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േജായി�് ഡയറ��

ബ�. ൈവസ് ചാ�സല�

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല

സ�,

വിഷയം  :-  െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
�റെ��വി��

�ചന :- െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�െട 04.12.2017 െല അ�ൗ�്സ്
I/എ3/എഎ 2016-17 ന�� ക�ം സി�ിേ��് അംഗീകരി� 2016-17 െല വാ�ഷിക കണ�ം

    1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13 , 1996െല േകരളാ േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്
ച��ളിെല ച�ം 18, 1986 െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല ആ�് 36(4) വ��് �കാരം െകാ�ി
ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാല�െട  2016-17  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്  അന�ര
നടപടിക��ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.
ഈ റിേ�ാ��ിെല ഭാഗം 2,3െല ഖ�ികകളിേല�് �േത�ക �� �ണി��.
ഈ  റിേ�ാ��്  ൈക��ിയാ�ട�  ഇതി�  പരാമ�ശി��  �മേ��ക��്  ഉ�രവാദികളായ  വ��ികെള
�സ� ഖ�ികക�െട പക��് സഹിതം വിവരം ധരി�ിേ��താണ്.
ഈ  റിേ�ാ��്  ൈക��ി  ഒ�  മാസ�ിനകം  സി�ഡിേ��ിെ�  �േത�ക  േയാഗം  �ടി  ഓഡി�്  റിേ�ാ��്
വിശദമായി  ച��  െചേ���ം,  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ിെ��ം  അതിേ��  സ��കലാശാല  എ��
തീ�മാന�ിെ��ം പക��് ഈ ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്.
റിേ�ാ��്  ൈക��ി  ര�  മാസ�ിനകം  ഇതി�  ഉ�െ���  ഓഡി�്  പരാമ�ശ��/തട���
ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ  നടപടി  സ�ീകരിേ���ം  ആയത്  സംബ�ി�  ഒ�  റിേ�ാ��്  ��ത
കാലയളവി��ി�  ഈ  ഓഫീസിേല�്  അയ�  തേര��മാണ്.  (േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം  വ��്
15(1), േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��� ച�ം 20,23എ�ിവ കാ�ക)

വിശ��തേയാെട

.
േജായി�് ഡയറ��

പക��് :-
1. �ി�സി�� െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
2. ഡയറ��, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3. �ി�സി�� അ�ൗ��് ജനറ� (ഓഡി�്) (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
4. രജി�ാ�, െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല െകാ�ി
5. കാര�ാലയ പക��്
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ന��. െക.എസ്.എ(എസ്.ടി.�)എ3-160 /2018                    തീയതി- 31.03.2018/05.04.2018
.

െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ�വകലാശാല�െട  2016-17  സാ��ിക
വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�കളിേ��ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��്
(1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��� ച�ം 18, 1986

െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല ആ�ിെല 36(4) വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്.)

.

.         െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാല�െട  2016-17  സാ��ിക  വ�ഷ�ിെല
ധനകാര�പ�ിക ഓഡി�് െച�. സ�വകലാശാലയി� 1.4.16 �ത� 31.3.2017 തീയതി വെര വിവിധ
ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്, അവ�െട ഒ��്, വിവിധ അ�ൗ�കളി� നി�� പണം
പി�വലി��ക�  എ�ിവ  പരിേശാധി�.  ഓഡി�ി�  കെ��ിയ  അപാകതക�  അതത്  സമയം
ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�കളി�െട  സ�വകലാശാലയിെല  അധികാരിക�െട
��യി�െ���ിയി��്.  43  അേന�ഷണ�റി�ക�  ന�കിയതി�  14  എ��ി�  മ�പടി
ലഭി�ി��്.  ഓഡി�്  പരാമ�ശ���്  ലഭ�മായ  മ�പടിക�  പരിഗണി�  േശഷം  �ധാനെ��
നിരീ�ണ�� മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� േച��ിരി��ത്.
.

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

.

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

േപര്, ഉേദ�ാഗേ�ര്, കാലഘ�ം

�ീമതി. േസാഫി എ,

േജായി�് ഡയറ��

15.06.2017 �ത� 15.12.2017 വെര

�ീ. െക.എ.േടാമി,

േജായി�് ഡയറ��

16.12.2017 �ത� 24.02.2018 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി    15.06.2017 �ത� 24.02.2018 വെര
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.

�ാ���റി ഓഫീസ�മാ�

ൈവസ്
ചാ�സല�

േഡാ. െജ ലത
01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

േ�ാ-ൈവസ്
ചാ�സല�

േഡാ. െക പൗേലാസ്
േജ�ബ്

01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

രജി�ാ� േഡാ.േഡവിഡ് പീ��
01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

പരീ�ാ
ക�േ�ാള�

േഡാ. എ ബി ഭാസി
01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

ഫിനാ�സ്
ഓഫീസ�

�ീ.െസബാ���
ഔേസഫ്

01.04.2016 �ത�
31.03.2017 വെര

ആ�ഖം

        1958 മാ��് 4 ന് േക� ഗവ�െമ�് എ�� ശാ� പഠനം സംബ�ി�� നയതീ�മാന�ളി�
േകരള ഗവ�െമ�ിെ� symbol of commitment ആയി 1971� െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി �ാപിതമായി.
സ��കലാശാല�െട  �ാപിത  ല��ം  അൈ�ഡ്  സയ�സ്,  സാേ�തിക  വിദ�,  വാണിജ�ം,
വ�വസായം,  എ�ീ  േമഖലകളി�  ബി�ദാന�ര  ബി�ദ�ി�ം  ഗേവഷണ�ി�ം  ഊ��  ന�കി
െകാ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� വികാസമായി��.

    1986 െഫ�വരിയി� ഈ �ാപനം െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഓഫ് സയ�സ് & െടേ�ാളജി എ�
േപരി� �ന:സംഘടി�െ��. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ൈവദ��ം േന��തിന്
ആവശ�മായ  സൗകര���  എ�ാ  വ��കളി�ം  ലഭ�മാണ്.  രാജ�െ�  ��ഖ
ഗേവഷണേക���മാ�ം  സേത�  േനവ�  കമാ�മാ�ം  േച��്  �വ��ി��തിനാ�  ഈ
�ാപന��െട  റിേസാ�ം  പഠന  ഗേവഷണ  �വ��ന�ളി�  ഉപ��മാ��തിന്
�ണിേവ�ി�ി�്  കഴി���്.  എ�ിനീയറിംഗ്,  എ�വേയാ�െമ��  �ഡീസ്,  ഹ�മാനി�ീസ്.
നിയമം,  മൈറ�  സയ�സ്  ,  േസാഷ��  സയ�സ്  ആ�്  െടേ�ാളജി,  എ�ീ  ശാഖക�
ഉ�െ�ാള��താണ് അ�ാദമിക് ഘടന.  സ��കലാശാല�െട ആദ� �ാ���് �സാ�് ആ�് 34(1)
വ��് �കാരം സ��ാ� �റെ��വി�ി�െ��ി�ം ���ിയ �ാ���് ഇ�വെര �റെ��വി�ി�ി�.

    സ��കലാശാല�്  ��ാ�രയിെല  �ധാന  കാ�സ്  �ടാെത  െകാ�ി  നഗര�ിെ�
�ദയഭാഗ�ളള  േല�്ൈസഡ്  കാ��ം  ആല�ഴ  ജി�യി�  ��നാ�ി�  ഒ�  എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ്  ക�ാ����്.  സ��കലാശാല�െട  �ധാന  കാ�സി�  28  പഠന  വ��ക�ം  13
െസ��ക�ം  �വ��ി��.  സ�ാ�യ  േമഖലയി�  3  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�ക�ം
സ��കലാശാല നട��.

    െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ�വകലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ബജ�്  19.03.2016െല
സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി� അവതരി�ി�. ആയത് �കാരം 267.23 േകാടി �തീ�ിത വര�ം 310.50
േകാടി �തീ�ിത െചലവ് ഉ��െട 43.26 േകാടി�െട ക�ി ബജ�ാണ് അവതരി�ി���ത്.

    2016-17 വ�ഷെ�  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാര��  ആെക  വരവ്  271.34 േകാടി�ം  ആെക
െചലവ് 251.61 േകാടി �പ�മാണ്.
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1986 െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല ആ�്, 1994-െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്
ച���  ച�ം  3(1)  എ�ിവ  �കാരം  െകാ�ി ശാ�  സാേ�തിക  സ�വകലാശാല�െട
2016-17വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ക� ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.
സ�വകലാശാല�് വിവിധ ആവശ����ായി സം�ാന സ��ാ�,  േക� സ��ാ�,  �.ജി.സി മ�്
ഏജ�സിക�  എ�ിവയി�  നി�്  ധനസഹായം  ലഭി�തിെ�  കണ�ക�,  തനത്  വ�മാനം
അ�ൗ�കളി� ഒ��ിയത്, പി�വലി�� എ�ിവ�ം പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി �സ� ഓഡി�്
നിരീ�ണ��  ഉ�െ���ിയി��്.  സമകാലിക  ഓഡി�ിെ�  ഭാഗമാ�ളള  നിരീ�ണ��െ�ാ�ം
സ�വകലാശാല�െട  വിവിധ  പഠന-പഠേനതര  വ��ക�  എ�ിവ  വാ�ഷികമായി  ഓഡി�്  നട�ി
�റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കളിെല സ��കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ �� ആവശ��ളള�ം
പരിഹാര  നടപടിക�  എ�േ���മായ  നിരീ�ണ��ം  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ി�  ഉ�െ���ിയി��്.
http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/  എ�  െവബ്  േപാ���  സ��ശി�്  �ാപന�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�� User name, Password എ�ിവ ന�കി Functionary Login�െട ഓഡി�് റിേ�ാ��്
നിരീ�ി�ാ���ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാ���മാണ്.

ഓഡി�് റിേ�ാ��് താെഴപറ�ം �കാരം നാല് ഭാഗ�ളിലായി �മീകരി�ിരി��.

1. ഭാഗം 1 - െപാ� അവേലാകനം

2. ഭാഗം 2 – വര� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

3. ഭാഗം 3 – െചല� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

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

വിവിധ ഭാഗ�ളായി ഉ�െ���ിയി�ളള ഖ�ികക�െട സം�ി�ം �വെട േച���.

ഉളളട�ം

�മ
നം

ഖ�ിക
നം.

വിഷയം
േപജ്
നം.

ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1 1-1 ബജ�് 9

2 1-2 വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക 9

3 1-3 വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ികയിെല അപാകതക� 10

4 1-4
വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധി��തിന് അ�ൗ�്സ്
േസാ�്െവയറിെ� ലി�് ഓഡി�് ഓഫീസി� ലഭ�മാ��ത്
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അധികം വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം ന�ിയത് - നിയമ
വിേധയമാ�ിയി�

14
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ഭാഗം 1
െപാ� അവേലാകനം

1-1  ബജ�്
    െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ�വകലാശാല�െട  2016-17  വ�ഷെ�  ബജ�്  19.03.2016െല
സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ി�  അവതരി�ി�.  ആെക  �തീ�ിത  വരവ്  267.23  േകാടി�ം  ആെക
�തീ�ിത  െചലവ്  310.50  േകാടി���  43.27  േകാടി�െട  ക�ി  ബജ�ാണ്  അവതരി�ി���ത്.
���ിയ  ബജ�്  21.03.2017  �  അംഗീകരി�ി��്.  ആയത് �കാരം  2016-17  വ�ഷെ�  ആെക
�തീ�ിത വരവ് 219.57 േകാടി�ം ആെക �തീ�ിത െചലവ് 224.51 േകാടി�മാണ്.

    2016-17  വ�ഷെ�  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാര��  യഥാ��  വരവ്  271.34  േകാടി�ം
യഥാ�� െചലവ് 251.61 േകാടി �പ�മാണ്.

1-2  വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ിക
വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക സ�വകലാശാല അംഗീകരി�തിെ� വിവരം

വാ�ഷിക ധനകാര�
പ�ിക
സ�വകലാശാല
അംഗീകരി�തിെ�
വിവരം

വാ�ഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന്
ലഭിേ��
തീയതി

വാ�ഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�ാ�
തിരി�യ�
തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�്
ലഭി�
തീയതി

17.11.2017 െല
648.26 ന��
സി�ഡിേ��്
തീ�മാനം

31.07.2017 04.12.2017 ഇ� ഇ�

1994  െല  േകരള  േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമ�ിെല  9(i)-ാം  വ��്  �കാരം  2016-17  െല
വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക സമ��ിേ�� സമയപരിധി 31.07.2017 ആയി��െവ�ി�ം 4മാസ�ം
3 ദിവസ�ം ൈവകി 04.12.2017 നാണ് വാ�ഷിക കണ�ക� ഓഡി�ിന് സമ��ി�ി��ത്.

െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�് സംബ�ി�്
സ��കലാശാല�െട ക�ാ�ബാല�സി� പ�തി വരവ് , പ�തിേയതര വരവ് , െ�ാവിഡ�് ഫ�്,
എസ്.ഒ.ഇ,  െക.എം.എസ്.എം.ഇ,  �െസക്,  �ടാെത  െപ�ഷ�  ഫ�ം  ഉ�െ��താണ്.  െകാ�ി
�ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  െക.എം.എസ്.എം.ഇ  ഫ�ിെ�  നീ�ിബാ�ി  1,76,04,789/-  �പ  ക�ി
കാണി��. െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�് സംബ�ി� വിശദ വിവരം ഖ�ിക 4-1 �ം അ�ബ�ം
1�ം ഉ�െ���ിയി��്.
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സ��കലാശാല വ��ക�െട സാ��ികനില

സ��കലാശാലയിെല  ഓേരാ  വ��ി�ം  പി.ഡി  അ�ൗ�ം  ഡി.ഡി.എഫ്  അ�ൗ�ം  �ടാെത
പി.ടി.എ,  ഇ-�ാ�്സ് ക�സ���സി �ട�ിയ അ�ൗ�ക�ം ഉ�്.  വ��ക�െട ഓഡി�ി� ഇവ
പരിേശാധി�്  റിേ�ാ��്  െച���്.  ഡി.ഡി.എഫ്.  ,  പി.ഡി  അ�ൗ�ക�െട  നീ�ിബാ�ിക�
അ�ബ�ം 3 � ഉ�െ���ിയി��്.

1-3  വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ികയിെല അപാകതക�
1.വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ിക സമയബ�ിതമായി സമ��ി�ി�

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല സി�ഡിേ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാെട�� 2016-17 െല
വാ�ഷിക ധനകാര�പ�ിക 04.12.2017-നാണ് ഓഡി�ിനായി സമ��ി�ത്. 1994-െല േകരള േലാ��
ഫ�് ഓഡി�് ആ�് വ��് 9 �കാരം സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി��ി� (�ൈല
31നകം ) ഓഡി�ിനായി സമ��ിേ��താണ്. എ�ാ� ഈ സമയപരിധി പാലി�ി�ി�.

2.അ�ൗ�ിംഗ് ച��� �പീകരി�ി�ി�

സ�യംഭരണ  �ാപനമായ  െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാലയി�  നാളി�വെര
അ�ൗ�ിംഗ്  ച���  �പീകരി�ി�ി�.  േക�  സം�ാന  സ��ാ�ക�,  ഇതര  ഏജ�സിക�

എ�ിവയി�  നി��  വര�ക�ം,  തനത്  വര�ക�ം  ഉ�െ�െട  േകാടി�ണ�ിന്  �പ�െട  വരവ്  –
െചലവ്  നട��  െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാലയി�  നാളി�വെര  അ�ൗ�ിംഗ്
ച��� �പീകരി�ി�ി�. ൈദനംദിന സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട േരഖെ���� രീതി, അടി�ാന
രജി��ക�,  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക,  അ�ബ�  പ�ികക�  എ�ിവ�െട  മാ�കക�
േ�ാഡീകരി�് വിശദമായ അ�ൗ�്സ് മാ�ഗേരഖ സ�ീകരിേ��ത് അത��ാേപ�ിതമാണ്. വരവ്
െചല�ക�  േരഖെ����തിന്  േകരള  അ�ൗ�്  േകാഡ്,  േകരള  സ�വീസ്  ��സ്,  േകരള
ഫിനാ�ഷ��  േകാഡ്,  േകരള  �ഷറി  േകാഡ്  �ട�ിയ  ച��ളിെല  വ�വ�ക�  ഉ�െ���ി
വിശദമായ ഒ� അ�ൗ�ിംഗ് ച�ം �പീകരിേ��താണ്.
.

3. ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ��ി�

1996-െല  േകരള  േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  ച�ം  15-1  സി  �കാരം  സ��കലാശാല�െട  വാ�ഷിക
കണ�കേളാെടാ�ം  താെഴ  പറ��  വിവര��  �ചി�ി��  ഡി.സി.ബി  പ�ിക
സമ��ിേ����്. എ�ാ� വാ�ഷിക കണ�ക�െ�ാ�ം ഡി.സി.ബി പ�ിക സമ��ി�ി�ി�.

a. വിവിധ ഫീസ് വരവിെ� ഡിമാ�്, കള��, ബാല�സ്

b. പരീ�ാ ഫീസിെ� ഡിമാ�്, കള��, ബാല�സ്

c. വിവിധ േകാേള�കളി� നി�ം ഒ��� �െപഷ�� ഫീസ്, ഡിമാ�്, കള��, ബാല�സ്.
d. സ��കലാശാല�് ലഭി�ാ�� വാടക, ൈവദ�തി ചാ��്, െവ��രം എ�ിവ�െട ഡിമാ�്,
കള��, ബാല�സ്.

വാ�ഷിക കണ�ക�െ�ാ�ം ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ാ���ലം സ�വകലാശാല�െട
വ�മാന �ടി�ിക സംബ�ി�് വ��ത ഇ�ാ� �ിതി��്.
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4)  Online  transfer  വര�ക��്  രസീത്  ന���ി�.  വാ�ഷിക  കണ�ം  രസീത്  ഡാ�ാ�ം
െപാ��െ���ി�.

2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �ലധന ആ�ിക�െട �പീകരണ�ി�� ധനസഹായം
1,12,50,000x 4 = 4,50,00,000/- �പ�ം ധനസഹായം (ശ�േളതരം) 4,12,50,000x 4= 16,50,00,000
ഉ�െ�െട ആെക 21 േകാടി �പ�െട ധനസഹായം േകരള സ��ാരി� നി�ം ലഭി�തി�
9,37,50,000/- �പ�് മാ�മാണ് ത�വ�ഷം രസീത് �ണിേവ�ി�ി ന�കിയി��ത്. Online transfer
വ�� �കക��് ക�ാഷ് െസ�നി� �ക ലഭി�േ�ാ�തെ� രസീത് ന��ക�ം ആവശ�മായ
േകാ�ികേളാ വിവരേമാ ബ�െ�� െസ��കെള താമസംവിനാ അറിയി�ക�ം െചേ��താണ്.
വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��ത് അടി�ാനമാ�� േരഖക�ം വാ�ഷിക കണ�ക�ം ത�ി�
അ�ര��ാകാ� പാടി�. �ണിേവ�ി�ിയി� വ�� ��വ� �കക�ം രസീത് വഴി മാ�ം
സ�ീകരി�ക�ം െചല�ക� വൗ��ക� �കാരം മാ�ം നടേ���മാണ്. 11,62,50,000/- രസീത്
ന�കി രസീത് ഡാ�ാ update െച�് പരിേശാധന�് ഹാജരാേ��താണ്.

5. ഋണശീ�ഷക�ിെല �കക� ഈടാ�ിയതി�ം ഒ��ിയതി�ം വ�ത�ാസം

സ�വകലാശാലയിെല  വിവിധ  പഠന/പഠേനതര  വ��കളിെല  മരാമ�്  ���ിക�െട  ബി�ി�
നി�ം ഈടാ�ി ഒ��് വ��� വിവിധ ഇന�� ഋണശീ�ഷക കണ�ി� ഉ�െ���ിയി��്.
എ�ാ�  അ�ൗ�്�ം  ബ�െ��  രജി��ക�ം  പരിേശാധി�തി�  ഇവ  ഈടാ�ിയതി�ം
ഒ��ിയതി�ം ത�ി� വ�തിയാനം ഉ�തായി കാ��. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ
നം.

ഇനം വരവ് െചലവ് വ�ത�ാസം

1
ആദായ
നി�തി

59,83,836 +
11,08,70,465 =
11,68,54,301

30,47,906 +
11,32,43,919 =
11,62,91,825

5,62,476

2 വാ�് 48,73,461 36,50,875 12,22,586

3
േസവന
നി�തി

29,01,740 50,63,512 (21,61,772)

4
േ�മ
നിധി

11,66,755 9,13,236 2,53,519

.

ആദായ  നി�തി  5,62,476/- �പ�ം  ,  വാ�്  12,22,586/- �പ�ം,  േ�മ  നിധി  2,53,519/- �പ�ം
�റവ്  അട�ാ��  കാരണ�ം  േസവന  നി�തി  ഈടാ�ിയതി�ം  21,61,772/-  �പ  ��ത�
ഒ��ാ��  കാരണ�ം  വ��മാ�ാ�  ആവശ���്  15.11.2017 �  ന�കിയ  എ3/3/2016-17 ന��
ഓഡി�് എ�ക�യറി�് മ�പടി ലഭി�ി�. ആയത് ലഭ�മാേ��താണ്.
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6. ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�് നീ�ിയി��് �ക വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയി�ി�

സ�വകലാശാലയിെല വിവിധ പഠന/പഠേനതര വ��് തലവ�ാ� തനത് വ�മാനം എ� രീതിയി�
��ി��  ഡി�ാ��്െമ�്  െഡവല�െമ�്  ഫ�ിെ�  വരവ്  െചലവ്  കണ�ക�  അ�ൗ�്സി�
ഉ�െ���ിയി�ി�.  ഓഡി�്  നട�ിയ  32വ��കളിെല  ഡി.ഡി.എഫ്  അ�ൗ�ി�  31.03.2017-�
2,55,37,087/- �പ നീ�ിയിരി��്.

ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ിെല 2016-17 വ�ഷെ� നീ�ിയി��് �ക അ�ബ�ം 3 (എ) �
േച��ി��്.

7. വ��ക�െട പി.ഡി അ�ൗ�ി� വ� �ക നീ�ിയി��്

വ��ക�െട ൈദനം ദിന െചല�ക� വഹി��തി�ം, എസ്.ആ� (സിംപി� രസീത്) �േഖന ����
�കക�  എ���തി�ം  മ�്  െചല�ക�  വഹി��തി�മായി  വ��  േമധാവി�െട  േപരി�
ൈകകാര�ം  െച��  പി.ഡി  അ�ൗ�ി�  31.3.2017�  വ�  �ക  നീ�ിയിരി��്.  വ��ക��്
സ��കലാശാലയി� നി�് ക�ിജ�് ബി�് �േഖന ലഭി�� �ക �ത�മായി വിനിേയാഗി��ി�
അഥവാ  വിതരണം  നട��ി�  എ�ാണ്  ഇത്  �ചി�ി��ത്.  വ�ഷാ���ി��  നീ�ിയിരി�
�ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ��് ഓഡി�് എ�ക�യറി വ��കളി�
ന�കിെയ�ി�ം  ആയതിന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  വ��ക�െട  പി.ഡി  അ�ൗ�ിെല
നീ�ിയി��് �ക �ത�മായി വിനിേയാഗി�ാ�പ�ം ഈ �ക സ��കലാശാലയി� അടവാ�ാ�
േവ�  നി�േ�ശം  വ��ക��്  ന�േക�താണ്.  ഓഡി�്  നട�ിയ  38  വ��കളിെല  പി.  ഡി.
അ�ൗ�ി� 31.03.2017-� 4,94,76,214/- �പ നീ�ിയിരി��്.

പി ഡി അ�ൗ�ിെല 2016-17 വ�ഷെ� നീ�ിയി��് �ക അ�ബ�ം 3(ബി) � േച��ി��്.

8. െച�് ഇഷ� രജി��/െച�് റിേ�ാ��് രജി�� അ���മാണ്
സ��കലാശാലയി�  നി�്  ന���  എ�ാ  െച�ക�േട�ം  ലി�്  ഉ�െ���,  എ��  ഷീ�ി�
ത�ാറാ�ിയ, െച�് ഇഷ� രജി��/െച�് റിേ�ാ��് രജി�� അ���മാണ് . ��ത റിേ�ാ��ി�
ബി� ന��, �ക ന�കിയതിെ� ��� വിവര�� എ�ിവ �ടി ഉ�െ��േ��താണ്.

9. െചലവ് വൗ��ക�െട �മ ന��

2016-17 വ�ഷ�ി� സ��കലാശാലയിെല െചലവ് വൗ��ക�െട �മ ന�� 87001 �ത� 100896
വെരയാണ്. സ��കലാശാലയി� നി�് ന��� വൗ�� ന�� ഓേരാ വ�ഷ�ം േ�ാ�് െചേ���ം
അ�� സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ആദ�െ� വൗ�� ന�� 1 �ത� ആരംഭി�വാ� േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

10. െപ�മന�് അഡ�ാ�സ്
സ��കലാശാലയി�  നി�ം  െമയി�  ഓഫീസിെല  വിവിധ  വിഭാഗ�ളിേല�ം  �ടാെത  എ�ാ
വ��ക��ം  െപ�മന�്  അഡ�ാ�സ്  ന�കിയി��്  .  31.3.2017�  െപ�മന�്  അഡ�ാ�സ്
നീ�ിയിരി�്  �ക  അ�ൗ�്സിെല  നീ�ിയിരി�ി�  cash  in  hand  ആയി  േരഖെ���ിയി�ി�.
ആയതിനാ�  ഈ  ഇന�ി�  31.3.2017�  എ�  �പ  നീ�ിയിരി�െ��്  വ��മാേ��താണ്.
ഇത്  സംബ�ി�്  06.02.2018  �  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.എ3/15/2016-17  ന�കിയതിന്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
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11. ബാ�് റി��സിലിേയഷ�

സ��കലാശാല�െട  സ�ാ�യ  �ാപന����െട��  എ�ാ  അ�ൗ�ക�െട�ം  ബാ�്
റി��സിലിേയഷ� നട�ിയിരി��ത് എ�ാ ബാ�് അ�ൗ�ക�െട�ം ആെക �ക ��ിയതിന്
േശഷം  ഒ�  െപാ��െ���ലാണ്  കാണി�ിരി��ത്.  ഇത്  ശരിയായ  രീതിയ�.  ഓേരാ  ബാ�്
അ�ൗ�ി�ം  െവേ�െറ  ബാ�്  റി��സിലിേയഷ�  നടേ���ം  ആയത്  ഓഡി�ിന്
ന�േക��മാണ്.

.

1-4  വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധി��തിന് അ�ൗ�്സ് േസാ�്െവയറിെ�

ലി�് ഓഡി�് ഓഫീസി� ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�്

        െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാല�െട  എ�ാ  വരവിന��േട�ം  എ�ാ
െചലവിന��േട�ം  (ൈദനംദിന  വരവ്  െചല�ക�  ഉ�െ�െട)  ഇടപാ�ക�  െന�്വ��ി�െട
പരിേശാധി��തിന്  സ��കലാശാലയി�  ഉപേയാഗി��  േസാ�്െവയ�ക�െട  ലി�്
അനിവാര�മാണ്. ആയത് ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടിക� അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�്  7.2.2018 �  ന�കിയ  െകഎസ്എ  (എസ്.ടി.�)-എ3-99/2018 ന��  ക�ിന്
നാളി�വെര മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

നിലവി�  സ��കലാശാല�െട  എ�ാ  വരവിന��േട�ം  എ�ാ  െചലവിന��േട�ം  ഡാ�ക�
ലഭ�മാ��ത്  എ��  ഷീ�ിലാണ്.  വരവിന��െട  ഡാ�യി�  ���  വിവരം  ലഭ�മാെണ�ി�ം
െചലവിന��െട  ഡാ�  അ���മാണ്.  ആയത്  പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ  വിവര��  ഒ�ം
��ത  എ��  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  സ��കലാശാലയി�  ക�ാഷ്  ��്,  വരവ്-െചലവ്
േരഖെ����തി�� രജി��ക� എ�ിവ എ�തി ��ി���മി�. ആയതിനാ� വരവ്-െചലവ്
ഇന��െട �ത�ത പരിേശാധി�വാ� ഓഡി�ിന് സാധി��ി�.

സ��കലാശാല�െട  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  പരിേശാധി��തിന്  അ�ൗ�്സ്
േസാ�്െവയറിെ�  ലി�്  അത�ാവശ�മായതിനാ�  ആയത്  ഓഡി�്  ഓഫീസി�  ലഭ�മാ�ാ�  േവ�
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.

1-5  തനത് വ�മാന�ിെ� വിവരം

�� വ�ഷേ��ാ� സ�വകലാശാല�് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തന� വ�മാന�ി� താെഴ�റ�ം
�കാരം 11 ശതമാനം �റവ് ഉ�ായി��്.
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.

�മ
നം.

വരവിനം
��വ�ഷം

(2015-16)

ത�വ�ഷം

(2016-17)

�� വ�ഷെ�
അേപ�ി�്

ത�വ�ഷ

വരവ് വ�ത�ാസം

(+/-%)

1 െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി - േനാ� �ാ� 36,58,06,649 31,42,66,629 (-) 5,15,40,020

2 �� ഓഫ് എ�ജിനിയറിംഗ് (SOE) 20,05,60,175 17,94,81,152 (-) 2,10,79,023

3
��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ�
എ�ജിനിയറിംഗ് (KMSME)

5,01,01,968 5,56,48,734 (+) 55,46,766

4
െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ജിനിയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK)

10,87,58,454 9,35,07,950 (-) 1,52,50,504

ആെക 72,52,27,246 64,29,04,465 (-) 8,23,22,781

2016-17 വ�ഷെ� തനത് വ�മാന�ിെ� ഇനം തിരി�� വിവരം അ�ബ�ം 7 � േച��ി��്

1-6  M.Sc. (Mathematics) േകാ�ിന് �ണിേവ�ി�ി അംഗീകരി� സീ�ി�ം

അധികം വിദ�ാ��ിക��് �േവശനം ന�ിയത് - നിയമവിേധയമാ�ിയി�
        CUSAT  Common  Admission  Test  (CAT  –  2016)  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം
(IRAA/3A/435/  NOT/2016)  �കാരം  M.Sc.  Maths  േകാ�ിന്  �േവശനം  ന�ാ��  പരമാവധി
സീ�ക�െട  എ�ം  30  മാ�മാണ്.  (�.ജി.സി�ം,  സി�ഡിേ��ം  അംഗീകരി�  പരമാവധി  എ�ം)
എ�ാ� 2016-17 അ��യന വ�ഷ�ി� ആെക 36 വിദ�ാ��ിക��് അ�ിഷ� ന�ിയി��്. (3
N.R.I  +  3  Additional  സീ�്)  �.ജി.സി�േടേയാ,  സി�ഡിേ��ിേ�േയാ  അംഗീകാര�ിന്
അ�സരി�് �ണിേവ�ി�ി വ��ിയ വ��നവ് സംബ�ി�് 11.08.2017� ഓഡി�് എ�ക�യറി നം.
2/16-17 ന�ിയതിന് മ�പടി ഹാജരാ�ിയത് ��വ�ഷ�ളി� മ� �ാപന�ളിേല�് T.C. വാ�ി
േപായ�െകാ�്  സീ�ക�  ഒഴി�  കിട�ത്  ��ി�  ക�ാണ്  അധികമായി  വിദ�ാ��ിക��്
�േവശനം ന�ിയത്  എ�ാണ്.  ഈ  മ�പടി  അംഗീകരി�ാ�  കഴി�കയി�.  നിലവി�  ആ�ം  േകാ�്
ഇട�വ�്  നി��ി  േപായി�ി�ാ�തിനാ�  36  േപ�ം  �ാസി�  പഠനം  �ട���്.
അംഗീകാര��തി�ം  അധികം  വിദ�ാ��ിക��്  േകാ�ിന് �േവശനം  ന�ിയത്  ��തരമായ
നിയമലംഘനമാണ്.  �േവശനം  േനടി  പഠനം  �ട��  എ�ാ  വിദ�ാ��ിക��ം  നിയമപരമായി
പഠനം ���ീകരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-7  Prof.Iqbal Abdi (Australia) Scholarship
        2016 അ�മിഷ� �ത� ഗണിതശാ� വ��ി� പഠി�� വിദ�ാ��ിനിക��് വിദ�ാഭ�ാസ
േ�ാള�ഷി�്  ന��തിന്  അേ�ലിയയി��  െ�ാഫസ�െട  ��ംബം  250000/-�പ  െച�്  നം.
602747/01.06.2016  �കാരം  ഡി�ാ��്െമ�ിന്  ന�ി.  ഈ  �ക  ദീ�ഘകാല  �ിരനിേ�പമായി
ബാ�ി� നിേ�പി�ക�ം, ഒാേരാ വ�ഷ�ം ആയതി� നി�ം ലഭി�� പലിശെകാ�് േ�ാള�ഷി�്
അ�വദി�  ന���തിനാണ്  വിഭാവനം  െച�ി��ത്.  എസ്.ബി.ടിയി�  നിേ�പി�  �ക�്
2016-17 വ�ഷ�ി� 15870/-�പ പലിശയായി ലഭി�. ആയതി� നി�ം

1. െമ�ലി� േജാസ് (M.Sc.) 2500/- െച�് നം. 296307

2. ചി�ാ േവ�േഗാപാ� (M.Sc.) 2500/- െച�് നം. 296308

ആെക 5000/-

എ�ീ  ര�്  വിദ�ാ��ിക��്  ആെക  5000/-�പ  േ�ാള�ഷി�്  ന�ക��ായി.  ഇതിെ�
വിതരണ�മായി  ബ�െ��  താെഴ�റ��  അപാകതക�  പരിഹരി�വാ�  േവ�  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

1.  �ിര  നിേ�പ�ി�  ഓേരാ  വ�ഷ�ം  ലഭി��  പലിശ  ��വനാ�ം  വിദ�ാ��ിനിക��്
േ�ാള�ഷി�്  ന��തിനാണ്  േ�ാള�ഷി�്  ഏ�െ���ിയവ�  വിഭാവനം  െച�ി��ത്.  2016-17
വ�ഷ�ി�  പലിശയിന�ി�  15870/-�പ  വരവ്  വ�ി��്.  എ�ാ�  5000/-�പ  മാ�മാണ്
വിദ�ാ��ിനിക��്  ധനസഹായമായി  വിതരണം  െച�ി��ത്.  ബാ�ി  10870/-�പ
ഡി�ാ��്െമ�ി�  മ�്  ആവശ����ാണ്  ഉപേയാഗി�ിരി��ത്.  ഇത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.
പലിശയിന�ി�  ലഭി��  ��വ�  �ക�ം  േ�ാള�ഷി�ിെ�  ഉേ�ശ  ല�����്  തെ�
വിനിേയാഗിേ��താണ്.

2.  േ�ാള�ഷി�്  ഏ�െ���ിയ  Pro.  Iqbal  Abdi�െട  ��ംബം  ഗണിതശാ�ം  പഠി��  ഒ�
വിദ�ാ��ിനി�്  േ�ാള�ഷി�്  ന�കെയ�  നിബ�ന  മാ�മാണ്  �േ�ാ�്  വ�ി��ത്.
േ�ാള�ഷി�ിന്  അ�ഹമായവെര�ം  െതരെ����ത്  സംബ�ി�  നി�േ�ശ��
ത�ാറാേ���ം ആയത് പാലിേ���ം ഡി�ാ��െമ�് കൗ�സിലിെ� കടമയാണ്. ആയതിനാ�
ഇത്  സംബ�ി�  വ��മായ  നിബ�നക�  ത�ാറാേ��താണ്.  േ�ാള�ഷി�്  വിതരണം
യഥാസമയം ഇത് ഏ�െ���ിയവെര അറിയിേ��താണ്.

3. േ�ാള�ഷി�്  ന��തി��  നിേ�പ  �ക  2,50,000/-�പ  ദീ�ഘകാല  നിേ�പമായി  ബാ�ി�
നിേ�പി�കയാെണ�ി�  ഉയ��  ശതമാനം  പലിശ  ലഭി�ാ���ം,  അ�േപാെല  േ�ാള�ഷി�്
എ�േഡാ�െമ�്  വിഭാഗ�ി�െ���ി  നിേ�പി�ാ�  വാ�ഷിക  പലിശയി�  നി�ം  ആദായ
നി�തി ന�േക�ിവ��ത് ഒഴിവാ�ാ��താണ്.

1-8  Mathematical Olympiad (2016-17)
National  Board  for  Higher  Mathematics  (NBHM)  ഗണിതശാ��മായി  ബ�െ��്  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്  േ�ാ�ാഹനം  ന��തിനായി  ആേ�ാമിക്  എന�ജി  ക�ീഷെ�
ധനസഹായേ�ാെട  �വ��ി��  �ാപനമാണ്.  ഗണിതശാ�  വിദ�ാ��ിക��്  േ�ാള�ഷി�്
ന��തിന്  അ�ഹരായ  വിദ�ാ��ികെള  കെ���തിന്  Regional  Mathematical  Olympiad
(RMO)  2016  വിവിധ  െസ��കളി�  09.08.2016�  പരീ�  നട�ക��ായി.  ആയതി�  നി�ം
െതരെ���  30  വിദ�ാ��ിക��ായി  Indian  National  Mathematical  Olympiad  (INMO  )
15.01.2017� CUSAT Campus-� നട�ക��ായി. ഡി�ാ��െമ�് ഇതിെ� �വ��ന�� ന�
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രീതിയി�  നട���്.  വ��ിെ�  യശ�്  ഉയ���തി�  ഇ�രം  �വ��ന��
അഭിന�നാ�ഹമാണ്.

1-9  CAT അ�മിഷ� നടപടികളിെല അപാകത �ലം �ളി��് CUCEK
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല B.Tech സീ�ക� ഒഴി� കിട��
        �ണിേവ�ി�ിയിെല  ഡി�ാ��െമ�കളിെല  േകാ�ക���  അ�മിഷ�  നട��ത്  IRAA
(International  Relations  and  Academic  Admission)  വിഭാഗമാണ്.  CUSAT  െ�  കീഴി�  ��്
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളാണ് സ�ാ�യ േമഖലയി� �വ��ി��ത്.

a) SOE (School of Engineering) ��ാ�ര.

b) CUCEK (Cochin University College of Engineering, Kuttanad), �ളി��്

c) KMSME (��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� എ�ിനീയറിംഗ്) ��ാ�ര.
.

        2017െല  അ�മിഷ�  ���ിയാ�ിയേ�ാ�  SOEയിെല�ം  KMSMEയിെല�ം  intake
capacity�് അ�സരി�് ��വ� സീ�കളിേല�ം B.Techന് വിദ�ാ��ികെള ലഭി�. എ�ാ� �ളി��്
CUCEK� ബി.െടക് സീ�ക� �രിഭാഗ�ം ഒഴി� കിട�കയാണ്. വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മ
നം.

വ��ിെ� േപര്
ആെക
സീ�്

അ�മിഷ� ലഭി�
��ിക�െട എ�ം

ഒഴിവ്                

1
ബി.െടക് ഇ�ഫ�േമഷ�
െടേ�ാളജി

45 19 26

2
ബി.െടക് ഇല�ി�� &
ഇലേ�ാണി�്

45 26 19

3
ബി.െടക് ഇലേ�ാണി�് &
ക��ണിേ�ഷ�

45 30 15

4
ബി.െടക് ക����
സയ�സ്

45 38 7

5
ബി.െടക് സിവി�
എ�ിനീയറിംഗ്

45 30 15

6
ബി.െടക് െമ�ാനി��
എ�ിനീയറിംഗ്

45 40 5

ആെക 270 183 87

CUCEK  -െല  േകാ�ക�  cost-sharing  വിഭാഗ�ി�  സ�ാ�യ  ഗണ�ി�െ���തായതിനാ�
വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം  ലഭി��  ഫീസ്  ഉപേയാഗി�േവണം  അ��ാപക�െട  ശ�ള�ം
േകാേളജിെ� ൈദനംദിന �വ��ന��ം നട�ിെ�ാ�േപാേക�ത്. UGC/AICTE യി� നി�ം
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ലഭി��  �ാേ�ാ  േകരള  സ��ാരി�  നി��  �ാ�കേളാ  സ�ാ�യ  േകാേളജിെ�
�വ��ന���്  വിനിേയാഗി�വാ�  പാ��ത�.  ഓേരാ  അ��യന  വ�ഷ�ി�ം  അ�മിഷ�
എ��� വിദ�ാ��ിക�െട എ��റവ് േകാേളജിെ� നട�ി�ിെന ��തരമായി ബാധി��തായി
ഓഡി�ി�  വ��മാ���്.  2016-17  അ��യന  വ�ഷ�ി�  േകാേളജിെ�  സാ��ിക  നില
ൈമനസ്  ഫ�ിലായി��.  എ�ാ�  വാ�ഷിക  കണ�കളി�  ആയ�  �തിഫലി�  കാണാ�ത്
അസി��്  രജി�ാ�,  െസ��  ഓഫീസ�,  അസി��്സ്,  ൈലേ�റിയ�  �ട�ി  CUCEK�
േജാലിെച�� CUSAT െല റ�ല� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�് െചല�ക�െട വിവര��ം അതി�
��ിേച��ാ��െകാ�ാണ്.  വിദ�ാ��ിക�  CUCEK�  �റയാ��  കാരണ��  താെഴ
വിശകലനം െച��.
.

a) IRAA നട�� CAT (Common Admission Test) െ� പരീ�ാഫലം, േകരള സ��ാ� �േവശന
പരീ�ാ  ക�ീഷണ�  നട��  KEAM  പരീ�ാഫലം  വ��തിന്  ��േപയാണ്
�സി�ീകരി��ത്.  അതിനാ�  െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ിയിെല  CAT പരീ�  റാ�്  ലി�്  �കാരം
SOE,  CUCEK  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കളി�  അ�മിഷ�  േനടിയ  ഉയ��  റാ�  േനടിയ
വിദ�ാ��ിക�  േകരള  ഗവ�െമ�ിെ�  KEAM പരീ�ഫലം  വ�േ�ാ�  ��ത�  സൗകര��ദമായ
േകാേള�കളിേല�് അ�മിഷ�  എ��േപാ��തിെന �ട��് �ളി��് CUCEKേല�്  ബി.െടക്
വിദ�ാ��ികെള കി�ാ� അവ� ഉ�ാ��. �ട��് CAT റാ�് ലി�ി� നി�ം ��ഗണന �മം
അ�സരി�്  Real  time  Admission  നട�ക�ം  ആയതി�ം  വിദ�ാ��ികെള  കി�ാ�  അവ�
ഉ�ായതിെന  �ട��് �േപാ�്  അ�മിഷ�  ര��ാവശ�ം നട�ക��ായി.  എ�ാ� സാധാരണ
വ�ഷ�ളി�  നി�ം  വ�ത��മായി  counselling  fee  അട��വെര  മാ�ം  �േപാ�്  അ�മിഷന്
പരിഗണി�ാ�  മതിെയ�  IRAA�െട  തീ�മാനം  ബീഹാ�  �തലായ  അന�  സം�ാന
വിദ�ാ��ിക��് അ�മിഷ� എ���തിന് വി�ഖത��ാ�ി. ഇ��ലമാണ് CUCEK� �കളിെല
പ�ികയി� പറ�� �കാരം സീ�ക� ഒഴി� കിട�ാ� കാരണമായത്.
.

b)  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കളി�  AICTE�െട  വാ�ഷിക  പരിേശാധന  നി�ബ�മായ
നടപടിയാണ്.  ��ാ�ര  SOEയി�  ബി.െട�ിെ�  വിവിധ  �ാ�കളി�  90  േപ��്  വീത�ം,
CUCEK�  60  േപ��്  വീത�മാണ്  സീ�്  അ�വദി�ിരി��ത്.  എ�ാ�  CUCEK�  AICTE
നട�ിയപരിേശാധനയി� അടി�ാന സൗകര���െട �റ�ക� �ലം (ഉദാ. േഹാ��, ലാബ്, etc.)
B.Tech  േകാ�ിെ�  �ാ�ക�െട  intake  capacity  60�  നി�ം  45  ആയി  �റ�ക��ായി.  ഈ
അപാകതക�  പരിഹരി��തിന്  �ണിേവ�ി�ി�െട  ഭാഗ�  നി�ം  ഗൗരവകരമായ  ഒ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�.  ഓേരാ  വ�ഷ�ം  AICTEയി�  നി�ം  EOA(Extension  of  Approval)
ലഭിേ����്.  േകാേളജിെ�  അടി�ാന  സൗകര�ം  െമ�െ���ി  60  േപ��്  അ�മിഷ�
ലഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
ഓഡി�് നി�േ�ശ��

1) B.Tech േകാ�ിെല വിഷയ�� കാലികമായി പരി�രി�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ക.

        (1) B.Tech Information Technology,

        (2) B.Tech Electrical and Communication എ�ിവയി� കാലികമായി േജാലി സാധ�ത��
വിഷയ��  സിലബ�ി�  ഉ�െ���ി  പരി�രി�കേയാ/  വിദ�ാ��ിക�  ഇ�ാ�  അവ�
ഒഴിവാ�വാ�  േവ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ക,  പകരം  �തിയ  �ാധാന���  �ാ�കളി�
േകാ�ക� ആരംഭി�ക.
(3)  �ണിേവ�ി�ി�്  അംഗീകാരം  ലഭി�ി��  ��വ�  സീ�ി�ം  �േവശനം  നട��  തര�ി�
േകാ�ക� പരി�രിേ��താണ്.
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1-10  വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ന�കിയത്
    െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ�വകലാശാലയിെല വിവിധ ഗേവഷണ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി
സം�ാന സ��ാ�,  േക� സ��ാ�, �.ജി.സി മ�് ഏജ�സിക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം �ാ�്
ലഭി���്. 2016-17 വ�ഷം 1 �ീം/േ�ാജ�് ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക�ം, 35,21,386/-�പ��
വിനിേയാഗ  സ��ിഫി��്  ന��ക�ം  െച�ി��്.  വിശദവിവര��  അ�ബ�ം  5-�
ഉ�െ���ിയി��്.

.

