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ന�ർ െക.എസ്.എ/െക.�ി.� 3/70/2021                                                                                                        േകരള സം�ാന
ഓഡി�് വ��്

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

email : techuty.ksad@kerala.gov.in
തീയതി : 05.05.2022

േജായി�് ഡയറ�ർ
എ പി െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്

രജി�ാർ
എ പി െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല
തി�വന��രം

സർ,

വിഷയം:-
എ പിെജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല - 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
അയ��ത് – സംബ�ി�്.

    1994  െല  േകരള  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ആ�്  13-ാംവ��  �കാര�ം  2015-െല  എ  പി  െജ  അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല ആ�് 53-ാം വ��് �കാര�ം 23.04.2016-െല സ.ഉ.(സാധാ) 3780/16/ധന ഉ�രവ് �കാര�ം �റെ��വി�� എ പി െജ
അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2018-19 സാ��ിക  വർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�്  അന�ര  നടപടികൾ�ായി
ഇേതാെടാ�ം അയ��.
എ പി െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� വിവിധ ഇന�ളി�� ഫീ�ക�െട
വരവ്,  ഒ��്,  െചലവ്  േരഖകൾ,  കാഷ്  ��്,  പി.ഡി  രജി�ർ,  ബാ�്  േ��്െമ�കൾ  എ�ിവ  പരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ി.
സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ�� ആവശ��� പരാമർശ�ൾ മാ�മാണ് അ�ബ�ഖ�ികകളിൽ േചർ�ി��ത്. ഓഡി�്
നിർേ�ശ�ൾ/  പരാമർശ�ൾ��  �ടർനടപടികൾ  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരിേ���ം  ആയത്  സംബ�ി�  വിവര�ൾ
aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission  എ�  െവബ്  േപാർ�ൽ  സ�ർശി�്  �ാപന�ിന്  അ�വദി�ി��  user  name-  password
ഉപേയാഗി�് േലാഗ് ഇൻ െച�് ൈകെ�ാ� നടപടികൾ അറിയിേ���മാണ്.
ഈ  റിേ�ാർ�ിൽ  ��ി�ാ�ിയ  അപാക�ൾ/�മേ��കൾ  പരിഹരി�്  ആയ�  സംബ�ി�  മ�പടി  ഈ  റിേ�ാർ�  ൈക��ി
ര�മാസ�ിനകം ഈ ഓഫീസിേല�് അയ�തേര�താണ്. (1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല 23(1)-ാം ന�ർ ച�ം
കാ�ക.)

വിശ��തേയാെട,

േജായി�് ഡയറ�ർ
പകർ�്
�ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
കാര�ാലയ പകർ�്

ന�ർെക.എസ്.എ/െക.�ി.�3/70/2021                                                                                                                തീയതി:
05.05.2022

എ പി െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�കളിേ���
ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ആ�് 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 18, 2015-െല എപിെജ
അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർവകലാശാല ആ�ിെല 53-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത് )

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ. വി�ം സിംഗ് സി.
േജായി�് ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്

എ പി െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല ഓഡി�്

ഓഡി�് നിർ�ഹി� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീ. നിസാ��ീൻ.എ ഓഡി�് ഓഫീസർ(ഹ.േ�.)

�ീമതി.േസാണിയ െജ െസബാ��ൻ ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീമതി. ബി� ഒ. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ

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

�ീ.അനീഷ് ആൻ െസബാ��ൻ ഓഡി�ർ
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ഓഡി�് നിർ�ഹി� കാലയളവ് 01.10.2021 �തൽ 07.02.2022വെര

ഓഫീസ് നിർ�ഹണാധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസിലർ

േഡാ.െജ.ലത (അഡീഷണൽ ചാർ�് ) 01.04.2018 �തൽ 04.10.2018 വെര

േഡാ .ഉഷ ൈ��സ് 05.10.2018 �തൽ 21.02.2019(FN) വെര

േഡാ. രാജ�ീ എം.എസ് 21.02.2019 (AN) �തൽ 31.03.2019 വെര

േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസിലർ േഡാ.എം അ�ൾ റ�ാൻ 01.04.2018 �തൽ 12.06.2018 വെര

രജി�ാർ േഡാ .പ��മാർ ജി.പി 01.04.2018 �തൽ 31.03.2019 വെര

ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ �ീ .ഉദയൻ സി.സി 01.04.2018 �തൽ 31.03.2019 വെര

ആ�ഖം

േകരള�ിെല  സാേ�തിക  വിദ�ാഭ�ാസ  നിലവാരം  ഉയർ��തി�ം  ഈ  രംഗെ�  ഒ��ട�ീഴിലാ��തി�ം
ഐക��പ��ാ��തി�ം  േവ�ി  05.05.2014-െല  8558/leg.G2/2014/Law ന�ർ  ഓർഡിനൻസ്  �കാരം  �ാപിതമായ  സാേ�തിക
സർ�കലാശാല 01-09-2014-�തൽ �വർ�നം ആരംഭി�. 2015-െല 17-ാം ആ�ായി 2015 ഓഗ�് 31-ാം തീയതി എ പി െജ അ�ൾ കലാം
സാേ�തിക സർ�കലാശാല നിയമം �ാബല��ിൽ വ�. അഫിലിേയഷ�ം, േബാധന�ം, ഗേവഷണ�ം സർ�കലാശാല�െട �വർ�ന
േമഖലകളാണ്.
സർ�ാർ  ഉ�രവ്  (സാധാ)  നം.  3780/16/ധന  തീയതി  23-04-2016  �കാരം  എ  പി  െജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തികശാ�
സർ�കലാശാല�െട ഓഡി�് േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന �മതലെ���ി.
സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)നം: 22/2021/ധന തീയതി 11-02-2021 �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ കൺകറ�് ഓഡി�് വിഭാഗം അ�വദി�ക�ം
01.03.2021  ൽ  കൺകറ�്  ഓഡി�്  ആരംഭി�ക�ം  എ.പി.െജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  ഓഡി�്  എ�  േപരിൽ
�വർ�നം �ടർ�് വരിക�ം െച��.
2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�ിെ� ഭാഗമായി 28 ഓഡി�് എൻക�യറിക�ം 19 ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�ക�ം നൽകിയതിൽ 2 ഓഡി�്
എൻക�യറി�ം 10 ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�ം മ�പടി ലഭി�ി��്. ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�ായി ലഭ�മാ�ിയ േരഖക�െട�ം മ�പടി�െട�ം
പരിേശാധന�് േശഷം �ധാനെ�� പരാമർശ�ളാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്.
www.aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission എ� െവബ് േപാർ�ൽ സ�ർശി�് സർവകലാശാല�് ലഭ�മാ�ിയി�� User name, Password
എ�ിവയി�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �വെട േചർ�� �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��.

�മ നം. ഭാഗം വിഷയം

1 ഭാഗം1 െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം2 വരവിന�ളിെലഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

3 ഭാഗം3 െചലവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

4 ഭാഗം4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

ഉ�ട�ം

�മ
നം

ഖ�ിക വിഷയം
േപജ്
നം

1 1-1 ബജ�് 4

2 1-1-1 പ്ളാൻ ഫ�് യഥാർ� വരവ് െചലവ് ബജ�മായി വളെര വ�ത�ാസെ��� 4

3 1-2 അെ�ൗ�്സ് പരിപാലനം 4

4 1-2-1 ഫിനാൻസ് ക�ി�ി നിയമപരമായ �മതലകൾ നിർ�ഹി�ി�ി� 4

5 1-2-2 നിലവിെല അെ�ൗ�് െഹ�കൾ�് നിയമപരമായ ആധികാരികത ഇ� 4

6 1-2-3
അെ�ൗ�ക�െട ��ിരി�്/നീ�ിയിരി�് �കകൾ ക�ാഷ്��മായി െപാ��െ���ി� - ബാ�് റി-
കൺസിലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�. 5

7 1-2-4
�ാ�് റിേ�ൺ – തിരിെക ലഭി�ാ�� �ാ�് വിഹിതം വാർഷികകണ�ിൽ ഉൾെ����തിൽ
വ��തയി�

5

8 1-2-5 ടാലി അെ�ൗ�്�ം ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്�ം െപാ��െ���ി� 5

9 1-2-6 ഇനം തിരി�� െചലവ് വാർഷികകണ�ിൽ വ��മ� 6

10 1-3 സർ�ാർ �ാ�് 6

11 1-3-1 2018-19 സാ��ിക വർഷം ലഭി� സർ�ാർ �ാ�ിെ� വിശദാംശം 6

12 1-3-2 �ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��ി� 6

13 1-3-3 പ്ളാൻ ഫ�് വിഹിതം - െചലവ് വിവരം �ഷറി അെ�ൗ�മായി െപാ��െ���ി� 6
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14 1-3-4
പ്ളാൻ ഫ�് - ഒ� േകാടി �പ പ്ളാൻ ഫ�് അെ�ൗ�ിൽ നി�ം വകമാ�ി െചലവഴി�ത് -
�മ�കാരമ�

6

15 1-3-5
പ്ളാൻ ഫ�് - ബാ�് � ബാ�് �ാൻ�ർ – ഇനം തിരി�� കണ�ക�െട ��ി�ിൽ സ�ീർ�ത
��ി��

6

16 1-3-6 പ്ളാൻ ഫ�് - പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി� 7

17 1-4 പി.എഫ്. അെ�ൗ�് പരിപാലനം - അപാക�ൾ നിലനിൽ�� 8

18 1-5 അഡ�ാൻസ് രജി�ർ പരിപാലി�ി�ി� 8

19 2-1 രസീത് ��ക�െട പരിപാലനം - അപാക�ൾ 8
20 2-2 വിവിധ ഫീസിന�ളിെല �ടി�ിക-3,57,34,921/- �പ 9

21 2-3
സർ�കലാശാല�െട E-Governance േപാർ�ൽ �കാര�� വര�ം ക�ാഷ് ��ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��.

9

22 2-4 �ാപന�ളിൽ നി�ം 33.25േകാടി ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ി ഈടാ�ിയി�ി� 9

23 2-5
�ിര നിേ�പ�ിൽ നി�് ഈടാ�ിയ വ�മാന നി�തി-92,83,305/- �പ തിരിെക ലഭി�ാൻ
അവേശഷി��

10

24 3-1-0 െവൗ�ർ പരിപാലന�ിെല അപാക�ൾ 10

25 3-1-1 പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�� െചലവ് – ബിൽ പകർ�കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലി��ി� 10

26 3-1-2 ക�ാഷ് ��് �കാര�� വൗ�ർ ന��കൾ �ത�മ� 11

27 3-1-3
െപെ��കൾ നട�േ�ാൾ െവൗ��കളിൽ അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�് േരഖെ����ത്
�ത�മ�

11

28 3-1-4 െവൗ��കൾ ഹാജരാ�ിയി�. Rs.31,498,029.7/- �െട െചലവ് തട�െ���� 12

28 3-2 അൈഡ�സർ ത�ിക ��ി�് കരാർ നിയമനം - നിയമപരമ� – 13,53,306/- �പ നിരാകരി�� 12

29 3-3 വിവിധ േ�ാർട്സ് പരിപാടികൾ നട��തിന് അഡ�ാൻസ് - അപാക�ൾ 13

30 3-4
ഇ-ഗേവണൻസ്-െകൽേ�ാണിെ� േസവനം- സിൻഡിേ��് തീ�മാന�ിന��തമായി േജാലി വ�ാ�ി
നിർ�യി�ി�ി�-71,07,330/- �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��

13

31 3-5 TEKON-2019- അപാകത നിലനിൽ�� - െചലവ് �ക(11,00,000/-) തട�ം െച�� 13

32 3-6 CERD-െ� �വർ�ന�ൾ�് നിയമപരമായ �മീകരണം ആവശ���് 14

33 3-7 CERD-റിസർ�് െഫേ�ാഷി�് - സമയപരിധി കഴി�ി�ം �ാ�് അ�വദി�് നൽ�� 14

34 3-8 CERD ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ 14

35 3-8-1 ഇെ�ാേവഷൻ െസ��ക�െട �വർ�ന�ം പരിപാലന�ം 14

36 3-8-2 �ക െചലവഴി�ാെത അവേശഷി�� 16

37 3-8-3 2018-19 വർഷം െസ��ക�െട �വർ�നം നി�ിയം 16

38 3-8-4 �ക വകമാ�ി െചലവഴി� 17

39 3-9 ബി.െടക് പരീ�ക�െട �നർ�ല�നിർ�യം- അപാക�ൾ 17

40 3-10 െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�/പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ വിതരണം നട�� 17

41 4-1 ഓഡി�് ചാർ�് (2018-19) 17

42 4-2 േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല സാ��ിക നില 2018-19 18

43 4-3 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം 18

44 4-4 തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ 18

45 അ�ബ�ം–1 REVALUATION STATISTICS 19

46 അ�ബ�ം-2 Advances-Sports 2018-19 19

47 അ�ബ�ം-3ഹാജരാ�ാ� െവൗ��ക�െട വിശദാംശം 21

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ബജ�്

89.70 േകാടി �പ �തീ�ിത ��ിരി�ം 91.61 േകാടി �പ�െട തൻവർഷ വര�ം (31േകാടി �പ പ്ളാൻ, േനാൺ പ്ളാൻ �ാ�്, 2.5 േകാടി
�പ CERD �ാ�്,  58.11 േകാടി �പ തനത് വരവ് ) ഉൾെ�െട ആെക 181.31 േകാടി �പ വര�ം , 92.75േകാടി �പ െചല�ം �തീ�ി�്
സർ�കലാശാല  ത�ാർ  െച�  2018-19  വർഷ  ബജ�ിന്  07.07.2018െല  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�്  അംഗീകാരം  നൽകിയി��്  (ഐ�ം
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നം.007-10).  സാേ�തിക  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  51  �കാരം  അ��  സാ��ിക  വർഷേ���  ബജ�്,  ധനവിവര
പ�ികേയാെടാ�ം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ  ത�ാർ  െച�്  സിൻഡിേ��ിെ�  അംഗീകാരം  േനടിയേശഷം  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�ിന്
സമർ�ിേ����്.  �ടർ�്  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�്  അംഗീകാരം  നൽകിയ  ബജ�ിെ�  പകർ�്  സർ�ാരിന്  സമർ�ിേ��താണ്.
സാ��ിക വർഷം ആരംഭി��തിന് �ൻപ് ബജ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം േന��തി�ം ബജ�് ത�ാറാ��തിൽ നിയമ�കാര��
നടപടി  �മ�ൾ  പാലി��െവ�്  ഉറ�  വ���തി�ം  ��ിേ��താണ്.  റിൈവസ്ഡ്  ബജ�്  ത�ാർ  െച�തിെ�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. (ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.14/12.01.2022)
സം�ാന സർ�ാർ 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�ിൽ സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�് വകയി��ിയി�� �ക, 2018-19
വർഷം ലഭി� �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.
�മ
നം.

ഇനം / ബജ�് െഹഡ്
വകയി��ിയ
�ക (ല��ിൽ)

ലഭി� �ക
(ല��ിൽ)

1

�ലധന ആ�ിക�െട
�പീകരണം (പ്ളാൻ)

2203-00-102-97-35

1033.33 1033.33

2
ശ�േളതരം (പ്ളാൻ)

2203-00-102-97 (36)
2066.67 517.00

3
ശ�േളതരം (േനാൺ പ്ളാൻ)

2203-00-102--97(36)
3780.00 500.00

4

െസ�ർ േഫാർ
എ�ിനീയറിംഗ് റിസർ�്
ആ�് ഡവലപ്െമ�്

2203-00-112-72

250.000 220.00

ആെക 7130.00 2270.33

1-1-1   പ്ളാൻ ഫ�് യഥാർ� വരവ് െചലവ് - ബജ�മായി വളെര വ�ത�ാസെ���.
2018-19-െല അംഗീകരി� ബജ�് �കാരം പ്ളാൻ ഫ�ിന�ിെല വരവ്-െചലവ് കണ�കൾ ഇ�കാരമാണ്.

ഇനം
ബജ�്
വിഹിതം

അ�വദി�
�ക(ല�ം)

െചലവ്

�ക(ല�ം)

ബാ�ി

�ക(ല�ം)

�ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് - േനാൺ
സാലറി

2066.67 2066.67 517 1549.67

CERD 250 250 220 30

        ബജ�് അംഗീകരി�്, െചലവ�വാദ�ം ലഭ�മായതിന് േശഷം ആയതിെ� വിനിേയാഗം യഥാവിധി നട�ാൻ സാധി�ാെത വ��ത്
സർ�കലാശാല�െട വീ�യാണ്. ആവശ�മായ പഠനേ�ാെട�ം വിശകലനേ�ാെട�ം ബജ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി��തിന് േവ�
നടപടികൾ ൈഫനാൻസ് ഓഫീസ�ം സിൻഡിേ��ം ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-2   അെ�ൗ�്സ് പരിപാലനം

1-2-1   ഫിനാൻസ് ക�ി�ി നിയമപരമായ �മതലകൾ നിർ�ഹി�ി�ി�.
സർ�കലാശാല�െട ആദ� �ാ���് അ��ായം 3 െല 7ാമത് വ�വ� �കാരം സർ�കലാശാല�െട ധനകാര� ബിസിന�് നട��തിന്
േവ�ി ച��ൾ, റ�േലഷ�കൾ, നടപടി�മ�ൾ എ�ിവ ത�ാറാ�ക�ം അതിൻ �കാരമാണ് ധനകാര� ബിസിന�് നട��ത് എ�്
ഉറ� വ��ക�ം സിൻഡി��ിന് റിേ�ാർ�് നൽ�ക�ം െചേ�� �മതല ൈഫനാൻസ് ക�ി�ിയിൽ  നി�ി�മാണ്.  സർ�കലാശാല
�വർ�നം ആരംഭി�് നാല് സാ��ികവർഷ�ൾ�് േശഷ�ം േമൽ�കാര�� നിയമ�മീകരണ�ൾ നട�ിയി�ി�ാ�ത് ഫിനാൻസ്
ക�ി�ി�െട  വീ�യാണ്.  ഇതിെ�  ഫലമായി  ഓേരാ  സാ��ിക  വർഷം  അവസാനി�േ�ാ�ം  ബാ�്/�ഷറി  അെ�ൗ�കൾ  ക�ാഷ്
��മായി  െപാ��െ���ി  വർഷാ��  േ�ാസിംഗ്  നട�ി  വാർഷിക  അെ�ൗ�്സ്  ത�ാറാ��  രീതിയ�  സർ�കലാശാല
പി�ട��ത്.  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  52  �കാരം  നിയമി�  ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��്  സാ��ിക  വർഷം
അവസാനി�േശഷം,  ബാ�്  േ��്െമ�്/  അ�ബ�  േരഖകൾ  എ�ിവ  അടി�ാനമാ�ി  ത�ാറാ�ി  നൽകിയ  വാർഷികകണ�ാണ്
ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.  നിയമപരമായ  �മീകരണ�ൾ  അടിയ�ിരമായി  നട�ി  വാർഷിക  അെ�ൗ�്സിെ�
�ത�ത ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

