MMS െപാസിഷൻ െച�തി�ം അതിെ� െവൽഡിംഗ്
വർ�്  െച�തി�ം  ചില  േപാരാ�കൾ  ഉ�്  എ�ം  അതിനാൽ  തകരാ�കൾ  എ��ം  െപ��്  പരിഹരിേ��താെണ�ം  കാ��.
സൗരനിലയ�ിെ� ���ി �ർ�ീകരി�േ�ാൾ ഈ േപാരാ�കൾ പരിഹരി�തിെ� േരഖകൾ ലഭ�മായി�ി�..

11) 19.2.2021െല U.O.No.269/2021/Admn/KUHS ഉ�രവ് �കാരം HT ഇല�ി�ൽ കണ�െ� േകാൺ�ാ�് ഡിമാ�് 250 KVAയിൽ നി�ം
550  KVAയിേല�്  ഉയർ��തിനായി  െച�്  നം.474394/19.2.2021  �കാരം  4,23,000/-�പ  Security  Deposit  ആയി  KSEB�െട
57002859683  അ�ൗ�ിേല�്  അടവാ�ിയി��്.  ���ി  �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ  എ�്  അേന�ഷണ�ിന്  �ർ�ീകരി�ി��്  എ�
മ�പടി ലഭി�ി�െ��ി�ം �ർ�ീകരി�ി��താണ് എ� സാ��െ���ൽ ഫയലിൽ ഇ�.

12) KSEB ത�ാറാ�ിയ detailed project report �കാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഇന�ിൽ 250 kw x 1000 �പ നിര�ിൽ 2,50,000/-�പ
പ�തി െചലവ് ഇന�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ക�ം എ�ിേമ�് �ക ��വനാ�ം KSEB�് നൽ�ക�ം െച�ി�ളളതാണ്. അതിനാൽ 23.2.2018ൽ
രജിേ�ഷൻ ഫീസ് ഇന�ിൽ അധികം നൽകിയ 1,60,000/-�പ തിരിെക ഈടാ�ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

13) േകരള സർ�ാർ ഏജൻസിയായ അെനർ�് വഴി സൗരനിലയം �ാപി��തിന് േക� സർ�ാരിെ� സബ്സിഡി ലഭ�മാ��താണ്.
ആയതിനാൽ ടി േ�ാജ�് നട�ാ�ിയേ�ാൾ സർ�ാർ സബ്സിഡി ലഭ�മായതായി കാ��ി�.

14) KSEB �മായി �ാ�് കണ�് െച� തീയതി �തൽ നാളി�വെര സൗരനിലയം ഉൽ�ാദി�ി�� െെവദ�തി KSEB �് നൽകി അതിെ� വില
ഉപേഭാഗ�ിെ� വിലയിൽ നി�ം �റവ് െച�് കി�ിയതിെ� േ��്െമ�് ലഭ�മായി�ി�. .

15) േകരള ഫിനാൻസ് ആ�് 2018 �കാരം മരാമ�് ���ികൾ�ം േസവന�ൾ��� എ�ിെമ�കൾ�് �േത�ക �ാ�് ഡ��ി നിര�്
ഏർെ���ക�ം  േകരള  �ാ�്  ആ�ിൽ  േഭദഗതി  വ��ക�ം  െച�ി��്.  ആയത്  �കാരം  ഓേരാ  1000  �പ�ം  1  �പ  വീതം
നി�യി�െകാ�് 1.4.2018 �തൽ �ാബല��ിൽ വരിക��ായി. എ�ാൽ KSEB�മാ�� എ�ിെമ�ിൽ ആ�പാതികമായ നിര�ി��
��പ�ം ഉപേയാഗി�ി�ി�.
(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.55/19-20 തീയതി 23.09.2021)

3-26   �ൾ ഓഫ് ഫാമിലി െഹൽ�് �ഡീസ്, േകാഴിേ�ാട്- െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി�ി�
Works – Repairs,maintanace&others- Deposit works – KPWD
ഫയൽ നം. 6673/works/FHS/KUHS/2015

ഭരണാ�മതി ന�ർ -GO(Rt)No.881/2017/H&FWD Dated 29.03.2017

സാേ�തികാ�മതി ന�ർ - KKD/2017-18/2017/7052 Dt.14.03.2018

�ക- 6,50,00,000/-

എ�ിേമ�് �ക – 6,35,00,000

െഡേ�ാസി�് �ക – 7,14,38,000/- ( 6,35,00,000 + 12.5%)

നിർ�ഹണ �മതല – എ�ി.എ�ിനീയർ, PWD ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ, േകാഴിേ�ാട്