ഭാഗം-2
വര� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

2-1  രസീത് പരിേശാധനയി� ക� അപാകതക�

െകാ�ി  ശാ�  സാേ�തിക  സ��കലാശാല�െട  2016-17 വ�ഷെ�  രസീ�ക�  പരിേശാധി�തി�
താെഴ പറ�� അപാകതക� കാ��.
.

1) രസീ�കളി� െമഷീ� ന��ക� ഇ�

.         രസീ�ക�  പരിേശാധി�തി�,  മാന�ലായ  (ൈകെകാ�്  എ���)  രസീ�ക�  അ�
ഉപേയാഗി��ത്.  ക����  ഉപേയാഗി�്  അ�ടി�  രസീ�കളാണ്  ക�ാഷ്  കൗ�റി�
ഉപേയാഗി��ത്.  ഇ�രം  രസീ�കളി�  സീരിയലായി  ഓേരാ  രസീതി�ം  െമഷീ�  ന��ക�
ഉ�ായിരിേ��താണ്.  �ട��്  ഓേരാ  ദിവസ�ം  ക����  ജനേറ�  െച��  സീരിയ�  ന��ം
ഉ�ായിരിേ��താണ്.

.        രസീത് േറാളി� െമഷീ� ന�� ഒ��ത� �ട��യായി ഉെ��ി� മാ�േമ ആയത് േ�ാ�ി�
എ��വാ� സാധി�ക��.അതിനാ� രസീ�കളി� നി�ബ�മാ�ം െമഷീ� ന��ക� ഇേട��ം
ആയത് േ�ാ�ി� എ�േ���മാണ്.
.

2) രസീ�ക� കള�� േ��െമ�ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

താെഴ പറ�� രസീ�ക� കള�� േ��െമ�ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

രസീ� ന�� തീയതി �ക

1 213333 29.5.2017 500

2 213738 3.6.2017 1500

3 213743 5.6.2017 2740

4 214822 23.6.2017 5470
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5 214864 23.6.2017 120

6 214866 23.6.17 120

7 214868 23.6.17 120

8 214871 23.6.17 120

9 214940 27.6.17 610

.    ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�െട മ�പടിയി� ��ത രസീ�ക� ക�ാ�സ�
െച�തായി  പറ��.  രസീ�ക�  ക�ാ�സ�  െച�ി�െ��ി�  ആയതിെ�  കാരണം
വ��മാേ���ം ��ത രസീതിെ� 3 േകാ�ിക� (ഒറിജിന�, ഡ��ിേ��്, �ി�ിേ��്) എ�ിവ
ഹാജരാേ���ം ��ത രസീ�കളി� ക�ാ�സ� െച�വാ� ഉ�ായ കാരണം എ�തി ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ��േ���മാണ്.

3) ര� രസീ�ക� ഓേര ന�റി� വിതരണം െച�ിരി��.

രസീത് ന�� 214199/12.06.17 = 1460/-
.     ഒേര  ന�റി�  ര�  ക����  രസീ�ക�  അ�ടി�തായി  കാ��.  എ�ാ�  ഒ�  �ക  മാ�േമ
േ��്െമ�ി� േച��് അട�ി��. ഇ�െന ഒേര ന�റി� ഒ�ി� ��ത� രസീത�� അ�ടി�ാ�
കഴി�ാ�  വ�ാപകമായി  ധനാപഹരണ�ിന്  കാരണമാകാ�  സാധ�ത��്.  രസീ�കളി�
സീരിയലായ െമഷീ� ന�� ഉെ��ി� ഇ�രം അപാകതക� കെ��വാ� കഴി�ം. ഈ വിഷയം
ബ�െ��വ� ഗൗരവമായി വീ�ിേ��താണ്.

.

2-2  �ണിേവ�ി�ി വാടക� ന�കിയ െക�ിട�ളി� നി�ം വാടക, ൈവദ�തി ചാ��്,
െവ��രം എ�ിവ ���മാ�ം പിരിെ����ി�
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ളി� �വ��ി�� പല
�ാപന�ളി� നി�ം വാടക, �ണിേവ�ി�ിയി� നി�ം ന��� ൈവദ�തി, െവ�ം എ�ിവ�െട
ചാ��് ���മാ�ം പിരിെ����ി�. ഇല�ിസി�ി ചാ��്, വാ�� ചാ��് എ�ിവ �ണിേവ�ി�ി
ക�ാ�സിേല�്  െമാ�മായി�ാണ്  അട��ത്.  ഇ�  സംബ�ി�  രജി��കളിെല
േരഖെ����കളി�ം വ��തയി�. വിശദാംശം �വെട േച���.

1) �ാ�് ബാ� എ� �ാപനം ൈവദ�തി ചാ��് ഇന�ി� 2016 ഏ�ി� �ത� 2017 മാ��് വെര
12856/-  �പ�ം  െവ��രം  2016 ഏ�ി�  �ത�  2017 മാ��്  വെര  5001/-  �പ�ം  �ടി  ആെക
17,857/-  �പ  ഒ��ാ��്.  �ാപന�ിന്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി��  മ�പടിയി�  ഇ�
സംബ�ി�്  െമേ�ാ  അയ�ി�െ��ം  ക�ാ�ീ�  നട��  േകാ��ാ�റായ  �ീമതി.ബദ��ീസ
(കരാ�  കാലാവധി  17.7.2015  �ത�  16.7.2017  വെര)  യി�  നി�ം  െസക�രി�ി  �കയായി
50,000/-�പ  ഫി�ഡ്  െഡേ�ാസി�ായി  ഡി�ാ��െമ�ി�  ��ി�ി�െ��ം  �ടി�ിക  തീ��ാ�
പ�ം  ഈ  �കയി�  നി�ം  ഈടാ�െമ�ം  പറ���്.  കാലതാമസ�ിന്  പിഴപലിശ  സഹിതം
ഈടാ��തിന് നിയമ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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2-3  െക�ിട വാടക�ം , ഉപേയാഗ�ിന് അ��തമായി െവ��രം, ൈവദ�തി ചാ��്

എ�ിവ�ം ഈടാ��ി�
.     െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി  എംേ�ായീസ്  സ��ീസ്  െസാൈസ�ി,  െടലിേകാം  െസ��  എ�ീ
�ാപന�ളി�  നി�്  വാടക,  ൈവദ�തി  ചാ��്,  െവ��രം  എ�ിവ  ഈടാ��ി�.  ��ത
�ാപന��  അവ�െട  േസവന���്  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം  സ��ീസ്  ചാ��ം  പലിശ�ം
ഈടാ��വ�ം,  ലാഭ  വിഹിതം  സ��പി��വ�മാണ്.  ആയതിനാ�  വാടക,  ൈവദ�തി  ചാ��്,
െവ��രം  എ�ിവ  ഒഴിവാ��ത്  ഓഡി�ിന്  അംഗീകരി�ാ�  കഴി�കയി�.  ആയത്  �ടി�ിക
സഹിതം  ഈടാ�ാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഇവ  ഒഴിവാ�ിയതായി  സി�ഡിേ��്
തീ�മാന��  എ��ി�മി�.  ആയതിനാ�  വാടക  PWD  നിര�ി�ം  മ��വ  പിഴ  സഹിത�ം
ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-4  െമാൈബ� ക�നിക� CUSAT ക�ാ�സി�െട �ാപി�ി�� ഒ�ി��

ൈഫബ� േകബി�ക�െട തറ വാടക യഥാസമയം പിരിെ���ാെത �ടി�ികയായതി�െട

�ണിേവ�ി�ി�് വരവിന�ളി� ന�ം- 190380/-�പ

.      െമാൈബ�  ക�നികളായ  ഭാരതി  എയ�െട�,  Idea,  Reliance,  Tata  Communication,  Jio,
BSNL,  Asianet  എ�ിവ�െട  ഇ��െന�്  െമാൈബ�  പാതക�  �ണിേവ�ി�ി  ക�ാ�സി��ിെല
�ണിേവ�ി�ി  വക  സ�ാകാര�  േറാഡിെ�  വശ�ളി�െട  സീേപാ��്-എയ�േപാ��്  േറാഡിേല�ം,
ആ�വ-എറണാ�ളം  4  വരി  പാതയിേല�ം  എ��വഴിയി�െട  ��ത�  �ര�ിതമായ  രീതിയി�
േകബി�ക�  മ�ിനടിയി�െട  �ാപി��തിന്  അ�മതി  േത�ക�ം,  ഓേരാ  മീ��  േകബി�
�ാപി��തിന് നി�ിത �ക നി�യി�ക�ം, �ട��് ഓേരാ വ�ഷേ��് തറ വാടക നി�യി�്
കരാ� ഒ�് വ�ി��താണ്. അ�കാരം Cable Installation fee എ�ാ ക�നിക�ം �ത�മായി അട�്
Optical  Fibre  �ാപി�ക�ം  െച�ി��്.  എ�ാ�  എ�ാ  വ�ഷ�ി�ം  അട�േ��  തറ  വാടക
�ട��് അട�ി�ി�. �ണിേവ�ി�ി�മായി ചമ�ി�� കരാ� �കാരം തറ വാടക 3 വ�ഷ�ി� ഒരി��
10% വ��നവ് വ�േ���മാണ്. ലഭ�മായ കരാ� �കാര�� ന�ം താെഴ േച���.
.

(1) ടാ�ാ ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ്

എ�ിെമ�് Campus/mis/2/2010-11 dt: 6.4.2011

Cable instalation fee = 30,075/- Rt.No.121517/14.03.2011

തറ വാടക 6000/- �തി വ�ഷം എ�ാ� 2012 �ത� �ക അട�ി�ി�.
.

വ�ഷം തറ വാടക

2012 6000

2013 6000

2014 (അധികം 10%) 6600

2015 6600
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2016 6600

2017 (അധികം 10%) 7260

2018 7260

ആെക 46320

.

(2) ഭാരതി എയ�െട� ലിമി�ഡ്

എ�ിെമ�് Campus/mis/3/2010-11 dt: 6.11.2011

Instalation fee = 89,258/- (Rt 122182/30.3.2011)

തറ വാടക - 12000/-�തി വ�ഷം

വ��നവ് 10% ഓേരാ ��് വ�ഷ�ം (clause 12)
.

വ�ഷം തറ വാടക

2012 12000

2013 12000

2014 12000

2015 13200

2016 13200

2017 13200

2018 14520

ആെക 90120

.

5.11.2017െല  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  ന��  9  �കാരം  മ�  ക�നിക�െട  േകബി�  ഇ��േലഷ�
സംബ�ി� എ�ിെമ�് ഹാജരാ�വാ� ക�് ന�കിെയ�ി�ം ആയത് ഓഡി�ിന് ലഭി�ി�ി�. ഈ
സാഹചര��ി� മ� ക�നിക�േട�ം തറ വാടക �ടി�ിക കണ�ാ�ി ഈടാ�വാ� േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
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(3) Reliance Jio Infocomm Telecom Services

    �ണിേവ�ി�ി�െട  വക  വ�വി�െട  നി��ി�ി��  സ�കാര�  േറാഡിെ�  വശ�ളി�െട  580മീ��
നീള�ി�  ഒ��ി��  ൈഫബ�  േകബി�  (OFC)  �ാപി�്  Forth  Generation  (4G)  Telecom
േസവന��  ന���തിന്  Reliance  Jio  ക�നി  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ��്  18.03.2014�
അേപ�  ന��ക�ം  09.05.2014�  അ�മതി  ന��ക�ം  െച�ി��്.  �ണിേവ�ി�ി�മായി  Jio
ക�നി  ഉ�ാ�ിയ  കരാ�  �കാരം  (RJIO/OFC/ROW/INTRA/CUSAT/335)  േറാഡ്  റി�േറഷ�
ചാ��്,  െഡേ�ാസി�്  എ�ീ  ഇന�ളി�  2,80,114�പ�ം  (Rt.166103)  തറ  വാടക  ഇന�ി�
മീ�റിന്  30�പ  �കാരം 17,400�പ  ആദ�  വ�ഷം  അട�ി��്.  കരാ�  �കാരം  തറ  വാടക  ഓേരാ
വ�ഷ�ം  അട�േ���ം  3  വ�ഷം  കഴി�േ�ാ�  10%  വീതം  വ��നവ്  വ�േ���മാണ്.
14.06.2013െല ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി വ��ിെ� GO(MS)16/2013 ITD ഉ�രവ് 3(XII), (XIII)
�കാരം  സ�യംഭരണ  �ാപന���ം  േറാഡ്  ക�ിംഗ്,  റി�േറഷ�  �തലായവ�്  PWD
നി�യി�ി��  നിര�്  ബാധകമാ�ിയി��താണ്.  േറാ�ക�െട  ഘടന  അ�സരി�്  (ഉദാ.മ�്
േറാഡ്, െമ��, േകാ��ീ�്, ടാ� etc.) cutting charge �തലായവ�െട നിര�കളി� മാ�ം
വ���മാണ്. തറ വാടക ഇന�ി� �ടി�ിക�െട വിവരം താെഴ േച���.

.

വ�ഷം തറ വാടക

2015-16 17,400

2016-17 17,400

2017-18
19,140 (3 വ�ഷം
10% വ��നവ്)

ആെക                    53,940

.
�ടി�ിക �ക ബ�െ�� ക�നിയി� നി�ം ഈടാേ��താണ്.

.
(4)  BSNL mini  mobile  tower  �ാപി�തിെ�  തറ  വാടക�ം  േകബി�  �ാപി�തിെ�  ഫീ�ം
ഈടാേ��താണ്.

.

CUSAT ക�ാ�സി�െട  േകബി�  �ാപി��തി�ം,  mini  mobile tower �ാപി��തി�മായി
BSNL Subdivisional  Manager,  Kaloor  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ��്  അേപ�  സമ��ി�ി��.
15.07.2014�  SOE block  െ�  െടറ�ി�ം,  പി�ീട്  15.10.2014�  മേ�െത�ി�ം  സൗകര��ദമായ
�ല�ം  mini  tower  �ാപി��തിന്  �ണിേവ�ി�ി  രജി�ാ�  അ�മതി  ന��ക��ായി.
േറാ�ക��്  ഉ�ാ��  േക�പാ�ക�  BSNL  തെ�  പരിഹരി�്  ന�േക�താെണ�ം
അറിയി�ി��്.  പണി  ���ിയാ�േ�ാ�  കരാ�  ഉ�ാ�ി  mini  tower  െ�  വാടക�ം  cable
�ാപി�തിെ�  ഫീ�ം  നി�യി�്  �ണിേവ�ി�ിയിേല�്  അട�വാ�ം  നി�േ�ശി�ി��.  എ�ാ�
പണി ���ീകരി�തിേ�േയാ BSNL മായി എ�ിെമ�് ഒ�വ�തിേ�േയാ �ട� നടപടിക� ഫയലി�
ലഭ�മ�.  ഈ  കാര��ി�  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിന്  എെ��ി�ം  വീ�
വ�ി�െ��ി� പരിേശാധിേ���ം, തറ വാടക, ഫീസ് എ�ിവ �ടി�ിക സഹിതം ഈടാ�വാ�
േവ� നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

.
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2-5  �ിര നിേ�പ�� �റ� പലിശ നിര�ി� നിേ�പം നട��ത് സംബ�ി�്
.

(a)  �സാ�്  ജീവന�ാ�െട  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  �ക  കറ�  പലിശ  നിര�ി�  �ിര  നിേ�പം
നട��ത് �ലം പലിശ ഇന�ി� �റവ് വ��

1)  ക�ാഷ്  െസ��  ഇ�െവ�്െമ�്  രജി��  Volume  X  (plan)  പരിേശാധി�തി�  SBT  A/c-
67285563607�  6.7.14 �ത�  21.7.17 വെര  9.25% പലിശ  നിര�ി�  �ിര  നിേ�പം  ഇ�  �ക
29,58,77,320/-�പ പലിശ (9,48,77,030/-) അട�ം 39,07,54,350/-�പ �റ� പലിശ നിര�ി�
@4.5% SBI CUCB �ാ�ി� 21.7.17 �ത� 05.8.2020 വെര �ിര നിേ�പം ഇ�തായി കാ��.

�ഷറിയി�  8.5%  പലിശ  ലഭി��  സാഹചര��ി�  �റ�  പലിശ  നിര�ി�  (4.5%)
നിേ�പി���ലം  �തിവ�ഷം  1,56,30,174/-�പ  �റവ്  സംഭവി���്.  ആയതിനാ�  എ��ം
േവഗം  േമ��ക  �ഷറിയി�  �ിരനിേ�പം  നട��തി�േവ�  നടപടിക�
ൈകെ�ാേ��താണ്.

2)  SBI  CUCB  �  �റ�  പലിശ  നിര�ി�  (4.25%)  നിേ�പി�  4  അ�ൗ�കളിലായി
ഉ�ായി��  41955816/-�പ  പലിശ  അട�ം  വീ�ം  അേത  ബാ�ി�  തെ�  6.25%  പലിശ
നിര�ി�  42522564/-�പ 6  അ�ൗ�കളിലായി  നിേ�പി�തായി  കാ��.  ജി�ാ  �ഷറിയി�
8.5%  പലിശ  ലഭി�മായി��  സാഹചര��ി�  6.5%  നിര�ി�  �ിര  നിേ�പം  ഇ���ലം
�തിവ�ഷം 850451/-�പ ന�ം സംഭവി�ി��്. വിശദാംശം �വെട െകാ���.

.

അ�ൗ�്
നം.

�ത�
നിേ�പ
കാലയളവ്

പലിശയിന�ി�
�തിവ�ഷം
കി��
�ക@6.5%

പലിശയിന�ി�
�തിവ�ഷം
കിേ��  �ക  @
8.5%

വ�ത�ാസം

37283664919 7500000

6.11.17
�ത�

5.11.18
വെര

487500 637500 150000

37285182479 7500000

7.11.17
�ത�

7.11.18വെര

487500 637500 150000

37287520111 7500000
8.11.17 -

8.11.18
487500 637500 150000

37290165705 7500000
9.11.17 -

9.11.18
487500 637500 150000

37293260981 7500000
10.11.17 -

10.11.18
487500 637500 150000
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37296284285 5022564
13.11.17 -

13.11.18
326466 426917 100451

ആെക 850451

.

(b) െപ�ഷ� ഫ�്, ജനറ� ഫ�് �ക �റ� പലിശ നിര�ി� �ിര നിേ�പം നട�ിയ��ലം
ന�ം - 13,55,906/-�പ
�ഷറിയി� 8.5% പലിശ ലഭി�� സാഹചര��ി� 6.5% �റ� പലിശ നിര�ി� SBI � �ിര
നിേ�പം നട�ിയ��ലം ഉ�ായ ന��ിെ� വിശദാംശം �വെട െകാ���.

അ�ൗ�് നം. �ി�സി��

2016-17�
പലിശ
ഇന�ി�
കി�ിയ �ക
@6.5%

2016-17�
പലിശയിന�ി�
കിേ�� �ക @ 8.5%

വ�ത�ാസം

െപ�ഷ� ഫ�്
ഇ�െവ�െമ�്

SBI CUCB-

67375030837

9220281 599318 783724 184406

ജനറ� ഫ�്
ഇ�െവ�െമ�്

SBI 67396297605

5000000 325000 425000 100000

SBI-67396297912 4999999 324999 424999 100000

SBI- 67396491090 5000005 325000 425000 100000

SBI- 67395900026 5000000 325000 425000 100000

SBI- 67395834653 5000000 325000 425000 100000

SBI- 67395834982 4999999 324999 424999 100000

SBI- 67396217947 5000000 325000 425000 100000

SBI- 67396217834 4999999 324999 424999 100000

SBI- 67396077098 5000000 325000 425000 100000
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SBI- 67396076902 4999999 324999 424999 100000

SBI- 67395667487 575000 37375 48875 11500

SBI- 67395667862 3000000 195000 255000 60000

SBI- 67395667953 5000000 325000 425000 100000

ആെക 13,55,906

േമ�  ന��ി��  കാരണം  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.എ5/12/2016-17  തീയതി.  3.2.18  �കാരം
രജി�ാേറാട്  ആരാ�ി��.  േമ�  �ക  8.5%  പലിശ  നിര�ി�  ജി�  �ഷറിയി�
നിേ�പി��തിന്  �ഷറി  ഓഫീസെറ  സമീപി�േ�ാ�  ആയതിേല�്  സ��ാ�  ഉ�രവ്
േവണെമ�് ആവശ�െ��ക�ം  �ട��്  17.8.2017 തീയതിയി�  സ��ാരിേല�് ക�് ന��ക�ം
െച�ി�െ��ം  ബ�െ��  ഉ�രവ്  ലഭി��  �റ�്  �ക  �ഷറിയി�  നിേ�പി��താെണ�ം
�ണിേവ�ി�ി  രജി�ാ�  മ�പടി  ന�കിയി��്.  �ണിേവ�ി�ി�െട  �ിരനിേ�പ��  ��ത�
പലിശനിര�� �ഷറിയിേല�് മാ�ി പലിശ ഇന�ി�� വ�മാനം ���തി� േവ� നടപടിക�
എ��ം േവഗം �ണിേവ�ി�ി അധികാരിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

.

ഭാഗം-3
െചല� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

3-1  െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് സംബ�ി�� അപാകതക� - അധിക െചലവ്

10,05,735/-�പ തട�െ����

.         KGSMA  ��  1960�ം  അതിന്  �രകമായി  കാലാകാല�ളി�  ഇറ�ിയി��  സ��ാ�
ഉ�ര�ക�േട�ം  അടി�ാന�ിലാണ്  േകരള�ിെല  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട  െമഡി��  റീ
ഇേ��്െമ�്  �യി�ക�  അ�വദി��ത്.  16/8/12 െല  സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ി�  അജ�  ഐ�ം
നം.  588.10  �കാരം  KGSMA  ��  1960  നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ക�ം  ഇതിനായി
U.O.No.Ad.B3/MR/6787/2010  dt:28.9.2012  ആയി  ഉ�രവ്  �റെ��വി�ക�ം  െച�.  എ�ാ�
സി�ഡിേ��്  തെ�  KGSMA  ��  1960  �കാരം  അ�വദി�ാ�  സാധി�ാ�  െമഡി��  റീ

ഇേ��്െമ�്  െ�യി�ക�  'മാ�ഷിക  പരിഗണന’  ന�കി  വ��കക�  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്
ഇന�ി� അ�വദി�ാ� തീ�മാനെമ��തായി കാ��. ഈ ഇന�ി� 2016-17 � �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ി�  നി�ം  10,05,735/-  �പ  അധികം  െചലവ്  െച�ി��്.  KGSMA ��  �കാരം  സ��ാ�
അംഗീ�ത  ലി�ി�  ഉ�  സ�കാര�  ആ�പ�ികളി�  ചികി�  നട�ാെമ�ി�ം  ടി  ചികി�ക��്
സ��ാ� അംഗീ�ത നിര�ക� മാ�മാണ് അ�വദനീയം. ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക� ചികി��്
വ��കകളാണ്  ഈടാ��ത്.  സ�കാര�  ആ�പ�ികളി�  നട�ിയ  ചികി��െട ബി�ക�ം
േരഖക�ം  �ണിേവ�ി�ി�െട  ഇേ�ണ�  ഓഡി�്  വിഭാഗം  പരിേശാധി�്  KGSMA  ��  �കാരം
അ�വദനീയമായ  �ക  തീ�മാനി�ി��്.  എ�ാ�  KGSMA  ��  �കാരം  അ�വദി�ാ��  �ക
കണ�ിെല��ാെത  ഇ�ര�ി��  ബി�കളി� 80%/100% �ക  അേപ�കെ�  കടബാധ�തക�ം
സാ��ിക  പരാധീനതക�ം  കണ�ിെല��്  മാ�ഷിക  പരിഗണന  ന�കി  സി�ഡിേ��്
അ�വദി�  ന��കയാണ്  െച�ി��ത്.  ഇ�ര�ി�  തീ�മാനെമ���തിന്  സി�ഡിേ��ിന്
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അധികാരമി�. ഒ� ല�ം �പയി� അധികരി�് വ�� െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് െ�യി�കളി�
KGSMA �ളിന് വിേധയമായി �ക അ�വദി�ാ� മാ�മാണ് സി�ഡിേ��ിന് അധികാരം. മാ�ഷിക
പരിഗണന  ന�കി  എെ��ി�ം  �കക�  അ�വദി��തി��  അധികാരം  സ��ാരി�  മാ�ം
നി�ി�മാണ്.  ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  വ��ിെ�  10.2.2009െല  നം.35043/B1/08/HEdn
സ��ലറി�െട  ഫിനാ�ഷ��  ക�ി�്െമ�്  ഉ�െ���  തീ�മാന��  എ��േ�ാ�  സ��ാ�
ച���ം  നിയ�ണ��ം  പാലി�ണെമ�്  �ണിേവ�ി�ിക��്  ക�ശന  നി�േ�ശം
ന�കിയി��താണ്.  തീ�മാന��  എ���തി��  �ാ���റി  അധികാരം
സി�ഡിേ��ി�െ��ി�ം  �ാ�,  േനാ�  �ാ�  ഇന�ളിലായി  െപാ�  ഖജനാവി�  നി�ം  വലിയ
�ക  �ണിേവ�ി�ിക��ായി  ന���തിനാ�  സാ��ിക  അ�ട�ം  ഉറ�്  വ���തിന്
സ��ാരിന് ബാ��ത�െ��ം അറിയി�ി��. സ��ാ� ച����് വി��മാ�� സി�ഡിേ��്
തീ�മാനം �ലം െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� 2016-17� 10,05,735/- �പ �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ി�  നി�ം  അധികം  െചലവഴി�തിന്  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി  വിവരം
ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. �ക അധികം െചലവഴി�തിെ� വിശദ വിവര�� താെഴ പറ��.

3-1-1) �ീമതി.ബി�.എം.എസ്,  െട�ി��  അസി��്,  ��  ഓഫ്  ഇ�ഡ�ിയ�  ഫിഷറീസ്-
അധികം ന�കിയ �ക 7,74,803/- �പ.

.

��  ഓഫ്  ഇ��ിയ�  ഫിഷറീസിെല  െട�ി��  അസി��്  �ീമതി.ബി�.എം.എസിന്  കി�നി
�ാ���ാേ�ഷ�  �ീ�െമ�ി�  േവ�ി  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്  ഇന�ി�  2016-17�
അ�വദനീയമായതി�  ��ത�  �ക  അ�വദി�തിനാ�  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  നി�ം  7,74,803/-
�പ  അധികം  െചലവഴി�.  അ�ത  ഇ��ി���്  ഓഫ്  െമഡി��  സയ�സ്  െകാ�ിയി�  നട�ിയ
ചികി��ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്. വിശദവിവര�� താെഴ പറ��.
.

വിവരണം �ക

ഇ�റ�് �ീ െമഡി�� അഡ�ാ�സ് അ�വദി� �ക

(U.O.No.Ad.E1/708/Med.Adv/BMS dtd.9.1.14)
5,50,000

െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�ിന് േവ�ി െ�യിം െച� �ക 13,24,813

െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� KGSMA �� 1960
�കാരം അ�വദനീയമായ�ം U.O.Note No. Audit
B4/MR/Depts/14-15 dated 10.10.2014 �കാരം
�ണിേവ�ി�ി�െട അസി��് രജി�ാ� (ഓഡി�്)
അ�വദനീയം എ�് അംഗീകരീ��മായ �ക

3,70,012

െമഡി�� അഡ�ാ�സ് ഇന�ി� അ�ജ�് െച�ാ�

ബാ�ി�� �ക 5,50,000-3,70,012
1,79,988

G.O(P)No.591/97/Fin dtd:17.6.97 �കാരം ജീവന�ാര�

മരണെ��ാ� എ�തി ത�ാ�� �ക

2,00,000
വെര

തിരി�ടേ�� �ക ഇ�

.
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എ�ാ�  Ad.E3/MR/11400/2014  തീയതി  26.8.2015  �കാരം  �ീമതി.ബി�.എം.എസ്  െ�
ചികി�ാ  െചലവിന�ി�  3,70,012/-  �പ  മാ�ം  അ�വദി�ക�ം  5,50,000/-  അഡ�ാ�സിെല
ബാല�സ് �ക 1,79,988/- �പ തിരി�ട�ാ� ജീവന�ാരി ജീവി�ിരി�ി�ാ�തിനാ� ടിയാരി�െട
ഭ��ാവ്  �ീ.ഉ�മ�.എ�  േനാട്  ആവശ�െ��ക�ം  െച�.  �ണിേവ�ി�ി  രസീതി.  നം.189285/11
/11/15  �കാരം  �ീ  ഉ�മ�.എ�  ബാല�സ്  �ക  1,79,998/-  �പ  റീ  ഫ�്  െച�.  (10  �പ
അധികം)

.

        പി�ീട് �ീ.ഉ�മ�.എ� സമ��ി� സാ��ിക പരാധീനത ��ി�ാ�ി�� അേപ��െട
അടി�ാന�ി�  Ad.E3/MR/11400/2014  തീയതി.15.2.16  ഉ�രവ്  �കാരം
�ീമതി.ബി�.എം.എസ് െ� ചികി�ാെചലവിന�ി� െ�യിം െച� ��വ� �കയായ 13,24,813/-
�പ �ണിേവ�ി�ി അ�വദി� ന�കി. വിശദ വിവരം �വെട േച���.

.

വൗ��
നം.

തീയതി �ക
അ�ജ�്െമ�്
CB നം.

െച�് നം/തീയതി/
�ക

87568 5.5.16
9,54,801
(13,24,813
-3,70,012)

26/2016-17

814803/5.5.16
/190961/-
814804/5.5.16
/190960/-
814805/5.5.16
/190960/-
814806/5.5.16
/190960/-
814807/5.5.16
/190960/-

.

        �ീമതി. ബി�.എം.എസിന് യഥാ���ി� അ�ഹതെ�� �ക ചികി�സാ െചലവിന�ി�
KGSMA �� 1960 �കാരം അ�വദനീയമായ�ം U.O.Note No. Audit B4/MR/Depts/14-15 dated
10.10.2014  �കാരം  �ണിേവ�ി�ി�െട  അസി��്  രജി�ാ�  (ഓഡി�്)  അ�വദനീയം  എ�്
അംഗീകരീ��മായ  �ക  3,70,012  +  G.O(P)No.591/97/Fin  dtd  17.6.97  �കാരം  ജീവന�ാര�
മരണെ��ാ�  എ�തി  ത�ാ��  �ക�ം  എ�ാ�  തിരി�ട��മായ  �കയായ  1,79,998/-�പ
മാ�മാണ് (ആെക 5,50,010/-). ആയതിനാ� 13,24,813-5,50,010 = 7,74,803/- �പ �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ി� നി�ം അധികം െചലവഴി�ി��്.

.        ഇ�മായി ബ�െ��് ഈ കാര�ാലയ�ിെ� 1.2.18 െല ഓഡി�് എ�ക�യറി നം.9/2016-17ന്
രജി�ാ�െട  8.2.18െല  നം.എ.ഡി.ഇ3/എം.ആ�/ഓഡി�്  എ�ക�യറി/2018  ആ��  മ�പടിയി�
�ണിേവ�ി�ി�െട  പരേമാ�ത  അധികാരിയായ  സി�ഡിേ��ിെ�  നി�േ�ശ�കാരമാണ്
�ീമതി.ബി�.എം.എസിന്  13,24,813/-  �പ  അ�വദി�ത്  എ�റിയി�.  Ad.E3/MR/11400/2014
dtd:  15.2.16  ഉ�രവി�ം  'മാ�ഷിക  പരിഗണന'  വ�ാണ്  �ീമതി.ബി�.എം.എ�ിന്  സ�കാര�
ആ�പ�ിയി� നട�ിയ ചികി��െട ��വ� �ക�ം അ�വദി�ത് എ�് പറ���്. KGSMA
ച���  �കാരം  അ�വദനീയമായ  �ക  അ�വദി�ാ�  മാ�േമ  സി�ഡിേ��ിന്  അധികാര��.
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മാ�ഷിക  പരിഗണന  വ�്  എെ��ി�ം  �കക�  അ�വദി��തി��  അധികാരം  സ��ാരി�
മാ�ം  നി�ി�മായ  കാര�മാണ്.  ആയതിനാ�  ഓഡി�്  എ�ക�യറി��  മ�പടി  അംഗീകരി�ാ�
നി��ാഹമി�.  അധികം  െചലവഴി�  �ക�്  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി  ഓഡി�ിെന
അറിയി���വെര  സ��ാ�  ച����്  വി��മായി  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്  ഇന�ി�
അധികം െചലവഴി� 7,74,803/- �പ ഓഡി�് തട�െ����.

3-1-2) �ീമതി.�ീലത.എ.െക,  ഓഫീസ്  അ���്,  SC/ST  �.ജി.സി(എസ്)  െസ�-  അധികം
ന�കിയ �ക -57752/- �പ.

        �ീമതി.�ീലത.എ.െക.�് (ഓഫീസ് അ���്, SC/ST �.ജി.സി (എസ്) െസ�) ടിയാരി�െട
ഭ��ാവിെ�  കി�നി  സംബ�മായ  അ�ഖ�ിന്  െകാ�ി  േല�്േഷാ�  േഹാ�ി��  &  റിസ��്
െസ�റി� 5.3.2016 �ത� 21.03.2016 വെര ചികി� നട�ിയ വകയി� െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�്
ഇന�ി� അധികം �ക ന�കിയി��്. വിശദ വിവര�� താെഴ പറ��.
.

�മ
നം.

വിവരണം �ക

1.
�ീമതി.�ീലത.എ.െക Inward No.005808
dt: 29.4.16 �കാരം സമ��ി� ബി�ക�െട
�ക

92166.32

2.

KGSMA �� �കാരം അ�വദനീയമായ�ം

�ണിേവ�ി�ി�െട  ഇേ�ണ�  ഓഡി�്
വിഭാഗം  U.O.Note  No.Audit
B4/MR/16-17  dt:  22.8.16  �കാരം
അംഗീകരി��മായ  �ക
(U.O.No.Ad.E3/MR/2956/2015
dt:22.9.16 �കാരം ഉ�രവായി)

15981.00

3.
വൗ��  നം.99486  തീയതി  25.03.2017.
ഉ�രവ്  നം.  Ad.E3/MR/2956/2015
dt:10.3.17 എ�ിവ �കാരം ന�കിയ �ക)

73733.00

അധികം ന�കിയ �ക (73733 – 15981) 57752.00

.

�ീമതി.�ീലത.എ.െക�് KGSMA �� �കാരം അ�വദനീയമായ�ം �ണിേവ�ി�ി�െട ഇേ�ണ�
ഓഡി�് വിഭാഗം U.O.Note No.Audit B4/MR/16-17 dt: 22.8.16 �കാരം അംഗീകരി��മായ �ക
15981/-  ആെണ�ിരിെ�  �ണിേവ�ി�ി  സി�ഡിേ��ിെ�  18.2.17െല  അജ�  ഐ�ം  നം.640.08
�കാരം  മാ�ഷിക  പരിഗണനയിലാണ്  92166.32െ�  80% �കയായ  73,733/- �പ  െമഡി��  റീ
ഇേ��്െമ�്  ഇന�ി�  അ�വദി�  ന�കാ�  തീ�മാനി�ി��ത്.  KGSMA  ��  �കാരം
അ�വദനീയമായ �ക അ�വദി�ാ� മാ�േമ സി�ഡിേ��ിന് അധികാര��. മാ��മ� സ�കാര�
ആ�പ�ികളി�  ചികി��്  ഈടാ��ത്  ഏകീ�ത  നിര��.  അതിനാ�  സ�കാര�
ആ�പ�ിയി� നട�ിയ ചികി��െട 80% �ക അ�വദി� നടപടി ശരിയ�. മാ�ഷിക പരിഗണന
വ�്  എെ��ി�ം  �കക�  അ�വദി��തി��  അധികാരം  സ��ാരി�  മാ�ം  നി�ി�മാണ്.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

28 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.എ4-30/2016-17  തീയതി  16.2.18  ന�കിെയ�ി�ം
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

.         േമ�  സാഹചര��ി�  സ��ാ�  ച����്  വി��മായി  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്
ഇന�ി� അധികം െചലവഴി� 57752/- �പ സ��ാരി� നി�ം അ�വാദം ലഭ�മാ�ി ഓഡി�ിെന
അറിയി��� വെര ഓഡി�ി� തട�െ����.

3-1-3)

എ) �ീ.�ീ�മാ�.െക.വി, ലാബ് അസി��്, �െസക്- അധികം ന�കിയ �ക- 77544/- �പ
ബി) �ീ.�ഭാകര� ���്, െട�ി�� അസി��് േ�ഡ് II, ക���� ആ�ിേ�ഷ� -

അധികം ന�കിയ �ക – 24,640/- �പ.

ഹാ��്  ഡിസീസിന്  സ�കാര�  ആ�പ�ിയി�  നട�ിയ  ചികി��െട  80% റീ  ഇേ��്െമ�ായി
അ�വദി�ി��തി�െട KGSMA �� 1960 �കാരം അ�വദനീയമായതി�ം ��ത� �ക അ�വദി�
ന�കി.  എറണാ�ളം  ലിസി  േഹാ�ി��  നട�ിയ  ചികി�ാ  െചലവിന�ിലാണ്  �ക
ന�കിയി��ത്. വിശദ വിവര�� താെഴ പറ��.

�മ
നം.

ആ��ല�ം  ലഭി�
ജീവന�ാരെ�
േപര്/ഉേദ�ാഗേ�ര്

ചികി�
ബി�
�ക

അ�വദി� 
�ക/

ഉ�രവ് നം.

(ബി��ക�െട
80%)

�ണിേവ�ി
�ി�െട
ഇേ�ണ�
ഓഡി�്
വിഭാഗം
അംഗീകരി�
�ക

അ�വദി�ാ��
�ക

അധികം ന�കിയ
�ക

1

�ീ.�ീ�മാ�.െക.വി

ലാബ് അസി��്

CUCEK

Coronory  Artery
Bypass Grafting

211680/-

1,69,344

Ad.E3/MR/

014193/

2016

dt: 7.7.17

49168/-

91800/-

(SCTIMST

ഈടാ��
നിര�്)

77544/-

(169344-91800)

2

�ീ.�ഭാകര�
���്,

െട�ി��
അസി.േ�.II

ക����
ആ�ിേ�ഷ� വ��്

Coronory
Angiogram+
Revascularisation

244627/-

195702/-

Ad.E3/MR
/011088/16

dt: 10.1.17

171062/- 171062/-
24,640/-

(195702-171062)

        2016-17�  െമഡി��  അഡ�ാ�സായി  �ക  അ�വദി�ക�ം  ആയത്  അ�ജ�്
െച�ക�മാണ്  െച�ി��ത്.  �ീ.�ീ�മാ�.െക.വി  െച�്  നം.728582  തീയതി  3.8.16  �കാരം
പി�വലി� 2,50,000/-�പ �.ഒ.Ad.E3/MR/014193/2016 തീയതി 7.7.17 �കാര�ം �ീ.�ഭാകര�
���്  െച�്  നം.702845  തീയതി  21.3.16  �കാരം  പി�വലി�  1,50,000/-�പ
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�.ഒ.നം.Ad.E3/MR/011088/2016  dt:10.01.17  �കാര�മാണ്  അ�ജ�്  െച�ി��ത്.
�ീ.�ഭാകര� ���ിന് �ക അ�ജ�് െച�േ�ാ� (അ�ജ�്െമ�് C.B.No.602/16-17) വൗ��
നം. 100651 തീയതി 31.03.17�കാരം (195702 -150000) 45702�പ (െച�് നം.524630 തീയതി
31.3.17) ന�കിയി��്.
ഗവ�െമ�്  സ��ല�  നം.50352/G2/2004/H&FWD  dtd:13.12.2004  �കാരം  സ�കാര�
ആ�പ�ികളിെല  ചികി�ാ  െചലവ്  �ണിേഫാം  നിര�ി�  അ�ാ�തിനാ�  പല  സ�കാര�
ആ�പ�ിക�ം  വളെര  �ടിയ  നിര�്  ഈടാ��െ��ം  ആയതിനാ�  സ�കാര�  ആ�പ�ിയി�
നട��  Cardiac  and  related  cases  ന്  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്/പലിശ  രഹിത  അഡ�ാ�സ്
എ�ിവ  അ�വദി��തിന്  �ീ  ചി�ിര  തി�നാ�  ഇ��ി���്  ഓഫ്  െമഡി��  സയ�സ്  &
െടേ�ാളജി,  തി�വന��രം  ഈടാ��  നിര�കളാണ്  അ�വദിേ��ത്  എ�ം
വ��മാ�ിയി��്.  േമ�  സാഹചര��ി�  എറണാ�ളം  ലിസി  േഹാ�ി�ലി�  നട�ിയ
ചികി��െട ബി� �ക�െട 80% അ�വദി� ന�കിയ നടപടി അംഗീകരി�ാ��ത�.

        േമ�  പറ�  ര�ി�ം  സി�ഡിേ��്  തീ�മാന�കാരമാണ്  ബി�  �ക�െട  80%  �ക
അ�വദി�  ന�കിയി��ത്.  KGSMA ��  �കാരം  അ�വദനീയമായ  �ക  അ�വദി�ാ�  മാ�േമ
സി�ഡിേ��ിന്  അധികാര��.  മാ��മ�  സ�കാര�  ആ�പ�ികളി�  ചികി��്  ഈടാ��ത്
ഏകീ�ത  നിര��.  അതിനാ�  സ�കാര�  ആ�പ�ിയി�  നട�ിയ  ചികി��െട  80%  �ക
അ�വദി� നടപടി ശരിയ�. മാ�ഷിക പരിഗണന വ�് എെ��ി�ം �കക� അ�വദി��തി��
അധികാരം  സ��ാരി�  മാ�ം  നി�ി�മാണ്.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.
എ4-31/2016-17  തീയതി  20.2.2018  ന�കിെയ�ി�ം  ആയതിന്  നാളി�വെര  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

എ)  േമ�  സാഹചര��ി�  �ീ.�ീ�മാ�.െക.വി,  ലാബ്  അസി��ിന്  27.5.17െല  സി�ഡിേ��്
േയാഗ�ിെ�  അജ�  ഐ�ം  നം.643.26 �കാരം  അ�വദി�  1,69,344/-  �പയി�  KGSMA ��
�കാരം  അ�വദനീയമായ�ം  �ീ  ചി�ിര  തി�നാ�  ഇ��ി���്  ഓഫ്  െമഡി��  സയ�സ്  &
െടേ�ാളജി,  തി�വന��രം  ഈടാ��  നിര�ി��  �കയായ  91,800/-  �പ  കഴി��  77,544/-
�പ  അധികമായി  ന�കിയി��ത്  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി  ഓഡി�ിെന
അറിയി��� വെര തട�െ����.

ബി)  അ�േപാെല  �ീ.�ഭാകര�  ���്  െട�ി��  അസി��്  േ�ഡ്  II  വിന്  17.12.2016െല
സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ിെ�  അജ�  ഐ�ം  നം.638.44  �കാരം  അ�വദി�  195702/-  �പയി�
KGSMA  ��  �കാരം  അ�വദനീയമായ�ം  �ണിേവ�ി�ി�െട  ഇേ�ണ�  ഓഡി�്  വിഭാഗം
പരിേശാധി�്  അംഗീകരി��മായ  �കയായ  1,71,062/-  �പ  കഴി��  24,640/-  �പ  അധികമായി
ന�കിയി��ത്  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി  ഓഡി�ിെന  അറിയി���  വെര
തട�െ����.

.

3-1-4)  ഗ�ഭാവ��ം  സിേസറിയ�ം  െമഡി��  റീ  ഇേ��്സെമ�്  ന�കിയത്-KGSMA �ളിന്
വി��ം- 70,996/- �പ തട�െ����.

KGSMA  ��  1960  �കാരം  ഗ�ഭാവ��ം  �സവ�മായി  ബ�െ��  ചികി�ക��്  (IVF
treatment  ഒഴിെക)  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്  അ�വദനീയമ�.  KGSMA  ��  1960  ��  3(e)

െമഡി�� അ���സിെന താെഴ പറ�ം �കാരമാണ് നി��ചി�ിരി��ത്. “Medical Attendence”

means  the  professional  advice  and  care  during  sickness  or  injury........”  ഗ�ഭാവ�െയ
ഇ�ാരണ�ാ�  അ�ഖമായി  പരിഗണി�ാ�  നി��ാഹമി�.  എ�ാ�  ഫിസി��  എഡ�േ�ഷ�
വ��ിെല �ീ.ഷമീ�.സി.എം, ഓഫീസ് അ���ിന് ഇേ�ഹ�ിെ� ഭാര��െട �സവാവ��ം LSCS
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(സിേസറിയ�)മായി ബ�െ�� ചികി� എറണാ�ളം ���് ആ�പ�ിയി� നട�ിയതിന് 70996/-
�പ െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് അ�വദി� ന�കിയി��്. വിശദവിവര�� താെഴ പറ��.

Inward No.012015 dt: 7.7.14 അേപ�
�കാരം െ�യിം െച� ബി� �ക

36726+51981= 88707

അ�വദി� �ക (88707െ� 80%) 70996

വൗ�� നം. 87015 തീയതി 11.4.16

െച�് നം. 703140 തീയതി 11.4.16

�ക അ�വദി� ഉ�രവ് നം.
Ad.E3/MR/9299/2015
dtd.23.3.16

�േത�ക  േകസായി  പരിഗണി�്  20.2.2016െല  സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ിെ�  അജ�  ഐ�ം
നം.630.27  �കാരം  �ീ.ഷമീ�.സി.എം.ന്  88,707/-  �പ�െട  80%  �കയായ  70996/-  �പ  റീ
ഇേ��്  െച�്  ന��വാ�  തീ�മാനി�കയാണ്  െച�ി��ത്.  ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്
എ�ക�യറി  നം.  എ4-38/2016-17  തീയതി  24.2.2018  ന�കിെയ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
KGSMA  ��  �കാരം  അ�വദി�ാ��  ഒ�  ല�ം  �പയി�  അധികരി�വ��  െ�യി�ക�
അ�വദി�ാ�  മാ�മാണ്  സി�ഡിേ��ിന്  അധികാരം.  മാ�ഷിക  പരിഗണന  ന�കി  �ക
അ�വദി��തി��  അധികാരം  സ��ാരി�  മാ�ം  നി�ി�മാണ്.  ആയതിനാ�  KGSMA ��
1960  �കാരം  അ�വദി�ാ�  കഴിയാ�  െ�യിമിന്  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�ായി  അ�വദി�
70996/-  �പ  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി  ഓഡി�ിെന  അറിയി���  വെര
തട�െ����.

