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േ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.പി.െജ അബ്�ൾ കലാം സാേ�തികശാ� സർ�കലാശാല -2019-20 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 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി
ഇേതാെടാ�ം  അയ��.  എ.പി.െജ  അബ്�ൾ  കലാം  സാേ�തികശാ�  സർ�കലാശാല�െട  2019-20  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�്
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നം.െക.എസ്.എ/െക.�ി.�3/167/2022                                                        തീയതി:    06.01.2023

എ.പി.െജ. അ�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�െട 2019-20 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 അ�ൾ
കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല നിയമ�ിെല 53-ാം വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത് )

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ. ഹബീബ് �ഹ�ദ് േജായി�് ഡയറ�ർ

ഓഡി�് നിർ�ഹി� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ീമതി. േസാണിയ െജ. െസബാ��ൻ, ഓഡി�് ഓഫീസർ 25.02.2022 �തൽ 12.07.2022 വെര

�ീമതി. േമരി ആൻ�സ്, ഓഡി�് ഓഫീസർ 13.07.2022 �തൽ 30.09.2022 വെര

�ീമതി. ബി� ഒ., അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ 25.02.2022 �തൽ 30.09.2022 വെര

�ീമതി. സ�� ആർ.െക., അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസർ 25.02.2022 �തൽ 05.08.2022 വെര

�ീ. �കാശ് ��ൻ, സീനിയർ േ�ഡ് ഓഡി�ർ 08.08.2022 �തൽ 30.09.2022 വെര

�ീ. അനീഷ് ആൻ െസബാ��ൻ, ഓഡി�ർ 25.02.2022 �തൽ 02.07.2022 വെര

ഓഡി�് നിർ�ഹി� കാലയളവ് 25.02.2022 �തൽ 30.09.2022 വെര

ഓഫീസ് നിർ�ഹണാധികാരികൾ

ൈവസ് ചാൻസിലർ േഡാ. രാജ�ീ എം.എസ്. 01.04.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസിലർ
ഒഴിവ് 01.04.2019 �തൽ 27.06.2019 വെര

േഡാ. അ�ബ് എസ്. 28.06.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

രജി�ാർ

േഡാ. പ��മാർ ജി.പി. 01.04.2019 �തൽ 24.02.2020 വെര

േഡാ. �� വി. നായർ

(രജി.-ഇൻ- ചാർ�് )
25.02.2020 �തൽ 31.03.2020 വെര

ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ
�ീ. ഉദയൻ സി.സി. 01.04.2019 �തൽ 05.03.2020 വെര

ഒഴിവ് 06.03.2020 �തൽ 31.03.2020 വെര

കൺേ�ാളർ ഓഫ് എ�ാമിേനഷൻ
േഡാ. �� വി. നായർ 01.04.2019 �തൽ 16.08.2019 വെര

േഡാ. �േരഷ് ബാ� വി. 17.08.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര

2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമായി  40  ഓഡി�്  അേന�ഷണ��ം  18  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�ക�ം  നൽകിയതിൽ  15
ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ൾ�ം  10  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ�കൾ�ം  മ�പടി  ലഭി�ി��്.  ഈ  റിേ�ാർ�ിൽ  ഉൾെ�ടാ�  ഓഡി�്
അേന�ഷണ�റി�കളിേ���  �ടർനടപടികൾ  സർ�കലാശാല  സ�ീകരിേ��താണ്.  സർ�കലാശാലയിൽ  നി�്  ലഭ�മായ
രജി��ക�െട�ം േരഖക�െട�ം വിവര��െട�ം വിശദീകരണ�ിെ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.
സർ�കലാശാല  നൽകിയ  െത�ായ  വിവര��െടേയാ  വിശദാംശ��െടേയാ  അടി�ാന�ിൽ  ത�ാറാ�ി  ഈ  റിേ�ാർ�ിൽ
ഉൾെ���ിയി��  വിശകലന��െട�ം  നിരീ�ണ��െട�ം  കാര��ി�ം,  സർ�കലാശാല  ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ാ�  േരഖക�െട
അടി�ാന�ിൽ  മെ�ാ�  ഓഡി�്  ഏജൻസി/പരിേശാധനാ  വിഭാഗം  പി�ീട്  കെ���  അപാകതകളി�ം  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്
വ��ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�. 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�് സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ�ിയി�� User name, pass word എ�ിവയി�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നിരീ�ി�ാ���ം
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.
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ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �വെട േചർ�� �കാരം നാല് ഭാഗ�ളായി �മീകരി�ിരി��.

�മ നം. ഭാഗം വിഷയം

1 ഭാഗം 1 െപാ� അവേലാകനം

2 ഭാഗം 2 വരവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

3 ഭാഗം 3 െചലവിന�ളിെല ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ

4 ഭാഗം 4 ധനകാര� വിശകലന�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

ഉ�ട�ം

�മനംഖ�ികവിഷയം
േപജ്
നം.

1 1-1 ബജ�് 4
2 1-1-1 ബജ�് - നടപടി�മ�ിെല അപാക�ൾ 4
3 1-1-2 ബജ�് - സം�ാന സർ�ാർ വകയി��ൽ 4
4 1-2 വാർഷിക കണ�് സമർ�ി�ത് 4
5 1-3 അെ�ൗ�്സ് പരിപാലനം - അപാക�ൾ 5
6 1-3-1 അെ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി� 5
7 1-3-2 സർ�കലാശാല�െട വാർഷികകണ�കൾ ചാർേ�ഡ് അെ�ൗ��് ത�ാർ െച��. 5
8 1-3-3 വാർഷിക കണ�ിെനാ�ം പ�ികകൾ സമർ�ി�ി�ി� 5
9 1-3-4 ക�ാഷ് ��് പരിപാലനം - അപാകതകൾ നിലനിൽ��. 5
10 1-3-5 ആ�ി -ഡി�ീസിേയഷൻ നിര�് നിർ�യി�തിൽ വ��തയി� 6

11 1-3-6
വാർഷിക കണ�ം ടാലി േസാ�് െവയർ �കാര�� അെ�ൗ�്�ം ത�ിൽ
വ�ത�ാസം നിലനിൽ��.

6

12 1-3-7
എസ്.ബി.ഐ. �ിര നിേ�പവിവരം വാർഷികകണ�് െഷഡ�ൾ 4-ൽ
ഉൾെ���ിയി�ി�

8

13 1-3-8
റസീപ്�് & െപെ��് �കാര�� �ൻ�ർ �കക�ം െഷഡ�ളിെല �ൻ�ർ �കക�ം
െപാ��െ���ി�

8

14 1-4 �ാ�് വിവര�ൾ – സർ�ാർ �ാ�് 8
15 1-4-1 പ്ളാൻ േ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി� 8

16 1-4-2
�ാ�ിന�ിൽ സർ�ാർ അ�വദി� �കയിൽ 16.7999182 േകാടി �പ സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ നിലനിൽ��.

9

17 1-5 സർ�കലാശാല �ാ�ിംഗ് െകൗൺസിൽ – അപാകതകൾ 10

18 1-6
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം േസവന നിര�കളിൽ വർ�നവ് വ��ിയി� –
സർ�കലാശാല�് വ�മാന ന�ം

11

19 1-7 രജി��ക�െട പരിപാലനം – അപാകതകൾ 11
20 1-8 േകാെള�കളിെല ഇ-�ാ�് അെ�ൗ�് പരിപാലനം ��ികരമ� 11
21 1-9 CERD-�പീകരണ ല��ം േന��ി� – �വർ�ന�ിൽ േമൽേനാ��റവ് 13
22 1-9-1 CERD – സർ�ാർ മാർ�നിർേ�ശം പാലി��തിൽ വീ� – ഫ�് ന�െ�� 13
23 1-9-2 CERD – പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി� 13
24 1-9-3 CERD – �ാ�് െചലവ് വാർഷികകണ�മായി െപാ��െ���ി� 14
25 1-9-4 െടക്െഫ�് -2020 നട�ിലാ�ിയി� – �ക (3,92,000/-) നി�ലം 14

26 1-10
സർ�കലാശാല�് കീഴിെല ഗേവഷക വിദ�ാർ�ിക�െട ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ –
നടപടി�മ�ളിെല വീ�കൾ

15

27 1-11 �ിര നിേ�പ�ൾ – അപാകതകൾ 16
28 1-12 കരാർ വാഹന��മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ 16
29 1-13 വാഹന��മായി ബ�െ�� െചല�കൾ സംബ�ി� അപാകതകൾ 17
30 1-14 ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി� 17

31 1-14-1
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ��ി�ം പരിേശാധന�ം – നീരീ�ണ സംവിധാനം
നിലവിലി�

18
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32 1-14-2 �ല�നിർ�യ�ിെല അപാകതകൾ – ശി�ാ നടപടികൾ അവ��ം 18
33    1-15 റീ വാേല�ഷൻ റീഫ�് വിതരണം – അപാകതകൾ 19
34 3-1 േടാണർ റീ ഫി�ിംഗ് കരാർ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി� – 60018/-�പ 20
35 3-2    സർ�ാരിെ� അ�മതി �ടാെത�� കരാർ നിയമനം �മവി��ം 21
36 3-3-1 �ൻ��കൾ – െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി� – െചലവ് തട�െ����. 22

37 3-3-2
എൻഎസ്എസ് �വർ�ന�ിന് �ൻ��കൾ – െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി� –
െചലവ് തട�െ����.

24

38 3-4
ലീഗൽ േകസ് മാേനജ്െമ�് േസാ�് െവയർ – �വർ�ന�മമാ�ിയി�ി� – ന�ം
1,69,200/-

24

39    4-1 ഓഡി�് ചാർ�് (2019-20) 25
40 4-2 േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല സാ��ിക നില 2019-20 25
41 4-3 ഓഡി�് �ത�വേലാകനം 26
42 4-4 തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കൾ 27

െപാ�വായ വിവര�ൾ

                            എ�ിനീയറിംഗ്  വിദ�ാഭ�ാസെ��ം  സാേ�തിക  ശാ�  വിദ�ാഭ�ാസെ��ം  സമന�യി�ി�്  ഉയർ�
നിലവാര�ിലാ�ക എ� ആത��ിക ല��േ�ാെടയാണ് 2014-ൽ േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല �പീ�തമായത്. �ത��ം
�തന�മായ ക�ാളി�ി ഇം�വ്െമ�് േ�ാ�ാ�കൾ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ��തി�� സർ�കലാശാല�െട
�മം അഭിന�നാർഹമാണ്. സം�ാന തല�ിൽ ശാ��ി�ം, ശാ� സാേ�തികവിദ��െട േമഖലകളി�ം നട�ിലാ�ി വ�� �ാപന
തല�ി�� മാേനജ്െമ�് േ�ാ�ാ�കൾ മ�് സർ�കലാശാലകൾ�് അ�കരണീയമായ രീതിയിലാ��ത് എ�ത് �ശംസനീയമാണ്.

                    2014-ൽ �വർ�നം ആരംഭി� സർ�കലാശാലയിൽ �ാ���റി ഓഡി�് വിഭാഗം 2021 മാർ�് മാസ�ിലാണ് �വർ�നം
ആരംഭി�ത്.  �ടർ�്  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�കളി�െട�ം  ക�കളി�െട�ം  അെ�ൗ�്  പരിപാലന�ിെല  അപാക�ൾ
��യിൽെപ��ിയതിന്  വളെര  �ിയാ�കമായ  നടപടികൾ  ആണ്  സർ�കലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി�്  ഉ�ായി��ത്  എ��ം
പരാമർശമർഹി��.  എ�ാൽ,  അ�ാഡമിക  തല�ി�ം  ഭരണ  തല�ി�ം  േവ��  നിലവാരം  ഉയർ�വാൻ  അ�േയാജ�മായ  �തന
പ�തികൾ�് �പം നൽകി നട�ിലാ�വാ�� കാര��മമായ �വർ�ന�ൾ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�് ഉ�ായി�ി� എ�്
ഓഡി�് വിലയി���.

                    സർ�കലാശാല സമർ�ി�� പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസലിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം ബജ�ിൽ �ക വകയി��ക�ം
െച��െ��ി�ം  നാമമാ�മായ  പ�തികൾ  നട�ിലാ�ക�ം  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  പ�തികൾ  നട�ിലാ�ാെത  ഫ�്  �ർ�മായി
വിനിേയാഗി�ാ�  �ിതി  വിേശഷമാണ്  �ടർ�  വ��ത്.  പ�തികൾ  ൈശശവ  ദശയിൽ  തെ�  ഇ�ാതാ��.  സർ�കാലശാല�െട
ഭരണ  നിർ�ഹണ�ിന്  ദിശാേബാധം  നൽകി  ശാ�  സാേ�തിക  രംഗ�്  വിപ്ളവകരമായ  മാ��ൾ�്  േന�ത�ം  നൽേക�
അധികാര�ാന�ൾ  ധാർ�ികമായ  ഉ�രവാദി��ൾ  നിർ�ഹി��തിൽ  േവ��  ��ാ�ി  കാണി��േ�ാെയ�ത്
സർ�കലാശാല തല�ിൽ അപ�ഥനം നടേ����്.

                             േദശീയ  അ�ർേ�ശീയ  �ാപന��മായി  എ�ിനീയറിംഗ്  ശാ�െ��ം  ശാ�  സാേ�തിക  വിദ�െയ�ം
ബ�ി�ി��  ഒ�  േനാഡൽ  ഏജൻസിയായി  �വർ�ി�കെയ�  സർ�കലാശാല  �പീകരണ  ല��ം  നാളി�വെര
�ാവർ�ികമാ�വാ�� യാെതാ� നടപടി�ം അധി�തർ സ�ീകരി�ി�ി�.

                        ആ�നിക വിനിമയ മാധ�മ�ം ശാ� സാേ�തിക വിദ��ം പക�� �തിയ അറി�കൾ �ിൽ െഡവലപ്െമ�ിന് ഉത��
രീതിയി�ം  ഇ�േവ�ീവ്  ആയ  രീതിയി�ം  എ�ിനീയറിംഗ്  ശാ�െ�  ബ�ി�ി��  പരിശീലന  പരിപാടികൾ  നട�ിലാ�ക  എ�
ല��ം േന��തിന് ഉത��േ�ാ എ�ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാേ��താണ്. സർ�കലാശാല�െട കീഴിെല വിവിധ േകാേള�കളിെല
പഠിതാ��െട  േലണിംഗ്  �ി�കൾ  അ�ാഡമിക്  �ണ  നിലവാരേ�ാെട�ം  േഫാ�ൾ�ി  �ാൻേഡാ�ം�ടി  ഉ�ത
നിലവാര�ിെല�ി�ക  എ�  ല���ി�ത��  കർ�പരിപാടികൾ  യാെതാ�ം  2019-20  സാ��ിക  വർഷം  നട�ാ�ിയി�ി�.
�ടാെത,  എ�ിനീയറിംഗ്  വിദ�ാർ�ിക�െട  ആശയസംേവദന�ൾ�ം  �തനാശയ��െട  ആവി�ാര�ി�ം  േവദിയാ��,  CERD-െ�
�പീകരണ  ല���ളിെലാ�ായ  TECHFEST  2019-20  സാ��ിക  വർഷം  സംഘടി�ി�ി�ി�.  ഇ�രം  വിഷയ�ൾ�്  ഊ�ൽ
നൽ��തിന് സർ�കലാശാല �േത�ക �� െച�േ����്.

ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ബജ�്
സർ�കലാശാല�െട 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� ബജ�് സം�ി�ം �വെട േചർ��.

ഇനം �ക(ല��ിൽ)
�തീ�ിത ��ിരി�് 172,51.24

�തീ�ിത തൻ വർഷ വരവ് 157,43.00
ആെക 329,94.24

�തീ�ിത തൻ വർഷ െചലവ് 122,64.00
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�തീ�ിത നീ�ിയിരി�് 207,30.24

    4.02.2019-െല സിൻഡിേ��് മീ�ിംഗിൽ S-004-003 ന�രായി അംഗീകാരം നൽകി േബാർഡ് ഓഫ് ഗേവേണ�ിെ� അംഗീകാര�ിനായി
സമർ�ി�  2019-2020  സാ��ിക  വർഷെ�  ബജ�ിന്  04.05.2019-െല  GB-009-008  ന�ർ  തീ�മാന  �കാരം  അംഗീകാരം  നൽകി
സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്.

1-1-1   ബജ�് - നടപടി�മ�ിെല അപാക�ൾ
 േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 51(1) �കാരം അ�� സാ��ിക വർഷേ��� ബജ�്

എ�ിേമ�്  ധനവിവര  പ�ികേയാെടാ�ം  ൈഫനാൻസ്  ഓഫീസർ  ത�ാറാേ���ം  നിർ�ാഹക  സമിതി�്  സമർ�ിേ���ം  അയത്
ചർ�  െച�്  അംഗീകരി�  അ�ിമ  പകർ�്  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�ിെ�  അംഗീകാരം  േനടി  സർ�ാരിന്  സമർ�ിേ���മാണ്.
സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  50(2)  �കാരം  സർ�കലാശാല�െട  സാ��ിക  വർഷം  സർ�ാരിേ�തിേനാട്  സമാനമാണ്.  2019-20
സാ��ിക  വർഷം  1.4.2019-ന്  ആരംഭി�േശഷം  04.05.2019നാണ്  േബാർഡ്  ഓഫ്  ഗേവേണ�്  2019-20  സാ��ിക  വർഷേ���
ബജ�ിന് അംഗീകാരം നൽകിയി��ത്.  ഇത് �മ�കാരമ�.  �ടാെത,  2019-20 സാ��ിക വർഷം സർ�കലാശാല റിൈവസ്ഡ് ബജ�്
ത�ാറാ�ി  അംഗീകാരം  േനടിയി�ി�  (ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.18/2019-20  തീയതി.25.07.2022).  �ടർ  വർഷ�ളിൽ,  ബജ�്  നടപടി
�മ�ൾ പാലി�് സാ��ിക വർഷം ആരംഭി��തിന് �ൻപ് ബജ�് േബാർഡ് ഓഫ് ഗേവേണ�ിന് സമർ�ി�് അംഗീകാരം േന��തിന്
��ിേ��താണ്.