    2017ൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� േമൽ ���ി�ായി 4/2017ൽ PWD എ�ി.എ�ിനീയ�െട േപരിൽ �ക െഡേ�ാസി�് െച�ി��്. �ടർ�്
14.3.2018  െല  സാേ�തികാ�മതിയിൽ  വർ�്  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി  1  വർഷ�ം  6  മാസ�ം  എ�്  േചർ�ി��്.  എ�ാൽ  പ�തി
നിർ�ഹണം േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ��തിന് േവ�ി KPWD Building Circle ���ിംഗ് എ�ിനീയ�െട സാ�ിധ��ിൽ 08.02.2019ൽ
�ടിയ മീ�ിംഗിൽ 12.04.2019ന് ��ായി Piling works �ർ�ീകരിേ��താെണ�് കാ��. �ടർ�് െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല
അവ�  േചാദി�െകാ�്  വിവിധ  തീയതികളിൽ  ക�്  നൽകി  എ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മായതായി  കാ��ി�.  വിഷയം  െപാ�മരാമ�്
വ��് െസ��റി�െട ��യിൽ െകാ�വ��തിനായി PWD �ിൻസി�ൽ െസ��റി�് 08.07.2019ൽ ക�് നൽകിയതാ�ം കാ��.

    ആയതിനാൽ ടി ���ി�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി�് ഓഡി�് അേന�ഷണം നൽകിയതിൽ ���ി�െട �ക്�റൽ വർ�്
മാ�മാണ്  �ർ�ിയായി��െത�ം  ബാ�ി  ���ികൾ  നട�െകാ�ിരി��  എ�മാണ്  മ�പടി  നൽകിയി��ത്.  നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-27   മരാമ�് ���ിക�മായി ബ�െ�� ഫയ�കൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�-െചല� �ക
തട�െ����
General administration – Administration – File system – File not produced

    താെഴ  പറ��  െചല�ക�മായി  ബ�െ��  ഫയ�കൾ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.2/2019-20,  8.9.20,  3/25.9.2020,  4/25.9.2020,
8/19.1.2021,  9/19.1.2021,  10/19.1.2021,  11/19.1.2021,  12/19.1.2021,  13/19.1.2021,  14/22.1.2021,  15/22.1.2021,  17/23.1.2021  എ�ിവയി�െട
ആവശ�െ��ി��താണ്. എ�ാൽ ഇവ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Sl.No. Voucher Ref.No. �ക      �ക Remarks
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No./Date ൈക��ിയത്

1

P 152/
20.4.19

429/2019/
Admn&Gen/
KUHS dt.9.4.2019

1,31,624/-

M/S Voltas
limited

Payment of
AMC for
AC in
Admn. Office
Building
(19.12.18 to
18.3.19),
(19.3.19 –
18.6.19)

P 899/22.8.19
970/2019/
Admn&Gen
dt.16.8.19

1,31,624/-

P1646/12.12.19

1492/2019/
Admn&Gen
dt.10.12.19

1,31,624/-

Total 3,94,872

2

P 737/29.7.19
870/2019/
Admn&Gen/
26.7.19

4,00,00,000/-

Executive
Engineer,

CPWD,
Thrissur
Central
Division

Work deposit
for the
construction
of Academic
block in the
University
Campus (Vth ,
VIth , VIIth, VIII
th installments

P 952/30.8.19
1018/2019/
Admn&Gen
dt.29.8.19

3,00,00,000/-

P 1146/28.9.19
1120/2019/
Admn/KUHS
dt.25.9.19

3,00,00,000/-

P 1758/3.1.2020

1334/2019/
Admn&Gen
dt.11.11.19

(10674
(SFN-20909)/
2014/IDP/Works
)

5,00,00,000/-

Total 15,00,00,000/-

3 P 460/11.6.19
642/2019/
Admn&Gen
/4.6.2019

9,43,522/-
M/S.ETA

Engineering
Pvt.Ltd.

Payment
towards
extension of
HVAC system

4 P 849/13.8.19
9036/2019/
Admn&Gen-

2,39,718/-
Sarathkumar.
K.V

Payment
towards
repairs to
vitrified floor
tiles

5 P921/27.8.19
995/2019/
Admn&Gen
dt 24.8.19

4,50,00,000/-
Executive
Engineer,

CPWD,TVM

Deposit to
CPWD,TVM
for
construction
of SHPP (III rd
installment)

6 P1098/19.9.19
1094/2019/
Admn&
Gen dt 18.9.19

4,23,00,000/-

Executive
Engineer,
KPWD,
Thrissur

Payment
towards
construction
of TypeII
&Type III Staff
Quarters

7 P 1137/27.9.19
1127/2019/
Admn&
Gen dt.27.9.19

3,79,175/-
Akhil
Krishna.K

Construction
of Arch for
KUHS

8 P 1140/27.9.19

1126/2019/
Admn&Gen
dt.27.9.19

1,38,399/-
Akhil
Krishna.K

Providings
roof covering
for AC
duct at
terrace

9
P
1437/12.11.2019

1332/2019/
Admn&Gen

12,98,430/-
Sarath
Kumar.K.V

Minor civil
works and
miscellaneous
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works