3-2  അ�മതിയി�ാെത�ം വ�വ�ക� പാലി�ാെത�ം സം�ാന�ിന് �റ�്

നട�ിയ ചികി��് െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് അ�വദി�െകാ�� �ണേവ�ി�ി ഉ�രവ്

അധിക െചലവ് 20,19,096/-�പ
.
KGSMA  ��  1960  െല  വ�വ�ക�  പാലി�ാെത  സം�ാന�ിന്  �റ�്  സ�കാര�
ആ�പ�ിയി�  നട�ിയ  ചികി��െട  �ക  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്  ഇന�ി�
അ�വദി�െകാ�്  2017-18�  സ��കലാശാല  ഉ�രവ്  �റ��വി�.  വിശദ  വിവര��  താെഴ
പറ��.
.

ഉ�രവ് നം. അ�വദി� �ക

Ad.E3/MR/011503/2016 dtd: 27.5.17 4,00,000

Ad.E3/MR/011503/2016 dtd: 5.1.2018 16,19,096

ആെക 20,19,096
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.

��  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗി�  െമ�ാനി��  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിെല  െ�ാഫ.േജാസഫ്
അല�ാ��െട  ഭാര�  �ീമതി.ഫാ�സ്  േജാസഫിന്  െ��്  കാ�സറിന്  CMC  െവ��
ആ�പ�ിയി� ചികി� നട�ിയതിനാണ് െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� 20,19,096/- �പ
ച� വി��മായി അ�വദി�ത്. 1960െല KGSMA �� 7A �കാരം 'Special Treatment' ന് മാ�മാണ്
സം�ാന�ിന്  �റ�്  ചികി�  അ�വദനീയമായത്.  ആയതിന്  താെഴ പറ��  കാര���
െഹ��് സ��ീസ് ഡയറ�� സാ��െ��േ����്.

(i) Rule 7A(i) “That there were no facilities in the state for such special treatment.

(ii) That the nature of the disease warranted the special treatment outside the state but within
India by the specialist concerned, and

(iii) The charges claimed are reasonable.

��  7A�െട  �റി�്  �കാരം  സം�ാന�ിന്  �റ�്  ചികി�  നട��തിന്  ഒ�  അംഗീ�ത
െമഡി��  അ���ിെ�  �പാ�ശ�ം  െഹ��്  സ��ീസ്  ഡയറ��െട  അ�മതി�ം  ആവശ�മാണ്.
െഹ��് സ��ീസ് ഡയറ��െട അ�മതിയി� ഏത് �ാപന�ിലാണ് ചികി� നട��െത�്
വ��മാ�ക�ം േവണം.

�ീമതി.ഫാ�സ് േജാസഫിന് നട�ിയി�ളളത് െ��് കാ�സറി�� ചികി�യാണ്. ഈ ചികി�
തീ�വന��രം റീജിയണ� കാ�സ� െസ�റി�ം േകരള�ിെല വിവിധ ഗവ.അംഗീ�ത ലി�ി��
ആ�പ�ികളി�ം ലഭ�മാണ്. �ടാെത �ീ.േജാസഫ് അല�ാ��െട െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�ി��
അേപ�  ��  7A  �െട  യാെതാ�  വ�വ�ക�ം  പാലി�ാെത��താണ്.  KGSMA ��  �കാരം
അ�വദി�ാ� സാധി�ാ� റീ ഇേ��്െമ�് �േത�ക േകസായി പരിഗണി�് ആെക ബി� �ക�െട
80% അ�വദി�ാ� സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�കയാണ് െച�ി��ത്. ആദ� ബി�ിെ� 100% വെര
അ�വദി�ി��്. ആയതിെ� വിശദ വിവര�� താെഴ ന���.

�മ
നം.

അേപ��െട
ഇ�േവാ�സ്
നം./തീയതി.

ബി� �ക
അ�വദി�
�ക

ബി�
�ക�െട
%

സി�ഡിേ��്
തീ�മാന�ിെ�
അജ�
നം./തീയതി.

1
011503/
27.8.16

4,00,000 4,00,000.00 100% 642.54/22.4.17

2
015872/
9/12/2016

6,18,026 4,94,420.80 80%

647.29/648.01
dtd.21.10.17/
17.11.17

3
002157/
10.2.2017

4,74,240 3,79,392.00 ,,

4
006518/
7/4/2017

4,93,382 3,94,705.60 ,,

5
008838/
25/5/2017

4,38,222 3,50,577.60 ,,

ആെക 24,23,870 20,19,096.00
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ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  വ��ിെ�  10.2.2009െല  നം.35043/B1/08/H.Edn  സ��ലറി�െട
ഫിനാ�ഷ��  ക�ി�്െമ�്  ഉ�െ���  തീ�മാന��  എ��േ�ാ�  സ��ാ�  ച���ം
നിയ�ണ��ം  പാലി�ണെമ�്  �ണിേവ�ി�ിക��്  ക�ശന  നി�േ�ശം  ന�കിയി��താണ്.
തീ�മാന�� എ���തി�� ����റി അധികാരം സി�ഡിേ��ി�െ��ി�ം �ാ�, േനാ� �ാ�
ഇന�ളിലായി  െപാ�  ഖജനാവി�  നി�ം  വലിയ  �ക  �ണിേവ�ി�ിക��ായി  ന���തിനാ�
സാ��ിക  അ�ട�ം  ഉറ�വ���തിന്  സ��ാരിന്  ബാധ�ത�െ��ം  അറിയി�ി��.  േമ�
സാഹചര��ി� സ��ാ� ച����് ���മായി െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ി� 4,00,000/-
�പ  അ�വദി�െകാ��  Ad.E3/MR/011503/2016  dtd.  27.5.17  ഉ�ര�ം  16,19,096  �പ
അ�വദി�െകാ��  Ad.E3/MR/011503/2016  dtd:5.1.18  ഉ�ര�ം  അംഗീകരി�ാ�  കഴിയി�
എ� വിവരം അറിയി��.

3-3  സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാെത ഉ�ത ത�ികക� ��ി�് ശ�ള�ം ആ��ല���ം

ന���ത് �ലം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� നി�ം വ��ക ഓേരാ വ�ഷ�ം അധികമായി

െചലവഴി�� - ഏ��ം ���ിയ അധിക െചലവ് 84,28,602/- �പ

        �ണിേവ�ി�ിയിെല  4 േജായി�്  രജി�ാ�,  4 അസി��്  രജി�ാ�  ത�ികകളാണ്  സ��ാ�
അംഗീകാരമി�ാെത ��ി�ക�ം േകഡ� ത�ികയി� നി�് �േമാഷ� ന�കി നിയമി�് ശ�ള�ം
ആ��ല���ം  ന�കി  വ�ക�ം  െച��ത്.  സ��ാ�  അംഗീകാരമി�ാ�  ത�ികയി�  േജാലി
െച��  ജീവന�ാ�െട  വിവര��  ലഭി��തിനായി  ഈ  കാര�ാലയ�ി�  നി�ം  െക.എസ്.എ
(എസ്.ടി.�)  എ5-68/18  തീയതി  1.2.2018  ആ�ം  2.2.2018  ആ�ം �ണിേവ�ി�ി  രജി�ാ��്
ക�ക� ന�കി എ�ി�ം ആയതിന് നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ീ.ശാ���.എം.എസ്,
മാേവലിമ�ം  വീട്,  പാ�ാടി.പി.ഒ,  േകാ�യം  എ�യാ��്  വിവരാവകാശ  നിയമം  2005  �കാരം
No.Ad.A1/RIA/06/2017 തീയതി.7.9.2017 ആയി ന�കിയ മ�പടിയി� �ണിേവ�ി�ിയി� സ��ാ�
അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികക� ഉെ��് �ണിേവ�ി�ി അറിയി�ി��്. �ണിേവ�ി�ി�െട മ�പടി�െട
അടി�ാന�ി� അധിക ത�ികക�െട വിവരം താെഴ പറ��.

�മ.
നം.

ത�ിക
ശ�ള
െ�യി�

സ��ാ�
അംഗീ�ത
ത�ിക�െട
എ�ം

നിലവി�
േജാലി
െച��വ�െട
എ�ം

അധിക
ത�ികക�െട
എ�ം

1 േജായി�് രജി�ാ� 85000-117600 3 7 4

2 െഡപ��ി രജി�ാ� 77400-115200 8 8 ഇ�

3 അസി.രജി�ാ� (*)

അസി.രജി�ാ�(ഹ.േ�) 68700-110400 5 6 1

അസി.രജി�ാ� 45800-89000 10 13 3

(*) വിവരാവകാശ നിയമ�കാര�� മ�പടിയി� അസി.രജി�ാ�െട അംഗീ�ത ത�ിക
15 എ�ാണ് ന�കിയി��ത്. നിലവി� േജാലി െച��വ�െട എ�ം അസി.രജി�ാ�
(ഹ.േ�) 6 എ�ം എ�ം അസി.രജി�ാ� 13 എ�ം എ�മാണ് ന�കിയി��ത്. 2:1
അ�പാത�ിലാണ്  ടി  ത�ിക  എ�തിനാ�  അംഗീ�ത  ത�ിക  10:5  എ�്
എ��ിരി��.
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        ഓേരാ  അധിക  ത�ികക��ംേവ�ി  �ണിേവ�ി�ി  ഒ�  മാസം  ഏ��ം  ���ിയത്  താെഴ
പറ�ം �കാരം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� നി�ം അധിക െചലവ് നട���്.

(ഒ�  ഉേദ�ാഗ��  ശ�ളെ�യിലിെ�  മിനിമം  അടി�ാന  ശ�ളം  വാ��  എ�  രീതിയി�
ത�ാറാ�ിയത്).

Table I

ത�ിക ശ�ളം ഡി.എ എ�്.ആ�.എ സി.സി.എ ആെക

േജായി�് രജി�ാ� 85,000 11,900 3000 500 1,00,400

അസി.രജി�ാ�
(ഹ.േ�)

68,700 9,618 2500 450 81,268

അസി.രജി�ാ� 45,800 6,412 2500 450 55,162

Table II

ഒ� വ�ഷം �ണിേവ�ി�ി�് ഉ�ാ�� ഏ��ം ���ിയ അനധി�ത െചലവ്.

ത�ിക ഇനം

ഒ� ത�ിക�െട
അധിക
ത�ിക

ക�െട
എ�ം

ആെക

ഒ�
ത�ിക�െട
ആെക
അധിക

െചലവ്

Table I
�കാരം
മാസ
ശ�ളം

വ�ഷ
ശ�ളം

േജായി�്
രജി�ാ�

ശ�ളം 100400 1204800 4 4819200
5220800

സറ�� 100400 100400 4 401600

അസി.
രജി�ാ�(ഹ.േ�)

ശ�ളം 81268 975216 1 975216
1056484

സറ�� 81268 81268 1 81268

അസി.രജി�ാ�
ശ�ളം 55162 661944 3 1985832

2151318
സറ�� 55162 55162 3 165486

ആെക 84,28,602

        അധിക  ത�ികകളി�  േജാലി  െച��  ഓേരാ  ഉേദ�ാഗ��ം  ശ�ള  െ�യിലിെ�  മിനിമം
അടി�ാന ശ�ളമായി വാ�� എ�് സാ���ികമായി കണ�ാ�ിയാ� �ണിേവ�ി�ി�് ഓേരാ
വ�ഷ�ം  ഏ��ം  ���ിയത്  84,28,602/-  �പ  അധിക  െചലവ്  വ���്.  ഇ�  �ടാെത  േപ
റിവിഷ�  അരിയ�,  ഡി.എ  അരിയ�,  െപ�ഷ�  ബാ��ത  എ�ിവ  കണ�ിെല��േ�ാ�  അധിക
െചലവ് ഇതി�ം ��തലാ�ം.

        എ�്  േകഡറായി  ��ി�ി��  അധിക  ത�ികകളിേല�്  േകഡ�  ത�ികകളി�  നി�ാണ്
�േമാഷ� ന�കിയി�ത് എ�തിനാ� ടി �േമാഷ�ക� ഒ� ച�ല�െട മാ�കയി� അസി��്
വെര��  ത�ികകളി��വ��്  ലഭി�ി��്.  4  േജായി�്  രജി�ാ�മാ�െട  ത�ികക�  എ�്
േകഡറായി  ��ി�െ��േ�ാ�  4  െഡപ��ി  രജി�ാ�മാ��്  �േമാഷ�  ലഭി�.  ഇതിനാ�  തെ�
അസി��്  രജി�ാ�(ഹ.േ�)  ത�ികയി��  4  േപ��്  െഡപ��ി  രജി�ാ�മാരാ�ം  അസി��്
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രജി�ാ� ത�ികയി�� 4 േപ��് അസി.രജി�ാ� (ഹ.േ�) ആ�ം �േമാഷ� ലഭി�ി��്. �ടാെത
അസി.രജി�ാ� (ഹ.േ�) ത�ിക ഒ�ം അസി.രജി�ാ� ത�ിക 3ഉം അധികമായി �പീകരി�തി�െട
ഒ�  അസി��്  ര��ാ��്  ഹയ�  േ�ഡ്  ത�ികയിേല�ം  െസ��  ഓഫീസ�  (ഹ.േ�ഡ്)
ത�ികയി��  8  േപ��്  (അധിക  ത�ിക  േജായി�്  രജി�ാ�  4  + അസി.രജി�ാ�(ഹ.േ�)  1  +
അസി.രജി�ാ�  3  =  8)  അസി.രജി�ാ�മാരാ�ം  െസ��  ഓഫീസ�  ത�ികയി��  8  േപ��്
െസ�� ഓഫീസ� (ഹ.േ�) ആ�ം �േമാഷ� ലഭി�ി��്. ഇ�േപാെല അസി.െസ�� ഓഫീസ�,
സീനി.േ�ഡ്  അസി��്,  അസി��്മാ�  എ�ിവ��്  8  േപ��്  വീതം  െതാ��കളി��
ത�ികകളിേല�് �േമാഷ� ലഭി�ി��്. അതിനാ� അസി��് ത�ികയി� 8 ഒഴിവ് സംഭവി��.

സ��ാ� ഉ�രവ് (പി)745/97/ധന തീയതി 1.9.97 ഉ�രവി� താെഴ പറ�ം �കാരം പറ��.

“As a measure of effective expenditure Control Government order that all economy orders and
restrictions on payment from Treasuries issued from time to time including those relating to
creation of posts will be applicable not only to Government departments but to all grant-in-aid

institutions, government owned companies/Boards/Universities etc.”

        ടി ഉ�രവിെ� െവളി��ി� സ��കലാശാലകളിെല ത�ിക �പീകരണ�ി�ം സ��ാരി�
നി��  വ�യ  നിയ�ണ  ഉ�ര�ക�  ബാധകമാെണ�്  വ��മാ�ിയി��താണ്.  17/11/1999െല
സ��ാ�  ഉ�രവ്(പി)2278/99/ധന  ന��  ഉ�രവി�െട  സ��ാരിെ�  എ�ാ  വ�യ  നിയ�ണ
ഉ�ര�ക�ം  സ��ാ�  ഉടമ�തയി��  ക�നിക��ം  േകാ��േറഷ�ക��ം  േബാ��ക��ം
സ��കലാശാലക��ം  സ�യംഭരണ  �ാപന���ം  െപാ�േമഖലാ  �ാപന���ം
ബാധകമാെണ�്  അടിവരയി�്  പറ�ി��താണ്.  അ�വദാമി�ാെത  ത�ികക�
��ി��തിെനതിെര സ��ാ� ഉ�രവ് നിലനി�െ� അധിക ത�ികക� ��ി�് �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ി� നി�ം അധികമായി �ക െചലവഴി�� നടപടി അംഗീകരി�ാ��ത�. േമ� വിഷയ�ി�
21.2.18  െല  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.എ4/34/2016-17  ന�കിെയ�ി�ം  നാളി�വെര  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  സ��ാ�  അംഗീകരി�  ത�ികകളിേല�്  മാ�മായി  േകഡ�  െ��ത്
�മീകരി�ാ��  നടപടി  സ��കലാശാല  അധി�ത�  അടിയ�ിരമായി  സ�ീകരിേ��താണ്.  ഈ
ഇന�ി� സംഭവി� യഥാ�� അധിക െചലവ് കണ�ാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-4  AICTE �ാരിഫിേ�ഷ� �ണിേവ�ി�ിയി� നട�ാ�ാതി����ലം അ��ാപക��്

�മവി��മായി അധിക ആ��ല�ം ന�കിയത്- 2,65,596/-�പ നിരാകരി��.

    AICTE �െട 4.1.2016 F.No.27/R-FO/pay scales/01/2013-14 ന�റി�� �ാരിഫിേ�ഷനിെല
25-ാമെ� വിശദീകരണ �കാരം Ph.D, M.Tech �ട�ിയ ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�് ന�കി
വ��  ����  ഇ��ിെമ�ക�  15600-39100  ശ�ള  െ�യിലി�  (PB.3)  മാ�േമ
അ�വദി�ാ�െയ�ം  37400-67000  ശ�ള  െ�യിലി�  വ��  അേ�ാ�ിേയ�്  െ�ാഫസ�,
െ�ാഫസ� എ�ീ  ത�ികകളി�  ഈ  ആ��ല�ം  ന��വാ�  പാടി�െയ�ം  നി�േ�ശി�ി��്.
�കളി�  പറ�ി��  AICTE  �െട  േനാ�ിഫിേ�ഷെ�  ആ�ഖ�ി�  ഇത്  കൗ�സിലിെ�
അംഗീകാര��  േകാ�ക�  നട�ി  വ��  �ാപന���്  ബാധകമാെണ�്  പറ�ി��തിനാ�
ഇത് �സാ�ിെല AICTE അ��ാപക��ം ബാധകമാണ്.

    2.3.2017െല  െക.എസ്.എ(എസ്.ടി.�)എ4/140/2017  ന��  ക�ി�  ഇത്  സംബ�ി�്
വിശദീകരണം  ആവശ�െ��തിന്  �ണിേവ�ി�ി  9.10.2017�  Ad.F2/1004/Audit  obj/2013  ന��
മ�പടി  �കാരം  ഇ�ര�ി�  �ാരിഫിേ�ഷ�  േശഷം  ����  ഇ��ിെമ�ക�  ന�കിയി��
അ��ാപക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ക��ായി. വിവര�� �വെട േച���.
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േപര് ത�ിക
ശ�ള
െ�യി�

ന�കിയ
����
ഇ��ിെമ�്

എ�ം/�ക

േഡാ.അ�
�ദീപ്

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ�,
�� ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്

37400-67000 15.12.15
3എ�ം-
4990/-

േഡാ.ലത.പി.ജി
അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസ�

37400-67000 1.10.15
3  എ�ം-
5300/-

    േഡാ.അ� �ദീപിന് 15.12.2015 �ത� 12/2017 വെര അടി�ാന ശ�ളമിന�ി� ഏകേദശം
1,22,496/- �പ�ം േഡാ.ലത.പി.ജി�് 1,43,100/-�പ�ം അധികം ന�കിയി��്. �ടാെത ഇതിെ�
ഡി.എ�ം �ട��� ഇ��ിെമ�കളി� വ�ി�� ആ�പാതിക വ��ന�ം ഈ ര� േപരി� നി�ം
ഡ� േ�ാ� േ��െമ�് ത�ാറാ�ി ഈടാേ��താണ്. അെ��ി� ���� ഇ��ിെമ�് അ�വദി�
ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�ം  �ക  ഈടാേ��താണ്.  ഇത്  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.
35/എ.ഒ 3/22.2.18) ന�കിയി��്.

3-5  ഓണം അഡ�ാ�സ് �ക സ��ാ� അ�മതിയി�ാെത ഉയ��ി ന�കിയ�ം,
Kerala Financial Code Vol.I Art.250(3) �കാര�� തിരി�ടവ്

കാലാവധി ഇര�ിയായി േഭദഗതി െച� സി�ഡിേ��ിെ� നടപടി�ം ഓഡി�ി�

അംഗീകരി��ി�

.

        CUSAT സി�ഡിേ��ിെ�  20.08.2016െല  635.33  ന��  തീ�മാന�കാരം  �ണിേവ�ി�ി
ജീവന�ാ��്  2016െല  ഓണ  അഡ�ാ��മായി  ബ�െ��്  AdG3/Onam advance/2015 ഉ�രവ്
�കാരം,  5  �ാ�കളിലായി  ആവശ��സരണം  5000/-,  10000/-,  20,000/-,  25,000/-,  30,000/-
�പവെര  യഥാ�മം  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി��തി�ം,  2016  ഒേ�ാബ�  മാസെ�  ശ�ളം  �ത�
പലിശ രഹിതമായി 10 �ല� ഗ��ളായി തിരി� പിടി��തിന് ഉ�രവാ�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം
െച�ി��്.
.

        എ�ാ� G.O(P)129/2016 Fin dt: 1.09.16 ഉ�രവ് �കാരം സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഓണം
അഡ�ാ�സായി പരമാവധി 15000�പ വെര അ�വദി�് ഉ�രവാ�ക�ം, 2016 ഒേ�ാബ� മാസെ�
ശ�ളം  �ത�  അ�്  �ല�  ഗ��ളായി  തിരിെക  ഈടാ��തിന്  അ�വദി�ി���മാണ്.
ആയതിെ�  പക��്  എ�ാ  �ണിേവ�ി�ി  രജി�ാ�മാ��ം  �മ  ന��  (6)  ആയി
അയ�െകാ��ി���മാണ്. േകരള ൈഫനാ�ഷ�� േകാഡ് വാല�ം I ആ��ി�ി� (1) �ത� (3) വെര
�റി�ക� അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഓണം അഡ�ാ�സ് അ�വദി��ത്.

.
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        �ണിേവ�ി�ി സ��ാ� �ാ�് െകാ�് �വ��ി�� ഒ� സ�യംഭരണ �ാപനമാണ്. 1971െല
െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി  ആ�ം  1975െല�ം,  1986െല�ം  �ാ���ക�ം  സി�ഡിേ��ിെ�
അധികാര�െള നി�വചി�ി��താണ്. �ണിേവ�ി�ി�് േക�, സം�ാന �ാ�ക� ലഭി��തിനാ�
ബ�െ�� മാനദ��� പാലിേ��താണ്. �ണിേവ�ി�ി ആ�ിന് അ��തമായി അ�ൗ�് ��ം,

“Book of Financial power”  സംബ�ി�  ച���ം  ത�ാറാകാ�തിനാ�  േകരള  ൈഫനാ�ഷ��
േകാഡ്,  KTC,KBM  �ട�ിയ  നിയമാവലിക�  �ണിേവ�ി�ി,  സ��ാ�  �ാ�്  ഇ�  എ�ഡ്
�ാപനമായതിനാ�  പാലി�വാ�  ബാധ��രാണ്.  �ടാെത  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�
05.05.2006െല  10423/D2/2006 ഉ�രവ്  �കാരം  സ��കലാശാലക�  സ��ാരിെ�  േനാ�  �ാ�
�ാ�ിെന  ആ�യി��  �ാപന�ളായതിനാ�  സ��ാ�  അ�വദി��  �ക  മാ�േമ
സ��കലാശാല  ജീവന�ാ��്  ഓണം  അഡ�ാ�സായി  അ�വദി�ാ�  എ�്  വ��മാ�ിയി��്.
ഇതി�  നി�ം  വ�തിചലി�്  അഡ�ാ�സ്  �ക  15000/-  �പയി�  നി�ം  30000/-  �പയായി
വ��നവ്  വ��ണെമ�ി�  സ��ാരിെ�  അ�മതി  വാേ��താണ്.  എ�ാ�  �ണിേവ�ി�ി
ഇതിനായി സ��ാരി� നി�ം അ�മതി വാ�കേയാ/ അ�മതി�ായി അേപ�ി�കേയാ െച�ി�ി�.

        ഓണം  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി��ത്  സംബ�ി�്  �ണിേവ�ി�ി�്  സ��മായി  "Book  of

Financial Powers” നിയമപരമായി നി��ചി�് അംഗീകരി�ി�ി�ാ�തിനാ� Kerala Financial Code
Vol.I (KFC Vol.I), ആ��ി�ി� 250(1),(3) �റി�ക� അടി�ാനമാ�ി മാ�േമ ഓണം അഡ�ാ�സ്
ന�കാ� കഴി�. KFC ആ��ി�ി� 250(3) �കാരം തിരി�ടവ് കാലാവധി 5 �ല� തവണയി� നി�ം
10  �ല�  തവണകളായി  ദീ�ഘി�ി�വാ�  �ണിേവ�ി�ിേ�ാ,  സി�ഡിേ��ിേനാ  നിയമപരമായി
അധികാരമി�..

        �ണിേവ�ി�ി�െട  ഈ  നടപടിയി�െട  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  5  മാസ�ാലം  അധികമായി
ജീവന�ാ�െട അ�ൗ�കളി� വിതരണം െച�െ��. ഈ സാഹചര��ി� തെ� ജീവന�ാ�െട
ശ�ള�ി�  നി�ം  മാസാമാസ�ളി�  �റ�  െച��  ജനറ�  െ�ാവിഡ�്  ഫ�്  �ക  (GPF
Subscription)  ആയതി��  �േത�ക  അ�ൗ�ി�  മാ�ി  നിേ�പി�വാ�  കഴിയാെത
വ�ിരി��ത്  വാ�ഷിക  കണ�കളി�  നി�ം  വ��മാ��താണ്.  ഈ  �ക�്  2016-17
വ�ഷ�ി�  8%  പലിശ  കണ�ാ�ി  ന�േക��മാണ്.  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  ഒ�ി�  നി�ം
മാസാമാസ�ളി�  നിയമപരമായി  േവറി�  ��ിേ��  GPF  അ�ൗ�്,  ഓണം  അഡ�ാ�സ്
�ട�ിയ  �േത�ക  അ�ൗ�കളി�  യഥാസമയം  നിേ�പി�ാെത  പലിശ  രഹിത  പ�തിയിേല�്
വക  മാ��തി�െട  പലിശയിന�ി�  ര�തര�ിലാണ്  �ണിേവ�ി�ി�്  ന�ം  സംഭവി��ത്.
എ�ാ�  അ�ാദമിക  കാര��ളി�,  അതായത്  വിദ�ാ��ിക�െട  �േവശനം,  അ��ാപക�െട
നിയനമം,  േയാഗ�താ  മാനദ���  എ�ിവയി�  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിേ��ം  UGC,AICTE
�ട�ിയ �ാപന��െട നി�േ�ശ��ം നിബ�നക�ം പാലി�െകാ�� അ�ാദമിക് സ�ാത�ം
അ�വദി�ി��താണ്. എ�ാ� സാ��ിക അധിക െചലവ് സ��ാരി��ാ�� ശ�ള വ��നവ്,
െപ�ഷ�  �ായം  ഉയ���  സ��ാ�  നി�േ�ശ�ളി�  നി�ം  വിഭി�മായ  േ�ഡ്  അ�വദി��
�ട�ിയ കാര��ളി� നിയമസഭാ അംഗീകരി�് ആേ�ാ ച��േളാ �േത�ക അധികാരം ന�കാ�
സാഹചര��ി�  അതാ�കാലെ�  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  പാലി�വാ�  സ��കലാശാലക�
ബാ���രാണ്.

        1971െല  െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി  ആ�ിേലാ,  �ട���  �ാ���കളിേലാ  ഈ  അധികാരം
സി�ഡിേ��ിന്  ന�കിയി�ി�.  ആയതിനാ�  സ��ാ�  ഉ�രവ്  പരിഗണി�ാെത  ഓണം
അഡ�ാ�സ്  �ക�ം  തിരി�ടവ്  കാലാവധി�ം  ഇര�ിയായി  വ��ി�ി�  സി�ഡിേ��ിെ�  നടപടി
നിയമപരമായി നിലനി���ത�. സ��ാ� ഉ�രവിേ��ം �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവിേ��ം താരതമ�ം
താെഴ േച���.
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2016 ഓണം അഡ�ാ�സ്

സ��ാ� ഉ�രവ്
G.O(P)129/2016/Fin

dtd: 01.09.2016

CUSAT ഉ�രവ്

U.O.Ad.G3/Onam Advance/15
dtd: 31.08.2016

1) അഡ�ാ�സ് �ക

1000-െ� �ണിത�ളായി
ആവശ�ാ�സരണം പരമാവധി
15,000 �പ വെര

1) അഡ�ാ�സ് �ക

5000 �ത� 30,000 �പ വെര
ആവശ�ാ�സരണം
അ�വദി��

2) തിരി�ടവ്

2016 ഒേ�ാബ� മാസെ� ശ�ളം
�ത� െഫ�വരി 2017 മാസെ�
ശ�ളം വെര പലിശരഹിതമായി 5
�ല� തവണകളായി.

2) തിരി�ടവ്

2016 ഒേ�ാബ� മാസെ�
ശ�ളം �ത� �ൈല 2017
മാസെ� ശ�ളം വെര പലിശ
രഹിതമായി 10 �ല�
തവണകളായി

.

2016-17 വാ�ഷിക  കണ�ക� �കാരം ഓണം അഡ�ാ�സായി 2,26,80,000/-�പ ന�കിയി��്.
KFC  Vol.I,  Article  (3)  �കാരം  5  �ല�  ഗ��ളായി  തിരി�ടവ്  2017  െഫ�വരി  മാസ�ി�
തീേര�തായി��.  എ�ാ�  പ�തി  �കയായ  11,34,000/-  �പ  മാ�മാണ്  തിരി�ടവ്  വ�ത്.
ബാ�ി  �ക�്  പലിശയിന�ി�  ന�ം  സംഭവി�ി��്.  2016-17 വ�ഷ�ി�  General  Provident
Fund  (GPF)  അ�ൗ�കളിെല  നിേ�പ���്  8%  വാ�ഷിക  പലിശയാണ്  സ��ാ�
അ�വദി�ി��ത്.  എ�ാ�  ഈ  കാലയളവി�  �ണിേവ�ി�ി  SBT,CUSAT  ശാഖയി�
നിേ�പി�ി��  പി,എഫ്  നിേ�പ���്  ഒ�  വ�ഷം  വെര��വ�്  7 �ത�  7.25% വെര�ം  5
വ�ഷം വെര കാലാവധി��വ�് 8% �ത� 8.5% വെര�ം പലിശയാണ് ലഭി�െകാ�ി��ത്.

.

ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം �തിമാസം പിരിെ���� നി�ിത ശതമാനം നി�ബ�ിത GPF
വരിസംഖ��ം, അധിക നിേ�പ�ം യഥാസമയം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� നി�ം േവ�തിരി�് �േത�ക
PF  അ�ൗ�ി�  നിേ�പിേ���ം,  50  ല�ം  �ത�  ഉയ��  �കകളാ�േ�ാ�  ദീ�ഘകാല
നിേ�പമായി മാ�ി നിേ�പിേ���ം, ആയതിെ� പലിശ �ടി സമാഹരിേ���മാണ്. എ�ാ�
ഈ  കീ�വഴ���  പാലി�ാെത  GPF �ക  വകമാ�ി  ജീവന�ാ��്  ഓണം  അഡ�ാ�സായി
സ��ാ�  അ�വദി�തി�  നി�ം  ഇര�ിയിലധികം  �ക�ം,  5  മാസ�ാലം  അധിക  തിരി�ട�
കാലാവധി�ം  ന�കിയതി�െട  പലിശയിന�ി�  �ണിേവ�ി�ി�്  ഉ�ായ  ന��ിെ�
വിശദാംശ�� താെഴ േച���.
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തവണ മാസം
ആെക അഡ�ാ�സ്/
ബാ�ി

തിരി�ടവ് ആെക

െസ�ംബ� 2016 2,26,80,000 0 0

1 ഓേ�ാബ� 2016 2,04,12,000 2268000 2268000

2 നവംബ� 2016 1,81,44,000 2268000 4536000

3 ഡിസംബ� 2016 1,58,76,000 2268000 6804000

4 ജ�വരി 2017 1,36,08,000 2268000 9072000

5 െഫ�വരി 2017 1,13,40,000 2268000 11340000

6 മാ��് 2017 90,72,000 2268000 13608000

7 ഏ�ി� 2017 68,04,000 2268000 15876000

8 െമയ് 2017 45,36,000 2268000 18144000

9 �� 2017 22,68,000 2268000 20412000

10 �ൈല 2017 0 2268000 22680000

അധികം ന�കിയ �ക 7% നിര�ി� കാലാവധി നിേ�പമായി നട�ിയി�െ��ി� വരവ് വേര�
പലിശ�െട വിശദാംശം താെഴ പറ��.

തവണ മാസം
തിരി�ട�ാ�
ബാ�ി��
�ക

പലിശ  �തിമാസം
7% നിര�ി�

ൈവകിയ
മാസ�ി�� പലിശ

5
െഫ�വരി
2017

1,13,40,000

11340000x7

100

= 793800

793800x5 (5മാസം)

12

= 330750

6 മാ��് 2017 90,72,000 635040
211680
(4 മാസം)

7
ഏ�ി�
2017

68,04,000 476280 119070 (3മാസം)

8 െമയ് 2017 45,36,000 317520 52920 (2മാസം)

9 �� 2017 22,68,000 158760 13230 (1മാസം)

10 �ൈല 2017 0

ആെക 727650

േമ��റ� �ക െഡേ�ാസി�് െച�ി�െ��ി� �ണിേവ�ി�ി�് 727650/- �പ ലഭി�മായി��.

        സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  പാലി�മാ�ം  ഓണം  അഡ�ാ�സ്  വിതരണം  െച�വാ�ം,  വിതരണം
െച�� �ക സാ��ിക വ�ഷ�ി� തെ� തിരിെക ഈടാ�വാ�ം ��വ�ഷ�ളി�ം റിേ�ാ��്
െച�ി�ം  ത��ിതി  തെ�  ആവ��ി�േപാ��ത്  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�േട�ം  ഓഡി�്
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നി�േ�ശ��േട�ം  ലംഘനമായി  വിലയി���.  വ�ം  വ�ഷ�ളി�  സ��ാ�  നി�േ�ശം
ക�ശനമായി  പാലിേ��താണ്.  അ�ാ�പ�ം  സ��ാ�  ഉ�രവ്  മറികട�്  അധികമായി
അ�വദി��ം,  കാലാവധി�്  േശഷം  തിരിെക  ഈടാ�ിയ�മായ  �ക�െട  പലിശ  സഹിതം
ഉ�രവാദെ��വരി�  നി�ം  ഈടാ�വാ�  നി�േ�ശി��താണ്.  ഭരണ  വിഭാഗം  ഇ�ാര�ം
ച��െചേ���ം ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-6  ഗസ�ഡ് എ�ൈ��ി�െമ�് രജി�� പരിപാലി��ി�.
.         ജി.ഒ(പി)നം.1107/92/ഫി�  തീയതി  29.12.92 �കാരം  സം�ാന  സ��ാ�  സ��ീസിെല
ഗസ�ഡ്  ജീവന�ാെര  െക.എസ്.ആ�  പാ��്  III  ��  142െ�  പരിധിയി�  ഉ�െ���ിെ�ാ�്
01.4.1993 �ത� ഗസ�ഡ് എ�ൈ��ി�െമ�് രജി�� നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവായി. എ�ാ�
െകാ�ി  സ��കലാശാലയിെല  അ��ാപക�േട�ം  സം�ാന  സ��ാ�  സ��ീസിെല  ഗസ�ഡ്
റാ�ിെല  ഉേദ�ാഗ��േടതി�  സമാനമായ  ശ�ള  െ�യിലി�  വ��  െസ��  ഓഫീസ�  �ത�
�കളിേല��  ഉേദ�ാഗ��േട�ം  േസവന  േവതന  വിവര��  േസവന  ��ക�ി�  എ�തി
��ി��ി�. ശ�ള- ലീവ് വിവര�� വ�ത�� ഓഡി�് േവാള��ളി�ം ലീവ് േവാള��ളി�മാണ്
എ�തി  ��ി��ത്.  ഈ  രജി��ക�  ഓേരാ  വ�ഷേ��്  ഓേരാ  രജി�റാണ്  ��ി��ത്.
ആയതിനാ�  ഒ�  വ��ി�െട  േസവന  േവതന  ലീവ്  വിവര��  പരിേശാധി��തി�  ഓഡി�്
വിഭാഗം  ��ി��്  േനരി��.  ആയതിനാ�  ഈ  വിഭാഗ�ി�െ��  ജീവന�ാ�േട�ം
അ��ാപക�േട�ം  ശ�ള  ലീവ്  വിവര��  അവരവ�െട  േസവന  ��ക�ിേലാ  ഗസ�ഡ്
എ�ൈ��ി�െമ�്  രജി�റി�  സമാനമായ  രജി�റിേലാ  (ഒരാ��്  ഒ�  രജി��)
േരഖെ��േ��താണ്.

3-7  ഔേദ�ാഗിക ഗാ�ഹിക െടലേഫാ� ബി� റീ ഇേ��് െച�ത്- 23,214/-�പ

നിരാകരി��
    സ��ാ� ഉ�രവ് നം.77/2002/ഫി� തീയതി 29.11.2002 �കാരം 1997 ശ�ള പരി�രണ�ി�
12600-15600  ശ�ള  െ�യിലി�ം  അതി�  �കളി��  ശ�ള  െ�യിലി�ം  ഉ�  ഉേദ�ാഗ���
മാ�േമ  സ��ാ�  െചലവി�  െടലേഫാ�  ഉപേയാഗി�വാ�  സാധി�.  അ��കാരം  2014  ശ�ള
പരി�രണ�ി�  േജായി�്  രജി�ാ�  (85000-117600)  �ത�  �കളിേല��വ��്  മാ�േമ
െടലേഫാ� ബി� റീ ഇേ��്െമ�് അ�വദി�വാ� പാ��. എ�ാ� െകാ�ി സ��കലാശാലയിെല
െഡപ��ി  രജി�ാ�  (PS  to  VC),  ഡയറ��  ഓഫ്  പ�ിക്  റിേലഷ�സ്  ആ�്  പ�ിേ�ഷ�സ്,
െസക�രി�ി  ഉേദ�ാഗ��,  െസക�രി�ി  ഓഫീസ�,  െവഹി�ി�  ���ൈവസ�  എ�ിവ��്
െടലേഫാ�  ബി�ക�  (െമാൈബ�  േഫാണിേ���െ�ട)  റീ  ഇേ��്  െച�ി��്.  ഇത്
അ�വദനീയമ�. വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

1. �ീ.ഇ�ാഹിം.െക.എം (െഡപ��ി രജി�ാ� & ൈ�വ�് െസ��റി � ൈവസ്
ചാ�സല�

സി.ബി.നം

വൗ��
നം./തീയതി

േഫാ� നം. കാലാവധി �ക െച�് നം./തീയതി.

278/2016-17 0484-2424402 1.12.15 �ത� 3891/- 944608/23.8.16
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91650/23.5.16 30.6.16 വെര

623/2016-17 ,,
1.7.16 �ത�

30.11.16 വെര
4200/- 409906/15.02.2017

ആെക 8091/-

2. െസക�രി�ി ഓഫീസ�െട െമാൈബ� േഫാ�

56/2016-17

88156/20.5.16

9447971700

9447972700

3/2016�ത�

3/2016വെര

350

258
815208/ 20.5.16

235/2016-17

90521/20.7.16

9447971700

9447972700

5/2016�ത�

5/2016വെര

279

259
944130/ 20.7.16

94/2016-17

88523/2.6.16

9447971700

9447972700

4/2016�ത�

4/2016വെര

258

258
815326/2.6.16

3/2016-17

87115/21.4.16

9447971700

9447972700

2/2016�ത�

2/2016വെര

295

258
703405/ 21.4.16

554/2016-17

97205/3.2.17

9447971700

9447972700

6/16 �ത�

10/16വെര

1519

1494
728820/ 3.2.17

ആെക 5228

3) േഡാ.എസ്.അനി��മാ� (DPR &P) (െറസിഡ�ഷ�� േഫാ�
നം.04812570552)

399/2016-17

94073/7.11.16
04812570552

1.7.16�ത�

31.8.16വെര
1116/- 137019/7.11.16

498/2016-17

96325/16.1.17
,,

1.9.16

31.10.16
1116/- 311078/16.1.17

699/2016-17

99170/18.3.17
,,

1.12.16

3.1.17
1308/- 452880/18.3.17

56/2016-17

96808/25.1.17
,, 11/2016 515/- 351021/25.1.17
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45/2016-17

87718/Nil
,, 1/2016 578/- 814905/9.5.16

327/2016-17

92684/28.9.16
,, 6/2016 558/- 26987/29.9.16

274/2016-17

91258/12.8.16
,, 5/2016 558/- 944357/12.8.16

57/2016-17

88176/ Nil
,, 2/2016 504/- 815208/20.5.16

192/2016-17

90075/12.7.16
,,

3/2016 &

4/2016

555/-

555/-
915834/12.7.16

ആെക 7363/-

4) െവഹി�ി� ���ൈവസ� (െമാൈബ� േഫാ�)

500/16-17

96324/10.1.17
828149028 10/2016 350/- 311077/16.1.17

704/16-17

99170/18.3.17
,, 1/2017 350/- 452880/18.3.17

528/16-17

97285/4.2.17
,, 11/2016 350/- 728841/4.2.17

389/16-17

93820/1.10.16
,, 8/2016 350/- 136961/1.11.16

615/16-17

97674/15.2.17
,, 12/2016 350/- 409905/15.2.17

311/2016-17

92213/8.9.16
,,

24.6.16 �ത�

31.7.16 വെര
432/- 26795/8.9.16

416/2016-17 ,, 9/16 350/-

ആെക 2532/-
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ഈ �ക ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നിേ�ാ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി� നിേ�ാ
ഈടാേ��താണ്.

3-8  െപ�ഷനാ�� ഉേദ�ാഗ���് യാ�യയ�് ന�കിയത്- 16043/- �പ

തട�െ����
        സ��കലാശാലയി� നി�ം െപ�ഷ� പ�� ജീവന�ാ��് യാ�യയ�് ന���തി�േവ�ി
സ��കലാശാല  ഫ�ി�  നി�ം  �ക  പി�വലി�്  െചലവഴി��തായി  കെ��ി.  െപ�ഷ�
ആ��വ��് ന��� െമെമേ�ാ, െബാെ�, സ�ാനം, ഭ�ണം എ�ിവ� േവ�ിയാണ് ഈ �ക
െചലവഴി��ത്.  ഇ�രം  െചല�ക��്  സ��കലാശാല  ഫ�ി�  നി�ം  �ക  പി�വലി�ാെത
ജീവന�ാരി�  നി�ം  വ��ിഗത  സംഭാവനക�  സ�ീകരി�  നടേ��താണ്.  ഈയിന�ി�
െചലവഴി�  �ക  സ��കലാശാല�െട  അനിവാര�  െചല�കളി�  ഉ�െ�ടാ�തിനാ�
തട�െ����. വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

സി.ബി.നം
വൗ�� നം./
തീയതി.

�ക െച�് നം./തീയതി.

700/2016-17
100842/Nil

16043/- 220585/28.12.16

3-9  യാ�യയ�് പരിപാടി�ായി ൈക��ിയ ���� �ക �മീകരി�ി�ി�.-
70,000/-�പ തട�െ����
        2015-16  അ�ാദമിക്  വ�ഷം  േസവന�ി�  നി�  വിരമി��  അ��ാപകെര
ആദരി��തിേല�ായി  70,000/-�പ  ���റായി  എസ്.ആ�.നം.11/2016-17  �കാരം  ��  ഓഫ്
എ�വേയാ�െമ��  �ഡീസിെല  �ഫസറായ  േഡാ.വി.ശിവാന��  ആചാരി  18.5.2016�
ൈക��ിയി��്. ആ��ി�ി� 99, KFC േവാള�ം I, ജി.ഒ(പി) നം.419/2011/ഫി� തീയതി.04.10.2011
എ�ിവ  �കാരം  ����  ൈക��ി  3  മാസ�ിനകം  ൈഫന�  ബി�  സമ��ി�ണം.  നി�ിത
സമയപരിധി�കം അ�ജ�്െമ�് ബി� സമ��ി�ി�ിെ��ി� ��വ� �ക�ം തിരിെക ഈടാ�ണം.
�ക പി�വലി� ദിവസം �ത� തിരിെക ഈടാ�� ദിവസം വെര 18% നിര�ി� പലിശ�ം ����
�കേയാെടാ�ം ഈടാ�ണം.

    ����  രജി��  പരിേശാധി�തി�,  18.5.16�  ൈക��ിയ  ����  18.8.16നകം
�മീകരിേ��തായി��െവ�ി�ം  09.5.17നാണ്  അ�ജ�്െമ�്ബി�  സമ��ി�ത്.  ആയത്
31.5.17ന്  ഒ�ജ�്  െച�.  േശഷം  �ക  �മീകരി�ി�ി�.  ����  �ക  �മീകരി�ാ�തി�
വിശദീകരണം  ഹാജരാ�ാ�  ആവശ�െ��െകാ�്  എ2/21/2016-17  തീയതി  05.2.2018  �കാരം
ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

        യാ�യയ�്  പരിപാടി�്  സ��ാ�  �ാ�ി�/�ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  നി�ം  �ക
െചലവഴി��ത്  അ�വദനീയമ�ാ�തിനാ�ം  �ക  നാളി�വെരയാ�ം  �മീകരി�ാ�
സാഹചര��ി�ം 70,000/-�പ ഓഡി�ി� തട�െ����.
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3-10  െസക�രി�ി ഓഫീസ��് െമാൈബ� േഫാ� വാ�ി ന�കിയത് �ക

നിരാകരി��. �പ.5000/-
CB No. 594/2016-17

വൗ�� നം.100225/28.10.16

െച�് നം. 107048 തീ.4.11.16

SR.No.58/16-17

െസക�രി�ി  ഓഫീസ�െട  ഒേദ�ാഗിക  ആവശ��ിനായി  െമാൈബ�  േഫാ�  വാ�ി  ന���തിന്
SR.No.58/16-17  �കാരം  െച�്  നം.107048  തീയതി  4.11.16  �േഖന  5000/-  �പ  പി�വലി�്
െചലവഴി�ി��്.  സ��ാ�  ഉ�വ്  നം.  (P)  90/2011/ഫി�  തീയതി  1.3.2011  �കാരം  സ��ാ�
ഉടമ�തയി��  ക�നിക�  േകാ��േറഷ�ക�,  േബാ�ഡ്,  ഓേ�ാേണാമസ്  േബാഡി,  െപാ�
േമഖലാ  �ാപന��,  സ��കലാശാലക�  എ�ീ  �ാപന�ളിെല  ജീവന�ാ��്  െമാൈബ�
േഫാ� വാ�ി ന��വാ� പാടി� എ�് വ��മാ���്. ആയതിനാ� ഈ ഉ�രവി�
വി��മായി  െചലവഴി�  5000/-�പ  നിരാകരി��.  ഈ  �ക  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നി�
നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-11  ഓഡി�ിെ� അംഗീകാരമി�ാെത െപ�ഷ� നി��യി�് ന�കിയത് -
72,76,742/- �പ

     അ�� സ��കലാശാല �ാ��� വഴി നിയമനം ലഭി�വ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ള നി��യ��
നടേ��  വിധം  ഉ�ത  വിദ�ാഭ�ാസ  വ��ിെ�  8.4.99െല  33068/B2/98/HEdn  ,  4.5.06  െല
3386/B4/2005/HEdn  എ�ീ  ഉ�ര�കളി�െട  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ�  ഈ  ഉ�ര�കെള
മറികട�െകാ�്  ജീവന�ാ��്  െത�ായി  ശ�ളം  നി��യി�ത്  ഈ  ഓഫീസി�  നി�്
അംഗീകാരി�ി�ി�.  സ��ാ�  നി�േ�ശ�െള  മറികട�െകാ�ം,  ഈ  ഓഫീസി�  നി�്  ശ�ള
പരി�രണ�ിേനാ  െപ�ഷ�  നി��യ�ിേനാ  അംഗീകാരം  ലഭി�ാെത�ം,  താെഴ�റ��
ജീവന�ാ��്  െത�ായി  നി��യി�്  �ട��വ�  അവസാന  ശ�ള�ി�  തെ�  െപ�ഷ�
ആ��ല���  അ�വദി�െകാ�്  �ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവിറ�ി.  ഈ  നടപടി  ഓഡി�ി�
അംഗീകരി�ാനാവി�.