1-1-2   ബജ�് - സം�ാന സർ�ാർ വകയി��ൽ
    2019-20 സാ��ിക വർഷം സർ�ാർ, സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല�ായി ബജ�ിൽ വകയി��ിയി�� �ക�െട�ം
2019-20 സാ��ിക വർഷം അ�വദി� �ക�െട�ം വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം

ബജ�് െഹഡ് ഇനം
വകയി��ിയ �ക

(േകാടി)
അ�വദി� �ക
(േകാടി)

അ�വദി� �ക�െട
ശതമാനം

1
2203-
00-102-97-35

�ലധന  ആ�ിക�െട  �പീകരണ�ി��
ധനസഹായം - പ്ളാൻ

10.3333 - 0

2
2203-
00-102-97-36

ശ�േളതരം - പ്ളാൻ 20.6667 6.6 32

3
2203-
00-102-97-31

ശ�േളതരം - േനാൺ പ്ളാൻ 37.0800 - 0

4 2203-00-112-72 CERD - പ്ളാൻ 2.5 0.8 32
ആെക 70.58 7.4 10.48
�ാ�് റിേ�ൺ- തിരിെക നൽകിയത് - 4.6 -
ആെക 70.58 12 -

1-2   വാർഷികകണ�് സമർ�ി�ത്
    സർ�കലാശാലയിൽ  �ാ���റി  ഓഡി�്  വിഭാഗം  2021  മാർ�്  �തൽ  �വർ�നം  ആരംഭി�തിെന  �ടർ�്,  14.10.2021-െല
െക.�ി.�/എഎസ്എസ്.�ി1(ഫിൻ)/4719/2021  ന�ർ  ക�്  �കാരം  2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�കൾ
ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ി��്.

1-3   അെ�ൗ�് പരിപാലനം- അപാക�ൾ
    �ർ�മാ�ം ഡിജി�ൽ സാേ�തിക വിദ�യിൽ അധി�ിതമായി �വർ�ി��തിന് �പക�ന െച� സർ�കലാശാലയിൽ
അെ�ൗ�്  പരിപാലനം  Tally  േസാ�്  െവയർ  �േഖനയാണ്  നിർ�ഹി��ത്.  അെ�ൗ�്  പരിപാലന�മായി  ബ�െ��
അപാക�ൾ വർഷ�ളായി നിലനിൽ��തിനാൽ, വിഷയം 04.05.2022-െല െക.എസ്.എ.െക.�ി.�3/70(എ)/2021 ന�ർ ക�്
�േഖന സർ�കലാശാല�െട ��യിൽ െകാ�വ�ി��്. ആയതിന് സർ�കലാശാല 12.08.2022-െല െക.�ി.�/എഎസ്എസ്.�ി1
/(ഫിൻ)/4086/22 ന�ർ ക�് �കാരം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി അ�സരി�് 2021-22 സാ��ിക വർഷം �ത�ളള അെ�ൗ�കൾ
സർ�കലാശാല  ജീവന�ാർ  േനരി�്  ൈകകാര�ം  െച��തിനാൽ  അപാകതകൾ  പരിഹരി�്  ത�ാർ  െച�ി��തായി
അറിയി�ി��്.  എ�ാൽ,  2019-20  വർഷെ�  ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��്  ത�ാർ  െച�്  നൽകിയ  സർ�കലാശാല�െട
അെ�ൗ�ിൽ അപാകതകൾ നിലനിൽ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

1-3-1    അെ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�
                സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 50(4) �കാരം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല നിധി�െട ��ി�ം അതിൽ

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

6 of 28 1/11/2023, 11:08 AM



പണമട���ം  അതിൽ  നി�ം  പണം  പിൻവലി���ം  മെ��ാ  കാര���ം  അതിേല�ായി  ഉ�ാ�ിയ  �ാ���കളാ�ം
ഓർഡിനൻ�കളാ�ം  നിയ�ി�െ�േട�താണ്.  2014-ൽ  �വർ�നം  ആരംഭി�  സർ�കലാശാല  5  വർഷം  പി�ി�േ�ാ�ം
സാ��ിക  വിഷയ�ൾ  ൈകകാര�ം  െച��തിനായി  അെ�ൗ�ിംഗ്  ച��ൾ,  ൈഫനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  എ�ിവ
�പീകരി�ി�ി�. സർ�ാരിൽ നി�� �ാ�് അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി�� സർ�കലാശാല�െട സാ��ിക കാര���െട
അെ�ൗ�ിംഗിനായി  അെ�ൗ�ിംഗ്  ച��ൾ  �പീകരി�്  �വർ�ിേ��ത്  സംബ�ി�്  �ൻ  വർഷ�ളിെല  ഓഡി�്
റിേ�ാർ�കളിൽ  (2014-15  �ത��)  �തിപാദി�ി�െ��ി�ം  സർ�കലാശാല�െട  ഭാഗ�നി�്  സ�ീകരി�  �ടർനടപടികൾ
ഓഡി�് തീയതിയി�ം ഫല�ാ�ിയിൽ എ�ിയി�ി�. അെ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ, ൈഫനാൻഷ�ൽ േകാഡ് എ�ിവ �ർ�ിയാ�ി
�ാബല��ിൽ െകാ�വ��തിന് അടിയ�ിര �ാധാന�ം നൽേക�താണ്.

1-3-2   സർ�കലാശാല�െട വാർഷികകണ�കൾ ചാർേ�ഡ് അെ�ൗ��് ത�ാർ െച��.
    2015-െല  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല  നിയമം  വ��്  53(1)  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�കൾ  ത�ാറാ��തിന്
ൈഫനാൻസ് ഓഫീസെറ �മതലെ���ിയിരി��. എ�ാൽ, 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� അെ�ൗ�കൾ സാ��ിക
വർഷം  അവസാനി�േശഷം  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�ിനായി  (സർ�കലാശാല  നിയമം  െസ�ൻ  52(1)  �കാരം)  നിയമി�  ചാർേ�ഡ്
അെ�ൗ��ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്. ഇത് �മ�കാരമ�.

1-3-3   വാർഷികകണ�ിെനാ�ം പ�ികകൾ സമർ�ി�ി�ി�
    േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  ച��ൾ  ച�ം15(1)(സി)  �കാരം  അെ�ൗ�്സിെനാ�ം  സമർ�ിേ��  �വെട  േചർ��
പ�ികകൾ പരിേശാധന�ായി സമർ�ി�ി�ി�.

1. വിവിധ ഫീസ് വരവിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് േ��്െമ�്

2. പരീ�ാ ഫീസിന�ിെല വരവിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ് േ��്െമ�്

            സർ�കലാശാല  12.08.2022-െല  െക.�ി.�/എഎസ്എസ്.�ി1/  (ഫിനാൻസ് )/  4086/  22  ന�ർ  ക�്  �കാരം
വിഷയ�ിൽ ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി അ�സരി�് �ൻവർഷ�ളിൽ അ�ാദമിക വർഷം മാ�ം ആ�ദമാ�ിയായി�� കണ�കൾ
�പക�ന െച�ി��ത്. േപാർ�ലിൽ മാ�ം വ��ിയ��കാരം 2022-23 സാ��ിക വർഷം �ത�� േ��്െമ�് ലഭ�മാ�ാൻ
സാധി��താെണ�് അറിയി�ി��്. അപാക�ൾ പരിഹരി�ാൻ സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�് നടപടി സ�ീകരി��ം
ആയതിെ� പരി�മ�ം എ��പറേയ�താണ്. എ�ാൽ, 2019-20 സാ��ിക വർഷെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഡി.സി.ബി.
േ��്െമ�് ലഭ�മ� എ� അപാകം നിലനിൽ��.

1-3-4   ക�ാഷ് ��് പരിപാലനം - അപാക�ൾ
ടാലിയിൽ ത�ാർ െച�ു� ക�ാഷ് ��ിെല അപാക� ൾ

1. േകരള �ഷറി േകാഡ് വാല�ംI  ച�ം 92(എ)ൽ നിർേ�ശി�� �കാരം ക�ാഷ് ��് മാസാ�� ക്േളാസിംഗ് നട�ി, ബാ�്
അെ�ൗ�മായി റീകൺൈസൽ െച�് േരഖെ���ൽ വ��ി സാ��െ���ിയി�ി�.

2.  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  വാല�ംI  ച�ം  92(എ)ൽ  നിർേ�ശി��  �കാരം  െചലവ്  െച��  േവളയിൽ  ക�ാഷ്  ��ിൽ
േരഖെ���ൽ  വ���തിന്  പകരം  സാ��ിക  വർഷം  അവസാനി�േശഷം  ഇേ�ണൽ  ഓഡി�ിനായി  നിയമി�െ���
ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��്  ബാ�്  േ��്െമ�്  അടി�ാനമാ�ി  അെ�ൗ�്  ത�ാറാ��തിനാൽ,  ടാലിയിൽ  ഡബിൾ  എൻ�ി
മാ�കയിൽ  ത�ാർ  െച��  അെ�ൗ�ിൽ  സിംഗിൾ  എൻ�ി�്  സമാനമായി  യഥാർ�  വരവ്  െചല�കളാണ്
�തിഫലി��ത്. ഉദാ. 22.05.2019-െല EX-IV1/2611 ന�ർ സർ�കലാശാല ഉ�രവ് �കാരം ബി.െടക് എസ്1 റ�ലർ & സപ്ളി
പരീ��െട വാേല�ഷൻ �കയായി അ�വദി� 71600/- �പയിൽ യഥാർ� െചലവായ 56200/- �പയാണ് അെ�ൗ�്സിൽ
േരഖെ���ിയി��ത്.

3. ഓേരാ െചലവി�ം അ��തമായി െചലവിനം േരഖെ����ി�.
സർ�കലാശാല�് നിയതമായ അെ�ൗ�ിംഗ് ച��േളാ ൈഫനാൻഷ�ൽ േകാേഡാ നിലവിലി�ാ� സാഹചര��ിൽ േകരള
�ഷറി  േകാഡ്  വാല�ംI  ച�ം92(എ)  �കാരം  ക�ാഷ്  ��്  പരിപാലിേ��താണ്.  ഡിജി�ൽ  സാേ�തിക  വിദ�യിൽ
അധി�ിതമായി  �വർ�ി��തിന്  �പക�ന  െച�  സർ�കലാശാല�്  ഇ�  സംബ�മായി  ആവശ�മായ  ച��ൾ
�പീകരി�്  സർ�ാർ  അംഗീകാരേ�ാെട  നട�ിൽ  വ���തിന്  നടപടി  സ�ീകരിേ����്.  ആയത്  നട�ിൽ
വ����വെര നിലവിെല നിയമ��ം ച���ം അ�ശാസി�� �കാരം േരഖകൾ ��ിേ��താണ്.

1-3-5   ആ�ി - ഡി�ീസിേയഷൻ നിര�് നിർ�യി�തിൽ വ��തയി�
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     2019-20 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ, ‘Fixed Assets- Schedule-2’ "Academic Books”-ന്
തൻവർഷം 15% നിര�ിൽ ആണ് Depreciation കണ�ാ�ിയി��ത്. എ�ാൽ, 2018-19 സാ��ിക വർഷം "Academic Books”-
ന്  Depreciation  നിര�്  40%  നിര�ിൽ  ആണ്  കണ�ാ�ിയി��ത്.  ഇ�ര�ിൽ  വ�ത��  നിര�ിൽ  Depreciation
കണ�ാ�ിയതിേ�ൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് നൽകിയ 13.06.2022-െല ഓഡി�് എൻക�യറി നം.10-ന് മ�പടി
ലഭി�ി�ി�.  ‘Fixed  Assets-  Schedule-2’-ൽ  �ചി�ി�ി��  Depreciation  നിര�ിന്  ആധാരമായ  Guideline/Order/Decision  of
Authority  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷൻ  നം.8/08.06.2022�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�  .  ഈ  വിഷയ�ിൽ
വാർഷിക  കണ�്  ത�ാറാ�ിയ  ചാർേ�ഡ്  അെ�ൗ��ിൽ  നി�്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�ി  ഓഡി�ിെ�  പരിേശാധന�്
സമർ�ിേ��താണ്.

1-3-6    വാർഷിക കണ�ം ടാലി േസാ�് െവയർ �കാര�� അെ�ൗ�്�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��
സർ�കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ  വിശദാംശ�ൾ  �കാരം,  സർ�കലാശാല�െട  2019-20 സാ��ിക  വർഷെ�  അെ�ൗ�്സ്
ടാലി േസാ�് െവയറിലാണ് ത�ാർ െച�ി��ത്.  എ�ാൽ ഓഡി�ിനായി ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്�ം ടാലി േസാ�് െവയർ
�കാര�� അെ�ൗ�്�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം നിലനിൽ��. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ടാലി േസാ�് െവയർ �കാര��
ആെക വരവ്

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്
�കാരം ആെക വരവ്

വരവിന�ിെല
വ�ത�ാസം

248,94,41,616.76 275,66,65,878.00 26,72,24,261.24

ടാലി േസാ�് െവയർ �കാര��
ആെക െചലവ്

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്
�കാരം ആെക െചലവ്

െചലവിന�ിെല
വ�ത�ാസം

234,63,05,608.25 261,35,29,869.49 26,72,24,261.24

                 ഓഡി�ിനായി  ലഭ�മാ�ിയ  വാർഷികകണ�ം  ടാലി  േസാ�്  െവയർ  �കാര��  അെ�ൗ�്�ം  ത�ിൽ
വ�ത�ാസെ�  സംബ�ി�്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ൾ�്  (നം.5/09.06.22,  നം.17/26.07.22)  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി
പരിഗണി� േശഷ�ം വിവിധ െഹ�കളിെല െചലവിന�ളിൽ നിലനിൽ�� �കടമായ വ�ത�ാസം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

അെ�ൗ�് െഹഡ്
ടാലി േസാ�് െവയർ
�കാര�� �ക

ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ അെ�ൗ�്
�കാരം �ക

വരവിന�ിെല വ�ത�ാസം

1
Current  Assets-  Closure  proceeds  from  fixed
Deposits

1397590386.00 1731338343.00

2
Other Fees – B.Tech. Certification fee (Express
scheme)

427500.00 426000.00

3 M.Tech Grade Card Attestation Fee 363950.00 360950.00
4 RTI Fee 26944.00 26869.00
5 University Transfer Application Fee 169750.00 159750.00
6 Interest Received on Fixed Deposit 5362115.00 29552093.00
7 Other Income – Prior Period Income 1137162.00 893056.00
8 Non Current Liabilities – PF KTU 1372699.00 2860299.00

െചലവിന�ിെല വ�ത�ാസം

9 Current Liabilities – Duties & Taxes-  GST 531420.00 237561.00

10 Current Liabilities – Duties & Taxes- TDS 8938331.00 6341808.00
11 CMDRF 735000 793496

12
CERD-  Financial  Assistance  for  paper
presentation -India

- 70912

13
CERD-Financial  Assistance  -Technical
Presentation - Abroad

- 1,00,000

14 CERD-Innovative student project 1209006 1054643
15 KTU-Grant-Exp- Other External Services 4938675 4890910
16 KTU-Grant-Exp-Other Office Exp 327686 121593
17 KTU-Grant-Exp-Repairs & Maintenance 199112 179928
18 KTU-Grant-Exp-Software Dev 36146345 35038370

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

8 of 28 1/11/2023, 11:08 AM



19 KTU-Grant-Exp-Fuel 340787 335820
20 KTU-Grant-Exp-Stationery 5000 4959
21 KTU-Grant-Exp-Students co curricular activities 780558 581355
22 KTU-Grant-Exp-Examinations 168656630.60 167459511.16
23 KTU-Grant-Exp-Workshop under AT 673911.44 20511.44
24 KTU-Grant-Exp-Examinations-TDS 3346832 3318332
25 KTU-Grant-Exp.Operating Exp 1238656 1209390
26 KTU-Grant-Exp-Misc.Exp 3662809 2492321
27 KTU-Grant-Exp-Q Training 6532124 6530522
28 KTU-Grant-Exp-Bank charges 210662.31 210563.55
29 KTU-Grant-Exp-Confidential Exp 10582715.86 10467326.86

     ഓഡി�ിനായി  ലഭ�മാ�ിയ  വാർഷികകണ�ം  ടാലി  േസാ�്  െവയർ  �കാര��  അെ�ൗ�്�ം  ത�ിൽ  വ�ത�ാസം
നിലനിൽ��തിേ�ൽ  സർ�കലാശാല  12.08.2022-െല  െക.�ി.�/എഎസ്എസ്.�ി1/(ഫിനാൻസ് )/4086/22  ന�ർ  ക�്
�കാരം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി, ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.17/06.07.2022) ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടി എ�ിവ �കാരം, ടാലി േസാ�് െവയറിെല റസീപ്�് & െപെ��് അെ�ൗ�ിെല കണ�കൾ േജണൽ എൻ�ി അഥവാ
ഡ� എൻ�ി ഉൾെ�� �കകൾ ആണ് എ�ം സാ��ിക വർഷ�ിൽ ബാ�ി�െട ലഭി� വരവ് െചല�കൾ അടി�ാനമാ�ി
െ�ാഫഷണൽ  അെ�ൗ�ിംഗ്  മാ�കയിൽ  റസീപ്�്  &  െപെ��്  അെ�ൗ�്  ത�ാറാ�ി  എ��ി��താണ്
വാർഷികകണ�ിൽ  ലഭ�മാ�ിയി��െത�ാണ്  ഓഡി�ിൽ  അറിയി�ി��ത്.  സർ�കലാശാല�്  സിംഗ്ൾ  എൻ�ി
അെ�ൗ�ിംേഗാ  ഡബ്ൾ  എൻ�ി  അെ�ൗ�ിംേഗാ  ഏെത�ി�ം  ഒ�  രീതി  അ�സരി��  അെ�ൗ�ിംഗ്  േപാളിസി
ൈകെ�ാ�ാ��താണ്.  ഇ�ര�ിൽ  സർ�കലാശാല  പിൻ�ട��  ഒ�  അെ�ൗ�ിംഗ്  േപാളിസി�്
അ��തമായി�ായിരി�ണം  സർ�കലാശാല�െട  അെ�ൗ�്  ത�ാർ  െച���ം  ഓഡി�ിനായി  അെ�ൗ�്
സമർ�ിേ���ം. സർ�കലാശാല �വർ�നമാരംഭി�് 5 വർഷം �ർ�ിയാ�േ�ാ�ം, നിയതമായ അെ�ൗ�ിംഗ് േപാളിസി
നിലവിലി� എ��ം, ഇേ�ണൽ ഓഡി�ിനായി നിയമി�െ��� ചാർേ�ഡ് അെ�ൗ��ിന��തമായി സർ�കലാശാല�െട
അെ�ൗ�്  ത�ാർ  െച�െ���െവ��ം  ഓഡി�ിൽ  അംഗീകരി��ി�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  അടിയ�ര  നടപടി
ൈകെ�ാേ��തിെ� ആവശ�കതയിേല�് സർ�കലാശാല അധികാര �ാന��െട�ം ൈഫനാൻസ് ക�ി�ി�െട�ം ��
�ണി��.
ഓഡി�ിനായി  Tally  അെ�ൗ�്സ്  അടി�ാനമാ�ിയാണ്  ക�ാഷ്  ��്  ലഭ�മാ�ിയി��ത്  എ�തിനാൽ  ഓേരാ
െഹഡിെല�ം വരവ്, െചലവിൽ ഉ�ായ വ�ത�ാസ�ി�േമൽ (ഡ� എൻ�ി �കാര�� (ഡബിൾ എൻ�ി) ടാലി േസാ�് െവയർ
എൻ�ി�ം യഥാർ� വരവ് െചലവ് (സിംഗിൾ എൻ�ി) �കാരം ത�ാറാ�ി സമർ�ി� വാർഷിക കണ�ം െപാ��െ���ി)
വിശദീകരണം ഉൾെ�െട ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് സമർ�ിേ��താണ്.