1-2-2   നിലവിെല അെ�ൗ�് െഹ�കൾ�് നിയമപരമായ ആധികാരികത ഇ�
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എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല നിയമം വ��് 50 (4) �കാരം,സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല നിധി�െട
��ി�ം അതിൽ പണമട���ം അതിൽനി�് പണം പിൻ വലി���ം മെ��ാ കാര���ം അതിേല�ായി ഉ�ാ�ിയ �ാ���കളാ�ം
ഓർഡിനൻ�കളാ�ം  നിയ�ി�െ�േട�താണ്.  എ.പി.െജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തിക  ശാ�  സർവകലാശാല  �ാ���്  അധ�ായം  2
ഖ�ിക.69  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  �േത�ക  �മതലകൾ  �കാരം,  �ാ���ക�െട  ആരംഭ  തീയതി  �തൽ  ആ�  മാസ�ിനകം  (  1.5
വർഷ�ിനകം എ�് പരി�രി�), സിൻഡിേ��് അംഗീകരി� ഫിനാൻസ് ക�ി�ി�െട മാർ�േരഖകൾ അ�സരി�് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
ഒ�  ഫിനാൻസ്  മാന�ൽ  ത�ാറാേ��താണ്.  സർവകലാശാല�െട  എ�ാ  ധന  ഇടപാ�കെള  സംബ�ി�ം  അതിന്  ആ�ഷംഗികമായ
കാര��െള  സംബ�ി�ം  �തിപാദി��  നിയമപരമായ  േരഖയായിരി�ം  ഫിനാൻസ്  മാന�ൽ  എ�ം  �ാ���ിൽ
വ��മാ�ിയി��താണ് (അധ�ായം  11  ഖ.1)  .  എ�ാൽ,  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�്സ്  ച��ൾ,  ഫിനാൻസ്  മാന�ൽ  എ�ിവ�െട
അഭാവ�ിൽ,  അെ�ൗ�്  െഹഡ്  നിർ�യി�തിെ�  വിശദാംശം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.16/29.01.2022-ന്
മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  2018-19  സാ��ിക  വർഷം  58െഹ�കളിലായി  22,81,26,978/-  �പ�െട  െചലവ്  സർ�കലാശാല
നിർ�ഹി�ി��്.  അെ�ൗ�്  െഹ�കൾ  നിയമപരമായി  നിർ�ചി�ി�ി�ാ�തിനാൽ,  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�്സ്  ച��ൾ,
ഫിനാൻസ്  മാന�ൽ  എ�ിവ�െട  അഭാവ�ിൽ,  െചല�കൾ  വിവിധ  െഹ�കളിൽ  അെ�ൗ�്  െച�െ��തിെ�  ആധികാരികത�ം
സാ�ത�ം  പരിേശാധനാ  വിേധയമാ�ാൻ  സാധി�ാ�  സാഹചര�മാണ്  നിലവി��ത്.  െചല�കൾ  വിവിധ  െഹ�കളിൽ  ��്
െച��തി�ം  അെ�ൗ�്  ശരിയായവിധം  പരിപാലി��തി�ം  ഉത��  തര�ിൽ  �ാ���ിൽ  വ�വ�  െച��  വിധം  ഫിനാൻസ്
മാന�ൽ ത�ാർ െച��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി��തിന് സർ�കലാശാല അധികാര �ാന��െട �� വിഷയ�ിേല�്
�ണി��.

1-2-3   അെ�ൗ�ക�െട ��ിരി�്/നീ�ിയിരി�് �കകൾ ക�ാഷ്��മായി െപാ��െ���ി� -
ബാ�് റി-കൺസിലിേയഷൻ നട�ിയി�ി�.
�വെട േചർ�� ബാ�് അെ�ൗ�ക�െട ബാ�് േ��്െമ�ിെല ��ിരി�്/നീ�ിയിരി�് �കക�ം ക�ാഷ് ��ിെല �കക�ം
െപാ��െ���ി�.

�മ
നം.

അെ�ൗ�്
ന�ർ

��ിരി�്/നീ�ിയിരി�്
ബാ�്
േ��്െമ�്
�കാരം

ക�ാഷ്
��്
�കാരം

1 67314392766- SBI ��ിരി�് 5,70,30,210.12 5,73,93,900

2
13070200007340-
Fed Bank

��ിരി�് 1,60,50,141.32 1,72,67,366

3 36268277802-SBI ��ിരി�് 1,92,72,611.64 1,92,72,623

4 67296754815-SBI ��ിരി�് 58,26,042.34 1,58,26,042

5 67296754815-SBI നീ�ിയിരി�് 4,19,746.17

4,53,825.53
As per Tally
account-
4,19,746.1

ഈ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.25/08.02.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  കണ�കളിൽ  ഉ�ായ  വ�ത�ാസം
പരിേശാധി�് ക�ാഷ് ��്, ബാ�് അെ�ൗ�മായി റികൺൈസൽ െച�് േരഖെ���ൽ വ�േ��താണ്. സർ�കലാശാലയിൽ ടാലി
േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�ാണ് അെ�ൗ�് ത�ാർ െച�ി��ത് എ�തിനാൽ, ടാലി േസാ�് െവയറിെല ക�ാഷ് ��് നീ�ിയിരി�്
ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയ  ക�ാഷ്��ിെല  നീ�ിയിരി�മായി  വ�ത�ാസം  ഉ�ായതി�(�മ  നം  5)  വിശദീകരണം
ലഭ�മാേ����്.  �ടാെത,  799011400004367-�ഷറി  അെ�ൗ�്,  13070200007340-  െഫഡറൽ  ബാ�്  അെ�ൗ�്,  67347168383  –
എസ്.ബി.ഐ.  അെ�ൗ�്  എ�ീ  അെ�ൗ�ക�െട  ക�ാഷ്  ��്  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  (ഓഡി�്  അേന�ഷണം
നം.25/08.02.2022).  ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�ായി  വാർഷിക  കണ�കൾ  സമർ�ി��  േവളയിൽ,  േരഖകൾ  �ർ�മാ�ം
ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ ��ിേ��താണ്.

1-2-4   �ാ�് റിേ�ൺ - തിരിെക ലഭി�ാ�� �ാ�് വിഹിതം വാർഷികകണ�ിൽ ഉൾെ����തിൽ
വ��തയി�
            2017-18  സാ��ിക  വർഷ�ിെല  വാർഷികകണ�ിൽ  സർ�ാർ  തിരിെക  എ��  �കയായി  29,11,72,640/-  �പ
ഉൾെ���ിയി��്.  ഈ  �ക  തിരിെക  �ടർ  വർഷം  സർ�കലാശാല�്  ലഭി�ാ��  �കയായി  അെ�ൗ�്സിൽ  ഉൾെ���ിയി�ി�.
േമൽ  �കയിൽ  നി�ം  2018-19  സാ��ിക  വർഷം  220/-  ല�ം  �പ  CERD-ന്  േവ�ി  പ്ളാൻ  ഇന�ിൽ  തിരിെക  നൽകി(സ.ഉ.
(ആർ.ടി.)1375/2018/ഉ.വി.വ.  തീയതി.14.07.2018).  2018-19  സാ��ിക  വർഷം  സർ�ാർ  തിരിെ���  �കയായി  4,60,19,771/-  �പ
വാർഷികകണ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്. ഈ �ക ബാലൻസ് ഷീ�ിൽ തിരിെക ലഭി�ാ�� �കയായി ഉൾെ���ിയി���്. പ്ളാൻ �ക
വിനിേയാഗി�ാെത  അവേശഷി�ക�ം  അവ  സർ�ാർ  തിരിെക  എ��ക�ം,  പി�ീട്  അത്  വ�ം  വർഷ�ളിൽ  വീ�ം  അ�വദി�്
നൽ�ക�ം  െച���്.  പേ�  ഈ  കാര��ൾ  വാർഷികകണ�ിൽ  �ത�തയി�ാതാണ്  ഉൾെ����ത്.  ഈ  അവ��ത
പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-2-5   ടാലി അെ�ൗ�്�ം ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്�ം െപാ��െ���ി�
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ഡിജി�ൽ  പ്ളാ�്േഫാമിൽ  �വർ�ി��  സർ�കലാശാല�െട  അെ�ൗ�കൾ  ടാലി  േസാ�്  െവയർ  ഉപേയാഗെ���ിയാണ്  ത�ാർ
െച��ത്.  2018-19  സാ��ിക  വർഷം,  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  52  �കാരം,  സർ�കലാശാല  നിയമി�
ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��ാണ്  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�്  ടാലിയിൽ  ത�ാർ  െച�ി��ത്.  ഓഡി�ിന്  സമർ�ി�  2018-19  സാ��ിക
വർഷെ� അെ�ൗ�്�ം ടാലി േസാ�് െവയർ �കാര�� അെ�ൗ�്�ം െപാ��െ���ി�. അപാകതകൾ �വെട േചർ��.
�മ
നം.

ഇനം Tally അെ�ൗ�്സ് �കാരം �ക
ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയ
അെ�ൗ�്സ് �കാരം �ക

1 Receipt & Payments ആെക വരവ് 128,15,85,373.76 126,75,34,568.33
Receipt & Payments അെ�ൗ�്സ് �കാരം വിവിധ െഹ�കളിെല വരവ് �കകളിെല വ�ത�ാസം

2 അഫിലിേയഷൻ ഫീ 11,97,00,001 11,96,00,001
3 Answer script copy Registration fee 11,49,000 11,47,500
4 Inspection Fee 5,05,000 5,00,000
5 Institution Registration 15,000 20,000

Receipt & Payments അെ�ൗ�്സ് �കാരം വിവിധ െഹ�കളിെല െചലവ് �കകളിെല വ�ത�ാസം
6 Bank charges 7406.56 7288.22
7 J1 Services 001 Advertisement 20,71,935 20,34,660
8 J1 Services 008 Hire charges 19,38,904.48 19,00,929.78
9 J1 Services 017 other external services 44,40,869 42,23,858
10 J1 Services 018 Other office expense 1,20,208.36 1,19,359.36
11 J1 Services 021 Printing 86,668 86,346
12 J1 Services 023 rent 50,302.36 47,852.36
13 J1 Services 025 Software development 3,50,05,231 3,06,01,073
14 J1 Services 026 telephone 1,73,787 1,71,421
15 J2 Repairs and maintanance 99,055 95,758.08
16 J3 Activities 028 students co-curricular activities 29,50,103.36 9,15,745.36
17 J3 activities 041 academic audit 45,85,169 42,35,860
18 J3 activities 013 Examinations 9,37,05,734 9,18,09,085.90
19 J4 Welfare 002 Medical 1,36,725 1,19,325
20 J5 other expenditure 006 KTU Operating expenditure 18,41,741.86 17,81,741.86
21 J5 other expenditure 007 miscellaneous 32,01,084.62 16,39,700.62
22 Legal expenses 3,59,161 3,26,510
23 Q training 45,44,802.42 44,64,687.42
24 S1 Administrative expences 003 office expense 33,179 32,362
25 S1 Administrative expense 008 Miscellaneous 1,77,002.36 1,02,002.36
26 S2 Schemes 004 KETCON 10,00,000 8,67,215
27 S2 Schemes 006 Research promotional activities 2,31,437 1,71,437
28 S3 research activities 001 research seed money 43,80,387.54 31,27,027.64
29 S3 research activities 002 innovative student projects 13,67,045.56 12,97,837.56
30 S3 research activities 003 international conference 9,46,902 9,07,693
31 S4 awards and scholarships 001 best researcher award 50,000 48,551
32 S4 awards and scholarships 002 best researcher grant 11,12,500 3,75,703.40

ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��മായി  സർ�കലാശാല  ഉ�ാ�ിയി��  കരാർ  �കാരം,  ദിവേസന��  ഇടപാ�കൾ  �ാലി  േസാ�്  െവയറിൽ
ഉൾെ��േ���ം,  അെ�ൗ�്സ്  ത�റാേ���ം  ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ�ൻ്റിെ�  �മതലയാണ്.  േമൽ  അപാകതകൾ�്  ചാർേ�ഡ്
അെ�ൗ��ിൽ നി�ം വിശദീകരണം വാ�ി ആയത് �ടി ഉൾെ���ി�� മ�പടി ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
അേന�ഷണം  നം.11/04.01.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഓഡി�ിനായി  ലഭ�മാ�ിയ  അെ�ൗ�്സ്,  ടാലിഅെ�ൗ�്�മായി
െപാ��െ���ി വ�ത�ാസം �മീകരി�് മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ്.

1-2-6   ഇനം തിരി�� െചലവ് - വർഷികകണ�ിൽ വ��മ�
2018-19-െല  ഓഡി�ിനായി  ഹാജരാ�ിയ  ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��്  ത�ാറാ�ിയ  വാർഷികകണ�കളിെല  ഇൻകം-ആ�്-

എ�്െപ�ി�ർ  േ��്െമ�്  �കാരം  'അദർ  എ�്േ�ണൽ  സർ�ീസസ്  (017)’  എ�  ഇന�ിൽ  52,74,553/-  �പ�െട  െചലവ്
ഉൾെ���ിയിരി��.  ഈ  ഇന�ിെ�  ലഡ്ജറിൽ  �ക  ലഭി�  വ��ിക�െട  േപര്  മാ�മാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.  െചലവിനം
വ��മ�. അതിനാലാണ് ഇ�കാരം തിരി�റിയാനാകാ� ഇനമായി േമൽ�കെയ വാർഷികകണ�ിൽ ഉൾെ��േ��ി വ��ത്. ഈ
അപാകത പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-3   സർ�ാർ �ാ�്
2018-19 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല�് ലഭി� സർ�ാർ �ാ�ിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.
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1-3-1   2018-19 സാ��ിക വർഷം ലഭി� സർ�ാർ �ാ�ിെ� വിശദാംശം

�മ
നം.

ഇനം/ അെ�ൗ�് െഹഡ് ഉ�രവ് നം./ തീയതി
ലഭി� �ക
(ല��ിൽ)

�ക െ�ഡി�് െച�
അെ�ൗ�് തീയതി

വിനിേയാഗി�
�ക (ല��ിൽ)

വിനിേയാഗ
ശതമാനം

1
�ലധന ആ�ിക�െട �പീകരണം
(പ്ളാൻ)
2203-00-102-97(35)

സഉ(സാധാ.)1174/2018
തീയതി.14.06.2018

1033.33
TSB-155
07.07.18

1170.39* 75.49
2

ശ�േളതരം (പ്ളാൻ)
2203-00-102-97 (36)

സഉ(സാധാ.)871/2018
/ഉ.വി.വ.
തീയതി.02.05.2018

517.00
TSB-155
11.5.18

3
ശ�േളതരം (േനാൺ പ്ളാൻ)
2203-00-102--97(36)

സഉ(സാധാ.)2219/2018
/ഉ.വി.വ.
തീയതി.10.12.2018

500.00
STSB-
701141400000001
27.03.2019

-** -

4
െസ�ർ േഫാർ എ�ിനീയറിംഗ്
റിസർ�് ആ�് ഡവലപ്െമ�്
(പ്ളാൻ) 2203-00-112-72

സഉ(സാധാ.)1375/2018
/ഉ.വി.വ.
തീയതി. 14.07.2018

220.00 TSB-155
19.7.18

190.18 86.44

ആെക 2270.33 1360.57 59.93

* സർ�കലാശാല �ിരം ക�ാ�സ് നിർ�ി��തിനായി അ�വദി� 1033.33 ല�ം �പ, �ലം ഏെ���ൽ നടപടികൾ
�േരാഗമി��തി��ായ താമസം കാരണം സർ�ാരിെ� �േത�ക ഉ�രവ് �കാരം ശ�േളതര (പ�തി) വിഹിത�ിൽ ഉൾെ���ി
െചലവ് നിർ�ഹി�.

** 27.03.2019-നാണ് ഫ�് ലഭി�ത് എ�തിനാൽ തൻവർഷം െചലവഴി�ി�ി�.

1-3-2   �ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��ി�
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം-1, ആർ�ി�്ൾ 210(2) �കാരം എ�ാ �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ് �ാപന��ം േമൽ ആർ�്�്ളിന് കീഴിൽ
�തിപാദി�ി��  മാ�കയിൽ  �ാ�്  രജി�ർ  പരിപാലിേ����്.  സർ�കലാശാല  പരിപാലി��  �ാ�്  രജി�ർ  ആവശ�െ��്
നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.14/12.01.2022-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ാ�് രജി�ർ പരിപാലി�ാ�ിനാൽ, സർ�കലാശാല�്
വർഷാവർഷം ലഭി�� �ാ�്, ആയതിെ� വിനിേയാഗ വിവരം, നീ�ിയിരി�്, നീ�ിയിരി�് �കയിൽ നി�് സർ�ാർ ഈടാ�ിയ �ക,
ആയത്  തിരിെക  ലഭി�തിെ�  വിശദാംശ�ൾ  എ�ിവ  നിരീ�ി��തിന്  സാധി��ി�.  തൻ  വർഷം  ലഭി�  പ്ളാൻ  �ാ�്
വിഹിത�ിെ� വിനിേയാഗ വിവരം ശരിയായ രീതിയിൽ നിരീ�ി��തിന് േപാ�ം സാധി�ാ�സാഹചര�ം നിലനിൽ��തിന് ഇത്
ഇടയാ�ിയി��്.(ഖ.1-4-4) . േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം-1, ആർ�ി�്ൾ 210(2) �കാര�� �ാ�് രജി�ർ പരിപാലി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-3-3   പ്ളാൻ ഫ�് വിഹിതം - െചലവ് വിവരം �ഷറി അെ�ൗ�മായി െപാ��െ���ി�
2018-19 സാ��ിക വർഷം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�് പ്ളാൻ ഫ�ിന�ിൽ സർ�ാർ അ�വദി� 17,70,33,000/- �പയിൽ
13,64,08,000/- �പ െചലവഴി�തായി 20.10.2021-ന് നൽകിയ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.4-ന് മ�പടിയായി സർ�കലാശാല അറിയി�ി��്.
എ�ാൽ,  പ്ളാൻ  ഫ�്  വിഹിതം  െ�ഡി�്  െച��  �ഷറി  അെ�ൗ�്  (അെ�ൗ�്  നം.799012700000155) പരിേശാധി�തിൽ,  �ഷറി
അെ�ൗ�ിൽ  നി��  െചലവ്  13,10,13,229/-  �പ  മാ�മാണ്.  വ�ത�ാസം  53,94,771/-  �പ.ഈ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്
എൻക�യറി  നം.21/29.01.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  തനത്  ഫ�ിൽ  നി�്  നിർ�ഹി�  െചല�കൾ  പ്ളാൻ  ഫ�ിന�ിൽ
അെ�ൗ�് െച�െ��ി�െ�ാ എ� വിവരം പരിേശാധി�് അെ�ൗ�് �മെ��േ��താണ്.