ഇ�കാരം  െപ�ഷ�  ന�കിയ  ജീവന�ാ�ം  അവ��്  ന�കിയ  െപ�ഷ�  ആ��ല���െട
വിവര�ം �വെട േച���

�മ

നം.

ജീവന�ാ�െട
േപ�ം ത�ിക�ം

ഡി.സി.
ആ�.ജി/
സി.ബി നം/
തിയതി/�ക

ക��േ�ഷ�
സി.ബി നം/
തിയതി/�ക

െപ�ഷ�
(�തി
മാസം)
സി.ബി നം/
തിയതി/�ക

െട�മിന�
സറ��
സി.ബി നം/
തിയതി/�ക

ആെക
ന�കിയ
�ക

1
�ീ.നിേ�ാളാസ്
ഡിേ�ാ�്,

716/17-18/
05.02.18/

645/17-18/
04.01.18/

52/17-18/
23.12.17/

670/17-18/
19.01.18/ 19,88,101/-
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അസി��്
െസ�� ഓഫീസ�.

632016/- 977822/- 18354/- 359909/-

2
�ീമതി.ജലജ.ടി.ജി,
ക���� അസി��്
(െസല.േ�ഡ്)

813/17-18/
08.03.18/
1006506/-

646/17-18/
04.01.18/
1539260/-

52/17-18/
23.12.17/
28890/-

---- 25,74,656/-

3

�ീ.എ�മ�്
േജാ�,
അസി.െസ��
ഓഫീസ�

469/17-18/
11.10.17/
1024296/-

533/16-17/
30.12.16/
452880/-
340/17-18/
24.08.17/
1159906/-

30271/-
22/17-18/
11.04.17/
46632/-

27,13,985/-

ആെക 72,76,742/-

3-12  ജീവന�ാ�െട ശ�ള നി��യ�ളിെല അപാകതക� സംബ�ി�്

    സ��ാ� അംഗീകരി�ി�� ശ�ള പരി�രണ�ളി� നി�ം വ�തിചലി�ം സ��ാ� അംഗീകാരം
ഇ�ാെത�ം  ഉയ��  ശ�ള  െ�യി�ം,  െത�ായ  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്  �ട�ിയവ
ന��കവഴി�ം  ജീവന�ാ��്  അന�ഹമായി  ഉയ��  ശ�ള�ം  മ�ം  ലഭി�ാ�  ഇടയായി.
ഇതിെനതിെര ഈ ഓഫീസി� നി�് ആവ��ി�് തട��� ഉ�യി�ക�ം ഓഡി�് റിേ�ാ��ി�
പരാമ�ശം  ഉ�െ���ക�ം  െച�ി��താണ്.  എ�ാ�  നാളി�വെര  ഈ  അപാകതക��്  ഒ�
പരിഹാരം  ക�ി�ി�ാ�താണ്.  ആയതിനാ�  ജീവന�ാ�െട  െപ�ഷ�  അംഗീകരി��തിനായി
ഫയ�  സമ��ി�േ�ാ�  േമ�  അപാകത  �കാരം  െപ�ഷ�  നി��യ�ളി�  വ�ത�ാസം
ഉ�ാ��തിന് ഇടയാ��. ഈ വിധ�ി� 2016-17 കാലയളവി�ം ഈ ഓഫീസി� പരിേശാധി�
ശ�ള നി��യ�ളി� അപാകത��ത് ഇേതാെടാ�ം േച���.

3-12-1) െമ�ാനി�്, പ�് ഓ�േറ��, ലാ�� എ�ീ ത�ികയിെല ശ�ള നി��യ അപാകതക�
സംബ�ി�്.

1) �ീ.െക.പി.േവ�, െമ�ാനി�്

07.10.2009�  െമ�ാനി�്  ത�ികയി�  7  വ�ഷെ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്  അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�. ഇത് �കാരം അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

2) �ീ.ഉ�ി���.എം.എ, പ�് ഓ�േറ��

(i)  03.08.1992�  1050-1660  ശ�ള  െ�യിലി�  5  വ�ഷെ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്
ന�കിയ�ം  3.8.98�  3590-5400  െ�യിലി�  10  വ�ഷെ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്
ന�കിയ�ം  അംഗീകരി��ി�.  എ�ാ�  3.8.97�  3050-5230 ശ�ള  െ�യിലി�  10  വ�ഷെ�
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സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡ് ന�കാ��താണ്.

(ii)  31.08.2002�  പ�്  ഓ�േറ��  ത�ികയിേല�്  (ഒേര  െ�യി�)  �േമാഷ�  ലഭി�േ�ാ�
സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡി�  നി��  �േമാഷ�  ആയതിനാ�  ��  30  �കാരമാണ്  ശ�ളം
നി��യിേ��ത്.  അതായത്  ടിയാ�  വാ�ിയി��  ശ�ളം  തെ�  ന��ക�ം  േനാ�മ�
ഇ��ിെമ�് തീയതിയി� തെ� ഇ��ിെമ�് ന��ക�മാണ് േവ�ത്. �� 28എ �കാരം ശ�ളം
ന�കിയത് �മ�കാരമ�.

(iii)  31.08.2010�  പ�്  ഓ�േറ��  ത�ികയി�  8  വ�ഷെ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്
അ�വദി�തി� ഫി�േസഷ� ആ��ല��� ന�കാ��താണ്.

3) �ീ.�േരഷ് .എ.എം, ലാ��

�ീ.�േരഷ്.എം.എ,  ലാ��െട  േസവന��കം  പരിേശാധി�തി�  താെഴ  പറ��  അപാകതക�
കാ��.

(i)  07.06.1998�  ലാ��  ത�ികയി�  7  വ�ഷം  ���ിയായേ�ാ�  ആദ�  സമയബ�ിത  ഹയ�
േ�ഡ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

(ii)  06.06.2006�  ലാ��  ത�ികയി�  15  വ�ഷെ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്  അ�വദി�ത്
�മ�കാരമ�.

േമ�  �കാരം  പി�ീ��  ഇ��ിെമ�കളി�ം  ശ�ള  പരി�രണ�ളി�ം  ഈ  വ�ത�ാസം
നിലനി���. ആയതിനാ� 07.06.1998 �ത� 01.07.2012 വെര അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.  ടിയാ�െട  ശ�ള  നി��യ��  �ന:�മീകരി�്  സ��ീ���ി�
േരഖെ��േ��താണ്. അധികം ന�കിയ �ക ഈടാ�ണം.

3-12-2) െസ�� ഓഫീസ� (ൈട�ി�്) ഹയ� േ�ഡ്, െസ�� ഓഫീസ� (ൈട�ി�്) എ�ിവെര
ത�ികമാ�ം ന�കി െസ�� ഓഫീസ� ൈട�ി�് (ഹ.േ�) ആ�ി മാ�ിയ േശഷം ��  ഓഫീസ�
ആയി െ�ാേമാഷ� ന�കി ആ ത�ികയി� ശ�ള നി��യം അ�വദി��ത് സംബ�ി�്.

ൈട�ി�് കാ�ഗറിയി� ഉ�െ��ി�� ജീവന�ാ�െട ശ�ള നി��യ�ളിെല അപാകത
സംബ�ി�് പരാമ�ശ�� �വെട േച���.

9.3.2017  െല  ഫി�  II/PR-2014/2016/980  ഉ�ര�  �കാരം  �ീ.സദാശിവ�.പി.സി,
അജയ�മാ�.എം, രാധാ���.പി എ�ിവെര ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�) ആയി 1.7.2014 �ത� �ന�
നാമകരണം  െച�  േശഷം  ��  ഓഫീസ�  ആ�ി  �േമാഷ�  ന�കി  േപ  ഫി�േസഷ�  ന�കിയ
നടപടി  ശരിയ�.  ഈ  വിധ�ി��  �ന�  നാമകരണ�ിന്  20.1.17  തീയതിയിെല  െക.എസ്.എ
(എസ്.�ി.�)  എ6-30/17,  11.5.17  തീയതിയിെല  െക.എസ്.എ  (എസ്.�ി.�)  എ6  -146/17  എ�ീ
ക�ക�  �കാരം ഈ  ഓഫീസി�  നി�്  വിേയാജി�്  അറിയി�ി���മാണ്.  ഈ  രീതിയി��
ത�ിക  മാ��ിന്  വ��മായ  സ��ാ�  അംഗീകാരം  ലഭ�മാ���വെര  ഈ  തര�ി�  നട��
ശ�ള  നി��യ��ം,  െപ�ഷ�  നി��യ�ം  ഈ  ഓഫീസിന്  അംഗീകരി�ാനാവി�.  നിലവി��
സ��ാ�  ശ�ള  പരി�രണ  ഉ�ര�ക��ം  സ��ല�ക��ം  (9,  10  ശ�ള  പരി�രണ��)
വി��മായ  ശ�ള  നി��യം  നട�ി  ശ�ളം-  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ന����  വഴി
�ണിേവ�ി�ി ഫ�് ന�െ��വാനിടയായാ� ��ത ന�ം ആയത് അംഗീകരി�് ന��� അധികാര
�ാപന��െട  ബാധ�തയായി  കണ�ാ�ി  ഈടാ��താെണ�  വിവരം  �ടി  അറിയി��.
ആയതിനാ�  താെഴ  �തിപാദി�ി��  ��്  ജീവന�ാ��ം  ന�കിയി��  ശ�ള  നി��യം  ഈ
ഓഫീസ് അംഗീകരി��ി�. അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
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1) �ീമതി.ഷീല.എം, െസ�� ഓഫീസ� (FC&D)
�ീമതി.ഷീല.എം,  െസ��  ഓഫീസ�  (FC&D)  െ�  ശ�ള  നി��യ��  പരിേശാധി�തി�
ധാരാളം അപാകതക� കാ���്. വിശദാംശ�� ഇനി പറ��.

(i)  �ീമതി.ഷീല.എം  13.3.1991�  LD  ൈട�ി�്  ത�ികയി�  േകരള  �ണിേവ�ി�ിയി�
േസവന�ി�  �േവശി�.  േകരള  �ണിേവ�ി�ി�െട  Ad.A1-792/98  തീയതി  27.4.1998  �കാരം
ടിയാ��്  22.9.92  �ത�  �.ഡി  ൈട�ി�്  ത�ികയി�  �േമാഷ�  ന�കിയി��്.  ടിയാ�
1.10.1992� െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ിയി� ഇ�� �ണിേവ�ി�ി �ാ��� �േഖന �േവശനം േന�ക�ം
ശ�ളം സംര�ി� ന��ക�ം (Pay protection) െച�ി��്. എ�ാ� 1.7.1994� �.ഡി.ൈട�ി�്
ആയി �ാന�യ�ം ന�കി KSR Part I Rule 28A ശ�ള നി��യാ��ല�ം വീ�ം ന�കിയി��്.
(ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  (ബി)  വ��ിെ�  4.5.06 െല  33861/B4 2005/H.Edn.  നം.ഉ�രവ്  �കാരം
ഇ��  �ണിേവ�ി�ി  �ാ���  ലഭി�  ഉേദ�ാഗ���്  ��പ്  ലഭി�  െ�ാേമാഷ�  വീ�ം  ലഭി�ാ�
ഫി�േസഷ�  ആ��ല�ം  അ�വദി�ാ��ത�.)  1.7.1994�  1350-2200 എ�  ശ�ള  െ�യിലി�
ശ�ള  നി��യം  നട�ിയ�  �ത�  ടിയാ��്  ന�കിയ  അധിക  �ക�െട  വിശദാംശം  �വെട
േച���.

തീയതി
ന�കാ��
�ക

ന�കിയ
�ക

ശ�ള
െ�യി�

പരാമ�ശം

1.7.94 1360 1410 (1350-2200)
�.ഡി.ൈട�ി�് ആയി
െ�ാേമാഷ�

1.9.94 1390 1440 ,,

1.9.95 1410 1480 ,,

1.9.96 1440 1520 ,,

1.3.97 4500 4600 (4500-7000) '97 ശ�ള പരി�രണം

1.4.97 4500 4800 ,,
�നിയ� സീനിയ�
അേനാമലി
പരിഹരി��തിനായി.

(ii) 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�ര�ക��് വി��മായി െസ�� ഓഫീസ� ൈട�ി�് (ഹ.േ�ഡ്)

ആയി െ�ാേമാഷ� ന�കിയത് അംഗീകരി��ി�. “As per 2009 pay revision, The practice of
promotion of Office Superintendent as Section Officer (FC &D), Section Officer (FC&D)HG
and Pool Officer will be discontinued and the present incumbent holding the post alone will be

allowed  to  continue  in  their  corresponding  revised  scale.”  �ീമതി.ഷീല�്  2009  ശ�ള
പരി�രണ ഉ�രവിന് ��് Section Oficer (FC &D) ത�ികയി� െ�ാേമാഷ� ലഭി�തിനാ� ആ
ത�ിക�ം ശ�ള െ�യി�ം അ� �ഖാ�ിരം കണ�ാ�ിയ 2009 ശ�ളപരി�രണ നി��യ��ം
അംഗീകരി��.  (Fin  II/PR-2009/2011/1024  dtd:  14/6/2013).WP(C)  No.11991/2013  dated
7.5.13  �കാര��  ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട  ഇട�ാല  ഉ�രവി�ം  ഇ�മാ�മാണ്
അംഗീകരി�ന�കാ� അ�മതി ന�കിയി��ത്.

എ�ാ�  ശ�ള  പരി�രണ  ഉ�രവി�ം  ബ�.ൈഹേ�ാടതി  ഉ�രവി�ം  വി��മായി,  െസ��
ഓഫീസ�(FC&D)  ശ�ള  െ�യിലി�  2009  ശ�ള  പരി�രണം  ഫി�േസഷ�  നട�ിയി��ത്
പരി�രി�്  ഓ�ഷ�  തീയതിയായ  1.10.2011�  SO(Typist)HG ത�ികയി�  ശ�ള  പരി�രണം
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ഫി�േസഷ�  ന�കിയി��ത്  (No.Fin  II/PR-2009/2011/1024  A  തീയതി  23.9.15  ഉ�രവ്)
അംഗീകരി��ി�.  (മാ�മ�  2009  ശ�ളപരി�രണ  ഉ�രവ്  �കാരം  ഓ�ഷ�  ന�കാ��
കാലയളവ്  ��ത  ഉ�രവ്  തീയതിവെര  ന�കാ�  സ��ാ�  അ�മതി  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ  എ�ം
വ��മാേ��താണ്.)

�ീമതി.ഷീല.എം, െസ�� ഓഫീസ� (ൈട�ി�്)ന് െസ�� ഓഫീസ� (ൈട�ി�്)ഹയ� േ�ഡ്
ആയി െ�ാേമാഷ� ന�കിയ� �ത� അധികം �ക ന�കിയി��്. വിശദാംശം �വെട േച���.

ന�കാ�� �ക െത�ായി അ�വദി� �ക പരാമ�ശം

തീയതി ശ�ളം
ശ�ള
െ�യി�

തീയതി ശ�ളം
ശ�ള
െ�യി�

1.4.11 15510 10790-18000 1.4.11 15890 11910-19350
SO(Typist)HG

ത�ികയായി
െ�ാേമാഷ�
ന�കിയത്
അംഗീകരി��ി�.

R.28A clause (b)
1.10.11 15890 ,, 1.10.11 16650 ,,

1.10.11 29860 18740-33680 1.10.11 31360 20740-36140
2009ശ�ള
പരി�രണം

1.10.12 30610 ,, 1.10.12 32110 ,,

1.10.13 31360 ,, 1.10.13 32860 ,,

1.10.14 32110 ,, 1.10.14 33680 ,,

1.10.15 32860 ,, 1.10.15 34500 ,,

മാ�മ�  റി�്  െപ�ീഷ�  No.26318  of  2011,  25909  of  2013  11890  of  2013  dtd:  20.8.2014
എ�ിവ�െട  വിധിന�ായ�ി�  പറ��ത്,  നിയമാ��തമായി�്  െസ��  ഓഫീസ�(ൈട�ി�്),
�� ഓഫീസ� എ�ീ ത�ികയി� െ�ാേമാഷ� നട�ാെമ�ാണ്. 2009 ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവി� ��് ഈ ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� ലഭി�വ�� മാ�മാണ് ഈ ത�ികയി� �ടരാ�
നിയമപരമായി  അ�ഹത��ത്.  േകാടതി  ഉ�രവി�  �തിപാദി�ി��ത്  െത�ായ  വിധ�ി�
വ�ാഖ�ാനി�ാെത  സ��ാ�  ഉ�രവിെ�  െവളി��ി�  ശ�ള  നി��യ��  നട�വാ�
സ��കലാശാല അധി�ത� �േത�കം ��ിേ��താണ്.
ശ�ള  നി��യ��  �ന:നി��യം  നട�ി  അധികമായി  ൈക��ിയ  �ക  ഈടാ�ാ�  സത�ര
നടപടി സ�ീകരിേ���ം വിവരം ഓഡി�ി� അറിയിേ���മാണ്.

2) �ീ.സദാശിവ�.പി.സി, �� ഓഫീസ�

�ീ.സദാശിവ�.പി.സി,  ��  ഓഫീസ�െട  േസവന��കം  പരിേശാധി�തി�  39500-83000  എ�
െ�യിലിന് പകരം 40500-85000 എ�് നി��യി�ത് ശരിയ�. ആയത് �മെ��േ��താണ്.
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01.07.2014� ടിയാെള Ad.G3/WP(C)/2011dt:12.01.2017 �കാരം �ന�നാമകരണം െച�് ഓഫീസ്
���്  ആ�ിയ  നടപടി�മ�ം  പി�ീട്  25.04.2015�  ��  ഓഫീസ�  ത�ികയിേല�്
�ാന�യ�ം  ന�കിയ�ം  സ��ാ�  ഉ�രവിന്  വി��മാണ്.  ടിയാെള  01.07.2014�  ഓഫീസ്
���്  ഹയ�േ�ഡ്  ആ�ി  �ന�നാമകരണം  െച��ം  25.04.2014�  ��  ഓഫീസറാ�ി
01.11.2016� 77400 ആയി ശ�ളം നി��യി� നടപടി�ം �ന�മീകരി�് അധികം ന�കിയ �ക
തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3) �ീമതി.ജലജ.�ി.ജി, ക���� അസി��്

അ�� സ��കലാശാല �ലംമാ�ം ലഭി� ജീവന�ാ��് നിലവി��ായി�� ത�ിക കഴി�ം വെര
�തിയ �ല�് സീനിേയാരി�ി അ�വദി�് �േമാഷ� ലഭി�ാ� 28A ഫി�േസഷ� അ�വദനീയമ�
.

അ�ിക���  �ണിേവ�ി�ിയി�  നി�്  സീനിയ�  േ�ഡ് ൈട�ി�്  ആയിരിെ�  അ��
സ��കലാശാല  �ലംമാ�ം  ലഭി�്  5.02.2003�  �സാ�ി�  േസവന�ി�  �േവശി�  �ീമതി
ജലജ.�ി.ജി�്  ഈ  �ണിേവ�ി�ിയി�  സീനിേയാരി�ി  അ�സരി�്  ന�കിയ  �േമാഷന്  �വെട
േച��� �കാരം Rule 28A ഫി�േസഷ� ന�കിയി��്.

12.05.2003� 6250/- (4600-7125) U.D.'ൈട�ി�്.

24.09.2003 -5400+ 700 PP (റിവ�ഷ� - LD ൈട�ി�്)

16.10.2003 – 6250 (UD ൈട�ി�് ആയി െ�ാേമാഷ�)

01.06.2004 - 6375

ഇത് അ�വദനീയമ�. ഇേത �ട��് 2004,2009,2014 ശ�ള പരി�രണ�ളി�ം നി��യി� ശ�ളം
�മ�കാരമ�.  12.05.2003�  6000+100 PP �ം  24.09.2003�  5400+700 PP �ം  16.10.2003�
6000+100  PP  �ം  അ�വദനീയമാണ്.  ശ�ള  നി��യ��  താെഴ  പറ�ം  �കാരം
�ന�മീകരിേ���ം  12.05.2003  �ത�  നാളി�വെര  അധികം  ന�കിയ  �ക  തിരിെക
ഈടാേ���മാണ്.

ശ�ളം �ാബല� തീയതി െ�യി� �റി�്

11070 01.07.2004 7990-12930 2004 ശ�ള പരി�രണം

24660 03.11.2009 16980-31360 2009 ശ�ള പരി�രണം

55350 01.07.2014 32300-68700 2014ശ�ള പരി�രണം

സ��ാ�  ഉ�ര�ക���സരി�്  നാളി�വെര  ശ�ളം  �മീകരി�ാെത  െപ�ഷ�  ആ��ല���
കണ�ാ���വഴി  �ണിേവ�ി�ി�്  സാ��ിക  ന�ം  വ��ിവ��  നടപടി  അധികാര
�ാന�ളി��വ�െട ബാ��തയായി കണ�ാ���മാണ്.

അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
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3-12-3) ൈല�റി/ലാബ്/�റി�� അസി��്മാ�, ഓഫീസ് അ���മാ�െട ശ�ള നി��യ�ളിെല
അപാകതക�.

1) �ീമതി.�ഹറാബീവി.എം.പി

�ീമതി.�ഹറബീവി.എം.പി�െട േസവന ��ക�ം അ�ബ� േരഖക�ം പരിേശാധി�ത് താെഴ
പറ�ം�കാരം അംഗീകരി��.

.

ശ�ളം �ബല� �ീയതി ശ�ള െ�യി� �റി�്

21100
01.07.14

(ഓഫീസ് അ���്)
16500- 35700 2014 ശ�ള പരി�രണം.

.

എ�ാ�  ടിയാ��്  01.09.14�  22200 ആയി  നി��യി�ത്  �മ�കാരമ�.  20.08.14�  റിവ�ഷ�
ലഭി�് 20550 ആയി നി��യി�. 01.09.2014� വീ�ം �േമാഷ� ലഭി�േ�ാ� (20550+550) ഒ�
അഡ�ാ�സ്  ഇ��ിെമ�്  ന�കി  21100 ആയി  ആണ്  നി��യിേ��ത്.  �ടാെത  01.06.2015�
21650  ആയി  നി��യിേ��താണ്.  07.09.2015�  ആദ�  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ�ഡ്
അ�വദി�വാ� നി��ാഹമി�. 1.9.14 �ത� 8 വ�ഷം തിക�� �റ�് മാ�േമ സമയബ�ിത ഹയ�
േ�ഡ്  ന�കാ�.  ആയതിനാ�  �ീമതി.�ഹറബീവി�െട  01.09.2014  �ത��  ശ�ളം  �ന�
നി��യി�് അധികം ന�കിയ �ക തിരി�ട�് ഈ ഓഫീസിെന അറിയിേ��താണ്. യഥാസമയം
�ക തിരി�ട�ാെത െപ�ഷ� സമയ�് ഈ �ക തിരി�ട�വാ� ആവശ�െ��ാ� അധിക ബാധ�ത
വ��തിനാ� ��ത കാര�ം �ത�മായി പാലിേ��താണ്.

2) �ീമതി.വനജ.വി.െക, ൈല�റി അസി��്

�ീമതി.വനജ.വി.െക,  ൈല�റി  അസി��ിെ�  ശ�ള  നി��യ��  പരിേശാധി�തി�  താെഴ
പറ�� അപാകതക� കാ��.
.

30.1.07�  പ��  ആയി  െ�ാേമാഷ�  ലഭി�  ടിയാരി�്  4510  -  6230  േപ  െ�യിലി�  4750
അടി�ാനശ�ളം  നി��യി�  (2004  PR).  എ�ാ�  U.O.No.Fin  II/PR-04/901/2006(ii)
തീയതി.6.3.09 �കാരം �നിയറായ പി.എ �ൈബ�മായി �നിയ� സീനിയ� അേനാമലി ഉ�താ�ം
ആയത്  പരിഹരി��തിേല�ായി  1.11.2007�  4870(4510-6230)  ആയി  ശ�ളം  ഉയ��ി
ന�കിയത് ശരിയ�.
.

2004  േപറിവിഷ�  �കാരം  സീനിയറിെ�  േപ  step  up  െച�ാ�  ആവശ�മായ  താെഴ  േച���
നിബ�നക� പാലി�െ��ി�ി�.
.

(i)  സീനിയറിന്  1.7.04ന്  ��ം  �നിയറിന്  1.7.04ന്  േശഷ�ം  െ�ാേമാഷ�  ലഭി�ിരി�ണം
(TBHG)ഒഴിെക. ഇവിെട ര�േപ��ം 1.7.04� േശഷമാണ് �േമാഷ� ലഭി�ത്.

(ii)  പരി�രി�  െ�യി�  നട�ിലാ�ിയ��ലം  േനരി��ാ��  അേനാമലിയാകണം.  ഇവിെട  ശ�ള
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നി��യം  നട�ാ�ിയ��ല��  അപാകതയ�.  �നിയറായ  �ൈബറിന്  താ�  ത�ികയി�  ഒ�
ഇ��ിെമ�് �ടി ലഭി�തി�േശഷം െ�ാേമാഷ� വ��തിനാ�� അപാകതയാണിത്.
.

ആയതിനാ�  �ീമതി.വനജ.െക.പി�്  �ീ.�ൈബ�മായി  �നിയ�/സീനിയ�  അേനാമലി
നിലനി���ി�.  ടിയാരി�്  1.11.07�  4510-6230  ശ�ള  െ�യിലി�  ന�കിയ  ഇ��ിെമ�്
�മ�കാരമ�.  ആയ��ത�  ശ�ളം  �ന�  നി��യം  നട�ി  അധികം  ന�കിയ  �ക  തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.

.

3) �ീ.രാഘവ�.സി, ലാബ് അസി��്

10.06.1999� പ�� ത�ികയി� േജാലിയി� �േവശി� �ീ.രാഘവ�.സി �് പ�� ത�ികയി�
10.06.2007� 8 വ�ഷെ� ഹയ� േ�ഡ് ന�കിയി��്. (െ�യി� 4630-7000). �ട��്
08.01.2009� �റി�� അ��ഡ� ആയി �േമാഷ� ന�കി (by transfer െ�യി� 5250-8390)
എ�ാ� സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡി� നി�ം ഉ� �േമാഷ� ആയതിനാ� �� 30 �കാരമാണ്
ശ�ളം നി��യിേ��ത്. അതായത് ടിയാ� വാ�ിയി�� ശ�ളം തെ� ന��ക�ം േനാ�മ�
ഇ��ിെമ�് തീയതിയി� ഇ��ിെമ�് ന��ക�മാണ് േവ�ത്. �� 28എ �കാരം ശ�ളം
ന�കിയത് �മ�കാരമ�.

4.02.2009� ലാബ് അസി��് ആയി 5250-8390 ശ�ള െ�യിലി� �േമാഷ� ന�കിയതിന് ��
28 എ �കാരം ഫി�േസഷ� ന�കാ� നി��ാഹമി�. ഒേര െ�യി� ആയതിനാ� �� 30 �കാരം
ആണ് ശ�ളം നി��യിേ��ത്.

4) �ീ.അ�.എ.എം, ൈല�റി അസി��്.

�ീ.അ�.എ.എം  11.06.1998�  പ��  ത�ികയി�  േ�േവശി�ക�ം  01.08.2001�  ൈല�റി
അസി��്  ആയി  �േമാഷ�  ലഭി�ക�ം  െച�.  ൈല�റി  അസി��്  ത�ികയി�  7  വ�ഷെ�
ഹയ�േ�ഡ്  01.08.2008 �ത�  ന�കിയത്  അംഗീകരി�ാ��ത�.  എ�ാ�  ടിയാ��്  8  വ�ഷം
���ിയാ�� �റ�്  01.08.2009 �ാബല��ി� ഹയ� േ�ഡിന് അ�ഹത��്.  ടിയാ�െട ശ�ള
നി��യ��  �ന�  �മീകരി�്  അധികം  ന�കിയ  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ാ�  നടപടി
ൈകെ�ാേ��താണ്.

01.08.2016� ടിയാന് 22200-48000 െ�യിലി� 15 വ�ഷെ� ഹയ� േ�ഡ്
അ�വദി�ാ��താണ്.

3-12-4) അസി��് െസ�� ഓഫീസ�, അസി��് രജി�ാ� എ�ിവ�െട ശ�ള നി��യ�ളിെല
അപാകതക�.

1. �ീമതി.ഷീല.വി, അസി��് രജി�ാ�.

22.04.1991�  അസി��്  േ�ഡ്  II  ആയാണ്  �ീമതി.ഷീല  വി.  േസവന�ി�  �േവശി�ത്.
ടിയാ�െട  ശ�ളെ�യിലിെ�  മിനിമം  ആയ  950ലാണ്  ഫി�്  െച�ത്.  ടിയാ�െട  െ�ാേബഷ�
22.4.1992�  ഡി�യ�  െചേ��തായി��.  എ�ാ�  െ�ാേബഷ�  ���ിയാ�ിയത്
16.07.1993ലാണ്.  ആയതിനാ�  ആദ�െ�  ഇ��ിെമ�്  16.07.1993ലാണ്  ന�േക�ിയി��ത്.
1992 ശ�ള പരി�രണ�ിന് ടിയാ� ഓ��് െച� 22.04.1992� േനാഷണ� ആയി ഇ��ിെമ�്
ന�കിയാണ്  ശ�ളം  ഫി�്  െച�ത്.  അ�െന  ഫി�്  െച�േ�ാ�  ���ിയ  ശ�ള  നിര�ായ
1200-2040െ�  മിനിമ�ിലാണ്  ശ�ളം  നി��യിേ��ത്.  എ�ാ�  ടിയാ��്  30�പ  ബ�ിംഗ്
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െബനഫി�്  �ടി  ന�കി  22.4.92�  1230�പയി�  ഫി�്  െച�ക�ം  ര�ാമെ�  ഇ��ിെമ�്
16.7.93�  1260  �പ,  അ��  ഇ��ിെമ�്  1.4.94�  1290�പ,  1.4.95�  1320/-�പ,  1.4.96�
1350/-�പ എ�ി�െന ന�കിയി��്. ആദ�െ� 5 ഇ��ിെമ�ക� വെര ബ�ിംഗ് ബനഫി�് ഇ�.
മാ�മ� ശ�ള പരി�രണ�ിന് േനാഷണ� ആയി ഇ��ിെമ�് �ടി കണ�ാ�ിയാ�ം േമാണി�റി
െബനഫി�് െ�ാേബഷ� ���ിയാ�ിയ തീയതി �ത� മാ�േമ ലഭി�ക��.  22.4.92� 1200/-
�പ�ം 16.7.93�  1230/-�പ�ം  1.4.94�  1260/-�പ�ം  1.4.95�  1290/-�പ�ം  1.4.96�
1320/-�പ�മാണ്  ന�േക�ിയി��ത്.  ആയതിനാ�  22.04.1992 �ത�  അധികം  ന�കിയ  �ക
തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

2) നിേ�ാളാസ്.ഡി.േകാ�്, അസി��് െസ�� ഓഫീസ�.

അ��  സ��കലാശാല  �ലംമാ�ം  ലഭി�  ജീവന�ാ��്  അവ�  �ലംമാ�ം  ലഭി�്  വ�േ�ാ�
നിലവി��ായി��  ത�ിക  കഴി�ംവെര  �തിയ  �ല�്  സീനിേയാരി�ി  അ�സരി�്  �േമാഷ�
ലഭി�ാ� 28A ഫി�േസഷ� അ�വദനീയമ� എ�് വ��മാ�ിയി��്.

എം.ജി.സ��കലാശാലയി� നി�് സീനിയ� േ�ഡ് അസി��് ആയിരിെ� അ�� സ��കലാശാല
�ലംമാ�ം  ലഭി�്  22.11.2007�  �സാ�ി�  േസവന�ി�  �േവശി�
�ീ.നിേ�ാളാസ്.ഡിേകാ�ിന്  ഈ  �ണിേവ�ി�ിയി�  സീനിേയാരി�ി  അ�സരി�്  ന�കിയ
�േമാഷന് �വെട േച��� �കാരം Rule 28A ഫി�േസഷ� ന�കിയി��്.

ഇത് അ�വദനീയമ�.  ഇേത �ട��് 2009, 2014 ശ�ള പരി�കരണ�ളി�ം ടിയാന് നി��യി�
ശ�ളം  �മ�കാരമ�.  22.11.07�  10070�പ�ം  1.6.2008�  10310�പ�ം,  1.6.2009�
10550�പ�ം  1.6.2010�  10790/-�പ�മാണ്  ടിയാന്  അ�വദനീയമായത്.  ശ�ള  നി��യ��
താെഴ പറ�ം �കാരം �ന�മീകരിേ���ം 22.11.2007 �ത� നാളി�വെര അധികം ന�കിയ �ക
തിരിെക ഈടാേ���മാണ്.

ശ�ളം �ാബല� തീയതി െ�യി� �റി�്

9190 01.06.2005 7990-12930 2004 ശ�ള പരി�രണം

19740 01.06.2010 16180-29180 2009 ശ�ള പരി�രണം

44700 01.07.2014 30700-65400 2014 ശ�ള പരി�രണം

സ��ാ�  ഉ�ര�ക���സരി�്  ശ�ളം  �മീകരി�ാെത  െപ�ഷ�  ആ��ല���
കണ�ാ���വഴി  �ണിേവ�ി�ി�്  സാ��ിക  ന�ം  വ��ിെവ��  നടപടി  അധികാര
�ാന�ളി��വ�െട  ബാ��തയായി  കണ�ാ��താണ്.  അധികം  ന�കിയ  �ക  തിരിെക
ഈടാേ��താണ്.

3) �ീ.ദിേനശ്.ആ�, അസി��് െസ�� ഓഫീസ�.

11.5.2007�  അ��  സ��കലാശാല  �ാ���  ലഭി�്  �സാ�ി�  േസവന�ി�  �േവശി�േ�ാ�
സീനിയ�  േ�ഡ്  അസി��്  ത�ികയി�  9190-15510  െ�യിലി�  ശ�ളം  9390  എ�്
നി��യിേ��തിന്  പകരം  9590  എ�്  നി��യി�ത്  �മ�കാരമ�.  ടിയാന്  അവിെട  ലഭി�
9390�പ�്  മാ�േമ  അ�ഹത��.  ആയതിനാ�  ടിയാെ�  ശ�ളം  �വെട  േച��ം  �കാരം
�മീകരിേ��താണ്.
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11.5.2007 - 9390 (9190 – 15510)

1.7.2009 - 10070 (Pre-revised)

1.7.2009 - 18740 (16180 – 29180 Revised)

അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-12-5) ഡ��ിേ��� ഓ�േറ��മാ�െട ശ�ള നി��യ�ളിെല അപാകതക�

1) �ീ�ീ.രാജീവ�.ജി, ഡ��ിേ��� ഓ�േറ��

08.07.2008� ഡ��ിേ��� ഓ�േറ�� ത�ികയി� 7 വ�ഷം ���ിയായേ�ാ� ആദ�
സമയബ�ിത ഹയ� േ�ഡ് അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�.

േമ�  �കാരം  പി�ീ��  ഇ��ിെമ�ക�,  സമയബ�ിത  ഹയ�  േ��ക�  എ�ിവ
ന�കി�ാ��. �ട��� ശ�ള പരി�രണ�ളി�ം ഈ വ�ത�ാസം നിലനി���. ആയതിനാ�
അധികം ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

3-13  ഇ��നാഷണ� ബാ�് �ാ��റി�െട െമ��ഷി�് ഫീസ് അടവാ�ിയ േരഖക�

ലഭ�മ�- 2,93,901/-�പ തട�െ����.

1) അേസാസിേയഷ� ഓഫ് �ണിേവ�ി�ീസ് ഓഫ് ഏഷ� ആ�് ദി പസഫിക് (AUAP)� 2015-16
വ�ഷെ� െമ��ഷി�് ഫീസായ 800 �.എസ് േഡാളറിന് �ല�മായ �ക ബാ�് ചാ��് ഉ�െ�െട
56358/- �പ അടവാ��തിന് െച�് നം.915832 തീയതി.12.7.16 (വൗ�� നം.90068 തീ.12.7.16)
�കാരം ���റായി രജി�ാ�െട േപരി� U.O.AC.A2/20721/2008 തീയതി 27.5.16 �കാരം ന�കി
(എസ്.ആ�.നം.19/16-17). ഇ�� നാഷണ� ബാ�് �ാ��റി�െട Siam Commercial Bank Public
Company Ltd. െ�  707-2202054 ന��  അ�ൗ�ിേല�്  �ക  ൈകമാറണെമ�ം  േശഷം  വൗ��
�േഖന  േജായി�്  രജി�ാ�,  അ�ാഡമിക്  �ക  �മീകരി�ണെമ�ം  േമ�  ഉ�രവി�
നി�േ�ശി�ി��്. ���� രജി�� പരിേശാധി�തി� ���� �ക നാളി�വെര�ം �മീകരി�ി�ി�.

2)  അേസാസിേയഷ�  ഓഫ്  േകാമ�െവ��്  �ണിേവ�ി�ീസി�  (ACU)  2014-15,  2015-16
വ�ഷ�ളിെല െമ��ഷി�് ഫീസായ 2406 പൗ�ിന് (1203+1203) �ല�മായ �ക ബാ�് ചാ��്
ഉ�െ�െട 2,37,543�പ അടവാ��തിന് െച�് നം.815481 തീയതി 13.6.16 �കാരം ���റായി
രജി�ാ�െട  േപരി�  U.O.AC.A2/713/2008  (Vol.V)  തീയതി  12.5.16  �കാരം  ന�കി
(എസ്.ആ�.നം.12/2016-17  &  വൗ��  നം.88847  തീ.13.6.16).  ഇ��  നാഷണ� ബാ�്
�ാ��റി�െട  �ക  ൈകമാറിയതി�േശഷം  വൗ��  �േഖന  േജായി�്  രജി�ാ�,  അ�ാദമിക്  �ക
�മീകരി�ണെമ�് ബ�െ�� ഉ�രവി� നി�േ�ശി�ി�െ��ി�ം ടി �ക�ം �മീകരി�ി�ി�.

        േമ�  �കക�  ൈകമാറിയതിെ� േരഖക�ം  േപയീസ്  െറസീ��ം  ഹാജരാ�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�് 13/2016-17/എ2 തീയതി 02.02.18 �കാരം ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�കിയതിന്
മ�പടി ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര��ി� 293901/-�പ (56358 + 237543) തട�െ����.
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3-14  �.പി.എസ്, ബാ�റി, �ഗ് േപായി�് എ�ിവ�് വാടക ന�കിയത്-
7,22,250/-�പ തട�െ����

    അ�മിനിേ��ീവ്  ഓഫീസി�  അ���പണിക�  ഉ�ായി��  കാലയളവി�  അ�ൗ�്സ്
ഓഡി�്, ക�ാഷ് എ�ീ സ��കലാശാല വിഭാഗ�� താ��ാലികമായി െസമിനാ� േകാം��ിേല�്
മാ�ക��ായി.  37  ക����ക�ം  7  �ി��ക�ം  ERP  സി�ം  എ�ിവ  �വ��ി�ി�വാ�
ആവശ�മായ  ഒ�  10  KV  UPS,  10  ബാ�റി  ബാ�്  അപ്,  45  �ഗ്  േപായി�്  എ�ിവ  സാജ�
സൗ�്സ്  എ�  �ാപന�ി�  നി�ം  വാടക�് എ��ക�ം  ആയതിന്  4.9.15  �ത�  3.6.16
വെര��  കാലയളവിേല�്  വ�മാന  നി�തി  ഉ�െ�െട  7,22,250/-�പ  ന��ക�ം  െച�.
ആയതിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

സി.ബി.നം. വൗ�� നം./തീയതി െച�് നം./തീയതി �ക

38/2016-17 87556/5.5.16 814494/5.5.16 481500

205/2016-17 90397/16-7-16 943996/16.7.16 240750

ആെക 7,22,250

ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാകതക� താെഴ േച���.

1) ഇ�രം  സൗകര���  ലഭ�മാ��  �ാപന�ളി�  നി�ം  ക�േ�ഷ�ക�  �ണി�ി�ി�.  CAT
2015 അ�മിഷ�മായി ബ�െ��് IRAA െസ�� െസമിനാ� േകാം��ി� �വ��ി�ക��ായി.
അ�് സാജ� സൗ�്സ് എ� �ാപന�ി� നി�ം അവ��ാവശ�മായ ചില സാമ�ിക� വാടക�്
എ��ി��.  അേത  നിര�ി�  തെ�  ബാ�റി,  ��്  േപായി�്,  UPS  എ�ിവ  ലഭ�മാ�വാ�
ആവശ�െ��ക  മാ�മാണ്  െച�ത്.  �ഗ്  േപായി�്  ഒഴിെക��വെയാ�ം  അ�്  വാടക�്
എ��ി��ി�.  അ�്  5KV  UPS,  750/-  �പ  �തിദിന  വാടക�്  ന�കിയി��  ആയത്
െനേഗാേഷ��് െച�് 10 KV UPS �തിദിനം 1000/- �പ നിര�ി� ലഭ�മാ��തിന് ധാരണയായി.
ബാ�റി ബാ�് അ�് െ� നിര�് സംബ�ി�് ച�� െച�ി�ി�.

2) സാജ� സൗ�്സ് എ� �ാപന�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�ി�.

3)  െസ�നി�  ഉപേയാഗി�ി��  UPS,  ബാ�റി  എ�ിവ  െസമിനാ�  േകാം��ിേല�്  മാ�ി
ഉപേയാഗി�ാമായി��. അതി�പകരം വ� �ക വാടക ന��വാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മ�.

സ��മായി ഇവ വാ�കയായി��െവ�ി� വാടകയിന�ി� ന�കിയ �ക�െട 1/4 െചലവ് േപാ�ം
ആ�മായി��ി�.  എ�മാ�മ�  അവ  പി�ീട്  ഉ�ാ��  സമാനമായ  ആവശ����്
ഉപേയാഗി�വാ� സാധി�� ഒ� ആ�ിയായി മാ�ക�ം െച�മായി��.

ഇ�ാര����്  മതിയായ  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്
(നം.എ.ഒ.2-22/2016-17  തീയതി.5.2.18)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  ഈയിന�ി�
െചലവഴി� 7,22,250/- �പ തട�െ����.

.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

54 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



3-15  സി�ി ഗ�ാസ് ഡി�ിബ�ഷ� േ�ാജ�്- ഇ��� ഓയി� അദാനി ഗ�ാസ് ൈ�വ�്

ലിമി��(IOAGPL) മായി ഒ�വ� ധാരണാ പ�ം േറാഡ് റിെ�ാേറഷ�ചാ��് �ാ�്

െറ�് എ�ീ വ�വ�ക� ഉ�െ���ിയി�ി�

ഫയ� ന�� - UEU/3184/16-17

        വാണിജ� വ�ാവസായിക ആവശ��ി�ം പാചകാവശ��ി�ം LPGെയ�ാ� വളെര �റ�
നിര�ി�  PNG (Piped Natural Gas),  വാഹന���്  CNG എ�ിവ  എ�ി��തിനായി  േക�
സ��ാ�  ആവി�രി�  സി�ി  ഗ�ാസ്  ഡി�ിബ�ഷ�  െ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി  �ണിേവ�ി�ി
ക�ാ�സിെല േഹാ��കളി�ം ക�ാ�ീ�കളി�ം PNG ലഭ�മാ��തിനായി ഇ��� ഓ യി� അദാനി
ഗ�ാസ്  ൈ�വ�്  ലിമി��മായി  ധാരണാപ��ി�  07.8.17�  രജി�ാ�  ഒ�വ�.  ൈപ�ൈല�
�ാപി�� േജാലിക� ആരംഭി�തായി ഫയലി� േരഖെ���ിയി�ി�.