10 P 1696/21.12.19

1530/2019/
Admn&Gen
dt.18.12.19

70,729/-

Professor &
Head, PPNMU,
Kerala
Agricultural
University

Garden
maintenance
central circle

11 P 1991/4.2.2020
147/2020/
Admn&Gen

13,34,556/-

M/S.
Avanthika
interior
system (p) ltd

Release of
SD in
connection
with interior
works for
senate hall

12
P
2016/11.2.2020

181/2020/
Admn&Gen

4,58,291/- Suresh Babu.

Construction
of two
wheeler
parking shed
Ist &Final
bill

13
P
2019/11.2.2020

182/2020/
Admn&Gen

5,08,077/-
M/S.Vijayan
Ramachandran

Repainting
of rooms in
Evaluation
Centre

14
P
2071/19.2.2020

209/2020/
Admn&Gen

3,80,331/-
Kerala State
Rubber Co-
Operative Ltd

Setting of
Reception
Counter in
Administrative
Building

15
P
2089/25.2.2020

235/2020/
Admn&Gen

64,036/- Sinoy.P.K

Construction
of additional
soakpit for
canteen at
utility building

16

P1361/1.11.19

P 2229/
17.3.2020

1288/2019/admn

354/2020/
Admn&Gen

11,67,937/-

8,57,341/-

M/S.Grace
enterprises

Air
conditioning
rooms in
Evaluation
Centre &
Guest room

24,55,35,414/-

ഫയ�കൾ ഓഡി�ിൽ ഹാജരാ��� വെര െചല� �ക -24,55,35,414/- �പ തട��ിൽെവ��. (ഓഡി�് എൻക�യറി നം.25/13.7.21)

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

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

ഭാഗം വരവ് െചലവ്

പ�തിയിതരം 80,02,92,716 76,95,80,070

പ�തി 2,89,11,680
12,06,66,103

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ - -

ഋണശീർഷകം 9,10,76,910 55,13,529
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ആെക 92,02,81,306 89,57,59,702

4-2    സാ��ിക നില

��ിരി�് 1,83,22,71,316

വരവ് 92,02,81,306

ആെക 2,75,25,52,622

െചലവ് 89,57,59,702

നീ�ിയിരി�് 1,85,67,92,920

4-3   െപാ��െ���ൽ പ�ിക

�മ
നം.

ഇനം-
�ഷറി/ബാ�്
/മ��വ

അ�ൗ�് നം.

�ഷറി/

ബാ�് പാ�്
��്
�കാരം

റി�ൺസീലി
േയഷൻ (+)(-)

കാഷ് ��്
�കാരം

1
ബാ�്-ജനറൽ
ഫ�്

31547327832 12,39,61,845 16,06,631 12,55,68,476

2
ബാ�്-
എ�ാമിേനഷൻ
അ�ൗ�്

31768842875 2,50,44,345.5 9,20,489 2,59,64,834.5

3
ബാ�്- �ഡൻസ്
രജിേ�ഷൻ
അ�ൗ�്

31340212316 1,30,86,019.5 2,64,700 1,33,50,719.5

4
ബാ�്- ക�ാ�സ്
െ�ാജ�് ഫ�്

31768843801 9,63,954 0 9,63,954

5
ബാ�്- ഇ-
െപെ��്

33607963005 14,37,067 26,489 14,63,556

6
�ഡൻസ്
െവൽെഫയർ
ഫ�്

31786542461 198 ……. 174

7
കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ്-
അഡ�ാൻസ്

31845195431 4,96,915 (-)6931 4,89,984

8
ഇ- െട�റിംഗ്
അ�ൗ�്

37372548664 5,39,917 0 5,39,917

9
എ�ാമിേനഷൻ
എ�്െപൻസസ്

32267343775 14,02,531 (-) 182433.5 12,20,097.5

10
ബാ�്-ജനറൽ
ഫ�് പാർ�ി�്

33547893871 1,43,150 …….. 1,00,000

11
�ഷറി  െ�ഷൽ
ടിഎസ്ബി

713161400000002 10,00,000 9,221 10,09,221

12
�ഷറി െ�ഷൽ
ടിഎസ്ബി
ഇ�െറ�്

799010100141582 4,08,93,805 -- 4,08,93,805

13 �ഷറി - �ാൻ �ീം 799012700000226 10,00,000 (-)7,37,71,817 (-)7,27,71,817

14
�ഷറി -�ിര
നിേ�പം …….. ….. ….. 171,80,00,000

ആെക 185,67,92,920
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�മ നം 6, 10 എ�ീ അ�ൗ�ക�െട റി�ൺസിലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�.