1-3-4   പ്ളാൻ ഫ�് - ഒ� േകാടി �പ പ്ളാൻ ഫ�് അെ�ൗ�ിൽ നി�ം വകമാ�ി െചലവഴി�ത് -
�മ �കാരമ�.

സ.ഉ(പി)88/2018/ധന തീയതി.11-6-2018 �കാരം 2018-19 �തൽ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ പ്ളാൻ ഫ�് ��ി��തിനായി
�തിയ  പ്ളാൻ  �ീം  ,STSB  ആരംഭിേ��താണ്.  ഈ  അെ�ൗ�ിൽ  നി�ം  മ�്  �ഷറി  അെ�ൗ�കളിേലേ�ാ,  ബാ�്
അെ�ൗ�കളിേലേ�ാ �ക മാ�ാൻ പാ��ത�. സർ�കലാശാല, ഇ�കാരം �ട�ിയ TSB155 ന�ർ അെ�ൗ�ിൽ നി�ം ഒ� േകാടി
�പ 30.06.2018-ൽ േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�യി�� അ�ിനിേ�ഷൻ അെ�ൗ�ിേല�് (അെ�ൗ�് നം. 815) മാ�ി െചലവഴി�ി��്
(െച�്  നം.  861373,  െവൗ�ർ  നം.754).  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  പാലി��തി��ായ  വീ�  സർ�കലാശാല�െട�ം,  സർ�ാരിെ��ം
��യിൽെ����.

1-3-5   പ്ളാൻ ഫ�് -ബാ�് - � - ബാ�് �ാൻ�ർ – ഇനം തിരി�� െചലവ് കണ�ക�െട ��ി�ിൽ
സ�ീർ�ത ��ി��.
                 2018-19 സാ��ിക വർഷം പ്ളാൻ ഫ�് ഇന�ിൽ ഉൾെ���ി �ിരം കാ�സിനായി സർ�ാർ അ�വദി� 10.3333േകാടി
�പ�് �റെമ ലഭി� 5.17േകാടി �പ(ശ�േളതരം (പ്ളാൻ) 2203-00-102-97 (36)) ഉൾെ�െട ആെക 15.5033േകാടി �പയിൽ 11.739 േകാടി
�പ ശ�േളതര പ്ളാൻ ഫ�ിന�ിൽ െചലവഴി�ി��്. എ�ാൽ, 08.2.2021-ന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െസ��റി�് സർ�കലാശാല
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നൽകിയ KTU/SO(Finance)/1483/2018 ന�ർ ക�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷം ലഭി� 10.33 േകാടി �പ 2019-20 വർഷെ� capital
expenditure-നായി  earmark  െച�ി�െ��്  അറിയി�ി��്.  ആയതിെ�  വിശദാംശം  12/20.01.2022  ന�ർ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിൽ
ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

                 2018-19 െല സർ�ാർ �ാ�ിന�ി�� 5.17േകാടി �പ 11-5-2018-ൽ സർ�കലാശാല�െട പ്ളാൻ ഫ�് അെ�ൗ�ിൽ
(STSB-155) െ�ഡി�് െച�ി��്. �ടർ�് ഈ അെ�ൗ�ിൽ നി�ം ��് േകാടി (3േകാടി) �പ താെഴ േചർ�� �കാരം േ��് ബാ�്
ഓഫ് ഇൻഡ�യിെല 815-ാം ന�ർ അെ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയി��്.

തീയതി �ക െച�് നം.

18-5-2018 1 േകാടി 861371

06-06-2018 1 േകാടി 861372

30-06-2018 1 േകാടി 861373

�ടർ�് ഈ അെ�ൗ�ിൽ നി�ം SBI 766 എ� അെ�ൗ�ിേല�് താെഴ�റ�� �കാരം �കകൾ �ാൻ�ർ െച�.

തീയതി �ക െവൗ�ർനം.

03-08-2018 25 ല�ം 948

21-08-2018 15 ല�ം 1011

പ്ളാൻ ഫ�് അെ�ൗ�ിൽ നി�ം ഭരണ െചലവ് നിർ�ഹി�� അെ�ൗ�ിേല�ം �ടർ�് എ�ാം ഫീ അെ�ൗ�ിേല�ം �കകൾ
�ാൻ�ർ  െച��ത്  വഴി,  െചലവിെ�  ഇനം  തിരി�്  അെ�ൗ�്സ്  ��ി�ാൻ  ഫിനാൻസ്  െസ�ന്  കഴി��ി�.  ഇത്
�ത�മാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടികൾ ആവശ�മാണ്.

1-3-6   പ്ളാൻ ഫ�് - പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി�
സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  രജി�ാ�െട  20.04.2018,  29.05.2018  എ�ീ  തീയതികളിെല  KTU/ASST2(FINANCE)/1773/2018  ന�ർ
ക�കൾ  �കാരം  സമർ�ി�  2018-19  സാ��ിക  വർഷെ�  31  േകാടി  �പ�െട  പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസലിന്  14.06.2018-െല
സ.ഉ(സാധാ)നം.1174/2018/hedn  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  ഭരണാ�മതി  നൽ�ക�ം  17,70,33,000/-  �പ  സർ�ാർ  അ�വദി�ക�ം
െച�ി��്.  TSB  155  എ�  �ഷറി  അെ�ൗ�ിലാണ്  ഈ  �ക  െ�ഡി�്  െച�െ��ി��ത്.  31.03.2019-ന്  െചലവഴി�ാെത  �ഷറി
അെ�ൗ�ിൽ അവേശഷി� 4,60,19,771/- �പ സർ�ാർ �ാ�് റിേ�ണായി ഈടാ�ിയി��്. വിവിധ െഹ�കളിൽ വകയി��ിയ �ക,
െചലവ്  എ�ിവ  (ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.4/20.10.2021  �  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി,  ബ�െ��  ഫയ�കൾ  എ�ിവ  �കാരം)  �വെട
േചർ��.

�മ
നം.

ഇനം
ഭരണാ�മതി ലഭി�

�ക
െചലവ് �ക

െചലവ് %
(ഭരണാ�മതി ലഭി�

�ക
അടി�ാനമാ�ി)

1.
Academic support for the

inspiring young
25,00,000 0 0

2.
Centre for excellence in

Telecommunications
25,00,000 0 0

3.
Centre for speech and language

processing
50,00,000 0 0

4. Centre for Trusted Systems 25,00,000 0 0

5.
Completion of Temporary

campus in CET
25,00,000 8,52,000 34.08

6.
Development of Innovative

technology for society
50,00,000 0 0

7.
Faculty and Staff Development

programme
1,50,00,000 33,56,000 22.37

8. Incentive for improving quality 25,00,000 0 0

9.
Internationalisation of technical

education in Kerala
25,00,000 0 0

10.
Professional skill development

enhancing employability of
students

25,00,000 0 0

11.
Recurring expenditure –
Contingencies and other

Expenses
4,07,67,000 3,65,81,000 89.73
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12.
Recurring Expenditure

e-Governance(Development and
maintenance)

3,00,00,000 2,37,75,000 79.25

13.
Recurring Expenditure – Salaries

and Allowances
8,69,00,000 5,15,34,000 59.30

14.
Recurring Expenditure- Staff

Training
10,00,000 9,41,000 94.10

15.
Research centre in Big data

analysis
30,00,000 0 0

16.
School of entrepreneurial

learning
25,00,000 0 0

17 Setting up of permanent campus 10,33,33,000 0 0
ആെക 310000000 117039000

18 CERD Project 22000000 19018000
പ്ളാൻ ഫ�് - ആെക െചലവ് 136057000

    േമൽ പ�ികയിൽ നി�ം പ്ളാൻ ഫ�് െഹ�കളിെല െചലവിനായി സർ�ാർ അ�വദി� �കയിൽ ശ�ളം, അ�ബ� െചല�കൾ,
െ�യിനിംഗ്  എ�ിവയിൽ  മാ�മാണ്  2018-19  സാ��ിക  വർഷം  െചലവ്  നിർ�ഹി�ി��ത്  എ�്  കാണാ��താണ്.  സർ�ാരിെ�
ഭരണാ�മതി ലഭി� മ�് പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���തിന് സർ�കലാശാല�് കഴി�ി�ി�. ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ
ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം. 3/29.10.2021) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

സാേ�തിക  ശാ�  വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ  േകരള�ിെ�  ഉ�മന�ം  സാേ�തിക  ശാ�  വിദ�ാർ�ിക�െട  പഠന,  ഗേവഷണ  നിലവാര�ം
െമ�െ�����ം  ല��മാ�ി�ം,  സാേ�തിക  ശാ�  വിദ�ാർ�ികളി�െട  �തനാശയ�ൾ  കെ��ക�ം  �വർ�ികമാ�ക�ം
െച�ക, സാേ�തിക ശാ� രംഗെ� മ�് േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ �ാപന��മായി ബ�െ���� േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി�ക  �ട�ിയ  ല���േളാെട  �പീകരി�  സർ�കലാശാല�്  ആ  േമഖലയിൽ  േവ�വിധം  സംഭാവന  നൽ��തിന്
ഉത��വിധം  േ�ാജ�കൾ  നട�ിൽ  വ���തിന്  സാധി��ി�  എ�ത്  �േത�ക  ��  ആവശ�മായ  സംഗതിയാണ്.
സർ�കലാശാല�െട അധികാര �ാന�ളായ േബാർഡ് ഓഫ് ഗേവേണ�്, സിൻഡിേ��്, അ�ാദമിക സമിതി, ഗേവഷണ െകൗൺസിൽ
എ�ിവ�െട  സവിേശഷ  ��  ഈ  വിഷയ�ിൽ  ഉ�ാേക��ം  ഓേരാ  സാ��ിക  വർഷെ��ം  പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസ�കൾ
�പെ����തി�ം നട�ിലാ��തിെല �േരാഗതി�ം �മാ�ഗതമായി വീ�ി��തി�ം സമയബ�ിതമായി �� െച�േ����്.
ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല അധികാര �ാന��െട �േത�ക �� �ണി��.

1-4   പി.എഫ്. അെ�ൗ�് പരിപാലനം - അപാക�ൾ നിലനിൽ��.
സർ�കലാശാല  ജീവന�ാ�െട  പി.എഫ്.  അെ�ൗ�്  പരിപാലി��തിനായി  13.12.2017-െല  സ.ഉ(സാധാ)നം.9304/2017/ധന  ന�ർ
സർ�ാർ  ഉ�രവ്  �കാരം  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസ�െട  േപരിൽ  തി�വന��രം  ജി�ാ  �ഷറിയിൽ  ഒ�  പലിശ  സഹിത  െ�ഷ�ൽ�ഷറി
േസവിംഗ്സ്  ബാ�്  അെ�ൗ�്  ആരംഭി��തി�ം,  നിേ�പി��  �ക�്,  േക�  സർ�ാർ  കാലാകാല�ളിൽ  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്
വിഹിത�ിന് നൽ�� പലിശ നിര�് അ�വദി��തി�ം സർ�ാർ ഉ�രവായി��്.

സർ�കലാശാല െ�ാവിഡ�് ഫ�മായി ബ�െ��് �വെട േചർ�� അപാക�ൾ നിലനിൽ��.

1. സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് അെ�ൗ�് പരിപാലന�ിന്, േകരള സർ�ാർ ജീവന�ാർ�്
ബാധകമായ 'The General Provident Fund(Kerala) Rules ബാധകമാ�ി 06.02.2018-െല KTU/SO(ADMIN)/2487/2017 ന�രായി സാേ�തിക
ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  അധ�ായംIII  വ��്14(6)  അടി�ാനമാ�ി  ബ�.ൈവസ്  ചാൻസ്  ലർ  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ി��്.
സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  അധ�ായംIII  വ��്14(6)  �കാരം,  �ാ���ിെ�േയാ  ഓർഡിനൻസിെ�േയാ  അഭാവ�ിൽ
�റെ��വി��  ഇ�രം  ഉ�ര�കൾ  കഴി���  േവഗം  അംഗീകാര�ിനായി  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�ിേനാ  മ�്
അധികാര�ാന�ിേനാ  ബ�െ��  നികായ�ിേനാ  സമർ�ി�്  അംഗീകാരം  േനേട�താണ്.  േമൽ  വിഷ�ിൽ,  ഇ�ര�ിൽ  ലഭി�
അംഗീകാര�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മ�. ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 17/20.01.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
2  േകരള  ജനറൽ  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  ച��ൾ,  ച�ം39(1)  �കാരം  ഓേരാ  സാ��ിക  വർഷ�ം  അവസാനി��  �റ�്  ഓേരാ
ജീവന�ാരെ��ം  അെ�ൗ�്  വിവര�ൾ  -��ിരി�്,  തൻവർഷ  അടവ്,  പിൻവലി�ൽ,  പലിശ,  നീ�ിയിരി�്  എ�ീ  വിവര�ൾ
ഉൾെ�ാ��  േ��്െമ�്  ജീവന�ാരന്  ലഭ�മാേ����്.  സർ�കലാശാല  ഇ�ര�ിൽ  േ��്െമ�്  ജീവന�ാർ�്  വിതരണം
െച��ി�.

3.  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  ച��ൾ,  ച�ം28  �കാരം  ര�്  NRA�ിടയി��  കാലപരിധി  3  മാസമായി  നിർ�യി�ി��്.  സർ�കലാശാല
െ�ാവിഡ�് ഫ�ിൽ നി�് NRA അ�വദി�� േവളയിൽ ഈ ച�ം പാലി�് കാ��ി�. ഉദാ. �വെട േചർ��.

�ീ. അേശാക �മാർ (ക്ള.അസി.)-ന് 2018-19 വർഷം അ�വദി� NRA
�മ
നം.

തീയതി െച�് നം. �ക

1 18.06.2018 0711411 75000
2 09.08.2018 0711413 26250
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3 15.11.2018 0711415 90000
4 16.01.2019 0711419 50000
5 27.03.2019 0698304 60000
ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 17/20.01.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പി.എഫ്. അെ�ൗ�് പരിപാലന�മായി
ബ�െ�� ഇ�രം അപാകതകൾ ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.

1-5   അഡ�ാൻസ് രജി�ർ പരിപാലി�ി�ി�
സർ�കലാശാല വിവിധ ക�ിജ�് െചല�കൾ�ായി േകാേളജ് തല�ി�ം െസ��കൾ�ം അഡ�ാൻ�കൾ നൽകി വ��െ��ി�ം
അഡ�ാൻസ് �ക�െട വിശദവിവര�ൾ േരഖെ����തിനായി രജി�ർ ��ി�ി�ി�. 2016-17 വർഷ ഓഡി�് റിേ�ാർ�് (ഖ1-1(6)), 2017-18
വർഷ  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് (ഖ1-6-2)  എ�ിവയി�ം  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  പരിപാലി�ാ�ത്  സംബ�ി�  പരാമർശം
ഉൾെ���ിയി��െവ�ി�ം  2018-19  സാ��ിക  വർഷ�ം  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  പരിപാലി�ാ�ത്  സർ�കലാശാല�െട
ഭാഗ�നി��  വീ�യായി  കണ�ാ��.  അഡ�ാൻസ്  രജി�ർ  �ത�മാ�ി  വാർഷിക  കണ�ക�മായി  െപാ��െ����തി��
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

2-1   രസീത് ��ക�െട പരിപാലനം-അപാക�ൾ
2018-19 വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി,  രസീത്  ��്/െകൗ�ർേഫായിൽ,  രസീത്  ��ക�െട  േ�ാ�്/വിതരണ  രജി�ർ  എ�ിവ
ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�വാൻ  �ചന  �കാരം  റിക�ിസിഷൻ  നൽകിയി��.  101  �തൽ  200  വെര  സീരിയൽ  ന��കളിെല  രസീ�കൾ
ഉൾെ�ാ�� ഒ� രസീത് ��് മാ�മാണ് നാളി�വെര പരിേശാധന�ായി ലഭി�ി��ത്.

2018-19  വർഷം  ഉപേയാഗി�ി��  എ�ാ  രസീത്  ��കൾ/െകൗ�ർേഫായി�കൾ,  രസീത്  ��ക�െട  േ�ാ�്/വിതരണ  രജി�ർ,
സർ�കലാശാല�്  േവ�ി  രസീത്  ��കൾ  �ി�്  െച��തിന്  അ�മതി  നൽകിെ�ാ��  നടപടി�മ�ം  അ�ബ�േരഖക�ം,
രസീ�കൾ/രസീത്  ��കൾ  ൈകകാര�ം  െച��തി�ം  വിതരണം  െച��തി�ം  ഉേദ�ാഗ�െര/െസ��കെള
�മതലെ���ിെ�ാ��  ഉ�ര�ക�ം  ഉേദ�ാഗ�ർ/െസ��കൾ  പാലിേ��  വ�വ�ക�ം  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�വാൻ  ഓഡി�്
എൻക�യറി നം 24 തീയതി 03.02.2022 �കാരം ആവശ�െ��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ രസീത്��് പരിേശാധി�തിൽ �വെട പറ�� അപാക�ൾ കാ��.

1) രസീ�കൾ/രസീത് ��കൾ ൈകകാര�ം െച�� െസ�െന അതിന് േരഖാ�ലം �മതലെ���ിയി�ി�.

2)      ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിയ  രസീത്��ിെല  107 �തൽ  166 വെര��  രസീ�കളാണ്  2018-19 വർഷം  ഉപേയാഗി�ി��ത്.  അതിൽ
�വെട  പറ��  45  രസീ�ക�ം,  ക�ാഷ്/ഡിമാ�്�ാ�്/െച�്  ഒ��ിയ  ആ�കൾ�്  നൽകാെത  രസീത്��ിൽ  തെ�
��ി�ിരി�കയാണ്.

(നം 107, 108, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166)

3)    രസീത്��കളിെല പല രസീ�കളി�ം �ക ൈക��ിയ ഉേദ�ാഗ�ൻ ഒ�് േരഖെ���ിയി�ി�.

(നം 114, 116, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155)

4)     രസീ�കളിൽ  േരഖെ����കൾ  വ��േ�ാൾ  അതിൽ  െത�്  വരികയാെണ�ിൽ  �വ�  മഷി  ഉപേയാഗി�്  തി��ൽ  വ��ി
ഓേരാ  തി���ം  ഉേദ�ാഗ�ൻ  ഇനിഷ�ൽ  െചേ��താണ്.  എ�ാൽ  �വെടപറ��  രസീ�കൾ  അ�കാരം  െച�ാെത  ൈവ�്നർ
ഉപേയാഗി�് തി���കൾ വ��ി ഉപേയാഗി�ിരി��.