        റീഫ�ബി�  െസക�രി�ി  ഡിേ�ാസി�ായി  IOAGPL  5  ല�ം  �പ�െട  ബാ�്  ഗ�ാര�ി
സമ��ി��താെണ�  മാ�േമ  ധാരണാപ��ി�  പരാമ�ശി�ി��.  സി�ി  ഗ�ാസ്
ഡി�ിബ�ഷ�േവ�ി G.O(Rt)No.1630/2017/PWD തീയതി 01.11.2017 �കാരം PWD നിര�ി�
േറാഡ് റിെ�ാേറഷ� ചാ��് നി�യി�െകാ�ം പി�ീട് PWD നിര�ിേന�ാ� ഉയ�� നിര�ി�
നി�യി�െകാ�ം സം�ാന സ��ാ� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�െ��ി�ം IOAGPL � നി�ം
േറാഡ്  റിെ�ാേറഷ�  ചാ��്  ഈടാ���  സംബ�ി�്  ധാരണാപ��ി�  പരാമ�ശി�ി�ി�.
ൈപ�്  ൈല�ക�  �ാപി�തി�േശഷം  ഓേരാ  വ�ഷ�ം  IOAGPL�  നി�ം  �ാ�്  െറ�്
ഈടാേ��താെണ�ി�ം  ആയ�ം  ധാരണാപ��ി�  ഉ�െ���ിയി�ി�.  ബാ�്  ഗ�ാര�ി  ന��,
�ക  എ�ിവ�ം  േറാഡ്  റിെ�ാേറഷ�  ചാ��്  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  അടവാ�ിയതിെ�
വിശദാംശ��ം  �ാ�്  െറ�്  ഈടാ���  സംബ�ി��  വ�വ�ക�ം  ഉ�െ���ി  ���ിയ
ധാരണാപ�ം  ത�ാറാ�ി  ഒ�  െവ�േ��താണ്.  ൈപ�്ൈല�  �ാപി�� േജാലി
ആരംഭി�ാ�� അ�മതി ���ിയ ധാരണാപ�ം ഒ�വ�തി�േശഷം മാ�ം ന�േക�താണ്.

3-16  �.ജി.സി ഓഫീസ് ജീവന�ാരിെയ െല�സ� ഓഫീസറായി നിയമി�-
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിന് അധിക െചലവ്
        ന�ഡ�ഹിയിെല  വിവിധ  േ�ാജ�്  ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സികളി�  നി�ം  �ണിേവ�ി�ി�
ലഭിേ��  വിവിധ  ഫ�ക�  കാലതാമസമി�ാെത  ലഭി��തിനായി  െല�സ�  ഓഫീസറായി
�.ജി.സി.ബി.എസ്.ആ� ബ�േറായി� അ�മിനിേ��ീവ് അസി��ായി കരാറടി�ാന�ി� േജാലി
െച��  �ീമതി.വിജയ�മാരി  േജാ�സിെന  സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം  ന��  622.65
തീയതി.20.6.15  �കാര�ം  UO  No.  PLB1/5706/98  തീയതി  30.10.2015  �കാര�ം  നിയമി�.
പി�ീട്  30.7.16െല  ഇേത  ന��  ഉ�ര�  �കാരം  20.6.16  �ത�  19.6.17  വെര�ം  29.6.17െല
ഉ�ര�  �കാരം  20.6.17 �ത�  19.6.18 വെര�ം  കാലാവധി  ദീ�ഘി�ി�  ന�കി.  േഹാണേററിയം
25,000/-�പയായി വ��ി�ി�ക�ം െച�. എ�ാ� നി�യി� �തിഫലം സംബ�ി�ം െചേ��
കാര��� ഉ�െ���ി�ം െല�സ� ഓഫീസ�മായി കരാ� നാളി�വെരയാ�ം വ�ി�ി�.

        �.ജി.സി  ജീവന�ാരിയായ  �ീമതി.വിജയ�മാരി  േജാ�സിെന  �.ജി.സി�െട
അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ  �തിഫലം  ലഭി��  മെ�ാ�  േജാലിയി�  �ണിേവ�ി�ി  നിയമി�െത�
വ��മ�. UGC,AICTE,MoES,DST,ICAR �ട�ിയ �ാപന��മായി ബ�െ��ാണ് െല�സ�
ഓഫീസ�  �വ��ിേ��െത�ാണ്  30.10.15െല  നിയമന  ഉ�രവി�  വ�വ�  െച�ിരി��ത്.
എ�ാ�  04.5.15െല  വിജയ�മാരി  േജാ�സിെ�  അേപ�യി�  പറ��ത്  അവ�  േജാലി  െച��
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�.ജി.സി  ഓഫീ�മായി  ബ�െ��  കാര��ളി�  ല�സ�  ഓഫീസറായി  �വ��ി�ാ�
അ�വദി�ണെമ�ാണ്.  മ�  �ാപന���േവ�ി  െല�സ�  ഓഫീസറായി  �വ��ി�ാെമ�്
ടിയാരി�െട  അേപ�യി�  പരാമ�ശി�ി�ി�.  േമ�  വ�തക�െട  അടി�ാന�ി�  �.ജി.സി
ഓഫീസി�  ��വ�  സമയ  േജാലി�ാരിയായ  ഒ�  അ�ിനിേ��ീവ്  അസി��്,  ന�ഡ�ഹിയി�
വിവിധ  �ല�ളിലായി  �ിതിെച��  �ാപന��  തെ�  ���ി  സമയ�്  സ��ശി�്
�ണിേവ�ി�ി�മായി  ബ�െ��  വിവിധ  കാര���  െച��െത�െനെയ�്  വ��മാ��ി�
(നിര�രമായി  യാ�  െച��തിനാ�  ക�േവയ�സ്  അലവ��  �ടി  അ�വദി�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�� െല�സ� ഓഫീസ�െട ക�് ഫയലി��്.)

        ഇ-െമയി�,  െടലിേഫാ�  എ�ിവ  �േഖന  �ണിേവ�ി�ി  േനരി�്  വിവിധ  �ാപന��മായി
ബ�െ��ാ�  സാധി��  കാര��ളിലാണ്  െല�സ�  ഓഫീസ�  �േഖന  അേന�ഷണം
നട�ിയിരി��ത്  എ��  ല�സ�  ഓഫീസ�  സമ��ി��  �തിമാസ  ���ി  റിേ�ാ��്
പരിേശാധി�ാ� വ��മാ�ം. �ടാെത െല�സ� ഓഫീസ� േജാലി െച�� �.ജി.സി ഓഫീ�മായി
ബ�െ��  കാര���  ആണ്  �രിഭാഗം  െച��െത�ം  റിേ�ാ��്  പരിേശാധി�ാ�  വ��മാ�ം.
േജാലി  െച��  �ാപന�ി�  അന�  �ാപന�ി�േവ�ി  �തിഫലം  പ�ിെ�ാ�്  െല�സ�
ഓഫീസ� േജാലി െച��ത് അഭികാമ�മ�. െല�സ� ഓഫീസ� സമ��ി�� �തിമാസ ���ി
റിേ�ാ��ി� ഓേരാ ദിവസ�ം െച� ���ിക� �േത�കം േരഖെ����മി�.

        2016-17 വ�ഷം 2,60,000/-�പയാണ് െല�സ� ഓഫീസ��് �ണിേവ�ി�ി േഹാണേററിയം
ന�കിയത്. വിവര സാേ�തിക വിദ� വളെരയധികം �േരാഗതി �ാപി� ഇ�ാല�് �ണിേവ�ി�ി�്
വിവിധ  മാ���ളി�െട  േനരി�്  ബ�െ��ാ�  സാധി��  കാര����ായി  �റ�  നി��  ഒ�
വ��ിെയ ഭീമമായ �ക �തിഫലം ന�കി നിയമി�് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിന് ന�ം വ��ിെവ��
നടപടി എ��ം േവഗം അവസാനി�ിേ��താണ്.

        െല�സ�  ഓഫീസ�  നിയമനം  സംബ�ി�്  A2/07/2016-17  തീയതി  29.01.18  ആയി
ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-17  സി.സിസ് (െസ�� േഫാ� സയ�സ് ഇ� െസാൈസ�ി) െക�ിട നി��ാണം -
അപാകതക�
.

.        സി.സി�ിന് സ��മായി ഒ� െക�ിടം നി��ി��തിന് സി.സി�് ഡയറ�� ആവശ�െ���
�കാരം  16.7.2010ന്  ൈവസ്  ചാ�സല�െട  അ���തയി�  േച��  സി.സി�്  അൈഡ�സറി
ക��ി�െട  േയാഗ�ി�  ഭരണാ�മതി  ന�കി.  അത�സരി�്  മ��ഭാഗ�്  ��്  നിലകളി�ം  ഇ�
വശ�ളിേല�്  ര�  നിലകളി�മായി  1616m2  വി�ീ����  ഒ�  െക�ിടം  പണി��തിന്
�ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം  15000/m2 നിര�ി�  2,42,40,000/- �പ�െട  റഫ്  േകാ�്
എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ക�ം  െച�.  േജാലി�െട  അടിയ�ിരാവ�  കണ�ാ�ി  CPWD�മായി
െനേഗാഷിേയ�്  െച�്  േജാലി  ഏ��ി��തിന്  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�  �പാ�ശ  െച�ക�ം
രജി�ാ�, പി.വി.സി, വി.സി എ�ിവ� അംഗീകരി�ക�ം േജാലി CPWDെയ ഏ��ി�ക�ം െച�.
CPWD  ത�ാറാ�ിയ  എ�ിേമ�്  �കാരം  െക�ിട�ിെ�  ആെക  വി�ീ��ം  1632.52m2  ഉം
എ�ിേമ�്  �ക  4,17,30,498/-�പ�മായി��.  10.1.2011�  �ടിയ  സി�ഡിേ��്  ഈ  എ�ിേമ�്
അംഗീകരി�ക�ം  ഘ�ം  ഘ�മായി പണി  െച��തിന്  തീ�മാനി�ക�ം  െച�.  ആദ�  ഘ�മായി
�ൗ�്  േ�ാ�  നി��ി�വാ�ം  തീ�മാനമായി.  �.ജി.സി�െട  പ��ാം  പ�തി  �ാ�ി�
ഉ�െ���ിയാണ് നി��ാണം നട�വാ� തീ�മാനി�ത്.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

56 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



.         �ൗ�്  േ�ാ�  നി��ാണ�ി�  മാ�മായി  CPWD സമ��ി�  എ�ിേമ�്  2,05,99,275/-
�പ�േടതാണ്. ഇതി� 771m2 � �ൗ�് േ�ാ� നി��ാണം മാ�മാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്. എ�ാ�
പാ��ിംഗ്  ഏരിയ  �ടി  േവണെമ�്  സി.സി�്  ഡയറ��  നി�േ�ശി�തിെ�  അടി�ാന�ി�ം
െക�ിട  നി��ാണ�ി��  �ല�ിെ�  പരിത�ിതിയി��സരണമാ�ം  239.93m2  basement
floor  �ടി  നി��ി�വാ�  തീ�മാനി�.  അ�െന  ആദ�ഘ�  നി��ാണ�ിെ�  ആെക  വി�ീ��ം
1010.93  ആയി  മാറി  (239.93  Basement  Floor  +771  Ground  floor).  ഇതിനിെട  ആദ�ഘ�ം
പണി�െട  എ�ിേമ�്  അംഗീകരി�ക�ം  CPWD�മായി  െമേ�ാറാ�ം  ഓഫ്  അ��  �ാ�ിംഗി�
(MoU)  ഏ�െ��ക�ം  െച�.  എ�ിേമ�്  �ക�െട  1/3  �കയായ  68,66,425/-  �പ  CPWD�്
ന��ക�ം െച�.

.        ര�ാം ഘ�ം പണി�െട എ�ിേമ�് 4,17,30,498/- �പ�േടതാണ്. ഇത് �ൗ�് േ�ാ� �ത��
പണി�െട  റിൈവ�ഡ്  എ�ിേമ�ായാണ്  സമ��ി�ിരി��ത്.  ഇതി�  �ൗ�്  േ�ാ�  വി�ീ��ം
858m2 ഉം ഒ�ാം നില�െട വി�ീ��ം 774.5m2 ഉം ഉ�െ�െട ആെക നി��ിേ�� വി�ീ��ം
1633m2 ആണ്.

.        ��ാം  ഘ�ം  പണി�െട  റിൈവ�ഡ്  എ�ിേമ�്  6,72,52,105/-  �പ�േടതാണ്.ഇതി�
basement floor 239.93m2, �ൗ�് േ�ാ� 771m2 , ഒ�ാം നില 736.2m2 , ര�ാം നില 256.34m2
എ�ി�െന  ആെക  നി��ിേ��  വി�ീ��ം  2003.47m2  ആണ്.  ഓേരാ  എ�ിേമ�ി�ം  �ൗ�്
േ�ാ� വി�ീ��ം, ആെക ��ീ��ം, എ�ിേമ�് �ക എ�ിവ വ��ി�വ��ത് �േ�യമാണ്.

.        എ�ിേമ�് ����തിന�സരി�് CPWD�മായി MoU� ഏ�െ����്. 17.3.12� ഏ�െ��
MoU  �കാരം  �ൗ�്  േ�ാ�  നി��ാണ�ിന്  771m2  ന്  219,98,829/-  �പ  ന�കിയതിെ�
വിശദാംശ�� താെഴ േച���.
.

SR. No. 9/11-12 68,66,425.00

SR.No.6/13-14 1,37,32,850.00

SR.No.12/14-15 13,99,554.00

ആെക 2,19,98,829.00

.

1.12.14�  CPWD�മായി  ഏ�െ��  MoU  �കാരം  ഒ�ാം  നില�െട�ം  ര�ാം  നില�േട�ം
നി��ാണ�ിന് താെഴ പറ�ം �കാരം 2,36,17,557/- �പ ന�കി.
.

SR. No. 19/14-15 1,36,17,557.00

SR.No.24/16-17 1,00,00,000.00

ആെക 2,36,17,557.00

.

ആെക  4,56,16,386�പ  ന�കിയി��്.  CPWD  വീ�ം  31,40,000/-  �പ  ആവശ�െ��ി��്.
ഇതിെ� 90% �കയായ 28,26,000/-�പ ന��വാ� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� �പാ�ശ
െച�തായി കാ��.
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.

സി.സി�ിന്  െക�ിട  നി��ാണ�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്  നിരീ�ി�  അപാകതക�  താെഴ
േച���.

1)  ദീ�ഘവീ�ണമി�ാെത  ത�ാറാ�ിയ  �ാ�  �കാരമാണ്  പ�തി  ആരംഭി�ത്.  C-Sis
ഡയറ��മായി  വിശദമായ  ച��  നട�ി  അേ�ഹ�ിെ�  ആവശ���ം  നി�േ�ശ��ം  ��വ�
മന�ിലാ�ി  പ�തി  �േദശം  േനരി�്  പരിേശാധി�  േശഷമ�  പ�തി  ത�ാറാ�ിയി��ത്.
അ�െകാ�ാണ് ര� നിലകളിലായി �ട�ാനി�� െക�ിടം basement floor, Ground floor, first
floor, second floor എ�ി�െന മാേ��ി വ��ം,  ��് തവണ എ�ിേമ�് ���വാനിടയായ�ം,
പ�തി  �േരാഗമി�േവ  സി.സി�്  ഡയറ��  തെ�  ആവശ���  അറിയി�ക�ം  അതിന�സരി�്
എ�ിേമ�ി� മാ�ം വ��ക�മാണ് ഉ�ായത്. ഉദാ: �ൗ�് േ�ാറി�ം ഫ�് േ�ാറി�ം ��ിക�െട
�ര��ായി steel rod ഘടി�ി��, രാ�ികാല�ളി� ആകാശ നിരീ�ണം നട�� ഉപകരണം
�ാപി��തിനാ�  നിര�ി  മാ�ാ��  ൈല�്  �ഫ്  (ഇത്  CPWD  ഏെ���ി�ി�.  ആയതിനാ�
�േത�കം  �ാപിേ��ി  വ�)  Paver  block  വിരി��  എ�ിവ.  �ടാെത  CPWD  ഏ��ി�
കരാ�കാര�  �ാപി�  ലി�്  സംവിധാനം  Factories  &  Boilers  വ��്  പരിേശാധി�േ�ാ�
�ണനിലവാരമി�ാ�തിനാ�  മാ�ി  �ാപി�വാ�  ആവശ�െ��ക��ായി.  CPWD
സമയാസമയ�ളി�  ആവശ�മായ  േമ�േനാ�ം  നട�ി  കരാ�കാരന്  ആവശ�മായ  നി�േ�ശ��
ന�കിയി��ി� എ�ാണ് ഇതി� നി�ം വ��മാ��ത്.

2)  CPWD�മായി  ഏ�െ��  MoU കളിെല  വ�വ�ക�  വ���ം  �താര��മായി��ി�.  ഇതിന്
ബ�െ��വ� എതി��് േരഖെ���ിയി�ി�.

3)  സ��ാ�  ഉ�രവ്  നം.311/14/ഫി�  തീയതി  30.7.14  അന��  II  �കാരം  സ��മായി
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഇ�ാ� വ��ക�, േബാ�ഡ്, േകാ��േറഷ�, ഓേ�ാേണാമസ് േബാഡീസ്,
െപാ�േമഖലാ  �ാപന��  എ�ിവ�്  സ��ാ�  ����  അംഗീകാരമി�ാെത  ഇ�രം  േജാലിക�
CPWD  േപാെല��  accredited  agencyകെള  ഏ��ി�ാ�  എ�്  വ��മാ���്.  എ�ാ�
�ശ�മായ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�� സ��കലാശാല ഈ േജാലി CPWD െയ ഏ��ി�തിെ�
കാരണം  വ��മ�.  മാ�മ�  സ��ാ�  അ�മതിേയാ  അംഗീകാരേമാ  ലഭി�ി�ി�.  ഇതി��
വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

4) CUSAT എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 2,42,40,000/- �പ�െട റഫ് േകാ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ
ഈ  പ�തി�്  അവസാനെ�  ���ിയ  എ�ിേമ�്  �ക  6,72,52,105/-  �പയാണ്.  നാളി�വെര
4,56,16,386/-  �പ  െചലവഴി�്  കഴി�.  എ�ാ�  ഈ  ഓഡി�്  നട��  അവസര�ി�ം  പണി
���ീകരി�്  സ��കലാശാല�്  ൈകമാറിയി�ി�.  ഈ  വിഷയ��  ��ി�ാ�ി  ന�കിയ
എ�ക�യറി�്  മ�പടി  ന�കിയ�മി�.  ആയതിനാ�  ഇ�  സംബ�ി�്  ��ത�  വിശദമായ
അേന�ഷണ�ിന് ഓഡി�് �പാ�ശ െച��.

3-18  മരാമ�് പണിക��് ന�കിയ ���� �ക �മീകരി�ി�ി� -
55,38,29,829/- �പ തട�െ����
.     സ��കലാശാലശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിെ�  അഡ�ാ�സ്  രജി��  പരിേശാധി�തി�
CPWD, BSNL, FACT, FEDO എ�ീ �ാപന�െള വിവിധ മരാമ�് േജാലിക� ഏ��ി�തിന്
���� ഇന�ി� ന�കിയ വ� �ക �മീകരി�ാ�െ��് കെ��ിയി��്. വിശദാംശ�� തെഴ
േച���.
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CPWD 2005-06 �ത� 2016-17 വെര 39,23,94,835

BSNL 2013-14 �ത� 2016-17 വെര 12,98,69,390

FACT FEDO 2013-14 �ത� 2016-17 വെര 3,15,65,604

    ആെക 55,38,29,829

ഇ�േയെറ  പഴ���  ����  �കക�  �മീകരി�ാ�ത്  സ��കലാശാല�െട  ഭാഗ�  നി��
��തരമായ വീ�യാണ്. ���� �മീകരി�വാ� കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മ�.
ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം.എ.ഒ(2)39/2016-17 തീയതി.24.2.18)�് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

.     മരാമ�്  പണിക�  സമയബ�ിതമായി  ���ിയാ�ി  ൈഫന�  ബി�  ത�ാറാ�ി  ����
�കക�  യഥാസമയം  �മീകരി�വാ�  സ��കലാശാല  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗം
��ൈകെയ�േ��താണ്.  എ�ാ�  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗേമാ  ഭരണ  വിഭാഗേമാ  എെ��ി�ം
നടപടിെയ��തായി  കാ��ി�.  ഇ�  സംബ�ി�്  പരാമ�ശ��  ��വ�ഷെ� ഓഡി�്
റിേ�ാ��കളി�ം (2014-15 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക 3-10-3, 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക
3.18.18)  ഉ�െ���ിയി�െ��ി�ം  ഇതി�േമ�  നടപടികെളാ�ം  സ�ീകരി�ി�ി�.  2016-17
വ�ഷ�ി�ം  അവ  �മീകരി�ി�ി�.  ആയതിനാ�  േമ�  �ചി�ി�വയി�  ���ീകരി�  മരാമ�
പണിക�െട  ൈഫന�  ബി�  ത�ാറാ�വാ�  ഏജ�സികേളാട്  ആവശ�െ�േട��ം  ����  �ക
�മീകരിേ���മാണ്.  ഇ�കാരം  �മീകരി�ാ�  മാ�േമ  വിവിധ  ഏജ�സിക�െട  ൈകവശം
അധികം  �ക  ബാ�ി  നി���േ�ാ  എ�്  വ��മാ�.  ഇ�കാരം  അധികം  �ക  ബാ�ി
നി���െ��ി�  അവ  പലിശ  സഹിതം  തിരിെക  ഈടാ�ി  സ��കലാശാല  ഫ�ി�
അടവാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

3-19  സ��കലാശാല� കീഴി�� സ�ാ�യ �ാപന��െട നട�ി�്
സ��കലാശാല�  കീഴി��  സ�ാ�യ  �ാപന�ളായ  ��  ഓഫ്  എ�ിനീയറിംഗ്,  CUCEK,
െക.എം.എസ്.എം.ഇ  എ�ിവ�െട  നട�ി�്  സംബ�ി��  െപാ�വായ  ഓഡി�്  പരാമ�ശ��
�വെട േച���.

1) െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി� നി��� അധിക െചലവ്

2016-17െല  വാ�ഷിക  കണ�ക�  �കാരം  സ�ാ�യ  �ാപന��െട  നട�ി�ിനായി  CUF�
നി�ം �വെട േച��ം �കാരം അധിക െചലവ് വ�ി��്.

�� ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ് - 4,44,78,945

CUCEK                         - 4,89,89,028

െക. എം.എസ്.എം.ഇ         - 2,42,48,479

ആെക അധിക െചലവ്     - 11,77,16,452

േമ�  �ക  ���മാ�ം  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ിേല�്  തിരിെക  അടവാേ��താണ്.  2018-19  വ�ഷം
�ത� സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ികളി� നി�ം ലഭി�� ഫീ�ം അ�ബ� വര�ക�ം
ഓേരാ �ാപന�ിേ��ം േപരി�� ബാ�് അ�ൗ�ി� �േത�കം ��ിേ��താണ്. സ�ാ�യ
�ാപന�ളിെല  ��വ�  അ��ാപക-അന��ാപക  ജീവന�ാ�െട  ശ�ള�ം  െപ�ഷ�ം  മ�്
അലവ��ക�ം  �ാപന��െട  മ�  െചല�ക�ം  ���മാ�ം  േമ�  ബാ�്  നിേ�പ�ി�  നി�ം
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കെ�േ��താണ്.  CUF�  നി�ം  �ക  ൈകമാ�ം  െച�ാെത  സ�ാ�യ  ഫ�ക�  �േത�കമായി
��ിേ��താണ്.
.

2) സ��കലാശാലയിെല റ�ല� ജീവന�ാ� സ�ാ�യ �ാപന�ളി� േജാലി െച� കാലയളവിെല
െപ�ഷ� വിഹിതം/ലീവ് സാലറി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് അടവാ�ിയി�ി�.

.
സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല അ��ാപക�െട ശ�ളം മാ�മാണ് അതാത് സ�ാ�യ ഫ�ി� നി�ം
ന���ത്.  അന��ാപക�െട  ശ�ള�ം  മ�്  അലവ��ക�ം  �ാപന��െട  െമയി�ന�സ്
െചല�ക�ം  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  നി�മാണ്  ന���ത്.  സ��കലാശാലയിെല  അംഗീ�ത
ത�ികകളി�  േജാലി  െച��  റ�ല�  ജീവന�ാ�  തെ�യാണ്  േമ��റ�  സ�ാ�യ
�ാപന�ളിെല  അ�മിനിേ��ീവ്  വിഭാഗ�ളി�  േജാലി  െച��ത്.  �ണിേവ�ി�ിയി�  േജാലി
െചേ��  �ിരം  ജീവന�ാെര  3  സ�ാ�യ  �ാപന���മായി  വി�ന�കേ�ാ�
�ണിേവ�ി�ിയിെല  േജാലിഭാരം  വ��ി�ക�ം  ത��ലം  കരാ�  വ�വ�യി�ം  ദിവസ�ലി�ം
ജീവന�ാെര നിയമിേ��തായി വ��. ഇ�ം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിന് അധിക െചലവ് ��ി��.
.

        റ�ല�  ജീവന�ാ�  സ�ാ�യ  �ാപ�ളി�  േജാലിെച�  കാലയളവിെല  ശ�ള�ം
അലവ��ക�ം  കണ�ാ�ി  ടി  �ക�ം  �ടാെത  ജീവന�ാ�െട  ��ത  കാലയളവിെല  െപ�ഷ�
വിഹിത�ം സ�ാ�യ  ഫ�ി�  നി�ം  �റ�െച�്  CUFേല�്  ഒ�േ��താണ്.  സ�ാ�യ
�ാപന�ളിെല അന��ാപക ത�ികകളി� �ണിേവ�ി�ിയിെല റ�ല� ജീവന�ാെര നിയമി��
നടപടി അവസാനി�ി�് നിയമന�ിനായി മെ�ാ� �ിരം സംവിധാനം ഒ�േ��താണ്.
.

3) സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് CUF � നി�ം െപ�ഷ� ആ��ല��� ന���.
.

        12.11.2014െല  616.09 ന��  സി�ഡിേ��്  തീ�മാന�കാരം  സ�ാ�യ  �ാപന�ളിെല
ജീവന�ാ��്  റ�ല�  ജീവന�ാ��്  ന����േപാെല  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  നി�ം  െപ�ഷ�
ആ��ല���  അ�വദി�വാ�  തീ�മാനി�.  സ�ാ�യ  �ാപന���േവ�ി  സ��ാ�  ഫ�്
െചലവഴി�ാ�  സാധ�മെ��ിരിെ�  സി�ഡിേ��ിെ�  േമ�  തീ�മാനം  സ��ാ�  നയ���്
എതിരാണ്.

        �സാ�ിെല സ�ാ�യേമഖലയി� നി�ം വിരമി�� ജീവന�ാ��് KSR Part III �കാര��
െപ�ഷ�  ,  ഫാമിലി  െപ�ഷ�  ആ��ല���  അ�വദനീയമെ��്  െക.എസ്.എ/5313/�/2016
തീയതി 22.7.16 ന�� ക� �കാരം സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ�� അറിയി�ി��്. എ�ാ�
ഈ  ഓഫീസിെ�  എതി��ിെന  മറികട�െകാ�്  ��  ഓഫ്  എ�ജിനീയറിംഗി�  നി�ം  വിരമി�
അ��ാപകരായ  േഡാ.െക.പി.ശ�രനാരായണ�  നായ�,  േഡാ.വ��ീസ്  േപാ�  എ�ിവ��്  ഓഡി�്
അംഗീകാരമി�ാെത  െപ�ഷ�  ആ��ല���  �ണിേവ�ി�ി  ന�കി.  �ടാെത  CUCEK�
േസവന�ിലിരിെ�  മരണെ��  ല�ചറ�,  �ീ.  അഗ�ി�.  െജ  കാ�ടി,  ��  ഓഫ്
എ�ജിനീയറിംഗി�  േസവന�ിലിരിെ�  മരണെ��  ല�ചറ�  �ീമതി.  നളിനി  ച�വ��ി,
എ�ിവ�െട  അവകാശിക��്  ഓഡി�്  അംഗീകാരമി�ാെത  ��ംബ  െപ�ഷ�ം  സ��കലാശാല
ന�കിവ��.

        നിലവി�  3 സ�ാ�യ  �ാപന���ം  െപ�ഷ�  �ിര  നിേ�പ��  �േത�കമാ��്.
�ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  നി�ം  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ന���ത്  ഭാവിയി�  �ണിേവ�ി�ി�െട
സാ��ിക ഭ�തെയ ��തരമായി ബാധി�െമ�തിനാ� െപ�ഷ� �ിര നിേ�പ�ളി� നി�ം
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ലഭി��  പലിശയി�  നി�ം  സ�ാ�യ  �ാപന�ളി�  നി�ം  വിരമി��  ജീവന�ാ��്
െപ�ഷ�  ആ��ല���  ന��വാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  സ�ാ�യ  �ാപന�ളിെല
ജീവന�ാ��് ഇ�വെര ന�കിയി�� െപ�ഷ�, ഫാമിലി െപ�ഷ� ആ��ല��� തി�െ���ി
�ക  സ�ാ�യ  ഫ�ി�  നി�ം  �റ�  െച�്  CUFേല�്  തിരിെക  അടവാേ���ം  �തിമാസ
െപ�ഷ� സ�ാ�യ ഫ�ി� നി�ം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

3-20  സ��കലാശാലയി� ഒഴി�വ�� ത�ികകളി� കരാ� നിയമനം- എംേ�ാ�െമ�്

എ��േച�് (Compulsory notification of vacancy) ആ�ിെ�

ലംഘനം

        ഇ�പ�േ�ാ  അതി�  ��തേലാ  ആ�ക�  േജാലി  െച��  എ�ാ  �ാപന��ം  1959െല
എംേ�ാ�െമ�്  എ��േച�സ്  ക��സറി  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  ഓഫ്  േവ��സീസ്  ആ�ിെ�
പരിധിയി�  വ��താണ്.  ��ത  ആ�്  �കാരം  ��്  മാസ�ിേലെറ  ഒഴി��  ത�ികകളിെല
േവ��സിക�  എംേ�ാ�െമ�്  എ��േച�ി�  നി�ം  േനാ�  അവയിബിലി�ി  സ��ിഫി��്
ലഭ�മാ�െ��ി�  മാ�േമ  മ�്  തര�ി��  (കരാ�/ദിവസ  േവതനാടി�ാന�ി�)  നിയമന
നടപടിക�  ആരംഭി�ാ�  എ�ം  നി��ഷി��.  എ�ാ�  സ��കലാശാലയി�  3മാസ�ിേലെറ
ഒഴിവ് വ�� ത�ികക� എംേ�ാ�െമ�് എ��േച�ി� റിേ�ാ��് െച��ി�. ഇത് സംബ�ി�്
ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (ഓ6/37/2016-17  തീ.24.2.2018)  സ��കലാശാല  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

        2016-17 വ�ഷെ� ദിവസ േവതന/കരാ� ജീവന�ാ�െട േവതനം വ��ി�ി�െകാ�ിറ�ിയ
26.2.2016െല ജി.ഒ!(പി)നം.28/2016/ഫി� ന�� ഉ�രവി� വളെര അത�ാവശ� ഘ��ളിെലാഴി�്
ദിവസ  േവതന/കാഷ��  ജീവന�ാെര  നിയമി��െത�ം  പകരം  ഒഴിവ്  വ��  ത�ികക�
പി.എസ്.സി  �േഖനേയാ  ത�ികയിേല��  നിയമനം  സംബ�ി�്  �െപഷ��  ��സിേ�േയാ
മാ��േരഖ�േടേയാ  അടി�ാന�ിലാണ്  നികേ��െത�ം  നി�േ�ശി��.  േമ�  ഉ�രവിെല
ഖ�ിക  4.ii  �കാരം  സ��ാരിെ�  ����  അ�മതിയി�ാെത  ഭാവിയി�  ദിവസ  േവതന/കാഷ��
/കരാ� ജീവന�ാെര നിയമി��െത�ം നി�േ�ശി�ി��്. എ�ാ� സ��കലാശാല ദീ�ഘകാലമായി
ദിവസ  േവതന/കരാ�  ജീവന�ാെര  നിയമി�വ��ത്  സ�ജന  പ�പാത�ി�ം  �ാപിത
താ�പര���  വള���തി�ം  വഴിെവ���്.  മാ��മ�  ജീവന�ാ�െട  ശ�ളം,  െപ�ഷ�
�ട�ിയ  േസവനാ��ല����്  സ��ാരിെന  ആ�യി��  സ��കലാശാല  സ��ാ�
നി�േ�ശ�േളാട് കാണി�� അവഗണന �ടിയാണ് ഈ �വണത വ��മാ��ത്.

3-21  സ��കലാശാലയിെല റ�ല� ജീവന�ാെര ദിവസ�ലി�് വിവിധ ത�ികകളി�

നിയമി�് േവതനം ന���
1.  സ��കലാശാല  ക�ാ�സി�  02.03.2010�  �വ��നം  ആരംഭി�  െഹ��്  െസ�റി�
െമഡി�� അസി��ായി അ�മിനിേ��ീവ് വിഭാഗ�ിെല അസി��് �ീമതി. ജിഷ.ബി.െക െയ
20.9.2010  �ത�  100/-  �പ  ദിവസ  േവതന�ി�  Ad.A1/CMO/2004  തീയതി.  17.9.10  ന��
ഉ�ര�  �കാരം  നിയമി�.  നിലവി�  150/-  �പയാണ്  ദിവസേവതനം.  �ണിേവ�ി�ി  സ��ല�
ന��  Ad.A1/CMO/2004  തീയതി  03.7.10  �കാരം  �ണിേവ�ി�ിയിെല  �ാ�്  III,  �ാ�്  IV
ജീവന�ാരി�  ന�ിംഗ്  േജാലിയി�  അറി�ം  ���ി  പരിചയ�ം  ഉ�വരി�  നി�മാണ്
നിയമന�ിന് അേപ� �ണി�ത്. ഇത് സംബ�ി� സി�ഡിേ��് തീ�മാനം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
റ�ല�  എ�ാ�ി�െമ�ി�  േജാലി  െച��  ജീവന�ാരി�  നി�ം  അവ�െട  ���ി  സമയ�്
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മെ�ാ� േജാലി ദിവസ�ലി�് െച��തിന് അേപ� �ണി�ത് ശരിയായ നടപടിയ�.

ന�ിംഗ്  അസി��ായി  നിയമിതയായ  ജിഷ.ബി.െക  എസ്.എസ്.എ�.സി  വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത
മാ��� വ��ിയാണ്.  ന�ിംഗ് രംഗ�് അറി��തായി േസവന��ക�ി� േരഖെ���ിയി�ി�.
�ണിേവ�ി�ി ബജ�ി� �ണിേവ�ി�ി െഹ��് െസ�റി� കീഴി� െമഡി�� ഓഫീസ�െട ത�ിക
മാ�േമ  ഉ�െ���ിയി��.  ന�ിംഗ്  അസി��്  ത�ിക  ഉ�െ���ിയി�ി�.  റ�ല�
എ�ാ�ി�െമ�ി�  �തിമാസ  ശ�ളം  ൈക��ി  േജാലി  െച��  വ��ിെയ  ബജ�ി�
ഉ�െ���ാ�  ഒ�  ത�ികയി�  ദിവസേവതന�ിന്  നിയമി�  നടപടി  �മ�കാരമ�.  ന�ിംഗ്
േയാഗ�തയി�ാ� ഒ� ന�ിംഗ് അസി�ററ�ിന് ടി േജാലിയി� എ�േ�ാളം �ഗ��ം കാണി�ാ�
കഴി�ം എ�ത് സംശയകരമാണ്.

2. �ണിേവ�ി�ിയി� ഓഫീസ് അ���് ത�ികയി� േജാലി െച�� ജീവന�ാെര ഈ ത�ികയിെല
അവ�െട  �വ ൃ�ി  സമയ�തെ�  ബസ്  ക���,  LMV  ൈ�വ�  ത�ികകളി�  േജാലി�്
നിയമി�് 200/-�പ നിര�ി� ദിവസേവതനം ന�കിയി��്. വിവിധ ത�ികകളി� ദിവസേവതനം
നി�യി�െകാ�്  സ��ാ�  �റെ��വി�  ഉ�ര�കളിെലാ�ം  150/-,  200/-  �പ  നിര�ക�  ഒ�
ത�ിക�ം  അ�വദി�ി�ി�.  വിവിധ  ത�ികകളി�  സ��ാ�  നിര�ി�  നി�ം  വ�ത��മായി
�േത�കം ദിവസ�ലി നി�യി�് മ� ത�ികകളി� �ിരം േജാലി െച�� ജീവന�ാെര േജാലി�്
നിേയാഗി��ത്  ശരിയായ  നടപടിയ�.  േമ�  കാര��ളി�  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�്
26/2016-17/A2  തീയതി.  14.02.18  �കാരം  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-22  സ��കലാശാലയിെല ജീവന�ാ� െപ�ഷ� പ�ിയതി�േശഷം വീ�ം േജാലിയി�

�ട��ത് സംബ�ി�്
െകാ�ി  സ��കലാശാലയി�  നി�ം  െപ�ഷ�  പ��  ജീവന�ാ�  െപ�ഷനാ��തിെ�  പിേ��
�ത�  കരാറടി�ാന�ി�ം  ദിവസേവതന�ി�ം  വീ�ം  േജാലിയി�  �േവശി��.  ഒരാ�
െപ�ഷ�  പ����ല��ാ��  ഒഴിവ്  പി.എസ്.സി/എംേ�ാ�െമ�്  എ�േച�ിേല�്
അറിയി�ക�ം ഒഴിവ് നിക�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ക�മാണ് േവ�ത്. എ�ാ� പല
ത�ികകളിേല�ം ഇ�കാരം ഒഴിവ് നിക��തിന് റാ�് ലി�് നിലനി�െ� കരാറടി�ാ�ി�ം
ദിവസേവതന�ി�ം  ആെള  നിയമി��ത്  �ന:പരിേശാധിേ��താണ്.  സ��ാ�  അ�മതി
ലഭി�ി�� ത�ികകളി� �ിരനിയമനം നട��താണ് ശരിയായ രീതി. ആയതിനാ� ഈ വിഷയം
ഗൗരവമായി കാേണ�താണ്. ഇ�ര�ി� നട�ിയ ചില നിയമന�� താെഴ േച���.
(1)  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയറായി  31.3.2011�  വിരമി�  �ീമതി.പി.സതിെയ  കരാ�
അടി�ാന�ി�  വീ�ം  നിയമി�ി��്.  ടിയാ�െട  കാലാവധി  തീ��തിന�സരി�്  വീ�ം
കാലാവധി  നീ�ി  െകാ���.  ഇേ�ാ�ം  കരാറടി�ാന�ി�  �ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�  ആയി
�ട��.

(2)  അസി��്  േമ�ണായി  31.12.15  �  വിരമി�  �ീമതി.�ജാത.ടി.െക  1.1.16  �ത�  179
ദിവസേ��് ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� നിയി�െ��.

(3)  െസക�രി�ി  ഓഫീസറായി  31.1.2016�  വിരമി�  �ീ.�േരഷ്  ബാ�.ടി.വി  െയ
കരാറടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�ി��്.

(4)  ഡ��ിേ���  ഓ�േറ�റായി  31.12.2016�  വിരമി�  �ീ.���ലാലിെന  ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�.
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(5)  ലാബ്  അസി��ായി  31.5.2016�  വിരമി�  �ീ.െസ�  �ഹ�ദിെന  ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�.

(6)  ഓഫീസ്  അ��ഡ�ായി  31.5.2016�  വിരമി�  �ീ.പി.എം.പരീ���ിെന  ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�.

(7)  ക����  അസി��ായി  31.05.2005  �  വിരമി�  �ീ.ച��.െക.വി  െയ
ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�.

(8) െസ�� ഓഫീസ� (ഹ.േ�) ആയി 31.05.2015 � വിരമി� �ീമതി. ഉമാേദവി പി.െക െയ ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� വീ�ം നിയമി�.

.        �ടാെത വിവിധ �ീ�കളി� ഉ�െ��് �സാ�ിെല പല വ��കളി�ം Emeritus Scientist ആ�ം,
െ�ാഫസ�മാരാ�ം  വിരമി�  അ��ാപക�  േജാലി  െച�വ���്.  കരാ�  �കാരം  ഇവ��്  ഇതിന്
േവതന�ം  ലഭി���്.  എ�ാ�  ഇവ�  �ത�മായി  ത��െട  ഡ��ി�്  ഹാജരാ��തിന്  യാെതാ�
േരഖ�ം  പല  വ��കളി�ം  ��ി��ി�.  െപാ�  പണം  േവതനയിന�ി�  ൈക��േ�ാ�
ആയതിന്  ആവശ�മായ  നടപടി�മ��  പാലി�ാ�  �കളി�  �ചി�ി�ിരി��  �കാരം  വിരമി�
ജീവന�ാെര �ന� നിയമി� വ��കളിെല േമലധികാരിക� ��ിേ��താണ്.

3-23  എ.പി.െജ അ��കലാം െടേ�ാളജി�� �ണിേവ�ി�ി �പീകരണം –
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� േവ�െപ��ിയതി� േശഷ�ം അധിക

ത�ികക� �ട��

.     സം�ാനെ�  എ�ിനീയറിംഗ്/  െടേ�ാളജി  വിദ�ഭ�ാസ  േമഖലയിെല  �വ��ന�െള
ഏേകാപി�ി��തി�ം  വിവിധ  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കെള  ഒെരാ�  സ��കലാശാല�  കീഴി�
െകാ�വ��തി�മായി  2014  െമയ്  മാസ�ി�  ഓ�ഡിന�സി�െട  നിലവി�  വ�  എ.പി.െജ
അ��  കലാം  െടേ�ാളജി��  �ണിേവ�ി�ിയി�  അഫിലിേയ�്  െച��തിനായി  െകാ�ി
സ��കലാശാല�  കീഴി��  23  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�ക�െട  അഫിലിേയഷ�
G.O(MS)No.93/2015/H.Edn dt:11.3.15, U.O.No.AC.C3/4870/15 dt:27.4.15 എ�ിവ �കാരം റ�
െച�.  2015-16  അ��യന  വ�ഷം  �ത�  �േവശനം  േന��  B.Tech/M.Tech  േകാ�കളിെല
വിദ�ാ��ികളാണ്  െടേ�ാളജി��  �ണിേവ�ി�ി�  കീഴി�  വ��ത്.  2015-16�  ��്  വിവിധ
B.Tech/M.Tech േകാ�കളി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട േകാ�് ���ിയാ��േതാ��ടി
���ാ�ം േകാേള�ക� �സാ�ി� നി�ം േവ�െപ�് െടേ�ാളജി�� �ണിേവ�ി�ി� കീഴിലാ�ം.

.    23 എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� �സാ�ി� നി�ം േവ�െപ��ിയേതാ��ടി
ഓേരാ  േകാേളജി�  നി�ം  �ണിേവ�ി�ി�  ലഭി��  ആ�വ�  െറ��ീഷ�  ഫീയി�  2015-16
വ�ഷം  �ത�  ആ�പാതികമായ  �റ�  വ��ിയി��്.  15  ല�ം  �പയാണ്  േകാേള�ക�െട
ആ�വ� െറ��ീഷ� ഫീ. 2018-19 വ�ഷേ�ാ��ടി അഫിലിേയഷ� ���മാ�ം റ�ാ��േതാെട
ആ�വ� െറ��ീഷ� ഫീ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� അടവാേ��തി�.

.     23  എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കളിെല  വിവിധ  B.Tech/M.Tech  േകാ�ക�െട  പരീ�ാ
നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�മായി അസി�� �ത� േജായി�് രജി�ാ� വെര�� ത�ികക�ം
ൈട�ി�്  ത�ികക�ം  അട�ം  ആെക  40ഓളം  ത�ികക�  ��ി�ി��്.  2015-16  വ�ഷം  �ത�
�േവശനം േനടിയ B.Tech/M.Tech വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ നട�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം ആയി
ബ���  േജാലിക�  െചേ��തി�ാ�തിനാ�  �ണിേവ�ി�ിയിെല  പരീ�ാവിഭാഗ�ിെ�
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േജാലിഭാരം  2015-16�  േശഷം  �റ�തിെന�ട��്  ��്  ��ി�  ത�ികക�  ആ�പാതികമായി
2015-16 �ത� �റ� െചേ����്. 2018-19 വ�ഷേ�ാ��ടി ത�ികക� ���മാ�ം ഇ�ാതാ�ം.
2015-16 �ത� അധിക ത�ികക� ആ�പാതികമായി �റ� െച�കേയാ ത�ികക� �ട��തി�
സ��ാരി�  നി�ം  അ�മതി  ലഭ�മാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  ഇത്  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി
നം.എ2-40/2016-17 തീയതി 02.03.18 ന�കിെയ�ി�ം നാളി�വെര മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3-24  �സാ�് ജീവന�ാ��് ലീവ് �ാവ� ക�സഷ� ന�കിയത് സംബ�ി�്
�ണിേവ�ി�ിയിെല  Register  of  leave  Travel  Concession  (Audit  B1)  �കാരം  2016-17�  17
ജീവന�ാ��് LTC അ�വദി� ന�കിയതായി കാ��. എ�ാ� ഇവരി� 4 ജീവന�ാ�െട T.A
Bill അട�ിയ ഫയ� മാ�മാണ് (Original Ticket) ഉ�െ�െട പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി��ത്.
മ��  ജീവന�ാ�െട  ഫയ�ക�  (T.A  Bill  സഹിതം)  ഓഡി�ി�  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ാ�
ആവശ�െ�െ��ി�ം  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ഇതിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.എ6/33
/2016-17 തീയതി. 21.2.2018 � മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ലഭ�മായ ഫയ�ക� പരിേശാധി� ക�
അപാകതക� �വെട േച���.

1.ജീവന�ാ��്  അ�വദനീയമായതി�ം  അധികം  �ക  അഡ�ാ�സായി  ന�കിയതാ�ം,  ഇ�കാരം
അധികം  ന�കിയ  �ക  തിരി�ടേ��താ�ം  വ�ിരി��.  ഈ  രീതിയി�  അഡ�ാ�സ്  �ക
ന���  �വണത  ഒഴിവാ�ി  LTC  �െട  മാനദ�����സരി�്  അഡ�ാ�സ്  �ക
പരിമിതെ��േ��താണ്.

2. പണിേ��്  �ാവ�സിെ�  ടി��്  ഹാജരാ�ി�ാ��.  ഇതി�  ഭ�ണ�ം  താമസ�ം  അട�ിയ
�കയാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.  ഇത്  ഓഡി�ി�  അംഗീകരി�ാനാവി�.  ആയതിനാ�  അ��
യാ�ാബ�  മാ�മട�ിയ  ടി��്  ഹാജരാേ��താണ്.  അ�ാ�  പ�ം  ആ  ഇന�ി�
ബ�്/െ�യി� െ� യഥാ�� യാ� ബ� മാ�ം ന��കയാണ് േവ�ത്.

