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േജായി�് ഡയറ�ർ

രജി�ാർ
േകരള സർവകലാശാല
തി�വന��രം

സ�,

വിഷയം :-
േകരള സർവകലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി��ത് – സംബ�ി�്.

�ചന :-

േകരള സർവകലാശാല ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 17.11.2020 െല

അ�ൗ�്സ് II/2020-ാം ന�ർ ക�് �കാരം സമർ�ി� 2019-20

-െല വാർഷിക കണ�കൾ.

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ��് �കാര�ം 1974 െല േകരള സർവകലാശാല

ആ�്  50-ാം  വ��്  �കാര�ം  �റെ��വി��  േകരള  സർവകലാശാല�െട  2019-20  സാ��ിക

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

ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാ�ിയ അപാകതകൾ/�മേ��കൾ പരിഹരി�് ആയത് സംബ�ി�് മ�പടി ഈ

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

േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല 23(1)-ാം ന�ർ ച�ം കാ�ക)

2019-20  കാലയളവിൽ  ആെക  78  �ാപന�ൾ  ഓഡി�്  നിർവഹണം  നട�ി  ഓഡി�്  േനാ�കൾ

�റെ��വി�ി��്.  ഓഡി�്  േനാ�കളിേ���  �ടർനടപടികൾ  സർവകലാശാല  തല�ിൽ

സ�ീകരിേ��താണ്. 2019-20 െല ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെല പരാമർശ�ളിേ��� �ടർനടപടികൾ മാ�േമ

സം�ാന ഓഡി�് വിഭാഗം സ�ീകരി�ക�� എ�് അറിയി��.

വിശ��തേയാെട

േജായി�് ഡയറ�ർ

പകർ�്
1. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
2. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
3. രജി�ാർ, േകരള സർവകലാശാല
4. ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, േകരള സർവകലാശാല

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

2 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



േകരള സർ�കലാശാല�െട 2019 -20 സാ��ിക വർഷെ� വര�െചല� കണ�കളിേ��� ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് 1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാംവ��്, 1996-െല േകരള
േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 18, േകരള സർ�കലാശാല ആ�ിെല 50-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം
�റെ��വി��ത്.

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര് കാലഘ�ം

�ീമതി.സാല� ബേസലിേയാസ്

�ീമതി. ഗീത എം.

േജായി�് ഡയറ�ർ

േജായി�് ഡയറ�ർ

12.10.2020 �തൽ
04.11.2020 വെര
05.11.2020 �തൽ
31.08.2021 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ
�മ നം. ഓഡി�് നിർ�ഹി� ഉേദ�ാഗ��െട േപര് ഉേദ�ാഗേ�ര്

1
�ീമതി.ച��ഭ.സി
12.10.2020 – 21.12.2020

ഓഡി�് ഓഫീസർ(ഹ.േ�)

2
�ീമതി.സി�ല ബീവി.എം
12.10.2020 –31.08.2021

ഓഡി�് ഓഫീസർ(ഹ.േ�)

3
�ീമതി.�േരഖ.സി.വി
12.10.2020 –31.08.2021

ഓഡി�് ഓഫീസർ(ഹ.േ�)

4
�ീ.ശ�രനാരായണ പി�.എൻ
22.12.2020 –31.08.2021

ഓഡി�് ഓഫീസർ

5
�ീ.�ശാ�്.�ി.വി
12.10.2020 –16.07.2021

അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

6
�ീമതി.െസലിൻ.ആർ
12.10.2020 – 31.08.2021

അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

7
�ീമതി.ആശ.�ി.ആർ
12.10.2020 – 31.08.2021

അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

8
�ീമതി.ബീന.എൻ
12.10.2020 –31.08.2021

സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

9
�ീമതി.ദീപ.എസ്.ആർ
12.10.2020 –31.08.2021

സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

10
�ീമതി.സ��.എസ്
12.10.2020 – 31.08.2021

സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

11
�ീ.രജി�മാർ.എം
12.10.2020 –31.08.2021

സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

12
�ീമതി.ബി� നായർ
09.08.2021 –31.08.2021

സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ

13
�ീമതി.ര�ിനി.എം
01.07.2021 –31.08.2021

ഓഡി�ർ

14
�ീ.രവീ�ൻ നായർ.െക
12.10.2020 –31.08.2021

ഓഡി�ർ

15
�ീ.രാ�ൽ �ീഫൻ
12.10.2020 –22.02.2021

ഓഡി�ർ

16
�ീമതി.��.വി.സി
12.10.2020 –23.12.2020

ഓഡി�ർ

17 �ീ.ജിനാസ്.എസ് ഓഡി�ർ
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21.01.2021 –30.06.2021

18
�ീ.നൗഫർ.എൻ.എ�്
26.02.2021 –17.06.2021

ഓഡി�ർ

19
�ീമതി.ആര�ാേദവ്.�
18.06.2021 –31.08.2021

ഓഡി�ർ

ഓഡി�് തീയതി
12.10.2020 �തൽ 31.08.2021 വെര

(01.04.2021 �തൽ 16.05.2021 വെര േകാവിഡ് - 19 പ�ാ�ല�ിൽ േലാ�്ഡൗൺ)

നിർ�ഹണാധികാരികൾ (2019 -20)

ഉേദ�ാഗേ�ര് േപര് കാലയളവ്

ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. വി പി. മഹാേദവൻ
പി�            

01.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ.പി.പി. അജയ�മാർ 01.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

രജി�ാർ േഡാ.സി.ആർ �സാദ്
(െ�ാഫസർ) (i/c)

01.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

കൺേ�ാളർ, പരീ�ാവിഭാഗം േഡാ.മിനി ഡിേജാ കാ�ൻ
(i/c)
ഡയറ�ർ, ആ��ണ
വികസന വിഭാഗം

01.04.2019 �തൽ
12.12.2019 FN
വെര

േഡാ.എൻ.േഗാപ�മാർ 12.12.2019 AN
�തൽ 31.03.2020
വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ �ീമതി.േല� േബാസ്
േജായി�് രജി�ാർ,
ഫിനാൻസ്
(ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇൻ
ചാർ�് )

01.04.2019 �തൽ
19.02.2020 വെര

�ീ.ആർ.മഹാേദവൻ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

20.02.2020 �തൽ
31.03.2020 വെര

ഡയറ�ർ,�ാനിംഗ്&െഡവലപ്െമ�് േഡാ.മിനി ഡിേജാ കാ�ൻ
01.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

ഡയറ�ർ, േകാേളജ് വികസന
സമിതി

േഡാ.എ.െക. അേ�ാ�ി,
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ
ഇ�ാമിക് �ഡീസ്
ഡി�ാർ�്െമ�്

01.04.2019 �തൽ
20.11.2019 വെര

േഡാ.െക.�ഹ�ദ് ബഷീർ 21.11.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

�ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ �ീമതി.െക.േശാഭ
01.04.2019 �തൽ
31.03.2020 വെര

….….….….
സിൻഡിേ��് അംഗ�ൾ
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1. േഡാ. എസ് നസീബ്

2. �ീ. ജയരാജ് . െജ

3. േഡാ. ബി ഉ�ി��ൻ നായർ

4. േഡാ. മാത� . വി

5. േഡാ. എം. വിജയൻ പി�

6. �ീ. ആർ അ�ൺ�മാർ

7. േഡാ.ആർ.രാേജഷ് എം.എൽ.എ

8. �ീ.ബി.പി.�രളി

9. �ീ.വിശ�ൻ പടനിലം

10. �ീ.ബി��മാർ.ജി

11. അഡ�. �രളീധരൻ പി�.ജി

12. അഡ�.ബി. ബാലച�ൻ

13. അഡ�.െക.എ�്. ബാ�ജൻ

14. േഡാ.െക.ബി. മേനാജ്

15. അഡ�. എ. അജി�മാർ

16. �ീമതി.ര� �േരഷ്

17. െ�ാഫ. ലളിത

18. േഡാ.േഗാപ്ച�ൻ െക.ജി

19. �ീ.�ഹ�ദ് യാസീൻ

…………

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് താെഴ പറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��
�മ നം. വിഷയം ഭാഗം
1 െപാ�അവേലാകനം ഭാഗം1
2 വരവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നീരീ�ണ�ൾ ഭാഗം 2
3 െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് നീരീ�ണ�ൾ ഭാഗം 3
4 െപാ�വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം ഭാഗം 4
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                                                                        ഉ�ട�ം
�മ

നം.

ഖ�ിക
നം വിഷയം

ഭാഗം – 1
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 ബജ�് അപാകതകൾ

10 1-10
അധ�ാപക നിയമനം നട�ിയി�ി� – എം.ഫിൽ ഇൻ ഇ�േ��ീവ്
ബേയാളജി – ല��ം ൈകവരി�ി�

11 1-11
ൈസേ�ാളജി  കൺസൾ�ൻസി  െസൽ  -  �ടർ�വർ�നം
നട��ി�- അടിയ�ിര നടപടി അനിവാര�ം

12 1-12 വാഹന��െട പരിപാലനം - നടപടികളിൽ അപാകത

13 1-13
െകാ�ം  �  ഐ  എം  -  ൈലേ�റിയൻ  ത�ികയിെല  ഒഴിവ്
നിക��ി�

14 1-14
സർവകലാശാല  എൻേഡാവ്െമ�ക�െട  വിതരണ�ിൽ
കാലതാമസം  –  3.006  േകാടി  �പ  വിതരണം  െച�ാൻ
അവേശഷി��

15 1-15
സർവകലാശാല ആ�ാന� നി�ം ത�ികേയാെട �ലംമാ�ം –
സർ�ാർ അംഗീകാരം േനടിയി�ി�

16 1-16
ഉ�ര�ടലാസ്  ന�െ��ത്  -  അേന�ഷണ  �േരാഗതി  വിവരം
ലഭി�ി�ി�

17 1-17 േകരള സർവകലാശാല�െട � ആ�ികൾ സംര�ി��തിൽ വീ�
18 1-18 സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിംഗ് ച���െട �പീകരണം ൈവ��
19 1-19 കലാ�ല�േമറിയ ഛായാചി��ൾ സംര�ി�െ���ി�

20 1-20-1
േകരള  സർവകലാശാല  അധ�ാപക  നിയമനം  -�ജിസി
െറ�േലഷൻസ് വ�വ�കൾ പാലി�െ���ി�.

21 1-20-2 േകരള സർവകലാശാലയിൽ അധ�ാപക�െട �ാന�യ�ം

22 1-21
വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ികയിെല  ��ിരി�്  നീ�ിയിരി�്
�കകളിൽ ഗണ�മായ അ�രം - അടിയ�ിര നടപടി അനിവാര�ം

23 1-22 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരണം

24 1-23
ഉപേയാഗി�ാ�  പരീ�ാേപ��ക�െട  ��ി�ം  േ�ാ�്
രജി�റിെ� പരിപാലന�ം കാര��മമ�

25 1-24
സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട �.പി.എഫ് അ�ൗ�് – ബാധ�ത
�ക�ം നീ�ിയിരി�ം ത�ിൽ 7,60,35,474/- �പ�െട വ�ത�ാസം

26 1-25 ജനറൽ േ�ാർ നട�ി�ിെല അപാകതകൾ

27 1-26
സം�ാന സർ�ാർ �ാൻ �ാ�് വിനിേയാഗം-സർ�ാർ
ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി �ക �ൻ�ർ പിൻവലി�് ബാ�്
അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി��.

28 1-27 േനാൺ �ാൻ �ാ�് വിനിേയാഗം -അപാകതകൾ
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29 1-28
എൻേഡാവ്െമ�് െചലവ് - അ�ൗ�ിൽ �ക ഉ�ായിരിെ�

േനാൺ �ാൻ �ാ�ിൽ നി�ം െചലവ് െച��

30 1-29
ൈല�റി  �വർ�ന  മികവ്  ഉറ�ാ��തിന്  നടപടി
സ�ീകരി��ി�
ഭാഗം – 2

31 2-1 കരാർ ചമ�ാെത സർവകലാശാല �ലം വാടക�് നൽ��

32 2-2
േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  ഇ��  െക�ിട  വാടക  ���ൽ  യഥാസമയം
നട�ി�ി� – 1331505 �പ ന�ം

33 2-3
�ീൻഫീൽഡ്  േ�ഡിയ�ിെ�  പാ��ക  �ടി�ിക  -  2018  വെര
13.16 േകാടി �പ – ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി��ി�

34 2-4
സർ�ാർ ഉ�രവ് നട�ാ�ാൻ ൈവകിയതിനാൽ

സർ�കലാശാല�് ന�ം

35 2-5
േകരള  സർവകലാശാല�െട  വിവിധ  �ാപന�ളിൽ  നി�്
െ�ഷ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ  4949515/-  �പ  പിരിെ���ാൻ
അവേശഷി��.

36 2-6
സർവകലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�ം ആ�വൽ
അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക 5967500/- �പ

37 2-7 കൺസൾ�ൻസി ഫീസ് സർ�കലാശാലയിൽ ഒ��ിയി�

38 2-8
െമൻസ്  േഹാ�ൽ  കാര�വ�ം-�ം  െറ�്,  െമസ്  ഫീ  വരവ്
എ�ിവ�െട  ഒ��്  -  സർ�കലാശാലാതല  പരിേശാധന
ഉറ�ാ��ി�

39 2-9
കരാർ വ�ാെത വാടക െക�ിടം അ���പണി നട�ി – 4,51,366/-
�പ �മീകരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�
ഭാഗം – 3

40 3-1
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�മായി െവ��രം െസ�ിൽ െച��തിൽ
കാലതാമസം

41 3-2
�ാ�ി�ി�്  വ��ിൽ  െപർമന�്  അഡ�ാൻസ്  �ക  അധികം
പിൻവലി�് ൈക�ിൽ ��ി� - �മവി��ം

42 3-3
കാര�വ�ം വിമൻസ് േഹാ�ലിെല െമ�് െചലവ് േരഖകളിെല
അപാകതകൾ

43 3-4 വാ��കൾ�് േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ പാലി��ി�

44 3-5
വാഹന�ൾ�് വാർഷിക  അ����ണി കരാറിൽ ഏർെ�േട�ത്
അനിവാര�ം

45 3-6 ൈവദ�ത ചാർജ് �ടി�ിക ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��

46 3-7
�.ജി.സി  േമജർ  റിസർ�്  േ�ാജ�്  -  നട�ിലാ��തിൽ
കാലതാമസം

47 3-8
മലയാളം  മഹാനിഘ�  നിർ�ാണം  �ർ�ിയാ�വാൻ
കർ�പ�തി �പീകരി�ി�ി�

48 3-9
ഇ-ഗേവണൻസ്  ആ�്  ഡിജി�ൈലേസഷൻ  പ�തി  അ�മതി
ലഭി�് ഏഴ് വർഷം കഴി�ം �ർ�ീകരി�ി�ി�

49 3-10
േകരള സർവകലാശാല ൈല�റി ആ�നികവൽ�രണ�ിെല
അപാകതകൾ

50 3-11
താളിേയാലക�െട  ഡിജിൈ�േസഷൻ  �ർ�ിയായി�:  �രാതന
േരഖക�െട സംര�ണം ൈവ��

51 3-12 ഇൻേവായ്സ് കാലാവധി�് േശഷം െകൽേ�ാണിൽ പണം നൽകി
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– ക���ർ ലഭി�ി� - �ക തട�െ����

52 3-13
അടി�ാന  സൗകര�ം  ഉറ�്  വ��ാെത  െസറാമിക്  െപേ�ാളജി
ലാബിനായി 13752851 �പ�് വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ നശി��

53 3-14
നടപടി�മ�ളിെല  ��ത�റവ്  -  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിന്
102867/- �പ�െട അധിക െചലവ്

54 3-15
2012-13-ൽ  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  മൈറൻ  മ�സിയം  നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി�  –  അ�വദി�  �ക  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ
��ി�� – നടപടി �മവി��ം

55 3-16
2017  ൽ  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  "ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്  വി�്
ഇൻസിനേറ�ർ  �ാപി�ൽ"-���ി  ആരംഭി�ി�  -  ശാ�ീയ
മാലിന� സം�രണം നട�ിലായി�

56 3-17 �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി� – നടപടി അനിവാര�ം

57 3-18
�ാ�ിനം �ബിലി അ�ാഡമിക് േകാം��് നിർ�ാണം –
കൺസൾ�ൻസി�െട �വർ�ന�ിൽ അപാകതകൾ

58 3-19
ബേയാൈഡേവ�ി�ി  െസ�ർ  നിർ�ാണ  ���ി  -
അനിവാര�മ�ാ�  �ഫ്  േ�ാറിംഗ്  െലവലിംഗ്  െച�തി�െട
113777/- �പ�െട ന�ം

59 3-20
�ാ�ിനം  �ബിലി  അ�ാദമിക്  േകാം��്  നിർ�ാണ�ിൽ
നിലവാരം �റ� ���ികൾ

60 3-21
െമഷർെമ�് ��കളിൽ േരഖെ����കൾ വ���തിൽ
ഗൗരവതരമായ അപാകതകൾ

61 3-22
െക�ിട  നിർ�ാണ�ിെല  പാളി�കൾ  -  ശരിയായ
േമൽേനാ��ിെ� അഭാവം

62 3-23
�ാ�് അ�ൗ�ിൽ 1.218 േകാടി �പ െചലവഴി�ാെത
അവേശഷി��  -  വികസന  ഫ�ിനായി  ന��  �ക�െട
വിനിേയാഗം അ�ർ�ം
ഭാഗം – 4

63 4-1 വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശം
64 4-2 സാ��ിക നില
65 4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക
66 4-4 31.03.2020-െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
67 4-5 �ിരനിേ�പ�ൾ
68 4-6 ഓഡി�് റി�വറി
69 4-7 ഓഡി�് ചാർജ്
70 4-8 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
71 4-9 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

72
അ�ബ�ം
1

വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ - 2019-20

73
അ�ബ�ം
2

െ�ഷ�ൽ ഫീസ് �ടി�ിക

74
അ�ബ�ം
3

2019-20  വർഷ�ിൽ  അ�വദി�  �ൻ��കളിൽ  �മീകരി�ാെത
അവേശഷി��വ�െട വിവര�ൾ

75
അ�ബ�ം
4

ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �ടി�ിക 2019-20

76
അ�ബ�ം
5

List Of All Endowment Awards & Corpus Fund
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77
അ�ബ�ം
6

List Of Charitable Endowments Awards

78
അ�ബ�ം
7

�ിരനിേ�പ�ൾ

79
അ�ബ�ം
8

ഓഡി�് ചാർജ്

80
അ�ബ�ം
9

എൻേഡാവ്െമ�കൾ/െചയ�കൾ

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വായ വിവര�ൾ

ഇ��യിെല ആദ�െ� 16 സർ�കലാശാലകളിൽ ഒ�ായ േകരള സർ�കലാശാല �ാപിതമായത് 1937-ൽ

ആണ്.  േകരള�ിെ�  മാ�  സർവകലാശാലകളിെലാ�ാണ്  ‘േകരള  സർ�കലാശാല’.  1974  -  െല  േകരള

�ണിേവ�ി�ി  ആ�്,  1977 െല  േകരള  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  �ാ���്,  1978 െല  േകരള  �ണിേവ�ി�ി  ഒ�ാം

ഓർഡിനൻസ് എ�ിവ അ�സരി�ാണ് �വർ�ി� വ��ത്.    േകരള�ിെ� നേവാ�ാന േമഖലയിൽ

വ��ി�� പതി�ി�െകാ�് വിദ�ാഭ�ാസ സാ�ഹിക സാം�ാരിക രംഗ�് മാർ�ദർശിയായി �േശാഭി��

��ഖ  വിദ�ാഭ�ാസ  േക�മാണ്  േകരള  സർ�കലാശാല.  തിക�ം  അഭിമാനാർഹമായി��

�വർ�ന�ളാണ്  വിദ�ാഭ�ാസ  രംഗ�്  േകരള  സർ�കലാശാല  അ�വർ�ി�  വ��ത്.  വിവിധ

വ��കൾ, െസ��കൾ, ഗേവഷണ �ാപന�ൾ വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ൾ, ഇതര പഠന േക��ൾ,

െതാഴിലധി�ിത  വിദ�ാേക��ൾ,  ൈല�റികൾ  എ�ിവ  സർ�കലാശാല�്  കീഴിൽ  �ത�ർഹമായ

രീതിയിൽ  �വർ�ി�വ��.  വിവര  സാേ�തിക  വിദ��െട  സഹായേ�ാെട  നിരവധി  �തന

സംവിധാന�ൾ  ഏർെ���ി  പാഠ�-പാേഠ�തര  �വർ�ന�ൾ  ആവി�രി�്  നട�ിലാ�വാൻ  േകരള

സർ�കലാശാല�് കഴി�ി��്.

1957-ൽ  േകരള  �ണിേവ�ി�ി  ആ�്  നിലവിൽ  വ�.  േകരള  സം�ാന�ിെ�  മാ�സർ�കലാശാല

എ�ാണ് നിലവിൽ േകരള സർ�കലാശാല അറിയെ���ത്.

ഭരണസംവിധാനം

േകരള ഗവർണർ നിയമി�� ൈവസ് ചാൻസലറാണ് സർ�കലാശാല�െട ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസർ.

ൈവസ്  ചാൻസലെറ  സഹായി��തിനായി  േ�ാ  ൈവസ്  ചാൻസലെറ�ം  നിയമി�ി��്.

സർ�കലാശാല�െട  �വർ�ന�ൾ  ഏേകാപി�ി�്  നട�ിലാ��തിന്  െസന�്,  അ�ാഡമിക്
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കൗൺസിൽ, സിൻഡിേ��് എ�ീ ��് തര�ി�� ഭരണസംവിധാന���്.

ടീ�ിംഗ് ആ�് റിസർ�്

േകരള  സർ�കലാശാല�്  സ��മായി  ടീ�ിംഗ്  ആ�്  റിസർ�്  വ��കൾ  ഉ�്.  ആെക  42  വ��കൾ

ടീ�ിംഗി�ം ഗേവഷണ�ി�മായി �ാപി�െ��ി��്. ഇവയിൽ �രിഭാഗ�ം േകരള സർ�കലാശാല�െട

കാര�വ�ം ക�ാ��ിലാണ് �വർ�ി�വ��ത്. �ടാെത തി�വന��രം, െകാ�ം, പ�നംതി�, ആല�ഴ

എ�ീ  നാ�  ജി�കളിലായി  10  �ണിേവ�ി�ി  േകാേളജ്  ഓഫ്  ടീ�ർ  എഡ�േ�ഷൻ  െസ��ക�ം  34

�ണിേവ�ി�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി (�.ഐ.�ി)ക�ം 7 �ണിേവ�ി�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്െമ�്

(�.ഐ.എം)ക�ം  ഒ�  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�ം  സർ�കലാശാല�െട  േമൽേനാ��ിൽ

�വർ�ി�വ��.

1-2   ബജ�്

േകരള �ണിേവ�ി�ി ആ�് 1974 െസ�ൻ 47(1), (2) േകരള �ണിേവ�ി�ി ഫ�് �ാ���് 1977 െല ചാപ്�ർ 6

െല  �ാ���്  9,  10(1)  എ�ിവ  �കാരം  സർവകലാശാല�െട  �തീ�ിത  വരവ്  െചലവ്  കണ�കൾ

െസന�ിെ� പരിഗണന�് വ��.

ബജ�ിൽ വരവ് െചല�കെള 4 ഭാഗ�ളായി തിരി�ിരി��.

ഭാഗം I -സാധാരണ വരവ് െചല�കൾ

ഭാഗം II – േ��് ഗവൺെമ�് �ജിസി എ�ിവയി�� വികസന ഫ�് വരവ് െചല�കൾ

ഭാഗം III – �േത�ക ആവശ��ൾ�ാ�� ഇയർമാർ�്ഡ് ഫ�് വരവ് െചല�കൾ

ഭാഗം IV – െഡബ്�് െഹഡ്, െഡേ�ാസി�് സെ�ൻസ് െഹ�കളിൽ നി�� വരവ് െചല�കൾ

2019-20  വർഷെ�  �തീ�ിത  വരവ്  െചലവ്  കണ�ിെ��ം  വാർഷിക  കണ�്  �കാര��

കണ�ിെ��ം വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

വർഷം

വരവ് (�ക േകാടിയിൽ) െചലവ് (�ക േകാടിയിൽ)

ബജ�്
എ�ിേമ�്

വാർഷിക കണ�്
�കാരം

ബജ�്
എ�ിേമ�്

വാർഷിക കണ�്
�കാരം

�ാൻ 68.00 10.65 68.00 21.00

േനാൺ �ാൻ 470.00 485.00 472.00 350.00

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�് 37.73 6.10 37.73 6.90

െഡബ്�്സ് &
െഡേ�ാസി�്സ്

73.95 286.00 73.00 410.00

ബഡ്ജ�്  എ�ിേമ�ിൽ  കണ�ാ��  �കകൾ  യഥാർ�  വരവ്  െചലവ്  �കകളിൽ  നി�ം  ഭീമമായ

അ�രം വ��തായി േമൽ കണ�കളിൽ നി�ം വ��മാ��.

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

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

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

അപാകത പരിഹരി�ാൻ
തിരി�യ� തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�് ലഭി�
തീയതി

10-11-2020 31-7-2020 17-11-2020 - -

1-4   വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം

1.

സം�ാന സർ�ാരിൽ
നി�ളള
പ�തിയിതര
ധനസഹായം

3,41,05,50,000    

2.
സം�ാന സർ�ാരിൽ
നി�ളള
പ�തി ധനസഹായം

9,66,63,030

3. �.ജി.സി ധനസഹായം 99,01,626

4.
�േത�ക ആവശ��ൾ�ളള
ധനസഹായം

6,10,87,101

5.
മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ
നി�ളള ധനസഹായം

ഇ�

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

2019-2020 വർഷം പ�തിേയതര ധനസഹായമിന�ിൽ
3,41,05,50,000/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

സർ�ാർ ഉ�രവ്
നം./തീയതി

�ക �ഷറി/ബാ�്

1
GO (Rt) No.
595/2019/H.Edn.
16.04.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

    2
GO (Rt) No.
780/2019/H.Edn.
20.05.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

3
GO (Rt) No.
1010/2019/H.Edn.
19.06.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

4
GO (Rt) No.
1219/2019/H.Edn.
17.07.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

5

GO (Rt) No.
1465/2019/H.Edn.
17.08.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

6

GO (Rt)
No.1679/2019/H.Edn.
20.09.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം
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7

GO (Rt) No.
1846/2019/H.Edn.
17.10.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

8

GO (Rt) No.
2062/2019/H.Edn.
20.11.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

9

GO (Rt) No.
2193/2019/H.Edn.
10.12.2019

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

10
GO (Rt) No.
95/2020/H.Edn.
21.01.2020

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

11
GO (Rt) No.
284/2020/H.Edn.
17.02.2020

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

12
GO (Rt) No.
448/2020/H.Edn.
17.03.2020

284212500
ജി�ാ �ഷറി
തി�വന��രം

ആെക 3410550000

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

2019-2020 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 9,66,63,030/- �പ സർവകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

മാസം

സർ�ാർ
ഉ�രവ്
നം./
തീയതി

�ക �ഷറി
പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

ആഗ�്
2019

GO(Rt) No.
1370/2019/
H.Edn
dtd.03.08.2019

4,64,00,000
ജി�ാ �ഷറി,
തി�വന��രം

�ാൻ
ഫ�ിെ�
ആദ� ഗ�

2019-20

ജ�വരി
2020

GO(Rt) No.
166/2020/
H.Edn
dtd. 0.01.2020

4,64,00,000
ജി�ാ �ഷറി,
തി�വന��രം

�ാൻ
ഫ�ിെ�
ര�ാം
ഗ�

2019-20

Grant received from Inter
University Centre for
Advanced Materials Research

5,29,787
ജി�ാ �ഷറി,
തി�വന��രം

2019-20

Infra structure Grants RUSA
Funds

6,90,026
ജി�ാ �ഷറി,
തി�വന��രം

2019-20

Refund of amount for Plan
Seminar/ Conference

26,43,217
ജി�ാ �ഷറി,
തി�വന��രം

2019-20

ആെക 9,66,63,030

1.4.3 �.ജി.സി ധനസഹായം

തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ 99,01,626/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
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വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�ഷറി / ബാങ്
പ�തി /�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ കാലയളവ്

�ക        

1 ബാ�്
UGC – HRDC-�െട
�വർ�ന ഫ�്

2019-20 91,81,626

2 ബാ�് UGC – XII-ാം പ�തി �കാരം ലഭി�ത് 2019-20 72,00,00

ആെക 99,01,626

1.4.4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

ഗ�
ധന
സഹായ�ിെ�
ഉേ�ശ�ം

�ക
�ഷറി/
ബാ�്

പ�തി /
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

അ�ാദമിക
േ�ാജ�കൾ /
ഗേവഷക�െട
െഫേലാഷി�കൾ/
�ാ�കൾ

61087101 ബാ�്

അ��ാപകർ�്
അ�വദി��
അ�ാദമിക്
േ�ാജ�ക�ം
ഗേവഷകർ�്
ലഭി��
േ�ാളർഷി�്/
െഫേലാഷി�് /�ാ�്
�ട�ിയവ

2019 –20 �തൽ �ടർ
സാ��ിക
വർഷ��ം

ആെക 61087101/- �പ

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ഇ�

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ

2019-20 വർഷം ഓഡി�് െച� വിനിേയാഗ സാ��പ�ം നൽകിയി�� വിവിധ േ�ാജ�ക�െട വിശദാംശം

താെഴ േചർ��.

�മ

നം.

ഫ�ിംഗ്

ഏജൻസി�െട

ഉ�രവ്

നം./തീയതി

ലഭി�

ധനസഹായം

വിനിേയാഗി�

�ക
ഉേ�ശ�ം

വിനിേയാഗ

സാ��പ�ം

നം./തീയതി

പ�തി/

�േത�ക ഉേ�ശം

പ�തി

കാലയളവ്/

വിനിേയാഗ

കാലയളവ്

1

G.20015/1/2018-

EA തീയതി

15.06.2018,

28.08.2018,

04.12.2018,

28.03.2019

2,14,00,000 +

1977033(�ൻ

ബാ�ി)

2,28,22,942
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

എ�േണാമി�്

KSA.KRU5/

386/2019

തീയതി

01.07.2019

"�ഡി ഓൺ ദി

േകാ�് ഓഫ്

കൾ�ിേവഷൻ

ഓഫ്

�ിൻസി�ിൾ

േ�ാ�് ഇൻ

േകരള"

2018-19
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2

െക.എൻ.എം.

ഗവ. ആർട്സ്&

സയൻസ്

േകാേളജ്,

കാ�ിരം�ളം

സബ്�ി���്

സാലറി

46,171 46,171

െക.എൻ.എം. ഗവ.

ആർട്സ്&സയൻസ്

േകാേളജ്,

കാ�ിരം�ളം

സബ്�ി���് സാലറി

KSA.KRU5/

394/2019

തീയതി

25.09.2019

സബ്�ി���്

സാലറി

19.10.2009 –

12.01.2011

3

ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ്

എൻവേയാൺ

െമ�ൽ സയൻസ്

3,50,000 +

45560(�ൻ

ബാ�ി)

3,95,560

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

എൻവേയാൺെമ�ൽ

സയൻസ്

KSA.KRU7/

679/2019

തീയതി

21.08.2019

േപാ�്

േഡാ�റൽ

െഫേ�ാഷി�്

(േഡാ.അ� എ

�മാർ)

2017-18

4

ഡി�ാർ�്െമ�്

ഓഫ് െകമി�ി

Micro RNA -9

Regulation of

neuro

regeneration: A

potential

Theraputic

Strategy for

ischemic

Stroke

(േഡാ.എസ്.

എം.എ

ഷിബിലി)

5,50,000 -
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

െകമി�ി

KSA.KRU7/

751/2019

തീയതി

09.10.2019

Micro RNA -9

Regulation of

neuro

regeneration: A

potential

Theraputic

Strategy for

ischemic Stroke

(േഡാ.എസ്.

എം.എ

ഷിബിലി)

2017-18

1-6   തനത് വ�മാനം

�ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ പരീ�

ഇന�ി�� വരവ് ഒഴിെക/അതത് ഇന�ളിൽ താെഴ�റ�ം �കാരം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം

�ൻ
വർഷെ�
അേപ�ി�്
തൻവർഷ
വരവ്
വ�ത�ാസം

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

െപാ� വരവ് 176421403 209264197 (+) 32842794 18.6%

പരീ� 418803668 417604349 (-) 1199319 - 0.29%
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സ�ാ�യ
�ാപന�ൾ

214813130 251200221 (+) 36387091 16.94%

പലിശ 347604318 431669211 (+) 84064893 24.18%

ഫീസിന�ിെല
വരവ്

120951417 133543266 (+) 12591849 10.41%

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

അ�ബ�ം 9 ആയി േചർ�ി��്.

1-8   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

�മ
നം.
ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�്
�റെ��വി�
തീയതി

1-
അ�ൗ��് 
ജനറൽ

2018-19 23.04.2020

2-
െപർേഫാമൻസ്
ഓഡി�്

2016-17 �തൽ
2020-21 വെര

08.11.2021

1-9   ബജ�് അപാകതകൾ

    ബജ�്  �കാരം  വകയി���  �ക�ം  യഥാർ��ിൽ  വരവ്  വ��  �ക�ം  ത�ിൽ  വ�ത�ാസം

നിലനിൽ��.  ഫ�ിന�ളിൽ  ചില  ഇന�ളിൽ  �തീ�ിത  വരവിേന�ാൾ  �ടിയ  �ക  വരവായി

ലഭി�ക�ം  ചിലയിന�ളിൽ  യഥാർ�  വര�കൾ  �തീ�ിത  വരവ്  �കേയ�ാൾ  വളെര  �റവാ�ം

കാ��. �ാൻ, േനാൺ �ാൻ, ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�്, െഡബ്�്സ് & െഡേ�ാസി�്സ് എ�ീ െഹ�കളിൽ

ഈ വ�ത�ാസ�ൾ �കടമാണ്. െചലവിന�ളിെല �കകളി�ം ഇ�ര�ിൽ വ�ത�ാസം വ���്.

    സർവകലാശാല�െട 2019-20 വർഷം ബജ�ിൽ ��ിരി�് ഉൾെ�െട�� വരവ് 726.37 േകാടി �പ�ം

െചലവ് 652.5 േകാടി �പ�മാണ്. എ�ാൽ യഥാർ� വരവ് ��ിരി�് ഉൾെ�െട 879.03 േകാടി �പ�ം

െചലവ് 789.70 േകാടി �പ�മാണ്.

        ബജ�ം  വാർഷിക  കണ�ം  ത�ി��  അ�രം  പരിേശാധന  വിേധയമാേ���ം  ബജ�്

ത�ാറാ�ൽ  നടപടികൾ  വ�നി��ം  ആധികാരിക�ം  ആയിരിേ���മാണ്.  ബജ�്  ത�ാറാ�ലിന്

ആവശ�മായ  �െ�ാ����ം  പഠന�ം  നട�വാൻ  ഫിനാൻസ്  &  അ�ൗ�്സ്  വിഭാഗ�ൾ,  വിവിധ

വ��ക�ം  �ഡി  െസ��ക�ം  സർവകലാശാല�െട  അ�ബ�  �ാപന��മായി  ബ�െ��്

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��ി�.

�ൻ  വർഷ�ളിെല  വരവ്  െചലവ്  �കകൾ  വിലയി��ി  വ�ം  വർഷ�ളിെല  ബജ�്

ത�ാറാ��തിന്  പകരം  വരവിേന�ാൾ  അധികരി�്  െചലവ്  വ��  ബജ�ാണ്  സർവകലാശാല

ത�ാറാ�ി  വ��ത്.  2019-20  വർഷെ�  ബജ�്  �കാര��  �തീ�ിത  വരവ്  649.71  േകാടി  �പ�ം

െചലവ്  726.37  േകാടി  �പ�മാണ്.  73.87  േകാടി  �പ�െട  ക�ി  ബജ�ാണ്  ത�ാറാ�ിയി��ത്.

ഇ�കാരം ക�ി ബജ�് ത�ാറാ�� �വണത ഒഴിവാേ��താണ്.
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1-10   അധ�ാപക നിയമനം നട�ിയി�ി� - എം.ഫിൽ ഇൻ ഇ�േ��ീവ് ബേയാളജി - ല��ം
ൈകവരി�ി�

2016-17 വർഷെ� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� േ�ാജ�ാണ് M Phil Degree

Course  in  Integrative  Biology.  ഇതിനായി  1,50,00,000/-  �പ  ബഡ്ജ�ിൽ  വകയി��ി.  ഇതിെ�

�വർ�നെമ� നിലയിൽ Infrastructure and Laboratory Facility for the new MPhil Degree Course എ�

ഘടക�ിനായി  28.09.2016-ൽ  െ�ാേ�ാസൽ  സമർ�ി�ക�ം  08.11.2016-െല  �ാൻഡിംഗ്  ക�ി�ി

മീ�ിംഗിൽ  1,06,90,000/-  �പ�െട  സാ��ിക  സഹായ�ിന്  �പാർശ  നൽ�ക�ം  െച�.  അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ  2016-17  െല  �ാൻ  പ�തി  വിഹിത�ിൽ  നി�ം  36,90,000/-  �പ  െ�ാവിഷണൽ

അഡ�ാൻസായി 05.04.2017-ൽ െസ�റിെ� അ�ൗ�ിൽ അ�വദി�. േമൽ �ക വിനിേയാഗി�് ലാബിെ�

�വർ�ന�ൾ  �ർ�ീകരി�ി��്.  ആവശ�മായ  അധ�ാപകെര  നിയമി�ാ�തിനാൽ  M.Phil  Degree

Course in Integrative Biology എ� േകാ�് നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി�.

ഈ  വിഷയം  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ  �റി�്  നം.6/19-20  തീയതി  24.03.2020-െ�

മ�പടിയിൽ  എം.ഫിൽ  േ�ാ�ാമി��  (2016  �.ജി.സി  െറ�േലഷൻ  �കാര��  )  അധ�ാപകെര

സർവകലാശാലയിൽ നി�ം ലഭി�� �റ�് േ�ാ�ാം ആരംഭി��താെണ�് അറിയി�ി��്. Integrative

Biology  േകാ�്  ആരംഭി�ക  എ�  ല��ം  ൈകവരി�ാൻ  കഴി�ി�ി�.  ഇതിനായി  36,90,000/-  �പ

െചലവഴി�്  ലാബ്  സൗകര�ം  ഏർെ���ിയ�ം  അധ�ാപക�െട  അഭാവ�ിൽ  �േയാജനെ���വാൻ

കഴി�ി�.  ഇ�കാരം  അധ�ാപക  നിയമന�ിെ�  അഭാവ�ിൽ  പ�തികൾ  ല��ം  ൈകവരി�ാൻ

കഴിയാെത വ��ത് അേന�ഷണ വിേധയമാേ��താണ്.

1-11   ൈസേ�ാളജി കൺസൾ�ൻസി െസൽ - �ടർ�വർ�നം നട��ി�- അടിയ�ിര നടപടി
അനിവാര�ം

2019-20  വർഷെ�  �ാൻ  ഫ�്  േ�ാജ�കളിൽ  ഉൾെ���ി,  പ�്  ല�ം  �പ  വകയി��ി

നട�ാ��തിന്  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  പ�തിയാണ്  ‘ൈസേ�ാളജി  കൺസൾ�ൻസി  െസൽ.’  ഇതിനായി

5,80,000/- �പ െ�ാവിഷണൽ അഡ�ാൻസായി പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ 25.06.2020-ന് അ�വദി�. ��ത

�ക  കൺസൾ�ൻസി  െസൽ  ഡയറ��െട  േപരിൽ  എസ്.ബി.ഐ  കാര�വ�ം  ശാഖയിൽ  (അ�ൗ�്  നം.

39204768359) നിേ�പി�് െചലവ് െച�. ഒ� സീനിയർ കൺസൾ��് ൈസേ�ാളജി�് ഒ� അസി��്

കൺസൾ��്  ൈസേ�ാളജി�്  എ�ിവെര  ഒ�  വർഷേ��്  കരാർ  അടി�ാന�ിൽ  നിയമി�ി��്.

09.12.2019  �തൽ  08.12.2020  വെരയായി��  കരാർ  കാലാവധി.  09.12.2019-ന്  െസൽ  �വർ�നം

ആരംഭി�. കാര�വ�ം ക�ാ�സിെല വിദ�ാർ�ികൾ, ജീവന�ാർ, െപാ�ജന�ൾ എ�ിവർ�് െസ�ിെ�

േസവനം  ലഭി�ി��.  എ�ാൽ  കരാർ  കാലാവധി  അവസാനി�തിനാൽ  ജീവന�ാെര  ��തായി

നിയമി�ാ�ത് �ടർ േസവനം എ� നിലയിൽ ആരംഭി� െസ�ിെ� �വർ�നം തട�െ���ിയി��്.

െസ�ിെ� �വർ�നം �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ വ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം സർവകലാശാല

അധി�ത�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാേക�താണ്.  വിദ�ാർ�ികൾ,  െപാ�ജന�ൾ,  ജീവന�ാർ �ട�ിയ

വിഭാഗ�ി��വർ�്  �േയാജനെ���ാ��  പ�തി  �ടർ�്  നട�ാതിരി��ത്  അഭികാമ�മ�.
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അതിനാൽ  െസ�ിെ�  �ടർ�വർ�ന�ിന്  േവ�  നടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരി�്  പ�തി

അ�സരി�� േസവനം ഉറ�ാേ��താണ്.

1-12   വാഹന��െട പരിപാലനം - നടപടികളിൽ അപാകത

1- പഴ�ം െച� വാഹന�ൾ േലലം െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി��ി�

KL01  C  2235  എ�  ന�രി��  വാഹനം  നിലവിൽ  ഉപേയാഗി��ി�.  ടി  വാഹന�ിന്  27  വർഷം

പഴ���്.  േലാഗ്  ��്  �കാരം  അവസാനമായി  ഓടിയത്  17.09.2019  ലാണ്.  ടി  വാഹന�ിെ�

ഫി�്െനസ്  െട�്  അ���പണികൾ  െച��തിനായി  4,81,681/-  �പയാണ്  അേശാക്  ൈലലാ�്

അംഗീ�ത ഡീലറായ ടിവിഎ�് & സൺസ് ക�ാ�് െച�ത്. ��ത വാഹനം ക�ം െച�ണേമാ അേതാ

അ���പണി നട�ി ഉപേയാഗി�ണേമാ എ�് സർവകലാശാലേയാട് ആരാ�ി��തായി �ാൻേ�ാർ�്

വിഭാഗം  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷന്  (നം.3/2019-20/15.02.2021)  മ�പടിയായി  അറിയി�ി��്.  സ.ഉ

(ൈക)നം.45/2019/െപാ.മ.വ  തീയതി  16/10/2019  ഉ�രവിെല  മാനദ��ൾ�്  വിേധയമായി

സർവകലാശാല�് ന�ം വരാ� വിധ�ി�� നടപടി ൈകെ�ാ��തിന് ��ിേ��താണ്.

2- പഴ�ം െച� വാഹനം ഒഴിവാ�ൽ - േലല നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ിയി�ി�

KBT  8090  എ�  ന�രി��  സർവകലാശാല  ബ�്  33  വർഷം  പഴ���താണ്.  20.06.2018  െല

സിൻഡിേ��്  തീ�മാന�ിൽ  വാഹനം  ക�ം  െച�ാൻ  അംഗീകാരം  നൽകി.  21.03.2018  െല

െപാ�മരാമ�് വ��് െമ�ാനി�ൽ എ�ിനീയ�െട വാല�േവഷൻ സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

30.01.2019 െല  ഉ�രവ്  നം.Ad.A.IV/1.32860/KBT8090/2019 �കാരം  1,60,000/- �പ�്  വാഹനം  േലലം

െച�ാൻ  അ�മതി  നൽകി.  അതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  29.10.2019,  07.12.2019  എ�ീ  തീയതികളിൽ

ദർഘാസ്/േലല പരസ�ം നൽകി. പരസ��ിന് ആ�ം �തികരി�ി�. തൽഫലമായി വാഹന�ിെ� വില

ഒരി�ൽ�ടി  ���ി  നിർ�യി�ാൻ  തീ�മാനി�ക�ം  04.02.2020  െല  െപാ�മരാമ�്  വ��്

എ�ിനീയ�െട  റിേ�ാർ�്  നം.81/7/452  �കാരം  80,000/-  �പയായി  വില  ���ി  നിർ�യി�ക�ം

െച�ി��്. ഈ വിഷയം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് നം.3(a) തീയതി 15.02.2021 ന്

മ�പടിയായി  വാഹന  േലല�ിെ�  നടപടികൾ  നട�വ��തായി  അറിയി�ി��്.  േലല  നടപടികൾ

എ��ം േവഗം �ർ�ീകരി�് �ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ി വിവരം അറിയിേ��താണ്.