(നം 128, 149,161)

5)     രസീ�കൾ  ക�ാൻസൽ  െചേ��ി  വ�േ�ാൾ  ഒറിജിന�ം  ഡ��ിേ��ം  ക�ാൻസൽ  െചേ���ം  അവ  േമ�േദ�ാഗ�ൻ
സാ��െ��േ���ം  രസീതിെ�  ഒറിജിന�ം  ഡ��ിേ��ം  ��ിേ���മാണ്.  എ�ാൽ  ഇവിെട  രസീ�കൾ  ശരിയായ  വിധ�ിൽ
ക�ാൻസൽ െച�് ��ി��ി�.

6)     രസീ�കളിൽ  േരഖെ����കൾ  വ��േ�ാൾ  ഒറിജിനൽ  രസീതിെ�  മ�വശ�ം  ഡ��ിേ��ി�ം  എ��്  പതി�ം  വിധ�ിൽ
ഡബിൾൈസഡ് കാർബൺ ഉപേയാഗിേ��താണ്. ഇവിെട അ�ര�ിൽ ഡബിൾൈസഡ് കാർബൺ ഉപേയാഗി��ി�.

7)     രസീ�കൾ നൽ�േ�ാൾ ഒറിജിനൽ രസീത് ഓഫീസിൽ ��ിേ���ം കാർബൺ പതി� ഡ��ിേ��് �ക ഒ��� വ��ി�്
നൽേക��മാണ്. എ�ാൽ ഇവിെട ഒറിജിനൽ രസീത് �ക ഒ��� വ��ി�് നൽ�ക�ം ഡ��ിേ��് ��ി�ക�മാണ് െച��ത്.

8)     ക�ാഷിന്  പകരം  െച�്/ഡിമാ�്  �ാ�്  �ട�ിയവയാണ്  ലഭി��െത�ിൽ  വ��ി�്  താൽ�ാലിക  രസീത്  നൽേക��ം
െച�്/ഡിമാ�് �ാ�് എ�ിവ ബാ�ിൽ നൽകി �ക അെ�ൗ�ിൽ ലഭി� േശഷം മാ�ം യഥാർ� ൈഫനൽ രസീത് നൽേക��മാണ്.
എ�ാൽ ഇവിെട െച�്/ഡിമാ�് �ാ�് �ട�ിയവ ലഭി�േ�ാൾ തെ� ൈഫനൽ രസീത് നൽ��.
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േമൽ  അപാക�ൾ�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം24  തീയതി  03.02.2022  �കാരം  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െവ�ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  േകരള  ഫിനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  എ�ിവ  �കാര��  നിയമ�ൾ
പാലിേ��താണ്.

2-2   വിവിധ ഫീസിന�ളിെല �ടി�ിക-35734921 �പ
സർ�കലാശാല�െട  ഇ-ഗേവണൻസ്  േപാർ�ലിൽ  ലഭ�മായ  കണ�കള�സരി�്  2018-19  വർഷം  വിവിധ  ഫീസിന�ളിലായി  ആെക
6780155  �പ  �ടി�ികയായി��്.  2015-16  �തൽ  2017-18  വെര��  വർഷ�ളിെല  വിവിധ  ഫീസിന�ളിെല  �ടി�ിക  2,89,54,766
�പയാണ്. ടി �ക ഈടാ�ാ�തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം 23 തീയതി 03.02.2022 �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��. �ടി�ിക��
ഫീസ് ഈടാ��തിന് സർ�കലാശാല നടപടി ആരംഭി�ി��തായി 09.02.2022 െല മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി��്. േസാ�്െവയറിെല
െത�ായ  േരഖെ����കൾ  കാരണം  ചില  ഫീസിന�ളിെല  �ടി�ിക  െത�ായി  കാണി��െ��ം  ആയത്  പരിഹരി�വാൻ
ഇ-ഗേവണൻസ് െട�ി�ൽ വിംഗ് �േഖന നടപടി സ�ീകരി���മാെണ�ം 07.03.2022 െല മ�പടിയിൽ അറിയി�ി��്.
�ടി�ിക എ��ം േവഗം ഈടാ��തി�� നടപടി സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ���ം �ടി�ിക ഈടാ�ിയതിെ� �ാപനം തിരി�ം
വർഷം തിരി��� വിശദാംശം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.
upto 2017-18 ( data as on 02.02.2022 )

നം ഫീസ് ഇനം
�ടി�ിക
2015-16 2016-17 2017-18

1 അഫിലിേയഷൻ ഫീ - - 1,65,75,000
2 ഇൻ�ി��ഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീ 479996 - -
3 അഫിലിേയഷൻ റിക��് ഫീ - 100000 1,00,000
4 അഡ്േഹാക് ഫീ (െപനാൽ�ി) - 15720 16,820
5 �ഡ�് അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ - 27000 1,15,000
6 �ഡ�് എ�ാമിേനഷൻ ഫീ - 450895 15,77,385
7 റീവാല�േവഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീ - - 4,200
8 പി.എ�്.ഡി െസമ�ർ ഫീ - 8000 56,000
9 േ�ാർട്സ് ഫീ 2450 350 7,75,950
10 ഫാ�ൽ�ി െ�യിനിംഗ് ഫീ 8650000 - -

ആെക 9132446 601965 1,92,20,355
2018-19 ( data as on 02.02.2022)
നം ഫീസ് ഇനം �ടി�ിക
1 അഫിലിേയഷൻ ഫീ 5,50,000
2 ഇൻ�ി��ഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീ 5,000
3 അഫിലിേയഷൻ റിക��് ഫീ 2,00,000
4 അഡ്േഹാക് ഫീ (െപനാൽ�ി) 25,665
5 �ഡ�് അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ 4,19,000
6 �ഡ�് എ�ാമിേനഷൻ ഫീ 20,81,840
7 റീവാല�േവഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീ 5,26,200
8 േകാേളജ് �ാൻ�ർ േജായിൻ ഫീ 54,000
9 പി.എ�്.ഡി െസമ�ർ ഫീ 2,00,000
10 േ�ാർട്സ് ഫീ 27,18,450

ആെക 67,80,155

2-3   സർ�കലാശാല�െട e-governance േപാർ�ൽ �കാര�� വര�ം ക�ാഷ് ��ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��.
        2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല SBI 67314392766 എ�ാം ഫീസ് അെ�ൗ�് പരിേശാധനയിൽ ഇ-ഗേവണൻസ് േപാർ�ൽ(SBI
E-Pay) �കാരം വരവ് 54,56,60,230/- എ�് േരഖ���ിയിരി��.പെ� ക�ാഷ് ��് �കാരം ഇത് 54,56,03,325/- ആണ്. 56,905/-
�പ�െട  വ�ത�ാസം  നിലനിൽ��.  �ടാെത  േപാർ�ലിെല  ദിവേസന��  വരവ്  കണ�്  ക�ാഷ്  ��ിെല  വിവര��മായി
െപാ��െ���ി�.ഉദാഹരണം �വെട േചർ��.

നം. തീയതി
േപാർ�ൽ �കാരം വരവ്

�ക
ക�ാഷ് ��് �കാരം വരവ്

�ക

1 9/4/2018 3382750 3892070

2 10/4/2019 7766025 3385750

3 11/4/2018 4420150 7225425
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4 12/4/2018 4143580 4221925

5 13/4/2018 1605005 4008555

6 14/4/2018 2110 -

8 16/4/2018 6000 2273565

9 17/4/2018 2559010 153000

        േമൽ പറ� അപാകതകൾ ��ി�ാണി�് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 27 തീ. 16/04/2022)
മ�പടി  ലഭി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  എസ്.ബി.ഐ.  67314392766  ന�ർ  അെ�ൗ�ിെ�  ബാ�്  േ��്െമ�്  പരിേശാധി�തിൽ,  ബാ�്
േ��്െമ�് അടി�ാനമാ�ിയാണ് ക�ാഷ് ��് ത�ാറാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ��. ഇത് ശരിയായ നടപടിയ�. e-governance
േപാർ�ലിെല  വരവ്  കണ�കൾ  അടി�ാനമാ�ി  അതത്  ദിവസം  ക�ാഷ്  ��ിൽ  േരഖെ���ൽ  വ��ാൻ  ��ിേ���ം
സാ��ിക വർഷം അവസാനി�� �റ�് ക�ാഷ് ��് ബാ�് അെ�ൗ�മായി െപാ��െ���ൽ വ�േ���മാണ്.

2-4   �ാപന�ളിൽ നി�ം 33.25 േകാടി ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ി ഈടാ�ിയി�ി�.
2018-19  വർഷം  ആെക  148  �ാപന�ൾ  എപിെജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാലയിൽ  അഫിലിേയ�്  െച�ി��്.
അഫിലിേയഷൻ സംബ�മായ കാര��ളിൽ സർ�കലാശാല�െട നിർേ�ശ�ൾ അഫിലിേയ�് െച�ി�� �ാപന�ൾ പാലി���്
എ�് ഉറ�് വ���തിനായി ഓേരാ �ാപന�ം 25 ല�ം �പ ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ിയായി ഒ�േ����്. 2018-19 വെര ആെക 3
�ാപന�ളാണ് ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ി ഒ��ിയി��ത്. ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ിയായി ഒ���തിൽ നി�ം 12 ഗവൺെമ�്/ ഗവൺെമ�്
എയ്ഡഡ്  �ാപന�െള  ഒഴിവാ�ിയി��്.  ബാ�ി��  133  �ാപന��െട  ഫിനാൻഷ�ൽ  ഗ�ാര�ിയായി  33.25  േകാടി  �പ
ലഭി�ാ��്.
ഫിനാൻഷ�ൽ ഗ�ാര�ിയായി ലഭി�� �ക തിരിെക നൽേക�താെണ�ി�ം അവ ബാ�ിൽ �ിരനിേ�പമാ�ിയാൽ പലിശയിന�ിൽ
സർ�കലാശാല  വ�മാനം  ലഭി��താണ്. ആയതിനാൽ  ഈ  �ക  ഈടാ��തിന്  അടിയ�ിരമായി  സർ�കലാശാല  നടപടി
ൈകെകാേ��താണ്.
Institution Management TOTAL
Govt. Colleges 9
Govt. Aided Colleges 3
IHRD Colleges 9
KSRTC Colleges 1
CAPE Colleges 9
CPAS Colleges 1
CCEK Colleges 1
LBS Colleges 2
ER & DCI 1
Private Colleges 111
Central Govt. Self-financing 1
TOTAL 148

2-5   �ിര നിേ�പ�ിൽ നി�് ഈടാ�ിയ വ�മാന നി�തി - 92,83,305/- �പ തിരിെക ലഭി�ാൻ
അവേശഷി��.
സർ�കലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� അെ�ൗ�്സ് പരിേശാധി�തിൽ, �ിര നിേ�പ പലിശ ഇന�ിൽ ലഭി� �കയിൽ നി�് TDS
ആയി  എസ്.ബി.ഐ.  �ൻ  വർഷ�ളിൽ  ഉൾെ�െട  ഈടാ�ിയ  92,83,305/- �പ  സർ�കലാശാല�്  തിരിെക  ലഭി�ാനവേശഷി��.
വിശദാംശം �വെട േചർ��.
�മ നം. വർഷം കാലയളവ് ഈടാ�ിയ �ക
1 2016-17 ഏ�ിൽ �തൽ 04 ഓഗ�് വെര 11,069
2 2016-17 05 ഓഗ�് �തൽ ഒേ�ാബർ വെര 6,962
3 2016-17 31 ഡിസംബർ �തൽ 29 ജ�വരി വെര 1,409
4 2017-18 ഏ�ിൽ �തൽ �ൺ വെര 1,72,810
5 2017-18 �ൈല �തൽ െസ�ംബർ വെര 7,02,642
6 2017-18 ഒേ�ാബർ �തൽ ഡിസംബർ വെര 9,40,630
7 2017-18 ജ�വരി �തൽ മാർ�് വെര 23,62,105
8 2018-19 ഏ�ിൽ �തൽ �ൺ വെര 4,13,310
9 2018-19 �ൈല �തൽ െസ�ംബർ വെര 11,27,279
10 2018-19 ഒേ�ാബർ �തൽ ഡിസംബർ വെര 20,72,453
11 2018-19 ജ�വരി �തൽ മാർ�് വെര 14,72,636

ആെക 9283305
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ഇൻകംടാ�്  നിയമം  വ��്  10  �കാരം,  വിദ�ാഭ�ാസ  ആവശ��ൾ�ായി  �പീകരി�ി��  �ാപന��െട/  സർ�കലാശാലക�െട
വ�മാനം ഇൻകം ടാ�് പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ിയി��്. ഇതിന��തമായി ഇൻകംടാ�് നിയമം വ��് 10(23C)(vi) �കാരം, ഇൻകം
ടാ�്  ഇളവിനായി  ബ�െ��  ഉേദ�ാഗ�ന്  (�ിൻസി�ൽ  ക�ീഷണർ/ക�ീഷണർ)  അേപ�  സമർ�ിേ����്.  6.01.2020-ന്
സർ�കലാശാല ഇ�സംബ�ി�് അേപ� സമർ�ി�ി�െ��ി�ം ഇളവിന് അ�വാദം ലഭി�ി�ി�. വിഷയ�ിൽ �ടർ നടപടി സ�ീകരി�്
ഇളവ�വാദം ലഭി�� �റ�് ടിഡിഎസ് ഇന�ിൽ ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

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

3-1-0   െവൗ�ർ പരിപാലന�ിെല അപാക�ൾ
    സർ�കലാശാല�െട െചലവ് േരഖക�െട പരിപാലന�ിൽ അപാക�ൾ നിലനിൽ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

3-1-1   പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�� െചലവ് - ബിൽ പകർ�കൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലി��ി�
ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയ, പ്ളാൻ ഫ�് �കകൾ െ�ഡി�് െച�� 799012700000155 ന�ർ �ഷറി അെ�ൗ�ിെ� 2018-19
വർഷെ� ക�ാഷ് ��് �കാരം �വെട േചർ�� �കക�െട െചലവ് വിശദാംശം (particulars for which the amount expended) ക�ാഷ്
��ിൽ േരഖെ���ിയി�ി�.
�മനം. െച�് നം തീയതി �ക െ�ഡി�് െച� അെ�ൗ�് നം.

1 748737 5-9-2018 430620 67296754815

2 2695116 14-9-2018 692339 67296754815

3 2695305 27-9-2018 85532 67296754815

4 2695483 6-10-2018 450848 67296754815

5 2695484 6-10-2018 3,02,400 67296754815

6 2695958 25-10-2018 3,25,000 67296754815

7 2222130 8-11-2018 9,93,532 67296754815

8 2222492 22-11-2018 226498 67296754815

9 2222954 17-12-2018 221010 67296754815

10 2222957 20-12-2018 207500 67296754815

ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.16/20.01.2022-ന് മ�പടിയായി ലഭ�മാ�ിയ ബാ�് േ��്െമ�്, െവൗ��കൾ എ�ിവ
പരിേശാധി�തിൽ ക� അപാക�ൾ �വെട േചർ��.
1.    ‘WaMS’ �േഖന നടപടി �മം ത�ാറാ�ി ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ ഒ�് േരഖെ���ി �ഷറിയിൽ സമർ�ി�� ബി�ക�െട പകർ�്,    
ക�ാഷ് ��് �കാര�� െവൗ�ർ ന�ർ േരഖെ���ി, െവൗ�ർ ന�റിന് അ��തമായി പരിപാലി��ി�.
2.    േമൽ െചല�കൾ�് ക�ാഷ്��ിൽ െചലവിനം േരഖെ���ിയി�ി�.
3. സർ�കലാശാലയിൽ ഉപേയാഗി�� ഡി.ഡി.എഫ്.എസ്. േസാ�് െവയറിൽ നി�ം െചലവ് അ�വാദം നൽകിയ നടപടി�മ�ിെ�
പകർ�്, അ�ബ� േരഖകൾ എ�ിവ ബി�കൾെ�ാ�ം ��ി�ി�ി�.
�ടർ  വർഷ�ളിൽ  െവൗ��കൾ,  ബിൽ  പകർ�കൾ  എ�ിവ  േമൽ  അപാക�ൾ  പരിഹരി�്  ��മ�  രീതിയിൽ  പരിപാലി��തിന്
��ിേ��താണ്.

3-1-2   ക�ാഷ് ��് �കാര�� വൗ�ർ ന��കൾ �ത�മ�
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        സർവകലാശാല�െട വിവിധ െചല�കൾ നിർ�ഹി�� വഴി 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ,ക�ാഷ് ��് �കാരം താെഴ
േചർ�� എ�ം വൗ��കളാണ് ഉ�ത്.

നം.
ബാ�്/�ഷറി
അ�ൗ�്
നം.

വരവ്
വൗ��ക�െട
എ�ം

െചലവ്
വൗ��ക�െട
എ�ം

1 TSB 155 2 222

2 SBI 815 97 873

3 SBI 766 261 218

4 SBI 802 33 53

5 SBI 591 38 190

വരവ്,െചലവ്  ഇന�ൾ�ായി  േമൽ  �കാരം  ക�ാഷ്��ിൽ  ഉൾെ���ിയിരി��  വൗ�ർ  ന��കൾ  യഥാർ�  വൗ��കളിൽ
േരഖെ���ിയി�ി�.  വൗ��കളിൽ  െചലവിെ�  െച�്  നം./തീയതി  മാ�മാണ്  ഉൾെ���ിയി��ത്.  ക�ാഷ്��്  �കാര��  വൗ�ർ
ന��കൾ �ത�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-1-3   െപെ��കൾ നട�േ�ാൾ െവൗ��കളിൽ അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�്
േരഖെ����ത് �ത�മ�
എ.പി.െജ.എ.െക സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ വിവിധ ഇന�ളി�� െചല�കൾ നട��തിനായി താെഴ േചർ��
ബാ�്/�ഷറി അെ�ൗ�കൾ ഉ�്.

നം.
അെ�ൗ�് നിലവി��
�ാപനം

അെ�ൗ�്
നം.

െചലവ് ഇനം

1
സബ് �ഷറി, എ�ിനിയറിംഗ്
േകാേളജ്

TSB 155 �ാൻ

2
സബ് �ഷറി, എ�ിനിയറിംഗ്
േകാേളജ്

TSB001 �ാൻ

3 എ�്.ബി.ഐ 591 CERD (റിസർ�്)

4 എ�്.ബി.ഐ 815 ഭരണകാര��ൾ

5 എ�്.ബി.ഐ 802
പരീ� അ�ബ�
കാര��ൾ

േമൽ  അെ�ൗ�കളിൽ  നി�ം  െചലവ്  നട��തിനായി  സർ�കലാശാലയിെല  ഭരണപരമായ  െപാ�കാര��ൾ�ം,  �േത�ക
വിഭാഗ�ളായി  അ�ാദമിക്,  റിസർ�്,  എ�ാം  എ�ിവ�മായി  അധികാര  �ാന��െട  തീ�മാന�ൾ���തമായി  �ണിേവ�ി�ി
ഉ�ര�ക�ം െ�ാസീഡിംഗ്�ക�ം �റെ��വി���്.  ഈ ഉ�ര�ക�െട�ം,  െ�ാസീഡിംഗ്�ക�െട�ം പകർ�കളിൽ െവൗ�ർ നം,
െച�് നം, തീയതി എ�ിവ േരഖെ���ിയാണ് െവൗ�ർ ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. ഇ�െന ത�ാറാ�ിയി�� െവൗ��കളിൽ ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ  ഒ�്  വ�ി�ി�.  പകരമായി  ഓേരാ  െചല�ക�ം  നട�െ���  വിഭാഗ�ിെല  തലവൻമാർ  െചലവിന��തമായ  ബി�കൾ,
അക�ി�ൻസ് എ�ിവയിൽ "Passed for payment” എ�് എ�തി ഒ�് വ�ി��്. ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

െ�ാസീഡിംഗ്സ്
ന�ർ

അെ�ൗ�്
ന�ർ

െചലവ്
�ക

െച�് നം.
തീയതി

ഇനം റിമാർ�്

1
KTU/E/4/2014

Dt:2.2.2019
TSB 155 676273

299776/

2.2.2019

ദിവസ േവതന
െചലവ്

െ�ാസീഡിംഗ്സ്
,അ��ൻസ്എ�ിവയിൽ
രജി�ാർ ഒ�ി�ിരി��.