3.  െ�യി�  ടി��്  ന�െ��തായി  ബി�ി�  േരഖെ���ിയി�ം  യാ�ാബ�  അ�വദി�തായി
കാ��.  അത്  ശരിയ�.  യഥാ��  ബ�്/െ�യി�  ടി��്  ഹാജരാ�ാെത  യാ�ാബ�
അ�വദി�ാ� പാടി�.

LTC അ�വദി� ന��േ�ാ� േമ� പറ� കാര��� പാലി�ി�െ��് ഉറ�് വ�േ��താണ്.

3-25  ൈവ�ചാ�സല�െട 'െഡലിേഗഷ� ഓഫ് പവ�' ഉ�ര�ക� ലഭ�മ�
െകാ�ി  സ��കലാശാല  ഫ�്  �ാ���്  1975  ചാ���  I  േ�ാ�്  1(a)  �കാരം  ഭരണ  കാര���െട
േമധാവി�ം �ണിേവ�ി�ി�െട അ�ാദമിക്, എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�ം ൈവസ് ചാ�സലറാണ്. േ�ാ�്
1(f)  �കാരം  ൈവ�ചാ�സല��്  തെ�  അധികാര��  കീ�േദ�ാഗ���്  െഡലിേഗ�്  െച�്
െകാ��ാ��താണ്.  െഡലിേഗഷ�  ഉ�ര�ക�  െതാ���  സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ി�
അവതരി�ിേ���ം  സി�ഡിേ��ിെ�  അംഗീകാരം  വാേ���മാണ്.  സ��കലാശാല
�റെ��വി�� വിവിധ ഉ�ര�കളി� േജായി�് രജി�ാ�, െഡപ��ി രജി�ാ�, അസി��് രജി�ാ�
എ�ിവരാണ്  നിലവി�  ഒ�വ��ത്.  ��ത  ഉേദ�ാഗ���്  േ�ാ�്  1(f)  �കാരം
ൈവ�ചാ�സല� വിവിധ അധികാര�� െഡലിേഗ�് െച� ന�കി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��ി�
ആയതിെ�  പക��ം  ഉ�രവിന്  അ�മതി  ന�കിെ�ാ��  സി�ഡിേ��്  തീ�മാന�ിെ�
പക��ം  ഹാജരാ�ാ�  നി�േ�ശം  ന�കണെമ�്  െക.എസ്.എ(എസ്.ടി.�)എ2-166/18
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തീയതി.01.03.18  ന��  ക�  �കാരം  ൈവസ്  ചാ�സലേറാട്  അഭ���ി�െവ�ി�ം
ഉ�ര�ക�െട�ം സി�ഡിേ��് തീ�മാന�ിെ��ം പക��ക� ഹാജരാ�ിയി�.

3-26  സ��കലാശാലയിെല �ാ���റി ഓഫീസ�മാ�െട െപ�ഷ� �ായം 60
വയ�ായി ഉയ��ിയത്- �ാ���ി� േഭദഗതി വ��ിയി�

സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല �ാ���റി ഓഫീസ�മാരായ രജി�ാ�, ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�,
ക�േ�ാള� ഓഫ് എ�ാമിേനഷ�സ് എ�ിവ�െട െപ�ഷ� �ായം ജി.ഒ(എം.എസ്) നം.745/2014
/H.Edn.തീയതി.29.8.14 �കാരം 60 വയ�ായി വ��ി�ി�. �ട��്, െകാ�ി സ��കലാശാലയിെല
�ാററ��റി ഓഫീസ�മാ�െട െപ�ഷ� �ായം 60വയ�ായി ഉയ��ാ� 30.8.14െല 614-ാം ന��
സി�ഡിേ��് േയാഗ�ി� തീ�മാനി�ക�ം (ഒ�്ൈസഡ് അജ� ഐ�ം നം.2) ഇ� സംബ�ി�്
�ണിേവ�ി�ി �ാ���ി� േഭദഗതി വ��ാ�ം തീ�മാനി�. േമ� പരാമ�ശി� സ��ാ� ഉ�രവി�ം
�ാ���്/ഓ�ഡിന�സി�  േഭദഗതി  വ��ണെമ�്  നി�േ�ശി�ി��്.  എ�ാ�  �ാ���ി�
നാളി�വെരയാ�ം േഭദഗതി വ��ിയി�ി�. 1975െല ഫ�് �ാ���് ചാ��� 3 േ�ാ�് 3 �കാരം 55
വയ�ാണ്  രജി�ാ�െട  െപ�ഷ�  �ായം.  ഫിനാ�സ്  ഓഫീസ�,  ക�േ�ാള�  ഓഫ്
എ�ാമിേനഷ�സ്  എ�ിവ�േട�ം  െപ�ഷ�  �ായം  55  വയ�ാണ്.  സ��ാ�  ഉ�രവി�ം
സി�ഡിേ��് തീ�മാന�ി�ം അ�സരി�് �ാ���ി� ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��ാെത �ാ���റി
ഓഫീസ�മാ� �ട�� നടപടി പരിേശാധിേ��താണ്.

3-27  റ�ല� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാസ് പരിേശാധന�് വാല�േവഷ� ചാ��സ്

ന�കിയത് അ�വദനീയമ�
    
2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വാല�േവഷ� ചാ��സ് ഇന�ി� ആെക 1,56,58,117/- �പ
െചല��്.  �.ജി.സി  �ീം  േകരള�ി�  നട�ാ�ിയേ�ാ�  (UGC Notification  on  Revision  of
payscales, minimum qualification for appointments of teachers in Universities and maintenance
of  standards  1998  dt:24.12.1998)  (2010;  clause  17.1(VII)  �കാര�ം  റ�ല�  വിദ�ാ��ിക�െട
ഉ�ര�ടലാസ്  പരിേശാധന  �ണിേവ�ി�ി  അ��ാപക�െട  േജാലി�െട  ഭാഗമാെണ�്
വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ�  ഇതിന്  വിപരീതമായി  വിവിധ  വ��കളി�  ഉ�ര�ടലാസ്
പരിേശാധന�് �കക� ന�കിയതായി കാ��. ഇത് സംബ�ി�് 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാ��ി�ം
പരാമ�ശം ഉെ��ി�ം ഈ ഇന�ി� �ക ന�കിയി��്. ചില ഉദാഹരണ�� �വെട േച���.

ഇലേ�ാണി�് വ��്

�മ നം. CB നം. �ക വിവരണം

1 06/16-17/6.4.16 1,574/- M.Tech 1st െസമ�� പരിേശാധന

2 07/16-17/6.4.16 3,260/- M.Sc I & III െസമ�� പരിേശാധന
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3 42/16-17/4.6.16 11,536/- M.Tech IV

4 69/16-17/17/8/16 12,112/- M.Tech.II

5 70/16-17/17.8.16 12,304/- M.Sc II

6 71/16-17/17.8.16 21,706/- M.Sc III

7 72/16-17/17.8.16 3,970/- M.ScII

8 118/16-17/13.12.2016 10,536/- M.Sc Project valuation

ആെക 76,998/-

�� ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ� ഫിഷറീസ് വ��്

�മ
നം.

സി.ബി.നം./
തീയതി/

�ക

പരീ��െട
േപര്

�ക ലഭി� അ��ാപകെ�
േപര്/ത�ിക

ലഭി�
�ക

1

28/SIF/16-17/
18.6.2016/

3456/-

M.Sc II
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.സലീന മാത�, െ�ാഫസ� 306

േഡാ.െക.ടി.േതാംസ�
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.മിനി േശഖര�,
അസി.െ�ാഫസ�

306
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M.Sc IV
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

324

േഡാ.ജി�� ഇട�ഴം,
ല�ചറ�

324

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

324

േഡാ.�ിത നായ�, ല�ചറ� 324

േഡാ.മിനി േശഖര�,
അസി.െ�ാഫസ�

324

2

29/SIF/16-17/
20.6.2016/

2970/-

M.Sc I
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

342

േഡാ.ജി�സ� ഇട�ഴം,
ല�ചറ�

342

േഡാ.സലീന മാത�, െ�ാഫസ� 360

േഡാ.െക.ടി.േതാംസ�
െ�ാഫസ�

342

േഡാ.പി.ആ�.ബാ�,
െ�ാഫസ�

360

M.Sc III
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.ഷി�.എ.വി,
അസി.െ�ാഫസ�

306

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.മിനി േശഖര�,
അസി.െ�ാഫസ�

306
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3

32/SIF/MFSC/
16-17/ 23.6.16/

2430/-

MFSC- III
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���, അേ�ാ.
െ�ാഫസ�

342

േഡാ.എസ്.സാ�,
അസി.െ�ാഫസ�

342

േഡാ.എസ്.സാ�,
അസി.െ�ാഫസ�

342

േഡാ.മിനി
േശഖര�,അസി.െ�ാഫസ�

342

MFSC- III
Semester

േഡാ.സലീന മാത�, െ�ാഫസ� 360

േഡാ.എ.രാമച��, െ�ാഫസ� 360

േഡാ.മിനി
േശഖര�,അസി.െ�ാഫസ�

342

4

33/SIF/
MFSC/16-17/
24.6.16/ 1368/-

MFSC- II
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
അേ�ാ.െ�ാഫസ�

342

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

342

േഡാ.െക.ടി.േതാംസ�
െ�ാഫസ�

342

േഡാ.മിനി
േശഖര�,അസി.െ�ാഫസ�

342

5

41/SIF/
Exam/16-17/
4.6.16/ 3474/-

M.Sc II
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

324

േഡാ.ജി�� ഇട�ഴം,
ല�ചറ�

324

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

324
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േഡാ.സലീന മാത�, െ�ാഫസ� 324

േഡാ.െക.ടി.േതാംസ�
െ�ാഫസ�

324

േഡാ.മിനി േശഖര�,
അസി.െ�ാഫസ�

324

M.Sc IV
Semester

േഡാ.എം.ഹരി���,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.ജി�� ഇട�ഴം,
ല�ചറ�

306

േഡാ.േജാ� േമാഹ�,
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.െക.ടി.േതാംസ�
െ�ാഫസ�

306

േഡാ.മിനി
േശഖര�,അസി.െ�ാഫസ�

306

ആെക 13698

ആയതിനാ�  ഈ  ഇന�ി�  �ണിേവ�ി�ി  അ��ാപക��്  ആെക  ന�കിയ  �ക  കണ�ാ�ി
തിരിെക  ഈടാ�വാ�  േവ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്  .  ഉ�ര�ടലാസ്  പരിേശാധന�്
ന�കിയി��  �ക  �.ജി.സി  േപ  റിവിഷ�  �ടി�ിഖയി�  നി�ം  �റവ്  െച�  മാ�േമ  വിതരണം
െച�ാ�.

3-28  Bar Council of India�െട അംഗീകാരം ലഭി�ാെത B.Com,
LLB േകാ�് നട�ി�ിന് പിഴ ഒ��ിയത്
        ഇ��� പാ�ലിെമ�് പാ�ാ�ിയ 1961െല ഇ��� അഡ�േ��് ആ�് �കാരം �പീകരി�ി��
നിയമപരമായ  �ാപനമാണ്  ബാ�  കൗ�സി�  ഓഫ്  ഇ��  (BCI),  �ട��്  പാ�ാ�ിയ  ലീഗ�
എഡ�േ�ഷ�  ��സ്  2008  അടി�ാനമാ�ിയാണ്  ഇ��യി�  നിയമ  പഠന  േകാ�ക�
നട�ിവ��ത്.  BCI�െട  അംഗീകാരം  ലഭി�  േകാ�കളി�  പഠി�വ��്  മാ�േമ  അഡ�േ��ായി
എ�േറാ� െച�വാ� കഴി�ക��. BCI അംഗീകാരമി�ാെത േകാ�ക� �ട��ത് 2008െല Rule of
legal  Education,  Rule-14െ�  ലംഘനമാണ്.  ഇ�െന��  ഡി�ി  പാ�ാ��വ��്  എ�േറാ�
െച�വാ� കഴി�കയി�. �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസ് 2013-14 അ�ാഡമിക് വ�ഷം �ത� BCI�െട
അംഗീകാര�ിന്  അേപ�ി�ാെത  േകാ�്  ആരംഭി�ക��ായി.  അപാകത  ��യി�െ��തിെന
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�ട��്  BCIയി�  നി�ം  അംഗീകാരം  ��കാല  �ാബല�േ�ാെട  ലഭി��തിന്  അേപ�
ന��ക�ം ഇ��െപ�� ഫീസ് അട�തിെ� അടി�ാന�ി� 19.10.2013� BCI വിദ� സമിതി
ഡി�ാ��െമ�ി� പരിേശാധന നട�ി D-1885/2013 LE നം. റിേ�ാ��് ന��ക��ായി.

        BCI�െട  നടപടി  �മ�കാരം  �ാഥമിക  ഇ��െപ��  നട�ി  േകാ�ിന്  താ��ാലിക
അംഗീകാരം ന��ക�ം �ട��് സമ��ി�� റിേ�ാ��ി� പറ�� അപാകതക� നി�ിത സമയ
പരിധി��ി�  പരിഹരി�്  വിശദീകരണം  ഡി�ാ��്െമ�്  ന�േക��മാണ്.  ആയത്
��ികരമാെണ�ി� േകാ�ിന് �ിര അംഗീകാരം BCI ന����മാണ്. �ട��് 5 വ�ഷ�ി��ി�
BCI  �ട�  പരിേശാധനക�നട���മാണ്.  B.Com.LLB  േകാ�ിെ�  അംഗീകാരം  സംബ�ി�
ഇ��െപ�� റിേ�ാ��ി� താെഴ പറ�� അപാകതക� ��ി�ാണി�ി��.

1) നിലവി� UGC േയാഗ�ത�� �ിര അ��ാപകര� �രിഭാഗം �ാ�ക�ം ൈകകാര�ം െച��ത്.
3 മാസ�ി��ി� േയാഗ�ത�� �ിര അ��ാപകെര നിയമിേ��താണ്.

2)  �രിഭാഗം  വിഷയ��ം  ഗ�്  ല�ചറ�മാരാണ്  �ാ�ക�  എ���ത്.  �േത�കി�്  NON-LAW
വിഷയ��.  ആയത്  ഒഴിവാ�ി  േയാഗ�ത��  അ��ാപകെര  നിയമിേ��താണ്.  �ടാെത
ഡി�ാ��െമ�ിന്  പരിഹരി�ാനാ��  ധാരാളം  െചറിയ  നി�േ�ശ��ം  ഉ�െ�ാ��.  ആയതിന്
ഡി�ാ��െമ�് വിശദീകരണം ന�കിെയ�ി�ം േകാ�ിന് �ിര അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�.

ഇ�  സംബ�ി�്  വിദ�ാ��ിക�  പരാതി  ന�കിയതിെ�  അടി�ാന�ി�,  വിദ�ാ��ിക�െട
ഭാവിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�ാ� വിധ�ി� വിഷയ�� പഠി�് പരിഹാരം കെ���തിന്
�പാ�ശക� ന���തിനായി ഒ� ക�ീഷെന നിേയാഗി�ക��ായി.  ക�ീഷ� റിേ�ാ��് BCI,
Legal Education Committee പരിഗണി�ക�ം, BCI.Lt.D-2300/-/LE dt: 20.12.2013/11.01.2014
ഉ�രവ്  �റെ��വി�ക�ം  െച�.  BCI �െട  അ�മതിയി�ാെത  LLB േകാ�്  �ട�ിയത്  2008െല
Legal Education Rule 14 െ� ലംഘനമാെണ� വ��മാ�ക��ായി. എ�ാ� വിദ�ാ��ിക�െട
ഭാവിെയ  പരിഗണി�്  ഒ�  �േത�ക  പരിഗണന  ന�കി  ഈ  േകാ�്  തീ���വെര  ഓേരാ  വ�ഷ�ം
1.5ല�ം �പ  വീതം  BCI�്  പിഴ  ഒ��ി  േകാ�് റ�ലൈറസ്  െച�വാ�  നി�േ�ശി�.  ഇ�  �ടാെത
അ��ാപക  വിദ�ാ��ി  അ�പാതം  1:40  ആയി  നി�യി�ാ�ം,  ഓേരാ  വ�ഷ�ം  ൈല�റിയി�
50,000/- �പ�െട �തിയ ��ക�� വാ��തി�ം നി�േ�ശി�. ഇ� �ടാെത മ�് നി�േ�ശ��ം
ഉ�െ��ി��.

        േമ� പറ� ഉ�രവ് �കാരം ഡി�ാ��െമ�ി� നി�ം BCI െസ��റി�െട േപരി� ഡിമാ�്
�ാ�് എ��് പിഴ ഒ��ിയതിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�മ നം. ഡി.ഡി.ന�� തീയതി ബാ�് �ക

1 857222 16.04.13 SBT CUSAT 3,00,000

2 268462 22.12.14 ,, 1,50,000

3 858114 02.03.15 ,, 3,00,000

ആെക 7,50,000

        ക�ീഷ�  �പാ�ശ  �കാരം  2013-14  അ��യന  വ�ഷം  േച��്  പഠനം  �ട�ിയ
വിദ�ാ��ിക��്  മാ�മാണ്  അംഗീ�ത  േകാ�ായി  പരിഗണി�െ���ത്.  എ�ാ�  B.Com LLB
േകാ�്  �ട���  അ��യന  വ�ഷ�ളി�ം  അ�മിഷ�  നട�ിയി��്.  ഈ  േകാ�ക��്
അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�. ഒ� േകാ�ിന് ഒ� �ാവശ�ം മാ�ം �ാഥമിക ഇ��െപ�� ഫീ ആയി 1.5
ല�ം  �പ  BCI�്  അട�ാ�  മതി.  �ട��്  �ിര  അംഗീകാരം  ലഭി��.  പിെ�  5  വ�ഷ�ി�
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ഒരി��  മാ�മാണ്  റ�ല�  ഇ��െപ��  നട�െ���ത്.  ഇ��ടാെത  എേ�ാ�  േവണെമ�ി�ം
BCI  �്  ��റിയി�ി�ാെത  പരിേശാധന  നട�ാ��താണ്.  േകാ�്  �ട��തിന്  അ�ബ�മായി
അേപ�  സമ��ി�്  അ�മതി  വാ�ാ��  െകാ�ം,  അപാകതക�  യഥാസമയം
പരിഹരി�ാ��െകാ�ം  ആെക  1.5  ല�ം  െചലവാേ��ിട�്  �ണിേവ�ി�ി  7.5ല�ം  �പ
െചലവഴിേ��ി  വ�.  �ണിേവ�ി�ി�െട  വീ��ലം  പിഴയായി  6  ല�ം  �പ  അധിക  െചലവ്
വ�ി��്.  ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി��  വീ�ക�  സംഭവി�ാതിരി�ാ�  േവ�  നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-29  െമഡി�� അഡ�ാ�സ് ഇന�ി� തിരി�ട�ാ�� �ക�് നി�ിത

സമയപരിധി�േശഷം 12% നിര�ി� പലിശ ഈടാ�ിയി�

        െമഡി��  അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി�  2016-17�  �െസകിെല  ലാബ്  അസി��്
�ീ.�ീ�മാ�.െക.വി�്  അ�വദി�  2,50,000/-  �പ  അ�ജ�്  െച�തിലാണ്  അപാകത
സംഭവി�ി��ത്. വിശദവിവര�� താെഴ പറ��.

        പലിശ  രഹിത  െമഡി��  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി�ാ�  ജി.ഒ(പി)നം.285/00/H&FWD
തീയതി.2.11.00  �കാരം  അ�വദനീയമായ  െമഡി��  റീ  ഇേ��്െമ�്  കഴി��  �ക  6
മാസ�ിനകം  അ�ജ�്  െചേ��താണ്.  ജി.ഒ(പി)298/2001/H&FWD  dtd:  20.11.2001�കാരം
ഇ�കാരം  �ക  അ�ജ�്  െച�ി�ിെ��ി�  ഒ�  വ�ഷേ��്  12%  നിര�ി�  പലിശ
കണ�ാേ���ം െതാ��� മാസം �ത� ശ�ള�ി� നി�ം തവണകളായി ഈടാേ���മാണ്.
എ�ാ� �െസകിെല ലാബ് അസി��്, �ീ.�ീ�മാ�.െക.വി�് Coronory Artery bypass grafting
ന്  ലിസി  േഹാ�ി��,  െകാ�ിയി�  ചികി��ായി  അ�വദി�  2,50,000/-  �പ�െട  െമഡി��
അഡ�ാ�സി�  തിരി�ട�ാ��  42,336/-  �പ  6  മാസ  സമയപരിധി�്  േശഷ�ം  പലിശ
കണ�ാ�ാെതയാണ് തിരി�ടവ് അ�വദി�ി�ളളത്. വിശദ വിവര�� താെഴ പറ��.

െമഡി�� അഡ�ാ�സ് അ�വദി� �ക 2,50,000/-

െച�് നം./തീയതി 728582/3.8.2016

െമഡി�� അഡ�ാ�സ് അ�ജ�് െച�

ഉ�രവ് നം.തീയതി

Ad E3/MR/014193/2016

തീയതി 7.7.17

ആ�പ�ി തിരി�ട� �ക 38320/-

�യിം െച� ബി�ക�െട �ക 211680/-

െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ി�

അ�വദി� �ക (211680 x80%)
169344/-

�ീ.�ീ�മാ� CUF � തിരിെക
അട�വാ�� �ക

42,336/-

(2,11,680–1,69,344)

.

        4/2/17 �ത�  42336/-  �പ�്  12% നിര�ി�  വാ�ഷിക  പലിശ  കണ�ാ�ി  ശ�ള�ി�
നി�ം  തവണകളായി  റി�വറി  നടേ��തായി��.  എ�ാ�  ടി  �ക�െട  റി�വറി�ായി
�ണിേവ�ി�ി  ഇറ�ിയ  Ad.E3/MR/014193/2016  തീയതി  5.10.17  Ad.E3/MR/014193/2016
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തീയതി.1.12.2017 എ�ീ  ഉ�ര�കളി�  12% പലിശ  കണ�ാ�ാെതയാണ്  റി�വറി  തവണക�
തീ�മാനി�ി��ത്. പലിശ �ടി ഉ�െ���ി റി�വറി �ക�ം തവണക�ം �മീകരിേ��താണ്.

3-30  േ�ാജ�ക�െട നട�ി�് - ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിയി� നി�് 1,73,19,630/-
�പ ലഭി�ാ��തിനാ� ടി �ക തട�െ����

        വിവിധ വ��കളി� േ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിനായി ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിയി� നി�് യഥാസമയം
േ�ാജ�ിനാവശ�മായ  �ക  ലഭി�ാെത  വ�േ�ാ�  സ��കലാശാലയി�  നി�്  ����  എ��്
േ�ാജ�ിെ�  നട�ി�ിനായി  വിനിേയാഗി�ക�ം,  ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സിയി�  നി�്  �ക
ലഭി�േ�ാ�  ആയത്  സ��കലാശാലയി�  തെ�  �മീകരി�ക�മാണ്  െചേ��ത്.  എ�ാ�
വിവിധ  വ��കളിെല േ�ാജ�ിെ�  െചലവ്  പരിേശാധി�തി�  ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സിയി�  നി�്
കാലാവധി കഴി�ി�ം ഫ�് ലഭി�ി�ി�. വിവിധ വ��കളിേല�് വിവിധ ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിയി�
നി�് ലഭിേ�� ഫ�ിെ� വിശദാംശം അ�ബ�ം 6� േച��ി��്.

3-31  ജീവന�ാര� േജാലിയി� �േവശി�� സമയ�� �ാവര ജംഗമ സ��ക�െട

വിവരം േസവന ��ക�ി� േരഖെ����ി�

        ജി.ഒ(പി)നം.171/2016/ഫി� തീയതി.15.11.2016  �കാരം  ഒ�  ജീവന�ാര�/ജീവന�ാരി
േസവന�ി� �േവശി��തി� ��് സ��ം േപരി�ം ഭാര�/ഭ��ാവ്, മ�� എ�ിവ�െട േപരി�ം
ഉ�  �ാവര  ജംഗമ  സ����െട  വിവരം  നി�ിത  െ�ാേഫാ�മയി�  ത�ാറാ�ി  ന�േക��ം
��ത സ�� വിവരം േസവന��ക�ി� േരഖെ��േ���മാണ്. ഉ�ര� തീയതി (15.11.2016)
�തലാണ് ഈ ഉ�രവി� �ബല�ം. സ��കലാശാലയി� ഉ�ര� തീയതി� േശഷം േസവന�ി�
�േവശി�വ�െട �ാവര  ജംഗമ വ���െട  വിവര�� േസവന��ക�ി� േരഖെ���ിയി�ി�.
സ��  വിവര��  േസവന  ��ക�ി�  േരഖെ���ി  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ��
സാ��െ��േ��താണ്.

3-32  മൈറ� സയ�സ് ക�ാ�സി� ഇ�ഡ�ിയ� ഫിഷറീസ് േകാം��്

നി��ാണ�ിന് അധികം ന�കിയ െവ��രം തിരി�് കി�ാ��ത് - 3,74,005/- �പ

ഈടാ�ിയി�ി�

�ണിേവ�ി�ി  എ�ിനീയ�െട  20.12.2016,  25.2.2017  എ�ീ  തീയതികളിെല  ക�്  നം.  �.ഇ.�
2358/12-13 �കാരം 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� ബി.എസ്.എ�.എ� ഇ�ഡ�ിയ� ഫിഷറീസ്
േകാം��്  നി��ാണ  �വ��ിേയാട�ബ�ി�്  അധികം  ജലം  ഉപേയാഗി�തിന്  വാ��
അേതാറി�ിയി�  അട�  അധിക  �ക  (യഥാ�മം  1,71,738/-ഉം  2,02,267/-ഉം)  3,74,005/-  �പ
ബി.എസ്.എ�.എ�േനാട്  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�  അട�വാ�  നി�േ�ശി�ി��.  എ�ാ�  ഈ  �ക
നാളി�വെര  അട�ി�ി�.  ബി.എസ്.എ�.എ�  ഈ  �ക  യഥാസമയം  CUF�  അട��ിെ��ി�
ഇവ��് ന��വാ�� െഡേ�ാസി�ി� നി�ം �ക ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.
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3-33  േ�ാജ�് ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല അപാകത - അധികമായി ന�കിയ

21,650/- �പ�ം,4,330/- �പ�ം �മീകരിേ��താണ്

ഫിസി�� ഓഷ�േനാ�ാഫി വ��ി� േ�ാജ�് ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല അപാകത �വെട
േച���
.

േ�ാജ�ിെ� േപര്
Modelling coastal sediment transport
and its impact on coastal
environment.

�ി�സി�� ഇ�െവ�ിേഗ�� േഡാ.ആ� സജീവ്, വ�� േമധാവി

ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി SAC-MOP III

സാം�ഷ� ഓ�ഡ� നം. PL B2/17893/2013
തീയതി.17.3.2014

േ�ാജ�ിെ� കാലയളവ് 03.02.2014 �ത� 5 വ�ഷം

േ�ാജ�ിെ� അട�� 26,15,000/-

31.03.2017 വെര ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സിയി� നി�് ലഭി�
�ക

13,54,000/-

31.03.2017 വെര�� ആെക
െചലവ്

11,42,742/-

.

        ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സിയായ  SAC  െ�  03.02.2014െല  േ�ാജ�ിെ�  െചലവ്  സംബ�ി�
allocation of fund െ�  സാം�ഷ�  ഓ�ഡ�  �കാരം  ഓവ�െഹഡ്  െചല�ക�  ആെക  െചലവിെ�
15% ആയി നിജെ���ിയി��്. അതായത് ആദ� വ�ഷം വകയി��ിയ 2,75,000/-�പ െചലവിെ�
15% �കയായ 40,000/- �പയാ�ം. ര�ം ��ം, നാ�ം, അ�ം വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം
േവ�ി  വകയി��ിയ  5.00  ല�ം  �പ  െചലവിെ�  15%  �കയായ  75,000/-�പയാ�ം  ഓേരാ
വ�ഷ�ം നിജെ���ിയി��്. ഈ േ�ാജ�ിെ� െചലവ് പരിേശാധി�തി� ഓവ�െഹ�് െചല�ക�
ആെക െചലവിെ� 15% എ� പരിധി അംഗീകരി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട േച���.

.

െചലവിെ� ഇനം 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

സ�വീസസ് --- 172180 378105 230400

െമ�ീരിയ�സ് --- 42804 48047 38500

�ാവ�സ് --- 20926 29173 30184

ആെക �ക --- 235910 455325 299084
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ഓവ�െഹ�്

(ന�കാ��ത്)

(ആെക �ക�െട 15%
മാ�ം)

---
35386

(235910x15%)

68299

(455325x15%)

44863

(299084x15%)

ഓവ�െഹ�്
(ന�കിയത്)

--- 38873 48900 64650

ഓവ�െഹ�്

(അധികം/�റവ്

ന�കിയത്)

--- (+)3487 (-)19399 (+)19787

അധികം െചലവഴി� 3875/- (19787-19399+3487) �പ 2017-18 വ�ഷെ� വിനിേയാഗ�ി�
�മീകരിേ��താണ്.

        �ടാെത ഓവ�െഹ�ിെ� 50% �ക CUFേല�ം 10% �ക DDFേല�ം ന�കിയതി�
അപാകത��്. വിശദാംശം �വെട േച���.

.

വ�ഷം 50% �ക CUFേല�് ന�കിയത് 10% �ക DDF േല�് ന�കിയത്

ന�കാ��
�ക

ന�കിയ
�ക

അധികം
ന�കിയ
�ക

ന�കാ��
�ക

ന�കിയ
�ക

അധികം
ന�കി
�ക

2013-14 --- --- --- --- --- ---

2014-15 17693 20000 2307 3539 4000 461

2015-16 24150 40750 6600 6830 8150 1320

2016-17 22432 35175 12743 4486 7035 2549

ആെക 74275 95925 21650 14855 19185 4330
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.

        CUF േല�്  അധികമായി  ന�കിയ  21,650/-  �പ�ം  DDFേല�്  അധികമായി  ന�കിയ
4,330/- �പ�ം 2017-18 വ�ഷ�ി� �മീകരി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-34  വിവിധ ആവശ����ായി ന��� ����ക� സമയബ�ിതമായി

�മീകരി��ി�

        വിവിധ  ആവശ����ായി  ന���  ����ക�  സമയബ�ിതമായി  �മീകരി��തിന്
നടപടിക�  സ�ീകരി��ി�.  േകരള  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡ്  അധ�ായം  XII  (VI)(6)(സി)  �കാരം
����  അ�വദി�  തീയതി  �ത�  ��്  മാസ�ിനകം  ആയത്  �മീകരിേ��താണ്.  �ടാെത
സ��ാ�  ഉ�രവ്  (പി)  നം  419/11  തീയതി  4.10.11-െല  നി�േ�ശമ�സരി�്  ����  ൈക��ിയ
തീയതി  �ത�  3  മാസ�ിനകം  �മീകരി��തി�  വീ�  വ��ിയാ�  18%  പലിശ
ഈടാ�ാ��താണ്.  ടി  �ക  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�ം  ഈടാ�ാ��താെണ�്
സ��ല� നം 43/ 12/ഫി� തീയതി 24.7.12-� വ��മാ�ിയി��്. �മീകരി�ാ� ����ക�െട
വിവരം പരിേശാധി�് മതിയായ കാരണ�ളി�ാെത �മീകരി�ാ� ബാ�ി നി��� ����ക��്
18%  പലിശ  സഹിതം  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�ം  ഈടാ�ി  വിവരം  ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്. (വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 4 � േച��ി��്)

3-35  െ�ാേബഷ� ���ീകരി�ാ� ആവശ�മായ വ��തല പരീ� പാസാകാെത

സ��ീസി� �ട�� - വ�ത�� േജാലി സ�ഭാവ�� ത�ികയിേല�് ��കാല

�ാബല�േ�ാെട �ാന�യ�ം ന�കി - 12816/-�പ അധികം ന�കി

(1)      U.O.No.Ad.A1/206/2008  തീയതി  09.12.08  �കാരം  �ീമതി.ജിഷ.ബി.െകെയ  �റി��
അസി��്  ത�ികയി�  നി�ം  �ാന�യ�ം  ന�കി  31.7.2008  �ാബല��ി�  അസി��ായി
നിയമി�.  �ട��യാ��  ര�  വ�ഷെ�  േസവനകാലയളവി�  ഒ�  വ�ഷമാണ്  അസി��്
ത�ികയിെല െ�ാേബഷ� കാലയളവ്. സ��ീസി� ��� അംഗത�ം ന���തി� �േ�ാടിയായി
ജീവന�ാരെ�  സ�ഭാവം,  േജാലിയി��  അഭി�ചി,  കാര��മത  എ�ിവ  �ല�  നി��യം
െച��തിനാണ്  െ�ാേബഷ�  എ�  വ�വ�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്.  എ�ാ�  �ീമതി
ജിഷ.ബി.െക  നാളി�വെരയാ�ം  വ��തല  പരീ�  പാസാകാ�തിനാ�  െ�ാേബഷ�  കാലയളവ്
���ീകരി�് ഉ�രവായി�ി�.

        െക.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആ�  1958,  പാ��്  II,  ��  21  �കാരം  െ�ാേബഷ�
���ീകരണ�ിനാ��  വ��തല  പരീ�  നി�ിത  കാലയളവി��ി�  വിജയി�ാ�
ജീവന�ാരന്  പരീ�ാേയാഗ�ത  േന��തിനായി  നിയമനാധികാരി�്  ഒ�  വ�ഷം  െ�ാേബഷ�
കാലയളവ്  ദീ�ഘി�ി�  ന�കാ��താണ്.  ��  21  �കാരം  െ�ാേബഷ�  ദീ�ഘി�ി�
ന�കിയി�ിെ��ി�  വ��തല  പരീ�  പാസാകാ�  വ��ിെയ  േജാലിയി�  നി�ം  വി�ത�
െച�ാ��താണ്  (��  19)  സി�ഡിേ��്  തീ�മാനം  നം.575.37/05.8.11,  U.O.No.Ad.A1/AE/92
തീയതി. 17.9.11 എ�ിവ �കാരം 31.12.2011 വെര ടിയാരി�് െ�ാേബഷ� കാലയളവ് ദീ�ഘി�ി�
ന�കിയി��്.  31.12.11�  േശഷം  െ�ാേബഷ�  കാലയളവ്  ദീ�ഘി�ി�  ന����  സംബ�ി�്
ഉ�ര�കെളാ�ം  �റെ��വി�ാെത  ��  വ�ഷ�ിേലെറ  സ��ീസി�  �ടരാ�  അ�വദി�ക�ം
പി�ീട്  20.6.15െല  622.26  ന��  സി�ഡിേ��്  തീ�മാന�കാര�ം  Ad.A1/AE/2012  തീയതി
13.8.15  ന��  ഉ�ര�  �കാര�ം  സി�ഡിേ��്  േയാഗ  തീയതിയായ  20.6.15  �ത�  ഒ�
വ�ഷേ��്  െ�ാേബഷ�  ദീ�ഘി�ി�  ന�കി.  എ�ാ�  ദീ�ഘി�ി�  ന�കിയ  കാലയളവി�ം
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പരീ�ാ  േയാഗ�ത  േനടാതി��തിനാ�  െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ി�.  20.6.16�  േശഷം
ഇ�ാര��ി�  മ�  നടപടികെളാ�ം  സ�ീകരി�ി�ി�.  െ�ാേബഷ�  ���ീകരി�ാെത  സ��ീസി�
�ട���  സംബ�ി�്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��െകാ�ം  സമാന  രീതിയി�  െ�ാേബഷ�
���ീകരി�ാെത  വ�ഷ�ളായി  എ��ി  േകഡറി�  തെ�  േജാലി  െച��  ജീവന�ാ�
ആെര�ി��െ��ി� അവ�െട കാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാ� ആവശ�െ�� െകാ�ം
A2/24/2016-17  തീയതി  08.2.18  ആയി  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  Ad.A1/AE/2012(4)
തീയതി  07.3.18  �കാരം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ി.  20.6.15െല  സി�ഡിേ��്  േയാഗ�ി�
�ീമതി.ജിഷ.ബി.െക, അസി��ിെന �ടാെത �വെട േച��� അസി��മാ�െട �ടി െ�ാേബഷ�
കാലയളവ്  20.6.15  �ത�  ഒ�  വ�ഷേ��്  ദീ�ഘി�ി�  ന�കിയതായി  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്.

േപര്    

അസി��്
ത�ികയി�
േസവന�ി�
�േവശി� തീയതി

അഭിലാഷ് േമാ�.സി 09.9.2003

സന��മാ�.എം.എസ്    27.12.2007

അേജായ്.ഇ.ടി 15.2.2008

നിലവി�  േമ�  വ��ിക�െട  െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ി�േ�ാെയ�്  മ�പടിയി�
വ��മാ�ിയി�ി�.  എ��ി  േകഡറിെല  െ�ാേബഷ�  കാലയളവ്  ���ീകരി�്  ഉ�രവാകാ�
ജീവന�ാ�െട  േമ�  െക.എസ്  &  എസ്.എസ്.ആ�-  �  അ�ശാസി��  നടപടിക�
സ�ീകരിേ��താണ്.
(2)     �റി�� അസി��് ത�ികയിെല േജാലി�െട സ�ഭാവ�ി� നി� തീ��ം വ�ത�� േജാലി
സ�ഭാവ��  അസി��്  ത�ികയിേല��  �ാന�യ��ിന്  31.07.2008  �കാരം  ��കാല
�ാബല�ം  ന�കിയത്  അ�വദനീയമ�.  �ാന�യ�  ഉ�രവിെ�  തീയതിയായ  09.12.2008�
മാ�േമ  ടിയാരി  അസി��്  ത�ികയി�  േജാലിയി�  �േവശി�തായി  കണ�ാ�ാ�
സാധി�ക��.  ��കാല  �ാബല�േ�ാെട  �ാന�യ�ം  ന�കി  31.7.08  �ത�  08.12.08  വെര
അധിക നിര�ി� ന�കിയ ശ�ളമായ 12816/-�പ �വെട േച��ം �കാരം �ീമതി.ജിഷ.ബി.െക
യി� നി�് തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

മാസം

അധിക നിര�ി�
ൈക��ിയ ശ�ളം

യഥാ���ി�
ലഭിേ�� ശ�ളം അധികമായി

ൈക��ിയ
�കഅടി�ാന

ശ�ളം

ഡി.എ

@
45%

ആെക
അടി�ാന
ശ�ളം

ഡി.എ

@
45%

ആെക

�ലയ്
2008

(31.7.08)

258 116 374 191 86 277 97

ആഗ�്
2008

7990 3596 11586 5930 2669 8599 2987
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െസ�ംബ�

2008
7990 3596 11586 5930 2669 8599 2987

ഒേ�ാബ�
2008

7990 3596 11586 5930 2669 8599 2987

നവംബ�
2008

7990 3596 11586 5930 2669 8599 2987

ഡിസംബ�

2008

(1.12.08
�ത�

8.12.08
വെര)

2062 928 2990 1530 689 2219 771

അധികമായി ൈക��ിയ ആെക �ക 12816

3-36  സ��കലാശാല�െട വ��കളി� കെ��ിയ പരാമ�ശ��

I .Department of Polymer Science & Rubber Technology

1. െട�ി�് �വ��നം അപാകതക�

െപാ�ജന��ം �ാപന��ം ന��� ഉ�����െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിനായി 59 ഇനം
െട�ക�  നട��തി��  സൗകര�ം  ടി  ഡി�ാ��െമ�ി��്.  ഒ�  വ�ഷ�ി�  എ�  േ�ാജ�ക�
പരിേശാധന  നട�ിെയ�തിെന�റി�ം  െട�്  റിസ��ിെന  സംബ�ി�ം  രജി��  ��ി��ി�.
ഉദാഹരണ�ിന് ��വാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് നിേവദ�മായി ഉ�ാ�� പായസം നിറ��തി�� 250ml,
500ml,  1000ml  വലി��ി��  കെ��ന�ക�െട  �ട്  താ�വാ��  �ാ�ി  (melting  point)  െട�്
െച��തിന് 15,750/-�പ െട�് ഫീസായി രസീത് നം. 170702/30.3.17� അട�ക�ം റിസ��് ന��ക�ം
െച�ി��്. ഇ�രം െട� റിസ��ക� സംബ�ി� വിശദാംശ��ം റിസ��ിെ� ഒ� പക��ം ഓഫീസി�
ഫയ� െചേ��താണ്. ഇത് സംബ�ി� വിവര�� വ��് തലവ� രജി�റി� േച��് സാ��െ���ി
��ിേ���മാണ്.

2. ആവശ��ിലധികം �ക ���� എ���ത് ശരിയായ നടപടിയ�.

ഉദാ:SR-1/2016-17/3.6.16-  1800000/-  െച�്  നം.  681114/19.06.2016�കാരം  CSIR-UGC  നാഷണ�
എലിജിബിലി�ി  െട�്  19.06.2016�  നട��തിന്  അഡ�ാ�സ് എ��ത്.  യഥാ��  െചലവ്  1404146/-,
ബാ�ി 395854/- �പ രസീത് നം.198866 �കാരം 07/2016� തിരി�ട�. ഈ രീതിയി� �മീകരി�ാ�
����ക� ആവശ��ി�ം വളെര അധികം �ക അഡ�ാ�സ് എ���ത് ശരിയായ നടപടിയ�.

.

II . Department of Statistics

1.�.ജി.സി.എസ്.എ.പി േ�ാ�ം ര�ാം ഘ�ം

�.ജി.സി�െട  F.  520/1/DRS/2010  (SAP-1)  dtd:  13.10.2010  �കാരം  ആരംഭി�  �െപഷ��
അസി�ററ�സ്  േ�ാ�ാമി�  2010-11  �ത�  2014-15  വെര��  കാലയളവി�  െചലവഴി�  41,75,300/-
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�പയി�  41,44,872/-  �പ  �.ജി.സിയി�  നി�ം  ലഭി�ി��്.  ബാ�ി  ലഭി�വാ��  30428/-  �പ
ലഭി�വാ�  ആവശ�െ��്  �.ജി.സി�്  ക�ക�  ന�കിെയ�ി�ം  �.ജി.സി�െട  4.5.17െല  ക�്
നം.F.520/1/DRS 2010(SAP-I) �കാരം 2013-14 വ�ഷ�ി� �ാവ� �ാ�് ഇന�ി� 5526/ �പ�ം 14-15
വ�ഷ�ി�  24,902/-  �പ�ം  �.ജി.സി  അ�വദി�ി��  �കേയ�ാ�  അധികം  െചലവഴി�ി��തിനാ�
അ�വദി�വാ�  സാധി�കയിെ��്  അറിയി�ി��്.  അ�ൈവസറി  ക��ി�െട  അ�മതിേയാെട
25000/-�പ ക�ിജ�സിയി� നി�ം �ാവ� �ാ�ിേല�് മാ�ി െചലവഴി�ത് �.ജി.സി അംഗീകരി�ി�ി�.
ആയതിനാ� േകാ-ഓ�ഡിേന��െട 2017 െമയ് 9െല ക�ി�ം അ��ല മ�പടി ലഭി��ി�െയ�ി� 30428/-
�പ  ബ�െ��  അ��ാപകരി�  (േഡാ.ബാല��ണ�)  നി�ം  ഈടാ�ി  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�ി�
അട�േ��താണ്.

.

III. Kunjali Marakkar School of Marine Engineering

1.�ണിേവ�ി�ി�െട അംഗീകാരമി�ാെത അ��ാപക നിയമനം- �മവി��ം.

��ാലി  മര�ാ�  ��  ഓഫ്  മൈറ�  എ�ിനീയറിംഗി�  2016-17  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  മൈറ�
െട�ീഷ�� േ�ഡ് ര�് ത�ികയി� ഷി�്-ഇ�-ക�ാ�സിെല െമ�ാനി�� ലാബി� േജാലി േനാ�ി വ��
�ീ.വി.പി.എ�  ന�തിരി�്  �ണിേവ�ി�ി�െട  അംഗീകാരമി�ാെത  ശ�ളം  ന�കിയി��്.  ഇതിന്  ��
കൗ�സിലിെ� തീ�മാന��്. ഈ ത�ിക�് അംഗീകാരം ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് KMSME ഡയറ��
ന�കിയ  ക�്  �ണിേവ�ി�ി  സി�ഡിേ��ിെ�  2/7/16  െല  തീ�മാനം  നം.  634.04  (Ad.G)  �കാരം
നിരസി�ക��ായി. �ണിേവ�ി�ി�െട അ�മതിയി�ാെത നിയമന�� നട��ത് ശരിയായ നടപടിയ�.
ആയതിനാ� 1,70,000/-�പ തട�െ����.

2. പ�േ�സ് മാനദ��� പാലി�ാെത വാ��ക� നട�ിയതിനാ� 21,53,157/-�പ തട�െ����.

2016-17 വ�ഷെ� െചല�ക� പരിേശാധി�തി� �ാപന�ിെല വിവിധ വാ��ക� നട�ിയിരി��ത്
പ�േ�സ് മാനദ��� പാലി�ാെതയാണ്. 21.6.2013െല ജി.ഒ(പി)3/2013 എസ്.പി.ഡി ഉ�രവ് �കാരം
േകരള േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല അ�ബ�ം I(IV) 1 �കാരം േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല വ�വ�ക�
െകാ�ി  സ��കലാശാല�്  ബാധകമാണ്.  ഈ  മാന�ലിെല  ഖ�ിക  7.4  അ�സരി�്  15000  �ത�
100000/-�പ വെര�� വാ��ക� മാ�െമ ക�േ�ഷ� �ണി�് നട�ാ� പാ��. ഖ�ിക 7.7 �കാരം
100000/-  �പ�ം  അതിന്  �കളി��  �ക��  വാ��ക�  െട��  �ഖാ�ിരമാണ്  നടേ��ത്.  ഈ
�ാപന�ിെല താെഴ �ചി�ി�� വാ��ക� 100000/-�പ അധികരി�ി�െ��ി�ം ആയതിന് െട��
�ണി�ാെത ക�േ�ഷ� �ഖാ�ിരമാണ് വാ��ക� നട�ിയിരി��ത്. വിശദാംശം �വെട േച���.

�മ
നം.

സി.ബി.നം./

തീയതി
�ക വിവരണം

സ��കലാശാല
ഉ�രവ് നം.

1
12/16-17/

13.4.16
1,26,668/-

Hykon India എ�
�ാപന�ി� നി�്
ഓ�ൈലനായി UPS വാ�ിയത്

SP/395/KMSME
/PUR/2015 dtd:
17.3.16

2
96/16-17/
14.7.16

2,05,632/-
KITEX � നി�ം Pillow cover
ഉ�െ�െട 612 Bed sheet
വാ�ിയത്.