1-3-7   എസ്.ബി.ഐ. �ിരനിേ�പ വിവരം വാർഷികകണ�് െഷഡ�ൾ 4-ൽ ഉൾെ���ിയി�ി�
2019-20 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷികകണ�കേളാെടാ�ം ലഭ�മാ�ിയ �ിരനിേ�പ��െട പ�ികയിൽ േ��് ബാ�് ഓഫ്
ഇൻഡ�യിെല �ിരനിേ�പ��െട വിശദാംശം ഉൾെ���ിയി�ി�. (വിശദാംശം ഖ.1-11-ൽ)

1-3-8   റസീപ്�് & െപെ��്  �കാര�� �ൻ�ർ �കക�ം െഷഡ�ളിെല �ൻ�ർ �കക�ം
െപാ��െ���ി�
വാർഷികകണ�ിെല റസീപ്�് & െപെ��് �കാര�� �ൻ�ർ �കക�ം വാർഷികകണ�ക�െട അ�ബ�മായി ലഭ�മാ�ിയി��
െഷഡ�ളിെല �ൻ�ർ �കക�ം െപാ��െ���ി� (വിശദാംശം ഖ.3-3-1).

1-4    �ാ�് വിവര�ൾ- സർ�ാർ �ാ�്
2019-20 സാ��ിക വർഷം ലഭി� സർ�ാർ �ാ�ിെ� വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം

പ�തി�െട േപര്
/ശീർഷകം

ഉ�രവ് നം. / തീയതി
ലഭി� �ക

(ല��ിൽ)
വിനിേയാഗി� �ക

(ല��ിൽ)
വിനിേയാഗ
ശതമാനം

1
ശ�േളതരം (പ്ളാൻ)

2203- 00-102-97-36

സ.ഉ(സാധാ) നം. 1444/2019/HEDN
തീയതി.14.08.2019

660 660 100

2
CERD – പ്ളാൻ

2203-00-112-72

സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1783/2019/HEDN
തീയതി.09.10.2019

40 40 100

2
CERD – പ്ളാൻ

2203-00-112-72

സ.ഉ.(സാധാ)നം. 396/2020/HEDN
തീയതി.07.03.2020

40 40 100

ആെക 740 740
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1-4-1    �ാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി�
2019-20 സാ��ിക  വർഷം  സർ�കലാശാല�െട  �വർ�ന�ൾ�ായി  സമർ�ി�  പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസലിന്  10.07.2019-െല
സ.ഉ.(സാ.ധാ.)1184/2019/ഉ.വി.വ.  ഉ�രവ്  �കാരം  ഭരണാ�മതി  ലഭി�ി��്.  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  �ക,  യഥാർ�  െചലവ്
എ�ിവ�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

െചലവിനം
ഭരണാ�മതി  ലഭി�
�ക (ല��ിൽ)

െചലവ്  �ക
(ല��ിൽ)

1 Design and Innovation Centre 100 0

2
Faculty  and  Staff  Development
Programme

150 32.1840

3 Incentive for improving Quality 25 0

4
Internationalisation  of  Technical
Education in Kerala

25 0

5
Maintenance and upgradation of
Temporary Campus

25 7.6

6
Recurring  Expenditure-  salaries
and Allowances

1716.67 569.0300

7
Research  Centre  in  Big  Data
Analytics

25 0

Total 2066.67 608.81

            2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  Plan  Fund  െചലവ്  വിവര�ൾ  പരിേശാധി�തിൽ,  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  പ്ളാൻ
െ�ാേ�ാസ�കൾ  നാമമാ�മായി  മാ�മാണ്  നട�ിൽ  വ��ിയി��ത്.  �മ  ന�ർ  1,3,4,7  എ�ിവയിൽ  ഉൾെ��  പ്ളാൻ
െ�ാേ�ാസ�കളിേ�ൽ  �ടർനടപടി  സ�ീകരി�ി�ി�.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
അേന�ഷണം  നം.28/20.08.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  2018-19  സാ��ിക  വർഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�ി�ം  പ്ളാൻ
െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിലാ�ാ�� സംബ�ി� പരാമർശം ഉൾെ��ി��്. �ൻ പ�ിക �കാരം ശ�ള, അ�ബ� െചല�കൾ
ഒഴിെക  േകാെളജ്  അധ�ാപകർ�ായി  സംഘടി�ി��  Faculty  and  Staff  Development  Programme-�  മാ�മാണ്  �ക
െചലവഴി�ി��ത്.  സർ�കലാശാല�െട  സമ�  വികസന�ി�ം  �പീകരണ  ല���ി�ം  ഉത��  പ�തികൾ  ഒ�ംതെ�
തൻ വർഷം നട�ിൽ വ��ിയി�ി�. പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസൽ നട�ിൽ വ��ാതിരി��ത് �ടർ�യാ�േ�ാൾ സർ�ാർ �ാ�്
ന�െ���തിന്  ഇടയാ��തിന്  �റെമ  സർ�കലാശാല�െട  �വർ�ന  �േരാഗതി  തട�െ���തി�ം  ഇടയാ��.
സർ�കലാശാല  അധികാര�ാന��െട  അടിയ�ര  ��  ഈ  വിഷയ�ിൽ  ഉ�ാേക��ം  െഗൗരവതരമായി  ഈ  വിഷയം
കണ�ിെല��് �ടർനടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-4-2   സർ�ാർ അ�വദി� �ാ�് �കയിൽ 16.7999182 േകാടി �പ സർ�കലാശാല അെ�ൗ�ിൽ
അവേശഷി��
    സർ�കലാശാല  ഫയ�കൾ  �കാരം  (ഫയൽ  നം.െക.�ി.�/എഫ്/8/2014, ഫയൽ  നം.െക.�ി.�/ഫിൻ1/553/2017) േകരള  സാേ�തിക
ശാ�  സർ�കലാശാല  �വർ�നം  ആരംഭി�  2014-15  സാ��ിക  വർഷം  �തൽ  2019-20  സാ��ിക  വർഷം  വെര  സം�ാന
സർ�ാരിൽ നി� ലഭി� �ാ�ിെ� വരവ് െചലവ് കണ�ക�െട വിശദവിവരം (േകാടിയിൽ) �വെട േചർ��.

2014-15

�മ
നം.

അെ�ൗ�് െഹഡ്
�ാ�്
ലഭി�ത്

െചലവഴി�ത് ബാ�ി

1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) - - -

2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) 3.4999
2.3300178 2.6698822

3 2203-22-102-72-72 (CERD) 1.5

4
4202-02-105-80  (Setting  up  of
Campus) - - -

Total 4.9999 2.3300178 2.6698822

2015-16

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത് ബാ�ി

1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) 18.0000 - 18
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2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) - 2.1136 -2.1136

3 2203-22-102-72-72 (CERD) 2.2000 1.0973 1.1027

4 4202-02-105-80 (Setting up of Campus) - - -
Total 20.2000 3.2109 16.9891

2016-17

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത് ബാ�ി
1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) 10.0000 - 10.0000
2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) - 5.3615 -5.3615
3 2203-22-102-72-72 (CERD) 2.2000 1.7375 0.4625
4 4202-02-105-80 (Setting up of Campus) - - -

Total 12.2000 7.099 5.101

2017-18

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത്ബാ�ി
1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) 8.3000 - 8.3
2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) 11.2000 7.7131 3.4869
3 2203-22-102-72-72 (CERD) 2.2000 2.2000 0
4 4202-02-105-80 (Setting up of Campus) - - -

Total 21.7000 9.9131 11.7869

2017-18 Grant Details – Non-Plan Fund

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത് ബാ�ി
1 2203-22-102-97-31 (Salary) ലഭി�ി�ി� - -

2018-19- Plan Fund

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത്ബാ�ി

1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) 10.3333
11.7039 3.7994

2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) 5.17

3 2203-22-102-72-72 (CERD) 2.2000 2.2000 0

4 4202-02-105-80 (Setting up of Campus) - - -
Total 17.7033 13.9039 3.7994

2018-19 Grant Details – Non-Plan Fund

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത് ബാ�ി

1 2203-22-102-97-36 (Non-Salary) 5.0000 - 5.0000

2 2203-22-102-97-31 (Salary) - - -
Total 5.0000 5.0000

2019-20 Grant Details – Plan Fund

�മ നം. അെ�ൗ�് െഹഡ് �ാ�് ലഭി�ത് െചലവഴി�ത്ബാ�ി

1 2203-22-102-97-35 (Capital Assets) - - -

2 2203-22-102-97-36 (Non-salary) 6.6000 6.0881 0.5119

3 2203-22-102-72-72 (CERD) 0.8000 0.7410 0.059

4 4202-02-105-80 (Setting up of Campus) - - -
Total 7.4 6.8291 0.5709

2017-18, 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ളിൽ പ്ളാൻ ഫ�ിൽ െചവഴി�ാെത അവേശഷി� �ക സർ�ാർ ഈടാ�ിയതിെ�
വിശദാംശം
2017-18 സാ��ിക വർഷം സർ�ാർ ഈടാ�ിയ �ക    :    29,11,72,640/-
2018-19 സാ��ിക വർഷം സർ�ാർ ഈടാ�ിയ �ക    : 4.6 േകാടി
സർ�ാർ ഈടാ�ിയതിൽ 2019-20 സാ��ിക വർഷം തിരിെക നൽകിയ �ക – 4.6േകാടി
2019-20  സാ��ിക  വർഷം  അവസാനി�േ�ാൾ  �ാ�്  ഇന�ിൽ  നീ�ിയിരി�ായി  നിലനിൽ��  16.7999182  േകാടി  �പ�െട
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വിശദാംശം (�ക നിലനിൽ�� അെ�ൗ�ിെ� വിശദാംശം, �ക െചലവഴി�ി�െ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം എ�ിവ) ആവശ�െ��്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി (നം. 40/19.09.2022)�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 21.08.2018-െല സർ�ലറിൽ
േകരള  ൈഫനാൻഷ�ൽ  േകാഡ്  ആർ�ി�ിൾ  40(C)  �കാരം,  വ��കൾ,  ബജ�ിൽ  അ�വദി��  �ക  െചലവഴി��തിെ�  ഭാഗമായി
�ഷറിയിൽ  നി�്  �ക  പിൻവലി�്  സർ�ാർ  അെ�ൗ�ിന്  �റ�  ��ി��  സാഹചര�ം  ഒരി��ം  ഉ�ാക�ത്  എ�്
വ��മാ�ിയി��താണ്. സർ�ാർ �ാ�് ലഭി��തിൽ കാലതാമസം സംഭവി�� �േഖന സർ�കലാശാല തനത് ഫ�ിൽ നി�് �ക
െചലവഴി�ത് റീ��് െച�ാൻ അവേശഷി�� പ�ം ആയത് കെ��ി സർ�ാർ അ�മതിേയാെട, �ടർനടപടി സ�ീകരിേ����്.
അ�ാ�  പ�ം,  സർ�ാർ  �ാ�ിൽ  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�ിൽ  നിലനിൽ��  �ക,  �ധാനമാ�ം  2203-22-102-97-35  (Capital
Assets)-െഹഡിൽ  സർ�കലാശാല  �ിരം  ക�ാ�സിനായി  അ�വദി�  �കയാകയാൽ,  വിഷയം  സർ�ാരിെ�  ��യിൽെ���ി
�ടർനടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-5   സർ�കലാശാല �ാ�ിംഗ് െകൗൺസിൽ - അപാകതകൾ
07.08.2020 ന് നിലവിൽ വ� സർ�കലാശാല�െട ആദ� �ാ���് അ��ായം 7 ഭാഗം VII 21,22,23 �കാരം സർ�കലാശാല ഒ�

അഭിഭാഷകെന �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസിലായി നിയമിേ��താണ് എ�ം ടിയാ�െട േസവന-േവതന വ�വ�കൾ സിൻഡിേ��്
തീ�മാനിേ���ം േസവന-േവതന വ�വ�കൾ ബാധകമാ�ി െകാ�ം �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസിലിെ� അധികാര��ം �മതലക�ം
കർ�വ���ം നി�യി�ം ��ത അഭിഭാഷക�മായി സിൻഡിേ��് കരാറിൽ ഏർെ�േട��മാണ് എ�ം നി�ർഷി��.

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് KTU/A/58/2015 Dtd.06/03/2019 �കാരം അഡ�. എൽവിൻ പീ�ർ സർ�കലാശാല �ാൻഡിംഗ്
െകൗൺസിലായി നിയമി�െ��ി���ം KTU/A/58/2015 Dtd.31/08/2019 �കാരം േവതന വ�വ�കൾ അംഗീകരി�
നൽകിയി���മാണ്. എ�ാൽ അഡ�. എൽവിൻ പീ��മായി ഏർെ�� കരാർ ഫയലിൽ ലഭ�മ�. കരാർ വിവര�ൾ ആവശ�െ�� െകാ�്
21-06-2022 തീയതിയായി നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 14-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

�ാ���് അ��ായം 7 ഭാഗം VII 23, ഇ�കാരം നിയമി�െ�� �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസിൽ അ��ായന വർഷം ആരംഭി�് ഓേരാ ആറ് മാസം
��േ�ാ�ം വിവിധ േകാടതികളി�ം �ഡീഷ�ൽ േഫാറ�ളി�ം നട�ിയ നിയമ വ�വഹാര�ൾ, അവ�െട തൽ�ിതി, ഓേരാ
വ�വഹാര�ി�ം സർ�കലാശാല�് െചലവായ �കകൾ �ട�ിയവ അട�ിയ സിൻഡിേ��് അംഗീകരി� മാ�കയിൽ ഒ� റിേ�ാർ�്
സിൻഡിേ��ിന് സമർ�ിേ��താെണ�ം സിൻഡിേ��ിെ� അഭി�ായേ�ാ� �ടി റിേ�ാർ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ
സമർ�ിേ��താണ് എ�ം നി�ർഷി��. �ാ���് നി�ർഷി�ം �കാരം സർ�കലാശാല �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസിൽ,
സിൻഡിേ��ിന് വർഷാവർഷം സമർ�ി�ി�� ��ത റിേ�ാർ�കൾ ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 2 തീയതി 6-12-2022 �ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ടി സാഹചര��ിൽ സർ�കലാശാല �ാ���് നി�ർഷി�ം വിധം �ാൻഡിംഗ് െകൗൺസി�മായി അടിയ�ിരമായി കരാറിൽ
ഏർെ��ക�ം �ാ���് അ��ായം 7 ഭാഗം VII 23 നി�ർഷി�ം വിധം റിേ�ാർ�് സിൻഡിേ��ിന് സമർ�ിേ���ം, വിവര�ൾ
ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ക�ം െചേ��താണ്. ഇ�രം അപാകതകൾ ഭാവിയിൽ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ആവശ�മായ
നടപടികൾ സർ�കലാശാല സ�ീകരിേ��താണ്.

1-6   സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം േസവന നിര�കളിൽ വർ�നവ് വ��ിയി�-സർ�കലാശാല�്
വ�മാന ന�ം
                        08.03.2019-െല  28/2019/ധന  ന�ർ  സർ�ാർ  ഉ�രവ്  �കാരം,  സം�ാന�ിെ�  സമ�  പ�ാ�ല
വികസന�ി�ം  സാ��ിക  ��ിരത�ം  നി�തിേയതര  വ�മാന�ിൽ  വർ�നവ്  വ�േ��ത്  അനിവാര�മായതിനാൽ
സർ�ാർ  വ��കൾ/െപാ�േമഖല/  �ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ്  �ാപന�ൾ  എ�ിവ  �േഖന��  എ�ാ  േസവന�ൾ���
നിലവിെല  ഫീ�കൾ/  ചാർ�കൾ  എ�ിവയിൽ  01.04.2019-  �തൽ  5%  വർ�നവ്  വ��ിയി��.  അത�സരി�്,
ധനകാര�(ആർ.എം.സി)  വ��ിെ�  12/03/2019  െല  1093697/ആർ.എം.സി1/5/2019  ധന.ന�ർ  ക�്  �കാരം
സർ�കലാശാല�മായി ബ�െ�� എ�ാ േസവന�ൾ��ളള ഫീ�കൾ/ചാർ�കൾ എ�ിവയിൽ 01/04/2019 �ാബല��ിൽ
അ�് ശതമാനം വർ�നവ് വ���തിന് നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ ��ത ഉ�രവ് �കാര�ളള
ഫീ�കൾ/ചാർ�ക�െട  വർ�നവ്  2019-20  സാ��ിക  വർഷം  നട�ാ�ിയി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എൻക�യറി
നം.36/2019-20  തീ.16/09/2022  നൽകിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സർ�ാർ  നിർേ�ശാ�സരണം
ഫീ�കൾ/ചാർ�ക�െട  നിര�ിൽ  വർ�നവ്  വ��ാ�തിനാൽ  സർ�കലാശാല�്  2019-20 സാ��ിക  വർഷം  വ�മാന
ന�ം  സംഭവി�ി��്. സർ�ാർ  ഉ�രവ്  �കാരം  േസവന  നിര�കളിൽ  വർ�നവ്  നട�ാ�ാതി��തിന്  വിശദീകരണം
ലഭ�മാേ��താണ്. ��ത വിഷയ�ിേ�ൽ സർ�കലാശാല അധികാരിക�െട �േത�ക �� �ണി��.

1-7   രജി��ക�െട പരിപാലനം
    സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി പരിപാലി�� രജി��കൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.
1. സ��് രജി�ർ

തൻവർഷെ�  വാർഷിക  കണ�കൾ  �കാരം  ലീഗൽ  എ�്െപൻസസ്  ഇന�ിൽ  16,21,844/-  �പ  െചല��്.  എ�ാൽ
േക�കൾ  സംബ�ി�  േരഖകൾ/ഫയ�കൾ,  സ��്  രജി�ർ  ഇവെയാ�ം  പരിേശാധന�  ലഭ�മാ�ിയി�.  ലീഗൽ
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എ�്െപൻസ�മായി  ബ�െ��  േരഖകൾ  ഹാജരാ��തിന്  33/14-09-2022  ന�രായി  അേന�ഷണ�റി�്  ന�ിെയ�ി�ം
മ�പടി  ലഭ�മായി�.  സർ�കലാശാല�മായി  ബ�െ��  േക�ക�െട  നട�ി�ിനായി  ഭീമമായ  �ക  െചലവഴി��
സാഹചര��ിൽ  േക�ിെ�  വിശദാംശ�ൾ  േരഖെ���ി  ��ി��തിന്  സ��്  രജി�ർ  അടിയ�ിരമായി
പരിപാലിേ���ം പരിേശാധന� ലഭ�മാേ���മാണ്.

