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�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല , കാലടി

.

2019 – 2020 വർഷെ� വരവ് - െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

1994 െല �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാലാ നിയമം 38(6) വ��്

1994 - െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല വ��് 13,

1996 - െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം - 18

എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്

.
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ന�ർ. െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-257/2022                             തീയതി : 22.12.2022

കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സംസ്�ത സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� വരവ്-
െചലവ് കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

    കാലടി  �ീശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വർഷ�ിെല  ധനകാര�  പ�ിക
ഓഡി�് െച�. സർ�കലാശാല 1.4.2019 �തൽ 31.3.2020 തീയതി വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി നട�ിയ
പണം പിരിവ്,  അവ�െട ഒ��്,  വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം പിൻവലി��കൾ എ�ിവ
പരിേശാധി�.  ഓഡി�ിൽ  കെ��ിയ  അപാകതകൾ  അതാത്  സമയം  ഓഡി�്
അേന�ഷണ�റി�കളി�െട  സർ�കലാശാല  അധികാരിക�െട  ��യിൽെ���ിയി��്.
സർ�കലാശാല�െട  െഹ�്  ക�ാർേ��ി�ം,  വ��കളി�ം  �േദശിക  േക��ളി�മായി  ആെക  172
അേന�ഷണ�റി�കൾ  നൽകിയതിൽ  78  എ��ിന്  മ�പടി  ലഭി�ി��്.  ഓഡി�്  പരാമർശ�ൾ�്
ലഭ�മായ മ�പടികൾ പരിഗണി�േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ
േചർ�ിരി��ത്. �ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�െട�ം േരഖക�െട�ം വിവര��െട�ം
വിശദീകരണ�ിെ��ം  അടി�ാന�ിലാണ്  ഈ  റിേ�ാർ�്  ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.  �ാപനം
നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ,  ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന
ഓഡി�് വ��ിന് ഉ�രവാദി�ം ഉ�ായിരി��ത�.

.

ഓഡി�് നട�ാൻ
ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ. സാ� േജാസഫ്

േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�ിന് എ�� സമയം 02.11.2020 �തൽ 28.02.2022 വെര

.

ഓഡി�് കാലയളവിൽ �മതല വഹി� �ാ���റി ഓഫീസർമാർ

ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.പി.െക.ധർ�രാജൻ

01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

േ�ാ- ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.െക.എസ്.രവി�മാർ

01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

രജി�ാർ
1. േഡാ.എം.മണിേമാഹനൻ
െ�ാഫസർ, സം�ത വ�ാകരണം വ��്
രജി�ാർ (ഇൻ ചാർ�് )

01.04.2019 �തൽ 28.07.2019 വെര

2.േഡാ. ഉ�ി��ൻ പി
അസി��് െ�ാഫസർ, ഫിേലാസഫി വ��്
രജി�ാർ (ഇൻ ചാർ�് )

29.07.2019 �തൽ 06.11.2019വെര

3. േഡാ. േഗാപാല��ൻ എം.ബി,
രജി�ാർ

07.11.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 01.04.2019 �തൽ 30.07.2019 വെര
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1. �ീ. മേനാജ്. വി, േജായി�് രജി�ാർ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഇൻ ചാർ�് )
2. �ീ. േജാർ�് സി. സി,
േജായി�് രജി�ാർ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ (ഇൻ ചാർ�് )

31.07.2019 �തൽ 07.08.2019 വെര

3. �ീ. �നിൽ �മാർ
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

08.08.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

    സർ�കലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ, േക�സർ�ാർ, �.ജി.സി, മ�്
ഏജൻസികൾ  എ�ിവയിൽ  നി�ം  ലഭി�  ധനസഹായ�ിെ�  കണ�കൾ,  തനത്  വ�മാനം,
അ�ൗ�കളിൽ  പണം  ഒ��ിയത്,  പിൻവലി�ൽ  എ�ിവ  പരിേശാധനാ  വിേധയമാ�ി  �സ�
ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ  ഉൾെ���ിയി��്.  സമകാലിക  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമാ��
നിരീ�ണ�ൾെ�ാ�ം സർ�കലാശാല�െട വിവിധ പഠന/പഠേനതര വ��കൾ, വിവിധ �ാേദശിക
േക��ൾ എ�ിവ വാർഷികമായി ഓഡി�് നട�ി �റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കളിൽ സർ�കലാശാല
അധി�ത�െട  സവിേശഷ  ��  ആവശ����ം  പരിഹാര  നടപടികൾ  എ�േ���മായ
നിരീ�ണ��ം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.  http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/ എ�
െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  സർ�കലാശാല�്  ലഭ�മാ�ിയി��  user  name,  password  എ�ിവ
ഉപേയാഗി�്  functionary  login  ൽ  �ടി  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  നിരീ�ി�ാ���ം  �ടർ  നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ���മാണ്. ഈ റിേ�ാർ�ിന് 4 ഭാഗ�ൾ ഉ�്.

ഭാഗം 1 െപാ� അവേലാകനം
ഭാഗം 2 വരവ് കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
ഭാഗം 3 െചലവ് കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
ഭാഗം 4 െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

ഉ�ട�ം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
ഖ�ിക ന�ർ

വിവരണം

ഭാഗം – 1 െപാ� അവേലാകനം

1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ

1-2 ബജ�്

1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

1-4 സർ�കലാശാല�് ലഭി� വിവിധ ധനസഹായ�ൾ

1-5 അ�ൗ�ിങ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ

1-6 തനത് വ�മാനം

1-7 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

1-8
ഇേ�ണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം സർ�കലാശാലയിൽ ഫല�ദമായി
�വർ�ി��ി�.
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1-9 െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്

1-10 െപൻഷൻ ഫ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്

1-11 പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷൻ ഫ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്

1-12 ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിെ� പരിപാലനം സംബ�ി�്

1-13
േജാ�ഫി വ��് നട�� NHDM സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

1-14
െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക��ിൽ ലഭി�� ഫ�്
നിയമവി��മായി സഹകരണ ബാ�ിൽ ��ി��

1-15 െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം - സൗകര��ളിെല അപര�ാ�ത

1-16
��ർ �ാേദശിക േക�ം-അട���ൽ ഭീഷണി - �ിയാ�ക
നടപടികൾ ആവശ�െ���

1-17
ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം-െസൽഫ് ഫിനാൻസി�് പാരാ
െമഡി�ൽ േകാ�കൾ�് അംഗീകാരമി�

1-18 പ��ർ �ാേദശിക േക��ിെ� േഹാ�ൽ

1-19 തി�ർ �ാേദശിക േക��ിെല അപര�ാ�തകൾ

1-20
�ാൻ ഫ�്/േനാൺ �ാൻ ഫ�ിെ� വര�ം വിനിേയാഗ�ം
സംബ�ി�്

ഭാഗം -2-വരവ് കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

2-1 രസീത് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ

2-2
ഒ� വ��ിേല�് നൽകിയിരി�� രസീ�കൾ മ� വ��ിെല
��ിക�െട ഫീസ് കള��പേയാഗി��

2-3
സർ�കലാശാല�െട �ധാന േ�ാ�് രജി�ർ �കാര�� രസീ�
��ക�ം വ��ിെ� രസീ� ��ക�ം െപാ��െ���ി�

2-4
വ��കളിൽ  നി�്  സർ�കലാശാലയിേല�്  ഇേ�ണൽ  റവന�
ൈവകി അട��.

2-5
ഇ-�ാ�്  �ക  �ത�മായി  വിതരണം  നട�ാെത  ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ിരി��

2-6 ൈല�റി ഫീസ് (പിഴ�ം മ�ം) ഈടാ��തിെല അപാകതകൾ

2-7 ഹി�ി വ��ിൽ പി.ടി.എ ഫീസ് ബാ�ിൽ അട��ി�.

2-8
േജ�ാ�ഫി  വ��ിൽ  'NHDM'  സർ�ിഫി��്  േകാ�ിെ�  ഫീസ്
കള�ൻ ബാ�ിൽ അട�ി�.
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2-9
സം�ത  ന�ായ  വ��ിൽ  പി.�ി.എ.അ�ൗ�്  പരിപാലി�തിെല
അപാകതകൾ

2-10 േഹാ�ലിൽ ഗ�ക�െട താമസം സംബ�ി�്

2-11
േഹാ�ൽ  വാടക�െട  വിവരം  രജി�റിൽ  �ത�മായ
േരഖെ���ലി�.

2-12
തി�വന��രം  �ാേദശിക  േക��ിെല  നീ�ിയി��കൾ
െപാ��െ���ി�

2-13
െകായിലാ�ി  �ാേദശിക  േക�ം  -  ബാ�ിൽ  നി�്  ലഭി��
പലിശ �ക സർ�കലാശാലയിൽ അട��ി�.

2-14
പ��ർ  �ാേദശിക  േക�ം  -  പി  ടി  എ  രസീത്  ��്
ഹാജരാ�ിയി�

2-15 േറായൽ�ി ഈടാ�ാ�ത് സംബ�ി�്

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

3-1
GST ൈ�മാസ റിേ�ൺ യഥാസമയം ഫയൽ െച�ി�ി�-40,092/-
�പ പിഴ പലിശ സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം ഒ��ിയത്
നിരാകരി��

3-2
സർ�കലാശാലയിൽ ��ജല ലഭ�ത�ായി �ിര സംവിധാനം
ഒ��ിയി�ം �ടിെവ�ം വിതരണ�ിനായി കരാർ നൽ��

3-3
സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�ാെത ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�്
ഐ.ടി.ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയത് - 12,31,015/- �പ
തട�െ����

3-4
സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ബാ�് ഇടപാ�കൾ�് ചാർ�്
ഈടാ�ിയത് - 27,966.95 �പ തട�െ�ട��

3-5
പ�ന �ാേദശിക േക��ിൽ കാ�ീൻ െക�ിടം - േരഖകൾ
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ 18,96,111/-�പ
തട�െ����

3-6
മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാ�് - NCTE
അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�തിെന �ടർ�് MPES േകാ�ാ�ി
മാ�ിയത് സംബ�ി�്

3-7
കരാർ �ക�് അ�സരി�് ��പ�ം വ�ി�ി� - 88,363/- �പ
സംസാഥാന സർ�ാറിന് ന�ം

3-8
സർ�കലാശാലയിൽ നി�് നൽകിയ �ൻ��കൾ യഥാസമയം
�മീകരി��ി� - 75,25,384/- �പ തട�െ����
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3-9
സർ�കലാശാല ആ�ിെന�ം �ാ���ിെന�ം അവഗണി�് നൽകിയ
റി�് അ�ീൽ െപ�ീഷൻ - ലീഗൽ വിഭാഗ�ി��ായ പരാജയം

3-10
സർ�കലാശാലയിൽ നിർ�ി� െറേ�ാഡിംങ് �ഡിേയാ�െട
ഉേ�ശ� ല���ൾ ൈകവരി�ി� - ഓണേററിയമായി അ�വദി�
45,000/- �പ തട�െ����.

3-11 സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

3-12
സർ�കലാശാല�െട വിവിധ �ാേദശിക േക��ളിൽ കെ��ിയ
പരാമർശ�ൾ

3-13 േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ

3-14 NAAC റീ-അെ�ഡിേ�ഷൻ െചല�മായി ബ�െ�� പരാമർശ�ൾ.

3-15
സർ�കലാശാലയിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ -
െപാ�മരാമ�് ച��ൾ അതിലംഘി��

3-16 ക�ാഷ് ��ിെ��ം െചലവ് വൗ��ക�െട�ം പരിപാലനം

3-17
ജീവന�ാർ�് നൽകിയ വാ�ക�െട �മീകരണ�ൾ വ��മായി
േരഖെ����ി�

3-18 സർ�കലാശാലയിെല ക����ക�െട വാ��ം വിതരണ�ം

3-19
അ��ാപക�െട യാ� അയ�് െചലവ് �ക 41,090/-�പ
തട�െ����

3-20
2011-12െല േജർണ�കൾ വാ�ൽ - ബാധ�താ നിർ�യം 8
വർഷെ� കാലതാമസം -അടിയ�ിര �ടർനടപടികൾ
ആവശ�െ���.

3-21
കാലഹരണെ�� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് - �ണിേവ�ി�ി തന�
ഫ�ിേല�് �തൽ��ാ�തിേ�ൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ���.

3-22
സർ�കലാശാലയിെല വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് �ക
ഒ��ിയി��ത് സംബ�ി�്

3-23
അ��ാപക�െട േമജർ/ൈമനർ േ�ാജ�ക�െട നിർ�ഹണം -
േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.

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

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

4-2 സാ��ിക നില

4-3
31.03.2020- െല അ�ൗ�്സ് �കാര�ം ബാ�്/�ഷറി പാ�് ��്
�കാര��� നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
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4-4
31.03.2020 െല ബാ�്/�ഷറി നീ�ിയി��് �ക�െട
െപാ��െ���ൽ പ�ിക

4-5 �ിര നിേ�പ�ൾ

4-6 എൻേഡാവ്െമ�കൾ/ െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം

4-7 ഓഡി�് ചാർജ്

4-8 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം

4-9 തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

അ�ബ�ം 1
2019-20 വർഷെ� േഹാ�ൽ വാടക�െട വിവരം സംബ�ി�
പ�ിക (ഖ�ിക നം.2-11)

അ�ബ�ം 2
2019-20 വർഷെ� �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട വിവരം
സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.3-8)

അ�ബ�ം 3
2019-20 വർഷെ� �ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക
(ഖ�ിക നം.4-5)

അ�ബ�ം 4
2019-20 വർഷെ� എൻേഡാവ്െമ�് �ിര നിേ�പം
സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.4-6)

അ�ബ�ം 5
2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർ�ിനായി തനത് വ�മാനം
കണ�ാ�ിയ പ�ിക (ഖ�ിക നം. 4-7)

അ�ബ�ം 6
മരാമ�് പണിക�െട െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് തിരിെക
നൽകാ�ത്/കാലഹണെ��ത് സംബ�ി� പ�ിക
(ഖ�ിക നം. 3-21)

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   െപാ�വായ വിവര�ൾ
ആ�ഖം

    േകരള സർ�ാർ 1985 ൽ തത�ചി�ക�ം അൈദ�താചാര��മായ �ീ ശ�രാചാര��െട നാമ�ിൽ
അേ�ഹ�ിെ�  ജ��ലമായ  കാലടിയിൽ  ഒ�  സം�ത  സർ�കലാശാല  �ാപി�ാൻ  തീ�മാനി�.
േഡാ.  �ീ  പി.െക  നാരായണപി�െയ  െ�ഷ�ൽ  ഓഫീസറായി  നിയമി�.  അേ�ഹം  സമർ�ി�
റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ 1992 െഫ�വരി മാസ�ിൽ �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല
�ാപി�െ��.  1993-െല  �ീ  ശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാല  ഓർഡിനൻസ്  25.11.1993
�ാബല��ിൽ  1994  ൽ  നിയമമായി.  1993  ൽ  സർ�കലാശാലയിൽ  േകാ�കൾ  ആരംഭി�.  എം.എ
സം�ത (േവദാ�ം, സാഹിത�ം), എം.എ (മലയാളം), എം.എ (ഹി�ി) എ�ീ ബി�ദാന�ര േകാ�കളാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ ആദ�ം ആരംഭി�ത്.
.         സം�ത ഭാഷ�ം അതിെ� ശാഖക�ം, ഇൻേഡാളജി, ഇൻഡ�ൻ സം�ാരം, ഇൻഡ�ൻ ഭാഷകൾ,
ഇൻഡ�ൻ  തത�ചി�,  വിേദശ  ഭാഷകൾ,  സാ�ഹ�ശാ��ൾ,  ഭാരതീയ  കലകൾ  എ�ിവയിെല  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ം  ഗേവഷണ�ം  േ�ാ�ാഹി�ി�ക  എ�താണ്  1994  ആ�ിെല  െസ�ൻ  5  �കാരം
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സർ�കലാശാല�െട  �ാപിത  ല���ളിൽ  �ധാനം.  �ാചീന  താളിേയാലക�െട  േശഖരണ�ം
സം�ത�ിെല�ം മ� ഭാഷകളിെല�ം ��ക��െട �സാധന�ം ഇതിെ� �ാപിത ല���ളാണ്.
സം�ാനെ�ാ�ാെക  അധികാരപരിധി�ളള  ഈ  സർ�കലാശാല�്  അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കൾ
ഇെ��ി�ം കാലടിയിൽ ഒ� �ഖ�േക��ം തി�വന��രം, പ�ന, �റ�ർ, ഏ�മാ�ർ, ��ർ, തി�ർ,
െകായിലാ�ി, പ��ർ എ�ിവിട�ളിലായി എ�് �ാേദശിക േക�����്. കാലടി �ഖ�േക��ിൽ
23 പഠന വ��ക�ം വിവിധ പഠന വ��ക�െട കീഴിൽ 4 പഠന േക���ം �വർ�ി��.  ബി�ദ,
ബി�ദാന�ര  േകാ�കൾ�  �റെമ  ഗേവഷണ  രംഗ�്  എം.ഫിൽ,  പി.എ�്.ഡി  േകാ�കൾ�ം
സർ�കലാശാല സൗകര�െമാ��ിയി��്.

    സർ�കലാശാലാ  �ാ�്സ്  ക�ീഷെ�  2(f),  12  (B)  അംഗീകാര�ൾ�  �റെമ  രാജ�െ�  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് വിലയി��� ഏജൻസിയായ നാഷണൽ
അസ�്െമ�്  ആൻഡ്  അ�ഡിേ�ഷൻ  കൗൺസിലിെ�  (NAAC)  'എ+'  േ�ഡ്  അംഗീകാര�ം
സർ�കലാശാല��്.  സം�ാനെ�  സം�ത  ഭാഷാ  വികസന  �വർ�ന��െട  േനാഡൽ
ഏജൻസിയായി സർ�കലാശാല �വർ�ി�വ��.

2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  സർ�കലാശാല�െട  എ�ാ  വ��ക�െട�ം  �ാേദശിക
േക���െട�ം ഓഡി�് �ർ�ിയാ�ി �റെ��വി� ഓഡി�് േനാ�്സിെ� വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വ��ിെ� േപര് ഓഡി�് േനാ�് ന�ർ
�റെ��വി�
തിയതി

1 സം�ത ജനറൽ വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-259/21 19.04.2021

2 സം�ത സാഹിത�ം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-435/21 12.07.2021

3 സം�ത വ�ാകരണം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-258/21 19.04.2021

4 സം�ത േവദാ�ം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-255/21 08.04.2021

5 സം�ത ന�ായം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-249/21 08.07.2021

6 സംഗീത വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-59/21 17.02.2021

7 തിയ�ർ വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-140/21 15.03.2021

8 േമാഹിനിയാ�ം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-289/21 23.04.2021

9 ഭരതനാട�ം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-546/21 11.10.2021

10 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-257/21 06.05.2021

11 വാ� വിദ� വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-260/21 17.04.2021
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12 േസാഷ�ൽ വർ�് വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-261/21 15.07.2021

13 ഇം�ീഷ് വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-287/21 02.07.2021

14 ഹി�ി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-256/21 19.04.2021

15 മലയാളം വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-325/21 02.07.2021

16 േജ�ാ�ഫി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-290/21 17.04.2021

17 ആ�ർേവദ വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-288/21 02.07.2021

18 െപയി�ിംഗ് വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-438/21 15.07.2021

19 ഹി�റി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-436/21 15.07.2021

20 ഫിേലാസഫി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-537/21 02.09.2021

21 േസാേഷ�ാളജി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-582/21 06.12.2021

22 ൈസേ�ാളജി വ��് െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-545/21 14.09.2021

23 �ഡ�്സ് സർവീസ് െസൽ െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-541/21 28.09.2021

24 തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-643/21 11.10.2021

25 പ�ന �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-649/21 25.10.2021

26 ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-660/21 10.12.2021

27 �റ�ർ �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-644/21 08.12.2021

28 ��ർ �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-788/21 09.12.2021

29 െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-651/21 13.10.2021

30 പ��ർ �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-663/21 27.10.2021

31 തി�ർ �ാേദശിക േക�ം െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-672/21 10.11.2021

.
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1-2   ബജ�്

        സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� ബജ�് 25.03.2019 �ം ���ിയ ബഡ്ജ�് 25.03.2020 �ം
േചർ�  സിൻഡിേ��്  േയാഗ�ൾ  യഥാ�മം  ഇനം  2,  ഇനം  4  ആയി  അംഗീകരി�ി��്.  ബജ�്
എ�ിേമ�്, പരി�രി� ബജ�് എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

വർഷം
വരവ് െചലവ്

ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�് ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�്

2019-20 2,11,71,25,060/- 1,36,67,42,450/- 2,17,54,83,200/- 1,39,15,13,722/-

    ബജ�ിൽ �തീ�ി� വരവ് െചല�കേള�ാൾ വളെര �റവ് മാ�മാണ് യഥാർ��ിൽ ഉ�ായത്.
വരവിൽ 41.31 േകാടി�െട�ം െചലവിൽ 41.42 േകാടി�െട�ം �റ��ായി. അതായത് യഥാർ� വരവ്
െചല�കൾ �തീ�ിത വരവ് െചല�ക�െട യഥാ�മം  69.77, 70.37 ശതമാനം മാ�മായി��.  ബജ�്
�കാര�ളള  �തീ�ിത  വരവ്  െചലവ്  കണ�ക�ം  യഥാർ�  വരവ്  െചലവ്  കണ�ക�ം  ത�ി�ളള
വ�തിയാനം ശീർഷകം തിരി�് �വെട േചർ��.

ശീർഷകം
വരവ്

വ�ത�ാസം
െചലവ്

വ�ത�ാസം���ിയ ബജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം
���ിയ  ബജ�്
എ�ിേമ�്

യഥാർ�ം

പ�തിേയതര
വിഹിതം

72,31,29,050 73,53,64,808 1,22,35,758 84,33,38,200 67,48,54,958 (-)16,84,83,242

പ�തി വിഹിതം 26,48,00,000 5,74,00,000 (-)20,74,00,000 17,57,55,122 15,73,11,150 (-)1,84,43,972

ഇയർ മാർ�്ഡ്
ഫ�്

99,54,000 2,71,108 (-) 96,82,892 99,54,000 6,44,208 (-)93,09,792

െഡബ്�്സ്&
െഡേ�ാസി�്സ്

36,89,13,400 16,06,34,390 (-)20,82,79,010 36,89,13,400 15,09,88,834 (-)21,79,24,566

ആെക 1,36,67,96,450 95,36,70,306 (-) 41,31,26,144 1,39,79,60,722 98,37,99,150 (-)41,41,61,572

�ൻവർഷെ� യഥാർ� വരവ് െചലവ് കണ�കെള�ം �ിതി വിവര കണ�കെള�ം ആധാരമാ�ി
യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട ബജ�് ത�ാറാേ��താണ്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക

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

19.02.2021 31-07-2020 31.12.2021 --- ---

1994  െല  �ീ  ശ�രാചാര�  സംസ്�ത  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  38(2)  �കാരം  വാർഷിക
കണ�കൾ  ത�ാറാ�ി  ഓഡി�ിന്  സമർ�ിേ��ത്  സർ�കലാശാല  രജിസ്�ാ�െട  �മതലയാണ്.
കണ�കൾ സമർ�ിേ�� സമയ പരിധിെയ��ി സർ�കലാശാലാ നിയമ�ിൽ പരാമർശമിെ��ി�ം
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 9(1) �കാര�ം, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�്  ച��ളിെല  ച�ം  15(3) �കാര�ം  വാർഷിക  കണ�കൾ  ഹാജരാ��തിന്  നി�ർഷി�ി�ളള
സമയപരിധി അതാത് സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി�ളളിൽ എ�ാണ്. ��ത നിയമ
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�കാരം  2019-20  െല  കണ�കൾ  സർ�കലാശാല  ത�ാറാ�ി  സമർ�ിേ��ത്  31-07-2020  ന്
അകമായി��.  എ�ാൽ  ഈ  കണ�കൾ  ഓഡി�ിന്  നൽകിയത്  31.12.2021 ൽ  മാ�മാണ്.  വാർഷിക
കണ�കൾ സമയപരിധി�ളളിൽ ത�ാറാ��തി�ം സിൻഡിേ��ിൽ വ�് അംഗീകാരം േന��തി�ം
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-4   സർ�കലാശാല�് ലഭി� വിവിധ ധനസഹായ�ൾ
2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാലയിൽ ലഭി� 4 തര�ി�� ധനസഹായ��െട
വിവരം �വെട േചർ��.

1. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

2. സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

3. �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

4. മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

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

2019-20 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 69,76,20,000/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

1
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.599/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.04.2019

₹5,81,00,000/-
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.781/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 20.05.2019

₹5,81,00,000/- “

3
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1003/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 19.06.2019

₹5,81,00,000/- “

4
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1241/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 19.07.2019

₹5,81,00,000/- “

5
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1469/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.08.2019

₹5,81,00,000/- “

6
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1681/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 20.09.2019

₹5,81,00,000/- “

7
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.1839/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.10.2019

₹5,81,00,000/- “

8
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2073/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 21.11.2019

₹5,81,00,000/- “
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�മ
നം

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക (�പ)
�ഷറി�െട
േപര്

9
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2267/2019/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 21.12.2019

₹5,81,00,000/- “

10
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.116/2020/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 23.01.2020

₹5,81,00,000/- “

11
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.286/2020/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.02.2020

₹5,81,00,000/- “

12.
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.455/2020/ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ വ��്, തീയതി 17.03.2020

₹5,85,20,000/- “

2019-20 സാ��ിക വർഷം ആെക ലഭി�
പ�തിേയതര ധനസഹായം

₹69,76,20,000/- “

. 

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

2019-20 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 5,44,00,000/- �പ സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്.
വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ

നം.
സർ�ാർ ഉ�രവ് ന��ം തീയതി�ം �ക �ഷറി�െട േപര്

1
ജി.ഒ.(ആർ.ടി)നം.1368/2019/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 16.10.2019

2,42,00,000/-
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

2
ജി.ഒ.(ആർടി)നം.2061/2019/ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��്, തീയതി 20.11.2019

3,02,00,000/- “

2019-20 സാ��ിക വർഷം ലഭി� ആെക പ�തി
വിഹിത ധനസഹായം

5,44,00,000/-

.

1.4.3 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

�മ ഫ�ിംഗ് �ക വരവ് വ� �ഷറി / ബാ�് ധന സഹായ
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നം. ഏജൻസി തീയതി �ിെ� ഉേ�ശ�ം

1. IIT Delhi 50000/- 31.12.2019
�ണ�ൻ ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ�

റിസർ�് �ാ�്

2. ICHR 85500/- 14.08.2019
�ണ�ൻ ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ�
A/c No. 14001

�ഡി-കം-
�ാവൽ �ാ�്

3. Treasury

10560/- 04.09.2019
�ണ�ൻ ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ�
A/c No. 14001

ASAP1000/- 04.10.2019

2250/- 28.10.2019

4.
Higher Education
Council

99846/- 13.08.2019 Treasury A/c No.
711090100000262

Erudite Scheme
11952/- 06.09.2019

ആെക �ക 2,61,108/-

1.4.5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ഗ� ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി �ക
വരവ് വ�
തീയതി

�ഷറി / ബാ�്
പ�തി/ �േത�ക
ഉേ�ശം

1
സീയാൽ (CIAL)
ചാരി�ബിൾ ��്

30,00,000/- 25.10.2019
�ണിയൻ ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ�
A/c No. 14001

Construction of
Amphi Theatre
File No.
Engg/13842/
SSUS/2018

1-5   അ�ൗ�ിങ് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�കൾ
    ബഡ്ജ�്,  ധനാഗമം,  ധനവിനിേയാഗം  എ�ിവ  നിയ�ി�ാനാവശ�മായ  ച���ം  മാന��ക�ം
സർ�കലാശാല  ഇ�വെര�ം  �പീകരി�ി�ി�.  ബഡ്ജ�്  ത�ാറാ�ൽ,  ധനവിനിേയാഗം  എ�ിവ
സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട �ാ���ി�ം ആ�ി�ം �േത�ക പരാമർശ�ളി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ
േകാഡ്,  ബഡ്ജ�്  മാന�ൽ,  �ഷറി  േകാഡ്,  അ�ൗ�്  േകാഡ്  എ�ിവയിെല  നിർേ�ശ�ൾ�്
ആവശ�മായ  േഭദഗതി  വ��ി  സർ�കലാശാല�െട  സാ��ിക  ഇടപാ�കൾ
�മെ���ാ��താെണ�  സിൻഡിേ��്  തീ�മാന�കാരമാണ്  ധന  സംബ�മായ  ഇടപാ�കൾ
�മെ���ിയി��ത്.  എ�ാൽ  �ത�മായ  നിയമ��െട�ം  ച���െട�ം  അഭാവ�ിൽ
സർ�കലാശാലയിെല അ�ൗ�ിംഗ് യഥാർ� ധനവിനിേയാഗെ� �തിഫലി�ി��ി�. നിലവിെല
ധനമാേനജ്െമ�് സംബ�ി�് ��യിൽെ�� �ധാന േപാരാ�കൾ �വെട േചർ��.

    1.  അേ�ാ�ിേയഷൻ  കൺേ�ാൾ  രജി�ർ  സർ�കലാശാലയിൽ  ��ി�ാ�തിനാൽ  ഓേരാ
ഇന�ളി���  െചല�ം  നീ�ിയിരി�ം  �േത�കം  നിരീ�ി�വാ�ം  ഫ�ക�െട  വകമാ�ൽ
തിരി�റി�വാ�ം സാധി��ി�.
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    2. സർ�കലാശാല ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ി�� വാർഷിക കണ�കൾ വര�്, െചല�്, ബാ�ി എ�
രീതിയിൽ  സിംഗിൾ  എൻ�ി  സ�ദായ�ിലാണ്  ത�ാറാ�ിയി��ത്.  ഡബിൾ  എൻ�ി അ�ൗ�ിങ്
സ�ദായ�ി��  �യൽ  ബാലൻസ്,  െലഡ്ജർ,  ഇൻകം  &  എ�്െപൻഡീ�ർ  േ��്െമ�്,  ബാലൻസ്
ഷീ�്  എ�ിവ  ത�ാറാ�ി  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  െലഡ്ജർ  ത�ാറാ�ാ�തിനാൽ  എ�ാ
വര�ക�ം, െചല�ക�ം അ�ൗ�് െച�െ��ി�േ�ാ എ�് ഓഡി�ിൽ ഉറ�ാ�ാ�ം സാധി�ി�ി�.

    3. പരിേശാധന�ായി സമർ�ി�ി�� ആ�ി - ബാധ�താ പ�ിക യഥാർ� ആ�ി - ബാധ�തകെള
�തിഫലി�ി��ി�.  സർ�കലാശാല�ം,  അ�ബ�  േക��ൾ�ം  സ��മാ��  �മി,  െക�ിട�ൾ
എ�ിവ�െട വില നി�യി�കേയാ, ആ�ി രജി�റിൽ േചർ�കേയാ െച�ി�ി�.

    4.  ഫീസ്,  മ�്  വര�കൾ  എ�ിവ�െട  ഡിമാ�്,  കള�ൻ,  ബാലൻസ്  പ�ിക  ത�ാറാ�ി
സമർ�ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ ഓേരാ ഇന�ി�ം തൻവർഷം പിരി�കി�ാ�� �ക, �ൻവർഷ�ളിൽ
�ടി�ിക നിൽ�� �ക എ�ിവ സംബ�ി�് സർ�കലാശാലയിൽ �ത�മായ േരഖകളി�.

1-6   തനത് വ�മാനം

        �ൻ  വർഷേ��ാൾ  സർവകലാശാല�്  ഈ  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  തന�  വ�മാന�ിൽ
താെഴ�റ�ം  �കാരം  6.7 ശതമാനം  വർ�നവ്  ഉ�ായി��്.  തന�  വ�മാനം  കണ�ാ�ിയ  പ�ിക
അ�ബ�ം-5 ൽ േചർ�ി��്.

തനത് വ�മാനം
�ൻപെ� അേപ�ി�് തൻവർഷ വരവ്

വ�ത�ാസം (+/-%)�ൻവർഷം
(2018-19)

തൻവർഷം
(2019-20)

3,45,39,239/- 3,68,51,928/- (+) 23,12,689/-

.

1-7   മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം

�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ
ഏജൻസി

ഓഡി�്
കാലയളവ്

റിേ�ാർ�് �റെ��വി�
തീയതി

1.
അ�ൗ��്
ജനറൽ

2019-20
AMG II(HQ)III/II/HE/19-7/

21-22/14 തിയതി 18.06.2021

.

1-8   ഇേ�ണൽ ഓഡി�് സംവിധാനം സർ�കലാശാലയിൽ ഫല�ദമായി �വർ�ി��ി�.
        സം�ാന  സർ�ാരിെ�  കീഴിെല  വിവിധ  വ��കൾ/�ാപന�ളിൽ  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്
നടേ��തിെ�  ആവശ�കത  വ��മാ�ിെകാ�്  33/2011/ഫിൻ  തീയതി  04/06/2011  ന�ർ  ആയി
സർ�ാർ  സർ�ലർ  �റെ��വി�ി��്.  ധനകാര�  വ��ിെ�  (ഐ.എ.)  നിർേ�ശം  അ�സരി�്
�ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ ആഭ��ര ഓഡി�് വിഭാഗം �പീകരി�െ��ി�െ��ി�ം
േകരള സർ�ാർ ധനകാര� (ഐ.എ.സി.) വിഭാഗം 2008-ൽ �റ�ിറ�ിയ ‘Hand book of guidelines of
internal  audit’  െല  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  പാലി�െകാ�്  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  വിഭാഗം  കാര��മമായി
�വർ�ി��ി�.  സർ�കലാശാലയിൽ  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  വിഭാഗം  ഫല�ദമായി
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�വർ�ി�ാ�തിനാൽ  ആഭ��ര  നിയ�ണ�ിൽ  ഉ�ാ��  ന�നതകൾ  ��ി  കാണി�ാേനാ
പരിഹാരം നിർേ�ശി�ാേനാ കഴിയാ� അവ� നിലനിൽ��.

         23  പഠനവ��കൾ  8  �ാേദശിക  േക��ൾ  മ�്  ഓഫീ�കൾ  എ�ിവ  ഉൾെ���
സർ�കലാശാലയിൽ  കണ�  ��ി�മായി  ബ�െ��  രജി��കൾ,  നിലവി��  ഭൗതിക
സൗകര��ൾ  എ�ിവ  പരിേശാധി�്  ആവശ�മായ  തി���കൾ  നിർേ�ശി�ക�ം  പരിേശാധനാ
റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�് ��ാെക സമർ�ി�ക�ം െച�ക എ�താണ് ആഭ��ര
ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� �ധാന �മതല.

        ൈവസ്  ചാൻസലർ,  േ�ാൈവസ്  ചാൻസലർ,  രജി�ാർ,  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ,  പരീ�ാ
കൺേ�ാളർ  ര�്  സിൻഡിേ��്  അംഗ�ൾ  എ�ിവർ  ഉൾെ���താണ്  േമാണി�റിംഗ്  ക�ി�ി.
ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  കൺവീനർ  ആയ  ക�ി�ി  ��്  മാസ�ിെലാരി�ൽ  �വർ�നം
വിലയി�േ���ം  ക�ി�ിയിെല  തീ�മാന�ൾ  അട��  മി��്സിെ�  പകർ�്  ബ�െ��
ഓഫീ�കളിൽ  അയ�െകാ�േ���മാണ്.  �ടാെത  സർ�കലാശാല  അധികാരികൾ  �േത�കമായി
�മതലെ����  പരിേശാധനക�െട  റിേ�ാർ�കൾ  സമയബ�ിതമായി  സമർ�ി�ക,
സർ�കലാശാലയിെല  ഉേദ�ാഗ��െട  സർ�ീസ്  ��്  പരിേശാധി�ക�ം  അപാകതകൾ
��ികാണി�ക�ം  പരിഹരി��തി�േവ�  �ടർ�വർ�ന�ൾ  നട�ക�ം  െച�ക  എ�ിവ�ം
ഇേ�ണൽ ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� �മതലയാണ്.

        സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി സർ�കലാശാല�െട
വിവിധ വ��കളി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം സം�ാന ഓഡി�് വ��് പരിേശാധന നട�ിയതിൽ
െകായിലാ�ി,  ��ർ  �ാേദശിക  േക��ളി�ം,  ഇം�ീഷ്  വ��ി�ം  ഒഴിെക  മ�്  വ��കളിേലാ
�ാേദശിക  േക��ളിേലാ  സർ�കലാശാല�െട  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  സംവിധാനം  പരിേശാധന
നട�ിയതായി കാ��ി�. സർ�കലാശാല�െട െപാ�വായ ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാന�ിെ�
പരാജയമാണിത് �ചി�ി��ത്.

        ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  വിഭാഗം  ഓഡി�്  നട�ിയതിെ�  നിലവിെല  �ിതി  വിവരം  ലഭ�മാ�ാൻ
ആവശ�െ��് 09.11.2021 തിയതിയിൽ നൽകിയ െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3-723/2021 നം ക�ിന്
01.04.2022 ൽ  ലഭി�  ഐ.എ/5845/എസ്.എസ്.�.എസ്/2019 ന�ർ  മ�പടിയിൽ  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്
വിഭാഗം  �പീകരി�ത്  1996-97  കാലഘ��ിൽ  ഫിനാൻസ്  വിഭാഗ�ിെ�  കീഴിലാെണ�്
അറിയി�ി��്. �ടാെത ടി വിഭാഗ�ിെ� �മതലകൾ �വെട �ചി�ി�വയാെണ�ം അറിയി�ി��്.
1. സർ�കലാശാലയിെല എ�ാവിധ ധനപരമായ കാര��ളിൽ �ാഥമിക പരിേശാധന നട�ക
2.  വിവിധ  ഓഡി�്  വ��ക�െട�ം  അ�ൗ�്സ്  ക��ിക�െട�ം  റിേ�ാർ�ിെല  പരാമർശ�ൾ�്
മ�പടികൾ േശഖരി�് േ�ാഡീകരി�് നൽ�ക.
3.  സർ�കലാശാല�െട  കാലടി  �ഖ�േക��ിെല  വിവിധ  പഠന  വ��ക�െട�ം  �ാേദശിക
േക���െട�ം സാ��ിക പരിേശാധന നട�ക.
സർ�കലാശാല�െട  െകായിലാ�ി  �ാേദശിക  േക��ിെ�  ഒഴിെക  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  വിഭാഗം
ഓഡി�് നട�ിയതിെ� റിേ�ാർ�കെളാ�ം പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�.
ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  സംവിധാനം  കാര��മമാ�ി  �ത�മായ  ഇടേവളകളിൽ  പരിേശാധന  നട�ി
സർ�കലാശാല�െട �വർ�നം ��തൽ െമ�െ���വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-9   െ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്
        �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല ആ�് 1994, െസ�ൻ 37 �കാരമാണ് െ�ാവിഡ�്
ഫ�്  �പീകരി�ി��ത്.  ജീവന�ാ�െട  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  മാസവരി�ം,  േലാൺ  തിരി�ട�ക�ം
�േഖന  ലഭി��  �ക  സർ�കലാശാല  ��ി��ത്  അ�മാലി  സബ്�ഷറിയിൽ  സർ�കലാശാല
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ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  േപരിൽ  ഉ�  �ഷറി  പ�ി�്  അ�ൗ�ിലാണ്.  (A/C
NO.T.P.711090200000150). ജീവന�ാർ�് െ�ാവിഡ�് ഫ�മായി ബ�െ�� പണമിടപാട് നട�വാൻ
േവ�ി  സർ�കലാശാല  ആ�ാന��  �ണിയൻ  ബാ�്  ഓഫ്  ഇൻഡ�യിൽ  മെ�ാര�ൗ�ം
നിലവി��്.  (  A/C  NO.338602010015556  UBI  കാലടി).  ഓേരാ  മാസ�ം  ജീവന�ാർ�്  പി.എഫ്
അഡ�ാൻസ്,  േ�ാഷർ,  എൻ.ആർ.എ.  എ�ിവ  നൽകാനായി  �ഷറി  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  പണം
പിൻവലി�് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�്, ബാ�് െച�് �േഖന പണം ൈകമാ�� രീതിയാ��ത്.
2019-20 വർഷം �ഷറി അ�ൗ�ിൽ നി�ം പിൻവലി�് ബാ�ിൽ നിേ�പി� �ക�െട വിവരം താെഴ
േചർ��.

തീ�തി �ക

05/04/2019 1,00,00,000

13/05/2019 1,00,00,000

25/07/2019 50,00,000

31/07/2019 50,00,000

30/09/2019 50,00,000

25/10/2019 50,00,000

29/11/2019 50,00,000

01/01/2020 50,00,000

25/01/2020 50,00,000

19/02/2020 50,00,000

30/03/2020 50,00,000

ആെക 6,50,00,000

�ഷറി അ�ൗ�മായി ബ�െ��് വിവര�ൾ (�ഷറി അ�ൗ�് േ��െമ�് �കാരം)

(A/C NO.T.P.711090200000150)

01/04/2019 -െല ��ി��് 10,15,83,783/-
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തൻ വർഷെ� വരവ് 5,85,86,656/-

ആെക വരവ് 16,01,23,558/-

തൻ വർഷെ� െചലവ് 6,50,00,000/-

31/03/2020 -െല നീ�ിയിരി�് 9,51,23,558/-

ബാ�് അ�ൗ�മായി ബ�െ�� വിവര�ൾ (ബാ�് അ�ൗ�് േ��െമ�് �കാരം)

( A/C NO. 338602010015556 UBI കാലടി)

01/04/2019 -െല ��ി��് 46,11,712/-

തൻ വർഷെ� വരവ് 6,60,53,951/-

ആെക വരവ് 7,06,65,663/-

തൻ വർഷെ� െചലവ് 6,54,21,552/-

31/03/2020 -െല നീ�ിയിരി�് 52,44,111/-

േ�ാവിഡ�് ഫ�് പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ

1) ക�ാഷ് ��് പരിപാലി��ി�

േ�ാവിഡ�്  ഫ�മായി  ബ�െ��്  ല��ണ�ി�്  �പ�െട  സാ��ിക  ഇടപാട്
സർ�കലാശാലയിൽ  ദിനം  േതാ�ം  നട��െ��ി�ം,  ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഒ�  ക�ാഷ്  ��്
സർ�കലാശാലയിൽ  ��ി��ി�.  ക�ാഷ്  ��ി�്  പകരം  െച�്  ഇഷ�  രജി�റാണ്  ഇവിെട
പരിപാലി��ത്.  ഇത്  Monthly  Reconcilation  Register  –  എ�ം  അറിയെ���.  പി.എ�മായി
ബ�െ�� െച�കൾ ജീവന�ാർ�് വിതരണം െച��ത് യഥാ സമയം ഇതിൽ േരഖെ�����്.
അ�േപാെല �ഷറിയിൽ നി�ം ബാ�ിേല�് പിൻവലി�� �കക�െട വിവരം എ�ാ മാസ�ിെ��ം
അവസാനം  കാണി���്.  അതാത്  മാസെ�  ബാ�്  ബാലൻസിെ�  വിവര�ം  ഇതിൽ
േരഖെ����െ��ി�ം  �ഷറി  അ�ൗ�ിെ�  വിവര�ൾ  ഈ  രജി�റിൽ  േചർ��ി�.  �ഷറി
പ�ി�്  അ�ൗ�ിൽ  ഓേരാ  മാസ�ം  നിലനി��  ബാലൻസ്  �ക,  ആയതിൽ  നി�ം  ഫി�ഡ്
െഡേ�ാസി�ിേല�് മാ�ിയ �ക എ�ിവെയാ�ം രജി�റിൽ ലഭ�മ�. ബാ�് അ�ൗ�ിെ� വിവര�ൾ
രജി�റിൽ  േചർ��െ��ി�ം,  െത�ായ  വിവര�ൾ  ഇതിൽ  കട�  ���തായി  കാ��.
ഉദാഹരണ�ി�്  30/09/2019 –  െല  ബാ�്  േ�ാസിങ്  ബാലൻസ്  59,55,677/-  �പയാണ്.  എ�ാൽ
െച�്  ഇഷ�  രജി�ർ  േപജ്  നം.  37  -ൽ  balance  as  per  pass  book  എ�  കാണി�ിരി��ത്
58,85,847/-  എ�ാണ്.  (വ�ത�ാസം  69,830/-).  ആയതിെ�  കാരണം  എ�ാെണ�്  രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�മി�.  ഇ�കാരം  അപാകതകൾ  ഉൾെ�ാ���ം,  സാ��ിക  ഇടപാ�കെള
അ�ർ�മായി �തിഫലി�ി���മായ ഈ രജി�റി� പകരം േകരള �ഷറി േകാഡ് �ൾ 88 �തൽ 92
വെര  �തിപാദി��  നിർേ�ശ�ൾ���തമായി  ക�ാഷ്  ��്  പരിപാലി�്  പി.എഫ്.  സംബ�ി�
സാ��ിക ഇടപാ�കൾ �താര�മാ�ാൻ ഉ�രവാദി�െ��വർ ��ിേ����്.

.

2. �ഷറിയിൽ �ിര നിേ�പം

ജീവന�ാ�െട  വരിസംഖ�  �ഷറിയിൽ  നിേ�പി��േതാെടാ�ം,  വരിസംഖ�യിൽ  ഒ�  ഭാഗം
�ഷറിയിൽ �ിര നിേ�പമാ�ി മാ����്. ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി
(നം.28/2019-20  ബി1/തീ�തി  25/11/2021  )  �കാരം  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  (No.Accts/LFA
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/SSUS/2015  dtd  18/12/2021)  2019-20  വർഷം  �ഷറി  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  �കകൾ  ഒ�ം  �ിര
നിേ�പമാ�ിയി�ി�  എ�്  വ��മാ�ിയി��്.  �ിര  നിേ�പ�ിെ�  2019-20  സാ��ിക
വർഷെ�  അ�ൗ�്സ്  �കാര��  നീ�ിയിരി�്  4,60,51,712/-  �പയാണ്.  �ിരനിേ�പം
സംബ�ി� വിശദ വിവരം അ�ബ�ം – 3(B) യിൽ േചർ�ി��്.

�ഷറി  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  പണം  �ിര  നിേ�പമാ�ി  മാ��തി�്  എെ��ി�ം  അ�പാതം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ  എ�്  അേന�ഷി�െകാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.33/ 2019-20/ബി1
/തീ.04/01/2022)  “സർ�കലാശാല�െട  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്  നിേ�പി��തിനായി  അ�മാലി  സബ്
�ഷറിയി�� ടി.പി. അ�ൗ�് 150-ൽ നി�ം നി�ിത �ക �ിരനിേ�പമാ��ത് സർ�കലാശാല
ഉ�ത  അധികാരികൾ  നി�യി��  �കാരമാെണ�ം,  ഇ�മായി  ബ�െ��്  സർ�കലാശാലയിൽ
�േത�ക  അ�പാതം  നി�ർഷി�ി�ി�  "  എ�മാണ്  മ�പടി  ലഭി�ത്.  (No.16770/Bill  A/SSUS/2019(1)
തീ�തി  13/01/2022).  �ീ  ശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാല�െട  1997  –  െല  �ാ���്  �കാരം
(അ��ായം 2 - 40 (a) , അ��ായം 2 – 39 (2) ) �ണിേവ�ി�ി�െട ഫ�ക�െട േമൽേനാ�ം ഫിനാൻസ്
ഓഫീസറിൽ  നി�ി�മാണ്.  അ�േപാെല  സാ��ിക  കാര��ളിൽ  സർ�കലാശാല�െട
േപാളിസികെള�റി�്  ഉപേദശിേ��  ഉ�രവാദി��ം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ��്.
അ�െനയിരിെ�,  �ഷറി  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  േ�ാവിഡ�്  ഫ�ിെ�  �ക  �ിര  നിേ�പമാ�ി
മാ��തി�് ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട സാ��ിക ഉ�രവാദി��ിൽ വ��മായ നയം �പീകരി�്
ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട�ം, സിൻഡിേ��ിെ��ം അംഗീകാരം േനേട�താണ്.

1-10   െപൻഷൻ ഫ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്
�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല ആ�് (1994) െസ�ൻ 37 �കാരമാണ് സർ�കലാശാലയിൽ
െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി��ത്. 1999-2000 സാ��ിക വർഷ�ിലാണ് െപൻഷൻ ഫ�ിേല��
ആദ�  �ിരനിേ�പം  സബ്  �ഷറി  അ�മാലിയിൽ  സർ�കലാശാല  നട�ിയത്.  െപൻഷൻ
ഫ�ിേല�� �ിര നിേ�പ��െട വിവര�ൾ    താെഴ േചർ��.

സാ��ിക
വർഷം

തൻവർഷ �ിര
നിേ�പം

അ�ൗ�ിെല ആെക
നീ�ിയിരി�്

1999 - 2000 81,08,843 81,08,843

2000 - 2001 52,76,000 1,33,84,843

2001 – 2002 57,61,000 1,91,45,843

2002 - 2003 99,27,863 2,90,73,706

2003  -2004  &
2004-2005

1,63,03,996 4,53,77,702

2005 - 2006 93,56,535 5,47,34,237

2006 - 2007 96,29,605 6,43,63,842
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2007 - 2008 25,35,240 6,68,99,082

2008 - 2009 28,68,138 6,97,67,220

2009 - 2010 ഇ� 6,57,90,767

2010 - 2011 ഇ� 4,40,25,649

2011 - 2012 ഇ� 4,54,63,811

2012 - 2013 ഇ� 2,85,41,422

2013 - 2014 ഇ� 1,93,65,422

2014 - 2015 ഇ� 1,96,43,011

2015 - 2016 ഇ� 2,11,33,701

2016 - 2017 ഇ� 2,29,10,461

2017 - 2018 ഇ� 2,29,10,461

2018 - 2019 ഇ� 2,51,44,925

2019 - 2020 ഇ� 2,53,14,209

.

        സർ�കലാശാലയിെല ടീ�ിങ് & േനാൺ ടീ�ിങ് കാ�ഗറിയിൽെ�� �ിര ജീവന�ാ�െട ശ�ള
െ�യിലിെ�  പരമാവധി�െട  15%  അട�ാണ്  െപൻഷൻ  ഫ�്  1999  –  2000  സാ��ിക  വർഷം
�പീകരി�ത്.  ��ത  െപൻഷൻ  ഫ�ിേല�്  2008-09  വർഷം  വെര  മാ�െമ  നിേ�പ�ൾ
നട�ിയി��.  2011-2012  വെര��  സർ�കലാശാല�െട  െപൻഷൻ  ആവശ��ൾ  ഈ  ഫ�ിൽ
നി�മാണ്  വിനിേയാഗി�ി��ത്.  2011-2012  വർഷം  1.43  േകാടി  �പ  െപൻഷൻ  ഫ�ിൽ  നി�ം
പിൻവലി�് സം�ാന ഗവർെമ�ിെ� േനാൺ - �ാൻ ഫ�് ��ി�� സർ�കലാശാല�െട ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ  (a/c  no.338602010014001  UBI  കാലടി)  നിേ�പി�ക�ം,  സർ�കലാശാല�െട
നിത�നിദാനെ�ല�കൾ�്  വിനിേയാഗി�ക�ം  െച�ി��്.  2012  –  2013  സാ��ിക  വർഷം  �തൽ
സർ�കലാശാല�െട  െപൻഷൻ  �കകൾ  വിതരണം  െച�ി��ത്  സം�ാന  ഗവർെമ�ിൽ  നി�ം
ലഭി�� േനാൺ - �ാൻ �ാ�ിൽ നി�മാണ്. നിലവിൽ േനാൺ - �ാൻ �ാ�് ��ി�� ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ നി�ം പണം പിൻവലി�് UBI കാലടിയിൽ പരിപാലി�ി�� �േത�ക അ�ൗ�ിൽ (a/c
no.338602010018131)  നിേ�പി�്  െപൻഷൻ  വിതരണം  െച�്  വ��.  2019 -20 സാ��ിക  വർഷം
7,35,00,000/-�പ  (ഏ�േകാടി  ���ിയ�്  ല�ം  �പ)  െപൻഷൻ  നൽ��തിനായി  ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയി��്. െപൻഷൻ ഫ�ിെ� ബാ�് അ�ൗ�ിൽ
2019  –  20  വർഷെ�  നീ�ിയിരി�്  �ക  19,28,743.50  �പയാണ്.  ടി  അ�ൗ�ിെ�  പാ�്  ��്
�കാര�� വരവ് – െചലവ് കണ�് �വെട േചർ��..
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.

01/04/2019 -െല ��ി��് 96,16,039.50

തൻ വർഷെ� വരവ്
(7,35,00,000 + 97937 (ബാ�് പലിശ))

7,35,97,937.00

ആെക വരവ് 8,32,13,976.50

തൻ വർഷെ� െചലവ് 8,12,85,233.00

31/03/2020 -െല നീ�ിയിരി�് 19,28,743.50

.

        െപൻഷൻ  ഫ�്  �ിര  നിേ�പ�മായി  ബ�െ��്  ഒ�  രജി�ർ  സർ�കലാശാല
��ി��െ��ി�ം,  ��ത  രജി�റി�്  േപജ്  കൗ�്  സർ�ിഫിേ�ഷൻ  േപാ�മി�.  െപൻഷൻ
ഫ�മായി ബ�െ��് �ഷറിയിൽ ��ി�� �ിര നിേ�പ��െട വിവരേമാ, �ിര നിേ�പ�ൾ
കാലാവധി  �ർ�ിയാ��ത�സരി�്  �തിയ  നിേ�പമാ��തിെന�റി��  വിശദ  വിവരേമാ
രജി�റിൽ  �ത�മായി  േരഖെ����ി�.  രജി�ർ  �ത�മാ�ം,  കാലികമാ�ം  പരിപാലി�ാൻ
��ിേ��താണ്. �ിര നിേ�പ�ിെ� 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാര��
നീ�ിയിരി�്  2,51,44,925/-  �പയാണ്.  എ�ാൽ  �ിര  നിേ�പ��െട  ഭൗതിക  പരിേശാധന
നട�ിയതിൽ  2,53,14,209/-  �പ�െട  �ിരനിേ�പം  നട�ിയി��്.  1,69,284/-  �പ�െട
�ിരനിേ�പ�ിെ�  വിവരം  അ�ൗ�്സി�ം  രജി�റി�ം  േരഖെ���ാ�തിെ�  കാരണം
വ��മാേ��താണ്.  �ിരനിേ�പം  സംബ�ി�  വിശദ  വിവരം  അ�ബ�ം  –  3  (C)  യിൽ
േചർ�ി��്.

െപൻഷൻ  ഫ�്  �ത�മായി  പരിപാലി�ിെ��ിൽ  സർ�കലാശാലയിെല  ജീവന�ാർ�്  സമീപ
ഭാവിയിൽ വലിെയാ� അനി�ിതത�െ� േനരിേട�തായി വ�ം. ആയതിനാൽ ഗവൺെമ�് മാർ�േരഖ
അ�സരി�്  െപൻഷൻ  ഫ�്  സർ�കലാശാലയിൽ  സ��പി�ാ�ം,  െപൻഷ�  േവ�ി��  ഫ�്
വകമാ�ി െചലവഴി�ാതിരി�ാ�ം ഉ�രവാദി�െ��വർ ��ിേ��താണ്.

1-11   പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷൻ ഫ�് പരിപാലനം സംബ�ി�്
        സർ�കലാശാലയിെല  എ�ാ  വ��കളി�ം  പി.ടി.എ.  ഫ�  പരിപാലന�ിനായി  ഒ�  ബാ�്
അ�ൗ�് ��ി�ി��്. ��ത അ�ൗ�് പരിപാലി��ത് വ��് തലവ�ാരാണ്. രസീ� ��കൾ
��ി�ി��്.  എ�ാൽ  പി.ടി.എ.  ഫ�ിെ�  വര�  െചലവ്  സംബ�ി�  ക�ാഷ്  ��്  ,  വൗ��കൾ
മ��ബ� േരഖകൾ എ�ിവ ��ി�ി�ി�.

        �ീ ശ�രാചാര� സർ�കലാശാല�െട പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷെ� ഭരണഘടന 19.07.1997-
െല സിൻഡിേ��് േയാഗം അംഗീകരി�് നട�ിൽ വ�ി��താണ്. എ�ാൽ ആയതിെല വ�വ�കൾ�
വി��മായി�ാണ് PTA ഫ�് പരിപാലനം നട�വ��ത്.

        അധ�ാപകർ�ം  വിദ�ാർ�ികൾ�ം  ര�ാകർ�ാ�ൾ�മിടയിൽ  ന�  രീതിയി��  ബ�ം
വളർ�ിെയ���തി�ം  �ണിേവ�ി�ി�െട  �വർ�നം  �ഗമമാ��തി�ം  അ�ട��ം  ഉ�തമായ
അ�ാദമിക  നിലവാര�ം  �ലർ��തിനാണ്  അധ�ാപക  ര�ാകർ�  സംഘടനകൾ  �പം
െകാ�ി��ത്.  വിദ�ാർ�ികൾ�്  േ�ാളർഷി�്,  െമഡ�കൾ  മ�  േ�ാ�ാഹന�ൾ  എ�ിവ
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നൽ���ം  അവർ�ാവശ�മായ  മ�  പഠനസൗകര��ൾ  ഏർെ����തിനാവശ�മായ  നടപടിക�ം
പി.ടി.എ.  സ�ീകരിേ��താണ്.  പി.ടി.എ.�െട  ഭരണനിർ�ഹണം  എ�ിക��ീവ്  ക��ിയിൽ
നി�ി�മാണ്.  ക��ിയിൽ  �സിഡ�്,  ൈവസ്  �സിഡ�്,  െസ��റി,  8  അംഗ�ൾ  (4  േപർ
ര�ാകർ�ാ��ം 4 േപർ അധ�ാപക �തിനിധിക�ം) എ�ിവർ ഉൾെ���.

        �മാ�ഗതമായ  ഇടേവളകളിൽ  PTA  �മായി  ബ�െ��  രജി��ക�ം  അ�ബ�േരഖക�ം
പരിേശാധി�ക�ം  ആയതിെ�  േ��്െമ�്  ഓഫ്  അ�ൗ�്  ��മ  പരിേശാധന  െച�ക�ം
െചേ��ത്  എ�ിക��ീവ്  ക�ി�ിയാണ്.  വാർഷിക  റിേ�ാർ�്  ��ിനി  െച�ക�ം  ഓഡി�  െച�
വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക ജനറൽ േബാഡിയിൽ സമർ�ി�ക�ം െചേ��ത് ��ത ക�ി�ിയാണ്.

        വ��് അധ��നാണ് ക�ി�ി�െട �സിഡ�ം �ഷറ�മായി വർ�ിേ��ത്.  പി.ടി.എ.  ഫ�
സംബ�ി� ��വൻ ഉ�രവാദി��ം ടിയാനിൽ നി�ി�മാണ്. ഫ� സംബ�ി� അ�ൗ�് ��്,
രസീത്  ��്,  വൗ��കൾ,  പാ�്  ��്  എ�ിവ  ��ിേ��ത്  ടിയാെ�  ഉ�രവാദി�മാണ്.
ക�ി�ി�െട അംഗീകാര�ി� വിേധയമായി ഫ�് ൈകകാര�ം െച��തി�ം അ�ബ� േരഖകെള�ാം
�ത�മായി ��ി��തി�ം ആയത് ക�ി�ിയിൽ അവതരി�ി��തി�ം ഉ�രവാദി�െ��ിരി��.

        PTA ഫ� സംബ�ി� വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക ഓഡി�ിനായി ത�ാറാേ���ം ആയതിെ�
ഓഡി�്  െച�െ��  േ��്െമ�്  ക�ി�ിയി�ം  ജനറൽ  േബാഡിയി�ം  സമർ�ി��തി�ം
ഉ�രവാദി�െ��ിരി��.

     അേസാസിേയഷ�മായി ബ�െ��ിരി�� ൈദനംദിന ഇടപാ�കൾ, ഔേദ�ാഗിക േരഖകൾ എ�ിവ
��ി��തി�ം അവശ� േരഖക�െട പരിപാലന�ം െസ��റി�െട ഉ�രവാദി�മാണ്.

അധ�ാപക  ര�ാകർ�  അേസാസിേയഷ�മായി  ബ�െ��  എ�ാ  നടപടി�മ��ം  ജനറൽ
േബാഡി�െട  തീ�മാന�ൾ�ം  വിേധയമാണ്.  PTA �മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�  െച�െ��  വാർഷിക
ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധിേ���ം അവതരി�ിേ���ം ജനറൽ േബാഡിയിലാണ്.

    സിൻഡിേ��്  അംഗീകരി�  ഭരണഘടനയിൽ  േഭദഗതി  വ���തിേനാ,  ��ിേ�ർ��കൾ
വ���തിേനാ,  ഒഴിവാ�ൽ  വ���തിേനാ  നിർ�ാഹമിെ��്  19.07.1997-െല  സിൻഡിേ��്
േയാഗം  അംഗീകരി�  ഭരണഘടനയിൽ  വ�വ�  െച�ിരിേ�  ആയതിെ�  അടി�ാന�ി��
നടപടി�മ�ൾ  �ണിേവ�ി�ിയിെല  വ��കൾ  പാലി�ക�ം  നട�ിലാ�ക�ം  െച�ാ�ത്
ആശാസ�മ�.  ആയതിനാൽ  PTA  �െട  നടപടി�മ�ൾ,  ഫ�്  പരിപാലനം  എ�ിവയിൽ
ഭരണഘടനാ��തമായ �ടർനടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ��താണ്.        

         വിവിധ വ��കളിെല�ം �ാേദശിക േക��ളിെല�ം പി.ടി.എ ഫ�് പരിേശാധി�തിൽ ആയത്
ൈകകാര�ം െച��തിൽ �വെട േചർ�� അപാകതകൾ കാ��.

1) പി.ടി.എ ഫ�് പിരി��തി�� �േത�ക രസീത് ��് േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ��ി�.
2) പി.ടി.എ ഫ�് വര�ം െചല�ം സബ്സിഡിയറി ക�ാഷ് ��ിൽ േചർ��ി�.
3) പി.ടി.എ ഫ�ിെ� ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം പണം പിൻവലി�തിന് പി.ടി.എ ക��ി അംഗീകാരം
നൽ�കേയാ, മതിയായ െചലവ് േരഖകൾ (വൗ�ർ) ��ി�കേയാ െച��ി�.
4)  ചില  വ��കളിൽ  പി.ടി.എ  ഫ�്  പിരി��ത്  �ത�മായി  ആയതിെ�  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ാെത വ��് േമധാവി േനരി�് െചലവഴി�ി��്.

വിശദ വിവരം ഭാഗം – 2, 3 എ�ിവയിൽ േചർ�ി��്.

1-12   ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിെ� പരിപാലനം സംബ�ി�്
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.       സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിെല�ം �ാേദശിക േക��ളിെല�ം ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�്
പരിേശാധി�് െപാ�വായ വിവരം �വെട േചർ��
.

1. ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിെല വര�ം വിനിേയാഗ�ം നിരീ�ി��തിന് ക�ാഷ് ��്/രജി�ർ എ�തി
��ിേ��താണ്.  ഇ-�ാ�്സ്  വര�  �കക�െട  വിനിേയാഗം  സംബ�ി�  വിവര�ൾ  രജി�റിൽ
േചർ�േ�ാൾ  ഏെതാെ�  വിദ�ാർ�ിക�െട  ട�ഷൻ  ഫീസ്  /  എ.ബി.എൽ.സി  /  േഹാ�ൽ  വാടക
�തലായവയാണ്  എ�  വിവര��ം  െച�്  ന��ം  ആ�െട  േപർ�ാണ്  െച�്  നൽ��െത��
വിവര�ം ഉൾെ��േ��താണ്.

.

2. ഓേരാ വ��ം എസ്.ബി.ഐ, ശാഖയി�� അതിെ� ഒ� �േത�ക അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച��
ഇ-�ാ�്സ്  �ക  വ��ിെ�  ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�്  �ാൻ�ർ  െച�്  അവിെട  നി�മാണ്  ട�ഷൻ
ഫീസ്,  പരീ�ാ  ഫീസ്,  േഹാ�ൽ  വാടക  എ�ിവ  സർ�കലാശാല�െട  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ�്
നൽ���ം,  എ.ബി.എൽ.സി  �ക  േഹാ�ൽ  വാർഡന്  നൽ���ം,  വിദ�ാർ�ിക�െട  വ��ിഗത
അ�ൗ�ിേല�്  വിതരണം  െച���ം.  ഇ-�ാ�്സിനായി  �േത�കം  ആരംഭി�ി��  അ�ൗ�ിൽ
നി�ം വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�് �ക �ാൻ�ർ െച�് അവിെട നി�ം വിതരണം െച��ത്
െത�ായ നടപടിയാണ്. ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ിൽ െച�് െഫസിലി�ി ഉ�തിനാൽ സർ�ാരിൽ നി�്
ലഭി��  �ാ�്  �ക  ജനറൽ  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�ാെത  വ��ിെ�  ഇ-�ാ�്സിനാ��
അ�ൗ�ിൽ  നി�്  തെ�  െച�്  �ഖാ�ിരം  േനരി�്  രജി�ാർ�ം,  േഹാ�ൽ  വാർഡ�ം,
വിദ�ാർ�ികൾ�ം നൽേക�താണ്.

.

3.  വിവിധ  സർ�ാർ  വ��കളിൽ  നി�ം  ഇ-�ാ�്സ്  ആയി  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ലഭി��
ഫീസ്/േഹാ�ൽ വാടക എ�ിവ�് രസീ�കൾ എ�തി രസീത് ��ിൽ തെ� ��ി�ക�ം ടി �ക
monthly collection േനാെടാ�ം രജി�ാർ�് നൽ�ക�മാണ് െച��ത്. ഇ-�ാ�്സ് �ഖാ�ിരം ലഭി��
�കകൾ�്  രസീത്  എ�േത�തി�.  ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  െച�്  �ഖാ�ിരം  രജി�ാർ�്
നൽ��  �കേയാെടാ�ം  വിദ�ാർ�ിക�െട  േപ�ം  േകാ�ം  ഫീസ്  സംബ�ി�  വിവര��ം  അട��
പ�ിക ത�ാറാ�ി നൽേക�താണ്.

.

4. ഇ–�ാ�്സിനാ�� അ�ൗ�ിൽ ബാ�് ചാർ�് ഇന�ിൽ �ക ഈടാ�െ���. സർ�ാർ �ാ�്
െ�ഡി�് െച�� അ�ൗ�് ആയതിനാ�ം ��ിക�െട ഫീസ്, േഹാ�ൽ വാടക, െമ�് ഫീസ് എ�ിവ
നൽ��  അ�ൗ�്  ആയതിനാ�ം  ബാ�്  ചാർ�്  ഈടാ�െ��േ�ാൾ  ആയത്  ��ിക�െട
ആ��ല��ിൽ  നി�ാണ്  �റവ്  െച�െ���ത്.  മാ�മ�  ഈ  അ�ൗ�്  കറ�്  അ�ൗ�്
അയതിനാൽ  പലിശ�ം  ലഭി��ി�.  ഗവൺെമ�്  �ാ�കൾ  ��ി��  അ�ൗ�കളിൽ  നി�ം
ബാ�്  ചാർ�്  ഈടാ��െത�്  സർ�ാർ  ഉ�ര�്  നിലനിൽ���്.  ആയതിനാൽ  ഈടാ�െ��
ബാ�്  ചാർ�്  അ�ൗ�ിേല�്  തിരിെക  ലഭ�മാ�ാൻ  ആവശ�മായ  നടപടികൾ  വാ��മായി
ബ�െ��് സ�ീകരിേ��താണ്.
ചില  വ��കളിെല�ം  �ാേദശിക  േക��ളിെല�ം  ഇ-�ാ�്സിനാ��  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  നി�്
2019-20 വർഷം ഈടാ�ിയ ബാ�് ചാർ�ിെ� വിവരം �വെട േചർ��.