2
KTU/P/105/2014

Dt:2.3.2019
TSB 155 169911 620476

വാഹന��െട
വാടക

െ�ാസീഡിംഗ്�ക�ം,എ�ാബി�ക�ം
രജി�ാർ ഒ�ി�ിരി��.

3

KTU/(JD)
/(ACADEMICS)
239/2019

Dt:19.2.2019

TSB 155 80735
620468

/26.2.2019

ഫാക�ൽ�ി
െഡവലപ്െമ�്
േ�ാ�ാം

െ�ാസീഡിംഗ്�കളിൽ
ഡീ�ം(അ�ാഡമിക് ),െചലവ്
േരഖകളിൽ േജായി�് ഡയറ��മാണ്
(അ�ാഡമിക് ) ഒ�ി�ിരി��ത്.
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4
KTU/A/113/2015

Dt:30.1.2019
SBI-815 4000 794/1.2.2019 ഇ�നെ�ലവ്

െ�ാസീഡിംഗ്സ് അെ�ൗ�്
െസ�നിൽ നി�ാണ്
ഇറ�ിയി��ത്.രജി�ാർ
ഒ�ി�ിരി��. ബി�കളി�ം രജി�ാർ
ആണ് ഒ�ി�ി��ത്.

5

KTU/

RESEARCH2/
3131/2018

Dt: 27.6.2018

SBI-766 46518 69/23.7.2018
റിസർ�്
�ഡ�്
േ�ാജ�്

െ�ാസീഡിംഗ്സ്, വിനിേയാഗ
സാ��പ��ൾ,ബി�കൾ
എ�ിവയിൽ ഡീൻ- റിസർ�്
ഒ�ി�ി��്.

6

KTU/SO1/EXAM

239/2018

Dt:6.10.2018

SBI 802 7022000
വാല�േവഷൻ
െചലവ്

െ�ാസീഡിംഗ്സ് കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻ
ഒ�ി�ിരി��.�കകൾ വ�കതിഗത
അെ�ൗ�കളിേല�് �ാൻ�ർെച�
തിെ� വിവര�ൾ

േചർ�ി��്.

2018-19 ൽ സാ��ിക ഇടപാ�കൾ�ായി ബാ�ി�ം, �ഷറിയി�മായി േമൽ �ചി�ി� അെ�ൗ�കളിൽ നി�ം േപെ��് നട��തിന്
അധികാരെ��  ഉേദ�ാഗ��െട  വിവര�ൾ  ലഭ�മാ�ാൻ  ആവശ�െ��െകാ�്  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസർ�്  ന�ിയ  ക�ിന് (നം.
െക.എസ്.െക.�ി.�2/63/2021  തീയതി.20.4.2022)ന്  23.04.2022  ൽ  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  �കാരം  േമൽ  കാലയളവിൽ  േപെ��്
നട��തിന്  �മതലെ��ത്  ഫിനാൻസ്  ഓഫീസറായി��  �ീ.ഉദയൻ.സി.സി  യാണ്.  പെ�  െവൗ��കളിൽ  ഇേ�ഹം  ഒ�്  വ�ി�ി�.
േകരള �ഷറി േകാഡ് ച�ം 431-ൽ അ�ശാസി�� �കാര�� െവൗ��കൾ ��ി��തി� പകരം രജി�ാ�ം മ�് വിഭാഗ�ലവൻമാ�ം
ഒ�  വ�ി��  സബ്  െവൗ��കളാണ്  ��ി�ി��ത്.  ഇ�െന  സംഭവി�ാ��ായ  സാഹചര�ം  വിശദീകരിേ���ം  െവൗ��കൾ
�ത�മായി ��ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-1-4   െവൗ��കൾ ഹാജരാ�ിയി�. Rs.31,498,029.7/- �െട െചലവ് തട�െ����
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിെല സർ�കലാശാല�െട വിവിധ ബാ�്/�ഷറി അെ�ൗ�കൾ �കാര�� െവൗ��കൾ (96 എ�ം)
ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയി�.ഇത് സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 28 തീയതി. 23-04-2022) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�മി�.േമൽ െവൗ��കൾ �കാര�� 31,498,029.7/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട�ം െച��.െവൗ��ക�െട വിശദവിവരം
അ�ബ�ം-3 ആയി േചർ��.

3-2   അൈഡ�സർ ത�ികകൾ ��ി�് കരാർ നിയമനം-നിയമപരമ�-13,53,306 /-�പ നിരാകരി��
എ.പി.െജഅ�ൾകലാം  സാേ�തിക  ശാ�സർ�കലാശാല�െട  കരി�ലം  അൈഡ�സർ  ആയി  േഡാ.ജി.രാമച�െന  01.07.2015
�ാബല��ിൽ  KTU/VC/846/2015  തീയതി  29.06.2015  നം  നടപടി�മം  �കാര�ം  ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ  അൈഡ�സർ  ആയി
േഡാ.െക.െക.േവ�വിെന  19.09.2018  �ാബല��ിൽ  KTU/ASST(ADMIN)/4508/2018  തീയതി  17.09.2018  നം  നടപടി�മം  �കാര�ം
കരാറടി�ാന�ിൽ  നിയമി�ി��താണ്.  ടിയാ�കൾ�്  �തിമാസ  െറമ�െണേറഷനായി  75,000  �പ  വീതം  ബ�െ��  ഉ�ര�കൾ
�കാരം നി�യി�് അ�വദി�ി��്.

2015െല  എ.പി.െജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം-  െസ�ൻ9(1)(i)�കാരം  സർ�ാരിെ�  �ൻ��ി��
അംഗീകാരം  �ടാെത  സർ�കലാശാല  അ��ാപക�െടേയാ,  ഉേദ�ാഗ��െടേയാ  മ�്  ജീവന�ാ�െടേയാ  ഏെത�ി�ം  ത�ിക
��ി�വാൻ പാ��ത�. സ.ഉ(അ�ടി)നം27/2016/ധന തീയതി 26.02.2016 ഖ�ികനം1�കാരം െപാ�േമഖല/സ�യംഭരണ/�ാ�്-ഇൻ-
എയ്ഡ്  �ാപന�ളിൽ  സർ�ാർ  അംഗീകാരേ�ാെട  ��ി�െ��  ത�ികകളിൽ  മാ�േമ  ഏെതാ�  തര�ി��  നിയമന�ം  (കരാർ
നിയമനം  ഉൾ�െട)  നട�ാ�.  അൈഡ�സർ  (കരി�ലം),  അൈഡ�സർ  (ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ)  എ�ീ  നിയമന�ൾ  സർ�ാരിെ�
�ൻ�ർ അ�മതി വാ�ാെതയാണ് നട�ിയി��ത്.

��ത  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  ഖ�ിക  നം  2  �കാരം  �താര�മായ  നിയമന  നടപടി�മ�ി�െട  സംവരണതത�ം  പാലി�്  േവണം  കരാർ
നിയമനം  നടേ��ത്.  എ�ാൽ  അ�ര�ി��  യാെതാ�  നടപടി�മ�ം  ഇവിെട  പാലി�ി�ി�.  നിയമന�ിന്  പരസ�ം  നൽകി,
അേപ�കൾ  സ�ീകരി�്  േയാഗ�ത��  ആെള  നിയമി��തിന്  പകരം  വ��ിപരമായ  �പാർശ�െട  അടി�ാന�ിൽ,  അേപ�
േപാ�ം സ�ീകരി�ാെതയാണ് േമൽ�റ� നിയമന�ൾനട�ിയി��ത്.

ഖ�ിക  നം4  �കാരം  കരാർ  നിയമന�ിന്  നിയമനാധികാരി�ം  നിയമനം  ലഭി��  വ��ി�ം  ത�ിൽ  കരാർ  ഒ�വേ����്.
കരാറിൽTerms  &  Conditions,  കരാർ  നിയമന  കാലാവധി  (ഒ�  വർഷ�ിൽ  കവിയാ�  കാലയളവ് )  എ�ിവ  വ��മായി
പരാമർശി�ിരി�ണം.  എ�ാൽ  ബ�െ��  ഫയ�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  നി�ം  േമൽ�റ�  നിയമന��മായി  ബ�െ��്
യാെതാ�വിധ കരാ�ക�ം ഒ�വ�ി�ി� എ�് വ��മാ��.

ഖ�ികനം5�കാരം  കരാർ  വ�വ�യിൽ  നിയമി�െ���  വ��ി�്,  അയാൾ  നിയമിതനാ��  ത�ികയിെല  ഏ��ം  �റ�
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അടി�ാനശ�ള�ം  അലവൻ�ക�ം  േചർ�  �കെയ�ാൾ  അധികമാകാ�  �ക  േവണം  െറമ�ണേറഷനായി  നൽേക�ത്.  എ�ാൽ
അൈഡ�സർ  (കരി�ലം),  അൈഡ�സർ(ഫിസി�ൽ  എഡ�േ�ഷൻ)  എ�ീ  ത�ികകൾ  സർ�ാർ  ��ി�ി�ി�ാ�തിനാൽ  അവ�െട
െറമ�ണേറഷൻ �തിമാസം 75,000 എ�് കണ�ാ�ിയതിെ�/നിജെ���ിയതിെ� അടി�ാനം എെ��് വ��മ�.

േമൽ�റ�  അപാക�ൾ�്  24.01.2022  െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.18  �കാരം  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െവ�ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സർ�ാർ  അ�മതി  �ടാെത  അൈഡ�സർ  ത�ികകളിെല  ശ�ളം  ഇന�ിൽ  2018-19  വർഷം  െചലവഴി�  �ക�െട
വിശദാംശം �വെട േചർ��.

Dr.G.Ramachandran.Nair,Advisor (Curriculum Development)

Remuneration for the year 2018-19

Month & Year Proceedings No Date Amount

04/18 KTU/VC/846/2015 03.05.2018 72500

05/18 KTU/VC/846/2015 01.06.2018 75000

06/18 KTU/VC/846/2015 02.07.2018 75000

07/18 KTU/VC/846/2015 04.08.2018 60484

08/18 KTU/VC/846/2015 24.08.2018 75000

09/18 KTU/VC/846/2015 05.10.2018 75000

10/18 KTU/VC/846/2015 08.11.2018 75000

11/18 KTU/VC/846/2015 04.12.2018 75000

12/18 KTU/VC/846/2015 01.01.2019 75000

01/19 KTU/VC/846/2015 06.02.2019 70161

02/19 KTU/VC/846/2015 02.03.2019 75000

03/19 KTU/VC/846/2015 04.04.2019 75000

Total 878145

Dr KK Venu, Advisor (Physical Education)

Remuneration for the year 2018-19

Month & Year Proceedings No Date Amount

09/18 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 28.11.2018 30000

10/18 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 28.11.2018 75000

11/18 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 04.12.2018 75000

12/18 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 01.01.2019 75000

01/19 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 06.02.2019 70161

02/19 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 02.03.2019 75000

03/19 KTU/ASST(ADMIN)/4808/2018 04.04.2019 75000

Total 475161

സർ�ാർ  അ�മതി  �ടാെത  അൈഡ�സർ  ത�ികകളിെല  ശ�ളം  ഇന�ിൽ  2018-19  വർഷം  െചലവഴി�  �കയായ  13,53,306/-�പ
ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�് ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-3   വിവിധ േ�ാർട്സ് പരിപാടികൾ നട��തിന് അഡ�ാൻസ് -അപാക�ൾ
2018-19  വർഷം  വിവിധ  േ�ാർട്സ്  പരിപാടികൾ�ായി  36  അഡ�ാൻ�കളിലായി  26,48,300/-  �പ  അ�വദി�ി��്  (അ�ബ�ം  2).
ഓേരാ  പരിപാടി�െട�ം  �തീ�ിത  െചലവിെ�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി,  അതിെ�  അടി�ാന�ിൽ,  ആെക  െചലവിേന�ാൾ
അധികമാകാ� തര�ിലാണ് അഡ�ാൻസ് അ�വദിേ��ത്.  എ�ാൽ അ�ര�ിൽ ഒ� നിയ�ണ�ം പരിേശാധന�ം അഡ�ാൻസ്
അ�വദി��തിന് �േ�ാടിയായി നട�ിയി�ി�.
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ബ�െ�� േ�ാർട്സ് പരിപാടി കഴി�് ഒ� മാസ�ി��ിൽ അഡ�ാൻസ് െസ�ിൽ െചേ��താെണ�് അഡ�ാൻസ് അ�വദി�ി��
ഓേരാ ഉ�രവി�ം വ�വ� െച�ി��്. എ�ാൽ ഈ വ�വ� പാലി�ി�ി�.

Kerala Financial Code (Vol I) –Article 99 �കാരം അഡ�ാൻ�കൾ െസ�ിൽ െച��തിന് എ�ാ െചലവ് േരഖക�െട�ം െവൗ��ക�െട�ം
ഒറിജിനൽ സമർ�ിേ��താണ്. അ�ര�ിൽ െചലവ് േരഖക�ം െവൗ��ക�ം �ചന ഫയ�കെളാ�ി�ം തെ� ഉൾെ���ിയി�ി�.

സ.ഉ (അ�ടി) നം 419/11/ധന തീയതി 04.10.2011 �കാരം അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം �മീകരി�ാ� പ�ം അഡ�ാൻസ് അ�വദി�
തീയതി �തൽ െസ�ിൽ െച�� തീയതി വെര 18% പിഴ�ലിശ ഈടാേ��താണ്. അ�ര�ി�� നടപടി സ�ീകരി�തായി കാ��ി�.

ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ അൈഡ�സർ ആയി കരാർ വ�വ�യിൽ േജാലി െച�ി�� േഡാ. െക.െക േവ�വിന് 2018-19 വർഷം ആെക
19.42 ല�ം �പ അഡ�ാൻസ് ആയി അ�വദി�ി��്. ടി അഡ�ാൻ�കൾ നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�. ടിയാ�െട േപരിൽ ബാധ�തകൾ
ഉ�ാ��  പ�ം  ടിയാളിൽ  നി�്  �ക  തിരിെക  ഈടാ��തിന്  കരാർ/ ജാമ�  വ�വ�  ഇ�ാെതയാണ്  വൻ�ക  അഡ�ാൻസ്  ആയി
അ�വദി�ി��ത്.

േമൽ അപാക�ൾ�് 20.01.2022 ന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം 14 �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം �മീകരി�ി�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ ആെക അഡ�ാൻസ് �കയായ 26,48,300/- �പ േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ
േകാഡ് വാല�ം-1 ആർ�ി�ിൾ-99, സ.ഉ.(പി)1035/2000/ധന. തീയതി.19.07.2000 എ�ിവയിൽ അ�ശാസി�� �കാരം 18% പിഴ�ലിശ
സഹിതം ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ��തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-4   ഇ-ഗേവണൻസ്-െകൽേ�ാണിെ� േസവനം-സിൻഡി��് തീ�മാന�ിന��തമായി േജാലി
വ�ാ�ി നിർണയി�ി�ി�-71,07,330/- �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��.
ഇ-ഗേവണൻസ്  സംവിധാന�ിെ�  െമ�െ�� �വർ�ന�ൾ�ായി  െകൽേ�ാണിൽ  നി�ം  18 റിേസാ�്  �ാഫിെ�  (8 സീനിയർ  + 10
�നിയർ) േസവനം 12 മാസേ��് ലഭ�മാ��തിന് 24.06.2017 െല ഇ-ഗേവണൻസ് ക�ി�ി മീ�ിംഗിെ� �പാർശ�െട അടി�ാന�ിൽ
സിൻഡി��് തീ�മാന�ിെല വ�വ� �കാരം േജാലി�െട വ�ാ�ി�ം അതിനാവശ�മായ സമയ�ം നി�യിേ��ിയി��.  ഇ�മായി
ബ�െ��  ഫയൽ  പരിേശാധി�തിൽ  (നം  54/2014/െക.�ി.�)  േജാലി�െട  വ�ാ�ി�ം  സമയ�മ�ം  നിർണയി�തായി  േരഖകളി�.  ഇത്
സംബ�ി�്  28.12.2021  ന്  ഈ  ഓഫീസിൽ  നി�ം  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  മ�പടി  ലഭി�ി�.  ആയതിനാൽ  ഈ  ഇന�ിൽ
തൻവർഷം താെഴ േചർ�� �കാരം െചലവഴി� 71,07,330/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�് തട�ം െച��.