4-4   31.03.2020 െല �ഷറി/ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
�മ
നം.

�ഷറി/ബാ�്
അ�ൗ�്

ന�ർ
31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്

1 എസ്ബിഐ-ജനറൽ ഫ�് 31547327832 12,55,68,476

2 എസ്ബിഐ ബാ�്-എ�ാമിേനഷൻ 31768842875 2,59,64,834

3
എസ്ബിഐ ബാ�്-�ഡൻസ്
രജിേ�ഷൻ ഫീ

31340212316 1,33,50,719

4
എസ്ബിഐ ബാ�്- ക�ാ�സ് െ�ാജ�്
ഫ�്

31768843801 9,63,954

5 എസ്ബിഐ ബാ�്-ഇ- െപെ��് 33607963005 14,63,556

6
എസ്ബിഐ ബാ�്- �ഡൻസ്
െവൽെഫയർ ഫ�്

31786542461 174

7
എസ്ബിഐ ബാ�്- കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ് - അഡ�ാൻസ്

31845195431 4,89,984

8 എസ്ബിഐ ബാ�്- ഇ- െട�റിംഗ് 37372548664 5,39,917

9
എസ്ബിഐ ബാ�് - എ�ാമിേനഷൻ
എ�്െപൻസസ്

32267343775 12,20,097

10
എസ്ബിഐ ബാ�്- ജനറൽ ഫ�്
പാർ�ി�്

33547893871 1,00,000

11 �ഷറി - െ�ഷൽ ടിഎസ്ബി 2 713161400000002 10,09,221

12
�ഷറി - െ�ഷൽ ടിഎസ്ബി പലിശ
അ�ൗ�്

799010100141582 4,08,93,805

13 �ഷറി - �ാൻ �ീം 799012700000226 (-)7,27,71,817

14 �ഷറി- �ിര നിേ�പം 1,71,80,00,000

ആെക 185,67,92,920

4-5   �ിര നിേ�പ�ൾ
വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിര നിേ�പം 169,50,00,000

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 11,00,00,000

ആെക 180,50,00,000

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 8,70,00,000

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പം 171,80,00,000

2019-20 വർഷെ� �ിര നിേ�പ രജി�ർ �ർ�മ�ാ�തിനാൽ തൻവർഷം നിേ�പി�തിെ��ം ത�ാ�ിൽ പിൻവലി�തിെ��ം
�കക�െട �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ളാണ് �കളിൽ േചർ�ി��ത്.

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

�മ നം. �ാപനം
�ിര നിേ�പ

സർ�ിഫി��ക�െട എ�ം
�ിര നിേ�പ�ിെ� �ല�ം

1 �ഷറി 152 171,80,00,000    

2 �ഷറി 1 (ജയറാം പണി�ർ എൻേഡാവ്െമ�് )              3,00,000

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

4-6   ഓഡി�് റി�വറി

ഇ�.

4-7   ഓഡി�് ചാർ�്
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1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം , വ��് 19(1), 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ , ച�ം 24, സർ�ാർ
ഉ�രവ് (പി) 368/2009/ ഫിൻ, 28.08.2009 എ�ിവ �കാരം കണ�ാ�ിയ ഓഡി�് ചാർ�് താെഴ േചർ��.

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ്

92,02,81,306

അ�ാഡമിക് വരവ് 24,03,23,158

പരീ� വരവ് 28,62,88,703

അഫിലിേയഷൻ വരവ് 11,29,80,645

പലിശ വരവ് 13,79,10,162

മ�് വര�കൾ 1,17,90,048

ഋണശീർഷക വര�കൾ 9,10,76,910

സർ�ാർ �ാ�് 3,99,11,680

(-)
ഋണശീർഷക വര�കൾ

9,10,76,910
13,09,88,590

സർ�ാർ �ാ�് 3,99,11,680

2019-20വർഷേ��് ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി��
�ക

78,92,92,716

2019-20വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് @1% 78,92,927

�ൻവർഷം അടവാ�ാൻ ബാ�ിനിൽ�� ഓഡി�്ചാർ�് 1,55,55,358

ത�ാ�ിൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് ഇ�

2009-10 �തൽ 2018-19 വെര അടവാ�ാൻ
ബാ�ി നിൽ�� ആെക ഓഡി�്ചാർജ്

1,55,55,358

31.03.2020 ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 2,34,48,285

നാളി�വെര ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർ�ിെ� വിശദാംശ��ം അടവാ�ാൻ അവേശഷി��തിെ��ം വർഷം തിരി�� വിവര�ൾ