.

�മ
നം.

വ��ിെ� േപര്
അ�ൗ�്
കീ�ിംഗ്
ചാർ�്

മിനിമം ബാലൻസ്
ഇ�ാ�തിനാൽ
ഉ� ചാർ�്

ആെക
�ക

1 ��ർ �ാേദശിക 649.00 1180.00 1829.00
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േക�ം

2
തി�ർ �ാേദശിക
േക�ം

649.00 -- 649.00

3
തി�വന��രം
�ാേദശിക േക�ം

649.00 -- 649.00

4 ഹി�ി വ��് 1298.00 -- 1298.00

5
ൈസേ�ാളജി
വ��്

1298.00 -- 1298.00

6 ഭരതനാട�ം വ��് 351.86 3540.00 3891.86

7
േസാേഷ�ാളജി
വ��്

649.00 -- 649.00

8
ഏ�മാ�ർ
�ാേദശിക േക�ം

1249.00 -- 1249.00

9
െകായിലാ�ി
�ാേദശിക േക�ം

649.00 -- 649.00

10 േജ�ാ�ഫി വ��് 1298.00 -- 1298.00

11
സം�ത വ�ാകരണം
വ��്

1298.00 -- 1298.00

12
സം�ത ജനറൽ
വ��്

1298.00 -- 1298.00

13 സംഗീത വ��് 1298.00 -- 1298.00

14 തിയ�ർ വ��് 649.00 1780.00 2429.00

5. ഇ-�ാ�് �ക വിതരണം െച�ാെത ബാ�് അ�ൗ�ിൽ ബാലൻസ് നിലനിർ��.
സർ�ാർ �ാ�് ലഭ�മായാൽ ആയത് ശരിയായ രീതിയി�ം,  �ർ�മാ�ം വിനിേയാഗിേ��ത് വ��്
തലവെ�  ഉ�രവാദിത�മാെണ�്  KFC പാർ�്  1,  ആർ�ി�ിൾ  210 -ൽ  വ��മാ���്.  അ�േപാെല
സർ�ാരിൽ  നി�ം  �ാ�കൾ  കി�ിയാൽ  അതിെ�  വിനിേയാഗം  സംബ�ി�  സർ�ിഫി��്  ��
മാസ�ൾ��ിൽ  വ��്  തലവൻ  സാ��െ���ി  ��ിേ���മാണ്.  ലഭ�മായ  �ാ�്  ഒ�
വർഷ�ി��ിൽ െചലവഴി�ണെമ�ം ആർ�ി�ിൾ അ�ശാസി���്. സർ�ാർ ഉ�ര�് G.O (P)
379  /  ഫിൻ  തീ�തി  10/12/1976  -�ം  ഇ�ാര�ം  വ��മാ���്.  പിേ�ാ�  വിഭാഗ�ിൽെ��
��ികൾ�്  വിതരണം  െച�ാനായി  സർ�ാർ  നൽ��  ഫ�കൾ  �ത�മായി  വിതരണം
െച�ാതിരി��ത് നീതി��മ�.  വിവിധ വ��കളിെല�ം �ാേദശിക േക��ളിെല�ം ഇ-�ാ�്സ്
ബാ�് അ�ൗ�ിെ� 31.03.2020 െല നീ�ിയി��് �ക �വെട േചർ��.
�മ വ��ിെ� േപര് ബാ�് അ�ൗ�് നീ�ിയി��് �ക
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നം. നം.(എസ്.ബി.ഐ) (31.03.2020)

1 സം�ത ജനറൽ വ��് 34251369592 1,36,566.00

2
സം�ത സാഹിത�ം
വ��്

32721011608 1,03,330.50

3
സം�ത വ�ാകരണം
വ��്

32721012272 48,003.00

4 സം�ത േവദാ�ം വ��് 32721012931 1,00,532.00

5 സം�ത ന�ായം വ��് 32721010999 39,992.00

6 സംഗീത വ��് 32721010058 1,30,853.00

7 തിയ�ർ വ��് 33175279012 2,671.00

8 േമാഹിനിയാ�ം വ��് 32720970381 4,75,622.00

9 ഭരതനാട�ം വ��് 38720352124 1,50,128.14

10
ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ വ��്

33175275449 2,99,702.10

11 േസാഷ�ൽ വർ�് വ��് 32721008822 20,832.00

12 ഇം�ീഷ് വ��് 32721006697 30,626.00

13 ഹി�ി വ��് 32721013479 8,277.00

14 മലയാളം വ��് 32721002183 1,09,505.00

15 േജ�ാ�ഫി വ��് 32721007942 96,431.00

16 െപയി�ിംഗ് വ��് 32721002183 4,39,319.76

17 ഹി�റി വ��് 32721010592 43,972.00

18 ഫിേലാസഫി വ��് 33175279498 34,372.00

19 േസാേഷ�ാളജി വ��് 32721008447 2,741.00
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20 ൈസേ�ാളജി വ��് 32721009451 67,312.00

21
തി�വന��രം
�ാേദശിക േക�ം

30838593073 54,240.50

22 പ�ന �ാേദശിക േക�ം 30859595917 3,811.50

23
ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക
േക�ം

30961434329 66,667.00

24
�റ�ർ �ാേദശിക
േക�ം

30554673585 80,436.00

25 ��ർ �ാേദശിക േക�ം 30870264800 7,627.00

26
െകായിലാ�ി �ാേദശിക
േക�ം

30855717067 35,85,022.50

27
പ��ർ �ാേദശിക
േക�ം

30842381982 4,373.50

28
തി�ർ �ാേദശിക
േക�ം

30852828941 53,698.00

ആെക �ക 61,96,663.50

സർ�ാരിൽ നി�ം ഇ-�ാ�്സ് വിതരണ�ിനായി ലഭി�� ധനസഹായം മെ�ാ� അ�ൗ�ിേല�്
മാ��ത്  �മവി��മാണ്.  ആയതിനാൽ  ��ികൾ�്  ഫീസ്  ആ��ല�മായി  സർ�ാരിൽ  നി�ം
ലഭി��  ധനസഹായം  വ��ിെ�  ജനറൽ അ�ൗ�ിേല�്  �ാൻ�ർ  െച�ാെത  ഇ-�ാ�്സിനായി
�േത�കം ആരംഭി�ി�� അ�ൗ�ിൽ നി�് സമയബ�ിതമായി െച�് �ഖാ�ിരം േനരി�് ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ�്, േഹാ�ൽ വാർഡ�ം, വിദ�ാർ�ികൾ�ം നൽകാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേക�താണ്.
�ടാെത  വിനിേയാഗി�ാെത  അവേശഷി��  �ക  സർ�ാരിേല�്  തിരി�ട�ാൻ  േവ�  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13   േജ�ാ�ഫി വ��് നട�� NHDM സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�.
        വ��ിൽ  ‘NATURAL  HAZARDS  AND  DISASTER  MANAGEMENT’  (NHDM)  എ�  60  മണി�ർ
കാലൈദർഘ��� ഒ� സർ�ിഫി��് േകാ�് 2019 െഫ�വരി �ൈല 2019 വെര നട�ിയി��്. 2019
ബാ�ിൽ  15  പഠിതാ��ം  2020  െഫ�വരി  �തൽ  ആരംഭി�  ര�ാമെ�  ബാ�ിൽ  20  പഠിതാ��ം
ഉൾ�െട ആെക 35 േപരാണ് ��ത േകാ�ിന് അ�ിഷൻ േനടിയത്. േകാ�ിന് 2000/- �പയാണ് ഫീസ്
ആയി  നി�യി�ി��ത്.  എ�ാൽ  ��ത  ഫീസ്  നി�യി�  സർ�കലാശാല�െട  ഉ�ര�ം
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പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.
.       ഓഡി�ിെ�  ഭൗതിക  പരിേശാധനയിൽ  ഈ  േകാ�്  വ��ിൽ  നട�ാ��  സർ�കലാശാല�െട
ഉ�രവ്,  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ,  ഫാ�ൽ�ി�െട  വിവരം,  പഠി�ി��  വിഷയ�ൾ  എ�ിവ
പരിേശാധി��തി��  േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ിയി�.  ആദ�  ബാ�ിെ�  പഠനം  �ൈല  2019  ൽ
�ർ�ിയാെയ�ി�ം  ഓഡി�്  തീയതി  വെര  ��ത  ബാ�ിെല  പഠിതാ�ൾ�്  േകാ�്  സർ�ിഫി��്
നൽകിയി��ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  വ��്  േമധാവി�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.  1/2019-20 തീയതി
6/2/21) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
.       ��ത  േകാ�ിന്  അ�ിഷൻ  േനടിയ  35 ��ികളിൽ  നി�ായി  2,000/- �പ  നിര�ൽ  ടി.  ആർ
രസീത്  ��്  നം.  2013,  2052 എ�ിവ  ഉപേയാഗി�്  70,000/- �പ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  പിരിെ���.
എ�ാൽ  ടി  �ക  സർ�കലാശാലയിൽ  അടവാ�ിയി�ി�.  ��ത  േകാ�ിനായി  �േത�ക  ബാ�്
അ�ൗ�്  ആരംഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ  ടി  �ക  വ��ിൽ  തെ�യാണ്  ��ി�ി��ത്.  രജി��ം
േരഖക�ം  �കാരം  ആദ�  ബാ�ിെ�  നട�ി�ിനായി  ആെക  24,500/-  �പ  െചലവായി.  ര�ാമെ�
ബാ�ിെ�  നട�ി�ിനായി  െചലവായ  �ക  സംബ�ി�  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ിയി�.
��ികളിൽ നി�് പിരി� ഫീസ് �ക അനധി�തമായി വ��ിൽ ��ി�ത് ��തരമായ വീഴ്�യാണ്.
ആയതി�� വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

1-14   െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക��ിൽ ലഭി�� ഫ�് നിയമവി��മായി സഹകരണ ബാ�ിൽ
��ി��
െകായിലാ�ി  �ാേദശിക  േക��ിെ�  ജനറൽ  ഫ�്  (അ�ൗ�്  നം.1004)  െ�ഷ�ൽ  ഫ�്
(അ�ൗ�്  നം.1662)  എ�ിവ  െകായിലാ�ിയി��  കീഴാരി�ർ  സർ�ീസ്  സഹകരണ  ബാ�ിലാണ്
നിേ�പി�ിരി��ത്. 1994-െല �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല ആ�്, ചാപ്�ർ VII, െസ�ൻ
33(4)  �കാരം  സർ�കലാശാല�െട  ജനറൽ  ഫ�്  െപാ�  േമഖലാ  ബാ�ിേലാ  നാഷണൈലസ്ഡ്
ബാ�ിേലാ  മാ�മാണ്  ��ി�ാൻ  വ�വ�  െച�ി��ത്.  നിയമവി��മായി  സഹകരണ  ബാ�ിൽ
അ�ൗ�് ആരംഭി�ത് നിർ�ലാ�ി നിയമപരമായി നിേ�പം നടേ��താണ്.

1-15   െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം - സൗകര��ളിെല അപര�ാ�ത

        സം�ത സർ�കലാശാല�െട ഏ��ം ��തൽ വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�� �ാേദശിക േക�മാണ്
െകായിലാ�ി  �ാേദശിക  േക�ം.  ഈ  �ാേദശിക  േക��ിൽ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  നാളി�വെര�ം
സൗകര��ദമായ  രീതിയിൽ  ഒ�  േഹാ�ൽ  സൗകര�ം  ഒ��ിയി�ി�.  സർ�കലാശാല  വാടകെ���
ഒ�  െക�ിട�ിലാണ്  വിദ�ാർ�ികൾ�്  േഹാ�ൽ  സൗകര�ം  അ�വദി�ി��ത്.  2017-ൽ  െക�ിടം
വാടക�് എ��� �തൽ ആയതിെ� വാടക, പാചക�ാരെ� േവതനം എ�ിവ �ാേദശിക േക�മാണ്
നൽകിേ�ാ��ത്.  2019-20 സാ��ിക  വർഷം  െക�ിട  വാടക  ഇന�ിൽ  യഥാ�മം  101500/-  �പ
(വൗ�ർ നം. 247/26.08.19) 72500/- �പ (വൗ�ർ നം.442/14.01.2020) എ�ി�െന ആെക 1,74,000/-
�പ  െചലവഴി�ി��്.  എ�ാൽ  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  േഹാ�ൽ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  �കെയാ�
ഈടാ�ിയി�ി�.
.        ഇ�കാരം േഹാ�ൽ ഫീസ് ഈടാ�ാ�ത് ഗൗരവ�� അപാകതയാണ്. ഓഡി�് കാലയളവിൽ
ആെക  35 ��ികളാണ്  േഹാ�ലിൽ  താമസി�ത്.  അവരിൽ  നി�്  േഹാ�ൽ  ഫീസ്  ഈടാ�ിയി�ി�.
സർ�കലാശാല�െട  ൈഗഡ്  ൈലൻസ്  �കാരം  ഒ�  ��ിയിൽ  നി�്  75/-  �പയാണ്  �തിമാസം
േഹാ�ൽ ഫീസ് ഈടാേ��ത്.  2019-20 വർഷം ഇ-�ാ�്സ് �ഖാ�ിരം എ.ബി.എൽ.സി ഇന�ിൽ
ലഭി� 17,500/- �പ ��ികൾ�് നൽ��തിനായി 29.09.2020 ൽ സർ�കലാശാലയിൽ നൽകിയി��്.
.        പരിമിതമായ വാഹന സൗകര��ം വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ം ഉ� ഒ� �ല� �ിതി െച��
ഈ  �ാേദശിക  േക��ിന്  െകായിലാ�ി  ടൗണിൽ  13.5  ഏ�ർ  �ലം  സ��മായി��്.
വിവിധ�ളായ  േകാ�ക�െട  നട�ി�ിേനാെടാ�ം  അ�േയാജ�മായ  ഭൗതിക  സാഹചര���ം  �ടി
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ഒ��ക വഴി ��തൽ വിദ�ാർ�ികളിേല�് ഈ �ാേദശിക േക��ിെ� േസവനം എ�ി��തിന്
സാധി��താണ്.  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം  ന�ായമായ  �ക  േഹാ�ൽ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ
ഈടാ�കെയാ  പി.ടി.എ  �െട  പ�ാളി�േ�ാെട  േഹാ�ൽ  �വർ�നം  �ഗമമാ�കേയാ  െച�ക
വഴി  സർ�കലാശാല�്  സാ��ിക  ഭാരം  ഉ�ാകാെത  തെ�  േഹാ�ൽ  സൗകര�ം
�ാവർ�ികമാ�ാ��താണ്.

1-16   ��ർ �ാേദശിക േക�ം-അട���ൽ ഭീഷണി - �ിയാ�ക നടപടികൾ ആവശ�െ���

    കാലടി �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട ��ർ �ാേദശിക േക�ം 1996 �തൽ ��ർ
േകാർ�േറഷൻ  പരിധിയിൽ  �വ�ി�വ��  �ാപനമാണ്.  ആദ�ം  േകാ��റ��  ന�തിരി
വിദ�ാലയ�ി�ം  �ടർ�  2018  �തൽ  പടി�ാേറേകാ�യി��  �നിസി�ൽ  ബിൽഡിംഗ്  ര�ാം
നിലയി�ം  �വർ�ി�  വ��.  നിലവിൽ  50,000  �പേയാളം  �തിമാസ  വാടക  നൽകിയാണ്
േക��ിെ�  �വർ�നം.  ഇ��ം  വലിയ  �ക  വാടകയിന�ിൽ  നൽകി  �ാേദശിക  േക�ം
�േ�ാ�േപാേക�തി�ാെയ�് �ണിേവ�ി�ി തീ�മാനി�ി��തായി ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��്.

    സ��മായി  �ല�ം  െക�ിട  സൗകര���ം  കി��തി�  േവ�ി��  �മ�ൾ  2005  �തൽ
നട�ിവ��െ��ി�ം  ആയത്  നാളി�വെര  സാധ�മായി�ി�.  2020,  2021  വർഷ�ളിെല
എം.എ.�േവശന�ിൽ  നി�ം  ��ർ  േക�ം  ഒഴിവാ�െ��ി��്.  2019  ബാ�ിെല
എം.എ.വിദ�ാർ�ികൾ  മാ�േമ  അവേശഷി���.  ��ത  േകാ�്  2021-ൽ  �ർ�ിയായേതാെട
േക��ിൽ  നിലവിൽ  വിദ�ാർ�ികൾ  ഇ�ാതായി.  ക�ാ�സ്  ഡയറ��ം  ഓഫീസിെല  ജീവന�ാ�ം
മാ�മാണ് ഇേ�ാൾ ഉ�ത്.

    അധ�ാപക  ജീവന�ാെര�ാം  തെ�  �ീശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാലയിേല�ം  മ�
�ാേദശിക േക��ളിേല�ം �ലം മാ�െ��.

േക��ിൽ നിലവി��ായി�� �ാഫ് പാേ�ൺ താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

�ിരം അധ�ാപകർ – 6

ഗ�് അധ�ാപകർ – 6

അനധ�ാപകർ

അസി��് െസ�ൻ ഓഫീസർ – 1

�റി�ൽ അസി��് – 1

ൈല�റി അസി��് – 1

പി.ടി.എസ്. – 2

ദിവസേവതന ജീവന�ാരൻ – 2

    അ�േയാജ�മായ  �ലം  കെ��ി�ഴി�ാൽ  സർ�കലാശാല  നിർ�ാണ  �വർ�ന�ൾ
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നട��തി�ം  ��തൽ  േകാ�കൾ  അ�വദി�്  �ാേദശിക  േക�െ�  മികവിെ�  േക�മാ�ി
മാ��തി�ം  ത�ാറാെണ�ിരിെ�  ��ർ  �ാേദശിക  േക�ം  ��ത  പരിധിയിൽ�െ�
നിലനിർ��തിനാവശ�മായ  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��  ഉ�രവാദി�ം  നിലവിെല  ക�ാ�സ്
ഡയറ�റിൽ നി�ി�മാണ്.

    �ലം  കെ����മായി  ബ�െ��്  വട�ാേ�രി  നഗരസഭ  െസ��റി�മായി  നട�ിയ
ക�ിടപാ�കൾ  ഫയലിൽ  ലഭ�മാണ്.  �ടാെത  താൽ�ാലികമായി  വാടകയി�ാെത  േക�ം
�വർ�ി��തിന്  നഗരസഭ  മ�ിര�ി�ം  �ീേകരള  വർ�  �ാരക  വായനശാല�ം  സമീപ��
ഗവ.േഗൾസ് LP School െക�ിടം നൽകാെമ�് നഗരസഭ അറിയി�ി��്. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ�െ�
സർ�ാർ വക �റേ�ാ�് �മി�െ��ം ഒേര�റി� േമൽ വ�� �ലം കെ��ി �ണിേവ�ി�ി�്
ലഭ�മാ�ാെമ�ം അവർ അറിയി�ി��്.

    വട�ാേ�രിയിൽ ���ിേ�ാട് CAPE Engineering College (Co-operative Academy of Professional
Education - (CAPE) ) �ട��തിനായി നഗരസഭ 5 ഏ�ർ �ലം വി� നൽകിയി��്. അവിെട 13 േകാടി
െചലവി�് CAPE െക�ിടനിർ�ാണം 3 നിലയിൽ 80% �ർ�ീകരി�ി��്. എ�ാൽ CAPE ��ത പ�തി
നിലവിൽ ഉേപ�ി� േപായിരി�യാൽ െക�ിട നിർ�ാണ�ി� െചലവായ �ക സഹകരണ വ��മായി
ബ�െ��് തീർ�ാ�കയാെണ�ിൽ ���ിേ�ാ�� 5 ഏ�ർ�ലം സൗജന�മായി �ണിേവ�ി�ി�
നൽകാെമ�ം നഗരസഭാ അധി�തർ അറിയി�ി��തായി ഫയലിൽ കാ��.

    2018-ൽ േകാർ�േറഷൻ െക�ിട�ിൽ �ാേദശിക േക�ം ആരംഭി��തിനായി 4 ല��ിലധികം
െചല�  െച�ാണ്  �ാസ്  �റിക�ം,  ഓഫീസ്,  ൈല�റി,  ക���ർ  �റിക�ം  നിർ�ിെ���ി��ത്.
(അ�മിനിയം  ഫാ�ിേ�ഷൻ  വർ�്  ഉൾെ�െട).  ഇവെയ�ാം  ഇള�ിെയ��്  മെ�ാ�  �ലേ��്
താൽ�ാലികമായി െകാ�േപാ�ക, അവിെട ഇവെയ�ാം �മീകരി�ക; �ടർ�് ഒ� വർഷ�ി��ിൽ
അവിെട  നി�ം  �മീകരണ�ൾ  ഇള�ി  �ിര  സംവിധാന�ിേല�  െകാ�േപായി  �ാപി�ക
എ�ി�െന��  േജാലികൾ�്  ന�  സാ��ിക  െചലവ്  വ��തിനാ�ം  നിരവധി  ഫർണീ�ർ,
ൈല�റി  ��ക�ൾ,  ഓഫീസ്  സാധന�ൾ  എ�ിവ  താൽ�ാലിക,  �ിര  സംവിധാന�ളിേല�്
മാ��തിനായി െചലവഴിേ��� േലാഡിംഗ്, അൺേലാഡിംഗ്, �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ, ഫി�ിംഗ് എ�ിവ�്
വലിയ  ഒ�  �ക  െചലവാ�ം  എ�തിനാ�ം  ആയതിൽ  �റ�  �കേയ  ഒ�  വർഷം  �ടി  വാടക
െക�ിട�ിൽ  �ട��തി�  േവ�ി  വ�  എ�തിനാ�ം  �ിരം  സംവിധാനം  ഉ�ാകാൻ
സാ��ത�െ��ിൽ  അ�വെര  വാടക  െക�ിട�ിൽ  �ട��താണ്  ഉചിതം  എ�്  കാ��.  ഇത്
സർ�കലാശാല നയപരമായ തീ�മാനെമ�േ�� വിഷയമാണ്.

    നിലവിൽ  വാടക  െക�ിട�ിൽ  �വർ�ി��  ��ർ  �ാേദശിക  േക��ിന്  �ലം
കെ���തിനായി  സമയം  ദീർഘി�ി�  തരണെമ�  ക�ാ�സ്  ഡയറ��െട  12.03.21-െല  ക�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ  വാടക  �റ�േതാ  /വാടകയി�ാ�േതാ  ആയ  അ�േയാജ�മായ  െക�ിടം
അടിയ�ിരമായി കെ���തിന് ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവായി��് എ� വിവരം �ീശ�രാചാര�
സം�ത സർ�കലാശാല രജി�ാർ 13.04.21 തീയതിയിൽ 9732/എേ��് 2/ എസ്.എസ്.�.എസ്./2021
നം.  ക�  �ഖാ�ിരം  അറിയി�ി��്.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിലാണ്  േമൽ  നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ളളത്.

.        �ടാെത ബ�മാനെ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി േഡാ. ആർ. ബി�വിെ� േന�ത��ിൽ
�ീ  �ടൽമാണിക�ം  േദവസ�ം  അധി�ത�മായി  31.05.2021-�  േദവസ�ം  മ�സിയം  ഓഫീസിൽ  വ�്
നട�ിയ  ചർ��െട  റിേ�ാർ�ം  ഫയലി��്.  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  02.06.2021-�
�ടൽമാണിക�ം േദവസ�ം വക �ല�ം െക�ിട��ം സ�ർശി�ക�ം ഓഫീസ്, ൈല�റി, േഹാ�ൽ,
െസമിനാർ  ഹാൾ,  വി�മ  മ�രിം  എ�ിവ�ായി  ഉപേയാഗി�ാ��വ  വിലയി��ക�ം  െച�ി��്.
�തിമാസം  30,000/-  �പ  വാടക  േദവസ�ം  അധി�തർ  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  പി�ീടത്  15000/-
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�പയിേല�്  �റ�ി��്.  എ�ാൽ  പി�ീടതിൽ  �ടർനടപടികൾ  സ�ീകരി�  കാ��ി�.  കാലടി
സം�ത  സർ�കലാശാല�െട  �ാേദശിക  േക�ം  ��ർ  ജി�യിൽ  തെ�  നിലനിർ��തിനായി
വളെരയധികം  പരി�മി�ി��  മലയാള  വിഭാഗം  െ�ാഫസർ  �ീ.േഡാ.എം.��ൻ  ന�തിരി�െട
പരി�മ�െള �േത�കം പരാമർശി��.

    13.04.2021-െല  9732/എേ��്2/എസ്.എസ്.�.എസ്./2021  നം.  ക�  �കാരം  വാടക  �റ�േതാ
/വാടകയി�ാ�േതാ  ആയ  അ�േയാജ�മായ  െക�ിടം  അടിയ�ിരമായി  കെ���തിന്  ൈവസ്
ചാൻസലർ  ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർ�്  നിർേ�ശം  നൽകിയി��തിെ�  അടി�ാന�ിൽ  സ�ീകരി�  �ടർ
നടപടികൾ  സംബ�ി�  വിവരം  ലഭ�മാ��തിന്  എൻക�യറി  നം.2/2019-20  എസ്.എസ്.�.എസ്./
ആർ.സി./ടി.എസ്.ആർ. തീയതി 30.10.2021 �േഖന ആവശ�െ��ി��്.

    2004-05  കാലഘ�ം  �തൽ  സ��മായ  �ല�ി�േവ�ി  അേന�ഷണ�ൾ  നട�
െകാ�ിരി��താ�ം  2015-ൽ  വികസന സമിതി �പീകരി�ക�ം  േച�ർ േപാലീസ്  അ�ാദമിേയാട്
അ�ബ�മാ�ം  ടീേ��്  െ�യിനിംഗ്  ഇൻ�ി���്,  രാമവർ�  �രം  അട�ം  നിരവധി  �ല�ൾ
അേന�ഷണ പരിധിയിൽ ഉൾെ��ി��താ�ം നിലവിൽ േഫാണി�െട അേന�ഷണം �ട��താ�മാണ്
മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.  ��ത  മ�പടി  ��ികരമ�.  ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർ  എ�  നിലയി��
പദവി�പേയാഗി�്  ��തൽ  കാര��മമായ  �വർ�നം  കാ�വ�്  �ാേദശിക  േക�ം  ��ർ  ജി��്
ന�മാകാെത ��ിേ�� ബാധ�ത മന�ിലാ�ി �ടർനടപടികൾ അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ��ത്
ക�ാ�സ് ഡയറ�െറ �മതലയാണ്.

.

1-17   ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം-െസൽഫ് ഫിനാൻസി�് പാരാ െമഡി�ൽ േകാ�കൾ�്
അംഗീകാരമി�

        �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക��ിൽ ആ�ർേവദ
പ�കർ�യിൽ  2016-17 �തൽ  ഒ�  ഡിേ�ാമ  േകാ�ം,  �ാ  െതറാ�ിയിൽ  2019-20 �തൽ  ഒ�  േപാ�്
�ാ�േവ�്  ഡിേ�ാമ  േകാ�ം  െസൽഫ്  ഫിനാൻസി�്  വ�വ�യിൽ  നട�ി  വ��.  1994  െല  �ീ
ശ�രാചാര� �ണിേവ�ി�ി നിയമം വ��് 19 �കാരം ആ�ർേവദം ഒ� ഫാ�ൽ�ി (പഠന വിഭാഗം) ആയി
ഉൾെ���ി�.  1997  െല  �ീ  ശ�രാചാര�  �ണിേവ�ി�ി  �ാ���്സ്  ചാപ്�ർ  Xll  �കാരം
സർ�കലാശാല�്  നൽകാ��  ഡിേ�ാമകളിൽ  ആ�ർേവദം  പ�കർ�,  �ാ  െതറാ�ി  എ�ിവ
ഉൾെ���ി�.
.         ആ�ർേവദ  വിഭാഗം  സ�ാ�യ  സംരംഭം  ആയതിനാൽ  വരവ്  െചലവ്  കണ�കൾ  �േത�കം
ത�ാറാേ��തായി��.  �േത�ക  വരവ്  െചലവ്  കണ�്  ഇ�ാ�തിനാൽ  ഈ  സംരംഭം
സർ�കലാശാല�്  ഉ�ാ��  ധന�ിതി  ലാഭകരമാേണാ,  ന�മാേണാ  എ�ത്  വ��മായി
കണ�ാ�ാൻ കഴി��ി�.
.        2010 ൽ േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല നിലവിൽ വ� േശഷം മ�് എ�ാ സർ�കലാശാലക�ം
ആേരാഗ�  േമഖലയി��  വിഷയ�ളിൽ  നൽകി  വ��  േകാ�്  അഫിലിേയഷൻ  ആേരാഗ�
സർ�കലശാലയിേല�്  മാ�ം  െച��തി�ം,  �ടർ�്  ഉ�  വർഷ�ളിൽ  ഈ  വിഷയ�ളിെല
േകാ�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ നൽ��തിന് ആേരാഗ� സർ�കലാശാലെയ അധികാരെ���ിയതാ�ം
2010െല േകരള ആേരാഗ� സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 50(1)ൽ നിർേദശി�െ����്.
.         േമൽ  പറ��  േകാ�കൾ�്  േകരള  ആേരാഗ�  സർ�കലാശാല�െട  അംഗീകരം  കാ��ി�.
സർ�ാേരാ  ഡയറ�ർ  ഓഫ്  െമഡി�ൽ  എഡ�േ�ഷേനാ  (ആ�ർേവദം)  േകാ�്  അംഗീകരി�തായി
കാ��ി�.  ഈ  േകാ�കൾ�്  �ീ  ശ�രാചാര�  സർ�കലാശാല  നൽ��  സർ�ിഫി��കൾ  േകരള
പ�ി�്  സർ�ീസ്  ക�ീഷൻ  േയാഗ�തയായി  അംഗീകരി��േ�ാ  എ�ത്  സർ�കലാശാല

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

30 of 162 12/29/2022, 12:05 PM



�രീകരിേ��താണ്..

.         ഇത്  സംബ�ി�്  28/09/21ന്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  01/2019-20  ന്  28/09/21  ന്
�ാേദശിക  േക�ം  ഡയറ�ർ  നൽകിയ  മ�പടിേയാെടാ�ം  സർ�കലാശാല  ��ത  േകാ�കൾ
നട��തിെ�  ഉ�രവ്  മാ�ം  ഉ�ട�ം  െച�ി��.  �കളിൽ  �ചി�ി�  പരാമർശ�ൾ�്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ ആയത് ��ികരമ�.

.

1-18   പ��ർ �ാേദശിക േക��ിെ� േഹാ�ൽ
.

        പ��ർ  �ാേദശിക  േക��ിൽ  2016  ഡിസംബർ  7  �തൽ  ഒ�  േഹാ�ൽ  �വർ�ി�
�ട�ിയി��താണ്.  ഒേ�െറ  നിർ�ാണ  േപാരാ�കൾ  ഉ�  ��ത  െക�ിട�ിൽ  പരമാവധി  54
��ികൾ�ാണ്  �േവശനം  അ�വദനീയം.  എ�ാൽ  �ാേദശിക  േക�ം  108  ��ികെള  വെര  അവിെട
�േവശി�ി�ി��്.  േഹാ�ലിൽ  സർ�കലാശാല  ഒ��ിയി��  കാ�ീൻ,  പാചക�ി�ം  ഭ�ണ
വിതരണ�ി�ം  ആവശ�മായ  എ�ാവിധ  സ�ീകരണ�േളാ�ം  �ടിയതാണ്.  സർ�കലാശാല
േഹാ�ലിെല  ൈവദ�തി  ചാർ�്,  െടലേഫാൺ  ചാർ�്,  ദിവസ  േവതന�ാരായ  േമ�ൺ,  വാ�്മാൻ,
��്, െഹൽ�ർ എ�ിവ�െട േവതനം എ�ിവെയ�ാം നൽകിേ�ാ�ക�ം െച��.

.

        2.5.2017-െല  സർ�കലാശാല�െട  5125/എ�ാ./എസ്.എസ്.�.എസ്./2017(2)  ന�ർ  ഉ�ര�
�കാരം  54  ��ികെള  �േവശി�ി�വാ�ം  ഒ�  ��ി�്  100  �പ  �തിമാസ  േഹാ�ൽ  ഫീസ്
�മ�വാ�ം  തീ�മാനി�ി��.  േഹാ�ൽ  �വർ�ന  െചല�ക�മായി  താരതമ�െ���ിയാൽ  വരവ്
വളെര ��മാണ്. േഹാ�ൽ ഫീസ് കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
ആയതിനായി  ഇതര  സർ�കലാശാലകളി�ം  സർ�ാർ  േഹാ��കളി�ം  നി�യി�  േഹാ�ൽ  ഫീസ്
താരതമ�ം  െച�ാ��താണ്.  മാ�മ�  സർ�കലാശാല�െട  തനത്  വ�മാനം  വർ�ി�ി�ാൻ  ഇത്
സഹായി�ം.  സർ�ാരിെ�  08.03.2019  െല  ജി.ഒ(പി)നം.28/2019/ധന  നം.  ഉ�രവ്  �കാരം
സാ��ിക ��ിരത�് �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപന�ൾ നി�േയതര വ�മാനം വർ�ി�ിേ��ത്
അനിവാര�മാെണ�് �ചി�ി�ി��്.
.

.         അ�വദനീയമായതിൽ  ��തൽ  അേ�വാസികെള  �േവശി�ി��ത്  മ�ഷ�ാവകാശ
ധ�ംസനമായി വ�ാഖ�ാനി�െ�ടാ�ം ഭാവിയിൽ �ാേദശിക േക��ിെന വിപരീതമായി ബാധി�ാ�ം
സാധ�ത��തിനാൽ ��ികെള �േവശി�ി��തിൽ നിയ�ണം പാലി��തി�ം ��ികളിൽ നി�ം
െചലവിന്  അ��തമായ  രീതിയിൽ  ഫീസ്  ഈടാ��തി�ം  സർ�കലാശാല  ഫ�ിെ�  േചാർ�
ഒഴിവാ��തി�ം  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  അേതാെടാ�ംതെ�  ��ിക�െട  സൗകര�ാർ�ം
േഹാ�ൽ  സൗകര�ം  വി�ലെ����തി�ം  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ാ��താണ്.  േഹാ�ൽ
നിർ�ിതിയിൽ ഓഡി�ിെ� ��യിൽെ�� ചില േപാരാ�കൾ �വെട േചർ��.
.

1)    െവ�ിേല�ർ/ജനൽ സംവിധാനം �റ�വാ�ം അട�വാ�ം സാധി�ാ� ഫി�ഡ് േമാഡലാണ്.
2)    �റിക�െട വ��മ�സരി�് 2 വിദ�ാർ�ിക�െട താമസ�ിനാണ് ഉചിതം.
3)    ബാൽ�ണി �റ�കിട�� രീതിയിൽ െച�ിരി��ത് �ര�ിതമ�.

1-19   തി�ർ �ാേദശിക േക��ിെല അപര�ാ�തകൾ

        തി�ർ  �ാേദശിക  േക��ിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട  വർ�നവ്,  ഫ�ിെ�  വർ�നവ്  എ�തിന്
അ��തമായി  ജീവന�ാെര  വിന�സി�ി�ി�ാ��  �ലം  രജി��കൾ,  േരഖകൾ  എ�ിവ�െട
പരിപാലന�ിൽ  േപാരാ�കൾ  ഉ�തായി  കാ��.  �ാേദശിക  േക��ിന്  ആവശ�മായ
ജീവന�ാെര  നിയമി��തിേല�്  സർ�കലാശാല  അധികാരിക�െട  ��  �ണി��.  NAAC
സ�ർശന�മായി ബ�െ��് നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�ായി �ാേദശിക േക��ിന് 3 ല�ം �പ
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അ�വദി�.  ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർ  ��ത  �ക  ഓേരാ  വ��്  ഡയറ�ർമാർ�ം  നൽ�ക�ം  അവർ
വ��ിേല�ാവശ�മായ  ഉപകരണ�ൾ  വാ�ക�ം  െച�.  അവ  അതാത്  വ��കളിെല  േ�ാ�്
രജി��കളിലാണ്  േചർ�ിരി��ത്.  സ�ത�മായ  വാ��കൾ  �ലം  വ�ത��  ക�േ�ഷ�കൾ
�ണി�കയാണ്  െച�ി��ത്.  ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷൻ  േപാ�ം  ഇ�ാ�  �ാപന��െട
ക�േ�ഷ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്.

        ഓേരാ  വ��ിെ��ം  ആവശ�കതകൾ  അറി�്  േക�ീ�തമായ  വാ�ൽ  ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർ
നട�ാതി���  �ലം  മ�രാധി�ിത  ക�േ�ഷ�കൾ  ലഭി�ി�ി�.  സർ�കലാശാല  ഫ�ിെ�
വിനിേയാഗം  ��മ�  തര�ിലാേ��തിേല�്  ക�ാ�സ്  ഡയറ��െട  അടിയ�ിര  ��
പതിേയ�താണ്. മാ�മ� സർ�കലാശാല ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ സാധന�ൾ �ധാന േ�ാ�്
രജി�റിൽ േചർേ���മാണ്.

.

1-20   �ാൻ ഫ�്/േനാൺ �ാൻ ഫ�ിെ� വര�ം വിനിേയാഗ�ം സംബ�ി�്
.        സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം പരിേശാധന നട�ിയതിൽ
�ാൻ,  േനാൺ  �ാൻ  ഫ�്  രജി�ർ  �ത�മായി  ��ി�െ���ി�  എ�്  വ��മായി.  വ��കളിൽ
�ാൻ/േനാൺ �ാൻ ഫ�ിന് രജി�ർ തെ� എ�തി ��ി��ി�. എ�ാൽ �ാേദശിക േക��ളിൽ
േനാൺ  �ാൻ  ഫ�ിന്  രജി�ർ  എ�തി  ��ി��െ��ി�ം  അതിെല  വിവര�ൾ  അ�ർ�മാണ്.
ഫ�ക�െട  വരവിെ�  വിവരം  �ത�മായി  ��ി���്.  എ�ാൽ  െചലവ്  സംബ�ി�  വിവരം
േരഖെ���ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ  ��ിരി�ം  നീ�ിയിരി�ം  എ�യാെണ�്  വ��മ�.  ഫ�ക�െട
വരവ് – െചലവ് കണ�് �ത�മായി േരഖെ���ാ�തിനാൽ ഓേരാ ഫ�ി��� െചല�കൾ അതാത്
ശീർഷക�ളിൽ അ�വദി�െ�� പരിധി�ളളിലാെണ�് ഉറ� വ��ാൻ സാധി�ി�.
ഉദാഹരണ�ിന്  മലയാളം  വ��ിൽ  01.04.2019  ൽ  �ാൻ  ഫ�്  ��ിരി�്  �ക  3,07,781/-
�പയാെണ�ി�ം 2019-20 സാ��ിക വർഷം 6,85,700/- �പ െചലവഴി�ി��്. 2019-20 സാ��ിക
വർഷം സർ�കലാശാലയിൽ നി�് �ാൻ ഫ�ിന�ിൽ �ക നൽകിയി�ി�ാ�തിനാൽ േ�ാളർഷി�്
െഫേ�ാഷി�് �തലായവ േനാൺ �ാൻ ഫ�ിൽ നി�് വിതരണം െച�ി��്. �ാൻ ഫ�്, േനാൺ �ാൻ
ഫ�്,  സർ�കലാശാലയിൽ  അടേ��  ഫീ�കൾ  എ�ിവ  ജനറൽ  അ�ൗ�ിൽ  ഓേരാ  െഹഡിൽ
��ി�് അതിൽ നി�് തെ� െചലവ് െച�കയാണ്. ഈ സാഹചര��ിൽ അതാത് ശീർഷക�ളിൽ
അ�വദി�െ�� പരിധി�ളളിലാണ് െചലവ് എ�് ഉറ� വ�േ��താണ്.
.         ഫ�ക�െട  �ത�ത  േബാ��െ���  തര�ി��  രജി��കേളാ,  ഫയ�കേളാ  �ാപനം
��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ വിനിേയാഗ�ിെ� �ത�ത ഓഡി�ി�് േബാ��െ��ി�ി�. ഫ�ക�െട വിവരം
�ത�മായി  ��ിേ��തിെ�  ആവശ�കത  KFC  part  1  ആർ�ി�ിൾ  1,2,3,4,5,6,7  ഭാഗ�ളിൽ
വ��മ�ിയി��്.  അ�േപാെല ഓഡി�് േവളയിൽ രജി��ക�ം മ�് േരഖക�ം ഓഡി�ർ�് �ാപനം
ലഭ�മാേ��തിെ� ഉ�രവാദിത�െ��റി�് 1994 -െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 11 (1) എ,
ബി,  സി,  ഡി എ�ീ വ��കളിൽ വ��മാ�ിയി��്.  �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�െട
1997 – െല �ാ���് അ��ായം 2, (39) 1,2 – ൽ ഓഡി�ി�് േരഖക�ം രജി��ക�ം മ�ം ലഭ�മാേ��ത്
ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട ഉ�രവാദിത�മാെണ�ം വ��മാ���്. അ��ായം 2, 39 (3) സി,ഡി, ഇ,
എഫ്  എ�ിവയി�ം  ഇ�ാര�ം  �തിപാദി���്.  ഇ�കാരം  ച���ം  നിയമ��ം  നിലനിൽേ�
ഫ�ക�െട  �ത�ത  ഉറ�്  വ���  തര�ി��  രജി��കൾ  സർ�കലാശാല  പരിപാലി�ാ�ത്
ഗൗരവതരമായ  അപാകതയായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  രജി��കൾ  �ത�മാ�ം  കാലികമാ�ം
��ി�് പരിേശാധന�ായി ലഭ�മാേ��താണ്.

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളിൻേമലുളള ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ
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2-1   രസീത് പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ
(I) 1994-ൽ പാ�ാ�ിയി�� �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല ആ�ിെല വ��് 33 �കാര��
സർ�കലാശാല ജനറൽ ഫ�ിേല�് ഫീസിനി�ി�ം മ��� തനത് വര�കൾ സ�ീകരി��തിനായി
ടി.ആർ.V  രസീ�കൾ,  ഫീസ്  രസീ�കൾ  എ�ിവയാണ്  ഉപേയാഗി��ത്.  ��ക  രസീ�ക�െട
ഉപേയാഗെ�  സംബ�ി�്  �വെട  േചർ��വ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�വാൻ  ആവശ�െ��്  ഓഡി�്
എൻക�യറി നൽകിയി��െവ�ി�ം സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

1.  സർ�കലാശാല�െട  ഏത്  ച��കാരമാണ്  തനത്  വര�കൾ  സ�ീകരി��തിനായി  ര�തരം
രസീ�കൾ ത�ാറാ�ിയി���ം അവ ഉപേയാഗ�ിൽ എ��ി���ം.

2.  ടി.ആർ.-V  രസീ�കൾ  �േഖന  പിരിെ���ാ��  വര�കൾ  ഫീസ്  രസീ�കൾ  �േഖന
പിരിെ���ാ��  വര�കൾ  എ�ിവ  സംബ�ി�്  സർ�കലാശാല  അംഗീകരി�്  �റെ��വി�ി��
മാർ�േരഖ.

3. ഓേരാ ടി.ആർ.-V രസീത് ��ി�ം, ഫീസ് രസീത് ��ി�ം ഉ�ായിരിേ�� രസീ�ക�െട എ�ം
സംബ�ി� ച�ം. (പരിേശാധനയിൽ ചില വർഷ�ളിെല ടി.ആർ.-V രസീത് ��ി�ം, ഫീസ് രസീത്
��ി�ം 50 രസീ�കൾ മാ�ം ഉ�താ�ം കാ��.)

4.  ടി.ആർ.-V  രസീത്  ��കൾ,  ഫീസ്  രസീത്  ��കൾ  എ�ിവ�്  ഒേര  സീരിയൽ  ന�ർ
നൽ��തിനാൽ  രസീത്  ന��കൾ,  ആവർ�ി�െ���.  ഒ�  ന�രിൽ  ഒ�ിലധികം  രസീ�കൾ
നൽ��തി�െട  രസീ�ക�െട  ആധികാരികത  സർ�കലാശാല  ഉറ�ി��ത്  എ�െനെയ�്
വിശദീകരിേ��താണ്. (ഉദാ:-2055 എ� ന�രിൽ ടി.ആർ.-V രസീ� ��ം, ഫീസ് രസീത് ��ം
സർ�കലാശാല  വിതരണം  െച�ി��്.  തൻ  �ലം  01/2055  �ത��  രസീത്  ന��കൾ
സർ�കലാശാലയിൽ ആവർ�ി�െ���താ�ം  അവ  വിവിധ  വര�കൾ  പിരിെ����തി�
ഉപേയാഗി�ി��താ�ം കാ��. )

േമൽ  ��ി�ാണി�ി��  അപാകതകൾ�്  �ത�മായ  മ�പടി  സർ�കലാശാല  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ
രസീ�ക�െട  ഉപേയാഗം  വര�കളിെല  �ത�ത  എ�ിവ�െട  ആധികാരികത  ഓഡി�ിന്  ഉറ�ാ�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ആയതിനാൽ മ�പടി ലഭ�മാ�ി ഓഡി�് പരാമർശം ഒഴിവാേ��താണ്.

.  (II)     േമൽ �ചി�ി� അപാകം �ടാെത സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിെല േ�ാ�് രജി�ർ
പരിേശാധി�തിൽ  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�ം  ഫീസിന�ി�ം  മ�ിന�ളി���  വര�കൾ
പിരിെ����തിനായി  വ��ിേല�്  ലഭി�ി��  രസീത്  ��കൾ  (ടി.അർ-V  &  ഫീസ്  രസീത്,
പി.ടി.എ.  രസീത് )  �ത�മായി  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  ഉൾെ���കേയാ,  സീരിയൽ  ന�ർ  �മ�ിൽ
ഉപേയാഗി�കേയാ  െച��ി�ാെയ�്  ഓഡി�ിന്  വ��മായി.  പരിേശാധനയിൽ  കെ��ിയ
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1.  രസീത്  ��ക�െട  േ�ാ�്  രജി�ർ  �മ�കാരമ�  ത�ാറാ�ിയി��ത്.  സർ�കലാശാലയിൽ
നി�ം  വ��ിേല�്  നൽ��  രസീത്  ��കൾ  ഉപേയാഗ�ിെന���  തീയതിയിൽ  മാ�മാണ്
േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േചർ�ി��ത്.  രസീത്  ��കൾ  ലഭ�മാ��  തീയതിയിൽ  അവ  േ�ാ�്
രജി�റിൽ  ഉൾെ��േ��താണ്.  രസീത്  ��ക�െട  �ൻ  ബാ�ി,  ഓേരാ  തവണ�ം  ലഭി�ി��
രസീത്  ��ക�െട  എ�ം,  രസീത്  ��ക�െട  നീ�ിയിരി�്  എ�ിവ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ
ഉൾെ��േ���ം വ��് േമധാവി ആയത് സാ��െ��േ���മാണ്.
.

2. രസീത് ��കളിൽ "Certificate of count” േരഖെ���ി വ��് േമധാവി സാ��െ����ി�.
.

3.  രസീ�കൾ  ക�ാൻസൽ  െചേ��ി  വ��  സാഹചര��ളിൽ  അവ  ക�ാൻസൽ  െച�വാ��ായ
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കാരണം േരഖെ���ി വ��് േമധാവി സാ��െ����ി�.
.

4.  പി.ടി.എ.  രസീത്  ��കൾ  േ�ാ�ിൽ  എ��ി�ി�.  പി.ടി.എ.  രസീത്  ��കൾ  �മ  നം.1  ൽ
�ചി�ി� �കാരം േ�ാ�് രജി�റിൽ ഉൾെ��േ��താണ്.
.

5.  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�ം  ലഭി�ി��  രസീത്  ��കൾ  സീരിയൽ  ന�ർ  �കാരം
ഉപേയാഗി��ി�.  ഉദാ:-  ഹി�ി  വ��ിൽ  2387ാം  ന�ർ  ഫീസ്  രസീത്  ��്  ഉപേയാഗി�തി�

േശഷമാണ് 2346ാം ന�ർ ഫീസ് രസീത് ��് ഉപേയാഗി�ി��ത്. �ടാെത 2136ാം  ന�ർ  ടി.ആർ-V
രസീത് ��് ഉപേയാഗി�തി� േശഷമാണ് 2125ാം ന�ർ ടി.ആർ-V രസീത് ��് ഉപേയാഗി�ി��ത്.

(III) ബാ�ി വ� രസീ�കൾ റ�് െച�ി�ി�; രസീതിെ� ഡ��ിേ��് ന�മായി
ഫിേലാസഫി  വ��ിൽ  TR – V വര�കൾ  05/07/2019 �ം,  06/07/2019 �ം  വാ�ിയി��ത്  1991/1,
1991/2  എ�ീ  രശീ�കൾ  �കാരമായി��.  എ�ാൽ  ��ത  രശീത്  ��ിെ�  98  രശീ�കൾ
ബാ�ി��ത് ഉപേയാഗി�ാെത, 08/07/2019 -ൽ 1992 എ� �തിയ രശീത് ��് ഉപേയാഗി�തായി
ക�. 08/07/2019 തീ�തിയിെല 1992/1 എ� രശീത്, രശീത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�. എ�ാൽ
കള�ൻ  രജി�റിൽ  േപജ്  നം.  11-ൽ  സരസ�തി  നായർ  ജി.എസ്  എ�  വിദ�ാർ�ിനിയിൽ  നി�ം
06/07/2019 -ൽ 250/- �പ ��ത രസീത് വഴി വര� കാണി�ക�ം െച�ി��്.  ഉപേയാഗി�ാെത
അവേശഷി�ി�ി��  1991  ന�ർ  രശീത്  ��ിെല  03  �തൽ  100  വെര  രശീ�കൾ  ക�ാൻസൽ
െചേ���ം,  രശീത് ��കൾ �മ �കാരം ഉപേയാഗി�ാൻ ��ിേ���മാണ്.  കാണാതായി��
1992/1  ന�ർ  രശീത്  എ��ം  േവഗം  കെ��ി  ഓഡി�ി�്  ലഭ�മാേ��താണ്.  രശീ�കൾ
പരിപാലിേ��തിെ�  മാർഗേരഖ  KFC  part  1  അ��ായം  4,5  -ൽ  വ��മാ�ിയി��്.
ആയതിന�സരി�് രശീ�കൾ ഉപേയാഗി�ാ�ം, പരിപാലി�ാ�ം ��ിേ��താണ്.
.

.         സം�തം  ന�ായം  വ��ിൽ  20/05/2019-ൽ  2315/4  ന�ർ  രസീത്  വഴി  200/-  �പ  വരവ്
ഉ�തായി രജി�റിൽ കാ��.  എ�ാൽ രസീതിെ� ഡ��ിേ��ിൽ േരഖെ���ൽ ഇ�.  കാർബൺ
േപ�ർ ഉപേയാഗി�ാെത രസീത് എ�തിയത് ശരിയ�. ഡബിൾൈസഡ് കാർബൺ േപ�ർ ഉപേയാഗി�്
രസീത് എ�തി ഡ��ിേ��് വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽേക��ം അസൽ ��ിേ���മാണ്.

(IV)  ഉപേയാഗി�ാ�  രസീ�കൾ  ക�ാൻസൽ  െച�ി�ി�.  ക�ാൻസൽ  െച�വ  വ��  േമധാവി     
സാ��െ���ി കാ��ി�.
.

രശീത്  ന�ർ  2299/40  തീ�തി  (ഇ�)  ,  രശീത്  ന�ർ  2315/3  തീ�തി  (ഇ�)  എ�ിവ  വര�കൾ
േരഖെ����തി�്  ഉപേയാഗി�ി�ി�.  ഉപേയാഗി�ി�ി�ാ�  രശീ�കൾ  ക�ാൻസൽ  െച�്  ,  കാരണം
േരഖെ���ി, ആയത് സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

താെഴ�റ��  രശീ�കൾ  ക�ാൻസൽ  െച�ി�െ��ി�ം  അതിെ�  കാരണം  േരഖെ���ി  വ��്
േമധാവി സാ��െ���ിയി�ി�.

.

രശീത് ന�ർ തീ�തി �ക

2347/11 12/07/2019 1100.00

2402 /26 01/01/2020 1305.00

1788 /58 11/07/2019 4750.00

രശീ�കൾ  കഴിവ�ം  ക�ാൻസൽ  െച�ാതിരി�ാൻ  ��ിേ���ം,  ക�ാൻസൽ  െച�ാൽ  അവയിൽ
കാരണം േരഖെ���ി വ��് േമധാവി സാ��െ��േ���മാണ്.
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2-2   ഒ� വ��ിേല�് നൽകിയിരി�� രസീ�കൾ മ� വ��ിെല ��ിക�െട ഫീസ്
കള��പേയാഗി��

    സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��ക�െട ഫീസ് രസീ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ, സർ�കലാശാല�െട
െമയിൻ േ�ാറിൽ നി�് ഒ� വ��ിേല�് നൽകിയിരി�� രസീ�കൾ മ� വ��ിെല ��ിക�െട ഫീസ്
പിരിവിന് ഉപേയാഗി�ി��തായി ക�. ചില ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.

.

1. സം�തം-ജനറൽ വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-5)
ഈ വ��ിെല ‘ടി ആർ-v’ രസീ�കളായ 2145/20, 2145/21, 2145/22 എ�ിവ ഉപേയാഗി�് വാ�വിദ�
വ��ിെല വിദ�ാർ�ിക�െട ഫീസ് പിരിെ���ിരി��.

.

2. സം�തം-വ�ാകരണം വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-5)
ഈ  വ��ിെല  ‘ടി  ആർ-v’  രസീ�കളായ  2098/4,  2028/7  എ�ിവ  ഉപേയാഗി�്  വിവിധ  വ��ിെല
��ിക�െട  (വ��ിെ�  േപര്  ഉൾെ���ിയി�ി�)  800/-  �പ�ം  ‘ഫീസ്  രസീത് ’  ആയ  2255/27,
2341/9,20,22,26,27,  2374/4  എ�ിവ  ഉപേയാഗി�്  വിവിധ  വ��ിെല  ��ിക�െട  (വ��ിെ�  േപര്
ഉൾെ���ിയി�ി�) 4700/- �പ�ം ഫീസ് പിരിെ���ിരി��.

.

3. േജ�ാ�ഫി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-5)
ഈ  വ��ിേല�്  06.01.2020ൽ  നൽകിയി��  ഫീസ്  രസീത്  ��്  ന�ർ  2426  ൈസേ�ാളജി
വ��ിെ� ഫീസ് കള�നായി ഉപേയാഗി�ിരി��.

.

4. ഇം�ീഷ് വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-5)
ഈ വ��ിെല ഫീസ് രസീത് നം.2413/37 ഉപേയാഗി�് മലയാളം വ��ിെല പി എ�് ഡി വിദ�ാർ�ിനി
സിജി  ഹരിദാസിൽ  നി�ം  6000/-  �പ  പി  എ�്  ഡി  എ�്�ൻഷൻ  ഫീസിന�ിൽ
പിരിെ���ിരി��.

.

5. േസാേഷ�ാളജി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-4)
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം 2019-20 വർഷം േസാേഷ�ാളജി വ��ി�് ലഭി� TR–V രശീതി ��കളായ
2100, 2137 എ�ിവ േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗ�ി�ം ഫീസ് രശീതി ��കളിെല 2367, 2405 എ�ിവ
േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗ�ി�മാണ് ഉപേയാഗി�ി��ത്.

.

6. ൈസേ�ാളജി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-3)
സർ�കലാശാല  െമയിൻ  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  ൈസേ�ാളജി  വ��ിേല�്  നൽകിയി��
ഫീസ്/ടി.ആർ  –  V  രസീത്  ��കൾ  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം  ഉപേയാഗി�ി��്.  വിശദ  വിവരം
�വെട േചർ��.

.

�മ
നം.

രസീത്
��ിെ�
ഇനം

രസീത്
��്
ന�ർ

െമയിൻ േ�ാ�് രജി�ർ
�കാരം രസീത് ��്
നൽകിയ വ��്/തിയതി

ഈ വ��ിൽ രസീത്
��് ഉപേയാഗി�
തിയതി

1
ഫീസ്
രസീത്

2170
ഫിേലാസഫി വ��്
08.05.2018

27.07.2018 �തൽ
06.06.2019 വെര
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2     “ 2212
േസാേഷ�ാളജി വ��്
03.10.2018

06.06.2019 �തൽ
29.08.2019 വെര

3
ടി.ആർ–V
രസീത്

1975
േജാ�ഫി വ��്
12.07.2018

03.11.2018 �തൽ
11.06.2019 വെര

.

7. തീേയ�ർ വ��് (ഓഡി�് േനാ�് – ഖ�ിക : 2-5)
സർ�കലാശാല  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  തീേയ�ർ  വിഭാഗ�ിേല�്  18/09/2019  ൽ  നൽകിയി��
നം.2122 �ി.അർ.5 റസീപ്�്, നം.2384 ന�ർ ഫീസ് റസീപ്�് എ�ിവ ഫീസ് പിരിവി�ം മ�് വര�കൾ
സ�ീകരി��തി�മായി  തീേയ�ർ  വിഭാഗ�ിൽ  ഉപേയാഗി�ി��ി�ാെയ�്  പരിേശാധനയിൽ
കെ��ി.  ആയത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  മ�പടിയായി  തീേയ�ർ
വിഭാഗ�ി�ം  കായിക  പഠന  വിഭാഗ�ി�ം  െപാ�വായി  ഒ�  അസി��്  ആണ്  ഉ�െത�ം
അബ�വശാൽ  തീേയ�ർ  വിഭാഗ�ി�  അ�വദി�ി��  േമൽ  രസീ���കൾ  മാറി  കായിക  പഠന
വിഭാഗ�ിൽ ഉപേയാഗി�കയാണ് ഉ�ായി��െത� വിശദീകരണം നൽകിയി��.
.         ഇ�കാരം  ഒ�  വ��ിേല�്  നൽകിയിരി��  രസീ�കൾ  മ�  വ��ിെല  ��ിക�െട  ഫീസ്
കള��പേയാഗി�േ�ാൾ  ��ത  വരവ്,  �ക  പിരി��  വ��ിെ�  വരവായി  കണ�ാ�ി  ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�്  പി�ീട്  ടി  �ക  ഉൾ�െട  ഇേ�ണൽ  റവന�  കണ�ാ�ി
സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�� രീതിയാണ് �ട��ത്. മ� വ��ിെല ��ിക�െട ഫീസ് കള�ൻ �ക
അതാത് വ��കളിെല ഫീസ് കള�ൻ രജി�റിൽ േരഖെ����േ�ാ എ�് വ��മ�.
.       സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം ഓേരാ വ��ിേല�ം അ�വദി� നൽ�� രസീ� ��കൾ അതാത്
വ��കളിെല കള�ന് േവ�ി മാ�ം ഉപേയാഗി�വാൻ ��ിേ���ം വ��് േമധാവികൾ ആയത്
ഉറ�്  വ�േ���മാണ്.  �ടാെത  മ�  വ��ിെല  ��ിക�െട  ഫീസ്  കള�ൻ  അതാത്  വ��കളിൽ
അട�ാൻ  പ�ാ�  സാഹചര��ിൽ  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  ക�ാഷ്  കൗ�റിൽ  ആയത്
അട�ാ�� സൗകര�ം ഏർെ���ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
.

2-3   സർ�കലാശാല�െട �ധാന േ�ാ�് രജി�ർ �കാര�� രസീ� ��ക�ം വ��ിെ� രസീ�
��ക�ം െപാ��െ���ി�
     സർ�കലാശാല�െട �ധാന േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം വ��ിന്/�ാേദശിക േക��ിന് നൽകിയ
രസീ�  ��ക�ം  വ��ിെല/�ാേദശിക  േക��ിെല  രസീ�  ��ക�െട  ഭൗതിക  പരിേശാധന
നട�ിയതിൽ  ചില  വ��കളിെല/�ാേദശിക  േക��ിൽ  രസീ�  ��കൾ  ത�ിൽ
െപാ��െ���ി�. ചില ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.
.

1. സം�ത വ�ാകരണം വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം. : 2-6)
(a)  �ി.അർ.5  രസീ�  ��്  –  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം,  വ�ാകരണം
വ��ിന് 15.12.2018 ൽ �ി.അർ.5 രസീ� ��് ന�ർ 2029 നൽകിയതായി കാ��. എ�ാൽ ��ത
രസീത് ��് സം�ത സാഹിത� വിഭാഗ�ിലാണ് ഉപേയാഗി�ിരി��ത്.
(b)  പി.ടി.എ.  രസീത്  ��്  –  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  വ�ാകരണം
വ��ിന്  21.6.2016  ന്  നൽകിയ  പി.ടി.എ.  രസീത്  ��്  നം.  61  ടി  വ��ിൽ  ഉപേയാഗി�തായി
കാ��ി�.  പകരം  ഇവിെട  ഉപേയാഗി��ത്  രസീത്  ��്  ന�ർ  82  ആണ്.  എ�ാൽ
സർ�കലാശാല�െട �ധാന േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം 14.06.2017 ൽ രസീത് ��് ന�ർ 82 സം�ത
സാഹിത�ം വ��ിനാണ് നൽകിയിരി��ത്.
.

2. സം�ത സാഹിത�ം വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം. : 2-4)
(a)  �ി.അർ.5  രസീ�  ��്  –  സർ�കലാശാല�െട  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം,  വ�ാകരണം  വ��ിന്
15.12.2018  ൽ  നൽകിയ  2029  ന�ർ  TR-V  രസീ�  ��്  സം�ത  സാഹിത�  വിഭാഗ�ിൽ
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ഉപേയാഗി�ിരി��. സം�തം വ�ാകരണം വ��ിന് നൽകിയ രസീത് ��് എ�കാരമാണ് സം�തം
സാഹിത� വ��ിന് ലഭി�െത�് വ��മാേ��താണ്.
.

3. തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം ((ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം. : 2-6)

സർ�കലാശാല�െട  രസീത്  ഇഷ�  രജി�ർ  �കാരം  തി�വന��രം  �ാേദശിക  േക��ിൽ
ഉപേയാഗി��തിനായി െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ നി�ം വിതരണം െച�ി�� 2376 (ഫീസ് രശീതി), 106
(പി.ടി.എ  രശീതി)  എ�ീ  രസീത്  ��കൾ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േചർ�കേയാ,  ഓഡി�ിനായി
ലഭ�മാ�കേയാ െച�ി�ി�. ഇത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം ആരാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി ( RC Tvpm.
01/ 19-20 തീ. 06-09-21) നൽകിെയ�ി�ം മ�പടിയിൽ ��ത രശീതി ��കൾ �ാേദശിക േക��ിൽ
ലഭ�മായി�  എ�ാണ്  അറിയി�ത്.  ��ത  വിഷയ�ിൽ  വ��ത  വ��വാൻ  �ാേദശിക  േക�ം
��ിേ��താണ്.

.         വ��ിെ�/�ാേദശിക  േക��ിെ�  രസീ�  ��ക�ം  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  േ�ാ�്
രജി�ർ  �കാര��  രസീ�  ��ക�ം  ത�ിൽ  െപാ��െ�ടാ�തി��  കാരണം
വ��മാേ��താണ്.
.
.

2-4   വ��കളിൽ നി�് സർ�കലാശാലയിേല�് ഇേ�ണൽ റവന� ൈവകി അട��.
    ഡി�ാർ�െമ�ൽ സി�ം �ർ�മായ രീതിയിൽ നട�ിലാ�ിെ�ാ�് 8.07.2013 ൽ സർ�കലാശാല
�റെ��വി�ി��  എ.ഡി.ബി/5268/എസ്.എസ്.�.എസ്/2009  ഉ�രവിെല  ഖ�ിക  15  �കാരം
അതാത്  വ��കളിൽ  സ�ീകരി��  ആഭ��ര  വ�മാനം  �തിമാസ  കണ�കൾ  സഹിതം  എ�ാ
മാസ�ം 10ാം തീയതി�് ��ായി െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ സമർ�ിേ��താണ് എ�് വ��മാ�ിയി�ി�്.
എ�ാൽ  ചില  വ��ിൽ  ഒേരാ  മാസെ��ം  ഇേ�ണൽ  റവന�  കള�ൻ  െതാ���  മാസം  10ാം
തീയതി�്  ��ായി  െഹഡ്  ക�ാർേ��ിൽ  അട��ി�.  ഇേ�ണൽ  റവന�വിെ�  ൈവകി��  അടവിെന
സംബ�ി� ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.
.

1. േജ�ാ�ഫി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം.: 2-7)
േജാ�ഫി  വ��ിൽ  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം  ഇേ�ണൽ  റവന�  കള�ൻ  ൈവകിയാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ അട�ിരി��ത്

െച�് തീയതി െച�് നം: അടവാ�ിയ �ക ഇേ�ണൽ റവന�വിെ� കാലയളവ്

17.4.2019 002261 1,51,327/- ഏ�ിൽ 2018 – ഡിസംബർ 2018

10.12.2019 002284 1,57,329/- ജ�വരി 2019 – നവംബർ 2019

14.7.2020 004804 67,853/- ഡിസംബർ 2019-െമയ് 2020

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് പാലി�ാെത ഇേ�ണൽ റവന� ൈവകി അട��തിെ� കാരണം വ��മ�.
�ൺ 2020 �തൽ ജ�വരി 2021 വെര�� ഇേ�ണൽ റവന� �ക ഓഡി�് തീയതി (17/04/2021) വെര
െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ  അട�ി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  16.02.2021 ൽ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  02/2019-20
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
.

2. ഇം�ീഷ് വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം.: 2-7)
ഇം�ീഷ്  വ��ിൽ  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം  ഇേ�ണൽ  റവന�  കള�ൻ  ൈവകിയാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ അട�ിരി��ത്

െച�് തീയതി െച�് നം: അടവാ�ിയ �ക ഇേ�ണൽ റവന�വിെ� കാലയളവ്

30.04.2019 002344 3,25,328/- �ൈല 2017 – �ൺ 2018
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29.10.2019 003883 1,97,086/- �ൈല 2018 – മാർ�് 2019

29.09.2020 003899 3,04,396/- ഏ�ിൽ 2019 – ഡിസംബർ 2019

12.02.2021 ന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 8/2019-20 ന് 16.03.2021 ൽ ലഭി� മ�പടിയിൽ 2020
ജ�വരി  �തൽ  2021  ജ�വരി  വെര��  ഇേ�ണൽ  റവന�  ആയ  2,45,254/-  �പ  അ�വെര�ം
െഹഡ്ക�ാർേ��ിൽ  അട�ി�ി�  എ�്  വ��മാ�ിയി��്.  ഇ�കാരം  ഇേ�ണൽ  റവന�  ൈവകി
അട��ത് സർ�കലാശാലാ നിർേ�ശ�ിെ� ലംഘനമാണ്.
.

3.ൈസേ�ാളജി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം.: 2-8)
ൈസേ�ാളജി  വ��ിൽ  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം  ഇേ�ണൽ  റവന�  കള�ൻ  ൈവകിയാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�ിയിരി��ത്.

െച�് തീയതി െച�് നം: അട� �ക ഇേ�ണൽ റവന�വിെ� കാലയളവ്

29.04.2019 002731 1,44,380/-ഏ�ിൽ 2018 – മാർ�് 2019

30.12.2019 004221 1,08,322/-ഏ�ിൽ 2019 – നവംബർ 2019

14.07.2020 004228 62,155/-ഡിസംബർ 2019 – മാർ�് 2020

20.04.2021 004237 69,678/-ഏ�ിൽ 2020 – മാർ�് 2021

.

    സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്  പാലി�ാെത  ഇേ�ണൽ  റവന�  ൈവകി  അട��തിെ�  കാരണം
വ��മാേ��താണ്. ഏ�ിൽ 2021 �തൽ �ൺ 2021 വെര�� ഇേ�ണൽ റവന� 30/07/2021 വെര
െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ അട�ി�ി�. ടി �ക സംബ�ി�് 30.07.2021 ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 5/2019-20
നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
.      ഇേ�ണൽ റവന� യഥാകാലം കള�ൻ സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�ാതി��ി�ം സർ�കലാശാല
യാെതാ�  നടപടി�ം  സ�ീകരി�തായി  കാ��ി�.  സർ�കലാശാല�െട  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�്  വിഭാഗം
ഫല�ദമായി  �വർ�ി�ാ�തിനാലാണ്  ഇ�ര�ി��  വീ�  സംഭവി��ത്.  എ�ാ  വ��ക�ം
അവ�െട ആഭ��ര വ�മാനം യഥാകാലം സർ�കലാശാലയിൽ അട�� എ�് ഉറ�ാ�ാനാവശ�മായ
സംവിധാനം ഒ�േ���ം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ആയത് നീരീ�ിേ���മാണ്.

2-5   ഇ-�ാ�് �ക �ത�മായി വിതരണം നട�ാെത ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ിരി��

1. സം�തം ജനറൽ വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം.: 4-1 (4))
ഇ-�ാ�്  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  16.03.2020  ൽ  60221/-  �പ  (4821  +  55400)  പിൻവലി�്  ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പിെ��ി�ം  ആയത്  ഓഡി�്  തിയതി  വെര  വിതരണം  െച�ി�ി�.  31.03.2020 ൽ
വിതരണം െച�ാൻ ബാ�ി�� �കയായ 196787/- (60221 + 136566(31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് ))
�പ  വിതരണം  െച�ാൻ  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  �ടാെത  സർ�ാരിൽ  നി�ം  ലഭി��
ധനസഹായം �ത�മായി വിതരണം െച�ാ�തി�� കാരണം വ��മാേ��താണ്.
.

2. േജ�ാ�ഫി വ��് (ഓഡി�് േനാ�് ഖ�ിക നം.: 4-1 (4))

ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�് വിവിധ ദിവസ�ളിൽ ഇ-�ാ�്സ് �ക പിൻവലി�് ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ി�േ��ി�ം ��വൻ �ക�ം വിതരണം െച�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

.
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തിയതി
പിൻവലി�്
�ക

വിതരണം
െച� �ക

ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ
ബാ�ി�� �ക

02.02.2018 71580 69455 2125
03.08.2018 41034 0 41034
10.10.2019 20220 13830 6390

ആെക 49549

.

ജനറൽ  അ�ൗ�ിൽ  വിതരണം  െച�ാെത  ബാ�ി��  ഇ-�ാ�്സ്  �കയായ  49549/-  �പ
അടിയ�ിരമായി വിതരണം െച�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരീേ��താണ്.

.

2-6   ൈല�റി ഫീസ് (പിഴ�ം മ�ം) ഈടാ��തിെല അപാകതകൾ
.

     സർ�കലാശാലയി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം �വർ�ി�� ൈല�റിയിൽ ൈല�റി ഫീസ്
പിരി��തിെല അപാകതകൾ സംബ�ി�് വിവരം �വെട േചർ��.
. 

(A) സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി�� ൈല�റി

�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ി�� ൈല�റിയിൽ ഫീ�ക�ം, (reference
fee)  ൈഫ�ക�ം  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�ം,  ഗേവഷകരിൽ  നി�ം  ഈടാ�ാനായി  അംഗീ�ത
രശീതികൾ  ഉപേയാഗി��ി�.  രശീതിക�െട  ഉപേയാഗെ��റി�്  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്
േവാള�ം  1  ,  അ��ായം  2-4,5,6,7,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  േവാള�ം  1  എ�ിവയിൽ  �തിപാദി���്.
രശീതി ഉപേയാഗ�ിൽ താെഴ�റ�� ഗവർെമ�് നിർേ�ശ�ൾ പാലിേ��താണ്.
.

1) ലഭി�� �ക�് രശീതി നൽേക�താണ്

േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം  1,  ആർ�ി�ിൾ  7  (1)  �കാരം,  ലഭി�ാ��  ഏെത�ി�ം  �ക
ലഭി�ാൽ  ആയതി�്  �ത�മായ  രശീതി  നൽേക�താണ്.  കി�ിയ  �ക�െട  വിശദാംശം  കൗ�ർ
േഫായിലിൽ കാണി�ക�ം േവണം. ഇതി�േവ�ി ഉപേയാഗി�� രശീതി ആധികാരിക�ം �ത�മായ
എ����ം  സമ��മായിരി�ണം.  അതായത്  രശീതിയിൽ  �ാപന�ിെ�  േപ�്,  രശീതി  ��്
ന�ർ,  രശീതി  ന�ർ  എ�ിവ  �ത�മായി  േരഖെ���ിയിരി�ണം.  അ�േപാെല  പണം
സ�ീകരി�തിെ� ഉേ�ശ�ം, പിഴ ഈടാ�െ��ിൽ അ�ാര�ം, ആെക �ക, തീ�തി എ�ിവ �ത�മായി
േരഖെ���ാ��  �ലം  എ�ിവ  ഉ�ായിരി�ണം.  അ�േപാെല  പണം  സ�ീകരി��  (രശീതി
നൽ��) വ��ി�് അതിൽ ഒ�് ചാർ�വാ�� �ല�ം, വര�കൾ പരിേശാധി�� വ��ി�് അ�
േരഖെ���വാ�� സാകര��ം ഉ�ായിരി�ണം.

.

2)  രസീത്  ��ക�െട  േ�ാ�്  അ�ൗ�ം  ��ി�ം  (പണം  സ�ീകരി��  ഉേദ�ാഗ��െട
ഉ�രവാദി�ം )

േകരളാ �ഷറി േകാഡ് േവാള�ം ന�ർ 1,  ആർ�ി�ിൾ 90(ബി) യിെല �റി�് ന�ർ 2 �കാരം,  പണം
സ�ീകരി��തിനായി  നിേയാഗി�െ���  ഉേദ�ാഗ�ർ  പണം  ഒ���  ആൾ�്  നി�ിത
മാ�കയി��  രസീത്  നൽേക�താണ്.  ത�ൾ�്  ലഭ�മാ��  രസീത്  ��ക�െട  അ�ൗ�്
��ിേ���ം,  ഉപേയാഗി��ം  അ�ാ��മായ  രസീത്  ��കൾ  എേ�ാ�ം  ഹാജരാ�വാൻ
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സാധിേ���മാണ്.  ഓേരാ  രസീത്  ��ിെല�ം  േഫാറ��െട  എ�ം  ��മായി
പരിേശാധിേ���ം  ൈ�  -  ലീഫിൽ  സർ�ിഫിേ��്  ഓഫ്  കൗ�്  േരഖെ��േ���മാണ്.
സാധാരണയായി ഒ� സമയ�് ഒ� രസീത് ��് മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാൻ പാ��.

3) രസീത് ��ക�െട  േ�ാ�് രജി�ർ

േകരളാ �ഷറി േകാഡ് േവാള�ം ന�ർ 1, ആർ�ി�ിൾ 90(ബി) യിെല �റി�് ന�ർ 2 �കാരം, രസീത്
��ക�െട  േ�ാ�്  രജി�റിൽ,  രസീത്  ��്  ഉപേയാഗി�ാൻ  �ട�ിയ  തീ�തി,  ഉപേയാഗം
�ർ�ീകരി�  തീ�തി  എ�ിവ  േരഖെ��േ��താണ്.  രസീത്  ��ക�െട  കൗ�ർ  േഫായി�കൾ
ഓഫീസ് േമധാവി�െട ഉ�രവാദി��ിൽ ഭ�മായി ��ിേ��താണ്.

4) രശീതി ��കൾ ലഭ�മാ�ൽ , വിതരണം െച�ൽ

േകരളാ  �ഷറി  േകാഡ്  േവാള�ം  ന�ർ  1,  ആർ�ി�ിൾ  90(ബി)  യിെല  �റി�്  ന�ർ  3  �കാരം,
ആവശ�മായ  രസീത്  ��ക�ൾ  (െമഷീൻ  ന�േരാട്  �ടിയവ)  വ��്  േമധാവിേയാ,  മ�്
നിയ�ണാധികാരിേയാ  ലഭ�മാേ���ം,  താെഴ��ി��  ഉേദ�ാഗ�ർ�്  ൈകമാേറ��മാണ്.
ലഭ�മായ�ം, വിതരണം െച��മായ രശീതി ��ക�െട എ�ം (ഓേരാ�ിേല�ം േഫാറ��െട എ�ം
സഹിതം) �ചി�ി�� േ�ാ�് അ�ൗ�് ��ിേ��താണ്.

5) കള�ൻ രജി�ർ പരിപാലി�ൽ

േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം  1,  ആർ�ി�ിൾ  10  �കാരം,  രസീതികൾ�്  ആ�പാതികമായി
കള�ൻ  രജി�ർ  പരിപാലിേ���ം,  കൗ�ർ  േഫായിലിെല  േരഖെ����കൾ  അ�ൽ  കള�ൻ
രജി��മായി  െപാ��െ���ി  ഉ�രവാദി�െ��  ഉേദ�ാഗ�ൻ  പരിേശാധിേ��താണ്.  അ�ൽ
രസീ�കൾ  സംഘടി�ി�വാൻ  സാധി�െമ�ിൽ  അവ�െട  കൗ�ർ  േഫായിലിെല  �കകൾ  ഒ�
േനാേ���മാണ്.

.     രസീതിക�െട  ഉപേയാഗ�ം  പരിപാലന�മായി  ബ�െ��്  �കളിൽ  പറ�  തര�ിൽ  ച��ൾ
നിലനിൽ�േ�ാൾ, അവ പാലി�ാെതയാണ് സർ�കലാശാലയിൽ ൈല�റി ഫീ�കൾ പിരി���ം
രസീ�കൾ  പരിപാലി���ം.  ഫീ�കൾ  പിരി��തി�്  വ�വ�ാപിതമായ  രശീതി  ��കൾ
ഇവിെട  ഉപേയാഗി��ി�.  ആധികാരികമാ�ിയ  കള�ൻ  രജി�ർ  പരിപാലി��മി�.  രസീ�
��കൾ  േ�ാ�ിെല��കേയാ,  ഉപേയാഗി�വ�ം,  ഉപേയാഗി�ാ�വ�ം  ഏവെയ�്
വ��മാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�ം  രസീതി  ��കൾ  ൈല�റിയിേല�്
നൽ�കേയാ  ആയതിെ�  അടി�ാന�ിൽ  കണ�്  ��ി�കേയാ  െച��ി�.  കൗ�ർ
േഫായിലിെല  േരഖെ����കൾ  അ�ൽ  കള�ൻ  രജി��മായി  െപാ��െ���ി
ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ പരിേശാധി�� രീതി�ം നിലവിലി�. മാ�മ� അതാ� ദിവസെ�
കള�ൻ സർ�കലാശാലയിൽ �ത�മായി അട�� എ�ത് ഉറ�ി�ാ�ം സംവിധാനമി�.

2019-20 സാ��ിക വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം സർ�കലാശാല ൈല�റിയിൽ താെഴ�റ��
വര�ക��്.
.

�മ
ന�ർ

ഇനം �ക

1 റഫറൻസ് ഫീസ് 3,36,209.00

2 ൈഫൻ 1,71,373.00

ആെക 5,07,582.00
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.

അ�  ല��ിൽ  അധികം  �ക  പിരി�ാൻ  01/04/2019  �തൽ  18/07/2019  വെര
ആധികാരികമ�ാ��ം,  ച�വി���മായ  രസീതികൾ  (ന�ർ  മാ���  രസീത് )  ഉപേയാഗി�ം
19/07/2019  �തൽ  ടി��്  ജനേറ�ിങ്  െമഷിൻ  ഉപേയാഗി�മാണ്  പിരി�്  നട�ിയി��ത്.
ഇ�ര�ി��  രശീതികൾ  ഉപേയാഗി�ാൻ  സർ�കലാശാല  നൽകിയി��  ഉ�ര�കൾ
ലഭ�മാ�ണെമ�്  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.47/2019-20/ബി1  തീ�തി
16/03/2022  )  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ൈല�റി  ഫീ�കൾ  പിരി��തിനായി  ച��കാര��
രസീതികൾ  ഉപേയാഗിേ��താണ്.  രശീതികൾ  ഉപേയാഗിേ��തിെ��ം,
പരിപാലിേ��തിെ��ം  മാർഗേരഖ  KFC  പാർ�്  1,  അ��ായം  2  ആർ�ി�ിൾ  4,  5  ൽ
വ��മാ�ിയി��്.  ആയതി�്  അ��തമായി  രശീതികൾ  ഉപേയാഗി�ാ�ം  പരിപാലി�ാ�ം
��ിേ��താണ്.  സർ�കലാശാല�െട  �ധാന  േ�ാറിൽ  നി�്  ൈല�റി  ഫീ�കൾ
പിരി��തിനായി രസീതി ��കൾ നൽകാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. �ടാെത േകരള
�ഷറി  േകാഡ്  േവാള�ം  (I)  �ൾ  92  (എ)  �കാരം  �ാപന�ിന്  േവ�ി  സ�ീകരി��  ഓേരാ
പണമിടപാ�ം  േരഖെ����തിന്  ടി  ആർ  7 എ  മാ�കയിൽ  ക�ാഷ്  ��്  എ�തി  ��ിേ���ം
ദിവേസന�ളള  ഇടപാ�കൾ  േരഖ���ി  അതാത്  ദിവസം  ക�ാഷ്  ��്  േ�ാസ്  െചേ���ം
േമലധികാരി ആയത് പരിേശാധി�് സാ����േ���മാണ്.

.

(B) �ാേദശിക േക��ിെല ൈല�റി�െട �വർ�നം
�ാേദശിക േക��ിൽ ൈല�റി ഫീസ് (പിഴ�ം മ�ം) ഈടാ��തിൽ താെഴ�റ�� അപാകതകൾ
കാ��.

1)  ൈല�റി  ഫീസ്  പിരി��തി�്  ഇവിെട  ആധികാരികമായ  രശീതി  ��കൾ  ഉപേയാഗി��ി�.
താ�ാലികമായി  ഇവിെട�െ�  ത�ാറാ�ിയിരി��  രശീതികൾ  ഉപേയാഗി�ാണ്  ഫീസ്
പിരി��ത്. രശീതി ��ിൽ എ� രശീതി�െ��് വ��് േമധാവി സാ��െ���ിയി�ി�. മാ�മ�,
പിരി�  രശീതികൾ  ക�ാ�സ്  േമധാവി  പരിേശാധി�്  സാ��െ����മി�.  സർ�കലാശാല
ആ�ാന�  നി�ം  രശീതികൾ  ലഭ�മാ�ാൻ  നടപടികൾ  സ�ീകരി�ി�മി�.  രശീതികൾ
ഉപേയാഗിേ��തിെ��ം,  പരിപാലിേ��തിെ��ം  മാർഗേരഖ  KFC  പാർ�്  1,  അ��ായം  4,  5  -ൽ
വ��മാ�ിയി��്.  ആയതി�്  അ��തമായി  രശീതികൾ  ഉപേയാഗി�ാ�ം  പരിപാലി�ാ�ം
��ിേ��താണ്.

.

2) രശീതി ��ക�െട േ�ാ�് വിവരം േരഖെ���� േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��ി�.

ഫീസ്  പിരി�മായി  ബ�െ��്  ഏെത�ാം  രശീതി  ��കൾ  ലഭ�മാെയ�ം,  ഉപേയാഗി�െവ�ം
േരഖെ����  േ�ാ�്  രജി�ർ  ഇവിെട  പരിപാലി�ി�ി�.  േ�ാ�്  രജി�ർ  �ത�മായി
പരിപാലിേ��താണ്.

3)കള�ൻ രജി�ർ �ത�മായി പരിപാലി��ി�.

ഫീസ്  സ�ീകരി��ത്,  വര�  െവ�വാൻ  കള�ൻ  രജി�ർ  ഇവിെട  പരിപാലി��ി�.  കള�ൻ
രജി�ർ  പരിപാലി�്  വര�കൾ  ശരിയായ  രീതിയിൽ  േരഖെ��േ���ം  അട�കൾ  സംബ�ി�
വിവരം ഉൾെ�ാ�ിേ���മാണ്.

4) ൈഫൻ വര�കൾ യഥാകാലം �ാേദശിക േക��ിൽ അടവാ��ി�.

ൈല�ററിയിൽ  ലഭ�മാ��  വര�കൾ  യഥാകാലം  �ാേദശിക  േക��ിൽ  അടവാ�ി  കാ��ി�.
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ഉദാഹരണ�ി�് 23/09/2019 �തൽ 02/11/2020 വെര ലഭ�മായ �ക (148/-) അടവാ�ിയത് 15/09/2021
–  ലാണ്.  വര�കൾ  യഥാകാലം  �ാേദശിക  േക��ിൽ  അടവാ�ാൻ  ��ിേ��താണ്.
(ഒരാ���ിെല�ി�ം)

5) ��ക��െട വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം ക���റിൽ േചർ�ി�ി�

�ാേദശിക  േക��ിെല  ൈല�റിയി��  �റ�്  ��ക��െട  വിവര�ൾ  മാ�േമ  ക���റിൽ
ഉൾെ���ിയി��. ��വൻ ��ക��െട�ം വിവര�ൾ ക���റിൽ ഉൾെ�ാ�ിേ��താണ്.

6) ��ക�ൾ ��ി�ാൻ ആവശ�മായ റാ�കൾ ൈല�റിയിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

�ാേദശിക േക��ിൽ ആെക�� ��ക�ളിൽ ആയിര�ിലധികം ��ക�ൾ േമശ�റ�് അ��ി
െവ�ിരി��  അവ�യിലാണ്  ക�ത്.  ��ക�ൾ  ��ി�വാൻ  ആവശ�മായ  റാ�കൾ
വാ�വാ�ം, ആയവയിൽ ��ക�ൾ ��ി�വാ�ം ��ിേ��താണ്.

2-7   ഹി�ി വ��ിൽ പി.ടി.എ ഫീസ് ബാ�ിൽ അട��ി�.
    വ��ിെല  പി.ടി.എ  പാ�്  ��്  പരിേശാധനയിൽ  04.01.2018  �തൽ  13.01.2021  വെര��
കാലയളവിൽ  പി.ടി.എ.  ഫീസ്  ബാ�ിൽ  അട�ി�ി�  എ�്  വ��മായി.  2018,  2019  അ��യന
വർഷ�ളിൽ അ�ിഷൻ േനടിയ ��ിക�െട പി.ടി.എ. ഫീസ് പിരി�തിെ� രസീത് ��് പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�. ഇത് സംബ�ി�് 22.02.2021 ൽ വ��് േമധാവി�് നൽകിയ ഹി�ി-5/2019-20 ന�ർ
ഓഡി�് അേന�ഷണ�ി�� മ�പടിയിൽ രസീത് ��് ന�ർ 61 ആണ് േമൽ കാലയളവിൽ പി.ടി.എ
ഫീസ്  പിരിവിനായി  ഉപേയാഗി�ി��ത്  എ�്  അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ  ഈ  രസീത്  ��്
സർ�കലാശാല�െട  െമയിൻ  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  സം�ത വ�ാകരണം  വ��ിന്
നൽകിയതായാണ് കാ��ത്.
.        �ടാെത ഹി�ി വ��് �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാറിയേ�ാൾ ടി രസീത് ��് ന�െ��താ�ം
പിരിെ���  �ക  പി.ടി.എ.  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  അട�ാെത  വ��്  ഷി�ിംഗ്  സമയ�്  �റി
��ിയാ�ൽ,  കർ�ൻ  ഇടൽ,  ൈല�റി  നവീകരണം,  ��ക�ൾ  ��ിയാ�ൽ  എ�ീ
�വർ�ികൾ�് വിനിേയാഗി�താ�ം മ�പടിയിൽ പറ��. എ�ാൽ െചലവ് േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�. ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ�് താെഴ േചർ��.
1.  സർ�കലാശാല�െട  െമയിൻ  േ�ാ�്  രജി�ർ  �കാരം  സം�ത വ�ാകരണം  വ��ിന്  നൽകിയ
പി.ടി.എ. രസീത് ��് ന�ർ 61 എ�കാരമാണ് ഹി�ി വ��ിന് ലഭി�െത�് വ��മ�.
2.  2018, 2019 അ��യന  വർഷ�ളിൽ  അ�ിഷൻ  േനടിയ  ��ികളിൽ  നി�്  പിരി�  �ക�െട  വിവരം
ലഭ�മാകിയി�.
3. വ��് ഷി�ിംഗ് സമയ�� െചലവ് സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.
4. പിരിെ��� �ക പി.ടി.എ. ബാ�് അ�ൗ�ിൽ അടവാ�ാെത േനരി�് െചലവഴി�തി�� കാരണം
വ��മാ�ിയി�.
.          ഏെതാ�  ഫീസ്  പിരിവ്  നട���  േപാെല,  പി.ടി.എ.  ഫീസ്  പിരി�തിെ�  ��വൻ  �ക�ം
പി.ടി.എ.  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  �ത�മായി  അടവാേ��താണ്.  പി.ടി.എ.  അ�ൗ�ിൽ  നി�്
െചലവിനാവശ�മായ  �ക  ഡി�ാർ�്െമ�്  കൗൺസിലിെ�  അംഗീകാരേ�ാെട  െച�്  �ഖാ�ിരം
പിൻവലിേ��താണ്.  പി.ടി.എ.  ഫീസായി  പിരി�  �ക  ബാ�ിൽ  നിേ�പി�ാെത  േനരി�്
െചലവഴി��ത്  �മവി��മാണ്.  പി.ടി.എ അ�ൗ�ിന്  ക�ാഷ്  ��്  എ�തി  ��ിേ��താണ്.
�ടാെത �ക ബാ�ിൽ അടവാ��തിെ� െഡേ�ാസി�് �ി�ക�ം �ക െചലവാ��തിെ� േരഖക�ം
�േത�കം ഫയലിൽ ��ിേ��താണ്.
.        �ീ ശ�രാചാര� സർ�കലാശാല�െട പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷെ� ഭരണഘടന 19.07.1997-
െല സിൻഡിേ��് േയാഗം അംഗീകരി�. ആയത് �കാരം വ��് അധ��നാണ് പി.ടി.എ. ക�ി�ി�െട
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�സിഡ�ം  �ഷറ�മായി  വർ�ിേ��ത്.  പി.ടി.എ.  ഫ�  സംബ�ി�  ��വൻ  ഉ�രവാദി��ം
ടിയാനിൽ നി�ി�മാണ്. ഫ� സംബ�ി� അ�ൗ�് ��്, രസീത് ��്, വൗ��കൾ, പാ�് ��്
എ�ിവ  ��ിേ��ത്  ടിയാെ�  ഉ�രവാദി�മാണ്.  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ി�  വിേധയമായി
ഫ�്  ൈകകാര�ം  െച��തി�ം  അ�ബ�  േരഖകെള�ാം  �ത�മായി  ��ി��തി�ം  ആയത്
ക�ി�ിയിൽ  അവതരി�ി��തി�ം  ഉ�രവാദി�െ��ിരി��.  സിൻഡിേ��്  അംഗീകരി�
ഭരണഘടനയിെല  നടപടി�മ�ൾ  വ��്  അധ��ൻ  പാലി�ാ��ം  നട�ിലാ�ാ��ം  �മ
വി��മാണ്.

2-8   േജ�ാ�ഫി വ��ിൽ 'NHDM' സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ� ഫീസ് കള�ൻ ബാ�ിൽ അട�ി�.
    േജ�ാ�ഫി  വ��ിൽ  2019  െഫ�വരിയിൽ  ആരംഭി�  ‘NATURAL  HAZARDS  AND  DISASTER
MANAGEMENT’  (NHDM)  എ�  സർ�ിഫി��്  േകാ�ിന്  അ�ിഷൻ  േനടിയ  35  ��ികളിൽ  നി�ായി
2,000/- �പ നിര�ൽ ടി. ആർ രസീത് ��് 2013, 2052 എ�ിവ ഉപേയാഗി�് 70,000/- �പ ഫീസ്
ഇന�ിൽ  പിരിെ���.  എ�ാൽ  ��ത  േകാ�ിനായി  �േത�ക  ബാ�്  അ�ൗ�്
ആരംഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ  ടി  �ക  വ��ിൽ  പണമായി  തെ�  ��ി��ത്.  രജി��ം  േരഖക�ം
�കാരം  ആദ�  ബാ�ിെ�  നട�ി�ിനായി  ആെക  24,500/- �പ  െചലവായി.  ര�ാമെ�  ബാ�ിെ�
നട�ി�ിനായി െചലവായ �ക സംബ�ി� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�.
.       േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  വാല�ം  -1 ആർ�ി�ിൾ  7(2) �കാരം  രസീത്  വരവ്  70,000/- �പ
ബാ�ിൽ ഒ��ാെത പണമായി തെ� ൈകവശം വ�ത് താൽ�ാലിക പണാപഹരണമാണ്. ആയതിന്
വ��്  തലവനിൽ  നി�ം  വിശദീകരണം  ലഭ�മാേ��താണ്.  �ടർ�ം  ഇ�രം  അപാകതകൾ
സംഭവി�ാതിരി�ാൻ ഉ�രവാദി�െ��വ�െട ഭാഗ�് നി�ം �� ഉ�ാേക�താണ്.

2-9   സം�ത ന�ായ വ��ിൽ പി.�ി.എ.അ�ൗ�് പരിപാലി�തിെല അപാകതകൾ
        വ��ിൽ  പി.ടി.എ.  അ�ൗ�്  പരിപാലി�തിൽ  താെഴ�റ��  അപാകതകൾ
കെ��ക��ായി
1)  11/07/2016  �തൽ  വ��ിൽ  P.T.A  ഫ�്  പിരി��െ��ി�ം  (  രശീതി  ന�ർ.65/1)  ഇത്
��ി�ാ�� ബാ�് അ�ൗ�് ആരംഭി�ി�ി�.
2) 2019-20 വർഷം വെര പി.ടി.എ. വര�കൾ രശീതി ��് ന�ർ 65, രശീതി ��് ന�ർ 119 എ�ിവ
ഉപേയാഗി�ാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. രശീതി ��് ന�ർ 65 �കാരം 37700/-�പ�ം, രശീതി
��്  ന�ർ  119  �കാരം  10700/-  �പ�ം  ഉൾെ�െട  ആെക  48400/-  �പ  വര��്.  എ�ാൽ
01/12/2020-ൽ  മാ�മാണ്  ബാ�്  അ�ൗ�്  (UBI  കാലടി  ശാഖ,  A/C  NO.720802010002728)
ആരംഭി�ി��ത്.  �ടാെത  04/12/2020-ൽ  17,750/-  �പ  മാ�മാണ്  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ി��ത്.
3) റ� െച� രശീതികളായ 65/20, 65/74 എ�ിവ�െട ഒറിജിനൽ ലഭ�മാ�ിയി�. �ടാെത രശീതി
ന�ർ 65/84 േരഖെ���ലി�ാെത�ം ��ി�ിരി��.
അപാകതക�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (നം.2/2021  ,തീ.30/06/2021)  നൽകിെയ�ി�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
.        �ീ ശ�രാചാര� സർ�കലാശാല�െട പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷെ� ഭരണഘടന 19.07.1997-
െല സിൻഡിേ��് േയാഗം അംഗീകരി�. ആയത് �കാരം വ��് അധ��നാണ് പി.ടി.എ. ക�ി�ി�െട
�സിഡ�ം  �ഷറ�മായി  വർ�ിേ��ത്.  പി.ടി.എ.  ഫ�  സംബ�ി�  ��വൻ  ഉ�രവാദി��ം
ടിയാനിൽ നി�ി�മാണ്. ഫ� സംബ�ി� അ�ൗ�് ��്, രസീത് ��്, വൗ��കൾ, പാ�് ��്
എ�ിവ  ��ിേ��ത്  ടിയാെ�  ഉ�രവാദി�മാണ്.  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ി�  വിേധയമായി
ഫ�്  ൈകകാര�ം  െച��തി�ം  അ�ബ�  േരഖകെള�ാം  �ത�മായി  ��ി��തി�ം  ആയത്
ക�ി�ിയിൽ  അവതരി�ി��തി�ം  ഉ�രവാദി�െ��ിരി��.  സിൻഡിേ��്  അംഗീകരി�
ഭരണഘടനയിെല  നടപടി�മ�ൾ  വ��്  അധ��ൻ  പാലി�ാ��ം  നട�ിലാ�ാ��ം  �മ
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വി��മാണ്.

2-10   േഹാ�ലിൽ ഗ�ക�െട താമസം സംബ�ി�്
    സർ�കലാശാല�െട േഹാ��കളിൽ ഗ�ായി താമസി��വ�െട വിവരം സംബ�ി� പരിേശാധന
നട�ിയതിൽ  േഹാ�ൽ  നിയമാവലി  പാലി�ി�ി�  എ�്  ��യിൽെ��.  വിശദ  വിവരം  താെഴ
�ചി�ി��
1.  േഹാ��കളിൽ താമസി�� ഗ�ക�െട വിവര�ൾ �ചി�ി�� രജി�ർ എ�തി ��ി��ി�
(നിയമാവലി �മ നം.7.5)
2.  േഹാ��കളിൽ  ഗ�ായി  താമസി�ാൻ  വ��വർ  അേപ�  എ�തി  വ��്  േമധാവി�െട
�പാർശേയാെട  െഡപ��ി  വാർഡെ�  �ൻ�ർ  അ�വാദം  േരഖാ�ലം  വാേ��താണ്.  എ�ാൽ
ഇ�കാരം അ�വാദം വാ�ാെതയാണ് േഹാ��കളിൽ ഗ�കൾ താമസി��ത്
(നിയമാവലി �മ നം.7.1 & 7.6)
3.  േഹാ��കളിൽ  താമസി��  ഗ�കളിൽ  നി�്  ഗ�്  ഫീസ്  പിരി�േ�ാൾ  അവർ�്  രസീത്
നൽേക�താണ്. എ�ാൽ ഇ�കാരം രസീത് നൽ��ി� (നിയമാവലി �മ നം.7.2)
    േഹാ��കളിൽ താമസി�� ഗ�കളിൽ നി�് ഗ�് ഫീസ് പിരി�് സർ�കലാശാലയിൽ േനരി�്
അടവാ��  രീതിയാണ്  �ടർ�  വ��ത്.  ആയതിനാൽ  ഗ�്  ഫീസിെ�  �ത�ത  പരിേശാധി�ാൻ
സാധി�ി�ി�.
സർ�കലാശാല  അംഗീകരി�  േഹാ�ൽ  നിയമാവലി  �ത�മായി  പാലി�ാ�തി��  കാരണം
വ��മാേ��താണ്.

2-11   േഹാ�ൽ വാടക�െട വിവരം രജി�റിൽ �ത�മായ േരഖെ����ി�.

സർ�കലാശാലയിെല േഹാ�ൽ  സൗകര��ിനായി  വിദ�ാർ�ികളിൽ  നി�്  ലഭി��
അേപ�കളിൽ  നി�ിത  മാനദ��ൾ  പാലി�്  വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിവിധ  േഹാ��കളിേല�്
അേലാ�്െമ�്  നൽ��ത്  �ഡ�്സ്  സർവീസ്  െസ�ിലാണ്.  ആയതിനാൽ  േഹാ�ൽ  വാടക
സംബ�ി�  രജി�ർ  ടി  െസ�ിലാണ്  ��ി��ത്.  2019  അ��യന  വർഷം  �േവശനം  ലഭി�്
േഹാ�ലിൽ  താമസി��  ��ിക�െട  േഹാ�ൽ  വാടക  സംബ�ി�  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ
��ികൾ േഹാ�ൽ വാടക അട�തിെ� വിവരം �ത�മായി േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാൽ േഹാ�ൽ
വാടക  ഇന�ിൽ  �റവ്  വ�ി�േ�ാ  എ�്  പരിേശാധി�ാൻ  സാധി�ി�ി�.  വിശദമായ  വിവരം
അ�ബ�ം – 1 ൽ േചർ�ി��്.

.

2-12   തി�വന��രം �ാേദശിക േക��ിെല നീ�ിയി��കൾ െപാ��െ���ി�
    തി�വന��രം  �ാേദശിക  േക��ിെല  31-03-2020  ൽ  അവസാനി�  സാ��ിക  വർഷെ�
നീ�ിയി��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ക�ാഷ്  ��ം,  പാ�്  ��ം  ത�ിൽ  താെഴ�റ�ം  �കാരം
വ�ത�ാസം കാ��.

.

ജനറൽ അെ�ൗ�്

ക�ാഷ് ��് �കാരം നീ�ിയി��് 951417.00

പാ�് ��് �കാരം നീ�ിയി��് 908891.00

നീ�ിയി��ിെല വ�ത�ാസം 42526.00

െ�ഷ�ൽ അെ�ൗ�്

ക�ാഷ് ��് �കാരം നീ�ിയി��് 1155606.00
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പാ�് ��് �കാരം നീ�ിയി��് 1308621.00

നീ�ിയി��ിെല വ�ത�ാസം 153015.00

.         ഇത്  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ആരാ�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (06/ RC Tvpm.  19-20 തീ.
06-09-21)  നൽകിയതി�്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ��ത  �കയിെല  വ�ത�ാസം  വർഷ�ളായി
നിലനിൽ��താെണ�ം  ടി  അപാകത  �ഖ�  കാര�ാലയ�ിൽ  നി�ം  പരിഹരിേ��താെണ�ം
അറിയി�ി��്.  വർഷ�ളായി  നിലനിൽ��  ടി  വ�ത�ാസം  �മീകരി�ാ�തിനാൽ  മ�പടി
അംഗീകരി�ാൻ സാധി�ി�. ഇ��ം വലിയ �ക വ�ത�ാസം വരാ��ായ കാരണം കെ��ി ക�ാഷ്
��ം,  പാ�്  ��ം  ത�ിൽ  െപാ��െ�േട��ും  ആയതിെ�  വിവരം  ഓഡി�ിൽ
അറിയിേ���മാണ്.

2-13   െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം - ബാ�ിൽ നി�് ലഭി�� പലിശ �ക സർ�കലാശാലയിൽ
അട��ി�.
    െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക��ിൽ സർ�കലാശാലയിൽ നി�� �ാൻ/േനാൺ �ാൻ ക�ാ�ർലി
ഫ�്  �ാൻ�ർ  െച�്  ലഭി��തിനായി  17.03.2017  ൽ  �ണിയൻ  ബാ�്,  െകായിലാ�ി  ശാഖയിൽ
611102010007469 നം.  അ�ൗ�്  ആരംഭി�.  അ�ൗ�്  ആരംഭി�  ദിവസം  �തൽ  ഓഡി�്  കാലയളവ്
വെര�� ബാ�് പലിശ സർ�കലാശാലയിൽ അട�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.
.

�മ
നം.

2017-18 2018-19 2019-20

തിയതി �ക തിയതി �ക തിയതി �ക

1 06.04.2017 198/- 07.04.2018 1641/- 07.04.2019 5509/-

2 05.07.2017 1379/- 05.07.2018 2730/- 02.07.2019 4530/-

3 03.10.2017 156/- 07.10.2018 3876/- 06.10.2019 3430/-

4 06.01.2018 2515/- 06.01.2019 5460/- 06.01.2020 2867/-

4248/- 13707/- 16336/-

    31.03.2020  വെര  ബാ�്  പലിശ  ഇന�ിൽ  ആെക  ലഭി�  34,291/-  �പ  സർ�കലാശാലയിൽ
അട�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-14   പ��ർ �ാേദശിക േക�ം - പി ടി എ രസീത് ��് ഹാജരാ�ിയി�
.

സർ�കലാശാല�െട �ധാന േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം പ��ർ �ാേദശിക േക��ിന് നൽകിയ പി
ടി എ രസീ� ��കൾ േരഖെ����തിനായി േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��ി�. 2019-20 വർഷം
പി.ടി.എ  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  പി  ടി  എ  ഫീസ്  ഇന�ിൽ  ആെക  നിേ�പി�  7560/-  �പയിൽ
06.07.2019  �തൽ  16.07.2019  വെര  അടവാ�ിയ  2620/-  �പ�െട  രസീ�കൾ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�.  ആയത്  പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  �ടാെത  പി  ടി  എ  ഫീസ്  കള�ൻ
േരഖെ����തിന്  െഡയിലി  കള�ൻ  രജി�ർ  പരിപാലി��ി�.  ആയത്  എ�തി
��ിേ��താണ്. രശീതികൾ ഉപേയാഗിേ��തിെ��ം, പരിപാലിേ��തിെ��ം മാർഗേരഖ KFC
പാർ�് 1, അ��ായം 2 ആർ�ി�ിൾ 4, 5 ൽ വ��മാ�ിയി��്. ആയതി�് അ��തമായി രശീതികൾ
ഉപേയാഗി�ാ�ം പരിപാലി�ാ�ം ��ിേ��താണ്.
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2-15   േറായൽ�ി ഈടാ�ാ�ത് സംബ�ി�്
.             േകരള  സം�ാന  സർ�ാ�ക�െട�ം  ICHR േപാ��  ഏജൻസിക�െട�ം  ഫ�പേയാഗി�്
എ�ാ വർഷ�ം വിവിധ െസമിനാ�കൾ, േകാൺഫറൻ�കൾ എ�ിവ നട�ിവ���്. കാലടി സം�ത
സർ�കലാശാല  ക�ാ�സി�ം  �ാേദശിക  േക��ളി�ം  നട��  ഇ�രം  േകാൺഫറൻ�ക�െട
റിസർ�്  േപ��കൾ  ��ക�േപണ  �സി�ീകരി�ാ��്.  സർ�കലാശാലയിെല  അ��ാപകർ  എ�
നിലയിൽ  ലഭി��  ഫ�്  വിനിേയാഗി��തിെ�  ഭാഗമാ��ാ��  ഉത്പ��ിൽ  നി��
വ�മാനം  സർ�കലാശാല��ടി  അവകാശെ��താണ്.  ഇ�രം  ഉത്പ��ൾ  സർ�കലാശാല�െട
ആ�ിയാണ് എ�് പ�തി മാർ�േരഖയിൽ വ��മാ�ിയി��്.

.         എ�ാൽ  ഇ�കാരം  �സി�ീകരി��  ��കം  സ��ം  േപരിൽ  ആണ്  അ��ാപകർ
�സി�ീകരി��ത്.  ഇതിൽ  നി�ം  ലഭി��  വ�മാന�ിെ�  വിഹിതം  സർ�കലാശാല�്
ലഭി��ി�.  സർ�കലാശാല�െട  ��ിൽ  സൗജന�മായാണ്  ��കം  �ി�്  െച��ത്.
സർ�കലാശാല�െട  സൗകര�ം  �േയാജനെ����തിനാ�ം  പ�തി  മാർ�േരഖയിൽ
നിർേ�ശി�ി��തിനാ�ം  ഇ�െന  �സി�ീകരി��  ��ക�ളിൽ  നി��  വ�മാന�ിെ�
കാര��ിൽ സിൻഡിേ��് മാനദ�ം നി�യിേ���ം ��കം �സി�ീകരി��തി�� അ�മതി
െകാ��േ�ാൾ തെ� ഇ�ാര�ം അ�മതി പ��ിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.
.        അ��ാപകെ� സ��ം കെ���കൾ,  ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�് എതിർ�ിെ��ിൽ,  സ��മായി
�സി�ീകരി��തിൽ െത�ി�. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�െട സൗകര��ൾ ഉപേയാഗി�തിന് ഫീസ്
ഈടാ��തിൽ  െത�ി�.  മാ�മ�  ഓവർെഹഡ്  ചാർ�ം  സർ�കലാശാല  ഈടാേ��താണ്.
ഇ�ാര��ിൽ സർ�കലാശാല ൈഗഡ് ൈലൻസ് ത�ാറാ�ി ഉടൻ �ാബല��ിൽ വ��ാൻ േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

3-1   GST ൈ�മാസ റിേ�ൺ യഥാസമയം ഫയൽ െച�ി�ി�-40,092/- �പ പിഴ പലിശ സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ നി�ം ഒ��ിയത് നിരാകരി��
        22/06/2017-െല CGST�ൾസ്, 2017 �കാരം സർ�കലാശാല "േകാേ�ാസിഷൻ �ീംമിൽ” ആണ്
GST രജിേ�ഷൻ എ��ി��ത്. "േകാേ�ാസിഷൻ �ീംമിൽ” GST രജിേ�ഷൻ എ��ി��വർ ഓേരാ
ക�ാർ�റിേല�ം  നി�തി  �ക  (TDS &TCS) അതാത്  ക�ാർ��കൾ  അവസാനി�്  െതാ���  മാസം  18-ാം
തീയതി�  ��ായി  ഒ��ി  േ��്െമ�്  ഫയൽ  െചേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  നിയമാ��തം
�മ�ിയി��  പിഴ�ം  പിഴപലിശ�ം  ഒ��വാൻ  വീ�  വ��ിയി��വർ  ബാധ��രാണ്.  എ�ാൽ
സർ�കലാശാല�െട 2018-19വർഷെ� ഓേരാ ക�ാർ�റിേല�ം നി�തി റിേ��കൾ യഥാസമയം ഫയൽ
െച�ാതി��തിനാൽ  ൈവകിയതി��  പിഴ�ം  പിഴപലിശ�ം  േചർ��  �ക  സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ  നി�ം  പിൻവലി�്  ഒ��ിയിരി��തായി  2019-20  വർഷെ�  വൗ�ർ  പരിേശാധനയിൽ
കെ��ി. ഇ�കാരം ഒ��ിയി�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

.

�മ
നം.

റിേ�ൺ ഫയൽ െച�ാൻ
ൈവകിയ ക�ാർ�ർ

ഒ��ിയ �ക
(പിഴ + പിഴ പലിശ )

െച�് നം./
തീയതി

1.
2018-19

Istക�ാർ�ർ
10,014/- 015204/23.12.2019

2. 2018-19 10,012/- 015280/15.01.2020
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IInd ക�ാർ�ർ

3.
2018-19

IIIrd ക�ാർ�ർ
10,012/- 015378/24.01.2020

4.
2018-19

IVth ക�ാർ�ർ
10,054/- 015474/14.02.2020

ആെക
40,092/-

(നാൽപതിനായിര�ി െതാ��ി
ര�് �പ)

        ഇ� സംബ�ി� 16.11.2020 തീയതി നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം 02 ന് ലഭി� മ�പടിയിൽ
2018 ഓഗ�് മാസ�ിൽ ഉ�ായ �ളയം �ലം സർ�കലാശാല �വർ�ന�ൾ താ�മാറായതിനാലാണ്
ഇ�കാരം  താമസം  വ�ി��െത�  വിശദീകരണമാണ്  ലഭി�ി��ത്.  എ�ാൽ  പരിേശാധനയിൽ
�ളയം  സംഭവി�ി��  ഓഗ�്  മാസ�ി�  �ൻപ്  ഫയൽ  െചേ��  നി�തി  റിേ��കൾ  േപാ�ം
യഥാസമയം  ഫയൽ  െച�ി��തായി  കാ��ി�.  ആയതിനാൽ  ��ത  മ�പടി  ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി��ി�.

        സർ�കലാശാല വിവിധ ബി�കളിൽ നി�ം വ�ലാ�ിയി�� നി�തി �ക യഥാസമയം ഒ��ി
േ��്െമ�്  ഫയൽ  െച��തിൽ  ഉ�രവാദി�െ��  ഉേദ�ാഗ��െട  ഭാഗ�്  നി�ം  വ�ി��  വീ�
�ലമാണ് േമൽ �ചി�ി�ി�� �ക പിഴ�ം പിഴ പലിശ�മായി ഒ�േ��ി വ�ി��ത്. ആയതിനാൽ,
40,092/- �പ സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം പിൻവലി� റിേ�ൺ ഫയൽ െച�ാൻ ൈവകിയതി��
പിഴ�ം  പിഴപലിശ  ഒ��ിയി��  സർ�കലാശാല  നടപടി  അംഗീകരി�ാ��ത�.  േമൽ  �ക��
െചലവ്  ഓഡി�ിൽ  നിരാകരി��.  ഓഫീസ്  ഉ�രവ്  �കാരം  നി�തി  റിേ��കൾ  യഥാസമയം
ത�ാറാ�ി  ഫയൽ  െച�വാൻ  ബാധ��രായ  ഉേദ�ാഗ�ർ,  ആയത്  േമൽ  പരിേശാധന  നട�വാൻ
�മതലെ��  ഉേദ�ാഗ�ൻ  എ�ിവരിൽ  നി�ം  ��ത  �ക  (40,092/-�പ)  �ല�മായി  ഈടാ�ി
തിരിെക  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  ഒ�േ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട
ബാധ�തയായി കണ�ാ�ി �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

3-2   സർ�കലാശാലയിൽ ��ജല ലഭ�ത�ായി �ിര സംവിധാനം ഒ��ിയി�ം �ടിെവ�ം
വിതരണ�ിനായി കരാർ നൽ��
        സർ�കലാശാലയിൽ മ��ി�ം പടർ�് പിടി�തിെന �ടർ�് ��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�
ഒ�  �ിര  സംവിധാനം  ഒ����വെര  ബദൽ  സംവിധാനം  എ�  നിലയിൽ  സർ�കലാശാലയിൽ
�ടിെവ�ം  വിതരണം  െച��തിനായി  ക�േ�ഷൻ  �ണി�ക�ം  ലഭ�മായി��  ക�േ�ഷ�കളിൽ
ഏ��ം  �റ�  �ക  ക�ാ�്  െച�ി��  �ീ.നൗഷാദ്  ടി.എ,  കാ�ർ  എ�  വ��ി�്  17.02.2018-ൽ
1827/എേ��്.1/എസ്.എസ്.�.എസ്./2018 ന�ർ നടപടി�മം �കാരം രജി�ാർ �ടിെവ�ം വിതരണം
െച��തി��  ഉ�ര�ം  നൽ�ക�ം  െച�ി��.  എ�ാൽ  ��ത  വ��ി�മായി  സർ�കലാശാല
കരാറിൽ  ഏർെ��ി��തായി  കാ��ി�.  േമൽ  ഉ�രവിെ�  അടി�ാന�ിൽ  സർ�കലാശാലയിൽ
�ടിെവ�ം വിതരണം െച�ി�� വകയിൽ �ീ.നൗഷാദ് ടി.എ. എ� വ��ി�് 2017-18 വർഷം �തൽ
അ�വദി� നൽകിയി�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

.

�മ നം. വർഷം അ�വദി� നൽകിയി�� �ക

1. 2017-18 14,500/-
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2. 2018-19 1,06,250/-

3. 2019-20 1,71,300/-

ആെക 2,92,050/-

�ടിെവ�ം  വിതരണം  െച�  വകയിൽ  31.03.2020  വെര  ആെക  2,92,050/-  �പ�െട  െചലവ്
സർ�കലാശാല�്  വ�ി��്.  ��ജലം  ഉറ�ാ��തി�  ഒ�  �ിര  സംവിധാനം  ഒ����വെര
ബദൽ സംവിധാനം എ� നിലയിൽ 17.02.2018-ൽ ആരംഭി�ി�� �ടിെവ�ം വിതരണം 2 വർഷ�ി�
േശഷ�ം  സർ�കലാശാലയിൽ  �ട��  സാഹചര��ിൽ  ��ത  കാലയളവിൽ  സർ�കലാശാലയിൽ
��ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി� �ിര  സംവിധാനം ഒ���തിനായി സ�ീകരി�ി��  നടപടിക�െട
വിശദാംശ�ൾ  ആരാ�്  19.11.2020  തീയതി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.05  നൽകിയി��.  ആയതി�
സർ�കലാശാല  നൽകിയി��  മ�പടി  2019  അവസാനേ�ാെട  സർ�കലാശാലയിൽ  ഓവർ  െഹഡ്
വാ�ർ ടാ�ിെ� പണി�ർ�ീകരി�െവ�ം സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ജലേ�ാത�കളിൽ നി��
ജലം  �ിയംവദ  േഹാ�ൽ  േകാ�ൗ�ി��ിൽ  �ാപി�ി��  ജല  ��ീകരണ  �ാ�്  �േഖന
��ീകരി�്  ഓവർ  െഹഡ്  വാ�ർ  ടാ�ിേല�്  എ�ി�  േശഷം  സർ�കലാശാലയിെല  വിവിധ
െക�ിട�ളിെല  വാ�ർ  ടാ�കളിൽ  വിതരണം  െച��െവ�ം  ആണ്.  മാ�മ�  ഓേരാ  െക�ിട�ളിെല
വാ�ർ ടാ�കളിൽ നി�� ജലം അതാത് െക�ിട�ളിൽ ലഭ�മായ വാ�ർ പ�രിഫയ�കളിൽ ഒരി�ൽ �ടി
��ീകരി�ാണ്  �ടിെവ��മായി  വിതരണം  െച��െത�ം  വാ�ർ  ടാ�ക�ം  വാ�ർ  പ�രിഫയ�ക�ം
�ത�മായ  ഇടേവളകളിൽ  �ചിയാ�ാ�െ��ം  മ�പടിയിൽ  �ചി�ി�ി��്.  വിദ�ാർ�ിക�െട
ആേരാഗ�കാര��ിൽ  �ഥമ  പരിഗണന  നൽകി  ��ജല  ലഭ�ത  ഉറ�ാ��തി�  സർ�കലാശാല
ൈകെ�ാ�ി��  നടപടികൾ  അഭിന�നാർഹമാണ്.  എ�ാൽ  െമ�െ��  ��ജല  വിതരണ
സംവിധാനം ഒ��ിയി�ം �ടിെവ�ം �റ�നി�ം വിതരണം െച�വാൻ കരാർ നൽകിയി��ത് പാഴ്
െചലവായി ഓഡി�ിൽ വിലയി���. ആയത് ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

.

3-3   സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�ാെത ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�് ഐ.ടി.ഉപകരണ�ൾ വാ�ിയത് -
12,31,015/- �പ തട�െ����
        സർ�കലാശാല ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�് ക���ർ,  െ�ാജ�ർ,  �.പി.എസ്,  ലാൻ ഇൻ�േലഷൻ,
ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്  േസാ�്  െവയർ  എ�ിവ  സർ�ാർ  അ�ിഡി�ഡ്  ഏജൻസിയായ  േഫാറ�്
ഇൻഡ�ീസ്  (�ാവൻ�ർ)-FIT,  ആ�വയിൽ  നി�ം  വാ��തി�  ബ�.ൈവസ്  ചാൻസല�െട
അ�മതി�െട  അടി�ാന�ിൽ  രജി�ാർ  07.08.2019 -ൽ  9515/എേ��്  1/എസ്.എസ്.�.എസ്./2019
ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  ഭരണാ�മതി�ം  വിതരണ  ഉ�ര�ം  നൽകിയി��്.  ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ  േഫാറ�്  ഇൻഡ�ീസ്  (�ാവൻ�ർ)  21  ക���ർ,  1  െ�ാജ�ർ,  5  KVA �.പി.എസ്.,
ലാൻ  ഇൻ�േലഷൻ  വർ�്,  ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്  േസാ�്  െവയർ  എ�ിവ  �വെട  േചർ��
ഇൻേവായ്�കൾ �കാരം ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�് വിതരണം െച�ി��്.

.

Sl.No.
Invoice No.&
Date

Name of Items & Quantity
Cost of
Items

GST(18%) KFC(1%)
Total
Amount

1.
166/2019-20

Dtd:21.09.2019

Desktop computer (Acer) - 10 nos +
UPS - 1 no.

4,02,246/- 72,404/- 4,022/- 4,78,672/-

2.
167/2019-20

Dtd:21.09.2019

Desktop computer (Acer) - 11 nos +
LAN installation - 1 no.

3,68,687/- 66,364/- 3,687/- 4,38,738/-
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3.
168/2019-20

Dtd:21.09.2019

Projector (Casio) – 1 no. +
Headphone – 21 nos. + software for
21 console – 1 no

2,63,534/- 47,436/- 2,635/- 3,13,605/-

Total 10,34,467/- 1,86,204/- 10,344/- 12,31,015/-

��ത പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

        08.12.2016  ൽ  �റെ��വി�ി��  സ.ഉ.(ൈക.)01/2016/എസ്.പി.ഡി.  �കാരം  െപാ�േമഖല
�ാപന�ളിൽ നി�ം സാധന�ൾ വാ�േ�ാൾ പർേ�സ് ഓർഡർ �ല��ിെ�  50% സാധന��ം
ആ  �ാപനം  നിർ�ി�വയാകണം  എ�ം  50%ൽ  അധികമായി  �ാ�ഡ്  ഇന�േളാ  �ാപനം
നിർ�ി�ാ�  ഇന�േളാ  ആെണ�ിൽ  െട�ർ  ഒഴിവാ�ി  േനരി�്  വാ�വാൻ  പാ��ത�ാെയ�ം,
ഓ�ൺ െട�ർ �േഖന നടപടി സ�ീകരിേ��താെണ�ം നിർേ�ശി�ി��്. ഈ ഉ�രവ് പാലി�ാെത
ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�് ക���ർ, െ�ാജ�ർ, �.പി.എസ്, ലാൻ ഇൻ�ിേലഷൻ എ�ിവ യാെതാ�വിധ
െട�ർ  നടപടിക�ം  �ടാെത  േഫാറ�്  ഇൻഡ�ീസ്  (ലിമി�ഡ് )-  എ�  െപാ�േമഖല  �ാപന�ിൽ
നി�ം  േനരി�്  വാ�ിയി��  നടപടി  അംഗീകരി�ാ��ത�.  േഫാറ�്  ഇൻഡ�ീസ്  (ലിമി�ഡ്  )  FIT
തടി െകാ�� ഫർ�ീ��ക�ം മ�ം (ജനാലക�ം, േഡാ�ക�ം, െവ�ിേല��ക�ം �തലായവ)നിർ�ി��
സർ�ാർ  നിയ�ണ�ി��  ഒ�  െപാ�േമഖല  �ാപനമാണ്.  േകരള  ഫിനാൻസ്  (ഇൻഡ�ീസ്  &
പ�ിക് വർ�്സ് B) ഡി�ാർ�്െമ�ിൽ നി�� 04.07.2019െല സ.ഉ.(പി)നം.77/2019 �കാരം േഫാറ�്
ഇൻഡ�ീസ്  �ാവൻ�ർ  (FIT  )  വിവിധ  സർ�ാർ  വ��കളിെല  സിവിൽ  കൺ��ൻ  വർ�കൾ
ഏെ���  നട��തി�  അ�മതി  നൽകിയി��്.  ഐ.ടി.ഉപകരണ�ൾ,  േസാ�്  െവയർ  എ�ിവ
നിർ�ി�്  വിതരണം  െച���മായി  ബ�െ��  യാെതാ�  �വർ�ന��ം  േഫാറ�്  ഇൻഡ�ീസ്
(ലിമി�ഡ് ) നട��തി� സർ�ാർ അ�മതിയി�. ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�്
മ�പടിയായി NAAC-െ� റീഅ�ഡിേ�ഷൻ ടീം സർ�കലാശാലയിൽ സ�ർശനം നട��തി� �ൻേപ
ലാംേഗജ് ലാബ് െസ�് െച��തി�� നടപടി�� അടിയ�ിര �ാധാന�ം കണ�ിെല��ാണ് െപാ�
േമഖലാ  �ാപനമായ  FIT  -ന്  വിതരണ  ഉ�രവ്  നൽകിയി��െത�  വിശദീകരണമാണ്
നൽകിയി��ത്. FIT, ആ�വയിൽ നി�ം ലാംേഗ�ജ് ലാബിേല�് ക���ർ, െ�ാജ�ർ, �.പി.എസ്., ലാൻ
ഇൻ�േലഷൻ  എ�ിവ  വാ�ിയ�മായി  ബ�െ��  ഫയൽ  പരിേശാധനയിൽ  ടി  വിവരം
േരഖെ���ിയി�ി�. ആയതിനാൽ സർ�കലാശാല�െട ��ത വാദം അംഗീകരി�ാ��ത�.

FIT, ആ�വയിൽ നി�ം േമൽ സാധന�ൾ�� െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസ് വാ�ക�ം ��ത �ക�്
തെ� വിതരണ ഉ�രവ് നൽകിയി��താ�ം ഫയലിൽ കാ��. 08.12.2016-െല സ.ഉ.(ൈക.)01/2016
/എസ്.പി.ഡി.  �കാരം  ഓ�ൺ  െട�ർ  നടപടികൾ  സർ�കലാശാല  സ�ീരി�ി��െവ�ിൽ  ��തൽ
മ�രാധി�ിത  െട��കൾ  ലഭി�മായി��െവ�ം  അ�വഴി  സർ�കലാശാല�ം  സർ�ാരി�ം
സാ��ിക  ലാഭം  ഉ�ാ�മായി��െവ�ം  ഓഡി�്  വിലയി���.  െപാ�പണം  �ത�തേയാ�ം
കാര��മതേയാ�ം  ��ിസഹമാ�ം  െചലവഴി��തി�ം  പർേ�സ്  നടപടി�മ�ളിെല  മിതവ�യത�ം
ഉറ�ാ��തി�ം  കാലാകാല�ളിൽ  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ  �റെ��വി�ാ��്.  സർ�ാരിെ�  ഉ�മ
താൽ�ര�ം  സംര�ി�വാൻ  ബാധ��രായ  ഉേദ�ാഗ�ർ  മ�്  ഭൗതിക  സാഹചര���െട  േപരിൽ
അ�രം ഉ�ര�കൾ പാലി�ാതിരി��ത് നീതീകരി�ാനാകി�. ആയതിനാൽ േമൽ ���ി�ായി
െചലവാ�ിയി�� 12,31,015/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.(ഓഡി�് എൻക�യറി നം.07/23.11.2020)

.

3-4   സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ബാ�് ഇടപാ�കൾ�് ചാർ�് ഈടാ�ിയത് - 27,966.95 �പ
തട�െ�ട��
.     സർ�കലാശാല�െട  കീഴി��  വിവിധ  റീജിയണൽ  െസ��കൾ,  ഡി�ാർ�െമ�കൾ
എ�ിവിട�ളിെല  േസവിംഗ്സ്  ബാ�്  അ�ൗ�കളിൽ  2019-20  വർഷം  നട�ി��  ബാ�്
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ഇടപാ�കൾ�്  ബാ�്  ചാർ�്  ഇന�ിൽ  27966.95 �പ  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�്  ഈടാ�െ��.
ഇ�കാരം ഈടാ�െ�� ബാ�് ചാർ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

തീയതി
വൗ�ർ
നം.

ബാ�് ചാർ�് ഇന�ിൽ
ഈടാ�ിയി�� �ക

�മ
നം.

തീയതി
വൗ�ർ
നം.

ബാ�് ചാർ�് ഇന�ിൽ
ഈടാ�ിയി�� �ക

1. 30.04.2019 P39 236.00 37. 26.11.2019 P4419 472.00

2. 30.04.2019 P50 118.00 38. 30.11.2019 P2987 656.36

3. 30.04.2019 P68 354.00 39. 30.11.2019 P3058 179.00

4. 30.04.2019 P460 2,950.00 40. 30.11.2019 P3063 59.00

5. 31.05.2019 P135 177.51 41. 30.11.2019 P3068 59.00

6. 31.05.2019 P147 177.50 42. 30.11.2019 P3069 4.72

7. 31.05.2019 P751 295.00 43. 30.11.2019 P3105 2.50

8. 29.06.2019 P1008 640.00 44. 16.12.2019 P4238 58.00

9. 30.06.2019 P186 177.00 45. 31.12.2019 P3121 177.00

10. 30.06.2019 P198 708.00 46. 31.12.2019 P3127 16.52

11. 30.06.2019 P201 708.00 47. 31.12.2019 P3135 15.28

12. 1507.2019 P3953 9.00 48. 31.12.2019 P3137 200.60

13. 31.07.2019 P275 189.00 49. 31.01.2020 P1845 295.00

14. 31.07.2019 P2009 177.00 50. 31.01.2020 P3198 119.00

15. 31.07.2019 P2018 295.00 51. 31.01.2020 P3206 5.32

16. 31.07.2019 P2028 330.40 52. 31.01.2020 P3208 61.36

17. 31.07.2019 P4450 48.00 53. 31.01.2020 P3212 4.72

18. 31.07.2019 P4474 354.00 54. 31.01.2020 P3246 2.50

19. 31.08.2019 P1564 301.00 55. 31.01.2020 P3249 295.00

20. 31.08.2019 P2082 118.00 56. 31.01.2020 P3857 95.20

21. 31.08.2019 P2094 59.00 57. 31.01.2020 P4379 4012.00

22. 31.08.2019 P2097 124.37 58. 03.02.2020 P3997 94.40
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23. 31.08.2019 P2857 47.20 59. 28.02.2020 P3307 119.00

24. 31.08.2019 P2960 295.00 60. 28.02.2020 P3317 5.32

25. 30.09.2019 P1786 5920.00 61. 28.02.2020 P3319 19.02

26. 30.09.2019 P2862 119.00 62. 28.02.2020 P3324 6.46

27. 30.09.2019 P2870 118.00 63. 31.03.2020 P3780 119.00

28. 30.09.2019 P2880 388.22 64. 31.03.2020 P3794 99.76

29. 30.09.2019 P2961 2.50 65. 31.03.2020 P3803 94.09

30. 09.10.2019 P4024 23.00 66. 31.03.2020 P3841 190.40

31. 25.10.2019 P1970 50.00 67. 31.03.2020 P4013 3429.60

32. 29.10.2019 P4026 11.00 68. 31.03.2020 P4283 413.00

33. 31.10.2019 P2973 178.00 69. 31.03.2020 P4287 5.32

34. 31.10.2019 P2981 5.32 70. 31.03.2020 P4482 570.22

35. 31.10.2019 P2992 7.26 71. 31.03.2020 P4485 298.00

36. 20.11.2019 P4281 3.00 ആെക 27,966.95

        സർ�ാർ ഇടപാ�കൾ�് ബാ�് ചാർ�് ഒഴിവാ�െമ�ിരിെ� 27,966.95 �പ ബാ�് ചാർ�്
ഇന�ിൽ  2019-20  വർഷം  നൽേക�ി  വ�തിെ�  സാഹചര�ം  വിശദീകരി�വാൻ  ആവശ�െ��്
03/12/2020 തീയതി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.08 നൽകിയി��.  ��ത  എൻക�യറി�്  മ�പടിയായി
ബാ�്  ചാർ�്  ഇന�ിൽ  കിഴി�ി��  �കകൾ  തിരിെക  ലഭി��തി��  നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�  വിവിധ  റീജിയണൽ  െസ��കൾ�ം  പഠന  വ��കൾ�ം  നിർേ�ശം
നൽകിയി�െ��  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ബാ�്  ചാർ�ിന�ിൽ  സർ�കലാശാല�്
െചലവായി�� 27,966.95 �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����. ആയത് തിരിെക ലഭ�മാ�� �റ�് ഓഡി�്
തട�ം ഒഴിവാ��താണ്.

3-5   പ�ന �ാേദശിക േക��ിൽ കാ�ീൻ െക�ിടം - േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ
18,96,111/-�പ തട�െ����
        24.03.2018-ൽ  �ടിയി��  സിൻഡിേ��ിെ�  167-ാമത്  േയാഗ�ിൽ  സർ�കലാശാല�െട
കീഴി�� പ�ന �ാേദശിക േക��ിൽ ഒ� കാ�ീൻ െക�ിടം അധ�ാപക – ര�ാകർ� സമിതി വഴി
നിർ�ി��തി� ഭരണാ�മതി നൽ��തി�ം ��ത ���ി�െട 21,50,000/- �പ�െട എ�ിേമ�്
അംഗീകരി��തി�ം  തീ�മാനി�ി��.  01/02/2019െല  �ാനിംഗ്  ആ�്  െഡവലപ്െമ�്  വിഭാഗം
െഡപ��ി  രജി�ാ�െട  പി.എൽ.ഡി./11474/എസ്.എസ്.�.എസ്./2021  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  േമൽ
���ി�ായി  20  ല�ം  �പ  പ�ന  ക�ാ�സ്  ഡയറ��െട  േപരിൽ  അഡ�ാൻസായി  അ�വദി�
നൽകിയി��.  ���ി�ായി  18,96,111/-  �പ  െചലവായി��താ�ം  അഡ�ാൻസ്  �കയിൽ  ബാ�ി
നിൽ��  1,03,889/-  �പ  കാ�ീനിേല�്  ആവശ�മായ  പാ��ൾ  വാ��തിനായി
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അ�വദി�ണെമ�്  കാണി�്  �ാേദശിക  േക�ം  ഡയറ�ർ  03/04/2019-ൽ  �ാനിംഗ്  ആ�്
െഡവലപ്െമ�് വിഭാഗ�ിേല�് ക�് നൽകിയി��. �ാനിംഗ് ആ�് െഡവലപ്െമ�് വിഭാഗ�ിെ�
ശിപാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ  10.01.2020-ൽ  പി.എൽ.ഡി./11474/എസ്.എസ്.�.എസ്./2012  ന�ർ
ഉ�രവ്  �കാരം  അഡ�ാൻസ്  നൽകിയ  20,00,000/-  �പ  �മീകരി�െകാ�്  (വൗ�ർ
നം.4368/തീ.27.03.2020)  രജി�ാർ  ഉ�രവായി��.  എ�ാൽ  ��ത  ���ി�ായി  നൽകിയി��
അഡ�ാൻസ് �ക �മീകരി� നൽകിയി�� ഫയലിൽ �വെട േചർ�� േരഖകൾ ലഭ�മ�.

1.  അധ�ാപക  ര�ാകർ�  സമിതി  �േഖന  കാ�ീൻ  െക�ിടം  നിർ�ി��  ���ി�ായി
സർ�കലാശാല  ത�ാറാ�ിയി��  മാർ�നിർേ�ശ��െട  വിശദാംശ�ൾ  .  (���ി  നട�ി�ിനായി
�പീകരിേ��  എ�ിക��ീവ്  ക�ി�ി,  കൺവീനർ,  കൺവീന�െട  േപരിൽ  ബാ�്  അ�ൗ�്
�ട�ിയവ)

2. സർ�കലാശാല എൻജിനീയർ (സിവിൽ) ത�ാറാ�ിയി�� ���ി�െട എ�ിേമ�്.

3. ���ി�െട നട�ി�ിനാവശ�മായ സാധന/സാമ�ികൾ വാ�ിയി��തിെ� ബിൽ.

4. ���ി�െട മ�ർ േറാൾ.

5. േമൽ ���ി�െട െമഷർെമ�് ��്

6.  േമൽ  ���ി�െട  ൈഫനൽ  ബി�ിൽ  (18,96,111/-  �പ)  നി�ം  നിയമാ��തം  ഈടാ�ി
സർ�ാരിേല�്  ഒ�േ��  നി�തികൾ,  േ�മനിധി  വിഹിതം  എ�ിവ  ഈടാ�ി  സർ�ാരിേല�്
ഒ��ിയി��തിെ� േരഖകൾ.