2. �ൻ�ർ രജി�ർ

തൻവർഷം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി� ന�ിയ �ൻ��ക�െട �മീകരണം പരിേശാധി��തിനായി 34/15-09-2022
ന�രായി �ൻ�ർ രജി��ം ബ�െ�� േരഖക�ം ആവശ���െവ�ി�ം ആയത് പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ായി�. �ൻ�ർ രജി�ർ
കാലികമാ�ി പരിേശാധന� ലഭ�മാേ��താണ്.

3. ആ�ി രജി�ർ

സർ�കലാശാല�െട  അധീനതയി�ളള  വിവിധ  ആ�ികൾ  േരഖെ���ി  ��ി��തിനായി  ഒ�  ആ�ി  രജി�ർ
പരിപാലിേ��താണ്.  ആ�ി  രജി�ർ  ആവശ�െ��്  26/04-08-22  ന�രായി  ഓഡി�്  എൻക�യറി  ന�ിെയ�ി�ം  ആയത്
പരിേശാധന� ലഭ�മാ�ിയി�.  ആ�ി  രജി�ർ  കാലാകാല�ളിൽ  കാലികമാ�ി  ബ�െ��  അധികാരികൾ  സാ��െ���ി
പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

1-8   േകാേള�കളിെല ഇ-�ാ�് അെ�ൗ�് പരിപാലനം ��ികരമ�
        2019-20  സാ��ിക  വർഷം  സർ�കലാശാല�്  ലഭി�ാ��  വിവിധ  ഫീസിന�ളിെല  ഇ-ഗേവണൻസ്  േപാർ�ൽ  �കാര��
�ടി�ിക വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�ടി�ിക ( DATA AS ON 14/06/2022)

നം. ഫീസ് ഇനം 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 അഫിലിേയഷൻ ഫീ - - 16575000 550000 14130000

2 ഇൻ�ി��ഷൻ രജിേ�ഷൻ ഫീ 479996 - - - 10000

3 അഫിലിേയഷൻ റിക��് ഫീ 150000 100000 100000 200000 -

4 െപനാൽ�ി - 5000 - - -

5 �ഡ�് അ�ിനിേ�ഷൻ ഫീ - 24000 92000 201000 1011000

6 �ഡ�് എ�ാമിേനഷൻ ഫീ - 398805 1381725 1676140 7169020

7
റീവാല�േവഷൻ  രജിേ�ഷൻ
ഫീ.

- - 600 404400 38400

8
േകാേളജ്  �ാൻ�ർ  േജായിൻ
ഫീ

- - - 54000 9000
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9 പി.എ�്.ഡി െസമ�ർ ഫീ - 4000 36000 184000 620000

10 പി.എ�്.ഡി തിസിസ് ഫീ 30000 - 15000 15000 -

11 േ�ാർട്സ് ഫീ 2450 350 657650 2112950 2430050

12 ഇൻെ��ൻ ഫീ - - - - 100000

13 ഫാ�ൽ�ി �യിനിംഗ് ഫീ 8550000 - - - -

ആെക 9185446 532155 18857975 5397490 25517470

2018-19 വർഷ�ി�ം വിവിധ ഫീസിന�ളിലായി സർ�കലാശാല�് Rs.6780155/- (Data as on 2/2/2022) �ടി�ിക��ായി��. ഇതിൽ
വലിയ  ഭാഗ�ം  ഇ-�ാ�്  ഇന�ി��താെണ�്  കൺേ�ാളർ  ഓഫ്  എ�ാമിേനഷൻ  അറിയി�ി��്. േകാേളജ്  ഓഫ്  എൻജിനിയറിംഗ്,
െപ�മൺ,  �.െക.എഫ്  േകാേളജ്  ഓഫ്  എൻജിനിയറിംഗ്,  പാരി��ി,  ടി.െക.എം  േകാേളജ്  ഓഫ്  എൻജിനിയറിംഗ്,  െകാ�ം,  സി.ഇ.�ി,
തി�വന��രം എ�ീ നാല് േകാേള�കളിൽ െഭൗതികപരിേശാധന നട�ിയതിൽ ഇ-�ാ�് അെ�ൗ�് പരിപാലന�മായി ബ�െ��്
വ��മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം േകാേള�കൾ�് നൽ��ി�ാെയ�് േബാധ�െ��.
ഇ-�ാ�്  ഒഴിെക��  ഫീസ്  �കക�ം  �ത�സമയ�്  ഒ��ാെത  േകാേളജ്  അെ�ൗ�കളിൽ  അവേശഷി��.  സർ�കലാശാല�്
ലഭി�ാ��  ഫീസിന�ൾ  കാലതാമസം  �ടാെത  അടവാ�ാൻ  ബ�െ��  േകാേള�കൾ�്  നിർേ�ശം  നൽേക��ം  ലഭ�മാേക�
ഫീസിന��െട  യഥാർ�  കണ�്  േപാർ�ലിൽ  നി�ം  ലഭ�മാ��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ���മാണ്.  ഇ-ഗേവണൻസ്
േപാർ�ലിെല  കണ�കൾ  േകാേള�കൾ  ��ി��  കണ�ക�മായി  െപാ��െ����തി��  നടപടികൾ  അടിയ�രമായി
സ�ീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

1-9   CERD - �പീകരണ ല��ം േന��ി� – �വർ�ന�ിൽ േമൽേനാ��റവ്
                    സം�ാനെ�  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാെള�ക�െട  ഗേവഷണ  �വർ�ന�ൾ  ഉേ�ജി�ി��തിനായി  ഹയർ
എഡ�േ�ഷൻ  ഡി�ാർ�്െമ�ിെ�  04.07.2009-െല  സ.ഉ(ൈക)നം.79/H.Edn.  ന�ർ  ഉ�രവ്  �കാരം  െസ�ർ  േഫാർ  എ�ിനീയറിംഗ്
റിസർ�് ആ�് ഡവലപ്െമ�് (CERD) എ� െസ�ർ �പീ�തമായി.  1955-െല �ാവൻ�ർ െകാ�ിൻ ലി�ററി സയ�ിഫിക് & ചാരി�ബിൾ
െസാൈസ�ീസ് ആ�് 1955 �കാരം രജി�ർ െച�് തി�വന��രം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി��ിൽ �വർ�ി�വ� �ാപനെ�
േകരള  സാേ�തിക  ശാ�  സർ�കലാശാല�െട  �പീകരണേ�ാെട  സർ�കലാശാലയിൽ  ലയി�ി�.  (േകരള  സാേ�തിക  ശാ�
സർ�കലാശാല നിയമം വ��് 73). CERD-െ� �പീകരണ ല���ളിൽ �ധാനെ��വ �വെട േചർ�� (ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�
04.07.2009-െല സ.ഉ(എം.എസ്.)നം.79/2009/ഉ.വി.വ.).

1. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ഫാ�ൽ�ികൾ�ിടയിൽ ഗേവഷണ�ിന് ബൗ�ിക�ം സജീവ�മായ അ�രീ�ം ��ി�ക.

2. ഉയർ� നിലവാര�� എ�ിനീയറിംഗ് ബി�ദധാരികെള ��ി�ാൻ �ാ�മാ�ക.

3. ഗേവഷണ�ിെ��ം കൺസൾ�ൻസി �വർ�ന��െട�ം എ�ം വർ�ി�ി�് CERD-െ� തനത് വ�മാനം വർ�ി�ി�ക.

2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  CERD-െ�  �വർ�നം  വിലയി��ിയതിൽ  �പീകരണ  ല���ിന്  അ��തമായി
�വർ�ി��തിന് CERD-ന് കഴി�ി�ി� എ�് വിലയി���. �വർ�ന�ിെല �ധാന േപാരാ�കൾ �വെട േചർ��.

1-9-1   CERD – സർ�ാർ മാർ�നിർേ�ശം പാലി��തിൽ വീ� – ഫ�് ലഭി�ി�.
                2019-20 സാ��ിക  വർഷം  CERD-െ� �വർ�ന�ൾ�ായി  സർ�കലാശാല  സമർ�ി� 2.5 േകാടി�െട  പ്ളാൻ ഫ�്
െ�ാേ�ാസലിന് 10.07.2019-െല സ.ഉ.(ൈക)1179/2019/HEDN �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്.

                02.03.2020-ന് വിദ�ാഭ�ാസ സബ്ക�ി�ി സമർ�ി� റിേ�ാർ�് ഖ.57-ൽ CERD- ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ായി ബജ�ിൽ
അ�വദി�ിരി��  �ക(2.5േകാടി)  അപര�ാ�മായതിനാൽ  50  ല�ം  �പ  ധന�ന:വിനിേയാഗം/ഉപധനാഭ�ർ�ന  വഴി  അധികമായി
വകയി��ണെമ�്  സമിതി  �പാർശ  െച�ി��്.  ഇതിേ�ൽ  സർ�കലാശാല  സ�ീകരി�  �ടർനടപടിക�െട  വിശദാംശം  ആവശ�െ��്
നൽകിയ 09.06.2022-െല ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.6-ന് മ�പടി ലഭി�ി�ി�.  2019-20 സാ��ിക വർഷം ഈ ഇന�ിൽ �കെയാ�ം
തെ�  ലഭി�ി�ി�.  യഥാ  സമയം  �ടർനടപടി  സ�ീകരി�ാെത,  സർ�ാർ  ഫ�്  ന�െ����ത്  സർ�കലാശാല�െട  താ�ര��ിന്
വി��മാണ്.
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2019-20 സാ��ിക വർഷം 2.5 േകാടി �പയാണ് സർ�ാർ CERD-നായി വകയി��ിയി��ത്. എ�ാൽ, 2019-20 സാ��ിക വർഷം
80  ല�ം  �പ  മാ�മാണ്  CERD  �വർ�ന�ൾ�ായി  പ്ളാൻ  ഫ�്  അ�വദി�ി��ത്.  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  േശഷി�  �ക
ലഭ�മാ��തിന് സർ�കലാശാല സ�ീകരി� �ടർനടപടിക�െട വിശദാംശം ആവശ�െ��് നൽകിയ 09.06.2022-െല ഓഡി�് അേന�ഷണം
നം.6-ന് മ�പടി ലഭി�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ, ബാ�ി �ാ�് �ക േനടിെയ���തിന് സർ�കലാശാല നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�. ബജ�് വകയി��ൽ �കാര�� �ക സർ�ാരിൽ നി�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�കേയാ CERD �പീകരണ
േവളയിൽ നൽകിയി�� സർ�ാർ മാർ�നിർേ�ശ �കാരം (ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 04.07.2009-െല സ.ഉ(എം.എസ്.)നം.79/2009
/ഉ.വി.വ.) തനത് ഫ�് കെ��കേയാ െച�് �വർ�ി��തിന് പകരം, മ�് ഫ�കളിൽ നി�് CERD-നായി �ക െചലവ് െച��ത്
അംഗീകരി�ാ��ത�.  റിസർ�്  െകൗൺസിലിെ��ം  സർ�കലാശാല  അധികാര  �ാന��െട�ം  സവിേശഷ  ��  വിഷയ�ിേല�്
�ണി��.

1-9-2    CERD – പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസ�കൾ നട�ിൽ വ���ി�
                        2019-20 സാ��ിക വർഷം CERD-െ� �വർ�ന�ൾ�ായി സമർ�ി� പ്ളാൻ െ�ാേ�ാസലിന് 28.05.2019-െല
വർ�ിംഗ്  ��ിൽ  അംഗീകാരം  ലഭി�തിെന  �ടർ�്  10.07.2019-െല  സ.ഉ.(സാ.ധാ.)1179/2019/ഉ.വി.വ.  ഉ�രവ്  �കാരം  ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി��്. ഭരണാ�മതി ലഭി� �ക, യഥാർ� െചലവ് എ�ിവ�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

െചലവിനം
ഭരണാ�മതി ലഭി�
�ക (ല��ിൽ)

െചലവ് �ക
(ല��ിൽ)

1
േകാെള�കളിൽ workshop/seminar
എ�ിവ സംഘടി�ി��തിന്

2.40 0

2
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�്
ഇൻെസ�ീവ്

2 0.4

3 ഇെ�ാേവ�ീവ് �ഡ�് േ�ാജ�് 25 7.7350

4

ഗേവഷണ �ബ�ം അവതരണം
(ഇൻഡ�യിൽ)

1.6 0.35

ഗേവഷണ �ബ�ം അവതരണം
(വിേദശ�് )

4.5 3.5

5 റിസർ�് സീഡ് മണി 50 1.5
6 KTU Tech Fest 10 0
7 റിസർ�് െഫേ�ാഷി�് 115.2 115.2

8
െബ�് റിസർ�ർ അവാർഡ് ( റിസർ�്
�ാ�് )

15 0

9 െബ�് റിസർ�ർ അവാർഡ് 0.5 0
10 റിസർ�് െ�ാേമാഷൻ �വർ�ന�ൾ 7.8 1.8
11 ജീവന�ാ�െട ശ�ളം- മീ�ിം�കൾ 12 0

12
ഓഫീസ്, സാ�ൈല�് െസ�ർ
െചല�കൾ

4 0.430

ആെക 250 130.915

                2019-20 സാ��ിക  വർഷെ�  CERD-  Plan  Fund െചലവ്  വിവര�ൾ  പരിേശാധി�തിൽ,  ഭരണാ�മതി  ലഭി�  പ്ളാൻ
െ�ാേ�ാസ�കൾ  നാമമാ�മായി  നട�ിൽ  വ��ക�ം  �മ  ന�ർ  1,6,9,11  എ�ിവയിൽ  ഉൾെ��  പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസ�കൾ  നട�ിൽ
വ��ാതിരി�ക�ം ആണ് െച�ി��ത്. ഈ വിഷയ�ിൽ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം28/19.08.2022-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസ�കൾ  നട�ിൽ  വ��ാ�തിന്  കാരണം  കെ��ി  പരിഹരിേ��ത്  അനിവാര�മാകയാൽ  വിഷയ�ിൽ
സർ�കലാശാല  അധികാര  �ാന��െട  �േത�കി�്  റിസർ�്  െകൗൺസിലിെ��ം,  ഡീൻ(റിസർ�് )-െ��ം  അടിയ�ര  ��
�ണി��.

                         CERD- �പീകരണ ഉ�രവ് (ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 04.07.2009-െല സ.ഉ(എം.എസ്.)നം.79/2009/ഉ.വി.വ.)
�കാരം CERD �പീകരണം �ർ�ിയാ�� �റ�് കൺസൾ�ൻസി ചാർ�കൾ, �ധാന േ�ാജ�കളിൽ നി�� ഓവർെഹഡ് ചാർ�കൾ
എ�ിവയി�െട  ലഭി��  വ�മാനം  എ�ിവ  അടി�ാനമാ�ി  CERD  േക�ം  �വർ�നം  �ടേര�താെണ�  നിർേ�ശം
നൽകിയി�െ��ി�ം  2019-20  സാ��ിക  വർഷ�ം  സർ�ാർ  �ാ�്  അടി�ാനമാ�ിയാണ്  CERD  �വർ�ി�ി��ത്.  സർ�ാർ
�ാ�ിെന  ആ�യി�്  �വർ�ി��ത്  ഒഴിവാ�ി,  CERD �പീകരണ  ല��ം  േന��തി�ം  സ�യം  പര�ാ�മായി  �വർ�ി��തി�ം
ല��മി�് �വർ�ന��ം പ�തി �പീകരണ�ം സർ�കലാശാല ഗേവഷണ വിഭാഗ�ിൽ നി�് ഉ�ാേക���്. ഈ വിഷയ�ിെല
�ടർ  �വർ�ന�ൾ�്  ആവശ�മായ  സമയബ�ിതമായ  േമൽേനാ��ം  നിയ�ണ  സംവിധാന��ം  ഉ�ാ��തിന്  സർ�കലാശാല
അധികാര�ാന��െട ഇടെപടൽ അനിവാര�മാണ്.

1-9-3   CERD - �ാ�് െചലവ് വാർഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി�
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2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷികകണ�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ,  തൻ  വർഷം  സർ�ാർ  �ാ�ായി  ലഭി�  80,00,000/-
�പ�ം  �ൻ  വർഷെ�  റിസർ�്  സീഡ്  മണി  ഇന�ിൽ  േകാേളജ്  അ��ാപകർ�്  അ�വദി�  �കയിൽ  െചലവഴി�തിന്  േശഷ��
�ക�െട  റീഫ�്  ഇന�ിൽ  ലഭി�  29,82,000/-  �പ�ം  േചർ�്  ആെക  1,09,82,000/-  �പയാണ്  CERD-ന്  വരവായി  ലഭി�ി��ത്.
എ�ാൽ  (Receipt  &  Payment  statement  �കാരം)  തൻവർഷെ�  CERD  �ാ�്  െചലവ്  1,11,73,217/-  �പയാണ്.  ഈ  വിഷയ�ിൽ
വിശദീകരണ�ം  സർ�ാർ  �ാ�ിൽ  നി��  െചലവ്,  മ�്  �ാ�ിൽ  നി��  െചലവ്  എ�ിവ�െട  പ�ിക  തിരി��  വിവര�ം
ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.03/07.06.2022-ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  പ്ളാൻ  െ�യ്സിൽ  നി��
പ്ളാൻ  ഫ�്  െചലവ്  വിവര�ൾ  �കാരം  CERD-ന്  �ാ�ിൽ  നി��  െചലവ്  1.3092 േകാടി  �പയാണ്.  �ാ�ിൽ  നി��  യഥാർ�
െചലവ്  വിവര�ൾ  യഥാസമയം  നിരീ�ി��തിേനാ  അെ�ൗ�്  െച��തിേനാ  CERD വിഭാഗം  ��  െച��ിയതായി  കാ��ി�.
2019-20  സാ��ിക  വർഷം,  CERD-ന്  തനത്  വ�മാനം  ഇ�ാ�തിനാൽ  സർ�കലാശാല  ഫ�ിൽ  നി�്  െചലവ്  െച�  �ക
കെ���തി�ം �ക റീ��് െച��തി�ം അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-9-4   െടക്െഫ�് 2020- നട�ിലാ�ിയി� -�ക (3,92,000/-) നി�ലം
2019-20  സാ��ിക  വർഷം  CERD-െ�  �വർ�ന�ൾ�ായി  സമർ�ി�  പ്ളാൻ  െ�ാേ�ാസലിന്  28.05.2019-െല  വർ�ിംഗ്  ��ിൽ
അംഗീകാരം  ലഭി�തിെന  �ടർ�്  10.07.2019-െല  സ.ഉ.(സാ.ധാ.)1179/2019/ഉ.വി.വ.  ഉ�രവ്  �കാരം  എ�ിനീയറിംഗ്  വിദ�ാർ�ികെള
പെ���ി�്  നട��  വാർഷിക  െടക്െഫ�ായ,  KTU TechFest-ന്  10  ല�ം  �പ  െചലവഴി��തിന്  ഭരണാ�മതി  ലഭി�ി��്.  2020
െടക്െഫ�മായി ബ�െ�� അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

1. 2020 വർഷെ� KTU TechFest-ന് Plan Fund-ൽ നി�് �ക െചലവ് െച��തിന് പകരം CERD �വർ�ന�ൾ�ായി പരിപാലി��
67310822591ന�ർ എസ്.ബി.ഐ അെ�ൗ�ിൽ നി�് 05.03.2020ന് 10 ല�ം �പ TechFest നട��തിനായി തി�വന��രം ഗവ.
എ�ിനീയറിംഗ് േകാെളജിന് അ�വദി�ി��്. പ്ളാൻ ഫ�ിൽ നി�് �ക െചലവഴി�ാ�തിന് കാരണം വ��മ�.