മാസം െകൽേ�ാണിന് നൽകിയ �ക
03/2018 14,21,466/-
04/2018 & 05/2018 37,90,576/-
06/2018 18,95,288/-

ആെക 71,07,330/-

3-5   TEKON-2019- അപാകത നിലനിൽ�� - െചലവ് �ക (11,00,000/-) തട�ം െച��.
എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കളിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട  ന�തന  ആശയ�ൾ�്  േ�ാ�ാഹനം  നൽ�ക,  ആയതിനായി  േവദി  ഒ��ക

എ�ീ  ല���േളാെട  KSCSTE  (The  Kerala  State  Council  for  Science,  Technology  and  Environment)  സംഘടി�ി��  വാർഷിക
േ�ാ�ാമാണ് TEKON (State level TECHFEST of KSCSTE). ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജിൽ വ�് നട� TEKON-2019-മായി ബ�െ�� ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ, കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. TECHFEST/TEKON-2019- KSCSTE വിഹിതം �ർ�മായി ലഭ�മാ�ിയി�

        TEKON (State  level  TECHFEST  of  KSCSTE)  2019,  KSCSTE-�ം  സാേ�തിക  ശാ�സർ�കലാശാല�ം  സം��മായി  നട�ാ�ം
KSCSTE�ം  സാേ�തിക  ശാ�സർ�കലാശാല�ം  10ല�ം  വീതം  (ആെക  20ല�ം  �പ)  പരിപാടി  സംഘടി�ി��  എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജിന്  ഫ�്  അ�വദി�ാ�ം  തീ�മാനി�ി��്  (15.11.2018-ന്  നട�  TECHFEST  2019  മിനിട്സ്  ഖ.4).  പരിപാടി
സംഘടി�ി��തിനായി  35,50,000/  �പ�െട  ബജ�്  ത�ാറാ�ി  ��ർ  ഗവ.  എ�ി.  േകാേളജ്  സർ�കലാശാല�്  സമർ�ി�ക�ം
സർ�കലാശാല  വിഹിതമായ  10 ല�ം  �പ  13.02.2019-ന്  സർ�കലാശാല  അ�വദി�ക�ം  െച�ി��്.  എ�ാൽ,     2019 െഫ�വരി
15,16,17  തീയതികളിലായി  ��ർ  ഗവ.  എ�ി.  േകാേളജിൽ  നട�  െഫ�ിന്  KSCSTE  വിഹിതമായ  10  ല�ം  �പ  യഥാസമയം
അ�വദി�ി�ി�.(ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.19/24.01.2022-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.) �ടർ�്,  4.11.2019-ന്
നട� സാേ�തിക ശാ�സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിൽ KSCSTE വിഹിതം സർ�കലാശാല�െട തനത്ഫ�ിൽ നി�് പരിപാടി
സംഘടി�ി�  ��ർ  ഗവ.  എ�ി.  േകാേളജിന്  അ�വദി�ാൻ  നി�യി�ി��്  (മിനിട്സ്  ഐ�ം  നം.S-009-015).  സാേ�തിക
ശാ�സർ�കലാശാലയിൽ നി�്, �ക ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് KSCSTE-�് 14.11.2019-ൽ ക�് നൽകിയത് �കാരം KSCSTE അ�വദി�
5 ല�ം �പ 20.11.2019-ന് സർ�കലാശാല�െട 67310822591 ന�ർ SBI അെ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് െച�െ��ി��്. പരിപാടി സംഘടി�ി�
��ർ  ഗവ.  എ�ി.  േകാേളജ്  െചലവ്  േരഖകൾ  ഹാജരാ�ി  െചലവ്  �മീകരി�ാ�  സാഹചര��ിൽ,  KSCSTE  ഫ�്  വിഹിതം
സർ�കലാശാല ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജിന് അ�വദി�ി�ി�. േശഷി�� 5 ല�ം �പ KSCSTE അ�വദി�് നൽകിയി�ി�. KSCSTE-
�െട  വാർഷിക  േ�ാ�ാമിന്  KSCSTE-വിഹിതം  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  നി�്  െചലവാേ��ിവ��  സാഹചര�ം  ഒഴിവാ�ാൻ,
യഥാസമയം ഫ�് ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന്, ആവശ�മായ നടപടി സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�് നി�് ഉ�ായി കാ��ി�. ഭാവിയിൽ
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ഇ�രം സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് ��ിേ��താണ്. �ടാെത, ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജ് െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ി െചലവ്
�മീകരി��  സാഹചര��ിൽ,  KSCSTE  വിഹിതമിന�ിൽ  സർ�കലാശാല�്  ലഭിേ��  േശഷി��  5  ല�ം  �പ  െചലവിൽ
ഉൾെ��� പ�ം KSCSTE-ൽ നി�് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. TEKON-2019- �ക �മീകരി�ാനവേശഷി�� - െചലവ് �ക (11,00,000/-) തട�ം െച��.

TEKON 2019-നായി സർ�കലാശാല, ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജിന് അ�വദി� 11 ല�ം �പ (േ�ാ�ാം നട�ി�ിനായി അ�വദി� 10
ല�ം �പ+TCS ലഭ�മാ�ിയ PRIZE MONEY 1ല�ം �പ) �മീകരി�ാനവേശഷി��.
�ക അ�വദി�തിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.
അെ�ൗ�് നം. സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല – 67310822591 – CERD Account-SBI, CET Branch

�ക �ാൻ�ർ െച�് നൽകിയ അെ�ൗ�്

ഗവ. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, ��ർ - 0435073000000201, South Indian Bank, Cheroor

�മ
നം.

നടപടി �മം നം �ക ഇനം

1
KTU/Research2/4963/2018
Dt.13.02.2019

10,00,000
സാേ�തിക ശാ�
സർ�കലാശാല
വിഹിതം

2

ലഭ�മ�. (67310822591 ന�ർ
അെ�ൗ�ിെ� ക�ാഷ് ��്/
ബാ�് ��് �കാരം 15.02.2019-
ന് �ക അ�വദി�ി��്.)

1,00,000
TCS Sponsored
Prize money

    2019 െഫ�വരി 15,16,17 തീയതികളിലായി ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജിൽ നട� െഫ�ിെ� െചലവ് േരഖകൾ ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്
16.09.2020-ന്  സർ�കലാശാല  KTU/Research2/4963/2018-ന�രായി  ക�്  നൽകിയി��്.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്
അേന�ഷണം  നം.19/24.01.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  േരഖകൾ  ലഭ�മാ�ി  െചലവ്  �മീകരി�ാ�  സാഹചര��ിൽ,
TEKON/TECHFEST-നായി അ�വദി� 11 ല�ം �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��. TECHFEST സംഘടി�ി� ��ർ ഗവ. എ�ി. േകാേളജിൽ
നി�് െചലവ് േരഖകൾ ലഭ�മാ�� �റ�് െചലവ് �മീകരി�് വിശദാംശം ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ി ഓഡി�് തട�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-6   CERD െ� �വർ�ന�ൾ�് നിയമപരമായ �മീകരണം ആവശ���്
        1955െല �ാവൻ�ർ-െകാ�ിൻ ലി�ററി സയ�ിഫിക് ആ�് െസാൈസ�ീസ് ആ�് �കാരം രജി�ർ െച�് �വർ�ി�ി�� CERD െന
2015 െല എ.പി.െജ.അ�ൾ കലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 79 �കാരം പിരി�വി�ക�ം KTU വിെ� അധികാര
പരിധിയിൽ െകാ�് വരിക�ം െച�ി��്. 31.08.2015 ൽ നിലവിൽ വ� എ.പി.െജ.അ�ൾ കലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല
നിയമ�ിേലാ, �ടർ�് വ� ആദ� ��ാ���ിേലാ CERD െ� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വ�വ�കൾ ഉൾെ���ിയി�. പെ�
റിസർ�ിെന സംബ�ി�� സർ�കലാശാല�െട ��ാ���റി അധികാര�ാനമായ റിസർ�് െകൗൺസിലിെ� 29.05.2015 �ത��
മീ�ിം�കളിൽ CERD െന സംബ�ി�� തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ��െ��ി�ം, അവ�െട �വർ�ന�െള�ം �മതലകെള�ം
സംബ�ി�� തീ�മാന�ൾ ഉ�ായി�ി�. ഈ വിവര�ൾ ആവശ�െ��് 21.12.21 ന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭി�ി�.
ഓേരാ സാ��ിക വർഷ�ം ഏകേദശം 2.2 േകാടി സർ�ാരിൽ നി�ം ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ായി ലഭി�് െകാ�ിരി�� ഈ
സംവിധാന�ിെ� �ഗമമായ �വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ നിയമ�മീകരണ�ൾ അടിയ�ിരമായി ൈകെകാേ����്.

3-7   CERD-റിേസർ�് െഫേലാഷി�് -സമയപരിധി കഴി�ി�ം �ാ�് അ�വദി� നൽ��.
31.11.2010-ൽ േചർ� ര�ാം ഇ.ആർ.സി മീ�ിംഗിെല 2-6 നം തീ�മാന �കാരം ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�് ,േ�ാളർഷി�ക�ം മ�്
അലവൻ�ക�ംസി.ഇ.ആർ.ഡി ഫ�ിൽ നി�ം ��് വർഷേ��് നൽകാൻ തീ�മാനെമ��ി��. 13.06.2016    െല KTU/A/1038/16 നം
െ�ാസീഡിംഗ്സ് �കാരം 01.03.2016 �തൽ െഫേലാഷി�് �ക �തിമാസം 25,000/- ആയി ഉയർ�ിയി��്.വിവിധ കാരണ�ളാൽ
ഗേവഷണം ��് വർഷ പരിധി കവി�� അവസര�ളിൽ അധികമായി െചലവഴി�� സമയ�ിന് ആ�പാതികമായി െഫേലാഷി�് �ക
നി�യി�കേയാ നൽകാൻ തീ�മാനെമ��കേയാ െച�ി�ി�.എ�ി��ാ�ം സാ��ിക വർഷം ഗേവഷണ കാലാവധി ��് വർഷം
കഴി�ം ദീർഘി�ി� നൽകിയ ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�ം െഫേലാഷി�് നൽകിയി��്. ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

േപര്
േജായിൻ െച�
തീയതി

ദീർഘി�ി� നൽകിയ
കാലയളവ്

�ക/െ�ാസീഡിംഗ്സ് നം
�ക
നൽകിയ
കാലയളവ്

�ീമതി. ദീ�ിത.ജി
രാജീവ്ഗാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ്
െടേ�ാളജി,േകാ�യം

17.12.2015
17.12.2018-
17.12.2019

1,50,000/-
KTU/Research4
/2408/17;22.03.2019

17.12.2018-
16.06.2019

�ീ. ജയേദവൻ.പി.സി
ഗവ.എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,��ർ

20.07.2015
20.07.2018-
30.06.2019

1,59,677/-
KTU/Research4

20.07.2018-
31.01.2019
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/2408/17;04.02.2019

�ീ. �നിൽ.ബി
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്, തി�വന��രം

17.08.2013
01.08.2016-
1.08.2017

3,00,000/-
KTU/Research4
/2408/17;20.11.2018

01.08.2016-
01.08.2017

�ീ.�നിലിന് ദീർഘി�ി� നൽകിയ ആദ� അ� മാസെ� െഫേലാഷി�് (01.08.2016�തൽ 01.01.2017 വെര�� കാലയളവിെല
1,12,097/-�പ) സി.ഇ.�ി �ിൻസി�ാൾ �ൻ� തെ� ലഭ�മായ സി.ഇ.ആർ.ഡി ഫ�ിൽ നി�ം നൽകിയതാ�ം �ക പി�ീട് റീ��്
െച�താ�ം കാ��.ഇതിൽ നി�ം സി.ഇ.ആർ.ഡി അ�ൗ�ിൽ നി�ം അധികം �ക �ിൻസി�ാളിന് �ൻ�ർ അ�വദി�ി��തായി
വ��മാ��.

ബാർ�ൻ ഹിൽ ഗവൺെമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ിനിയായ �ീമതി. �ീേദവി.എസ്.നായർ 09.11.2018ൽ
അ�ിഷൻ േന�ക�ം 18.12.2018 ൽ രജിേ�ഷൻ നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ക�ം െച�. ടിയാൾ�് 09.11.2018     �തൽ 08.11.2019 വെര��
കാലയളവിെല െഫേലാഷി�് �കയായ 3,20,000/-�പ KTU/Research/4/2408/17, 28.02.2019 നം    െ�ാസീഡിംഗ്സ് �കാരം �ൻ�റായി
നൽകിയി��്.

റിസർ�് കാലാവധി�് (��് വർഷം) േശഷ�� ദീർഘി�ി� കാലയളവിേല�് േമൽ �കാരം �ക അ�വദി�തി�ം �ീ.�നിൽ, �ീമതി.
�ീേദവി എസ്.നായർ എ�ിവർ�് �കകൾ �ൻ�റായി അ�വദി�തി��� വിശദീകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം 26/08.02.2022-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

െഫേലാഷി�് �കകൾ അ�വദി�േ�ാൾ ഇ�രം അപാകതകൾ ഒഴിവാ�ാൻ ബ�െ��വർ ��ിേ��താണ്.

3-8   CERD ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ
സം�ാനെ� വിവിധ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിലായി ആെക 8 ഇെ�ാേവഷൻ െസ��കൾ �വർ�ി���്.അവ�െട
�വർ�നം വിലയി���തിനായി ഓഡി�് സ�ർശനം നട�ിയതിൽ ��യിൽെ�� അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

3-8-1   ഇെ�ാേവഷൻ െസ��ക�െട �വർ�ന�ം പരിപാലന�ം
ഇെ�ാേവഷൻ  െസ��കൾ�ായി  �േത�കം  �ിരം  ലാബ്  സംവിധാനം  ഉറ�വ�േ���ം  അതിനാവശ�മായ  അടി�ാന
െസൗകര��ൾ ഒ�േ���ം ബ�െ�� �ാപന േമധാവിയാണ്.  ടി െസൗകര��ൾ ഉറ�വ��ിയി�െ��് �ാപന േമധാവിക�െട
സർ�ിഫി��ിെ�  �െട  അടി�ാന�ിലാണ്  ഇ�േവഷൻ  െസ��കൾ�ായി  ഫ�്  അ�വദി�ി��ത്.  എ�ാൽ  നിലവിൽ
�ർ�സ�മായ  ഇെ�ാേവഷൻ  െസ�ർ  ഒ�  �ാപന�ി�ം  �വർ�ി��ി�  എ�്  േനരി��  സ�ർശന�ിൽ  ഓഡി�ിന്
േബാധ�മായി��്. മി� �ാപന�ളി�ം േനരേ� ഇെ�ാേവഷൻ െസ�റിന�വദി� ലാബ് �ാപന�ിെ� മ�് �വർ�ന�ൾ�ായി
വി�  നൽകിയിരി�കയാണ്.  ഉപകരണ�ൾ  പല�ം  നാളി�  വെര  പാ��്  േപാ�ം  �റ�ാെത  അലമാരകളിൽ  ��ി�ിരി�കയാണ്.
െസ��കൾ�ായി വാ�ിയ വില�ടിയ ഉപകരണ�ൾ മ�് ലാ�ക�െട ഉപേയാഗ�ിനായി െകാ��ിരി��.
ഇെ�ാേവഷൻ െസ��ക�െട �വർ�ന േമൽ േനാ��ിനായി എ�ാ ഡി�ാർ�്െമ�് േമധാവിക�ം വിദ�ാർ�ി �തിനിധിക�ം ഉൾെ���
ഒ�  ക�ി�ി  �പീകരിേ���ം  എ�ാ  മാസ�ം  േയാഗം  േചേര��മാണ്.  2018-19 വർഷം  ജി.ഇ.സി.  ക�ർ,  ജി.ഇ.സി.  ബാർ�ൺ  ഹിൽ
എ�ിവിട�ളിെലാഴിെക മെ�ാ� െസ�റി�ം േയാഗം േചർ�ി�ി�.
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3-8-2   �ക െചലവഴി�ാെത അവേശഷി��
ഓേരാ ഇെ�ാേവഷൻ െസ�റിെ��ം �വർ�ന�ിനായി 10 ല�ം �പ വീതം അ�വദി�ി���്. �ക അ�വദി�് വർഷ�ൾ
കഴി�ി�ം അത് �ർണമായി െചലവഴി�വാൻ ഒ� െസ�റി�ം കഴി�ി�ി�. അവേശഷി�� �ക�െട പലിശയായി മാ�ം വൻ �ക
ലഭി�ി��്.

നം
ഇെ�ാേവഷൻ
െസ�ർ

െസ�ർ
�ാപി��തിന്
അ�വദി� �ക

നിലവിൽ
അെ�ൗ�ിൽ
അവേശഷി��
�ക

റിമാർ�്

1
സി.ഇ.�ി
തി�വന��രം

10,00,000 6,77,538
31.12.2018
�കാരം

2
ജി.ഇ.സി
ബാർ�ൺഹിൽ

20,00,000 14,18,455
31.03.2019
�കാരം
പലിശ�ൾെ�െട

3
ആർ.ഐ.�ി
േകാ�യം

1000000 159850 As on 05.10.21

4
ജി.ഇ.സി
ഇ��ി

1000000 603754 As on 25.04.16

5 ജി.ഇ.സി ��ർ 1000000 753166 As on 25.08.21

6
ജി.ഇ.സി
�ീ���രം

1000000 434837 As on 25.09.21

7
ജി.ഇ.സി
വയനാട്

1000000 673131 As on 14.03.20

8
ജി.സി.ഇ
ക�ർ

1000000 221551 As on 31.10.21

3-8-3   2018-19 വർഷം െസ��ക�െട �വർ�നം നി�ിയം
ഇെ�ാേവഷൻ െസ�റിനായി അ�വദി� �ക �ർണമായി വിനിേയാഗി�ാെത അെ�ൗ�കളിൽ അവേശഷി�� എ�് മാ�മ� 2018-19
വർഷം െസ��കൾ കാര�മായ �വർ�ന�ൾ ഒ�ം തെ� നട�ിയി�ി�. േമൽ�റ� 8 െസ��കളിൽ, തി�വന��രം സി.ഇ.�ി.
െസ�ർ ഒഴിെക�� െസ��കൾ 2018-19 വർഷെ� �വർ�ന റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ി�. ജി.ഇ.സി ഇ��ി, ജി.ഇ.സി �ീ���രം,
ജി.ഇ.സി വയനാട്, ആർ.ഐ.�ി േകാ�യം എ�ീ െസ��കൾ സാ��ിക വർഷം ഒ� �പ േപാ�ം ഇെ�ാേവഷൻ െസ�റിനായി
െചലവഴി�ി�ി�. ഗവ. േകാേളജ് ബാർ�ൺ ഹി�ിന് കീഴിെല ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ �ല പരിമിതി കാരണം ��ി���െ��ി�ം 2018-19
സാ��ിക വർഷം ‘Perfomance Evaluationof Vibration Absorber Using Natural Composites’, ‘Disaster Management Terrain Vehicle
Project’, Aged and Disabled Intelligent Driving System’ എ�ീ േ�ാജ�കൾ നിർ�ഹി�ി��്. െസ�റിനായി അ�വദി�� �കകൾ
സമയബ�ിതമായി െചലവഴി��തി�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ത�ാറാ�ി, ശരിയായ തര�ി�� േമാണി�റിംഗ് നട�ി ഈ
െസ��കെള സ�യം �യാ�രാ��തി�� ഊർ�ിത �മ�ൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാേക�താണ്.

3-8-4   �ക വകമാ�ി െചലവഴി�
ഇെ�ാേവഷൻ െസ�ർ �ാപി��തിന�വദി�ി�� �ക നിർ�ി� ഇന�ൾ�് െചലവഴി��തിന് പകരം വിദ�ാർ�ിക�െട
േ�ാജ�കൾ�് അഡ�ാൻസ് ആയി നൽ�� സാഹചര�ം ക�ർ ഗവ േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗിൽ ��യിൽെ��.
അ�മതിയി�ാെത അ�ര�ിൽ �ക അഡ�ാൻസായി അ�വദി�െവ�് മാ�മ� ടി അഡ�ാൻ�കൾ യഥാസമയം െസ�ിൽ െച�ി�മി�.