        േമൽ േരഖകൾ ആവശ�െ��് 12/01/2021 തീയതിയിൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.09 ന്
ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ��ത  ���ി  പി.ടി.എ.  �േഖന  നട�ിലാ�ിയി��തിനാൽ  ���ി�െട
ൈഫനൽ  ബി�ിൽ  നി�ം  നി�തികൾ,  േകരള  െക�ിട  നിർ�ാണ  െതാഴിലാളി  േ�മനിധി  വിഹിതം
എ�ിവ  ഈടാ�വാൻ  നിർ�ാഹമിെ��  വിശദീകരണം  അസി��്  രജി�ാർ  (എ�ിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം)  നൽകിയി��്.  േരഖക�െട  അഭാവ�ിൽ  ��ത  ���ി�ായി  നൽകിയി��  18,96,111/-
�പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.  ഖ�ികയിൽ പരാമർശി�ി�� േരഖകൾ,  നി�തികൾ,
േ�മനിധി  വിഹിതം  എ�ിവ  ഒഴിവാ��തി��  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  എ�ിവ  ഹാജരാ�ി  ഓഡി�്
തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-6   മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാ�് - NCTE അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�തിെന �ടർ�്
മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാട്സ് േകാ�ാ�ി മാ�ിയത് സംബ�ി�്
ഫയൽ ന�ർ Acd.B1/8574/SSUS/ 2012

        സർ�കലാശാല�െട കായിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ നട�ി വ�ി�� MPEd േകാ�ിന്
NCTE  �െട  അംഗീകാരം  ന�മായതിെന  �ടർ�്  12.03.2020-െല  എ.സി.ഡി.ബി1/8574
/എസ്.എസ്.�.എസ്/2012 (Vol-II) ഉ�രവ് �കാരം മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ േകാ�ിെന
മാ�ർ ഓഫ് ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ & േ�ാട്സ് േകാ�ായി �നർനാമകരണം െച�ി��്.  ഫയൽ
പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

.         16.04.2013-െല  സിൻഡിേ��്  േയാഗ  തീ�മാന  �കാരമാണ്  2013-14  അ�ാദമിക  വർഷം
എം.പി.എഡ്  േകാ�്  ആരംഭി�ത്.  NCTE  �െട  അംഗീകാരമി�ാെത�ം  NCTE  െറ�േലഷൻ  �കാര��
സൗകര��ൾ  ഒ��ാെത�മാണ്  സർ�കലാശാല  എം.പി.എഡ്  േകാ�ിേല�്  2013-14  അ�ാദമിക
വർഷ�ിൽ  25 വിദ�ാർ�ികൾ�്  അ�ിഷൻ  നൽകിയത്.  2014-െല  NCTE െറ�േലഷൻ  �കാരം  40
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വിദ�ാർ�ികൾ  ഉ�  ഒ�  �ണി�്  എം.പി.എഡ്  േകാ�ിെ�  അംഗീകരി�െ��  �ാഫ്  പാേ�ൺ,
െ�ാഫസർ-1, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ-2, അസി��് െ�ാഫസർ-3, േ�ാർ�്സ് െ�യിേന�്-3 (പാർ�്
ൈടം) എ�ാണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല വിദ�ാർ�ിക�െട എ��ിൽ �റ� വ��ി അത് �കാരം
�ാഫ് പാേ�ണി�ം വ�ത�ാസം വ��കയാ��ായത്.

        �ടർ��  വർഷ�ളി�ം  സർ�കലാശാല  NCTE  �െട  അംഗീകാരമി�ാെത  തെ�
വിദ�ാർ�ികൾ�്  അ�ിഷൻ  നൽകി.  ഓേരാ  വർഷ�ം  അ�ിഷൻ  നൽകിയ  വിദ�ാർ�ിക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം
അ��യന
വർഷം

അംഗീകാര�� സീ�്
അ�ിഷൻ

നൽകിയത്
പാ�ായത്

1) 2013-14 25 25 24

2) 2014-15 25 23 20

3) 2015-16 25 25 24

4) 2016-17 25 25 24

5) 2017-18 25 23 23

6) 2018-19 40 29 -

7) 2019-20 40 37 -

        എം.പി.എഡ്  േകാ�ിന്  അംഗീകാരം  ലഭി��തിനായി  28.05.2015  -ന്  സർ�കലാശാല
ഓൺൈലനായി  അേപ�  സമർ�ി�  .  NCTE  03.02.2016  ഇൻെ��ൻ  നട�ിെയ�ി�ം  NCTE
നിബ�നകൾ പാലി�ാ�തിനാൽ അംഗീകാരം നിേഷധി�. സർ�കലാശാല അ�ീൽ നൽകിെയ�ി�ം
17.02.2017 ൽ  അ�ീൽ  ക�ി�ി  അംഗീകാരം  നിേഷധി�്  ഉ�രവ്  �ിരീകരി�.  21.08.2017 -ൽ  ഫയൽ
ന�ർ - 89-326/E-2468/2017 Appeal/13th Meeting 2017 ന�രായി ഉ�രവ് �റെ��വി�. അംഗീകാരം
നിേഷധി�തിന്  േശഷ�ം  2017–18  ൽ  23  വിദ�ാർ�ികൾ�്  �േവശനം  നൽകി.  2018-19  �തൽ
സീ�ക�െട എ�ം 40 ആയി വർ�ി�ി�.

        നാക് റീ-അ�ഡിേ�ഷൻ നടപടിക�െട ഭാഗമായി സർ�കലാശാല നട�� ഫിസി�ൽ ടീ�ർ
എഡ�േ�ഷൻ  േകാ�ിന്  NCTE  �െട  അംഗീകാരം  ലഭി�തിെ�  േരഖകൾ  സമർ�ി�ാൻ
ആവശ�െ�െ��ി�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ നാക് റീ-അ�ഡിേ�ഷൻ നടപടികൾ നിർ�ി
വേ��ി വ�.  ഇതിെന�ടർ�് NCTE അംഗീകാരം ആവശ�മി�ാ� പി.ജി േകാ�ായി (MPES) M.P.Ed
െന �നർനാമകരണം െച�.

േകാ�് നട�ി�ിെല അപാകതകൾ �വെട േചർ��.
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1) എം.പി.എഡ് േകാ�ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ളായ ലാബ്, െട�ി�ൽ/ഫീൽഡ് �ാഫ്
ത�ികകൾ  NCTE  േനാംസ്  അ�ൻഡി�്  7,8  എ�ിവയിൽ  നി�ർഷി��  400m  �ാ�്  എ�ിവ
ഏർെ����ത്  സംബ�ി�്  21.02.2014  -െല  എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/എ2-480/2013  ന�ർ
റിേ�ാർ�ിെല (�വർ�നാവേലാകന റിേ�ാർ�് ) ഖ�ിക 8(ബി) �കാരം ഈ കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം
ശിപാർശ  െച�ി�െ��ി�ം,  ശിപാർശകളിൽ  സർ�കലാശാല  ഫല�ദമായ  �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ി�.

2)  സീനിയർ  അ�ൗ��്  ജനറലിെ�  13.05.2019  തീയതിയിെല  D.O  Letter  No  SGSII(HQ)III/So
F/2019-20/65 ന�ർ  ക�ിെല  പരാമർശെ��ടർ�്  2019-20 െല  എം.പി.എഡ്  േകാ�്  അ�ിഷൻ
നിർ�ിവ�ാൻ  25.05.2019  െല  ബി4/165/2019  -HEDN  ക�്  �കാരം  സർ�ാരിൽ  നി�്
ആവശ�െ��ി��.  എ�ാൽ  2019  –  20  അ��യന  വർഷം  37  വിദ�ാർ�ികൾ�്  എം.പി.എഡ്
േകാ�ിേല�് അ�ിഷൻ നൽകിയി��്.

3)  2019-20 െല  എം.പി.എഡ്  േകാ�ിന്  അ�ിഷൻ  ലഭി�  വിദ�ാർ�ിക�െട  േകാ�്  27.02.2020 – െല
182-ാമത്  സിൻഡിേ��്  േയാഗ  തീ�മാനമായി  എം.പി.ഇ.എസ്  ആയി  �നർനാമകരണം  െച�.
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  നൽകിയതിൽ  നി�്  വിഭി�മായി  േകാ�ിെ�  സിലബസ്,  െറ�േലഷൻ  എ�ിവ
മാ�ിയത്  വിദ�ാർ�ിക�െട  േജാലി  സാധ�തെയ  േദാഷകരമായി  ബാധി��താണ്.  െ�ാഫഷണൽ
ടീ�ർ  എഡ�േ�ഷൻ  േകാ�ിൽ  േചർ�  വിദ�ാർ�ികൾ�്  മെ�ാ�  പി.ജി.േകാ�ിെ�  സർ�ിഫി��്
നൽ��ത് �മ�കാരമ�.

4) 1997 -െല �ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല �ാ���് ചാപ്�ർ XII �കാരം സർ�കലാശാല�്
എം.പി.എഡ്  ബി�ദം  നൽകാൻ  കഴിയി�  എ�  അ�ൗ��്  ജനറലിെ�  പരാമർശെ��ടർ�്
�ാ���്  േഭദഗതി  െച��തിന്  സർ�കലാശാല  തീ�മാനെമ��ി��.  �ാ���്  േഭദഗതി  നടപടികൾ
ഇ� വെര �ർ�ിയായി�ി�.

5)  NCTE  നിബ�നകൾ  പാലി��തിനായി  നിലവി��  ഒ�  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ,  3
അസി��് െ�ാഫസർ എ�ിവർ�് കരിയർ അഡ�ാൻെ��് �ീം �കാരം െ�ാേമാഷൻ നൽകി ഒ�
െ�ാഫസർ,  2  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ,  ഒ�  അസി��്  െ�ാഫസർ  എ�ി�െന  ടീ�ി�്
ത�ികകൾ  ലഭ�മാ�ം  എ�്  സർ�കലാശാല  സർ�ാരിെന  അറിയി�ി��്.  കരിയർ  അഡ�ാൻെ��്
�ീം �കാരം േമൽ പരാമർശി� അ��ാപകർ�് �ാന�യ�ം നൽകിയി�ി�. (സർ�കലാശാലയി��
ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  �ിരം  അ��ാപകരിൽ  ഒ�  അേസാസിേയ�്  െ�ാഫസർ  േകാഴിേ�ാട്
സർ�കലാശാലയിൽ  െഡപ�േ�ഷനി�ം  ഒ�  അസി��്  െ�ാഫസർ  തി�വന��രം  �ാേദശിക
േക��ി�ം േജാലി െച��തായി അറി��.)

6)  31.05.2019  ൽ  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ  �ിൻസി�ൽ  െസ��റി�്  സമർ�ി�  ക�ിൽ  (അ�ൗ��്
ജനറലിെ�  തട�വാദ�ൾ��  മ�പടി)  സർ�കലാശാലയിെല  കായിക  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിൽ
ഒ��ിയ  അടി�ാന  സൗകര��ളിൽ  8  ഏ�റിൽ  2.5  േകാടി  �പ  െചലവഴി�്  നിർ�ി�  മൾ�ി
പർ�സ് േ�ഡിയം, നാല് ലാ�കൾ, �േഡാ-ജിംേനഷ�ം, മൾ�ി പർ�സ് ഹാൾ, േഖാ-േഖാ േകാർ�്, 3
ഇൻേഡാർ  ബാ�ി�ൺ  േകാർ�കൾ,  കബഡി  േകാർ�്,  3 ടി-ടി  േബാർഡ്  എ�ിവ  ഉൾെ���ിയി��്.
ഇവെയ�ാം പണി �ർ�ിയാ�ി �വർ�ന സ�മാ�ിയി�ി�.

7) 11.01.2019 െല NCTE Amendment Act 2019 -ൽ, േക�ഗവൺെമ�്/ സം�ാന ഗവൺെമ�്, േക�ഭരണ
�േദശം  എ�ിവ�െട  സാ��ിക  സഹായ�ിൽ  �വർ�ി��  വിദ�ാഭ�ാസ  �ാപന�ൾ  NCTE
�െട അംഗീകാരമി�ാെത നട�ി വ� ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ േകാ�കൾ�് (2017-18 അ��യന വർഷം
വെര)  നിബ�നകൾ  പാലി��തിന�സരി�്  അംഗീകാരം  നൽ��താെണ�്  വ��മാ�ിയി��്.
ഇത്  �കാരം  2017-18  വെര  സർ�കലാശാല  നട�ിയി��  ടീ�ർ  എഡ�േ�ഷൻ  (എം.പി.എഡ് )
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േകാ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി��തി�� നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ിയി�ി�.

8)  2019-20  ൽ  M.P.Ed  അ�ിഷൻ  ലഭി�  വിദ�ാർ�ികൾ  2020-21  ൽ  M.P.Ed  ന്  പകരം  MPES
േകാ�ാണ്പഠി��ത്.  അ�ിഷൻ  ലഭി�തിൽ  നി�്  വ�ത��മായ  േകാ�്  2-ാം  വർഷം  �ട��
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏ� രീതിയിൽ സർ�ഫി��് നൽ�ം എ�ത് സംബ�ി�് വ��തയി�.

േമൽ  അപാകതകൾ  സംബ�ി�്  എൻക�യറി  (27.03.2021  െല  ബി2/2019-20)  നൽകിെയ�ി�ം
സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-7   കരാർ �ക�് അ�സരി�് ��പ�ം വ�ി�ി� - 88,370/- �പ സംസാഥാന സർ�ാറിന് ന�ം
        31.03.2018 ൽ �സി�ീകരി� 2018-െല േകരള ഫിനാൻസ് ആ�് വ��് 4, ഉപവ��് 4(എഫ് )
�കാരം മരാമ�് ���ി�് കരാർ വ�േ�ാൾ കരാർ �ക�െട ഓേരാ 1000/- �പ�ം 1 �പ നിര�ിൽ
�റ�ത്  200/-  �പ�ം  പരമാവധി  1,00,000/-�പ�ം  �ല���  ��പ�ം  ഉപേയാഗിേ��താണ്.
E-Tender  രജി�ർ,  വർ�്  ബിൽ  രജി�ർ/ലഭി�  ഫയ�കൾ  എ�ിവ  �കാരം  സർ�കലാശാല�െട
വിവിധ  ���ികൾ�്  കരാർ  വ�േ�ാൾ  അംഗീകരി�  കരാർ  �ക�്  അ��തമായി  ��പ�ം
ഉപേയാഗി�ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

2018-2019 ���ി�െട േപര്
അംഗീകരി�
PAC  /കരാർ
�കകൾ

ആവശ�മായ
��േപ�ർ

ഉപേയാഗി�ത് ന�ം

1.
�.ജി.േഗൾസ് േഹാ�ൽ നിർ�ാണം
(Engg./7331/SSUS/13)

5,73,16,069/- 57,316/- 200/- 57,116/-

2.
തി�ർ േറാഡ് േഫാർേമഷൻ
(Engg.15835/17)

46,37,915/- 4,638/- 200/- 4,438/-

3.
േ��് എ��ൻഷൻ ന��ിൽ �ം
�തലായ ���ികൾ (Engg.7941/18)

13,26,600/- 1,327/- 200/- 1,127/-

4.

േടായ് ല�് നവീകരണം,
അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, പഴയ
മ�സിക് േ�ാ�്, കനകധാര െക�ിടം
(Engg./15507/18)

16,07,724/- 1,608/- 200/- 1,408/-

2019-2020

5.

എസ്.എസ്.�.എസ്. കാലടിയിെല
െക�ിട�ൾ�് െപയി�ിഗ് േജാലി

(Engg.17734/18)

36,50,657/- 3,651/- 200/- 3,451/-

6.
�ളയം �ലം തകർ� ��മതിൽ
�നർനിർ�ാണം (17735/18)

27,39,926/- 2,740/- 200/- 2,540/-

7.
സർ�കലാശാല �ഖ�േക��ിെല
െക�ിട��െട െപയി�ിംഗ്
അ�ബ� ���ികൾ (5817/19)

78,69,419.99 7,869/- 200/- 7,669/-
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8.
കാർ പാർ�ിംഗ് െഷഡ് നിർ�ാണം
അ�ാദമി�് േ�ാ�് II

14,42,213/- 1,442/- 200/- 1,242/-

9.
താമര�ളം നവീകരണ�ം
��ിയാ��ം (17903/18)

25,30,636/- 2,531/- 200/- 2,331/-

10.
ക�ാ�സ് േറാഡ് കാലടി,
നവീകരണം (17903/18)

64,44,734/- 6,445/- 200/- 6,245/-

11.
അ�ാദമി�് േ�ാ�് II P.G.
േ�ാ�ിൽ ൈടൽ വിരി�ൽ
(8843/18)

10,03,088/- 1,003/- 200/- 803/-

ആെക 88,370/-

        ഇ�കാരം  88,370/-  �പ�െട  ന�ം  സം�ാന  സർ�ാരി��ായി.  ഇ�  സംബ�ി�്
18/03/2021-ന്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.21-ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  േകരള  ഫിനാൻസ്
ആ�് �ാബല��ിൽ വ� തീയതി�് േശഷം ഉട�ടി ചമ�ി�� ���ികൾ�് ഫിനാൻസ് ആ�ിൽ
േരഖെ���ിയിരി�ം  �കാരം  തെ�  �ാ�്  ഡ��ി�്  അ�സരി��  ��പ�ം  കരാ�കാേരാട്
ആവശ�െ���തി�� നടപടി സ�ീകരി��താണ് എ�റിയി�. സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം
കരാ�കാരിൽ നിേ�ാ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നിേ�ാ ഈടാ�ി സർ�ാരിേല�് ബ�െ��
ശീർഷക�ിൽ അടേ��താണ്.

3-8   സർ�കലാശാലയിൽ നി�് നൽകിയ �ൻ��കൾ യഥാസമയം �മീകരി��ി� - 75,25,384/-
�പ തട�െ����
        ധനകാര�  വ��ിെ�  04.10.2011  -െല  ജി.ഒ.(പി.)നം.419/2011  -ാം  ന�ർ  ഉ�രവിൽ  �ൻ��കൾ
�മീകരി��ത്  സംബ�ി�്  വ��മായ  മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  നൽകിയി��്.  �ൻ�ർ അ�വദി�്  ��
മാസ�ി��ിൽ അവസാനബിൽ ഹാജരാ�ി �മീകരിേ���ം സയമപരിധി കഴി�് െെകവശം വ�
�ക  തിരി�ട���  വെര  �ൻ�ർ  ൈക��ിയ  �ക�െട  18%  നിര�ിൽ  പലിശ  ഈടാേ���മാണ്.
നിർ�ി� സമയപരിധി��ിൽ അഡ്ജ�്െമ�് ബിൽ സമർ�ി�ിെ��ിൽ �ൻ�ർ �ക ഒ��വണയായി
18% പലിശ  സഹിതം  ഈടാ�ാ�ം  വ�വ���്.  ഈ  സമയപരിധി  പാലി�െ���ി�  എ�്  ക�്
23.10.2019  ൽ  87/2019/ധന  ന�റായി��  സർ�ല�ം  09.01.2020  െല  ജി.ഒ.(പി)  നം.05/2020/ധന
ന�ർ ഉ�ര�ം ധനകാര� വ��് �റെ��വി�ി��്.
.     സർ�കലാശാല�െട  2019-20  വർഷെ�  �ൻ�ർ  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  വിവിധ
ശീർഷക�ളിലായി നൽകിയ �ൻ�ർ �കയിൽ 75,25,384/- �പ ഇനി�ം �മീകരി�ാ��്. 2019-20
വർഷെ� �ക 2020-21 വർഷ�ി�േശഷ�ം �മീകരി�് കാ��ി�.

        സർ�കലാശാല  �ൻ��കൾ  അ�വദി��തി�ം  �മീകരി��തി�ം  സർ�ാർ  മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ  പാലിേ���ം  യഥാസമയം  �മീകരി�ാ�വരിൽ  നി�ം  നിയമാ��ത��
പിഴേയാ��ടി  �ക  തിരി�  പിടിേ���മാണ്.  �മീകരി�ാൻ  ബാ�ി��  75,25,384/-  �പ�െട
െചലവ്  തട��ിൽ  വ��.  �ൻ��കൾ  ൈകപ�ിയവ�െട  േപ�  വിവരം  അ�ബ�ം  -  2  ആയി
േചർ��.

3-9   സർ�കലാശാല ആ�ിെന�ം �ാ���ിെന�ം അവഗണി�് നൽകിയ റി�് അ�ീൽ െപ�ീഷൻ -
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ലീഗൽ വിഭാഗ�ി��ായ പരാജയം
        �ീ  ശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാല  ആ�്  (1994)  അധ�ായം  4,19(4)-ൽ
സർ�കലാശാലയിെല  വിവിധ  ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ  തലവ�ാെര  നിയമിേ��ത്  സീനിേയാറി�ി�െട
അടി�ാന�ിൽ  ആയിരി�ണെമ�്  വ�വ�  െച���്.  അ�േപാെല  സർ�കലാശാല  �ാ���്
(1997) അ��ായം 3-9-ൽ സർ�കലാശാല അ�ാദമിക വ��് അധ���ാെര േനാമിേന�് െച��തിന്
സീനിേയാറി�ി  �മം  ബാധകമാെണ�്  വ�വ�  െച���്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല�െട
23/05/2017-െല  159-ാമത്  സിൻഡിേ��ിെ�  18-ാം  ന�ർ  തീ�മാന�കാരം  വ��്  അധ���ാെര
െറാേ�ഷൻ അടി�ാന�ിൽ നിയമി�വാൻ തീ�മാനെമ��. ആയതിന് സർ�ാർ അ�വാദം േനടാൻ
തീ�മാനി�ക�ം  െച�.  എ�ാൽ  സിൻഡിേ��ിെ�  തീ�മാന�ിന്  അ��ലമായ  നടപടികൾ
നാളി�വെരയായി സർ�ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായി�ി�.

        െറാേ�ഷൻ  അടി�ാനമാ�ി  ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  വിഭാഗ�ിൽ  ഡി�ാർ�്െമ�്
തലവൻമാെര  നിയമി�  നടപടിെയ  േചാദ�ം  െച�െകാ�്  ഡി�ാർ�്െമ�്  തലവനായി��  േഡാ.ദി�
എം.ആർ.  ബ�മാനെ��  ൈഹേ�ാടതിയിൽ  റി�്  െപ�ീഷൻ  സമർ�ി�ക��ായി.  (WP(C)14055/18).
��ത േകസിൽ 28/11/2018-ൽ ഉ�ായ വിധിയിൽ ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡി�ാർ�്െമ�് തലവെന
സർ�കലാശാല  ആ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  നിയമി�വാ�ം,  േഡാ.ദി�  എം.ആർ.-െന  ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ  വിഭാഗ�ിെ�  തലവനായി  �നർനിയമി�വാ�ം  ബ�.ൈഹേ�ാടതി
സർ�കലാശാലേയാട് ആവശ�െ��ക�ം െച�.

        സർ�കലാശാല�െട  ആ�ിന്  വി��മായി  ഉ�ാ�ിയ  െറാേ�ഷൻ  �മെ�  േചാദ�ം  െച�്
സമർ�ി�െ��  റി�്  െപ�ീഷൻ,  െപ�ീഷണർ�്  അ��ലമായി  വിധി�െ��  സാഹചര��ിൽ,
സർ�കലാശാല നിയമ�ി�ം, �ാ���ി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ാെത, അതിേ�ൽ ഒ� റി�്
അ�ീൽ  ബ�.ൈഹേ�ാടതിയിൽ  നൽ�ക  എ�ത്  അ�ചിതമായ  നടപടിയാെണ�ിരിെ�,
രജി�ാ�െട  നം.എൽ.ജി.എൽ.എസ്./5671/എസ്.എസ്.�.എസ്./2018  തീയതി  18/12/2018  ആ��
ഉ�രവിൻ  �കാരം  ബ�മാനെ��  ൈഹേ�ാടതിയിൽ  റി�്  അ�ീൽ  നൽ�വാൻ  സർ�കലാശാല
തീ�മാനി�ക��ായി.  സർ�കലാശാലെ�തിരായ  വിധിെ�തിെര  അ�ീൽ  നൽ��ത്  സംബ�ി�്
സർ�കലാശാല,  �ാൻഡിങ്  കൗൺസിൽ  അഡ�േ��്  �ീ.�ശാ�്  എസ്.-െ�  നിയേമാപേദശം
േനടിയേ�ാൾ, േകസിെ� ജയപരാജയ സാധ�തകെള�റി�� അഭി�ായം േരഖെ���ാെത സീനിയർ
അഡ�േ��്  ആയ  �ീ.േഗാപാല�����ിെന  േകസിന്  �മതലെ���ാെമ�ം,  അേ�ഹ�ിന്  ഒ�
ല�ം �പ ഫീസ് നൽകണെമ�ം മാ�മാണ് അറിയി�ത്.

        സർ�കലാശാല സ��ം ആ�ിെന ലംഘി�ംവിധം ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതിയിൽ സമർ�ി�
റി�് അ�ീൽ (W.A.No.36/2019) ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷണൽ െബ�് 13/02/2020-െല വിധിയിൽ
ത�ി�ള�ക�ം െച�. അ�ചിതമായ തീ�മാന�കാരം വ�വഹാര നടപടി�് �മി� സർ�കലാശാല�്
ഒ� ല�ം �പ ന�െ��ക��ായി.

        വ�വഹാര  വിഷയ�ളിൽ  സർ�കലാശാലെയ  േകാടതിയിൽ  �തിനിധീകരി�ാ�ം,
സഹായി�വാ�ം  �തിഫലം  നൽകി  ഒ�  �ാൻഡിങ്  കൗൺസിലിെന�ം,  നിയേമാപേദ�ാവിെന�ം
നിയമി�ി��്.  നം.എൽ.ജി.എൽ.എസ്./14721/2016/SSUS/തീയതി  17/4/17  �കാരം  സർ�കലാശാല
അവർ�് �തിഫലം നൽ����്. േവതനം നൽകി നിയമ വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ�െര നിലനിർ�ിയി�ം
ജയി�ാൻ  തീെര  സാധ�തയി�ാ�  വിഷയ�ിൽ  �റെമനി�ം  അഡ�േ��ിെന  െകാ�വ�്  റി�്
െപ�ീഷന്  ബ�മാനെ��  ൈഹേ�ാടതിയിൽ  ഫീസായി  100000/-  �പ  ന�െ���ിയ
സർ�കലാശാല�െട നടപടി വിേവകരഹിതമായ ���ിയാെണ�് വിലയി���.

        ഇ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ക�ിന്  (നം.KSA/SSU/ബി1/248/2020തീയതി  19.10.2020)
വ��തലവൻമാെര  നിയമി��തിൽ  െറാേ�ഷൻ  �മം  െകാ�വ�തിന്  കാരണം  അ�ാദമിക
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രംഗ�ം, ഗേവഷണം �സി�ീകരണം എ�ീ േമഖലകളി�ം, പാഠ�ം -പാേഠ�തരം, ഇ�ർഡിസി�ിനറി,
മൾ�ിഡിസ്�ിനറി  എ�ിവയി�ം  പരി�രണ�ൾ  െകാ�വരാ�ം,  �.ജി.സി.�െട  കാലാകാല�ളിെല
മാ��ൾ  കാര��മമാ��തി�ം,  NAAC  അ�ഡിേ�ഷൻ  നടപടിക�െട  �ടർ�യാെണ�്
സർ�കലാശാല മ�ടപടി നൽകിയി��്. എ�ാൽ സർ�കലാശാലാ നിയമയ�ിെല�ം, �ാ���ിെല�ം
വ�വ�കളിൽ  മാ�ം  വ��ാെത  റി�്  െപ�ീഷെനതിെര,  റി�്  അ�ീലി�  േപായ  നടപടി  ലീഗൽ
വിഭാഗ�ി��ായ പരാജയം ആയി ഓഡി�് വിലയി���.

3-10   സർ�കലാശാലയിൽ നിർ�ി� െറേ�ാഡിംങ് �ഡിേയാ�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ ൈകവരി�ി� -
ഓണേററിയമായി അ�വദി� 45000/- �പ തട�െ����.
        �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ െറേ�ാഡിംങ് �ഡിേയാ�െട നിർ�ാണം �സ
(RUSA) ഫ�്  ഉപേയാഗി�ാണ്  �ർ�ീകരി�ിരി��ത്.  മ�സിക്  വിഭാഗ�ി�  േവ�ി  സ�ീകരി�
ഇതിെ� നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ര� ���ികളാണ് നട�ി��ത്.

1) �ഡിേയാ സ�ീകരണം

2) �ഡിേയായിേല�ാവശ�മായ സാധന�ൾ വാ�ൽ

(1) �ഡിേയാ സ�ീകരണം

    �ഡിേയാ സ�ീകരണം എ� ���ി നിർ�ഹി�ത് (അക��ിക് ഫാൾസ് സീലിംഗ്, പാർ�ീഷൻ
etc.)  M/s  Almond  Wall  and  Ceilings  Kochi  എ�  �ാപനമാണ്.  ��ത  ���ി  നിർ�ഹി�തിന്
താെഴ�റ�ം �കാരം അവർ�് പണം നൽകിയി��്.

ഇൻേവായ്സ് നം. തീ�തി �ക

1. AWC/002 05/07/2019 1690720

2. AWC/002 31/10/2019 1690720

ആെക 3381440

2) �ഡിേയായിേല�് ആവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ വാ�ൽ

(a)  െറേ�ാഡിംങ്  �ഡിേയായിേല�്  ആവശ�മായ  ഉപകരണ�ൾ  വാ�ിയി��ത്  SRSG  Broadcast
India  Pvt.Ltd.  New  Delhi  എ�  �ാപന�ിൽ  നി�മാണ്.  ഈ  �ാപന�ിന്  നൽകിയ  �ക�െട
വിവര�ൾ താെഴ�റ��.

ഇൻേവായ്സ് നം. തീയതി �ക

(1)DEL/GST 20/130259 26/06/2019 2088544.00

(2) DEL/GST 20/130525 10/09/2019 70293.00

(3) DEL/GST 20/130263 26/06/2019 16015.00

ആെക 2174852.00
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(b)  ��്  എയർക�ീഷ�കൾ  വാ�ിയതിന്  താെഴ�റ��  ഇൻേവായ്�കൾ  �കാരം  പണം
നൽകിയി��്. (�ാപനം Fridges A/c Shop Perumbavoor)

ഇൻേവായ്സ് നം. തീയതി �ക

FA/19- 20/082 29/08/2019 86010.00

FA/19- 20/093 31/08/2019 4531.00

ആെക 90541.00

ഇ�കാരം  56,46,833/-  �പ  2019-20  വർഷം  ��ാ  ഫ�ിൽ  നി�ം  െചലവഴി�്  െറേ�ാഡിംങ്
�ഡിേയാ  സർ�കലാശാലയിൽ  സ�മാ�ിയി��്.  �ഡിേയാ  സ�ീകരണ�മായി  ബ�െ��്
താെഴ�റ�� അപാകതകൾ കാ��.

(1)  െറേ�ാഡിംങ്  �ഡിേയാ�െട  ഉേ�ശല���ൾ  എ�ാെണേ�ാ,  അവ�െട  �േയാജനം
എ�ാെണേ�ാ േ�ാജ�ിൽ വ��മാ�ിയി�ി�.

(2)  ഇ��ം  സാേ�തിക  പരി�ാനം  ആവശ���  ഒ�  സംരംഭം  എ�കാരം  നട�ിെകാ�  േപാ�ം
എ�തിെന�റി�് സർ�കലാശാല പഠനം നട�കേയാ മാർ�േരഖ �പീകരി�കേയാ െച�ി�ി�.

(3)  അ�പത്  ല�േ�ാളം  �പ  (56,46,833/-)  െചലവഴി�്  �പീകരി�ി��  െറേ�ാഡിംങ്
�ഡിേയായിൽ െറേ�ാഡിംങ് �വർ�ന�ൾ നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ി�.

(4)  മ�സിക്  വിഭാഗ�ി�  േവ�ി  സ�മാ�ിയ  (എ�ിേമ�്  �പീകരണ  േവളയിൽ  ഇ�കാരമാണ്
പറ�ി��ത് ) �ഡിേയാ മ� വിഭാഗ�ൾ�്,  �േത�കി�് തീേയ�റിന് �ടി �േയാജനെ���വാൻ
സാധ�ത��ാ�ിയി�ി�. .

(5) സർ�കലാശാല�െട ആവശ��ൾ �ടാെത, �റ� നി��വ�െട ആവശ��ൾ�് ഈ �ഡിേയാ
ഉപ��മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

(6)  �ഡിേയായിേല�്  ആവശ�മായ  െട�ി�ൽ  �ാഫ്  പാേ�ൺ  നി�യി�്  നിയമനം  നട�വാൻ
ഗവൺെമ�ിൽ നി�ം അ�വാദം വാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.

(7)  സർ�കലാശാലയിൽ  ക��ണി�ി  േറഡിേയാ�ം,  അതി�  േവ�ി  െറ�ാർഡിംഗ്  �ഡിേയാ�ം
സ�ീകരി��തിെ�  ഭാഗമായി  �സയിൽ  നി��  ഫ�്  ഉപേയാഗി�്  സ�മാ�ിയ  ഈ
സംരംഭ�ിൽ, ക��ണി�ി േറഡിേയാ�െട �വർ�നം ഇട�് െവ�് ഉേപ�ി�ക�ം െച�.

(8) െറേ�ാഡിംഗ് �ഡിേയായിെല ഗ�േലഖന�ി�� സാമ�ിക�െട �വർ�ന�മായി ബ�െ��്
നിർേ�ശ�ൾ  നൽ��തി�ം,  െട�്  െറേ�ാഡിംഗ്  നട��തി�ം,  �റേമ  നി�ം  പെ���
എ�്േപർ�്  ക�ി�ി  അംഗ�ൾ�ം  സാേ�തിക  വിദ�ർ�ം  അവർ  പെ���  ഓേരാ  ദിവസ�ി�ം
3000/- �പ നിര�ിൽ ആെക 45000/- �പ ഓണേററിയം അ�വദി�ി��്.

ഓണേററിയം നൽകിയതിെ� വിശദവിവരം താെഴ േചർ��.

�മ േപര് ഹാജരായ അ�വദി� െച�് െമാ�ം
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നം. ദിവസ�ൾ ഓണേററിയം
ന�ർ &
തീയതി

ഓണേററിയം

1

�ീ.സജി ആർ.

സൗ�്
എ�ിനീയർ
േചതന �ഡിേയാ,
��ർ

9 3000
015326/

21.01.2020
27000/-

2

�ീ.��ച�ൻ സി.

േദവരാഗം
പ�ി�ാ�് േവളി,
പ�ണ�ാട്,

േചർ�ല-688531

3 3000
015327/

21.01.2020
9000/-

3

എഡ�വിൻ
വിൽസൺ

േതാ�ിൽ വിട്

േച�ർ

ഇരി�ാല�ട
680121

3 3000
015328/

21.01.2020
9000/-

ആെക 45000/-

ഓണേററിയം  അ�വദി�തിന്  അടി�ാനമായി  ��ി�ാണി��ത്  സർ�കലാശാല  ൈവസ്
ചാൻസല�െട  23/12/2017 തീയതിയിെല  15117/എ�ാ./എസ്.എസ്.�.എസ്./2017 ന�ർ  ഉ�രവാണ്  .
എ�ാൽ  ��ത  ഉ�രവിന്  സിൻഡിേ��ിെ�  സാ�കരണം  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സിൻഡിേ��ിെ�
സാ�കരണം  ലഭ�മാ�ാെത��  െചല�കൾ  ഓഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  ആയതിനാൽ
ഓണേററിയമായി അ�വദി� 45000/- �പ ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

        െറ�ാർഡിംഗ്  �ഡിേയാ  സ�ീകരണ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്
(ന�ർ  ബി1/10/2020  തീയതി  22.5.2020)  സർ�കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  (നം.ഐ.എ./4004
/എസ്.എസ്.�.എസ്./2019  തീയതി  8.10.2020)  ഓഡി�ിൽ  ��ി�ാണി�  അപാക�ൾ�്  �ത�മായ
വിശദീകരണമാ��ി�. െറേ�ാഡിംഗ് �ഡിേയാ�െട ഉേ�ശ ല���ൾ ഇട�െവ�് വ�തിചലി�തായി
മ�പടിയിൽ  പറ��.  അ�േപാെല  �ഡിേയാ�െട  �വർ�ന�ൾ  നട�ിെകാ�േപാ���മായി
ബ�െ��്  �ാേയാഗികതല�ിൽ  �വർ�ന�ൾ  �ട�ിയി�ിെ��ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  മാ�മ�
�ഡിേയാ�െട �വർ�ന�ൾ �ർ�േതാതിൽ നിർ�ഹി�വാൻ സാധി�ി�ിെ��ം അറിയി�. വിവിധ
ഡി�ാർ�്െമ�കൾ�ായി  �ഡിേയാ  ഉപ��മാ��  നടപടി�ം  �ാഥമിക  ഘ��ിലാണ്.
സർ�കലാശാല�െട ആവശ��ൾ �ടാെത �റ�നി��വ�െട ആവശ��ൾ നിറേവ�� നടപടി�ം
ആേലാചനയിലാെണ�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  �ഡിേയാ�െട  �വർ�ന�ിനാവശ�മായ  െട�ി�ൽ
�ാഫ് പാേ�ൺ നി�യി�് നിയമനം നട�� കാര��ി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ിെ��് അറിയി�.
ക��ണി�ി  േറഡിേയാ�െട  �വർ�ന�ം  േക�സർ�ാരിൽ  നി��  അ�വാദം  ലഭ�മാ��  �റ�്
ആരംഭി�െമ�ാണ് അറിയി�ി��ത്.
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        വലിെയാ�  �ക  െചലവഴി�്  നിർ�ി�  �ഡിേയാ  അതിെ�  �വർ�ന��െട  �ാഥമിക
ഘ��ിലാെണ�ാണ്  സർ�കലാശാല  അറിയി�ി��ത്.  െറേ�ാഡിംഗ്  �ഡിേയാ  േപാ��
നിർ�ിതികൾ വർഷ�േളാളം �വർ�ി�ാതി��ാൽ അതിെല ഉപകരണ�ൾ (23 ല�ം �പേയാളം
െചലവ്  െച�്  വാ�ിയത് )  നശി�േപാ��തി�ം  അവ�െട  ഗ�ാര�ി  കാലയളവ്  ന�െ���തി�ം
ഇടയാ�ം. ആയതിനാൽ �ഡിേയാ, �വർ�ന സ�മാ�ാൻ സത�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം,
�വർ�ന �േരാഗതി ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-11   സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ
.         സർ�കലാശാല�െട  23 വ��ക�െട  തൻവർഷെ�  വര�-െചല�  കണ�കൾ  പരിേശാധി�്
അവ�െട  അപാകതക�ം  പരിപാലന�ിെല  േപാരാ�ക�ം,  ��ി�ാണി�  െകാ�്  വ��
േമധാവികൾ�്  ഓഡി�്  േനാ�കൾ  നൽകിയി��്.  1994-െല  േകരള  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം
വ��് 15(1), 1996-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല, ച�ം 23(1) �കാരം ഈ േനാ�്സ് ൈക��ി
ര�  മാസ�ിനകം  ഓഡി�്  പരാമർശ�ൾ/  തട��ൾ  ഒഴിവാ��തിന്  ആവശ�മായ  നടപടി
സ�ീകരിേ���ം അപാകതകൾ തി��ിയത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ ഈ
ഓഫീസിേല�്  അയ�  തേര��മാണ്  എ�്  നിയമം  നി�ർഷി��െ��ി�ം  സം�തം  ജനറൽ,
സം�തം വ�ാകരണം, ഫിേലാസഫി, �ഡ�്സ് സർവീസ് െസൽ എ�ീ 4 വ��കൾ മാ�മാണ് മ�പടി
ഹാജരാ�ിയത്.  ഓഡി�്  േനാ�കളിെല  പരാമർശ�ൾ  ചർ�  െച�്  േവ�  പരി�ാര�ൾ
വ��ാ���ലം  വ��കളിെല  �വർ�ന�ളിൽ  േവ�വിധ�ി��  �േരാഗതി  േനടാനാ��ി�.
ഓഡി�് േനാ�ക�െട പകർ�കൾ രജി�ാർ�ം നൽ���്. ആയത് പരിേശാധി�് വ��കൾ�് േവ�
നിർേ�ശം നൽ��തിേല�് അധികാരിക�െട സത�ര �� �ണി��.

.      സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിൽ 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് നട�ിയതിൽ
കെ��ിയ �ധാന അപാക�ൾ �വെട േചർ��.
1. സം�തം ജനറൽ വ��്
�മീകരി�ാ� �ൻ�ർ സംബ�ി�്

.  2019-20 വർഷെ� െചലവ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ െച�് നം.  123777 �കാരം 10,650/-
�പ  �ഡി  �ർ  സംഘടി�ി��തിനായി  േകാ-ഓർഡിേന�റായ  െസ�ർ  േഫാർ  കംപാര�ീവ്
ലി�േറ�റിെല  േഡാ.  എസ്  �ിയ�്  നൽകിയി��്.  വ��്  േമധാവി�െട  27.01.2020  െല  DS/SG/CL
/ST/2014/SSUS  ന�ർ  നടപടി�മം  �കാരം  ടി  �ക  ര�്  ആ���ിൽ  �മീകരി�ണെമ�്
നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ നാളി�വെര �ക �മീകരി�തായി േരഖകളിൽ ഇ�.

.      േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം-1  ആർ�ി�ിൾ  99  �കാരം  �േത�കാവശ��ൾ�ായി
നൽ��  �ൻ�ർ  �കകൾ  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  4.10.2011െല
G.O(P)419/2011/ധന  �കാരം  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�ം  വ�വ�
െച�ി��്.  �കളിൽ  പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ
പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം  ആയത്
നൽകിയ  തിയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  തിരി�ട�ാൻ  േവ�
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. ഇം�ീഷ് വ��്
യാ�ാ ബ� - ബി�് ഇ�ാെത �ക നൽകി – 9698/- �പ തട�െ����

.    2019-20 വർഷെ� യാ�ാ ബ� ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ �ചി�ി�� വ��ികൾ�്
യാ�ാ  ബ�  �ക  നൽകിയി�െ��ി�ം  യാ�ാ  ബ�  ബി�കളിൽ  ഒ�  േരഖെ����ക�ം  ഇ�.  ടി
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വ��ികൾ എവിേട നി�് എവിേട�്, ഏത് ദിവസം, എ�് ഉേ�ശ�ിന് യാ� െച� എ�് വ��മ�.
�ടാെത  ഇവർ�്  നൽകിയ  �ക  കണ�ാ�ിയത്  എ�ിെന  എ�ം  വ��മ�.  വിശദാംശം  �വെട
േചർ��.

തിയതി െച�് നം. �ക വ��ിക�െട േപര്

16.5.2019 002347 2186 Dr. Sherin Upot

6.3.2020 003892 3300 Dr. Jacob George

6.3.2020 003893 2106 Dr. S Nagesh

6.3.2020 003894 2106 Dr. Salil Varma

ആെക 9698

യാ�ാ ബ� ബി�ിെല �ത�മായ േരഖെ����ക�െട അഭാവ�ിൽ 9698/- �പ തട�െ����.

3. േജാ�ഫി വ��്
(a) �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �ക സംബ�ി�്

2019-20 വർഷെ� െചലവ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�ിൽ നി�് �ഡി �ർ
സംഘടി�ി��തിനായി താെഴ �ചി�ി�ം �കാരം �ക നൽകിയി��്.

െച�് നം തിയതി �ക േകാ-ഓർഡിേന�ർ

002700 27.01.2020 9000 േഡാ. ശശികല എസ്

002702 26.02.2020 3000 േഡാ. സ�ൺ എസ്

��ത �ക �മീകരി�തിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �േത�കാവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ�ർ  �കകൾ  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  4.10.2011െല
G.O(P)419/ധന/2011  �കാരം  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�ം  വ�വ�
െച�ി��്.  �കളിൽ  പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ
പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം
ആയത്  ൈക��ിയ  തീയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം
തിരി�ട�ി�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(b) ഇ - �ാ�്സ് �േഖന ലാപ് േടാ�് വാ�ിയത്

ജി�ാ പ�ിക ജാതി വികസന ഓഫീസ�െട 05.03.2019 െല ഇ1-7524/18 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം 2018-19
അ��യന  വർഷെ�  ലാപ്  േടാ�്  വിതരണ  പ�തിയിൽ  ഉൾെ���ി  ടി  വ��ിെല
വിദ�ാർ�ിനികളായ �ജന െക (എം ഫിൽ) �ം �ിയദർശിനി െക. (പി. എ�്. ഡി.) �ം ലാപ് േടാ�്
വാ��തിന്  ഇ  -  �ാ�്സ്  അ�വദി�.  ടി  വിദ�ാർ�ിനികൾ  ലാപ്  േടാ�്  വാ�ിയ  ബി�കൾ
ഹാജരാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ അവർ�് താെഴ �ചി�ി�ം �കാരം െച�കൾ നൽകി.

െച�്
നം

തിയതി �ക
വിദ�ാർ�ിനി�െട
േപര്

�ാപന�ിെ�
േപര്

ബിൽ നം./
തിയതി/�ക
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091308 4.9.2019 25,000/- �ജന െക
Pittapillil Cyber
World

0992 dtd
03.09.2019
Rs.30000/-

091310 19.11.2019 25,000/- �ിയദർശിനി െക
Oxygen The
Digital Shop

RI/PKD/3794
dtd 18.11.2019
Rs.32500/-

��ത  ഫയൽ  പരിേശാധി�തിൽ  ടി  വിദ�ാർ�ിനികൾ  അവർ  താമസി��  തേ�ശ  സ�യം  ഭരണ
�ാപന�ിൽ  നിേ�ാ  സം�ാന  പിേ�ാ�  വികസന  വ��ിെ�  �ീമിൽ  നിേ�ാ  ഇതിന്  �ൻപ്
ലാപ്  േടാ�്  ൈക��ിയി�ി�  എ��  സാ��പ��ൾ  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ  ��ത
േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

4. മലയാളം വ��്
വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽേക� ഫീസ് െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�ിൽ ��ി�ിരി��

വിവിധ വർഷ�ളിൽ ലഭി� ഇ-�ാ�്സിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽേക� �ക ബ�െ��വർ
ൈക��ാ�തിനാൽ െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�ിൽ ��ി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
�മ നം വിദ�ാർ�ി�െട േപര് േകാ�് /വർഷം �ക

1 ആതിര ബാ� എം.എ 2014 175
2. പാർവതി എം നായർ എം.എ 2014 2075
3. േര�.െക എം.എ 2015 2075
4. �ര� �ീധരൻ എം.എ 2014 2250
5. വീണ.എസ് എം.എ 2014 2075
6. വിനീഷ്.�ി.െക എം.എ 2014 2075

ആെക 10725 �പ

.
     വിദ�ാർ�ികൾ ൈക��ാ� ഇ-�ാ�്സ് �ക സർ�ാരിേല�് തിരി�ട��തി�� അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

5. െപയി�ിംഗ് വ��്
എ�്േ�ണൽ എ�ാമിനർമാർ�് യാ�ാ ബ� അ�വദി��തിന് �ത�മായ മാനദ��ളി�.

െപയി�ി�്  പഠന  വ��ിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട  �ാേയാഗിക  പരീ�ാ  �ല�  നിർ�യ�ിന്  എ��
വിഷയ  വിദ�ർ�്  യാ�ാ  ബ�  അ�വദി�ി��ത്  ഏകീ�ത  നിര�ില�.  ഇത്  സംബ�ി�്
എൻക�യറി  (എൻക�യറി  നം  2/െപയി�ി�്/2019-20  തീയതി  17.02.2021)  നൽകിെയ�ി�ം
സർ�കലാശാല  �േത�ക  ഉ�രവ്  നൽകിയി�ി�  എ�ാണ്  മ�പടി  നൽകിയത്.  വിഷയ  വിദ�ർ�്
അ�വദി�ാ��  യാ�ാബ��െട  നിര�്  സംബ�ി�്  ഉ�രവ്  �റെ��വി��തിന്
സർ�കലാശാല അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

6. സം�ത േവദാ�ം വ��്
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(a) ഇ-�ാ�് �ക വിദ�ാർ�ി ൈക��ിയി�ി�

വിദ�ാർ�ികൾ�� ഇ-�ാ�് വിതരണം െച��തിനായി െച�് ന�ർ 007435 �കാരം 61325/-
�പ  ജനറൽ  അ�ൗ�ിൽ  (അ�ൗ�്  നം:151816)  നി�ം  27.05.2019ൽ  പിൻവലി�ി��.  വ��്
േമധാവി�െട  ഉ�രവ്  നം:  DS/AS/5978(a)/VE/2013/SSUS  തീയതി  27.05.2019,  വൗ�ർ
നം.20/27.05.2019 എ�ിവ  �കാരം  11  വിദ�ാർ�ികൾ�ായി  18600/- �പ  വിതരണം  നട�ി  എ�്
േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം അക�ി�ൻസ് പരിേശാധി�തിൽ ആര� �േരഷ് എ� വിദ�ാർ�ി (ബി.എ.
േവദാ�  2014-17)  1325/-  �പ  ൈക��ിയി�ി�.  വിതരണം  െച�ാ�  �ക  തിരിെക  അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ാെത  ഫ�ിൽ  ഒ��ാെത  ൈക�ിൽ  ��ി�ിരി��തി�  ഓഡി�്  എൻക�യറി
03/04.02.2021 �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��തിന് �ക നൽ��തിന് നടപടി സ�കരി��തായി
അറിയി�. നാളി�വെര വിദ�ാർ�ി ൈക��ാ� �ക സർ�ാരിേല�് തിരി�ടേ��താണ്.
.

(b) വൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ

സം�തം  േവദാ�ം  വ��ിെല  െചലവ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ക�  അപാകതകൾ  �വെട
േചർ��.

(i) ക�േ�ഷൻ �ണി�ാെത ഉപകരണ�ൾ വാ��.

(വൗ�ർ നം:130/21.10.2019 - 50,900/- )

    �ാസി�്  ഫർണീ�ർ,  െപ��ാ�ർ  എ�  �ാപന�ിൽ  നി�്  വിവിധ  ഓഫീസ്  ഉപകരണ�ൾ
വാ�ിയതിന് ക�േ�ഷൻ �ണി�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�് 06/02/2021 ന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.5 ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ക�േ�ഷൻ  �ണി�ാതി��തി�  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
സർ�കലാശാലയിൽ  േ�ാർ  പർേ�സ്  നിയമ�ൾ  ബാധകമായതിനാൽ  15,000/-  �പ�്  �കളി��
സാധന�ൾ വാ�േ�ാൾ ക�േ�ഷൻ �ണിേ��താണ്. (േ�ാർ പർേ�സ് മാന�ൽ ഖ�ിക 7.6, 7.31).
അ�ാ�പ�ം  www.cprcs.kerala.gov.in  എ�  െവബ്  ൈസേ�ാ,  Gem  േപാർ�േലാ  സാധന�ൾ
വാ�േ�ാൾ ഇതിനായി ഉപേയാഗി�ാ��താണ്.
.

(ii) യാ�ാ�ടി ബി�കളിൽ സി�ിംഗ് ഫീസ് ഉൾെ����ത് ഒഴിവാ�ണം

    വിവിധ യാ�ാ�ടി ബി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ യാ�ാ�ടിേയാെടാ�ം സി�ിംഗ് ഫീ�ം ഉൾെ���ി
ബി�് ത�ാറാ���്. സി�ിംഗ് ഫീസ് യാ�ാ�ടി�മായി ബ�മി�ാ�തിനാൽ ആയതിന് �േത�ക
Head of Account, Expenditure Head-ൽ ത�ാറാേ��താണ്.

.

(c)�ാൻ ഫ�് വരവിൽ ��തൽ െചലവാ�ിയത് �മീകരി��ി�

ജനറൽ അ�ൗ�് നം. 151816-ൽ ആണ് �ാൻ & േനാൺ �ാൻ വര�കൾ സർ�കലാശാലയിൽ നി�്
വ��ിന്  ലഭി��ത്.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  ��ി��  ഫ�്  �ാൻ�ർ  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ
01.04.19-ൽ  �ാൻ  ഫ�്  �ൻബാ�ി  (-)414782/-  �പ  എ�്  േരഖെ���ിയിരി��.  െഫേലാഷി�്
വിതരണ�ിനായി�ാണ് േമൽ �ക നൽകിയെത�ം ആയത് അ�ൗ�ിൽ ലഭി�� മ�് വര�കളിൽ
നി�ാണ്  നൽകിയത്  എ�മാണ്  നിലവിെല  ഉേദ�ാഗ�  അറിയി�ത്.  വ��ിെല  ഇേ�ണൽ  റവന�
െഫ�വരി മാസെ� �കയായ 1,22,660/- �പ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറിെ� അ�ൗ�ിേല�് �ാൻ�ർ
െച�ാെത െഫേലാഷി�് നൽ��തിനായി ഉപേയാഗി�ി��്. െഫേലാഷി�് നൽ��തിനായി നൽകിയ
�ക  ഏെതാെ�  വര�കളിൽ  നി�ാണ്  നൽകിയി��ത്  എ�്  വ��മാ��  വിവരം  രജി�റിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�. മാ�മ� തൻവർഷം സർ�കലാശാലയിൽ നി�് �ാൻ ഫ�ായി ലഭി� �കയിൽ
നി�ം ഈ �ക �മീകരി�ി�മി�.
ഇ�  സംബ�ി�്  6.2.2021-ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം:5 ന്  ലഭി�  മ�പടിയിൽ  ക�ിയായി
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േരഖ���ിയ �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ിയി�.  �ാൻ ഫ�് �ൻ ബാ�ി �ക�െട വിശദാംശ�ം,
ആയതിെ� �മീകരണം സംബ�ി� വിവര�ം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.
7. േസാഷ�ൽ വർ�് വ��്

(a) �ൻ�റായി എ�� �ക�് പലിശ ഈടാ�ിയി�
05/07/2019,  06/07/2019 തീ�തികളിെല  തീേയ�ർ  വർ�്  േഷാ�്  നട��തി�  േവ�ി  േഡാ.േര�
ഭരദ�ാജ് 8000/- �പ 06/07/2019-ൽ ജനറൽ അ�ൗ�് നം.151827 (�ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�)-
ൽ  നി�ം  െച�്  നം.2196  തീ�തി  05/07/2019  �കാരം  പിൻവലി�ി��്.  എ�ാൽ  �വർ�നം
നട�ാെത  ഈ  �ക  04/02/2020 -ൽ  അ�ൗ�ിൽ  തിരി�ട�.  സർ�ാർ  ഉ�ര�്  (അ)  നം.419/11/
ഫിൻ  തീ.  04/10/2011  �കാരം  �ൻ�ർ  �കകൾ  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ��താണ്.
അ�ാ�പ�ം  �ക  നൽകിയ  തിയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം
തിരി�ടേ��താണ്. എ�ാൽ �ക തിരി�ട�േ�ാൾ 06/07/2019 �തൽ 04/02/2020 കാലയളവിേല�്
18  %  പലിശ  ഈടാ�ിയി�ി�.     പലിശ  ഇന�ിൽ  844/-  �പ  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽ
നി�ം ഈടാ�ി ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ അടവാേ��താണ്. (8000*18/100*214/365)
(b) പി.ടി.എ.അ�ൗ�് – അപാകതകൾ

പി.ടി.എ.  അ�ൗ�്  നം.10000510  (�ണിയൻ  ബാ�്  ഓഫ്  ഇൻഡ�)  –  ൽ  നി�ം  വിവിധ
െചല�കൾ നട�ിയി�െ��ി�ം ആവശ�മായ വൗ��ക�ം, സബ് വൗ��ക�ം ��ി�ി�ി�.
െച�്ന�ർ / തീ�തി �ക റിമാർ�്സ്
6468 / 23-05-2019 1780 വൗ�ർ വിവര�ൾ �ത�മ�
6469 / 27-11-2019 2499 വൗ�റിൽ ബിൽ വിവര�ൾ ഇ�
6464 / 20-06-2018 10000 യാ��ടി വിവര�ൾ ഇ�
ഇത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.2/ തീ.  26/02/2021)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.
െചല�ക�െട അ�ബ� േരഖകൾ ത�ാറാ�ി പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

8. ആ�ർേ�ദ വ��്
െചല� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�-6665/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

30.05.2019-െല െച� ന�ർ 116291 �കാരം 6,665/-�പ ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക��ിെല ക�ാ�സ്
ഡയറ�ർ�്  ൈകമാറി  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  ��ത  �ക�മായി  ബ�െ��  െചല�  േരഖകേളാ
�ക�െട വിനിേയാഗ സാ��പ�േമാ വ��ിൽ ��ി�ി�ി�. െചല� േരഖകൾ ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ
6665/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.
.

9. േമാഹിനിയാ�ം വ��്
(a) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� ധനസഹായം-�ക വിതരണം െച�ി�ി�.

എറണാ�ളം  അസി��്  പ�ികജാതി  വികസന  ഓഫീസ�െട  30.11.2018  െല  ഇ6-12568/18  ന�ർ
ഉ�രവ്  �കാരം  2018-19  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  ബി�ദ/ബി�ദാന�ര  വിഷയ�ളിൽ  പഠി��
വിദ�ർ�ിക�െട  അഭി�ചി  വർ�ി�ി��തി�ൂം  പരിശീലന  മികവ്  ൈകവരി��തി�ം  ഒ�
േ�ാ�ാഹന  സ�ാനമായി  അവർ�്  വാേദ�ാപകരണ��ം  ആടയാഭരണ��ം  വാ��തി�
1,57,209/- �പ അ�വദി�ി��.  സർ�കലാശാലയിെല ഡാൻസ് വിഭാഗ�ി� ലഭി� േമൽ �കയിൽ
16.12.2019  െല  4199  ന�ർ  െച�്  �കാരം  13,100/-  �പ  ഒ�  വിദ�ർ�ി�്  അ�വദി�ത്  ഒഴി�ാൽ
ബാ�ി 1,44,100/- �പ അ�ൗ�ിൽ നി�ിയമായി അവേശഷി�കയാണ്. അർഹമായ �ക അ�വദി�
നൽകാ�തി�ം വിതരണം െച�ാെത അവേശഷി�� �ക സർ�ാരിേല�് തിരിെക അട��തി�ം
കാലതാമസം  വ�തി���  കാരണം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  േകാവിഡ്
�തിസ�ി�ലം  ഏകേദശം  ഒ�  വർഷ�ാലേ�ാളം  സർ�കലാശാലയിൽ  �ാ��ാകാതി���
�ലമാണ് സ�ാന �ക വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�ത് എ� വ��് അധ��ൻ മ�പടി
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നൽകിയി��്.  �ാ�ാഹന  സ�ാന  �ക  വിതരണം  െച��തി�ം  വിതരണം  െച�ാ�  �ക
സർ�ാരിേല�് തിരി�ട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

.         വിദ�ാർ�ികൾ�്  ലഭി��  വിവിധ  തര�ി��  ധനസഹായം  യഥാസമയം  വിതരണം
െച��തിനായി  ബ�െ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ബാ�്  അ�ൗ�്  നിർബ�മാ�ക�ം  �കകൾ
ലഭ�മായാൽ  ഉടൻ  ബ�െ��  അ�ൗ�ിേല�്  �ക  മാ�ി  നൽ�ക�ം  െച�ാൽ  ഇ�ര�ി��
അപാകതകൾ ഒഴിവാ�ാൻ കഴി��താണ്.
.

(b) മാഗസിൻ ഫ�്-�ക�െട വിനിേയാഗ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�

മാഗസിൻ  ത�ാറാ��തിേല��  ഫ�്  �പീകരണ�ിനായി  Special  Fees  Account-ൽ  നി�ം
2019-20  വർഷം  7,325/-�പ  �ഡ�്സ്  സർ�ീസ്  െസൽ  ഡയറ�ർ�്  നൽകിയി��്.  (െച�്
നം.10004202/30.7.19-4100�പ, െച�് നം.10004213/23.03.20 -3225/-�പ) എ�ാൽ ��ത �ക�െട
വിനിേയാഗ  വിവര�ൾ  വ��ിൽ  ലഭ�മ�.  മാഗസിൻ  ത�ാറാ��തിേല��  ഫ�്
�പീകരണ�ിനായി  നൽകിയി��  7,325/-  �പ�െട  വിനിേയാഗ  േരഖകൾ  �ഡ�്സ്  സർ�ീസ്
െസൽ  ഡയറ�റിൽ  നി�ം  ലഭ�മാ�ി  പരിേേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  െചലവ്  േരഖകൾ
ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ 7,325/- �പ തട�െ����.
10. �ഡ�്സ് സർവീസ് െസൽ
�മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �ക സംബ�ി�്

    2019-20  വർഷെ�  െചലവ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ജനറൽ  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  താെഴ
�ചി�ി�ം �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയി��്.

.

�മ
നം

വൗ�ർ നം/
തിയതി

�ക/
െച�് നം

�ക ൈക��ിയ വ��ി
�ക നൽകിയതിെ� ഉേ�ശ��ം
വ��ിെല ഉ�രവ് ന�ർ/തിയതി

1. 9/31.12.2019
75,000/-
2109070

േഡാ.എം.സത�ൻ,
അേ�ാ.െ�ാഫസർ
സം�ത സാഹിത�ം

2019-20 അ��യന വർഷെ�
ക�ാ�സ് �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ�് നൽകിയ �ക
(SSC(2)/3267/SSUS/2018-19/17.12.19)

2. 10/05.02.2020
60,000/-
2109071

�ീ.െക.എസ്.ദിേനശ്�മാർ
കായിക വിഭാഗം േമധാവി

2019-20 അ��യന വർഷെ� ഇൻ�
മ�റൽ കായിക മ�ര��െട
നട�ി�ിന് നൽകിയ �ക
(SSC(2)/13607/SSUS/2019/01.02.20)

3. 11/10.02.2020
82,500/-
2109073

േഡാ.എം.സത�ൻ,
അേ�ാ.െ�ാഫസർ
സം�ത സാഹിത�ം

2019-20 അ��യന വർഷെ�
ക�ാ�സ് �ണിയൻ കേലാ�വം
കാലടി �ഖ�േക��ിൽ നട��
തിന് നൽകിയ �ക (ആദ� ഗ�)
(SSC(2)/3267/SSUS/2018-19/7.2.20)

4. 14/19.02.2020
27,500/-
2109074

േഡാ.എം.സത�ൻ,
അേ�ാ.െ�ാഫസർ
സം�ത സാഹിത�ം

2019-20 അ��യന വർഷെ�
ക�ാ�സ് �ണിയൻ കേലാ�വം
കാലടി �ഖ�േക��ിൽ നട��
തിന് നൽകിയ �ക (ര�ാം ഗ�)
(SSC(2)/3267/SSUS/2018-19/18.2.20)

ആെക �ക 2,45,000/-
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.
��ത �ക �മീകരി�തിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�. ആയത് സംബ�ി�് 26.7.2021
ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. DSS/2/2019-20 നൽകിയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �േത�കാവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ�ർ �കകൾ  �� മാസ�ിനകം �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം 18% പിഴ�ലിശ സഹിതം
�ക തിരിെക ഈടാ�ണെമ�് 4.10.2011 െല G.O(P)419/ധന/2011 �കാരം വ�വ� െച�ി��്. �കളിൽ
പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം  ആയത്
ൈക��ിയ  തീയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  തിരി�ട�ി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.

11. ഫിേലാസഫി വ��്
െചല�് വിവരം ലഭ�മാ�ിയി� – 1775/- �പ തട�െ����.
മാഗസിൻ ഫ�് 2018-19 എ� േപരിൽ വ��ിൽ നി�ം േഡാ.എം.സത��് 1775/- �പ നൽകിയി��്
(െച�്  നം.03364/  തീ�തി  01/08/2019  �ക  775/-,  െച�്  നം.03376/  തീ�തി  07/02/2020  �ക
1000/-). �ക ൈക��ിയതിെ� രശീതിേയാ, െചലവിെ� വിവര�േളാ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
െചലവ് സംബ�ി� േരഖകൾ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ 1775/- �പ തട�െ����.

.

12. േസാേഷ�ാളജി വ��്
ഇ – �ാ�് വര�് െചല�് സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ക�ാഷ് ��ിൽ ലഭ�മ�

        ഇ–�ാ�്  വര�്  െചല�്  സംബ�ി�  വ��മായ  വിവരം  ഓഡി�്  പരിേശാധനയിൽ
ലഭ�മാകാ�തിനാൽ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.4  തീ�തി  30/07/2021  �കാരം  താെഴ�റ��
വിവര�ൾ/േരഖകൾ ആവശ�െ��ക��ായി

1) ഇ – �ാ�് �ക പരിപാലി�� ബാ�് അ�ൗ�് ആയതിെ� പാ�് ��് / ബാ�് േ��്െമ�്.

2) �ാ�് ഇന�ിൽ ലഭ�മാ�� �ക�െട വിനിേയാഗം/ വിതരണം സംബ�ി� േ��്െമ�്

3) ടി.അ�ൗ�ിൽ നി�ം സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിേല�് �ക ൈകമാറിയതിെ� വിവരം
4) ഇ – �ാ�് രജി�ർ , വർഷം തിരി�� സാ��െ���ിയ സം�ി�ം
5) 2019-20 വർഷെ�  ഇ  – �ാ�്,  വര�്  െചല�്  പ�ിക.  വിവിധ  വ��കളിൽ  നി�ം  ലഭ�മായ  �ക,
തീ�തി സഹിതം ആയതിെ� വിനിേയാഗം, �ടി�ിക�െട വർഷം തിരി�� വിവരം എ�ിവ
ഇ�കാരം  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  13.082021  -െല  DS/SO/SSUS/2021  (2)  �കാരം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ി.  ആയതിൽ  ഇ-�ാ�്സ്  സംബ�ി�  രജി�ർ  നിലവിലി�ാെയ�ം  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം
�ണിേവ�ി�ി�് �ക ൈകമാറിയി�ി�ാെയ�ം മാ�ം പരാമർശി�ി��്.

ഇ – �ാ�് പരിേശാധനയിൽ ക��ിയ അപാകതകൾ താെഴ�റ��

1) ഇ – �ാ�് രജി�ർ ��ി��ി�.  ആയതിനാൽ ഓേരാ വർഷെ��ം വര�് െചല�് സംബ�ി�
വിശദ വിവരം ലഭ�മ�.

2) ഓേരാ വർഷെ��ം ടി ഇന�ി�� വര�് െചല�കൾ പ�ികെ���ി ��ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ
പഠനം  �ർ�ിയാ�ാെത  ഉേപ�ി�േപാ��  (Dropouts)  വിദ�ാർ�ിക�െട  �ാ�്  സംബ�ി�
വിവര�ം അറിയാനാ��ി�.

3)  ഇ  –  �ാ�്  വര�്  െചല�്  സംബ�ി�  ബാ�്  അ�ൗ�്,ആയതിെ�  േ��്െമ�്  എ�ിവ  മാ�േമ
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പരിേശാധന�്  ലഭ�മായി��.  �ാ�്  �ക�െട  വിനിേയാഗം,  വിതരണം  സംബ�ി�  േരഖകൾ
ലഭ�മായി�.

    ഇ–�ാ�മായി  ബ�െ��  �ക  പരിപാലി��  ബാ�്  അ�ൗ�്,  അ�ൗ�്  നം.32721008447
എസ്.ബി.ഐ.  കാലടിയാെണ�ം  ,  ആയതിെ�  േ��്െമ�ം  പരിേശാധന�ായി  ഹാജരാ�ിയി��്.
��ത  അ�ൗ�ിെ�  01/04/2019  -െല  ബാലൻസ്  74,515/-  �പയാണ്.  ടി  �ക  �ൻബാ�ി
കാണി�ാ�� കാരണം വ��മ�. 31.03.2020 ൽ 2092/- �പ ബാ�ി���്.

ഇ – �ാ�ിെ� വര�് െചലവിൽ വ��തവ���തിനായി രജി�ർ പരിപാലിേ���ം, വിനിേയാഗം,
വിതരണം  സംബ�ി�  വിശദാംശ�ൾ  സഹിതം  ആയത്  ആധികാരികമാ�ി  ഓഡി�ി�്
ലഭ�മാേ���മാണ്.