2. CERDന് തനത് വ�മാനം ഇ�ാ�തിനാൽ, KTU TechFest-ന് െചലവഴി� �ക�െട വരവിെ� േ�ാത�് വ��മ�.

3. 67310822591 ന�ർ എസ്.ബി.ഐ അെ�ൗ�ിൽ നി�് 2020 വർഷെ� KTU TechFestന് െചലവ് െച� �ക�െട െചലവ് േരഖകൾ
ആവശ�െ��ി�ം സർ�കലാശാല െചലവ് േരഖകൾ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

േമൽ അപാക�ളിേ�ൽ മ�പടി ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.30/22.08.2022ന് േകാവിഡിെ� �തിസ�ി
�ലം  േലാ�്െഡൗൺ  മാർ�്  �തൽ  �ഖ�ാപി�തിനാൽ  െടക്െഫ�്  നട�വാൻ  സാധി�ി�  എ�്  സർ�കലാശാല  ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടിയിൽ  അറിയി�ിരി��.  സർ�കലാശാല�്  കീഴിെല  വിവിധ  േകാെള�കളിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട  �തനാശയ��െട
ആവി�ാര�ി�ം  വിവിധ  േകാേള�കളിെല  വിദ�ാർ�ിക�െട  ആശയസംേവദന�ി�ം  ഉത��തിനായി  CERD-െ�  �പീകരണ
ല���ളിെലാ�ായ TECHFEST സംഘടി�ി��തിൽ ആവശ�മായ ���ം സമയബ�ിതമായ നടപടി�ം സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�
നി�് ഉ�ായി�ി�.
TECHFEST- ൽ വിജയി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് prize money നൽ��തിനായി Nissan India Digital, 8 ല�ം �പ അ�വദി��ം പ�തി
�കയായ  4  ല�ം  �പയിൽ  TDS  കഴി��  3,92,000/-�പ  സർ�കലാശാല  അെ�ൗ�ിൽ(67310822591ന�ർ  എസ്.ബി.ഐ
അെ�ൗ�ിൽ) െ�ഡി�് െച�ക�ം െച�ി��. TECHFEST സംഘടി�ി�ാതി�� സാഹചര��ിൽ, 2020-21-ൽ ��ത �ക Nissan India
Digital-ന് തിരിെക നൽ�ക��ായി.  വിദ�ാർ�ികൾ�് �േയാജനകരമാ�� തര�ിൽ �ക വിനിേയാഗി��തിന് സർ�കലാശാല�്
കഴി�ി�ി�. മാ�മ�, സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ� നി�� വീ� കാരണം �ക ന�െ���തി�ം ഇടയായി. െട�്െഫ�മായി ബ���
അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

1-10   സർ�കലാശാല�് കീഴിെല ഗേവഷക വിദ�ാർ�ിക�െട ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ -
നടപടി�മ�ളിെല വീ�കൾ
                    സർ�കലാശാല� കീഴിൽ ഗേവഷണം നട�� വിദ�ാർ�ിക�െട ഗേവഷണ �വർ�ന��െട നട�ി�മായി ബ�െ��
അപാക�ൾ �വെട േചർ��.

1.  സർ�കലാശാല ഗേവഷണ മാന�ൽ ഖ:17 �കാരം ഗേവഷണം �ർ�ിയാ�ി �ബ�ം സമർ�ി��തി�� സമയപരിധി �േവശന
തീയതി (ആദ� െസമ�ർ ഫീസ് ഒ��� തീയതി) �തൽ 30 മാസമായാണ് നി�യി�ി��ത്. വിവിധ കാരണ�ളാൽ ദീർഘി�ി� നൽ��
സമയം  ഉൾെ�െട  ഗേവഷണം  �ർ�ിയാ��തിന്  അ�വദി�ി��  സമയം  5  വർഷമാണ്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാല�െട  േപാർ�ൽ
�കാരം 5 വർഷ കാലപരിധി കഴി� ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ നിലവി�ം ഗേവഷണം �ർ�ിയാ�ിയി�ി�. ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ
�വെട േചർ��.

�മ
നം.

ഗേവഷണ
വിദ�ാർ�ി

ഗേവഷണ
വിദ�ാർ�ിയായി
രജി�ർ  െച�
തീയതി

KTU  േപാർ�ൽ
�കാരം ഗേവഷണം
�ർ�ിയാേ��
തീയതി

ഗേവഷണ
മാന�ൽ
�കാരം
�ർ�ികരണ
തീയതി

ഗേവഷണ
മാന�ൽ  �കാരം
പരമാവധി
�ർ�ീകരണ
തീയതി
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2 Rijo Rajan 10.06.2016 2022-23 09.12.2018 09.06.2021

3 Deepa C A 20.12.2016 2022-23 10.05.2019 19.12.2021

    േമൽ  ഗേവഷക  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഗേവഷണ  കാലാവധി  ദീർഘി�ി�്  നൽകിയി�ി�.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്
അേന�ഷണം നം. 27/10.08.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2.  സർ�കലാശാല  േപാർ�ൽ  �കാരം  ഗേവഷണം  �ർ�ീകരി��തി��  കാലപരിധി  6  വർഷമായാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.
ആയതിന് ആധാരമായ ഉ�രവ്/ േരഖകൾ എ�ിവ ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 27/10.08.2022 ന് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. 2019-20 സാ��ിക വർഷം ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ��വദി� േ�ാളർഷി�് വിവര�ൾ പരിേശാധി�തിൽ വിദ�ാർ�ികൾ��
േ�ാളർഷി�് �ക അതത് േകാേളജ് �ൻസി�ാൾമാർ�് �ൻ�റായി, ഒ�മി�� �ക (bulk amount) ആയി അ�വദി�ി��്. ഇ�ര�ിൽ
�ക  അ�വദി��തിന്  ആധാരമായ  ഉ�രവ്/  തീ�മാന�ിെ�  പകർ�്  എ�ിവ  ആവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.
27/10.08.2022ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�ര�ിൽ  ഉ�രേവാ  മാർ�നിർേ�ശേമാ  നിലവിലിെ��ിൽ,  ഇ�ര�ിൽ  �ക  വിതരണം
െച�ാനിടയായതിേ�ൽ പരിേശാധന നടേ���ം �ടർനടപടി ൈകെ�ാേ��താണ്.
4.  ഗേവഷണ  വിദ�ാർ�ിക�െട  േ�ാളർഷി�്  �ക  അതത്  �ിൻസി�ാൾ  വിതരണം  െച�തിെ�  െചലവ്  േരഖകൾ/സാ��െ���ിയ
േ��്െമ�്  പരിേശാധന�ായി  ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.  27/10.08.2022ന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ഇതിൽ  നി�ം  ഈ  വിഷയ�ിൽ  സർ�കലാശാല  �ടർപരിേശാധന,  േമൽേനാ�ം(monitoring)  എ�ിവ  നിർ�ഹി��ി�  എ�്
വ��മാ��.  വിഷയ�ിേ�ൽ  ആവശ�മായ  �ടർ  നടപടികൾ�ായി  സർ�കലാശാല  റിസർ�്  െകൗൺസിലിെ��ം  മ�്  അധികാര
�ാന��െട�ം  ��  �ണി��.  2019-20 സാ��ിക  വർഷം  വിതരണം  െച�  1.1152  േകാടി  �പ�െട  െചലവ്  േരഖകൾ  അതത്
േകാേളജ് �ിൻസി�ാൾമാരിൽ നി�് ലഭ�മാ�ി ഓഡി�ിെ� പരിേശാധന�് സമർ�ിേ��താണ്.

5.  �േത�ക  ഒഴിവാ�ാനാവാ�  സാഹചര��ളിെലാഴിെക��  വിഷയ�ളിൽ,  സർ�കലാശാല�്  കീഴിൽ  ഗേവഷണം  നട��
വിദ�ാർ�ികൾ,  ഗേവഷണം  �ർ�ിയാ�ി  �ബ�ം  സമർ�ി��തിന്  ഗേവഷണ  മാന�ൽ  ഖ:17  �കാരം  നി�ർഷി��  �േവശന
തീയതി (ആദ� െസമ�ർ ഫീസ് ഒ��� തീയതി) �തൽ 30 മാസം എ� സമയപരിധി പാലി��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ സർ�കലാശാല
നടപടി സ�ീകരിേ����്.

6. ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഒ� വർഷെ� Contingency charge ആയി 20,000/- �പ അ�വദി���്. Contingency charges ആയി
�ക  അ�വദി��തി��  മാനദ�ം  വ��മ�.  ഉദാ.  31.12.2018ന്  ഗേവഷണ�ിന്  രജി�ർ  െച�  �ീ.  അഫ്ഷർ  പി.എ.�്  31.12.2018
�തൽ  31.03.2019  വെര  അ�വദി�  ഗേവഷണ  േ�ാളർഷി�ിെനാ�ം  ഒ�  വർഷെ�  ക�ിജൻസി  ചാർ�്  �കയായ  20,000/-  �പ
അ�വദി�ി��്. 11/2018ന് രജി�ർ െച� വിദ�ാർ�ി�് 09.11.2019 �തൽ 31.03.2020 വെര അ�വദി� േ�ാളർഷി�ിെനാ�ം ക�ിജ�് �ക
അ�വദി�ി��്. 10.06.2016 ന് രജി�ർ െച� �ീ. റിേജാ രാജന് ഏ�ിൽ 19 �തൽ �ൺ19 വെര അ�വദി� േ�ാളർഷി�ിെനാ�ം ഒ�
വർഷെ�  ക�ിജൻസി  ചാർ�്  അ�വദി�ി��്.  ഈ  വിഷയ�ിൽ  നൽകിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.  27/10.08.2022ന്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  Contingency  charge  ആയി  �ക  അ�വദി��തി��  മാനദ�ം  നി�യി�്  ഉ�രവ്  �റെ��വി��തിന്
സർ�കലാശാല നടപടി സ�ീകരിേ����്.

സർ�കലാശാല  ഗേവഷണ  േ�ാളർഷി�മായി  ബ�െ��്  നിലനിൽ��  േമൽ  അപാക�ളിൽ  നി�്
േ�ാളർഷി�്  �ക  വിതരണം  െച��തിന�റം  സർ�കലാശാല  തല�ിൽ  �ടർ  പരിേശാധന,  േമാണി�റിംഗ്  എ�ിവ
നിർ�ഹി��ി� എ�ത് സർ�കലാശാല റിസർ�് െകൗൺസിലിെ��ം മ�് അധികാര �ാന��െട�ം �േത�ക ���െട
ആവശ�കതയിേല�് ഊ�ൽ നൽ��.

1-11   �ിര നിേ�പ�ൾ - അപാകതകൾ
                2019-20 വർഷം സർ�കലാശാല�െട �ിര നിേ�പ�ൾ െഫഡറൽ ബാ�്, േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, സൗ�് ഇൻഡ�ൻ
ബാ�്,  േകരള  �ാമീൺ  ബാ�്  എ�ീ  ബാ�കളിലാണ്  നിേ�പി�ി�ളളത്.  �ിര  നിേ�പ��െട  രജി�ർ  പരിേശാധി�തിൽ
��യിൽെ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

എ) 2019-20  സാ��ിക  വർഷെ�  വാർഷിക  കണ�കേളാെടാ�ം  ലഭ�മാ�ിയ  �ിര  നിേ�പ��െട  വിശദാംശ�ൾ  ഉൾെ��
പ�ികയിൽ (െഷഡ�ൾ 4) േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�യിെല �ിര നിേ�പ�ൾ ഉൾെ���ിയി�ി�.

ബി) �ിര നിേ�പ��െട രജി�ർ �കാരം 2019-20 വർഷം േ�ാസ് െച� SBIയി�ളള �ിരനിേ�പ�ൾ SBIയിൽ തെ��ളള മെ�ാ�
അ�ൗ�ിൽ (നം. 67314392766) നിേ�പി�. 2015-െല എ.പി.െജ.എ.െക.സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല ആ�്, വ��് 50(2) �കാരം
സാേ�തിക സർ�കലാശാല നിധിയി�ളള എ�ാ പണ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ� അംഗീകാരേ�ാ� �ടി സർ�കലാശാല നി�യി��
ബാ�കളിൽ നിേ�പി�ാ��താണ്. എ�ാൽ SBIയി�ളള 50ല�ം �പ� �കളി�ളള 252 അ�ൗ�കൾ സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത
തൻവർഷം മാ�ം േ�ാ�് െച�് ��ത അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയി��്.

സി)  സർ�ലർ  നം.  03/12/ഫിൻ  തീയതി  06-01-12  �കാരം  �ഷറിയിൽ  നിേ�പി�ാൽ  ലഭി�ാ��തി�ം  ഉയർ�  പലിശ  നിര�്
ബാ�ിൽ ലഭി��ി�ാെയ�ിൽ െപാ� പണം നിർബ�മാ�ം �ഷറിയിൽ തെ� നിേ�പി�ണെമ�് നിർേ�ശി�ി��്. �ഷറിയിൽ 8.5%
വെര  (6.4  –  8.5)  പലിശ�ളളേ�ാൾ  ബാ�ിൽ  6.1%  �തൽ  7.75%  വെര  പലിശ�ാണ്  �ിര  നിേ�പ�ൾ  ���ി  നിേ�പി�ത്.
ലഭ�മാ�ിയ �ിര നിേ�പ രജി�കൾ പരിേശാധി�തിൽ തൻവർഷം െഫഡറൽ ബാ�ിൽ 107, സൗ�് ഇൻഡ�ൻ ബാ�ിൽ 12, SBIയിൽ 2,
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േകരള �ാമീൺ ബാ�ിൽ 147എ�ി�െന ആെക 50ല�ം �തൽ 1.5 േകാടി വെര�ളള 268 �ിര നിേ�പ�ളാണ് �റ� പലിശ�്
വിവിധ  ബാ�കളിൽ  നിേ�പി�ി��ത്.  സർ�ാർ  നിർ�ശ�ി�  വി��മായി  ബാ�ിൽ  തെ�  നിേ�പി��  �ലം  സർവകലാശാല�
നിേ�പ��െട പലിശയിന�ിൽ ഭീമമായ ന�ം സംഭവി�ി��്.
േമൽ  അപാകതകൾ�ളള  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  ന�ിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.  26/  04-08-2022ന്  നിലവിൽ
സർ�കലാശാല�െട �ിര നിേ�പ�െള�ാം �ഷറി അ�ൗ�കളിലാണ് നിേ�പി�ി�ളളെത�് മ�പടി ലഭ�മാ�ി.

1-12   കരാർ വാഹന��മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ
                സർ�കലാശാല  �ാ���്  �കാരം  സർ�കലാശാലയിെല  �ാ���റി  ഉേദ�ാഗ�ർ�്  ഔേദ�ാഗിക  വാഹനം
അ�വദി�ാ��താണ്.  2019-20  കാലയളവിൽ  സർ�കലാശാല  5  കരാർ  വാഹന�ളാണ്  ഉപേയാഗി�ിരി��ത്.  സർ�ലർ
85/2018/ഫിൻ  തീയതി  15/09/2018 �കാരം  ഒ�  �ാപന�ിന്  ദീർഘകാല  അടി�ാന�ിൽ  വാഹനം  വാടക�്  ആവശ��െ��ിൽ
ധനകാര� വ��ിൽ നി�ം അ�മതി വാേ��താണ്. �ാപന�ിന് വാഹനം ആവശ��െ��ിൽ അ�് വർഷേ��് വാഹനം വാടക�്
എ���തി�� അേപ� ധനകാര� വ��ിൽ സമർ�ിേ��താണ്. ഒ� ദിവസെ� �റ� മണി��ക�ം ഒ� മാസേ��� �റ�
കിേലാമീ��ക�ം  നി�യി�്  �തിമാസ  ചാർ�്  നി�യിേ��താണ്.  കരാർ  �കാര��  �കേയ�ാൾ  ��ി  വാഹനം  ഓ��തിന്  ഒ�
മണി�റി�ം ഒ� കിേലാമീ�റി�ം നൽേക� നിര�് �ടി കരാറിൽ ഉൾെ��േ��താണ്. എ�ാൽ സർ�കലാശാല കരാറടി�ാന�ിൽ
വാഹന�ൾ വാടക�് ഉപേയാഗി�േ�ാൾ േമൽ സർ�ലറിൽ �തിപാദി�ി�� നിബ�നകൾ യാെതാ�ം തെ� പാലി�ി�ി�.  കരാർ
വാഹന��മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

• സർ�കലാശാല�് കരാർ വാഹന�ൾ ലഭ�മാ��ത് my own trips എ� �ാപനമാണ്. എ�ാൽ േമൽ സർ�ലർ �കാരം വാഹനം
വാടക�് എ���തിനായി ധനകാര�വ��ിൽ നി�ം അ�മതി വാ�ിയി�ി�.

• സർ�കലാശാല 5 കരാർ വാഹന�ൾ ഉപേയാഗി�ി�െ��ി�ം അവയിൽ ഒ� വാഹന�ിന് േവ�ി മാ�േമ െടൻഡർ വിളി�ി��.
ബാ�ി  4  വാഹന��ം  ആവശ�കത��സരി�്  ടി  �ാപന�ിൽ  നി�ം  െടൻഡർ  നടപടികെളാ�ം  �ടാെത  തെ�
ലഭ�മാ�ിയിരി�കയാണ്. ഇത് �മവി��മായ നടപടിയാണ്.