 വർഷം കണ�ാ�ിയ
ഓഡി�്ചാർ�്

അട�
�ക

ഓഡി�്ചാർ�്
അടവാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ

അടവാ�ാൻ
ബാ�ിനിൽ��
ഓഡി�്ചാർ�്

2009-10 7,364 7,364 ( ₹13,02,906ചലാൻ
നം.KL003438557201718/

27.06.2017)

(7,364+4,02,442+8,93,100)

--

2010-11 8,04,883 4,02,442 4,02,441

2011-12 17,86,200 8,93,100 8,93,100

2012-13 25,70,202 12,85,101
₹2,25,00,000 ചലാൻ
നം.16464/22.10.2018

₹7,65,232ചലാൻ നം.
283473/22.10.2018

(12,85,101+48,76,580+48,75,295+
56,22,677+66,05,579)

12,85,101

2013-14 48,76,580 48,76,580 --

2014-15 48,75,295 48,75,295 --

2015-16 56,22,677 56,22,677 --

2016-17 66,05,579 66,05,579 --

2017-18 63,96,333 -- 63,96,333

2018-19 65,78,383 -- 65,78,383

2019-20 78,92,927 -- 78,92,927

ആെക 2,34,48,285

ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-85േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല" എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ
അടവാേ���ം  ഒറിജിനൽ  െചലാൻ  ഡയറ�ർ,  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്,  വികാസ്  ഭവൻ,തി�വന��രം  -  695  033  എ�
വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ���മാണ്.

(േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്  ഡയറ��െട  27.09.2019  െല  DKSA/221/2018  Rules  3  നം  ക�്  �കാരം  ഓഡി�്  ചാർജജ്
അടവാ��തിന് �തിയ ശീർഷകം അ�വദി�തായി അറിയി�ി��് )

4-8   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 92,02,81,306

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 89,57,59,702

വരവിന�ളി�� ന�ം ഇ�
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ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 92,02,81,306

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

52,512

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 33,08,40,630

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

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

ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ

ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
വരവ് ന�ം

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

3-7-3 5583

3-8-1 4942

3-8-2-1 1333

3-8-2-2 320

3-8-3 9268

3-8-4 1520

3-8-8 3086

3-16 8,27,63,180

3-17-4 21000

3-18 3210

3-19 2250

3-20 1,15,500

3-22 4,43,000

3-23 19,83,536

3-27 24,55,35,414

ആെക 52,512 33,08,40,630

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

                    ഇ�

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

         ഇ�

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

ഖ�ിക
നം

ന�മായ �ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

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

�ിരം
േമൽവിലാസംചാർജ്

െച�ാ��ത്
സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

3-7-3 5583
േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ
രജി�ാർ

രജി�ാർ,
േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

നവനീതം,
പറ�ില�ാടി,
എടരിേ�ാട്.പി.ഒ
മല�റം

3-8-1 4942
േഡാ.എം.െക. മംഗളം,
രജി�ാർ

സർ�ീസിൽ
നി�ം വിരമി�

തേ�രിൽ ഹൗസ്,
ഓ�ാൻ���്,
ൈവ�ിൻ, െകാ�ി
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3-8-2-1 1333
േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ  രജി�ാർ
ഇൻചാർജ്

ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം
ലഭ�മ�

എൻ.പി. ഹൗസ്,
േറാ�റി ജംഗ്ഷൻ,
�ജ�ര,
തി�വന��രം-12

3-8-2-2 320
േഡാ.എം.െക. മംഗളം,
രജി�ാർ

സർ�ീസിൽ
നി�ം വിരമി�

തേ�രിൽ ഹൗസ്,
ഓ�ാൻ���്,
ൈവ�ിൻ,െകാ�ി

3-8-3 9268
േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ,         
രജി�ാർ