13. സം�ത ന�ായ വ��്
സം�ത  ന�ായ  വ��ിൽ  11/07/2016  �തൽ  പി.ടി.എ.  ഫ�്  പിരി��െ��ി�ം  01/12/2020-ൽ
മാ�മാണ് ബാ�് അ�ൗ�് ആരംഭി�ത്. 2019-20 ഓഡി�് വർഷം വെര 48,400/- �പ പി.ടി.എ. ഫീസ്
വര�െ��ി�ം,  04/12/2020-ൽ  17,750/-  �പ  മാ�മാണ്  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി�ി��ത്.
ബാ�ി �ക വ��ിൽ നി�ം െചലവായി എ�് അറിയി�െവ�ി�ം 30,650/- �പ�െട െചല�് േരഖകൾ
ഓഡി�ി�് ഹാജരാ�ിയി�. ഇത് സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.2/2021 ,തീയതി 30/06/2021)
നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ികെയാ  30,650/-  �പ�െട  െചല�്  േരഖകൾ  ഓഡി�ി�്
ഹാജരാ�കേയാ  െച�ി�.  െചല�്  േരഖകൾ  ഓഡി�ി�്  ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ  30,650/-  �പ�െട
െചല�് തട�െ����.
.         ഏെതാ�  ഫീസ്  പിരിവ്  നട���  േപാെല,  പി.ടി.എ.  ഫീസ്  പിരി�തിെ�  ��വൻ  �ക�ം
പി.ടി.എ.  ബാ�്  അ�ൗ�ിൽ  �ത�മായി  അടവാേ��താണ്.  പി.ടി.എ.  അ�ൗ�ിൽ  നി�്
െചലവിനാവശ�മായ  �ക  ഡി�ാർ�്െമ�്  കൗൺസിലിെ�  അംഗീകാരേ�ാെട  െച�്  �ഖാ�ിരം
പിൻവലിേ��താണ്.  പി.ടി.എ.  ഫീസായി  പിരി�  �ക  ബാ�ിൽ  നിേ�പി�ാെത  േനരി�്
െചലവഴി��ത്  �മവി��മാണ്.  പി.ടി.എ അ�ൗ�ിന്  ക�ാഷ്  ��്  എ�തി  ��ിേ��താണ്.
�ടാെത �ക ബാ�ിൽ അടവാ��തിെ� െഡേ�ാസി�് �ി�ക�ം �ക െചലവാ��തിെ� േരഖക�ം
�േത�കം ഫയലിൽ ��ിേ��താണ്.
.        �ീ ശ�രാചാര� സർ�കലാശാല�െട പാര�് ടീേ��് അേ�ാസിേയഷെ� ഭരണഘടന 19.07.1997-
െല സിൻഡിേ��് േയാഗം അംഗീകരി�. ആയത് �കാരം വ��് അധ��നാണ് പി.ടി.എ. ക�ി�ി�െട
�സിഡ�ം  �ഷറ�മായി  വർ�ിേ��ത്.  പി.ടി.എ.  ഫ�  സംബ�ി�  ��വൻ  ഉ�രവാദി��ം
ടിയാനിൽ നി�ി�മാണ്. ഫ� സംബ�ി� അ�ൗ�് ��്, രസീത് ��്, വൗ��കൾ, പാ�് ��്
എ�ിവ  ��ിേ��ത്  ടിയാെ�  ഉ�രവാദി�മാണ്.  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ി�  വിേധയമായി
ഫ�്  ൈകകാര�ം  െച��തി�ം  അ�ബ�  േരഖകെള�ാം  �ത�മായി  ��ി��തി�ം  ആയത്
ക�ി�ിയിൽ  അവതരി�ി��തി�ം  ഉ�രവാദി�െ��ിരി��.  സിൻഡിേ��്  അംഗീകരി�
ഭരണഘടനയിെല  നടപടി�മ�ൾ  വ��്  അധ��ൻ  പാലി�ാ��ം  നട�ിലാ�ാ��ം  �മ
വി��മാണ്.

3-12   സർ�കലാശാല�െട വിവിധ �ാേദശിക േക��ളിൽ കെ��ിയ പരാമർശ�ൾ
        സർ�കലാശാല�െട �ാേദശിക േക��ൾ ന� രീതിയിൽ �വർ�ി��വ�ം വളെരയധികം
വിദ�ാർ�ികൾ�്  �േയാജന�ദ�മാണ്.  എ�ാൽ  അവ�െട  �വർ�ന�ളിെല  നടപടി�മ�ളിൽ
ഒ�  ഏകതാസ�ഭാവം  �കടമാ��ി�.  സർ�കലാശാല�െട  ഒ�  െപാ�  മാർ�നിർേ�ശ�ിെ�
അഭാവമാണ് അതിന് കാരണം.
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        സർ�കലാശാല�െട  �ാേദശിക  േക��ൾ�്  അ�വദി�  മണിവാല�  േഫാ�ക�െട  േ�ാ�്
പരിേശാധി�്  ബാ�ി��ത്  സറ�ർ  െച�വാൻ  നിർേ�ശം  നൽകിയി�ി�.  ഓൺൈലൻ  സംവിധാനം
നിലവിൽ  വ�  സാഹചര��ിൽ  മി�വാ�ം  എ�ാ  ഇടപാ�ക�ം  ഓൺൈലൻ  വഴിയാണ്  നട��ത്
എ�ി�ം ചില �ാേദശിക േക��ൾ മണിവാല� േഫാ�കൾ നൽകിയതായി കാ��. (ഉദാ:ഏ�മാ�ർ).
എ�ാൽ  അവ�െട  േ�ാ�്  ബാ�ി  യഥാർ�  ബാ�ി�മായി  െപാ��െ���ി�.  ഇടപാ�ക�െട
�താര�ത�ായി ബാ�ി േഫാ�കൾ അടിയ�ിരമായി സറ�ർ െച�ിേ��താണ്.

        ഓേരാ  �ാേദശിക  േക��ളി�ം  രജി��ക�ം  െറേ�ാ�ക�ം  സംര�ി��ത്  വിഭി�മായ
രീതികളിലാണ്.  ഒ�  �ിൈ�ബ്ഡ്  േഫാർമാ�ിൽ  രജി��കൾ  നൽകി  ആയതിന്  േവ�  നിർേ�ശം
നൽേക�താണ്  എ�്  �ാേദശിക  േക�ം  തെ�  ആവശ�െ��ി�ം  സർ�കലാശാല  നടപടി
സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

സം�ത സർ�കലാശാല�െട �ാേദശിക േക���െട ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട
േചർ��.

1. തി�വന��രം �ാേദശിക േക�ം
.

(a) കായിക പരിശീലന ഉപകരണ�ൾ പരിപാലി��ി�.
കായിക പരിശീലന�ി�� ഫി�്ന�് ഉപകരണ�ളായ ഇല�ിൈഫഡ് െ�ഡ് മിൽ, െമ�ൈനസ്ഡ്
��്  െമഷീ�കൾ  �ട�ിയ  ൈദനദിന  പരിചരണം  ആവശ�മായ  താരതേമ�ന  വിലപിടി��
ഉപകരണ�ൾ  ഒ�  �ാസ്  �റിയിൽ  യാെതാ�  പരിചരണ�മി�ാെത  ��ി�ിരി��.  കായിക
പരിശീലന  സാമ�ികൾ  ഉപേയാഗി�ാെത  ��ി��വ  പരിപാലി�െ���ി�.  േ�ാ�്  രജി�റിൽ
ബിൽ  വിവര�ൾ  എ�തിയി�ി�ാ�ിനാൽ  ഉപകരണ��െട  �ല�ം  കണ�ാ�ാൻ  ഓഡി�ിന്
കഴി��ി�.  കായിക  ഉപകരണ�ൾ  സംര�ി��തിന്  ക�ാംപസ്  ഡയറ�ർ  ��ിേ��താണ്.
കായിക ഉപകരണ�ൾ സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.
.

(b) �ൻ��കൾ �മെ���ിയി�ി�

�ാേദശിക േക��ിൽ നി�ം അ�വദി�ി�� താെഴ�റ�� �ൻ��കൾ �മെ���ിയി�ി�.

�മ
ന�ർ

�ൻ�ർ അ�വദി�
ഉ�ര�് ന�ർ/തീ�തി വൗ�ർ
നം./തീ�തി
െച�് നം. /തീ�തി

�ൻ�ർ ൈക��ിയ
വ��ി

ആവശ�ം �ക

1

A2/SSUS/RCTVM/Campus
Union/2019/തീ 03/08/2019
വൗ.നം. 283/3-8-2019
െച�്നം.10007890/3-8-2019

േഡാ. ഓമന പി.വി.

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

ക�ാ�സ് �ണിയൻ

�വർ�ന�ൽ
13135/-

2

A2/SSUS/RCTVM/Campus
Union/2019 തീ 03/08/2019
വൗ.നം.284/3-8-2019
െച�്നം.10007891/3-8-2019

േഡാ. ഓമന പി.വി.

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

മാഗസിൻ ഫ�മായി

ബ�െ��
ആവശ��ൾ

7825/-

3
A2/SSUS/RCTVM/Election/2019 തീ
05/09/2019

േഡാ.
െക.െക.��േരശൻ

2019-െല ക�ാ�സ്
ഇല��മായി 5000/-
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വൗ.നം.842/6-9-2019
െച�്നം.10020823/6-9-2019

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ RCTVM

ബ�െ��്

4

A2/Phy.edn/SURC/TVM/2018
തീ�തി 30/12/2019
വൗ.നം.487/30-12-2019
െച�്നം.10020747/30-12-2019

�ീമതി രാഖില
ബീവി M.I

ഫിസി�ൽ
എജ�േ�ഷൻ
വിഭാഗം

ഇ�ർ െസ�ർ
ആ�ിവി�ീസ്

25000/-

5

A2/SSUS/RCTVM/ Campus
Union/2019 തീ 02/03/2020

വൗ.നം.564/ 02/03/2020
െച�്നം.10020762/2/3/2020

േഡാ.
െക.െക.��േരശൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ RCTVM

�ണിയൻ
ആ�ിവി�ീസ്

44000/-

6

A2/SSUS/RCTVM/ Campus
Union/2019 തീ 04/03/2020

വൗ.നം.571/ 04-03-2020
െച�്നം.10020764/4-03-2020

േഡാ.
െക.െക.��േരശൻ

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ RCTVM

�ണിയൻ
ആ�ിവി�ീസ്

20000/-

ആെക 1,14,960/-

.

        �ൻ��കൾ ൈക��ി ��് മാസ�ി��ിൽ �മീകരി�ണെമ�ം , അ�ാ� പ�ം 18% പലിശ
സഹിതം  �ൻ�ർ  ൈക��ിയ  ആെക�ക  ഈടാ�ണെമ�ം  സർ�ാർ  ഉ�ര�്  നി�ർഷി���്.
(G.O(P)No.419/2011/Fin  dated  04/10/2011).  09/01/2020-െല  G.O(P)No.05/2020/Fin  �കാരം  സർ�ാർ
നടപടി  �മ�ൾ  �കാരം  ഇത്  ��തൽ  കർശനമാ�ിയി��്.  േകാവിഡ്  കാലെ�  �ൻ�ർ
�മീകരണ�ി�്,  ഏെത�ി�ം  �ൻ�റിെ�  ഡ�േഡ�്  31/03/2020  -  ൽ  ആെണ�ിൽ,  അത്
�മീകരി�ാൻ  30/04/2020  വെര  സമയം  നൽകിെ�ാ�്  സർ�ാർ  ഇളവ്  അ�വദി�ി��്.
േമൽ�റ�  1  �തൽ  4  വെര��  �ൻ��ക�െട  ഡ�േഡ�്  31/03/2020  അ�.  ആകയാൽ  ഈ  ഇളവ്
ബാധകമ�.

        �ാേദശിക  േക��ിെല  �മീകരി�ാ�  �ൻ��ക�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (no.4/RCTVM/2019-20 തീ�തി 06/09/2021) നൽകിയ മ�പടികൾ ��ികരമ�. �ൻ�ർ
ൈക��ിയ വ��ികളിൽ നി�ം 18% പലിശ സഹിതം �ക ഈടാ�ി �ൻ�ർ �മീകരി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.

.

2. �റ�ർ �ാേദശിക േക�ം
(a) െചലവ് േരഖകളി�ാ�തിനാൽ 18,600/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����..

    �ാേദശിക  േക��ിെ�  െചലവ്  വൗ�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  ഔേദ�ാഗിക  ആവശ��ൾ�്
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�ാപന�ിൽ  നി�ം  അ��ാപകർ  ൈകപ�ിയ  �കകൾ  െചലവഴി�തായി  േബാധ�െ���തി��
േരഖകൾ  ലഭ�മ�.  ��ത  �ക  െചലവഴി�ത്  സാ�കരി��  േരഖക�െട  അഭാവ�ിൽ  െചലവ്
തട�െ����. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
.

�മ
നം

വൗ�ർ
നം/തീയതി

െച�്
നം/തീയതി

നടപടി�മം നം. �ക
�ക
ൈക��ിയ
വ��ി

1
114/2019-20
/06.08.2019

400097/
06.08.2019

363/SSUS/RC/TVR
/17/20.07.2019

18,600.00
േഡാ. മിനി
േതാമസ്

ആെക �ക 18,600.00

        ഇത്  സംബ�ി�്  13.09.2021  ൽ  05/2019-20,07/2019-20  എ�ീ  ഓഡി�്  അന�ഷണം
നൽകിയതിന് േരഖകൾ ഹാജരാ��താണ് എ�് 15/01/2021, 16/09/2021 എ�ീ തീയതികളിൽ മ�പടി
ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം  േരഖകൾ  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാൽ  േമൽ  �കക�െട  െചലവ്  ഓഡി�്
അംഗീകരി��ി�.  ടി  �ക  പലിശ  സഹിതം  ഈടാ��തി�ം,  �ൻ�ർ  �ക  ൈകപ�ിയ
അ��ാപകേരാട് വിശദീകരണം േത��തി�ം ഉ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.
        േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം-1  ആർ�ി�ിൾ  99  �കാരം  �േത�കാവശ��ൾ�ായി
നൽ��  �ൻ�ർ  �കകൾ  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  18% പിഴ�ലിശ
സഹിതം  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�്  4.10.2011  െല  G.O(P)419/ധന/2011  �കാരം  വ�വ�
െച�ി��്.  �കളിൽ  പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ
പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം
ആയത്  ൈക��ിയ  തീയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം
തിരി�ട�ി�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(b) ല��ൾ വിലമതി�� കായിക ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗ �ന�മാ��.
    �ാേദശിക േക��ിെ� േ�ാ�് േനരിൽ പരിേശാധി�തിൽ വിലപിടി�� കായിക ഉപകരണ�ൾ
ഉപേയാഗരഹിതമാ�ം, പരിപാലനം ലഭി�ാെത�ം ഒ� �റിയിൽ ��ിയി�ിരി��താ�ം, �ാഫ് �മി�ം
�ാസ്  �റിയി�ം  മ�ം  ��ി�ിരി��താ�ം  ക�.  േ�ാ�്  രജി�ർ  േപജ്  220  ൽ
േരഖെ���ിയിരി�� ആെക 3,11,995/- �പ വിലമതി���ം, 2011-12 വർഷ�ിൽ വാ�ിയ�മായ
കായിക  പരിശീലന�ി��  ഉപകരണ�ളാണിത്.  ൈദനം  ദിന  പരിചരണം  ആവശ���  75,000/-
�പ  വിലമതി��  ഇല�ിൈഫഡ്  െ��ിൽ  ഒ�  �ാസ്  �മിൽ  ആണ്  ഇരി��ത്.  ഓേ�ാേമ�ഡ്
ട�ി�ർ,  ൈവേ��ർ  �ട�ിയ  ഉപകരണ�ൾ  �ാഫ്  �മിൽ  വ�ിരി��.  ഈ  ഉപകരണ�ൾ
��ി�ാ��  �ല  സൗകര�ം  ഈ  �ാപന�ിൽ  ഇ�.  കായിക  പരിശീലനേമാ,  കായിക
�വർ�ന�േളാ  ഇ�ാ�  ക�ാംപസിൽ  ആണ്  ഇ��ം  വിലമതി��  ഉപകരണ�ൾ
വാ�ിയിരി��ത്.  ഇത്  സംബ�ി�്  13.09.2021 ൽ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  2/2019-20 നൽകിയതിന്
14/09/2021-ൽ  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ഉപകരണ�ൾ  സംര�ി��തിന്  നടപടി
സ�ീകരി��താണ്  എ�്  അറിയി�ി��്.  േമൽ  വിഷയ�ിൽ  സർ�കലാശാല  അടിയ�ിര  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.  കായിക  ഉപകരണ�ൾ  കാലടി  �ഖ�  കാര�ാലയ�ിേല�്  മാ��തിന്  �ഖ�
കാര�ാലയ�ിൽ  നി�്  29.12.2021  ൽ  നം  17800/എേ��്1/എസ്.എസ്.�.എസ്/2018  ന�ർ  ഉ�രവ്
ഇറ�ിെയ�ി�ം നാളി�വെര ആയത് മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�.
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(c) രജി��ക�െട പരിപാലനം സംബ�ി�്
1. രജി�ർ എ�തി ��ി��ി�.
�ാേദശിക  േക��ിൽ  അടി�ാനപരമായി  പരിപാലിേ��  ബിൽ  രജി�ർ,  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ
എ�ിവ എ�തി ��ി��ി�.
2.േ�ാ�് അ�ൗ�് �ത�മ�.
(a)  �ാേദശിക  േക��ിൽ  ര�്  �ി�ർ  ഉ�്.  എ�ാൽ  �ി��ക�െട  േ�ാ�്  േരഖെ���ിയി��
േ�ാ�്  രജി�റിെല  േപജ്  247  �കാരം  ഒ�  �ി�ർ  എ�ാണ്  േരഖെ���ിയിരി��ത്.  േ�ാ�്
അ�ൗ�ിെല േരഖെ����കൾ �ത�മേ��താണ്.
(b) രസീത് ��് േ�ാ�ിെല��ാെത ഉപേയാഗി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
1)രസീത് നം.2433 - ഫീസ് രസീത്
2) "                    116 - PTA രസീത്
3) "                     133 - "
4) "                     1812 - TR 5 രസീത്
രസീത് ��് പണം വാ�ാൻ ഉപേയാഗി�� �ധാനെ�� േരഖ ആയതിനാൽ േമൽ വീ� ��തരമായി
കാേണ�താണ്.അഭ��ര  നീയ�ണ�ിെല  വീഴ്�യാണ്  ഇതിന്  �ധാന  കാരണം.  13.09.2021  ൽ
ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം  1/2019-20  േമൽ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയതിന്  14/09/2021-ൽ  ലഭി�
മ�പടിയിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് എ�് അറിയി�ി��്.
.

3. പ�ന �ാേദശിക േക�ം
.

(a) �ൻ�ർ �ക �മീകരി�തിെ� േരഖകളി�
.

        അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ  2019-20  ൽ  സർ�കലാശാല�െട  എസ്  എസ്  സി
2/9675/എസ് എസ് � എസ്/2018 ഉ�രവ് �കാരം െച�് നം.073640 തീയതി 22/01/2020 �ീമതി
രാഹില ബീവി എം ഐ �് �ൻ�ർ ആയി നൽകിയ 40000/- �പ െചലവഴി�തായി കാ��ി�. വൗ�ർ
ന�ർ േരഖെ���ിയി�ി�. �ൻ�ർ �മീകരി�തിെ� േരഖക�ം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�. �ൻ�ർ
യഥാസമയം �മീകരി�ി�ി�ാെയ�ിൽ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99, 4.10.2011
െല  G.O(P)419/2011/ധന  എ�ിവ  �കാരം  �ക  ൈക��ി  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരി�ിെ��ിൽ  18%
പിഴ�ലിശ സഹിതം �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.  ഇത് സംബ�ി�് 22/09/21 തീയതി ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 03/2019 നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

.

(b) കായിക ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗെ���ി�

    പ�ന  �ാേദശിക  േക��ിൽ  േ�  �ൗ�ം,  �ല  സൗകര��ം,  വിവിധ  കായിക  ഉപകരണ��ം
ഉ�തായി  കാ��.  എ�ാൽ  ഈ  ഭൗതീക  സൗകര��േളാ  വിലേയറിയ  കായിക  ഉപകരണ�േളാ
വിദ�ാർ�ികൾ�്  �േയാജനെ���തിന്  കായിക  അ��ാപകേരാ,  േകാേ�ാ  ഇ�.  ഭൗതീക
സൗകര���ം  ആ�ി�ം  �േയാജനെ���വാൻ  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇത്  സംബ�ി�്
22.09.2021-ൽ 5/2019-20 ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

.

(c) േ�ാ�് അ�ൗ�് രജി�ർ െച��തിൽ �ത�തയി�
        �ാേദശിക േക��ിൽ േ�ാ�് രജി�ർ എ�തി ��ി��ത് �ത�മായ�. ചില ഉദാഹരണം
�വെട േചർ��
i) 2019 െല സർ�കലാശാല ഡയറി 13 എ�ം വിതരണം െച�തായി ഓഫീസിെല �ാൻസി�് രജി�റിൽ
േപജ് 36 ൽ േരഖെ���ിയിരി��. ഇത് ലഭി�ത് േ�ാ�ിൽ േരഖെ���ിയി�. ആയത് സംബ�ി�്
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22/09/21 തീയതി ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 02/2019-20 നൽകിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�ി�.
ii) �ാപന�ിൽ ഉപേയാഗ�ി�� 9 ക����ക�ം ഉപേയാഗി�ാ� 6 ക����ക�ം �ടി ആെക 15
ക���ർ ഉ�തായി കാ��. എ�ാൽ േ�ാ�് രജി�റിൽ േപജ് 9,16,19,25 എ�ിവയിലായി ആെക 13
ക����കൾ  മാ�മാണ്  േരഖെ���ിയിരി��ത്.  22/09/21  തീയതി  01/2019-20  നം.  ഓഡി�്
എൻക�യറി  നൽകി.  ആയതിന്  30.09.2021-ൽ  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  േ�ാ�്  ശരിയാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് അറിയി�ി��്.
.

4. ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക�ം
.

(a) പണം െചലവഴി�തിന് േരഖകളി� 68,275/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����

        2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  വൗ�ർ  എ�തി,  പണമായി  ബാ�്  അകൗ�ിൽ  നി�ം
താെഴ�റ�� �ക പിൻവലി� എ�ി�ം െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ�ർ ന�ർ/
തീയതി

െച�് ന�ർ/
തീയതി

�ക
�ക ൈക��ിയ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

ഓഡി�് എൻക�യറി
നം/തീയതി

1
139/2019-20
01/01/2020

063648/
01/01/2020

11250.00 േഡാ ജി ച�വദന
11/2019-20/
28.09.21

2
01/2019-20
02/04/2019

580996/
02/04/2019

9000.00
�ീ േജ��്
േതാമസ്

12/2019-20
/28.09.21

3
159/2019-20
05/02/2020

063659/
05/02/2020

45000.00 േഡാ ജി ച�വദന
09/2019-20
/28.09.21

4
16/2019-20
25/09/2019

063014/
25/09/2019

3025.00
�ീമതി വി ആർ
ചി�േമാൾ

09/2019-20
/28.09.21

ആെക �ക 68,275.00

െചലവ് േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ ��ത �ക�െട െചലവ് തട�െ����.

.

(b) മണി വാല� േഫാ�കൾ, േജണ�ക�െട സബ്�ിപ്ഷൻ – എ�ിവ�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ
.

(i) മണി വാല� േഫാ�കൾ - കണ�് �ത�മ�

ഏ�മാ�ർ  �ാേദശിക  േക��ിൽ  മണിവാല�  േഫാ�ക�െട  രജി�റിൽ  വിവര�ൾ  �ത�മായി
േചർ�ി�ി�. 2018-19 സാ��ിക വർഷം വിതരണം െച� േഫാ�ക�െട �ൻബാ�ി, വിതരണം െച�വ,
നീ�ിബാ�ി  എ�ിവ  �ത�മായി  രജി�റിൽ  േചർ�ി�ി�.  ആയതിനാൽ  രജി�റിെല  കണ�ം
യഥാർ�  നീ�ിബാ�ി�ം  െപാ��െ���ി�.  രജി�ർ  �ത�മാേ���ം  ഇനി  ഉപേയാഗമി�ാ�
േഫാ�കൾ സർ�കലാശാലയിേല�് തിരിെക നൽേക��മാണ്.

.

(ii) േജണ�ക�െട സബ്�ിപ്ഷൻ

2018-19-ൽ  ബിൽ  നം.KFLA 159/2019/01/13.2.19  �കാരം  Kerala  Folklore Academy �്  ‘െപാലി’  എ�
േജണൽ  വിതരണം  െച��തിനായി  180/-  �പ  അട�ി��താണ്.  എ�ാൽ  ആയതിെ�  വിതരണം
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നട�ിയി�ി�. േജണ�ക�െട വിതരണം നിരീ�ിേ���ം േജണ�കൾ വിതരണ�ി�� കാലാവധി
കഴി��തി�  ��തെ�  �ക  അട�്  സബ്�ിപ്ഷൻ  ���ി  ആയതിെ�  സബ്�ിപ്ഷൻ
ഉറ�ാേ���മാണ്.
(c) �ൻ��കൾ �മെ���ിയി�ി�

�ാേദശിക േക��ിൽ നി�ം അ�വദി�ി�� താെഴ�റ�� �ൻ��കൾ �മെ���ിയി�ി�

�മ
നം

�ൻ�ർ അ�വദി�

െച�് നം/ തീ�തി

�ൻ�ർ ൈക��ിയ
വ��ി

ആവശ�ം �ക

1 063659/05-02-2020
േഡാ.ജി.ച�വദന

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

വാ�ർ പ�രിെഫയർ
വാ��തി�്

45,000

2
െച�് നം./തീ�തി �ൻ�ർ
രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ. �ർ�ിമ ജി.

അസി.െ�ാഫസർ

നാഷണൽ െസമിനാർ
നട��തി�്

1,00,000

3
െച�് നം./തീ�തി �ൻ�ർ
രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ. ഷാജി
േജ��്

െ�ാഫസർ

നാഷണൽ െസമിനാർ
നട��തി�്

2,00,000

4 943016 /26-02-2019

േഡാ. ഷാജി
േജ��്

െ�ാഫസർ

ക�ാ�സ് �ണിയൻ
�വർ�നം

35,000

5 943027/21-03-2019

േഡാ. ഷാജി
േജ��്

െ�ാഫസർ

��് െഫ�ിെവൽ

നട��തി�്
35,000

6
െച�് നം./തീ�തി �ൻ�ർ
രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ.ജി.ച�വദന

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

ൈല�ററി ��്
വാ��തി�്

2,25,000

7 87/07-01-2019

േഡാ.േജ��്
േതാമസ്

െ�ാഫസർ

ഇൻഡ�ിയൽ വിസി�് 9,000

8 380978/19-09-2018

േഡാ.േജ��്
േതാമസ്

െ�ാഫസർ

�ാ�ി�ൽ �ാ�് 15,000
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9 922974/31-10-2018

േഡാ.േജ��്
േതാമസ്

െ�ാഫസർ

ൈല�ററി ��്
വാ��തി�്

50,000

10
െച�് നം./തീ�തി
�ൻ�ർ രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ.ജി.ച�വദന

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

േ�ാർ�്സ് വ��ൾ

വാ��തി�്
15,000

11
െച�് നം./തീ�തി
�ൻ�ർ രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ. �ർ�ിമ ജി.

അസി.െ�ാഫസർ

നാഷണൽ
വർ�്േഷാ�്

90,000

12
െച�് നം./തീ�തി
�ൻ�ർ രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ.ഷാജി
േജ��്
െ�ാഫസർ

നാഷണൽ െസമിനാർ
നട��തി�്

1,75,000

13
െച�് നം./തീ�തി
�ൻ�ർ രജി�റിൽ ലഭ�മ�

േഡാ.ജി.ച�വദന

ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ

ൈല�ററി ��്
വാ��തി�്

50,000

ആെക �ക 10,44,000

�ൻ��കൾ  ൈക��ി  ��്  മാസ�ി��ിൽ  �മീകരി�ണെമ�ം  ,  അ�ാ�  പ�ം  18%  പലിശ
സഹിതം  �ൻ�ർ  ൈക��ിയ  ആെക�ക  ഈടാ�ണെമ�ം  ഗവർെമ�്  ഉ�ര�്  നി�ർഷി���്.
(G.O(P)No.419/2011/Fin dated 04/10/2011).  09/01/2020-െല G.O(P)No.05/2020/Fin �കാരം ഗവർെമ�്
നടപടി  �മ�ൾ  ��തൽ  കർശനമാ�ിയി��്.  േകാവിഡ്  കാലെ�  �ൻ�ർ  �മീകരണ�ി�്
ഏെത�ി�ം  �ൻ�റിെ�  ഡ�േഡ�്  31/03/2020 -  ൽ  ആെണ�ിൽ,  അത്  �മീകരി�ാൻ  30/04/2020
വെര  സമയം  സർ�ാർ  നീ�ി  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  േമൽ�റ�വ�െട  ഡ�േഡ�്  31/03/2020
അ�ാ�തിനാൽ ഈ ഇളവ് ബാധകമ�.

                             �ാേദശിക േക��ിെല �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�മായി ബ�െ��് നൽകിയ
ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (no.5/RCETM/2019-20  തീ�തി  28/09/2021)  നൽകിയ  മ�പടി  ��ികരമ�.
�ൻ�ർ  �മീകരി�  എ�  പറ�തിൽ  (�മനം.4,5,6,7)  ആയതിെ�  വിശദ  വിവരം  ലഭ�മാ�ിയി�.
�ൻ�ർ ൈക��ിയ വ��ികളിൽ നി�ം ,  അവർ �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ാ� പ�ം ,  �ൻ�ർ വാ�ിയ
തീ�തി  �തൽ  �തലി�്  18%  പലിശ  സഹിതം  �ക  ഈടാ�ി  �ാേദശിക  േക��ിൽ
അടവാേ��താണ്.
.

(d) പി.ടി.എ ഫ�ിെല �ൻ�ർ �ക �മീകരി�തിെ� െചല�് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�-22,500/ �പ
തട�െ����

        �ാേദശിക േക��ിൽ P.T.A ഫ�് ��ി��ത് �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ� ഏ�മാ�ർ
ശാഖയിലാണ്.  (a/c  no.604902010006894)  ഈ  അ�ൗ�ിൽ  നി�ം  29/08/2019-ൽ  െച�്  ന�ർ
063462 �കാരം ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ 22,500/- �പ �ൻ�റായി സ�ീകരി�ി��്.  ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.3/2019-20  തീ�തി  28/09/2021  �കാരം  ��ത  �ൻ�ർ  �മീകരി�തിെന�റി�്  ഓഡി�്
അേന�ഷി�േ�ാൾ, �ൻ�റിൽ 21,000/- �പ �ാർ�് �ാ�് �ം െപയി�ടി��തി�് ഉപേയാഗി�െവ�ം,
1,500/-�പ �.ജി.സി. െന�് എ�ാം വിജയി� ��ി�് ഉപഹാരം വാ�ിയ വകയിൽ െചലവഴി�െവ�ം

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

75 of 162 12/29/2022, 12:05 PM



മ�പടി  ലഭ�മാ�ി  (no.admn/ssus/rc-etm/2021  dtd  06/10/2021)  െചല�്  േരഖകൾ  ഓഡി�ിെ�
പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ 22500/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

(e) രസീത് ��കൾ േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�

    ഏ�മാ�ർ �ാേദശിക േക��ിൽ ഉപേയാഗി��തിനായി െഹഡ് ക�ാർേ��ിൽ നി�ം വിതരണം
െച�ി�� 2372, 2418, 2476 എ�ീ രസീത് ��കൾ േ�ാ�് രജി�റിൽ േചർ�ി�ി�. എ�ാൽ ഈ
രസീ�കൾ ഉപേയാഗി�് പണ�ിരിവ് നട�ിവ��തായി കാ��.  ഇത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം
ആരാ�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  (08/  RC  Etmnr.  19-20  തീ.  28-09-21)  നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�. േ�ാ�് രജി�ർ കാലികമാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.
(f) േ�ാ�ം േ�ാ�് അ�ൗ�ം െപാ��െ���ി�.

        �ാേദശിക  േക��ിൽ  ക����ക�െട  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ിയതിൽ  യഥാർ��ിൽ
കാ�� ക����ക�ം േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം േരഖെ���ിയ കണ�ക�ം ത�ിൽ �വെട േചർ�ം
�കാരം വ�ത�ാസം കാ��.
.      �ാപന�ിൽ ആെക 10 ക����കൾ വിവിധ �ല�ളിൽ വിന�സി�ിരി��. എ�ാൽ േ�ാ�്
രജി�ർ  േപജ്  28  �കാരം  2  എ�ം,  േപജ്  54  �കാരം  1  എ�ം,  േപജ്  56  �കാരം  5  എ�ം
എ�ി�െന  ആെക  8  ക����കളാണ്  േരഖെ���ി  കാ��ത്.  ര�്  ക���ർ  േ�ാ�ിൽ
േചർ�ി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  28/09/21  ൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം  02/2019-20  ന്
ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  ര�്  ക����ക�െട  വിവരം  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  ഉൾെ���ാെമ�്
അറിയി�ി��്.  േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാള�ം 1 ചാപ്�ർ VI ആർ�ി�ിൾ 150(ബി) േഫാറം 18ൽ
നിർേ�ശി�� �കാരം േ�ാ�് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.
(g) രജി��കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലി��ി�.

i) �ൻ�ർ രജി�ർ

�ൻ�ർ  രജി�ർ  പരിപാലി��െ��ി�ം  �ൻ�ർ  ൈക��ിയ  തീ�തി,  �ൻ�ർ  �മീകരി�ി�െ��ിൽ
ആയതിെ� തീ�തി,  വൗ�ർ വിവര�ൾ,  �ൻ�ർ നൽകിയ െച�് വിവര�ൾ,  തിരി�ടവിെ� വിവരം,
ബാലൻസ് ഉെ��ിൽ ആയത് തിരി�ട�തിെ� വിവരം എ�ിവെയാ�ം രജി�റിൽ ഉൾ���ിയി�ി�.
ടി വിവര�ൾ ഉൾെ���ി രജി�ർ പരിപാലി�ാൻ ഉ�രവാദി�െ��വർ ��ിേ��താണ്.

ii) ക���ർ േ�ാ�് രജി�ർ

�ാേദശിക  േക��ിൽ  ക���ർ  േ�ാ�്  രജി�ർ  പരിപാലി��ി�.  ക���ർ  അ�ബ�
ഉപകരണ�ൾ  ക���ർ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  ഉൾെ��േ��താണ്.  സർ�ലർ  ന�ർ  86/2010/ഫിൻ
തീ�തി 24/09/2010 �കാരം ക���ർ േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലിേ��താണ്.

iii) െഡയ് ലി കള�ൻ രജി�ർ

�ാേദശിക േക��ിൽ െഡയ് ലി കള�ൻ രജി�ർ പരിപാലി��ി�. വര�കൾ െഡയ് ലി കള�ൻ
രജി�റിൽ  േചർ�തി�  േശഷമാണ്  ആയത്  ക�ാഷ്  ��ിൽ  േചർേ��ത്.  ഫീസ്  സംബ�ി�
വിവിധ�ളായ വര�ക�ം, ആയതിെ� ഓേരാ ദിവസെ� ആെക �ക�ം, ബാ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ�
വിശദാംശ��ം  രജി�റിൽ  ഉൾെ��േ���ം,  രജി�ർ  വ��്  േമധാവി  ദിനം  േതാ�ം
സാ��െ��േ���മാണ്.

iv) ഫ�് രജി�ർ

�ാേദശിക  േക��ിൽ  ഫ�്  രജി�ർ  പരിപാലി��ി�.  �ാൻ,  േനാൺ  -  �ാൻ  ഫ�ക�െട  വര�്
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െചല�ക�ം,  നീ�ിയിരി�ം  വ��മാ��  രജി�ർ  �ത�മായി  പരിപാലി�ാൽ  മാ�േമ  ആയവ�െട
വര�് െചലവ് നീ�ിബാ�ികൾ �ത�മായി മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ക��. അ� േപാെല �ാേദശിക
േക��ിൽ  െഫേലാഷി�്,  േ�ാളർഷി�്  �ട�ിയവ�െട  രജി��ം  പരിപാലി��ി�.  അ�  െകാ�
തെ�  ഓഡി�്  വർഷം  ഈ  ഇന�ിൽ  വ��ം,  െചലവാ�ിയ�ം,  നീ�ിയിരി���മായ  �കകൾ
സംബ�ി�്  വ��ത  വ��വാൻ  ഓഡി�ി�്  സാധി�ി�ി�.  രജി��കൾ  �ത�മായി  പരിപാലി�്
പരിേശാധന�ായി ഓഡി�ി�് ലഭ�മാേ��താണ്.

5. െകായിലാ�ി  �ാേദശിക േക�ം
(a) വൗ��കൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി� – 24,11,113/- �പ തട�����
.     സർ�കലാശാലയിൽ നി�� �ാൻ/േനാൺ �ാൻ ഫ�് �ാൻ�ർ െച�് ലഭി��തിന് �ണിയൻ
ബാ�ിൽ ആരംഭി�ി�� അ�ൗ�്. നം. 611102010007469 ന് ക�ാഷ് ��് എ�തി ��ി�ി�െ��ി�ം
��ത  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  നൽകിയി��  താെഴ  �ചി�ി��  െച�ക�െട  െചലവ്  വൗ��കൾ
പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.
�മ
നം.

തിയതി
െച�്
നം.

�ക �ക നൽകി വിവരണം

1 03.05.2019 69434 500000/- Fund from HQ credited to A/c No. 1004

2 04.07.2019 69436 100000/- Fund from HQ credited to A/c No. 1004

3 17.08.2019 69437 14625/- Internal revenue for July 2019 Credited to HQ

4 26.08.2019 69438 500000/- Fund from HQ credited to A/c No. 1004

5 03.09.2019 69439 55988/- Internal revenue for August 2019 Credited to HQ

6 01.10.2019 69440 16505/- Internal revenue for September 2019 Credited to HQ

7 01.10.2019 69441 200000/- Fund from HQ credited to A/c No. 1004

8 01.11.2019 69442 58610/- Internal revenue for October 2019 Credited to HQ

9 02.12.2019 69445 8600/- Internal revenue for November 2019 Credited to HQ

10 24.12.2019 69446 800000/- Fund from HQ credited to A/c No. 1004

11 26.12.2019 69447 8320/- Secretary, Kerala State Bookmark, Trivandrum

12 01.01.2020 69448 14850/- Internal revenue for December 2019 Credited to HQ

13 03.02.2020 69450 28022/- Internal revenue for January 2020 Credited to HQ

14 03.02.2020 69451 5000/- Akinik Publications Rohini – Delhi

15 02.03.2020 69452 57960/- Internal revenue for February 2020 Credited to HQ

16 02.03.2020 69453 19950/-
Unspent amount of Journal Purchase of 2017-18
Credited to HQ

17 06.03.2020 69454 22683/-
Unspent amount of Journal Purchase of 2018-19
Credited to HQ

Total Amount 24,11,113/-

�കളിൽ  �ചി�ി�  െചലവ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ  24,11,113/-  �പ�െട
െചലവ് തട�െ����. െചലവ് േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാേ��താണ്.

.

(b) െടലേഫാൺ ചാർ�് - അേന�ഷണം നട�ാെത �ക അട� - 8181/-�പ തട�െ����

.    ഈ �ാേദശിക േക��ിെ� 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� െചല� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ
21.01.2020-െല  വൗ�ർ  ന�ർ  458 �കാരം  8181/-  �പ  െടലേഫാൺ  ചാർ�്  അട�തായി  കാ��.
വർഷ�ളായി  �തിമാസം  200/-  �പയിൽ  അധികമാകാത  �കയാണ്  െടലേഫാൺ  ചാർ�ായി
�ാേദശിക േക�ം അട�െകാ�ിരി��ത്. ആ നില�് ഇ��ം ഭീമമായ ഒ� �ക െടലേഫാൺ ചാർ�്
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ഡിമാ�്  െച�േ�ാൾ  �ാേദശിക  േക��ിൽ  നി�ം  അേന�ഷണ�ൾ  നട�കേയാ  കാരണം
കെ��കേയാ  െച�ാെത  തെ�  �ക  അട�കയാണ്  െച�ത്.  ��ത  െചലവ്  സംബ�ി�്
വിശദീകരണം നൽകാ�തിനാൽ 8181/- �പ തട�െ����. �ടാെത ആയതിന് േമൽ അേന�ഷണം
നട�ി വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

(c) NAAC റീ-അെ�ഡിേ�ഷൻ സംബ�ി� െചലവ് വൗ��കൾ ഹാജരാ�ിയി� - 3,00,000/- �പ�െട
െചലവ് തട�െ����

    NAAC റീ-അെ�ഡിേ�ഷെ� ഭാഗമായി സർ�കലാശാലയിൽ നി�് �ാേദശിക േക��ിെ� ജനറൽ
അ�ൗ�ിേല�് 20.03.2019 ൽ 3,00,000/- �പ െ�ഡി�് െച�ി��്. ��ത �ക ഉപേയാഗി�് താെഴ
�ചി�ി�ം  �കാരം  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  �ക  െചലവഴി�ി��്.  എ�ാൽ  ഇത്  സംബ�ി�
െചലവ്  വൗ��ക�ം  അ�ബ�  േരഖക�ം  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ിയി�.  വിശദ  വിവരം  �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

െച�്
നം

തിയതി �ക �ക നൽകിയതിെ� വിവരണം

1 69435 22.05.2019 39,000/-
M/s Excel Business System
Purchase of Photocopy machine

2 69443 19.11.2019 9,500/- Sri Liju K (JCB Driver) Rent of JCB

3 69444 26.11.2019 6135/- M/s Floroza Agro Gardens- Cost of plants

4 69449 16.01.2020 60000/-
Sri Shijithkumar N towards work of
circulation counter to campus library

5 69455 11.03.2020 13650/-
M/s Corporate Business Solution – Purchase
of Canon Inkjet Printer PIXMA G3010

6 69456 11.03.2020 4640/-
M/s Corporate Business Solution – Purchase
of UPS & USB Adapter

7 69457 20.03.2020 46800/-
M/s HiTech Care Business Solution –
Purchase of UPS, printer

8 69458 20.03.2020 66900/- M/s Khaleej Curtain Centre

9 69459 20.03.2020 7250/- M/s Sankar Associates

10 69460 11.03.2020 12952/-
Dr. E Sureshbabu, Associate Professor, Dept
of Sanskrit Sahithya
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11 69462 24.03.2020 33083/-
Sri Rajan N K- Carpenter work for name
board to CD Room

ആെക 3,00,000/-

�കളിൽ  �ചി�ി�  െചലവ്  വൗ��കൾ  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ  3,00,000/-  �പ�െട
െചലവ് തട�െ����.
(d) ഇ–�ാ�്സ് - �ക അടവാ��തി�ം േരഖകൾ ��ി��തി��� അപാകതകൾ
ഇ  –  �ാ�്സ്  �ക  ��ി��ത്  േ��്  ബാ�്  ഓഫ്  ഇൻഡ��െട  െകായിലാ�ി  ശാഖ  അ�ൗ�്
നം.30855717067-ൽ  ആണ്.  ആയ�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ  പരിേശാധി�തിൽ  ഇ-�ാ�്സ്  �ക
ലഭി�ത്  ഇനം  തിരി�്  സർ�കലാശാല  �ഖ�േക��ിൽ  അടവാ��ി�  എ�്  േബാധ�െ��.  ഇത്
സംബ�ി�് 2018-2019 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് െക.എസ്.എ./എസ്.എസ്.�/എ3-93/20 തീയതി
29.02.2020 ഖ�ിക 3-3 �ം പരാമർശി�ി��്. ഇ�ാര��ിൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് 6.9.2021 ൽ
എൻക�യറി നം. 4 നൽകിയതി�� മ�പടിയിൽ ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത�ം സമയ�റ�ം �ലമാണ്
അ�കാരം  സംഭവി��ത്  എ�റിയി�.  െകായിലാ�ി  �ാേദശിക  േക��ിെല  ജീവന�ാ�െട
എ��ി��  �റവ്  ൈദനംദിന  �വർ�ന�െള  സാരമായി  ബാധി���്.  ആയതിനാൽ
ആവശ�മായ  ജീവന�ാെര  �ാപന�ി�  അ�വദി�  നൽ��ത്  �വർ�നം  െമ�െ����തിന്
സഹായകമാ�ം.

    ഏെതാ� �ാ�ം ലഭ�മായാൽ ആയത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗിേ��ത് വ��് തലവെ�
ഉ�രവാദി�മാെണ�്  KFC  Part  I  Art  210-ൽ  വിശദീകരി��.  �ാ�്  വിനിേയാഗം  സംബ�ി�
സർ�ിഫി��്  3  മാസ�ൾ��ിൽ  വ��  േമധാവി  സാ��െ���ി  ��ിേ��താണ്.  ലഭ�മായ
�ാ�് ഒ� വർഷ�ി��ിൽ െചലവഴി�ണെമ�ം ആർ�ി�ിൾ അ�ശാസി���്. G.O.(P)No.397/76
Fin.  Dated:  10/12/1976-െല  ഉ�ര�ം  ഇ�ാര�ം  വ��മാ���്.  ഫ�കൾ  ��ി��തി�ം
െചലവഴി��തി�ം േമൽ�റ� ഉ�ര�കൾ പാലിേ��താണ്.

6. പ��ർ �ാേദശിക േക�ം    
�മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �ക സംബ�ി�്

�ാേദശിക േക��ിെ� െചലവ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ നി�് താെഴ
�ചി�ി�ം �കാരം �ൻ�ർ �കകൾ നൽകിയി��്.

�മ
നം

െച�് നം/
തിയതി

�ക/
െച�് നം

�ക ൈക��ിയ
വ��ി

�ക നൽകിയതിെ� ഉേ�ശ��ം
വ��ിെല ഉ�രവ് ന�ർ/തിയതി

1.
52725 /
27.07.2018

14,500/-
�ീമതി അനിത
എ

�റൽ ക�ാ�് നട��തിന് നൽകിയ
�ക

2.
57934 /
22.02.2019

75,000/- േഡാ. മ�
ക�ാ�സ് �ണിയൻ നട�ി�ിന്
നൽകിയ �ക

3.
57942 /
27.03.2019

65,000/- േഡാ. മ�
ക�ാ�സ് �ണിയൻ കേലാ�വം
നട��തിന് നൽകിയ �ക
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ആെക �ക 1,54,500/-

��ത �ക �മീകരി�തിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �േത�കാവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ�ർ �കകൾ  �� മാസ�ിനകം �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം 18% പിഴ�ലിശ സഹിതം
�ക തിരിെക ഈടാ�ണെമ�് 4.10.2011 െല G.O(P)419/2011/ധന �കാരം വ�വ� െച�ി��്. �കളിൽ
പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം  ആയത്
ൈക��ിയ  തീയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  തിരി�ട�ി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

7. ��ർ �ാേദശിക േക�ം
(a) �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �ക സംബ�ി�്

    േക��ിെല െചലവ് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ നി�് താെഴ �ചി�ി�ം
�കാരം �ൻ�ർ �ക നൽകിയി��്.

�മ
നം

െച�് നം/
തിയതി

�ക/
െച�്
നം

�ക ൈക��ിയ വ��ി
�ക നൽകിയതിെ� ഉേ�ശ��ം
വ��ിെല ഉ�രവ്
ന�ർ/തിയതി

1.
62881 /
20.01.2020

15,000/-
േഡാ. എൻ െക ലലന,
ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ
(�ാഫ് അൈഡ�സർ)

ക�ാ�സ് �ണിയൻ
നട�ി�ിന് നൽകിയ �ക
SWC/703/SSUS/2018 dtd
13.01.2020

��ത �ക �മീകരി�തിെ� േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�.

    േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �േത�കാവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ�ർ �കകൾ  �� മാസ�ിനകം �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം 18% പിഴ�ലിശ സഹിതം
�ക തിരിെക ഈടാ�ണെമ�് 4.10.2011 െല G.O(P)419/ധന/2011 �കാരം വ�വ� െച�ി��്. �കളിൽ
പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ  പരിേശാധന�്
ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം  ആയത്
ൈക��ിയ  തീയതി  �തൽ  തിരി�ട��  ദിവസം  വെര  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  തിരി�ട�ി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

(b) NAAC അെ�ഡിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� െചല�കൾ-നിയമാ��ത നടപടി�മം പാലി�ി�ി�

NAAC അെ�ഡിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� െചല�കൾ�ായി ��ർ റീജിയണൽ െസ�റി� 3 ല�ം �പ
ലഭി�ക�ം ആയതിൽ 2,76,297/- �പ െചലവഴി�ക�ം 23,703/- �പ തിരി�ട�ക�ം െച�ി��്.

.

I)ൈ��് �ഡൻ വർ�്, ചാവ�ാട്, ��ർ

നം. തീയതി ഇനം �ക

1.
19.08.2019/ബിൽ/ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

െഡ�്േടാ�് േബാർഡ് െനയിം
േബാർഡ് �ി�ർ etc.

8987.00
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2.
6.8.2019/ബിൽ/ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

വാൾ മൗ�ിംഗ് േബാർഡ് 21 Nos.
�ി�ർ etc.

9873.00

3.
11.10.2019/ബിൽ/ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

േനാ�ീസ് േബാർഡ്, �ി�ർ, Half door,
logo etc.

4986.00

23846.00

.

II) ആൽഫാെടക് ��ം�ളം, ��ർ

നം. തീയതി ഇനം �ക

1.
16.09.2019/ബിൽ
നം./ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

െപൻേഹാൾഡർ, �ി�ർ, േടബിൾ േടാ�്
േബാർഡർ വിഷൻ/വിഷൻ േബാർഡ്
�ി�ർ etc. + �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�്

8573.00

2.
08.11.2019/ബിൽ
നം./ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

Quotes Board �ി�ർ + �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�്

14337.00

3.
10.07.2019/ബിൽ
/ഇൻേവായ്സ് നം.ഇ�

ഫാ�ൽ�ി േനാ�ീസ് NET, JRF ഫാ�ൽ�ി
േനാ�ീസ് �ി�ർ + �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�്

10430.00

4.
20.6.2019/ബിൽ നം. 
/ഇൻേവായ്സ് നം.ഇ�

മാഗസിൻ റാ�് + �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ
ചാർ�്

14850+800=
15650.00

5.
28.06.2019/ബിൽ
നം./ഇൻേവായ്സ്
നം.ഇ�

Director Board, �ി�ർ,writing pad+
transportation charge

11000.00

59990.00

.
    �മ നം.I &II ആയി പരാമർശി�ി�� �ാപന�െള സാധന സാമ�ികൾ സൈ� െച��തിനായി
െതരെ���തിനാധാരമായ മാനദ��ൾ /നടപടി�മം സംബ�ി� വിവ�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

ലഭ�മാ�ിയ  വിവിധയിനം  സാമ�ിക�െട  ടാ�്  ബി�ം  �ാപനം  നൽകിയി�ി�.  ജി.എസ്.ടി.  നം.
േരഖെ���ിയ ടാ�് ബി�ിെ� അഭാവ�ിൽ ടാ�് അടവാ�ിയി�ി�ാെയ�് വ��മാണ്.

    ഫയലിേനാെടാ�ം ലഭ�മാ�ിയി�� േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ 276297/- �പ െചലവഴി�് സാധന
സാമ�ികൾ വാ�ി�േ�ാൾ പാലിേ�� പർേ�സ് മാന�ൽ �കാര�� നടപടി�മ�ൾ ഒ�ം തെ�
പാലി�ി�ി�ാെയ�്  വ��മാകയാൽ  ആയതിേ�ൽ  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തിന്  എൻക�യറി  (
നം.2/2019,SSUS RCTSR dt:  30.10.21)നൽകിയി��്.  േമൽ  �കാര��  വാ��കൾ  �ലം  ടാ�ിന�ിൽ
സർ�ാരി��ായ  ന�ം  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�െ�  വ��ിഗത  ബാധ�തയായി
പരിഗണി�ാതിരി�ാൻ  കാരണ�െ��ിൽ  േബാധി�ി��തി�ം  ആവശ�െ��ി��്.  23.11.2021-  ന്
ഇ-െമയിൽ  �േഖന  ��ത  എൻക�യറി�്  താെഴ  പറ�ം  �കാരം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം അ�വദി�െ�� �കയിൽ 83837.6/-�പ�െട സാധനസാമ�ികൾ ൈ��്
�ഡൻ വർ�്, ചാവ�ാട്, ��ർ , ആൽഫാെടക് ��ം�ളം, ��ർ എ�ീ പര�രാഗത ൈകെ�ാഴിൽ
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സംഘ�ളിൽ നി�ം പണിെച�ി�ിെ���ി��താണ്. ആയതിേല�് ക�േ�ഷൻ �ണി�തിൽ നി�ം
വളെര  �ണേമ����ം  എ�ാൽ  മ�  �ാപന�ളിൽ  നി�ം  എ��ം  �റ�  നിര�ി���മായ
സാധനസാമ�ികൾ  െതരെ���കയായി��.  പണിെച��തിനാവശ�മായ  െമ�ീരിയൽസ്
അത�സമയം  ആവശ�മ�സരി�്  െതരെ���്  സാധന  ന�ം  വ��ാെത  �േത�കം
ഓേരാ�ായിെച�ിെ����മാണ്.  േമൽ  �ാപന�ൾ  GST �മായി  ബ�ി�ി�ി�ി�ാ�തിനാലാണ്
ഇൻേവായ്സ് നം.ഉം GST�ം േരഖെ���ാ�െത�ം അറിയി�ി��്.  �ടാെത േമൽ പരാമർശി�ി��
�ാപന�ളിൽ നി�ം പര�രാഗതമായി വാ�വിദ�ാ മര�ണി െച�വ��വ�െട ��ാ�യിൽ വ��
വിഭാഗമാെണ�ം  അ�െകാ�്  ത��െട  �ാപനം  GST-�െട  പരിധിയിൽ  വ��ി�  എ�റിയി��
സാ��പ��ം ലഭ�മാ�ിയി��്.

        സർ�ാർ സംബ�ിയായ വാ��കൾ സംബ�ി�് വ��മായ നിർേ�ശ�ൾ േ�ാർ പർേ�സ്
മാന�ലിൽ  ലഭ�മാണ്.  �ാപന�ിന്  ആവശ�മായ  സാമ�ികൾ  ഒ�മി�്  ലി�്  െച�െ��ക�ം
വാ�ക�ം െച�ാ���ലം �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് ഇന�ി�ം �ക ന�മായി��്.

     KFC വാല�ം I ആർ�ി�ിൾ 8 �കാരം എ�ാ സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട�ം �ത�മായ അ�ൗ�കൾ
��ി��െ��് എ�ാ സർ�ാർ ജീവന�ാ�ം ഉറ�ാേ��താണ്. കടമകളിൽ വീ�വ�����ലം
ഏത് ന��ി�ം ഉേദ�ാഗ�ൻ ഉ�രവാദിയായിരി��താണ്.

3-13   േ�ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��തിെല അപാകതകൾ
.         േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  േവാള�ം-1  ചാപ്�ർ  VI  ആർ�ി�ിൾ  150(b)  േഫാറം  18  �കാരം
നിർേ�ശി�ിരി�� മാ�കയിൽ അ� വ��കളി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം േ�ാ�് രജി�ർ എ�തി
ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.  േ�ാ�് രജി��കളിൽ ക����കൾ േപാെല��വ േചർ�േ�ാൾ അവ�െട
െ�സിഫി�ഷൻ, വാറ�ി �തലായ വിവര�ൾ നിർബ�മാ�ം ഉൾെ��േ��താണ്.

ഉദാഹരണ�ിന് േസാഷ�ൽ വർ�് വ��ിൽ താെഴ�റ�� െച�കൾ �കാരം വാ�ിയ സാധന�ൾ
േ�ാ�ിെല��ി�ി�.

െച�്
ന�ർ

തീ�തി �ക വിവരണം

2200 23/07/2019 10,950/- �ി�ർ വാ�ിയത്

3281 20/07/2019 90,800/-
ഇലേ�ാണിക് സാധന�ൾ

വാ�ിയത്

3296 28/11/2019 34486/- KSIDC യിൽനി�ം വാ�ിയത്

.         വ��ിേല�്  വാ��  ഓേരാ  സാധന��ം,  ഇനം  തിരി�്  െവേ�െറ  േ�ാ�്  ത�ാറാ�ി
��ിേ��താണ്. സാധന�ൾ വാ�ിയ തീയതി, വൗ�ർ/ബിൽ/ഇൻേവായ്സ് നം. തീയതി എവിെട
നി�ം വാ�ി, എ� എ�ം, വില, ഇഷ� െച�തിെ� എ�ം, ബാ�ി േ�ാ�ിൽ ഉ� എ�ം എ�ിവ
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�ത�മായി  േരഖെ��േ��താണ്.  േ�ാ�ിൽ  എ���  സാധന��െട  വിവരം  പരിേശാധി�്
േബാധ�െ��തായി ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ സാ��െ��േ���മാണ്. വ��കൾ സ�ത�മായി വാ�ിയ
ഉപകരണ��ം  �ാേദശിക  േക��ിെ�  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േചർ�്  സാ��െ��േ��താണ്.
�ടാെത വർഷാവസാനം േ�ാ�ിെ� ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ി േ�ാ�് െവരിഫിേ�ഷൻ റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ി ക�ാ�സ് ഡയറ�ർ സാ��െ��േ���മാണ്.

േ�ാ�്  രജി�ർ  പരിപാലി��തിൽ  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡിെല  താെഴ�റ��  വ�വ�കൾ
പാലി��െ��് ഉറ�് വ�േ��താണ്.

1)  േ�ാ�കൾ  ൈക��വാൻ  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ�ൻ  ആയവ  പരിേശാധി�്  േ�ാ�ിൽ
എ�േ��താണ്.  �തിയത�ാ�േതാ,  െ�സിഫിേ�ഷൻ  �കാരമ�ാ�േതാ,  േക�പാ�കൾ
സംഭവി�േതാ ആയ സാമ�ികൾ സ�ീകരിേ��തി�. (KFC ആർ�ി�ിൾ 147)

2)  ഓഫീസ്  തലവേനാ,  �മതലെ��  മേ�െത�ി�ം  ഉേദ�ാഗ�േനാ  േ�ാ�കൾ  ഭ�മായി
��ിേ��താണ്. േ�ാ�് അ�ൗ�ം �ത�മായി ��ിേ��താണ്. (KFC ആർ�ി�ിൾ 149 (1))

3) താെഴ�റ��വ�് �േത�കം േ�ാ�് അ�ൗ�കൾ ��ിേ��താണ്.(KFC ആർ�ി�ിൾ 150)

a) അസം�ത വ��ൾ�ം, വില�റ� േ�ാ�കൾ�ം

b) ഓഫീസ് ഫർണീ��കൾ�ം േ�ാ�കൾ�ം

c) ��ക�ൾ, േഫാറ�ൾ, േ�ഷനറി എ�ിവ�്

d)ക���ർ ഹാർഡ് െവയർ, േസാ�് െവയർ എ�ിവ�് (സർ�ലർ നം.86/2010/ഫിൻ തീ�തി

24/09/2010)

4) േ�ാ�കൾ വിതരണം െച�� സമയ� തെ� വിവരം േ�ാ�് അ�ൗ�ിൽ േചർേ��താണ്.

(KFC ആർ�ി�ിൾ 152)

5) ന�ായമായ കാലയളവിേല�് ആവശ�മായതിൽ അധികം സാധന�ൾ വാ�ി ��ി�വാൻ പാടി�.
ആയത്  ഉറ�ാ�വാൻ,  നശി�േപാ�വാൻ  സാധ�ത��  വ���െട  േ�ാ�്  ആ�മാസം  ��േ�ാ�ം,
മ��വ  വർഷ�ിെലാരി�െല�ി�ം  ഉ�രവാദി�െ��  ഉേദ�ാഗ�ർ  പരിേശാധിേ���ം
പരിേശാധനാ സാ�� പ�ം ഉൾെ��േ���മാണ്. (KFC ആർ�ി�ിൾ 153)

3-14   NAAC റീ-അെ�ഡിേ�ഷൻ െചല�മായി ബ�െ�� പരാമർശ�ൾ.
(I)  NAAC  റീ-അെ�ഡിേ�ഷേനാട�ബ�ി�്  വാ�ിയ  സാധന�ൾ  േ�ാ�്  രജി�ിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�. 

NAAC അ�ഡിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് ഭൗതിക സാഹചര�ം ഒ���തി�് �ാനിങ് & ഡവലപ്െമ�്
വിഭാഗ�ിെ�  07/02/2019  -െല  P/D/NACC/Exp/SSUS/2018  (2)  നം.  ഉ�ര�്  �കാരം  എ�ാ  പഠന
വ��കൾ�ം 2,00,000/- �പ വീത�ം,  എ�ാ ക�ാ�സ് ഡയറ�ർമാർ�ം 3,00,000/- �പ വീത�ം,
െസ�ർ  േഫാർ  ക�ാര�ീ�്  ലി�േറ�റി�്  2  ല�ം  �പ�ം,  െസ�ർ  േഫാർ  േവദിക്  �ഡീസി�്
50,000/-�പ�ം അ�വദി�ി��. 11/01/2019 -െല ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ നട� വ��്
േമധാവിക�െട�ം,  ക�ാ�സ്  ഡയറ�ർമാ�െട�ം  േയാഗ�ിൽ  ഈ  �ക  വിനിേയാഗി��തി�്
വ��മായ  നിർേ�ശ�ൾ  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  താെഴ  �ചി�ി��  വ��കളിൽ  വാ��കൾ
നട�ിയത് �ത�മായി േ�ാ�് രജി�ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.
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.

1. സം�ത വ�ാകരണം വ��്

.         NAAC  റീ-അെ�ഡിേ�ഷെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാല�െട  07.02.2019  െല  ഉ�രവ്  നം.
Pl.D/NAAC/Exp/SSUS/2018  (5)  �കാരം  2,00,000/-  �പ  അ�വദി�.  ടി  �ക  വ��ിെ�  ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ 20.03.2019 െ�ഡി�് െച�. ��ത �ക ഉപേയാഗി�് താെഴ �ചി�ി�ം �കാരം വിവിധ
ദിവസ�ളിലായി ആെക 1,70,051/- �പ�െട വാ��കൾ നട�ിയി��്. എ�ാൽ ഇത് സംബ�ി�്
വിവര�ൾ ഒ�ം േ�ാ�് രജി�ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

.

െച�് നം തിയതി �ക വാ�ിയ ഇനം വിവരണം

005162 11.6.19 12390 Epson Printer – 1 No.
Silicon Computer World

Bill No. SE 10670 dtd 16.5.19

005171 29.7.19 22847 Steel Cabinet- 2 Nos.
SIDCO

Bill No. EKM/19-20/53 dtd 11.7.19

005182 26.9.19 50434
Steel Cabinet with
glass door – 4 Nos

SIDCO

Bill No. EKM/19-20/5103 dtd 6.9.19

005181 20.9.19 10680
SS vessels, flask,
cup & saucer, tray, utensils

Vallathukaran PVM Vessels, Kalady
Bill No. 1090 dated 18.9.19

005186 17.10.19 31000
Curtain cloth, vinyl flooring,
Table sheet, labour charge
for curtain fitting

Royal upholstery & curtains

Bill No. 16 dated 16.10.19

005189 5.11.19 40750
Office tables – 5 Nos

Glass for tables – 5 nos

Classic Furniture

Bill No. BC/38 dated 25.10.19

5.9.19 1950 Box files – 30 nos
Ceeyem Stores, Kalady
Bill no. 546 dated 5.9.19

ആെക 1,70,051

.

േമൽ �ചി�ി� ഇന�ൾ �ത�മായി േ�ാ�് രജി�ിൽ േരഖെ���ി ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ��താണ്.

.

2. േജാ�ഫി വ��്

NAAC  റീ-അെ�ഡിേ�ഷെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�്  വ��ിെ�  ജനറൽ
അ�ൗ�ിേല�്  20.03.2019 ൽ  2,00,000/- �പ�ം  14.11.2019 ൽ  50,000/- �പ�ം  െ�ഡി�്  െച�.
��ത  �ക  ഉപേയാഗി�്  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം  വിവിധ  ദിവസ�ളിലായി  ആെക  2,19,778/-
�പ�െട  വാ��കൾ  നട�ിയി��്.  എ�ാൽ  ഇ�കാരം  വാ�ിയി��  സാധന�ൾ  േ�ാ�്
രജി�റിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

.

െച�്
നം

തിയതി �ക വാ�ിയ ഇനം വിവരണം

000840 16.4.19 14990
Printer – 1 No., UPS – 1 No.
Antivirus – 1 no.

Silicon Computer World
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Bill No. SE 10178 dtd 16.4.19

002272 24.7.19 148950
1)Computer- 1 Nos, UPS – 1 Nos,
2)Canon Photocopier – 1 No.
3)Computer- 1 Nos, UPS – 4 Nos, Logitech
Keyboard- 3 Nos,

Cirus IT Shoppe
1) Bill No. 130 dtd 6.6.19 Rs.
51900/-
2) Bill No.169 dtd 29.6.19
Rs.45,500/-
3) Bill No.208 dtd 19.7.19 Rs.
51,550/-

002275 6.9.19 21688
Godrej Table – 2 Nos.
Godrej Chair – 2 Nos

Forte Storage Solutions

Bill No. 267/19-20 dtd 6.9.19

002283 4.12.19 34150
Curtain cloth and accessories
labour charge for curtain fitting

Maxima Furniture & Furnishing
Bill No. 5023 dtd 4.12.19

ആെക 2,19,788

േമൽ �ചി�ി� ഇന�ൾ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് ആർ�ി�ിൾ 147 �കാര�� േ�ാ�് രജി�ിൽ
േരഖെ���ി  ഓഡി�ിൽ  ഹാജരാേ��താണ്.  �ടാെത  കംപ���ം  അ�ബ�  ഉപകരണ��ം
വാ��തിന്  േ�ാർ  പർേ�സ്  മാന�ലിെല  ഖ�ിക  7.52  െല  വ�വ�ക�ം,  22.08.2019  െല
ജി.ഒ(പി)നം.10/2019/SPD െല നിബ�നക�ം പാലി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാേ��താണ്.

3. ഇം�ിഷ് വ��്
.

.         NAAC  റീ-അെ�ഡിേ�ഷെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാല�െട  07.02.2019  െല  ഉ�രവ്  നം.
Pl.D/NAAC/Exp/SSUS/2018 �കാരം 2,00,000/- �പ വ��ിന് അ�വദി�. ടി �ക വ��ിെ� ജനറൽ
അ�ൗ�ിൽ  20.03.2019  ൽ  െ�ഡി�്  െച�.  ��ത  �ക  ഉപേയാഗി�്  താെഴ  �ചി�ി�ം  �കാരം
വിവിധ  ദിവസ�ളിലായി  ആെക  38,000/-  �പ�െട  വാ��കൾ  നട�ിയി��്.  എ�ാൽ  ഇത്
സംബ�ി�്  വിവര�ൾ  ഒ�ം  േ�ാ�്  രജി�ിൽ  േരഖെ���ിയി�ി�.  വിശദ  വിവരം  �വെട
േചർ��.
.

െച�് നം തിയതി �ക വാ�ിയ ഇനം വിവരണം

10002345 2.5.19 10000/- Printer – 1 No.
Asher Technologies
Bill No. SI-KLDY/382 dated 2.5.2019

10002358 30.8.19 28000 Curtain cloth & accessories
Cherkottu Furnishings & Curtains
Bill No. 3656 dated 3.8.2019

ആെക 38,000

.

     േമൽ  �ചി�ി�  ഇന�ൾ  �ത�മായി  േ�ാ�്  രജി�ിൽ  േരഖെ���ി  ഓഡി�ിൽ
ഹാജരാേ�േണടതാണ്.

.        NAAC റീ-അെ�ഡിേ�ഷന് േവ�ി ലഭി� �കയിൽ നി�് 31.03.2020 വെര 42,224/- �പ െചലവ്
െച�ി��്. ബാ�ി 1,57,776/- �പ വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�ിൽ നീ�ിയി���്.

.