1-13   െകാ�ം � ഐ എം - ൈലേ�റിയൻ ത�ികയിെല ഒഴിവ് നിക��ി�

േകരള സർവകലാശാല�െട െകാ�ം �ഐഎം െസ�റിൽ ൈലേ�റിയൻ ത�ിക 2018 നവംബർ മാസം

�തൽ  ഒഴി�കിട��.  ഫാ�ൽ�ി�്  അധിക  ചാർജ്  നൽകിയാണ്  ഇേ�ാൾ  ൈല�റി

�വർ�ി��ത്.  ഈ  ൈല�റിയിൽ  4000-ൽ  അധികം  ��ക�ൾ  ��ി���്.  ൈല�റി

െസ�റിെല  ആയിര�ിലധികം  വിദ�ാർ�ികൾ  റഫറൻസിനായി  ൈല�റിെയ  ആ�യി��തിനാൽ

ൈലേ�റിയെ�  അഭാവം  വളെരയധികം  ��ി��്  ��ി��.  മാ�മ�  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷ�ം

നട��ി�.  ദിവസ�ം  50-  ലധികം  ��ക�ൾ  റഫറൻസിനായി  ഇഷ�  െച���്.  ൈലേ�റിയെ�

അഭാവ�ിൽ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  റഫറൻസിനായി  ൈല�റിയിൽ  ��തൽ  സമയം  െചലവഴി�ാൻ
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കഴിയാെത  വ��.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ��  (ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

നം.2/�ഐഎം/2019-20,  18.12.2020)  മ�പടിയിൽ  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷൻ  അവസാനമായി  2018

ജ�വരിയിലാണ്  നട�െത�ം  �ൾൈടം  ൈലേ�റിയൻ  ത�ിക  ഒഴി�കിട��തിനാൽ  േ�ാ�്

െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ാൻ കഴി�ി�ിെ��ം അറിയി�ി��്. ൈല�റിയിൽ ��ി�ി�� ��ക�ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗകര��ദമായി ഉപേയാഗി��തി�ം ൈല�റി�െട �ഗമമായ �വർ�ന�ി�ം

�ഐഎം  -ൽ  ഒ�  �ിരം  ൈലേ�റിയെ�  േസവനം  അനിവാര�മായതിനാൽ  ആയത്  ലഭ�മാ��തിന്

സർ�കലാശാല അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-14   സർവകലാശാല എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിതരണ�ിൽ കാലതാമസം -3.006 േകാടി �പ
വിതരണം െച�ാൻ അവേശഷി��

വിവിധ  വ��ികൾ,  ��കൾ,  �ാപന�ൾ  എ�ിവ�െട  േപരിൽ  സർവകലാശാലയിൽ  ആെക  ‘187’

എൻേഡാവ്െമ�കളാണ്  നിലവി��ത്.  എൻേഡാവ്െമ�ക�െട  വിശദാംശം  അ�ബ�ം  5  ആയി

േചർ�ി��്.  പഠനരംഗ�്  മികവ്  �ലർ��  വിദ�ാർ�ികെള  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാണ്  ��ത

എൻേഡാവ്െമ�കൾ  ഏർെ���ിയി��ത്.  എ�ാൽ  ഇവ  സമയബ�ിതമായി  വിതരണം  െച��തിന്

സർവകലാശാല�്  സാധി�ി�ി�.  നിലവിൽ  2018  വെര��  എൻേഡാവ്െമ�കളാണ്  വിതരണം

െച�ി��ത്.  2019, 2020, 2021 എ�ീ വർഷ�ളിെല �കകൾ വിതരണം െച�ി�ി�.  ഈ വർഷ�ളിെല

വിതരണം െചേ�� �കക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

2019 – 1,00,22,387/-
2020 – 1,00,22,387/-
2021 – 1,00,22,387/-

ആെക – 3,00,67,161/-

േമൽ  �കകൾ  വിതരണം  െച��തിെല  കാലതാമസം  അേന�ഷണ  വിേധയമാേ���ം  വിതരണം

െച�ാൻ  അവേശഷി��  എൻേഡാവ്െമ�്  �കകൾ  വിതരണം  െച��തി��  സത�ര  നടപടി

ൈകെ�ാേ���മാണ്.

a)  ചാരി�ബിൾ  എൻേഡാവ്െമ�കൾ  -  ധനാഭ�ർ�ന  നട�ി  �ക  സ�ീകരി�കേയാ  വിതരണം

െച�കേയാ െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�

േകരള സർവകലാശാല�െട േപരിൽ സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ�ർ �ഷറർ ആയി ‘12’ ചാരി�ബിൾ

എൻേഡാവ്െമ�കൾ  നിലവി��്.  വിവിധ  േമഖലകളിൽ  മികവ്  �ലർ��  വിദ�ാർ�ികൾ�ായി�ാണ്

��ത  എൻേഡാവ്െമ�കൾ  ഏർെ���ിയി��ത്.  എ�ാൽ  ��ത  എൻേഡാവ്െമ�കൾ  വിതരണം

െച��തി��  ധനാഭ�ർ�ന  നാളി�വെര  സർവകലാശാല  നട�ിയി�ി�.  ഇവ  വിതരണം

െച��തി�� നടപടി �േരാഗമി� വ��തായി ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.92/2019-20 തീയതി 30.3.2021

��  മ�പടിയിൽ  അറിയി�ി�െ��ി�ം  ആയതിനായി  സ�ീകരി�  നടപടിക�െട  വിവരം

വ��മാ�ിയി�ി�. (ചാരി�ബിൾ എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം 6 ആയി േചർ�ി��് ).

വിവിധ  േമഖലകളിൽ  മിക��  �കടനം  കാ�  വ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ചാരി�ബിൾ

എൻേഡാവ്െമ�കളിൽ നി�� �ക യഥാസമയം െ�യിം െച�് വിതരണം െച��തി�� അടിയ�ിര
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നടപടി സർവകലാശാല അധികാരികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

b) േ�ാർട്സ് േ�ാളർഷി�കൾ യഥാസമയം വിതരണം െച��ി�

കായിക  രംഗ�്  �ാഗ��ം  െതളിയി��  കായിക  താര�െള  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

സർവകലാശാല  ഏർെ���ിയി��  കായിക  േ�ാളർഷി�കളിൽ  2019-20  വർഷെ�  േ�ാളർഷി�കൾ

വിതരണം െച� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഈ വിഷയം ആ�ദമാ�ി നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ

നം. 92/2019-20 തീയതി 30.03.2021 �� മ�പടിയിൽ 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� േ�ാളർഷി�കൾ

2020-21  വർഷമാണ്  വിതരണം  െച�െത�്  അറിയി�ി��്.  (5,82,000/-  �പ  –  െച�്  നം  6466460

തീയതി 25.03.2021) വിദ�ാർ�ിക�െട കായിക അഭി�ചി വളർ��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

ഏർെ���ിയി��  േ�ാളർഷി�കൾ  സമയബ�ിതമായി  വിതരണം  െച��തിന്  ��ിേ���ം

േ�ാളർഷി�് വിതരണ�ിന് കാലതാമസ��ാ��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ�േ���മാണ്.

1-15   സർവകലാശാല ആ�ാന�നി�ം ത�ികേയാെട �ലംമാ�ം - സർ�ാരംഗീകാരം േനടിയി�ി�

19.02.2019-െല  സർവകലാശാല  സിൻഡിേ��്  േയാഗ�ിെല  ഐ�ം  നം.05.55 �കാരം  സർവകലാശാല

ആ�ാന�്  59  അസി��്മാ�െട  ഒഴി��തായി  കെ��ിയി��്.  അേത�റി�്  പഠി��തിന്

30.04.2019-ന്  സിൻഡിേ��്,  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ിെയ  �മതലെ���ക��ായി.  �ടർ�്

സർവകലാശാലയിെല  ഓേരാ  െസ�െ��ം  േജാലിഭാരം  പരിേശാധി��തി�ം  വിവര�ൾ

േശഖരി��തി�ം  തീ�മാനി�.  ��ത  േവളയിലാണ്  12.06.2019-െല  സിൻഡിേ��്,  ആല�ഴ  �ഡി

െസ�ർ  കം  ഇൻഫർേമഷൻ  െസ�റിെ�  വികസനം  സംബ�ി�്  രജി�ാർ  സമർ�ി�  റിേ�ാർ�്

അംഗീകരി��ത്.  േമൽ  റിേ�ാർ�്  �കാരം  ആല�ഴ  �ഡിെസ�റിെന  സർവകലാശാല�െട  ഒ�  സബ്

െസ�റായി  ഉയർ�ണെമ�ം  ��ത  െസ�റിൽ  'അ�ാദമിക് '’  ,  ‘അ�ിനിേ�ഷൻ'  എ�ി�െന  ര�്

െസ��കൾ  �പീകരി�്  ഓേരാ  െസ�നി�ം  ര�്  അസി��മാർ  വീതം  ഒ�  അസി��്  രജി�ാ�െട

േമൽേനാ��ിൽ  ആയിരി�ണെമ�ം  പറ��.  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഫീസ്  കള�ൻ,  സർ�ിഫി��്

വിതരണം  �ട�ിയ  സംവിധാന�ൾ  ഇതി�െട  സാധി�െമ�ം  സർവകലാശാല�െട  അംഗീ�ത

ഗേവഷണ  േക�മായി  അതിെന  ഉയർ�ണെമ�ം  റിേ�ാർ�്  പറ��.  �ടാെത  െപാ�ജന�ൾ�്  �ടി

ഉപകരി�ംവിധം  �ാ�േവ�്  െമ�ർഷി�്  നൽ��വിധ�ിൽ  അവി�െ�  ൈല�റി  സംവിധാനം

മാ��തി�ം  ശിപാർശ  െച��.  േകരള�ിെ�  സ��തീരേമഖലയിെല  കാലാവ�  വ�തിയാന

പഠന�ി�ം േകരള�ിെ� ആെക�� പാരി�ിതിക ആഘാത പഠന�ി�ം മ�മായി �റൽ െടേ�ാളജി

&  എൻവേയാൺെമ�്  െഡവലപ്െമ�്  െസ�ർ  എ�  നിലയിൽ  ��ത  െസ�ർ  വികസി�ി�ാെമ�ം

വിഭാവനം െച��.

സിൻഡിേ��്  അംഗീകരി�തിെന�ടർ�്  ആല�ഴ  ഡിഒഐസി  കം  �ഡി  െസ�റിെന

സബ്െസ�റാ��തി�ം  16.09.2019െല  Ad.AI.A/T-P/2019-◌ാം  ന�ർ  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരം

ആല�ഴ സബ്െസ�റിേല�് താെഴ പറ�� ജീവന�ാെര അവ�െട ത�ിക ഉൾെ�െട സർവകലാശാല
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ആ�ാന�നി�ം മാ��തി�ം തീ�മാനി�.

അസി��് രജി�ാർ - 1

െസ�ൻ ഓഫീസർ - 2

അസി��്            - 4

�ടാെത ഒ� ക���ർ അസി��ിെന�ം ത�ിക ഉൾെ�െട ആല�ഴ�് ഷി�് െച�. സർവകലാശാലയിൽ

ജീവന�ാ�െട  �റവ്  �തിസ�ി��ാ��തിനാൽ  െസ��ക�െട  േജാലിഭാരം  സംബ�ി�  പഠനം

നട��തിന്  എ��  തീ�മാന�ിെ�  �ടർനടപടി  വിവരം  ലഭ�മായി�ി�.  അതിനിട�്  ഇ�ര�ിൽ

ത�ിക  ഷി�്  െച�െ��ത്  പരിേശാധി�െ�േട�താണ്.  വിവിധ  േകാ�ക�െട  സർ�ിഫി��ക�െട�ം

പരീ�ക�െട�ം അേപ�ാ േഫാറ��െട വി�ന, േകാ�കൾ/പരീ�കൾ സംബ�ി� സംശയ�രീകരണം,

പരാതികൾ  പരിഹരി��തിന്  നടപടി  സ�ീകരി�ൽ  �ട�ിയവയാണ്  സർവകലാശാല�െട  ആല�ഴ,

െകാ�ം,  പ�ളം  ഇൻഫർേമഷൻ  െസ��കൾ  വഴി  നിലവിൽ  നിർവഹി�െ���ത്.  ��ത

േസവന�ിേനാെടാ�ം  വിവിധ  ഇന�ി��  ഫീസ്  അടവാ��തിെനാ�  സംവിധാനം  �ടി

ഏർെ���വാനാണ് റിേ�ാർ�ിൽ �പാർശ െച��ത്. പരീ�കൾ ഉൾെ�െട�� എ�ാ സർവകലാശാല

ഫീ�ക�ം  'Online'  ആയി  അടവാ�ാെമ��േ�ാൾ  ആല�ഴയിൽ  സർവകലാശാല�െട  ഒ�  ക�ാഷ്

കൗ�ർ ആരംഭി��തിെ� ആവശ�ം/സാധ�ത പരിേശാധി�െ��ി�ി�. അതി�േവ�ി 3 ��ർൈവസറി

ത�ിക  ഉൾെ�െട  8  ത�ികക�െട�ം  ��േതാളം  ക����ക�െട�ം  (ആല�ഴ  സബ്െസ�റിേല�്

സർവകലാശാല  ആ�ാന�  നി�ം  നൽകിയി��്.)  ആവശ�കത  സംബ�ി�  ഒ�  വിശകലന�ം

നട�ി��തായി  കാ��ി�.  നിലവിൽ  ആല�ഴ,  െകാ�ം,  പ�ളം  �ഡി  െസ��കൾ  റഫറൻസ്

ൈല�റികളായാണ് �വർ�ി��ത്. ��ത ൈല�റിക�െട േസവനം വളെര പരിമിതമായി മാ�മാണ്

വിദ�ാർ�ികൾ  �േയാജനെ����ത്  എ�്  �ൻവർഷ�ളിെല  ഓഡി�്  േനാ�കളിെല�ാം

പരാമർശി�ി��താണ്.  വിദ�ാർ�ികൾ�്  പകർെ���ാ��  സൗകര���ം  വിേദശേജർണ�ക�ം

��ക��ം  പരിേശാധി�വാൻ  ഇ�ർെന�്  സൗകര���ം  ഒെ�  ഏർെ���ി  ൈല�റി  �വർ�നം

വി�ലെ�����ം  നിലവിൽ  �ജിസി  െ�യിലി��  അസി��്  ൈലേ�റിയ�ാെര  നിയമി�ി��

�ഡിെസ��കെള  റഫറൻസ്  ൈല�റി  പദവിയിൽ  നി�്  ഉയർേ���ം  ആവശ�മാണ്.  എ�ാൽ

അതിേല�ായി  �തിയ  ൈല�റി  അസി��മാ�െട  േസവനം  ആവശ��േ�ാ  എ�ത്  പഠന

വിേധയമാേ��താണ്.  േകരള�ിെ�  സ��തീരേമഖലയിെല  കാലാവ�  വ�തിയാന  പഠന�ി�ം

പാരി�ിതിക  ആഘാതപഠന�ി�ം  ബ�െ��  ഗേവഷണ  �വർ�ന�ൾ�മായി  േകരള

സർവകലാശാല�െട  തെ�  പാരി�ിതിക  ശാ�  വ��്  (Environmental  Science

Department)�വർ�ി�േ�ാൾ  അേത  പഠന�ൾ�ായി  ��തായി  ഒ�  െസ�ർ  �ാപി��തിെല

�ാേയാഗികത�ം ആവശ�കത�ം പരിേശാധി�െ��ി�ി�. സർവകലാശാല ആ�ാന�് ജീവന�ാ�െട

�റവ്  ��മാെണ�്  പറ�േ�ാൾ  തെ�  ത�ിക  ഉൾെ�െട  ജീവന�ാെര  �ലം  മാ��ത്

സർവകലാശാല  �വർ�ന�െള  േദാഷകരമായി  ബാധി��തിനിടയാ�ം.  �ാപന�ൾ
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�ാപി��തി��  അധികാരം  സർവകലാശാല  സിൻഡിേ��ിനാെണ�ി�ം  സർവകലാശാല

ആ�ാന�നി�ം  ത�ിക  ഷി�്  െച�െ��ത്  ആ�ാനെ�  വർക്ൿേലാഡിെന  ബാധി�ക�ം

�േമണ  �തിയ  ത�ിക  ��ി�ലിന്  വഴി  വ���മായ  നടപടിയാണ്.  സർവകലാശാല  �ഡി

െസ��ക�െട�ം  ഇൻഫർേമഷൻ  െസ��ക�െട�ം  �വർ�നം  െമ�െ��േ��ത്  ആവശ�മാണ്

എ�ിരി�ി�ം  സർവകലാശാല  ആ�ാന  ഓഫീസിെനാ�  സബ്  െസ�ർ  ആരംഭി�്  അതിേല�്

ത�ികകൾ  ഷി�്  െച�െ��ക�ം  ഭാവിയിൽ  ത�ികകൾ  �ിരെ��േ��താ�ം  വ��ത്  അധിക

സാ��ികബാധ�ത  വ���  നടപടിയാണ്.  ത�ിക  ഷി�ിംഗ്  �േമണ  �തിയ  ത�ിക

��ി�ലാ�െമ�തിനാൽ  തെ�  േമൽ  �വർ�ി�്  സർ�ാർ  അംഗീകാരം  േനേട�താവശ�മാണ്.

എ�ാൽ  സർ�ാരിൽ  നി�ം  അംഗീകാരം  വാ�ിയതായി  കാ��ി�.  ആല�ഴ  സബ്െസ�ർ

�ാപന�ി�ം ത�ികമാ��ി�ം സർ�ാർ അംഗീകാരം/��ീകരണം േനേട�താണ്.

1-16   ഉ�ര�ടലാസ് ന�െ��ത് - അേന�ഷണ �േരാഗതി വിവരം ലഭി�ി�ി�

േകരള  സർവകലാശാല�െട  2018  ഏ�ിലിൽ  നട�  ര�ാംവർഷ  ബിഎ  ഹി�ി  പാർ�്  II  േപ�ർ  II

പരീ��െട  (േചാദ�േപ�ർ  േകാഡ്  E3642)  694  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  �ല�നിർ�യ�ിനായി

നൽകിയതിൽ  15  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  (ഫാൾസ്  ന�ർ  266186  �തൽ  266200  വെര)  ന�െ��തായി

അഡീഷണൽ  എ�ാമിനർ  അറിയി�.  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  ഫാൾസ്  ന�റിംഗ്,  കൗ�ർ  േഫായിൽ

ഡി�ാ�ിംഗ്, ഉ�ര�ടലാസ് ബ�ിലിംഗ് എ�ിവ �ീ െസൻ�ൈലസ്ഡ് വാല�േവഷൻ ക�ാ�കളിലാണ്

നട��ത്. ഉ�ര�ടലാ�കൾ ബ�ിലിംഗ് െമഷീൻ ഉപേയാഗി�് ബ�ിലാ��. ഓേരാ ബ�ിലി�ം

ഫാൾസ്  ന�ർ  േറ�്,  േചാദ�േപ�ർ  േകാഡ്,  പരീ�ാവിഷയം  എ�ിവ  ബ�ിൽ  േ��്െമ�ിൽ

േരഖെ���ി  ��ി��.  എ�ാമിനർ�്  5  ബ�ിൽ  നൽകിയതിൽ  ന�െ��  ഉ�ര�ടലാ�കൾ

ഉൾെ��ിരി��ത് 2-ാം ബ�ിലിൽ നി�ാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. േക�ീ�ത �ല�നിർ�യക�ാ�ിൽ

ത�ാറാ�ിയ  ബ�ിൽ  േ��്െമ�്  ഉപേയാഗി�്  െസ�ൻ  ബ�ിലിെ�  �ടർ�

പരിേശാധി�തി�േശഷമാണ് 10.09.2018 ൽ അഡീഷണൽ എ�ാമിനർ�് ഉ�ര�ടലാസ് ബ�ിൽ സിഡി

�ണി�്  വഴി  ൈകമാറിയെത�ാണ്  വ��മാ�ിയിരി��ത്.  അഡീഷണൽ  എ�ാമിനർ  ഉ�ര�ലാസ്

ന�െ�� വിവരം റിേ�ാർ�് െച�ത് 25.09.2018 ലാണ് ന�െ�� ഉ�ര�ടലാ�കൾ വീെ����തിന്

നട�ിയ  എ�ാ  �മ��ം  പരാജയെ��താ�ം  ഉ�ര�ടലാസ്  വീെ���ാൻ  കഴിയാ�

സാഹചര��ിൽ വിഷയം എ�ാമിേനഷൻ �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി ��ാെക അവതരി�ി�. 19.02.2019ൽ �ടിയ

സിൻഡിേ��് േയാഗം 12.02.2019 െല എ�ാമിേനഷൻ ക�ി�ി�െട �പാർശ അംഗീകരി�ക�ം ന�െ��

ഉ�ര�ടലാസ് സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാൻ പരീ�ാകൺേ�ാളർ�് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�.

ഈ  വിഷയം  25.04.2019  ൽ  �ടിയ  സിൻഡിേ��്  േയാഗ�ിൽ  പരിഗണി�ക�ം,  ഇനി  ഈ  വിഷയം

സിൻഡിേ��ിന് വിേട�തിെ��ം, ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിനായി വിടാ�ം തീ�മാനെമ��.

ഉ�ര�ടലാസ്  ന�െ��തിേ���  �ടർനടപടി  സംബ�ി�്  25.04.2019  ൽ  �ടിയ  സിൻഡിേ��്

തീ�മാന�ിൻേമ�� നടപടികൾ ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷന് (നം.3/2020/07.08.2020
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&  നം.80/2019-20/06.11.2020)  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  ബ�െ��  വിഷയം  ൈ�ം�ാ�ിന്

ൈകമാറിയതാ�ം �ടർനടപടി വിവരം ൈ�ം�ാ�ിൽ നി�ം ലഭ�മായി�ിെ��ം അറിയി�ി��്. േകരള

സർവകലാശാലയിൽ  ഉ�ര�ടലാസ്  ന�െ���  സംഭവം  പതിവായി  മാ���്.  ഉ�ര�ടലാസ്

ന�െ��തിന്  ഉ�രവാദികളായവെര  കെ���തി�ം,  ഈ  വിഷയ�ി��  അേന�ഷണം

�ർ�ിയാേയാ  എ�ത്  ആരാ��തി�ം  സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�നി�ം  യാെതാ�  നടപടി�ം

ൈകെ�ാ�ി�ി�.  മാ�മ�  ഹി�ി  പാർ�്  II  േപ�ർ  II  പരീ��െട  (േചാദ�േപ�ർ  േകാഡ്  E3642)15

ഉ�ര�ടലാ�കൾ  (ഫാൾസ്  ന�ർ  266186  �തൽ  266200  വെര)  കാണാതായ  ���ിൽ  ഈ

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി  07.03.2019  ൽ  സർവകലാശാല  വീ�ം  പരീ�  നട�ിയി��്.

പരീ�ാനട�ി�ിനായി  സർവകലാശാല�്  അധിക  െചല�ം  ഉ�ായി��്.  ഇ�ര�ി��  അധിക

െചലവിന്  കാരണം  സർവകലാശാല  ഉേദ�ാഗ��െട  ഭാഗ�നി��ായ  അനാ�യാണ്.  07.03.2019ൽ

നട�ിയ  പരീ��െട  െചലവ്  വിശദാംശം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  06.11.2020െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

നം.81/2019-20 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

വിദ�ാർ�ിക�െട  ഭാവിെയ  ബാധി���ം  സർവകലാശാല�െട  വിശ�ാസ�ത  ന�െ�����മായ

ഇ�രം  വിഷയ�ൾ  സർവകലാശാല  ഗൗരവമായി  കണ�ിെല�േ��താണ്.  ഉ�ര�ടലാസ്

കാണാതായ  വിഷയ�ിൽ  ഉ�രവാദികൾെ�തിെര  ശ�മായ  നടപടികൾ  ൈകെ�ാേ���ം

ഭാവിയിൽ ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ���മാണ്.

1-17   േകരള സർവകലാശാല�െട � ആ�ികൾ സംര�ി��തിൽ വീ�

സർവകലാശാല  �  ആ�ി  രജി�ർ  �കാരം  സർവകലാശാല�െട  �േരാഗമന  �വർ�ന�ൾ�ായി

സർ�ാരിൽ  നി�ം  മ�്  �ാപന�ളിൽ  നി�ം  ലഭി�ി��  �  ആ�ികളിൽ  �രിഭാഗ�ം  നിലവിൽ

സർവകലാശാല�െട ഉടമ�തയിലി�. നിലവിൽ സർ�ാർ � സർേ� റിേ�ാർ�കൾ �കാരം ��ത �

ആ�ികൾ സർ�ാർ �റേ�ാ�ാണ്. ആയതിനാൽ ഈ � ആ�ികൾ�് കരം ഒ��ി സർവകലാശാല�െട

േപരിൽ  െകാ�വ��തിന്  സാധി�ി�ി�.  ഈ  വിഷയം  2018-19 വർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  ഖ.1.7  ൽ

ഉൾെ���ിയി��്.  തൽ�ിതി  തെ�യാണ്  നിലവി�ം  �ട��െത�്  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

നം.93/2019-20 �� മ�പടിയിൽ നി�് വ��മാ��ത്.

a)സർവകലാശാല എേ��് ഓഫീസിെ� നിലവിെല �വർ�നം കാര��മമ�

സർവകലാശാല�െട  �  ആ�ികൾ  സംര�ി��തിനായി  �പീകരി�ി��  എേ��്  ഓഫീസിെ�

നിലവിെല �വർ�നം കാര��മമ�. സർവകലാശാല�് സർ�ാരിൽ നി�ം മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ം

ലഭി�ി��  �  വിഭാഗ�ൾ�്  സർവകലാശാല�െട  േപരിലാ�ി  കരെമാ���  നടപടികളാണ്

�ധാനമാ�ം  എേ��്  ഓഫീസ്  നിർവഹി��ത്.  2018-19  വർഷം  ഈ  ഓഫീസിെ�  േന�ത��ിൽ

ഏതാ�ം � ആ�ികൾ സർവകലാശാല�െട േപരിലാ�ി കരെമാ��ിയി��്.

    എേ��്  ഓഫീസർ  ത�ികയിൽ  ജീവന�ാെര  നിയമി�ി�ി�.     എേ��്  ഓഫീസിെ�  �വർ�നം

െമ�െ���ി സർവകലാശാല � ആ�ിക�െട സംര�ണം ഉറ�വ���തിന് ��ിേ��താണ്.
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േകരള സർവകലാശാല�െട � ആ�ികളിൽ നിലവിൽ കരം ഒ��വാൻ അവേശഷി��വ�െട വിശദാംശം

�മ

നം.
�മി�െട വിശദാംശം സർേ� നം. നിലവിെല �ിതി

1
കാര�വ�ം ക�ാ�സ്

േനാർ�് േ�ാ�്

507/1

കഴ��ം

വിേ�ജ്

അള�് തിരി�് െ��് ത�ാറാ��തിന് �േരഖാ

തഹസിൽദാേരാട് അഭ�ർ�ി�ി��്.

2
സർവകലാശാല

ആ�ാനം, പാളയം

46(16.6890

ഏ�ർ

��ത � ആ�ികൾ നിലവിൽ സർ�ാർ

�റേ�ാ�ാണ്. ഇവ സർവകലാശാല�െട േപരിൽ

സൗജന�മായി പതിവ് േരഖെ����തിന് വ�ി�ർ

വിേ�ജ് ഓഫീസ് �േഖന നടപടി സ�ീകരി�് വ��.

3

സർവകലാശാല

ൈല�റി �ിതി

െച�� �ലം

റീ സർേ� 1

(1.57 ഏ�ർ)

4
സർവകലാശാല

േ�ഡിയം

റീ സർേ� 3

(7.93 ഏ�ർ)

5
സർവകലാശാല

�ഡ�്സ് െസ�ർ

റീ സർേ� 2

(1.62ഏ�ർ)

6
മൈറൻ മ�സിയം

ആ�ളം

സർേ� നം.

259.664

നിലവിൽ ഈ �ലം സർ�ാർ �റേ�ാ�ാണ്.

തി�വന��രം ജി�ാ പ�ായ�ിൽ നി�്

സർവകലാശാല�് ൈകമാറി

കി�ിയി��താെണ�ി�ം ആയതിന് �ർ�മായ

നിയമസാ�ത ലഭി�ി�ി�.

ഓഡി�് നിർേ�ശ�ൾ

1. �ണിേവ�ി�ി�െട ൈകവശ�ി�ം അധീനതയി�ം ഉൾെ�� � ആ�ികൾ സർവകലാശാല�െട േപരിൽ

പതി�്  കി��തി�ം  നി�തി  ഒ���തി���  �വർ�ന�ൾ  എേ��്  ഓഫീസ്  �േഖന

ത�രിതെ��േ��താണ്.

2.  �മി  ൈകേ���മായി  ബ�െ��്  േകാടതിയിൽ  നിലനിൽ��  േകസ്  തീർ�ാ��തിന്  ലീഗൽ

െസ�ൻ �േഖന സത�രനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-18   സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിംഗ് ച���െട �പീകരണം ൈവ��

സർവകലാശാല�െട അ�ൗ�് ��ി�ി�ം വാർഷിക കണ�കൾ ത�ാറാ��തി�ം സർവകലാശാല

സ��മായ  അ�ൗ�ിംഗ്  ച��ൾ  �പീകരി�ി�ി�.  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്,  േകരള  അ�ൗ�്

േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  എ�ിവെയയാണ്  സർവകലാശാല  ആ�യി��ത്.  എ�ാൽ  ഇവ

�ർ�മായി പാലി�െ���ി�.
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�േത�കമാേയാ ഏകീ�തമാേയാ ഒ� അ�ൗ�ിംഗ് �ൾ ഇ� എ�ത് സർവകലാശാലക�െട സാ��ിക

�വർ�ന��െട  �താര�ത�ം  ചി�യായ  കണ�്  ��ി�ി�ം  തട�മാ��.  അ�ൗ�ിംഗ്  �ളിെ�

അഭാവ�ിൽ  �ാപന��െട  ആ�ി  ബാധ�തകൾ  ശരിയായ  രീതിയിൽ  തി�െ���ിയി�ി�.

ആയതിനാൽ  അതാത്  വർഷ�ളിെല  വരവ്,  െചലവ്,  നീ�ിയിരി�്  വിവര�േളാെടാ�ം  ആ�ി,

ബാധ�തകൾ �ടി ഉൾെ��� സാ��ിക നില�െട യഥാർ� ചി�ം ലഭി��ി�.

സമ��ം  ആധികാരിക�മായ  വാർഷിക  കണ�കൾ  ത�ാറാ��തിന്  അ�വൽ  രീതിയി��  '  Double

entry System of Accounting' �ാബല��ിൽ വരണം. സർവകലാശാല ഇേ�ാ�ം ' Single entry Accounting'

സ�ദായമാണ്  പിൻ�ട��ത്.  േക�ീ�തമായ  ഒ�  അ�ൗ�ിംഗ്  സ�ദായം  ഇ�ാ�തിനാൽ

സർവകലാശാലകൾ�്  കീഴി��  വിവിധ  �ാപന�ൾ  വ�ത��മായ  രീതികളിൽ  കണ�ക�ം

രജി��ക�ം ��ി�േപാ��.

േകരള സർവകലാശാല�് അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ നിലവിലി�ാ�ത് സംബ�ി� പരാമർശ�ൾ 2014-15

വർഷെ�  സമാ�ത  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ിൽ  ഖ�ിക  7.1.1  ആയി  ഉൾെ���ിയി��.  ആയതിന്

സർവകലാശാല നിയമസഭാ സമിതി ��ാെക നൽകിയ മ�പടിയിൽ ഗവൺെമ�് തല�ിൽ ധനവ��ിൽ

നി�ം  ൈഫനൽ  അ�ൗ�കൾ  സമർ�ി��തി��  ഒ�  ഏകീ�ത  േഫാർമാ�്  2017-18  വർഷം  �തൽ

ബാധകമാ�ി നൽകിയി�െ��ം എ�ാ സർവകലാശാലകളി�ം ഒ� ഏകീ�ത അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം

ഏർെ����തിെ�  ഭാഗമായി  ഇ-ഗേവണൻസ്  സി�ം  ഗവൺെമ�്  േനരി�്  െട�ർ  െച�്  2014  ൽ

നൽകിയി��െവ�ം  2018  ൽ  �ർ�ിയാ�ാൻ  കഴി�ം  എ�മാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.  എ�ാൽ

നാളി�വെരയായി സർവകലാശാല അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�.

വാർഷിക  കണ�കൾ  �ത�മായി  ത�ാറാ��തി�ം  കാര��മമായ  ധനവിനിേയാഗം,  ധനനിയ�ണം

എ�ിവ�ം  ��മ�  അ�ൗ�ിംഗ്  സ�ദായം  ആവശ�മാണ്.  ആയതിനാൽ  സർവകലാശാല�്

ഏകീ�തമായ അ�ൗ�ിംഗ് രീതി നട�ിലാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടി ഉ�ാേക�താണ്.

1-19   കലാ�ല�േമറിയ ഛായാചി��ൾ സംര�ി�െ���ി�

േകരള  സർവകലാശാല  ഓറിയ�ൽ  റിസർ�്  ഇൻ�ി���്  &  മാ��ിപ്�്  ൈല�റി  വ��ിൽ

��ി�ിരി��  ഛായാചി��ൾ  ജീർ�ാവ�യിൽ  കാ��.  വ��ിൽ  �മാരനാശാൻ,

ഉ�ർ.എസ്.പരേമശ�ര  അ�ർ,  സി.വി.രാമൻപിളള  ,  െകാ�ാരം  സംഗീത�ൻ  ല�ണൻ  പി�

എ�ിവ�െട ഛായാചി��ളാ��െത�ം 2019-20 െല ബജ�് ആവശ��ൾ ഉ�യി�േ�ാൾ ആയതിെ�

സംര�ണ�ി��  ഫ�്  ആവശ�െ��ി��  എ�ം  12.02.2021  ന്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

9/2019-20  െ�  മ�പടിയിൽ  അറിയി�.  എ�ാൽ  ഛായാചി��ൾ  സംര�ി��തിൽ  നടപടി

ഉ�ായി�ി�.  �രാതന  താളിേയാലകൾ  സംര�ി��തിേനാെടാ�ം  ഛായാചി���ം

സംര�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-20-1   േകരള സർവകലാശാല അധ�ാപക നിയമനം -�ജിസി െറ�േലഷൻസ് വ�വ�കൾ
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പാലി�െ���ി�.

േകരള സർവകലാശാല�െട കീഴി�� വിവിധ പഠനവ��കളിലായി ആെക 298 അധ�ാപക ത�ികയാണ്

നിലവി��ത്.  298  അധ�ാപകത�ിക  ഉെ��ി�ം  മി�  വ��കളി�ം  ത�ിക  ഒഴി�്  കിട�ു�

�ിതിയാ��ത്.  298  അധ�ാപക  ത�ികയിൽ  75  േപർ  കരാർ  അധ�ാപകരാണ്.  �ജിസി  2010

െറ�േലഷൻ  െസ�ൻ  6.5.2 �കാരം  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ  വ��ിൽ  ഒ�  െ�ാഫസർ  ത�ികെയ�ി�ം

ഉ�ാേക�താണ്. െസ�ൻ 12.1 �കാരം ഒ� െ�ാഫസർ�് 2 അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�ം 4 അസി��്

െ�ാഫസ�ം  എ�  മാ�കയി��  (പിരമിഡ് )  അധ�ാപകത�ികകളാണ്  ഒ�  അധ�ാപന  വ��ിന്

അഭികാമ�െമ�്  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാൽ  ഇവിെട  ആെക��  298  അധ�ാപക  ത�ികകളിൽ

അസി��്  െ�ാഫസർ  -205 ,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ  -57, െ�ാഫസർ  - 36 എ�  കണ�ിനാണ്

ത�ിക അ�വദനീയമായി��ത്.

വിദ�ാർ�ി-അധ�ാപക  ആ�പാതം  ��ികരമാകാ�  ഒഴി��ടാനാവാ�  സ�ർഭ�ളിൽ  കരാർ

അധ�ാപകെര നിയമി�േ�ാൾ നിയമനം ഏതവസര�ിലായാ�ം സർവകലാശാല�െട ആെക അധ�ാപക

ത�ിക�െട 10% �ിൽ അധികരി�ാൻ പാടിെ��് 2010 �ജിസി െറ�േലഷൻ െസ�ൻ 13.1 -ൽ വ�വ�

െച��.

സർവകലാശാലയിെല  അധ�ാപക  ത�ികയിെല  ഒഴിവ്  2012-ന്  േശഷം  നിക�െ��ി�ി�.  സംവരണ

തത��മായി  ബ�െ��  വ��ത  �റ�ം  �ജിസി  െറ�േലഷൻസിെല  വ�വ�കൾ  �കാരം  �ാ���്

േഭദഗതി  വ��ാ��ം  ഇതിന്  കാരണ�ളാണ്.  സർവകലാശാലയിെല  പഠന  വ��കളിൽ  �ിരം

അധ�ാപക�െട  അഭാവം  ഗേവഷണ  �വർ�ന�െള  ബാധി�ി��്.  2016-െല  �ജിസി  െറ�േലഷൻസ്

വ�വ�യ�സരി�്  െ�ാഫസർ,  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ,  അസി��്  െ�ാഫസർ  എ�ിവർ�്

ഗേവഷണ�ിനായി  ഒേര  സമയം  ൈഗഡ്  െച�ാ��  ഗേവഷക�െട  എ�ം  യഥാ�മം  8,6,4

എ�ി�െനയാണ്  .  ആയതിനാൽ  �ിരം  അധ�ാപക�െട  അഭാവം  പല  വ��കളി�ം  ഗേവഷണ

പഠന�ി�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ��. ഇതിെ� ഫലമായി ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിക�െട എ��ി�ം

�റ��ാ���്.ആയതിനാൽ  േമൽ  വിഷയ�ിൽ  ഉ�താധികാരിക�െട  അടിയ�ിര  ��

ഉ�ാേക�താണ്.

1-20-2   േകരള സർവകലാശാലയിൽ അധ�ാപക�െട �ാന�യ�ം

1. �ജിസി നിബ�നകൾ പാലി��ി�

2019-20  സാ��ികവർഷം  സർവകലാശാലയിൽ  അ�വദി�  അധ�ാപക  �ാന�യ���െട  ഫയൽ

പരിേശാധി�തിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ

നം.
േപര്

�ാന�യ��ിന്

അേപ�ി� തീയതി

െസല�ൻ

ക�ി�ി

�ടിയ

തീയതി

�ാന�യ�ം

നൽകിയ

തീയതി

ഫയൽ നം.
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1 േഡാ.�ി�ബൽ.പി.െജ 04.04.2017 12.12.2018 31.07.2013

Ad.D.II/04

/CAS/FS/

CPJ/2010

2 �ീമതി.മ�.വി.എൻ 26.08.2019 02.12.2019 09.08.2018

Ad.D.II/07

/CAS/Maths/

MVN/2010

3 േഡാ.വിജയല�ി.�ി 19.08.2019 02.12.2019 22.01.2016

Ad.D.II/CAS

/Tamil/

TVL/2010

4 േഡാ.എ.െക അേ�ാ�ി 11.07.2019 30.11.2019 13.05.2019

Ad.D.II/0

/CAS/DIS/

AKA/2010

5
േഡാ.ബിേനാജ് �മാർ.

ആർ.ബി
01.07.2019 06.12.2019 20.02.2019

Ad.D.II/10

/CAS/D-

Geo/BRB/2010

�ജിസി  2010  െറ�േലഷൻസ്  ഖ.6.3.12  (ബി)  �കാരം  അധ�ാപക  �ാന�യ��ി��  എ�ാ

മാനദ���ം  �ർ�ിയാ�ിയ  തീയതിയിൽ  �ാന�യ��ി��  അേപ�  സമർ�ി�ി�െ��ിൽ

��ത  വ��ി�്  അേപ�  സമർ�ി�  തീയതിയിൽ  തെ�  �ാന�യ�ം  നൽേക�താണ്.  എ�ാൽ

േകരള സർവകലാശാലയിൽ �ാന�യ��ിന് അേപ� നൽകിയ തീയതി പരിഗണി�ാെത േയാഗ�ത

കര�മാ�ിയ തീയതി�് �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�് �ൻകാല �ാബല��ിൽ �ാന�യ�ം അ�വദി�്

നൽ��. ഇത് �ജിസി റ�േലഷൻ മാനദ��ൾ�് വി���ം സർവകലാശാല�് അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത�്  വഴിവ��തായ  നടപടി�മാണ്.  ആയതിനാൽ  അധ�ാപക  �ാന�യ��ിന്  �.ജി.സി

മാനദ��ൾ പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.

2. 2018 �ജിസി െറ�േലഷൻ നട�ാ�ിയി�ി� .

2018  �ജിസി  െറ�േലഷൻസ്  18.07.2018  ൽ  നിലവിൽ  വ�ക�ം  �ാബല�  തീയതി  18.07.2018  ആയി

നിജെ���ക�ം  െച�ി��്.  2018  �ജിസി  െറ�േലഷൻസ്  നിലവിൽ  വ�തിനാൽ  2010  �ജിസി

െറ�േലഷൻസ്  അസാ�വാ��തായി  2018  െറ�േലഷൻസിൽ  �ചി�ി�ി��്.  �ടാെത  ഏെത�ി�ം

സർവകലാശാല േമൽ െറ�േലഷൻസ് �കാര�� നിബ�നകൾ പാലി�ാ�പ�ം �ജിസിയിൽ നി�ം

സർവകലാശാല�്  ലഭി��  �ാ�കൾ  ന�മാ��  സാഹചര�ം  ഉ�ാ�െമ�ം  2018  െറ�േലഷനിൽ

വ��മാ���്.  എ�ാൽ  ഈ  ഉ�രവ്  പരിഗണി�ാെത  2010  െറ�േലഷൻസ്  �കാരം  �ടർ�ം

�ാന�യ�ം  അ�വദി��ത്  അംഗീകരി�ാ��ത�.  ഇതിന്  വി��മായി  ആ��ല�ം  നൽ��ത്

സർവകലാശാല�്  അധിക  ബാധ�ത  ഉ�ാ��തിന്  ഇടയാ��താണ്.  2018  �ജിസി  െറ�േലഷൻ

മാനദ��ൾ പാലി�് �ാന�യ�ം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-21   വാർഷിക ധനകാര� പ�ികയിെല ��ിരി�് നീ�ിയിരി�് �കകളിൽ ഗണ�മായ അ�രം -
അടിയ�ിര നടപടി അനിവാര�ം

2019-20  സാ��ിക  വർഷം  ഓഡി�ിനായി  സമർ�ി�  അംഗീകരി�  വാർഷിക  ധനകാര�  പ�ികയിെല

സാ��ിക  വർഷാരംഭ�ിെല  ��ിരി�  �ക�ം  വർഷാ���ിെല  നീ�ിയിരി�  �ക�ം  �ഷറി/ബാ�്

അ�ൗ�് േ��്െമ�് / േ�ാ�മായി െപാ��െ���ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ഇനം
ധനകാര� പ�ിക

�കാരം

ബാ�്/�ഷറി േ��്െമ�്

�കാരം
വ�ത�ാസം

01.04.2019-െല ��ിരി�് 905259007.39 2117838687.92 1,21,25,79,680.53

31.03.2020-െല

നീ�ിയിരി�്
893266435 2393526630 1,50,02,60,195.00

ധനകാര�  പ�ികയിെല  �കക�ം  �ഷറി/ബാ�്  പ�ികയിെല  �കക�മായി  െപാ��െ�േട�താണ്.

അ�ാ�  പ�ം  അ�ൗ�കളിെല  വ�ത�ാസം  എ�കാരമാണ്  എ�്  കെ��ി  അ�ൗ�്

റി�ൺസിലിേയഷൻ  നടേ����്.  േമൽ  വിഷയ�ൾ  ��ി�ാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�് 17/19-20 & 12/19-20-ന് യാെതാ� മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

നിലവിൽ  ക�ാഷ്  അടി�ാനെ���ി��  സിംഗിൾ  എൻ�ി  സ�ദായ�ിലാണ്  വാർഷിക  ധനകാര�

പ�ിക  ത�ാറാ�ിയി��ത്.  33  ബാ�്  അ�ൗ�ം  അ�്  �ഷറി  അ�ൗ�ക�ം  പരിപാലി��

സർ�കലാശാലയിൽ വരവ് – െചലവ് രജി��കൾ / ക�ാഷ്��് എ�ിവെയാ�ം തെ� ��ി��ി�.

ഒ� അ�ൗ�ി�െട വിവിധ ഇന�ളിെല ഇടപാ�കൾ നിർ�ഹി��തിനാൽ തെ� അ�ൗ�ിെല ഒ�

ഇന�ിെല  വരവ്/െചല�കൾ  അ�ൗ�്  പ�ികയിൽ  നി�ം  േവർതിരി�ാൻ  സാധ�മ�.  െഹഡ്  ഓഫ്

അ�ൗ�കൾ  വഴി  തരംതിരി�്  അവയിെല  �ാ�ിഫിേ�ഷനി�െട  മാ�മാണ്  വരവ്  െചല�കൾ

േവർതിരി�്  േ�ാഡീകരി�്  ധനകാര�  പ�ികയിൽ  ഉൾെ����ത്.  അതിനാൽ  തെ�  ഓേരാ

ഇന�ിെല�ം  വര�  െചല�ക�െട  �ത�ത  പരിേശാധി�  േബാധ�െ��ക  എ�ത്  തിക�ം

അ�ാേയാഗികമാണ്.

അ�ൗ�ക�മായി  ബ�െ��്  രജി��കൾ  പരിപാലി�ാ�തിനാൽ  മാസാ��  വർഷാ��

റി�ൺസിലിേയഷൻ നട��ി�. തൻ�ലം വ�ത�ാസ�ി�� കാരണ�ം അവ��മാണ്. പണമാ�ാ�

െച�കൾ സംബ�ി� വിവര�െളാ�ം സർ�കലാശാല�െട അ�ൗ�്സ് വിഭാഗ�ിൽ ലഭ�മ�.

േമൽവിഷയം  സർ�കലാശാല  അധികാരികൾ  ഗൗരവ�ർ�ം  വീ�ിേ���ം  അ�ൗ�ക�െട

പരിപാലനം �ത�മാ�ി റി�ൺസിലിേയഷൻ നട�ി വ�ത�ാസ�ി�� കാരണം കെ��ി

പരിേശാധന�ായി ലഭ�മാേ���മാണ്.

1-22   െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരണം

േകരള സർവകലാശാല ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ അ�വദി��ത് സർ�ാരിൽ നി��

പ�തിേയതര  �ാ�്  �ക  ഉപേയാഗി�ാണ്.  1977  ൽ  സർവകലാശാല�െട  Ist  �ാ���്  നിലവിൽ

വ�െവ�ി�ം  �ാ���ിേലാ  ആ�ിേലാ  െപൻഷൻ  ഫ�്  �പീകരണേമാ,  പരിപാലനേമാ  സംബ�ി�്
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വ��മായി  വ�വ�  െച�ി�ി�.  �ാ���്  അധ�ായം  6,  െസ�ൻ  3  (XIV)  �കാരം  സിൻഡിേ��ിെ�

അധികാര�ൾ പരാമർശി��ിട�് “to control and manage the pension fund, the provident fund for the

benefit of teachers and other employees of the university” എ�് വ�വ� െച���്.

ഓഡി�്  റിേ�ാർ�കളിെല  �ടർ�യായ  പരാമർശ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  െപൻഷൻ  ആ��ല��ൾ

അ�വദി��തിന്  തട�ം  േനരിടാതിരി��തി�മായി  സിൻഡിേ��്/െസന�ിെ�  നിർേ�ശ�കാരം

2016-17 വർഷം  5 േകാടി  �പ  വകയി��ി  (ഉ�രവ്  നം.Ac.A1/Senate/02/July/2016) Pension Reserve

Fund എ� േപരിൽ ഒ� ക�തൽ നിേ�പം ആരംഭി�ി��്.

2019-20 വർഷം വെര ആെക 333.526 േകാടി �പ ഈ ഫ�ിൽ നിേ�പമായി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��.

വർഷം നിേ�പ �ക

2016-17 5,00,00,000

2017-18 5,00,00,000

2018-19 1,13,52,66,824

2019-20 2,10,00,00,000

ആെക 3,33,52,66,824

െപൻഷൻ ഫ�ിനായി നീ�ിവ�ി�� ക�തൽ �ക തി�വന��രം ജി�ാ �ഷറിയിൽ വിവിധ ഫി�ഡ്

െഡേ�ാസി�കളായി�ാണ് ��ി�ി��ത്.

333 േകാടി �പ െപൻഷൻ നൽ��തിനായി ക�തൽ നിേ�പമായി ��ി�േ�ാ�ം സർവകലാശാല

ജീവന�ാ�െട  െപൻഷൻ  ആ��ല��ൾ  സർ�ാർ  േനാൺ  �ാൻ  �ാ�ിൽ  നി�ാണ്  വിതരണം

െച��ത്. (2018 – 19 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 15 ആയി ഉൾെ���ിയി��്.)