രജി�ാർ,
േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

നവനീതം,
പറ�ില�ാടി,
എടരിേ�ാട്.പി.ഒ
മല�റം

3-8-4 1520 ,, ,, ,,

3-8-8 3086 ,, ,, ,,

3-17-4

4200 േഡാ.എം.െക. മംഗളം,
രജി�ാർ

സർ�ീസിൽ
നി�ം വിരമി�

തേ�രിൽ  ഹൗസ്,
ഓ�ാൻ���്,
ൈവ�ിൻ, െകാ�ി

10500
േഡാ.എ.നളിനാ�ൻ,      രജി�ാർ
ഇൻചാർജ്

ഔേദ�ാഗിക
േമൽവിലാസം
ലഭ�മ�

എൻ.പി.  ഹൗസ്,
േറാ�റി  ജംഗ്ഷൻ,
�ജ�ര,
തി�വന��രം-12

6300
േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ
രജി�ാർ

രജി�ാർ,
േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

നവനീതം,
പറ�ില�ാടി,
എടരിേ�ാട്.പി.ഒ
മല�റംആെക 21000

3-18 3210
േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ         
രജി�ാർ

രജി�ാർ,
േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

നവനീതം,
പറ�ില�ാടി,
എടരിേ�ാട്.പി.ഒ
മല�റം

3-19

600 േഡാ.എം.െക. മംഗളം,
രജി�ാർ

സർ�ീസിൽ
നി�ം വിരമി�

തേ�രിൽ ഹൗസ്,
ഓ�ാൻ���്,
ൈവ�ിൻ, െകാ�ി

1650

േഡാ.എ.െക.മേനാജ്�മാർ        രജി�ാർ

രജി�ാർ,
േകരള
ആേരാഗ�ശാ�
സർ�കലാശാല

നവനീതം,
പറ�ില�ാടി,
എടരിേ�ാട്.പി.ഒ
മല�റംആെക 2250

ആെക 52,512

4-9   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

ഓഡി�്

വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
ന��ം തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാനവ
േശഷി��

ഖ�ികക�െട
എ�ം

തീർ�ാ�ാനവേശഷി��
ഖ�ികക�െട വിവരം

2009-2010
നം.എൽ.എഫ്
(െക.�.എ�്.എസ് ).
ഇ1-169/2013/തീ.16.5.2014

17
1 �തൽ 17 വെര
ഖ�ികകൾ

2010-11

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

25

1-1,1-4,1-5,2-1-1,2-1-2,2-1-3,
2-1-4,2-2-1,2-2-2,2-2-3,2-2-4,
2-2-5, 2-2-6,2-2-7,2-3, 2-4,
2-5,3-1,3-2,3-3, 3-4, 3-5, 3-6,
3-7, 3-8

2011-12

നം.എൽ.എഫ്
(െക.�.എ�്.എസ് ).
ജി1-114/2015/തീ.11.6.2015
/16.7.2015

23
1-3,1-4,2-1-1,2-1-2,2-2,2-3,
2-4,3-1-1,3-1-2,3-2,3-3,3-4,
3-5,3-6,3-7,3-8,3-8,3-9,3-10,3-11,3-12,3-13എ,3-13ബി,3-13സി
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ഓഡി�്

വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
ന��ം തീയതി�ം

തീർ�ാ�ാനവ
േശഷി��

ഖ�ികക�െട
എ�ം

തീർ�ാ�ാനവേശഷി��
ഖ�ികക�െട വിവരം

2012-13
നം.െക.എസ്.എ.(എ�്.എ.�.)
ജി.2-115/2016തീയതി
10.5.2016 /01.6.2016

44

1-1,1-2,1-3,1-5,1-6,1-7,1-8(1),
1-8(2),1-8-3,1-8-4,1-8-5, 1-9,
1-10,1-11,1-12-1,1-12-2,1-12-3,
1-12-4,2-1,2-2,2-3-1,2-3-2,2-3-3, 2-4,2-5,3-1-1,3-1-82,3-1-3,3-1-4,
3-1-5,3-1-6,3-1-7,3-1-8, 3-2, 3-3, 3-4,
Paragraph Number
(Para Numbering
Conventions Eg:1-1, 1-1-1,
1-11-1,1-11-11)
Heading    ￼                             NormalRachana22Line
HeightTracking
3-5, 3-6,3-7,3-8,3-9,
3-10,3-11

2013-14
&2014-15

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

11 1-5,1-6,1-7,2-1,2-3,3-1,3-3,3-4,3-5,3-6,3-9

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

11 1-5,1-6,1-7,2-1,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,

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

11
1-5,1-9,2-1അ(i)2-1അ(ii),2-1അ(iii), 2-1ആ,
3-4,3-5,3-6,3-7,3-8

2017-18
െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി2-
25/2019തി�തി
12.04.2019/25.04.2019

21
1-2,1-9,2-1-1,2-2-2,2-3-1,
2-3-2(അ), 2-4,2-5,2-6, 2-8,2-9,3-2,3-3,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,
3-11,3-12

2018-19
െക.എസ്.എ(എ�്.�)ജി2-
15/2021 തി�തി
10.07.2020/21.07.2020

49

1-2,2-9,1-11,1-12,1-13(1),
1-13(2),2-1(1),2-2(2),
2-1-(3),2-1(4),2-1(5),
2-1-(6),2-1(8),2-1(9),
2-2,2-3(1),2-3(2),
2-5(1),2-5(2),
2-5(3), 2-6,2-7,2-8,2-9,
2-10,2-11,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6(3),3-6(8),3-6-9(1),3-6-11,3-7-1,3-7(2b),
3-8,3-9,3-10-1,3-10-3,3-11,3-12(ബി),
3-13(1),3-13(2),
3-13(3), 3-13(4),3-14