നം
െച�്
നം

തീയതി �ക

1 87949 22.02.18 25,000

2 808566 06.04.18 15,000

3 808570 07.04.18 6,400

4 808577 03.08.18 10,000

5 808567 08.06.18 4,000

6 808568 26.06.18 12,000

7 808582 15.02.19 10,000

ആെക 82400/-
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ആയതിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം1 തീ 23.11.2021 �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇെ�ാേവഷൻ
െസ�ർ �ാപി��തിന�വദി�ി�� �ക അ�മതിയി�ാെത വകമാ�ി െചലവഴി�തിന് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്. 2018-19
വർഷം അഡ�ാൻസ് ആയി നൽകിയതിൽ െസ�ിൽ െച�വാൻ അവേശഷി�� 82400 �പ തിരിെക ഈടാ��തിേനാ െസ�ിൽ
െച�ി��തിേനാ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-9   ബി.െടക് പരീ�ക�െട �നർ�ല�നിർണയം-അപാക�ൾ
    2018-19 വർഷം നട� 25 ബി.െടക് പരീ�ക�െട �നർ�ല�നിർണയ�ിൽ, 15% -�ിലധികം മാർ�് ലഭി� വിദ�ാർ�ികൾ�് UO No
666/2019/KTU dated 02.12.2019 �കാരം റീവാല�േവഷൻ ഫീസ് (Rs 86,50,800/-) തിരിെക നൽകിയി��്. 14418 വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ്
ഇ�ര�ിൽ റീഫ�് അ�വദി�ി��ത് (അ�ബ�ം 1).

�ല�നിർണയ�ിേലാ/ �ാ�േലഷനിേലാ  വീ�  വ���വർ�്  Proceedings No KTU/SOEX-11/1117/2018 dated 31.01.2019 �കാരം  5000
�പ  പിഴ  �മ�ാ��താണ്.  എ�ാൽ  ഇ�യധികം  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  �ല�നിർണയ�ിൽ  വീ�  വ��ിയവർെ�തിെര  യാെതാ�
നടപടി�ം സ�ീകരി�ി��തായി ബ�െ�� ഫയലിൽ േരഖെ�ട��കൾ കാ��ി�.

േമൽ�റ�  25  ബി.െടക്  പരീ�ക�െട  �നർ�ല�നിർണയ�ിന്  165313  അേപ�കളാണ്  ലഭി�ി��ത്.  അവയിൽ  10288  േപ�െട
�നർ�ല�നിർണയ�ിെ�  �ാ�സ്  “NOT  PROCESSED”  എ�ാണ്  ഫയലിൽ  േരഖെ���ിയി��ത്.  10288  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട
�നർ�ല�നിർണയം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മ�.

റീഫ�ിന് അർഹരായ 177 വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�ി�� 9 േകാേള�കൾ നിലവിലി�ാ�തിനാൽ അവ�െട റീഫ�് �കയായ Rs 106200/-
നാളി�വെര�ം തിരിെക നൽകിയി�ി�.
�നർ�ല�നിർണയ�ിന് ഇ-ഗേവർണൻസ് േപാർ�ൽ �േഖെനയാണ് ഫീസ് സ�ീകരി� വ��ത്. എ�ാൽ റീഫ�് അ�വദി�ിരി��ത്
ഇ-ഗേവർണൻസ്  േപാർ�ൽ  �േഖെനയ�.  പകരം  േകാേള�ക�െട  ബാ�്  അെ�ൗ�ിേല�്  �ക  �ാൻ�ർ  െച��തായാണ്  കാ��ത്.
ആയത് വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭി� എ�് ഉറ�വ��വാൻ നിലവിൽ സംവിധാന�െളാ�ം ഏർെ���ിയി�ി�.
േമൽ  അപാക�ൾ�്  19.01.2022  െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം  13  �കാരം  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  �ല�നിർണയ�ിെല  അപാക�ൾ�്  ഉ�രവാദികളായ  ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര  നിയമപരമായ  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

േകാേള�കൾ  ബ�െ��  വിദ�ാർ�ികൾ�്  അർഹമായ  റീഫ�്  �ക  ൈകമാറി  എ�്  ഉറ�  വ���തിന്  സർ�കലാശാല  നടപടി
സ�ീകരി�് വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-10   െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി�ി�ി�/�ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ വിതരണം നട��
        2015-െല എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം V വ��് 42(IX), ആദ� �ാ���് അ��ായം 3
ഖ�ിക 3(XXX) എ�ിവ �കാരം സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ഫ�് പരിപാലിേ�� �മതല സിൻഡിേ��ിൽ
നി�ി�മാണ്.പെ� ഇ�വെര െപൻഷൻ ഫ�് �പീകരി��തി�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ി�ി�.
2018-19 സാ��ിക വർഷം �ീ.അജിത് ബി, േജായി�് രജി�ാർ�് താെഴ േചർ�� �കാരം സർ�ാർ �ാ�് ��ി�� �ഷറി
അെ�ൗ�ിൽ (A/c 155) നി�ം െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ നൽകിയി��്.

െച�് നം ./തീയതി �ക

2695119/14-09-2018 4,91,365/-

2695960/1-11-2018 35,947/-

299085/1-1-2019 35,947/-

299774/4-2-2019 35,947/-

620470/2-3-2019 35,947/-

ആെക 6,35,153/-

പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�ം െപൻഷൻ ഇന�ിൽ വിതരണം െച� 6,35,153/- �പ തന� ഫ�ിൽ നി�ം പ്ളാൻ ഫ�ിേല�് �ാൻ�ർ
െ�ഡി�് െചേ���ം �ാ�് �കയിൽ നി�ം െപൻഷൻ വിതരണം നട��ത് ഒഴിവാ�ി, നിയമപരമായ െപൻഷൻഫ�്
�പീകരി��തി�� അടിയ�ര നടപടികൾ സിൻഡിേ��് തല�ിൽ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

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

4-1   ഓഡി�് ചാർജ് (2018-19)
            1994-െല േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 19 അടി�ാനമാ�ി 2018-19 സാ��ിക വർഷം ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ
അടവാേ�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.
നം തനത് വ�മാനം വരവ്
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1 ഫീസ് 69,17,02,086

2 ഫി�ഡ് ഡിേ�ാസി�് പലിശ 7,40,89,164
ആെക 76,57,91,250
ഓഡി�് ചാർജ് @ 1% 76,57,913

ഒ��വാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർ�്
2016-17 31,91,659
2017-18 72,74,488
2018-19 76,57,913
ആെക 1,81,24,060

                                    ഓഡി�് ചാർ�ിന�ിൽ ആെക ഒ��ാ�� �ക 1,81,24,060/- �പ ഓഡി�് ചാർ�് “0070-60-110-99 ഓഡി�്
ചാർ�് ”  എ�  ശീർഷക�ിൽ  അടവാ�ിയതിെ�  അസൽ  െചലാൻ  ഡയറ�ർ,  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്,  വികാസ്  ഭവൻ,
തി�വന��രം  എ�  േമൽവിലാസ�ിൽ  അയ�  െകാ��്  വിവരം  എ.പി.െജ  അ�ൾകലാം  സാേ�തിക  ശാ�  സർവകലാശാല
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

4-2   േകരള സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല സാ��ിക നില 2018-19
��ിരി�് 11,53,19,416
തൻവർഷെ� വരവ് 1,15,22,15,152.33 *
ആെക 1,26,75,34,568.33
തൻവർഷെ� െചലവ് 1,08,55,77,327.49
നീ�ിയിരി�് 18,19,57,240.84 **
(സർവകലാശാല�െട 2018-19 വാർഷിക കണ�കെള അടി�ാനമാ�ിയാണ് സാ��ിക നില ത�ാറാ�ിയത് )

*വരവിെ� വിശദാംശ�ൾ                                
െസക�രി�ി നിേ�പം      36,500
െ�ാവിഡ�് ഫ�് 1,44,42,971
ഫിനാൻഷ�ൽ െസക�രി�ി 25,00,000
�ിര നിേ�പം-ക്േളാസ്
െച�ത്

13,77,79,201

സർ�ാർ �ാ�്
22,70,33,000

വിവിധ ഫീസിന�ൾ 76,59,55,256
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അെ�ൗ�്      44,68,224.33
ആെക     115,22,15,152.33
**നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ                                                                    
േകാൺഫിെഡൻഷ�ൽ
അ�ൗ�്

44,68,224.33

െഫഡറൽ ബാ�് (340) 51,85,208.20
എസ്.ബി.ഐ (766) 7,68,30,628
എസ്.ബി.ഐ (802) 2,77,83,820.60
എസ്.ബി.ഐ (815)     4,19,746.17
എസ്.ബി.ഐ(സി.ഇ.ആർ.ഡി) 591 17,89,842.66
എസ്.ബി.ഐ(എ�ാമിേനഷൻ)
383

2,39,839.88

�ഷറി (പി.എഫ് )-4367 1,44,42,971
�ഷറി 01 5,07,96,960
ആെക 18,19,57,240.84

4-3   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
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ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 1,26,75,34,568.33
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 1,08,55,77,327.49
ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക 13,53,306/- (ഖ.3-2)

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക
314,98,029.7/-(ഖ.3-1-4)
71,07,330/- (ഖ.3-4)
11,00,000/- (ഖ.3-5)

സർവകലാശാല ഫ�ിന്
ലഭി�ാനവേശഷി�� �ക

3,57,34,921/- (ഖ.2-2)
92,83,305/-(ഖ.2-5)

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

33,25,00,000(ഖ.2-4)

(എ)    റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െട �ിരം േമൽ വിലാസ�ൾ

ഖ�ിക
നം.

ന�മായ �ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�്
സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക
േമൽ വിലാസം

�ിരം േമൽ വിലാസംചാർ�്
െച�ാ��ത്

സർചാർ�്
െച�ാ��ത്

3-2 13,53,306

�ീ.ജി.പി.പ��മാർ
രജി�ാർ

-

�ീ.ജി.പി. പ� �മാർ,
ഇ�ീവരം, ബി.എസ്.എൻ
ആർ.എ-46, ഭഗത് സിങ്
നഗർ, േകാ��കൾ,
നാലാ�ിറ,തി�വന��രം

�ീ. ഉദയൻ സി.സി.

ൈഫനാൻസ്
ഓഫീസർ

ൈഫനാൻസ്
ഓഫീസർ,
േകരള
അ�ാഡമി
േഫാർ �ിൽസ്
എ�ലൻസ്,
വ�ത�ാട്,
തി�വന��രം

�ീ. ഉദയൻ സി.സി.,
4എ.-െക.പി. െലയ്ൻ,

കര�ളം, തി�വന��രം
പിൻ -695564

(ബി)    റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ഓഡി�് തട��ിന് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശം

ഖ�ിക
നം.

തട�െ���ിയ �ക
േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ംചാർ�്

െച�ാ��ത്
സർചാർ�്
െച�ാ��ത്

ഖ.3-1-4 314,98,029.7/- �ീ.ജി.പി.പ��മാർ, രജി�ാർ

�ീ. ഉദയൻ സി.സി. , ൈഫനാൻസ്
ഓഫീസർ

ഖ.3-4 71,07,330/-

ഖ.3-5 11,00,000/-

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

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

1 2014-15 KSA-KRU 6/210/2018 തീയതി 12.09.2018 2
2 2015-16 KSA – KRU 10/387/2019 തീയതി 28.06.2019 31        
3 2016-17 KSA – KRU 10/144/2021 തീയതി 28.09.2021 23
4 2017-18 KSA-KTU3/20/2021തീയതി 26.11.2021 37

അ�.-1
Revaluation Statistics

STUDENT LIST COUNT _ 2018-19 Exams AS ON (19/11/2019)

Sl
No

Exam
Exam
Month  &
Year

Full
list

Not
Eligible

EligibleNot Processed

1
B.Tech S1(S)Exam
July 2019

Jul-19 1148 1069 51 28 4.44
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2
B.Tech S3(S)Exam
July 2019

Jul-19 5555 0 0 5555 0.00

3
B.Tech S5(S)Exam
July 2019

Jul-19 3104 0 0 3104 0.00

4
B.Tech  S7  (S)  Exam  May
2019

Jun-19 3410 3116 267 27 7.83

5
B.Tech S1 (S)(PT) Exam
May 2019

May-19 11 0 0 11 0.00

6
B.Tech S2 (PT) (R,S) Exam
May 2019

May-19 86 0 0 86 0.00

7
B.Tech S2 (R,S) Exam May
2019

May-19 21259 19821 1140 298 5.36

8
B.Tech S3 (S)(PT) Exam
May 2019

May-19 3 0 0 3 0.00

9
B.Tech S4 (PT) (R,S) Exam
May 2019

May-19 12 0 0 12 0.00

10
B.Tech S4 (R,S) Exam May
2019

May-19 2395421957 1731 266 7.23

11
B.Tech S5 (S)(PT) Exam
May 2019

May-19 4 0 0 4 0.00

12
B.Tech S6 (PT) Exam May
2019

May-19 0 0 0 0 0.00

13
B.Tech S6 (R,S) Exam May
2019

May-19 25156 22158 2767 231 11.00

14
B.Tech S8 Exam
May 2019

May-19 9671 8573 1091 7 11.28

15
B.Tech S1 (PT)(RS) Exam
Dec 2018

Dec-18 53 50 3 0 5.66

16
B.Tech S1 (R,S) Exam Dec
2018

Dec-18 16901 15627 1073 201 6.35

17
B.Tech S2 (PT) (S) Exam
Dec 2018

Dec-18 10 10 0 0 0.00

18
B.Tech  S2  (S)  Exam  Dec
2018

Dec-18 315 243 13 59 4.13

19
B.Tech S3 (PT)(R,S) Exam
Dec 2018

Dec-18 34 33 1 0 2.94

20
B.Tech S3 (R,S) Exam Dec
2018

Dec-18 21777 19815 1738 224 7.98

21
B.Tech S4 (PT) (S) Exam
Dec 2018

Dec-18 5 4 1 0 20.00

22
B.Tech  S4  (S)  Exam  Dec
2018

Dec-18 1164 994 170 0 14.60

23
B.Tech S5 (PT) Exam Dec
2018

Dec-18 37 35 2 0 5.41

24
B.Tech S5 Exam
Dec 2018

Dec-18 15957 13769 2021 167 12.67

25
B.Tech S7 Exam
Dec 2018

Dec-18 15687 13333 2349 5 14.97

165313 140607 14418 10288 8.72

അ�.-2
Advances-Sports 2018-19

അ�ബ�ം – 2

Sl
No

Item
Date of
Event

Amount
of
advance

Recipient Proceedings No & date Remarks

1

F-zone
intercollegiate
Volleyball
tournament

16-17
oct
2018

10500

Naveen RD, Co-
ordinator of
Physical
Education, Govt
College of Engg,
Kannur

KTU/ASST2(ACADEMIC)
/5007/2018 dated
15.10.2018

To be
settled
within one
month
after
conducting
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the event.
No records
of
settlement
is seen
attached to
file.

2

F-zone
intercollegiate
table tennis
tournament

5-10
nov
2018

4200

Naveen RD, Co-
ordinator of
Physical
Education, Govt
College of Engg,
Kannur

KTU/ASST2(ACADEMIC)
/5007/2018 dated
15.10.2018

3
F-zone
intercollegiate
Cricket tournament

5-10
nov
2018

18200

Naveen RD, Co-
ordinator of
Physical
Education, Govt
College of Engg,
Kannur

KTU/ASST2(ACADEMIC)
/5007/2018 dated
15.10.2018

4

F-zone
intercollegiate
football
tournament

22-26
oct
2018

15400

Naveen RD, Co-
ordinator of
Physical
Education, Govt
college of Engg,
Kannur

KTU/ASST2(ACADEMIC)
/5007/2018 dated
15.10.2018

5
B Zone
Intercollegiate
Tennis tournament

25-26
oct
2018

35000

Manesh Rasheed,
HOD, Physical
Education, TKM
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
17.10.2018

6

B Zone
Intercollegiate
Cricket tournament
-Men

27-28
Oct
2018 &
3-4
Nov
2018

14000

Manesh Rasheed,
HOD, Physical
Education, TKM
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
17.10.2018

7

E-zone
intercollegiate
football
tournament -Men

25-28
Oct
2018

36000

Raji Nair V, Asst
Professor, Govt
Engg College,
Sreekrishnapuram

KTU/A/5149/2018 dated
17.10.2018

8
E-zone
intercollegiate
Cricket tournament

1 and 5
Nov
2018

27000
Shejin K V, Asst
Professor, Govt
College, Thrissur

KTU/A/5149/2018 dated
17.10.2018

9
A Zone Cricket
tournament-Men

19-30
Nov
2018

50000

Shinto Mathew,
Assistant, ACE
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
30.10.2018

10

Interzone
Badminton
tournament (Men
& Women

12-14
Nov
2018

45000

Shinto Mathew,
Assistant, ACE
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
30.10.2018

11
Interzone Football
tournament

7-10
Nov
2018

30,000
Shejin K V, Asst
Professor, Govt
College, Thrissur

KTU/A/5149/2018 dated
30.10.2018

12
Interzone Table
Tennis tournament

19-20
Nov
2018

21000
Ajaikumar GI,
Asst Professor,
CET

KTU/A/5149/2018 dated
07.11.2018

13
Interzone Chess
tournament

19-20
Nov
2018

21000
Ajaikumar GI,
Asst Professor,
CET

KTU/A/5149/2018 dated
07.11.2018

14
Interzone Handball
tournament

23-24
Nov
2018

21000
Ajaikumar GI,
Asst Professor,
CET

KTU/A/5149/2018 dated
07.11.2018

15
A Zone Badminton
tournament

10-11
Nov
2018

21000
Ajaikumar GI,
Asst Professor,
CET

KTU/A/5149/2018 dated
07.11.2018

16
Inter university
Badminton
tournament- Men

21-25
Nov
2018

75000

Santhosh kumar
K,Asst Professor,
St.Thomas
Institute for
Science and
Technology

KTU/A/5149/2018 dated
16.11.2018

17
C Zone IC
Handball
Tournament

26-27
Nov
2018

31000

Dr Jince Kappan,
Amal Jyothi
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
23.11.2018

18
C Zone IC Cricket
Tournament

22-26
Nov
2018

38000

Dr Jince Kappan,
Amal Jyothi
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
23.11.2018
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19
Interzone Handball
Tournament