1-23   ഉപേയാഗി�ാ� പരീ�ാേപ��ക�െട ��ി�ം േ�ാ�് രജി�റിെ� പരിപാലന�ം
കാര��മമ�

സർവകലാശാല�െട  കീഴിൽ  �വർ�ി��  �ാപന�ളിൽ  വിവിധ  പരീ�കൾ�ായി  നൽ��

ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ഓേരാ  പരീ�കൾ�ം  ഉപേയാഗി�  േശഷം  ബാ�ി  വ��  ഉ�ര�ടലാ�ക�ം

അഡീഷണൽ  ഷീ�ക�െട  അ�ൗ�ിംഗ്  �ത�മായി  േരഖെ���ി  ��ി��തായി  കാ��ി�.

ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ��പേയാഗം  െച�ാൻ  അവസരം  നൽ��  തര�ിൽ  ബാ�ി  വ��

ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ഇ�ര�ിൽ  അ��മായി  ൈകകാര�ം  െച��ത്  ��തരമായ  വീ�യാണ്.

ഉ�ര�ടലാസിെ�  പരിപാലനം  സംബ�ി�്  സർവകലാശാല  സിൻഡിേ��ിെ�  31.08.2019  െല

മീ�ിംഗിൽ  ഐ�ം  നം.3.25  ആയി  സർവകലാശാലക�മായി  അഫിലിേയ�്  െച�ി��  േകാേള�കൾ/

െസ��കൾ/പഠന  വ��കൾ  ഉൾെ�െട��  പരീ�ാ  േക��ളിൽ  നിലവിൽ  ��ി�ി��

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  കണെ���്  നട�വാൻ  തീ�മാനി�ക�ം  സർവകലാശാല�െട  01.08.2019  െല

എഡി.എ1.4/2019  ഉ�രവ്  �കാരം  േകാേള�കളിൽ  ��ി�ി��  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  കണെ���്
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നട�ാൻ ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��്. 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�ിൽ സർവകലാശാല�െട

�ഐ�ി  കളി�ം  �ഐഎം  കളി�ം  ബാ�ി  വ��  പരീ�ാ  േപ��കൾ  �ത�മായി  േചർ�്  േ�ാ�്

രജി��കൾ കാലികമാ�ിയി��തായി കാ��ി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�ഐ�ി �ഖ�ല

1)  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  വ�ാപകമായി  െവ�ി�ി���കൾ  വ���.  എ�ാൽ  ഈ  തി���കൾ

േമലധികാരി സാ��െ���ി ആധികാരികമാ��ി�.

2) 21.07.2015 ന് േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം D സീരിസി�� അഡീഷണൽ ഷീ�കൾ 2000 എ�ം ഉ�തായി

േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാൽ  േമൽ  തീയതി�്  േശഷം  ബാ�ിയി��  ഷീ�കൾ  ഉപേയാഗി�താേയാ

തിരിെക നൽകിയേതാ ആയ യാെതാ� േരഖെ����ക�ം കാ��ി�.

        ��ത കാലയളവിൽ �മതല��ായി�� ചീഫ് ���് അഡീഷണൽ ഷീ�ക�െട വിതരണം

സംബ�ി� േരഖകൾ ൈകമാറിയി�ി� എ�ാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി നൽകിയി��ത്. (ഓഡി�്

എൻക�യറി നം.1/15.04.2021)

�ഐ�ി �ള�ാടകം

1. വിവിധയിനം ഉ�ര�ടലാ�കൾ േശഷി�ി��തിെ� വിശദാംശം താെഴ േചർ��.

േ�ാ�് നീ�ിയിരി�് തീയതി സീരിസ് എ�ം

18.09.2019 C2 3000

27.03.2019 C1 3217

04.09.2019 A1 1470

06.11.2019 അഡീഷണൽ ഷീ�് 5439

ഓേരാ  ഇന�ി���  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  േമൽ  �ചി�ി�  തീയതി�്  േശഷം  വിനിേയാഗി�േതാ

വിതരണം െച�േതാ ആയ യാെതാ� േരഖെ����ക�ം േ�ാ�് രജി�റിൽ വ��ിയി�ി�.

2)  2019-20  ൽ  ഉപേയാഗ�ിലി��  േ�ാ�്  രജി�ർ  ഉപേയാഗി�  തീരാെത  �തിയ  േ�ാ�്  രജി�ർ

ആരംഭി�. എ�ാൽ �തിയ രജി�റിൽ �ൻബാ�ി േചർ�് സാ��െ���ിയി�ി�.

(ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.4/04.12.2020)

�ഐ�ി അ�ൽ

1)ലഭി� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�.

2)A1,  C1,  C2,  V,  N എ�ീ  വിവിധ  സീരിസി��  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  വരവ്,  വിതരണം,  നീ�ിയിരി�്

�തലായ വിവര�ൾ േരഖെ���ിയി�ി�.

3) േ�ാ�് രജി�ർ സാ��െ���ി ആധികാരികമാ�ിയി�ി�.

(ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് നം.3/26.02.2021)

        �ണിേവ�ി�ി�െട  കീഴിൽ  വ��  �ാപന�ൾ�്  നൽ��  പരീ�ാ  േപ��ക�െട  വിതരണം,

ഉപേയാഗം, നീ�ിയിരി�് എ�ിവ�െട കണ�കൾ �ത�മായി ��ി��തിന് നിർേ�ശം നൽേക��ം

��പേയാഗം  െച��ി�  എ�്  ഉറ�്  വ���തി�ം  �ണിേവ�ി�ി  അധി�തർ  �േത�ക  ��
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നൽേക�താണ്. പരീ�ാ േപ��ക�െട ഉപേയാഗ�ിൽ താെഴ പറ�� നിർേ�ശ�ൾ വ��.

1) അതാത് �ാപന�ൾ ആവശ�െ���തിന�സരി�് മാ�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ നൽ�ക.

2)  �ർ�മായി  ഉപേയാഗി�ാ�പ�ം  ബാ�ി  വ��വ  �ടർ�്  ഉപേയാഗി���്  എ�്  ഉറ�്

വ�േ���ം അ�ാ�പ�ം തിരിെക ഏൽ�ി�ണെമ�് നിർേ�ശം നൽേക��മാണ്.

3)  �ാപന�ളിൽ  വിതരണം  െച��  പരീ�ാ  േപ��കൾ  ൈക���  ഉേദ�ാഗ�ന്  ആയതിെ�

കണ�കൾ  സംബ�ി�  �ർ�  ഉ�രവാദി�ം  ഏൽ�ി�  നൽേക��ം  േ�ാ�്  രജി�ർ

കാലികമാ�� എ�് ഉറ�് വ�േ���മാണ്.

പരീ�ാ േപ��ക�െട ��ി�് സംബ�ി�് േ�ാ�് രജി�റിെല കണ�കൾ കാലികമാ��തിേല�ം

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാേ��താണ്.

1-24   സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട �.പി.എഫ് അ�ൗ�് - ബാധ�ത �ക�ം നീ�ിയിരി�ം ത�ിൽ
7,60,35,474/- �പ�െട വ�ത�ാസം

2019  –  20  സാ��ിക  വർഷെ�  സർവകലാശാലയിെല  �പിഎഫ്  അ�ൗ�ിെല  ആെക  ബാധ�ത

�കയായി  കണ�ാ�ിയി��ത്  75,54,84,102/-  �പയാണ്.  എ�ാൽ  തൻവർഷെ�  ബാ�്/�ഷറി

അ�ൗ�്  �കാരം  നീ�ിയിരി�്  �ക  67,94,48,628/-  �പയാണ്.  തൻവർഷെ�  ആെക  ബാധ�ത

�ക�ം  നീ�ിയിരി�ം  ത�ിൽ  7,60,35,474/-  �പ�െട  വ�ത�ാസം  നിലനിൽ��.  07.12.2021

തീയതിയിെല  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  നം.122/2019-20 ��  മ�പടിയിൽ  �പിഎഫ്  അ�ൗ�ിെല

വ�ത�ാസം  �മീകരി��തിെ�  ഭാഗമായി  03.08.2019  ന്  സർവകലാശാല  കൺേസാളിേഡ�ഡ്  ജനറൽ

ഫ�് അ�ൗ�ിൽ നി�് 2 േകാടി �പ TPA-4071 ന�രായ �ഷറി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി�െ��്

അറിയി�ി��്. സർവകലാശാല �പിഎഫ് അ�ൗ�് ബാധ�ത �ക�ം നീ�ിയിരി�് �ക�ം ത�ി��

വ�ത�ാസം �മീകരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

�ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�കളിെല നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശം (േ��്െമ�് �കാരം)

അ�ൗ�്
�ൻബാ�ി

01.04.2019

നീ�ിയിരി�്

31.03.2020

�ഷറി അ�ൗ�് നം. 7010102000047 678341012.00 679439026.00

ബാ�് അ�ൗ�്, എസ്.ബി.ഐ 37002313362 714112.15 9602.15

ആെക 679448628.15

�പിഎഫ് െചലവ് രജി�ർ �കാര�� െചലവ് �കക�െട വിശദാംശം

പിഎഫ് േലാൺ ഇന�ിെല െചലവ് 75146041

പിഎഫ് േ�ാഷറിനായി പിൻവലി� �ക 114517896

പിഎഫ് േ�ാഷർ & �ാൻ�ർ 2496991

ആെക െചലവ് 192160928
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1-25   ജനറൽ േ�ാർ-നട�ി�ിെല അപാകതകൾ

േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി�� എ�ാ േകാേള�കൾ�ം,  �ഐ�ി,  ഡി�ാർ�്െമ�്,  ബി.എഡ് െസ�ർ

എ�ിവിട�ളിേല��  രജി��കൾ  മ�്  േ�ഷനറി  സാധന�ൾ  എ�ിവ  േ�ാ�ിെല��്  Ad.BIV(cp)

െസ�ൻ  വഴിയാണ്  േ�ാ�്  &  േ�ഷനറീസിന്  സൈ�  ഓർഡർ  നൽ��ത്.  പർേ�സ്  ക�ി�ി�െട

സൈ�  ഓർഡർ  �കാര��  സാധന�ൾ  േ��ിെല��്  വിതരണം  െച�ക  എ��താണ്  ജനറൽ

േ�ാറിെ� �ധാന കർ�വ�ം. ജനറൽ േ�ാ�് നട�ി�ിെല �ധാന അപാകതകൾ താെഴ േചർ��.

1. ആഭ��ര ഓഡി�് നട�ിയി�ി�

േ�ാർ  കീ�ർ  വിരമി��തിന്  ��്  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  കർശനമാ�ം  നട�ണെമ�്  11.09.2015  െല

സർ�ാർ  ഉ�രവ്  ജി.ഒ.(പി)നം.397/15  നിഷ്കർഷി��.  എ�ാൽ  ജനറൽ  േ�ാ�ിൽ  അ�ര�ിൽ

ഓഡി�്  നട�കേയാ  ചാർജ്  ഹാൻഡ്  ഓവർ  െച�കേയാ  െച�ി�ി�.  �ത�മായ  ഇടേവളകളിൽ

പരിേശാധന  നട�ി  േപാരാ�കൾ  കെ��ി  ഉചിതമായ  നിർേ�ശം  നൽേക�ത്  ആഭ��ര  ഓഡി�്

സംവിധാന�ിെ� �മതലയാണ്. ആയത് നട��െവ�് ഉറ�് വ���തിന് ��ിേ��താണ്.

2. ഭൗതിക സാഹചര�ം അപര�ാ�ം

സർവകലാശാലകളിെല എ�ാ വ��കളിേല�ം, േകാേള�കൾ, െസ��കൾ എ�ിവിട�ളിേല�്

ആവശ�മായ 'stores' എ�ി��ത് ജനറൽ േ�ാർ ആണ്.  ക���ർ,  �ി�ർ,  ലാപ്േടാ�് ഉൾെ�െട��

വില  പിടി��  േ�ാ�ിെ�  സംര�ണം  ജനറൽ  േ�ാറിനാണ്.  ��ത  �മതല  നിർവഹി��തിന്

പര�ാ�മായ ഭൗതിക സാഹചര�ം േ�ാറിൽ നിലവിലി�. ഉപേയാഗ�ന�മായ ഫർ�ി��ക�ം, മ�് േടാണർ,

ടയ�കൾ  �തലായവ  െക�ി�ിട��  അവ�യാണ്  നിലവി�ളളത്.  ആയത്  നീ�ം  െച��തി�ളള

നടപടി  സ�ീകരി�്  േ�ാറിേല�്  െകാ�വ��  സാധന�ൾ  േക�പാ�കൾ  �ടാെത  ��ി��തി�ളള

സൗകര�ം ഒ�േ��താണ്.

3.രജി��ക�െട പരിപാലന�ം േ�ാ�് വിതരണ�ം ��ികരമ�

ജനറൽ േ�ാറിെ� ��ധാനമായ രജി�റാണ് േ�ാ�് രജി�ർ. േ�ാ�് ൈക��േ�ാ�ം ൈകമാ�േ�ാ�ം

േരഖെ����കൾ വ��ി ബാലൻസ് കണ�ാ��ത് േ�ാർ കീ��െട �മതലയാണ്. ക���ർ (െഡ�്,

ലാപ് )  ഇലേ�ാണിക്  സാധന�ളായ  േടാണർ,  കാ�ിഡ്ജ്,  എൽഇഡി  �ിവി  എ�ീ  വിലപിടി�

ഐ��ൾ�് �േത�കം േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി�് അവ�െട ൈക��് തീയതി, �ല�ം, എ�ം എ�ിവ

േരഖെ��േ���ം  വിതരണ  സമയ�്  ഇത്  �റവ്  െച�്  ബാലൻസ്  േ�ാർ  കീ�ർ  സാ��െ���ി

��ിേ���മാണ്.  ജനറൽ  േ�ാറിെല  സാധന�ൾ  ൈക��ിയ  തീയതി  േ�ാ�്  രജി�റിൽ

േരഖെ���ിയി�ി�. ഇലേ�ാണിക് സാധന�ൾ സമയബ�ിതമായി ഇൻ�ാൾ െച�ാെത ��ി���
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കാരണം  അവ�െട  �വർ�നേശഷി  നശി�വാേനാ  �റ�വാേനാ  സാധ�ത��്.  അ�്  എൽഇഡി

�ിവികൾ  15.11.2019  െല  ഇൻേവായ്സ്  �കാരം  േ�ാ�ിെല��ി��്.  19.11.2020  െല  ഭൗതിക

പരിേശാധനയിൽ ��് എൽഇഡി �ിവികൾ ബാലൻസ് ഉ�്. ശരിയായ ആവശ�കതാനിർ�യം നട�ാെത

വില �ടിയ സാധന�ൾ വാ��ത് ഉചിതമ�. അ�േപാെല 22.01.2020 െല അഡ�ാൻസ് േപെമ�് �േഖന

35  ക���റിന്  വില  നൽകിെയ�ി�ം  32  എ�ം  മാ�േമ  28.10.2020  ന്  ലഭി�ി��.  അവ

േ�ാ�ിെല��കേയാ വിതരണം െച�കേയാ െച�ി�ി�. ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ 32 ക���ർ േ�ാറിൽ

��ി�ി��തായി  േബാധ�െ��.  3  ക���ർ  ലഭ�മാ�ി  േ�ാ�ിെല��്  ഓഡി�ിെന

അറിയിേ��താണ്.  27.09.2019 െല  സർവകലാശാല  ഉ�രവ്  �കാരം  05.10.2020 ന്  30 െഡ�്േടാ�്

ക����കൾ  വാ�ിെയ�ി�ം  7  ക���ർ  വിതരണം  െച�ാെത  അവേശഷി��തായി  ഭൗതിക

പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��.

4.േ�ാ�് ഇഷ� രജി�ർ േ�ാർ കീ�ർ സാ��െ���ി ��ി�ി�ി�.

5.  വാർഷിക  ആവശ�കത  നിർ�യം  നട�ി  േ�ാറിെ�  ആവശ�കത  പർേ�സ്  ക�ി�ിെയ  േരഖാ�ലം

അറിയി��  രീതി  നിലവിലി�.  �ാൻസി�്  രജി�റിൽ  ആവശ�മായ  സാധന��െട  എ�ം  പർേ�സ്

ക�ി�ിെയ അറിയി�� രീതിയാണ് നിലവി��ത്.

6. സർവകലാശാല �സിന് ആവശ�മായ േ�ഷനറിക�െട ലി�ിെ� ഓഫീസ് േകാ�ി ��ി�ി�ി�.

വ�വ�ാപിത  നടപടി�മം  പാലി�്  സാധന�ൾ  വാ�ി  അവ�െട  െ�സിഫിേ�ഷൻ  ഉൾെ�െട

പരിേശാധി�്  ഉറ�വ��ി  ജനറൽ  േ�ാറിന്  നൽേക��ം  ജനറൽ  േ�ാർ  അവ  �ത�മായി

േ�ാ�ിെല��്  വിതരണം  െചേ���മാണ്.  അഡ�ാൻസ്  േപെമ�്  നട��പ�ം  അവ

സമയബ�ിതമായി  ലഭ�മാേയാ  എ�ം  ആ  സാധന��െട  എ��ം  െ�സിഫിേ�ഷ�ം

േബാധ�െ�േട��മാണ്.

1-26   സം�ാന സർ�ാർ �ാൻ �ാ�് വിനിേയാഗം-സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�് വി��മായി �ക �ൻ�ർ
പിൻവലി�് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി��.

ഓേരാ വർഷ�ം സർ�കലാശാലയിൽ വിവിധ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി അ�വദി�� �ാൻ �ാ�്

�ക വിനിേയാഗി��തിൽ സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ പാലി�െ���ി�.  ഇ�കാരം സം�ാന സർ�ാർ

�ാൻ �ാ�് വിനിേയാഗ�ിൽ ഉ�ായി�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��

എ)      സർ�കലാശാലക�െട  പരമ  �ധാന  കർ�വ�ം  അ�ാദമിക  ൈവദ��ം  വർ�ി�ി��തി��

അവസര�ൾ  ��ി�ക�ം  അ�വഴി  വിദ�ാഭ�ാസ  വികസനം  സാധ�മാ�ക�ം  െച�ക  എ��താണ്.

ഓേരാ  വർഷ�ം  സാേ�തിക  സൗകര��ൾ  െമ�െ���ക,  ഗേവഷണ  �വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി�ക,  �തന  അ�ാദമിക  േമഖലകൾ  കെ��ക  �ട�ിയ  ല��േ�ാെട  വിവിധ

േ�ാജ�കൾ/�ീ�കൾ  വിഭാവനം  െച�്  സർ�ാരിെ��ം  �ജിസി�െട  പ�തി  പണം  ഉപേയാഗി�്

നട�ിലാ��തിന് വിഭാവനം െച�് അംഗീകാരം േന���്.

2017-18  ന്  ��്  വെര  സർ�ാർ  ഭരണാ�മതി  നൽകി  അ�വദി��  പ�തി  �ക  �ഷറിയിൽ  നി�ം
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പിൻവലി�്  സർവകലാശാല�െട  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  െ�ഡി�്  െച�്  സൗകര�ാർ�ം  െചലവഴി��

രീതിയാണ് അവലംബി�ി��ത്.  2017-18 വർഷം �തൽ ഇ�കാരം �ക പിൻവലി�ാൻ അ�വദി�ാെത

�ാൻ  ഫ�ിനായി  �ഷറിയിൽ  ഒ�  െ�ഷ�ൽ  ടി.എസ്.ബി  അ�ൗ�്  �ട�ി  �ക  അതി�െട  മാ�ം

വിതരണം െച�� രീതിയിേല�് മാറി. �ഷറി വഴി മാ�ം ഇടപാ�കൾ ആരംഭി�തി� േശഷം പ�തി �ക

ബിൽ �േഖന �ണേഭാ�ാവിെ� അ�ൗ�ിേല�് മാ�േമ മാറി നൽകാൻ സാധി�മായി���.

2019-20 സാ��ിക  വർഷം  �തൽ  സർ�ാരിൽ  നി��  �ാൻ  ഫ�്  �കകൾ  സർവകലാശാല�്  ഒ�

�േത�ക  �ാൻ  അ�ൗ�്  (Plan Scheme Treasury Savings Bank Account (PSTSB) ) വഴി  മാ�ം  നൽകി

�ട�ി.  ഈ  രീതിയി��  ഇടപാ�കൾ�ായി  ത�ാറാ�ിയ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  അട�ിയ  സർ�ാർ

ഉ�രവ്  നം.88/2018  തീയതി  11.06.2018  �കാരം  �ാൻ  െ�ഷ�ൽ  �ി.എസ്.ബി/ബാ�്  അ�ൗ�ിേല�്

മാ�ി  നൽകാൻ  പാടി�  എ�്  വ��മായി  നിഷ്കർഷി�ി��്.  എ�ാൽ  ഇതിന്  വി��മായി

സർവകലാശാലകൾ  പ�തി�ായി  വിഭാവനം  െച�്  അ�മതി  ലഭി�  �കകൾ,  യഥാർ�  െചലവ്

സംഭവി�േ�ാൾ  മാ�േമ  �ക  പിൻവലി�ാൻ  പാ��  എ�  നിബ�ന�്  വി��മായി  പ�തികൾ

ആരംഭി��തിന്  ��ായി  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻ�കളായി  പിൻവലി�്  വിവിധ  ബാ�്

അ�ൗ�കളിൽ  ��ി�്  സൗകര�ാർ�ം  െചലവഴി��  രീതി  ഇേ�ാ�ം  അവലംബി�വ��.

ഇ�ര�ിൽ  നിേ�പം  നട�ിയതി�െട  2017-18  വർഷം  �തൽ  വരവിൽ  അധികരി�്  െചലവ്

വ�ി��തായി കാ���്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

സാ��ിക വർഷം

വരവ്

വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക �കാരം

(സർ�ാർ/�ജിസി)

െചലവ്

വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക �കാരം

(സർ�ാർ/�ജിസി)

2017-18 192074916 413794274

2018-19 281638888 360321274

2019-20 106564656 218996649

വരവിലധികമായി  െചലവഴി��  സാഹചര��ിൽ  വാർഷിക  കണ�കളിൽ  നീ�ിയിരി�്  �ക

ക�ിയാ��തിന്  കാരണമാ��.  ഇ�രം  സ�ർഭ�ൾ  ഒഴിവാ��തിന്  വരവ്  അതാത്  വർഷേ�ത്

സമയബ�ിതമായി െചലവഴി��െവ�് ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

ബി)  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വിവിധ  �ാൻ  �ീ�ക�െട  നട�ി�ിനായി  2900  ല�ം  �പ

വകയി��ി  ഭരണാ�മതി  നൽകിയി��്.  17.06.2019-െല  973/2019/Hedn  ഉ�രവ്  �കാരം).  ഇതിൽ

2019-20 സാ��ിക  വർഷം  ആെക  ലഭി�  �ക  925.963 ല�ം  �പ  മാ�മാണ്.  സർ�കലാശാലയിൽ

നി�ം  സർ�ാരിന്  നൽകിയ  െചലവ്  പ�ിക  പരിേശാധി�തിൽ  488.5 ല�ം  �പ�ം  െ�ാവിഷണൽ

അഡ�ാൻസായി അ�വദി�് �ൻ�റായി വിവിധ വ��് േമധാവികൾ�് െചലവഴി��തിനായി പിൻവലി�്

അവ�െട  അ�ൗ�കളിൽ  ��ി�  വ��.  ഭരണാ�മതി  നൽ��  ഉ�രവിൽ  തെ�  �ക�െട

വിനിേയാഗം  സംബ�ി�്  പാലിേ��  അടി�ാന  നിബ�നകൾ  നൽകിയി��്.  ഇതിൽ  �ധാന

നിബ�ന ‘�കകൾ അഡ�ാൻസായി അ�വദി�ാൻ പാടി�ാെയ�ം യഥാർ� െചലവ് സംഭവി�േ�ാൾ
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മാ�േമ �ക അ�വദി�ാൻ പാ��’എ�താണ്.

ഇ�കാരം  സർ�ാർ  ഉ�രവി�  വി��മായി  ലഭ�മായ  �ക�െട  53%-ൽ  അധിക�ം  അഡ�ാൻസായി

പിൻവലി�്  സൗകര�ാർ�ം  െചല�  െച��തിനായി  സർ�ാരിൽ  നി�ം  �േത�ക  അ�വാദം

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഈ  വിഷയം  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  5/19-20  തീയതി

10.12.2020  �കാര��  മ�പടിയിൽ  സാേ�തികമായി  സംഭവി��  തട��ൾ  കാരണം  േ�ാജ�കൾ

സമയബ�ിതമായി  നട�ിലാ�വാൻ  കാലതാമസം  വരാതിരി�ാനാണ്  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻ�കൾ

അ�വദി��ത്  എ�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  േ�ാജ�കൾ  �ട�ി  �കകൾ  ഡ�  ആയേശഷമാണ്

അഡ�ാൻ�കൾ  അ�വദി��ത്  എ�ാണ്.  െചലവ്  കഴി�  േശഷം  അഡ�ാൻസ്  അ�വദി��ത്

�മവി��മാണ്.  �ാൻ  ഫ�്  �ക  PSTSB അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  മെ�ാ�  �ഷറി/ബാ�്  അ�ൗ�ിേല�്

മാ�ി നിേ�പി�് െചല� െച�ാൻ പാടി� എ� 88/2018 തീയതി 11.06.2018 ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവിന്

വി���മാണ്  ഈ  നടപടി.  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ�്  വി��മായ  നടപടികൾ

ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് ��ിേ��താണ്.

1-27   േനാൺ �ാൻ �ാ�് വിനിേയാഗം -അപാകതകൾ

1- പ�തിേയതര �ാ�ിൽ നി�ം �ിരനിേ�പം നട�ിയേശഷം സർ�ാരിന് െത�ായ വിനിേയാഗ

വിവരം നൽകി

2019-20 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല�െട േനാൺ �ാൻ �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �കയായി പ��്

ഗ��ളായി ആെക 3,41,05,50,000/- �പ അ�വദി�. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ നം. ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക

1 G.O(Rt)No.595/2019 HEDN തീയതി 16.04.2019 284212500

2 G.O(Rt)No.780/2019 HEDN തീയതി 20.05.2019 284212500

3 G.O(Rt)No.1010/2019 HEDN തീയതി 19.06.2019 284212500

4 G.O(Rt)No.1219/2019 HEDN തീയതി 17.07.2019 284212500

5 G.O(Rt)No.1465/2019 HEDN തീയതി 17.08.2019 284212500

6 G.O(Rt)No.1679/2019 HEDN തീയതി 20.09.2019 284212500

7 G.O(Rt)No.1846/2019 HEDN തീയതി 17.10.2019 284212500

8 G.O(Rt)No.2062/2019 HEDN തീയതി 20.11.2019 284212500

9 G.O(Rt)No.2193/2019 HEDN തീയതി 10.12.2019 284212500

10 G.O(Rt)No.95/2020 HEDN തീയതി 21.01.2020 284212500

11 G.O(Rt)No.284/2020 HEDN തീയതി 17.03.2020 284212500

12 G.O(Rt)No.448/2020 HEDN തീയതി 17.03.2020 284212500

ആെക 3410550000
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ഓേരാ ഗ��ൾ�ം �േത�കമായി വിനിേയാഗ സാ��പ��ം സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. േനാൺ�ാൻ

�ാ�ിൽ നി�ം തൻവർഷം ബഡ്ജ�് െ�ാവിഷൻ നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�കലാശാല�െട

െപൻഷൻ  റിസർ�്  ഫ�ിേല�്  10  േകാടി  �പ  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  നം.  Ad.A.III.1/2019  തീയതി

18.01.2020 �കാരം ജി�ാ �ഷറിയിൽ �ിര നിേ�പമാ�ിയി��്.

േനാൺ�ാൻ  �ാ�്  �ർ�മായി  വിനിേയാഗി�തിെ�  വിശദാംശ�ൾ  കാണി�്  സർ�കലാശാല

സർ�ാരിന്  നൽകിയ  വിനിേയാഗ  സാ��പ��ളിൽ  ലഭ�മായ  �ക  ജീവന�ാ�െട  ശ�ള�ം

മ�ാ��ല��ൾ�ം  െപൻഷ�മായാണ്  വിനിേയാഗി�ത്  എ�ാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.  െപൻഷൻ

റിസർ�്  ഫ�ിേല�്  �ിരനിേ�പമാ�ക  വഴി  �ക  വിനിേയാഗി�കയ�  പകരം  ക�തലായി

��ി�കയാണ് െച�ി��ത്. �ർ�മായ വിനിേയാഗ സാ��പ�ം നൽകിയ സാഹചര��ിൽ ��ത

വിവരം  സർ�ാരിന്  നൽകിയ  വിനിേയാഗ  സാ��പ��ിൽ  കാണി�ി�ി�  എ�ത്  വ��മാണ്.  �ാ�്

വിനിേയാഗം സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�ിന് (നം.21/Fin/19-20 തീയതി 22.07.2021)

ലഭ�മാ�ിയ  വിനിേയാഗ  സാ��പ���െട  പകർ�ിലാണ്  േമൽ  വിവര�ൾ  �തിപാദി�ി��ത്.

�ിരനിേ�പം നട�ിയ �ക െചലവായി കണ�ാ�ാൻ കഴിയി�. ആയതിനാൽ സർ�ാർ �ാ�ക�െട

വിനിേയാഗം സംബ�ി� യഥാർ� വിവര�ൾ സർ�ാരിേല�് അറിയിേ��താണ്.

2-  സർ�കലാശാല�െട  പ�തിേയതര  െചലവിെ�  71%  സർ�ാർ  �ാ�ിൽ  നി�്  നിർ�ഹി�േ�ാൾ

തന� വരവിൽ നി�ം �രിഭാഗ�ം �ിരനിേ�പമാ��.

േകരള സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് �കാരം തൻവർഷെ� പ�തിേയതര

�ാ�ിെ� ആെക വരവ് 4853831244.50/- �പയാണ്. തൻവർഷെ� ആെക െചലവ് 3507982434/- �പ.

ആെക  വരവിൽ  3410550000/-  �പ  സർ�ാർ  �ാ�ാണ്.  26.07.2021  െല  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ

നം.24/ഫിൻ/2019-20ന്  സർവകലാശാല  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  2019-20  വർഷ�ിൽ  തനത്  വരവിൽ

നി�്  മാ�ം  91,22,90,000/-  �പ  �ിരനിേ�പമാ�ിയി�െ��്  അറിയി�.  ഇത്  �ടാെത

സർവകലാശാല�െട  �ൻവർഷ�ളിെല  നിേ�പ�ളിൽ  കാലാവധി  �ർ�ിയാ��  നിേ�പ�ൾ

(തനത്  വ�മാന�ിൽ  നി�ം  ആരംഭി�് )  �നർനിേ�പി����്.  �ിരനിേ�പ�ളിെല  വിവിധ

അ�ൗ�കളിെല  പലിശ�ം  നിേ�പമാ���്.  ഇ�ര�ിൽ  കാലാവധി  �ർ�ിയാ�ിയ  �ിര

നിേ�പ�ളിൽ  നി�ം  200  േകാടി  �പ  2019-20  വർഷ�ിൽ  െപൻഷൻ  ഫ�ിേല�്  മാ�ിയി��്.

സർ�കലാശാല�െട  പ�തിേയതര  െചലവായ  3507982434/-  �പയിൽ  സർ�ാർ  �ാ�്  �കയായ

3410550000/- �പ  കിഴി�ാൽ  തനത്  വരവിൽ  നി��  �കയായ  97432434/- �പയാണ്.  അതായത്

സർവകലാശാല�െട പ�തിേയതര െചലവിെ� 2.77 ശതമാനം മാ�മാണ് തനത് വ�മാന�ിൽ നി�ം

സർവകലാശാല നിർവഹി�ിരി��ത്.

സർവകലാശാല�െട  വാർഷിക  കണ�്  �കാരം  ആെക  പ�തിേയതര  വരവായ  4853831244.50/-

�പയിൽ നി�ം സർ�ാർ �ാ�് �കയായ 3410550000/- �പ കിഴി�ാൽ 1443281244.50/- �പയാണ്

തനത് വരവ്.  ഇതിൽ 45,46,06,429/- �പ വിവിധ ബാ�്/�ഷറി/ക�ാഷ് ബാലൻസിൽ നി�� പലിശ
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വരവാണ്. പരീ�ാവരവ് 2019-20 വർഷ�ിൽ 417604349/- �പയാണ്. എ�ാൽ ഈ ഇന�ിൽ െചലവ്

52,69,42,173/- �പയാണ്. ഈ െചലവ് വരവിേന�ാൾ അധികരി�് നിൽ��. പരീ�ാ വരവിേന�ാൾ

െചലവ്  അധികരി�  നിൽ�േ�ാൾ  േപാ�ം  തനത്  വ�മാനം  �ിരനിേ�പമാ��തിനാൽ

സർവകലാശാല  പ�തിേയതര  െചല�കൾ  സർ�ാർ  �ാ�ിൽ  നി�്  നിർവഹി�ക�ം  തനത്  വരവിൽ

നി�ം നാമമാ�മായ �ക മാ�ം െചല�കൾ�ായി വിനിേയാഗി�� എ��ം വ��മാണ്.

1-28   എൻേഡാവ്െമ�് െചലവ് - അ�ൗ�ിൽ �ക ഉ�ായിരിെ� േനാൺ �ാൻ �ാ�ിൽ നി�ം
െചലവ് െച��.

സർ�കലാശാല�െട  എൻേഡാവ്െമ�്  െചല�കൾ  നിർ�ഹി��തിനായി  ഒ�  �േത�ക  അ�ൗ�്

പരിപാലി�െ����്.  എസ്.ബി.ഐ�െട  േകരള  സർ�കലാശാല  ഓഫീസ്  ക�ാ�സ്  �ാ�ിൽ

67017043450-ാം  ന�ർ  അ�ൗ�ിലാണ്,  എൻേഡാവ്െമ�്  �ിരനിേ�പ�ളിൽ  നി�ം  ലഭ�മാ��

പലിശ�െട  50% പിൻവലി�്  ��ി��ത്.  ടി  �ക  സർ�കലാശാല�െട  എൻേഡാവ്െമ�്  െചല�കൾ

ഉേ�ശി�ാണ്  ��ി��ത്.  എ�ാൽ  ഈ  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  ��ത  ആവശ��ിനായി  �ക

വിനിേയാഗി��ി� എ�ാണ് വ��മാ��ത്. 2019-20 വർഷ�ിൽ എൻേഡാവ്െമ�് വിതരണ�ിനായി

15,95,410/- �പ േനാൺ �ാൻ �ാ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ി��്. അ�ൗ�ിൽ 01.04.2019-െല �ൻബാ�ി

37,13,217.50/-  �പയാണ്.  വരവിന�ിൽ  1088914/-  �പ  െ�ഡി�്  െച�ി��്.  31.03.2020-ൽ

എൻേഡാവ്െമ�് അ�ൗ�ിൽ 39,45,719/- �പ നീ�ിയിരി�ായി അവേശഷി���്. എ�ാൽ ഇ��ം

�ക  എൻേഡാവ്െമ�്  അ�ൗ�ിൽ  ഉ�ായി��ി�ം  ഈ  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  �ക  െചലവഴി�ാെത

േനാൺ �ാൻ �ാ�ിൽ നി�ം �ക െചലവഴി� നടപടി �മ�കാരമ�. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�്

റിക�ിസിഷൻ  നം.22 തീയതി  22.07.2021  ��  മ�പടിയിൽ  ��ത  �ക  എൻേഡാവ്െമ�്  അ�ൗ�ിൽ

നി�ം  തിരി�്  പിടി�ാൻ  ഉ�രവി�തായി  അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ  ടി  �ക  എൻേഡാവ്െമ�്

അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  തിരിെക  ഈടാ�ിയി�ി�.  എൻേഡാവ്െമ�്  െചല�കൾ  നിർ�ി�  അ�ൗ�ിൽ

നി�ം  നിർ�ഹി��തിന്  ��ിേ��താണ്.  എൻേഡാവ്െമ�്  വിതരണ�ിനായി  േനാൺ  �ാൻ

�ാ�ിൽ  നി�ം  െചലവഴി�  �കയായ  15,95,410/-  �പ  എൻേഡാവ്െമ�്  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  തിരി�്

പിടി�് വിവരം അറിയിേ��താണ്.

1-29   ൈല�റി �വർ�ന മികവ് ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി��ി�

സർ�കലാശാല�െട കീഴി�� െസ��കൾ, ൈല�റികൾ, വിവിധ വ��കൾ എ�ിവിട�ളിെല ��ക

വിതരണം,  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷൻ,  ��കം  മട�ിനൽകാ���ല��  ന�ം,  ��ക�ൾ

��ി��തി�� അടി�ാന സൗകര�ം എ�ിവയിെല അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1- അടി�ാന സൗകര�ം ഉറ�വ��ാെത ��ക�ൾ വാ��
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സർ�കലാശാല�െട  വിവിധ  വ��കളിേല�ം  െസ��കളിേല�ം  ഓേരാ  വർഷ�ം  �ാൻ/ േനാൺ�ാൻ

�ാ�ിൽ  നി�ം  10,000/-  �പ  �തൽ  10,00,000/-  �പ  വെര  െചലവഴി�്  ��ക�ൾ  വാ���്.

എ�ാൽ മി� വ��കളി�ം ��ക�ൾ �ത�മായി തരംതിരി�് അ��ി ��ി��തി�� യാെതാ�

സൗകര��ം  നിലവിലി�  എ�ത്  ഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ  േബാധ�െ��ി��്.  വാ�ിയ  ��ക�ൾ

തരംതിരി�് അ��ിെവ��തിന് സൗകര�മി�ാ�തിനാൽ (അലമാര �തലായവ) വാ�ിയ �കാരം തെ�

അവ ��ി�ിരി��തായി കാണാൻ കഴി�.

ഉദാ- ബേയാെടേ�ാളജി വ��്, ഹി�റി വ��്, ORI, �ഡി െസ�ർ, െകാ�ം

അടി�ാന  സൗകര��ം  ആവശ�കത�ം  സംബ�ി�്  വ��മായ  പഠനം  നട�ി  സൗകര��ൾ

ഉറ�വ��ിയതി� േശഷം മാ�ം ഓേരാ വ��കൾ�ം െസ��കൾ�ം വ�ം വർഷ�ളിൽ ��ക�ൾ

വാ�ാൻ  അ�മതി  നൽ��തിന്  ��ിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  വാ��  ��ക�ൾ

വിദ�ാർ�ികൾേ�ാ  അധ�ാപകർേ�ാ  �േയാജനെ���ാൻ  കഴിയാ�  സാഹചര�ം  ഉ�ാ���ം

ഇതിനായി െചലവഴി�� �ക പാഴ്െചലവായി തീ���മാണ്.

2- ൈല�റി ��ക��െട േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ - ന�െ�� ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി��ി�.

18.01.2005-െല  െഡപ��ി  രജി�ാ�െട  എ.ഡി.എ.വി/1/1404/2005  ഉ�രവ്  �കാരം  വ��തല

ൈല�റികളിൽ  ര�  വർഷ�ിെലാരി�ൽ  �ത�മായ  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ണെമ�്

നി�ർഷി��.  പല  വ��കളി�ം  ഇ�ര�ിൽ  കാലികമായി  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷൻ

നട�ാ���ലം ��ക�ൾ തിരിെക ലഭി�ാ�വിധം ന�െ���തിന് ഇടയാ��.

    ഉദാ- ബേയാെടേ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�്,  ഇ�ാമിക് �ഡീസ് ഡി�ാർ�്െമ�് , ഹി�റി ഡി�ാർ�്െമ�്

etc.

ചരി�വ��ിൽ �വർ�ി�� ൈല�റിയിൽ 14,000 �ിൽ പരം ��ക�ൾ, േജർണൽ എ�ിവ��്.

31.03.2018  വെര��  േ�ാ�്  െവരിഫിേ�ഷൻ  മാ�േമ  നട�ിയി��.  24.10.2019  െല  സർവകലാശാല

സർ�ലർ  നം.Ad.A.V1/18847/2019  �കാരം  നടേ��  േ�ാ�്  പരിേശാധന  നട�വ��  എ�്

അറിയി�ി��്.2018  മാർ�്  മാസം  വെര��  റിേ�ാർ�്  പരിേശാധി�തിൽ  1669  ��ക�ൾ

ന�െ��തായാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.  ന�െ��  ��ക�ൾ  തിരിെക  ലഭി��തിേനാ  �ക

ഈടാ��തിേനാ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�തായി വ��മ�. ഉപേയാഗി�ാനാവാ�വിധം േകടായ

��ക�ൾ ൈല�റിയിൽ ��ിയി�ിരി��തായി ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��. എ�ാൽ ഇ�

സംബ�ി�  വിവരം  റിേ�ാർ�ിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  2018  വെര  നട�ിയി��  പരിേശാധന

റിേ�ാർ�ിേ�ൽ  സർവകലാശാല  തല�ിൽ  നടപടികെളാ�ം  സ�ീകരി�തായി  കാ��ി�.

അടിയ�ിരമായി  വാർഷിക  േ�ാ�്  പരിേശാധന  നട�ി  ൈല�റി�െട  �വർ�നം

െമ�െ��േ��താണ്.  ന�മായതായി  കാണി�ി��  ��ക�ൾ  എ�ര�ിൽ  ന�െ��താെണ�്

കെ��ി  ആയവ  തിരിെക  ലഭി��തിേനാ  അ�ാ�പ�ം  വില  ഈടാ��തിേനാ  ഉ�  നടപടി
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സ�ീകരിേ��താണ്.

വ��കളി�ം  െസ��കളി�ം  സർ�ലറിൽ  നിർേ�ശി�ം  �കാരം  സമയബ�ിതമായി  േ�ാ�്

െവരിഫിേ�ഷൻ  നിർ�ഹി�്  ന�െ��  ��ക��െട  �ല�ം  കണ�ാ�ി  തിരിെക  ഈടാ��തി��

സത�രനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3- ൈല�റി ��ക വിതരണം - മാനദ��ൾ പാലി��ി�

05.07.2012-െല �.ഒ നം എ.ഡി.എ.വി - 13230 (2)/12 �കാരം ൈല�റി ��ക�ൾ ൈകവശം വ�ാ��ത്

30  ദിവസം  വെരയാണ്.  അ�വദി�ാ��  ��ക��െട  എ�ം  �ചി�ി�ി�ി�.  30  ദിവസ�ി��ിൽ

��കം  തിരിെക  നൽകാെത  �തിയതായി  ��കം  അ�വദി�ാൻ  വ�വ�യി�.  ��കം  മ�ാ�ം

ആവശ�െ��ി�ിെ��ിൽ  30  ദിവസം  �ടി  �േത�ക  അ�മതിേയാ�  �ടി  ൈകവശം  വ�ാ��താണ്.

ഇ�ര�ിൽ  ൈകവശം  ��ി��തിന്  ൈഫൻ  ഈടാേ��താണ്.  സർ�കലാശാല�െട  കീഴി��

വ��കളി�ം െസ�റി�ം ഇ�രം നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാ���ലം അ�ല�മായ ��ക�ൾ ന�െ���

�ിതി ഒഴിവാേ��താണ്.

4- ജീർ�ാവ�യി�� ��ക��െട സംര�ണം

വിവിധ  വ��കളിെല�ം  െസ��കളിെല�ം  ൈല�റിയിെല  ഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ  അ�ല��ളായ

��ക�ൾ,  ൈകെ���്  �തികൾ,  എ�ിവ  വളെര  േശാചനീയമായ  അവ�യിലാെണ�്

േബാധ�െ��ി��് ഇവ സംര�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

ഉദാഹരണം – �ഡി െസ�ർ, െകാ�ം

ക�ാ�സ് ൈല�റി, വിവിധ വ��കളിെല ൈല�റികൾ, െസൻ�ൽ ൈല�റി, െസ��കൾ എ�ിവെയ

ഏേകാപി�ി�െകാ�്  േകാഹ  േസാ�്െവയർ  വികസി�ിെ����.  ഈ  േസാ�്െവയർ

�ാവർ�ികമാ��േതാെട  ഇേ�ാൾ  ൈല�റി  അഭി�ഖീകരി��  പല  ���ൾ�ം  പരിഹാരമാ�ം.

വിദ�ാർ�ികൾ�ം,  ഗേവഷകർ�ം,  അധ�ാപകർ�ം  മ�്  െപാ�ജന�ൾ�ം  ൈല�റി  ��ക�ൾ

ഒ�േപാെല  �േയാജനെ���ാം.  ഈ  േസാ�്െവയറി�െട  ��കർ�ാവിെ��ം  അവ�െട

��ക��െട�ം  ലഭ�ത  ഏത്  വ��ിെലാെ�  ഉെ��്  അറി�വാൻ  സാധി�ം.  േകരള

സർ�കലാശാല�െട ഈ േസാ�്െവയർ എ��ം േവഗം �ർ�മാ�ം �വർ�ന�മമാേ��താണ്.

ഭാഗം -2
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വര� കണ�കളിൻേമലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
2-1   കരാർ ചമ�ാെത സർവകലാശാല �ലം വാടക�് നൽ��.

സർവകലാശാല  േഹാർ�ിേ�ാർ�ിന്  �ലം  ദിവസേവതന�ിന്  വാടക�്  നൽകിയേ�ാൾ,  വാടക�്

നൽ�േ�ാൾ  പാലിേ��  നടപടി�മ�െളാ�ം  പാലി�ി�ി�.  ആയതിനാൽ  വാടക  ഈടാ��തി�ം

വാടക  �ടി�ിക  ഈടാ��തി�ം  �റവ്  വ�ക�ം  2019  �തൽ  �ടർ�യായി  വാടക  അട�വാൻ

കാലതാമസം വ�ക�ം െച�ി��്. വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

1.  01/06/2013  �തൽ  സർവകലാശാല�െട  17.5  െസ�്  �ലം  േഹാർ�ിേ�ാർ�്  വാടക�്

എ��ി�െ��ി�ം നാളി�വെര വാടക കരാർ ചമ�ി�ി�.

2.കരാർ  ഉട�ടി�െട  അഭാവ�ിൽ  വാടക  വർ�നവ്  വ���തിേനാ,  വാടക  �ടി�ിക  വ��ിയാൽ

നടപടി എ���തിേനാ സാധ�മ�

�ടി�ിക വ��ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

01.04.2019  �തൽ  31.01.2020  വെര

അടേ�� വാടക

306@500 + ജി എസ് ടി

153000+27540=180540/-

�ി.ഡി.എസ് റിഡ�ൻ @10% 15,300/- �പ

ആെക വാടക 137700+27540=165240/- �പ

അട� �ക
1,52,500/-�പ (DD Cheque

No.310263/25.02.2020)

�റവ് 12,740/- �പ

േമൽ  �ചി�ി�  നടപടികൾ  എ��വാ�ം  �ടി�ിക  ഈടാ�വാ�ം  സർവകലാശാല  സത�ര  നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

വാടക കരാർ ചമ�ി�ി� – �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി��ി�

െറ�്  രജി�ർ  അ�ർ�മാണ്.  മ��െഫഡിെ�  31.03.2019  വെര��  വാടക  അട���  മാ�മാണ്

രജി�റിൽ  ഉ�ത്.  വാടക  രജി�റിൽ  ഡിമാ�്,  കള�ൻ,  ബാലൻസ്  എ�  രീതിയിൽ  എ�േത��ം

വർഷാവസാനം  രജി�ർ  വാടക  ഈടാ��തിന്  �മതലെ��  വിഭാഗ�ിെ�  േമലധികാരി

സാ��െ���ി ��ിേ���മാണ്.