• േമൽ  സർ�ലർ  �കാരം  5  വർഷേ��ാണ്  സർ�കലാശാല  �ാപന�മായി  കരാറിൽ  ഏർെ�േട�ത്.  എ�ാൽ  ഒ�
വർഷേ���  കരാറാണ്  സർ�കലാശാല�്  �ാപന�മായി  നിലവി��ത്.  ഓേരാ  വർഷ�ം  കരാർ  ����തിനായി  ക�്
നൽ��. എ�ാൽ സർ�കലാശാല�ം �ാപന�ം ത�ി�� ���ിയ കരാർ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

• വാഹനം ലഭ�മാ��തിനായി ഒ� വർഷെ� കരാറാണ് സർ�കലാശാല�ം �ാപന�മായി നിലവി��ത്.  എ�ാൽ ടി കരാറിൽ
സർ�ലറിൽ  �തിപാദി�ിരി�ം  �കാരം  ഒ�  ദിവസെ�  �റ�  മണി��കൾ,  കരാർ  �കാര��  �കേയ�ാൾ  ��ി  വാഹനം
ഓ�േ�ാൾ ഒ� മണി�റിന് നൽേക� നിര�് എ�ിവെയ പ�ി പരാമർശി�ി�ി�.

• KL-16 R 2290 വാഹനം  സർ�കലാശാല�്  നൽ��തിനായി  ഏർെ��  കരാറിെ�  കാലാവധി  22/02/2019ൽ  അവസാനി�.  പി�ീട്
31/08/2019-ലാണ്  കരാർ  ���ിയത്.  എ�ാൽ  കരാർ  നിലവിലി�ാ�  കാലയളവി�ം  വാഹനം  സർ�കലാശാല�െട
ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി�ി�� എ�് ഓഡി�ിൽ വ��മായി��്.

േമൽ  അപാകതകൾ��  വിശദീകരണം  25/06/2022െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  15  �േഖന  ആവശ�െ�െ��ി�ം  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സർ�കലാശാല�െട  ആവശ��ൾ�ായി  വാടകെ����  വാഹന�ൾ  ഉപേയാഗി��തിന്
ധനകാര�വ��ിൽ  നി�ം  അ�മതി  വാ��തി�ം  വാടകെ����  വാഹന�ൾ  സംബ�ി�്  �ാപന�മായി
കരാറിേലർെ��തിന്  േശഷം  മാ�ം  വാഹന�ൾ  ഉപേയാഗി��തി�ം  സർ�കലാശാലാ  അധി�തർ  കർശന  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13    വാഹന��മായി ബ�െ�� െചല�കൾ സംബ�ി� അപാകതകൾ
1. വാഹന��െട ഇൻ�റൻസ് ����തിനായി അഡ�ാൻസ് നൽകിയ �കകൾ �മീകരി�ി�ി�

    UO No. 120/2020/KTU Dtd.  20/01/2020,  UO No. 121/2020/KTU Dtd.  20/01/2020 ഉ�ര�കൾ  �കാരം  ൈവസ്  ചാൻസലർ,  േ�ാ-
ൈവസ്  ചാൻസലർ  എ�ിവ�െട  ഔേദ�ാഗിക  വാഹന��െട  ഇൻ�റൻസ്  �����മായി  ബ�െ��്  ഒരാ��കം  തീർ�ാ�ണെമ�്
വ��മാ�ി  വാഹന��െട  ൈ�വർമാർ�്  21000/-വീതം  അഡ�ാൻസ്  നൽകിയി��.  എ�ാൽ  ഈ  �ക  �മീകരി��  സംബ�ി�
വിവര�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

2. വാഹന��മായി ബ�െ�� വാ��കളിൽ പാലിേ�� നടപടി �മ�ൾ പാലി�ി�ി�

ജി.ഒ(പി)നം.7/19/എസ്.പി.ഡി തീയതി 26/04/2019 �കാരം വ��ിയ േഭദഗതികൾ �കാരം എ�ാ സർ�ാർ വ��ക�ം 25000-�പ�്
�കളി��  സാധന��ം  േസവന��ം  നിർബ�മാ�ം  െജം  (Government  e-Marketplace)  �േഖന  സമാഹരിേ��താണ്.  UO  No.
589/2019/KTU  Dtd.20/11/2019  �കാരം  ൈവസ്  ചാൻസില�െട  ഔേദ�ാഗിക  വാഹന�ിന്  ടയ�കൾ  വാ��തിനായി  �ീ.വിേനാദ്
�മാറിന്  Rs.26000/-  അ�വദി�  നൽകിയി��്.  ടി  ആവശ��ിേല�ായി  ക�േ�ഷൻ  വിളി�താേയാ  െജം  �േഖന  പർേ�സ്
നട��തിനാേയാ സ�ീകരി� നടപടികൾ ഫയലിൽ വ��മ�.

േമൽ  അപാകതകളിേ�ൽ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��  നൽകിയ  14/06/2022െല  ഓഡി�്  എൻക�യറി  നം.  11ന്  മ�പടി
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ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇനിേമൽ  സർ�കലാശാല  നട��  എ�ാ  വാ��ക�ം  േ�ാർ  പർേ�സ്  മാന�ൽ  നി�ർഷി�ം
�കാരമായിരി��തി�� നടപടികൾ അടിയ�രമായി സ�ീകരിേ��താണ്.

1-14    ഉ�ര�ടലാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�ർ ��ി��ി�
            സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല�െട പരീ�ാ മാന�ൽ ഖ�ിക 1-7 �കാരം ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ത�മായ കണ�കൾ
ഉൾെ���ിയ  േ�ാ�്  രജി�ർ  സർവകലാശാല  തെ�  ��ി�ണെമ�്  നി�ർഷി�ി��്.എ�ാൽ  ഇ�ര�ിൽ  േ�ാ�്  രജി�ർ
പരിപാലി�ാെത  അ�ടി  �വർ�ന�ൾ  ഏെ���  ഏജൻസിെയ�െ�  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  വിതരണ�മതലേയാെടാ�ം  കണ�്
��ി�ം ഏൽ�ി�കയാണ് സർവകലാശാല െച�ത്.

ഓേരാ  വർഷ�ം  എ�  െസമ��കളിലായി  ഒ�  ല��ി  ഇ�പതിനായിരേ�ാളം  വിദ�ാർ�ികൾ�  േവ�ി  ഏകേദശം  20  ല�ം
ഉ�ര�ടലാ�കളാണ് പരീ�ാ ആവശ��ൾ�ായി േവ�ി വ��ത്. ഇവ�െട അ�ടി േകരളാ ��്സ് ആ�് പ�ിഷിംഗ് െസാൈസ�ി
എ�  �ാപനെ�യാണ്  ഏൽ�ി�ി��ത്.  142 േകാേള�കൾ�്  ആവശ�മായ  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  ഏകേദശ  എ�ം  േ�ാഡീകരി�്
അ�ടി  നട��  �ാപന�ിന്  സർവകലാശാല  ൈകമാ��.  അ�ടി�  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  �ാപനം  തെ�  േനരി�്  േകാേള�കളിൽ
വിതരണം െച��. ഇ� സംബ�ി� യാെതാ� കണ�ക�ം സർവകലാശാല�് ലഭ�മാ��ി�.

            േകരളാ  ��്സ്  ആ�്  പ�ിഷിംഗ്  െസാൈസ�ിയിൽ  നി�ം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ൈക��ിയതിെ��ം  േകാേള�കൾ�്
വിതരണം െച�തിെ��ം വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 20/12.07.22�് മ�പടി നൽകിയി�ി�.

�വർ�നം  അവസാനി�ി��  േകാേള�കൾ  പരീ��്  ഉപേയാഗെ���ിയതിൽ  മി���  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  തിരിെക
എ��ണെമ�ാവശ�െ�� െകാ�് നൽകിയ ക�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� �ടർ നടപടി വിവര�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.

ഉ�ര�ടലാ�കൾ  യഥാവിധി  േ�ാ�ിെല��ാ�ം  വിതരണ  വിവര�ൾ  �ത�മായി  േരഖെ���ി  േ�ാ�്  രജി�ർ  അധികാര
�ാന��െട സാ��െ����കേളാ� �ടി ��ി�ാ�ം ��ിേ��താണ്.

1-14-1   ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ��ി�ം പരിേശാധന�ം-നിരീ�ണ സംവിധാനം നിലവിലി�
പരീ�ാ  വിഭാഗം  ഫയ�കൾ  പരിേശാധി�തിൽ  പരീ��  േശഷം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  ��ി��തി�ം

�ന:പരിേശാധന�  വിേധയമാ�ി  യഥാസമയം  പരീ�ാ  ഫലം  �സി�ീകരി��തി�ം  ��തരമായ  പിഴ�കൾ  സംഭവി�തായി
േബാധ�െ��. സാേ�തിക ശാ� സർവകലാശാല�െട അധീനതയി�� േകാേള�കളിൽ 2015 �തൽ 2018 ഏ�ിൽ/െമയ് വെര നട� ബി-
െട�്  പരീ�കളിൽ  �നർ  �ല�നിർ�യ�ിനേപ�ി�  വിദ�ാർ�ിക�െട  41  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  എവിെടെയ�്
കെ��ാനായി�ി�ാ�തിനാൽ പരീ�ാഫലം �സി�െ���ാൻ കഴി�ി�ി�.  പരാജയെ�� എ� �ാ�സ് തെ�യാണ് ഇവരിൽ 11
േപ�െട  േപാർ�ലിൽ  ഇേ�ാ�ം  ലഭ�മാ��ത്.  ചിലർ  സ�ിെമ�റി  പരീ�  എ�തി  വിജയി�േ�ാൾ  മ�  ചിലർ  സർവകലാശാലയിെല
അ�ിഷൻ കാൻസൽ െച�.

�ല�  നിർ�യ  ക�ാ�കളിൽ  നി�ം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  യഥാസമയം  �നർ�ല�നിർ�യം  നട��  ക�ാ�കളിേല�്  അയ�ി�െ��്
ബ�െ��  േകാേളജ്  അധി�തർ  മ�പടി  നൽകിയി��്.  എ�ാൽ  ഇവ  ൈക��ിയി�ി�  എ�  നിലപാടാണ്  �നർ�ല�നിർ�യം  നട�
േകാേളജ്  അധി�തർ  ൈകെ�ാ�ി��ത്.  കാണാതായവയിൽ  5  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  പകർ�കൾ  േപാർ�ലിൽ  അപ്  േലാഡ്
െച�ി��തിനാൽ  അവ  �നർ�ല�നിർ�യം  നട�ാ�ം  �ല�നിർ�യം  നട�  ക�ാ�കളിൽ  വീ�ം  ബ�െ��്  വിവര�ൾ
ആവശ�െ�ടാ�ം  15/03/2019ൽ  പരീ�ാ  കൺേ�ാളർ  അ�മതി  നൽകിയി�െ��ി�ം  �ടർനടപടികൾ  ൈകെ�ാ�ി�ി�.കാണാതായ
ഉ�ര�ടലാ�ക�മായി  ബ�െ��  വിഷയ�ളിേ�ൽ  നിയേമാപേദശം  സ�ീകരി�വാൻ  09/10/2019ൽ  േചർ�  സിൻഡിേ��്  േയാഗം
തീ�മാനെമ��ി�െ��ി�ം �ടർ നടപടികൾ വ��മ�.

സർവകലാശാല�െട  എ�ാം  മാന�ൽ  ഖ�ിക  1-10 �കാരം  പരീ��  േശഷം  ഉ�ര�ടലാ�കൾ  25 എ�ം  വീത��  പാ��കളാ�ി
േനരി�്  �ല�നിർ�യ  ക�ാ�കളിൽ  തപാൽ  വ��്  വഴി  അയ��.  പരീ�ാഫലം  �സി�ീകരി�  േശഷം  �നർ�ല�നിർ�യ�ിന്
അേപ�ി��വ�െട േപ��കൾ മാ�ം ആയതിന് സ�മാ�� ക�ാ�കളിേല�് അയ��. �നർ �ല�നിർ�യം നട�� ഫാ�ൾ�ി
ഉ�ര�ടലാസ് �ാൻ െച�് മാർ�് എ�ർ െച�േ�ാൾ മാ�മാണ് ഉ�ര�ടലാസിെ� ബാർേകാഡ് �ാൻ െച��ത്. ഈ സമയ�്
മാ�മാണ് ��ത ഉ�ര�ടലാസ് എ� പാ��ിലാെണ�ം ഏത് ക�ാ�ിലാെണ�ം േപാർ�ലിൽ വിവരം ലഭ�മാ��ത്.

�ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ തെ� ബാർ േകാഡ് �ാൻ െച� േശഷം �നർ�ല� നിർ�യ�ിന് ഉ�ര�ടലാ�കൾ അയ��� രീതിയിൽ
െവബ്  േപാർ�ലിൽ  ഒ�  െ�ാവിഷൻ  േവണെമ�  തീ�മാനെ��ടർ�്  െകൽേ�ാ�മായി  ബ�െ�െ��ി�ം  നടപടികൾ
ഉ�ാകാ�തിെന�ടർ�്  സർവകലാശാലയിെല  തെ�  ഇ-ഗേവണൻസ്  ടീം  ഒ�  �ൾ  വികസി�ിെ���.  ക�ാ�കളിൽ  നി�ം
അയ�േ�ാ�ം സ�ീകരി�േ�ാ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�െട ബാർേകാഡ് �ാൻ െച�് അവ�െട തൽ�ിതി ഉറ� വ��ാ�� സംവിധാനം
��ത �ൾ �കാരം ലഭ�മാ���്. 2019 െസപ്�ംബർ മാസം �തൽ നട�� പരീ�കളിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���ണെമ�്
17/08/2019ൽ പരീ�ാ കൺേ�ാളർ ഉ�രവിെ��ി�ം(ഉ�രവ് നം.12/2019) �ൾ �ാേയാഗികമാ�ിേയാ എ�� സംബ�ി� വിവര�ൾ
ലഭ�മ�.  േമൽ  വിഷയ��മായി  ബ�െ��  നൽകിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  (നം.20/12.07.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.ഇത്
സംബ�ി�്  സർവകലാശാല  സ�ീകരി�  നടപടികൾ  ഓഡി�ിെന  േബാധ�െ��േ��താണ്.സിൻഡിേ��ിെ�  ശ�മായ  േമാണി�റിംഗ്
സംവിധാന�ിെ� അഭാവമാണ് തൽ�ിതി
കെ��ാൻ  കഴിയാെത  വ��തിെ�  �ധാന  കാരണം.  �ത�മായ  േമാണി�റിംഗ്  നടപടികൾ  ഉറ�ാ�ാൻ  സർവകലാശാല  നടപടികൾ
സ�ീകരിേ��താണ്.
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�ർ�മാ�ം  ഡിജി�ൽ  സംവിധാന�ിൽ  �വർ�ി��  സർവകലാശാലയിൽ  ഉ�ര�ടലാ�ക�െട  ��ി�്  ��മാ�ം
കാര��മമാ�ം  നിരീ�ി�ാ��  സംവിധാന�ൾ  ഏർെ���ാതിരി��ത്  അഭികാമ�മ�.  വിദ�ാർ�ിക�െട  ഭാവിെയ�െ�
�തി�ലമായി ബാധി�� ഇ�രം നടപടികൾ ഒഴിവാേ��താണ്.

1-14-2    �ല�നിർ�യ�ിെല അപാക�ൾ – ശി�ാ നടപടികൾ അവ��ം
                2019 ഡിസംബർ മാസം നട� ഏഴാം െസമ�ർ ബി-െട�് പരീ�യിൽ ആെക 208226 ഉ�ര�ടലാ�കളിൽ
24854 എ�ം  �നർ  �ല�നിർ�യ�ിന്  വിേധയമാ�ി.  മാർ�കളിൽ  വർ�നവ്  �തീ�ി�്  അേപ�ി�  6040 േപർ  �നർ
�ല�നിർ�യ�ിൽ പരാജയെ��.  8552 േപ�െട േ��കളിൽ വ�ത�ാസ��ായി.  റീ വാല�േവഷനിൽ 15%ൽ അധികം മാർ�്
േനടിയ 2617 േപർ�് 600/-�പാ വീതം റീഫ�് ലഭി�.  ഇ�കാരം 1296600/-�പയാണ് 21.06.2022 െല KTU/AR(Academic-
1)/1509/2016 നം ഉ�രവ് �കാരം വിതരണം െച�ത്.

�നർ�ല�  നിർ�യ  അേപ�ക�ം  ആയതിേ�ൽ  സ�ീകരി�  നടപടിക�ം  പരിേശാധി�തിൽ  ��യിൽെ��  �ധാന
അപാകതകൾ �വെട േചർ��

1)ഒ�ാം എ�ാമിനർ േരഖെ���� ശരിയായ മാർ�് ര�ാം എ�ാമിനർ െത�ായി േരഖെ����.

2)ഒ�ാം എ�ാമിനർ �ല� നിർ�യം നട�ിയ ഉ�ര�ടലാസ് ര�ാം എ�ാമിനർ പരിേശാധി��ി�.

3)�ല� നിർ�യ�ിൽ ലഭി�� മാർ�് േപാർ�ലിൽ അപ് േലാഡ് െച�േ�ാൾ വ�ത�ാസെ���.

4)എ�ാ ഉ�ര��ം പരിേശാധി��ി�

5)ജയി�ാനാവശ�മായ മാർ�് ലഭി� വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ�ാ ഫലം േപാർ�ലിൽ െഫയിൽഡ് എ�് കാണി��.

6)ആെക എ� േകാള�ിൽ മാർ�് ��ി എ���തിൽ പിഴവ് സംഭവി��.

7)എ�ാ ഉ�ര��െട�ം മാർ�കൾ ടാ�േലഷൻ ഷീ�ിൽ ഉൾെ���ി�

�നർ  �ല�നിർ�യ�ിൽ  ആദ�ം  ലഭി�  മാർ�ിേന�ാൾ  15%  വർ�ന��ായാൽ  �ല�നിർ�യം  നട�ിയ  അധ�ാപകരിൽ
നി�ം 5000/-�പ വീതം പിഴ ഈടാ�ാൻ സിൻഡിേ��് തീ�മാനെമ��ി��.