(II) NAAC ഫ�ിൽ നി�ം �ൻ�ർ നൽ��ത് �മീകരി��ി�
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം-1 ആർ�ി�ിൾ 99 �കാരം �േത�കാവശ��ൾ�ായി നൽ��
�ൻ�ർ  �കകൾ  ��  മാസ�ിനകം  �മീകരിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  4.10.2011െല
G.O(P)419/ധന/2011  �കാരം  18%  പിഴ�ലിശ  സഹിതം  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ണെമ�ം  വ�വ�
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െച�ി��്.  താെഴ  പരാമർശി�  �ൻ�ർ  �ക  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി�ി�െ��ിൽ  േരഖകൾ
പരിേശാധന�്  ഹാജരാേ��താണ്.  �ൻ�ർ  �ക  യഥാസമയം  �മീകരി�ി�ിെ��ിൽ  ��വൻ  �ക�ം
ആയത് ൈക��ിയ തീയതി �തൽ തിരി�ട�� ദിവസം വെര 18% പിഴ�ലിശ സഹിതം തിരി�ട�ാൻ
േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1. േസാഷ�ൽ വർ�് വ��്

11/01/2019-െല  സർ�കലാശാല  ഫിനാൻസ്  ക�ി�ി�െട  േയാഗ  നടപടി  �കാരം  NAAC  ഫ�്
ഉപേയാഗി�േ�ാൾ  പർേചയ്സ്  �ൾ,  ക�േ�ഷൻ  എ�ിവ  �കാരേമ  സാധന�ൾ  വാ�ാൻ
നി�ർഷി���.  വ��ിെല വിവിധ വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ,  �ീമതി ൈഷനി (ഗ�് ലക്ചർ)
�്  താെഴ�റ��  െച�കൾ  �കാരം  50,000/- �പ  വിവിധ  സാധന�ൾ  വാ��തി�്  �ൻ�റായി
നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  ആയത്  �മീകരി�കേയാ,  വാ�ിയ  സാധന��െട  േരഖകൾ  ഓഡി�ി�്
ഹാജരാ�കേയാ, േ�ാ�ിെല��കേയാ െച�ി�ി�.

െച�് ന�ർ തീ�തി �ക

2186 29/05/2019 15,000

2188 18/06/2019 25,000

3291 18/10/2019 10,000

ആെക 50,000

�കളിൽ  പറ�ിരി��  �ൻ��കൾ  നാളി�വെര  �മീകരി�ി�ി�.  ഇ�  സംബ�ി�്  25/02/2021 -�്
നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  1  -�്  മ�പടി  ലഭി�ി�.  �ൻ�റായി  ലഭി�  �ക  നാളി�വെര
�മീകരി�ാ�  സാഹചര��ിൽ  50000/-  �പ  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽനി�ം,  ആയ�
�മീകരി�� തീ�തിവെര 18% പലിശ സഹിതം ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. ൈസേ�ാളജി വ��്

    NAAC  റീ-അെ�ഡിേ�ഷെ�  ഭാഗമായി  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�്  വ��ിെ�  ജനറൽ
അ�ൗ�ിേല�്  20.03.2019  ൽ  2,00,000/-  �പ  െ�ഡി�്  െച�.  ��ത  �ക  ഉപേയാഗി�്  താെഴ
�ചി�ി�ം  �കാരം  വിവിധ  ആവശ��ൾ�ായി  73,000/- �പ  �ൻ�റായി  സ�ീകരി�ി��്.  ടി  �ക
�മീകരി�തിെ� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

െച�്
നം

തിയതി �ക
�ക ൈക��ിയ വ��ി�െട
േപര് വിവരം

�ക നൽകിയതിെ�
ഉേ�ശ�ം

002739 22.05.2019 50,000/-
േഡാ.എ�് ൈഷലജ,
വ��് േമധാവി

ഓഫീസ് േ�ഷണറി
വാ��തിന് നൽകിയ �ക

002741 31.05.2019 23,000/-
േഡാ.എ�് ൈഷലജ,
വ��് േമധാവി

മ� സാധന�ൾ വാ��തിന്
നൽകിയ �ക

ആെക 73,000/-

(III) NAAC ഫ�ിൽ നി�് �ക പിൻവലി�് ൈകവശം ��ി�
1. ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��്
വിവിധ സാധന�ൾ വാ��തി�് �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ� , ജനറൽ അ�ൗ�് ന�ർ 152211 –
ൽ നി�ം �ീ െക.എസ്.ദിേനശ്�മാർ െച�് നം.  11433 തിയതി 12-06-2019 �കാരം 50,000/-  �പ
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�ൻ�റായി പിൻവലി�് ൈകവശം ��ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

വാ�ാൻ ഉേ�ശി� സാധന�ൾ �ക

േമശ 12500

കേസര 8000

�െ�ൻസിൽസ് (�െ�ൻസിൽസ്, ഫ്ളാ�് �ട�ിയവ) 14700

കയർമാ�്, േമശവിരി�്, േനാ�ീസ് േബാർഡ് , ഡിസ്പ്െള, അലമാര 14800

ആെക �ക 50,000

പണം പിൻവലി�ത് സംബ�ി�് 16/02/2021 -�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.1-�് ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടിയിൽ  േലാ�ൽ  പർേ�യ്സായി  വാ��തിനാണ്  �ക  പിൻവലി�്  ��ി�െത�ം,  എ�ാൽ
മാർ�് 2020 �ത�� േലാ�് ഡൗൺ �ലം, നാളി�വെര സാധന�ൾ വാ�ാൻ സാധി�ിെ��ം, 2021
െഫ�വരി  അവസാനേ�ാെട  �ൻ�ർ  �മീകരി��താെണ�ം  മ�പടി  നൽകി.  സ.ഉ.(അ)419/ഫിൻ
തീയതി  4/10/11  �കാരം  �ൻ�ർ  ൈക��ി  3  മാസ�ിനകം  ആയത്  �മീകരിേ��താണ്.
േലാക്ഡൗൺ ആരംഭി��ത് 2020 മാർ�ിലാണ്. 2020 മാർ�ിൽ േലാ�് ഡൗൺ �ട�ം �ൻപ് തെ�
�ൻ�ർ  പിൻവലി�തിെ�  3  മാസ  �മീകരണ  കാലാവധി  അവസാനി�ി��.  12/6/19-ൽ  �ൻ�ർ
ൈക��ി  8  മാസ�ൾ�്  േശഷമാണ്  േലാക്ഡൗൺ  ആരംഭി�ത്  എ�ിരിെ�  ഈ  മ�പടി
അംഗീകരി���ത�.

                 11-01-2019 -െല ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട േയാഗ നടപടി �കാരം NAAC ഫ�ായി ലഭി�
�കയിൽ  നി�ം  സാധന�ൾ  വാേ��ത്  പർേ�യ്സ്  �ൾ  പാലി�െകാ�്  ക�േ�ഷൻ
�ഖാ�ിരമായിരി�ണെമ�്  നിർേ�ശി�ി��്.  ��ത  നിർേ�ശ�ി�  വി��മായി  50,000/-  �പ
12/06/2019 -ൽ  �ൻ�റായി  പിൻവലി�്  ആവശ�മായ  സാധന�ൾ  വാ�ാെത  നാളി�വെര  ൈകവശം
��ി�ത്  െത�ായ  നടപടിയാണ്.  �ക  �ൻ�റായി  ൈക��ിയേശഷം  ആയത്  ഇ�വെര�ം
�മീകരി�ാ�തിനാൽ  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നിൽ  നി�ം  സർ�ാർ  ഉ�ര�്  (അ)  നം.419/11
/ഫിൻ  തീ�തി  04/10/2011 �കാര��  18% പിഴപലിശ  സഹിതം  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ി  ബ�െ��
അ�ൗ�ിൽ അടേ��താണ്.

(IV) NAAC െചല�് - �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് അധികം നൽകി
1. ഫിേലാസഫി വ��്

    നാക്  (NAAC) അംഗീകാര�മായി  ബ�െ��്  വ��ിെ�  നവീകരണ  �വർ�ന�ൾ  നട�ക�ം,
SIDCO  യിൽ  നി�ം  ഫർണീ��കൾ  വാ�ക�ം  െച�ി��്.  ��  തവണയായാണ്  (മാസ��െട
വ�ത�ാസ�ിൽ)  ഇവ  വാ�ിയി��ത്.  ആയതിനാൽ  ��  തവണ  ഇ�മായി  ബ�െ��്
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�് നൽ�ക��ായി. വാ��മായി ബ�െ�� �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ ചാർ�ിെ�
വിശദ വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം.

ഇൻേവായ്സ്
നം.

തീ�തി
�ാൻേ�ാർേ�ഷൻ

ചാർ�്
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1 19-20/55 24/06/2019 1460

2 19-20/91 17/08/2019 861

3 19-20/241 02/12/2019 518

ആെക 2839

സാധന�ൾ  ഒ�ി�്  ഓഡർ  നൽകി  വ��ിയി��െവ�ിൽ  �ാൻേ�ാർേ�ഷൻ  ചാർ�്
�റ�ാമായി��.  മാ�മ�  വാ�ിയ  സാധന��െട  �ണേമ�  ഉറ�ാ�ിയതാേയാ,  െ�സിഫിേ�ഷൻ
ഉറ�ാ�ിയതാേയാ  ഉ�  വിവര�ൾ  േ�ാ�്  രജി�റിൽ  േചർ�്  വ��്  േമധാവി
സാ��െ���ിയി�മി�. ഭാവിയിൽ ഇ�രം കാര��ൾ ��ിേ��താണ്.
.

(V) NAAC അ�ഡിേ�ഷന് �ി�ർ വാ�ിയത് - 20400/- �പ�െട െചല�് തട�െ����.
.

1. േസാേഷ�ാളജി വ��്
.

        NAAC  അ�ഡിേ�ഷ�മായി  ബ�െ��്  ഭൗതിക  സാഹചര�ം  ഒ���തി�്  �ാനിങ്  &
ഡവലപ്െമ�്  വിഭാഗ�ിെ�  07/02/2019  -െല  Pl/D/NACC/Exp/SSUS/2018  (2)  നം.ഉ�ര�്  �കാരം
എ�ാ പഠന വ��കൾ�ം 2,00,000/- �പ വീത�ം, എ�ാ ക�ാ�സ് ഡയറ�ർമാർ�ം 3,00,000/- �പ
വീത�ം, െസ�ർ േഫാർ ക�ാര�ീ�് ലി�േറ�റി�് 2 ല�ം �പ�ം, െസ�ർ േഫാർ േവദിക് �ഡീസി�്
50,000/-�പ�ം അ�വദി�ി��.

        11/01/2019 -െല ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ നട� വ��് േമധാവിക�െട�ം, ക�ാ�സ്
ഡയറ�ർമാ�െട�ം  േയാഗ�ിൽ  ഈ  �ക  വിനിേയാഗി��തി�്  വ��മായ  നിർേ�ശ�ൾ
നൽകിയി��്.  ക���ർ,  IT അ�ബ� ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�് േകരള സർ�ാർ �ാപി�ി��
centralised  procurment  system ആയ  http.cprcs.kerala.gov.in  എ�  E  –  procurment  portal  വഴി  േറ�്
േകാൺ�ാ�് വ�വ�യിൽ ഉപകരണ�ൾ വാ�ാൻ ശിപാർശ െച�ി��്. എ�ാൽ േമൽ നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ാെത Oxygen Digital Shop എ� സ�കാര��ാപന�ിൽനി�ം 20,400/-�പ�് CANON Laser
Printer MF 244 DW വാ�ിയി��്.
.     ആയതിേ�ൽ  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ��തി�ം,  NAAC  അ�ഡിേ�ഷ�മായി  ബ�െ��്
േസാേഷ�ാളജി  വിഭാഗ�ിൽ  വിവിധ  ഘ��ളിൽ  ലഭ�മായ  �ക,  വിനിേയാഗം  എ�ിവ  സംബ�ി�
വിശദ  വിവരം  ലഭ�മാ��തിനായി  എൻക�യറി  നം.3  (തീ�തി  30/07/2021)  നൽകി.  ��ത
എൻക�യറി�്  13/08/2021  -െല  DS/SO/SSUS/2021  (1)  ന�ർ  �കാരം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.
ആയതിൽ ഇ�കാരം പരാമർശി�ി��്. “NACC സ�ർശന�മായി ബ�െ��് Oxygen Digital Shop എ�
സ�കാര�  �ാപന�ിൽ  നി�ം  20400/-  �പ�്  CANON LASER  PRINTER  MF  244 DW വാ�ിയത്
സർ�കലാശാല പർേ�യ്സ് മാനദ��ൾ �കാരം േലാ�ൽ ക�േ�ഷൻ �ണി�ക�ം , ക�േ�ഷനിൽ
ഏ��ം  �റ�  �ക�്  ക�േ�ഷൻ  ലഭി�ത്  Oxygen  Digital  Shop  എ�  �ാപന�ിൽ  നി�മായ�
െകാ�ാണ് ”  എ�ാണ്.  മ�പടിേയാെടാ�ം  ഉ�ട�ം  െച�ി��  പർേ�യ്സ്  മാനദ�ം
ആധികാരികമാ��തിനായി  ആ�ം  ഒ�െവ�ി�ി�ാ�  സാഹചര��ി�ം  ഫിനാൻസ്  ക�ി�ി
നിർേ�ശി�  സർ�ാർ  സംവിധാനം  �േയാജനെ���ാ�തിനാ�ം  20400/-  �പ�െട  െചല�്
തട�െ����.
.

        NAAC  അ�ഡിേ�ഷ�മായി  ബ�െ��്  വിവിധ  ഘ��ളിലായി  ലഭ�മായ  �ക,  വിനിേയാഗം
എ�ിവ സംബ�ി� വിവര�ൾ താെഴ പരാമർശി��

�മ
ന�ർ

ലഭ�മായ �ക െചലവിെ� വിവരം െചലവ് �ക
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1 2,00000 �ി�ർ 20,400.00

2 30,000 മിസേലനിയസ് 5,650.00

3
േ�ഷനറി ഐ�ം

ലാേ�ാപ് റി�യറിങ്
8,490.00

4 കർ�ൺ വർ�് 23,402.00

5 ഫർണീ�ർ 1,32,176.00

6 �ി�ർ 11,950.00

7 യാ� 5,798.00

8 കർ�ൺ 5,512.00

9 Asus*42 ചാർ�ർ 1,450.00

10 �ാസ് െജഗ് 555.00

11 മിസേലനിയസ് 10,000.00

2,30,000 2,25,383.00

മിസേലനിയസ്  ആയി  പരിഗണി�ി��  15650/-�പ�െട  വിനിേയാഗം  സംബ�ി�  വിശദ  വിവരം
ലഭ�മാേ��താണ്  .  2,30,000/-  �പ  ലഭി�തിൽ  2,25,238/-  �പ  മാ�േമ  െചലവഴി�തായി
കാ���. ബാ�ി �ക സർ�കലാശാല അ�ൗ�ിൽ തിരി�ട�ി�ി�.

.

3-15   സർ�കലാശാലയിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ - െപാ�മരാമ�് ച��ൾ അതിലംഘി��
.

I) ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം - അപാകതകൾ
.

(ഫയൽ ന�ർ 851/ SSUS/2015- ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം ഒ�ാംഘ�ം)

സർ�കലാശാല �സ (RUSA) ഫ�് ഉപേയാഗി�് െഡേ�ാസി�് വർ�ായി േകരള സം�ാന നിർ�ിതി
േക�  (എറണാ�ളം  ശാഖ)  �്  ഏൽ�ി�  ���ിയാണ്  ഓഡിേ�ാറിയം  നിർ�ാണം.  22/02/2018-ൽ
സർ�കലാശാല  ��ത  ���ി�മായി  ബ�െ��്  നിർ�ിതി  േക��മായി  കരാറിൽ  ഏർെ��ക�ം
എ�ിേമ�ിെ�  (4  േകാടി)  75%  �കയായ  3,00,00,000/-  (��  േകാടി)  �പ  നിർ�ിതി  േക��ിന്
23/02/2018-െല  ഉ�രവ്  �കാരം  �ൻ�ർ  നൽ�ക�ം  െച�.  31/08/2019-ൽ  �ർ�ീകരിേ��
���ി�െട  കാലാവധി  യാെതാ�  പിഴ�ം  �ടാെത  സർ�കലാശാല�െട  04/03/2021-െല  Eng./851
/SSUS/2015 ന�ർ  ഉ�രവ്  വഴി  31/10/2021 വെര  ദീർഘി�ി�ക�ം  െച�.  ���ി�െട  കാലാവധി
ഇ�കാരം ദീർഘി�ി� നൽകിെയ�ി�ം ഇേ�ാ�ം ഓഡിേ�ാറിയം �വർ�നസ�മായി�ി�.

.

അപാകതകൾ

1)  അ�ഡി�ഡ്  ഏജൻസി  മാർ�േരഖ  (G.O.(P)No.311/14/Fin.  Dated  30/07/2014)  XIV  �കാരം,
അ�ഡി�ഡ് ഏജൻസികെള ഏൽ�ി�ി�� െഡേ�ാസി�് ���ികൾ�് എ�ിേമ�് �ക�െട 20% �ക
�ൻ�റായി  നൽകാ��താണ്.  ബാ�ി  പണം  യഥാർ��ിൽ  െച�  ���ി�െട  �ല��ിെ�
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അടി�ാന�ിൽ എ�ിേമ�ിെ� 15% വീത�� അ� ഗ��ളായി നൽകണം. അവേശഷി�� 5% �ക
െപർേഫാമൻസ്  ഗ�ാര�ിയായി  ��ിേ���ം  ഒബ്സർേവഷൻ  പീരീയഡ്  വിജയകരമായി
�ർ�ീകരി�തിന് േശഷം മാ�ം നൽേക��മാണ്. ഓേരാ ഗ� നൽ��തിന് ��ാ�ം ��് നൽകിയ
ഗ�വിന്  ആ�പാതികമായി  നിയമ�കാരം  അടേ��  നി�തിക�ം  മ�്  വിഹിത��ം  �കകൾ
ഏജൻസി  അട�ി��്  എ�്  ഉറ�വ�േ�����്.  ഗവൺെമ�്  മാർ�േരഖെയ  അതിലംഘി�്
നിർ�ിതിേക��് എ�ിേമ�് �ക�െട 75% �ൻ�റായി ൈകമാറി.
.

2) പിഴ �ടാെത �ർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽകി

േകരള  െപാ�മരാമ�്  വ��്  മാന�ൽ  (ജി.ഒ.(പി.)13/2012/PWD/1.2.2012)  െസ�ൻ  2112-1ൽ
�ർ�ീകരണ കാലാവധി ദീർഘി�ി��തി�� പിഴെയ�റി�് പറ���്. ഇത�സരി�് PAC�െട 1%
പിഴ  ദീർഘീകരണ  കാലയളവിൽ  ഈടാ�ണെമ�ാണ്  വ�വ�.  ഓഡിേ�ാറിയ�ിെ�  ���ി
31/08/2019-ൽ  �ർ�ീകരിേ��തായി��.  എ�ാൽ  ���ി�െട  കാലാവധി  31/10/2021  വെര
ദീർഘി�ി�  നൽകിയത്  പിഴ  �ടാെതയാണ്.  പിഴ�ടാെത  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�
നൽകിയതിെ� കരണം ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

അപാകതകൾ  ��ി�ാ�ി  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.34  െക.എസ്.എ./എസ്.എസ്.�.
/ബി1/2019-20 തീയതി 9.2.2012) സർ�കലാശാല മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. സർ�ാർ മാർ�േരഖ ലംഘി�്
75% �ൻ�ർ അ�വദി�തിെ��ം പിഴ�ലിശ ഈടാ�ാതി��തിെ��ം കാരണം വ��മാേ��താണ്.
വ��മായ  കാരണം  ഇ�ാ�പ�ം  ���ി�െട  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�  നൽകിയതിന്  നിർ�ിതി
േക�യിൽ നി�ം പിഴ ഈടാേ���മാണ്.
.

II)  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി�  േശഷം  കരാ�കാരൻ  നൽകിയ  അേപ�യിേ�ൽ  ���ി�െട
കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽകി

(�ളയ�ിൽ  തകർ�  ��മതി�ക�ം  െഫൻസി�ം  �ന�ാപി�ൽ  ഫയൽ  നം.  Eng./17735
/SSUS/2018)

2018 െല �ളയ�മായി ബ�െ��് �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല�് സർ�ാർ അംഗീകരി�്
നൽകിയ  483.00  ല�ം  �പയിൽ  (�ാൻ  ഫ�് )  40  ല�ം  �പയാണ്  ��ത  ���ി�ായി
വകയി��ിയത്. ���ി�മായി ബ�െ�� വിശദ വിവരം താെഴ�റ��.

എ�ിേമ�് - 29,00,000/-

PAC - 23,34,253 (Tender Deduction 18.65%)

കരാ�കാരൻ ൈസ�് ഏെ���ത് - 27/05/2019

കാലാവധി - 3 മാസം

കരാ�കാരൻ  (േജായി  എം.  പൗേലാസ് )  സർ�കലാശാല�മായി  േചർ�്  ചമ�  കരാർ  ഉട�ടി  �കാരം
���ി  26/08/2019-ൽ  �ർ�ീകരിേ��തായി��.  ഒ�ാം  പാർ�്  ബിൽ  അംഗീകരി�െകാ�ം,
���ി�െട  കാലാവധി  25/01/2020  വെര  ദീർഘി�ി�െകാ�ം  സർ�കലാശാല  3/1/2020-ൽ
ഉ�രവിറ�ി  (Eng./17735/SSUS/2018).  5  മാസേ��്  പിഴ  ഈടാ�ാെത  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�
നൽകിയതിെ� കാരണം വ��മാേ��താണ്.

േകരള  െപാ�മരാമ�്  മാന�ൽ  െസ�ൻ  2112-12  �കാരം  "കരാ�ട�ടിയിൽ  വ�വ�  െച�
സമയ�ിൽ�െ�  മരാമ�്  ���ി  �ർ�ീകരിേ��ത്  കരാ�കാരെ�  ഉ�രവാദി�മാണ്.
ഒറിജിനൽ  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി�കം  ദീർഘി�ി�ാൻ  അസി��്  എ�ിനീയർ  �േഖന
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അേപ�ി�ാ�  പ�ം  കരാർ  �ർബലെ���ാ��താണ്.  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�  നൽകാെത
�ർ�ീകരണ  കാലാവധി�്  േശഷം  നിർ�ഹി�  ���ികൾ  അനധി�തമാണ്  .  അതിന്  �ക
നൽകാ��ത�.” എ�ാണ് വ�വ�.

��ത  ���ി�െട  കാലാവധി  26/08/2019-ൽ  �ർ�ിയാേ��തായി��.  എ�ാൽ  കാലാവധി
ദീർഘി�ി�ാൻ  കരാ�കാരൻ  അേപ�  നൽ��ത്  26/09/2019-ലാണ്.  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി�്
േശഷം  നൽകിയ  അേപ��െട  അടി�ാന�ിൽ  ���ി�െട  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�
നൽകിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാൻ ആവശ�െ��െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി (നം.35/െക.എസ്.എ.
/എസ്.എസ്.�./ബി.1/2019-20 തീയതി  9.2.2022) നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  കാലാവധി
ദീർഘി�ി�  നൽകിയ  കാലെ�  പിഴ  കരാ�കാരനിൽ  നി�ം  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

III) പാർ�് ബി�ിെ� അടി�ാന�ിൽ നിർ�ഹി�െ�� ���ി�് �ൻ��കൾ നൽകി

(ൈഫൻ ആർട്സ് േകാം��് -ര�ാംഘ� നിർ�ാണം ഫയൽ നം. Eng./ 9107/ SSUS/2013 )

20/07/2016ന്  നട�  154-ാമത്  സിൻഡിേ��്  േയാഗം,  ൈഫൻ  ആർട്സ്  േകാം��ിെ�  ര�ാംഘ�
നിർ�ാണ�ിനാ��  13.02  േകാടി  �പ�െട  എ�ിേമ�്  അംഗീകരി�.  അത�സരി�്  ���ി��
ഇ-ദർഘാസ്  �ണി�ക�ം  ഏ��ം  �റ�  നിര�്  േരഖെ���ിയ  േറായൽ  കൺ��ൻസ്  എ�
ക�നി�്  ���ി  ഏൽ�ി�  നൽ�ക�ം  െച�.  ���ി�മായി  ബ�െ��  വിശദ  വിവര�ൾ
താെഴെ�ാ���.

PAC - 10,01,67,546 (എ�ിേമ�ിേന�ാൾ 19.27% �റവ്)

എ�ിെമ�് - 7/2017-18 തീയതി 30/04/2017

���ി �ർ�ിയാേ�� തീയതി -31/05/2019

31/05/2019-ൽ  �ർ�ീകരിേ��  ���ി�െട  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി  5/3/2020  വെര
പിഴയി�ാെത  ദീർഘീ�ി�  നൽകിയതിെ�  കാരണം  വ��മാേ��താണ്.  പിഴേയാെട  30/09/2021
വെര�ം,  30/11/2021  വെര�ം  ദീർഘി�ി�  നൽകിയ  ���ി  ഇേ�ാ�ം  �ർ�ീകരി�െ�ടാ�തിൽ
എ�് നടപടിയാണ് സർ�കലാശാല സ�ീകരി�െത�ം വ��മാേ��താണ്.

��ത  ���ി�െട  1  �തൽ  4  വെര  പാർ�്  ബി�ക�െട  �കകൾ  5/3/2018  �തൽ  16/11/2018  വെര
കരാ�കാരന്  നൽകിയി��്.  പി�ീ��  പാർ�്  ബി�കൾ�്  �േ�ാടിയായി  താെഴ�റ��  രീതിയിൽ
�ൻ��കൾ നൽകിയി��്.

1 Vth Part Bill െന �ൻനിർ�ി 24.1.2019ൽ
നൽകിയ �ൻ�ർ

21,00,000

2 VIth Part Bill -െന �ൻനിർ�ി 30.03.2019ൽ
നൽകിയ �ൻ�ർ

30,00,000

3 VIIth Part Bill -െന �ൻനിർ�ി 30.12.2019ൽ
നൽകിയ �ൻ�ർ

37,50,000

ആെക 88,50,000

PWD  അ�ൗ�്  േകാഡ്  �കാരം  േകാൺ�ാ�ർമാർ�്  അഡ�ാൻസ്  നൽകാൻ  പാടി�ാെയ�്
വ��മാ�ിയി��്.  (ആർ�ി�ിൾ  10-2-33)  PWD  മാ�വലി�ം  ഇ�കാരം  ഒ�  വ�വ�  ഇ�.  ആെക
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നൽകാ��ത്  െസേക�ഡ്  അഡ�ാൻസ്  ആണ്.  അതാകെ�  െമ�ീരിയൽ  േ�ാ�്  െച�തി�  േശഷം
എം.��ിൽ  േചർ�്  െമാ�ം  �ല��ിെ�  75%  മാ�മാണ്.  പാർ�്  ബിൽ  �കാരം  പണം  നൽ��
���ി�്  �ൻ�ർ  നൽകിയ  നടപടി�്  കാരണം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്
(നം.36/െക.എസ്.എ./എസ്.എസ്.�./ബി1/2019-20 തീയതി 9.2.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

.

IV) അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ക�ാർേ��് നിർ�ാണം - അപാകതകൾ

(File No.Engg./9101/SSUS/2013)

അന��ാപക  ജീവന�ാ�െട  ക�ാർേ��്  നിർ�ി��തിനായി  സർ�കലാശാല  െകാ�ിയിെല  �തിഭ
െഡവലേ��്  എ�  ക�നി�്  എ�ിേമ�ിേന�ാൾ  10.52%  �റവിൽ  അതായത്  8,14,18,240/-  �പ�്
���ി  ഏൽ�ി�്  െകാ��ത്  14/07/2016-െല  എ�ിെമ�്  (നം.8/2016-17)  �കാരമായി��.  24
മാസമായി�� �ർ�ീകരണ കാലാവധി.

22/07/2018-ന്  ��ായി  �ർ�ീകരിേ��  ���ി�െട  കാലാവധി  പിഴേയാെട  30.11.2018വെര�ം,
പി�ീട്  15.1.2019  വെര�ം  ദീർഘി�ി�്  നൽകി.  15.01.2019-ൽ  �ർ�ീകരിേ��  ���ി�െട
കാലാവധി  31/03/2019  വെര  ദീർഘി�ി�്  നൽകണെമ�്  �തിഭ  െഡവലേ��്  അേപ�  നൽകിയത്
2/3/2019-ൽ മാ�മാണ്. േകരള െപാ� മരാമ�് വ��് മാന�ൽ െസ�ൻ 2112,2112-1 എ�ിവ �കാരം
കാലാവധി  ദീർഘി�ി�്  നൽകാെത  �ർ�ീകരണ  കാലാവധി�്  േശഷം  നിർ�ഹി�  ���ികൾ
അനധി�തമാണ്.  അതിന്  �ക  നൽകാൻ  പാടിെ��ിരിെ�  പി�ീട്  ടി.  ���ി�്  പണം
നൽകിയതിെ� കാരണം വ��മ�.

ടി. ���ി�് താെഴ പറ�� തീയതികളിൽ �ൻ��കൾ അ�വദി�ി��്.

തീയതി �ക െച�് നം/തീയതി

20/12/2018 50,00,000

2018-19 സാ��ിക വർഷം
നൽകിയ �ക

21/01/2019 49,00,000

21/02/2019 99,00,000

25/03/2019 90,00,000

29/10/2019 77,00,000 െച�് നം.286162/29/10/2019

3,65,00,000

കരാ�കാരൻ  അേപ�  നൽകാെത  കരാർ  കാലാവധി  നീ�ി  നൽകിയതി�ം  ,  കരാ�കാരന്  �ൻ��കൾ
അ�വദി�തി�ം  കാരണം  ആരാ�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.38/െക.എസ്.എ.
/എസ്.എസ്.�./ബി1/2019-20 തീയതി 16.02.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

V) ലാംേഗജ് േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണം -െപാ�മരാമ�് ച���െട ലംഘനം
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(File No.Eng./8928/SSUS/2014)

4/3/2016-െല സർ�കലാശാല�െട ഉ�രവ് �കാരമാണ് ലാംേഗ�ജ് േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണ ���ി
െച�മനാ��  േറായൽ  കൺ��ൻസിന്  എ�ിേമ�ിേന�ാൾ  3.62%  �റവ്  നിര�ിന്  അതായത്
5,05,92,757/- �പ�് ഏൽ�ി� െകാ��ത്. 29/06/2016-ൽ സർ�കലാശാല (നം.6/2016-17) േറായൽ
കൺ��ൻ�മായി കരാറിേലർെ��ക�ം െച�.

���ി�െട  കാലാവധി  6/1/2018-ൽ  (18  മാസം)  അവസാനി�ാനിരിെ�  സർ�കലാശാല  ആദ�ം
31/05/2018 വെര�ം, പി�ീട് 31/07/2018 വെര�ം പിഴയി�ാെത കാലാവധി നീ�ി നൽകി. 31/05/2018-
ൽ  ���ി�െട  കാലാവധി  അവസാനി�ിരിെ�,  ���ി�െട  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�നൽകണെമ�്
കരാ�കാരൻ  അേപ�  നൽകിയത്  12/6/2018-ലാണ്.  ഇവിെട  േകരള  െപാ�  മരാമ�്  വ��്  മാന�ൽ
െസ�ൻ 2112 (കാലാവധി ദീർഘി�ിേ��ത് പിഴേയാ��ടി), 2112-1 (കാലാവധി അവസാനി��തിന്
��് ദീർഘീകരണ�ിന് അേപ� നൽകണം) എ�ിവ�െട ��ടമായ ലംഘനം ഉ�ായി��്.

ൈഫനൽ  ബി�്  �കാരം  36,51,297/-  �പ  സർ�കലാശാല  കരാ�കാരന്  ൈകമാറിയത്  2/7/2019-ൽ
ആയി�െ��ി�ം,  26/3/2019-ൽ  ൈഫനൽ  ബി�ിെന  �ൻനിർ�ി  കരാ�കാരന്  90,00,000/-  �പ
സർ�കലാശാല  �ൻ�റായി  നൽകിയി��്.  ഇതിന്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  (നം.39/െക.എസ്.എ./എസ്.എസ്.�./ബി1/2019-20  തീയതി  16.02.2022)മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�.

സർ�കലാശാലയിെല മരാമ� ���ികൾ പരിേശാധി�തിൽ ആകമാനം െപാ�മരാമ�് ച���െട
ലംഘനം  (പിഴയി�ാെത  ���ി�െട  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�  നൽകൽ,  ���ി�െട  കാലാവധി�്
േശഷം  കരാ�കാരെ�  അേപ�  �ടാെത  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�ൽ,  നിമാ��തമ�ാെത  �ൻ��കൾ
അ�വദി�ൽ ) കെ��വാൻ സാധി�.

െപാ�മരാമ�് ച���െട ലംഘനം ഗൗരവതരമായ വിഷയമായി ഓഡി�് നിരീ�ി��. അപാകതകൾ
പരിഹരി�്  ���ികൾ  നിയമാ��തമായി  നിർ�ഹി�െ��വാൻ  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ�ർ
��ിേ��താണ്.

.

3-16   ക�ാഷ് ��ിെ��ം െചലവ് വൗ��ക�െട�ം പരിപാലനം
        സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളി�ം �േദശിക േക��ളി�ം ക�ാഷ് ��ിെ��ം െചലവ്
വൗ��ക�െട�ം  പരിേശാധന  നട�ിയതിൽ  ആഭ��ര  വ�മാനം  അതാത്  ബാ�്  അ�ൗ�കളിൽ
നിേ�പി�േ�ാൾ ആയതിന് െചലവ് വൗ�ർ ��ി�� രീതിയാണ് �ട��ത്. ബാ�ിെല�് �ക
നിേ�പി��ത്  ഒ�  െചലവ്  അ�ാ�തിനാൽ  ഇ�കാരം  െചലവ്  വൗ�ർ  എ�േത�തി�.  പകരം
ബാ�ിൽ  നി�്  ലഭി��  കൗ�ർേഫായി�കൾ  (Pay-in-slip)  �േത�ക  ഫയലിലാ�ി
��ിേ��താണ്.

.         �ടാെത സർ�കലാശാല�െട �ധാന ക�ാഷ് ��ം വ��ിെല ക�ാഷ് ��ം പരിേശാധി�തിൽ
െചലവ്  വൗ��കൾ�്  ന�ർ  നൽ��ി�  എ�്  വ��മായി.  ഓേരാ  േപെ��്  വൗ��കൾ�ം
�മാ�ഗതമായി  ന�ർ  നൽകി  അവ  ഫയലിൽ  ��ി�ക�ം  ഇേത  ന�ർ  തെ�  ക�ാഷ്  ��ിൽ
േരഖെ���ക�ം  െചേ��താണ്.  �ടാെത  �ക  നൽകിയതിന്  ൈക��്  രസീത്/ബിൽ  വാ�ി
വൗ��കൾെ�ാ�ം വേ��താണ്.

.

3-17   ജീവന�ാർ�് നൽകിയ വാ�ക�െട �മീകരണ�ൾ വ��മായി േരഖെ����ി�
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സം�ത സർ�കലാശാല, ജീവന�ാർ�് പല ഇന�ളിലായി അ�വദി� വാ�ക�െട �മീകരണം
വ��മായി േരഖെ����ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

വാ� ഇനം
തൻവർഷ
വരവ്

പരാമർശം

1.
ക���ർ
അഡ�ാൻസ്

33,579/-�പ

29.08.2000-െല  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്
�.ഒ.(f)11/10/2000  അടി�ാനമാ�ി  14%
പലിശ  നിര�ിൽ  അ�വദി�  ഈ  വാ�
�ർ�മായി  തിരിെക  ഈടാ�ിയി�ി�.
2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ം  ഈ
ഇന�ിൽ  വര��തായി  കാ��.
ആ��ല�ം ൈക��ിയവരിൽ പണം തിരിെക
അടവാ��തിന്  േസവന�ിൽ  നി�ം
വിരമി�  ജീവന�ാർ  വെര��്.  അടവിെ�
നിജ�ിതി അറി��തിന് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ൾ�്  സർ�കലാശാല
നൽകിയ  മ�പടി  �കാരം  ജീവന�ാർ  �ക
അടവാ��തായി  അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ
��ത  രജി�ർ  �ർ�മ�ാ�തിനാൽ
അടവിെ�  നിജ�ിതി  വ��മ�.
രജി��കൾ  കാലികമാ�ി  പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ��താണ്.

2.
േമാേ�ാൽ
ൈസ�ിൾ
അഡ�ാൻസ്

77,446/-�പ

29.08.2000-െല  സർ�കലാശാല  ഉ�രവ്
�.ഒ.(f)11/10/2000  അടി�ാനമാ�ി  14%
പലിശ  നിര�ിൽ  അ�വദി�  േപാ�  ഈ
വാ�  �ർ�മായി  തിരിെക  ഈടാ�ിയി�ി�.
2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ം  ഈ
ഇന�ിൽ  വര��തായി  കാ��.
ആ��ല�ം  ൈക��ിയവരിൽ  േസവന�ിൽ
നി�ം  വിരമി�  ജീവന�ാർ  വെര��്.
അടവിെ�  നിജ�ിതി  അറി��തിന്
നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ൾ�്
സർ�കലാശാല  നൽകിയ  മ�പടി  �കാരം
ജീവന�ാർ  �ക  അടവാ��തായി
അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ  ��ത  രജി�ർ
�ർ�മ�ാ�തിനാൽ അടവിെ� നിജ�ിതി
വ��മ�.  രജി��കൾ  കാലികമാ�ി
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

3. എ�്.ബി.എ
17,18,964/-
�പ

സർ�കലാശാല�െട  എ�്.ബി.എ  രജി�ർ
�കാരം  േലാൺ  �ക  �ടി�ിക��തായി
കാണി�ി�� ജീവന�ാരിൽ നി�് നിലവിൽ
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തിരി�ടവ്  വ��തായി  കാണി�ി�ി�.
ആയത്  സംബ�ി�്  നൽകിയ
അേന�ഷണ�ി�ം  (43/2019-20)
സർ�കലാശാല  നൽകിയ  മ�പടി  �കാരം
ജീവന�ാർ  �ക  അടവാ��തായി
അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ  ��ത  രജി�ർ
�ർ�മ�ാ�തിനാൽ അടവിെ� നിജ�ിതി
വ��മ�.  രജി��കൾ  കാലികമാ�ി
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

4.

�ളയ
ബാധിതർ�്
പലിശരഹിത
വാ�

21,68,167/-
�പ

സർ�കലാശാല�െട  വാർഷിക  ധനകാര�
പ�ികയിൽ  കാണി�ി��  വരവിെന
അടി�ാനമാ�ി േമൽ വാ� അ�വദി�തിന്
ആധികാരികമായ  സർ�ാർ  ഉ�രവ്,
സിൻഡിേ��്  തീ�മാനം  എ�ിവ
ലഭ�മാ��തിന്  നൽകിയ  ഓഡി�്
അേന�ഷണ�ൾ�്  സർ�കലാശാലയിൽ
നി�്  മ�പടിയിൽ  സിൻഡിേ��ിെ�
തീ�മാന  �കാരം  77  ജീവന�ാർ�്
32,05,000/-  �പ  പലിശ  രഹിത  വാ�
അ�വദി�തായി കാ��. ആയത് സർ�ാർ
ഉ�രവി�ാെതയാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്.

3-18   സർ�കലാശാലയിെല ക����ക�െട വാ��ം വിതരണ�ം
.    സം�ത സർ�കലാശാലയിൽ �തിവർഷം ക����കൾ വാ��െ��ി�ം ആയതിെ� വിതരണ�ം
പരിപാലന�ം  ��ികരമ�.  സർ�കലാശാല  NAAC  അംഗീകാര�മായി  ബ�െ��്  നവീകരണ
�വർ�ന�ൾ�ായി ഓേരാ വ��കൾ�ം 2 ല�ം �പ വീത�ം �ാേദശിക േക��ൾ�് 3 ല�ം
�പ വീത�ം അ�വദി�ി��.

.         സർ�കലാശാല  സ�യം  വാ�ി  വിതരണം  െച��  �ടാെത  വ��ക�ം  �ാേദശിക  േക���ം
��ത  ഫ�പേയാഗി�്  ക����കൾ  വാ�ിയതായി  കാ��.  ഒ�  സർ�കലാശാല�െട
അധീനതയിൽ  വ��  വ��കൾ�ം  �ാേദശിക  േക��ൾ�ം  ആവശ�മായ  ക����കൾ  ഒ�മി�്
വാ�ി  വിതരണം  െച�ി��െവ�ിൽ  വാ��കൾ  ��തൽ  ലാഭകരമാ�ാമായി��.  �ാേദശിക
േക��ളിെല വ��കൾ േപാ�ം ഇ�ര�ിൽ സ�ത� വാ��കൾ നട�ിയിരി��.  (ഉദാ:തി�ർ)
പല  �ാേദശിക  േക��ളി�ം  ക����ക�െട  കണ�കൾ  േപാ�ം  വ��മ�.  മാ�മ�  ക����കൾ
വാ�ിയി�്  വിതരണം  െച�ാെത  �ഖ�കാര�ാലയ�ിൽ  ��ി�ി�ളളതായി  േ�ാ�്  രജി�റിൽ
കാ��.  ക���ർ  േപാെല��  ഇലേ�ാണിക്  ഉപകരണ�ൾ  ആവശ��ിന്  അ��തമായി  മാ�ം
വാ�ി വിതരണം െച�ാ� പ�ം വാറൻഡി പീരീഡ് േപാെല�� ആ��ല��ൾ ന�െ���താണ്.

.       2019-20  സാ��ിക  വർഷം  സം�ത  സർ�കലാശാലയിൽ  നട�ിയ  ക����ക�െട  വാ�ൽ,
േ�ാ�ിെല��ൽ,  വിതരണം  �ട�ി  വിവിധ  ഘ��ളിെല  അപാകതകൾ  ഉ�തായി  കാ��.
ആയതിെ� വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഫയൽ ന�ർ
ഇൻേവായ്സ് /
വൗ�ർ നം./

വാ�ിയ
ക����ക�െട

വിതരണം
െച�വ

റിമാർ�്
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�ാപനം/�ക എ�ം

1
9160/Estt.
/ssus/2015/
26.07.2019

FISIC/073/19-20
/13.9.19 Forcom
Infratech systems
Edapally
(489090/-�പ)

15 15

1)ക����കൾ േ�ാ�ിൽ
എ��േ�ാൾ ആയതിെ�
�ണനിലവാരം പരിേശാധി�് േ�ാ�്
രജി�റിൽ  േചർ�് വ��േമധാവി
സാ��െ���ിയി�ി�.

2)ആവശ�കതെയ
അടി�ാനമാ�ിയാേണാ വിതരണം
െച�ത് എ�് വ��മ�. കാരണം
ക����കൾ വിതരണം െച�
വ��കളിൽ നി�ം ആവശ�കത
റിേ�ാർ� െച�ി�ി�. മാ�മ�
അവരിൽ നി�ം ൈക��് വിവരം
സാ��െ���ി വാ�ിയി�ി�.

2
Gem/5116877
41828768/
22.10.2019

(2581152)Tvm/19-20
Time net Solution
Pvt,Ltd. Kottayam
2581152/-�പ

84 84

1)ക����കൾ േ�ാ�ിൽ
എ��േ�ാൾ ആയതിെ�
�ണനിലവാരം പരിേശാധി�് േ�ാ�്
രജി�റിൽ  േചർ�് വ��േമധാവി
സാ��െ���ിയി�ി�.

2)ആവശ�കതെയ
അടി�ാനമാ�ിയാേണാ വിതരണം
െച�ത് എ�് വ��മ�. കാരണം
ക����കൾ വിതരണം െച�
വ��കളിൽ നി�ം ആവശ�കത
റിേ�ാർ� െച�ി�ി�. മാ�മ�
അവരിൽ നി�ം രസീ� വാ�കേയാ
ഒ�ി� വാ�കേയാ െച�ി�ി�.

3
303/Estt.
/ssus/16.12.19

Tvm/19-20
/104/23.12.19/

3171900 �പ

Timenet solutions
Pvt.Ltd. Kottayam

100 84

1)ക����കൾ േ�ാ�ിൽ
എ��േ�ാൾ ആയതിെ�
�ണനിലവാരം പരിേശാധി�് േ�ാ�്
രജി�റിൽ  േചർ�് വ��േമധാവി
സാ��െ���ിയി�ി�.

2)ആവശ�കതെയ
അടി�ാനമാ�ിയാേണാ വിതരണം
െച�ത് എ�് വ��മ�. കാരണം
ക����കൾ വിതരണം െച�
വ��കളിൽ നി�ം ആവശ�കത
റിേ�ാർ� െച�ി�ി�. മാ�മ�
അവരിൽ നി�ം രസീ� വാ�കേയാ
ഒ�ി� വാ�കേയാ െച�ി�ി�.
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4
9515/ Estt./
ssus/2019/
07.8.2019

166/19-20/167/19-20
/21.09.19

FIT, Aluva
(371625.2 +
408787.61�പ)

21 21

1)ക����കൾ േ�ാ�ിൽ
എ��േ�ാൾ ആയതിെ�
�ണനിലവാരം പരിേശാധി�് േ�ാ�്
രജി�റിൽ  േചർ�് വ��േമധാവി
സാ��െ���ിയി�ി�.

2)ആവശ�കതെയ
അടി�ാനമാ�ിയാേണാ വിതരണം
െച�ത് എ�് വ��മ�. കാരണം
ക����കൾ വിതരണം െച�
വ��കളിൽ നി�ം ആവശ�കത
റിേ�ാർ� െച�ി�ി�. മാ�മ�
അവരിൽ നി�ം രസീ� വാ�കേയാ
ഒ�ി� വാ�കേയാ െച�ി�ി�.

3)േഫാറ�് ഇൻഡ�ീസ് �ാവൻ�ർ
ലിമി�ഡ് ആ�വ എ� �ാപനെ�
മരഫർണീ��കൾ േനരി�
നട��തി�� �ാപനമായാണ്
അംഗീകരി�ി��ത് എ�ിരിെ�
ക����കൾ വാ�ിയതിന്
വിശദീകരണം നൽകിയി�.

3-19   അ��ാപക�െട യാ� അയ�് െചലവ് �ക 41,090/-�പ തട�െ����
.         2019-20 സാ��ിക വർഷം അ��ാപക�െട യാ� അയ�ിനായി 18.10.2019 െല വൗ�ർ നം
2434  �കാരം  41,090/-  �പ  ബജ�ിെല  േനാൺ  �ാൻ  െഹഡായ  ‘2309-01  മിസേലനിയസ്
എ�്െപൻസസ് '  ൽ  നി�ം  െചലവഴി�.  അ��ാപക�െട  യാ�  അയ�മായി  ബ�െ��  െചല�കൾ
സർ�കലാശാല�െട അനിവാര�െചല�കളിൽ ഉൾെ���ാൻ സാധ�മ�. ആയത് ജീവന�ാരിൽ നി�ം
വ��ിഗത  സംഭാവനകൾ  േശഖരി�്  നടേ��താണ്.  ആയതിനാൽ  െചലവഴി�  �ക  41,090/-  �പ
തട��ിൽ വ��.

3-20   2011-12െല േജർണ�കൾ വാ�ൽ - ബാധ�താ നിർ�യം 8 വർഷെ� കാലതാമസം -അടിയ�ിര
�ടർനടപടികൾ ആവശ�െ���.

.       2011-12  വർഷെ�  േജർണ�കൾ  വാ��മായി  ബ�െ��  അപാകം  -  Rs.17,53,936/-  െ�
നേ�ാ�രവാദി�ം ഉ�രവാദിയായ  വ��ികൾ�്  നാളി�വെര  നിജെ���ി  നൽകിയി�ി�.  േകരള
സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്,  വിജിലൻസ്  ഡി�ാർ�്െമ�്,  ഫിനാൻസ്  ഇൻെ��ൻ  വിംഗ്  എ�ിവർ
റിേ�ാർ�്  െച�ി�ം  �ടർനടപടികൾ  നിർേ�ശി�ി�ം  ആയതിേ�ൽ  നടപടി��ായി�ി�.  ഫിനാൻസ്
ഇൻെ��ൻ (NT-J) വിഭാഗം, ന�ം വ� �ക േജർണ�കൾ വാ��തിന് സൈ� ഓർഡർ നൽകിയ
സിൻഡിേ��് സബ്ക�ി�ി െമ�ർമാർ, െചയർമാൻ എ�ിവരിൽ നി�ം �ാഥമികമായി ഈ വാ�ലി�
ഉ�രവാദിയായ  �ീ.ടി.െക.�ഹ�ദ്  സഗീർ,  റഫറൻസ്  അസി��്,  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയൻ  (I/C)
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എ�ിവരിൽ  നി�ം  �ല�മായി  ഈടാ�ാനാവശ�െ��ി�ം  �ടർനടപടി  ഉ�ായി�.  ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ  �ീ.ടി.െക.  �ഹ�ദ്  സഗീറിെന  െഡപ��ി  ൈലേ�റിയൻ  പദവിയിൽ  നി�ം
മാ��തി�ം  സിവിൽ,  �ിമിനൽ  നടപടി�മ�ൾ�്  വിേധയമാ��തി�ം  നിർേ�ശി�ി��്.  �ടാെത
തിരിെകെയ�ിയ  െച�്  സമയബ�ിതമായി  ബാ�ിൽ  സമർ�ി�ാ�തിന്  ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം േജർണ�കൾ�ായി �ക �ൻ�ർ അ�വദി� നൽകിയ
അ�െ� ൈവസ് ചാൻസലറിൽ നി�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തി�ം നിർേ�ശി�ി��്.

.       ��തരമായ സാ��ിക �മേ�ട് റിേ�ാർ�് െച�െ��ി�ം ഉ�രവാദെ�� അധികാര�ാന�ൾ
സിൻഡിേ��്  ക�ി�ി  ഉൾെ�െട  ആയത്  ശരിെവ�ി�ം  നടപടി  സ�ീകരി��തി�  നിർേ�ശി�ി�ം
സർ�കലാശാല,  ഉ�രവാദിയായ  വ��ികൾ�്  നേ�ാ�രവാദി�ം  നിജെ���കേയാ  �ക
ഈടാ��തി��  നടപടി  സ�ീകരി�കേയാ  െച�ി�ി�.  േമൽ  വിഷയ�മായി  ബ�െ��  വ��ികൾ
പല�ം േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി�ക�ം െച�ി��്.

.  ടി  വിഷയ�ിേ�ൽ  അടിയ�ിര  റിേ�ാർ�്  ലഭ�മാ��തിന്  എൻക�യറി  നം.57/20.04.2022  �േഖന
ആവശ�െ��ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മായി�ി�.  ഉ�രവാദിയായ  വ��ികൾ�്  നേ�ാ�രവാദി�ം
നിജെ���ി  നൽേക��ം  േസവന�ിൽ  നി�ം  വിരമി�വ�െട  നേ�ാ�രവാദി�ം  േബാ�ിെല
വ�വ�കൾ �കാരം ഈടാ�ി അടവാേ���മാണ്.

3-21   കാലഹരണെ�� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് - �ണിേവ�ി�ി തന� ഫ�ിേല�്
�തൽ��ാ�തിേ�ൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ���.

.       സർ�കലാശാല�െട എൻജിനിയറിംഗ് വ��ിെ� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് രജി�ർ / എ�ിെമ�്
രജി�ർ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ 2012-13 �തൽ 2018-19 വേര�� വർഷ�ളിെല വിവിധ മരാമ�്
പണിക�െട  െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്  തിരിെക  നൽകാ�ത്  /കാലഹരണെ��ത്  �ണിേവ�ി�ി�െട
തന� ഫ�ിേല�് �തൽ��ാ��താണ്. വർഷം തിരി�� വിവരം �വെട േചർ��.

വർഷം �ക

2012-13 20,250

2013-14 1,23,700

2014-15 48,49,600

2015-16 16,44,900

2016-17 70,49,300

2017-18 1,53,91,800

2018-19 3,08,700

2,93,88,250
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േമൽ  െഡേ�ാസി�ക�െട  നിജ�ിതി  പരിേശാധിേ���ം  കാലഹരെ��വ  അടിയ�ിരമായി
�തൽ���തി���  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���മാണ്.  ആയത്  സമയബ�ിതമായി
െച�ാതി��തിന്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�്  നൽകിയ  എൻക�യറി  നം.49/25.3.22-�
നാളി�വെര  മ�പടി  ലഭി�ി�ി�.  എ�ിെമ�ിേലാ  െട�ർേഫാമിേലാ  �ിരനിേ�പം
കാലഹരണെ����  പരാമർശി�്  കാലാവധി  നി�യിേ���ം  ആയത്
�ാവർ�ികമാേ���മാണ്.

.     വിവിധ വ��കൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ട�ിയ �ാപന�ളിൽ കരാ�കൾ നൽ��
�ര�ിത  നിേ�പ�ിൽ  ഡിമാ�്  �ാ�്  ആയി  ലഭി��വ  പ�ി�്  അ�ൗ�ി�  കീഴിെല  8443
സിവിൽ  െഡേ�ാസി�്  00-103 െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്  (റസീപ്�്സ് )  എ�  കണ�ിന�ിൽ  �ഷറി
വഴി നിേ�പി�ണെമ�ം തിരി� നൽ�� സമയ�് ��ത കണ�ിന�ിൽ നി�തെ� �ല� �ക
നൽകാൻ  സംവിധാന��ാ�ണെമ�ം  എ�ാ  വ��തലവൻമാർ�ം  ഓഡി�്  േമധാവികൾ�ം
സർ�ലർ നം.80/2010/ധനം. തീയതി 27.8.2010 �കാരം നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഡിമാ�് �ാ�കൾ
ഫയലിൽ ��ി����ലം സർ�ാരിന് േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം സംഭവി��െവ�് േ�ാർ
പർേ�സ് വ��് റിേ�ാർ� െച�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ് സർ�ലർ �റെ��വി�ി��ത്.

.    സർ�കലാശാലയി�ം അ�കാരം േകാടി�ണ�ി� �പ�െട െസക�രി�ി ഡിേ�ാസി�് നിലവി��്.
േമൽ  നിർേ�ശ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  �ടർനടപടി  സ�ീകരിേ���ം  കാലാവധി  കഴി�
�ിരനിേ�പ�ൾ കരാർ വ�വ��െട അടി�ാന�ിൽ തന� ഫ�ിേല�് �തൽ�േ���മാണ്.
.    വിവിധ മരാമ�് പണിക�െട െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് തിരിെക നൽകാ�ത് /കാലഹണെ��ത്
സംബ�ി� വിശദ വിവരം അ�ബ�ം – 6  ൽ േചർ�ി��്.

3-22   സർ�കലാശാലയിെല വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് �ക ഒ��ിയി��ത് സംബ�ി�്
            സർ�കലാശാലയിെല  വാഹന��െട  ഇൻ�റൻസ്  �ക  2019-20 വർഷെ�  ബഡ്ജ�ിെല
1314-01 േറ�്സ്,  ടാ�്  & ഇൻ�റൻസ്  എ�  ശീർഷക�ിൽ  ഉൾെ���ി  േനാൺ  �ാൻ  അ�ൗ�ിൽ
(A/c  No.338602010014001)  നി�ം  പിൻവലി�്  "ദി  ന�  ഇൻഡ�ാ  അഷ�റൻസ്  ക�നി  ലിമി�ഡിൽ”
�വെട േചർ�� തീയതികളിൽ ഒ��ിയി��തായി വൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ കാ��.

�മ
നം.

വാഹന ന�ർ െച�് നം./തീയതി
�ക
(�പ)

1. KL -63 - C -8784 ടേവര 15408/21.11.2019 20,850/-

2. KL-63–F–5718 ഇേ�ാവ �ി� 15271/13.01.2020 30,464/-

3. KL-63–F-5714 െടാേയാേ�ാ എ�ിേയാസ് 15271/13.01.2020 14,890/-

4. KL-63–F–5705 െടാേയാേ�ാ എ�ിേയാസ് 15271/13.01.2020 14,890/-

5. KL -41 - D 8644 സ�ി�് ഡിസയർ 15450/07.02.2020 7,750/-

6. KL -41 - C -7304 -മിനി ബസ് 15498/19.02.2020 51,306/-

ആെക 1,40,150/-
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�ടാെത  �ീശ�രാചാര�  സം�ത  സർ�കലാശാല�െട  ഉടമ�തയി��  KL  63  G  4591  മഹീ�
െമേനാസ  കാർ  22/11/2019-ൽ  ദി  ന�  ഇൻഡ�  ഇൻ�റൻസ്  ക�നി  ലിമി�ഡ്,  ഏ�മാ�ർ  �ാ�്
ഓഫീസ് �ഖാ�ിരം 29,156/- �പ െചലവഴി�് 22/11/2019 �തൽ 21/11/2020 വെര�� ഒ� വർഷെ�
TP ഇൻ�റൻ�ം െച�തായി ഫയൽ നം. എ.ഡി.സി./3301/എസ്.എസ്.�.എസ്./2020 ൽ കാ��.

.       േകരള  ഫിനാൻസ്  (എ�ാ�ിെ��്  -  ഡി)  ഡി�ാർ�്െമ�്  01.10.2014-ൽ  �റ�ിറ�ിയി��
നം.428/2014/ഫിൻ സർ�ാർ ഉ�രവിൽ സർ�ാർ �ാപന�ളിെല�ം �ണിേവ�ി�ി ഉൾെ�െട��
മ�  �ാപന�ളിെല�ം  ആ�ിക�െട�ം  വ�വകക�െട�ം  ജനറൽ  ഇൻ�റൻസ്  േകരള  േ��്
ഇൻ�റൻസ് ഡി�ാർ�്െമ�് �േഖന മാ�േമ എ��വാൻ പാ��െവ�ം, ആയതി� വി��മായി ��ത
�ാപന�ൾ  �വർ�ി��ത്  സർ�ാർ  ഗൗരവമായി  വീ�ി��താെണ�ം,  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി��്.  എ�ാൽ  േമൽ  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  പാലി�ാെത  സർ�കലാശാലയിെല
വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് േകരള േ��് ഇൻ�റൻസ് ഡി�ാർ�്െമ�് വഴി ���ാെത മ�് ഇൻ�റൻസ്
ക�നികൾ  വഴി  ���ിയി��തായി  കാ��.  ആയതി��  വിശദീകണം  ലഭ�മാ�ണം  എ�്
അറിയി�്  െകാ�്  23.11.2020  ൽ  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം  06/2019-20  �ം  10.12.2021  ൽ  ഓഡി�്
എൻക�യറി നം 25/2019-20 �ം നൽകിയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

3-23   അ��ാപക�െട േമജർ/ൈമനർ േ�ാജ�ക�െട നിർ�ഹണം - േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാ�ിയി�.
.           അധ�ാപക�െട  േമജർ/ൈമനർ  െ�ാജ�ക�െട  നിർ�ഹണ�ിനായി  േക�സർ�ാ�ം
സം�ാന  സർ�ാ�ം  ICHR  േപാ��  മ�ിതര  ഫ�ിംഗ്  ഏജൻസിക�ം  �ക  അ�വദി���്.
െ�ാജ�ിെ�  നിർ�ഹണ�മായി  ബ�െ��്  നിരവധി  ത�ികക�ം  ��ി�െ����്.  �ടാെത
നിരവധി ഫർണീ��കൾ, ഇല�ിക് ഉപകരണ�ൾ, ��ക�ൾ ഉൾെ�െട�� സാധന സാമ�ിക�െട
വാ�ൽ നട���്. െ�ാജ�ിനായി ലഭ�മാ�� �ക സർ�കലാശാല�െട ക�ാഷ് ��ിലാണ് ആദ�ം
വരവ്  േരഖെ����ത്.  �ടർ�്  �ിൻസി�ൽ  ഇൻെവ�ിേഗ��െട  അ�ൗ�ിേല�്  മാ�െ���.
എ�ാൽ  ഓേരാ  വർഷ�ം  ടിയിന�ിൽ  ലഭ�മാ��  ഭീമമായ  �ക�െട  വിനിേയാഗം
പരിേശാധി��തിനായി േരഖകൾ ലഭ�മാ��ി�.

.       പ�തി  നട�ി�ിനായി  ലഭി�  �ക�െട�ം  നട�ിലാ�ിയ  േ�ാജ�ക�െട�ം  വിവര��ം
വിശദീകരണ��ം  ലഭ�മാ��തിനായി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  58/25.03.22,  68/1.6.22,  70/14.6.22
എ�ിവ  �കാരം  ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�കേയാ  ഫയ�കൾ/േ�ാജ�കൾ
പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  സർ�കലാശാല�െട  വാർഷിക  കണ�കളിൽ  ഉൾെ���
എ�ാ  വരവ്/െചലവ്  കണ�ക�െട�ം  അ�ബ�  േരഖകൾ  /ഫയ�കൾ  പരിേശാധന�  ലഭ�മാ�ാൻ
സർ�കലാശാല  ബാധ��മാെണ�ിരിെ�  ഫയ�കൾ  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ��ം  ഓഡി�്
എൻക�യറി�്  മ�പടി  നൽകാ��ം  ശരിയായ  നടപടിയ�.  ഇ�ാര��ിൽ  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� �� �ണി��.

. പ�തി�െട  �ർ�ീകരണം  കഴി�ാൽ  ��ത  ഫ�്  ഉപേയാഗെ���ി  വാ��
ഫർണീ��കൾ,  ഇല�ിക്  ഉപകരണ�ൾ,  ��ക�ൾ  എ�ിവ  പഠന  വ��കൾ�്  ൈകമാ�ക�ം
ആയവ പഠന വ��ക�െട േ�ാ�ിൽ േരഖെ���ക�ം േവണം. ഇ�കാരം നട�ാ�� േ�ാജ�ക�െട
നിർ�ഹണം,  �ർ�ീകരണം  എ�ിവ  പരിേശാധിേ��ത്  ഓഡി�ിെ�  �ധാന  �മതലകളിൽ
ഒ�ാെണ�� വിവരം അറിയി��.  ആയതിനാൽ േ�ാജ�കൾ സംബ�ി� ഫയ�കൾ/അ�ബ�
േരഖകൾ  എ�ിവ  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ാതി��ാൽ  1994  െല  േകരള  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്
നിയമ�ിെല വ��് 12, 1996 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 8(2) �കാരം �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.
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ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

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

.

�മ
നം.

ഭാഗം വരവ് െചലവ്

1. പ�തിയിതരം വിഹിതം 73,53,64,808.00 67,48,54,958.00

2. പ�തി വിഹിതം 5,74,00,000.00 15,73,11,150.00

3. ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 2,71,108.00 6,44,208.00

4. ഋണ ശീർഷകം 16,06,34,390.00 15,09,88,834.00

ആെക 95,36,70,306.00 98,37,99,150.00

.

ഓഡി�ിന് സമർ�ി� വാർഷിക കണ�ിെല േപാരാ�കൾ �വെട േചർ��
.

1)  ��ത  അ�ൗ�്സിെല  േപജ്  നം.2-ൽ  Revised Budget Estimate എ�്  കാണി�ിരി��  �ക�ം
യഥാർ� Revised Budget Estimate േപജ് നം.25-െല �ക�ം ത�ിൽ െപാ��െ���ി�.
.

അ�ൗ�്സ് �കാരം �ക (Pg.No.2) ബഡ്ജ�് �കാരം (Pg.No.25)

Receipt - 1,36,67,96,450/- 1,36,67,42,450/-

Expenditure - 1,39,79,60,722/- 1,39,15,13,722/-

.

2) Receipt at a Glance – അ�ൗ�്സിൽ കാണി�ിരി�� �ക�ം Receipt & Payment Statement -ൽ
കാണി�ിരി�� �ക�ം ത�ിൽ െപാ��െ���ി�..

അ�ൗ�്സ് �കാര��
�ക

Receipt & Payment Statement
�ക

വ�ത�ാസം

95,36,70,306/- 95,64,92,807/- 28,22,501/-

.
3)  താെഴ  �ചി�ി��  ഇന�ൾ  Receipt  &  Payment  Statement-ൽ  കാണി�ി�െ��ി�ം
അ�ൗ�്സിൽ Non Plan Receipt �ം, Plan Receipt �ം കാണി�ി�ി�. .

A/c Code A/c Name
Receipt & Payment Statement
-െല �ക
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3404 (Non
Plan)

Conduct of Examination 1,01,000/-

9104 (Plan) Books & Periodicals 50/-

9219 (Plan)
Technology Business
Incubator

19,19,330/-

9710 (Plan)
Journals & Periodicals
to Regional Centres

22,683/-

.

4) 31.03.2020-െല Treasury account &Cash Account െ� നീ�ിയി��് �കയിൽ വ�ത�ാസം
.

�മ
നം.

Account Name
&Account No.

Balance as per
Accounts

Balance as per
Cash Book

Difference

1
Ettumanur RC -
604902010006892

45,740.00 45,327.00 413/-

2
Ettumanur RC
-604902010006893

4,81,989.00 4,81,189.00 800/-

3
IQAC -
338602010151479

3,65,561.80 1,65,561.80 2,00,000/-

4 Tirur RC -67287801245 2,22,314.83 72,314.83 1,50,000/-

5
Sanskrit Sahitya -
338602010151809

9,02,672.00 52,672.00 8,50,000/-

6
Sanskrit Vyakarana -
338602010151821

8,76,883.00 4,26,883.00 4,50,000/-

7
Sanskrit Vedanta -
338602010151816

6,39,463.00 5,39,463.00 1,00,000/-

8
Malayalam -
338602010151830

10,69,927.00 1,69,927.00 9,00,000/-

9 Hindi -338602010151810 11,66,652.00 3,66,652.00 8,00,000/-

10
Sanskrit General -
338602010153931

2,70,378.50 2,45,378.50 25,000/-

.

�മ നം. 3 �തൽ 10 വെര�� �കകൾ ‘Fund-in-Transit’ ആെണ�് മ�പടി നൽകിെയ�ി�ം ആയത്
നീ�ിയി��് �കയിൽ ‘Fund-in-Transit’ എ�് േരഖെ���ിയി�.
.

5) �ാേദശിക േക��ളിെല താെഴ �ചി�ി�� ബാ�് അ�ൗ�കൾ അ�ൗ�്സിൽ ഇ�.
.

Name of Regional Bank name & Account Balance on
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Centre No. 31.3.2020

a Koilandy RC UBI - 611102010007469 40,698.00

b Tirur RC UBI - 550902010010306 83,780.76

.

ടി അ�ൗ�ക�െട സാ��ിക നില �വെട േചർ��.
.

വിവരണം
െകായിലാ�ി
�ാേദശിക
േക�ം (a)

തി�ർ �ാേദശിക
േക�ം (b)

അ�ൗ�് ആരംഭി� തിയതി 17.03.2017 30.08.2012

01.04.2019 െല ക�ാഷ് ��്
��ിരി�്

3,47,045.00 3,22,587.00

തൻ വർഷെ� വരവ് 23,71,496.00 7,65,288.00

ആെക വരവ് 27,18,541.00 10,87,875.00

തൻ വർഷെ� െചലവ് 26,77,843.00 10,04,094.24

31.03.2020 െല ക�ാഷ് ��്
നീ�ിയിരി�്

40698.00 83,780.76

31.03.2020 െല പാ�്��്
നീ�ിയിരി�്

2,12,773.00 83,780.76

.

6) ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�് സംബ�ി�്

     അ�ൗ�്സിെല  Receipt  &  Payment  Statement  -െല  Footnotes  െല  �മ  നം.2ൽ  വിവിധ
വ��കളി�ം  �ാേദശിക  േക��ളി�ം  ഉ�  ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�്  ഉൾെ���ിയി�ി�  എ�്
അറിയി�ി��്. എ�ാൽ Receipt & Payment Statement െ� Page No.4-ൽ വരവ് ഭാഗ�് DD10(G), DD10
(H) എ�ിവയിൽ LSG, ABLC, E-Grants, Education Concession എ�ിവയിലായി ആെക 51,98,243/- �പ
വരവാ�ം  Page No.8-ൽ  DD10(G),  DD10 (H)  എ�ിവയിൽ  LSG,  ABLC,  E-Grants,  Education Concession
എ�ിവയിലായി ആെക 42,61,401/- �പ െചലവായി േരഖെ���ിയി��്.  ടി �കകൾ എ�ാെണ�്
വ��മാ�ിയി�ി�.  ഇ-�ാ�്സ്  അ�ൗ�ിൽ  ലഭി��  �ക  അ�ൗ�്സിൽ  കാണി�ാെത  �ക
ലഭി�േ�ാൾ  തെ�  അത്  വിനിേയാഗി�ാൻ  േവ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇ-�ാ�്സ്
അ�ൗ�ിെ� പരിപാലനം സംബ�ി� വിശദ വിവരം ഖ�ിക 1-12 ൽ േരഖെ���ിയി��്

.