                        ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

േജായി�് ഡയറ�ർ        

അ�ബ�ം -1
�ിര നിേ�പ��െട വിവരം (ഖ�ിക 4-5 �കാരം)

�മ
നം

�ിര നിേ�പ ന�ർ തി�തി കാലാവധി
പലിശ
നിര�്

�ക
കാലാവധി
തി�തി

1 FD 704 106926 05.04.2019 1 Year 7.5 2,00,00,000 05.04.2020

2 FD 705 106927 07.04.2019 1 Year 7.5 2,50,00,000 07.04.2020

3 FD 706 106933 12.04.2019 1 Year 7.5 2,00,00,000 12.04.2020

4 FD 707 106932 12.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 12.04.2020

5 FD 708 106941 18.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 18.04.2020

6 FD 709 106939 18.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 18.04.2020

7 FD 710 106938 18.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 18.04.2020

8 FD 711 106937 18.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 18.04.2020

9 FD 712 106936 18.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 18.04.2020
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�മ
നം

�ിര നിേ�പ ന�ർ തി�തി കാലാവധി
പലിശ
നിര�്

�ക
കാലാവധി
തി�തി

10 FD 713 106940 18.04.2019 1 Year 7.5 2,00,00,000 18.04.2020

11 FD 714 106934 13.04.2019 1 Year 7.5 50,00,000 13.04.2020

12 FD 715 106935 13.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 13.04.2020

13 FD 716 106929 11.04.2019 1 Year 7.5 2,00,00,000 11.04.2020

14 FD 717 106930 11.04.2019 1 Year 7.5 1,00,00,000 11.04.2020

15 FD 718 088172-757791 20.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 20.09.2020

16 FD 719 088169-757685 20.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 20.09.2020

17 FD 720 088171-757780 20.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 20.09.2020

18 FD 721 088168-757658 22.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.09.2020

19 FD 722 088170-757765 22.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.09.2020

20 FD 723 088179-764896 26.09.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 26.09.2020

21 FD 724 088237-775791 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

22 FD 725 088236-775778 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

23 FD 726 088235-775760 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

24 FD 727 088234-775747 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

25 FD 728 088233-775726 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

26 FD 729 088232-775696 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

27 FD 730 088231-775634 05.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.10.2020

28 FD 731 088324-800100 27.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.10.2020

29 FD 732 088323-800089 27.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.10.2020

30 FD 733 088329-800776 28.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.10.2020

31 FD 734 088328-800730 28.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.10.2020

32 FD 735 088327-800640 28.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.10.2020

33 FD 736 088326-800367 28.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.10.2020

34 FD 737 088325-800189 28.10.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.10.2020

35 FD 738 088374-815408 02.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 02.11.2020

36 FD 739 088375-815417 02.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 02.11.2020

37 FD 740 088376-815424 03.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 03.11.2020

38 FD 741 088377-815435 03.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 03.11.2020

39 FD 742 088389-816924 03.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 03.11.2020

40 FD 743 088378-815445 05.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.11.2020

41 FD 744 088379-815457 05.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.11.2020

42 FD 745 088380-815465 05.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.11.2020

43 FD 746 088381-815474 05.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.11.2020

44 FD 747 088392-820992 08.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.11.2020

45 FD 748 088402-825470 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

46 FD 749 088403-825497 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

47 FD 750 088404-825112 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

48 FD 751 088405 825627 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

49 FD 752 088406825653 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

50 FD 753 088407 825724 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

51 FD 754 088408 825737 11.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 11.11.2020

52 FD 755 088431 828286 12.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 12.11.2020

53 FD 756 088432 828309 12.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 12.11.2020

54 FD 757 088454 832853 15.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 15.11.2020

55 FD 758 088459 836078 16.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 16.11.2020

56 FD 759 088460-836116 16.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 16.11.2020
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57 FD 760 088461 836166 18.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 18.11.2020