28-29
Nov
2018

25000
Shejin K V, Asst
Professor, Govt
College, Thrissur

KTU/A/5149/2018 dated
23.11.2018

20
E Zone Handball
Tournament

26-27
Nov
2018

26000
Shejin K V, Asst
Professor, Govt
College, Thrissur

KTU/A/5149/2018 dated
23.11.2018

21

South Zone
Interuniversity
Handball
Tournament

22-26
Dec
2018

114000

Shinto Mathew,
Assistant, ACE
College of
Engineering

KTU/A/5149/2018 dated
03.12.2018

22
Interzone Cricket
Tournament

5-9
Dec
2018

28000

Santhosh kumar
K,Asst Professor,
St.Thomas
Institute for
Science and
Technology

KTU/A/5149/2018 dated
03.12.2018

23

Inter University
Fencing
tournament -Men
& Women

8-11
Jan
2019

60000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
31.12.2018

24
South Zone Inter
University Cricket
Tournament

14-24
January
2019

130000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
10.01.2019

25
South Zone Inter
University Tennis
Tournament

15-23
Feb
2019

55000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
06.02.2019

26
Inter zone Netball
tournament -Men
& Women

12-13
Feb
2019

25000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
06.02.2019

27
Honouring for the
outstanding Sports
persons

15 Feb
2019

13000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
14.02.2019

28

South zone Inter
university Netball
tournament-
Women

25-28
Feb
2019

92000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
19.02.2019

29

South zone Inter
university
Netballtournament-
Men

20-23
Feb
2019

90000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
19.02.2019

30

South zone Inter
university Chess
tournament-
Women

13-16
Oct
2018

58000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/JD(ACADEMICS)
/4982/2018 dated
10.10.2018

31
First Inter-
collegiate athletic
meet 2018-19

2-4 nov
2018

500000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/ASST2(ACADEMIC)
/5501/2018 dated
30.10.2018

32
Various Inter
University
Tournaments

22 Oct
2018 to
05 Nov
2018

325000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
17.10.2018

33

Inter University
South Zone Basket
ball tournament-
Women

1-5
Nov
2018

100000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
30.10.2018

34

Inter university
southzone
volleyball
tournament- Men

9-13
Nov
2018

105000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
07.11.2018

35

South Zone Inter
University Table
Tennis Women and
South Zone Chess
Men Tournament

28-30
Nov
2018 &
4-8
Dec
2018

92000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,
APJAKTU

KTU/A/5149/2018 dated
23.11.2018

36

South Zone Inter
University Football
Men, Table Tennis

3-8
Dec
2018

297000

Dr KK Venu,
Advisor, Physical
Education,

KTU/A/5149/2018 dated
28.11.2018
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Men, Badminton
Women

APJAKTU

അ�.-3
ഹാജരാ�ാ� െവൗ��കൾ

Sl. No.
Voucher No. As
per Cash
book/Date

Amount Particulars

TSB 155

1 1/13-8-2018 317256
ര�ാമെ� ERC മീ�ിംഗിെ� മിനി�്�ക�െട
വിവര�ൾ (Chq. No.861375)

2 2/14-8-2018 224032

GEC ��രിന് പി.എ�്.ഡി റിസർ�് െഫേലാഷി�ം
ക�ിജൻസി �ാ�ം

(Chq. No.861376)

3 3/14-8-2018 232718
FDP േ�ാ�ാം ,TOCH േകാേളജ് ഓഫ് എൻജി. ആ�്
െടേ�ാളജി(Chq. No.861377)

4 4/17-8-2018 2411604
ഓഗ�് മാസെ� ശ�ളം

(Chq. No.861378)

5 5/23-8-2018 527204

സി.ഇ.ടി .ടി.വി.എ�ിന് CERD-PhD റിസർ�്
െഫേലാഷി�ം ക�ിജൻസി �ാ�ം

(Chq. No.861379)

6 6/30-8-2018 285017
FDP േജ�ാതി എൻജി. േകാേളജ്
െച����ി,എം.ഇ.എ�് ��ി�റം-െചലവ്
തിരി�ടവ്

7 8/4-9-2018 80242

ഇൻ�ിെമ�് �ടി�ിക-

�ീ.�വീൺ െക വിൽസൺ

(Chq. No.748733/4-9-2018)

8 10/4-9-2018 108150
EL സറ�ർ-�ീ.മിശിഹാദാസ് Dy. രജി�ാർ

(Chq. No.748734/4-9-2018)

9 21/14-9-2018 419365
െപൻഷൻ ക��േ�ഷൻ-�ീ.അജിത്.ബി

(Chq. No.2695119/14-9-2018)

10 24/27-9-2018 145750
CMDRF-േല�് 2017-18-െല െഫ�ിവൽ അലവൻസ്

(Chq. No.2695120/27-9-2018)

11 28/27-9-2018 47825
EL സറ�ർ-�ീമതി.ജിഷ

(Chq. No.2695304/27-9-2018)

12 47/25-10-2018 101453
െസപ്�ംബർ മാസ� ശ�ളം

(Chq. No.2695956/25-10-2018)

13 48/25-10-2018 100216

ആവി�ാർ �ർസ് ലിമി�ഡ്-താമസ�ം �ാേദശിക
ഗതാഗത�ം

(Chq. No.2695957/20-10-2018)

14 50/26-10-2018 183831

എ�് സർ�ീസ് െമൻ ഗാർ�കെള
നിേയാഗി��തി�� നിര�കൾ

(Chq. No.2695959/26-10-2018)

15 95/5-12-2018 142000

െസൗ�് േസാൺ ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി ഹാൻഡ്
േബാളി�ം �ി��് �ർണെമ�ി�ം

(Chq. No.2222816/5-12-2018)
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16 96/5-12-2018 142200

നവംബർ മാസെ� �തിഫലം
�ീ.രാമച�ൻ,�ീ.േവ�

(Chq. No.2222817/5-12-2018)

17 111/29-12-2018 96194
BOG Meeting-സർ�ീസ്-മ��് േഹാ�ൽ tvm(Chq.
No.299083/29-12-2018)

18 112/29-12-2018 257977

സി.ഇ.�ി tvm-FDP,�ർ�് മാതാ എൻജി.േകാേളജ്
-െചലവ്

(Chq. No.299082/29-12-2018)

19 114/1-1-2019 35947
�ീ.അജിത് ബി(JR)-െപൻഷൻ

(Chq. No.299081/1-1-2019)

20 115/1-1-2019 56611
ഡി.എ അരിയർ �ാഫ്

(Chq. No.299083/1-1-2019)

21 152/13-2-2019 275300
ജ�വരി മാസെ� ജി.പി.എഫ്

(Chq. No.1972848/13-2-2019)

22 153/13-2-2019 643500
അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�കളിെല പരിേശാധന-EVC
അംഗ�ൾ�� ഓണേററിയം (Chq.
No.1972844/13-2-2019)

23 155/14-2-2019 68096
ബൾ�് എ�്.എം.എ�് ചാർ�ം ��ർ
െചല�ക�ം(Chq. No.1972843/14-2-2019)

24 160/18-2-2019 307218

ഐ.� െസൗ�് േസാൺ െന�് േബാളി��
അഡ�ാൻസ്,FDP Reimbursment

(Chq. No.1972842/18-2-2019)

25 175/2-3-2019 2155449
െഫ�വരി മാസെ� ശ�ളം

(Chq. No.620473/2-3-2019)

26 180/6-3-2019 745400
െഫ�വരി മാസെ� ശ�ളം

(Chq. No.620477/6-3-2019)

27 183/18-3-2019 252367
െഫ�വരി മാസെ� CMDRF

(Chq. No.620887/18-3-2019)

28 184/18-3-2019 300923
KEXCON, യാ�ാ അലവൻസ് ,ഗ�് െഹൗസ് വാടക
(Chq. No.620886/18-3-2019)

29 185/18-3-2019 123593
ഹി� പരസ� നിര�്,ശ�ളം

(Chq. No.620885/18-3-2019)

30 187/18-3-2019 38748
െഫ�വരിയിെല �ീമതി മഹാമായ�െട ശ�ളം

(Chq. No.620890/18-3-2019)

31 188/18-3-2019 17500
െപൻഷൻ,പി.എഫ് സംഭാവന �ീ.ബി�േമാൻ

(Chq. No.620889/18-3-2019)

32 189/18-3-2019 362152
െഫ�വരിയിെല ശ�ളം

(Chq. No.620883/18-3-2019)

33 190/18-3-2019 109002
വിവിധ െചല�കൾ�� േപെ��്

(Chq. No.620479/18-3-2019)

34 192/18-3-2019 40000

��ർ കൺവീനർ,അസി. കൺവീനർ
എ�ിവർ�� �തിഫലം,GEC േകാഴിേ�ാട്

(Chq. No. 620882/18-3-2019)

35 193/21-3-2019 715050
െസൻ�ർ പവർ െസാല�ഷൻസ്-
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2 �.പി.എ�്

(Chq. No.62480/21.3.2019)

36 194/21-3-2019 25447
�ി�ിംഗ്,റിെ�ഷെമ�്,TA,DA,േവതനം

(Chq. No.620891/21-3-2019)

37 198/23-3-2019 385291
�ീ.ആർ.േഗാപിനാഥൻ നായർ-ഡി.എ
,ഓണേററിയം-ഫാ�ൽ�ി ഓഫ് അ�ാദമിക്
ഓഡി�് (Chq. No.620900/23-3-2019)

38 199/23-3-2019 2991300
െകൽേ�ാൺ-50 ലാേ�ാ�കൾ�� േപെ��്

(Chq. No.620894/23-3-2019)

39 200/23-3-2019 78448

KEXCON-കരാർ അടി�ാന�ി�� ഒ.എ �െട
�തിഫലം,��ർ െചലവ്,

േ�ഷണറി വാ�ൽ

(Chq. No.620895/23-3-2019)

40 204/23-3-2019 52051 (Chq. No.620899/23-3-2019)

41 205/25-3-2019 118884

KELTRON-േല�് ബൾ�് SMS ചാർജ്,മ��് േഹാ�ൽ
താമസ നിര�്,ODEPC-

ൈ��് ചാർജ്

(Chq. No.959544/25-3-2019)

42 207/25-3-2019 5973708

െകൽേടാൺ-8 സീനിയർ റിേസാ�ക�ം 10 �നിയർ
റിേസാ�ക�ം ഓഗ�് �തൽ ഒേ�ാബർ വെര

(Chq. No.1972850/25-3-2019)

43 208/25-3-2019 1994000

RISO സർ�ിഫി��് �ി�ിംഗ് െമഷീനിനാ��
ചാനൽ േകാ��ക�ം േസവന��ം

(Chq. No.959542/25-3-2019)

44 209/25-3-2019 1991236

െകൽേടാൺ-8 സീനിയർ റിേസാ�ക�ം 10 �നിയർ
റിേസാ�ക�ം -ഡിസംബർ

(Chq. No.1972857/25-3-2019)

45 210/25-3-2019 1991236

െകൽേടാൺ-8 സീനിയർ റിേസാ�ക�ം 10 �നിയർ
റിേസാ�ക�ം -നവംബർ

(Chq. No.1972841/25-3-2019)

46 211/25-3-2019 1486800
BSNL ലീസ് സർക��് ബിൽ

(Chq. No.959541/25-3-2019)

47 212/25-3-2019 228900
സി.എ ഇേ�ണൽ ഓഡി�് ഫീസ്,എ�ഹാം
േജ�ബ്-കൺസൾ�ൻസി സർ�ീസ്,ലാേ�ാ�്
ബാ�റി

48 214/27-3-2019 673784

��ർ െചലവ്-റി�െ��് ചാർജ്-യാ�ാ ബിൽ-
CMDRF-െതാഴിൽ നി�തി-TDS-കിഴിവ്

(Chq. No.959548/27-3-2019)

49 216/27-3-2019 207100

അഡ�.���ർ�ി �ാൻഡിങ് െകൗൺസിൽ േഫാർ
�ണിേവ�ി�്

(Chq. No.959549/27-3-2019)

TOTAL 30268075.00

CERD 591

1 25/5-5-2018 47302.01
യാ�ാ െചല�ക�ം മ� െചല�ക�ം തിരി�ടവ്-
�ിൻസി�ൽ ടി.െക.എം േകാേളജ്,െകാ�ം
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2 26/5-5-2018 2500 റിസർ�് അഭി�ചി പരീ��െട േമൽേനാ�ം

3 27/9-5-2018 23562
DC െചലവിെ� റീഇംേബ�്െമ�്-�ിൻസി�ൽ
േമാഡൽ എൻജി. േകാേളജ്

4 28/17-5-2018 3000
ജഡ്ജിംഗ് പാനൽ അംഗ�ൾ�� ഓണേററിയം
-�ീ.�വീൺ െക

5 29/17-5-2018 3000
ജഡ്ജിംഗ് പാനൽ അംഗ�ൾ�� ഓണേററിയം
-�ീ.അേശാക് �മാർ

6 30/17-5-2018 1000
ജഡ്ജിംഗ് പാനൽ അംഗ�ൾ�� ഓണേററിയം
-�ീ.സാംസൺ െക

7 31/17-5-2018 1000 ഓണേററിയം -�ീ.���മാർ

8 32/17-5-2018 100000
േപ�ർ അവതരണ�ിനായി അഡ�ാൻസ്
സി.ഇ.ടി,TVM-�ീ.രാജ്�മാർ എം.ആർ

9 33/18-5-2018 3001.18 ഓണേററിയം-�ീ. ജയിംസ് േജാസഫ്

10 34/1/-5-2018 6234.18
�ിൻസി�ൽ NSS േകാേളജ് ഓഫ് എൻജി.
,പാല�ാട്-വിദ�ാർഥി പ�തി�് �ാ�് ഇൻ
എയ്ഡ്-�ീമതി �മി എം

11 35/18-5-2018 18014.36
�ിൻസി�ൽ NSS േകാേളജ് ഓഫ് എൻജി.
,പാല�ാട്-വിദ�ാർഥി പ�തി�് �ാ�് ഇൻ
എയ്ഡ്-�ീമതി രജനി വി �

12 36/18-5-2018 3001.18 ഓണേററിയം -�ീ.ആർ.വി.ജി േമേനാൻ

13 37/21-5-2018 75002.36
സ�ദയ േകാേളജ് ഓഫ് എൻജി. -െടേകാൺ-
സ�ാന�ക

14 38/26-5-2018 39000
എം.എ േകാേളജ് -വിദ�ാർ�ിനി�െട �ാ�് �ക-
Reimbursment-�ീമതി �േരഖ മറിയം

15 39/26-5-2018 318570

ര�ാം വർഷ പി.എ�്.ഡി െഫേലാഷി�്-
�ിൻസി�ൽ സി.ഇ.ടി-�ീ.

കിരൺ �സൻ പാ�

16 40/28-5-2018 12404.36
�ിൻസി�ൽ NSS േകാേളജ് ഓഫ് എൻജി.
,പാല�ാട്-വിദ�ാർഥി പ�തി�് �ാ�് ഇൻ
എയ്ഡ്-�ീമതി �ര� എ�്

17 41/30-5-2018 25261
�ീമതി �� വി നായർ-ഡി.സി േയാഗ�മായി
ബ�െ�� ടി.എ/ഡി.എ

18 45/1-6-2018 29373
അ�ാരാ� േകാൺഫറൻസി�� TA/DA
Reimbursment , ഉ�ി��ൻ,എൻജി. േകാേളജ്,��ർ

19 46/7-6-2018 610 BSNL െടലിേഫാൺ ചാർജ്-മാർ�്,ഏ�ിൽ

20 47/8-6-2018 33836
വിദ�ാർ�ികൾ�� �ാ�് �ക- Reimbursment-
�ിൻസി�ൽ സി.ഇ അ�ർ

21 48/8-6-2018 50000
വിദ�ാർ�ി�െട �ാ�് �ക- Reimbursment-
�ിൻസി�ൽ സി.ഇ.ടി-�ീ.ലി� ൈഷൻ

22 49/8-6-2018 23334
വിദ�ാർ�ി േ�ാജ�് �ാ�് �ക- വിദ�ാ അ�ാദമി-
�ീ.സ�� �മാർ

23 50/8-6-2018 60000
കൺേ�ാൾ ക��ണിേ�ഷൻ ആൻഡ് കംപ��ിംഗ്
െ� അ�ാരാ� േകാൺഫറൻസ്-�ിൻസി�ൽ
സി.ഇ.ടി-�ീ.അ�ൾ നിസാർ

24 51/8-6-2018 5400

സമ� പരീ� -TA Transfer

Reimbursment-

�ിൻസി�ൽ RIT,േകാ�യം

25 52/8-6-2018 7750
സമ� പരീ� െചലവ് Reimbursment-�ിൻസി�ൽ
RIT,േകാ�യം

26 53/12-6-2018 5000
അഭി�ഖ�ി�� ഓണേററിയം- പി.എ�്.ഡി-
�ീ.ച�േമാഹൻ നായർ-ഇ�ർവ� േബാർഡ് അംഗം
പി.എ�്.ഡി-�� െസമ�ർ �േവശനം
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27 54/12-6-2018 6340
�ാ�് ഓണേററിയം- പി.എ�്.ഡി ഇ�ർവ�
േബാർഡ്-�ീ.രാമച�ൻ

28 55/25-6-2018 22400
വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാജ�ിനാ�� �ാ�്-

�ീമതി രമ� S R

29 56/26-5-2018 30002.36
��ല�ി �ാ�് to മാർ ബേസലിേയാസ് േകാേളജ്-
വിദ�ാർഥി പ�തി�്

30 57/26-6-2018 4710
DC െചലവിെ� റീഇംേബ�്െമ�്-GEC KKD-
പി.എ�്.ഡി േഡാ�റൽ ക�ി�ി േയാഗം

31 58/30-6-2018 5000 പരീ� നട��തി�� ഓണേററിയം

32 59/1-7-2018 1850
DC മീ�ിംഗിൽ പെ���തിന് െചലവായ �ക-
�ീ.സജിത് െക

33 60/2-7-2018 2610 DC മീ�ിംഗിന് െചലവഴി� �ക-�ീ.ര�രാജ്

34 100/1-9-2018 9700
പവർ സെ� േബാർഡി�ം റീേ�െ��് ചാർജി�ം -
െക.എം െടേ�ാളജീസ്

TOTAL 979767.98

SBI 815

1 628/5-10-2018 9939 വിേശഷണ�ൾ പറ�ി�ി�

2 636/10-10-2018 58000 അഡ�ാൻസ്-�ീ.േവ� െക-െച�് �ർണെമ�്

3 638/10-10-2018 26752.36 �ാൻ�ർ-�ീ.ദീപക് രാജ്

4 788/30-01-2018 23500 െച�്-�ീ.മേഹഷ്

5 835/1-3-2019 5000 കാർഡ്-ഇ�നം

6 837/2-3-2019 4000 കാർഡ്-ഇ�നം

7 838/2-3-2019 5000 കാർഡ്-ഇ�നം

8 844/15-3-2019 5000 amt�ാൻ�ർ

9 845/15-3-2019 9993 കാർഡ്-ഇ�നം

10 846/15-3-2019 4000 കാർഡ്-ഇ�നം

11 847/15-3-2019 80002.36
അക�ാ ഗാർഡ് വാ�ർ പ�രിഫയർ-2No’s-�േറ�
േഫാർബ്സ് ലിമി�ഡ്

12 856/25-3-2019 4000 പിൻവലി�ൽ-ഇ�നം

13 873/30-3-2019 15000 െമാൈബൽ േഫാൺ വാ�ൽ-�ീമതി ഊർമിള

TOTAL 250186.72
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