7) 31.03.2020 െല മ�് അ�ൗ�കളിെല നീ�ിയിരി�് �കകൾ സംബ�ി�്
സർ�കലാശാല  സമർ�ി�  അ�ൗ�്സിൽ  അ�ബ�മായി  ഉൾെ���ിയിരി��  “മ�്
അ�ൗ�കളിെല  നീ�ിയിരി�് ”  �കകൾ  സംബ�ി�  പ�ികയിെല  അ�ൗ�കൾ  വാർഷിക
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കണ�ിെ� വരവ്-െചലവിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ടി അ�ൗ�ക�െട തൻ വർഷെ� സാ��ിക നില
ഉൾ�െട�� വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

.
(a) എ�ാമിേനഷൻ (Online fees account)– UBI – A/c No. 338602010151851
.

ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരിൽ ആരംഭി� അ�ൗ�്
ടി അ�ൗ�ിെ� സാ��ിക നില �വെട േചർ��.
.

01.04.2019 െല പാ�്��് �കാര�� ��ിരി�് 3,71,497.00

തൻ വർഷെ� വരവ് 23,23,735.28

ആെക വരവ് 26,95,232.38

തൻ വർഷെ� െചലവ് 22,59,921.00

31.03.2020 െല പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 4,35,311.28

.

തൻ വർഷെ� വരവ് �ക വിവിധ ഇനം ഫീസ് ഓൺ ൈലനായി ലഭി�താണ്. �ടാെത തൻ വർഷെ�
െചലവ് �ക സർ�കലാശാല�െട േനാൺ-�ാൻ അ�ൗ�ായ 338602010014001 േല�് �ാൻ�ർ െച�
�കയാണ്.  ടി  അ�ൗ�ിൽ  വരവായി  ലഭി��  �ക�്  രസീത്  നൽ�കേയാ  31.03.2020 വെര  ലഭി�
��വൻ �ക കണ�ിൽ ഉൾെ���കേയാ െച�ി�ി�.

.

(b) എൻജിനിയറിംഗ് െസ�ൻ (E-Tender account) – SBI – A/c No. 67333497121
.

സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട േപരിൽ ആരംഭി� അ�ൗ�്
ടി  അ�ൗ�ിെ�  ക�ാഷ്  ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ  ബാ�്  േ��െമ�്  �കാര��
സാ��ിക നില �വെട േചർ��.
.
.

01.04.2019 െല പാ�്��് �കാര�� ��ിരി�് 13,50,760.25
തൻ വർഷെ� വരവ്
(ഇ-െട�ർ ഫീസ് – 2,22,296/- + ഇ.എം.ഡി �ക – 6,82,111/-)

9,04,407.00

ആെക വരവ് 22,55,167.25
തൻ വർഷെ� െചലവ്
(ഇ-െട�ർ ഫീസ് സർ�കലാശാലയിൽ നൽകിയത്–3,36,800/-
ഇ.എം.ഡി �ക റീഫ�് െച�ത് – 4,16,511/- )

7,53,311.00

31.03.2020 െല പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 15,01,856.25

.

ടി  അ�ൗ�്  ആരംഭി�ിരി��ത്  ഇ-െട�ർ  ഫീ�ം  ഇ.എം.ഡി  �ക�ം  നിേ�പി��തിനാണ്.
ഇ-െട�ർ  ഫീസിന�ിൽ  ലഭി��  �ക  സർ�കലാശാല�െട  േനാൺ-�ാൻ  അ�ൗ�ായ
338602010014001  േല�്  �ാൻ�ർ  െച���്.  എ�ാൽ  ഇ.എം.ഡി  �ക  ടി  അ�ൗ�ിൽ  തെ�
നിേ�പി�്  കാലാവധി  കഴി�േ�ാൾ  ടി  അ�ൗ�ിൽ  നി�്  തെ�  തിരിെക  നൽ��  രീതിയാണ്
�ട��ത്.  ഇ.എം.ഡി  �ക  സർ�കലാശാല�െട  അ�ൗ�ിേല�്  നൽകാ�തി��  കാരണം
വ��മാ�ിയി�ി�.
ഇ.എം.ഡി �ക സർ�കലാശാല�െട അ�ൗ�ിേല�് നൽകാ�തിനാൽ ടി അ�ൗ�ിൽ 31.03.2020
ൽ നീ�ിയിരി�് �കയായ 15,01,856.25 �പ നി�ിയാ�ിയായി സർ�കലാശാല�െട എൻജിനിയറിംഗ്
െസ�നിൽ നിലെകാ�കയാണ്.

.

.

(c) െറമി�ൻസ് ഓഫ് വാ�് (VAT) – SBI – A/c No. 67156864444
.
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ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട േപരിൽ ആരംഭി� അ�ൗ�് (അ�ൗ�് ആരംഭി� തിയതി ലഭ�മ�)
ടി  അ�ൗ�ിെ�  ക�ാഷ്  ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ  പാ�്��്  �കാര��
സാ��ിക നില �വെട േചർ��.
.
.

01.04.2019 െല പാ�്��് �കാര�� ��ിരി�് 3,80,448.00

തൻ വർഷെ� വരവ് 12,226.00

ആെക വരവ് 3,92,674.00

തൻ വർഷെ� െചലവ് 0.00

31.03.2020 െല പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 3,92,674.00

.

.

ടി  അ�ൗ�ിെ�  പാ�്��്  പരിേശാധി�തിൽ  തൻ  വർഷെ�  വരവ്  ബാ�്  പലിശ  മാ�മാണ്.
31.03.2020 െല  നീ�ിയിരി�്  �കയായ  3,92,674/- �പയിൽ  57,563/- �പ  നാളി�വെര��  ബാ�്
പലിശ�ം  3,35,111/-  �പ  അടവാ�ാൻ  ബാ�ി��  VAT  �കയാണ്  എ�ാണ്  പാ�്��ിെല
േരഖെ���ലിൽ നി�് മന�ിലാ��ത്. പാ�്��് �കാരം 31.07.2017 �തൽ 10.05.2018 വെര വിവിധ
ദിവസ�ളിലായി നിേ�പി�ക�ം (ബാ�് പലിശ ഒഴിെക) പിൻവലി�ക�ം െച� പണമിടപാ�ക�െട
വിവരം  �വെട  േചർ��.  10.05.2018  ന്  േശഷം  ടി  അ�ൗ�ിൽ  ബാ�്  പലിശ  മാ�െമ  െ�ഡി�്
െച�ി��.

.

നിേ�പി� �ക�െട വിവരം പിൻവലി� �ക�െട വിവരം

തിയതി
െച�്
നം

�ക
പാ�്��്
വിവരണം

A/c no. 151490 െ� െച�് ഇഷ�
രജി�റിെല വിവരണം

തിയതി �ക വിവരണം

31.07.2017 83694 240259.00 By Clearing

1. Prathibha Developers – (VAT) –
170244/-
2. Anil Joseph (Nila Hostel)(VAT) –
70015/-

08.08.2017 251267.00
Transfer to
Pooling A/c
E Payment

05.08.2017 83701 240708.00 By Clearing

1. Universal Electric Company (VAT) –
11008/-
2. Royal Constructions(VAT) –
229700/-

16.102017 83816 84442.00 By Clearing

1. Biju T Baby(LED Lights) (VAT) –
76531/-
2. Anil Joseph (Nila Hostel)(VAT) –
7911/-

01.01.2018 83818 11753.00 By Clearing 1. Jims K A (Terracota) (VAT) – 11753/-

10.05.2018 NEFT 9216.00 NEFT
1. Biju T Baby (Control Panel & Street
Lights)(VAT)– 9216/-
(Chq.No. 129300/23.02.2018)

ആെക 586378.00 251267.00

.

�കളിൽ �ചി�ി� നിേ�പി� �ക�ം പിൻവലി� �ക�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം 3,35,111/- �പയാണ്.
��ത �ക �ത�മായി സം�ാന സർ�ാറിേല�് അട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാേ��താണ്.

.

(d) െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�് �ഡീസ് – UBI – A/c No. 338602010017634
.

.        ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട�ം േനാഡൽ ഓഫീസ�െട�ം േപരിൽ ആരംഭി� അ�ൗ�്
ടി അ�ൗ�ിെ� ക�ാഷ് ��ം പാ�്��ം പരിേശാധി�് സാ��ിക നില �വെട േചർ��.

.

01.04.2019 െല ക�ാഷ് ��് �കാര�� ��ിരി�് 15,97,140.00

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

105 of 162 12/29/2022, 12:05 PM



തൻ വർഷെ� വരവ് 53,853.00
ആെക വരവ് 16,50,993.00
തൻ വർഷെ� െചലവ് 6,57,162.00
31.03.2020 െല ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 9,93,831.00
31.03.2020 െല പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 10,05,831.00

.

.    ക�ാഷ് ��ം പാ�്��ം ത�ി�� 12,000/- �പ�െട വ�ത�ാസം 22.03.2005 ൽ നൽകിയ െച�്
നം.  329001  ബാ�ിൽ  നി�്  ക�ാഷ്  ആകാ�തിനാലാണ്.  ��ത  െച�്  കാലഹരണെ��്
േപായതിനാൽ, ആയത് 17.06.2022 ക�ാൻസൽ െച�് വരവിൽ ��ി ക�ാഷ് ��് �മീകരി�ി��്.
.

(e) േഡ െകയർ െസ�ർ – UBI – A/c No. 720802010000171
ശി�ഭവൻ, എസ്.എസ്.� എസ് എ� േപരിൽ 19.12.2014 ൽ ആരംഭി� അ�ൗ�്
ടി  അ�ൗ�ിെ�  ക�ാഷ്  കള�ൻ  രജി��ം  പാ�്  ��ം  പരിേശാധി�്  സാ��ിക  നില  �വെട
േചർ��.
01.04.2019 െല പാ�് ��് �കാര�� ��ിരി�് 5,04,128.00
തൻ വർഷെ� വരവ്
(ഫീസ് – 128665 + ബാ�് പലിശ – 18451)

1,47,116.00

ആെക വരവ് 6,51,244.00
തൻ വർഷെ� െചലവ് 0.00
31.03.2020 െല പാ�്��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 6,51,244.00
ടി  അ�ൗ�ിൽ  നിേ�പി��  �ക  സർ�കലാശാല�െട  അ�ൗ�ിേല�്  നൽ�കേയാ  വാർഷിക
കണ�ിൽ  ഉൾെ���കേയാ  െച�ി�ി�.  03.10.2020  ൽ  ടി  അ�ൗ�ിൽ  നീ�ിയിരി��ായി��
6,66,291/-  �പ�ം  01.102020 �തൽ  03.12.2020 വെര��  ബാ�്  പലിശ  �കയായ  3,450/-  �പ�ം
സർ�കലാശാല�െട േനാൺ �ാൻ അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയി��്.

4-2   സാ��ിക നില
.

സം�ത സർ�കലാശാല�െട 2019-20 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാര�� സാ��ിക നില �വെട
േചർ��.
.

01.04.2019 െല ��ിരി�് 20,06,30,794.58
��ക – വരവ് ഇന�ൾ
1. ഫ�്-ഇൻ-�ാൻസി�് 42,36,251.00

1,00,39,92,778.00
2. തൻ വർഷെ� യഥാർ� വരവ് 95,64,92,807.00
3. �ഷറി A/c no 799012700001667
ൽ 02.04.2019 ൽ തിരിെക ലഭി�
റസ�മ്ഡ് ഫ�്

4,32,63,720.00

ആെക (��ിരി�് ഉൾ�െട) 1,20,46,23,572.58
�റ�ക – െചലവ് ഇന�ൾ
1. തൻ വർഷെ� യഥാർ� െചലവ് 98,38,24,149.30

1,06,04,83,324.303. �ഷറി A/c no 799012700001667
ൽ നി�് 31.03.2020 ൽ
സർ�ാർ റസ�ം െച� ഫ�്

7,66,59,175.00
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31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 14,41,40,248.28

.

സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം ബാ�് അ�ൗ�ക�െട 31.03.2019 െല
നീ�ിയിരി�് 13,82,84,982/- �പ ആണ്. എ�ാൽ 2019-20 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം ബാ�്
അ�ൗ�ക�െട  ��ിരി�്  13,73,00,536.60  �പ  എ�്  കാണി�ിരി��.  9,84,445/-  �പ�െട
വ�ത�ാസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ിയി��്. ആയത് �വെട �ചി�ി�ം �കാരമാണ്.

.

2018-19 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം ബാ�്
അ�ൗ�ക�െട 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്

13,82,84,982.00

�റ�ക –(1) 31.03.2019 െല ഇ-�ാ�്സ് �ക
(അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ാൻ പാടി�ാ�ത് )                

7730108.00

7730598.00
(2) പ�ന �ാേദശിക േക��ി� �ക െത�ായി
േരഖെ���ിയത് (286867.75 – 286377.75)

490.00

��ക –
(1) ഇം�ിഷ് വ��ിെ� ജനറൽ അ�ൗ�് �ക െത�ായി
േരഖെ���ിയത് (714930 – 733885)

18955.00

6746152.60

(2) ഇം�ിഷ് വ��ിെ� െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�് �ക െത�ായി
േരഖെ���ിയത് (604108-612922)

8814.00

(3) �തിയ അ�ൗ�കൾ ഉൾെ���ിയത്
(�ൻ വർഷ�ളിൽ ഉൾെ���ാ�ത് )
(a) International School for Sanskrit Studies – 975645.60
(b) Strengthening of Sanskrit Studies – 5525786.00
(c ) Examination (PVC A/c) – 16185.00
(d) Internal Quality Assurance Cell (IQAC) A/c – 200767.00

6718383.60

2019-20 വർഷെ� അ�ൗ�്സ് �കാരം ബാ�്
അ�ൗ�ക�െട 01.04.2019 െല ��ിരി�്

13,73,00,536.60

.

നീ�ിയിരി�ിെ� ഘടക�ൾ

(A) ക�ിരി�് പണം

1. കാലടി ആ�ാനം 3994.00            
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2. ഇം��് �ക 10000.00

ആെക ക�ിരി�് പണം (A) 13,994.00            

(B) ക�ാഷ് ��് �കാരം ബാ�ിെല നീ�ിയിരി�്

1. കാലടി ആ�ാനം 13,68,84,576.00

2. കാലടി �ഖ�േക�ം (മ�് വിഭാഗം) 74,08,069.80

3. �ാേദശിക േക��ൾ 9726489.44

4. ഡി�ാർ�്െമ�് സി�ം (മ�് പഠന വ��കൾ) 2,28,29,884.04

ക�ാഷ് ��് �കാരം ബാ�ിെല ആെക �ക (B) 17,68,49,019.28

(C) ക�ാഷ് ��് �കാരം �ഷറിയിെല  നീ�ിയിരി�് (-) 3,27,22,765.00

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് �ക (A+B+C) 14,41,40,248.28

.
േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�്
.

സർ�കലാശാല  അ�ൗ�്സിെ�  ബാ�്  നീ�ിയി��ിൽ  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്  അ�ൗ�ിെ�
നീ�ിയിരി�്  �ക ഉൾെ���ിയി�ി�.  ആയത്  മ�്  ബാ�്  അ�ൗ�കേളാെടാ�മാണ്
ഉൾെ���ിയിരി��ത്.  േ�ാവിഡ�്  ഫ�്  അ�ൗ�ിന്  സർ�കലാശാലയിൽ  ക�ാഷ്  ��്
��ി��ി�. ആയതിനാൽ പാ�് ��് �കാര�� സാ��ിക നിലയാണ് �വെട േചർ��ത്.

1. �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ� കാലടി - A/c No.338602010015556

01.04.2019 െല ��ിരി�് 46,11,712.00

വര�് 6,60,53,951.00

ആെക 7,06,65,663.00

െചല�് 6,54,21,552.00

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 52,44,111.00

.
2. �ഷറി അ�ൗ�് – TPA A/c No.711090200000150

01.04.2019 െല ��ിരി�് 10,15,36,902.00

വര�് 5,85,86,656.00
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ആെക 16,01,23,558.00

െചല�് 6,50,00,000.00

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 9,51,23,558.00

4-3   31.03.2020- െല അ�ൗ�്സ് �കാര�ം ബാ�്/�ഷറി പാ�് ��് �കാര���
നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
        സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� അ�ൗ�്�ം വിവിധ വ��കളിെല�ം
�ാേദശിക േക��ളിെല�ം വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ അ�ൗ�്സിൽ ഉൾെ���ം
ഉൾെ���ാ��മായ  അ�ൗ�ക�െട  31.03.2020  െല  നീ�ിയി��്  സംബ�ി�  വിവരം  �വെട
േചർ��.

(1) സർ�കലാശാല�െട �ഖ� കാര�ാലയ�ി�� ബാ�് അ�ൗ�കൾ

�മ
നം

�ഷറി/
ബാ�്
േപര്

അ�ൗ�് നം. അ�ൗ�ിെ� േപര്

31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�്

ക�ാഷ് ��്
�കാരം

പാ�് ��്
�കാരം

1 PSTSB 799012700001667 Plan Grant (-) 5,88,07,142.00 10,00,000.00

2 U B I 338602010151490 Plan Grant 65,01,186.00 65,79,375.00

3
Try
A/c

711090100000262 Non Plan Grant 2,60,84,377.00 9,12,79,656.00

4 U B I 338602010014001 Non Plan Grant 10,52,95,655.00 4,13,40,896.00

5 U B I 338602010017455 Internal Revenue 1,88,22,725.00 2,87,30,022.59

6 U B I 720802010000514 RUSA Fund 1,873.00 1,873.00

7 U B I 720802010002278 G – EM A/c 39,46,192.00 39,46,192.00

8 U B I 720802010000140
International School of Sree
Sankara Studies

5,87,114.60 5,87,114.60

9 U B I 720802010001187 Strengthening of Skt Studies 19,78,251.40 19,83,251.40

10 U B I 338602010151479 IQAC Account 3,65,561.80 1,65,561.80

11 U B I 338602010015015 Examination (PVC) 3,88,202.00 17,973.00
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12 U B I 338602010018131 Pension Fund 19,28,743.00 19,28,743.00

(2) സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം ഉ� ബാ�് അ�ൗ�കൾ

�മ
നം.

വ��ിെ� േപര് /
ബാ�ിെ� േപര്

അ�ൗ�ിെ� േപര്
അ�ൗ�് നം.

31.03.2020 െല നീ�ിയി��് �ക

പാ�് ��്
�കാരം

അ�ൗ�്സ്
�കാരം
(A)

വ��ിെല
ക�ാഷ് ��്
�കാരം (B)

വ�ത�ാസം
C = A-B

1
സം�ത ജനറൽ
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010153931
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

252177.64 270378.50 245378.50 25000.00

338602010153932
(െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�് )

766630.00 766630.00 766630.00 0.00

2

സം�ത
സാഹിത�ം വ��്

�ണിയൻ ബാ�്

338602010151809
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

56488.00 902672.00 52672.00 850000.00

338602010151815
(െ�ഷ�ൽ അ�ൗ�് )

1258471.00 1258471.00 1258471.00 0.00

3
സം�ത
വ�ാകരണം വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151821
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

426883.00 876883.00 426883.00 450000.00

338602010151822
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

473919.00 473919.00 473919.00 0.00

4
സം�ത േവദാ�ം
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151816
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

539463.00 639463.00 539463.00 100000.00

338602010151812
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

635586.00 635586.00 635586.00 0.00

5
സം�ത ന�ായം
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151805
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

525440.09 520107.49 520107.49 0.00

338602010151806
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

471285.00 471285.00 471285.00 0.00

6
സംഗീതം വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151817
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

275275.00 273656.00 273656.00 0.00

338602010151818
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

512612.00 512612.00 512612.00 0.00
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7
തിയ�ർ വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151813
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

185756.00 185256.00 185256.00 0.00

338602010151814
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

166995.00 166020.00 166020.00 0.00

8
േമാഹിനിയാ�ം
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151829
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

5,72,301.00 568679.00 568679.00 0.00

338602010151832
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

7,13,082.00 707557.00 707557.00 0.00

9
ഭരതനാട�ം വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

720802010002252
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

112260.60 110084.60 110084.60 0.00

720802010002253
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

59150.00 58150.00 58150.00 0.00

10

ഫിസി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010152211
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

728779.50 712349.50 712349.50 0.00

338602010152212
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

685484.00 681134.00 681134.00 0.00

11
വാ� വിദ� വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151807
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

33833.00 31907.00 31907.00 0.00

338602010151808
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

1317.00 1250.00 1250.00 0.00

12
േസാഷ�ൽ വർ�്
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151827
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

689079.65 688086.65 688086.65 0.00

338602010151828
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

699198.00 697398.00 697398.00 0.00

13
ഇം�ീഷ് വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151907
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

260226.00 252453.00 252453.00 0.00

338602010151908
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

676154.00 675154.00 675154.00 0.00

14
ഹി�ി വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151810
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

374753.00 1166652.00 366651.99 800000.00
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338602010151811
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

879955.00 879955.00 879955.00 0.00

15
മലയാളം വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151830
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

174939.00 1069927.00 169927.00 900000.00

338602010151831
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

654998.00 653998.00 653998.00 0.00

16
േജ�ാ�ഫി വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151824
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

298124.00 298049.00 298049.00 0.00

338602010151825
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

277452.00 276452.00 276452.00 0.00

17
ആ�ർേവദ വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010152209
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

145780.50 145780.50 145780.50 0.00

338602010152210
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

22139.00 22139.00 22139.00 0.00

18
െപയി�ിംഗ് വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

720802010000017
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

784054.40 779390.80 779390.80 0.00

720802010000018
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

835027.00 829777.00 829777.00 0.00

19
ഹി�റി വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151802
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

923929.00 915976.00 915976.00 0.00

338602010151804
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

670649.00 670649.00 670649.00 0.00

20
ഫിേലാസഫി
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151833
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

326562.00 319445.00 319445.00 0.00

338602010151834
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

465430.00 465430.00 465430.00 0.00

21
േസാേഷ�ാളജി
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151819
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

325974.00 322584.00 322584.00 0.00

338602010151820
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

262733.00 260848.00 260848.00 0.00
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22
ൈസേ�ാളജി
വ��്
�ണിയൻ ബാ�്

338602010151823
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

310407.00 310407.00 310407.00 0.00

338602010151826
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

307983.00 305283.00 305283.00 0.00

23
�ഡ�്സ്
സർവീസ് െസൽ
�ണിയൻ ബാ�്

338602010015560
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

1383793.00 1383793.00 1383793.00 0.00

338602010017408
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

3093349.00 3093349.00 3093349.00 0.00

24
തി�വന��രം
�ാേദശിക േക�ം

�ണിയൻ ബാ�്
338602010012313
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

908891.00 951417.00 951417.00 0.00

െഫഡറൽ ബാ�്
10300100175720
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

1308621.00 1155606.00 1155606.00 0.00

25
പ�ന �ാേദശിക
േക�ം
ബാ�് ഓഫ് ഇ��

847210100006996
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

411535.50 409435.40 409435.40 0.00

847210100007073
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

428615.00 428615.00 428615.00 0.00

26
ഏ�മാ�ർ
�ാേദശിക േക�ം
�ണിയൻ ബാ�്

604902010006892
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

45327.00 45740.00 45327.00 413.00

604902010006892
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

481189.00 481989.00 481189.00 800.00

27
�റ�ർ �ാേദശിക
േക�ം
എസ്.ബി.ഐ

10503639587
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

301298.00 301298.50 301298.00 0.00

10503638754
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

735685.50 734135.50 734135.50 0.00

28
��ർ �ാേദശിക
േക�ം
ബാ�് ഓഫ് ഇ��

855010100008858
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

358951.48 358951.48 358951.48 0.00

855010100008859
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

106936.23 105936.23 105936.23 0.00
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29

െകായിലാ�ി
�ാേദശിക േക�ം
കീഴാരി�ർ
സർവീസ്
സഹകരണ ബാ�്
-

1004
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

369998.00 369998.00 369998.00 0.00

1662
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

1047753.00 1047753.00 1047753.00 0.00

30
പ��ർ
�ാേദശിക േക�ം
�ണിയൻ ബാ�്

571202010004538
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

488033.00 488033.00 488033.00 0.00

571202010004527
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

1254765.00 1254765.00 1254765.00 0.00

31

തി�ർ �ാേദശിക
േക�ം

എസ്.ബി.ഐ

67287801245
(ജനറൽ അ�ൗ�് )

117617.83 222314.83 72314.83 150000.00

67287816615
(െ�ഷ�ൽഅ�ൗ�് )

1370501.50 1370501.50 1370501.50 0.00

(i) �മ നം. 1,2,3,4,14,15,31 എ�ിവയിൽ അ�ൗ�്സ് �കാര�� നീ�ിയി��ം വ��ിെല ക�ാഷ് ��് �കാര��
നീ�ിയി��ം  ത�ിൽ  32,75,000/-  �പ�െട  വ�ത�ാസ��്.  ടി  �ക  യഥാർ��ിൽ  “Fund  in  Transit”  ആണ്.
എ�ാൽ ടി വിവരം അ�ൗ�്സിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.

(3) സർ�കലാശാല�െട �ഖ� കാര�ാലയ�ിൽ ൈകകാര�ം െച�� മ�് ബാ�് അ�ൗ�ൾ
(അ�ൗ�്സിൽ അ�ബ�മായി കാണി�ി�െ��ി�ം വരവ്- െചലവ് കണ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�)

�മ
നം

�ഷറി/ബാ�്
േപര്

അ�ൗ�് നം. അ�ൗ�ിെ� േപര്

31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�്

ക�ാഷ് ��്
�കാരം

പാ�് ��്
�കാരം

1
�ണിയൻ
ബാ�്

338602010015556 Provident Fund 52,44,111.00 52,44,111.00

2 Try A/c
TPA

711090200000150
Provident Fund 9,51,23,558.00 9,51,23,558.00

3
�ണിയൻ
ബാ�്

338602010017634
Strengthening of Skt
Studies

9,93,831.00 10,05,831.00

4
�ണിയൻ
ബാ�്

338602010015498 NSS Account 1,45,084.00 1,47,399.00

5
�ണിയൻ
ബാ�്

338602010151851
Examination

(Online fees A/c)
4,35,311.28 4,35,311.28

6 എസ്.ബി.ഐ 33760072135 Staff Welfare Fund 18,90,717.00 19,88,817.00
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7 എസ്.ബി.ഐ 67156864444 Remittance of VAT 3,92,674.00 3,92,674.00

8 എസ്.ബി.ഐ 67333497121 Engg – E Tender 15,01,856.25 15,01,856.25

9
�ണിയൻ
ബാ�്

720802010000171 Day Care Centre 6,51,244.00 6,51,244.00

10 കാനറ ബാ�് 10002

Joint A/c (Painting)

(Technology
Business Incubater)

70,81,532.00 70,81,532.00

11 കാനറ ബാ�് 2921101011239
Rajatha Jubilee
Students Welfare
Fund

25,71,983.00 25,71,983.00

(i) �മ നം. 1,2,5,7,8 എ�ീ അ�ൗ�ക�െട ക�ാഷ് ��് പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�. ആയതിനാൽ പാ�് ��്
�കാര�� നീ�ിയിരി�ാണ് അ�ൗ�്സിൽ കാണി�ിരി��ത്.

(4) സർ�കലാശാല�െട മ�് ബാ�് അ�ൗ�കൾ (വരവ് - െചലവ് കണ�കളിൽ േരഖെ���ാ�ത് )

�മ
നം

ബാ�് േപര്/
അ�ൗ�് നം.

വ��്/
�ാേദശിക
േക�ം

അ�ൗ�ിെ�
േപര്

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�്

ക�ാഷ് ��്
�കാരം

പാ�് ��്
�കാരം

1
�ണിയൻ ബാ�്
338602010155119

കാലടി �ഖ�
േക�ം

U G C Fund
ക�ാഷ് ��്
ഹാജരാ�ിയി�

59,428.00

2
�ണിയൻ ബാ�്
720802010001512

കാലടി �ഖ�
േക�ം

Silver Jubilee
Celebration
Committee

ക�ാഷ് ��്
ഹാജരാ�ിയി�

89,744.84

3
�ണിയൻ ബാ�്
611102010007469

െകായിലാ�ി
�ാേദശിക
േക�ം

Non Plan Fund 40,698.00 2,12,773.00

4
�ണിയൻ ബാ�്
550902010010306

തി�ർ
�ാേദശിക
േക�ം

Non Plan Fund
Account

83,780.76 83,780.76

        �കളിൽ  �ചി�ി�  സർ�കലാശാല�െട  ബാ�്  അ�ൗ�കൾ  വരവ്-  െചലവ്  കണ�കളിൽ
േരഖെ���ാ�തി�� കാരണം വ��മാേ��താണ്.

4-4   31.03.2020 െല ബാ�്/�ഷറി നീ�ിയി��് �ക�െട െപാ��െ���ൽ പ�ിക
.

സർ�കലാശാല�െട  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  31.03.2020  െല  ക�ാഷ്  ��്  നീ�ിയി��ം
പാ�് ��് നീ�ിയി��ം ത�ി�� െപാ��െ���ൽ പ�ിക �വെട േചർ��.

.

(1) സർ�കലാശാല�െട �ഖ� കാര�ാലയ�ി�� ബാ�് അ�ൗ�കൾ
�മ
നം

അ�ൗ�ിെ� േപര്/�ഷറി-ബാ�് േപര്/അ�ൗ�് നം. �ക

1 Plan Grant – PSTSB – 799012700001667
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് (-) 5,88,07,142.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 5,98,07,142.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 10,00,000.00
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2 Plan Grant – U B I –338602010151490
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 65,01,186.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക – 6,09,059.00

6,11,189.00
(+) അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക – 2130.00

ആെക 71,12,375.00
(-) പണമാകാ� െച�ക�െട �ക 5,33,000.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 65,79,375.00

3 Non Plan Grant – Try A/c – 711090100000262
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 2,60,84,377.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 6,51,95,279.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 9,12,79,656.00

4 Non Plan Grant – U B I – 338602010014001
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 10,52,95,655.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക – 70,43,071.00

73,83,676.00
(+) അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക (2017–18) 60157.00
(+) അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക (2018-19) 105178.00
(+) അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക (2019-20) 175270.00

ആെക 11,26,79,331.00
(-) പണമാകാ� ഡി.ഡി ക�െട �ക – 7,12,05,128.00

7,13,38,435.00

(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (10/2017) – 3000.00
(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (12/2017) – 12790.00
(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (01/2018) – 56400.00
(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (03/2018) – 25000.00
(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (07/2018) – 341.00
(-) അധികമായി െഡബി�് െച� �ക (02/2019) – 5549.00
(-) ഡി.ഡി ക�െട �ക �റവ് െ�ഡി�് െച�ത് – 227.00
(-) അധികമായി െഡബി�ം െ�ഡി�ം െച� �ക – 30000.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 4,13,40,896.00

5 Internal Revenue –U B I –338602010017455
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 1,88,22,725.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക – 1,00,00,000.00

1,00,00,150.00
(+) അധികമായി െ�ഡി�് െച� �ക (29.03.2019) – 150.00

ആെക 28822875.00
(-) പണമാകാ� ഡി.ഡി ക�െട �ക – 91025.00

92853.00
(-) ഡി.ഡി ക�െട �ക �റവ് െ�ഡി�് െച�ത് – 1828.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 28730022.00

6 Strengthening of Skt Studies – U B I – 720802010001187
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 19,78,251.40
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 5,000.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 19,83,251.40

7 IQAC Account – U B I – 338602010151479
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ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 3,65,561.80
(-) 18.03.2020 ൽ നൽകിയ െച�് പണമാകാ�ത് 2,00,000.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 1,65,561.80

8 Examination (PVC) – U B I – 338602010015015
അ�ൗ�്സ് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 3,88,202.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 17,973.00

വ�ത�ാസം 370229.00
ക�ാഷ് ��് ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ വ�ത�ാസ�ിെ� കാരണം ലഭ�മ�

.
(2) സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളി�ം �ാേദശിക േക��ളി�ം ഉ� ബാ�് അ�ൗ�കൾ
വിവിധ വ��ക�െട�ം �ാേദശിക േക���െട�ം ബാ�് അ�ൗ�ക�െട െപാ��െ���ൽ പ�ിക
അതാത് ഓഡി�് േനാ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.

.
(3) സർ�കലാശാല�െട �ഖ� കാര�ാലയ�ിൽ ൈകകാര�ം െച�� മ�് ബാ�് അ�ൗ�ൾ
(അ�ൗ�്സിൽ അ�ബ�മായി കാണി�ി�െ��ി�ം വരവ്- െചലവ് കണ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�)

.

�മ
നം

അ�ൗ�ിെ� േപര്/�ഷറി-ബാ�് േപര്/അ�ൗ�് നം.

1 Strengthening of Skt Studies – U B I – 338602010017634
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 9,93,831.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 12,000.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 10,05,831.00

2 NSS Account – U B I – 338602010015498
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 1,45,084.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 2,315.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 1,47,399.00

3 Staff Welfare Fund – U B I – 33760072135
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 18,90,717.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 98,100.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 19,88,817.00

.
(4) സർ�കലാശാല�െട മ�് ബാ�് അ�ൗ�കൾ (വരവ് - െചലവ് കണ�കളിൽ േരഖെ���ാ�ത് )
.

�മ
നം

അ�ൗ�ിെ� േപര്/�ഷറി-ബാ�് േപര്/അ�ൗ�് നം.

1 െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക�ം – U B I – 611102010007469
ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 40,698.00
(+) പിൻവലി�ാ� െച�ക�െട �ക 1,72,075.00
പാ�് ��് �കാരം 31.03.2020- െല നീ�ിയിരി�് 2,12,773.00
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4-5   �ിര നിേ�പ�ൾ
        സം�ത സർ�കലാശാല�െട  വിവിധ ഇനം �ിര നിേ�പ�ൾ സംബ�ി�  വിവരം �വെട
േചർ��
(എ) ജനറൽ ഫ�്
സം�ാന  സർ�ാറിെ�  �ാൻ  �ാ�്,  േനാൺ-�ാൻ  �ാ�്,  അഡീഷണൽ  െസൻ�ൽ  അസി�ൻസ്,
�.ജി.സി.  ധനസഹായം  എ�ീ  �ാ�ക�ം  േചർ�താണ്  സർ�കലാശാല�െട  ജനറൽ  ഫ�്.  2019-20
സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  സർ�കലാശാല�്  ലഭി�  വിവിധ  �ാ�ക�െട  വിശദാംശം  ഖ�ിക  1-4-1,
1-4-2 എ�ിവയിൽ േചർ�ി��്.

(ബി) െ�സിഫിക് ഫ�കൾ

1. വികസന ഫ�്

    �ീ  ശ�രാചാര�  സംസ്�ത  സർ�കലാശാലാ  ആ�്,  1994 െസ�ൻ  (36)  �കാരമാണ്  വികസന
ഫ�് �പീകരി�ി�ളളത്. െസ�ൻ 36(2) ൽ �തിപാദി�� വിധ�ിൽ വികസന ഫ�് ദീർഘകാല
നിേ�പമായി അ�മാലി സബ് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ി��്. വാർഷിക കണ�് �കാരം 31.03.2020 ൽ
ഈയിന�ിെല നീ�ിയിരി�് 34,71,741/- �പയാണ് എ�ാൽ രജി�ർ �കാര�� നീ�ിയിരി�് �ക
67,24,615/-  �പയാണ്.  �ക  െപാ��െ�ടാ�തി��  കാരണം  വ��മാേ��താണ്.  കാലാവധി
�ർ�ിയായ നിേ�പ�െള സംബ�ി� വിവര�ൾ വികസന ഫ�് രജി�റിൽ േചർ�് 31.03.2020
െല നീ�ിയിരി�് സാ��െ���ിയി�ി�.

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

61,96,385.00

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക
പലിശ – 25252 + �തിയ നിേ�പം – 5,02,978

5,28,230.00

ആെക 67,24,615.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 67,24,615.00

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-3 (A) ൽ േചർ�ി��്.

2. െ�ാവിഡ�് ഫ�്

    �ീ  ശ�രാചാര�  സംസ്�ത  സർ�കലാശാലാ  ആ�്  1994,  െസ�ൻ  37 �കാരമാണ്  ഈ  ഫ�്
�പീകരി�ി�ളളത്. െ�ാവിഡ�് ഫ�് �യ-വി�യ�ൾ�ായി �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, കാലടി
ശാഖയിെല  അ�ൗ�്  ന�ർ  338602010015556  ഉം,  ജീവന�ാ�െട  പി.എഫ്.  വരിസംഖ�
നിേ�പി��തിനായി  അ�മാലി  സബ്  �ഷറിയിൽ  (ടി.പി.എ  അ�ൗ�്  ന�ർ  711090200000150)
അ�ൗ�ം  ഉ�്.  വാർഷിക  കണ�്  �കാരം  31.03.2020  -െല  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  �ിര  നിേ�പ
നീ�ിയിരി�് 4,60,51,712/- �പയാണ് എ�ാൽ രജി�ർ �കാര�� നീ�ിയിരി�് �ക 4,58,44,494/-
�പയാണ്.  �ക  െപാ��െ�ടാ�തി��  കാരണം  വ��മാേ��താണ്.  കാലാവധി
�ർ�ിയാ�ിയ  നിേ�പ��െട  വിവര�ൾ  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  രജി�റിൽ  േചർ�്  രജി�ർ
കാലികമാ�ിയി�ി�.

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

4,58,44,494.00
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തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 2,07,218.00

ആെക 4,60,51,712.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 4,60,51,712.00

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-3 (B) ൽ േചർ�ി��്.

.

3. െപൻഷൻ ഫ�് .

    �തിമാസം െപൻഷൻ �ക നൽ��തിനായി, �ണിയൻ ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, കാലടി ശാഖയിൽ ഒ�
�േത�ക  അ�ൗ�്  (അ�ൗ�്  ന�ർ  338602010018131)  നിലനിർ�ി  വ��.  സർ�സ്  ഫ�്
ദീർഘകാല  നിേ�പമായി  അ�മാലി  സബ്  �ഷറിയിൽ  നിേ�പി�ി��്.  വാർഷിക  കണ�കൾ
�കാരം 31.03.2020 ൽ നീ�ിയിരി�ളള െപൻഷൻ ഫ�് �ിര നിേ�പം 2,51,44,925/- �പയാണ്.
എ�ാൽ  രജി�ർ  �കാര��  നീ�ിയിരി�്  �ക  2,53,14,209/-  �പയാണ്.  �ക
െപാ��െ�ടാ�തി��  കാരണം  വ��മാേ��താണ്.  കാലാവധി  �ർ�ിയാ�ിയ
നിേ�പ��െട വിവര�ൾ െപൻഷൻ ഫ�് രജി�റിൽ േചർ�് രജി�ർ കാലികമാ�ിയി�ി�.

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

2,51,44,925.00

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 1,69,284.00

ആെക 2,53,14,209.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 2,53,14,209.00

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-3 (C) ൽ േചർ�ി��്.

4. മ�് നിേ�പ�ൾ

    സർ�കലാശാലയിൽ  നിലനിൽ��  മ�്  നിേ�പ�ൾ  വാർഷിക  കണ�ിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.
ആയത്  അ�ൗ�്സിൽ  �േത�ക  അ�ബ�മായി�ാണ്  േചർ�ിരി��ത്.  ഈ  നിേ�പ��െട
വിവരം �വെട േചർ��.

4 (1) െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�് �ഡീസ്

    സം�ാനെ�  സം�ത  ഭാഷാ  വികസന  �വർ�ന��െട  േനാഡൽ  ഏജൻസിയായി
�വർ�ി��  സർ�കലാശാല�്  2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ിൽ  32,67,606/-  �പ  �ിര
നിേ�പം ഉ�്.

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

30,91,933.00

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക (പലിശ മാ�ം) 1,75,673.00

ആെക 32,67,606.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 32,67,606.00
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�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-3 (D) ൽ േചർ�ി��്.

.

4 (2) �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�്

    �ാഫ്  െവൽഫയർ  ഫ�ിന�ിൽ  2018-19  സാ��ിക  വർഷം  3,26,827/-  �പ  �ിര
നിേ�പ��തിെ� വിവരം അ�ബ�ം-3 (E) ആയി  േചർ�ി��്.  രജി�ർ  �കാരം  31.03.2020 െല
നീ�ിയിരി�്  3,41,627/-  �പ  ആെണ�ി�ം  വാർഷിക�ണ�ിെല  നീ�ിയിരി�്  3,46,324/-
�പയാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. ഈ �ക 21.06.2020െല നീ�ിയിരി�് �കയാണ്.

വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

3,26,827.00

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക (പലിശ മാ�ം) 14,800.00

ആെക 3,41,627.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 3,41,627.00

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-3 (E) ൽ േചർ�ി��്.

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിര നിേ�പ��െട സം�ി� വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ
നം

വിവിധ ഫ�കൾ
�ിര നിേ�പ
സർ�ിഫി��ക�െട
എ�ം

�ിര
നിേ�പ
�ിെ� �ല�ം

1 വികസന ഫ�് 17 67,24,615.00

2 െ�ാവിഡ�് ഫ�് 12 4,60,51,712.00

3 െപൻഷൻ ഫ�് 6 2,53,14,209.00

4 എൻേഡാവ്െമ�് ഫ�് 22 48,13,718.00

5
െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�്
�ഡീസ്

1 32,67,606.00

6 �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�് 1 3,41,627.00

ആെക �ക 8,65,13,487.00

�ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം - 3 ൽ േചർ�ി��്.

4-6   എൻേഡാവ്െമ�കൾ/ െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം
.

    സർ�കലാശാല  ആ�്  1994,  െസ�ൻ  34  �കാരം  അ�മാലി  സബ്  �ഷറിയിൽ  ആരംഭി�
എൻേഡാവ്െമ�്  ഫ�ിെല  31.03.2020  െല  നീ�ിയിരി�്  48,13,718/-  �പയാണ്.  പലിശയിന�ിൽ
ലഭി��  �ക  അർഹരായ  വിദ�ാർ�ികൾ�്  എൻേഡാവ്െമ�കളായി  നൽ��.  എ�ാൽ
എൻേഡാവ്െമ�കൾ�്  അതത്  സാ��ിക  വർഷം  ബാ�്  പലിശയിന�ിൽ  ലഭി��  വര�ക�െട
വിവര�ൾ  വാർഷിക  കണ�ിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.  എൻേഡാവ്െമ�്  രജി�റിെല  വിവര�ൾ
കാലികമാ�ി സാ��െ���ിയി�ി�.
.
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വർഷാരാഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം
(�ൻ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �കാരം)

45,13,718.00

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 3,00,000.00

ആെക 48,13,718.00

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0.00

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 48,13,718.00

.എൻേഡാവ്െമ�ക�െട �ിര നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം-4 ൽ േചർ�ി��്.

.

4-7   ഓഡി�് ചാർജ്
.

        1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 24, 2009-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്
(േഭദഗതി)  നിയമ�ിെല  (എസ്.ആർ.ഒ.  നം.  8313/09,  ജി.ഒ.(പി)  നം.  368/09/ഫിൻ/28.08.09)
എ�ിവയിെല  വ�വ�കൾ  അ�സരി�്  സർ�കലാശാല  സർ�ാരിേല�്  അടവാേ��  2019-20
സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് താെഴ പറ�ം �കാരം കണ�ാ��.
തനത് വ�മാനം കണ�ാ�ിയ പ�ിക അ�ബ�ം – 5  ൽ േചർ�ി��്
.

ഓഡി�് ചാർജിന് കണ�ാ�ിയ തനത് വ�മാനം 3,68,51,928/-

2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർ�്
( 1% നിര�ിൽ)

3,68,519/-

31/03/2019 വെര അടവാ�ാൻ അവേശഷി��
ഓഡി�് ചാർ�്

8,75,585/-

ആെക അടവാ�ാൻ അവേശഷി��
ഓഡി�് ചാർ�്

12,44,104/-

2019-20 വർഷം അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർ�് 2,64,168/-

31/03/2020 വെര അടവാ�ാൻ അവേശഷി��
ഓഡി�് ചാർ�്

9,79,936/-

.

    സർ�കലാശാല അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർ�ിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.

അടവാ�ിയ
തിയതി

ചലാൻ നം.
അടവാ�ിയ
�ക

ഓഡി�്
വർഷം

റിമാർ�്

17.12.2019 KLO12176904201920M 2,64,168/- 2016-17 ---

14.12.2020 KLO14396098202421M 2,85,540/- 2017-18
31.03.2020 ന് േശഷം �ക
അടവാ�ിയതിനാൽ ഈ
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റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�

.

ഒ��വാ�ളള ഓഡി�് ചാർജിെ� വർഷം തിരി�ളള വിശദാംശ�ൾ

2017-18 2,85,540.00

2018-19 3,25,877.00

2019-20 3,68,519.00

ആെക 9,79,936.00

.
        2017-18 �തൽ 2019-20 വെര �ടി�ികയായി�ളള 9,79,936/- �പ 0070-60-110-87- ഓഡി�്
ചാർ�് എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാ�ി, െചലാെ� അസൽ പകർ�് േകരള സം�ാന
ഓഡി�് വ��് ഡയറ�ർ�് അയ� െകാ�േ��താണ്.

.

4-8   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
.

(എ) – സം�ി� വിവരം
.

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് - 1,00,39,92,778.00

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് - 1,06,04,83,324.30

വരവിന�ളി�� ന�ം - ഇ�

െചലവിന�ളി�� ന�ം /
ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക -

40,092.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക - 1,37,46,554.95

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം - ഇ�

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം - 88,370.00

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
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3-1 40,092.00

3-3 12,31,015.00

3-4 27,966.95

3-5 18,96,111.00

3-8 74,30,884.00

3-10 45,000.00

3-11 (2) 9,698.00

3-11 (8) 6,665.00

3-11 (9) (b) 7,325.00

3-11 (11) 1,775.00

3-11 (13) 30,650.00

3-12 (2)(a) 18,600.00

3-12 (4)(a) 68,275.00

3-12 (4)(d) 22,500.00

3-12 (5)(a) 24,11,113.00

3-12 (5)(b) 8,181.00

3-12 (5)(c) 3,00,000.00

3-14 (V)
(1)

20,400.00

3-19 41,090.00

3-22 1,69,306.00

ആെക ഇ� ഇ� 40,092.00 1,37,46,554.95

.

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

ഖ�ിക നം ന���ായ ഫ�് ന��ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ�
േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം വിലാസ�ം

3-7 �ാ�് ഡ��ി 88,370.00

ആെക 88,370.00
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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

ചാർജ് / സർചാർജ് �കയി�.

4-9   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ

�മ
നം.

ഓഡി�്
റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ� ന��ം
തിയതി�ം

അവസാനം ക�ിടപാട്
നട�ിയതിെ� റഫറൻസ്
ന��ം തിയതി�ം

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട
എ�ം

1 1991-'92
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്.എസ്.�)
1027/98/02-12-1998 / 07-07-1999

എൽ.എഫ്.ഇ (സി)705/
2000/7.5.2000

2 1992-'93
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1023/2004
തിയതി 12-04-2005 / 04-06-2005

3 1993-'94
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്.എസ്.�)1282/98
തിയതി 07-07-2000 / 31-08-2000

4 1994-'95
എൽ.എഫ്.ഇ(എസ്.എസ്.�)
1502/99 തിയതി 06-06-2000

5 1995-'96
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1493/99
തിയതി 15-03-2001

6 1996-'97
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1037/2000
തിയതി 18-12-2001

7 1997-'98
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)452/01
തിയതി 02-11-2002 /13-12-2002

8 1998-'99
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)790/03
തിയതി 10-12-2003 / 08-01-2004

9 1999-2000
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)519/04
തിയതി 18-04-2005/04-06-2005

10 2000-'01 എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)520/04
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തിയതി 30-04-2005/04-06-2005

11 2001-'02
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1024/04
തിയതി 18-04-2005/04-06-2005

12 2002-'03
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 1)1472/05
തിയതി 15-06-2006 / 07-07-2006

13 2003-04

എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3) 690/07
തിയതി10.4.2008/4.9.2008
(എ�്െപൻഡി�ർ അ�ൗ�്സ് )
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3)1081/2009
തിയതി 4.8.2010/1.10.2010
(റസീപ്�് അ�ൗ�്സ് )

എൽ.എഫ്.ഇ/എസ്.എസ്.�.
എസ്/ എ 2-529/2013
തിയതി 27-01-2014

14 2004-05
എൽ.എഫ്.ഇ(സി 3)77/2009
തിയതി 4.8.2010/30.9.2010

എൽ.എഫ്.ഇ/എസ്.എസ്.�.എസ്/
എ 2-529/2013 തിയതി 27-01-2014

15 2005-06
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-323/2011 തിയതി
29.2.2012/18.5.2012

എൽ.എഫ്/എസ്.എസ്.�.എസ്/ എ
2-354/2012 തിയതി 10-10-2013

16 2006-07
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-323/2011
തിയതി 29.2.2012/18.5.2012

എൽ.എഫ്/എസ്. എസ്.
�.എസ്/എ 2-354/2012 തിയതി
31.10.2013

17 2007-08
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-302/2012 തിയതി 30.8.2013

എൽഎഫ്./എസ്.എസ്.�.
എസ്/ എ3-302/2012 തിയതി
6.5.2014

18
2008-09
2009-10

എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-186/2014തിയതി 31.5.2014

എൽ.എഫ്./ എസ്.എസ്.�.എസ്/
എ3-186/2014 തിയതി 29.12.2014

19
2010-11
2011-12

എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-351/2014 തിയതി 11.11.2014

എൽ.എഫ്./ എസ്.എസ്.�.എസ്/
എ3-351/2014 തിയതി 13.03.2015

20 2012-13
എൽ.എഫ്.(എസ്.എസ്.�.എസ് )
എ3-13/2015 തിയതി 26.2.2015

എൽ.എഫ്./ എസ്.എസ്.�.എസ്
/എ3-13/2015 തിയതി 29.07.2015
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21 2013-14
െക.എസ്.എ .എസ്.എസ്.�.
എ3-244/2015 തിയതി 13.11.2015

െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�.
എ3-244/2015 /05.03.2016

22 2014-15
െക.എസ്.എ/ .എസ്.എസ്.�/
എ3-128/2016 തിയതി 6.10.2016

െക.എസ്.എ.എസ്.എസ്.�.
എ3-128/2016/04.03.2017

23 2015-16
െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/
എ3-243/2017 തിയതി 10.7.2017

െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/
എ3-147/2019/ 03.03.2019

24 2016-17
െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/
എ3-186/2018 തിയതി 27.07.2018

െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/
എ3-186/2018 /28.01.2019

25. 2017-18
െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3 /
407/2019 തിയതി 19-03-2020

െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/

എ3–490/2020/16.10.2020

26. 2018-19
െക.എസ്.എ/എസ്.എസ്.�/എ3 /
477/2020 തിയതി 02-08-2021

.

തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി��  റിേ�ാർ�കൾ  തീർ�കൽ�ി��തി�� നടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരിേ��താണ്.

.

                                                                                     േജായി�് ഡയറ�ർ
                                                            �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല
ഓഡി�്
.                                                                                            കാലടി

.

അ�ബ�ം-1
2019-20 വർഷെ� േഹാ�ൽ വാടക�െട വിവരം സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.2-11)

1. കാേവരി േഹാ�ൽ േഫാർ േബായ്സ്

പി ജി അ�ിഷൻ � ജി അ�ിഷൻ
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�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

1 Akhil.M.G MPED 15.07.2019 1 Ajith.G.P
Sanskrit
Vyakarana

15.06.19

2 Akhil Lal. K.D MPED 15.07.2019 2 Akhil Chandran BFA 21.0619

3 Akshay Anand MPED 23.07.2019 3 Akif Ansari K
Sanskrit
Vyakarana

15.06.19

4 T. Aswin MPED 30.07.19 4 Amruth M Menon Sanskrit General 15.06.19

5
Babitha
Thekkepurath

MPED 30.07.19 5 Anjali Asok A.S BFA 15.06.19

6 Giri Shankar MFA 21.09.19 6 Athiradh.S
Sanskrit
Vedanta

26.09.19

7 Hariprasad.K.M Geography 21.06.19 7 Hrishi.K.H
Sanskrit
Vyakarana

26.09.19

8 Jayakrishnan.P.U MFA 21.06.19 8 Manu Rajendran Music 15.06.19

9 Jishnu.K.B MPED 21.06.19 9 Muhammed Ismail BFA 15.07.19

10 Jobin.K.Thomas MPED 30.07.19 10 Mohammed K.P BFA 26.09.19

11
Muhammed
Saeed.A

Sociology 21.06.19 11 Mridul.S.Panicker Music 15.06.19

12 Muhammed Ajmal MPED 23.07.19 12
Mohammed
Anshad A

Music 15.06.19

13
Muhammed Milaraj
Ali

MSW 14.06.19 13
Muhammed
Midhilraj

BFA 15.06.19

14
Muhammed
Sadique.M

Malayalam 14.06.19 14
Muhammed
Noufal.C.T

BFA 21.06.19

15 Praveen.P MPED 23.07.19 15 Nithin Raj.K BFA 15.06.19

16 Priyadarsh.A.S
Sanskrit
Vyakarana

21.06.19 16 Prapin Das. P.R
Sanskrit
Vedantha

15.06.19

17 Raibin George MPED 15.07.19 17 Sanal Kumar. N Bharathanatyam 21.06.19

18 Sachin.M.S MPED 15.07.19 18 Shijesh S.G. Nair
Sanskrit
Vyakaranam

26.09.19

19 Shuhaib.V.P MPED 15.07.19 19 Shinoj.T Sanskrit General 26.09.19

20 Shyamkrishnan.R.B MFA 21.06.19 20 Sidhardth Music 15.06.19
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21
Varghese
Mathew.M

MPED 14.06.19 21 Sreeraj.P Music 15.06.19

22 Vishnu Mohan.K Malayalam 14.06.19 22 Surjith.K.S BFA 15.06.19

23 Vishnu.M.G Vyakaranam 15.06.19

24 Vishnu Suresh BFA 15.07.19

.

2. സൗപർ�ിക േഹാ�ൽ േഫാർ േബായ്സ് (എം ഫിൽ & പിഎ�്ഡി)

�മ നം. േപര് േകാ�് അ�ിഷൻ തിയതി

1 Abdul Baisith.C History 31.12.19

2 Abdul Kabeer C Sociology 31.12.19

3 Akhil.O Philosophy 31.12.19

4 Ashok Kumar Music 31.12.19

5 Galeel.T
Sanskrit

Sahithya
31.12.19

6 Mudhun Raman.K.U Philosophy 31.12.19

7 Muhammed Jabbir P.M History 31.12.19

8 Harikrishnan.C Philosophy 28.01.20

.

3. �ർ� േഹാ�ൽ േഫാർ േഗൾസ് (പിഎ�്ഡി)

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

1
Lakshmipriya
Balakrishnan

Hindi 30.09.19

2 Subitha.K.V Sanskrit Nyaya 01.07.19

3 Monica.M Sanskrit-General 01.04.19

4 Nidhidha.P.A
Sanskrit-
General

09.12.19

.

4. നിള  േഹാ�ൽ േഫാർ േഗൾസ്  (എം ഫിൽ & പിഎ�്ഡി)

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

പിഎ�്ഡി അ�ിഷൻ എം ഫിൽ അ�ിഷൻ
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1 Anju.A.G Vedantha 17.01.19 1 Abhinaya.A Philosophy 31.12.19

2 Anju.M Vedantha 11.01.19 2 Akhila.C.R Sahithya 31.12.19

3 Niveditha Vedantha 11.01.19 3 Alakananda.K.S Sahithya 31.12.19

4 Priyadarshini.B Geography 11.01.19 4
Aleena Mariyam
Jacob

English 31.12.19

5 Sudhi.S Vedantha 17.01.19 5 Amrithasree.R
Translation
Studies

31.12.19

6
Surabhi.S.
Surendran

Vedantha 11.01.19 6
Aswathy
Balakrishnan

Geology 31.12.19

7 Reema.A B Sahithaya 18.11.19 7 Dileena.A.P Psychology 31.12.19

8 Kavitha Manohar Sociology 31.12.19

9 Krishnendu M.K Vyakarana 31.12.19

10 Lakshmi.S.Vinod English 31.12.19

11 Mayadevi.C General 31.12.19

12 Naimath .K Sociology 31.12.19

13 Nithya K.S Vedantha 31.12.19

14 Priya .K General 31.12.19

15 Reshma.S.S Geography 31.12.19

16 Saroop.C.L Sociology 31.12.19

17 Sreya.K General 31.12.19

18 Sruthi mol M.S Malayalam 31.12.19

19 Surabhi.P.P Sahithya 31.12.19

20 Swathy.V General 31.12.19

.

5. അന�യ േഹാ�ൽ

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

1 Abhirami P.C (ST) MSW 14.06.19 40 Harsha C K (SC) Psychology 14.6.19

2
Abhirami.V.C
(OBC)

Vedanta 14.6.19 41 Hima A V (SC) Hindi 14.16.9

3
Abjini Santhu
(OBC)

Sahithya 18.6.19 42
Jaseentha P L
(LC)

History 18.6.19

4 Aiswarya.P (SC) Phy.Edn 15.7.19 43
Jalin
George(ST)

Malayalam 15.6.19

5 Aiswarya S Raj MSW 19.6.19 44 Krishna M Sahithya 15.7.19
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(SC) .Panikar (OBC)

6
Akhila.G.S
(Thiyya)

History 14.6.19 45
Malavika P
(OBC)

Sahithya 14.6.19

7
Alisha Jaseer
(OBC)

Psychology 14.6.19 46
Manju R
Krishnan (OC)

MSW 1.7.19

8 Alka.P (SC) Psychology 14.6.19 47 Nithya V V (SC) Malayalam 15.7.19

9
Ammu Rajendran
(OBC)

Malayalam 18.6.19 48 Prajisha O (SC) English 14.6.19

10 Amritha.M (OC) History 14.6.19 49 Radika K (OBC) History 14.6.19

11
Ananya
Kurian(Cheramar
Christian)

M.PED 4.6.19 50
Remya P B
(OBC)

History 14.6.19

12
Ananya.N.K
(Thiya)

Historty 14.6.19 51
Ranjusha P R
(OBC)

Mohiniyattam 14.6.19

13
Anila.Chinnappan
(SC)

Music 14.6.19 52 Rasmi K G (SC) Bharathanatyam 15.6.19

14 Anjali Anand (SC) Bharathanatyam 14.6.19 53 Rugma P (OC) History 18.6.19

15
Anjali Davis. E
(RC)

MSW 15.6.19 54
Sangeetha
Sathyan (SC)

Music 29.6.19

16 Anjana.K (OC) Vedantha 18.6.19 55
Saranya K C
(SC)

MPED 29.6.19

17 Anjana.T.B (OBC) Sociology 14.6.19 56
Shamliya K H
(OBC)

Psychology 14.6.19

18
Anju Krishnan.L
(OBC)

English 18.6.19 57 Shifana S (OBC) Malayalam 29.6.19

19 Anju. V (OC) Comp Lit 14.6.19 58 Shila K T (OBC) Bharathanayattam 15.7.19

20 Anukrip .G (SC) History 14.6.19 59
Silpa
Omanakuttan
(OBC)

Mohiniyattam 18.6.19

21 Anupama. S (OC) Vedantha 27.7.19 60 Sindura S (OBC) MSW 29.6.19

22
Anusree
Kandembath
(OBC)

History 14.6.19 61
Sreenandu K M
(OBC)

History 29.6.19

23
Aparna C K
(OBC)

Sahithya 14.6.19 62
Sreenima N P
(SC)

Mohiniyattam 14.6.19

24
Aparna
Unnikrishnan (SC)

Malayalam 14.6.19 63
Sreeranjinividya
(OBC)

History 14.6.19

25 Arsha P (SC) M.PED 14.6.19 64 Snuthy A V (SC) Sociology 14.6.19

26 Arunja C (SC) History 14.6.19 65
Snithy Chandran
M P (SC)

Malayalam 14.6.19

27
Arya K Rajan
(SC)

MSW 14.6.19 66
Stephy
Sebastian (RC)

MPED 14.6.19
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28 Aswini V (OC) MSW 18.6.19 67
Sujana
Sundaran (OBC)

MPED 4.6.19

29
Aswathi Ganesh
(OCE)

Vedantha 19.6.19 68
Sushama M R
(OBC)

Sahithya 14.6.19

30
Aswathi M A
(OBC) MSW 15.6.19 69

Swathy Krishna
T.M (OC)

Sociology 14.6.19

31 Athulya K (OBC) Psychology 15.6.19 70
Vaishana C. P
(OBC)

Psychology 14.6.19

32
Athulya Raj
(OBC)

Sahithya 14.6.19 71 Vidhu Babu (SC) MSW 14.6.19

33
Arya Damodaran
(OBC)

MSW 15.6.19 72
Vishnupriya S
(OBC)

Vedantha 14.6.19

34 Bansuri T K(OC) MSW 29.6.19 73
Vydoorya
Vineeth (OBC)

Mohiniyattam 14.6.19

35
Chandana Suresh
(OBC)

Hindi 14.6.19 74 Anila K T (OEC) Sociology 26.8.19

36 Cisy Jose (RC) MPED 18.6.19 75
Ayona K
Ajithkuma (OBC)

MSW 2.12.19

37
Dhanalakshmi M
.P (OC)

Sahithya 14.6.19 76
Sneha A.V
(OEC)

Hindi 6.12.19

38 Drisya K (OBC) ComLit 29.7.19 77
Gouripriya.A
(SC)

MSW 24.6.19

39 Gopika C.G (OBC) Mohiniyattam 15.6.19 78 Haritha S (SC) Malayalam 14.6.19

.

6. �ിയംവദ േഹാ�ൽ

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

�മ
നം.

േപര് േകാ�്
അ�ിഷൻ
തിയതി

1
Abhaya
Johny

Music 21.6.19 24 Sajitha K.V General 29.7.19

2 Adithya . S Vedantha 29.7.19 25 Sayoojya T.J Vyakarana 21.6.19

3
Adhithya
Unni

Sahithya 29.7.19 26 Sonamol V.P Music 29.7.19

4 Ajimi. R Vyakarana 29.7.19 27
Sooryanandana
M

Mohiniyattam 21.6.19

5
Akshra B
Das

Bharathanatyam 29.7.19 28 Sreekrishna K Mohiniyattam 29.7.19

6 Amaya. K.T Skt Sahithya-IT 15.6.19 29 Sruthi B Nair General 20.7.19

7 Anagha V.K Music 15.6.19 30
Sruthi Chandra
Bose

Music 15.6.19

8 Aparna A.S Music 29.7.19 31 Sruthi P.S Sahithya 15.6.19
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9 Archana C.K Mohiniyattam 29.7.19 32 Sudhishna V Skt Sahithya-IT 15.6.19

10 Arya Aji Bharathanatyam 29.7.19 33
Theertha Mohan
M

Bharathanatyam 29.7.19

11
Aswathi T
Ajithkumar

Vedantha 29.7.19 34 Thrisha Shaji Vedantha 15.6.19

12 Gargi S General 29.7.19 35 Veena Raj Bharathanatyam 3.12.19

13
Geetha
Krishnan

Sahithya 29.7.19 36 Vyshnavi Sajan Mohiniyattam 3.12.19

14
Gopika
Krishna C.S

Music 29.7.19 37 Achala T.S Sahityam 3.12.19

15 Harsha BFA 29.7.19 38 Anupama N.V Bharathanatyam 3.12.19

16 Malavika. M Vedantha 15.6.19 39 Amrutha K Sabu Mohiniyattam 3.12.19

17
Maneesha
P.P

Sahithya 05.8.19 40 Nandana V Skt Sahithya-IT 3.12.19

18
Meenakshi
Sabu

Mohiniyattam 15.6.19 41 Bindhyamol L Bharathanatyam 3.12.19

19 Meera K.R Mohiniyattam 29.7.19 42 Thillana Manoj BFA 3.12.19

20 Mithra C.K Sahithya 15.6.19 43 Ardra J.S Bharathanatyam 15.1.19

21 Nima H.S Bharathanatyam 03.7.19 44 Jothika P.S Music 15.1.20

22 Ravathy C.S Bharathanatyam 15.6.19 45 Binduja Vinod Sahithya 20.1.20

23 Roshna S BFA 03.7.19 46 Anjana Babu Sahithya 20.1.20

    േഹാ�ൽ വാടക രജി�റിൽ േരഖെ����കൾ വ��ി പരിേശാധന�ായി ലഭ�മാേ��താണ്.

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

.

അ�ബ�ം-2
2019-20 വർഷെ� �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട വിവരം സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.3-8)

�മ
നം.
തീയതി േപര് ഉ�രവ് നം. ആവശ�ം �ക

(A) Plan Advance Amount
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1. 05.04.19
Dr.S.�ിയ

മലയാള വിഭാഗം

Acd/A2
/328/SSUS/2019
/01.04.2019

Mphil./PhD. ഗേവഷകർ�് ശിൽപശാല
നട��തിന്

70,000

2. 10.04.19
Dr.K.C.അ�ാ�� ഖാൻ
ഉ�� വിഭാഗം,
െകായിലാ�ി

Ph.D/NAAC
/Exp./SSUS/2018(1)/
9.4.19

നാ�് റി അെ�ഡിേ�ഷ�മായി
ബ�െ��് ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
ഒ���തിന്

2,00,000

3. 03.05.19
Dr.േര� ഭരദ�ാജ് േ�ാ�ാം
േകാർഡിേന�ർ

Acd/A2/12311
/SSUS/2018
/3.5.2019

2019 െമയ് 6 �തൽ 20 വെര. ഗേവഷണ
രീതി പ�ം എ� വിഷയ�ിൽ േദശീയ
ശിൽ�ശാല നട��തിന്

3,00,000

4. 25.05.19
Dr. �ിയ എസ്.

മലയാളം വിഭാഗം

Pl.D/NAAC
/Exp./SSUS
/2018/24.5.19

നാ�് റീ അ�ഡിേ�ഷൻ കംപാര�ീവ്
ലി�േറ�ർ വിഭാഗ�ിൽ ഭൗതിക
സാഹചര�ം ഒ��ൽ

2,00,000

5. 14.06.19
Dr. E.�േരഷ് ബാ�
െകായിലാ�ി RC

Engg/14509/SSUS/

2017, 11.6.19

െകായിലാ�ി �ാേദശിക േക��ിൽ
ഗാൽവൈനസ്ഡ് ഷീ�് ഉപേയാഗി�്
മഴമറ നിർ�ാണം

2,00,000

6. 17.06.19
Dr.ബി� വിൻെസ�്
േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം

Acd/A2
/4640/SSUS/

2017/14.06.19

�.ജി.സി. റിസർ�് അവാർഡിന് 21.06.18
�തൽ 20.06.19 വെര �െട റിസർ�്
േ�ാ�ാം

1,00,000

7. 16.07.19
Dr. അ� െക.എം.