2012  െല  േകരള  ബിൽഡിംഗ്സ്  (ലീസ്,  �ാൻേഡർഡ്  െറ�്  ആ�്  അദർ  െഫസിലി�ീസ് )  െസ�ൻ  5

�കാരം �ടികിട�് (െ�നൻസി) 3 വർഷ�ിൽ ��തൽ ദീർഘി�ി�� പ�ം വാടക ഓേരാ വർഷ�ം 20%

വീതം വർ�ി�ിേ��താണ്. ഇവിെട 2013, 2015 �തൽ േഹാർ�ിേകാർ�്, മ��െഫഡ് എ�ിവ വാടക�്

�ട�കയാെണ�ി�ം വ��മായ വ�വ�കേളാ� �ടിയ വാടക കരാർ ഇ�ാ��െകാ�് �ടി�ിക ആ��

വാടക�് പിഴ ഈടാ��തിേനാ വാടക വർ�നവ് വ���തിേനാ കഴിയാെത വ��. എ��ം േവഗം

േഹാർ�ിേകാർ�്,  മ��  െഫഡ്  എ�ിവ�മായി  വ��മായ  കരാർ  ഉട�ടിയിേലർെ���തി��
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നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��താണ്.വ�വ�കേളാട്  �ടി  വാടക  കരാർ  ചമ�ാെത  �ലം  ൈകമാറിയത്

സർവകലാശാല�െട ഭാഗ�നി�� വീ�യാണ്.

2-2   േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� െക�ിട വാടക ���ൽ യഥാസമയം നട�ി�ി� - 1331505/- �പ ന�ം

 േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  ഇ��  (SBI)  KUOC �ാ�ിൽ  (െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സ് )-ൽ  നി�ം  നിലവിൽ

11407/-  �പയാണ്  വാടകയിന�ിൽ  ലഭി�െകാ�ിരി��ത്.  13.03.2020-െല  സിൻഡിേ��്  10.42.02

ന�ർ തീ�മാനം �കാരം നിലവിെല വാടക 40996/- �പ + GST ആയി വർ�ി�ി�വാ�ം ഇത് കരാർ

അവസാനി�� തീയതിയായ 03.07.2016 �തൽ �ാബല��ിൽ വ��ാ�ം തീ�മാനി�.  �ടാെത ATM

വാടക 25000/- + GST ആയി നിജെ���ാ�ം തീ�മാനി�ക��ായി. എ�ാൽ �ടർനടപടി സ�ീകരി�്

വാടക വർ�നവ് �ാബല��ിൽ വ��ിയി� (ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് 27/19-20, തീയതി 14.8.2020).

വാടക  രജി�ർ  �കാരം  നിലവി�ം  11407/- �പ  മാ�മാണ്  KUOC �ാ�ിൽ  നി�ം  വാടകയിന�ിൽ

ലഭി��ത്.  യഥാസമയം  വാടക  വർ�നവ്  നട�ാ�ാ���ലം  �വെട  േചർ�ി��  വാടക  ന�ം

സർ�കലാശാല�് സംഭവി�ി��്.

വാടക വർ�നവ് 40996/- ആയി നട�ാേ��ിയി�� തീയതി – 03.07.2016

ഓേരാ മാസ�ി�ം ഉ�ാേക�ിയി�� വർ�നവ് (40996-11407) = 29589/- + GST

7/2016 �തൽ 3/2020 വെര 45 മാസം

ആെക ന�ം 29589 x 45 = 1331505 + GST

ATM  വാടക  വർ�നവ്  സംബ�ി�  മ�പടി  ലഭി�ാ�തിനാ�ം  വാടക  രജി�റിൽ  ഇ�  സംബ�ി�

േരഖെ����കൾ വ��ാ�തിനാ�ം ഇത് സംബ�ി� ന�ം വ��മായി കണ�ാ�ാൻ സാധി�ി�ി�.

സിൻഡിേ��്  തീ�മാന  �കാര��  വാടക  വർ�ന  �ാബല��ിൽ  വ��ാതി��തി��  കാരണം

വിശദീകരിേ���ം �ടർനടപടി അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-3   �ീൻഫീൽഡ് േ�ഡിയ�ിെ� പാ��ക �ടി�ിക - 2018 വെര 13.16 േകാടി �പ – ഈടാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി��ി�

േകരള  സർവകലാശാല  നാഷണൽ  െഗയിംസ്  െസ��റിേയ�ിന്  പാ��ിന്  നൽകിയി��  കാര�വ�ം

�ീൻഫീൽഡ്  േ�ഡിയ�ിൽ  നി��  പാ��ക  യഥാസമയം  പിരിെ���ാ��/പിരി�  കി�ാ��

കാരണം വരവിന�ിൽ സർവകലാശാല ഫ�ിന് ലഭിേ��ിയി�� �കയിൽ ഭീമമായ ന�ം ഉ�ാ��.

സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�ം  ക�ാ�സിെല  37  ഏ�ർ  �ലം  15  വർഷേ��്  പാ�  വ�വ�യിൽ

18.12.2012 ൽ 4980/12-ാം ന�ർ ആയി കരാർ ചമ�് നൽകി. കരാർ വ�വ� �കാരം ഓേരാ ��് വർഷം

��േ�ാ�ം  വ�വിെ�  വിപണി  വില  അടി�ാനെ���ി  പാ��ക  ���ാ�ം  വ�വ�  െച�ി��്.

കരാർ  ചമ�  േവളയിൽ  ഡിസംബർ  2014  വെര  94  ല�ം  �പ�ം  േസവന  നി�തി�ം  ഉൾെ�െട�ം

അതി�േശഷം 3,14,45,190/- �പ നിര�ി�ം ���ി നി�യി�ി��്. ആദ� ര�ാം വർഷെ� �കയായി

1,05,61,840/-  �പ  നാഷണൽ  െഗയിംസ്  െസ��റിേയ�്  ഒ��ിയി��്.  ��ാം  വർഷെ�  �കയിൽ

ഭാഗീകമായി  82,56,840/-  �പ  മാ�മാണ്  ഒ��ിയി��ത്.  ഇ�കാരം  2018  ഡിസംബർ  വെര

ഒ��വാനവേശഷി��  ആെക �ക  13,16,15,709/- �പയാണ്.  2018 ന്  നടേ��ിയി��  ര�ാമെ�

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

40 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



റിവിഷൻ നാളി�വെര നട�ിയി�ി�.

ഇ�കാരം  കരാർ  വ�വ��െട  അടി�ാന�ിൽ  കരാർ  �ക  ���ാതിരി���ം,  നിലവിൽ

�ാബല��ി��  നിര�ിൽ  �ക  ഈടാ�ാതിരി���ം  സർവകലാശാല  വ�മാനെ�  കാര�മായി

ബാധി�ം.

പാ��ക ഇന�ിൽ പിരിെ���ാൻ അവേശഷി�� �ക പിരിെ���ാ�ം കരാർ �കാരം �ക ���ൽ

നട�ി  വ�മാന  ന�ം  സംഭവി�ാതിരി��തി���  �ിയാ�ക  നടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി

സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-4   സർ�ാർ ഉ�രവ് നട�ാ�ാൻ ൈവകിയതിനാൽ സർ�കലാശാല�് ന�ം

08.03.2019-െല  സ.ഉ  (അ�ടി)നം  28/2019/ധന  വ��ിെ�  ഉ�രവിൽ  വിവിധ  സർ�ാർ,  െപാ�േമഖല,

�ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �ാപന�ളിൽ 01.04.2019 �തൽ േസവന നിര�കളിൽ (ഫീ�കൾ/ചാർ�കളിൽ)

5% വർ�നവ്  വ��ിയി��്.  ഇതിന്  അ�ബ�മായി  സർ�കലാശാല�ം  01.04.2019-െല  ADS 03/9871

/2019-ൽ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി��്. എ�ാൽ താെഴ പറ�� വ��കൾ സമയബ�ിതമായി ഈ ഉ�രവ്

പാലി�ി�ി�.

ൈത�ാട് വിമൺസ് േഹാ�ൽ

    േഹാ�ലിെ� ഫീസിന�ി�ം ഗ�ക�െട ഫീസിന�ി�ം 01.10.2019 �തലാണ് വർ�നവ് വ��ിയത്.

വർ�നവ് 2.3% മാ�മാണ്.

ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ

         വ��ിൽ ഇ�ര�ിൽ വർ�നവ് നട�ിലാ�ിയത് 01.06.2019 �തലാണ്.

സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  അതിെ�  �ാബല�  തീയതി  �തൽ  തെ�  പാലിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം

ഉ�ാ��  ന�ം  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ�രിൽ  നി�ം  ഈടാ��തി�ളള  നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താണ്.

2-5   േകരള സർവകലാശാല�െട വിവിധ �ാപന�ളിൽ നി�് െ�ഷ�ൽ ഫീസിന�ിൽ 4949515/-
�പ പിരിെ���ാൻ അവേശഷി��.

    േകരള സർവകലാശാല�െട �ധാനെ�� വരവിന�ളിെലാ�ായ െ�ഷ�ൽ ഫീസിന�ിൽ 4949515/-

�പ  പിരിെ���ാൻ  അവേശഷി��.  െ�ഷ�ൽ  ഫീസ്  പിരി�മായി  ബ�െ��  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ

േകാഡ് േവാള�ം 1 �ൾ 5(1) �തൽ 5(5) വെര, �ൾ 6, �ൾ 7(1) �തൽ 3 വെര�� വ�വ�കൾ പാലി��തിൽ

സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി�ം  വീ���ായി��്.  2019-20  വർഷം  െ�ഷ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ

�ടി�ിക��  �ക�െട  വിശദാംശം  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.109/റവന�/2021

തീയതി 08.09.2021 ന് നൽകിയ മ�പടിയിെല ഡി.സി.ബി �വെട േചർ��.
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ഡിമാ�് 36255865

കള�ൻ 31306350

ബാലൻസ് 4949515

െ�ഷ�ൽ  ഫീസിന�ിൽ  �ടി�ിക��  �ക  പിരിെ���്  സർവകലാശാല�െട  തനത്  വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��താണ്.  (വിശദാംശം  അ�ബ�ം  2  ആയി

േചർ�ി��്.)

2-6   സർവകലാശാല അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിൽ നി�ം ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ
ഫീസിന�ിൽ �ടി�ിക 5967500/- �പ

1978 െല േകരള സർവകലാശാല ഒ�ാം ഓർഡിനൻസ് അധ�ായം 4 ഉപ ഇനം X, ഇനം നം.24 (േഭദഗതി

194)  ൽ  േകാേള�ക�െട  അഫിലിേയഷൻ  സംബ�ി�  ഖ�ികകളിൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  എ�ാ

വർഷ�ം മാർ�് 31 നകം അടേ��താണ് എ�് നിർേ�ശി�ി��്. 2019-20 സാ��ിക വർഷം ആ�വൽ

അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  �ടി�ിക  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.109/അ�ിനിേ�ഷൻ/2019-20

തീയതി 08.09.2021 ന് ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

ഡിമാ�് 6617500

കള�ൻ 650000

ബാലൻസ് 5967500

ആ�വൽ  അ�ിനിേ�ഷൻ  ഫീസ്  �ടി�ിക  ഇന�ിൽ  പിരിെ���ാനവേശഷി��  �ക

പിരിെ���ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്. (വിശദാംശം അ�ബ�ം 4 ആയി േചർ�ി��്.)

2-7   കൺസൾ�ൻസി ഫീസ് സർ�കലാശാലയിൽ ഒ��ിയി�

അക�ാ�ിക്  ബേയാളജി  ആ�്  ഫിഷറീസ്  വ��ിൽ  കൺസൾ�ൻസി  േ�ാജ�്  ആയി  ‘Marine  Ecological

Studies for Adani  Vizhinjam Port’  എ�  േ�ാജ�്  നട�ിലാ���്.  31.10.2019 െല  Ac.D/2/20012/2019

ന�ർ സർവകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം ��ത കൺസൾ�ൻസി േ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം നൽകി. ആെക

21,29,900/-  �പ  വകയി��ിയ  േ�ാജ�ിൽ  കൺസൾ�ൻസി  ഫീസ്  ആയി  ഒ�  ല�ം  �പ

വകയി��ിയി��്.  ആയതി�  വിശദാംശം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.7/2019-20

തീയതി  18.01.2021  ന്  മ�പടിയായി  അദ�  ഗ�വായ  40,000/-  �പ  കൺസൾ�ൻസി  ഫീസിന�ിൽ

ലഭി�ി��് എ�ം ആയത് വിനിേയാഗി�ി�ി� എ�മാണ് അറിയി�ത്.  കൺസൾ�ൻസി ഫീസിന�ിൽ

സർവകലാശാലയിൽ ഒ�േ�� �ക ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് ഒ�േ��താണ്.

2-8   െമൻസ് േഹാ�ൽ കാര�വ�ം- �ം െറ�്,െമസ് ഫീ വരവ് എ�ിവ�െട ഒ��് - സർ�കലാശാല
പരിേശാധന ഉറ�ാ��ി�

േഹാ�ൽ അേ�വാസികളായ വിദ�ാർ�ിക�െട സഹപാഠികളാണ് �ധാനമാ�ം ഗ�ായി സർവകലാശാല

േഹാ�ലിൽ  താമസി��ത്.  ഇതിനായി  �േത�കം  �റികൾ  അ�വദി�ാറി�.  അവെര  നിർേ�ശി��
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വിദ�ാർ�ികൾ  തെ�  അവെര  താമസി�ി�കയാണ്  െച��ത്.  �റി  വാടക,  െമ�്ഫീസ്  എ�ിവ

ഉൾെ�െട  ആദ�  ദിവസം  175/-�പ�ം  പി�ീട്  150/-  �പ�മാണ്  ഈടാ��ത്  .  കാര�വ�ം  െമൻസ്

േഹാസ്ററലിെല  ഗ�്  രജി�ർ  അ�ർ�മാണ്.  അേപ�,  ഉേ�ശ�ം,  അ�വദി�  ദിവസ�ൾ,  ഈടാ�ിയ

�ക,  രസീത്  ന�ർ,  െക�എഫിൽ  �ക  ഒ��ിയതിെ�  വിശദാംശം  ഇവെയാ�ം  തെ�  രജി�റിൽ

�ർ�മായി  ഉൾെ���ിയി�ി�.  ഈ  വിഷയം  ആ�ദമാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.  3  ന്

ലഭി� മ�പടിയിൽ �ടർ�� കാലയളവിൽ വിവര�ൾ ഉൾെ����താെണ�് അറിയി�ി��്. രജി�ർ

യഥാവിധി പരിപാലി�ാ�തിനാൽ എ�ാവരിൽ നി�ം ആ�പാതികമായ �ം െറ�്, െമ�് ഫീ എ�ിവ

ഈടാ�ിയി�േ�ാ  എ�്  പരിേശാധി�ാൻ  സാധി�ി�ി�.  െമൻസ്  േഹാ�ലിെല  ഫീസ്,  വരവ്,  ഒ��്

എ�ിവയിൽ സർ�കലാശാല പരിേശാധന എ�ാ വർഷ�ം ഉറ�ാേ��താണ്.

2-9   കരാർ വ�ാെത വാടക െക�ിടം അ����ണി നട�ി - 4,51,366/- �പ �മീകരി�ാ�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�

1)കരാർ  വ�ാെത  വാടക  െക�ിടം  അ����ണി  നട�ി  -  4,51,366/-�പ  വാടകയിന�ിൽ

�മീകരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�

ശാ�ാംേകാ�  �.ഐ.ടി  �വർ�ി��ത്  േപാ�വഴി  �ാമപ�ായ�ിെ�  ഉടമ�തയി��

െക�ിട�ിലാണ്. 07.12.2020-െല 351-ാം ന�ർ വ�ീൽ േനാ�ീസ് �കാരം 451366/- �പ വാടക �ടി�ിക

ഇന�ിൽ  �.ഐ.ടി  ശാ�ാംേകാ�  �ാമപ�ായ�ിന്  അടവാ�ാ��തായി  കാണി�ിരി��.

27.03.2021-െല  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  1-ന്  ലഭി�  മ�പടി  �കാരം,  2015  �തൽ  2018  നവംബർ

വെര�� കാലയളവിൽ വാടക െകാ��ി�െ��ം 2018 നവംബർ മാസ�ി�േശഷം വാടക െകാ��ാൻ

കഴി�ി�ിെ��ം  ഈയിന�ിൽ  സർ�കലാശാല  ഫ�്  നൽ��ിെ��ം  േബാധി�ി�ി��്.  �.ഐ.ടി

�വർ�ി��  െക�ിട�ിെ�  േചാർ�  ഒഴിവാ��തി�േവ�ി�ം  താൽ�ാലിക  �ാ�്�റി

ഒ���തി�മായി പ�ായ��മതിേയാ��ടി 4.51 ല�ം �പ െചലവി�് �ഫ് വർ�് െച�ി��താ�ം

ഈ �ക വാടകയിന�ിൽ �റവ് െച�ാെമ�് പ�ായ�് വാ�ാൽ സ�തി�ി��താെണ�ം ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�ി�� മ�പടിയിൽ േരഖെ���ിയി��്.

�ടാെത  2016/17,  2017/18,  2019/20  വർഷ�ളിൽ  പ�ായ�മായി  കരാറിൽ  ഏർെ��ി�ിെ��ം  വാടക

�ടി�ിക  വ��ിയതായി  ആേരാപി�്  �ാമപ�ായ�്  േകാടതിയിൽ  നൽകിയ  പരാതികൾ  േകാടതി

ത�ി�ള�ക�ം  െച�ി��താെണ�്  �ിൻസി�ാൾ  നൽകിയ  മ�പടിയിൽ  േരഖെ���ിയി��്.

എ�ാൽ  ഇ�  സംബ�ി�  േകാടതി  വിധി  പരിേശാധന�ായി  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  തേ�ശ  സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിേല�് അടവാ�ാ�� �കകൾ സമയബ�ിതമായി അടവാ�ാതിരി���ം അവ�മാ��

കരാ�കൾ  യഥാസമയം  ���ാതിരി���ം  വീ�യാണ്.  േരഖാ�ല��  കരാർ  ഇ�ാെത  പ�ായ�്

െക�ിട�ിൽ  �ഫ്  വർ�്  െച�താണ്  വാടക  �ടി�ിക  സംബ�ി�  പരാതി�്  കാരണം.  െക�ിട  വാടക

പിഴ�ലിശ  സഹിതം  അടവാേ��ി  വ�ാൽ  അത്  സർ�കലാശാല�്  സാ��ിക  ന�ം  ഉ�ാ�ം.

അതിനാൽ അ����ണി�് െചലവായ 451366/-�പ വാടകയിൽ �മീകരി�ാൻ സർവകലാശാല നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.
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2)വാടക ���ി യഥാസമയം അ�വദി�് നൽ��ി�

െകാ�ം �ഐഎം �വർ�ി��ത് െകാ�ം േകാർ�േറഷെ� ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ിലാണ്. െക�ിട

വാടക  സംബ�ി�്  സർവകലാശാല�ം  േകാർ�േറഷ�മായി  കരാറിൽ  ഏർെ��ി��്.  കരാർ  �കാരം

വർഷം  േതാ�ം  5% നിര�ിൽ  വാടക  വർ�നവ്  നിലവിൽ  വ��.  എ�ാൽ  ഇത്  �കാരം  വർഷാവർഷം

���ിയ  വാടക  അംഗീകരി�്  �ക  അ�വദി��തിൽ  കാലതാമസം  േനരി���്.  വാടക  കരാർ

����തിന്  �ഐഎം  �ിൻസി�ാൾ  07.03.2019  ന്  നൽകിയ  അേപ�യിേ�ൽ  നടപടി  സ�ീകരി�്

2019-20 വർഷെ�  ���ിയ  നിര�ിെല  വാടക  അ�വദി��രവായത്  27.07.2019 ൽ  മാ�മാണ്.  (UO

No.Ad.C.1/5101/2016)  അതിനാൽ  തെ�  ഏ�ിൽ  2019  �തൽ  ഓഗ�്  2019  വെര��  വാടക  �കയായ

1,57,120/- �പ  �തിമാസം  31,424/-�പ  നിര�ിൽ  5 മാസെ�  �ക  അടവാ�ിയത്  16.08.2019 ലാണ്

(െച�്  നം.192764).  വാടക  അടവാ��തിൽ  കാലതാമസം  വ�ാൽ  േകരള  ബിൽഡിംഗ്സ്  (Lease,

Standard  Rent  &  other  duties  Act,  Section  11)  ച��കാരം  പിഴ  ഒ�േ��ി  വ�ം.  ആയതിനാൽ

നടപടി�മ�ളിെല  കാലതാമസം  ഒഴിവാ�ി  പിഴ�ലിശ  ഇന�ിൽ  സർവകലാശാല�്  സംഭവി�ാ��

ബാധ�ത ഉ�ാകാതിരി��തിന് ��ിേ��താണ്.

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

3-1   േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�മായി െവ��രം െസ�ിൽ െച��തിൽ കാലതാമസം

സർവകലാശാലയിെല  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിെല  4  വാ�ർ  മീ��കളിൽ  ഒ�്  (മീ�ർ  നം.CGB-154/N)

�വർ�ന �മമ�ാതാ�ക�ം പി�ീട് മീ�ർ മാ�ി �ാപി�ക�ം െച�തായി േരഖകളിൽ (ഫയൽ ന�ർ

Ad-BII)നി�ം  വ��മാ��.  മീ�ർ  �വർ�ന  രഹിതമായി��  കാലയളവായ  07/2017  �തൽ  12/2018

വെര�� െവ��രം 10,45,237/- �പ�െട ബിൽ (KWA �െട 42924629/13.12.2018) സർവകലാശാല�്

ലഭി�.  ��ത  ബിൽ  �വർ�നരഹിത  കാലയളവിൽ  െവ�ം  ഉപേയാഗി�തി��  വിശദമായ  ബിൽ

േ��്െമ�്  സഹിതം  വാ�ർ  അേതാറി�ി�െട  10.01.2019  െല  KWA/SII/PTR/2019  ക�്  �കാരം

�ണിേവ�ി�ി�്  ലഭി�.  ഇ�കാരം  07/2017  �തൽ  09/2019  വെര��  (മീ�ർ  �വർ�ന  രഹിതമായ

കാലേ��ൾെ�െട)  ആെക  19,13,866/-  �പ�െട  ഒ�  ബിൽ  (ബിൽ  നം.52447519/20.09.2019)

�ണിേവ�ി�ി�്  ലഭി�തിൽ  16,55,749/-  �പ  വാ�ർ  അേതാറി�ി�െട  രസീത്  നം.54777063/20.11.2019

�കാരം അടവാ�ിയി��്. 19,13,866/- �പയിൽ നി�ം മീ�ർ �വർ�ന രഹിതമായി�� കാലയളവിൽ

ഡിമാ�് െച�ി�� 85,491/- �പ അേ�ാൾ അട�തിനാ�ം നിലവിെല ബിൽ �കയിൽ 1,72,626/- �പ

പിഴ േചർ�് വ�തിനാൽ ആ �ക�ം കഴി�� �ക (1913866 - 258117 =1655749) യാണ് അട�െത�ം

േമൽ�റ�  �ൻ��ി  അട�  �ക�ം  പിഴ  �ക�ം  �റവ്  െച�്  തരണെമ�ം  �ണിേവ�ി�ി  വാ�ർ

അേതാറി�ി�് നൽകിയ 05.03.2020 െല 42030/19/UK ക�ിൽ ആവശ�െ��തായി കാ��.

    ഈ  വിഷയം  ആ�ദമാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.03/2019-20 തീയതി  25.03.2021)  �്

�ണിേവ�ി�ിയിൽ നി�ം ലഭി� മ�പടിയിൽ പിഴ�ക റ�് െച�് ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
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വ��തായി വ��മാ�ിയി��്. വാ�ർ മീ�ർ മാ�ി �ാപി�തി�േശഷം ആദ�ം ലഭി� 13.12.2018 െല ബിൽ

(�ക  10,45,237/-)  �കയിൽ  ഉ�ായ  അവ��ത  പരിഹരി��തി�ം  �ക  അടവാ��തി�ം  വ�

കാലതാമസമാണ്  പി�ീട്  പിഴേയാ�  �ടിയ  ബി�കൾ  ലഭി�ാനിടയാ�ിയെത�്  വ��മായി��്.  ഈ

വിഷയ�ിൽ അടിയ�ിരമായി ഇടെപ�് മീ�ർ �വർ�ി�ാതി�� കാലയളവിൽ അടവാ�ിയ �കയിൽ

അധിക �ക ഈടാ�ിയി�െ��ിൽ ആയത് �മീകരി� കി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-2   �ാ�ി�ി�് വ��ിൽ െപർമന�് അഡ�ാൻസ് �ക അധികം പിൻവലി�് ൈക�ിൽ ��ി� -
�മവി��ം

�ാ�ി�ി�്  വ��ിന്  െപർമന�്  അഡ�ാൻസ്  �കയായി  5000/- �പ  ൈകവശം  വ�്  െചലവ്  െച�ാൻ

സർവകലാശാല  അധികാരം  നൽകിയി��്.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  5000/-  �പ  പണമായി

പിൻവലി�്  ��ി�്  െചലവ്  െച��  രീതിയാണ്  വ��്  അ�വർ�ി�  വ��ത്.  ഇ�കാരം  െചലവ്

െച��  �കക�െട  വിശദാംശ�ൾ  േരഖെ����  ‘Permanent  Advance  Register’  പരിേശാധി�തിൽ

31.03.2019ന് Cash in Hand ആയി 747/- �പ അവേശഷി�ി��. 2019-20 സാ��ിക വർഷാരംഭ�ിൽ

4253/-�പ�െട െചലവ് �ക പിൻവലിേ��ിയി��തിന്,  5000/- �പ 08.05.2019ന് ‘Pay in Slip’ നം

19873509  തീയതി  08.11.2019  ആയി  സർവകലാശാല  അ�ൗ�ിൽ,  െക  �  എഫിൽ  തിരി�ട�.  പിഡി

അ�ൗ�ിൽ നി�ം �ക പിൻവലി�ക�ം െക � എഫിൽ തിരി�ട�ക�ം െച� നടപടി �മ�കാരമ�.

ഈ  വിഷയം  ��ി�ാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.3/2019-20  ന്  മ�പടിയിൽ,  വിഷയം

ഫിനാൻസ് ഓഫീസെറ അറിയി�ി��് എ�ം �ക തിരിെക പിഡി അ�ൗ�ിൽ അ�വദി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി��് എ�ം വ��മാ�ിയി��്.

പിഡി  അ�ൗ�ിൽ  െ�ഡി�്  െച��  െപർമന�്  അഡ�ാൻസ്  �ക  ��വനാ�ം  പിൻവലി�്  ൈക�ിൽ

��ി��ത്  �മ�കാര��  നടപടിയ�.  ആവശ�ാ�സരണം  �ക  പിൻവലി�്  െചലവ്  െച��

രീതിയാണ്  അവലംബിേ��ത്.  അ�വദനീയമായതി�ം  അധികം  �ക  പിൻവലി�്  ൈകവശം  വ�്

െചലവ്  െച�തിന്  വിശദീകരണം  നൽേക�താണ്.  ഇ�രം  അപാകതകൾ  ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ

��ിേ��താണ്.

3-3   കാര�വ�ം വിമൻസ് േഹാ�ലിെല െമ�് െചലവ് േരഖകളിെല അപാകതകൾ

2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  െമ�്  െചല�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ  പരിേശാധി�തിൽ  �വെട

േചർ�ി�� അപാകതകൾ ��യിൽെ��ി��്.

M/s  Noushad  Vegetables  എ�  �ാപന�ിന്  ടി  കാലയളവിൽ  വിവിധ�ളായ  സാധന�ൾ

(പ��റിക�ം മ�ം) വാ�ിയ വകയിൽ �വെട േചർ�ി�� �കകൾ നൽകിയി��്.

െച�് നം./തീയതി �ക

43216/03.07.2019 107985

43233/06.08.2019 135184
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43255/07.09.2019 218289

43275/04.10.2019 114812

43293/05.11.2019 169425

806746/05.12.2019 277819

806775/07.01.2020 197160

806800/04.02.2020 242052

806810/11.03.2020 141911

ആെക 1604637

    ഇ�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�ി�� അപാകതകൾ ��യിൽെ��ി��്.

1)  പ��റികൾ�്  �റേമ  പലതരം  പല  വ��ന��ം  (ബിരിയാണി,  അരി,  പ�രി,  റവ)  �ട�ിയ

സാധന��ം  ഈ  �ാപന�ിൽ  നി�ം  വാ�ിയി��്.  സൈ�േ�ാ,  കൺസ�മർെഫഡ്  �ട�ിയ

�ാപന�ളിൽ  നി�ം  ആദായ  വില�്  നിലവാര��  സാധന�ൾ  ലഭി�െമ�ിരിേ�  ഈ

�ാപന�ിൽ  നി�ം  സാധന�ൾ  വാ�ിയതിെ�  കാരണം  വ��മ�.  തെ��മ�  ഈ  �ാപനെ�

െതരെ���വാൻ  എെത�ി�ം  രീതിയി��  ക�േ�ഷൻ/ െട�ർ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  എ�ം

വ��മ�.  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  8A/26.09.2021  �കാരം  ഈ  വിഷയം  �ാപന�ിെ�

��യിൽെ���ിയി��.  �ടർ�്  ലഭി�  മ�പടിയിൽ  ടി  �ാപന�ിൽ  നി�ം  ആദായകരമായ

രീതിയിൽ  പ��റിക�ം  മ�്  സാധന��ം  ലഭി�ി�െ��ം  അത്  െമ�്  േറ�്  �റ�ാൻ

സഹായകരമായി�� എ�ം േരഖെ���ിയി��്.  അ�േപാെല തെ� 2020 മാർ�് മാസം �മതലേയ�

അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസർ ജിഎസ്�ി ഇ�ാ എ� കാരണ�ാൽ ടി �ാപനെ� ഒഴിവാ�ിയി��താ�ം

മ�പടിയിൽ  �ചി�ി��.  ആദായകരമായ  സർ�ാർ  സംവിധാന�െള  ഒഴിവാ�ി  പലവ��ന�ൾ

ഉൾെ�െട��  സാധന�ൾ  സ�കാര�  �ാപന�ളിൽ  നി�ം  ഇ�  വലിയ  �ക�്  വാ�േ�ാൾ

നിയമാ��തമായ ക�േ�ഷൻ നടപടികൾ പാലിേ��താണ്.

2)  വരവ്  –  െചലവ്  കണ�ക�ം  വൗ��ക�ം  �ത�മായി  ത�ാറാ�ി  ��ിേ���ം  േഹാ�ൽ

െഡവലപ്െമ�്  ക�ി�ിയിെല  ഉ�രവാദെ��  ഭാരവാഹിക�ം  വിദ�ാർ�ി  �തിനിധി�ം

സാ��െ��േ���മാണ്.എ�ാൽ ഇ�രം നടപടികൾ പാലി�ി�ി�.

3) 20.09.2019 �തൽ എ�തിയ ക�ാഷ്��് അ�ർ�മാണ്.  െചലവ് ഭാഗ�് െചലവിെ� വിശദാംശ�ൾ

േരഖെ���ിയി�ി�.  െവ�െത  PA  Withdrawals  എ�്  മാ�േമ  േരഖെ���ിയി��.  ക�ാഷ്��ിൽ

വരവിെ��ം െചലവിെ��ം വിശദാംശ�ൾ േരഖെ��േ��താണ്. അപാകതകൾ പരിഹരി��തി��

നടപടികൾ �ാപന�ിെ� ഭാഗ�് നി�ം സ�ീകരിേ��താണ്.

3-4   വാ��കൾ�് േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ പാലി��ി�

1) േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ പാലി�് വിഭജി�� വാ�ൽ രീതി ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ണം -
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2019-20  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമാ��  വൗ�ർ  പരിേശാധനയിൽ  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേളജിൽ  വിവിധ

തീയതികളിൽ  (അ�����ം  ഒേര  തീയതികളിൽ  ഉൾെ�െട)  എക�പ്െമ�്സ്  വാ�ിയി��്.  ഒേര

�ാപന�ിൽ  നി�മാണ്  വാ�ൽ  നട�ിയിരി��ത്.  ഏതാ�ം  വാ��കെള  സംബ�ി��

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�ാപന�ിെ� േപര് സാധനം സി.ബി നം./വർഷം ഇൻേവായ്സ് നം./തീയതി �ക

NKR Infonet �പിഎസ് 294/2019-20 NKR/2019-20/145, 14.02.2020 2291/-

NKR Infonet ക���ർ അ�സറീസ് 293/2019-20 NKR/2019-20/143, 14.02.2020 4332/-

NKR Infonet ക���ർ അ�സറീസ് 311/2019-20 NKR/2019-20/152 04.03.2020 12744/-

NKR Infonet ക���ർ േമാണി�ർ 306/2019-20 NKR/2019-20/148, 02.03.2020 13899/-

NKR Infonet ക���ർ േമാണി�ർ 312/2019-20 NKR/2019-20/154, 05.03.2020 14708/-

NKR Infonet ക���ർ േമാണി�ർ 287/2019-20
NKR/2019-20/144

8003/-

ആെക 55,977/-

ഒേര  തര�ി��  സാധന�ളാണ്  അ����  തീയതികളിൽ  വാ�ിയിരി��െത�ാണ്  േമൽ

ബി�കളിൽ  നി�ം  വ��മാ��ത്.  ക�േ�ഷൻ  ഒഴിവാ�ി  ഇ�ര�ിൽ  സാധന��െട  വിഭജി��

വാ�ൽ  രീതി  അവലംബി��ത്  േ�ാർ  പർേ�സ്  മാന�ൽ  ഖ�ിക  7.2  ന്  വി��മാണ്.  ഇത്

സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.  9/UEC/2019-20  തീയതി  09.03.2021  ന്  നൽകിയ

മ�പടിയിൽ  ഇനി  ഇത്  ആവർ�ി�ിെ��്  വ��മാ�ിയി��്.  േമൽ  സാഹചര��ിൽ  വാ��കൾ

നട�േ�ാൾ േ�ാർ പർേ�സ് ച��ൾ പാലി��െ��് ഉറ�് വ�േ��താണ്.    

2) െകമി��കൾ/�ാസ് െവയ�കൾ എ�ിവ�െട വാ��കൾ�് േ�ാർ പർേ�സ് �ൾ പാലി��ി�-
േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ ഏർെ���ി�.

ഇ�ർ  �ണിേവ�ി�ി  െസ�ർ  േഫാർ  ഇവല�ഷണറി  ആ�്  ഇ�േ��ീവ്  ബേയാളജിയിൽ  2019-20

വർഷ�ിൽ  െകമി��കൾ  വാ��തിനായി  3,25,963/-  �പ  െചലവഴി�ി��്.  �ധാനമാ�ം  Bio-Star

Scientific, Bio-Sys, Bio-Wefire, Globe Scientific, Bio Vision എ�ീ �ാപന�ളിൽ നി�ാണ് െകമി��കൾ

വാ�ിയി��ത്.  ബി�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ഇതിൽ  പലതി�ം  ഡി�ൗ�കൾ  ലഭി�ി�ി�.  ഇ�രം

സാധന��െട ആവശ�കത �ൻ��ി നിർ�യി�ാൻ പ�ാ� സാഹചര��ിൽ േറ�് േകാൺ�ാ�് ആണ്

ഉചിതമായി��ത്. േറ�് േകാൺ�ാ�് 1 വർഷേ�േ�ാ െചറിയ കാലയളവിേലേ�ാ ഏർെ�ടാ��താണ്.

െകമി��ക�െട വാ��കൾ�് േറ�് േകാൺ�ാ�് ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് നൽകിയ

ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.  10/CEIB/21-��  മ�പടിയിൽ  േറ�്  േകാൺ�ാ�്  നിലവിലിെ��്  അറിയി�.

ആയതിനാൽ േ�ാർ പർേ�സ് ഖ�ിക 13.4-ൽ നി�ർഷി�� തര�ിൽ െകമി��കൾ വാ��തിന്

േറ�് േകാൺ�ാ�ിൽ ഏർെ���തിന് ��ിേ��താണ്.
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3-5   വാഹന�ൾ�് വാർഷിക അ����ണി കരാറിൽ ഏർെ�േട�ത് അനിവാര�ം

സർവകലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേളജിെ�  ഉടമ�തയി��  ര�്  ബ�കൾ�്  നിര�രം

അ����ണി  നട��തായാണ്  വൗ�ർ  പരിേശാധനയിൽ  േബാധ�െ��ത്.  2019-20  ഓഡി�ിെ�

ഭാഗമാ�� വൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� ബസ് നം.KL01 BA 2848 ന് വിവിധ

തീയതികളിലായി നിര�രം അ����ണി നട�തായി േബാധ�െ��.  2019-20 വർഷ�ിൽ �ി.വി ��രം

അ��ാർ  സൺസ്  ക�നി�്  അ����ണികൾ�ായി  �ക  നൽകിയതിെ�  വിശദാംശ�ൾ  �വെട

േചർ��.

�മ നം. ക�ിജ�് ബിൽ നം./വർഷം ഇൻേവായ്സ് നം./തീയതി �ക (�പ)

1 111/2019-20 2004507931/28.05.2019 14553

2 108/2019-20 220190300/01.06.2019 14099

3 110/2019-20 2004629544/29.05.2019 14696

4 106/2019-20 318/01.06.2019 1001

5 93/2019-20 2004419999/11.05.2019 9259

6 315/2019-20 PCC2220/90001356/04.03.2020 10855

7 316/2019-20 2220/90001358/04.03.2020 9332

8 317/2019-20 390/05.03.2020 7976

ആെക 81771/-

     ഒ�  ബസിെ�  മാ�ം  വിശദാംശ�ളാണ്  േമൽ  പ�ികയിൽ  ഉൾെ���ിയി��ത്.  ഇതിൽ  നി�ം

ബ�കൾ�്  നിര�രം  അ����ണി  നട��െ��്  വ��മാണ്.  (തീയതി  �കളിൽ  നി�ം  വ��ം)

ഇ�ര�ിൽ  റി�യറിംഗ്  െമയി�നൻസ്  േവ�ിവ��  സാധന�ൾ�ാണ്  (എ�ാ  വാഹന��ം

ഉൾെ�െട��വ�് ) േകരള േ�ാർ പർേ�സ് ച��ളിെല ഖ�ിക 9.63 ൽ വാർഷിക അ����ണി കരാർ

നിർേ�ശി��ത്. ആയതിനാൽ ഇ�ര�ിൽ ധന�ർവ�യം നട��ത് ഒഴിവാ��തി�ം വാഹന�ൾ�്

�ത�മായ പരിേശാധന�ം െമയി�നൻ�ം നട��തി�ം േ�ാർ പർേ�സ് ച��ളിെല ഖ�ിക 9.63 ൽ

നി�ർഷി��  �കാര�ിൽ  വാർഷിക  അ����ണി  കരാർ  ഏർെ���തിന്  നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്. ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.14/UCE/2019-20, 09.03.2021

ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-6   ൈവദ�ത ചാർജ് �ടി�ിക ഈടാ�ാൻ അവേശഷി��

സർവകലാശാല�െട  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ�സിൽ  �വർ�ി��  എംേ�ായീസ്  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി, ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി എ�ിവ�െട ൈവദ�ത ചാർജ് ഇന�ിൽ �ടി�ിക

ഈടാ�ാൻ  അവേശഷി��.  സർവകലാശാല  ക�ാ�സിൽ  െസാൈസ�ി  �വർ�ി��തിന്  അ�മതി

നൽകിെകാ�് കരാർ ചമ� വിവര�ൾ ലഭ�മ�. വർഷാവർഷം കരാർ ����ി�. കരാർ പരിേശാധന�്
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ലഭ�മാ�ാ�  സാഹചര��ിൽ  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്  െസാൈസ�ിക�െട  ൈവദ�തി  ചാർ�്  അട��തിന്

വ�വ� െച�ി�േ�ാ എ�ത് വ��മ�. 2009 �തൽ 2020 െസ�ംബർ വെര�� ൈവദ�ത ചാർജ് ��ത

െസാൈസ�ികളിൽ നി�ം ലഭിേ����്.

2009 �ത�� ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക വിവരം �വെട േചർ��

ൈവദ�തി ചാർ�്

എംേ�ായീസ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി

�ാഫ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ി

2009-16
ജ�വരി 2017 –

ഒേ�ാബർ 2017
2009-16

ജ�വരി 2017 –

ഒേ�ാബർ 2017

എ�ിനീയർ റിേ�ാർ�്

െച� �ക
1577524 278651 581029 79789

ഇളവിന് േശഷം

ഒ�േ�� �ക
688480 178651 166484 29787

ഇതിൽ  2009  �തൽ  2017  ഒേ�ാബർ  വെര��  �കകൾ  അടവാ�ാൻ  ആവശ�െ��  േവളയിൽ  ര�്

െസാൈസ�ിക�ം  സർവകലാശാല  ജീവന�ാർ/  െപൻഷൻകാർ  എ�ിവ�െട  േ�മ�ിനായി

�വർ�ി��  �ാപന�ളാകയാൽ  ഇളവിനായി  അഭ�ർ�ി�.  അതിൻ�കാരം  ഇള�കൾ�േശഷം

എംേ�ായീസ്  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്  െസാൈസ�ിയിൽ  നി�ം  867131/-  �പ�ം  �ാഫ്  ഹൗസിംഗ്  േകാ-

ഓ�േറ�ീവ്  െസാൈസ�ിയിൽ  നി�ം  196271/- �പ�ം  ഈടാ�ണെമ�്  നിർേ�ശി�.  ഇ�കാരം  ഇളവ്

നൽ��ത്  വഴി  സർവകലാശാല�്  ലഭിേ��ിയി��  14,53,481/-  �പ  ന�മായി.  അതി�േശഷ�ം

ലഭിേ��ിയി��  �ക  ലഭി�ി�.  വിഷയം  സംബ�ി�്  10.10.2017  െല  സിൻഡിേ��്  േയാഗ

തീ�മാന�കാരം എംേ�ായീസ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി�് �തിമാസം പരമാവധി 10,000/- �പ�ം

�ാഫ്  ഹൗസിംഗ്  െസാൈസ�ി�്  �തിമാസം  5,000/-  �പ  വെര�ം  ഇളവ്  അ�വദി��തിന്

തീ�മാനി�.  ഈ  വിഷയം  8.8.2019  െല  സിൻഡിേ��്  േയാഗ  തീ�മാനം  (ഇനം.  02.16.08)

പരിഗണി�ക�ം ലഭി�വാ�� 2017 വെര�� �ടി�ിക �ക നാല് �ല� ഗ��ളായി െസപ്�ംബർ 2019

�തൽ ഈടാ�വാ�ം, ഓേരാ െസാൈസ�ികൾ�ം �േത�ക മീ��കൾ �ാപി� നൽകാ�ം തീ�മാനി�.

2019-20  സാ��ിക  വർഷം  ആെക  �ക�െട  ഒ�  ഗ�  മാ�മാണ്  ര�്  െസാൈസ�ികളിൽ  നി�ം

ലഭി�ി��ത്.

2017  നവംബർ  മാസം  �ത��  ൈവദ�ത  ചാർജ്  എ�കാരമാണ്  ഈടാ�ിയെത�ം  അടവ്

വ��ിയെത�ം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.119/2019-20  തീയതി  18.09.2021  ന്

മ�പടിയായി 2017 നവംബർ �തൽ 2020 െസപ്�ംബർ വെര�� ൈവദ�തി ചാർജ് േ��്െമ�് എ�ിനീയർ

ഏൽ�ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ,  െസാൈസ�ികളിൽ  നി�ം  ഈടാ�ിയി�ി�  എ�ാണ്  അറിയി�ത്.  ��ത

െചല�കൾ സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം െചലവ് െച� എ�ത് ഇതിൽ നി�ം വ��മാണ്. ഇ�കാരം
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െചലവ് െച� �കകൾ എ�െയ�് തി�െ���ി ആയത് െസാൈസ�ികളിൽ നി�ം ഈടാ�ാൻ േവ�

അടിയ�ിര  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  അേതാെടാ�ം  �ടർ�യായി  വീ�  വ���

ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ് എ�് �പാർശ െച��.

3-7   �.ജി.സി േമജർ റിസർ�് േ�ാജ�് - നട�ിലാ��തിൽ കാലതാമസം

�.ജി.സി പ��ാം പ�തി (2012-17) �കാര�� േമജർ റിസർ�് േ�ാജ�ിൽ േകരള സർ�കലാശാലയിൽ

നി�ം  ഉൾെ���ിയ  8  േ�ാജ�കളിൽ  5  എ�ം  മാ�േമ  2019-20-�  ��ായി  �ർ�ിയാ�ിയി��.

രേ�ാ  �േ�ാ  വർഷം  കാലാവധി��  േ�ാജ�കൾ  അ�്  വർഷം  കഴി�ം  �ർ�ിയാ�ാെത

േശഷി��.  �.ജി.സി  �ാ�്  ൈകമാ��തി�ം  െചലവഴി��തി�ം  വ��മായ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

�റെ��വി�ി�െ��ി�ം  േമജർ  റിസർ�്  േ�ാജ�കളിൽ  സർ�കലാശാല  അവ  പാലി�െ���ി�.

�ിൻസി�ൽ  ഇൻെവ�ിേഗ��െട  അ�ൗ�ിൽ  �ക  െചലവഴി�െ�ടാെത  വർഷ�േളാളം

നിലനിർ��ത് ശരിയായ �വണതയ�.  �ടാെത സർവകലാശാല�െട അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച��

�ക  �ിൻസി�ൽ  ഇൻെവ�ിേഗ��െട  അ�ൗ�ിൽ  �ഡി�്  െച��തി�ം  കാലതാമസം  ഉ�ാ���്.

ഇത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി��  മ�പടിയിൽ  2012-17-െല  എ�ാ  േമജർ  റിസർ�്

േ�ാജ�ക�ം  �ർ�ിയാ�ിയവയാണ്  എ�്  മ�പടി  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  ലഭ�മാ�ിയ  വിശദാംശം

അ�സരി�്  ഓഡി�്  തീയതിയി�ം  േ�ാജ�കൾ  �ർ�ിയാ�ിയതായി  കാ��ി�.  വിശദാംശം  �വെട

േചർ��. ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട അടിയ�ിര �� �ണി��.

Sl.

No
Project Title Name of Faculty Amount allocated

Amount

Received

Credited

to KUF

Date

UO Details /

date of

Amount
credited to PI

project
period

Remarks

1

Economics

of Higher

education

in Kerala :

A Focus

on Expansion,

Efficiency

and Equity

Major Research

Work

A. Abdul Salim

(Economis)

8,22,600

െസാൈസ�ികളിൽ

നി�ം �ണി��

4,64,600

Second

Instalment

2,86,400/-

30.11.2015

03.01.2018

pl.f/4094/14

dtd 18.01.2016

uo dtd

07.02.2018

3
years

UC and SE

forwarded to

UGC for

settlement

2

Issues of

Marginalisation

and role of the

state : A study of

marine fishers-

folk of Kerala

Major Research

Project

S.R Sheeja

(SDE)
9,25,100

5,44,600

3,04,400
01.12.2015

pl.f/4094/14

dtd 16.01.2016

uo dtd

23.08.2018

3
years

Final Report
forwarded for
evaluation
unspent
balance
2,80,44/-
refunded
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3

Maritime Security

of India : The

coastal security

challenges and

policy options.