വാല�േവഷൻ  ക�ാ�കളിൽ  ഹാജരാകാ�  അധ�ാപകർ�്  പിഴ  �മ�വാൻ  19/02/2020  െല  305/2020  നം.  �ണിേവ�ി�ി
ഉ�രവ്  �കാര�ം  ഇേ�ണൽ  മാർ�്  േപാർ�ലിൽ  അപ്  േലാഡ്  െച��തിൽ  ��തര  പിഴവ്  വ���വർെ�തിെര  പിഴ
�മ�വാൻ 28/07/2020 െല 1060/2020 നം.  �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ് �കാര�ം തീ�മാനെമ��ി��.  പരീ�ാ േജാലിയിൽ
��തര  വീ�  വ��ിയ  അധ�ാപകനിൽ  നി�ം  5000/-�പ  ൈഫൻ  ഈടാ�ണെമ�്  ആവശ�െ��െകാ�്  ആദി  ശ�ര
ഇൻ�ി���്  ഓഫ്  സയൻസ്  ആ�്  െടേ�ാളജി  �ിൻസി�ാളിന്  �ണിേവ�ി�ി  അധി�തർ  20/08/2018  ൽ  KTU/AD(Exam)
/2604/17 ന�രായി ക�് നൽകിയി��.

ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��്  �ിൻസി�ൽ  െസ��റി�്  03/03/2020ൽ  KTU/EX-V#2/7279/2019ന�രായി  നൽകിയ  ക�ിൽ
�നർ �ല�നിർ�യ�ിെല അപാകതക�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ പരിഹരി�ാൻ ഒ� റിവ� സി�ം ഏർെ���ിയതായി
�ചി�ി�ി�െ��ി�ം �വർ�ന�ൾ വ��മ�.

എ�ാൽ  പിഴയിന�ിൽ  �ക  ഈടാ�ിയതിെ��ം  �ത�വിേലാപം  നട�ിയവർെ�തിെര  സ�ീകരി�  നടപടിക�േട�ം
വിവര�ൾ  ഫയ�കളിൽ  ലഭ�മ�.  അധ�ാപകരിൽ  നി�ം  ൈഫൻ  ഈടാ��തിന്  സ�ീകരി�  നടപടികൾ
അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം.20 /12/07/2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

വിദ�ാർ�ിക�െട  ഭാവിെയ�െ�  അപകടകരമായ  വിധ�ിൽ  ബാധി��  തര�ി��  ഇ�രം  �വർ�ന�ൾ
അധ�ാപക�െട ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാേ��താണ് . േകവലം പിഴ ഈടാ��തിൽ മാ�ം ശി�ാ നടപടികൾ
ഒ��ാെത ,  പരീ�ാ  സംബ�ിയായ  എ�ാ  േജാലിക�ം  �ത�മാ�ം  പിഴവി�ാെത�ം  നട��െ��്  അധി�തർ
ഉറ�ാ�ക�ം െചേ��താണ്. ഈ വിഷയ�ിേല�് സർവകലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� അടിയ�ിര�� �ണി�� .

1-15   റീവാല�േവഷൻ റീഫ�് വിതരണം-അപാകതകൾ
            റീവാല�േവഷൻ റീഫ�് ഇന�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച��തിനായി സർ�കലാശാല 145 േകാേള�കളിെല 14362
വിദ�ാർ�ികൾ�് 09/04/2019- െല KTU/EX - IV#2/1527/2019 നം. െ�ാസീഡിംഗ്സ് �കാരം 86,17,200/- �പ�ം 146 േകാേള�കളിെല
14418 വിദ�ാർ�ികൾ�് 02/12/2019- െല U.O No. 666/2019/KTU �കാരം 86,50,800/- �പ�ം നൽകിയി��.  ടി.  �ക േകാേള�കൾ
ബ�െ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ത�മായി വിതരണം െച�തിെ� വിശദാംശ�ൾ അറി��തിനായി േകാേള�കളിൽ നട�ിയ �ാേദശിക
പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
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2019-20  സാ��ിക  വർഷം  ,  �ൻവർഷ�ളിെല  റീവാല�േവഷൻ  റീഫ�്  ഇന�ിൽ  േകാേള�കൾ�്  ലഭ�മായ  �ക  �ർ�മാ�ം
വിതരണം െച�ി�ിെ��ം �ക�െട വിതരണ�ിൽ കാലതാമസം േനരി��താ�ം ഓഡി�ിൽ േബാധ�െ��ി��്.

1) േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനിയറിംഗ് , െച��ർ

േമൽ ഓർഡ�കൾ  �കാരം ലഭ�മായ 54000/-, 84000/- എ�ീ  �കകൾ  വിതരണം  െച�  എ�ി�ം  2019-ൽ  ലഭ�മായ  റീഫ�്  �കകൾ
2022-ൽ  ആണ്  �ർ�മാ�ം  വിതരണം  െച�  കഴി�ത്.  �ടാെത  30/06/2021-ൽ  ടി.  ഇന�ിൽ  ലഭ�മായ  55000/-  �പയിൽ  45
വിദ�ാർ�ികൾ�് അർഹതെ�� 27000/- �പ നാളി�വെര വിതരണം െച� കഴി�ി�ി�.

2) േമാഹൻദാസ് േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനിയറിംഗ് , െന�മ�ാട്

റീവാല�േവഷൻ റീഫ�് ഇന�ിൽ േകാേളജിന് ലഭി� 09/04/2019- െല KTU/EX - IV#2/1527/2019 നം.  െ�ാസീഡിംഗ്സ് �കാര��
71400/-  �പയിൽ  2  വിദ�ാർ�ിക�െട  1200/-  �പ�ം  02/12/2019-  െല  U.O  No.  666/2019/KTU  �കാര��  81600/-  �പയിൽ  13
വിദ�ാർ�ിക�െട 7800/- �പ�ം വിതരണം െച�ാൻ അവേശഷി��.

3) L B S ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാളജി , �ജ�ര

09/04/2019-  െല  KTU/EX  -  IV#2/1527/2019  നം.  െ�ാസീഡിംഗ്സ്  �കാര��  റീവാല�േവഷൻ  റീഫ�്  �കയായി  ലഭി�  130800/-
�പയിൽ  22  വിദ�ാർ�ിക�െട  13200/-  �പ�ം  02/12/2019-  െല  U.O  No.  666/2019/KTU  �കാര��  75000/-  �പയിൽ  54
വിദ�ാർ�ിക�െട 32400/- �പ�ം വിതരണം െച�ാൻ അവേശഷി��.

4) രാജഗിരി �ൾ ഓഫ് എ�ിനിയറിംഗ് &െടേ�ാളജി , എറണാ�ളം

09/04/2019- െല KTU/EX - IV#2/1527/2019 നം. െ�ാസീഡിംഗ്സ് �കാരം േകാേളജിന് ലഭി� 297000/- �പയിൽ 22 വിദ�ാർ�ിക�െട
28800/- �പ�ം 02/12/2019- െല U.O No. 666/2019/KTU �കാരം ലഭി� 336000/- �പയിൽ 173 വിദ�ാർ�ിക�െട 103800/- �പ�ം
വിതരണം െച�ാൻ അവേശഷി��.

സർ�കലാശാല  �റെ��വി�  ��ത  ഉ�ര�കളിൽ  �ക�െട  വിതരണം,  കാലാവധി  എ�ിവ  സംബ�ി�  വ��മായ  നിർേ�ശ�ൾ
ഉൾെ���ിയി�ി�. വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി നിൽ�� �കകൾ എ�് െച�ണെമ�ം ഉ�ര�കളിൽ പരാമർശി�ി�ി�. �ടാെത ടി.
�കകൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മായി എ�റ� വ���തിന് സർ�കലാശാല സ�ീകരി� നടപടികെള സംബ�ി�ം വ��തയി�.ഈ
സാഹചര��ിൽ റീവാല�േവഷൻ റീഫ�് ഇന�ിൽ ��ികൾ�് ഇനി�ം വിതരണം െച�ാൻ അവേശഷി�� �കകൾ അടിയ�ിരമായി
��ികൾ�്  ലഭ�മാ��തി��  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��താണ്.േമൽ  വിവര�ൾ  8/6/2022-െല  െക.എ�്.എ.െക.�ി.�2/80/2022 നം.
ക�ായി  രജി�ാെറ  അറിയി�ി��താണ്.  എ�ാൽ  വിഷയെ�  സംബ�ി�്  സ�ീകരി�  �ടർനടപടിക�െട  വിവരം  ഓഡി�ിൽ
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.ഈ വിഷയ�ിേല�് സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� അടിയ�ിര �� �ണി��.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ��മായ ന�ം �തിപാദി�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ

[KLFA Act 1994 െസ�� 16,KLFA Rules 1996 ച�ം 19(1) �കാര�ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� �േത�ക ഭാഗം]

ഇ�.

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

3-1   േടാണർ റീഫി�ിംഗ് കരാർ സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ിയി� – 60018 �പ തട�െ����.
                            സർ�കലാശാലയിൽ ഉപേയാഗി�� ക����ക�െട േടാണർ റീഫി�ിം�മായി ബ�െ�� KTU/P/475/2015 ന�ർ
ഫയൽ  പരിേശാധി�തിൽ  2019-20  വർഷം  താെഴ�റ��  �കാരം  60018/-�പ  െന�ാ�ിൻകര  ജി.എൻ.ആർ  സി�ംസ്  എ�
�ാപന�ിന് ന�ിയി��്.

Sl No U.O Number Bill Date Amount

1 162/2020/KTU, 28.01.2020 29.11.2019 13665

2 323/2020/KTU, 20.02.2020 17.01.2019 8371

3 714/2019/KTU,05.12.2019 16.10.2019 4185

4 426/2019/ KTU,25.10.2019 23.09.2019 2168

5 251/2019/ KTU,27.09.2019 20.08.2019 3479

6 19/2019/ KTU,29.07.2019 10.07.2019 4750
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7 KTU/P/475/2015, 02.07.2019 08.06.2019 5550

8 KTU/P/475/2015,04.06.2019 15.05.2019 4750

9 KTU/P/475/2015, 15.05.2015 26.04.2019 5300

10 KTU/P/475/2015,03.05.2019 28.02.2019 7800

Total 60018

    േമൽ �ാപന�മായി സർ�കലാശാല ഉ�ാ�ിയി�� കരാ�കെള സംബ�ി� വിവര�ൾ ഫയലിൽ ഉൾെ���ിയി�ി�. ആയതി��
കാരണം  വിശദീകരി�കേയാ,  കരാർ  ഓഡി�ിൽ  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�കേയാ  െച�ാൻ  ആവശ�െ��  ന�ിയ  ഓഡി�്  എൻക�യറി
നം.1/19.05.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ആയതിനാൽ േടാണർ ഫി�ിം�മായി ബ�െ�� േമൽ െചലവ് �ക 60018-�പ തട��ിൽ
വ��. ബ�െ�� േരഖകൾ ഹാജരാ�ി തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-2   സർ�ാരിെ� അ�മതി �ടാെത�� കരാർ നിയമനം �മവി��ം
                        സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി �ടാെതയാണ് േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാലയിൽ കരാർ നിയമനം
നട�ിയി��ത്.  2019-20  വർഷം  സർ�കലാശാലയിൽ  contract  daily  wages  വ�വ�യിൽ  അ��ാപേകതര  ത�ികകളിൽ
ആെക  68  േപർ  വിവിധ  ത�ിതകകളിൽ  േജാലി  െച�ി��്.  ഓേരാ  ജീവന�ാർ�ം  179  ദിവസ�ിൽ  അധികരി�ാ�
കാലയളവിേല�്  വിവിധ  ത�ികകളിൽ  താ�ാലിക  അടി�ാന�ിൽ  നിയമി�ക�ം,  േശഷം  േ��ിന്  േശഷം  കാലയളവ്
നീ�ി  ന�ക�ം  െച�്  േപാ��.  (അവലംബം  23/2.8.22-ാം  ന�ർ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�െട  മ�പടി).  ഇ�കാരം  കരാർ
അടി�ാന�ിൽ നിയമനം ലഭി�വർ വർഷ�ളായി േസവന�ിൽ �ട��. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

Sl
No

Name of designation
No  of
Employees

Nature  of
duty

Rate  of
Payment

(Rs)

1
Technical Assisstant/

Network Administrator
1 Daily wages 27550/month

2
E-governance  supporting
staff

39 Daily wages 740/day

3 Confidential Assisstant 1 Contract 21145

4 IT Support Engineer 3 Contract 28000/month

5 IT Consultant 1 Contract 60000/month

6 System Engineer 2 Contract 31000/month

7 Business Analyst 1 Contract 31000/month

8 IT Support team lead 1 Contract 50000/month

9
IT Suport Engineer/ Junior

E governance support staff
13 Contract 23000/month

10 Clerk 1 Daily wages 27060/month

11 Driver 2 Contract 19670/month

12 Office Attendant 1 Contract 18030/month

13 Personal Peon 1 Daily wages 715/Day

14 Domestic Assistant 1 Daily wages 660/Day

68

                            േമൽ ത�ികകളിൽ താ�ാലിക നിയമനം നട�ിയിരി��തിന് സർ�ാർ അ�മതി േനടിയി�ി�. �ടാെത
IT Support Engineer (Rs.23000/month) IT Consultant (Rs.60000/month), Business analyst (Rs.31000/month) IT Support team
leader  (50000/month)  എ�ീ  ത�ികകളിെല  േവതനം  കണ�ാ�ിയിരി��ത്  ഏത്  സർ�ാർ  ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് എ�തിൽ വ��തയി�. േമൽ ത�ികകളിേല�� താ�ാലിക നിയമന�ൾ എംേ�ാെ��് എ�്േച�്
�ഖാ�ിരം  നിക��തിനാ�ം  �മി�ി�ി�.  1959െല  "എംേ�ാെ��്  എ�്േച�സ്  ക�ൽസറി  േനാ�ിഫിേ�ഷൻ  ഓഫ്
േവ�ൻസീസ് "  ആ�്  (നാഷണൽ  എംേ�ാെ��്  സർവീസ്  മാന�ൽ  -Part  I,  VolI)  �കാരം  െപാ�േമഖലയി��  എ�ാ
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�ാപന��ം, 25 അെ��ിൽ അതിൽ ��തൽ െതാഴിലാളികൾ േജാലി െച�� സ�കാര� േമഖലയിെല എ�ാ �ാപന��ം
��്  മാസ�ിേലെറയാ��  ഒഴി�കൾ,  അവ  നിക��തിന്  ��ായി  അതാത്  എംേ�ാെ��്  എ�്േച�ിൽ  റിേ�ാർ�്
െചേ��താണ്  എ�്  നി�ർഷി�ി��്.  എ�ാൽ  സർ�കലാശാലയിെല  ഒഴി�കൾ  എംേ�ാെ��്  എ�്േച�ിൽ  റിേ�ാർ�്
െച��ി�.

                        ദിവസ  േവതന/കരാർ  ജീവന�ാ�െട  േവതനം  വർ�ി�ി�െകാ�്  കാലാകാല�ളിൽ  ധനവ��്
�റെ��വി�� ഉ�ര�കളിൽ എ�ാം തെ� [സ.ഉ(പി)നം28/2016/ധന തീ.26.2.2016, സ.ഉ(പി) നം56/2017/ധന തീ.28.4.2017,
സ.ഉ(പി) നം 112/2018/ധന തീ.21.7.2018 , 9.7.2019 െല സ.ഉ(പി)നം81/2019/ധന] അടിയ�ിര ഘ��ളിൽ മാ�േമ �ാപന�ൾ
ദിവസ  േവതന  കരാർ  ജീവന�ാെര  നിയമി�ാൻ  പാ��  എ�ം  കരാർ  അടി�ാന�ി��  നിയമനം  സർ�ാരിെ�  �ൻ�ർ
അ�മതിേയാ��ടി  മാ�േമ  നട�ാ�  എ�ം  വ��മാ�ിയിരി��.  ഇ�കാര��  കരാർ  നിയമനം  ഒ�  വർഷേ��്
മാ�മായി  പരിമിതെ��േ���ം  വ��്  േമധാവി�്  േബാ��െ���  പ�ം  ഒ�  വർഷേ��്  �ടി  േസവനം  ദീർഘി�ി�്
ന�ാ��താെണ�ം  ര�്  വർഷ  കാലാവധി�  േശഷം ആവശ�കത�െട  അടി�ാന�ിൽ  സർ�ാർ  അ�മതിേയാ��ടി
മാ�േമ കരാർ ���ാൻ പാ��െവ�ം വ��മാ�ിയിരി��.

                        ഈ വിഷയം സംബ�ി�് 16/4.7.2022, 23/2.8.2022 എ�ീ നം ഓഡി�് എൻക�യറികളിൽ 23ാം ന�ർ
എൻക�യറി�്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയിൽ  2015  െല  എ.പി.െജ  അ�ൾ  കലാം  െടേ�ാളജി�ൽ  �ണിേവ�ി�ി  ആ�ിെല  42,43
വ��കളിെല  അധികാരം  ഉപേയാഗി�്  സർ�ാർ  വി�ാപനം  െച�  2020 െല  �ാ���ിെല  അ��ായം  7  �ാ���്  7  �കാരം
ആവശ�മായ ത�ികകളിേല�് 179 ദിവസം അധികരി�ാ� കാലയളവിേല�് നിയമനം നട�ാ��താണ് എ�് മ�പടി ന�ി.

                    സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത താ�ാലിക നിയമന�ൾ ദീർഘ കാലേ��് �ണിേവ�ി�ി തല�ിൽ നട��ത്
�മ�കാരമ�.  കരാർ  നിയമന�ൾ  സർ�ാർ  അ�മതിേയാ��ടി�ം  സർ�ാർ  ഉ�ര�കൾ�്  വിേധയമാ�ം  മാ�ം
നടേ��താണ്.  ഭാവിയിൽ കരാർ/താ�ാലിക നിയമന�ൾ നട�� പ�ം സർ�ാർ അ�മതിേയാ��ടി മാ�ം നട�ാൻ
��ിേ���ം, നിലവിൽ നട�ിയി�� നിയമന�ൾ�് സർ�ാരിൽ നി�ം സാ�കരണം ലഭ�മാേ���മാണ്.

3-3-1   �ൻ��കൾ – െചലവ് േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി� – െചലവ് തട�െ����.
(എ) വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം തൻവർഷം വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി അ�വദി� �ൻ��കളിൽ �മീകരി�ാ�വ�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
നം.