േമാഹിനിയാ�ം

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS/2018
dt:15.07.19

നാ�് റീ അ�ഡിേ�ഷൻ ഭൗതിക
സാഹചര�ം ഒ��ൽ

2,00,000

8. 16.07.19
Dr.അജി�്�മാർ
സാഹിത� വിഭാഗം

Pl.D./NAAC
/5101/SSUS
/2018/15.07.19

െഹർബർ ഗാർഡൻ നവീകരി��തി�ം
ഔഷധെചടികൾ വാ��തി�ം

1,00,000

9. 02.08.19
രാ�ൽ പരേമശ�രൻ
സി�ം അ�ിനിേ��ർ

9828/IT/2019/SSUS

(I)/23.07.19

ലാംേഗജ് േ�ാ�ിൽ ൈവൈഫ
സംവിധാനം ഒ���തിന്

12,000

10. 05.09.19
Dr. K.V.അജി�്�മാർ
മാ��ിപ്േ�ാളജി

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS/2018(1)
/3.9.19

മാ��ിപ്േ�ാളജി വിഭാഗം ഭൗതിക
സാഹചര�ം ഒ���തിന്

75,000

11. 05.09.19
Dr. T.S.സാ�
േജാ�ഫി വിഭാഗം

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS/2018(2)
/3.9.19

േജാ�ഫി വിഭാഗം ഭൗതിക സാഹചര�ം
ഒ���തിന്

50,000

12. 18.09.19
Dr.ഷീബ െക.എം,
െ�ാഫസർ
ഹി�റി വിഭാഗം

NAAC/5101/SSUS/

2018/16.09.19

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി 2 ദിവസ
അവയർനസ് േ�ാ�ാം

20,000
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13. 16.10.19
Dr. ബി� വിൻെസ�്
േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗം

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS
/2018/14.10.19

േസാേഷ�ാളജി വിഭാഗ�ിെല ഭൗതിക
സാഹചര�ം ഒ���തിന്

30,000

14. 18.10.19
ഹിമ മാധവൻ

ഓവർസീയർ

Engg/11047/SSUS/

2019, 14.10.2019

ഭരണ വിഭാഗം െക�ിട�ിൽ
�വർ�ി�െകാ�ിരി�� വിവിധ
െസ��ക�െട ഷി�ിഗ് �വർ�ികൾ

15,000

15. 06.11.19
Dr. H.ൈശലജ

ൈസേ�ാളജി വിഭാഗം

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS
/2018/5.11.19

ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
െമ�െ����തിന്

75,000

16. 14.11.19
ബാ� െക.
െപയി�ിംഗ് വിഭാഗം

SSUS/13998/Lib/

2019/8.11.19

ൈഫൻ ആർ�ി�് ആവശ�മായ
��ക�ൾ വാ��തിന്

50,000

17. 19.11.19
േഡാ.വി.ലി�ി മാത�
പ��ർ RC

AcdC/15471/SSUS/
2019/16.11.19

മലയാളം വിഭാഗ�ിൽ റീജിയണൽ
ശിൽപശാല നട��തിന് �ൻ�ർ �ക

37,500

18. 19.11.19
Dr.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ RC

178238/Estate 1/

SSUS/2018/18.11.19

ഏ�മാ�ർ RCയിേല�് വാ�ർ പ�രിഫയർ
വാ��തിന്

45,000

19. 25.11.19
േഡാ.വി.വസ��മാരി

േവദാ� വിഭാഗം

AcdC1/16686/SSUS/
2019/22.11.19

ഡിസംബർ 3 �തൽ 12 വെര നട�ിയ
േദശീയ ശിൽപശാല

93,750

20. 10.12.19
Dr. മിനി ടി. െ�ാഫസർ
സം�തം സാഹിത�ം

Pl.D./IQAC//Musem
/SSUS/2019/10.12.19

മ�സിയം പണി��തിന് 3,00,000

21. 19.12.19
Dr.ജി.ച�വദന

ഏ�മാ�ർ RC

AcdC1/18641/SSUS/
2019/16.12.19

�ാേദശിക േക��ിൽ ഹി�ി വിഭാഗം
േദശീയ ശിൽ�ശാല നട��തിന്

75,000

22. 27.12.19
രാ�ൽ പരേമശ�രൻ
സി�ം അ�ിനിേ��ർ

SSUS/18925/IT/2019
/19.12.19

ബേയാെമ�ിക് േസാ�് െവയർ
സി��ിനായി ആ�് ൈവറസ്
ഇൻ�ാൾ െച��തിന്

4,000

23. 06.01.20
Dr.ഷാജി േജ�ബ്
ഏ�മാ�ർ RC

AcdC1/8908/SSUS/

2019/01.01.2020

ഏ�മാ�ർ RC യിൽ മലയാള
വിഭാഗ�ിൽ േദശീയ െസമിനാർ

93,750

24. 14.01.20
Dr.V.A.വ�ലൻ
മലയാളം വിഭാഗം

AcdC1/9
/SSUS/2020
/13.01.2020

മലയാള വിഭാഗം േദശീയ െസമിനാർ
നട�ിയത്

60,000

25. 15.01.20
Dr.V.ലി�ി മാത�
പ��ർ RC

AcdC1/19281
/SSUS/2019

പ��ർ RC മലയാള വിഭാഗം േദശീയ
െസമിനാർ നട�ിയത്

97,500
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/14.01.2020

26. 21.01.20

Dr. മ� േഗാപാൽ
സംഗീത വിഭാഗം േമധാവി

Dr. ഇ.െക.രാജൻ
തി�ർ RC േമധാവി

Pl.D./NAAC
/Exp./SSUS
/2018/18.01.2020

ഭൗതിക സാഹചര��ൾ ഒ��ൽ
52,500

50,000

27. 22.01.20
Dr.ജ�ിൻ പി.െജ.
തി�ർ �ാേദശിക േക�ം

AcdC1/19092/SSUS/
2019/ 20.01.2020

േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗ�ിൽ േദശീയ
ശിൽ�ശാല

75,000

28. 30.01.20
Dr.േര� ഭരദ�ാജ്
േസാഷ�ൽ വർ�്
വിഭാഗം േമധാവി

AcdC1/1716/SSUS/

2020/29.01.2020

േസാഷ�ൽ വർ�് വിഭാഗ�ിൽ േദശീയ
െസമിനാർ നട�ിയത്

93,750

29. 31.01.20
Dr.P.V.നാരായണൻ
സാഹിത� വിഭാഗം
േമധാവി

AcdC1/19365
/SSUS/2019
/29.01.2020

2020 െഫ�വരി 13, 14, 15 തീയതികളിൽ
നട�ിയ അ�ർേദശീയ െസമിനാർ

1,68,750

30. 3.2.2020
േഡാ.എൻ.െക.ലലന
അേ�ാസിേയ�്
െ�ാഫസർ ��ർ RC

AcdC1/220/SSUS/
2020/ 30.01.2020

��ർ RC സാഹിത� വിഭാഗം ശിൽപശാല
നട��തിന്

18,750

31. 6.2.2020
േഡാ.�ർ�ിമ ജി.
ഏ�മാ�ർ RC

AcdC1/2035/SSUS/
2020/ 05.02.2020

ഏ�മാ�ർ RC സാഹിത� വിഭാഗം
ശിൽപശാല നട��തിന്

22,500

32. 07.02.20
ലിഷ സി.ആർ.
സം�തം ജനറൽ വിഭാഗം

AcdC1/1391/SSUS/

2019/6.02.2020

െഫ�വരി 10, 11, 12 എ�ീ
തീയതികളിെല േദശീയ െസമിനാർ

93,750

33. 18.02.20
ഹിമ മാധവൻ

ഓവർസീയർ

Engg/9969SSUS/

2019, 13.02.2020

സർ�കലാശാലയിൽ വിവിധ
േബാർ�കൾ �ാപി��തിന്

15,150

34. 24.02.20
Dr.E.�േരഷ്ബാ�

െകായിലാ�ി RC

ACD.C1/3175
/SSUS/2020
/22.02.2020

െകായിലാ�ി RC േദശീയ ശിൽ�ശാല
നട��തിന്

48,750

35. 24.02.2020
Dr. P.K.ശശിധരൻ

ഫിേലാസഫി വിഭാഗം

No.Acd.C.1/2412
/SSUS/2020
/22.02.2020

ഫിേലാസഫി വിഭാഗം 2019-20
അ�ാദമി�് െഡവല�്െമ�് ആൻറ്
എ�്�ൻഷൻ േ�ാ�ാം െഫ�വരി 25, 26
തീയതികളിൽ നട�ിയ േ�ാ�ാമിന്
�ൻ�ർ

97,500

36. 28.02.20
Dr. മിനി ടി.െ�ാഫസർ

സം�തം സാഹിത�ം

Pl.D./IQAC/Musem/

SSUS/2019/
24.02.2020

മ�സിയം നിർ�ാണം 3,00,000
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37. 03.03.20
രാ�ൽ പരേമശ�രൻ
സി�ം അ�ിനിേ��ർ

Pl.D./2607/SSUS/

2014/24.02.2020

ഡാ� െസ�റിെല UPSെല Micon, DSP
Board എ�ിവ റി�യർ െച�ി��തിന്

29,470

38. 07.03.20
േറ�ൽ പി.വി.

െസ�ൻ ഓഫീസർ

12379/Estate 3/
SSUS/2019(3)/
03.03.2020

േഡ െകയർ െസ�റിേല�് കളി�ാ��ൾ
വാ��തിന്

61,500

39. 07.03.20
Dr. P.K.ശശിധരൻ

ഫിേലാസഫി വിഭാഗം

No.Acd.C.1/2884
/SSUS/2020
/04.03.2020

2019-20 വർഷ�ിെല ADEP േ�ാ�ാം
�സ�കാല സായാ� േകാ�കൾ
നട��തിന്

105000

40. 16.03.20
Dr.ഓമന പി.വി.

തി�വന��രം RC

11521/Estate 1
/SSUS/2019
/13.03.20

തി�വന��രം RC യിേല�് വാ�ർ
പ�രിഫയർ വാ��തിന്

20,500

41. 16.03.20

Dr. M.T. നാരായണൻ

പ��ർ �ാേദശിക
േക�ം

Engg/3309/SSUS/

2020, 13.03.2020

പ��ർ RC വനിത േഹാ�ലിെല
മലിനജലം നിർ�ാർ�ന �വർ�ി

1,66,864

Plan Amount Total (A) 39,23,234.00

(B) Non Plan Advance

42. 2.4.19
സരിത T.P.

�ാഫ് അൈഡൈവസർ

SSC/4021
/SSUS/12.07.2019

സർ�കലാശാല �ണിയൻ ഉത്ഘാടനം 48,000

43. 05.04.19
K.S.ദിേനശ്�മാർ
കായിക വിഭാഗം

AcdC1/16180
/SSUS/2018/01.04.19

സിലബസ് പരി�രി��തിന്
ശിൽപശാല

90,000

44 06.04.19
സരിത ടി.പി.

�ാഫ് അൈഡൈവസർ

SSC/4021
/SSUS/2019
/05.04.19

2018-19 �ണിേവ�ി�ി കേലാ�വം
കാലടി �ഖ�േക��ിൽ നട��തിന്

4,00,000

45. 09.04.19
സരിത ടി.പി.

�ാഫ് അൈഡൈവസർ

SSC/4021
/SSUS/2019
/09.04.19

2018-19 �ണിേവ�ി�ി കേലാ�വം
കാലടി �ഖ�േക��ിൽ നട��തിന്

2,00,000

46. 14.06.19

ജസീ� പി.േതാമസ്
ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിനി

സം�ത സാഹിത�ം

SSC/6278
/SSUS/2019
/28.05.19

�സവ ചികി� സഹായം �ൻ�ർ 25,000

47. 17.06.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

10360/Estt 1/SSUS/
2018/13.06.19

ര�് മ�വബിൾ േഗാൾ േപാ�്
നിർ�ാണം

40,000
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48. 18.06.19
ശാ�ി നായർ

ഹി�ി വിഭാഗം

11021/എേ��് 3/
SSUS/2018/ 13.06.19

ക���ർ േക�പാ�കൾ തീർ��തിന് 4,000

49. 19.06.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

Acdc1/8179
/SSUS/2019
/18.06.19

�ൺ 21-ന് വിദ�ാർ�ികൾ�ായി
െമഡിേ�ഷൻ േ�ാ�ാം

10,000

50. 06.07.19
Dr.േര� ഭരദ�ാജ്
േസാഷ�ൽ വർ�്
വിഭാഗം

AcdC1/9631
/SSUS/2019
/05.07.19

ഒ�ാം െസമ�ർ വിദ�ാർ�ികൾ�്
പരിശീലന ശിൽ�ശാല

11,425

51. 15.07.19
സരിത T.P.

�ാഫ് അൈഡൈവസർ

SSC/4021
/SSUS/2019/12.07.19

2018-19 വർഷെ� �ണിയൻ
�വർ�ന�ൾ�് �ൻ�ർ

3,00,000

52. 27.07.19
Dr.T.S.സാ�
േജാ�ഫി വിഭാഗം

AcdC1/8308
/SSUS/2015/24.01.19

��ാം െസമ�ർ Msc.വിദ�ാർ�ിക�െട
�റൽ സർെ� ക�ാ�് നട�ിയത്

37,500

53. 05.08.19
Dr.സാ� T.S.

�മിശാ�ം

9683/എ�ാ3.
/SSUS/2018/
01.08.19

േ�ാജ�ർ േക�പാ�കൾ തീർ��തിന് 9,500

54. 26.08.19
Dr.വി.സത�ൻ
സം�ത സാഹിത�ം

AcdB1/1459
/SSUS/2017
/20.08.19

�തി മ�പം �ഭാഷണ പര�ര
നട��തിന്

48,780

55. 25.09.19
Dr.K. വി� ന�തിരി
വ�ാകരണ വിഭാഗം

AcdB1/13271
/SSUS/2019
/24.09.19

ബി�ദ േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബസ്
പരി�രണ വർ�്േഷാ�്

16,500

56. 26.09.19

Dr.M. സത�ൻ
Dr.K.G.�മാരി

Dr.V.K.ഭവാനി

Dr.K.M.സംഗേമശ�രൻ

Dr.േര�ക K.C.

Dr.M.V.നേടശൻ

AcdB1/11710
/SSUS/2019
/25.09.19

2019 സം�ത ദിനാേഘാഷം ക��ി
കൺവീനർ മാർ�് നൽകിയത്

99,500

5,000

25,000

40,000

20,000

15,000

57. 30.09.19
�േ�ാസ് േജാർ�്
കായിക വിഭാഗം

SSC2/10941
/SSUS/2018(3)
/30.09.19

ഇ�ർനാഷണൽ  ബാ�ി�ൺ െസല�ൻ
�യൽസ്

22,000
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58. 05.10.19
Dr.K. ��ല�ി
േവദാ� വിഭാഗം

AcdB1/13953
/SSUS/2019/4.10.19

ബി�ദ േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബസ്
വർ�്േഷാ�കൾ നട��ത്

22,500

59. 24.10.19

Dr.എ.ഷീല�മാരി

Dr.ബി� എ�് മലയിൽ

Dr.െക.വി.ന�ലൻ

Adc1/4136/SSUS/

2019/SF/ 23.10.19

മലയാള ദിനാേഘാഷം, ഭരണഭാഷ
വാരാേഘാഷം

5,000

5000

5000

60. 28.10.19
രാ�ി വർ�ീസ്
െസ�ൻ ഓഫീസർ

ഇഡി/16670 /
സിവിസി /
5508/2018/26.10.19

�ല�നിർ�യക�ാ�് MSW, Diploma etc. 1,00,000

61. 01.11.19
അനിത ടി.േഡവിസ്
െസ�ൻ ഓഫീസർ

ഇഡി/12030
/സിവിസി/
SSUS/2019/31.10.19

�ല�നിർ�യക�ാ�് MA, Msc., MPEd. Etc. 4,00,000

62. 06.11.19
Dr. സാ� T.S.
ചി�കലാ വിഭാഗം

14231/എ�ാ.1/
SSUS/2019/31.10.19

�ൺ ചി�രചന �ർ�ിയാ��തിന് 3,000

63. 08.11.19
Dr.സാ� T.S
ചി�കലാ വിഭാഗം

11021/എ�ാ3.
/SSUS/

2018(2)/ 05.11.19

GIS ലാബിെല ക���ർ ന�ാ��തിന് 4,000

64. 14.11.19
K.S.ദിേനഷ് �മാർ

കായിക വിഭാഗം

1237/എ�ാ3.
/SSUS/

2019/08.11.19

േ�ാജ��ക�െട േകട്
പരിഹരി��തിന്

15,000

65. 18.11.19
Dr.േജാസ് ആ�ണി
കരിയർ ൈഗഡൻസ്
ഡയറ�ർ

Adc./675
/SSUS/2018/30.10.19

ദിശ ൈഹയർ �ഡീസ് എ�്േപായിൽ
പെ����തിന്

10,000

66. 20.11.19
�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം

SSC2/12279
/SSUS/2018/20.11.19

േവാളിേബാർ �ർണെമ�് പരിശീലന
കളരി

64,500

67. 20.11.19
�േ�ാസ് േജാർ�്
കായിക വിഭാഗം

SSC/12279/SSUS/

2018(1)8/2/20.11.19
േവാളിേബാൾ ടീം �ൻ�ർ 79,985

68. 22.11.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

SSC2/12279
/SSUS/2018(3)
/20.11.19

അ�ർസർ�കലാശാല �ർണെമ�്
പരിശീലന കളരി

1,30,200

69. 22.11.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

SSC2/12279
/SSUS/2018(3)
/20.11.19

�ഡ്േബാൾ ടീം �ൻ�ർ 88,120

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

138 of 162 12/29/2022, 12:05 PM



70. 25.11.19
ബി� പി.

PS to Registrar ic

AdA2/17786
/SSUS/2019/21.11.19

�ജിസി േ�ാജ�് അവതരണ�ിന്
േപാ��തിന്

30,000

71. 26.11.19

Dr.T.K.�ഹ�ദ് സ�ീർ

Information Technology
incharge

11906/എ�ാ1
/SSUS/2019(2)
/23.11.19

െറേ�ാഡിംഗ് �ഡിേയാ
ആവശ��ിനായി

11,600

72. 04.12.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

SSC2/13607
/SSUS/2019/4.12.19

ദ�ിണ േമഖല അ�ർസർ�കലാശാല
വനിത വിഭാഗം പരിശീലന കളരി

15,000

73. 04.12.19
ദിേനഷ് �മാർ K.J.

കായിക വിഭാഗം

SSC2/13607
/SSUS/2019/04.12.19

അ�ർസർ�കലാശാല േവാളിേബാൾ
വനിതാവിഭാഗം ടീം �ൻ�ർ

23,850

74. 09.12.19
Dr.ഉ�ി��ൻ P.
Director Students
Services

SSC/17254/SSUS/

07.12.19

35th അ�ർസർ�കലാശാല
�വജേനാ�വം

110000

75. 10.12.19
Dr.ദി� എം.ആർ.

K.J.ദിേന�മാർ

SSC2/12279
/SSUS/2018/07.12.19

കായിക പരിശീലനം വിവിധം

16,000

17,300

12,000

76. 13.12.19

ഉഷP.K. തീയ�ർ വിഭാഗം

Dr.T.G.േജ�ാതിലാൽ

Dr.ഉ�ി��ൻ P.
Director Students
Services

SSC/17254/SSUS/

13.12.19
അ�ർസർ�കലാശാല �വജേനാ�വം

67500

13500

10000

77. 18.12.19
േര�ക െക.സി.

സം�തം ന�ായം

AcdC1/15082
/SSUS/2019/17.12.19

ബി�ദ േ�ാ�ാമിെ� സിലബസ്
പരി�രണം വർ�്േഷാ�്

11,250

78. 19.12.19
Dr.ബി� M.R

കായിക വിഭാഗം

SSC2/12279
/SSUS/2018(2)
/18.12.19

ദ�ിണേമഖല അ�ർസർ�കലാശാല
ഹാൻഡ്േബാൾ �ർണെമ�് ടീം �ൻ�ർ

48,770

79. 23.12.19
K.S.ദിേനഷ് �മാർ

കായിക വിഭാഗം

SSC/14731/SSUS/

2017(1)/20.12.19

അ�ർസർ�കലാശാല �േഡാ
ചാ��ൻഷി�്

18,750

80. 07.01.20 റാഹില ബീവി SSC2/10941 ഇ�ർ െസ�ർ ചാ��ൻഷി�് 21,000
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കായിക വിഭാഗം /SSUS/2018/31.12.19 േയാഗ്,കരാേ� മ�ര�ൾ നട��തിന്

81. 10.01.20
Dr.ആനിടീസ് അേ�ം
ചരി� വിഭാഗം

AcdC1/18011
/SSUS/2019
/09.01.20

സൗ�് േസാൺ �ഡൻസ് റിസർ�്
കൺെവൻഷൻ - ഏകദിന കൺെവൻഷൻ
നട��തിന്

10,000

82. 13.01.20
Dr.L.�ധർ�ിണി
�റ�ർ RC

Acdc1/11710
/SSUS/2019/9.1.20

സം�തദിനാേഘാഷം നട��തിന് 37,500

83. 18.01.20
Dr.ആനിടീസ് അേ�ം
ചരി� വിഭാഗം

AcdC1/SSUS
/2019/15.01.20

സൗ�് േസാൺ �ഡൻസ് റിസർ�്
കൺെവൻഷൻ - ഏകദിന കൺെവൻഷൻ
നട��തിന്

20,000

84. 18.01.20
Dr.ബി� എ�് മലയിൽ
�റ�ർ RC

AcdC1/724
/SSUS/2019(1)
/16.01.20

2020 ജ�വരി 20-ന് ശ�രജയ�ി
�ഭാഷണം നട��തിന്

9,000

85. 18.01.20
Dr.N.K.ലലന
��ർ RC

AcdC1/724
/SSUS/2019/16.01.20

2020 െഫ�വരി 10 �തൽ 12 വെര
ര�ാംഘ� ശ�രജയ�ി ആേഘാഷം

30,000

86. 22.01.20
റാഹില ബീവി
കായിക വിഭാഗം

SSC2/10941
/SSUS/2018(1)
/13.01.20

ഇ�ർ െസ�ർ കബഡി ചാ��ൻഷി�്
െസല�ൻ െ�യൽ നട�ിയത്

31,000

87. 24.01.20
Dr.K. വി�ന�തിരി

സം�ത വ�ാകരണം

Acdc1/18668/SSUS/

2019/21.01.20

േമൽപ�ർ �പാത ശാ� സദസിന്
�ൻ�ർ

1,50,000

88 24.01.20
Dr.വി.സത�ൻ

സാഹിത� വിഭാഗം

SWC/11437/SSUS/

2014/23.01.20

അഖിേല��ാ സം�ത വിദ�ാർ�ി
ടാല�് െട�്

1,05,000

89. 04.02.20
�േ�ാസ് േജാർ�്

കായിക വിഭാഗം

SSC2/10941
/SSUS/2018(2)
/31.01.20

ഇ�ർ െസ�ർ േവാളിേബാൾ
ചാ��ൻഷി�് െസല�ൻ െ�യൽ
നട�ിയത്

23,000

90. 06.02.20

Dr.T.K.�ഹ�ദ് സ�ീർ

Information Technology
incharge

19906/എ�ാ1
/SSUS/2019
/04.02.20

െറേ�ാഡിംഗ് �ഡിേയാ
ആവശ��ിനായി

8000

91. 14.02.20
Dr.T.G.േജ�ാതിലാൽ
െഹറിേ�ജ്
േകാർഡിേന�ർ

AcdB/754
/SSUS/2016/Vol.2
/13.02.20

ഇൻടാൻ�ിബിൾ െഹറിേ�ജ്
െഫ�ിെവൽ നട��തിന്

1,50,000

92. 03.03.20
Dr.ആനിടീസ് അേ�ം
ചരി� വിഭാഗം

Adc/18011
/SSUS/2019
/22.02.20

മാർ�് 17, 19 തീയതികളിെല േഭാ�ാലിെല
േദശീയ മ�ര�ളിൽ വിദ�ാർ�ികെള
പെ���ി��തിന്

30,000
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93. 04.03.20
K.S. ദിേനഷ് �മാർ
കായിക വിഭാഗം

SSC2/10941
/SSUS/2018
/03.03.20

ഇ�ർനാഷണൽ മ�ര�ൾ
നട��തിന്

52,000

94. 07.03.20
Dr.ബി� M.R

കായിക വിഭാഗം

SSUS/20181/12279/
4.3.20

ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െന�്േബാൾ
ചാ��ൻഷി�്

33440

95. 07.03.20
റാഹില ബീവി എം.ഐ.

കായിക വിഭാഗം

SSC2/12279/SSUS/

2018(1)/4.3.20
ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി ചാ��ൻഷി�് 26,180

96. 09.03.20

Dr.B.േവ�േഗാപാൽ

െസ�ർ േഫാർ െഹറിേ�ജ്
ഡയറ�ർ

AcdB/3335
/SSUS/2019
/04.03.20

സർ�ിഫി��് േ�ാ�ാമിെ�
െചല�കൾ�്

50,000

97 13.03.20
Dr.സാ� T.S.

�മിശാ�ം

9683/എ�ാ.3/
SSUS/2018/13.03.20

േ�ാജട്�റിെ� േകട്പാട് തീർ��തിന് 11,000

Non Plan Total Amount (B) 36,02,150.00

ആെക �മീകരി�ാ� �ൻ�ർ �ക
(A + B)

75,25,384.00

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-3
2019-20 വർഷെ� �ിരനിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.4-5)
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(A) െഡവല�്െമ�് ഫ�് �ിര നിേ�പം (ഖ�ിക നം.4-5(1) കാ�ക)

�മ
നം.

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/

�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

1

എ.എ. നം.
192587/

799010500714541
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

5,14,410/- -- -- 22.04.2019
3 വർഷം

7.5%
22.04.2022 5,14,410/-

2

എ.എ.നം.
419417/34834
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

13,92,210/- -- -- 04.03.2018
3 വർഷം

8.75%
04.03.2021 13,92,210/-

3

എ.എ.നം.
419415/

799010500634866
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

36,396/- -- -- 28.05.2018
3 വർഷം

8.5%
28.05.2021 36,396/-

4

എ.എ.നം.
419394/

799010500634809
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

1,54,678/- -- -- 07.06.2018
3 വർഷം

8.5%
07.06.2021 1,54,678/-

5

എ.എ.നം.
19268/

799010500714544
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

3,61,800/- -- -- 14.05.2019
3 വർഷം

9%
14.05.2022 3,61,800/-

6

െജ.െക.നം.
522221/

799010500850191
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

1,62,847/-
25252

(പലിശ) -- 26.11.2019
3 വർഷം

8.5%
26.11.2022 1,88,099/-

7
എ.എ. നം.

419418/34823/
97,419/- -- -- 28.01.2018

3 വർഷം
8.5%

28.01.2021 97,419/-
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�മ
നം.

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/

�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

8

എ.എ. നം. 354110/
799010500265122
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

1,66,955/- -- -- 23.11.2017
3 വർഷം

8.5%
23.11.2020 1,66,955/-

9

എ.എ. നം. 189161/
799010500163539
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

4,18,092/- - - 30.06.2017
3 വർഷം

8.5%
30.06.2020 4,18,092/-

10

െജ.െജ.നം.
നം.192586/

799010500714543
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

3,88,600/- - - 22.04.2019
3 വർഷം

7.5%
22.04.2022 3,88,600/-

11

എ.എ. നം.
354109/

799010500265101
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

98,940/- - - 23.11.2017
3 വർഷം

8.5%
23.11.2020 98,940/-

12

െജ.െജ.നം.
383971/

799010500714540
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

5,141/- - - 05.07.2019
3 വർഷം

8.5%
05.07.2022 5,141/-

13

െജ.െക .നം.
407691/

799010500635521
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

2,18,748/- - - 26.02.2019
3 വർഷം

7.5%
26.02.2022 2,18,748/-

14
എ.എ. നം.
419425/

799010500634882
4,42,472/- - - 24.07.2018

3 വർഷം
8.5%

24.07.2021 4,42,472/-
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�മ
നം.

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/

�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി-
യിരി�്
(�പ)

സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

15

എ.എ. നം.
419416/34846
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

17,37,677/- - - 04.03.2018
3 വർഷം

8.5%
04.03.2021 17,37,677/-

16

െജ.െക നം.
407694/
799010500635576
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

3,79,991/- - - 26.02.2019
3 വർഷം
7.5%

26.02.2022 3,79,991/-

17

െജ.െക നം.
266692/
799010500718238
സബ് �ഷറി,
അ�മാലി

1,22,987/- - - 02.08.2019
3 വർഷം
8%

02.08.2022 1,22,987/-

                                             31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 67,24,615/-

.
(B) െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ിര നിേ�പം (ഖ�ിക നം.4-5(2) കാ�ക)
.

�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം
�ഷറി/ബാ�ിെ�
േപര്

��ിരി�്
(�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്

(�പ)

1

െജ.െക.നം.
407695/
799010500635579
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

2,07,218/- ------- ..... 26.02.2019
3 വർഷം
7.5%

26.02.2022 2,07,218/-

2

എ.എ.നം.
354108/
799010500265092
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

18,50,637/- ------- ..... 23.11.2017
3 വർഷം
8.5%

23.11.2020 18,50,637/-
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�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം
�ഷറി/ബാ�ിെ�
േപര്

��ിരി�്
(�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്

(�പ)

3

എ.എ.നം.
419387/34979
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

66,18,493/- ------- ..... 28.01.2018
3 വർഷം
8.5%

28.1.2021 66,18,493/-

4

എ.എ.നം
419385/35149
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

80,00,000/- ----- ----- 30.03.2018
3 വർഷം
8.5%

30.3.2021 80,00,000/-

5

എ.എ.നം.
419424/35823
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

35,05,431/- ----- ----- 24.7.2018
3 വർഷം
8.5%

24.7.2021 35,05,431/-

6

എ.എ.നം.
419386/35141
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

41,03,075/- ------ ..... 4.3.2018
3 വർഷം
8.5%

4.3.2021 41,03,075/-

7

എ.എ.നം.
419375/35160

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

22,99,360/- ------ ------ 31.3.2018
3 വർഷം
8.5%

31.3.2021 22,99,360/-

8

എ.എ.നം.
419376/35174

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

21,34,241/- ------ ------ 8.4.2018
3 വർഷം
8.5%

8.4.2021 21,34,241/-

9

എ.എ.നം.
419374/35788

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

50,64,555/- ------ ------ 11.5.2018
3 വർഷം
9%

11.5.2021 50,64,555/-

10

എ.എ.നം.
419373/
799010500635795

സബ് �ഷറി

3,42,321/- ------ -------- 12.05.2018
3 വർഷം
8.5%

12.05.2021 3,42,321/-
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�മ
നം.

രസീത് ന��ം
തീയതി�ം
�ഷറി/ബാ�ിെ�
േപര്

��ിരി�്
(�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവ
ലി��കൾ

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ിയാ
��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്

(�പ)

അ�മാലി

11

എ.എ.നം.
419372/13743
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

17,34,714/- ------ ------- 15.05.2018
3 വർഷം
8.5%

15.05.2021 17,34,714/-

12

െജ.െക.നം.
407689/
799010500635515

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,01,91,667/- ------ -------- 26.02.2019
3 വർഷം
7.5%

26.02.2022 1,01,91,667/-

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 4,60,51,712/-

.
(C) െപൻഷൻ ഫ�് �ിര നിേ�പം (ഖ�ിക നം.4-5(3) കാ�ക)

�മ
നം

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/
�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
�ക (�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്

1.

െജ.െജ.നം.
192589/15431
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

17,76,760/- ---- ---- 22.04.2019
3 വർഷം

7.5%
22.04.2022 17,76,760/-

2.

എ.എ.നം
419389/35772

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

70,65,188/- ---- ---- 07.04.2018
3 വർഷം

8.5%
07.04.2021 70,65,188/-

3.

എ.എ.നം
419423/35777/

സബ് �ഷറി
അ�മാലി

14,90,690/- ---- ---- 24.07.2018
3 വർഷം

8.5%
24.07.2021 14,90,690/-

4. െജ.െക നം 1,25,77,823/- ---- ---- 26.02.2019 3 വർഷം 26.02.2022 1,25,77,823/-
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�മ
നം

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/
�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
�ക (�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ിയിരി�്

407690/
799010500635518
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

7.5%

5.

െജ.െക.നം.
407693/
799010500635571
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

22,34,464/- ---- ---- 26.02.2019
3 വർഷം

7.5%
26.02.2022 22,34,464/-

6.

െജ.െക.നം.266693/
799010500718252
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,69,284/- ---- ---- 02.08.2019
3 വർഷം

7.5%
02.08.2022 1,69,284/-

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 2,53,14,209/-

.

(D) െ�ങ്തനിംഗ് ഓഫ് സാൻ�ി�് �ഡീസ് �ിര നിേ�പം (ഖ�ിക നം.4-5(4)(1) കാ�ക)

�മ
നം.

രസീത്
ന�ർ /
തീയതി/
�ഷറി�െട

േപര്

��ിരി�്
(�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1. 662479 30,91,933/-
1,75,673/-
(പലിശ)

----

28.04.2019
�തൽ
15.03.2020
വെര

46 ദിവസം

5.5%
30.04.2020 32,67,606/- ---

                31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 32,67,606/-

.
(E) �ാഫ് െവൽഫയർ ഫ�് �ിര നിേ�പം (ഖ�ിക നം.4-5(4)(2) കാ�ക)
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�മ
നം.

അ�ൗ�്
ന�ർ /
ബാ�ിെ�
േപര്

��ിരി�്
(�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ
നിേ�പം
(�.)

2019-20 ൽ
നട�ിയ
പിൻവലി�
�കൾ (�.)

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��
തീയതി

നീ�ി
യിരി�്

(�)

അഭി�ായം

1.

33760916761
േ��് ബാ�്
ഓഫ്
ഇൻഡ�

3,26,827/-
14,800/-
(പലിശ)

----

25.03.2019
�തൽ
22.03.2020
വെര

273 ദിവസം
(91 ദിവസ-
�� ��്
�ാവശ�ം)

6.25%

22.03.2020 3,41,627/- ---

                31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് 3,41,627/-

േജായി�് ഡയറ�ർ

. 

അ�ബ�ം-4
2019-20 വർഷെ� എൻേഡാവ്െമ�് �ിര നിേ�പം സംബ�ി� പ�ിക (ഖ�ിക നം.4-6)

.

�മ
നം

എൻേഡാവ്െമ�ിെ�
േപര്

രസീത് ന�ർ /
തീയതി/
�ഷറി�െട േപര്

��ിരി�്
�ക (�പ)

2019-20
ൽ
നട�ിയ

2019-20
ൽ
നട�ിയ

നിേ�പം
നട�ിയ
തീയതി

കാലയളവ്/
പലിശ
നിര�്

കാലാവധി
�ർ�ി-
യാ��

നീ�ി
യിരി�്
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നിേ�പം
പിൻവലി
��കൾ

തീയതി

1
സി.എം. വി�ന�തിരി
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 261720/
79910500886147/
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

20,000/- ---- - 08.12.2016
3 വർഷം
8.5%

08.12.2019 20,000/-

2
വി.ആർ െവ�ിേടശ�രൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം.261722/
799010500886162/
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

30,000/- ---- --- 08.12.2016
3 വർഷം
8.5%

08.12.2019 30,000/-

3
െ�ാഫ.എ.ബാല��
വാര�ർ െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 261721/
799010500886131
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

15,000/- ---- ---- 08.12.2016
3 വർഷം
8.5%

08.12.2019 15,000/-

4
േഡാ.�വർണ
നാല�ാ�് ��്
�ര�ാരം

െജ.െജ.നം992012/
79910500741388
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- ---- 31.08.2019
3 വർഷം
8%

31.08.2022 1,00,000/-

5
േഡാ.എം.എസ്.േമേനാൻ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം407692/
799010500635585
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

17,000/- ---- ---- 26.02.2019
3 വർഷം
7.5%

26.02.2022 17,000/-

6

സർ�കലാശാല
കലാതിലകം/
കലാ�തിഭ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം 192585/

799010500714539
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- ---- 22.04.2019
3 വർഷം
7.5%

22.04.2022 1,00,000/-

7
പി.എസ് ��രാമപ�ർ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം 192584/
799010500714537
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

6,00,000/- ---- ---- 22.04.2019
3 വർഷം
7.5%

22.04.2022 6,00,000/-

8
പ�ിതർ ഇ.വി.രാമൻ
ന�തിരി
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ നം383982/
799010500714536
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

50,000/- ---- ---- 08.07.2019
3 വർഷം
8%

08.07.2022 50,000/-

9
െ�ാഫ.എൻ.േഗാപാല
പിൈ� െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം 419338/
35730/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

5,157/- ---- ---- 10.07.2018
3 വർഷം
8.5%

10.07.2021 5,157/-

10
�ീ.��രാമ ഭ�ർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ നം.419339/
799010500714536
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

26,561/- ---- ---- 10.07.2018
3 വർഷം
8.5%

10.07.2021 26,561/-

11.
സി.എം.നീലക�ൻ
എൻേഡാവ്െമ�് –
േവദിക് �ഡീസ് വ��്

െജ.െക.നം12287/
19622/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- ---- 20.01.2018
3 വർഷം
8.5%

20.01.2021 1,00,000/-

12.

സി.എം.നീലക�ൻ
എൻേഡാവ്െമ�് –
സം�ത സാഹിത�
വ��്

െജ.െക.നം.12288/
19635/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- ---- 20.01.2018
3 വർഷം
8.5%

20.01.2021 1,00,000/-

13.

പ�ിതരാജൻ
ശാ�ര�ം കല��്
േഗാവി�ൻ ന��ാർ
െമേ�ാറിയൽ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം.012291/
19677/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

2,00,000/- ---- ---- 20.01.2018
3 വർഷം
8.5%

20.01.2021 2,00,000/-

14.
െ�ാഫ.എസ്.െവ�ിട��
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം.012290/
19673/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

2,50,000/- ---- ---- 20.01.2018
3 വർഷം
8.5%

20.01.2021 2,50,000/-

15. െ�ാഫ.ആർ.വാ�േദവൻ െജ.െക.നം.012289/ 3,00,000/- ---- ---- 20.01.2018 3 വർഷം 20.01.2021 3,00,000/-
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േപാ�ി എൻേഡാവ്െമ�്
19670/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

8.5%

16.
െ�ാഫ.വി.െവ�ടരാജ-
ശർ� എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം 012292/
19680/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

3,00,000/- ---- ---- 20.01.2018
3 വർഷം
8.5%

20.01.2021 3,00,000/-

17.
േഡാ.എസ്.രാജേശഖരൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

എ.എ.നം327559/
799010500635768
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- ---- 07.09.2018
3 വർഷം
8.5%

07.09.2021 1,00,000/-

18.

ആർ.െക.�ീകാ�
�മാരസ�ാമി & �ീമതി
ജയല�ി
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം.383970/
799010500714534
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

5,00,000/- ---- ---- 05.07.2019
3 വർഷം
8%

05.07.2022 5,00,000/-

19.
േഡാ.��േസാമൻ
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െജ.നം992013./
15392

2,00,000/- 03.09.2019
3 വർഷം
9%

03.09.2022 2,00,000/-

20.

പൺഡി�് ��രാമപ�ർ
എൻേഡാവ്െമ�്
നാഷണൽ
േകാൺഫറൻസ്

െജ.െക.നം.456114/
55536/സബ് �ഷറി
അ�മാലി

15,00,000/- ---- ---- 31.07.2018
3 വർഷം
8.5%

31.07.2021 15,00,000/-

21
െക.െക േഗാപാല��ൻ
& സി.ജി. സേരാജിനി
എൻേഡാവ്െമ�്

െജ.െക.നം.548070/
799010500751364
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

2,00,000/- ---- 17.09.2019
3 വർഷം
8.5%

17.09.2022 2,00,000/-

22
േഡാ. ടി എ. ആര�ാേദവി
എൻേഡാവ്െമ�്

799010500906620
സബ് �ഷറി
അ�മാലി

1,00,000/- ---- 14.01.2020
2 വർഷം
8.5%

14.01.2022 1,00,000/-

31.03.2020 െല നീ�ിയിരി�് �ക 48,13,718/-

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-5
2019-20 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർ�ിനായി തനത് വ�മാനം കണ�ാ�ിയ പ�ിക (ഖ�ിക നം - 4-7)

�മ
നം.

തനത് വ�മാന�ിെ� ഇനം �ക
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1 വ� വകകളിൽ നി�� ആദായം 22,450/-

2 പഴയ പ� വി�ന 9,373/-

3 െട�ർ േഫാം വി�ന 3,08,428/-

4 െക�ിട വാടക 4,27,010/-

5 പലവക വ�മാനം 11,55,113/-

6 ��ക വി�ന 1,16,836/-

7 വിവരാവകാശ ഫീസ് 4,675/-

8 ബസ് ചാർ�് 50,088/-

9 വാഹന വാടക 6,916/-

10 സർ�കലാശാല ഡയറി �ി�ി�ി�െട വര�് 60,000/-

11 അ�ിഷൻ അേപ�ാ േഫാറം 1,58,350/-

12 െമ�ി�േലഷൻ േഫാറം 47,250/-

13 െ�ഷ�ൽ ഫീസ് 27,06,325 /-

14 മ�് ഫീ�കൾ 11,16,685/-

15 ൈഫൻ (21525 + 118713) 1,40,238/-

16 �േവശന ഫീസ് 1,51,325/-

17 കൺേഡാേണഷൻ ഫീസ് 78,200/-

18 േയാഗ�താ സർ�ിഫി��് ഫീസ് 26,250/-

19 �ന:�േവശന ഫീസ് 1,800/-

20 െറ��ീഷൻ ഫീസ് 13,400/-

21 പി.ജി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 75,200/-

22 പി.എ�്.ഡി.രജിേ�ഷൻ ഫീസ് 31,300/-

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

151 of 162 12/29/2022, 12:05 PM



23 എൻ�ൻസ് പരീ� 8,99,311/-

24 എം.ഫിൽ .െഡേസർേ�ഷൻ ഫീസ് 56,000/-

25 പി.എ�്.ഡി. �ല� നിർ�യം 57,000/-

26 െമ�ി�േലഷൻ ഫീസ് 73,550/-

27 െസ�ർ �ാൻ�ർ ഫീസ് 3,100/-

28 ഡ��ിേ��് ഐ.ഡി കാർഡ് ഫീസ് 14,197/-

29 േ�ഡ് കൺെവർഷൻ ഫീസ് 13,400/-

30 എം.ഫിൽ വാർഷിക ഫീസ് 20,500/-

31 പരീ�ാ ഫീസ് 15,68,040/-

32 മാർ�് ലി�് ഫീസ് 56,950/-

33 റിവാല�േവഷൻ ��്നി ഫീസ് 1,11,375/-

34 െ�ാവിഷനൽ സർ�ിഫ��് ഫീസ് 90,150/-

35 ഡി�ി സർ�ിഫി��് ഫീസ് 2,65,840/-

36 ൈമേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്ഫീസ് 24,925/-

37 പലവക ഫീസ് 1,78,080/-

38 േക�ീ�ത �ല� നിർ�യ ക�ാ�് ഫീസ് 2,16,200/-

39 ഫാ�് �ാ�് ഫീസ് 1,79,200/-

40 പി.എ�്.ഡി. വാർഷിക ഫീസ് 2,70,000/-

41 പി.എ�്.ഡി. േകാ�് വർ�് ഫീസ് 25,050/-

42 പരീ� അേപ�ാ േഫാറം വില 40,700/-

43 െസർ�് ഫീസ് 71,950/-

44 പരീ� നട�ി�് 1,01,000/-
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45
�ൾ ൈടം പി.എ�്.ഡിയിൽ നി�് പാർ�് ൈടം
പി.എ�്.ഡിയിേല�് മാ��തി�� ഫീസ്

17,000/-

46 േഹാ�ൽ വാടക 17,77,710/-

47 പലവക വര�് 3,720/-

48 ൈല�റി ഫീസ് 3,36,209/-

49 ൈല�റി - ൈഫൻ 1,71,373/-

50
�ഷറി / ബാ�് നിേ�പ�ളിൽ
നി�� പലിശ

1,55,39,488/-

51 േജണൽസിൽ നി�� വരവ് 3,000/-

52 മ� േഫാ�കൾ 1,44,200/-

53 ട�ഷൻ ഫീസ് 54,34,510/-

54 ഡി�ാർ�്െമ�് െഡവലപ്െമ�് ഫ�് 3,66,700/-

55 എംേ�ാെ��് േനാ�ിഫിേ�ഷനിൽ നി�� വര�് 13,63,948/-

56 �സ� കാല േകാ�് ഫീസ് 1,59,000/-

57 െസയിൽ ഓഫ് അൺെസർവീസബിൾസ് 4,91,340/-

ഓഡി�് ചാർ�ി�് കണ�ാ�ാ�� ആെക വ�മാനം 3,68,51,928/-

.

േജായി�് ഡയറ�ർ

.

അ�ബ�ം-6
മരാമ�് പണിക�െട െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് തിരിെക നൽകാ�ത്/കാലഹണെ��ത് സംബ�ി�

പ�ിക (ഖ�ിക നം-3-21)

Sl.
No.

Agreement
No.

Name of Contractor Name of work
Agreed
PAC

SD Required
(5% of PAC)

SD Details
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2012-13

1. 140/12-13
Sri.M.N.Suresh

Surya Borewells

Digging a new borewell near
Administrative building and
installing a 5HP submerisble
pump sets.

No.Engg./10735/ssus/2012

130123 6550

1)Union Bank, Kalady DD
No.13170566 for Rs.2900/-

2)SIB Kalady DD
No.446840/20.12.12

for Rs.3650/- Total SD
Rs.6550/-

2. 144/12-13
Sri.P.Radhakrishnan
Veliyath House Kalady

Laying new Water supply line
from Priyamvadha ladies
hostel to the Administrative
building No.Engg./14884
/ssus/2012

Rs.75451 Rs.3800

1)Union Bank DD
No.170616//17.12.12 Rs.1750/-

2)Union Bank DD
No.170705/23.01.13 Rs.2050/-
Total SD Rs.3800/-

3. 145/12-13
Sri.P.Radhakrishnan
Viliyath (H) Kalady

Dismandling and arranging
new water supply line to
Library block, from the
borewell in Academic Block II
No.Engg./14855/ssus/2012

55236 2800

1)Union Bank DD
No.170617/17.12.12 for
Rs.1300/-

2)Union Bank DD No.
170706/23.13 for Rs.1500
Total SD Rs.2800/-

4. 146/12-13
Sri.P.Radhakrishnan
Viliyath (H) Kalady

Modification of Water supply
arrangement to BFA
Department.

141818/- 7100/-

1)Union Bank DD
No.170618//17.12.12 for Rs.3300

2)Union Bank DD
No.170707/23.1.13 for
Rs3800=7100

TOTAL OF 2012-13 20,250/-

2013-14

5. 1/13-14
M/s V.B.Engineers
Electrical and Contractors
Kalady

Construction of Faculty Guest
House (Electrical Works)

₹1719376/- ₹86000/-
Union Bank of India Fixed
Deposits No.7189833 /2.4.2013
Rs.86000

6. 17/13-14
Sri.E.A.Thomas

Earaty House Angamaly

Construction of a shed
adjacent to the kitchen of the
Hostel of Research Scholars.
(Boys)

₹119802/- ₹6000/-

1)SBT Kalady Banking Cheque
No.088031/26.9.13₹4000/-

2)Bank of India Cheque No.
047896/26.8.13₹3000/-

Total = ₹7000/-

7. 25/13-14
Sri.Shaji V.D.

Vadakkepurathan (H)

Periodical cleaning of water
Tanks for a period of one
year (6 times in a year with

₹65336 ₹3300
1)SBT Kalady Demand Draft
No.088793/30.10.2013
₹3500/-
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Kalady
an interval of 2 month)
No. Engg/5009/ssus/2013

8. 28/13-14

Sri.A.R.Sivasankaran

Arackal (H), Varapetty P.O.
Kothamangalam

Rennovation works to the
room adjacent to the Vice
Chancellors chamber in order
to convert it as the restroom
for the Honourable Governor
Electrical Works.
No.Engg./12260/ssus/2013

₹30434 ₹1600

1)SBT Bankers Cheque No.
089018/26.11.13 for ₹800

2)National Savings Certificate
No.68CC 850096/11.3.13 ₹1000

Total = 1800

9. 16-13-14

Sri.Abdul Razac Authorised
agent of ANERT Chelapra
(H) Marampilly (P.O) Aluva,
Ernakulam

Installation of Srvokelens
Choolah (ANERT Model) in the
canteen No.Engg./9577
/ssus/2013

₹51940 ₹2600

Fixed Deposit Receipt
No.136499194/23.9.13 worth
of ₹2600 draw on from Bank
of India

10. 29/13-14
Sri.P.G.Sumesh Parapillil (H)
C/o Saniya Tex A.M.Road
Perumbavoor

Supplying 30 Nos of Grill
rings for waste disposal unit
Engg./9142/ssus/2011

₹64841 ₹3300
SBT Term Deposit Receipt
No.7875602798-6 dated
10.12.2013 for ₹3300

11. 31/13-14

Sri.P.G.Sumesh Parapillil (H)

C/o Saniya Tex A.M.Road
Perumbavoor

Special repairs to the rooms
alloted for the Employments
information and Guidence
Bureau

₹78811 ₹4000
SBT Term Deposit Receipt
No.7875662798-6 dated
5.12.13 for ₹4000

12. 32/13-14

Sri.P.G.Sumesh Parapillil (H)

C/o Saniya Tex A.M.Road
Perumbavoor

Rectifying the leakages of
toilet blocks at Ist floor of the
Anasooya Ladies Hostel
No.Engg./7380/09/ssus

₹171374 ₹8600

SBT Term Deposit Receipt
No.7875662798-6/5.12.2013

₹8600

13. 33/13-14

Sri.P.G.Sumesh Parapillil (H)

C/o Saniya Tex A.M.Road
Perumbavoor

Renovation works to
Chitramatil (Civil works only)
Engg./6274/ssus/2013

₹137684 ₹6900
SBT Term Deposit Receipt
No.7875662798-6/20.10.14 for
₹7200

TOTAL OF 2013-14 ₹122300

2014-15

14. 05/14-15/6.6.14
Sri.N.D.Jose

Njaliath (H) Mookannoor

Special repairs rectifying the
leakage of roof and allied
works at Priyamvadha Ladies
Hostel No.Engg./12374
/ssus/2013

₹1670736 ₹83600

Cash certificate
R.No.01266799/22.5.14 for
₹85000/- from The Federal
Bank Mookannur

15. 9/14-15/1.9.14

M/s Transcoms
Corporation XIV /206
Nayathode(P.O)Angamalay
Pin:683572

Construction of Fine Arts
Complex at Main Centre,
Kalady Ist Phase (Civil works)
Engg./9103/ssus/2011

45758584/- 4577400/-

IBG No.53943 for Rs.4577400
in the form of Bank Guarantee
drawn from the Federal Bank
Ltd. Nedumbassery.
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16. 15/14-15/1.9.14
Sri.P.A.Ishak Pallath
Aickarapady U.C.College
P.O. Aluva

Providing Vinil Flooring to
allied works to the Technical
room, Journal section and
Binding room of the Unity
Library Engg./1814/ssus/2014

161804/- 9000/-
Payslip No.047967 dated
5.9.2014 for Rs.9000/- drawn
from the Bank of India, Kalady.

17. 16/14-15/12.9.14

Sri.Suresh K.

Koyickal Madam(w)
Parappuram (P.O)
Ernakulam

Empossing the name of
University at the main building
No.Engg./13572/ssus/2013

211155/- 10600/-

Term Deposit Advice
No.8032138200-2 dated 4.9.14
for Rs.20000/-drawn from SBI,
Aluva.

18. 18/14-15/12.9.14

M/s Cods Constructions
Akkakulangara Building
Oliyapuram
(P.O)Koothattukulam

Special repairs and
maintenance to the Academic
Block -II a/c M.C. Kalady
No.Engg./14492/ssus/2013

1293369/- 64800/-

(a)Term Deposit Advice
No.TDR GEN-PUB-OTHT31D
E45INR at 20.2.14 for Rs12500
drawn from the SBT, Kakkoor.

(b)TDR PUB OTH46D90D INR
dated 2.3.13 for Rs.25000
drawn from the SBI, Kakkoor

(c)Term Deposit
A/cNo.67265195160 dated
20.2.14 for Rs.25000 drawn
from SBT Kakkoor

(d)TDR A/c No.6729053557/
dated :19.8.14 for Rs.3000
drawn from SBT, Kakkoor

Total = 65500/-

19.
15/14-15
/10.09.14

Sri.P.A.Ishak Pallath Aikkara
Pady (H) U.C.Colleg
(P)Aluva

Providing Viniyil flooring and
allied works to the technical
room, Journal section and
binding room of the
University Library Engg./1814
/ssus/2014

161804 9000

049/1/2521032

Payslip No.047967 at 5.9.2014
for Rs.9000 drawn from the
Bank of India, Kalady.

20.
16/14-15
/12.09.2014

Suresh K. Koyickal Madom
(W) Parappuram (P.O.)

Ernakulam

Embossing the name of the
University at the main building
No.Engg./13572/ssus /2013

211155 10600

Term Deposit Advice
No.8032138200-2 dated
04.09.14 for Rs.20000 drawn
from SBI Aluva.

21. 18/14-15/12.9.14

M/s Cod Constructions
Akkarakulangara Building
Oliyapuram
(P.O.)Koothattukulam

Special Repairs and
maintenance to the Academic
Block -II at MC Kalady
No.Engg./14492/ssus/2013

1293369 64800

1)Term Advice No. TDR -GEN
PUB-31D &-45-INR dated
20.02.14 for Rs.12500 drawn
from the SBT, Kakkoor.

2) TDR- PUB – OTH – 46D90D
INR dated 2.3.13 for
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Rs.25000/- drawn from the
SBT, Kakkoor.

3) Term Deposit A/C
No.67265195160 dated :
20.2.14 Rs.25000 drawn from
SBT, Kakoor

4)TDR A/cNo.67290535571
/19.8.14 for Rs.3000 drawn
from SBT, Kakkoor

Total = 65500/-

22. 21/14-15/6.11.14
Suresh K. Govt.Contractor,
West Koyikal madom,
Parappuram (P.O.) Kanjoor

Construction of a new
borewell (180mmdia) and
maintenance erising borewell
@ Priyamvadha Ladies Hostel
Engg./14567/ssus/2013

378697 19800

Term Deposit Advice A/c
No.34232840273 dated
24.9.14 for Rs.20000 drawn
from SBI Kalady

TOTAL OF 2014-15 48,49,600

2015-16

23.
09/15-16
/26.6.15

Sri.Shahanas P.K.

Peediakkal (H) Kalady P.O.

Melekalady

Enclosing the western side
compound wall of Boys Hostel
with departmental Aluminium
sheets Engg./11013
/ssus/2014

77224 3900

Term Deposit Receipt
No.7702638427-0 dated
16.6.2015 for Rs.3900 drawn
from SBI, Kalady

24. 21/15-16/21.10.15
Sri.M.P.Antony Madassery
(H) Neeleswaram

Providing partitions for
SC/ST cell internal complaint
committee Room and visitors
room at the ground floor of
the administrative building.
Engg./9658/ssus/2015

97165 4900
Fixed Deposit No.14669 dated
8.10.15 for Rs5000 drawn from
the Kalady, Kanjoor rural

25.
22/2015-16
/21.10.15

Sri.Jims K.A. Kannayikkattu
(H)Kizhacombu (P.O)

Koothatukulam 686662

Construction of a fire wood
shed for Boys Hostel
Engg./5003/ssus/2015

102621 5200
DD No.695355 dated 8.10.2015
for Rs.5200 drawn from
Fedeal Bank Ltd. Puthankuriz.

26.
27/15-16
/22.12.15

Thyrrean Krupp Elavator
India Pvt.Ltd. 48/1580
/E,Pueadiyil, Swamipady
road Elamakkara Cochin
-682026

Replacement of Main Hoist
Motor Roope for the existing
Elavator Engg./5876/ssus/15

134816 6800
Demand Deposit No.846 dated
6.11.2015 for Rs.6800 drawn
from ICICI Bank Kalady
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27. 30/15-16

M/s Sree Shylam
Contracting to Real Estate
Pvt. Ltd. Kalayil
Puthenveedu Mannady
(P.O.)

Adoor

Construction of Stadium at
Head Quarters, Kalady
I-Phase formation of ground
File No.Engg./9100
/ssus/2013

24095458 1204800

1)Treasury Fixed Deposit TFD
-18920 dated 5.2.16Rs.602400

2)Deposit Receipt
No.7713185552-6 A/c
No.67351938392 dated :4.2.16
Rs.602400

SBT, Pooyapatty

Total Rs.1204800/-

28. 33/15-16/20.2.16

R.Grace Jeuliat Chief
General Manager Keltron
Power Electronic Group
Keltron Equipment Complex

Thiruvananthapuram

Installing Soloar Power Plant
in the University Campus
Engg.2825/ssus/2015

8385200 419300

Bank Guarantee
No.0435016BG0000023 dated
:18.02.2016 for Rs.419300 from
SBI, Commercial Branch,
Thiruvananthapuram.

TOTAL OF 2015-16 16,44,900

2016-17

29. 02/16-17/21.5.16
Sri.Shahanas P.K.Peediakkal
(H) Kalady P.O.

Providing roofing to the
existing parking shed beside
the Academic Block-1 File
No.Engg./8994/ssus /2014

223941 11200

Term Deposit Advice
No.7702638427-0 dated
10.5.16 for Rs.11200, SBT,
Kalady

30.
06/16-17
/29.6.16

M/s Royal constructions
Building No.1/58
Palaprassery Chengamanad
Aluva -683578

Construction of Language
Block civil works Engg./8928
/ssus/2014

50592757 2529700

1)TFD 17000 Dated 17.6.16 for
Rs.1264850/- upto 17.12.17

2)Bank Guarantee No.69391
dated :16.6.16 for
Rs.1264850/- upto 15.12.17
Total - 2529700/-

31. 8/16-17/14.07.16

Prthibha Developers (P)Ltd.
61/299, II Floor
Karukunnath Building Kasim
Lane, Kaloor, Kochi -17

Construction of Qualus for
Non-teaching staff (civil
works)Engg.9101/ssus/2013

81418240
4071000+APG-
433400

1)TFD 383720/10748 Dated :
27.6.16

27.6.16 for Rs.2035500/-

2)BG No.65549 dated : 23.6.16

23.6.16 for Rs.2035500
Federal Bank Kaloor Ernakulam

3) BG No. 69547 dated: 23.6.16

23.6.16 for Rs.4234001 Federal
Bank Kaloor Ernakulam Total :
4071000+423400
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32. 13/16-17/29.8.16
Sri.P.O.Thomas

Puthussery (H) Mookkannur

Repair and Maintenance of
the office of the staff welfare
fund File No.Engg./1787
/ssus/2016

18321 1000

F.D.R.No.16849/6.8.16/
Rs.1000/- from Kalady Kanjoor
Rural Co-operative Bank Ltd
No. E 1097

33. 15/16-17/29.8.16
Sri.M.J.Varghese Moonjely
(H) Manjappra (P.O)
Marigen

Arranging drinking water and
toilet facilities for
international school for sree
Sankaracharya Studies
Engg./14461/ssus/2015

145561 7300

F.D.R. No.16882 dated 12.8.16
for Rs.8000 from Kalady
Kanjoor Rural Co-operative
Bank Ltd.

34. 24-16-17/27.12.16

Sri.P.O.Thomas

Puthussery (H) Mookannur

Providing grill to Day care
centre Engg./11663
/ssus/2016

75370 3800

FDR No. A/c
No.0120000006786 dated :
16.12.16 Urban Co-operative
Society Ltd. Angamaly Rs.3800

35. 25/16-17/16.1.17

M/s SAFE T ZONE
TRADERS BARAT TOWER
Chakkaraparambu Vennala,
Kochi -682028

Provide Baricading Bollard at
Main gate near M.C.Road.

37320 1900
D.D. No.429492 dated :9.1.17
PNB Vennala Kochi.

TOTAL OF 2016-17 70,59,300

2017-18

36. 5/17-18/30.4.17

Sri.K.R.Raji Proprietor
Pentagon Engineering
Contracting Company
Kalamassery 683104

Construction of water
treatment plant for
purification of water at the
Lotus pond at Head Quarters
Engg./452/ssus/2017

376708 18800

Bankers Cheque No.556620
dated: 24.4.17 from Bank of
Baroda Kalamassery for
Rs.18800/-

37. 06/17-18/30.4.17

M/s Royal Constructions
No.1/58 Palassery
Chengamanad (P.O.)Aluva
683578

Providing parking facility near
main gate at M.C.Road
Engg./7000/ssus/2016

1418258

SD-71000+
Additional
performance
Guarantee
167000

1)TFD No.335898 dated: 21.4.17
Rs.35000+Bank Guarantee IBG
76247 dated: 21.4.17Rs.35000
Federal Bank Thottekkattukara
Rs.71000/-

2)Bank Guarantee -IBG 76252
dated: 21.4.17 -Rs.167000
Federal Bank Thottakkattukara.

38.
7/2017-18
/30.4.17

M/s Royal Constructions
No.1/58

Palassery Chengamanad
(P.O.)

Aluva 683578

Construction of Fine Arts
Complex II Phase Civil works
File No.Engg./9107/ssus/2013

100167546

SD 5008400/-
Additional
performance
Guarantee
9285600/-

1)TFD No. 335899 dated:
21.4.17 – 2524200
2) Bank Guarantee 76243 –
21.4.17 ₹2504200/- Federal
Bank Thottakattukara
₹5028400 BG 76253 – 21.4.17
9285600 Federal Bank,
Thottakkattukara.
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39. 13/17-18

Safe T Zone Traders
Vennala (P.O.)

Cochin - 682028

Providing speed bump at
main gate near MC Road
Engg./1807/ssus/2017

₹38892 ₹1900
DD No.429102 dated: 9.6.17 for
₹1900 from Punjab National
Bank Vennala, Cochin.

40.
17/2017-18
/9.10.17

Sri.K.M.Assi Koprambil (H)
Vengola (P.O)

Arackappady

Construction of building for
establishing Roopakalpana
Technology Business
Incubator Civil works
Engg./3104/ssus/2017

₹3869384

SD ₹193500
Additional
Performance
Guarantee
₹6,14,100/-

1)TFD No.337858/8.9.17
₹97000/-
2) Bank Guarantee
No.37880IGL000717/26.9.17
₹97000 UBI Arackapady

Additional Performance
Guarantee

Bank Guarantee No.
37880IGL000917/26.9.17
₹614100/, UBI, Arackapady.

41.
21/2017-18
/15.11.2017

Biju.T.Baby Power Care
Electricals Karukappilly
(P.O.)

Kolencherry

Electrical Maintenance work at
Kanakadhara Auditorium
Engg./1225/ssus/2017

₹97200 ₹4900
EM/TDR/K/No.662003 dated:
3.11.17 Union Bank Kalady
₹4900/-

42. 25/17-18
P.Thyagarajan Vrindavan
Peringamala Kallayar (P.O.)
Thiruvananthapuram

Providing tile flooring wall
painting and fixing wash base
in the Binding room of the
unity Library.
Engg./2622/ssus/2017

₹51154/-

₹3400/-

Additional
Performance
Guarantee

₹4800/-

SD -DD No.438340/23.11.17/
Rs.3400/- Indian Bank,
Ambalathara Branch ,

Additional Performance
Guarantee DD
No.438339/23.11.17/ Rs.
4800/- Indian Bank,
Ambalathara Branch

43. 27/17-18/4.1.18
Biju T.Baby Power care
Electricals Kolenchery

Installation of Control Panel
and street lights at
Koothambalam (Eletric work)
Engg./8024/ssus/2017

₹278974/- ₹14200/-

F.D.R.33863030427909 dated:
5.12.2017 at Union Bank of
India, Kalady EM/TDR
/K/No.662079

44.
28/17-18/

19.01.2018

Anshad V.A.Verithedath (H)
Kangarapady, Cochin

Repair works to the ladies
restroom in the Iind Floor of
Administration buildings
Engg./9170/ssus/2017

₹34489/- ₹1800/-

Term Deposit Advice at 3.1.18
for ₹2000 from SBI, Cochin
University Campus Brach
Account No.37452270231

45. 29/17-18/18.1.18
Anshad V.A.Verithedath (H)
Kangarapady, Cochin

Renovation of toilet and fixing
washbasin in the office of the
Joint Director Office, Kerala
State Audit Department.

₹19056/- ₹1000/-

Term Deposit Advice at 4.1.18
for ₹1000 from State Bank of
India Cochin University Branch
Account No.37455234788
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46. 33/17-18/15.3.18
Mr.Biju T. Baby Power Care
Electric Control Kolencherry

Installation of a distribution
box for Air conditioning Unit
at Mini Auditorium in Utility
building

₹27563/- ₹1400/-

₹1400
F.D.A/c338603030427980
dated: 9.3.18, UBI, Kalady
EM/TDR/K/No.662244

TOTAL OF 2017-18 1,53,91,800

2018-19

47. 2/18-19/25.6.18

M/s Thyssen Krupp
Elevator (India) Pvt.Ltd.
No.48/1580E Pourdiyil,
Swami pady road,
Elamakkara Kochi – 682026

Supply installation Testing
and Commission of 15&8
passenger at file Non-
teaching staff Quarters.

₹3550000 ₹177500

BG No.0005BGR 0044719
dated: 11.6.2018 for ₹177500/-
from ICICI Bank, Kochi Valid
upto 30.10.2020

48. 3/18-19/2.7.18
Anshad V.A. Vehithedath
(P.O.) Kangarappady

Special repairs to the NCC
office building Engg./8062
/ssus/2013

₹39316 ₹2000

Term Deposit Advice for
₹2000 from SBI, Cochin
University Campus A/c
No.37763495854+ SD ₹1400

49. 04/18-19/4.7.18

A.R.Sivasankaran

Arackal (H)

Varapetty (P.O.)
Kothamangalam

Vertical Extension of Day
Care Centre – Electrical
works Engg./1344/ssus/2018

₹227551 ₹11400
TFD No.095639 at 20.06.2018
for ₹11400 valid for 3 years.

50.
07/18-19
/08.08.18

Benny Abraham Anaio
house Manjapara P.O.
Mariyapuram

Providing and fixing tree
guard NG/7258/ssus/2018

₹19000 ₹1000

Fixed Deposit Receipt
No.0221147 ₹1000 7.7.18
Manjapra service co-operative
Bank.

51. 11/18-19

Anoop T.M.

Managing Partner Voltair
Building Solutions Erumatha
(P.O.),Keezhmad, Aluva

Installation of LED Flood
Lights at Indoor Badminton
court in Activity Centre

₹181353

₹9100as SD
+₹3700/-
Additional
Performance
Guarantee

Term Deposit Advice from SBI,
Asokapuram, Aluva,
Perumbavoor (road)via South
Vazhakulam ₹9100/- A/c
No.38068316095/14.11.18 Term
Deposit Advice from SBI,
Asokapuram
38084041131/22.11.18 ₹3700

52. 13/18-19/3.1.19

Benny Abraham Anaio
house Manjapara P.O.
Mariyapuram

Providing water supply from
natural pond to the water
treatment plant
11515/ssus/2018

₹306900 ₹16000

F.D.Receipt No.22882/11.12.18
₹16000 Ayyampuzha Service
Co-operative Bank Ltd. E788,
Ayyampuzha P.O.

53. 14/18-19/15.2.19
Anshad V.A. Vehithedath
(P.O.) Vadavode
Kangarappady Aluva

Construction of a Semi
permanent shed for bus
shelter

₹634796

₹32000
Additional
Performance
Guarantee
56000

SBI Cochin University Campus
Branch PB No. 1, Cochin
University P.O. Ernakulam Term
Deposit Advice Account
No.3824280045/7.2.19
₹32000 Maturity Date 7.2.2020
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Additional Performance
Guarantee

SBI, Cochin University Campus
CUSAT P.O. Ernakulam Term
Deposit Advice ₹56000/7.2.19
Maturity Date 7.5.19

SD of work 4600/- is issued
from I and final bill payment
dated 2.3.2020 Total
S.D.32000+4600=36600

TOTAL OF 2018-19 3,08,700

GRAND TOTAL 2,93,96,850

.                                                                                                                                                                                         േജായി�് ഡയറ�ർ

.
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