Major Research

Project

Suresh R
(Political
Science)

8,39,600

�ണി��

4,71,600

2,94,400

73,600

21.11.2015

17.03.2018

pl.f/4769/13

dtd 04.01.2016

uo dtd

23.04.2018

uo dtd

15.02.2020

3
years

UGC

requested to

refund the

unspent

amount

4

Nutrient Influx and

Phytoplankton

dynamics in

Meenachil river

and their impact

on productivity of

vembanad lake

Major Research

Project

Sabu Joseph
(Environmental
Sciences)

10,66,800

�ണി��

1st -

672800

2nd -

286400

Final-

58913

09.10.2012

17.12.2014

pl.f/1832/11

dtd 12.12.2012

06.02.2015

19.01.2018

3
years

Closed the
project vide
U.O No.Pl.F/
UGC/MRP/
1832/2011

dtd.07.09.2020

5

Impact of

longterm

application of

pesticides

Salom Gnana
Thanga

9,65,800

1st -

6,01,800

2nd -

2,62,400

Final-

58429

09.10.2012
pl.f/1784/11

dtd 06.12.2012

3
years

Final Report
of UC, SE
forwarded
to UGC for
settlement

6

Modulation of

Reverse

cholestrol

transport by

Butea

monosperma bark

extract in diabetes

medicated Athero

sclecosis

Dr.Mini.S
(Biochemistry)

103,89,300 9,00,300 13.09.2012
pl.f/1980/11

dtd 22.12.201

3
years

Final Report
of UC, SE
forwarded
to UGC for
settlement

7

Social cost of

development a

case study of

displaced women

in Kerala

Major Research

Project

Dr.Bushara
Beegom R.K
(Sociology)

9,09,600

�ണി��

5,66,600

2,70,499
01.04.2013

Pl. F/518/ 12

dated

13.05.2013

and 07.11.2019

2

Years

Requested

to produce

stock entry

certificate

8

A Study of Eco

Aesthetics and

Culture depicted

R.Jayachandran 5,74,600
291808

87362

09.01.2014

11.09.2018

Pl. F/3868/

13 dated

26.02.2014

07.11.2018

3

Years

Requested

to produce

stock

െസാൈസ�ി
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കളിൽ നി�ം

try certificate

േമജർ  റിസർ�്  േ�ാജ�കൾ  നി�ിത  കാലാവധി��ിൽ  �ർ�ീകരി�്  �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് സർവകലാശാല ��ിേ��താണ്.

3-8   മലയാളം മഹാനിഘ� നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�വാൻ കർ�പ�തി �പീകരി�ി�ി�

സർവകലാശാലയിെല മലയാളം െല�ി�ൺ വിഭാഗ�ി� �പീകരണം മഹാനിഘ� ത�ാറാ�ക എ�

ല���ി�േവ�ി  ആയി��ി�ം  നിഘ�  നിർ�ാണെ�  സംബ�ി�്  ഒ�  കർ�പരിപാടി

സർവകലാശാല  ത�ാറാ�ിയി��ി�.  1965 ൽ  ആദ�േവാള�ം  �സി�ീകരി�ക�ം  �ടർ�്  1970,  1976,

1984,  1985,  1988,  1997,  2009,  2015  എ�ീ  വർഷ�ളിലായി  ആെക  9  വാല��ൾ  സർവകലാശാല

�സി�ീകരി�ക�ം െച�. ഇതിൽ നി� തെ� ഓേരാ േവാള��ം �സി�ീകരി��തിന് �ത�മായ ഒ�

ഇടേവള  ഇ�ാെയ�്  കാണാം.  നിഘ�  നിർ�ാണെ�  സംബ�ി�  ഒ�  ൈക��കം  (manual)

സർവകലാശാല  ത�ാറാ�ിയി�ി�.  എ�  േവാള��ൾ  �സി�ീകരി�ണെമ�തി�ം  എ�

സമയപരിധിയിൽ  ഓേരാ  േവാള��ം  �സി�ീകരി�ണെമ�തി�ം  സർവകലാശാല�്  �ൻധാരണയി�.

െപാ�സ�ഹ�ിന്  �േത�കി�്  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഉപകാര�ദമായ  നിഘ�  നിർ�ാണ�ിന്

സർവകലാശാല  അർഹമായ  �ാധാന��ം  താ�ര��ം  നൽകാ�തിനാലാണ്  �ിരമായ  ഒ�  േന�ത�േമാ

ജീവന�ാേരാ  െല�ി�ൺ  വിഭാഗ�ിന്  ഇ�ാെത  േപായത്.  1965  െല  ഒ�ാം  േവാള��ി�േശഷം

അര��ാ�്  കഴി�ി�ം  മഹാനിഘ�  നിർ�ാണം  �ർ�ിയായി�ി�.  നിഘ�  ത�ാറാ��തിന്

സമയബ�ിതമായ  കർ�പരിപാടി  ആവി�രി�്  ,അവ  നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ  സാഹചര��ൾ

ഒ���തിന് സർവകലാശാല �� പതി�ി�ി�ി�. വർഷം േതാ�ം നിഘ� നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

ജീവന�ാ�െട  ശ�ളം,  േവതനം,  �ിഎ,  ക�ിജ�്  െചല�കൾ  �ട�ി  ല��ൾ  െചലവഴി�േ�ാ�ം

അതിെ� ഫല�ാ�ിെയ�റി�് വിശകലനം െച��തായി കാ��ി�. ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട

സൗകര��ൾ  �േയാജനെ���ാ��  കാലഘ��ിലാണ്  നിഘ�  േവാള���െട  നിർ�ാണ�ിെല

ഇടേവള �ടി വ�െത��ം �േ�യമാണ്.

2015ൽ  9-ാം  േവാള�ം  �സി�ീകരി�തി�േശഷം  2019-20  വർഷം  വെര  മലയാളം  െല�ി�ൺ

വിഭാഗ�ിെല സർവകലാശാല�െട വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� െചലവ് താെഴ േചർ��.

വർഷം െചലവ് (�പ)

2016-17 25,84,003.00

2017-18 22,96,021.00

2018-19 28,18,196.00

2019-20 24,85,310.00

(വാർഷിക കണ�കൾ അവലംബം)

‘സമയബ�ിതമായ  കർ�പരിപാടി  ആ��ണം  െച�ാൽ  2022 ഓെട  മഹാനിഘ�  �ർ�  �പ�ിൽ
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�സി�ീകരി�ാനാ�ം’  എ�്  മഹാനിഘ�വിെ�  9-ാം  േവാള��ിെ�  ആ�ഖ�ിൽ  എഡി�ർ

േഡാ.സി.ജി.രാേജ�ബാ�  �ത�ാശ  �കടി�ി�ി��്.  അത്  സാ�ാത്കരി��തിനാവശ�മായ

നടപടികൾ സർവകലാശാല അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ����്.

3-9   ഇ-ഗേവണൻസ് ആ�് ഡിജി�ൈലേസഷൻ പ�തി അ�മതി ലഭി�് ഏഴ് വർഷം കഴി�ം
�ർ�ീകരി�ി�ി�

പ�തി�െട േപര് : ഇ-ഗേവണൻസ് ആ�് ഡിജി�ൈലേസഷൻ

അട�ൽ �ക     : 60000000/- �പ

ഫ�ിനം            : �ാൻ ഫ�്

സർവകലാശാലയിൽ ഇ-ഗേവണൻസ് ആ�് ഡിജി�ൈലേസഷൻ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ

ഉ�രവ്  G.O(Rt)No.56/2013/H.Edn  തീയതി  02.03.2013  �കാരം  5,00,00000/-  �പ

വിനിേയാഗി��തി��  ഭരണാ�മതി  ലഭി�.  �ടാെത  ഈ  പ�തി�െട  �ടർ�വർ�ന�ൾ�ായി

10.05.2018-െല സിൻഡിേ��് മീ�ിങ് ഐ�ം നം. 35.24.03 തീ�മാന �കാരം േ��് �ാൻ �ാ�ിൻ നി�ം

1,00,00000/- �പ അ�വദി�. എ�ാൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�് 7 വർഷം കഴി�ം ഈ പ�തി �ർ�മാ�ം

നട�ിലാ�ിയി�ി�. ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ഘടക��െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

1. Supply and Installation of thirty biometric machines and web based attendance Management Software.

2. Supply Installation, Testing and Commissioning of CCTV system in the University (Phase I and II)

3. Campus Networking in Univsersity

4. Hardware requirements

5. Software plan for the E-governance Project

6. Training Programmes for the E-governance Project

7. University Document management system - file flow management system

        േമൽ  �ചി�ി�ി��  ഇന�ളിൽ  ഈ  പ�തി�െട  ഭാഗമായി  �ണിേവ�ി�ി  േഡാക�െമ�്

മാേനജ്െമ�്  സി�ം  (ഫയൽ  േ�ാ  മാേനജ്െമ�്  സി�ം  ഒഴി�്  മെ��ാ  ഘടക��ം

�ർ�ിയാ�ിയി�െ��്  13.01.2022  െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.123/2019-20  ��  മ�പടിയിൽ

വ��മാ�ിയി��്.  ഫയൽ  േ�ാ  മാേനജ്െമ�്  സി��ിെ�  90%  �ം  �ർ�ീകരി�താ�ം  എ�ാം

വിഭാഗ�ിൽ മാ�മാണ് ഇനി ഈ സി�ം നട�ാ�ാ��െത�ം ആയതിേല�ായി ഈ വിഭാഗ�ിെല

ജീവന�ാർ�് ഹാർഡ്െവയർ ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് െകൽേ�ാണിെ� CPRCS േപാർ�ൽ �േഖന

വാ��തിനായി  U.O.No.  4320/2021/UOK  തീയതി  24.08.2021  �കാരം  84,41,855/-  �പ  �ൻ�ർ  �ക

അ�വദി�താ�ം അറിയി�ി��്.

        ഈ  പ�തി�െട  നട�ി�ിനായി  നാളി�വെര  5,69,95,938/-  �പ  വിനിേയാഗി�ി��്.

സർവകലാശാല�െട  പരമ�ധാന  വിഭാഗമായ  പരീ�ാ  വിഭാഗ�ിൽ  ��ത  സി�ം  നട�ിലാ�ി

പരീ�ാ  നട�ി�്,  വാല�േവഷൻ,  ഫല�ഖ�ാപനം,  സർ�ിഫി��്  വിതരണം  എ�ീ  േജാലികൾ

േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
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3-10   േകരള സർവകലാശാല ൈല�റി ആ�നികവൽ�രണ�ിെല അപാകതകൾ

1  –  �ാർ�്  കാർഡ്  പ�തി  ഉേപ�ി�്  ചിപ്കാർഡിേല�്:  �ാർ�്  കാർഡിനായി  െചലവഴി�

219660/-�പ പാെ�ലവ്

ഫയൽ ന�ർ Pl.A1/2623/KULib/13

�ണിേവ�ി�ി  ൈല�റി  നവീകരണ�ിെ�  ഭാഗമായി  2013 ൽ  ആരംഭി�  ‘ഇം�ിെമേ�ഷൻ  ഓഫ്  �ാർ�്

കാർഡ്  സി�ം  ഇൻ  േകരള  �ണിേവ�ി�ി’  എ�  പ�തി�്  3,00,000/-  �പ  വകയി��ിയതിൽ

സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  ന�ർ  Pl.A1/2623/KU  Lib/13,  തീയതി  01.08.2013  �കാരം  2,19,660/-�പ

െചലവഴിെ��ി�ം  പ�തി  �ർ�ീകരി�ാനായി�.  സർവകലാശാല  ൈല�റിയിെല  എ�ാ

�ണേഭാ�ാ�ൾ�ം  �ാർ�്  കാർഡ്  വിതരണം  െച��തി�െട  ��ക  വിതരണ  സംവിധാനം

ആ�നികവത്കരി�ക  എ�താണ്  പ�തി�െട  ല��ം.  എ�ാൽ  ഈ  പ�തി�െട  �ാരംഭ

�വർ�നെമേ�ാണം ഗേവഷകർ, അധ�ാപകർ, എമിന�് േ�ാേള�് എ�ീ വിഭാഗ�ൾ�് �ാർ�് കാർഡ്

വിതരണം  െച�.  മ�്  വിഭാഗ�ിൽ  ഉൾെ��  ൈല�റിയിൽ  അംഗത���  എ�ാ  �ണേഭാ�ാ�ൾ�ം

കാർഡ്  വിതരണം  െച�ാനായി�ി�.  ഈ  വിഷയം  ആ�ദമാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്

നം.2/15.03.2021-��  മ�പടിയിൽ  ‘RFID’  എ�  �തിയ  പ�തി  2017-ൽ  ആരംഭി��തിനായി

െകൽേ�ാ�മായി  കരാറിേലർെ��ക�ം  എ�ാ  വിഭാഗ�ളി��  അംഗ�ൾ�ം  ചി�്  കാർഡ്

നൽേക�ിയി��തിനാ�ം  ര�്  പ�തിക�ം  പര�രം  ബ�ി�ി�െകാ��താണ്  �തിയ  പ�തി

എ�തിനാ�ം �ടർ�് �ാർ�് കാർഡ് വിതരണം െച�ി� എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്. �ടാെത

ഈ  പ�തി�ായി  സർവകലാശാല  2,19,660/-  �പ  വിനിേയാഗി�്  വാ�ിയ  �ി�ർ  നിലവിൽ

�വർ�ന�മ  മ�ാ�തിനാ�ം  പ�തി  �ർ�ിയാ�ാനായി�.  �ാർട്  കാർഡ്  പ�തിയിൽ  നി�ം

ചിപ്കാർഡിേല��  മാ�ം  കാരണം  ആദ�  പ�തി  പാെ�ലവായി  മാറി.  ശരിയായ  പഠനം  നട�ാെത

പ�തികൾ  ഏെ����  രീതി  �ന:പരിേശാധിേ��താണ്.  സമയബ�ിതമായി  പ�തികൾ

നട�ിലാ��തിന് ��ിേ���ം ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാ�� പാഴ്െചലവ് ഒഴിവാേ���മാണ്.

2  –  'Implementation  of  RFID  Based  Library  Management  System'-  േ�ാജ�്  �ർ�ിയാ��തിൽ

കാലതാമസം

ഫയൽ നം.Pl A1/2625/KULib/2013 തീയതി 14.12.2018

അട�ൽ �ക 5107390/- �പ

േകരള സർവകലാശാല ൈല�റി ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ‘Implementation of RFID Based

Library Management System’ എ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് 07.02.2017 ൽ െകൽേ�ാ�മായി കരാറിൽ

ഏർെ��.  ��്  വർഷം  െകാ�്  നാല്  ഘ��ളിലായാണ്  ഈ  പ�തി  നട�ിലാ�ാൻ  ഉേ�ശി�ി��ത്.

4970890/- �പ വകയി��ിയി�� പ�തി�് അ�ാമത് ഒ� ഘ�ം �ടി ഉൾെ���ി ആെക 5107390/-

�പ അട�ൽ �കയായി നി�യി�. എ�ാൽ നാളി�വെര ഈ പ�തി �ർ�ീകരി�ി�ി�. ഈ വിഷയം
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ആ�ദമാ�ി 18.03.2021 ന് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് നം.9 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ 3.3

ല�ം ��ക�ളിൽ 2 ല�ം ��ക�ൾ RFID ടാഗ് െച�ക�ം ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ ഘടി�ി�്

എ�ാ  േഡ�ക�െട�ം  ൈമേ�ഷൻ  �ർ�ിയാ�ിയി�െ��ം  ഉപകരണ��മായി  േസാ�്െവയർ

ബ�ി�ി��  ���ി�ം  48696  ��ക��െട  ടാഗിം�മാണ്  �ർ�ിയാ�ാൻ

അവേശഷി��െത�ം 2021 േമയ് മാസേ�ാ��ടി ���ി �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ി��്.

എ�ാൽ നാളി�വെരയായി പ�തി �ർ�ിയാ�ിയി�ി�. ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി നാളി�വെര

3747374/-  �പ  െചലവഴി�.  (Ist  Phase  456500/-  �പ  ഉ�രവ്  നം.Pl  A1/2625/KULib/2013  തീയതി

14.12.2018, IInd Phase 2544543/- �പ ഉ�രവ് നം.PlA1/2261/2021/UOK തീയതി 30.04.2021 ടാഗിം�ിന്

746331/-�പ ഉ�രവ് നം.PlA1/2261/2021/UOK തീയതി 30.04.2021) പ�തി കാലയളവ് കഴി�് വീ�ം

2  വർഷം  കഴി�േ�ാ�ം  പ�തി  �ർ�ിയാകാെത  അവേശഷി��തിെ�  കാരണം  അേന�ഷണ

വിേധയമാേ���ം പ�തി �ർ�ീകരി��തി�� സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-11   താളിേയാലക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ �ർ�ിയായി�: �രാതന േരഖക�െട സംര�ണം ൈവ��

േകരള  സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�െ�  ഹ�ലിഖിത  ��ശാലയിെല  താളിേയാലക�െട

ഡിജിൈ�േസഷൻ  സം�ാന  �ാൻ  ഫ�്  ഉപേയാഗി�്  നട��തിന്  േവ�ി  21.12.2012  ൽ

സർവകലാശാല  PL.A1/1357/2003  ഉ�രവി�െട  അംഗീകാരം  നൽകി.  േഫസ്  1  ൽ  172336  േപ�കൾ

�ാഫിക് ഡിൈസ�ം 186611 േപ�കൾ ഡിജിൈ�േസഷ�ം �ാൻ ഫ�പേയാഗി�് (18 ല�ം) സി-ഡി�്

�ഖാ�ിരം  �ർ�ിയാ�ി.  II  േഫസ്  ആയി  738636 താളിേയാലക�െട  ഡിജിൈ�േസഷ�ം  (40,62,498/-

�പ)  �ർ�ിയാ�ി,  III  േഫസ്  ആയി  2017-18 ൽ  1504809 േപ�കൾ  �ടി  സി-ഡി�്  ഡിജിൈ�േസഷൻ

െച� േഡ� േസവ് െച�് Tiff files ആ�ി നൽ��തിന് �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം 1 േകാടി �പ 27.10.2017െല

�.ഒ.നം.PlA1/1357/Digitization/ORI&MSSL/2003  ഉ�രവി�െട  അ�വദി�.  കരാർ  �കാര��ള  ആദ�

ഗ�വായ  49,99,969/-�പ  16.03.2018  ൽ  സി-ഡി�ിന്  നൽകി  ���ി  ആരംഭി�.  കരാർ  �കാരം  2

വർഷെ�  കാലാവധി��  ഈ  േ�ാജ�്  നാളി�വെര  �ർ�ിയായി�ി�.  ര�ാമെ�  ഗ�വായ

48,78,998/-  �പ  2019-20  ൽ  വ��ിെ�  പിഡി  അ�ൗ�ിൽ  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസായി  വരവ്

വ�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര സി-ഡി�ിന് ൈകമാറിയി�ി�. ഈ േ�ാജ�് നിർ�ഹണ�മായി ബ�െ��്

��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1.  സം�ാന  പ�തി  വിഹിതം  അതാത്  വർഷം  െചലവഴി�ാെത  വ��ിെ�  അ�ൗ�ിേല�്  മാ�ി

യേഥാചിതം െചലവ് െച��.

2.  III  േഫസ്  ആയി  െച�  1  േകാടി  �പ�െട  ഡിജിൈ�േസഷൻ  സമയബ�ിതമായി  സി-ഡി�്

�ർ�ിയാ�ിെയ�ി�ം,  േഡ�  സർവറിേല�്  മാ��തി��  സാേ�തിക  തട�ം  ഉ�ായി.

സർവകലാശാല�െട െസർവറിൽ േ�ാേറജ് േ�സ് ഇ�ാ�തിനാൽ സർവകലാശാല�് �തിയ െസർവർ

വാ�ി  നേ��ി  വ�ക�ം  ആയ��ലം  പ�തി  നട�ി�ിൽ  കാലതാമസം  േനരി�ക�ം  െച�.

സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�നി�ളള  കാലതാമസം  ആയതിനാൽ  സി-ഡി�ിൽ  നി�ം  പിഴ

ഈടാ�ാനായി�.
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3.  നാളി�വെര  ആെക  താളിേയാലക�െട  20%  മാ�േമ  ഇ�കാരം  3  ഘ�മായി  ഡിജിൈ�േസഷൻ

നട�ിയി��.

വളെര  ൈവവിധ�ം  ഉൾെ�ാ��  �രാതനമായ  താളിേയാലകൾ  അ��  തല�റ�്  േവ�ി

നിലനിർ��തിന്  ഇവെയ�ാംതെ�  ��മ�  രീതിയിൽ  ഡിജിൈ�േസഷൻ  െച�്  ��ി��തി��

സത�ര നടപടികൾ സർവകലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

3-12   ഇൻേവായ്സ് കാലാവധി�് േശഷം െകൽേ�ാണിൽ പണം നൽകി - ക���ർ ലഭി�ി� - �ക
തട�െ����

    ഗണിതശാ�  വ��ിൽ  ര�്  െഡ�്േടാ�്  ക����കൾ  വാ��തിനായി  2019-20-െല  സം�ാന

പ�തി  വിഹിത�ിൽ  നി�ം  71,118/-  �പ,  24.01.2020-െല  PLANNING/143893/2019/uok  �കാരം

െകൽേ�ാണിന്  നൽകി.  cprcs  േപാർ�ൽ  വഴി  െകൽേ�ാണിൽ  നി�ം  ലഭി�  66,308/-  �പ�െട

അഡ�ാൻസ് േപെ��ി�� ഇൻേവായ്സ് 11.12.2019 ൽ    വ��് �ാനിംഗ് െസ�ന് െെകമാറി. �ാനിംഗ്

െസ�നിൽ നി�ം അ�വദി� �ക വ��ിന് ലഭി�ത് 29.06.2020 നാണ്.  ഇൻേവായ്സിെ� കാലാവധി

കഴി�തിനാൽ  ���ിയ  ഇൻേവായ്സ്  ലഭി�തി�േശഷമാണ്  �ക  െെകമാറിയത്.  ആയതിനാൽ

29.06.2020  ന്  കി�ിയ  �ക  െകൽേ�ാണിന്  െെകമാറിയത്  12/11/2020  നാണ്.  �ക  െെക��ി  45

ദിവസ�ിനകം വിതരണം െചേ�� ക���ർ െകൽേ�ാണിൽ നി�ം നാളി�വെര ലഭി�ി�ി�. ഇ�ാര�ം

ആരാ�െകാ��  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.4/18.01.2021  ന്  മ�പടിയായി  ഇൻേവായ്സിെ�  കാലാവധി

കഴി��ത് വെര �ക ലഭി�ാ��െകാ�ാെണ�് അറിയി�ി��്. അതാത് വർഷെ� പ�തിവിഹിതം

ആ  സാ��ിക  വർഷം  തെ�  വിതരണം  നട�ാ�ാതി��ത്  സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�്  നി�ളള

വീ�യാണ്.  െകൽേ�ാണിൽ  നി�ം  നാളി�വെര  ക���ർ  ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ  ആയത്  ലഭ�മാ�ി

േരഖകൾ  സഹിതം  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ���വെര  ഈയിന�ിൽ  െചലവ്  െച�  66,308/-  �പ

തട�െ����.  പ�തി  വിഹിതം  സമയബ�ിതമായി  െചലവഴി��തിന്  �േത�ക  ��

നൽേക�താണ്.

3-13   അടി�ാന സൗകര�ം ഉറ�് വ��ാെത െസറാമിക് െപേ�ാളജി ലാബിനായി 13752851 �പ�്
വാ�ിയ ഉപകരണ�ൾ നശി��

ആർ�ിേയാളജി വ��ിൽ വിവിധ പഠന ഗേവഷണ പ�തികൾ�ായി “Setting up of Ceramic Petrology

Lab” എ�  ഒ�  േ�ാജ�്  വിഭാവനം  െച�്  2017 ൽ  അംഗീകാരം  േനടി.  ഇതിെ�  �വർ�ന�ൾ�ായി

25.03.2019  ൽ  U.O.No.Pl.A1/2912/ARC/2017  തീയതി  11.03.2019  �കാരം  1,60,99,858/-  �പ  പിഡി

അ�ൗ�ിൽ അ�വദി�. ആെക അ�വദി� 1,60,99,858/- �പയിൽ ഉപകരണ�ൾ�ായി 1,37,52,851/-

�പ�ം ക�ംസ്/കാർേഗാ �ിയറൻസ് എ�ിവ�് 10,18,714/- �പ�ം കഴി�് ബാ�ി �കയായ 13,28,293/-

�പ 13.11.2019ൽ രസീത് നം.19700504 �കാരം സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാ�ി.

ലാബ് �ാപി��തിനായി വിവിധ ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. ഉപകരണം �ക
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1 Research Automated Polarising Microscope with camera and computer 3973549.00

2 Automatic sample preparation Machine for thin section (Grinding and polishing) 4950516.00

3 Research semi automated polarising Microscope with camera and computer 2586545.00

4 Automated point counting stage with complete software 825360.64

5

6

7

8

Routine polorising microscope

Routine microscope model stereo model

Student polorising microscope

Student stereo microscope

1416881.00

Total 13752851.64

    ഇ�കാരം  13752851.64/- �പ  �തൽ  �ട�ി  വാ�ിയ  ഉപകരണ�െളാ�ം  തെ�  ഇൻ�ാൾ  െച�്

�വർ�ന  സ�മാ�ിയി�ി�.  ഈ  വിഷയം  ��ി�ാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.7/2019-20

��  മ�പടിയിൽ,  ലാബ്  �ാപി��തിന്  തീ�മാനി�ി��ത്  ഓപ്േ�ാ  ഇലേ�ാണി�്  വ��ിെ�

�കളിെല  ആർ�ിേയാളജി  വിഭാഗ�ിെ�  അന�ിലായി��െവ�ം,  ആയത്  അവിെട

�ാപി��തി��  അസൗകര�ം  ഉ�ായി  എ�ം,  െപേ�ാളജി  ലാബിനായി  �തിയ  െക�ിടം

�ാപി�ാൻ  തീ�മാനി�ക�ം  2020 �േണാ��ടി  �വർ�ന  സ�മാ�െമ�ായി��  കണ���ൽ

എ�ം  അറിയി�ി��്.  2021  ജ�വരിയി�ം  െക�ിടം  �വർ�നേയാഗ�മാ�ി  ആർ�ിേയാളജി  വ��ിന്,

സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ൈകമാറിയി�ി�.

    േകാടികൾ  െചലവ്  െച�്  ലാബ്  നിർ�ാണ�ിനായി  വാ�ിയ  വിേദശ  നിർ�ിത  ഉപകരണ�ൾ

നിഷ്�ിയമായി  ��ി�ിരി�കയാണ്.  ��ത  ഉപകരണ�ൾ�്  വാ�ിയ  തീയതി  �തൽ  ഗ�ാര�ി/

വാറ�ി  എ�ിവ�െ��ിൽ  അവ�െട  കാലയളവ്  കഴി�ാൽ  ഉപകരണ�ൾ�്  േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ാൽ  ആ��ല��ൾ  ലഭി�ാെത  വ�ം.  വ��മായ  ആ��ണം  ഇ�ാെത�ം  അടി�ാന

സൗകര��ൾ  ഉറ�വ��ാെത�ം  േ�ാജ�കൾ  ആ��ണം  െച�്  നട�ിലാ��താണ്  ഇ�രം

പാളി�കൾ�് കാരണം. ഇ�കാരം സർ�ാരിെ� പ�തി പണം െചല�െച��ത് ��തരമായ വീ�യായി

ഓഡി�്  വിലയി���.  ലാബ്  �ാപി��തിനാവശ�മായ  അടി�ാന  സൗകര��ൾ  ഉറ�വ��ി,

എ��ം േവഗം ഉപകരണ�ൾ �വർ�നേയാഗ�മാ�ാൻ േവ� അടിയ�ിര നടപടികൾ സർവകലാശാല

അധികാരിക�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാേക�താണ്.

3-14   നടപടി�മ�ളിെല ��ത�റവ് - �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിന് 102867/- �പ�െട അധിക െചലവ്

കാര�വ�ം ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ക���ർ സയൻസിെല ക���ർ ലാബിേല�് “High end Work station with

Intel Xeon W-2155 Series Processor 5 എ��ം, 32 GB DDR4 RAM 2 എ��ം 1316634/- �പ െചലവിൽ

(െ�ാജ��ക�െട വില USD 18170.25X69.6475 �പ നിര�ിൽ 1265512.49 �പ�ം 32 GB RAM ക�െട വില

USD  734X69.6475  നിര�ിൽ  51121.265  �പ�ം  േചർ�്  ആെക  1316634/-)  (ആെക  Dollar  18904.25

USD))സിംഗ�ര് ആ�ാനമായി �വർ�ി�� Skylark Information Technologies Pvt Ltd ൽ നി�ം UO
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No.PLA1/41531/CS/18  തീയതി  08.02.2019  അ�മതി�െട  അടി�ാന�ിൽ  വാ�ക�ം  20.05.2019  ൽ

��ത  ഐ��ൾ  ലാബിൽ  വിജയകരമായി  �ാപി�ക�ം  െച�തായി  വാ�ൽ  സംബ�ി�

ഫയ�കളിൽ നി�ം േബാധ�െ��.

ഇ-െട�ർ  �േഖന  െട�ർ  �ണി�ക�ം  ആയതി�െട  ഏ��ം  �റ�  നിര�്  ക�ാ�്

െച�തിന��ത�മായാണ് ��ത ഐ��ൾ വാ�ിയി��ത്.  �ടർ�് വ��് േമധാവി�െട 28.05.2019

െല  CS/Purchase/2018-19/28  ക�ി�െട  ��ത  �ക  സൈ�യർ�്  നൽ��തിനായി

�ണിേവഴ്സി�ിേയാട്  അഭ�ർ�ി�തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  16.10.2019  െല  UO  17703/19/UOK  ഉ�രവ്

�കാരം  13,16,634/- �പ��  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസായി  �ക  അ�വദി�.  എ�ാൽ  വാ��ക�െട

ക�ിജ�്  ബി�കൾ  �ണിേവ�ി�ി�െട  കാര�വ�ം  ഓഡി�്  പരിേശാധി�തിൽ  ��ത  ഐ��ൾ  വാ�ി

�ാപി�് കഴി�ി��തിനാൽ വാ��കൾ�് െ�ാവിഷണൽ അഡ�ാൻസി�പകരം െചലവ് േരഖക�െട

േമ�� അേലാ�്െമ�് അ�വദി�കയാണ് േവ�െത�് ��ി�ാ�ി �ക ഒ��് െച�ക��ായി. ഇതിെന

�ടർ�് 29.01.2020െല UO No.PLA1/17703/CS/2019 �കാരം സാധാരണ അേലാ�്െമ�ായി �ക അ�വദി�്

ഉ�രവായി. �ടർ�് അേലാ�്െമ�് ലഭി�ത�സരി�് 04.08.2020 ൽ 14,19,501/- �പ സൈ�യർ�് പിഡി

അ�ൗ�ിൽ  നി�്  �ാൻ�ർ  െച�ി��്.  െട�ർ  ഓ�ൺ  െച�  തീയതിയിെല  USD േഡാളർ  നിര�ായ

69.65 െ� �ാന�് എ�്േച�് േറ�ിൽ ഉ�ായ വർ�നവ് കാരണം 75.09 നിര�ിൽ �ക നൽേക�ി

വ���ലമാണ്  13,16,634/-  �പ�്  പകരം  14,19,501/-  �പ  നൽേക�ി  വ��ം  1,02,867/-  �പ�െട

അധികബാധ�ത  ഉ�ായെത�ം  േരഖകളിൽ  നി�്  വ��മാ��.  അേലാട്െമ�്  നൽ��തി�  പകരം

െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസിന്  അ�മതി  നൽകി  �ക  അ�വദി�ക�ം  ആയത്  റിൈവസ്  െച�തി�െട

ഉ�ായി��  കാലതാമസം  1,02,867/-  �പ  സൈ�യർ�്  അധികം  നൽ��തിന്  ഇടയാ�ി.  ��ത

വീ�കൾ  സംബ�ി�്  വിശദാംശ�ൾ�ായി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.01/2019-20 തീയതി  09/03/2021)

നൽകിയതിന് വ��് േമധാവി മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്. ��ത വാ��കൾ�് േശഷം യഥാസമയം �ക

സൈ�യർ�്  നൽ��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി��െവ�്  മ�പടിയിൽ  വ��മാ�ിയി��്.

�ടാെത പിഡി അ�ൗ�ിൽ നി�ം അധികമായി നൽേക�ി വ� �ക 11.02.2021െല PL-A1/858/21/UOK

ഉ�രവി�െട  അേലാട്െമ�്  ലഭി�ി��്  എ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  വ��്  േമധാവി�െട  മ�പടി

അംഗീകരി��.  എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി ഭരണവിഭാഗ�ിൽ  നി�ം ഉ�ായ ��ത�റവാണ്  ഉ�രവ്

റിൈവസ്  െച�്  ഇറേ��ി  വ��ം  സൈ�യർ�്  �ക  നൽ��തിൽ  കാലതാമസം  ഉ�ായെത�ം

വ��മാ��. ഭാവിയിൽ ഇ�രം അപാകതകൾ ഉ�ാകാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

3-15   2012-13-ൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� മൈറൻ മ�സിയം നിർ�ാണം �ർ�ിയായി� - അ�വദി� �ക
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ��ി�� -നടപടി �മവി��ം

2012-13 വർഷെ� സർവകലാശാല�െട �ാൻ െ�ാേ�ാസൽ �കാരം സമർ�ി� മൈറൻ മ�സിയം എ�

േ�ാജ�ിന് 05.07.2012 െല ജി.ഒ(ആർ.�ി)നം.383/2012/H.Edn ഉ�രവ് �കാരം 1 േകാടി �പ�ം �ടർ�്

�വർ�ി�െട �ടർ നട�ി�ിനായി 2013-14 വർഷ�ിൽ 16.08.2013 െല ജി.ഒ(ആർ.�ി)നം.1771/2013/H.Edn

ഉ�രവ്  �കാരം  വീ�ം  1  േകാടി  �പ�ം  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ഭരണാ�മതി  ലഭി�.  പ�തി
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നട�ിലാ��തിെ�  �ാരംഭ  നടപടികൾ�ായി  15  ല�ം  �പ  േ�ാജ�്  ഇൻെവ�ിേഗ�ർ�്

അഡ�ാൻസായി  നൽകിെയ�ി�ം  പ�തി�െട  �വർ�ന�ൾ  ആരംഭി�ാതി��തിനാൽ  �ക

തിരി�ടവാ��തിന് അ�മതി നൽ�ക�ം 1613322/- �പ ഡിഡി ന�ർ 57132136/29.03.2016 �കാരം

തിരി�ട�ക�ം Pl.A1/2748/Marine Museum/2013/28.05.2016 ന�ർ ഉ�രവ് അ�സരി�് സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ െ�ഡി�് െച��തിന് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം 09.06.2016 ൽ �ക Cash (R) ൽ രസീത് ന�ർ 983

�കാരം െ�ഡി�് െച�ക�ം െച�ി��്. പ�തി�േവ�ി തി�വ��രം ജി�ാ പ�ായ�് വി� നൽകിയ

െക�ിടേ�ാ�  �ടിയ  �മി,  അവകാശ  തർ�െ��ടർ�്  ഏെ���ാൻ  കഴിയാെത  വ�താണ്  പ�തി

നട�ാ�ാൻ  കഴിയാ�തിന്  കാരണമായി  സർവകലാശാല  നൽ��  മ�പടി.  പ�തി�്  അ�വദി�ി��

�ക േ��് ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ ഘ��ിലായി നൽകിയി��്. േ��് �ാൻ ഫ�ായി സർ�ാരിൽ

നി�ം  അ�വദി�്  സർവകലാശാല  ഫ�ിേല�്  (േകരള  സർവകലാശാല�െട  �ഷറി  പിഡി  അ�ൗ�്

നം.344-1) അടവാ�ിയി�� �ക വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Sl.No.
Amount

Received

Date of

Credit
Year G.O No.& Date Remarks

1 4,25,00,000 24.07.2012 2012-13
GO(Rt)No.1461/2012/H.Edn dtd

16.07.2012

Plan Grant I

Quarter

2 4,25,00,000 25.09.2012 2012-13
GO(Rt)No.1914/2012/H.Edn dtd

13.09.2012

Plan Grant II

Quarter

3 4,25,00,000 04.01.2013 2012-13
GO(Rt)No.2737/2012/H.Edn dtd

27.12.2012

Plan Grant III

Quarter

4 4,25,00,000 23.03.2013 2012-13
GO(Rt)No.410/2013/H.Edn dtd

16.03.2013

Plan Grant IV

Quarter

5 5,00,00,000 15.07.2013 2013-14
GO(Rt)No.1175/2013/H.Edn dtd

14.06.2013

Plan Grant I

Quarter

6 5,00,00,000 06.11.2013 2013-14
GO(Rt)No.1948/2013/H.Edn dtd

30.09.2013

Plan Grant II

Quarter

7 5,00,00,000 19.02.2014 2013-14
GO(Rt)No.56/2014/H.Edn

dtd 09.01.2014

Plan Grant III

Quarter

8 5,00,00,000 14.03.2014 2013-14
GO(Rt)No.510/2014/H.Edn dtd

11.03.2014

Plan Grant IV

Quarter

     29.08.2019 െല സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിെല ഐ�ം ന�ർ 3.71.08 �കാരം “ Establishment of Marine

Museum in the University” എ� േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ മ�സിയം െക�ിടം ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

അക�ാ�ിക്  ബേയാളജി�െട  എ�്�ൻഷനായി  നിർ�ി��തി��  തീ�മാനെമ��.  28.12.2019  െല
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സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിെല ഐ�ം ന�ർ 7.35.03 തീ�മാന �കാരം സർവകലാശാല എ�ിനീയ�െട 69

ല�ം  �പ�െട  എ�ിേമ�ിന്  അംഗീകാരം  നൽകി.  ഈ  പ�തി�െട  നിലവിെല  �ിതി  സംബ�ി�്

07.09.2021  ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  ലഭി�  മ�പടിയിൽ  ഈ  െക�ിട�ിെ�  നിർ�ാണം

�േരാഗമി�്  െകാ�ിരി�കയാെണ�ം  േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ  പണി  �ർ�ീകരി�ാൻ

സാധി�ാ�തിനാൽ കരാ�കാരന് സമയം അ�വദി�് നൽകിയിരി�കയാെണ�ം അറിയി�ി��്.  ഈ

പ�തി�ായി  നാളി�വെര  യാെതാ�  �ക�ം  െചലവഴി�ി�ി�ാെയ�ം  സിവിൽ  വർ�ിെ�  സിസി  01  &

പാർ�് ബി�കൾ ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാെണ�ം അറിയി�ിരി��. ഈ പ�തി�ായി അ�വദി�

�ക  േകരള  സർവകലാശാല  ഫ�്  അ�ൗ�ിൽ  നിലനിർ�ിയിരി�കയാണ്.  ഈ  പ�തി�മായി

ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1.  2012-13,  2013-14  സാ��ിക  വർഷം  �ക  വകയി��ി  ആവി�രി�  പ�തി  9  വർഷം  കഴി�ി�ം

നട�ിലായി�ി�.

2.  2012-13,  2013-14  വർഷ�ളായി  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  പ�തി  നട�ിലാ�ാ�  സാഹചര��ിൽ

ഇതിനായി  അ�വദി�  2 േകാടി  �പ,  സർ�ാരിേല�്  തിരിെക  അടവാേ��തായി��.  എ�ാൽ  ഈ

�ക സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നിലനിർ�ിയിരി�� നടപടി �മ�കാരമ�.

3. �ാൻ ഫ�് അതത് കാലയളവിൽ തെ� െചലവഴി�ണെമ� സർ�ാർ നിർേ�ശം പാലി�ി�ി�.

4. പ�തി നട�ാ�ാെത ��ത �ക െചലവഴി��തിന് സർ�ാരിൽ നി�് �േത�കാ�മതി വാ�കേയാ

�തിയ  പ�തി  ആരംഭി��തിനായി  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ���ിയ  ഭരണാ�മതി  ലഭ�മാ�കേയാ

െച�ി�ി�. പ�തി പണം കാലാവധി�േശഷം വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി വാ�ിയി�േ�ാ എ�ത്

വ��മാേ���ം ആയതിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ���മാണ്. അ�ാ�പ�ം സർ�ാർ

അ�മതി ഇ�ാെത പ�തി പണം അ�ൗ�ിൽ ��ി�തിന് വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-16   2017 ൽ ഭരണാ�മതി ലഭി� "ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് വി�് ഇൻസിനേറ�ർ �ാപി�ൽ"-���ി
ആരംഭി�ി� - ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണം നട�ിലായി�

സർ�കലാശാലയിൽ  മാലിന�  സം�രണ  �ാ�്  �ാപി��തിന്  07.10.2016-ൽ  �ടിയ  സിൻഡിേ��്

േയാഗം  തീ�മാനി�.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  സർ�കലാശാല  എ�ിനീയർ  സമർ�ി�  10  ല�ം

�പ��  എ�ിേമ�ിന്  19.04.2017-െല  U.O  No.  PlG/4800/2013  ഉ�രവ്  �കാരം  സർ�കലാശാല

ഭരണാ�മതി  നൽകി.  പഴയ  ക�ാ�ീൻ  ബിൽഡിംഗിന്  പിൻഭാഗെ�  �ലം  േവ�്  �ീ�്െമ�്  �ാ�്

�ാപി��തിനായി  ഉപേയാഗി�ാ��താെണ�്  സിൻഡിേ��്  �പാർശ  െച�.  (06.02.2018-െല

സിൻഡിേ��്  േയാഗ  തീ�മാന�ിെല  ഐ�ം  നം.32.115.08).  ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്  �ാപി��തിന്

ബേയാെടക്/�ചിത�മിഷൻ/സർ�ാർ  അംഗീ�ത  ഏജൻസികളിൽ  നി�ം  െ�ാേ�ാസൽ

�ണി��തിന് സർ�കലാശാല എ�ിനീയർ�് നിർേ�ശം നൽകി. 02.11.2018-ൽ �ടിയ സിൻഡിേ��്

േയാഗ  തീ�മാന�ിൽ  ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്  �ാപി��തി��  സിവിൽ  വർ�്  വളെര  േവഗ�ിൽ

നട�ിലാ��തിന് നിർേ�ശം നൽകി.  എ�ാൽ സിവിൽ വർ�് നട�ിയതാേയാ,  �ർ�ീകരി�താേയാ

ഉ�  വിവര�ൾ  ഫയലിൽ  ലഭ�മ�.  ജി.ഒ(പി)  നം.188/2018/ഫിൻ  തീയതി  07.12.2018  �കാരം  സിവിൽ
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വർ�ി��  ഭരണാ�മതി  കാലാവധി  3  വർഷ�മാണ്.  േമൽ  പ�തി�െട  ഭരണാ�മതി

കാലഹരണെ��െവ�ി�ം ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�. മാ�മ� 2019-20 വർഷെ� ബഡ്ജ�ി�ം ടി

പ�തി�് ഫ�് നീ�ിവ�ി�ി�. എ�ാൽ �ചിത�മിഷേനാട് ആവശ�െ��തിൻ �കാരം �ചിത� മിഷൻ

എ�ിക��ീവ്  ഡയറ��െട  24.05.2019-െല  2038/C-2/2018/S  നം  ക�ിൽ  സർ�ാർ  അംഗീ�ത

ഏജൻസിക�െട  (1.  Socio  Economic  Unit  Foundation,  Sasthamangalam,  2.  Integrated  Rural  Technology

Centre  (IRTC)  വിവര��ം  സം�രിേ��  മാലിന��ിെ�  അളവ്  അ�സരി��  െട�ി�ൽ

െ�സിഫിേ�ഷൻ  വിവര��ം  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ഈ  ഏജൻസിക�മായി  ബ�െ��  നിർ�ി�

െ�സിഫിേ�ഷൻ �കാരം പ�തി നട�ിലാ�ാ��താെണ�് അറിയി�ി��്.

07.08.2020-െല ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം. 1/2020-�� മ�പടിയിൽ 31.08.2019-െല സിൻഡിേ��് േയാഗ

തീ�മാന  �കാരം  SH  ക�ാ�ീൻ  മ�ിര�ിന്  സമീപം  ഒ�  ബേയാ  പാർ�്  നിർ�ി��തി��

െ�സിഫിേ�ഷൻ  ഉൾ�െട��  വിശദവിവര�ൾ  ആവശ�െ��്  �ചിത�  മിഷന്  ക�്

നൽകയിരി�കയാെണ�ം,  നാളി�വെര  മ�പടി  ലഭി�ാ�  സാഹചര��ിൽ  �ടർനടപടികൾ

പരിഗണനയിലാെണ�ം അറിയി�ി��. എ�ാൽ 23.02.2021 ൽ നൽകിയ മ�പടിയിൽ IRTC (Integrated

Rural  Technology Centre) �തിനിധികൾ  24.12.2020-ൽ  �തിയ  ക�ാ�ീൻ  മ�ിര�ിന്  എതിർവശ��

�ലം  പരിേശാധി�്  മിനി  എം.സി.എഫ്  ഉൾെ�െട��  ബേയാപാർ�്  നിർ�ി��തിന്

ഉചിതമാെണ�് വിലയി��ിയതായി അറിയി�.