�ൻ�റിെ�  വിശദാംശ�ൾ/ൈക��ിയ
വ��ി

�ക
�ൻ�ർ അ�വദി�

തീയതി
1. Land Advance 5183606 04-10-19
2. Vijay 23000 15-10-19
3. Adrian Miranda 124000 11-10-19
4. Anil Kumar, GEC, Barton Hill 69000 11-10-19
5. Arun Alex 5000 ലഭ�മ�
6. Arun H.J. 21000 13-11-19
7. Arun Krishna R. 190000 13-11-19
8. Arun S., FISAT 38000 21-10-19
9. A.Shareer,MESITAM, Chathannor 17500 11-10-19
10. Baiju Jacob 154000 04-10-19
11. Bijeesh P., Royal College, Thrissur 45000 07-11-19
12. Binu A., LMCST,Kuttichal 56000 11-10-19
13. Deepak Raj 95750 16-12-19

14. Dr.Ajaikumar,CET 231000
04-10-19 �തൽ
15-10-19 വെര

15. Dr.Joy Varghese 450000 30-01-20

16. Dr.VenuK.K.,Advisor,Phy.Edn,APJAKTU 3207000
21-10-19 �തൽ
05-02-20 വെര

17. George Joseph 38500 15-10-19
18. J. Baby John, Spl. Officer 40000 26-11-19
19. Jince Kappan 345500 04-10-19
20. Jith J,SSET 44000 11-10-19
21. Joshua Py, LBS,Kasargod 100700 21-10-19
22. K.V.Ramesh, Vidya Academy, Thrissur 83700 15-10-19
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�മ
നം.

�ൻ�റിെ�  വിശദാംശ�ൾ/ൈക��ിയ
വ��ി

�ക
�ൻ�ർ അ�വദി�

തീയതി
23. Lalu S. Bishop, Jerome, Kollam 10000 26-10-19
24. Lijo Jose 34200 ലഭ�മ�
25. Mahesh 15000 ലഭ�മ�
26. Manesh Rasheed 238000 16-12-19

27.
Muhammed Malik P. (Asst.Prof.EXCT Campus
Manjeri)

133000 15-10-19

28.
Muhammed  Mustafa  M.P.  (Asst.Prof.,  AWH
Engg.College)

29400 21-10-19

29. Naveen 202300 ലഭ�മ�
30. Nishath 125000 26-06-19
31. Rajendraprasad 24500 04-10-19

32. Rajesh T.Chacko, Rajagiri, Ekm 167500
04-10-19 �തൽ
15-10-19 വെര

33. Raji Nair 36000 ലഭ�മ�
34. Ramesh CT 31000 13-11-19
35. Ravindranath K.C., Asst. Prof. 35000 21-10-19
36. Santhosh Kumar 28000 ലഭ�മ�
37. Sabin Jose 28000 ലഭ�മ�
38. Sharath Chandran R., VKCET, Paripally 40000 11-10-19
39. Shejin K.V., GEC, Thrissur 193000 15-10-19
40 Shinto Mathew 209000 ലഭ�മ�
41. Smt. Sreeja U. Bhasi, LBS 17500 11-10-19
42. Unni C. Nair, UKFCET 10000 11-10-19

ആെക 12168656

2019-20  വർഷം  അ�വദി�  ന�ിയ  �ൻ��കളിൽ  നാളി�വെര  �മീകരി�ാ�  121,68,656/ -�പ�െട  െചലവ്  ഓഡി�ിൽ
തട�െ����.

(ബി) ലഭ�മാ�ിയ വാർഷിക കണ�കളിൽ 'രസീപ്�് & േപെ��് 'ൽ 'കറ�് അസ�്സി'ൽ േരഖെ���ിയി�ളള �ൻ�ർ �കക�ം
വാർഷിക കണ�ക�െട അ�ബ�മായി ലഭ�മാ�ിയി�ളള െഷഡ�ളിെല (േലാൺസ് & അഡ�ാൻസസിെല അഡ�ാൻസ് േഫാർ
ഒഫീഷ�ൽ പർ�സസ് ) �ൻ�ർ �കക�മായി െപ��െ���ി�. വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വിശദാംശ�ൾ
�ൻ�ർ  �ക  വാർഷിക
കണ�കൾ �കാരം

3207000�ൻ�ർ  �ക
െഷഡ�ൾ �കാരം

1. Adrian Miranda 90000- 124000-

2.
Shejin  K.V.,  GEC,
Thrissur

85000- 193000-

3. Raji Nair ഉൾെ���ിയി�ി� 36000-

4. Santhosh Kumar ഉൾെ���ിയി�ി� 28000-

5. Shinto Mathew ഉൾെ���ിയി�ി� 209000-

6. Deepak Raj 69000- 95750-

7. Dr.Ajaikumar, CET 147000- 231000-

8.
Dr.  Venu  K.K.,Advisor,
Phy.Edn APJAKTU

1790000- 3207000-

9. Jince Kappan 276500- 345500-

10. Manesh Rasheed 189000- 238000-

    േമൽ  അപാകതകൾ�്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��്  ന�ിയ  34/15-09-2022  ന�ർ  ഓഡി�്  എൻക�യറി�്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�. 2019-20 വർഷെ� �ൻ��കളിൽ �മീകരി�ാൻ അവേശഷി��വ നിയമാ��ത പലിശ സഹിതം (12 �തൽ
18%) ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ �തൽ �േ���ം വിവരം ഓഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.
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3-3-2   എൻ.എസ്.എസ് �വർ�ന�ിന് �ൻ��കൾ- െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�- െചലവ്
തട�െ����.
എൻ.എസ്.എസ് �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി�� േക� വിഹിതം െ�ഡി�് െച�� േ��് ബാ�് ഒഫ് ഇ���െട �ള�ർ ശാഖയിെല
അ�ൗ�ിൽ നി�ം (അ�ൗ�് നം. 39213265811) 2019-20 സാ��ിക വർഷം വിവിധ �വർ�ന�ൾ�ായി േ�ാ�ാം േകാ-
ഓർഡിേന�ർ �ീ.േജായ് വർ�ീസിന് �ൻ��കൾ അ�വദി�ി��്. ആയതിൽ �വെട േചർ��വ െചല� േരഖക�ം അ�ബ� വൗ��ക�ം
ഹാജരാ�ി �മെ���ിയി�ി�.

�മനം �ക/െച�് നം ഉ�രവ് നം െചലവിനം

1
287000/-

2685249/23.07.2019

KTU/NSS
/15/19;10.06.2019

മഹാ�ാ ഗാ�ി�െട ��ിയ�താം
ജ�ദിനാ

േഘാഷം

2
450000/-

269007/05.02.2020

KTU/NSS
/013/2019;18.01.2020

എൻ.എസ്.എസ്
േവാള�ിയർമാർ�് റീജിയണൽ
ശി�ശാലകൾ നട��തിന്

ആെക 737000

േമൽ െചല�കൾ �മെ���ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ആവശ�െ��െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.19/12-08-22�് മ�പടി
നൽകിയി�ി�. െചല� വിവര�ൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ �ൻ�റായി ൈക��ിയ 737000/-�പ തട�െ����.

നാളി�വെര �മീകരി� �ൻ��ക�െട�ം, നിലവി�ം �മീകരി�ാൻ അവേശഷി��വ�േട�ം വിവര�ൾ, �ൻ�ർ അ�വദി�തിെ�
ഉേ�ശ�ം, വിനിേയാഗ വിവര�ൾ, �ൻ�ർ രജി�ർ എ�ിവെയാ�ം പരിേശാധന� ലഭ�മാ�ിയി�. 04/10/2011െല 419/2011/ഫിൻ ന�ർ
സർ�ാർ ഉ�രവി� വിേധയമായി സർ�കലാശാല അ�വദി� �ൻ��കൾ �മീകരി�് വിനിേയാഗ വിവര�ൾ/ െചല� േരഖകൾ
പരിേശാധന� ലഭ�മാ�ി തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-4   ലീഗൽ േകസ് മാേനജ്െമ�് േസാ�് െവയർ – �വർ�ന�മമാ�ിയി�ി� – ന�ം 1,69,200/-
File No. : KTU/ASST(ADMIN)/4257/2018

Payment details Bank Account : Sub Treasury CET, 001 ന�ർ �ഷറി Account

�മ നം. െച�് നം. തീയതി �ക

1 035744 04.09.2019 94000/-

2 4586518 31.10.2019 75200/-

             തി�വന��രം  െടേ�ാപാർ�ിൽ  �വർ�ി��  �ാർ��്  ക�നിയായ  ‘  Vyus  Technologia’  24.07.2018-ന്  സമർ�ി�
െ�ാേ�ാസൽ �കാരം VYUS Case Stringer – Legal Case Management Solution Software സർ�കലാശാല�െട Legal Section-ൽ Implement
െച��തിന് 22.03.2019-ന് ൈവസ്ചാൻസ് ലർ അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ഇ�മായി ബ�െ�� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. M/S VYUS Technologia േ�ാേ�ാസലിൽ Quote െച�ി�� 4,70,000/- �പ�് തെ�യാണ് േസാ�് െവയർ വാ��തിന് അംഗീകാരം
നൽകി work order നൽകിയി��ത്. Negotiate െച�തിെ� വിശദാംശം, Software-ന് �ക നി�യി�തിെ� വിശദാംശം എ�ിവ ഫയലിൽ
ലഭ�മ�. ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല IT വിഭാഗ�ിെ� അഭി�ായം േതടിയി�ി�.

2.  Requirement  Analysis,  SRS(Software  Requirement  Specification)  Formulation  എ�ീ  ഘ��ളിൽ  സർ�കലാശാല  IT  വിഭാഗ�ിെ�
നിർേ�ശം/അഭി�ായം ഉൾെ���ിയി�ി�. (േനാ�് ഫയൽ േപജ് -18 ഖ.89)

3. 28.03.2019-ൽ നൽകിയ KTU/ASST(ADMIN)/4257/2018 ന�ർ വർ�് ഓർഡർ �കാരം 31.08.2019-ൽ ഒ�വ� ധാരണാപ�ം അ�സരി�്
േസാ�്  െവയർ  ഇംപ്ളിെമ�്  െച��തിന്  അ�വദി�ി��  കാലപരിധി  വർ�്  ഓർഡർ  നൽകിയ  തീയതി  �തൽ  30  ദിവസം  ആണ്
എ�ാൽ ഓഡി�് തീയതിവെര�ം േസാ�് െവയർ ഇംപ്ളിെമ�് െച�ി�ി�.

4.  31.08.2019-ൽ  ഒ�വ�  ധാരണാപ�ം  �കാരം  ധാരണാപ��ിെ�  കാലാവധി  1  വർഷമാണ്.  31.08.2020-ൽ  അവസാനി�
കാലാവധി�േശഷം കാലാവധി നീ�ിയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

5. ധാരണാപ�ം ഒ�വ�� �റ�് ധാരണാപ�ം �കാരം അ�വദിേ�� ആദ� ഇൻ�ാൾെമ�് (ആെക �ക�െട(4,70,000/-) 20% �ക)
94,000/- �പ 27.08.2019-െല Nil ന�ർ ഇൻേവായിസ് അടി�ാനമാ�ി സർ�കലാശാല അ�വദി�ി��്.(െച�് നം. 035744 (TSB-01
അെ�ൗ�് ) തീയതി.04.09.2019). ധാരണാപ�ം �കാരം ��ാംഘ�ം(Beta version) �ർ�ിയാ�� �റ�് അ�വദിേ�� ര�ാമെ�
ഇൻ�ാൾെമ�് ഫയൽ േരഖകൾ �കാരം ആയതിന് �ൻപ് അ�വദി�് കാ��.

6. M/S VYUS Technologia ധാരണാപ� ഉട�ടി ലംഘി�തിേ�ൽ സർ�കലാശാല യാെതാ� �ടർനടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ി�.
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േമൽ അപാക�ളിേ�ൽ വിശദീകരണം ആവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.13/21.06.2022-ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

Legal Case Management Solution Software- implement െച�തിൽ ഉ�ായ അപാക�ളിൽ �ടർ പരിേശാധന നടേ���ം േസാ�് െവയർ
�വർ�ന�മമാ��തിൽ ഉ�ായ വീ� കെ��ി പരിഹരിേ���മാണ്.

Legal Case Management Solution Software സർ�കലാശാലയിൽ �വർ�ന �മമാ�ാ� സാഹചര��ിൽ ആയതിനായി െചലവഴി�
1,69,200/- �പ�െട െചലവ് തട�ം െച��.

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

4-1   ഓഡി�് ചാർ�് (2019-20)
    1994-െല  േലാ�ൽ  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം  വ��്  19  അടി�ാനമാ�ി  2019-20  സാ��ിക  വർഷം  ഓഡി�്  ചാർ�്
ഇന�ിൽ അടവാേ�� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ നം ഇനം വരവ് �ക
വാർഷിക കണ�് �കാരം ആെക വരവ് 2574708637.16
�റവ് െചേ��ത്

1 �ിര നിേ�പം േ�ാസ് െച� �കാരം വ� വരവ് 173,13,38,343.00
2 സർ�ാർ �ാ�് 7,40,00,000.00
3 പി.എഫ്. �ക 28,60,299.00
4 െടക് െഫ�് (KSCSTE വരവ് ) 5,00,000.00
5 ആർ.എസ്.എം. തിരിെക ലഭി�ത് 7,47,657.00
6 െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ 1,53,000.00
7 നി�ാൻ ഡിജി�ൽ – െടക്െഫ�് 3,92,000.00
8 �ാ�് തിരിെക കി�ിയത് 4,60,19,771.00
ആെക 185,60,11,070.00
ഓഡി�് ചാർ�ിനായി കണ�ാ�ാ�� ആെക വരവ് 71,86,97,567.16
ഓഡി�് ചാർ�് (1%) 71,86,976/-

ഒ��വാൻ ബാ�ി�� ഓഡി�് ചാർ�്

2016-17 34,03,674
2017-18 72,74,488
2018-19 76,57,913
2019-20 71,86,976
ആെക 2,55,23,051

    ഓഡി�്  ചാർ�ിന�ിൽ  ആെക  ഒ��വാ��  �ക  2,55,23,051/-�പ  "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� വിലാസ�ിൽ അയ� െകാ��് വിവരം എ.പി.െജ.അ�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

4-2   േകരള സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാല സാ��ിക നില 2019-20
��ിരി�് 18,19,57,240.84
തൻവർഷ വരവ് 257,47,08,637.00
ആെക 275,66,65,878.00
തൻവർഷെ� െചലവ് 261,35,29,869.49
നീ�ിയിരി�് 14,31,36,008.51

വരവിെ� വിശദാംശം

ഇനം �ക
നി�ാൻ ഡിജി�ലിൽ നി�് െടക്െഫ�ിനായി ലഭി� �ക 3,92,000.00
�ിര നിേ�പം ക്േളാസ് െച��വഴി വരവ് 1,731,338,343.00
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�ൻ വർഷം സർ�ാർ �ാ�് ഈടാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭി�ത് 4,60,19,771.00
വിവിധ ഫീസിന�ളിെല വരവ് 68,82,44,366.00
�ിര നിേ�പം പലിശ 2,95,52,093.00
േകരള സർ�ാർ �ാ�് 7,40,00,000.00
െടക് െഫ�ിനായി KSCSTE-ൽ നി�് ലഭി� �ക 5,00,000.00
CERD- RSM – റീഫ�് ഇന�ിൽ ലഭി� �ക 7,47,657.00
ബാ�് അെ�ൗ�് പലിശ 8,052.00
�ടി�ിക (prior period income) 893,056.00
പി.എഫ്. വരവ് 28,60,299.00
െപൻഷൻ ഫ�് - െഡപ�േ�ഷൻ �ാഫ് 1,53,000.00
ആെക 2574708637.00

െചലവിെ� വിശദാംശം

ഇനം �ക
ആ�ി ��ി�ൽ 7336518.00
തീ�വക�ം നി�തിക�ം 1,05,11,774.00
സർ�കലാശാല ക�ാ�സ് - �ൻ�ർ 51,83,606.00
ശ�ള �ൻ�ർ 2,71,000.00
ഔേദ�ാഗിക ആവശ��ൾ�� �ൻ�ർ 4924300.00
�ിര നിേ�പ�ൾ 227,20,02,042.00
CERD 11173217.00
സാലറി െചല�കൾ 54752684.00
െക.�ി.�. മ�് െചല�കൾ 247374728.49
ആെക 2613529869.49

നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശം

ഇനം �ക
േകാൺഫിഡൻഷ�ൽ അെ�ൗ�് - 67364527093 4000897.47
െഫഡറൽ ബാ�് - 340 12720244.72
േകരള �ാമീൺ ബാ�് -40334101045763 12,947.50
എസ്ബിഐ - 766 64263895.50
എസ്ബിഐ - 802 10365180.20
എസ്ബിഐ - 815 1600952.22
എസ്ബിഐ – CERD 591 1964193.22
െസൗ�് ഇൻഡ�ൻ ബാ�് - 497053000013672 283.28
െസൗ�് ഇൻഡ�ൻ ബാ�് - 497073000000370 9307.40
�ഷറി - 01 321533.00
�ഷറി - 155 3,05,73,304.00
�ഷറി പിഎഫ് അെ�ൗ�് - 799010100150110 17303270.00

4-3   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 275,66,65,878.00
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 261,35,29,869.49

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക ഇ�
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 1,31,34,874/-

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

ഖ�ിക
നം.

തട�െ���ിയ
�ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം
ഇേ�ാഴെ� (ഓഡി�്

സമയെ�) ഔേദ�ാഗിക
േമൽ വിലാസം

�ിരം േമൽ വിലാസം

3-1 60,018/-
�ീ. ജി.പി.പ��മാർ,
രജി�ാർ

ഇ�ീവരം, ബി.എസ്.എൻ.ആർ.എ-46, ഭഗത്
സിംഗ് നഗർ, േകാ��ഗൾ, നാലാ�ിറ,
തി�വന��രം
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ഖ�ിക
നം.

തട�െ���ിയ
�ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം
ഇേ�ാഴെ� (ഓഡി�്

സമയെ�) ഔേദ�ാഗിക
േമൽ വിലാസം

�ിരം േമൽ വിലാസം

�ീ.ഉദയൻ സി.സി.,
ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ

3-3-1 121,68,656/-
4എ-െക.പി.െലയ്ൻ, കര�ളം,
തി�വന��രം

3-3-2 7,37,000
3-4 1,69,200/-

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

ഖ�ിക നം. തട�െ���ിയ �ക േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം
3-1 60,018/-

�ീ.ജി.പി.പ��മാർ, രജി�ാർ

�ീ.ഉദയൻ.സി.സി., ൈഫനാൻസ് ഓഫീസർ

3-3-1 121,68,656/-
3-3-2 7,37,000/-
3-4 1,69,200/-

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 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് നം., തീയതി തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഖ�ികക�െട എ�ം
1 2014-15െക.എസ്എ.െകആർ�6/210/2018 തീയതി. 12.09.2018 2
2 2015-16െക.എസ്എ.െകആർ�10/387/2019 തീയതി. 28.06.2019 24
3 2016-17െക.എസ്എ.െകആർ�10/144/2021 തീയതി. 28.09.2021 23
4 2017-18 െക.എസ്.എ.െക.�ി.�3/20/2021 തീയതി.26.11.2021 37
5 2018-19െക.എസ്.എ.െക.�ി.�3/70/2021 തീയതി.05.05.2022 38

േജായി�് ഡയറ�ർ
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