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd.14.6.16

3
112/16-17/
27.7.16

1,27,399/-
JB creations � നി�ം 392 Bed
spread വാ�ിയത്

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:29.6.16
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4
123/16-17/
17.8.16

190944/-
JB creations � നി�ം 612 Bath
Towel &612 Face towel
വാ�ിയത്

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:29.6.16

5
80/16-17/
24.6.16

1,87,200/-

Eastern Mattress Pvt.Ltd എ�
�ാപന�ി� നി�ം 80 Nos.
Coir foam mattress & Softy
pillows വാ�ിയത്

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:14.6.16

6
184/16-17/
7.10.16 3,23,524/-

Reid & Tayler എ�
�ാപന�ി� നി�ം
�ണിേഫാം വാ�ിയത്.

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd: 29.7.16

7
223/16-17/
14.11.16 3,05,355/-

�ണിേഫാം ത���ലി-
Cosmos Tailors � ന�കിയത്.

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:29.6.16

8
347/16-17/
9.3.17 1,41,600/-

Royal furniture എ�
�ാപന�ി� നി�ം �ാ�്
�മിേല�് 120 �ാ�ിക്
കേസരക� വാ�ിയത്.

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:7.3.17

9
240/16-17/
23.11.16

5,44,835/-

National Uniform Centre,
Kochi എ� �ാപന�ി�
നി�ം Uniform items &
materials വാ�ിയത്

Ad-C2/KMSME/

2015 dtd:29.7.16

ആെക 21,53,157/-

േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�ലിെല  വ�വ�ക��്  വി��മാ��  വാ��  നടപടി  ആയതിനാ�
21,53,157/-�പ�െട െചലവ് തട�െ����.

.

IV. School of Management Studies

1. NABARD സഹായേ�ാെട ��ംബ�ീ �വ��ക��് െ�യിനിംഗ് ന�കിയത്.

ക�ഷക  സംഘ�ളിെല  32  ഡയറ��  േബാ�ഡ്  അംഗ���്  െകാ�ി�  �ണിേവ�ി�ി  മാേന�െമ�്
�ഡീസി�  5  ദിവസെ�  പരിശീലന  പരിപാടി  സംഘടി�ി��തിന്  ഫ�ിംഗ്  ഏജ�സിയി�  നി�ം
1,80,000/-�പ  േകാ�്  ഡയറ��  േഡാ.എം.ഭാസി�്  അ�വദി�ത്  ഡി  ഡി  എഫ്  രസീത്  ന��  383/38393
തീയതി-09.01.2017  �  വരവ്  വ�ി��്.  ഒ�ാം  ഘ�  െ�യിനിംഗ്  േ�ാ�ം  2017  ജ�വരി  11  �ത�  13
വെര�ം  ര�ാം  ഘ�ം  2017 െഫ�വരി  മാസ�ി�ം  നട�ിയി��്.  ആയതിെ�  െചല�ക�  സംബ�ി�
വൗ��ക�  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ാ�തിനാ�  െചല�ക�െട  �ത�ത  പരിേശാധി�വാ�  കഴി�ി�ി�.
െചലവിെ�  വൗ��ക�  ഓഡി�ിനായി  ലഭ�മാ�വാ�  േവ�  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  വൗ��ക�
ഹാജരാ�ാ�തിനാ� 1,80,000/-�പ ഓഡി�ി� തട�െ����.

2. Study on Restructuring of KSFE Ltd.

ക�വീന�- േഡാ.എം.ഭാസി, െ�ാഫസ�
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് േവ�ി നട�ിയ ഈ േ�ാജ�് ക�സ���സി വ��ിെ� MOU �കാരം അട��
24,00,000/-�പയായി��.  അഡ�ാ�സായി െക.എസ്.എഫ്.ഇയി�  നി�ം  10  ല�ം  �പ  െച�്  ന��
002186/23.12.15 (SR 13/15-16 DDF) �കാരം ലഭി�ത് െചലവഴി�ി��്. വ��് ���ീകരി�് റിേ�ാ��്
ന�കിയി�ം  ബാ�ി  �ക  14ല�ം  �പ  ലഭി��തിന്  ക�ിടപാ�ക�  നട��െ��ി�ം  (08.03.2017)
യാെതാ�  �ക�ം  െക.എസ്.എഫ്.ഇയി�  നി�ം  ലഭി�ി�ി�.  ബാ�ി  �ക  ലഭി��തിന്  ക�സ���സി
ക�വീന�  േഡാ.എം.ഭാസി  നിയമ  നടപടിക�  ഉ�െ�െട  േവ�  നടപടിക�  അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരിേ��താണ്. �ണിേവ�ി�ി�േട�ം �� ഓഫ് േമേന�െമ�് �ഡീസിേ��ം ഭൗതിക സൗകര���ം
വിദ�ാ��ിക�െട�ം അ��ാപക�േട�ം മ�ഷ� �യ��ം ഉപേയാഗി�് ത�ാറാ�ിയ ഈ ക�സ���സി
പഠന റിേ�ാ��് �തിഫലം ന�കാെത െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഉപേയാഗി��െ��ി� ആവശ�മായ പരാതിക�
ബ�െ��വ��്

ന�േക�താണ്.

.

V. Department of Physics

1. ഡി.ഡി.എഫ്.അ�ൗ�്- �മവി��മായി അഡ�ാ�സ് അ�വദി��.

ഡി.ഡി.എഫ്  അ�ൗ�ി�  നി�ം  248/18.04.16  ന��  വൗ��  �കാരം  5000/-  �പ  �ീ.  െമ�ബി
െകാറിയ�െട  േപരി�  അ ഡ�ാ�സ്  ന�കിയത്  നാളി�വെര  �മീകരി�തായി  കാ��ി�.  ഇ�  �ടാെത
ഇേ�ഹ�ിെ�  േപരി�  താെഴ  പറ�ം  �കാരം  േവെറ�ം  അഡ�ാ��ക�  ന�കിയി��്.  ഇേ�ഹം  ഈ
വ��ിെല �ിരം ജീവന�ാരന�. �ിരം ജീവന�ാരന�ാ� വ��ി�െട േപരി� അഡ�ാ�സ് ന�കിയ�ം
ഒരി�� ന�കിയ അഡ�ാ�സ് �മീകരി�ാെത വീ�ം അ�വദി��ം �മ�കാരമ�.

വൗ�� നം െച�് നം �ക

02/03.06.16 490831/03.06.16 15000/-

09/10.06.16 490836/10.06.16 20000/-

30/29.06.16 490849/29.06.16 20000/-

ഇ� സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം 06/25.07.17) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� �ീ െമ�ബി
എ�ിനിയറിംഗ്  വ��ിെ�  നി�േ�ശ�കാരം  നിേയാഗി�ി��  വ��ിയാെണ�ം  വൗ��  നം  02/03.06.16
വൗ�� നം 12/15.06.16 �കാര�ം , വൗ�� നം 09/10.06.16, 30/29.06.16 എ�ിവ വൗ�� നം 113/18.10.16
�കാര�ം  �മീകരി�താ�ം  അറിയി�ി��്.  പരിേശാധനയി�  ഇവ  �മീകരി�ി�െ��ി�ം  രജി�റി�
�ത�മായ  േരഖെ����ക�  വ��ിയി�ി�.  അപാകതക�  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�ം  5000/-  �പ�െട
അഡ�ാ�സ് 18% പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാ�വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

.

VI. Department of Ship Technology

1. DESCON അ�ൗ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് കണ�ക� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�

2015-16  ഓഡി�്  സമയ�്  DESCON  അ�ൗ�്  സംബ�ി�്  ഹാജരാ�ിയ  േരഖക�  30.10.2015
വെര��തായി��.  1.11.2015  �ത��  കണ�ക�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�വാ�
ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ഇത്  ലഭ�മാ�ിയി�.  30.10.2015 വെര  78,799/-�പ  ബാ�്  േ��െമ�്  �കാരം
നീ�ിയിരി��്.  (2015-16  ഓഡി�്  േനാ�്).  അ�ൗ�ി�  അവേശഷി��  �ക�െട  കണ�ക�
ഹാജരാ�ക�ം ഏെത�ി�ം �ക അ�ൗ�ി� നീ�ിയിരി�് വ��െവ�ി� ആയത് �ണിേവ�ി�ി ഫ�ി�
അട�േ���മാണ്.

.
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VII. Department of Youth Welfare

1.�ഡ�്സ്  കരിയ�  ആ�്  കൗ�സലിംഗ്  െസ�റിെല  കൗ�സില��്  േവതനം  ന���ത്  -േരഖക�െട
അഭാവം

ഡി�ാ��െമ�് ഓഫ് ��് െവ�െഫയറിെല വിവിധ വൗ�� �കാരം �ീ. വിപി� േറാ�ഡ�്, കൗ�സില�,
�ഡ�്സ്  കരിയ�  ആ�്  കൗ�സലിംഗ്  െസ�റിന്  ദിവസ  േവതനാടി�ാന�ി�  ഒ�  മണി�റിന്
1000�പ  എ�  നിര�ി�  ന���തിന്  സി�ഡിേ��ിെ�  19.3.2016െല  മീ�ിംഗിെ�  ഇനം.നം.631.22
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�� �.ഒ PL(UGC)1/XII plan/UGC/2011-12 dt:8.4.16 �കാരം ഇേ�ഹം
തി��  �ധ�,  െവ�ി  ദിവസ�ളി�  2pm �ത�  5pm വെര  െമയി�  ക�ാ�സി�ം,  െചാ�,  വ�ാഴം  എ�ീ
ദിവസ�ളി� 2.45 വെര േല�് ൈസഡ് ക�ാ�സി�ം ആണ് ഡ��ി െചേ��ത് എ�് വ��മാ�ിയി��്.
എ�ാ�  ഇേ�ഹം  ഓേരാ  ദിവസ�ം  എ�  മണി��  ഡ��ി  െച�െവ�തിന്  വ��മായ  േരഖക�
��ി��ി�. േല�് ൈസഡ് ക�ാ�സി�ം െമയി� ക�ാ�സി�ം ഇേ�ഹം എ� മണി�� ഓേരാ ദിവസ�ം
ഡ��ി െച�െവ�തിന് ബ�െ�� വ��തലവ�മാ� സാ��െ���ിയ ഡ��ി സ��ിഫി��് ടിയാെ� േവതന
ബി�ക�  മാറി  ന���  ഡയറ��  പരിേശാധി�്  േബാ��െ�േട��ം  ആയതിെ�  സാ��െ���ിയ
പക��്  ഓഡി�്  സമയ�്  ഹാജരാേ���മാണ്.  2016-17  ഓഡി�ി�  ടി  െചല�മായി  ബ�െ��
ഇേ�ഹ�ിെ�  ഡ��ി  സ��ിഫി��ക�  ഹാജരാ�ിയി��ി�.  അ��  ഓഡി�്  �ത�  വ��മായ  േരഖക�ം
ഡ��ി സ��ിഫി��ം ശ�ള ബി�ക�െട ഒ�ം ��ിേ���ം ഓഡി�് േവളയി� ഹാജരാേ���മാണ്.

.

VIII. National Centre For Aquatic Animal Health

1. െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� 26,84,839/-�പ തട�െ����.

ഡി.ഡി.എഫ്  വാ�ഷിക  ധനകാര�  പ�ിക  �കാരം  2016-17  വ�ഷെ�  ആെക  െചലവ്  26,84,839/-
�പയാണ്. ഇത് സംബ�ി�് െചലവ് േരഖക�ം രജി��ക�ം പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ാ� ആവശ�െ��്
19.09.2017 �  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.  4/16-17 ന�കിെയ�ി�ം  ആയത്  ഹാജരാ�ിയി�.  ആയതിനാ�
26,84,839/-�പ തട�െ����.

.

IX. Cochin University College of Engineering – Kuttanad

1. ��് SMS സംവിധാന�ിനായി �ക െചലവഴി�ത് സംബ�ി�്

CUCEK  വിദ�ാ��ിക��്  േകാേള�മായി  ബ�െ��  വിവര��  SMS  (short  message  service)  വഴി
അയ��തിന് Eben Telecom Pvt.Ltd എ� �ാപന�ിന് C.B.No.196/16-17 �കാരം 1 ല�ം SMSന്
13740  �പ  (െച�്  നം.  797554/  12.4.2016)  �കാരം  ന�കിയി��്.  ഫയ�  പരിേശാധനയി�  താെഴ
പറ�� അപാകതക� കാ�ക��ായി.

a)  ക�ാ�ി�  െമാൈബ�  േഫാണിെ�  ഉപേയാഗ�ിന്  നിയ�ണ��തിനാ�  ഇ�രം  സംവിധാന��
വിദ�ാ��ിക��് എ�േ�ാളം സഹായകരമാ�ം എ�തി� വ��തയി�.

b)  നിലവി�  Text  bulk SMSഉം  voice SMSഉം  ഇ�രം  ആവശ����്  ഉപേയാഗി�ാ�െ��ി�ം  Text
bulk SMS െ� നിര�് 1 ല�ം SMS/6500/-�പ �ത� ഓ�ൈല� � ലഭ�മാണ്.

Eben  Telecom  Pvt.Ltdെന  െതരെ���ത്  SMS  നിര�്  ന�ായമാെണ��ം സംബ�ി�്  വ��ത
വ���തിന്  ആവശ�മായ  േരഖക�  ഫയലി�  ��ി�ി�ി�.  േകവലം  1  ല�ം  SMS  എ�  പരിധി
മാ�മാണ്  വ��മാ�ിയി��ത്.  ഒ�  SMS�  പരമാവധി  എ�  അ�ര��  വെര  (Characters)  ഉ�ാകാം
എ�തിെന�റി�ം, കാലാവധിെയ സംബ�ി�ം വ��ത വ��ിയി�ി�.

നിലവി� വിദ�ാ��ിക�െട െമാൈബ� ന�� മാ�മാണ് SMS �ീ�ി� ഉ�െ���ിയി��ത്.  ആയതി�
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ര�ാക��ാ��െട�ം  മാതാപിതാ��േട�ം  െമാൈബ�  ന��ക�  �ടി  ഉ�െ���ാ���ം,
വിദ�ാ��ിക�െട  ഹാജ�നില  ര�ാക��ാ�െള  SMS  വഴി  അറി�വാ�ം,  അ�േപാെലതെ�  െസമ��
പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി���ം, പരീ�ാ ഫീസ്, പരീ�ാ തീയതി, �തലായ വിവര�� Group SMS�
ഉ�െ���ാ���മാണ്. ആയത് വിദ�ാ��ിക��് �ണകരമാ�ം.

2. ചികി� ആവശ��ിനായി െചലവഴി� �ക തിരിെക ന�കിയ� (Medical reimbursement)- 7,23,673/-
�പ തട�െ����

�ളി��്  CUCEK�  നി�്  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  CUSAT  ഇ��  നാഷണ�  ��  ഓഫ്
േഫാേ�ാണി�ി�  അ��ാപികയായി  േജാലി  െച��  േഡാ.ഷീ�  േതാമസ്  29.09.2016�  െമഡി��  റീ
ഇേ��്െമ�്  ഇന�ി�  (െച�്  ന��  728634/6.10.2016)  �കാരം  7,23,673/-  �പ  അഡ�ാ�സ്  ബി�്
ന�കിയി��്.  ഇ��  നാഷണ�  ��  ഓഫ്  േഫാേ�ാണി�്,  �സാ�ിെല  റ�ല�  ഡി�ാ��െമ�ം  �ളി��്
CUCEK സ�ാ�യ  �ാപന�മാണ്.  ആയതിനാ�  ൈഫന�  ബി�്  പാ�ാ�േ�ാ�  ഏത്  അ�ൗ�ി�
നി�ാണ്  �ക  അ�വദിേ��ത്  എ�ത്  സംബ�ി�  സി�ഡിേ��ി�  നി�ം  വ��മായ  തീ�മാനം
ൈകെ�ാേ��താണ്. ഇത് വ��മാകാ� സാഹചര��ി� 7,23,673/- �പ തട�െ����.

3. പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക��് ലാേ�ാ�് വാ��തിന് സ��ാ� ധനസഹായം – 7,77,721/-�പ
തിരി�ടേ��ിവ�

ഫയ� ന�� A9/26248/16(1)

�ളി��് CUCEK� ബി.െടക്, എം.െടക്, എം.സി.എ േകാ�ക� പഠി�� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� 92
വിദ�ാ��ിക�  ലാ�േടാ�്  വാ��തിന്  സ��ാ�  ധനസഹായ�ിന്  അേപ�ി�ി��.  ലാ�േടാ�ിെ�
ബി�് �കാര�� �കേയാ 25000/- �പേയാ ഏതാണ് �റവ് ആയത് ധനസഹായമായി അ�വദി��താണ്.
ആല�ഴ  ജി�ാ  പ�ികജാതി  വികസന  ഓഫീസ�  �ഖാ�ിരം  ര� ഗ��ളായി,  േകാേളജ്  �ി�സി�ലിെ�
േപരി�� e-grantz അ�ൗ�ിേല�് താെഴ പറ�� �കക� അ�വദി�ി��.

ഡി.ഡി.ന�� �ക തീയതി

268933 12,75,000 29.02.2016

267528 10,00,000 04.02.2016

പലിശ ലഭി�ത് 25,000

ആെക 23,00,000

വിദ�ാ��ിക�  സമ��ി�  അേപ�കളി�  ആവശ�മായ  േരഖക�ം  മാനദ���ം  പാലി�ി�െ��്
ഉറ�വ��ാെത  വ��്  േമധാവി/�ി�സി��  സ��ാ�  ധനസഹായ�ിന്  �പാ�ശ  െച��  െകാ�്,
അന�ഹരായ  വിദ�ാ��ിക��്  �ടി  സ��ാ�  �ാ�്  �ി�സി�ാളിെ�  അ�ൗ�ിേല�്
അ�വദി�കയാണ്  ഉ�ായി��ത്.  അ�വദി�  �ാ�ിെ�  വിനിേയാഗം  സംബ�ി�്  കണ�ക�
പരിേശാധി�തി�  ആെക  92  അേപ�കരി�  31  വിദ�ാ��ിക��്  �ക  വിതരണം  െച�ാ�  കഴിയാെത
വ�ി��്. അ�െന വിതരണം െച�ാെത ബാ�ി വ�� �ാ�് �ക �ഷറി ചലാ� വഴി അ�വദി� അതാത്
ഡി�ാ��െമ�ിേല�്  തിരി�ടേ��താണ്.  അ�കാരം  വിതരണം  െച�ാ�  �ാ�്  �ക  7,77,721/-�പ�ം
തിരി�ട�  21.4.2017 തീയതിവെര��  കാലയളവിന്  ലഭി�  പലിശ  41,097/-�പ  അട�ം  8,18,818/-�പ
ആല�ഴ  ജി�  �ഷറിയി�  ചലാ�  ന��  216  �കാരം  തിരി�ട�ി��്.  േകാേളജ്  അധികാരിക�െട
ഭാഗ�നി���  അനാ��ലമാണ്  ഈ  ഫ�്  വിനിേയാഗി�വാ�  കഴിയാെത  വ�ത്.  ഒ�  പെ�  ഈ
ഫ�്  ഈ  വിഭാഗ�ി�  തെ�  അ�ഹതെ��വ��്  ലഭിേ��തായി��.  ആയതിനാ�  ലാ�േടാ�്
വാ��തി�� അേപ�ക��് �പാ�ശ െച�േ�ാ� താെഴ പറ�� മാനദ���ം േരഖക�ം ഉെ��്
ഉറ�വ�േ��താണ്.

.
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a) ജാതി െതളിയി�� സ��ിഫി��്.

b) െ�ാഫഷണ� േകാഴ�ു ക��് ഒ� �ാവശ�ം മാ�േമ ലാ�് േടാ�് വാ��തി�� സ��ാ� ധനസഹായം
ലഭി�ക��.  േകാ�ിെ�  കാലാവധി  എ�യായി��ാ�ം  ഇതി���്  സ��ാ�  ധനസഹായം
ൈക��ിയി�ിെ��് ഉറ�വ�േ��താണ്.

c)  ലാ�്േടാ�്  �ാമപ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി/േ�ാ�്  പ�ായ�്/ജി�ാ  പ�ായ�്/  േകാ��േറഷ�
എ�ീ  തേ�ശ  സ�യംഭരണ  �ാപന��  അവ�െട  പ�തിക�  േച��്  വിദ�ാ��ിക��്  വിതരണം
െച�ാ��്. ആയതിനാ� ഓേരാ ആവശ��ിന് ഒ�ി� ��ത� തവണ ധനസഹായം ലഭി�ി�ി�െയ�് SC
Development  Officer�  നി��  സ��ിഫി��്  നി�ബ�മാ�ം  അേപ�േയാെടാ�ം
ഉ�ായിരിേ��താണ്.  േലാ��  േബാഡി  െസ��റിയി�  നി��  സ��ിഫി��്  മാ�ം  ആ�യി��ത്.
കാരണം  �ാമപ�ായ�്  ന���  ധനസഹായെ��റി�്  േ�ാ�്  പ�ായ�്  െസ��റി
അറി�ിരി�ണെമ�് നി�ബ�മി�.

d)  ലാ�്േടാ�്  വാ�ിയതിെ�  ഒറിജിന�  ബി�ം  തീയതി�ം  ലാ�്േടാ�ിെ�  �െപസിഫിേ�ഷ�ം  ഒ�
തെ�യാെണ�്  പരിേശാധി�്  ഉറ�വ�േ��താണ്.  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�  ഈ
ആവശ��ിനായി അ�വദി� ഇ-�ാ�്സ് �കയി� വിദ�ാ��ിക�െട അ�ൗ�ിേല�് �ാ��� െച�ാെത
േകാേളജ് �ി�സി�ലിെ� േപരി�� ഇ-�ാ�്സ് അ�ൗ�ി� ബാ�ി നി��� �ക�ം ആയതിന് ലഭി�
പലിശ�ം  അതാത്  ഡി�ാ��െമ�ിേല�്  �ഷറി  ചലാ�  വഴി  തിരി�ട�വാ�  േവ�  നടപടി
സ�ീകരിേ���മാണ്. ഇതി� വി��മായി ബാ�ി വ�� ഇ-�ാ�്സ് �ക CUF (െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി
ഫ�്) േല�് തിരി�ട�ി�െ��ി� ആയത് െത�ായ നടപടിയാണ്. ആയത് തിരിെക ഈടാ�ി അ�വദി�
അേത സ��ാ� വ��ി� തെ� തിരി�ടേ���മാണ്.

4.  SATTA-2017  (CUCEK  ആ��്സ്  &  �േപാ��സ്  െഫ�്)  -  േ�ാഫിക�ം/െമഡ�ക�ം  വിതരണം
െച�ാ�തിനാ� 45165/- �പ തട�െ����

ഫയ� A4.826/CUCEK/Sports/2014 dt: 8.3.2017

2016-17  അ��യനവ�ഷെ�  ആ��്സ്  &  �േപാ��സ്  െഫ�്  SATTA  2017  �ളി��്  ക�ാ�സി�
9.3.2017 �ത� 11.03.2017 വെര നട�ക��ായി. വിജയിക��് സ�ാനമായി സ��ിഫി��ിേനാെടാ�ം
വിതരണം  െച��തിന്  വിവിധ  വലി��ി��  േ�ാഫിക�ം,  െമഡ�ക�ം  അട�ം  ആെക  498  എ�ം
ച�നാേ�രി  SPORTS LAND-�  നി�ം  45165/-�പ�്  Bill  No.126/8.3.2017 �കാരം  വാ�ിയി��്.
എ�ാ�  വാ�ിയ  േ�ാഫിക�ം  െമഡ�ക�ം  െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാ��ിക��്  ന��വാ��  നിലവാരം
ഇ�ാ��െകാേ�ാ,  മ�  കാരണ��  െകാേ�ാ  ആ��ം  വിതരണം  െച�ാെത  േ�ാ�  �മി�
��ി�ിരി�കയാണ്.  നിലവി�  �ണിേവ�ി�ി  ഫ�്  പാഴാ�ി  കള�തിന്  �ല�മാണ്.  ആവശ����്
അ�േയാജ�മായവ  വാ�ാെത  ഇ�രം  സാധന��  വാ�വാനായി  െചലവഴി�  45165/-  �പ  ഓഡി�ി�
തട�െ����.  ആയത്  നശി�േപാ�വാ�  ഇടവ��ാെത  ��മായി  തീ�മാനം  ൈകെ�ാ�വാ�
�ണിേവ�ി�ി അധി�ത� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.

X. School of Industrial Fisheries

1. ഡി.ഡി.എഫ്  കള�ന്  �ണിേവ�ി�ി  രസീത്  ഉപേയാഗി�ാെത  വ��്  സ��മായി  �ി�്  െച�  രസീത്
��് ഉപേയാഗി�

2016-17െല 6.10.16 �ത�� ഡി.ഡി.എഫ് പിരി�ക��് �� ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ� ഫിഷറീസിെ� േപരി�
വ��തെ�  �ി�  െച�  രസീത്  ��കളാണ്  ഉപേയാഗി�ി��ത്.  �ണിേവ�ി�ിയിെല  മ�്  വ��ക�
ഡി.ഡി.എഫ്  കള�ന്  ഉപേയാഗി��ത്  �ണിേവ�ി�ിയി�  നി�ം  ന���  രസീത്  ��കളാണ്.
ഇ�മായി  ബ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.  01/2017  തീയതി.  9.11.17ന്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�
�ണിേവ�ി�ി അധികാരിക�െട നി�േ�ശ�കാരം (�ണിേവ�ി�ി രജി�ാ�, ഫിനാന സ് ഓഫീസ� എ�ിവ�െട
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വാ�ാ��  നി�േ�ശം)  6.9.16െല  ഡി�ാ��െമ�്  കൗ�സി�  ച��  െച�്  രസീത്  ��്  �ി�്  െച�ാ�
തീ�മാനി�താെണ�് അറിയി�ക�ം ഡി�ാ��െമ�് കൗ�സിലിെ� മിനി�്സ് ഹാജരാ�ക�ം െച�ി��്.
വ��ിന്  സ��മായി  രസീത്  �ി�്  െച�്  ഉപേയാഗി�ാ�  അ�വദി�െകാ�ളള  �ണിേവ�ി�ി  ഉ�രവ്
നിലവിലി�ാ�  സാഹചര��ി�  മ�വ��ക�  അ�വ��ി���േപാെല  ഡി.ഡി.എഫ്  പിരി�ക��്
�ണിേവ�ി�ിയി� നി�� രസീത് ��ക� മാ�ം ഉപേയാഗിേ��താണ്.

2. റിസ��് െവ��(േബാ�്) നി��ാണം സംബ�ി�്

DST PURSE േ�ാ�ാം  �േഖന  റിസ��്  െവ��  നി��ി��തിന്  SIF വ��്  M/s Nautical Lines 5A,
Kenton  Tower,  Vazhuthacad,  Thiruvananthapuram-14  എ�  �ാപന�മായി  20.2.2014�  കരാറി�
ഏ�െ��ക��ായി. കരാ� �കാരം നി��ാണ കാലാവധി 8 മാസം മാ�മായി��. േബാ�് നി��ാണ�ിെ�
െചലവിേല�ായി  28,61,355/-�പ  സ��കലാശാലയി�  നി�ം  പി�വലി�ക�ം  ആയത്  �ിര
നിേ�പമായി ��ി�ക�ം െച�. ഇത് സംബ�ി�� അപാകതക� 2014-15 ഓഡി�് റിേ�ാ��് ഖ�ിക
നം. 3-32-3 ആയി േച��ി��്.

േബാ�്  നി��ാണം  ���ീകരി�്  വ��ിന്  ൈകമാറിയത്  4.8.2016  നാണ്.  ആയതിന്  ആദായനി�തി
49,980/-  �പ  ഉ�െ�െട  28,61,355/-�പ  െചലവഴി�ി��്.  20.10.14ന്  ���ീകരി�്  ന�േക�ിയി��
േബാ�്  1  വ�ഷ�ം  8  മാസ�ം  ൈവകിയാണ്  ന�കിയിരി��ത്.  ഈ  കാലതാമസം  �ലം  ഉ�ായ  ന�ം
നി��ാണ ഏജ�സിയി� നി�ം ഈടാ�ിയി�ി�. കരാ� ���ാ��ം കാലതാമസ�ിന് നിയമപരമായി
ഈടാേ��ിയി��  പലിശ  ഈടാ�ാ��ം  സ��കലാശാല�െട  ഭാഗ�നി�ം  ഉ�ായ  ��തരമായ
വീ�യായി ഓഡി�് നിരീ�ി��. ഇതിന് വ���ം മതിയായ�മായ വിശദീകരണം ന�േക�താണ്.

.

ഭാഗം-4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1  സ��കലാശാല ഫ�ിെ� സാ��ിക നില
I.�ണിേവ�ി�ി ഫ�ക�

1. െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി ഫ�് (CUF)

2. �� ഓഫ് എ�ജിനീയറിംഗ് (SOE)
3. ��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� എ�ജിനീയറിംങിെ� (KMSME)    
4. െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ജിനീയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK)

II െപ�ഷ� ഫ�് (�ിര നിേ�പം)

1. SOE

2. KMSME

3. CUCEK

4. CUF

III.െ�ാവിഡ�് ഫ�്.
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.
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ക�െട 2016-17 െല സാ��ിക നില�െട സം�ി�ം �വെട േച���

.

ഇനം
�ാരംഭ
ബാ�ി

വരവ് ആെക െചലവ്
നീ�ി
ബാ�ി

േനാ� �ാ� 163521809 1541909233 1705431042 1511216261 194214781

�ാ� 381088633 528779773 909868406 512149856 397718550

െ�ാവിഡ�്
ഫ�്

(ഋണബാ��ത)
477367946 163732707 641100653 144928795 496171858

SOE 75020230 216191258 291211488 227980948 63230540

KMSME (-)42838836 61990110 19151274 36756063 (-)17604789

�െസക് 90035906 115092504 205128410 83029550 122098860

ആെക 1144195688 2627695585 3771891273 2516061473 1255829800

.

െപ�ഷ� ഫ�്

.

സ��കലാശാല�േട�ം  സ�ാ�യ  �ാപന��േട�ം  െപ�ഷ�  ഫ�ിെ�  സാ��ിക  നില  താെഴ
േച���.  2016-17വ�ഷം  െപ�ഷ�  ഫ�ി�  നി�ം  െചലവി�.  െപ�ഷ�  ഫ�്  ���മാ�ം  �ിര
നിേ�പം നട�ക�ം െചല�ക� സ��കലാശാല�െട െപാ�ഫ�ി� നി�ം നട�ക�മാണ് െച��ത് .

.

ഇനം �ാരംഭ ബാ�ി വരവ് ആെക െചലവ് നീ�ി ബാ�ി

CUF 5547202 13673079 19220281 0 19220281

SOE 135988296 64385213 200373509 0 200373509

KMSME 3332793 1139963 4472756 0 4472756

�െസക് 132296049 6592154 138888203 0 138888203

ആെക 277164340 85790409 362954749 0 362954749
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സ��കലാശാല�െട ഫ�ി� നി�ം നട�ിയ െപ�ഷ� െചല�ക�െട സം�ി�ം

െപ�ഷ�/ഫാമിലി െപ�ഷ� 26,24,10,559

ഡി.സി.ആ�.ജി 2,61,47,418

െട�മിന� സറ�� 2,63,10,461

ലീവ് സാലറി & െപ�ഷ�
േകാ��ിബ�ഷ�

2,98,726

ക��േ�ഷ� 5,20,43,717

േ�ാ-േറ� െപ�ഷ� 0

ആെക �ക 36,72,10,881

.
െ�ാവിഡ�് ഫ�് സം�ി�ം

��ിരി�് 47,73,67,946

വരവ് 16,37,32,707

ആെക 64,11,00,653

െചലവ് 14,49,28,795

നീ�ിബാ�ി 49,61,71,858

.
ഈ ഫ�ക�െട 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� �േത�കം �േത�ക�ളള സാ��ിക നില �വെട
േച���.

I. �ണിേവ�ി�ി ഫ�ക�

1. െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി ഫ�് (CUF)

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി. (01.04.2016)

(�ളാ�-38,10,88,633 + േനാ� �ളാ� -16,35,21,809)
544610442.00

ഇേ�ണ� റവന�
a)�ാ� - 0.00 + b) േനാ� �ാ� - 312090709

312090709.00

സം�ാന സ��ാ� �ാ�ക�

a) �ളാ� - 210000000 + b) േനാ� �ളാ� - 1005400000
1215400000.00

മ� പ�തി വര�ക�
323779088.00
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a) �ളാ� - 318334088 + b) േനാ� �ളാ�- 5445000

സംഭാവനക�

a) �ളാ� - 0 + b) േനാ� �ളാ�. - 276182
276182.00

N.S.S �ാ�് ഇ� എ�ഡ്

a) �ളാ� 445685 + b) േനാ� �ളാ� - 0
445685.00

അവേശഷി�� ഋണ ബാ��തവര�്

(േ�ാവിഡ�് ഫ�് ഒഴിെക)
2698037.00

(1)ഋണ ബാ��ത വര�്

a) �ളാ� 0.00 + b) േനാ� �ളാ�. - 218697342

(2)ഋണ ബാ��ത െചല�്

a) �ളാ� 0.00 + b) േനാ� �ളാ�. 215999305

ത� വ�ഷെ� ആെക വര�്

a) �ളാ� 528779773 + b)േനാ� �ളാ� 1325909928
1854689701.00

ആെക വര�്

�ാരംഭബാ�ി+ത� വ�ഷെ� വര�് (544610442 + 1854689701)
2399300143.00

2016-17 വ�ഷെ� ആെക െചല�്.
a) �ളാ� 512149856 + b)േനാ� �ളാ� 1295216956

1807366812.00

ക�ാ���് �കാരം 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�്
a) �ളാ� 397718550.00 + b)േനാ� �ളാ� 194214781.00

591933331.00

െപാ��െ����

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017)

a) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം.57014606413 --            8229176.00

(േനാ� �ളാ�)

b) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം.67010965970 –         39153143.00

(�ളാ�)

c) �ഷറി --                                                                         0.00

d)ബാ�് ഓഫ് ഇ�� അ�ൗ�് നം. 856910100005847- 8505986.00

e) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67101077096

(ക�ാ�് ആ�ളിേ�ഷ� വി�ന-െച�ാ� വഴി)--             10911115.00
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f) എസ്. ബി. െഎ. അ�ൗ�് നം 31008462286

(ക�ാ�് ആ�ളിേ�ഷ� വി�ന-െച�ാ� വഴി)                     65512.00

g) എസ്. ബി.െഎ, അ�ൗ�് നം 32765952362

( �തിയ ക�ാ�് അ�ൗ�് )                                         390382.00

h) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67225606065

(�തിയ ക�ാ�് അ�ൗ�് )                                             91382.00

i) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67035706075

( േനാ� �ളാ� �തിയ അ�ൗ�് )                         167204480.00

j) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67246460325

(�ളാ� �തിയ അ�ൗ�് )                                         37874252.00

k) എസ്.ബി.െഎ അ�ൗ�് നം 32571847266

(സാലറി അ�ൗ�് )                                                    1715482.00

l) എ�ൈഡ�് �ീം അ�ൗ�് നം 67316115292-            6865278.00

m) എ�ൈഡ�് �ീം അ�ൗ�് നം 67111328097 -             11205.00

n) ഇ- െട�� അ�ൗ�് നം 67260936089 -                 1432506.00

o) �െപഷ�� േടം െഡേ�ാസി�്

(എ�േഡാ�െമ�്) --                                                    3643184.00

p) �െപഷ�� േടം െഡേ�ാസി�ക�

(�ിര നിേ�പം) --                                                258486566.00

q) NSS അ�ൗ�് 67379556583 –                                 147441.00

r) CAT new അ�ൗ�് ICICI-115901000357 –             245009.00

s) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67347208941 -             11492248.00

(കള�� അ�ൗ�് )

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017) 556464347.00

(��ക)
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a) ബാ�് അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് ആവാ� െച�ക�

(�ാ� & േനാ� �ാ�)                                                     8900.00

b) ബാ�് അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് ആവാ� െച�ക�

(�ാ� & േനാ� �ാ�) 2016-17                              77844514.00

c) ബാ�് അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് ആവാ� െച�ക�

(�ാ� & േനാ� �ാ�) 2015-16                                  144785.00

d) െ�ഡി�് ആവാ� IPR�ാ�്                              18500000.00

e) െ�ഡി�് ആവാ� �ാ� �ാ�്                                 41250000.00

f) 2016-17� അധികം ഡബി�് െച� �ക                          8309.00
(അ�ൗ�് നം. 5970,60325,6075)

g) ര� �ാവശ�ം വാ�ിയ ഉ�വ ബ�                             2400.00

h) 2015-16 � െത�ായി െഡബി�് െച�ത്                         11641.00

i)െച�് ന�റി�ാെത െഡബി�് െച�ത �ക 14-15              2715.00

j) KMSME യി� നി�ം കി�ാ�� �ക                     24248479.00

k) SOE യി� നി�ം കി�ാ�� �ക                          44478945.00

l) CUCEK യി� നി�ം കി�ാ�� �ക                     48989028.00

ആെക �േ�� �ക 255489716.00

(�റ�ക)

a) അ�ൗ�് നം. 5970, 60325, 6075 എ�ിവയിെല

സ�െപ�സ് െ�ഡി�് (2014-15)                                 56756.00

b) അ�ൗ�് നം. 5970, 60325, 6075 എ�ിവയിെല        

സ�െപ�സ് െ�ഡി�് (2016-17)                                    238087.00

c) െ�ാഫ.ബിേജായ് ന�ന് ന�േക� �ക                     313600.00

b) അ�ൗ�് നം. 5970 � �റവ് െഡബി�് െച�ത് 14-15      2000.00

e) സ�െപ�സ് െ�ഡി�് (2015-16)                              90326.00

f) പണമാ�ാ� െച�ക� (NSS)                                     9846.00

g) പണമാ�ാ� െച�ക� (2016-17)                     112481521.00

h) പി.എഫിേല�് ന�േക� �ക                          23078596.00

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

89 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



i) അധികം െ�ഡി�് െച� േനാ� �ാ� �ാ�്             83750000.00

ആെക �റ�് െചേ�� �ക. 220020732.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�്. 591933331.00

2. �� ഓഫ് എ�ജിനീയറിംഗ് (SOE) സാ��ിക നില

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2016) 75020230.00

ത�വ�ഷെ� വര�് 216191258.00

ആെക വരവ് 291211488.00

ത�വ�ഷെ� െചല�് 227980948.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017) 63230540.00

െപാ��െ����

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017)

(a) എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 67010966145.      2130102.00

(b) എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 6727940433             203340.00

(c) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 10067983001             54289.00

(d) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 57014660765.         134408.00
e) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 3627384669            1791954.00

(f) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 67084577551.         1471493.00

(g) എസ്.ബി.ഐ അ�ൗ�് നം 35380952274.         4335350.00

(h) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 32571847528      1708627.00

(i) �െപഷ�� േടം െഡേ�ാസി�്                         170395536.00

ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�് 182225099.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� �കക�

1) െ�ഡി�് െച�ാ� ഡി ഡി                                 46335.00

2) െത�ായി െഡബി�് െച�ത്                                     16634.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 62969.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റ� െചേ�� �ക.

1) CUFേല�് ന�േക� �ക                             44478945.00

2) പണമാ�ാ� െച�ക�                                 2482772.00
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3) െത�ായി െ�ഡി�് െച�ത് (ൈസ��് െച�ത്)             775.00
4) KMSME േല�് ന�േക� �ക                         107030.00

5) CUCEK േല�് ന�േക� �ക                      71988006.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക. 119057528.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�് 63230540.00

3. ��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� എ�ജിനീയറിംങിെ� (KMSME) സാ��ിക നില

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2016) (-)42838836.00

ത� വ�ഷെ� വരവ് 61990110.00

ആെക വരവ് (-) 19151274.00

ത� വ�ഷെ� െചല�് 36756063.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് (31.03.2017) (-)17604789.00

െപാ��െ����

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017)

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 67001122602.        4836991.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67107898187.     3812424.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67347208861.     4339003.00

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 12988418.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� �ക
SOE യി� നി�ം ലഭിേ�� �ക

107030.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 107030.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റ� െചേ�� �ക.

1) CUF ന് ന��വാ� ബാ�ി നി��� �ക     24248479.00

2) CUCEK ന് ന��വാ� ബാ�ി നി��� �ക 5160335.00

3) പണമാ�ാ� െച�ക�                             1291422.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക 30700236.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�് (-) 17604789.00
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.

4. െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ�ജിനീയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK) െ� വാ�ഷിക കണ�്.

.

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2016) 90035906.00

ത� വ�ഷെ� വരവ് 115092504.00

ആെക വരവ് 205128410.00

ത� വ�ഷെ� െചലവ് 83029550.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് (31.03.2017) 122098860.00

െപാ��െ����

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017)

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67015380374
(CAT a/c)                                                         32198.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67002210849
(കള�� അ�ൗ�് )                                     2544239.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 57014607564
(വിതരണഅ�ൗ�് )                                     3864076.00

�െപഷ�� േടം െഡേ�ാസി�ക�                  87567409.00

ബാ�് ആ�ൗ�ൗ�് �കാര�� ആെക നീ�ിയിരി�് 94007922.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� �കക�

1) SOE� നി�ം കി�ാ�� �ക                  71988006.00

3) KMSME � നി�ം കി�ാ�� �ക                 5160335.00

ബാ�് ബാല�സിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 77148341.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റ�് െചേ�� �ക.
1) പണമാ�ാ� െച�ക�                              68375.00

2) CUF � ന��വാ� ബാ�ി നി��� �ക 48989028.00

ബാ�് ബാല�സി� നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക 49057403.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�് 122098860.00
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II.െപ�ഷ� ഫ�് അ�ൗ�ക�െട സാ��ിക നില (2016-17)

1) �� ഓഫ് എ��ീനീയറിംങ്

രജി�� �കാരം 01.04.2016െല �ാരംഭബാ�ി 135988296.00

െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� ആയി നിേ�പി� �ക 0.00

െപ�ഷ� ഫ�് നിേ�പ�ി� ലഭി� പലിശ വരവ് 64385213.00

2016-17 െല ആെക വരവ് 200373509.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�� �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�് 200373509.00

.

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമ��റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ��
അ�ബ�ം IV (c) � ഉ�െ���ിയി��്.

.

2) ��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� എ��ീനീയറിംങ്

രജി�� �കാരം 01.04.2016െല �ാരംഭബാ�ി. 3332793.00

െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� ആയി നിേ�പി� �ക. 5,00,000.00

െപ�ഷ� ഫ�് നിേ�പ�ി� ലഭി� പലിശ വരവ് 639963.00

2016-17 െല ആെക വരവ് 4472756.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�� �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�് 4472756.00

.

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമ��റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ��
അ�ബ�ം IV (b) � ഉ�െ���ിയി��്.

.

3). െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എ��ീനീയറിംഗ്,��നാട്

രജി�� �കാരം 01.04.2016 െല �ാരംഭബാ�ി. 132296049.00

െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� ആയി നിേ�പി� �ക. 0.00

െപ�ഷ� ഫ�് നിേ�പ�ി� ലഭി� പലിശ വരവ് 6592154.00

2016-17 െല ആെക വരവ് 138888203.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�� �കാരം 31.03.2017െല നീ�ിയിരി�് 138888203.00

.

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമ��റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ��
അ�ബ�ം IV (d) � ഉ�െ���ിയി��്.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

93 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



.

4) െകാ�ി� �ണിേവ�ി�ി ഫ�്

.

രജി�� �കാരം 01.04.2016 െല �ാരംഭബാ�ി. 5547202.00

െപ�ഷ� ഫ�് നിേ�പ�ി� ലഭി� പലിശ വരവ് 3673079.00

െപ�ഷ� ഫ�് വിഹിതം 10000000.00

ആെക 19220281.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�� �കാരം 01.04.2017 െല നീ�ിയിരി�് 19220281.00

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമ��റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ��
അ�ബ�ം IV (a) � ഉ�െ���ിയി��്.

III.േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് -സാ��ിക നില (2016-17)

രജി�� �കാരം 01.04.2016 െല �ാരംഭബാ�ി. 477367946.00

വര�് (2016-17)

പി എഫ് മാസവരി അട�്                      135305326.00

തിരി�ട�് നട�ിയ പി.എഫ് േലാ� �ക. 19763711.00

പി.എഫ്. റി�വറി                                  141456.00

�ിര നിേ�പ�ി� നി�� വര�്.          8522214.00

                    

ആെക വര�്.(2016-17)    163732707.00

ആെക വര�്.ത�വ�ഷം+ �ാരംഭബാ�ി. 641100653.00

െചല�് (-) 2016-17

a) ഉേ��ാഗ���് ന�കിയ �ക - തിരിെക ഒ�േ��

വിധ�ി� േലാ� അ�വദി� �ക             19057300.00

b) എ�. ആ�. എ.ഇന�ി� ന�കിയ
പി. എഫ് �ക.                                         58067000.00
c) പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�്
ന�ിയ �ക                                         67655324.00

d) ജി. പി.എഫ്. െറമി��സ്.                         141456.00
e) ബാ�് ചാ��്                                      7715.00
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ആെക െചല�് 144928795.00

31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�്. 496171858.00

െപാ��െ����

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017)

a) അ�ൗ�് നം 67011099942(പി.എഫ്)     5323281.00

b) അ�ൗ�് നം 67246460256(പി.എഫ്)     5607556.00
c) പി.എഫ് �ിര നിേ�പ��െട
ആെക �ക                                             462073258.00

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2017) 473004095.00

(�േ�� �കക�)

സി.�.എഫി� നി�ം കി�ാ�� �ക.         23078596.00

പണമാകാ� െച�ക�                             91288.00

ആെക �േ�� �ക

23169884.00

(�റ�് െചേ�� �കക�)

�� വ�ഷെ� ബാ�് േ�ാ� �കാര�� കണ�ി�

അധികമായി െ�ഡി�്െച�ി��ത്                 2121.00

ആെക �റേ�� �ക

2121.00

രജി�� �കാരം 31.03.2017 െല നീ�ിയിരി�് �ക. 496171858.00

ബാ�ിെല �ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശ�� അ�ബ�ം II � ഉ�െ���ിയി��്.