2017-18  വർഷെ�  ൈമനർ  െഡവലപ്െമ�്  വർ�ിൽ  ഉൾെ���ി  നട�ാ��തിന്  �ാൻ  ഫ�്

വകയി��ിയ  പ�തി  നാളി�വെര  നട�ാ�ാ�ത്  സർവകലാശാല�െട  ഭാഗ�നി��

അനാ�യാണ്.  െസന�്  ഹൗസ്  ക�ാ��ിെല  �തിദിന  മാലിന�  ഉൽ�ാദനം  എ�െയ�്

സർ�കലാശാല�െട  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം  ഉറ�വ��ണെമ�ം  24.05.2019-ൽ  �ചിത�  മിഷൻ

നിർേ�ശി�ി��്.  23.02.2021െല  PL.G/4800/2013-WTP/2017-ാം  ന�ർ  ക�ിൽ  ക�ാ�ീനിെല  �തിദിന

ൈജവമാലിന��ിെ� അളവ് 40-50 കിേലാ�ാം വെരയാെണ�് സർവകലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

പരിേശാധി�്  ഉറ�വ��ിയി�െ��്  അറിയി�.  ക�ാ�ീൻ  േകാൺ�ാ��ം  സർവകലാശാല�ം  ത�ിൽ

നിലവി��  കരാർ  �കാരം  ക�ാ�ീനിൽ  നി�ം  മാലിന�ം  നീ�ം  െചേ���ം  ക�ാ�ീ�ം  പരിസര�ം

��ിയായി  ��ിേ���ം  ക�ാ�ീൻ  അധി�ത�െട  �മതല  ആയതിനാൽ  നിലവിൽ  ക�ാ�ീനിൽ

നി��  മാലിന�ം  ക�ാ�സി��ിൽ  സം�രി��ി�.  അതാത്  ദിവസം  േകാൺ�ാ��െട  �മതലയിൽ

�റേ��്  നീ�ം  െച��  രീതിയാണ്  അവലംബി��െത�ം  അറിയി�ിരി��.     �തിദിന

മാലിന��ിെ� അളവ് 50 കിേലാ�ാം ആയതിനാൽ 24.05.2019 െല �ചിത�മിഷൻ ഡയറ��െട ക�ിൽ

നിർേ�ശി�  െ�സിഫിേ�ഷൻ  �കാരം  പ�തി  നട�ിലാ�ാ��തായി��.  �ടാെത  ബേയാഗ�ാസ്

ബേയാ  ഇൻസിനേറ�ർ  �ാപി��തി��  സിവിൽ  വർ�്  സർ�കലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം

നട�ിയി�ി�.  25.01.2021  ൽ  േചർ�്  �ാനിംഗ്  &  െഡവലപ്െമ�്  �ീനിംഗ്  ക�ി�ി  േയാഗ�ിൽ

ബേയാപാർ�്  നിർ�ാണ�മായി  ബ�െ��്  എ��  തീ�മാന�ൾ  നട�ിലാ��തി��  അടിയ�ിര

നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.
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3-17   �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി� – നടപടി അനിവാര�ം

1- േകരള സർ�കലാശാല �ഡ�് സർ�ീസസ് വ��് – �ൻ�ർ �ക �മീകരി�ി�ി� – തട�ം

4608400/- �പ

േകരള സർ�കലാശാല �ഡ�് സർ�ീസസ് ഡി�ാർ�്െമ�ിന് �ൻ�ർ നൽകിയ �കകളിൽ

2019-20-ൽ �മീകരി�വാൻ അവേശഷി��വ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ.നംേപര്
�ണിേവ�ി�ി ഓർഡർ

നം.
ഉേ�ശ�ം �ക

1
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

U.O.No. Ad.D1.2/DSS

/32287/ 2018/UOK

dt.22.11.2018

��ിഭ�മായ ക�ാ�സ്,

��ിര േകരളം
7,00,000

2
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

U.O.No. Ad.Misc. 2/ Bic/

15-16 / 46934/ 19

dt.02.03.2019

ജി.കാർ�ിേകയൻ

െമേ�ാറിയൽ അവാർഡ്

േഫാർ െബ�് േകാേളജ്

�ണിയൻ 2015-16, 2016-17,

2017-18

50,000

3
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

U.O.No. 409/2020/UOK

dt.04.02.2020

4th Instalment of Financial

Assistance to Kerala University

Union 2019-20

5,00,000

4
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

U.O.No.763/2020/ UOK

dt.28.02.2020

5th Instalment of Financial

Assistance to Kerala University

Union 2019-20

20,00,000

5.
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

301/2020/UOK

dt.25.01.2020

National Inter city Youth Festival

2020 at Amity University Noida,

U.P

6,58,400

6.
�ീ.സി�ി�്.ആർ

(ഡയറ�ർ)

No. Ad.D1.1/3021/

DSS/2018 dt. 07.05.2019
Anti Drug Campaign Programme 7,00,000

ആെക 46,08,400

ഈ ഇന�ിൽ നൽകിയ �ക യഥാസമയം �മീകരി�ാ�ിനാൽ 46,08,400/- ഓഡി�് തട��ിൽ

വ��. താൽ�ാലികമായി �ൻ�ർ ഇന�ിൽ �ക ൈക��ിയാൽ ആയത് സംബ�ി� െചലവ് േരഖകൾ

��്  മാസ�ി��ിൽ  ഹാജരാ�ി  �ക  �മീകരി�ണെമ�ം  അ�ാ�പ�ം  െമാ�ം  �ക�ം  18%

വാർഷിക പലിശ സഹിതം തിരിെക അട�ണെമ�് േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം 1 ആർ�ി�ിൾ
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99-�ം  സ.ഉ.419/11/ധന  തീയതി  04.10.2011  �ം  വ��മാ�ിയി��താണ്.  അഡ�ാൻസ്  �ക  യഥാസമയം

�മീകരി�ാ� ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ��വൻ �ക�ം പിഴപലിശ സഹിതം ഈടാ�വാൻ �ണിേവ�ി�ി

അധി�തർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

2- സർ�ാർ �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം പിൻവലി� �ൻ��കൾ �മീകരി�ി�ി� - ��തരമായ വീ�

എ) സം�ാന സർ�ാർ വിവിധ േ�ാജ�ക�െട നട�ി�ിനായി അ�വദി�ി�� �ാൻ ഫ�് �ക

�ൻ�റായി പിൻവലി�് അ�ൗ�ിൽ ��ി��. ��ത �ക�െട വിനിേയാഗം Committed Expenditure

ആയി  സർ�ാരിെന  അറിയി��.  കാലാകാല�ളിൽ  �റെ��വി��  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  �കാരം

�കകൾ അഡ�ാൻസായി പിൻവലി�ാൻ പാടി� എ�ം യഥാർ� െചലവ് സംഭവി�േ�ാൾ മാ�േമ �ക

അ�വദി�ാൻ പാ�� എ�ം നി�ർഷി���്. എ�ാൽ ഇതി� വി��മായി �കകൾ െ�ാവിഷണൽ

അഡ�ാൻസായി  പിൻവലി�്  അ�ൗ�ിൽ  ��ി�്  സൗകര�ാർ�ം  െചല�  െച��.  എ�  മാ��മ�

േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  വാല�ം  I  ആർ�ി�ിൾ  99  �കാരം  അഡ�ാൻ�കൾ  90  ദിവസ�ിനകം

�മീകരി�ണം  എ�്  വ�വ�  െച���്.  ആയ�ം  പാലി�െ���ി�.  േഡാ.എം.സി  �ഭാഷ്  പീ�ർ,

ഡയറ�ർ,  CEIB  എ�  ഉേദ�ാഗ�ൻ  2013  �തൽ  ഇ�കാരം  പിൻവലി�  അഡ�ാൻ�കൾ  ഒ�ം  തെ�

�മീകരി�ി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

അഡ�ാൻസ് അ�വദി� �.ഒ
നം. & തീയതി

ഉേ�ശം
�ാൻ
വർഷം

�ക

1
Pl. A1/4402/CEIB/13 തീയതി
04.12.2013

Instalment for the implementation of
centre

2013-14 37,00,000

2.
Pl.A1/4402/CEIB/14 തീയതി
10.12.2014

Implementation of the innovative project
physiological and Genetic Analysis

2014-15 9,00,000

3.
Pl. A1/4402/CEIB/13 തീയതി
17.12.2014

Implementation of Centre – Phase II 2014-15 35,00,000

4.
Pl.A1/4402/CEIB/14 തീയതി
31.03.2014

Implementation of New Msc Course 2013-14 57,00,000

5.
Pl. A1/4640/CEIB/14 തീയതി
30.10.2015

Implementation of the innovative project
physiological and Genetic Analysis – Phase
II

2015-16 6,00,000

6.
Pl. A1/4402/CEIB/13 തീയതി
05.02.2016

Financial Assistance for strengthening of
centres 2015-16 53,00,000

7.
Pl. A1/4402/CEIB/17 തീയതി
17.02.2017

Financial Assistance for strengthening of
centres 2016-17 50,30,000

8.
Pl.A1/4402/CEIB/17 തീയതി
17.02.2017

Implementation of Innovation project 2016-17 13,00,000

9.
Pl.A1/3804/CEIB/ New
Course/15 തീയതി
29.03.2017

Infrastructure and Lab facility for the new
M Phil Degree Course 2016-17 36,90,000

10.
Pl. A1/4846/CEIB/17 തീയതി
18.11.2017

Implementation of Innovative Project 2017-18 21,00,000

11.
Pl. A1/3304/CEIB/New
Course /2015 തീയതി

Starting M.Phil Degree 2015-16 14,00,000
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26.08.2016

ആെക 3,32,20,000

ഇ��ം �ക സർ�ാർ ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി��തിനായി �ൻ�റായി പിൻവലി� േശഷം യാെതാ�

�ടർനടപടിക�ം  സ�ീകരി�ാ�ത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  13/19-20  തീയതി

11.12.2020-ന്  മ�പടിയായി  അഡ�ാൻ�കൾ  �മീകരി�ാൻ  ആ��ണ  വിഭാഗം  ഡയറ�ർ  ക�്

നൽകിയി��് എ�ാണ് അറിയി�ത്.

�ാൻ  ഫ�ിൽ  നി�ം  2018-19  വെര  വിവിധ  േ�ാജ�ക�െട  നട�ി�ിനായി  �ൻ�ർ  പിൻവലി�ി�്

�മീകരി�ാൻ അവേശഷി�� �കക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Sl.No
Name of Faculty &
Department

UO No. And Date
Purpose

Purpose
State
Plan
(Year)

Amount
Sanctioned
(in Rs)

1
Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/3020/ARC/16 Dated
16.08.2016

Purchase of Carcasses
and Skeltons & setting up
of Archeology and
Icthyoarcheology lab

2015-16 13,35,667

Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/1172/ARC/16 dated
13.12.2016

Purchase of various
equipments

2015-16 6,52,847

Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/ARC/1089/17
Dated 31.01.2017

Implementation of Project 2016-17 20,00,000

Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/4288/Archaeology
/13-17 dated 24.10.2017

Implementation of the
Innovative Project

2017-18 40,00,000

Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/2830/ARC/18 dated
26.11.2018 (revised
Pl.A1/32997/ARC/2019
Dated 21.12.2019)

Specific project escavation
at Juna Katiya

2018-19 25,00,000

Rajesh. S.V,
Archeology
Department

Pl.A1/2912/ARC/17 dated
11.03.2019

Setting up of ceramic
petrology Lab

2016-17 1,60,99,858

2.
Dr.A P Pradeep Kumar
Geology

Pl.A1/1112/GOL/17 dated
13.10.2017

Purchase of 2 nos
Trinocular Polarising
Microscope

2017-18 5,60,000

Dr.A P Pradeep Kumar
Geology

Pl.A1/3394/GOL/17
Dated 31.03.2018

Purchase of Planetory ball
Mill and Flame Photometer

2016-17 25,55,000

3
Dr.P. Mohanachandran
Nair, Demography

Pl.A1/4674/Demo/16
Dated 17.01.2017

Implemenation of
Innovative projects

2016-17 25,55,000

Dr.P. Mohanachandran
Nair, Demography

Pl.A1/4723/ Demography/
17 Dated 18.11.2017

Implemenation of
Innovative projects

2017-18 6,00,000

Dr.P. Mohanachandran
Nair, Demography

Pl.A1/4674/Demo/16
Dated 24.03.2018

Phase II activities of the
Innovative projects

2017-18 10,00,000

4.
Dr. Bismi
Gopalakrishnan

Pl.A1/2554/New
Course/CHRSJ/15 Dated

Starting of new corse 2015-16 5,00,000
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Hon. Director
Dr. B.R Ambedkar
Chair Centre for
Human Rights and
Social Justice

31.10.2016

Dr. Bismi
Gopalakrishnan
Hon. Director
Dr. B.R Ambedkar
Chair Centre for
Human Rights and
Social Justice

Pl.A1/1066/Law/16 Dated
31.10.2016

Dept of Law- Starting of
New Course

2015-16 6,00,000

5.
Dr.A. Jayakumaran
Nair
Dept of Biotechnology

Pl.A1/3388/IUCGGT/ 15
Dated 05.02.2016

Starting new corse 2015-16 24,00,000

Dr.A. Jayakumaran
Nair
Dept of Biotechnology

Pl.A1/IUCGGT/2892
Dated 31.05.2018

Development activiteis of
IUCGGT

2017-18 70,00,000

Dr.A. Jayakumaran
Nair
Dept of Biotechnology

Pl.A1/5334/Bio-tech/17
dated 03.01.2018

Implementation of two
innovative projects

2017-18 36,00,000

Dr.A. Jayakumaran
Nair
Dept of Biotechnology

Pl.A1/IUCGGT/3903/18
dated 27.02.2019

Implementation of
Innovative Project

2018-19 50,00,000

Dr.A. Jayakumaran
Nair
Dept of Biotechnology

Pl.A1/26904/2019/ UOK
Dated 16.10.2019

Purchase of
Chemiluminescence
Imaging System

2017-18 20,59,925

6.
Dr. S. Suhara Beevy
Dept of Botany

Pl.A1/Bot/1359/17 dated
25.02.2017

Implementation of Specific
Project

2016-17 19,50,000

Dr. S. Suhara Beevy
Dept of Botany

Pl.A1/1069/Bot/17 dated
06.02.2018

Digitisation of Herbarium 2017-18 10,10,000

Dr. S. Suhara Beevy
Dept of Botany

Pl.A1/Bot/4879/17 Dated
27.11.2017

Implementation of Specific
Project

2017-18 18,00,000

Dr. S. Suhara Beevy
Dept of Botany

Pl.A1/3051/Bot/18 dated
05.01.2019

Purchase of Chemicals,
glaswares & Plasticwares
and repair

2018-19 12,00,000

7.
Dr. P. Sreejith
Zoology

Pl.A1//1040/zool/2016
dated 01.02.2017

Implemenation of
Innovative projects

2016-17 29,00,000

Dr. P. Sreejith
Zoology

Pl.A1/4577/ Zool/17 dated
06.11.2017

Implementation of two
Innoative Projects

2017-18 30,00,000

8.

Sri. S. Rajasekharan
General Foreman in
charge of
Superintendent
Kerala University
Press

Pl.A1/1332/Pres/15 dated
31.03.2015

Purchase of digital copy
printer

2014-15 7,56,263
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9.
Dr. Jasseer J
Psychology

Pl.A1/3776/Psy/16 Dated
25.01.2018

Starting of “PG Diploma
Course in Geriatric
Councelling”

2016-17 2,00,000

10.
Dr.Resia Beegam S
Commerce

Pl. A1/4912-1/ Commerce
/17/ Dated 19.01.2018

Implementation of
Innovative Project

2017-18 12,00,000

Dr.Resia Beegam S
Commerce

Pl.A1/4954-2/
Commerce/17 Dated
01.12.2017

Implementation of
Innovative Project

2017-18
10,00,000+
2,00,000

11.

Dr. Achuthsankar S
Nair
Computational Biology
and Bioinformatics

Pl.A1/5056/DCB/17 Dated
13.12.2017

Implementation of 3
Innovative Projects

2017-18 13,13,000

Dr. Achuthsankar S
Nair
Computational Biology
and Bioinformatics

Pl.A1/ 10/2017 dated
07/10/2017

Implementation of specific
Project- Whole Genome &
Transcriptone sequencing

2017-18 42,80,000

Dr. Achuthsankar S
Nair
Computational Biology
and Bioinformatics

Pl.A1/3819/DCB/18 Dated
7/1/2019

Implementation of
Innovative Project

2018-19 60,000

12.
Dr. S Kunjamma
Linguistics

Pl.A1/ 4835/ Lingui/17
dated 27.11.2017

Implementation of
Innovative Project

2017-18 10,00,000

13.
Dr.Pushpam M
Sociology

Pl.A1/SOC/4679-A/17
dated 09.11.2017

Implementation of
Innovative Project

2017-18 5,00,000

Dr.Pushpam M
Sociology

Pl.A1/4679-1/Dos/17 dated
18.11.2017 Transferred from
Dr.Sobha B Nair on
22.10.2019

Implementation of
Innovative Project

2017-18 35000

14.
Dr. AK Ampotti
islamic Studies

Pl.A1/DIS/4582/17
dated 04/11/2017

Implementation of
Innovative Project

2017-18 9,00,000

15.
Dr. Theresa Susan A
Education

Pl.A1/Ad.BI/822/2015/22
dated 03.10.2017

Estimate for the civil and
electrical works for setting
up of computer lab in
Department

2017-18 4,50,000

16.
Dr. TS Swapna
Botany

Pl.A1/1486/2020/UOK
dated 02.06.2020

Purchase of automated
flash chromatography

2018-19 10,50,000

Dr. TS Swapna

Botany

Pl.A1/41844/2019/UOK
dated 13.03.2020

Purchase of Automated
solvent extractor

2018-19 10,50,000

Dr. TS Swapna
Botany

Pl.A1/38435/Bot/ 2019
dated 21.12.2019

Establishment of
translational research
facility

2018-19 11,77,000

Dr. TS Swapna
Botany

Pl.A1/14905/2019/ UOK
dated 21.06.2019
transferred from Dr.
Suhara Beevy S on
17.12.2019

Centre for biodiversity
Electrification works in the
newly constructed

2017-18 10,00,000
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17.
Dr. Mini S
Dept of Biochemistry

Pl.A1/2795/BCH/ 18 dated
29.11.2018

Innovative Project 2018-19 10,00,000

Dr. Mini S
Dept of Biochemistry

Pl.A1/4858/BCH/ 17 Dated
23.12.2017 transferred from
Dr. Annie Abraham on
24.05.2018

Innovative Project 2017-18 5,00,000

Dr. Mini S

Dept of Biochemistry

Pl.A1/1074/BC/17 dated
29.12.2017 transferred from
Dr,Annie Abraham on
30.05.2018

Development of ACTE 2017-18 25,00,000

Dr. Mini S
Dept of Biochemistry

Pl.A1/3241/BCH/ 18 dated
05.01.2019

Strengthening of centres 2018-19 25,00,000

18.
Sr. Sabu Joseph
Environmental Science

Pl.A1/2899/EVS/ Innov/ 18
dated 01.11.2018

Village adoption
Programme – Project

2018-19 10,00,000

19.

Dr. Rejani R.S
Oriental Research
Institute and
Manuscripts Library

Pl. A1/6942/2020 / UOK
/dated 29.01.2020

Balance payment to C-Dit
for digitization

2017-18 48,78,998

20.
Dr. Sibi KS
Physics

Pl.a1/ 16972/ 2019/ UOK
dated 31.01.2020

Purchase of vector
network analysis

2018-19 1,34,93,212

21.
Dr. Binoj Kumar RB
Dept of Geology

Pl.A1/ Gol/29368
/2019/UOK dated
16.12.2019

Additional amount 2016-17 55,847

22.
Dr. P. Jinimon
History

Pl.A1/2903/History / 18
dated 7/1/2019

Survey collection Project 2018-19 20,00,000

Dr. P. Jinimon
History

Pl.A1/2903/History/ 18
dated 7/1/2019

Specific Project – Survey
collection

2018-19 30,00,000

23.
Dr. S Venumohan
Co-ordinator
CGS

Pl.a1/CGS/ Ac.D/1
/13468/2017 dated
30.03.2017

Conduct of 3 day seminar
on wastte management

2016-17 75,000

24.
Dr. C. Satheesh Kumar
Statistics

Pl.a1/5103/stat /17 dated
23.04.2018

Laying tiles in Msc
classroom

2017-18 2,99,981

25.
Dr. Pramod Kiran R.B
Aquatic Biology and
Fisheries

Pl.A1/1325/AQB/18-19
dated 20.03.2019

Innovative Project
Microalgal cultural
laboratory

2018-19 9,00,000

26.
Dr. S. Sankaraman
Optoelectronics

Pl.A1/1441/Opto/18 dated
16.08.2019 transferred
from Dr.K.G Gopchandran
on 29.06.2020

Purchase of Plasma
Spectroscopy

2017-18 50,00,000

ആെക 120252598

�ക  ൈക���  ഉേദ�ാഗ�െ�  ഭാഗ�  നിേ�ാ,  �ക  അ�വദി��  സർ�കലാശാല  അധികാരിക�െട

ഭാഗ�നിേ�ാ  അഡ�ാൻ�കൾ  �മീകരി��തിനായി  യാെതാ�  നടപടിക�ം  സ�ീകരി�ി�ി�  എ�ത്

��തരമായ �ത�വിേലാപമായി ഓഡി�് വിലയി���.

ബി)  ആർ�ിേയാളജി  വ��ിെല  അസി��്  െ�ാഫസർ  േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി  എ�  ഉേദ�ാഗ�ൻ

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

67 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



വിവിധ  േ�ാജ�ക�െട  നട�ി�ിനായി  ലഭി�  �ാൻ  ഫ�്  �കകളിൽ  ഓഡി�്  കാലയളവ്  വെര

�മീകരി�ാ�  അഡ�ാൻ�ക�െട  വിശദാംശ�ൾ  �വെട  േചർ��.  (2015  െഫ�വരി  �തൽ  2018

െഫ�വരി  വെര  ടിയാൻ  വ��്  േമധാവിയായി  േസവനമ��ി��  കാലയളവിൽ  പിഡി  അ�ൗ�്

�േഖന�ം  അതി�േശഷം  േ�ാജ�ിെ�  േപരിൽ  �േത�ക  അ�ൗ�്  �ട�ി  അതി�െട�മാണ്

പണമിടപാട് നട�ിയി��ത് ).

�മ
നം.
അഡ�ാൻസ് ൈക��ിയ �ക �ക ഉേ�ശം ഉ�രവ് നം.

1
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

1335667
Setting up of Archaeology and
Icthyoarchaeology lab

Pl.A1/3020
/ARC/16 തീയതി
16.08.2016

2
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

652847
Purchase of various equipments under
innovative projects

Pl.A1/1172/ARC/16
തീയതി 13.12.2016

3
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

2000000
Documentation of ancient ports, trade
centres of coastal settlements in Kerala

Pl.A1/1089
/ARC/17 തീയതി
31.01.2017

4
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

4000000

Documentation of regalithic sites in
Kerala and excavation of Navinal in
Gujarat and Exploration of Kuchch in
Gujarat

Pl.A1/4288/Arch/
13-17 തീയതി
24.10.2017

5
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

2500000
Archaeological excavation at Junakhatiya
and Exploration in Gujarat

Pl.A1/2830
/ARC/18
തീയതി 26.11.2018

6
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

16099858 Setting up of ceramic petrology lab
Pl.A1/2912
/ARC/17
തീയതി 11.03.2019

7
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി,
അസി��് െ�ാഫസർ

2500000
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�ാൻ  ഫ�ിൽ  നി�ം  വിവിധ  േ�ാജ�കൾ�ായി  നൽകിയ  �കകൾ  സമയബ�ിതമായി  യഥാവിധി

�മീകരി�ാ�ത്  ��തരമായ  വീ�യായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  04.10.2011  െല  ധനവ��്  ഉ�രവ്

നം.419/2011  �കാരം  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ാ�  �ൻ��കൾ�്  18%  പലിശ  സഹിതം  �ക

ഈടാ�ാൻ  വ�വ�  െച���്.  �ക  അ�വദി�  നൽ��  അധികാരിക�െട  ഭാഗ�നി�ം  �ക�െട

വിനിേയാഗം  സംബ�ിേ�ാ  �മീകരണം  സംബ�ിേ�ാ  യാെതാ�  നടപടി�ം  സ�ീകരി��ി�.

�ൻ��കൾ യഥാസമയം �മീകരി��േ�ാ എ�ത് ��ിേ��താണ്.

േമൽ  പരാമർശി�  വ�തകൾ  പരിേശാധി�ാൽ,  സർ�ാർ  �ാൻ  ഫ�ിൽ  നി�ം  േ�ാജ�ക�െട

നട�ി�ിനായി  അ�വദി��  �കകൾ  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസ്  എ�  നില�്  പിൻവലി�്

അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�്  സൗകര�ാർ�ം  െചലവ്  െച��  എ�്  വ��മാ��.  പ�തി  വിഹിത

വിനിേയാഗ  മാർ�നിർേദശ�ൾ  �കാരം  �കകൾ  അഡ�ാൻസായി  പിൻവലി�ാൻ  പാടി�  എ�ാണ്.

ഇതിന്  വി��മായ  �വർ�ിയാണ്  അ�വർ�ി�  വ��ത്.  �ക�െട  വിനിേയാഗം  സംബ�ിേ�ാ

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

68 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



�മീകരണം  സംബ�ിേ�ാ  നിരീ�ി��ി�.  സർ�ാർ  മാർ�നിർേദശ�ൾ���തമായി  േ�ാജ�്

�കകൾ വിനിേയാഗി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ��താണ്.

സി) സം�ാന �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം �ൻ�റായി �ക പിൻവലി�് അ�ൗ�ിൽ ��ി��

േ�ാജ�ിെ� േപര് : Survey, Collection, Digitalization and Scientific Preservation of Journal of Indian History

from the Ist Volume to Centenary Volume

ആെക േ�ാജ�് �ക         : 1,79,60,000/- �പ

1st Phase 50,00,000/- �പ

2nd Phase 1,29,60,000/-�പ                

േ�ാജ�് േകാ-ഓർഡിേന�ർ : േഡാ.പി.ജിനിേമാൻ, അസി��് െ�ാഫസർ, ഹി�റി വ��്

ചരി�  വ��ിൽ  2018-19  സാ��ികവർഷം  1,79,60,000/-  �പ�്  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  േ�ാജ�്  ര�്

ഘ��ളിലായി നട��തിനാണ് വിഭാവനം െച�ി��്.  സർവകലാശാല ഉ�രവ് നം.Pl.A1/Annual Plan

2018-19/Imp.Plan/2018 തീയതി  11.06.2018 �കാരം  ആദ�ഘ��ിനായി  50 ല�ം  �പ  അ�വദി�.  �ക

നിേ�പി�്  വിനിേയാഗി��തിനായി  എസ്.ബി.ഐ  �െട  കാര�വ�ം  ശാഖയിൽ  29.01.2019  ന്

A/c.No.38218257733 ആയി അ�ൗ�് ആരംഭി�.  ആദ�ഘ� �കയായി അ�വദി� 50 ല�ം �പ ര�്

ഗ��ളായി  21.03.2019ന്  30 ല�ം  �പ�ം  05.02.2020 ന്  20 ല�ം  �പ�ം  അ�ൗ�ിൽ  െ�ഡി�്

െച�. അ�വദി� �കയിൽ 5,98,631/- �പ ബാ�ി നിൽേ�, ര�ാം ഘ� �ക�െട ആദ� ഗ�വായ 65

ല�ം �പ 26.06.2020 �ം ബാ�ി �കയായ 64,60,000/- �പ 08.07.2020 �ം അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�്

െച�. 2020 ഡിസംബറിൽ 1,24,43,570/- �പ അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി���്.

ഡി)–ഇ�ാമിക് �ഡീസ് വ��് – �ാൻ ഫ�് െചലവ് - സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�് വി��ം

1- 2017-18 െല സം�ാന �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം 9 ല�ം �പ െ�ാവിഷണൽ അഡ�ാൻസായി "Islamic

Finance-A  study  on  the  effectiveness  with  respect  to  Tamil  Nadu  &  Kerala”എ�  േ�ാജ�ിനായി

�ീ.എ.െക.അേ�ാ�ി (അസി.െ�ാഫസർ) -�് 04/11/2017 no PLA 1/Dis/4582/17-ാം ന�ർ സർവകലാശാല

ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�. 05/03/2018 ൽ �ക വരവ് വ�. േ�ാജ�് കാലാവധി��ിൽ (ഒ� വർഷം)

�ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ  31.12.2020  വെര  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�  ന�ി.  േ�ാജ�്

�ർ�ീകരി�്  ബി�കൾ  റ�ലെെറസ്  െച�്  സർവകലാശാല�്  ന�ിയത്  20.01.2021  നാണ്.  പ�തികൾ

സമയ�മം  പാലി�്  �ർ�ീകരി��തി�ം  അഡ�ാൻ�കൾ  യഥാസമയം  �മീകരി�്  നൽ��തി�ം

��ിേ��താണ്.

2- �ൻ��കൾ �മീകരി�ൽ ൈവകി

2018-19  �ാൻ  ഫ�ി�ൾെ���ി  1,50,000  �പ  െ�ാവിഷണൽ  അഡ�ാൻസായി  “National  seminar  on

Freedom & Partition” എ� േ�ാജ�് നട��തിന് അസി.െ�ാഫസർ �ീ.എ.െക.അേ�ാ�ി�് 12/12/2018

െല U.O.No. P1.B.Sp2018-19 (SET 3 (b) സർവകലാശാല ഉ�രവ് �കാരം 1,50,000/- അ�വദി�. 14.01.2019

ന്  വ��ിെ�  പി.ഡി  അ�ൗ�ിൽ  ഈ  �ക  നിേ�പി�ക�ം  െച�.  2019  മാർ�്  14  �തൽ  16  വെര

െസമിനാർ നട��തിന് അ�വാദം നൽകിെ�ാ�ാണ് െചലവ് െച�ത്. എ�ാൽ െചലവ് കഴി�് ഒ�
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വർഷ�ിന്  േശഷമാണ്  റ�ലെെറേസഷന്  ബി�കൾ  ന�ി  കാ��ത്.  22/01/2021 ഓഡി�്  എൻക�യറി

നം.4 െ� മ�പടിയായി �ടർ�ളള േ�ാജ�കളിൽ സമയ�മം പാലി��താെണ�് അറിയി�ി��്.

ഇ) േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി�ി�ം �ൻ�ർ �ക �മീകരി�ി�ി�

േഡാ.െതേരസ �സൻ, വ��് േമധാവി, ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് എഡ�േ�ഷന് സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം.

Pl.A1/Ad.B1/822/2015/22 തീയതി.  03.10.2017 �കാരം  ഡി�ാർ�്െമ�ിെല  ക���ർ  ലാബിെ�  സിവിൽ  &

ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�ായി 4,50,000/- �പ െ�ാവിഷണൽ അഡ�ാൻസായി അ�വദി�ി��. ��ത

വ��ി 31.03.2019-ൽ േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി�. എ�ാൽ ൈക��ിയ അഡ�ാൻസ് �ക നാളി�വെര

�മീകരി�ി�ി�.  ഈ  വിഷയ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  18/19-20-ന്

മ�പടിയായി  13.11.2018-ൽ  ��ത  �ക  ബാധ�തയായി  തി�െ���ി  റിേ�ാർ�്  െച�ി��്  എ�ം

22.01.2020-ൽ �ൻ�ർ �മീകരി�ാൻ േവ� നടപടി ൈകെ�ാ�ാൻ വ��ിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്

എ�മാണ് അറിയി�ിരി��ത്.

ഇ�കാരം  സർ�ാർ  ഫ�ിൽ  നി�ം  ഉ�ര�കൾ�്  വി��മായി  �ൻ�ർ  പിൻവലി�്  െചലവിനായി

നൽ�ക�ം,  ൈക��ിയ  ഉേദ�ാഗ�േയാ,  അ�വാദം  നൽകിയ  സർ�കലാശാല  അധികാരികേളാ

സമയബ�ിതമായി  നടപടികൾ  ൈകെ�ാ�ാതിരി���ം  ��തര  �ത�വിേലാപമായി  ഓഡി�്

വിലയി���.

3- �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം േ�ാജ�ിനായി അ�വദി� പണം �മീകരി�ി�ി�

2017-18 വർഷെ� �ാൻ േ�ാജ�കളിൽ ഉൾെ���ി, ‘Infrastructure and Laboratory Development’ എ�

വിഭാഗ�ിൽ �ാ�ി�ി�് വ��ിന് വിവിധ �ാസ് �റികൾ ൈടൽ പാ���മായി (work for laying tiles in

M.Sc Classrooms I & II and faculty room) ബ�െ��് 2,99,981/-�പ ന�ി. 2018-19 വർഷെ� ബഡ്ജ�്

എ�ിേമ�ിൽ  (PartII-Plan-  MH-24-Development  of  Statistics-4/1885-Development  of  Dept  (state)

ഉൾെ���ി, സർവകലാശാല�െട 23.04.2018 െല Pl.A1/5103/stat/2017 ഉ�രവ് �കാരം െ�ാവിഷണൽ

അഡ�ാൻസായി �ക അ�വദി�. �ക 01.01.2019ന് പി ഡി അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�. ��ത �കയിൽ

നി�ം  ആെക  2,10,553/- �പ�െട  െചല�കൾ  2018-19 സാ��ിക  വർഷം  നട�ി.  ബാ�ി  89,428/-

�പ  (Unspent  balance)  വ��ിെല  െസമിനാർ  ഹാളിേല�്  എൽസിഡി  െ�ാജ�ർ,  ലാപ്േടാപ്  എ�ിവ

വാ��തിനായി അ�മതി േചാദി�ക�ം, 03.05.2019 ൽ Pl.A1/5103/stat/17 �കാരം �ാനിംഗ് ഡയറ�ർ

അ�മതി  നൽ�ക�ം  െച�.  ഇതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  29.07.2019ന്  പർേ�സി��  ക�േ�ഷ�ം  മ�്

അ�ബ�  േരഖക�ം  സഹിതം  സർവകലാശാല�്  ക�്  നൽകിെയ�ി�ം  സൈ�  ഓർഡർ  ലഭി�ത്

25.06.2020  ന്  മാ�മാണ്  (Pl.A1/2733/stat/17/  25.06.2020).  �ടർ�്  െ�ാജ�ർ  ലഭ�മാ��തിന്

‘ബേയാേ�ാൺ’  എ�  ക�നി�്  ക�്  നൽകിെയ�ി�ം  ആയത്  ൈക��ാെത  തിരിെക  വ�.  ��ത

സാഹചര��ിൽ എൽസിഡി െ�ാജ�റി�� �ക 35,500/- 20.11.2020ൽ 20732494 നം. രസീത് �കാരം

െക � എഫിൽ ഒ��ി.

െകൽേ�ാണിൽ നി�ം ലാപ്േടാപ് വാ��തിനായി 27722/- �പ�് അ�മതി നൽകി, �ടർ നടപടികൾ

െകൽേ�ാണിൽ  നി�്  സി  പി  സി  ആർ  എസ്  േപാർ�ൽ  വഴി  നട�ി  വ��.  വിഷയം  സംബ�ി�്
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നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.4/19-20 ��  മ�പടിയിൽ  നടപടി�മ�ൾ  �ർ�ിയാ�ിയേശഷം,

െ�ാവിഷണൽ അഡ�ാൻസ് �മീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാെമ�് അറിയി�ി��്.

�ാൻ  ഫ�ിൽ  നി��  പണം  �ൻ�റായി  പിൻവലി�്  അ�ൗ�ിൽ  ��ി�്  സൗകര�ാർ�ം  െചലവ്

െച��  നടപടി  സർ�ാർ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�്  വി��മാണ്.  ആയതിനാൽ  സർ�ാർ  ഉ�ര�ക�ം

മാർ�നിർേ�ശ��ം  പാലി�െകാ�്  �ൻ��കൾ  െചലവഴി��തി�ം  �മീകരി��തി�ം

��ിേ��താണ്.

3-18   �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാഡമിക് േകാം��് നിർ�ാണം - കൺസൾ�ൻസി�െട �വർ�ന�ിൽ
അപാകതകൾ

(i)കൺസൾ�ൻസി ഉ�ായി�ം �ത�മായ �ാനിംഗ് - ഡിൈസനിംഗ് ഉ�ായി�ി�

സർ�കലാശാല�െട  കാര�വ�ം  ക�ാ��ിൽ  �വർ�ി��  വിവിധ  ഭാഷാ  വിഭാഗ��െട  �വർ�നം

വിദ�ാർ�ികൾ�ം  അധ�ാപകർ�ം  ��തൽ  �ണ�ദമാ��  തര�ിൽ  ൈല�റിക�ം  അ�ബ�

അ�ാദമിക  സൗകര���ം  ഒ�  െക�ിട  സ��യ�ിൽ  െകാ�വ�ക  എ�  ല��േ�ാ�  �ടിയാണ്

സർ�കലാശാല�െട  അഭിമാന  െക�ിടമായി  �ശ�  കവി  ഒ.എൻ.വി�െട  �രണയിൽ  �ാ�ിനം  �ബിലി

അ�ാദമിക്  േകാം��്  (PJAC) എ�  െക�ിട  നിർ�ാണം  �ർ�ീകരി�ത്.  നാല്  നിലകളിലായി  (G + 3)

5379.63 ച.മീ. വി�തിയിൽ എ�ിേമ�് െച�ി�� െക�ിട�ിെ� ���ി�ായി (സിവിൽ, ഇല�ി�ൽ

വർ�കൾ) 11,86,53,000/- �പ�െട ഭരണാ�മതി സർ�കലാശാല�െട 11.11.2014-െല PLG/5260/PJAC/2013

ഉ�രവ്  �കാരം  നൽകി.  ��ത  ഉ�രവ്  �കാരം  ���ി�െട  കൺസൾ��ായി  തി�വന��ര�്

�വർ�ി�� M/s Iyer & Mahesh എ� ആർ�ിെട�ിെന 3% കൺസൾ�ൻസി ഫീസിൽ നിയമി�ി��.

���ി  ഏെ���്  നട�ിയത്  തി�വന��ര�്  �വർ�ി��  �സ�്  കൺ��ൻ  എ�

�ാപനമാണ്. ���ി�െട സിവിൽ വർ�ിെ� െടൻഡർ PAC 113698871/-

�പയായി  നി�യി�ാണ്  ���ി  ആരംഭി�ത്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല�െട  26.03.2018-െല  ഉ�രവ്

�കാരം  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ  സമർ�ി�  റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  സിവിൽ

വർ�ിന്  92,20,001/-  �പ  �ടി  വർ�ി�ി�്  എ�ിേമ�്  �ക  12,29,18,872  �പയായി  ഭരണാ�മതി

നൽ�ക�ം ആയത�സരി�ാണ് സിവിൽവർ�് 02/2019-ൽ �ർ�ീകരി��ം. െക�ിട സ��യ�ിൽ ചില

�പ  വ�ത�ാസ�ൾ  പരിഹരി��ി�ം  ചില  സൗകര��ൾ  �ടി  ഉൾെ����തി�മായാണ്

കൺസൾ�ൻസി�െട  ഉപേദശ  �കാരം  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ  എ�ിേമ�്  ���ി  സമർ�ി�െത�്

ഉ�രവിൽ വ��മാ���്. ജീവന�ാർ�് �േത�ക േടായില�കൾ, ഡയറ�ർ�് �േത�ക ഓഫീസ് �ം

എ�ിവയാണ്  റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�ിൽ  �ധാനമായി  ഉൾെ�ാ�ി�ത്.  �ത�മായ  �ാനിംഗി�ം

ഡിൈസനി�ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിൽ കൺസൾ�ൻസി�െട കാര��മമായ േസവനം ഉ�ാകാ��

�ടിയാണ്  ഇ�രം  അടി�ാന  സൗകര���െട  �റ�കൾ  പരിഹരി��തിന്  എ�ിേമ�്

��േ��ിവ�െത�്  േബാധ�െ���.  ഇ�ര�ി��  റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�കളി�െട

നിർ�ാണ�വർ�ന�ളിൽ വ�തിയാന�ൾ വ�േ�ാൾ സർ�കലാശാല�് അധിക ബാധ�ത, സമയന�ം

എ�ീ സാഹചര��ൾ സംജാതമാ��. ഈ നിർ�ാണ���ി�െട ആെക �ല�ം 2020-21-െല ൈഫനൽ
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ബിൽ  �കാരം  12,33,79,992/-  �പയായാണ്  അ�വദി�്  നൽകിയി��ത്.  ���ി�െട  ആെക

�ല��ിെ� 3% കണ�ാ�േ�ാൾ ഏകേദശം 37 ല�ം �പ കൺസൾ�ൻസി ഫീസായി മാ�ം വ���്.

േമൽ  വിവരി�  വ�തക�െട  അടി�ാന�ിൽ  കൺസൾ�ൻസിക�െട  നിയമനം  െകാ�്  ഉേ�ശി��

�േയാജനം  ഉ�ാ��ി�  എ�ത്  വ��മാ��.  ആയതിനാൽ  ഈ  വിഷയ�ിൽ  അധി�തർ

ഗൗരവതരമായി  വിലയി��ൽ  നട��ത്  ഉചിതമായിരി�ം.  അധിക  ബാധ�ത  ഒഴിവാ��തിന്

��ിേ��താണ്.

(ii)സർവകലാശാല മരാമ�് വിഭാഗം ഉ�ായിരിെ� ��ർ വിഷൻ ചാർജ് ഇന�ിൽ –

12.02 ല�ം �പ െചലവഴി�

േകരള  സർവകലാശാല�െട  കാര�വ�ം  ക�ാ�സിൽ  �ാ�ിനം  �ബിലി  അ�ാദമിക്  േകാം��്

നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് കൺസൾ�ൻസി & ��ർ വിഷൻ �വർ�ികൾ നിർ�ഹി��തിനാൽ M/s

അ�ർ  &  മേഹഷ്  എ�  �ാപന�മായി  2013  ഡിസംബർ  മാസം  19-ാം  തീയതി  കരാറിൽ

ഏർെ��ക��ായി. �ധാനെ�� കരാർ വ�വ�കൾ �വെട േചർ��.

1) ഈ �വർ�ി�മായി ബ�െ�� േ�ായിംഗ്സ്, �ക്ചറൽ ഡിൈസൻ, വിശദമായ എ�ിേമ�് എ�ിവ

ത�ാറാ�ി സമർ�ി�ക

2) െട�ർ ബിഡ് അവേലാകനം നട�വാൻ സഹായി�ക

3)  �ാൻ,  �  �ി�്  എ�ിവർ�്  വിവിധ  �ാപന�ളിൽ  നി�ം  അ�മതി  ലഭി��തി�  േവ�

സഹായ�ൾ െച�ക

4) നി�ിത ഇടേവളകളിൽ (periodic)��ർ വിഷൻ, ഇൻെ��ൻ എ�ിവ നട�ക

5) െക�ിട�ിെ� പണി �ർ�ീകരി�്  കം�ീഷൻ സർ�ിഫി��് വിതരണം െച��ത് വെര  ഈ കരാർ

നിലനിൽ�ം.

6) കൺസൾ�ൻസി, ��ർവിഷൻ ഫീസ് �വെട വിവരി�ം �കാരം ആയിരി�ം.

���ി �ക

കൺസൾ�ൻസി

ഫീസ്

(ശതമാന

കണ�ിൽ)

��ർവിഷൻ

ഫീസ്

(ശതമാന

കണ�ിൽ)

50 ല�ം വെര 3.15 1

50 ല�ം �തൽ 1

േകാടി വെര
3 1

1 �തൽ 5 േകാടി വെര 2.5 1

5 േകാടി�് �കളിൽ 2 1

േകരള സർവകലാശാല�െട 11.11.2014 െല PLG/5260/PJAC/2013 എ� ഉ�രവ് �കാരം കൺസൾ�ൻസി

��ർവിഷൻ  ചാർജിന�ിൽ  3%  �ക  നൽ�വാൻ  അ�മതി  െകാ��ക�ം  െച�ി��്.  �ടാെത  ഇേത
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ഉ�രവ്  �കാരം  ഈ  െക�ിട�ിെ�  ആെക  വി�ീർ�ം  57885  ച�ര�  അടി  ആയാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്.

അപാകതകൾ

M/s �സ�് കൺ��ൻസ് എ� �ാപനം ���ി നിർവഹി�ി�� ഈ പ�തി�് കൺസൾ�ൻസി &

��ർവിഷൻ  ചാർ�ിന�ിൽ  �വെട  േചർ�ി��  �കകൾ  നൽകിയി��തായി  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�റി�് 8/29.04.2021 �� മ�പടിയിൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ വ��മാ�ിയി��്.

കൺസൾ�ൻസി ഫീസ് – 2357188/- �പ

��ർവിഷൻ ചാർ�് – 1202069/- �പ

ഇവിെട ആെക 3559257/- �പ കൺസൾ�ൻസി & ��ർവിഷൻ ചാർ�ിന�ിൽ M/s Iyer & Mahesh

എ�  �ാപന�ിന്  നൽകിയി��്.  വളെര  �ഹ�ായ  ഒ�  മരാമ�്  വിഭാഗമാണ്  സർവകലാശാല�്

നിലവി��ത്.  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  20/2019-20  ന്  നൽകിയി��  മ�പടി  അ�സരി�്  �വെട

േചർ�ി�� �കാരം െട�ി�ൽ വിഭാഗം ജീവന�ാർ 2019-20 വർഷം വിവിധ കാലഘ��ിൽ മരാമ�്

വിഭാഗ�ിൽ േജാലി േനാ�ിയി��.

ആെക �ിരം ജീവന�ാർ (െട�ി�ൽ മാ�ം) എ�ം

സർവകലാശാല എ�ിനീയർ 1

െഹഡ് �ാ�്സ്മാൻ 1

ഓവർസിയർ 3

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 2

അസി��് എ�ിനീയർ 3

ഇല�ീഷ�ൻ 5

ൈലൻ െഹൽ�ർ 3

ആെക കരാർ ജീവന�ാർ

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ 1

അസി��് എ�ിനീയർ 4

വർ�് ���് 7

ഓവർസിയർ 2

ൈലൻ െഹൽ�ർ 6

�ംബർ 4

പ�് ഓ�േറ�ർ 4

���ികൾ�്  േമൽേനാ�ം  വഹി�വാൻ  ആവശ�മായ  സാേ�തിക  വിഭാഗം  ജീവന�ാർ  മരാമ�്

വിഭാഗ�ിൽ  ടി  കാലയളവിൽ  േജാലി  െച�ി��െവ�ി�ം  കൺസൾ�ൻസി  &  ��ർവിഷൻ

ചാർ�ിന�ിൽ  സ�കാര�  �ാപന�ിന്  35  ല�ം  �പയിലധികം  നൽകിയി��്.  ഇതിൽ  തെ�
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12,02,069/- �പ കൺസൾ�ൻസി & ��ർവിഷൻ ചാർ�ിന�ിൽ മാ�മായി നൽകിയതാണ്. മരാമ�്

വിഭാഗ�ിൽ  വിവിധ  ത�ികകളിൽ  (  �ിരം  ത�ികകളി�ം  താ�ാലിക  അടി�ാന�ി�ം)

എ�ിനീയർമാർ,  ഓവർസിയർമാർ,  മ�്  സാേ�തിക  വിഭാഗം  ജീവന�ാർ  �വർ�ി�േ�ാൾ

സർവകലാശാല�െട  മരാമ�്  ���ികൾ  ��ർൈവസ്  െച�ക  എ��ത്  അവ�െട  ഡ��ി�െട

ഭാഗമാെണ�ിരിെ�  ��ർവിഷൻ  ചാർ�്  നൽകിയി��  നടപടി  അഭിലഷണീയമ�.  ഓേരാ  വിഭാഗം

���ിക�ം  േമാണി�ർ  െച��തിന്  സാേ�തിക  വിഭാഗ�ിൽ  നി�  തെ�  ജീവന�ാെര

ഉൾെ���ിെ�ാ�� സംവിധാനം ഉ�ാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-19   ബേയാൈഡേവ�ി�ി െസ�ർ നിർ�ാണ ���ി - അനിവാര�മ�ാ� �ഫ് േ�ാറിംഗ് െലവലിംഗ്
െച�തി�െട - 113777/- �പ�െട ന�ം

���ി : ബേയാൈഡേവ�ി�ി െസ�ർ െക�ിട നിർ�ാണം

ഭരണാ�മതി �ക : 1.74 േകാടി �പ (ര�് നില െക�ിടം)

ഫ�് ഇനം : െ�സിഫിക് േ�ാജ�്

���ി നട�ിയത് : �ൗ�് േ�ാർ നിർ�ാണം

എ�ിേമ�് �ക : 7984662/- �പ

എം.��് നം. :154/2018-19, 159/2018-19, 160/2018-19

ഡിഎസ്ആർ : 2016+44.12% Cost Index

���ി �ർ�ീകരി� തീയതി : 19.12.2019

ആെക ���ി �ല�ം             : 7477572/-

ബിൽ നം. : 160/2018-19/ തീയതി 13.01.2020

കരാ�കാരൻ : �ീ.എൻ.രവീ�ൻ

നിര�് : 0.39% below

ബിൽഡിംഗ് േഫാർ ബേയാൈഡേവ�ി�ി െസ�ർ െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി 1.74 േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി  സർവകലാശാല�െട  12.05.2018  െല  �.ഒ.PLA1/3275/Bot/2017  ഉ�രവ്  �കാരം  ലഭി�.