58 FD 761 088462 836215 18.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 18.11.2020

59 FD 762 088463 836260 18.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 18.11.2020

60 FD 763 088488 848498 24.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 24.11.2020

61 FD 764 088489 848531 24.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 24.11.2020

62 FD 767 542006 855378 29.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.11.2020

63 FD 768 542007 855997 29.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.11.2020

64 FD 769 542008 856015 29.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.11.2020

65 FD 770 542009 856043 29.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.11.2020

66 FD 771 542010 856055 29.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.11.2020

67 FD 772 542011 856099 30.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 30.11.2020

68 FD 773 542012 856110 30.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 30.11.2020

69 FD 774 542013 856126 30.11.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 30.11.2020

70 FD 775 542025 861894 04.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 04.12.2020

71 FD 776 542027 865451 06.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 06.12.2020

72 FD 777 542028 865490 06.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 06.12.2020

73 FD 778- 542029 865511 06.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 06.12.2020

74 FD 779 542032 867958 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

75 FD 780 542033 867990 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

76 FD 781 542034 868040 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

77 FD 782 542035 868126 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

78 FD 783 542036 868155 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

79 FD 784 542037 868203 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

80 FD 785 542038 868226 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

81 FD 786 542039 868256 08.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.12.2020

82 FD 787 542041 869692 10.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 10.12.2020

83 FD 788 542042 869715 10.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 10.12.2020

84 FD 789 542051 874539 13.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.12.2020

85 FD 790 542050 874517 13.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.12.2020

86 FD 791 542055 880090 19.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 19.12.2020

87 FD 792 542063 884561 21.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.12.2020

88 FD 793 542064 884576 21.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.12.2020

89 FD 794 542061 884517 21.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.12.2020

90 FD 795 542062 884528 21.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.12.2020

91 FD 796 542059 883289 21.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.12.2020

92 FD797 542075 887534 22.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.12.2020

93 FD 798 542076 887540 22.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.12.2020

94 FD 799 542077 887551 22.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.12.2020

95 FD 800 542089 890067 28.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.12.2020

96 FD 801 542091 890951 29.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 29.12.2020

97 FD 802 542104 893940 31.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 31.12.2020

98 FD 803 542102 893935 31.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 31.12.2020

99 FD 804 542103 893938 31.12.2019 1 Year 8.5 1,00,00,000 31.12.2020

100 FD 805 542123 899267 04.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 04.01.2021

101 FD 806 542138 905059 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021

102 FD 807 542139 905068 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021

103 FD 808 542140 905081 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021
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104 FD 809 542141 905085 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021

105 FD 810 542128 903601 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

106 FD 811 542129 903610 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

107 FD 812 542130 903625 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

108 FD 813 542131 903636 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

109 FD 814 542132 903659 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

110 FD 815 542133 903835 11.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 11.01.2021

111 FD 816 542134 904369 12.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 12.01.2021

112 FD 817 542135 904423 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021

113 FD 818 542136 904541 13.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 13.01.2021

114 FD 819 542154 911421 19.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 19.01.2021

115 FD 820 542156 912860 21.01.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 21.01.2021

116 FD 821 542173 919337 25.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 25.01.2021

117 FD 822 542178 920129 27.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.01.2021

118 FD 823 542177 920124 27.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.01.2021

119 FD 824 542176 920032 27.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.01.2021

120 FD 825 542175 920017 27.01.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.01.2021

121 FD 826 542193 926058 01.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 01.02.2021

122 FD 827 542195 927012 02.02.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 02.02.2021

123 FD 828 542208 932882 06.02.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 06.02.2021

124 FD 829 542209 932903 06.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 06.02.2021

125 FD 830 542210 932918 08.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 08.02.2021

126 FD 831 542234 949784 21.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.02.2021

127 FD 832 542233 949764 21.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.02.2021

128 FD 833 542232 949713 21.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.02.2021

129 FD 834 542231 949680 21.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.02.2021

130 FD 835 542230 949659 21.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 21.02.2021

131 FD 836 542235 949833 22.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 22.02.2021

132 FD 837 542236 950082 26.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 26.02.2021

133 FD 838 542237 950091 26.02.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 26.02.2021

134 FD 839 542252 957803 02.03.2020 1 Year 8.5 90,00,000 02.03.2021

135 FD 840 542251 957791 02.03.2020 1 Year 8.5 90,00,000 02.03.2021

136 FD 841 542255 958973 05.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.03.2021

137 FD 842 542256 959024 05.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.03.2021

138 FD 843 542257 959048 05.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.03.2021

139 FD 844 542258 959078 05.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.03.2021

140 FD 845 542259 959085 05.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 05.03.2021

141 FD 846 542276 962505 08.03.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 08.03.2021

142 FD 847 542275 962502 08.03.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 08.03.2021

143 FD 848 542294 969115 16.03.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 16.03.2021

144 FD 849 542293 969090 16.03.2020 1 Year 8.5 1,50,00,000 16.03.2021

145 FD 850 542309 975802 21.03.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 21.03.2021

146 FD 851 542308 975788 21.03.2020 1 Year 8.5 50,00,000 21.03.2021

147 FD 852 542310 975807 23.03.2020 1 Year 8.5 2,00,00,000 23.03.2021

148 FD 853 542319 977288 28.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.03.2021

149 FD 854 542320 977 289 28.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.03.2021

150 FD 855 542321 977291 28.03.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 28.03.2021
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151 FD 856 new 088490-851189 27.11.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.11.2021

152 FD 857 new 088491-851200 27.11.2020 1 Year 8.5 1,00,00,000 27.11.2021

1,71,80,00,000

എ�േഡാ�െമ�്

1

ജയറാം പണി��
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