െവേ�ൺ  ഘ�ിൽ  നി�ം  ലഭി��  ഓർണെമ�ൽ  �ാ�ക�െട  വിവിധ  ഇന�ൾ  വികസി�ിെ���്

േ�ാറി�ൾ�ർ  ല��മാ�ിയി��  ഗേവഷണ�ിനാ��  ��ത  ���ിയിൽ  ലാബ്  ഉൾെ�െട��

ര�്  നില  െക�ിട�ിനാണ്  ഭരണാ�മതി  നൽകിയത്.  2019-20  ൽ  െക�ിട�ിെ�  �ൗ�്  േ�ാർ

മാ�മാണ് �ർ�ീകരി�ത്. ��ത ���ിയിൽ താെഴ�റ�� അപാകതകൾ കാണെ��.

���ിയിൽ  �ഫ്  േ�ാറിെ�  ലവലിൽ  നി�ം  23  െസ�ീമീ�ർ  കന�ിൽ  പാര��്  െക�ി  കം�ീ�്

െച�ക�ം  ഇേതാെടാ�ം  എ�്�ാ  ഐ�ം  (ഇനം.3)  ആയി  ഉൾെ���ി  �ഫ്  േ�ാറിൽ  ലവലിംഗ്  േകാ�്

���ിയായി 1:2:4 (സിമ�് :സാ�് :�ാവൽ േ�ാൺ) 14.40m3 അളവിൽ സിെമ�് േകാൺ�ീ�് െച�ി��്.

�ഫ് േ�ാറിംഗിൽ ��ത സിെമ�് േകാൺ�ീ�് ���ി നട�ിയതിെ� ആവശ�കത േബാധ�െ���ാൻ

സർവകലാശാല�് കഴി�ി�ി�. ര�ാം നില�െട ���ിയിൽ േ�ാർ ൈടൽ വർ�് വ�� ഭാഗ�ാണ്
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ഈ  അനിവാര�മി�ാ�  ���ി  െച�ി��ത്.  ര�ാം  നില�െട  ���ി  01/2021  ൽ  ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��തായി  േബാധ�െ��ി��്  (���ി�െട  കരാർ  നം.121/2020-21  തീയതി  04.01.2021).

അപാകതകൾ സംബ�ി�് 20/2019-20 ന�റിൽ ഒ� ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി

ലഭി�ി�ി�. അനിവാര�മ�ാ� ���ിയി�െട 113777/-�പ (14.401m3 X 7900.63/m3 =113777/-�പ)�െട

ന�ം സർ�കലാശാല�് ഉ�ായി��്. ��ത ന�ം വ��ി വ�തിൽ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ

നി�ം  113777/-  �പ  ഈടാ�ി  സർവകലാശാല  ഫ�ിൽ  ഒ��്  വ��ി  വിവരം  ഓഡി�ിന്  റിേ�ാർ�്

െചേ��താണ്.

3-20   �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാദമിക് േകാം��് നിർ�ാണ�ിൽ നിലവാരം �റ� ���ികൾ

(i) നിലവാരം �റ� ൈടൽ �ി�് ഉപേയാഗി� – 82,25,488/- �പ തട��ിൽ വ��

���ി- �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാദമിക് േകാം��് നിർ�ാണം (േഫസ് 1)

സിവിൽ വർക് എ�ിേമ�് �ക - 113698871/-�പ

സിവിൽ വർക് റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് – 122918872/-�പ

ഫ�് ഇനം – സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഭരണാ�മതി നം. – UO No. PLG /5260/PJAC /13 തീയതി 11.11.2014

െ�സിഫിേ�ഷൻ – CPWD 2013

എം.��് നം. 23/18-19, 20/18-19

കരാ�കാരൻ – �സൻറ് കൺ��ൻ ക�നി

�ണിേവ�ി�ി കാര�വ�ം ക�ാ�സിൽ 2015-ൽ ആരംഭി�് 02/2019-ൽ �ർ�ീകരി� (4 നില െക�ിടം) േമൽ

���ിയിൽ  നിലവാരം  �റ�  ൈടൽ  �ി�കൾ  ഉപേയാഗി�തായി  ഫയലിെല  േരഖെ����കളിൽ

നി�ം വ��മാ��. ��ത ���ി�െട item no 20 �കാര�� Exterior wall -ൽ ഉപേയാഗി�� ൈടൽ

�ി�്  നിലവാരം  �റ�താെണ�ം  ഈ  ഭാഗ�്  െക�ിട�ിെ�  �ഖഭംഗി  എ��കാണി��

തര�ി��  നിർ�ാണമായതിനാ�ം  സിമ�്  �ാ�റിംഗ്,  െഷയ്ഡ്  െ�ാജ�ൻ  എ�ീ  ���ികൾ

ഉൾെ���ിയി�ി�ാ�തിനാ�ം ഈർ�ം പിടി�ാൻ സാധ�ത��തിനാൽ നിലവാരം �റ� �ി�കൾ

ഒഴിവാ�ി  �ണനിലവാര��  �ി�്  ഉപേയാഗി�ണെമ�്  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയർ  നിർേ�ശം

നൽകിയി��തായി  കാ��.  എ�ാൽ  ഈ  നിർേ�ശം  പരിഗണി�ാെത  �ണനിലവാരം  �റ�

�ി�കൾ  ഉപേയാഗി�തെ�  ���ി  �ട�കയാെണ�്  ൈസ�്  ഇൻെ��നിൽ

േബാധ�െ��ി��തിനാൽ  ആയതി��  ബാധ�ത  കരാ�കാരൻ  ഏെ��േ��ിവ�െമ�്  �ണിേവ�ി�ി

എ�ിനീയ�െട  31/10/2016-െല  DB2/PJAC/16  നം  ക�ി�െട  കരാ�കാരനായ  �സ�്  കൺ��ൻ

ക�നി�് അറിയി�് നൽകിയി��. എ�ാൽ ഈ നിർേ�ശം പാലി�് ���ിയിൽ മാ�ം വ��ിയതായ

േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ലഭി�ി�ി�. ��ത ���ി�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ഇനം ���ി അളവ്
നിര�്

(�പ)

�ക

(�പ)
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item 20
Tile work of class designatin 10 in gauged in (1:4 Cement Mortar)

[M-Book No. 23/18-19, 20/18-19]
497.39 m3 16537.30/m3 8225488

െ�സിഫിേ�ഷന്  വി���ം  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�െട  നിർേ�ശം  അവഗണി�ം  �ണനിലവാരം

�റ�  �ി�കൾ  ഉപേയാഗി�്  ���ി  നട�ിയി�െ��ിൽ  ആയത്  അംഗീകരി�ാ��ത�.

ആയതിനാൽ  ഈ  ഇന�ിൽ  െചലവഴി�  82,25,488/-�പ  ഫല�ദമായി  ഉപേയാഗി�ി�ി�ാെയ�്

േബാധ�െ���.  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�െട  നിർേ�ശ�ൾ  അ�സരി�ാെത�ം,  എ�ിേമ�ിെല

െ�സിഫിേ�ഷ�കൾ  അവഗണി�െകാ�ം  �ണനിലവാരം  �റ�  ഈ  ���ി  െച�തിന്

കരാ�കാരെനതിെര  സ�ീകരി�  നടപടി  വ��മ�.  ഇത്  സംബ�ി�്  18/2019-20 ന�രായി  ഒ�  ഓഡി�്

എൻക�യറി  നൽകിയി�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�.  ഈ  സാഹചര��ിൽ  ��ത  ���ി�ായി

െചലവഴി� 8225488/- �പ േരഖകൾ ഹാജരാ���വെര ഓഡി�് തട��ിൽ വ��.

ii)�ാ�ിനം  �ബിലി  അ�ാദമിക്  േകാം��്  -  നിലവാരം  �റ�  െപയി�ിംഗ്  -  9,17,941/-�പ

തട��ിൽ വ��

���ി – �ാ�ിനം �ബിലി അ�ാഡമിക് േകാം��് നിർ�ാണം (PJAC) Phase II

സിവിൽ വർ�് എ�ിേമ�് �ക – 113698871/-�പ

സിവിൽ വർ�് റിൈവസ്ഡ് എ�ിേമ�് �ക – 122918872/- �പ

ഫ�് ഇനം – സം�ാന �ാൻ ഫ�്

ഭരണാ�മതി നം. UO No. PLG/5260/PJAC/13 തീയതി 11.11.2014

െ�സിഫിേ�ഷൻ – CPWD 2013

എം.��് നം. 55/16-17, 159/16-17

കരാ�കാരൻ – �സ�് കൺ��ൻ ക�നി

���ി�െട ആെക �ല�ം – 12,33,79,992 �പ

(Xth Final Bill) 5.49% െടൻഡർ എ�്സസ് ഉൾ�െട

AE Sheet No. 185/19-20 തീയതി 21.01.2021 (2021-ൽ പാസാ�ിയ ബിൽ �കാരം)

പരാമർശ ഖ�ിക VIIIth Part Bill �ക – 1,12,23,755/- (ബിൽനം 43/19-20 തീയതി 24.05.2019)

���ി �ർ�ീകരി� തീയതി – 05.02.2019

�ണിേവ�ി�ി  കാര�വ�ം  ക�ാ�സിൽ  പണിത  �ാ�ിനം  �ബിലി  അ�ാഡമിക്  േകാം��്

നിർ�ാണ�ിെല  െപയി�ിംഗ്  ���ികളിൽ  നിലവാരം  �റ�  ���ി  െച�ി��തായി  േരഖകൾ

പരിേശാധി�തിൽ വ��മാ��. ��ത െക�ിട�ിെ� �റം �മ�കളിെല െപയി�ിംഗിന് (ഐ�ം നം. 37)

അ�വ്ഡ്  �ാൻഡി��  ഒ�  േകാ�്  സിമ�്  ൈ�മർ,  ഇതി��കളിൽ  ര�്  േകാ�്  അ�ിലിക്  ��്

െപയി�്  എ�ി�െനയാണ്  െ�സിഫിേ�ഷൻ  �കാരം  അംഗീകരി�ി��ത്.  എ�ാൽ  ��ത

െപയി�ിംഗ്  ���ി  െച�  ഭി�ികളിൽ  പലയിട�ളി�ം  െപയി�ിംഗ്  ഇളകി  േപായതാ�ം  െവ�

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

76 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



പാ�കൾ  വീണതാ�ം  േബാധ�െ��ി��തിനാൽ  ഈ  അപാകതകൾ  പരിഹരി�ണെമ�്  ��ി�ാ�ി

�ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�െട  19.10.2019-െല  DB2/PJAC/KUTM  ക�ി�െട  കരാ�കാരന്  നിർേ�ശം

നൽകിയി��തായി  കാ��.  െ�സിഫിേ�ഷൻ  അ�സരി��  അ�വ്ഡ്  �ാൻഡിെല  നി�ിത

അളവി��  െപയി�ിംഗ്  ���ിയ�  െച�ി��ത്  എ�ാണ്  വ��മാ��ത്.  ��ത  െപയി�ിംഗ്

���ി�് 9,17,941/- �പ െചലവ് െച�ി��് (6065.02m2-ൽ 151.35/m2 �പാ നിര�ിൽ 9,17,941/-�പ)

�ണനിലവാരം �റ� ���ി െച�തായി കാ�� സാഹചര��ിൽ ��ത അപാകത�െട കാരണം

ആരാ�െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (20/2019-20,  തീയതി  11.08.2021)  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.

അപാകത  പരിഹരി�തായ  േരഖകേളാ  െമഷർെമേ�ാ  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയത്

െച�താ��  േരഖക�ം  എം.��ം  ഹാജരാ���വെര  ഈ  ഇന�ിൽ  െചലവഴി�  9,17,941/-�പ

തട��ിൽ  െവ��.  �ണനിലവാരം  �റ�  ���ി  െച�  കരാ�കാരെന  സർവകലാശാല

���ികളിൽ നി�ം വിലേ���ം കരി��ികയിൽെ��േ���മാണ്.

3-21   െമഷർെമ�് ��കളിൽ േരഖെ�ട��കൾ വ���തിൽ ഗൗരവതരമായ അപാകതകൾ

മരാമ�്  �വർ�ിക�െട  എം.��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  �വെട  േചർ�ി��  ഗൗരവതരമായ

അപാകതകൾ ��യിൽെ��ി��്.

അസി��്  എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയർ  ���ികൾ  െച�്  െമഷർ  െച�േ�ാൾ  പലേ�ാ�ം  തീയതി

വ��മായി േരഖെ����തായി കാ��ി�. ചില ഉദാഹരണ�ൾ

എം.��് ന�ർ േപജ് ന�ർ

249/2017-18 100

85/2016-17 100

    എം.��്  സാ��െ���ിയ  ഉേദ�ാഗ�െ�  �ാനേ�േരാ,  സീേലാ  പല  എം.��കളി�ം

േരഖെ����തായി കാ��ി�. േകവലം ഒ�് മാ�ം േരഖെ���ിവ��. ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട

േചർ��.

എം.��് ന�ർ േപജ് ന�ർ

85/2016-17 100

249/2017-18 100

ഈ  അപാകതകൾ  സംബ�ി�  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  14/2019-20  �കാരം  സർവകലാശാല

എ�ിനീയ�െട  ��യിൽെ���ിയി�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  എം.��കൾ  ശരിയായി

േരഖെ����െ��്  സർവകലാശാല  എ�ിനീയർ  പരിേശാധിേ��താണ്.  �ടർ�ം  ഇ�രം

അപാകതകൾ ഉ�ാകാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.
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3-22   െക�ിട നിർ�ാണ�ിെല പാളി�കൾ - ശരിയായ േമൽേനാ��ിെ� അഭാവം

സർവകലാശാല എ�ിനീയ�െട േമൽ േനാ��ിൽ 2019-20 ൽ �ർ�ിയായ െക�ിട��െട നിർ�ിതിയിൽ

ധാരാളം പിഴ�കൾ കാ��. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

1. സം�ത വ��്

1963  �തൽ  േകരള  സർ�കലാശാലയിൽ  �വർ�ി�വ��  സം�തം  വ��്  ഒേ�ാബർ  2019  �തൽ

കാര�വ�ം കാ�സിൽ ��തായി പണിതീർ� ഒ.എൻ.വി െമേ�ാറിയൽ ബിൽഡിംഗ് – �ൾ ഓഫ് ഇ��ൻ

ലാംേഗ�ജസിൽ ആണ് �വർ�ി��ത്. ഇ��ൻ ഭാഷകളിെല പഠന വ��കെള �ർ�മാ�ം ഒ� െക�ിട

സ��യ�ിലാ�ക എ� ല��േ�ാെട പണികഴി�ി�താണ് ഈ െക�ിടം. സം�തം �ടാെത മലയാളം,

തമിഴ്,  ഹി�ി,  ഭാഷാ  ശാ�ം  എ�ീ  വ��ക�ം  ഇവിെട  �വർ�ി��.  നിർ�ാണ�ിെല

അപാകതെകാ�്  5  വ��കൾ�്  �വർ�ി��തിനാവശ�മായ  അടി�ാന  സൗകര��ൾ  �തിയ

െക�ിട�ിൽ  ലഭ�മാ�ിയി��തായി  കാ��ി�.  വ��്  കൗൺസിൽ  േയാഗം  േചർ�്  19.03.2013-ൽ

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� നൽകിയ �പാർശയിൽ ആവശ�െ��ി�� �റികേളാ സൗകര��േളാ 2019-

ൽ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയ െക�ിട�ിൽ ഏർെ���ിയി�ി�. �പാർശ നൽകി വർഷ�ൾ� േശഷം

മാ�ം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�� സാഹചര��ളിൽ െക�ിട�ിെല സൗകര��ളിൽ ഉ�ാ�� മാ��ൾ

സംബ�ി�് വ��ധികാരിക�മായി ചർ� െച�കേയാ അഭി�ായം സ�ീകരി�കേയാ െച�തായ േരഖകൾ

ലഭി�ി�ി�.  വിവിധ  ഭാഷാ  വ��ക�െട  (തമിഴ്,  സം�തം,  ഭാഷാശാ�ം)  ൈല�റികൾ  ഒ�  ഹാളിലാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്.  േവർതിരിവി�ാെത  െഷൽ�കൾ  /  ��ക  റാ�കൾ  വിവിധ  വ��കളിേലത്

അ����്  �മീകരി�ിരി��  എ�തി�പരി  തമിഴ്  വിഭാഗ�ിെല  ൈലേ�റിയൻ  താേ�ാലിെ�

കേ�ാഡിയൻ  ആയതിനാൽ  മ�്  ഭാഷാ��ക�ൾ  എ���തി�ം  മ�ം  തട��ൾ  ഉ�്.  സം�തം

ൈല�റിയിെല പതിനാറായിര�ിേലെറ ��ക�ൾ വ��ി� അ�വദി� ൈല�റി ഹാളിൽ ഒ��വാൻ

സാധി�ാ�തിനാൽ വ��ിന�വദി� ഒ� �റി �ടി ൈല�റി�ായി സ�ീകരി�ി��്. നിലവിൽ ര�

നിലകളിലായി  ൈല�റി  ��ക�ൾ  �മീകരി�ി��ത്  ��ക��െട  �യവി�യ�ിന്  ��ി��്

ഉ�ാ���്.  അടി�ാന  സൗകര��ളായ  �ചി�റി,  വാഷ്  േബസിൻ  എ�ിവ�ം  െക�ിട�ിന്

ആ�പാതിക  എ��ിൽ  നിർ�ി�ി�ി�  എ��ം  അപര�ാ�തയാണ്.  െക�ിടം  �ർ�ിയാ�ി  ഒ�

വർഷമായി�ം  െക�ിട�ിേല��  �േവശന  വഴി  ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ിയി�ി�.  ഈ  ഭാഗം  മെ�ാലി�്

കാരണം  ചരൽ  വ�ടി�ക�ം  െപാ�ിെ�ാളി�ക�ം  ഉപേയാഗ�ദമ�ാതാ�ക�ം  അപകട�ൾ�്

കാരണമാ�ക�ം  െച��െ��ം  മഴ�ാല�ളിൽ  �റികളിൽ  െവ�ം  െക�ിനിൽ��

അവ�യാെണ�ം  14.12.2020-ന്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ  പ�ിക  നം.3/San/19-20-െ�

മ�പടിയിൽ  വ��മാ�ിയി��്.  േമൽ  െക�ിടം  ഭാഷാ  േ�ാ�ിനായാണ്  ത�ാറാ��െത�

�ൻധാരണേയാെട  നിർ�ി�ി�ം  വ��ക�െട  �ഗമമായ  �വർ�ന�ിനാവശ�മായി  അടി�ാന

സൗകര��ൾ  െക�ിട�ിെലാ��ിയി�ി�  എ�ത്  സർ�കലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിെ�

േപാരാ�യാണ്. േമൽ വിഷയ�ിൽ �േത�ക പരിഗണന നൽകി േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരിേ���ം  നിർ�ാണ�വർ�ന�ളിൽ  ഇ�രം  അപാകതകൾ  ഉ�ാകാതിരി�ാൻ
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��ിേ���മാണ്.

2. നാേനാസയൻസ് & െടേ�ാളജി

േകരള  സർവകലാശാല�െട  കീഴിൽ  ഒ�  െസ�റായി  �വർ�നം  ആരംഭി�്  16.08.2016  �തൽ

നാേനാസയൻസ്  &  നാേനാ  െടേ�ാളജി  വ��ായി  സർ�കലാശാല�െട  30.09.2016െല  notification

no.ACL/S/2554/2012 �കാരം അപ്േ�ഡ് െച�. ഭൗതീക ശാ� വ��ിെ� ക്ളാ�് �റികളിലാണ് വ��്

�വർ�ി�ി��ത്.  06-11-2020  ൽ  �തിയ  െക�ിട�ിേല�്  മാ�ിയി�െ��ി�ം  അത�ാ�നിക

സൗകര��ളള  ലാബ്  സൗകര�ം  �തിയ  െക�ിട�ിേല�്  മാ�ിയി�ി�.  �തിയ  െക�ിട�ിെ�  പല

ഭാഗ�ളി�ം വിളള�ം േചാർ��ം ബല�യ�ം കാണെ���ത് െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ ���ിയിെല

അപാകതകളിേല�്  വിരൽ  ���.  ഡിഫ�്  ലയബിലി�ി  പീരിയഡി��ിൽ  കെ��ിയി��

നിർ�ാണ�ിെല  അപാകതകൾ  കരാ�കാരെനെ�ാ�്  െച�ി�ി�വാൻ  എ�ിനീയറിംഗ്  വിംഗിൽ

നി�ം നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-23   �ാ�് അ�ൗ�ിൽ 1.218 േകാടി �പ െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� - വികസനഫ�ിനായി
നൽ�� �ക�െട വിനിേയാഗം അ�ർ�ം

സർ�കലാശാല�്  ഓേരാ  വർഷ�ം  വിവിധ  വികസന  �വർ�ന�ൾ�ായി  സം�ാന  സർ�ാർ,

ഭാരതസർ�ാർ,  �.ജി.സി,  മ�്  ഏജൻസികൾ  എ�ിവ  �േഖന  ലഭി��  ഫ�കൾ  സർ�കലാശാല

എസ്.ബി.ഐ �െട 57002315803 ന�ർ അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി��. 2019-20 സാ��ിക വർഷെ�

വാർഷിക കണ� �കാരം ഈ ഇന�ിൽ ലഭി� ആെക വരവ് 61087101 �പ�ം ആെക െചലവ് 69671591

�പ�മാണ്.  അ�ൗ�ിെ�  ബാ�് േ��്െമ�്  �കാരം  2019 ഏ�ിൽ 1-ന്  ��ിരി�്  172162458 �പ�ം

2020 മാർ�് 31-ന് അ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് 1,21,86,471.00 �പ�മാണ്. വികസന �വർ�ന�ൾ�ം

േ�ാജ�കൾ�മായി  ലഭി��  �ാ�്  �ക  യഥാസമയം  വിനിേയാഗി��ി�  എ�്  ഇതിൽ  നി�ം

വ��മാ��.  �ൻവർഷ�ളിെല  പ�തിക�െട  നട�ി�ിനായി  അ�വദി�  �ക  വിനിേയാഗി�ാെത

അ�ൗ�ിൽ  ��ി��ത്  �മവി��മായ  നടപടിയാണ്.  ഇ�ര�ിൽ  �ൻവർഷ  �ാ�്  അ�ൗ�ിൽ

��ി��തി�െട  തൻവർഷ  വരവ്  �കയിൽ  അധികരി�്  െചലവ്  നിർ�ഹി��തിന്  ഇടയാ��.

ഇ�രം  സാഹചര�ം  ഒഴിവാ��തിന്  ��ിേ��താണ്.  2019-20  വർഷം  പ�തി  െചലവ്

വരവിേന�ാൾ അധികരി�ി��്.
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ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

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

ഭാഗം വരവ് െചലവ്

1.പ�തിയിതരം 4853831244.50 3507982434

2.പ�തി 106564656.00 218996649

3.ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 61087101.00 69671591

4.ഋണശീർഷകം 2863607419.25 4100432319

ആെക 7885090420.75 7897082993

4-2   സാ��ിക നില
വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക �കാരം

��ിരി�് - 905259007.39     (As on 01.04.2019)
വരവ് – 7885090420.75
ആെക - 8790349428.14
െചലവ് - 7897082993
നീ�ിയിരി�്- 893266435.14    (As on 31.03.2020)

4-3   െപാ��െ���ൽ പ�ിക
ഇ�

4-4   31.03.2020-െല ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ

�മ

ന�ർ

ബാ�് /

�ഷറി
അ�ൗ�് ന�ർ

31.03.2020 വെര�� േ�ാസിംഗ്

ബാലൻസ്

1 ബാ�് 57002315803 12186471.00

2 ബാ�് 57002275904 90783955.98

3 ബാ�് 57002275915 67437096.28

4 ബാ�് 57002315676 48132038.53

5 ബാ�് 67091089928 173983.00

6 ബാ�് 67017043450 3945719.50

7 ബാ�് 67326187720 7385258.00

8 ബാ�് 67153233669 1050.10

9 ബാ�് 67200231080 3322501.50
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10 ബാ�് 67275247936 110860.50

11 ബാ�് 67314379176 0

12 ബാ�് 67327604176 17435955.92

13 ബാ�് 67334622743 7545977.60

14 ബാ�് 67339400860 11107.50

15 ബാ�് 57002313362 9602.15

16 ബാ�് 57002314934 5591825.60

17 ബാ�് 57002312993 85094.90

18 ബാ�് 57002315892 59080.00

19 ബാ�് 36542802332 79857863.86

20 ബാ�് 37752144115 45576186

21 ബാ�് 37751873251 10740497.26

22 ബാ�് 38120292198 0

23 ബാ�് 38120388255 13833418.45

24 ബാ�് 38119893432 -5

25 ബാ�് 38207674395 220045.00

26 ബാ�് 38479088718 29571962.18

27 ബാ�് 38592723603 4842455.06

28 ബാ�് 38608447095 1040749.72

29 ബാ�് 38643841099 366026.60

30 ബാ�് 38709520763 0

31 ബാ�് 38735106193 1011963.52

32 ബാ�് 57007216830 19816836.41

33 ബാ�് 57007216477 3234920.00

34 �ഷറി 799010100010632 160370212.00

35 �ഷറി 799010100005344 957679155.00

36 �ഷറി 799011700000076 120707740.00

37 �ഷറി 701010200004071 679439026.00

38 �ഷറി 799012700001388 1000000.00

ആെക 2393526630.12
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4-5   �ിരനിേ�പ�ൾ

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 5,53,93,34,519

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 3,24,90,83,740

ആെക 8,78,84,18,259

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 1,89,16,47,358

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 6,89,67,70,901

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

�മ
നം

�ാപനം
�ിരനിേ�പ സർ�ിഫി��ക�െട
എ�ം

�ിര നിേ�പ�ിെ�
�ല�ം

1 ഗവ. �ഷറി 35 ₹ 3,49,15,48,723

2
എസ്.ബി.ഐ, െക.�.ഒ.സി
�ാ�്

524 ₹ 3,39,82,56,642

3 ഇ��ൻ ബാ�് 1 ₹ 24,870

4 എസ്.ബി.ഐ, തി�വന��രം 11 ₹ 69,40,666

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 7-ൽ േചർ�ി��്.

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
ഇ�

4-7   ഓഡി�് ചാർജ്

വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക

വരവ്
7885090420.75

�റ�ക 6453678490.25

ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി��

�ക
1431411930.50

2019-2020 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് @ 1% 14314119.30

�ൻവർഷം അടവാ�ാൻ അവേശഷി��

ഓഡി�് ചാർജ്
77119317

ത�ാ�ിൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് 10585575.00

31.03.2020 ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി��

ഓഡി�് ചാർജ്
80847861.30

ഓഡി�്  ചാർജിന�ിൽ  ഒ��വാൻ  ബാ�ി��  �ക  "0070-60-110-99  ഓഡി�്  ചാർജസ് "എ�

ശീർഷക�ിൽ  �ഷറിയിൽ  അടവാേ���ം  ഒറിജിനൽ  െചലാൻ  ഡയറ�ർ,  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്

വ��്, വികാസ് ഭവൻ,തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.
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വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8ൽ ഉൾെ���ിയി��്.

4-8   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

(എ) – സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 7885090420.75

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 7897082993.00

വരവിന�ളി�� ന�ം 143876969.00

െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 113777.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 13818137.00

േ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��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/തടസെ���ിയ �ക

എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

നം

സർവകാലശാല ഫ�ിൽ
ഒ��ാനവേശഷി��
�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ
ന�ം

ഓഡി�ിൽ
നിരാകരി�
�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ
�ക

2.1         12740

2.2         1331505

2.3         131615709

2.5         4949515

2.6         5967500

ആെക
143876969/-
(വരവ്                        ന�ം)

3.12 66308

3.17(i) 4608400

3-19 113777

3.20(i) 8225488

3.20(ii) 917941

ആെക
113777/-
(െചലവ്
ന�ം)

13818137/-
(തട�െ���ിയ

�ക)

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

                     ഇ�
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(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

3.19 - 113777/-
േശാഭ.െക ,
�ണിേവ�ി�ി
എ�ിനീയർ

േശാഭ.െക
�ണിേവ�ി�ി
എ�ിനീയർ
എ�ിനീയറിംഗ്
�ണി�്
കാര�വ�ം

�ി സി- 9/283,
ഇ�ിവരം,
ശാ�ാമംഗലം
പി ഒ,
തി�വന��രം

4-9   തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് രജി�ർ �കാരം തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ക�െട വിശദാംശം

�വെട േചർ��.

�മനം. ഓഡി�് റിേ�ാർ�് വർഷം ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നം. തീയതി

1 1965 - 66 -

2 1972 - 73 LF.233/A3/KUA/1975 dtd. 14.05.1975

3 1975 - 76 LF.714/B2/KUA/1978 dtd. 24.06.1978

4 1976 - 77 LF.KUA/118/B2/1979 dtd. 27.03.1980

5 1977 - 78 LF.KUA/427/B2/1980 dtd. 25.03.1981

6 1978 - 79 LF.B2/360/KUA/1982 dtd. 31.07.1982

7 1979 -80 LF.1431/B2/KUA/1984 dtd. 13.03.1984

8 1980 - 81 LF.1833/B2/KUA/1985 dtd. 07.06.1985

9 1981 - 82 LF.1221/KUA.V/1986 dtd. 02.06.1986

10 1982 - 83 LF.607/KUA.V/1987 dtd. 06.05.1987/04.06.1987    

11 1983 - 84 LF.1436/KUA.V/88 dtd. 01.09.1988

12 1984 -85 LF.KUA.V/1024/89 dtd. 06.06.1989/20.09.1989

13 1985 - 86 LF.1372/KUA.V/90 dtd. 31.08.1990

14 1986 - 87 LF.400/KUA.IV/91 dtd. 08.01.1992

15 1988 - 89 & 1989 - 1990 LF.148/KUA/V/94 dtd. 31.01.1995

16 1990-1991 &1991 - 1992 LF.KUA/43/V/96 dtd. 27.03.1996

17 1992 -93 LF.524/KUA/V/96 dtd. 16.8.1996/7.10.1996

18 1993 -94 LF.428/KUA/V/97 dtd. 02.09.1997

19 1994 -95 LF.KUA10-569/2000 dtd. 16.11.2000

20 1995 -96 -

21 1996 –97 LF.KUA.G-189/99 dtd. 19.02.1999/14.05.1999
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22 1997 – 98 LF.KUA10/997/99 dtd. 31.12.1999/03.03.2000

23 1998 – 99 &1999 - 2000 LF.KUA10-961/2000 dtd. 21.03.2001

24 2000 - 01 LF.KUA10/673/2002 dtd. 02.04.2004

25 2001 - 02 -

26 2002 - 03 LF.KUA.X/10/2006-dtd 27.04.2006

27 2003 - 04 LF.KUA10/578/2006 dtd. 16.03.2007

28 2004 – 05 LF.KUA10/507/2007 dtd. 29.02.2008

29 2005 - 06 LF.KUA10/411/2008 dtd. 02.02.2009

30 2006 - 07 LF.KUA10/128/2009 dtd. 19.02.2010

31 2007 - 08 LF.KUA10/25/2009 dtd. 18.02.2011

32 2008 - 09 LF.KUA10/367/2011 dtd. 31.10.2011

33 2009 - 10 LF.KUA10/367/2011 dtd. 31.10.2011/23.06.2012

34 2010 - 11 LF.KUA10/511/2012 dtd. 23.05.2013

35 2011 - 12 LF.KUA10/869/2012 dtd. 19.11.2014

36 2012 - 13 LF.KUA.X/33/2014 dtd. 29.04.2015

37 2013 - 14 KSA/KRU3/200/2015 dtd. 28.12.2015

38 2014 - 15 KSA/KRU3/558/2015 dtd. 28.03.2017

39 2015 - 16 KSA/KRU3/882/2016 dtd. 27.07.2017

40 2016 - 17 KSA/KRU3/472/2017 dtd. 18.01.2018

41 2017 - 18 KSA/KRU3/842/2018 dtd. 30.04.2019

42 2018 -19 KSA/KRU-3/258/2020 dtd.26.08.2020

േജായി�് ഡയറ�ർ

അ�ബ�ം 1
വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ - 2019-20

�മ

നം.

�ാ�ിെ�

ആവശ�കത�ം

അ�മതി നൽകിയ

ഉ�ര�ം തീയതി�ം

വിനിേയാഗ

സർ�ിഫി��്

നം./തീയതി

�ാ�്

ബ�െ��ിരി

�� വർഷം

അ�വദി�

�ാ�് �ക

(�പ)

�ൻ

ബാ�ി

വിനിേയാഗ

സർ�ിഫി��്

നൽകിയ �ക

(�പ)

െചലവഴി

�ാ�

�ക

1

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

എ�േണാമി�്

"�ഡി ഓൺ ദി

േകാ�് ഓഫ്

കൾ�ിേവഷൻ ഓഫ്

KSA.KRU5/

386/2019

തീയതി

01.07.2019

2018-19 2,14,00,000 1977033 2,28,22,942 11,17,703
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�ിൻസി�ിൾ േ�ാ�്

ഇൻ േകരള"

G.20015/1/2018-EA

തീയതി 15.06.2018,

28.08.2018,

04.12.2018,

28.03.2019

2

െക.എൻ.എം. ഗവ.

ആർട്സ്&സയൻസ്

േകാേളജ്,

കാ�ിരം�ളം

സബ്�ി���് സാലറി

KSA.KRU5/

394/2019

തീയതി

25.09.2019

19.10.2019 –

12.01.2019
46,171 – 46,171 ഇ�

3

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

എൻവേയാൺെമ�ൽ

സയൻസ്

േപാ�് േഡാ�റൽ

െഫേ�ാഷി�്

(േഡാ.അ� എ

�മാർ)

KSA.KRU7/

679/2019

തീയതി

21.08.2019

2017-18 3,50,000 45560 3,95,560 ഇ�

4

ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

െകമി�ി

Micro RNA -9

Regulation of neuro

regeneration: A

potential Theraputic

Strategy for ischemic

Stroke

(േഡാ.എസ്.എം.എ

ഷിബിലി)

KSA.KRU7/

751/2019

തീയതി

09.10.2019

2017-18 5,50,000 - - 5,50,000

അ�ബ�ം 2
െ�ഷ�ൽ ഫീസ് �ടി�ിക

�മ
േകാേളജിെ� േപര്

വിദ�ാർ�ിക�െട
ഡിമാ�് കള�ൻ ബാലൻസ്
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നം. എ�ം

1
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്, തി�വന��രം
278 323010 277080 45930

2
�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ്,

തി�വന��രം
1273 1474590 1242230 232360

3 ഗവ.േകാേളജ്, കാര�വ�ം 258 309820 268780 41040

4 ഗവ.േകാേളജ് ആ�ി�ൽ 279 328600 280000 48600

5 ഗവ.േകാേളജ് െന�മ�ാട് 425 502540 436460 66080

6
െകഎൻഎം ഗവ.േകാേളജ്

കാ�ിരം�ളം
279 331260 285980 45280

7
എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ് േഫാർ

വിമൺ നിറമൺകര
711 858490 757000 101490

8
മാർ ഇവാനിേയാസ് േകാേളജ്

തി�വന��രം
2518 1352150 880220 471930

9
എസ്.എൻ േകാേളജ് ശിവഗിരി

വർ�ല
731 878900 756250 122650

10 എസ്.എൻ േകാേളജ് െച�ഴ�ി 763 919270 807660 111610

11
വി.�ി.എം. എൻ.എസ്.എസ്

േകാേളജ് ധ�വ��രം
682 815510 717050 7360

12 െസ�് േസവിേയ�് േകാേളജ്, �� 359 432090 380010 17120

13 ഇക്ബാൽ േകാേളജ് െപരി��ല 351 428220 377620 50600

14
മ�ാനിയ േകാേളജ് ഓഫ്

ആർട്സ് & സയൻസ് പാേ�ാട്
220 264030 230350 33680

15
എ.െജ േകാേളജ് ഓഫ് സയൻസ് &

െടേ�ാളജി േതാ��ൽ
447 529380 515020 14360

16
ഇ�ാ�വൽ േകാേളജ് വാഴി�ൽ

തി�വന��രം
578 692620 689030 3590

17
ബി.െജ.എം ഗവ.േകാേളജ് ചവറ,

െകാ�ം
396 475900 419220 56680

18 എഫ്.എം.എൻ െകാ�ം 973 1151340 968770 182570
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19
�ി.െക.എം േകാേളജ് ഓഫ്

ആർട്സ് ആ�് സയൻസ്, െകാ�ം
591 701450 621660 16370

20
എസ്.എൻ േകാേളജ് േഫാർ

വിമൺ, െകാ�ം
937 1130790 988170 65925

21 എസ്.എൻ േകാേളജ്, െകാ�ം 1435 1686100 1439710 246390

22
എം.എം. എൻ.എസ്.എസ്

േകാേളജ്, െകാ�ിയം
292 353200 315570 2170

23 എസ്.എൻ േകാേളജ്, ചാ��ർ 227 270670 241500 29170

24 ഡിബി േകാേളജ് ശാ�ാംേകാ� 938 1123650 962900 160750

25
െസ�് �ിേഗാറിയസ് േകാേളജ്,

െകാ�ാര�ര
486 580190 515590 14160

26
െസ�് �ീഫൻസ് േകാേളജ്,

പ�നാ�രം
347 412320 381880 5220

27
െസ�് േജാൺസ് േകാേളജ്,

അ�ൽ
479 575070 509460 3245

28
എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്,

നിലേമൽ
544 654990 575490 79500

29 എസ്.എൻ േകാേളജ് �ന�ർ 454 545710 489770 55940

30
�ീ.വിദ�ാദിരാജ േകാേളജ്,

ക�നാഗ��ി
455 547310 542710 4600

31
എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ്,

േചർ�ല
521 627830 564620 63210

32 എസ്.എൻ േകാേളജ്, േചർ�ല 641 765490 672550 24075

33
െസ�് മിേഷൽസ് േകാേളജ്,

േചർ�ല
384 458790 416180 42610

34 എസ്.ഡി േകാേളജ്, ആല�ഴ 902 1067380 934950 132430

35 �ി��ൻ േകാേളജ് കാ�ാ�ട 478 574990 506530 68460

36 എസ്.എൻ േകാേളജ്, െച��ർ 190 224960 212170 12790

37 �ീ.അ�� േകാേളജ്, എറമ�ി�ര 146 176030 161310 14080

38 �ി.െക.എം.എം േകാേളജ് 486 586080 515420 70660
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ന��ാർ�ള�ര

39 ബിഷ�് �ർ േകാേളജ് മാേവലി�ര 493 591200 512530 78670

40
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്

സയൻസ് മാേവലി�ര
299 358510 333940 24570

41 െസ�് സിറിൽസ് േകാേളജ് അ�ർ 184 218970 190630 28340

42
െകവിവിഎസ് േകാേളജ് ഓഫ്

സയൻസ് & െടേ�ാളജി അ�ർ
283 341460 336860 4600

43 എൻ.എസ്.എസ് േകാേളജ് പ�ളം 1053 1261290 1074020 187270

44
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്

സയൻസ് (IHRD) ��റ
118 143390 132440 10950

45
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്

സയൻസ് ധ�വ��രം
158 188010 168130 19880

46
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ് അ�ല�ഴ
144 169030 155860 13170

47

േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്

സയൻസ് കാർ�ിക��ി

ഹരി�ാട് ആല�ഴ

170 207400 182560 7560

48
എസ്ഡിവി േകാേളജ് ഓഫ്

ആർട്സ് & സയൻസ്ആല�ഴ
157 191540 188780 2760

49
മ�ം എൻഎസ്എസ് േകാേളജ്

എട�ള�ൽ
209 254980 243940 11040

50
േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ്

സയൻസ് കല�ർ പ�നംതി�
70 85400 72520 12880

51
ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ് �ള�ർ
108 131760 117960 6265

52

മലയിൻകീഴ് മാധവകവി �ാരക

ഗവ.ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ്

121 147620 145780 1840

53
ൈ��് േകാേളജ് വിഴി�ം

തി�വന��രം
171 207100 205260 1840

54 േഡാ.പൽ� േകാേളജ് ഓഫ് 205 242120 241290 830
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ആർട്സ് & സയൻസ് പാേ�ാട്

��േ�രി

55
െകഎൻഎം ആർട്സ് & സയൻസ്

േകാേളജ് കാ�ിരം�ളം
191 233020 228420 4600

56
െക�ിസി�ി േകാേളജ് ഓഫ്

ആർട്സ് & സയൻസ് ക��ലം
307 375180 371500 3680

57
മദർ തേരസ േകാേളജ് െന�ി�ാട്

കാ�ാ�ട
296 361120 355600 5520

58

��ീം അേസാസിേയഷൻ

േകാേളജ് ഓഫ് ആർട്സ് &

സയൻസ് പന�ർ െന�മ�ാട്

218 265960 265040 920

59
മാർ ഇവാനിേയാസ് േകാേളജ്

മാേവലി�ര
172 209840 206160 3680

60

എൻ.എസ്.എസ് ആർട്സ് &

സയൻസ് േകാേളജ്

��റ െകാ�ം

203 247660 243980 3680

61

അ��ാളി െമേ�ാറിയൽ ആർട്സ്

& സയൻസ് േകാേളജ്

�ന�ർ െകാ�ം

113 137860 110260 27600

62
ശ�ർ ഇൻ�ി���് ഓഫ് സയൻസ്

& െടേ�ാളജി ചാ��ർ െകാ�ം
132 161040 160120 920

63
ഗവ.ആർട്സ് േകാേളജ് തഴവ

ക�നാഗ��ി
118 143960 122800 21160

64 �ീ ശ�ര േകാേളജ് കിളിമാ�ർ 178 217160 194160 11120

65
ശാ�ം മല�ര ആർട്സ് &

സയൻസ്
144 175680 159120 16560

ഡി�ാർ�്െമ�കൾ

66 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െകമി�ി 31 30420 29665 755

67
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ക���ർ

സയൻസ്
48 52755 52275 480

68 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് 25 26500 24380 2120
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ക��ണിേ�ഷൻ ആ�്

േജണലിസം

69
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

എൻവേയാൺെമ�ൽ സയൻസ്
21 19515 16335 3180

70
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഇ�ാമിക്

�ഡീസ്
22 23015 22160 855

71 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ലാ 26 34630 27855 6775

72 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ലിംഗ�ി�ി�് 22 29520 26695 2825

73 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് െപാളി�ി�് 64 64485 59185 5300

74
ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ്

ൈസേ�ാളജി
40 41180 39505 1675

75 ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് �േവാളജി 26 25425 21795 3630

െക�സി�ിഇ

76 �മാര�രം 50 56500 55370 1130

77 െന�മ�ാട് 50 56500 55370 1130

78 കാര�വ�ം 50 56500 48590 7910

79 കായം�ളം 50 56500 50850 5650

െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കൾ

80
�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ്

എ�ിനീയറിംഗ്
439 202450 193790 8660

81
െകവിവിഎസ് ഇൻ�ി���് ഓഫ്

െടേ�ാളജി
22 19360 3355 16005

82 േകരള ലാ അ�ാദമി ലാ േകാേളജ് 1536 922945 552980 369965

83 േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സ് 207 130055 127160 2895

84
രാജാ രവിവർ� േകാേളജ് ഓഫ്

ൈഫൻ ആർട്സ്

85
�ീ സ�ാതി തി�നാൾ േകാേളജ്

ഓഫ് �സിക്
251 127475 83085 44390

86
േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ് �റിസം &

�ാവൽ �ഡീസ് (KITTS)
197 206480 107940 25500
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87
��േദവ് ഇൻ�ി���് ഓഫ്

മാേനജ്െമ�് �ഡീസ്

88 ബിഷപ് െജേറാം ഇൻ�ി���് 39 6045 0 6045

89
േ�ഹാചാര� ഇൻ�ി���് ഓഫ്

മാേനജ്െമ�് & െടേ�ാളജി
271 211280 0 211280

90
എസ്.എൻ �� േകാേളജ് ഓഫ്

ലീഗൽ �ഡീസ്
217 434000 171310 262690

91
എസ്.എൻ െ�യിനിംഗ് േകാേളജ്

െന���
85 44950 39225 5725

92
എൻ.എസ്.എസ് െ�യിനിംഗ്

േകാേളജ് പ�ളം
137 93310 82515 10795

�ഐഎം

93 �ഐഎം ആ��ഴ 150 106500 102720 3780

�ഐ�ി

94 �ഐ�ി �റവൻേകാണം 65 79300 71020 8280

95 �ഐ�ി െന�ാ�ിൻകര 110 128560 124970 11870

96 �ഐ�ി �ള�ാടകം െകാ�ം 168 196790 184920 11870

97 �ഐ�ി െത�ല 31 37820 32300 5520

98 �ഐ�ി ക�വാ� 82 97000 93500 3500

99 �ഐ�ി െവ�റട 56 68320 64640 3680

100 �ഐ�ി േചർ�ല 29 35380 34460 920

101
�ഐ�ി കഴ��ം,

കാ�ായിേകാണം
35 42700 41780 920

102 �ഐ�ി ഭരണി�ാവ് 26 31720 31720 0

103 �ഐ�ി അ�ർ 50 61000 56400 4600

36255865 31306350 4949515

അ�ബ�ം 3
2019-20 വർഷ�ിൽഅ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മികരി�ാെത അവേശഷി��വ�െട വിവര�ൾ

�മ

നം

�ക ൈക��ിയ

ഉേദ�ാഗ�ൻ
ഉ�രവ്

�ക

(�പ)
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1. 
േഡാ.െട�ി .പി.െകാ��

UO No.ECI(2)/Adv/ 359/2019 dated

12.04.2019
47000

2. 
േഡാ.വിേനായ് േതാമസ്

UO No.ECI(2)/Adv/ 360/2019 dated

24.04.2019
60500

3. 
േഡാ.ജി.നാേഗ� ��

UO No.ECI(2)/Adv/ 361/2019 dated

01.10.2019
31000

4. 
േഡാ.പരേമശ�രൻ.പി.എസ്

UO No.ECI(2)/Adv/ 363/2019 dated

05.10.2019
60000

5. 
േഡാ.എൽ.എസ്. േപാൾ രാജ്

UO No.ECI(2)/Adv/ 362/2019 dated

05.10.2019
43000

6. 
േഡാ.വി.ആർ.സജി �മാർ

UO No.ECI(2)/Adv/ 364/2019 dated

19.10.2019
16000

7. 
േഡാ.െക.ജി.അജിത് �മാർ

UO No.ECI(2)/Adv/ 366/2019 dated

13.11.2019
40000

8. 
േഡാ.അനിത േതാമസ്

UO No.ECI(2)/Adv/ 367/2020 ,dated

16/01/2020
50000

9. 
�ീ.റസീം. എ�്

UO No. M&C II/2/2400/2019, dated

27.11.2019
8000

10. 
�ീ.അ�പ്.ആർ

UO No. M&C II/2/2400/2019, dated

27.11.2019
8000

11. 
േഡാ.എസ്.�ഹറ ബീവി Pl.B/S.P/2019-20/Set1/1663 dated 1.1.2020 300000

12. 
േഡാ.സി.എൻ.വിജയ�മാരി Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2020 100000

13. 
േഡാ.സി.സതീഷ് �മാർ Pl.B/S.P/2019-20/Set2/2129 dated 10.12.2019 100000

14. 
േഡാ.പി.േമാഹനച�ൻ നായർ

Pl.B/S.P/2019-20/Set2/2450 dated

05.10.2019
300000

15. 
േഡാ.താ�ദീൻ.എ.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

16. 
േഡാ.�ജ ���് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

17. 
േഡാ.അനിൽ �മാർ.ൈവ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 90000

18. 
േഡാ.താ�ദീൻ.എ.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 150000
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19. 
േഡാ.എസ്.ഷിഫ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 120000

20. 
േഡാ.എസ്.ഷിഫ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 70000

21. 
േഡാ.എസ്.ഷിഫ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

22. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

23. 
േഡാ.എം.എസ്.ജയ�മാർ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

24. 
േഡാ.ബി�.ആർ.എൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

25. 
േഡാ.ബി�.ആർ.എൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 120000

26. 
േഡാ.എം.എ.സി�ിഖ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

27. 
േഡാ.ജി.�േരഷ് സിംഗ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

28. 
േഡാ.ജി.�േരഷ് സിംഗ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 200000

29. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 200000

30. 
േഡാ.��ം.എം Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

31. 
േഡാ.��ം.എം Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 500000

32. 
േഡാ.രജനി.ആർ.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

33. 
േഡാ.രജനി.ആർ.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

34. 
െ�ാഫ.സജാദ് ഇ�ാഹിം Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 250000

35. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 150000

36. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set2 dated 05.10.2019 100000

37. 
േഡാ.ജി.�േരഷ് സിംഗ് Pl.B/S.P/2019-20/Set2/2791 dated 19.3.2020 100000

38. 
േഡാ.സി.സതീഷ് �മാർ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

39. 
േഡാ.സി.സതീഷ് �മാർ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 250000

40. 
േഡാ.സി.സതീഷ് �മാർ

Pl.B/S.P/2019-20/Set3/2726 dated

28.12.2019
100000

41. 
േഡാ.സാ� േജാസഫ് Pl.B/S.P/2019-20/Set3/2736 datedb13.3.2020 40000

42. 
േഡാ.എസ്.ഷിഫ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

43. 
േഡാ.എസ്.ഷിഫ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 20000

44. 
േഡാ.അഭയൻ.ജി.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 250000

45. 
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 250000

46. 
േഡാ.രാേജഷ്.എസ്.വി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 250000
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47. 
േഡാ.അഭയൻ.ജി.എസ് Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 350000

48. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 70000

49. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

50. 
േഡാ.�ി.എസ്.സ�� Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 150000

51. 
േഡാ.െക.സതീഷ് �മാർ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 150000

52. 
േഡാ.ജയ��ൻ.പി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

53. 
േഡാ.ജയ��ൻ.പി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

54. 
േഡാ.ജി.�സാദ്

Pl.B/S.P/2019-20/ Set3/2781(1) dated

05.11.2019
125000

55. 
േഡാ.ജി.�സാദ് Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 80000

56. 
േഡാ.�ി.എസ്.സ�� Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 40000

57. 
േഡാ.അ�രാധ.വി.െക Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

58. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 130000

59. 
േഡാ.�ീജി�്.പി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 150000

60. 
േഡാ.�ീജി�്.പി Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

61. 
േഡാ.ജസീർ.െജ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 60000

62. 
േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set3 dated 25.10.2019 100000

63. 
േഡാ.മിനി.എസ് Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 200000

64. 
െ�ാ.എ.ബി� �മാർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 90000

65. 
െ�ാ.(േഡാ.)ജി.�സാദ് Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000

66. 
െ�ാ.(േഡാ.)ജി.�സാദ് Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000

67. 
േഡാ.സി� �ളസീധരൻ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000

68. 
േഡാ.ആനിത.വി Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 250000

69. 
േഡാ.ആനിത.വി Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 75000

70. 
േഡാ.െഹ�ി േറാസ് േമരി.എ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 75000

71. 
േഡാ.െഹ�ി േറാസ് േമരി.എ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 75000

72. 
െ�ാ.(േഡാ.)എ.ഗംഗാ�സാദ് Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 50000

73. 
േഡാ.എ.ബി� �മാർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 125000

74. 
േഡാ.���മാർ.ആർ.എസ് Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000
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75. 
�ീ.�ീ�മാർ.െക.എൻ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 225000

76. 
േഡാ.ജി.രാ� Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 250000

77. 
േഡാ.ബി�.ആർ.എൽ Pl.B/S.P/2019-20/Set4/3013 dated 16.11.2019 90000

78. 
േഡാ.ബി�.ആർ.എൽ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 150000

79. 
െ�ാ.(േഡാ.)ജയച�ൻ.ആർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 260000

80. 

േഡാ.ഡി.�ഹ�ദ് ��ൽ

�ബാറ�്
Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 75000

81. 

േഡാ.ഡി.�ഹ�ദ് ��ൽ

�ബാറ�്
Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 80000

82. 
േഡാ.എ.ജയ�മാരൻ നായർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 50000

83. 
േഡാ.എ.ജയ�മാരൻ നായർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 25000

84. 
േഡാ.എസ്.��� Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000

85. 
േഡാ.എ.ബി� �മാർ Pl.B/S.P/2019-20(Set4) dated 16.11.2019 100000

86. 
േഡാ.േസാണി േജാർജ്

Pl.B/S.P/2019-20/Set5/3194 dated

20.03.2020
180000

87. 
േഡാ.സാ� േജാസഫ്

Pl.B/S.P/2019-20/Set6/3007 dated

05.06.2020
100000

88. 
േഡാ.േജാ���ി.സി.എ ACD/3/18396/2019 dtd.8.05.2019 350000

89. 
േഡാ.മിനി േദവി Ad.AV/03/34510/2019 dtd.23.12.2019 350000

90. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.DI/DPE/40857/2019 dtd.04.12.2019 1500000

91. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.D1/DPE/46118/2019 dtd. 17.01.2020 15,00,000

92. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.D1/DPE/1233/2020 dtd 10.02.2020 10,00,000

93. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.D1/DPE/5084/2020 dtd 24.02.2020 20,00,000

94. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.D1/DPE/7743/2020 dtd 04.03.2020 5,00,000

95. 
�ീ.ജയരാജൻ േഡവിഡ് Ad.D1/DPE/8603/2020 dtd 19.03.2020 40,00,000

96. 
�ീമതി. മീന അേശാക് Ad.B1(1)/802/2015035/47 dtd 10.03.2020 50,000

97. 
േഡാ.സാ� േജാസഫ് Ad.AII/725/2020/UOK dtd 24.02.2020 30,000

98. 
േഡാ.അജയ�മാരൻ നായർ Pl.A/ Pl.A1/ IUCGGT/2892/12 dtd 10.06.2019 50,00,000

99. 
േഡാ.�ജ.എസ് 6148/2020/UOK dtd 12.03.2020 2,50,000
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100. 
�ീമതി. ഇ� െക.വി. 1040/2020/UOK dtd 19.03.2020 2,50,000

101. 
േഡാ.എ. ബി��മാർ Pl.B/SP/2019-20 Set 4, dtd 16.11.2019 1,25,000

102. 
േഡാ.എ. ബി��മാർ ACD/1/C-PP/2019 dtd 03.01.2020 20,00,000

103. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ IQAC/ 50/19 dtd 16.07.2020 47,500

104. 
�ീ.ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ IQAC/53/19 dtd 16.07.2020 50,000

105. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ CDC/1046/2020 dtd 01.02.2020 55,000

106. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ IQAC/55/2020 dtd 24.01.2020 4,45,000

107. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ ad.Misc.I/IQAC/41/2019-20 dtd 18.03.2020 5,00,000

108. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ Ad.Misc. I/ IQAC/42/2019-20 dtd 18.03.2020 2,50,000

109. 
�ീ. ഗ�ിേയൽ ൈസമൺ Ad.Misc.I/IQAC/56/2020 dtd 10.02.2020 10,00,000

110. 
�ീമതി. ��ം എം Ad.AV.03/18072/2019 dtd 05.08.2019 5,00,000

111. 
േഡാ. താ��ീൻ. എ.എസ് ACD/3/026654/2/2018 Dtd 21.08.2019 1,20,000

112. 
േഡാ.ഷാജി.എ NSS/KU/Website/2019-20 dtd 09.10.2019 10,000

113. 
േഡാ.ഷാജി.എ Ad.BI/14505/DSS/2020 dtd 03.02.2020 10,00,000

114. 
േഡാ.ഷാജി വർ�ി Ad. A II. 1/14249/19 dtd 28.12.2019 5,00,000

115. 
േഡാ. �ി.എസ്. സ�� Ad.AVI/3/15746/2019 dtd 29.08.2019 1,60,000

116. 
േഡാ.�ി.എസ്. സ�� Ad. AVI/14895/2019 dtd 23.09.2019 5,00,000

117. 
േഡാ.�ി.എസ്. സ�� Ad. AVI/385/2020/UOK dtd 31.01.2020 10,00,000

118. 
േഡാ.അ� ഉ�ി Ad.AII/1934/2019/UOK dtd 18.12.2019 5,00,000

119. 
െ�ാഫ. സജാദ് ഇ�ാഹിം Pl. B/2792/2019 dtd 07.12.2019 1,00,000

120. 
െ�ാഫ. സജാദ് ഇ�ാഹിം ACD/2/14251/2019 dtd 05.03.2020 5,00,000

121. 
േഡാ.സി.എൻ വിജയ�മാരി Pl.B/SP/2019-20 dtd 05.10.2019 1,00,000

122. 
േഡാ.എസ്. എ. ഷാനവാസ് No.603/2020/UOK dtd 16.02.2020 30,000

123. 
േഡാ. മ� എസ് നായർ No. ad.DI/31510/Kaithangu/2020 dtd 19.03.2020 5,00,000

124. 
േഡാ. എ. ഗംഗാ�സാദ് No. Ad.AVI/632/2019/UOK dtd 19.10.2019 15,00,000

125. 
േഡാ. എ. ഗംഗാ�സാദ് No. Ad.AVI/ 632/ 2019/ UOK dtd 19.10.2019 10,00,000

126. 
േഡാ.സി.എ ൈഷല

Ad.Misc.2/Sanskrit/ Shift/ 34532/ 2019

dtd. 24.10.2019
2,00,000

127. 
േഡാ.എസ്.എം.എ ഷിബിലി ACD/2/1963/2019 dtd 23.12.2019 25,00,000
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128. 
േഡാ.െക.സതീഷ് �മാർ ACD/3/026972/PP/2018, dtd 7.2.2020 15,00,000

129 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/54/23 തീയതി

25.05.2019
80000

130 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/55/25 തീയതി

27.05.2019
80000

131 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/56/256 തീയതി

29.05.2019
80000

132 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/57/35 തീയതി

10.06.2019
30000

133 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/58/30 തീയതി

03.06.2019
80000

134 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/59/33 തീയതി

07.06.2019
80000

135 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/60/34 തീയതി

10.06.2019
30000

136 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/61/38 തീയതി

13.06.2019
80000

137 �ീമതി.േര�ക എ.ആർ
Ad.B1(3)867/2015/002/54 തീയതി

29.06.2019
50000

138 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/62/42 തീയതി

20.06.2019
80000

139 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/63/44 തീയതി

20.06.2019
80000

140 �ീ.രേമഷ്.�ി.എസ്
Ad.B1(3)866/2015/033(1)/85 തീയതി

19.09.2019
10000

141 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/64/115 തീയതി

26.11.2019
80000

142 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/65/117 തീയതി

27.11.2019
40000

143 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/66/118 തീയതി

27.11.2019
100000
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144 േഡാ.ആർ.വസ�േഗാപാൽ
Ad.B1(3)867/2019/03/22 തീയതി

30.01.2020
600000

145 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/67/120 തീയതി

03.12.2019
80000

146 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/68/121 തീയതി

03.12.2019
80000

147 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/69/122 തീയതി

03.12.2019
80000

148 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/70/123 തീയതി

06.12.2019
80000

149 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/71/128 തീയതി

09.12.2019
80000

150 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2019/72/129 തീയതി

10.12.2019
25000

151 �ീ.ആർ.ദിലീപ്
Ad.B1(1)40352/2019/Uok/130 തീയതി

13.12.2019
110000

152 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/73/08 തീയതി

18.01.2020
60000

153 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2019/74/12 തീയതി

22.01.2020
60000

154 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/75/13 തീയതി

24.01.2020
60000

155 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/76/15 തീയതി

25.01.2020
80000

156 �ീമതി.പി.മേഹശ�രി
Ad.B1(3)866/2020/77/14 തീയതി

24.01.2020
10000

157 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/78/16 തീയതി

29.01.2020
80000

158 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/79/17 തീയതി

29.01.2020
80000

159 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ Ad.B1(3)866/2020/80/23 തീയതി 80000
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31.01.2020

160 �ീ.ആർ.ദിലീപ്
Ad.B1(1)40352/2019/UoK/28 തീയതി

04.02.2020
110000

161 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/81/31 തീയതി

06.02.2020
80000

162 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/82/32 തീയതി

10.02.2020
80000

163 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/83/33 തീയതി

10.02.2020
350000

164 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/84/36 തീയതി

17.02.2020
350000

165 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/85/40 തീയതി

27.02.2020
350000

166 �ീമതി.എസ്.ജയ�ീ
Ad.B1(3)866/2020/86/46 തീയതി

06.03.2020
250000

167 �ീമതി.മീന അേശാക്
Ad.B1(3)802/2015/035/47 തീയതി

10.03.2020
50000

168                    �ീ.ജി.ഹരൻ
Ad.B1(3)866/2020/87/50 തീയതി

18.03.2020
100000

169            �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ad.D1.301/2020/UOK dtd 25.01.2020 658400

170 �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ad.D1.1010/2019/UOK dtd 13.12.2019 500000

171 �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ad.D1/409/2020/UOK dtd 04.02.2020 500000

172 �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ac.EIII/635/2020/UOK dtd 18.02.2020 250000

173 േഡാ.അ�രാധ വി.െക Ad.misc.713/2020/UOK dtd 24.02.2020 100000

174 �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ad.D1.763/2020 UOK dtd 28.02.2020 2000000

175 �ീ. സി�ിഖ്.ആർ Ad.D1.899/2020/UOK dtd 12.03.2020 300000

176

േഡാ. ���മാർ

ആർ.എസ്

Pl.A1/13696/Rus/2020/UOK

dtd.03.07.2020
32875

177

േഡാ. ���മാർ

ആർ.എസ്
Pl.A1/2077/2020/UOK dtd.03.07.2020 32875
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178 �ീ. ജി. ഹിരൺ Ad.B1(3)866/2020/95/168 dtd.17.12.2020 125000

179                �ീ. സി�ിഖ്.ആർ
Ad.D1.2/DSS/SAF/2017-18 tvm

dtd.15.12.2020
985500

അ�ബ�ം 4
ആ�വൽ അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീസ് �ടി�ിക 2019-20

1) Training Colleges

Sl.No Annual Administration fee Demand Collection Balance

1. Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam 157500 0 157500

2 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakkara 157500 0 157500

3 Mannam Memorial Training College, Vilakudy Kollam 157500 0 157500

4
KNMKNMS Training College, Vellarada, Thiruvananthapuram

(Admission withheld from1995 and restarted from 2002)
157500 0 157500

5
BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,

Thiruvananthapuram
157500 0 157500

6 New Bed. College Nellimoodu, Thiruvananthapuram 157500 0 157500

7 HH Marthoma Mathews II Training College ,Adoor 157500 0 157500

8 Jameela Beevi Centre for Teacher Education, Kayamkulam 157500 0 157500

9 St.Thomas Training College, Mukkolakkal, Thiruvananthapuram 157500 0 157500

10 MAET Training College, Nettayam, Thiruvananthapuram 157500 0 157500

11
Emmanuel College of B.Ed. Training ,Vazhichal ,

Kudappanamoodu.P.O Thiruvananthapuram
157500 0 157500

12
Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,

Thiruvananthapuram
157500 0 157500

13 RV Training College, Valakam, Kottarakkara, Kollam 157500 0 157500

14
Budha College of Teacher Education, Muthukulam North,

Alappuzha
157500 0 157500

15
Mannam Foundation Centre for Education Technology,

Poruvazhy, Edakkad.P.O Kollam
157500 0 157500
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16
Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre,

Manjappara, Ayur, Kollam
157500 0 157500

17
Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram,

Poochakkal.P.O, Cherthala
157500 150000 7500

18
Fathimaേകാേളജിെ� േപര് Memorial Training College,

Mylapore, Umayanalloor, Kollam
157500 0 157500

19
Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni,

Neyyattinkara, Thiruvananthapuram
157500 0 157500

20
Millath College of Teacher Education, Sooranad.P.O,

Kunnathur, Kollam
157500 0 157500

21
Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar,

Kottarakkara, Kollam
157500 0 157500

22 Iqbal Training College Iqbal nagar, Daivappura, Peringammala 157500 0 157500

23 Sabarigiri College of Education, Anchal, Kollam 157500 0 157500

24
Kaviyattu College of Education, Pirappancode.P.O,

Thiruvananthapuram
157500 0 157500

25
Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila,

Kanjiramkulam
157500 0 157500

26.
Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College Nirmala Bhavan,

Pothencode,Thiruvananthapuram
157500 0 157500

27
Haneefa Kunju Memorial College of Education,Umayanalloor,

Kollam
157500 0 157500

28
Pattom Thanupillai Memorial College of Teacher

Education,Maruthoorkonam,Balaramapuram
157500 0 157500

29
Valiyam Memorial College of Teacher Education,Edappally

Cotta, Chavara, Kollam
157500 0 157500

30. Pushpageeth College for Teacher Education,Elimala, Kottoor 157500 0 157500

31 Badriya B.Ed. Training College, Velichikkala,Kollam 157500 0 157500

32. Jamia Training College,Chithara, Kollam 157500 0 157500

33. K.P.M B.Ed. College Cheriyavelinalloor, Kollam 157500 0 157500
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34. St.Theresa's College of Teacher Education,Kundara, Kollam 157500 0 157500

2) College Of Special Education

Sl.No Annual Administration Fee Demand Collection Balance

1 KVM College of Special Education, Cherthala, Alappuzha 157500 0 157500

3) MBA

Sl.No Annual Administration Fee Demand Collection Balance

1 Institute of Management & Technology 105000 0 105000

4) Architecture College

Sl.No Annual Administration Fee Demand Collection Balance

1
College of Architecture, Thinavila, Mulayara P.O, Via Vellanad,

Thiruvananthapuram
500000 500000 0

2 Bishop Jerome School of Architecture, Fathima College Road, Kollam 500000 0 500000

TOTAL 6617500 650000 5967500

അ�ബ�ം 5
List of all Endowment awards & Corpus Fund

1. 
Sri KP Gopala Menon's Prize for History 3939

2. 
PC Menon Gold Medal 59987

3. 
S Govinda Menon Gold Medal 19701

4. 
Madhavi Vilasathu Raman Velayudhan Nair Memorial Gold Medal 11819

5. 
PG Govinda Pillai Memorial Gold Medal 10036

6. 
The AV George Gold Medals 17641

7. 
Dr A Ramaswamy Mudaliyar Gold Medal 10386

8. 
VK Nandan Menon Prize 31599

9. 
M Govindan Memorial Gold Medal 8427

10. 
P Sundaram Pillai Memorial Prize 3939

11. 
Kozhencherry Padmanabhan Memorial Gold Medal 8673

12. 
The Mancomp Audy Iyer Gold Medal 3939

13. 
Principal N Gopalapillai Gold Medal 10036

14. 
Dr. KK Nambiar Memorial Endowment 88335

15. 
Dr. PK Narayana Pillai Prize 56307

16. 
Meenakshi Amma Medal 3939

17. 
Dr. K. Godavarma Memorial Prize 3939
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18. 
Prof. Chandrahasan Prize for Hindi 10902

19. 
Dr. R.M Alagappa Chettiyar Endowment Prize 584546

20. 
The Thiagarajas Prize 10036

21. 
Prof. S. Vaiyapuri Pillai Memorial Endowment 81629

22. 
Prof. Samuel Mathai Gold Medal 10580

23. 
Prof. C.V Chandrasekharan Prize 40870

24. 
Pappadi P.R Parameswara Panicker Gold Medal 203525

25. 
H H Princess Karthika Thirunal Prize 1971

26. 
Prof. A. Ayyappan Gold Medal 71606

27. 
Prof. KB Nair Prize 58721

28. 
VO Mathew Memorial Gold Medal 9904

29. 
CV Kunjiraman Memorial Gold Medal 10411

30. 
Prof. KA Isaac Endowment 85275

31. 
Indian Mathematical Conference Prize 2335

32. 
V Sivaramakrishna Iyer Memorial Gold Medal 6097

33. 
V S Subrahmania Iyer Gold Medal 21221

34. 
KR Krishna Iyer Memorial Gold Medal 7882

35. 
Dr. PV Nair Gold Medal 10036

36. 
The Nagam Aiya Medal 4149

37. 
Dr K Bhaskaran Nair Gold Medal 8775

38. 
P Sukharam Rao Gold Medal 7882

39. 
Dr KCKE Raja Prize 38343

40. 
Prof. A Abraham Gold Medal 17345

41. 
Dr N G Kurup Memorial Gold Medal 27778

42. 
Valiya Raja of Edappally Prize 69175

43. 
Dr KC Kurian Memorial Prize and Mrs. Chechamma Kurian Memorial Prize 19701

44. 
Mrs. & Mr TG Krishna Panicker Prize 4834

45. 
Prof (Dr) N Purushothaman Nair Cash Award 53775

46. 
Madras Kerala Association Prize 35262

47. 
Dr K Ramakrishna Pillai Gold Medal 7882

48. 
The Parur Payyapilli Narayani Amma Endowment 10036

49. 
Kilikolloor Dr N Lakshmi Memorial Gold Medal 8673

50. 
Dr PN Vaidyanatha Iyer Shastiabdapoorthi Memorial Medal 7882

51. 
Mrs. A N Panicker Memorial Gold Medal 23542
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52. 
Dr R Malathy Amma prize 127144

53. 
Sri Aranmula MK Narayana Pillai Vaidyam Gold Medal 6436

54. 
Dr. K N Gopinatha Pillai Prize 53736

55. 
The Anantha Siva Iyer Gold Medal 10253

56. 
The Elankath Kumara Pillai Memorial Gold Medal 10253

57. 
Sethu Parvathi Puram Dam Club Prize 11349

58. 
Prof. Raja Raman's Prize 11295

59. 
George Oommen Memorial Prize 6916

60. 
HH The Prince Avittom Thirunal Gold Medal 4026

61. 
Kallingamadhom Harikrishnan Memorial Gold Medal and Scholarship 38600

62. 
FACT Prize 4026

63. 
Dr V Naoji Rao Gold Medal 4128

64. 
The Maharaja of Cochin Prize 208159

65. 
Malloor Govinda Pillai Gold Medal for Law 6363

66. 
The Sachivothama Shatiabdapurthi Memorial Prize 2015

67. 
Praculam CP Padmanabha Pillai Memorial Law Prize 4047

68. 
M S Memon Gold Medal 12080

69. 
Panampilli Govinda Menon Gold Medal 8055

70. 
S Ramakrishna Iyer Memorial Gold Medal 6097

71. 
Smt. Kunjamma Mylamoodan Memorial Gold Medal 3939

72. 
N Krishnaswami Iyer Memorial Gold Medal 4655

73. 
Sri R Sankar's Prize 10036

74. 
The Sri Chitra Prize and Sethu Parvathi Bai Prize for Computer Science 3069

75. 
N Kunjuraman Pillai Memorial Prize 2883

76. 
The Patteri Madathil Nani Amma Prize 4834

77. 
Raja Sir T Madhava Rao Gold Medal 6097

78. 
R Narayana Panicker Memorial Gold 8673

79. 
The Bhadramma Memorial Gold Medal 7882

80. 
Prof. MP Paul Prize 3939

81. 
T K Joseph Medal 7882

82. 
Sri V Krishnan Thampi Memorial Medal 8055

83. 
Athilakshmi Ammal Gold Medal 3939

84. 
The Sachivothama Dr Sri C P Ramaswami Iyer Prize 4414

85. 
Praculam CP Padmanabha Pillai Memorial Medal 3939

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

105 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



86. 
Muthamma Muthunayagom Memorial Gold Medal 3939

87. 
He Highness Maharani of Bikanir Prize for Music 1124

88. 
HH Marthanta Varma Elayaraja Prize 6815

89. 
A M Varkey Memorial Medal 3939

90. 
The Rajya Seva Pravina Dr CV Chandrasekharan Memoral Prize 4659

91. 
Asuthosh Mukharji Prize 23646

92. 
The Abadan Kerala Kala Samithi Prize 3768

93. 
Rajya Seva Niratha KG Parameswaran Pillai Medal 6097

94. 
Canara Bank Prize 10036

95. 
MSGR Joseph Kureethadam Gold Medal 20495

96. 
The Travancore University Co-operative Stores Silver Jubilee Memorial Prize 11818

97. 
The Sachivothama Prize 3944

98. 
The Pitchu Iyengar Prize 3944

99. 
Miss D H Watts Memorial Medal 6598

100. 
N Chandrasekharan Nair Gold Medal 13802

101. 
H H The Maharaja of Travancore Thevaram Prize 19701

102. 
Thiruvalluvar Memorial Prizes 21097

103. 
Velli Ambalavana Munivar Memorial Prize 14255

104. 
The Chandrasekharan Medal 4309

105. 
Sachivothama Satiabdapurthi Memorial Medal 4147

106. 
A M Varkey Memorial Prize 2078

107. 
H H The Elaya Raja Prize 2978

108. 
Mrs. Malloor Govinda Pillai Physical Cute Gold Medal 7419

109. 
Sri Chitra Fine Arts Medal Endowment 4702

110. 
George Oommen Memorial Medal 6393

111. 
Sakharam Rao Public Library Free Membership Endowment 3090

112. 
The Lakshmi Kukillaya Endowment 47090

113. 
The Rao Sahib Udara Siromani T Padmanabha Rao Endowment 27853

114. 
Sachivothama Shri. CP Ramaswami Iyer Scholarship and Medal Endowment 31730

115. 
Maharaja Marthanda Varma Endowment 154635

116. 
The Muslim Endowment 492685

117. 
Kannan Devan Endowment 524133

118. 
Andhra University Medal 11888

119. 
H H The Maharani Sethu Parvathi Bai Prize 155618
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120. 
TV Krishna Iyer Endowment Prize 63201

121. 
The University College Physical Society Silver Jubilee Research Prize 9419

122. 
The S Krishna Iyer Endowment Prize 36355

123. 
K K Nayar Prize for Outstanding Research Publication in Zoology 39028

124. 
The Travancore University Research Endowment (Fellowship) 563253

125. 
Travancore Sugars & Chemicals Prize 42885

126. 
Pattabhi Rama Iyer Endowment Prizes 314886

127. 
F X Pereira Research Endowment Prize 63201

128. 
Sri Chitra Research Scholarship Endowment 155518

129. 
Dr. K P Panicker's Shashtiabdapurthi Memorial Prize for Research on Kerala History 90236

130. 
The Kerala Varma Valiyakoi Thampuran Gold Medal 5962

131. 
Sri chitra Prize and Maharani Sethu Parvathi Bai Prize 407126

132. 
Anantha Rama Iyer Scholarship 12642

133. 
The Alangad Samooham Scholarship 17087

134. 
The George Oommen Memorial Scholarship 17706

135. 
H H The Pope Scholarship 201721

136. 
Dr. Mrs Mary Punnen Lucose Scholarship 29511

137. 
The Parur Brahmin Samooham Scholarship 24303

138. 
Rabindra Centenary Scholarship 31489

139. 
Sri Rao Bahadur K Narayanan Pandalay Scholarship 23589

140. 
The Travancore Brahmana Janasabha Scholarship 27454

141. 
Toshivo Doko Scholarship For Science 146658

142. 
The Technology Scholarship 66285

143. 
Thayyil Kumaran Krishnan Vaidyar Memorial Scholarship 28997

144. 
The Travancore Officers Association Scholarship 12642

145. 
The Meenakshi Bhaskar Memorial Scholarship 12642

146. 
Vincent Endowment Scholarships 307159

147. 
Sri K G Gopala Pillai Memorial Scholarship 27526

148. 
Sri VKR Menon Memorial Scholarship 233481

149. 
Kalathil Velayudhan Nair Scholarship 16432

150. 
Dr U Sivaraman Nair Scholarship 16263

151. 
Dr B M Ambady Memorial Scholarship 41681

152. 
Mahakavi Vallathol Memorial Endowment Lectures 42955

153. 
Mahakavi Kumaranasan Memorial Endowment Lectures 44021
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154. 
Mahakavi Ulloor Memorial Endowment Lectures 54167

155. 
The Subramaniay Karayalar Endowment Lectures 63201

156. 
H H Maharani Sethu Parvathi Bai Lecture 79196

157. 
Prof. N Krishna Pillai Sapthathi Memorial Endowment Lectures 227331

158. 
Prof P Sundaram Pillai Memorial Endowment 31997

159. 
Dr A Ramaswamy Mudaliyar Gold Medal 25274

160. 
The Hodgson Memorial Collegiate Scholarship Fund Charitable Endowment

161. 
The Sreemolam Sabtanathan Scholarship Charitable Endowment

162. 
Ammukutty Rajagopalachari Scholarship And Medals Endowment Fund Charitable Endowment

163. 
Justice T Kunjiraman Nair Memorial Gold Medal Charitable Endowment

164. 
The Ross Gold Medal Charitable Endowment

165. 
Training College Shatiabdapurthi Medal Charitable Endowment

166. 
The Cullen Law and Arts Prize Charitable Endowment

167. 
Justice Muthunayagom Memorial Prize Charitable Endowment

168. 
Sadasivan Pillai law prize Charitable Endowment

169. 
Thankamma Memorial Scholarship Charitable Endowment

170. 
French Embessy's Prize Charitable Endowment

171. 
The Endowment Prize for Applied Electronics 39543

172. 
Justice M Fathima Beevi Endowment 98863

173. 
Santha Devi Swaminathan Endowment 187600

174. 
Dr Balakrishnan nair Endowment Lectures 123409

175. 
Kumarakom Parameswaran Pillai Endowment Award 88584

176. 
Kallingamadhom Harikrishnan Memorial Scholarship 170722

177. 
Bharathy Amma Thanu Pillai Memorial Endowment Award 68532

178. 
Prof K Nachimuthu Memorial Endowment Award 137064

179. 
R Ramkumar Endowment 306540

180. 
The Institute of Chartered Accountants of India Prize 150565

181. 
K Assan Memorial Endowment 123463

182. 
Dr. K Raghavan Pillai Memorial Lectures 39053

183. 
Saint Ramalingar and Gandhiji Memorial Endowment 143083

184. 
Prof. A Sreedharamenon Suvarna Keralam Endowment Prize for History 143083

185. 
Prof. K A Isaac Foundation Fellowship 204205

186. 
Dr. Mrs. Aleyamma George Endowment 70200

187. 
Dr. Devarajan Endowment Prize 68536

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

108 of 115 7/11/2022, 2:28 PM



അ�ബ�ം 6
List of Charitable Endowments Awards

1
Mr. Sankunny Menon Dewan
Peshkar Gold Medal

Charitable
Endowment

Nair Students from University college who secures highest
percentage of marks in MA History Degree examination among
the students who pass from that college

2.
The Hodgson Memorial
Collegiate Scholarship Fund

Charitable
Endowment

Student of the First Year Degree Course in English Language &
Literature and Women student who attains maximum marks in
SSLC, Pre Degree and BA or Bsc Degree Course

3.
The Sreemoolam Sabtanathan
Scholarship

Charitable
Endowment

A poor and deserving yadava student who passes the SSLC
examination from the Sree Mulam Shashtiabdapurthi Sattanathan
English High School Schenkottah

4.
Ammukutty Rajagopalachari
Scholarships and Medals
Endowment Fund

Charitable
Endowment

Nair Lady Candidates who secures highest percentage of marks
among the candidates of MA and MSc

5.
Justice T Kunjiraman Nair
Memorial Gold Medal

Charitable
Endowment

Nair Students who secures highest percentage of marks among
the candidates of LLB Degree examination

6. The Ross Gold Medal
Charitable
Endowment

Candidates who secures highest percentage of marks among the
candidates of BA/ Bsc Degree examination

7.
Training College
Shatiabdapurthi Medal

Charitable
Endowment

Best Student of Training College Trivandrum Judged from the
marks secured by the student at B.Ed. Degree examination

8. The Cullen Law & Arts Prize
Charitable
Endowment

Candidates who secures highest percentage of marks among the
candidates of ML Degree examination

9.
Justice Muthunayagom
Memorial Prize

Charitable
Endowment

Best Student of Law college of the State who appears for the
First LLB Examination

10 Sadasivan Pillai Law Prize
Charitable
Endowment

Candidates who secures highest percentage of marks among the
Candidates of ML Degree examination/ student who secures
highest percentage of marks among the Candidates of LLB
Degree examination

11
Thankamma Memorial
Scholarship

Charitable
Endowment

Enable nair girls of poor means to a training as far as they are
prepared to go in their studies

12 French Embassy's Prize
Charitable
Endowment

Student who qualify for BA/ B.Sc. Degree examination securing
highest marks in French under Part II

അ�ബ�ം 7
�ിരനിേ�പ�ൾ

�മ

നം

െഹഡ് ഓഫ്

അ�ൗ�്
��ിരി�്

2019-20-െല നിേ�പം

ആെക
�ക

പിൻവലി�ത്
നീ�ിയിരി�്ന�

ഇൻെവ�്െമ�്

റീ

ഇൻെവ�്െമ�്

1 ഇൻെവ�്െമ�് 529619629 22513515 552133144 552133144

2 എൻേഡാവ്െമ�് 31784581 1088941 32873522 32873522

3 എസ്.ബി.എസ് 35309272 2444582 37753854 37753854

4 ജി.ഡ��.എസ് 61912586 4140671 66053257 66053257

5 ഇ.ബി.എഫ് 3641021 251059 3892080 3892080

6 െക.�.എഫ് 177771945 2242660 180014605 145444063 34570542
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(ഐ.ഡി.ഇ)

7
െക.�.എഫ്

(ബി)
1230301657 75000000 40206685 1345508342 646356835 699151507

8
െക.�.എഫ്

(3312)
994811080 169201969 40751230 1204764279 419922016 784842263

9 െക.�.എഫ് (എ) 191724457 280500000 13154036 485378493 485378493

10
െക.�.എഫ്

(പി)
13954059 576076 14530135 5695344 8834791

11 SAF 1507810 98841 1606651 1606651

12
െക.�.എഫ്

(എസ് )
93474324 3267185 96741509 46176010 50565499

13
െക.�.എഫ്

(ഇ.ഡി.എൻ)
180454620 1929449 182384069 151854713 30529356

14
െക.�.എഫ്

(െടക് )
290465713 7144040 297609753 186064094 111545659

15
െക.�.എഫ്

(ENGG)
255589012 3167458 258756470 208475306 50281164

16
െക.�.എഫ്

(സി)
160666244 176900000 8062128 345628372 54013726 291614646

17
െക.�.എഫ്

(ND)
27545877 27545877 27545877 0

18
ൈ�വ�്

രജിേ�ഷൻ
7416500 3750000 517329 11683829 0 11683829

19 SDE REG. 0 11240000 11240000 0 11240000

20
KUF (DD/Chq

(R))
0 259900000 259900000 0 259900000

21
െക.�.എഫ്

(UIM)
0 20000000 20000000 0 20000000

22
െക.�.എഫ്

(േഹാർ�സ് )
10661402 0 711725 11373127 0 11373127

23
��മാരൻനായർ

െചയർ
808689 0 0 808689 99374 709315

24
അ��ാളി

െചയർ
4647217 0 324161 4971378 0 4971378

25 െപൻഷൻ 1235266824 2100000000 3335266824 0 3335266824
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റിസർ�് ഫ�്

ആെക 5539334519 3096491969 152591771 8788418259 1891647358 6896770901

അ�ബ�ം 8
ഓഡി�് ചാർജ്

1994  െല  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ആ�്  െസ�ൻ  19  �കാരം  2019-20  വർഷ�ിൽ  ഓഡി�്  ചാർജ്

ഇന�ിൽ അടവാേ�� �ക�െട വിശദവിവര�ൾ �വെട േചർ��.

2019-20 വാർഷിക കണ�് �കാര�� ആെക വരവ് - 7,88,50,90,420.75

�റ�ക

1 സർ�ാർ പ�തിയിതര ധനസഹായം 3410550000

2 സർ�ാർ പ�തി ധനസഹായം 96663030

3 �ജിസി ധനസഹായം 9901626

4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ായി നീ�ിവ�ി�� �ക 61087101

5 ഋണശീർഷക�ിെല �ക 2863607419.25

റീഫ�്/തനത് വ�മാനമ�ാ� വര�കൾ

1 െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ 147042

2 �ാൻേ�ാർ�് വിഭാഗ�ിെല വരവ് 610045

3 �ാമാശ�ം, െമഡി�ൽ അലവൻസ്- റീഫ�് 223087

4 എൻേഡാവ്െമ�് നിേ�പ�ളിൽ നി�� പലിശ 10889140

�റേ��വ ആെക 6453678490.25

��ക

കൺസൾ�ൻസി ചാർജ് ഇ�

ഓവർെഹഡ് ചാർജ് ഇ�

ഇൻ�ി��ഷണൽ ചാർജ് ഇ�

ഇേ�ണൽ ഫാം റവന� ഇ�

ഓഡി�് ചാർജ് കണ�ാ�ാൻ പരിഗണി�� �ക 1431411930.5

ഓഡി�് ചാർജ് 1% നിര�ിൽ 14314119.30

2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് 14314119.30

അട�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജിെ� വിവര�ൾ
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2012 - 13 8291302

2013 - 14 11809314

2014 -15 11365944

2015 -16 10835693

2016 -17 11171965

2017 -18 10896074

2018 -19 12749025

ആെക 77119317

ത�ാ�ിൽ ഒ��ിയ ഓഡി�് ചാർജ് 10585575

ഒ��വാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 66533742

2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് 14314119.30

31.03.2020-ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് 80847861.30

�ടി�ിക  ഓഡി�്  ചാർജ്  "  0070-60-110-97  ഓഡി�്  ചാർജ്  "  എ�  ശീർഷക�ിൽ  അടവാ��തിന്

നടപടി  സ�ീകരിേ���ം,  അടവാ�ിയതിെ�  അ�ൽ  െചലാൻ  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്

ഡയറ�ർ,  വികാസ്  ഭവൻ,  തി�വന��രം  എ�  േമൽവിലാസ�ിൽ  അയ�്  െകാ�േ���ം  ആയത്

സംബ�ി� വിവരം ഈ ഓഫീസിെന അറിയിേ���മാണ്.

അ�ബ�ം 9
എൻേഡാവ്െമ�കൾ/െചയ�കൾ

Details of Endowment FD's maintained by University of Kerala for the Financial Year 2019-20

Sl.No
Bank /
Treasury

TDA Ac.No.
Date
(W.E.F)

Opening
Balance

Interest
Received

Closing
Balance

Remarks

1
Indian
Bank TVM

6351346264 30.06.2018 24870 24870 -

2
SBI KUOC
Branch

38303303228 27.02.2019 26312 918 27230 -

3
SBI KUOC
Branch

38303303750 27.02.2019 58458 2039 60497 -

4
SBI KUOC
Branch

37786766920 30.06.2018 39355 1342 40697 -

5
SBI KUOC
Branch

37844527466 31.07.2018 39360 1352 40712 -

6
SBI KUOC
Branch

38161625723 26.12.2018 86483 3017 89500 -

7
SBI KUOC
Branch

37747199489 31.05.2018 3941887 134373 4076260 -
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8
SBI KUOC
Branch

37844528017 31.07.2018 27774 954 28728 -

9
SBI KUOC
Branch

38219209164 26.01.2019 200122 6980 207102 -

10
SBI KUOC
Branch

38219217653 26.01.2019 143948 5021 148969 -

11
SBI KUOC
Branch

38303305088 27.02.2019 33173 1157 34330 -

12
SBI KUOC
Branch

38303305849 27.02.2019 40468 1412 41880 -

13
SBI KUOC
Branch

38161626498 26.12.2018 74736 2607 77343 Prof.A Ayyappan Gold Medal

14
SBI KUOC
Branch

38366103077 31.03.2019 107543 3751 111294
KN Gopinatha Pillai Prize
Endowment

15
SBI KUOC
Branch

38303218254 27.02.2019 63977 2232 66209 Prof.A Ayyappan Gold Medal

16
SBI KUOC
Branch

38219211185 26.01.2019 34973 1220 36193 -

17
SBI KUOC
Branch

37786761309 30.06.2018 114266 3895 118161 -

18
SBI KUOC
Branch

37676872265 30.04.2018 24270 796 25066 -

19
SBI KUOC
Branch

38095898079 25.11.2018 5550968 190682 5741650 -

20
SBI KUOC
Branch

37747201105 31.05.2018 24325 829 25154 -

21
SBI KUOC
Branch

38095899083 25.11.2018 1970882 67702 2038584 Tagore

22
SBI KUOC
Branch

38095898568 25.11.2018 61558 2115 63673 -

23
SBI KUOC
Branch

37911922597 31.08.2018 123701 4249 127950 Prof. KA Isaac Endowment

24
SBI KUOC
Branch

38095922274 25.11.2018 147801 5077 152878 -

25
SBI KUOC
Branch

38219211742 26.01.2019 61654 2151 63805 -

26
SBI KUOC
Branch

37747226426 31.05.2018 486714 16592 503306 -

27
SBI KUOC
Branch

38303307541 27.02.2019 326860 11400 338260 -

28
SBI KUOC
Branch

38161627356 26.12.2018 52651 1837 54488 -

29
SBI KUOC
Branch

38366106136 31.03.2019 75505 2633 78138
Dr.K Raghavan Pillai Memorial
Lectures

30
SBI KUOC
Branch

37844526439 31.07.2018 9741 335 10076 -
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31
SBI KUOC
Branch

38303304335 27.02.2019 1525241 53196 1578437 -

32
SBI KUOC
Branch

38366103007 31.03.2019 125879 4390 130269 Dr. PC Menon Endowment

33
SBI KUOC
Branch

37676872561 30.04.2018 97143 3184 100327 Dr.PKV Nayar Endowment

34
SBI KUOC
Branch

38219220847 26.01.2019 106875 3728 110603
Dr. Balakrishnan Nair
Endowment

35
SBI KUOC
Branch

38366034170 31.03.2019 59677 2081 61758
Dr. PK Narayana Pillai
Endowment

36
SBI KUOC
Branch

37786723657 30.06.2018 97469 3323 100792
Dr. CN Purushothaman Nair
Endowment

37
SBI KUOC
Branch

38095921247 25.11.2018 38980 1339 40319
Dr. PK Narayana Pilla
Endowment

38
SBI KUOC
Branch

37676871487 30.04.2018 141456 4637 146093 Dr. Vaiyapuri Endowment

39
SBI KUOC
Branch

37676872005 30.04.2018 94303 3091 97394 Dr. Malathi Amma Endowment

40
SBI KUOC
Branch

38095897462 25.11.2018 142976 4912 147888 Dr. Malathi Amma Endowment

41
SBI KUOC
Branch

38095899639 25.11.2018 83775 2878 86653
Dr. Balakrishnan Nair
Endowment

42
SBI KUOC
Branch

37676872935 30.04.2018 120986 3966 124952
Justice Fathima Beevi
Endowment

43
SBI KUOC
Branch

38366104401 31.03.2019 28639 999 29638
Kallinga madom Harikrishnan
Endowment Scholarship

44 SBI TVPM 37949446704 31.08.2018 12369 0 12369 -

45 SBI TVPM 37850062012 01.08.2018 2440435 83832 2524267 -

46 SBI TVPM 37949451066 31.08.2018 24107 0 24107 -

47 SBI TVPM 37453499237 08.01.2019 1235461 43660 1279121 -

48 SBI TVPM 38224958479 28.01.2019 25715 909 26624 -

49 SBI TVPM 38352876394 18.03.2019 559300 19507 578807 -

50 SBI TVPM 37796812264 30.06.2018 82120 0 82120 -

51 SBI TVPM 37639696407 04.04.2018 169861 5568 175429 -

52 SBI TVPM 37796811645 30.06.2018 104839 0 104839 -

53 SBI TVPM 37556178432 25.02.2019 140071 4885 144956 -

54
SBI KUOC
Branch

37786768292 30.06.2018 160000 5454 165454
Prof.A Sreedhara Menon
Suvarna Keralam Endowment
Prize for History

55
SBI KUOC
Branch

38303313894 27.02.2019 234819 8190 243009
Santha Devi Swaminathan
Endowment

56
SBI KUOC
Branch

37844526949 31.07.2018 204320 7019 211339
Kallinga Madom Harikrishnan
Memorial Scholarship

57
SBI KUOC
Branch

38219220337 26.01.2019 94790 3306 98096
Kumarakam Parameswara
Pillai Endowment
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58
SBI KUOC
Branch

37993147451 03.10.2018 84007 3023 87030
The Institute of Chartered
Accountants India Prize

59
SBI KUOC
Branch

37747227135 31.05.2018 336321 11465 347786
Prof. R. Ramakumar Memorial
Endowment

60
SBI KUOC
Branch

37786767673 30.06.2018 160000 5454 165454
Illango Manram Former Prof.
Commemoration Endowment

61
SBI KUOC
Branch

37786767968 30.06.2018 160000 5454 165454
St. Ramalingar and Gandhiji
Memorial Endowment

62
SBI KUOC
Branch

38219219763 26.01.2019 81325 2837 84162 K. Assan Memorial Endowment

63
SBI KUOC
Branch

38219221546 26.01.2019 236280 8241 244521
Prof. K. A Issac Foundation
Fellowship

64
SBI KUOC
Branch

38095896934 25.11.2018 77712 2670 80382
Dr. Mrs. Eliamma Endowment
Prize

65
SBI KUOC
Branch

37747197812 31.05.2018 76640 2613 79253
Dr. G. Devarajan Endowment
Prize

66
SBI KUOC
Branch

38095919396 25.11.2018 75868 2606 78474
Bharathi Amma Thanupillai
Memorial Endowment

67
SBI KUOC
Branch

38095900146 25.11.2018 151733 5212 156945
Dr. K Nachimuthu Memorial
Endowment

68
SBI KUOC
Branch

38366106700 31.03.2019 2679950 93468 2773418 -

69
SBI KUOC
Branch

38366105371 31.03.2019 2769402 96588 2865990 -

70
SBI KUOC
Branch

38366035072 31.03.2019 2769402 96588 2865990 -

31784581 1088941 32873522
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