4-2  വിവിധ വിഭാഗ�ളി� നി�ം ലഭി� �ാ�ക�

2016-17 വ�ഷം ലഭി� �ാ�ിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

1 സം�ാന സ��ാരി� നി�ം ലഭി� േനാ� �ാ� �ാ�് 1,00,54,00,000

2 സം�ാന സ��ാരി� നി�ം ലഭി� �ാ� �ാ�് 21,04,45,685

3 �.ജി.സിയി� നി�ം ലഭി� �ാ�് 5,34,943

4 സം�ാന സ��ാരി� നി�ം ലഭി� �ാ�് 54,45,000

5 ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിതര �ാ�ക� 13,64,268
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6 മ�് ഏജ�സികളി� നി�ളള �ാ�ക� 13,59,000

7 പഠന സഹായം

7.1 സം�ാന സ��ാ� 2,70,00,000

7.2 Interest on plan investments 1,24,79,683

7.3 ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിതര ധനസഹായം --

7.4 �.ജി.സി (Deen Dayal Upadhyaay Kaushal Kendra) --

7.5 മ�് ഏജ�സിക� 46,84,961

8 േ�ാള�ഷി�ക�

8.1 സം�ാന സ��ാ� --

8.2 �.ജി.സി 1,89,61,903

8.3 ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിതര ധനസഹായം 3,07,35,067

8.4 മ�് ഏജ�സിക� 66,51,105

8.5 േ�ാള�ഷി�്/ൈ�സസ് 2,76,182

9 �ീ�ക�

9.1 സം�ാന സ��ാ� --

9.2 �.ജി.സി 5,03,98,691

9.3 ഇ��ാ ഗവ�െമ�ിതര ധനസഹായം 14,14,77,624

9.4 മ�് ഏജ�സിക� 2,26,86,843

ആെക വരവ് 1,53,99,00,955
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4-3  ഇ�െവ�്െമ�ക�
സ��കലാശാല രജി�ാ�െട േപരി� ഇ�െവ� െച�ി�ളള �കക�െട വിശദ വിവരം താെഴ േച���.

േ�ാവിഡ�് ഫ�് ഇ�െവ�്െമ�് 46,20,73,258

ജനറ� ഫ�് & മ�് ഫ�് ഇ�െവ�്െമ�്

(17,61,26,937 + 8,23,59,629)
25,84,86,566

SOE ഇ�െവ�്െമ�് 17,03,95,536

CUCEK ഇ�െവ�െമ�് 8,75,67,409

േകാ��സ് എ�േഡാ�െമ�്സ് 36,43,184

ആെക 98,21,65,953

വിശദാംശ�� അ�ബ�ം I (1,2) � േച��ി��്.
.

െപ�ഷ� ഫ�് ഇ�െവ�െമ�ക�െട വിവരം താെഴ േച���

ജനറ� ഫ�് (CUF) 1,92,20,281

SOE ഫ�് 20,03,73,509

KMSME ഫ�് 44,72,756

CUCEK ഫ�് 13,88,88,203

ആെക 36,29,54,749

വിശദാംശ�� അ�ബ�ം I (3) � േച��ി��്.
.

എ�േഡാ�െമ�ക�

എ�േഡാ�െമ�ക�െട വിവരം േച���.

�ാരംഭബാ�ി - 36,43,184/-

�തിയവ - ---

വ�ഷാവാസാന ബാ�ി - 36,43,184/-

എ�േഡാ�െമ�ക�െട പലിശ ഇന�ി� ത�വ�ഷം 3,06,869/- �പ ലഭി�ി��്.

എ�േഡാ�െമ�ക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അ�ബ�ം II� ഉ�െ���ിയി��്
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.

4-4  ഓഡി�് ചാ��്

ഫീസിന�ി�ളള വര�ം മ�് തനത് വര�ം 66,43,69,486.00

(-)ത� വ�ഷം തിരിെക ന�കിയ ഫീസ് 2,36,23,535.00

64,07,45,951.00

(+) ക�സ���സി വരവ് 21,58,514.00

64,29,04,465.00

ഓഡി�് ചാ��് @ 1% 64,29,044.65

64,29,045.00

    ഫീസിന�ി�ളള (സ�ാ�യ �ാപനം ഉ��െട��) വര�ം മ�് തനത് വര�ം സംബ�ി�
വിശദാംശ�� അ�ബ�ം 7 � ഉ�െ���ിയി��്.

ഓഡി�് ചാ��് അട�ാ� ബാ�ി നി���തിെ� വിവര��

2011-12 34,19,228.00

2012-13 48,50,674.00

2013-14 54,59,962.00

2014-15 61,14,394.00

2015-16 72,49,672.00

2016-17 64,29,045.00

ആെക 3,35,22,975.00

        2011-12  �ത�  2016-17  വെര  �ടി�ികയായി�ളള  3,35,22,975/-  �പ  0070-60-110-95-ഓഡി�്
ചാ��് എ� ശീ�ഷക�ി� �ഷറിയി� അടവാ�ി, െചലാെ� അസ� പക��് േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��് ഡയറ���് അയ� െകാ�േ��താണ്.
.
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4-5  ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം
.

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് 2,62,76,95,585/-

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് 2,51,60,61,473/-

സ�വകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം 1,90,380/-

വിവിധ �ാപന�� സ�വകലാശാല

ഫ�ിേല�് ഒ��ാനവേശഷി�� �ക
3,74,005/-

ഓഡി�ി� നിരാകരി� �ക 2,93,810/-

ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക 57,92,14,222/-

േക� സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�

സം�ാന സ��ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന����ായ ന�ം ഇ�

(ബി) സ��കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാ� അവേശഷി�� �ക, നിരാകരി� �ക
തട�െ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

ന��

സ�വകലാശാല

ഫ�ി��ായ

ന�ം (�പ)

സ�വകലാശാല

ഫ�ി�

ഒ��ാ�

അവേശഷി��

�ക (�പ)

ഓഡി�ി�

നിരാകരി�

�ക (�പ)

ഓഡി�ി�

തട�െ���ിയ

�ക (�പ)

ഉ�രവാദിയായ ആ�െട
േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

2-4 1,90,380 �ീമതി. സതി. പി,
�ണിേവഴസി�ി എ�ജിനിയ�3-32 3,74,005

3-4 2,65,596
േഡാ.െജ.ലത, ൈവസ്
ചാ�സല�

3-7 23,214 �ീ.െസബാ��� ഔേസ�്,
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�3-10 5,000
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3-1 10,05,735

3-8 16,043

�ീ.െസബാ��� ഔേസ�്,
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

3-9 70,000

3-13 2,93,901

3-14 7,22,250

3-18 55,38,29,829
�ീമതി. സതി. പി,
�ണിേവഴസി�ി എ�ജിനിയ�

3-30 1,73,19,630
�ീ.േഡവിഡ് പീ�� എസ്,
രജി�ാ�

3-36-3-1 1,70,000 േഡാ.െക.എ.ൈസമ�,
ഡയറ��
ക�ാലി മര�ാ� �� ഓഫ്
മൈറ� എ�ിനീയറിംഗ്3-36-3-2 21,53,157

3-36-4-1 1,80,000

േഡാ.േമാളി.പി.േകാശി,
ഡയറ��

�� ഓഫ് മാേന�െമ�്
�ഡീസ്

3-36-8-1 26,84,839

േഡാ.വ��
േജാസഫ്,ഡയറ��

നാഷണ� െസ�� േഫാ�
അക�ാ�ിക് അനിമ�
െഹ��്

3-36-9-2 7,23,673

േഡാ.ഷീ� േതാമസ്
അ��ാപിക,
ഇ�� നാഷണ� �� ഓഫ്
േഫാേ�ാണി�്

3-36-9-4 45,165

േഡാ.�ീജി�്.പി.എസ്,
�ി�സി�ാ�

േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��നാട്

ആെക 1,90,380 3,74,005 2,93,810 57,92,14,222

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ�് �ാപന�� എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം

                                              ഇ�
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(ഡ ി) ന�ം നിജെ���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

                                              ഇ�

(ഇ) റിേ�ാ��ി� �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമ�വിലാസം

.

ഖ�ിക
നം

േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ� ഔേദ�ായിക

േമ�വിലാസം

�ിരം

േമ�വിലാസം

3-4
േഡാ.െജ. ലത
ൈവസ് ചാ�സല�

ൈവസ് ചാ�സല�
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക
സ��കലാശാല

െകാ�ി – 682022

ടി.സി 29/277, മിഥില,
േത��ര െലയി�
ൈകത��്,

തി�വന��രം –
695024

3-7

�ീ.െസബാ��� ഔേസ�്
ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�

ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക
സ��കലാശാല

െകാ�ി – 682022

വനമാലി� േകാേ�ജ്,
ജ�ജ് ��്, ��ാ�ര,
എറണാ�ളം

3-8

3-9

3-10

3-13

3-14

2-4

�ീമതി. സതി. പി
�ണിേവഴസി�ി എ�ജിനിയ�

�ണിേവഴസി�ി
എ�ജിനിയ�

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക
സ��കലാശാല

െകാ�ി – 682022

വട�ിേനട�് ഹൗസ്

എസ്.പി.ഡ�� േറാഡ്

തായി�ാ�കര, ആ�വ

3-18

3-32

�റി�് : �ിര േമ�വിലാസം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േമ�വിലാസം

ലഭ�മാേ��താണ്.

.
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4-6  തീ��ാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ക�
സ��കലാശാല�െട ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി� തീ��ാ�ാ� അവേശഷി��വ�െട വിവരം �വെട േച���.

�മ
നം.

ഓഡി�് റിേ�ാ��്
വ�ഷം

ഒ�വിലെ� ക�ിടപാട് സംബ�ി� വിവര��

1 1978-79 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

2 1981-82 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

3 1989-90 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

4 1991-92 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

5 1992-93 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

6 1993-94 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

7 1994-95 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

8 1995-96 എ�.എഫ് �സാ�് എ3-274/15 , 04.04.2015

9 1996-97 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 62/98, 09.09.08

10 1997-98 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 152/99, 10.08.99

11 1998-99 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 350/00, 23.05.00

12 1999-00 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 596/01, 02.06.01

13 2000-01 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 341/02, 15.11.02

14 2001-02 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 07/04, 27.04.04

15 2002-03 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 115/05, 12.04.05

16 2003-04 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 02/06, 05.05.06
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17 2004-05 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 331/07, 28.11.07

18 2005-06 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 239/08, 28.08.08

19 2006-07 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 120/09, 07.07.09

20 2007-08 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 433/10, 30.04.10

21 2008-09 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 434/12, 18.12.12

22 2009-10 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 138/12, 30.04.14

23 2010-11 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 177/13, 28.04.14

24 2011-12 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 209/14, 10.03.15

25 2012-13 എ�.എഫ്.�സാ�് എ3- 32/15, 25.02.15

26 2013-14 െക.എസ്.എ (എസ്.ടി.�)-എ3-563/15, 04.01.16

27 2014-15 െക.എസ്.എ (എസ്.ടി.�)-എ3-110/17, 28.02.17

28 2015-16 െക.എസ്.എ (എസ്.ടി.�)-എ3-395/17, 09.06.17

.
��ത ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�േമ�� പരാമ�ശ�� തീ��ാ��തി�ളള അടിയ�ിര
നടപടികെള�േ��താണ്.

.

                                                     േജായി�് ഡയറ��

                                                     െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ�വകലാശാല ഓഡി�്

                                                    െകാ�ി

.
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അ�ബ�ം - 1

സ��കലാശാല�െട 2016-17െല �ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശം
1)

a) DETAILS OF GENERAL FUNDS OF INVESTMENTS AS ON 31.03.2017

SL

No.

Particulars& ReceiptNo.&
Bank

Date of
Deposit

Date of
Maturity

Amount
(Rs)

Vol.

Page

1
67321330798 Matching Grant,
SBT

29.04.2015 28.04.2020 725284 XI 9

2 67172643696, SBT 04.02.2016 04.02.2018 7163813 X 30

3 856956110000378, BOI 05.10.2015 05.04.2017 85242 X29

4 67219364555, SBT 01.03.2016 01.02.2019 148219
XI
28

5 33980353002, SBI 21.07.2016 21.07.2017 9572606 X 34

6 856956110000992, BOI 26.04.2016 26.04.2017 183057 X 30

7 856956110000588, BOI 06.04.2016 06.04.2017 183389 X 33

8 856956110000736, BOI 26.10.2016 26.04.2018 190703 X 33

9 67379268642, SBT 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

10 67379268653, SBT 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

11 67309464592, SBT 14.01.2017 14.01.2018 8765768 X 35

12 67309464671, SBT 14.01.2017 14.01.2018 8765769 X 37

13 856945110002057, BOI 20.09.2016 20.09.2017 8118241 X 34
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14 67379268664, SBT 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

15 67379268675, SBT 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 32

16 67379268686, SBT 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 32

17 67379268722, SBT 18.10.2016 18.10.2018 9515658 X 32

18 67379268733, SBT 18.10.2016 18.10.2018 5816312 X 33

19 67396297605, SBT 21.03.2017 17.09.2017 5000000 X 37

20 67396297912, SBT 21.03.2017 18.09.2017 4999999 X 37

21 67396491090, SBT 22.03.2017 19.10.2017 5000005 X 38

22 67395900026, SBT 17.03.2017 13.09.2017 5000000 X 38

23 67395834653, SBT 16.03.2017 12.09.2017 5000000 X 38

24 67395834982, SBT 16.03.2017 13.10.2017 4999999 X 39

25 67396217947, SBT 20.03.2017 16.09.2017 5000000 X 39

26 67396217834, SBT 20.03.2017 17.10.2017 4999999 X 39

27 67396077098, SBT 18.03.2017 14.09.2017 5000000 X 41

28 67396076902, SBT 18.03.2017 15.10.2017 4999999 X 41

29 67395667487, SBT 15.03.2017 30.04.2017 575000 X 41

30 67395667862, SBT 15.03.2017 30.04.2017 3000000 X 42

31 67395667953, SBT 15.03.2017 11.09.2017 5000000 X 42

32 67395900151, SBT 17.03.2017 14.10.2017 4999999 X 42

33 856945110002204, BOI 26.10.2016 26.10.2017 5000000 X 43
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34 856945110002205, BOI 26.10.2016 26.10.2017 4500000 X 43

35 856956110002210, BOI 03.11.2016 03.11.2017 6000000 X 43

36 856945110002211, BOI 05.11.2016 05.11.2017 4500000 X 44

TOTAL 176126937

.

b) DETAILS OF OTHER FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2017

SL.
No

Particulars(Recipt

no. And Bank)
Date of Deposit Date of maturity Amount (Rs) Vol. Page

1 67332469081, SBI 07.08.2016 07.08.2017 8118241 XI 25

2 67332469218, SBI 07.08.2016 07.08.2017 8118241 XI 25

3 67332472129, SBI 07.08.2016 07.08.2017 5412161 XI 26

4 33132916654, SBI 16.07.2016 16.07.2017 9570610 II 83

5 33132926979, SBI 16.07.2016 16.07.2017 9570610 II 83

6 33132927190, SBI 16.07.2016 16.07.2017 9570610 II 83

7 33132927394, SBI 16.07.2016 16.07.2017 9570610 II 84

8 33975939388, SBT 16.07.2016 16.07.2017 10624443 II 84

9 33975958685, SBT 16.07.2016 16.07.2017 1310722 II 84

10 67294641305, SBT 21.02.2017 21.05.2017 10493381 XI 30

TOTAL 82359629

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

106 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



c) DETAILS OF CUCEK INVESTMENTS AS ON 31.03.2017

SL.
No

Particulars (Receipt No. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturitY

Amount
(Rs)

Vol.
Page

1
67285985314
SBT,Pulincunnu

15.07.2016 15.07.2017 13595972 II 95

2
67285991779
SBT,Pulincunnu

15.07.2016 15.07.2017 13341190 II 91

3
67286003870
SBT,Pulincunnu

15.07.2016 15.07.2017 13341190 II 91

4
67286004080
SBT,Pulincunnu

15.07.2016 15.07.2017 13341190 II 91

5
67286004182
SBT,Pulincunnu

15.07.2016 15.07.2017 13341190 II 95

6
67287890973
SBT,Pulincunnu

29.07.2016 29.07.2017 6472974 II 89

7
67309607951,
SBT,Pulincunnu

15.01.2017 15.01.2018 5843845 II 1

8
67332450230
SBT,Pulincunnu

28.01.2017 28.04.2017 8289858 II 96

TOTAL 87567409
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d) DETAILS OF SCHOOL OF ENGINEERING INVESTMENTS AS ON 31.03.2017

SL.
No

Particulars(Receipt no. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
Maturity

Amount(Rs)
Vol.
page

1 67285563629 SBT 06.07.2014 21.07.2017 11379897 II 55

2 35211031995 SBI 26.07.2016 26.07.2017 6101483 II 85

3 33158819196 SBI 26.07.2016 26.07.2017 10210991 II 86

4 33158821728 SBI 26.07.2016 26.07.2017 10210991 II 88

5 34005435059 SBI 31.07.2016 31.07.2017 5886694 II 86

6 34005436267 SBI 31.07.2016 31.07.2017 8830040 II 86

7 34005445160 SBI 31.07.2016 31.07.2017 8830040 II 88

8 67287696308 SBT 31.07.2016 31.07.2017 8900291 II 87

9 67287706758 SBT 31.07.2016 31.07.2017 8900291 II 87

10 67287706952 SBT 31.07.2016 31.07.2017 5933528 II 87

11 67287707037 SBT 31.07.2016 31.07.2017 5933528 II 88

12 35211040615 SBI 26.07.2016 26.07.2017 5385880 II 85

13 35567388850 SBI 29.01.2017 29.07.2017 10574007 II 100

14 36207811033 SBT 26.10.2016 25.01.2018 7500000 II 92

15 36207989446 SBT 26.10.2016 25.01.2018 7500000 II 92

16 36208017774 SBT 26.10.2016 25.01.2018 7500000 II 92

17 36208027001 SBT 26.10.2016 25.01.2018 7500000 II 92
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18 67379268744 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 II 93

19 67379268755 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 II 93

20 67379268766 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 II 94

21 67379268777 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 II 94

22 67379268788 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 II 94

TOTAL 170395536

.

2) DETAILS OF PROVIDENT FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2017

SL.
No

Particulars (Receipt No. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Vol.
Page

1
AA No. 327363/12349 District
Treasury Ekm

27.07.2015 27.07.2020 5875000 X1 12

2 JJ No. 990153/14197 19.07.2016 19.07.2019 20000000 XI 20

3
AA No. 261108/
799010500023696

17.11.2016 16.11.2018 51177902 XI 28

4 67276294282 SBT 15.05.2016 15.05.2017 9785759 XI 21

5 67276294929 SBT 15.05.2016 15.05.2017 9785759 XI 21

6 67276294963 SBT 15.05.2016 15.05.2017 9785759 XI 22

7 67276295048 SBT 15.05.2016 15.05.2017 9785759 XI 22

8 67285563607 SBT 06.07.2014 21.07.2017 295877320 XI 3
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9 67356869229 SBT 16.03.2016 16.03.2018 7500000 XI 15

10 67356869739 SBT 16.03.2016 16.03.2018 7500000 XI 16

11 67356869773 SBT 16.03.2016 16.03.2018 5000000 XI 16

12 67356010664 SBT 08.03.2016 08.03.2018 7500000 XI 17

13 67356010325 SBT 08.03.2016 08.03.2018 7500000 XI 17

14 67356010198 SBT 08.03.2016 08.03.2018 7500000 XI 18

15 67356010450 SBT 08.03.2016 08.03.2018 7500000 XI 18

TOTAL 462073258

.

3) DETAILS OF PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2017

a) Cochin University Fund (CUF)

SL.
No

Particulars (Receipt No.
And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Pen.Reg. Page
No.

1 67375030837 26.02.2017 26.08.2017 9220281 52

2 67397414172 31.03.2017 31.03.2019 5000000 57

3 67397414149 31.03.2017 31.03.2019 5000000 56

TOTAL 19220281
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b) Kunjali Marakkar School of Marine Engineering (KMSME)

SL.
No

Particulars (Receipt No.
And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Pen.Reg. Page
No.

1 67375030882 SBI 26.02.2017 26.08.2017 915990 51

2 67288717034 SBI 29.07.2014 13.08.2017 566657 23

3 67292750495 SBI 03.08.2016 04.07.2018 594729 26

4 67315653037 SBI 28.02.2017 28.02.2018 762514 51

5 67251260363 SBI 31.07.2016 31.07.2019 632866 26

6 67332471895 SBI 07.08.2015 07.08.2020 500000 30

7 67397414229 SBI 31.03.2017 31.03.2019 500000 57

TOTAL 4472756

.

c) School of Engineering (SOE)

SL.
No

Particulars (Receipt No.
And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Pen.Reg. Page
No.

1 67375015821 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 45

2 67375030203 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 45

3 67375030269 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 45

4 67375030292 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 46

5 67375030349 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 46

6 67375030407 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 46
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7 67375030452 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 47

8 67375030474 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 47

9 67375030521 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 47

10 67375030554 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 48

11 67375030587 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 48

12 67375030655 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 48

13 67375030677 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 49

14 67375030713 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 49

15 67375030735 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 49

16 67375030757 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 50

17 67375030780 SBI 26.02.2017 26.08.2017 9302505 50

18 67375030804 SBI 26.02.2017 26.08.2017 6493006 50

19 67285563630 SBI 06.07.2014 21.07.2017 11379897 24

20 67285563551 SBI 06.07.2014 21.07.2017 5670835 26

21 67285563573 SBI 06.07.2014 21.07.2017 9343593 24

22 67285563595 SBI 06.07.2014 21.07.2017 9343593 24

TOTAL 200373509
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d) Cochin University College of Engineering, Kuttanad (CUCEK)

SL.
No

Particulars (Receipt No.
And Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Pen.Reg. Page
No.

1
67292747212
SBT,CUSAT

03.08.2016 04.07.2018 5947286 32

2
67286004331 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017 11231271 22

3
67286004444 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017 10199832 22

4
67286004535 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017 11371116 25

5
67286004580 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017 11371116 25

6
67286004669 SBT,
Pulincunnu

15.07.2014 30.07.2017 11371116 25

7 67287709839 SBT,CUCB 31.07.2014 15.08.2017 7500000 27

8 67287710039 SBT,CUCB 31.07.2014 15.08.2017 7500000 27

9 67287496784 SBT,CUCB 31.07.2014 15.08.2017 7500000 27

10
67287496911 SBT,
Pulincunnu

31.07.2014 15.08.2017 7500000 27

11 67375030860 SBT 26.02.2017 26.08.2017 9069316 51
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12 67292765832 SBT 27.08.2014 11.09.2017 5000000 28

13 67303003783 SBT 22.10.2016 22.09.2018 6663575 56

14 67303003658 SBT 22.10.2016 22.09.2018 6663575 56

15 67333170614 01.08.2015 01.08.2020 7500000 30

16 67333175704 01.08.2015 01.08.2020 7500000 31

17 67333175964 01.08.2015 01.08.2020 5000000 31

TOTAL 138888203

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.
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അ�ബ�ം - 2

എ�േഡാ�െമ�ക�െട വിശദാംശ��

SL.No
Particulars (Receipt No. And
Bank)

Date of
Deposit

Date of
maturity

Amount
(Rs)

Page Interest

1 N.C.John Memorial Prize 01.03.2010 01.03.2018 8466 3 675

2
Dr.N.K.Paniker Memorial
Endowment

01.03.2010 01.03.2018 3300 7 263

3 Antony Memorial Prize 01.03.2010 01.03.2018 3535 11 282

4
Sir Robert Bristow Endowment
Prize

01.03.2010 01.03.2018 11761 15 938

5
Prof. Wazir Hassan Abdi
Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 27000 19 2154

6
Prof. C.V.Kurian Endowment
Prize

01.03.2010 01.03.2018 11300 23 902

7
Prof. K Venkiteswarulu
Shastiabdhapoorthi Prize

01.03.2010 01.03.2018 4144 27 331

8
Dr.Justice T.K.Thomman Prize
in Maritimr Law

01.03.2010 01.03.2018 5936 31 474

9
Pro. C.C John Memorial
Endowment

01.03.2010 01.03.2018 11541 35 921

10
M.M. Cherian Memorial
Labour Law Prize

01.03.2010 01.03.2018 17558 39 1401
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11
Prof. Joy George Endowment
Prize

01.03.2010 01.03.2018 14313 43 1142

12
Bommareddy venkidari Reddy
Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018 7846 47 626

13
Prof.P.N.Rajendra Prasad
Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 12933 51 1032

14
Prof.C.T. Samuel Endowment
Prize

01.03.2010 01.03.2018 14461 55 1154

15
Kelappan Memorial
Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 11756 59 938

16
Dr.S.Lakshmanan Memorial
Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 13520 63 1079

17
Dr.L.M.Singhvi Endowment
Prize

01.03.2010 01.03.2018 11258 67 898

18 Dr.Sunil Memorial Prize 01.03.2010 01.03.2018 13090 71 1044

19
V.N.Padmanabha Pillai
Memorial Prize for Law

01.03.2010 01.03.2018 14290 75 1140

20
R.V.Kelkar Memorial
Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 10000 81 798

21
K.A Damodara Menon
Memorial Endowment Prize

01.03.2010 01.03.2018 80000 85 6383
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22
Prof.M.V.Pylee Endowment
Award fo the best teacher

30.11.2009 30.11.2017 1000000 145 79782

23
Lt. Arpan Banerjee
Endowment Award

01.03.2010 01.03.2018 15450 93 1233

24
K.C.Menon Memorial
Endowment

01.03.2010 01.03.2018 10000 97 798

25 Lyka Olefins Endowment 01.03.2010 01.03.2018 10000 101 798

26 Dr.Terry Adams Prize 01.03.2010 01.03.2018 28510 105 2275

27
Kanichai Thomas Jose
Endowment

01.03.2010 01.03.2018 50000 109 3989

28 CRL Chair for CSIS 01.03.2010 01.03.2018 1000000 113 84382

29
Dr.P.Madhavan Pillai Gold
Medal

01.03.2010 01.03.2018 30000 117 2393

30
Prof.P.N.K.Nambisan
Memorial Prize

01.03.2010 01.03.2018 25000 121 1995

31
C.P.Menon MEMORIAL
endowment

01.03.2010 01.03.2018 50000 129 3989

32
Antony James Memorial
Scholarship

01.03.2010 01.03.2018 5050 133 403

33
Prof.N.R.Menon Memorial
Endowment

28.06.2002 28.06.2012 60000 137 5425
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34
Dr.Sathianandan Mem
Endowment

30.03.2007 30.03.2017 100000 153 9308

35
Dr.T.S.A Padmanabhan of
Badakara Endowment

24.04.2007 24.04.2017 35200 157 2902

36 CLASSIC.83 10.06.2009 10.06.2019 150000 161 12763

37
Kerala Manegement
Association Scholarship

1.03.2010 1.03.2018 9840 185 785

38 ABS India Merit Awards 01.03.2010 01.03.2018 54126 189 4318

39
Prof.K.K.Mohammad Yusuf
Endowment

14.12.2011 14.12.2012 240000 165 23625

40 Prof. S.Sugunan Endowment 28.04.2012 28.042022 222000 169 20072

41
Vishnu Prasad Memorial
Endowment

04.10.2012 04.10.2022 150000 173 13162

42
Prof. Joy George Endowment
II

25.06.2015 01.03.2018 90000 177 7897

TOTAL ENDOWMENTS 3643184 306869

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.
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അ�ബ�ം - 3

ഡി.ഡി.എഫ്/പി. ഡി. അ�ൗ�ക�െട നീ�ിയി��് �ക�െട പ�ിക

(a) 2016-17 ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ിെ� നീ�ിയി��് �ക�െട പ�ിക

�മ നം വ��ിെ� േപര് നീ�ിയി��്

1 അൈ�ഡ് െകമി�ി 113670.00

2 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് 91337.00

3 അ�്േമാ�ിയറി�് സയ�സ് 502828.00

4 ബേയാ െട�്േനാളജി 34405.00

5 െകമി�� ഓഷ�ാേനാ�ഫി 201899.00

6 ക���� ആ�ിേ�ഷ� 99760.00

7 സി.െഎ. ആ�.എം 235552.00

8 ക���� സയ�സ് 818606.00

9 െസ�� േഫാ� സയ�സ് ഇ� െസാൈസ�ി 8275117.00

10 ഇം�ിഷ് & േഫാറി� ലാം�േവജ് 2673173.00

11 ഇല�്േ�ാണി�സ് 6624.00

12 എ�വേയാ�െമ�� �ഡീസ് 474443.00

13 ഹി�ി 241542.00

14 ഇ�ഡ�ിയ� ഫീഷറീസ് 173701.00

15 ഇ��െമ�േ�ഷ� 22434.00

16 ലീഗ� �ഡീസ് 418463.00

17 മൈറ� ജിേയാളജി ജിേയാ ഫിസി�് 2119.00

18
മൈറ� ബേയാളജി, ൈമേ�ാബേയാളജി &
ബേയാ െകമി�ി

224205.00
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19 മൈറ� സയ�സ് 200982.00

20 മാ�മാ�ി�് 343828.00

21 നാഷണ� െസ�� േഫാ� അക�ാ�ി�് ആനിമ� െഹ��് 671327.00

22 േഫാേ�ാണി�് 67309.00

23 ഫിസി�� ഓഷ�ാേനാ�ാഫി 93230.00

24 ഫിസി�് 89946.00

25 േപാളിമ� സയ�സ് & റബ� െട�്േനാളജി 458621.00

26 ഷി�് െട�്േനാളജി 50106.00

27 �� ഓഫ് മാേന�െമ�് �ഡീസ് 1334350.00

28 �ാ�ി�ി�് 151487.00

29 �ണിേവ�ി�ി ൈല�റി 146925.00

30 �� ഓഫ് എ��ിനീയറിംങ് 3637676.00

31 ��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� സയ�സ് 2759339.00

32 ��നാട് എ��ിനീയറിംങ് േകാേളജ് 922083.00

ആെക നീ�ിയി��് �ക 25537087.00

.

(b) 2016-17 പി. ഡി. അ�ൗ�ിെ� നീ�ിയി��് �ക�െട പ�ിക

�മ നം വ��ിെ� േപര് നീ�ിയി��്

1 അൈ�ഡ് െകമി�ി 1452545.00

2 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് 493154.00

3 അ�്േമാ�ിയറി�് സയ�സ് 102675.00

4 ബേയാ െട�്േനാളജി 2296182.00
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5 െകമി�� ഓഷ�ാേനാ�ഫി 472052.00

6 ക���� ആ�ിേ�ഷ� 61605.00

7 സി.െഎ. ആ�.എം 132768.00

8 ക���� സയ�സ് 853031.00

9 െസ�� േഫാ� സയ�സ് ഇ� െസാൈസ�ി 162280.00

10 ഇം�ിഷ് & േഫാറി� ലാം�േവജ് 50825.00

11 ഇല�്േ�ാണി�സ് 1657359.00

12 എ��ിനീയറിംങ് വ��് 744993.00

13 എ�വേയാ�െമ�� �ഡീസ് 401728.00

14 ഹി�ി വ��് 81848.00

15 ഇ�ഡ�ിയ� ഫീഷറീസ് 559788.00

16 ഇ��െമ�േ�ഷ� 2927090.00

17 ലീഗ� �ഡീസ് 1052502.00

18 മൈറ� ജിേയാളജി ജിേയാ ഫിസി�് 99364.00

19
മൈറ� ബേയാളജി, ൈമേ�ാബേയാളജി &
ബേയാ െകമി�ി

384011.00

20 മൈറ� സയ�സ് 273288.00

21 മാ�മാ�ി�് വ��് 4279172.00

22 നാഷണ� െസ�� േഫാ� അക�ാ�ി�് ആനിമ� െഹ��് 47073.00

23 േഫാേ�ാണി�് 831634.00

24 ഫിസി�� ഓഷ�ാേനാ�ാഫി 69068.00

25 ഫിസി�് വ��് 5141647.00

26 ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� 69719.00
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27 േപാളിമ� സയ�സ് & റബ� െട�്േനാളജി 1409562.00

28 ഷി�് െട�്േനാളജി 2250975.00

29 �� ഓഫ് മാേന�െമ�് �ഡീസ് 841101.00

30 ��് െവ�ഫയ� 4791.00

31 െസ�� േഫാ� ബ�ജ�് �ഡീസ് 90572.00

32 �ാ�ി�ി�് വ��് 30754.00

33 �ണിേവ�ി�ി ൈല�റി 6100390.00

34 �ണിേവ�ി�ി �ണിയ� 24199.00

35 �ണിേവ�ി�ി േഹാ�� 991155.00

36 �� ഓഫ് എ��ിനീയറിംങ് 7051130.00

37 ��ാലി മര�ാ� �� ഓഫ് മൈറ� സയ�സ് 1111007.00

38 ��നാട് എ��ിനീയറിംങ് േകാേളജ് 4873177.00

ആെക നീ�ിയി��് �ക 4,94,76,214.00

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്
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.

അ�ബ�ം - 4

�മീകരി�ാ� ����ക�

�മ
നം.

എസ്.ആ�
നം./തീയതി

ഉേ�ശ�ം ന�കിയ �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ��

Polymer Science & Rubber Technology

1
2/16-17/

2.7.2016

2016 ഏ�ി� വെര�� ABLC
ന���തിന്

70724/-
േഡാ. േതാമസ് �ര��,
വ��് േമധാവി

2
4/16-17
/9.3.17

ECR Project “Development of

theranostics”.

300000/-

േഡാ. ൈഷലജ ജി.
എസ്

3
5/16-17
/9.3.17

50,000/-

4
6/16-17
/9.3.17

30,000/-

5
7/16-17
/9.3.17

2,67,500/-

6
8/16-17
/9.3.17

85,754/-

7
9/16-17
/9.3.17

4,96,630/-

8
11/16-17
/14.3.17

KSCSTE

1,00,000/-
േഡാ.സി.പി.ര�
നാഥ� നായ� ,
സയ�ി�്

എമിറ�സ്
9

12/16-17
/14.3.17

1,31,927/-

ആെക 15,32,535/-
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Statistics

1
06/16-17
/05.02.2016

Books & Journals &

പീരിേയാഡി��സ്
19,000/- വ��് േമധാവി

ആെക 19,000/-

Applied Economics

1 9/16-17
2017 വ�ഷ�ി� ആവശ�മായ
ആ�കാലിക���ം
േജ�ണ�ക���� വരിസംഖ�

65500/- വ��് േമധാവി

ആെക 65500/-

Biotechnology

1
03/16-17/
28.11.16

ഇ�� നാഷണ� േകാ�ഫറ�സ് 40,000/-
േഡാ.അജിത്
േവ���

2
05/16-17

27.01.17
േജ�ണ�സിെ� വരിസംഖ� 10,900/- േഡാ.സരിത.ജി.ഭ�്

3
06/16-17

09.02.17

െസ��ിഫ�ജ് റി�യ�
െച��തിന് അഡ�ാ�സ്

78,424/-

4
19/16-17
18.02.17

േജ�ണ�സിെ� വരിസംഖ� 6,200/- വ��് േമധാവി

ആെക 135524/-

Electronics

1
32/16-17/

3.2.17
AMC Novateur electrcal
&Digital system

31793/-

HOD

Settlement after one
year (AMC period)

2 33/16-17/ Subscription revewal of Indian 4050/- വ��് േമധാവി
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4.2.17 Journals for 2017

3
34/16-17/

21.2.17

Advance to AMC Toshiba
Copier cum printer 27250/- വ��് േമധാവി

4
35/16-17/

21.2.17

Adv. Procurement of HPC
facility 30,50,000/- വ��് േമധാവി

5
37/16-17/

13.3.17

Adv.AM for computer

(Delve Micro computer)
27,000/- വ��് േമധാവി

6
38/16-17/

13.3.17

Adv.AM for computer

(Keltron)
36,926/- വ��് േമധാവി

ആെക 3177019/-

Instrumentation

1
2/16-17/
30.06.16

േഹാ�� വാ�ഡന് �ാ�് (Actual
Boarding & Lodging Charges)
ന���തിന്

88,965/- വ��് േമധാവി

ആെക 88,965/-

Hindi

1
1/16-17/

5.7.16

എ.ബി.എ�സി.�ക േഹാ��
വാ�ഡന് ന���തിനായി എ��
�ക

47352/- വ��് േമധാവി

2
3/16-17/

31.10.16

Developmental Assistance under
XII plan for the development of
Hindi Departments under
Central/State/Deemed

Universities”എ� UGC �ീമി�
േവ�ി എ�� �ക

4,00,000/- വ��് േമധാവി
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3
5/16-17/

13.2.17

Advance sanctioned towards
subscription/renewal of Indian
journals for 2017

25,000/- വ��് േമധാവി

4
6/16-17/

29.3.17

Advance for the AMC of
Equipments & Computers of the
department.

46,550/- വ��് േമധാവി

ആെക 5,18,902/-

Photonics

1
19/16-17/
09.01.17

ഉപകരണ�� വാ�ിയതിന്
���� 1,28,663/- േഡാ.ഷീ� േതാമസ്

2
20/16-17/

09/01/17
ക�സ�മബി�സിന് ���� 5,00,000/- േഡാ.ഷീ� േതാമസ്

3
25/16-17/

11.01.17

�െപേ�ാമീ�� വാ�ിയതിന്
���� 25,00,000/- േഡാ.ഷീ� േതാമസ്

ആെക 31,28,663/-

School of Engineering

1
10/16-17/

2.2.17

Advance for the Subscription of
journals for 2017 paid to
Principal

64,500/- വ��് േമധാവി

2
7/16-17/

7.11.16

Advance for Travel grant as per
CICS to attend conference at
London during 14th -16th
November 2016.

20,000/-

Dr.Abdulla.P,
Professor-
Electronics &
Communication
Engg.
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ആെക 84,500/-

NCAAH

1
5/16-17/
18.05.2016

എം െട�് േകാ�ിെ� നട�ി�ിന് 7,00,000/- വ��് േമധാവി

2
15/16-17/
18.10.2016

എം െട�് േകാ�ിെ� നട�ി�ിന് 7,20,000/- വ��് േമധാവി

3
29/16-17/
15.03.2017

Purchase of books & periodicals 4,60,000/- വ��് േമധാവി

4
20/16-17/
02.02.2017

ഉപകരണ��െട
വാ�ഷിക െമയി�ന�സ്
േകാ��ാ�്

3,00,000/- വ��് േമധാവി

5
21/16-17/
03.02.2017

ക����ക�െട�ം
ഉപകരണ��െട�ം
റി�യ� & െമയി�ന�സ്

21,05,536/- വ��് േമധാവി

ആെക 42,85,536/-

ആെക �ക 1,30,36,144/-

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്
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.

അ�ബ�ം - 5

വിനിേയാഗ സാ��പ�ം �റെ��വി� �ാ�ക�െട/�ീ�ക�െട വിവര��

�മ
നം.

പ�തി�െട
വിവര��

��ി��്
ലഭി� �ാ�്
�ക

വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം
�റെ��വി�
�ക

റഫറ�സ്
നം.

തീയതി

1

MHRD Project on
IPR Chair under the
scheme of
intellectual property
educationl and
public out reach

(-)
3,62,736/-

40,00,000/- 35,21,386/-
KSA(STU)
A7-897/17

30.03.2017

TOTAL 35,21,386

.

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.
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അ�ബ�ം - 6

േ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിനായി ഫ�ിംഗ് ഏജ�സിയി� നി�ം ലഭിേ�� �ക�െട പ�ിക

അൈ�ഡ് എ�േണാമി�്

േ�ാജ�ിെ� േപര്/കാലയളവ്
�ി�സി��
ഇ�െവ�ിേഗ��െട േപര്

ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സി

31.3.17 വെര
ഫ�ിംഗ്
ഏജ�സിയി�
നി�് ലഭിേ��
�ക

A Study on the Sustainable
Solid Waste Management in
Kerala State/

01.04.2015 �ത� 31.03.2017
വെര

(2 വ�ഷം)

േഡാ.പി.അ�ണാചലം I.C.S.S.R. 1546000/-

ഫിസി�്

1) UGC -SAP-CAS- Phase I/

1.4.2013 �ത� 31.3.2018
വെര- 5 വ�ഷം

േഡാ.ബി.�ദീപ്,
െ�ാഫസ�

�.ജി.സി 5,18,733/-

2) Growth of carbon
nanotubes for transparent
electronic applications/

11.12.2014�ത� 10.12.2017
വെര- 3 വ�ഷം

േഡാ.എം.െക.ജയരാജ്,
െ�ാഫസ�

KSCSTE 40,433/-

3) Upconversion phosphors
for solar cell application./

7. 8.2014 �ത� 6.8.2017
വെര- 3 വ�ഷം

േഡാ.എം.െക.ജയരാജ്,
െ�ാഫസ�

DST-SERB 10,998/-
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4) Synthesis of newlight
emitting polymers and
fabrication of polymer LEDs
with desired characteristics/

19.8.2014�ത� 18.8.2017
വെര-

3 വ�ഷം

േഡാ.എസ് ജയല�ി,
െ�ാഫസ�

SERB 1,98,049/-

5) Semiconducting polymer
graphene hybrid materials
for organic field effect
transistor applications./

4.4.2015�ത� 3.4.2018 വെര-
3 വ�ഷം

രജനി.ആ� േമാഹ�
(േഡാ.ജയല�ി,
െ�ാഫസ�െട
േമ�േനാ��ി�)

DST (under
DST WOS-
A scheme)

1,11,000/-

ഹി�ി

േ�ാജ�ിെ� േപര് - UGC
(SAP) DSA Phase I/

1.4.2014 �ത� 31.3.2019
വെര- 5 വ�ഷം

േഡാ.എ�.േമാഹന�,
െ�ാഫസ�

UGC 13,95,439/-

െകമി�� ഓഷ�ാേനാ�ഫി

1) Biogeo chemistry of
selected trace element
(Fe,Zn,Mn,Cu)in the realm
of Arabian sea with special
reference to Kerala Coast./

31.3.2017� േ�ാജ�്
���ീകരി�

േഡാ.സി.എ�്.�ജാത,
െ�ാഫസ�

MoES 4,20,657/-

2) Qualification of trace
metals and its counterparts

േഡാ.സി.എ�്.�ജാത,
െ�ാഫസ�

MoES/
CMLRE

10,79,930/-
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as an interlocking system for
revealing sediment/water/air
status in southern tip of
peninsular India.

31.3.2015� േ�ാജ�്
���ിയാ�ി

3) Contaminent
characterization of soil in the
selcted areas (Chittur and
Kanjikode) of Palakkad
District, Kerala.

േഡാ.സി.എ�്.�ജാത,
െ�ാഫസ�

KSCSTE 21,115/-

എ�.സി.എ.എ.എ�്.

1) Detailed performance
evaluation and accelerated
commercialization of the
nitrifying bio reactor
technology in Indian Market
-Phase II/

30.4.2016� ���ിയാ�ി

െ�ാഫ. േഡാ.
ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

DBT 11,55,405/-

2) Selection and
identification of immuno
competent early life stages
of the giant fresh water
prawn macrobrachium
rosenbergii based on
differential mRNA
expression.

18.6.2016� ���ിയാ�ി

െ�ാഫ. േഡാ.
ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

DST 3,10,000/-

3) Metagenomic approach to െ�ാഫ. േഡാ. DBT 7,63,197/-
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cloning and expression of
endo and exoglucanses and
beta 1-4 glycosidase from
soil water system.

27.09.2014 -� ���ിയാ�ി

ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

4) Indo-US initiative on
innovative informs in Marine
biotechnology education and
research and development of
sustainable aquaculture
production system for
inclusive economic growth
and sustainable development.

3 വ�ഷം,

1.8.2015 �ത� 3.7.2018 വെര

െ�ാഫ. േഡാ.
ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

UGC, Govt.
of India.

1546000/-

5) Polyhydroxy butyrate
from marine micro
organisms for bio medical
and acqua culture
applications

5 വ�ഷം, 01.04.2012 �ത�
31.03.2017 വെര

െ�ാഫ. േഡാ.
ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

MoES/
CMLRE

41,51,218/-

മൈറ� ബേയാളജി, ൈമേ�ാ ബേയാളജി & ബേയാ െകമി�ി

1) Taxonomy and Genetic
characterization of Pelagic
copepods (crustacea) from
the Marine Waters of the
South West Coast of India.

22.8.2012 �ത� 21.7.2016
വെര

േഡാ.എം.ഹരി���

Ministry of
Science &
Technology,
Department of
BioTechnology.

8,54,272/-

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

132 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM



2) Carbon Potential and
fluxes with special
references to green house
gas emissions from the
coastal ecosystems of
Kerala.

19.3.15 �ത� 18.3.18 വെര-
3 വ�ഷം

േഡാ.എസ്.ബിേജായ്
ന��

Directorate of
Environmental
and climate
change
(DoECC)

3,69,490/-

3) Role of microbenthes in
remineralisation of shelf
sediments along Kerala
Coast

1.4.2012 �ത� 31.3.2017
വെര

(5 വ�ഷം)

േഡാ.എ.എ.�ഹ�ദ്
ഹാ�

MoES/
CMLRE

4,80,709/-

4)Marine Biodiversity along
the Kerala Coast.

1.4.2012 �ത� 31.3.2017
വെര (5 വ�ഷം)

േഡാ.എ.എ.�ഹ�ദ്
ഹാ�

MoES/
CMLRE

6,00,466/-

5) Seawater quality criteria-
Toxicity effects of selected
heavy metals and pesticides
on Marine organisms.

12.10.2012 �ത� 31.3.2017
വെര extended upto
30.9.2017

(5 വ�ഷം)

േഡാ.എസ്.ബിേജായ്
ന��

MoES/
ICMAM-PD

51,137/-
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6) Harmful Algal Bloom:
Monitoring and culturing of
selected species

1.4.2012 �ത� 31.3.2017
വെര

( 5 വ�ഷം)

േഡാ.എം.വി.സാറാ�
MoES/
CMLRE

1,75,681/-

ഇ�ഡ�ിയ� ഫിഷറീസ്

Resource Assessment and
Biology of Deep sea
crustaceans inhabiting the
continental slope of Arabian
Sea and Central Indian

Ocean”

4.9.2012 �ത� 31.3.2017
വെര

(5 വ�ഷം)

േഡാ.എം.ഹരി���
MoES/
CMLRE

15,19,701/-

ആെക �ക 1,73,19,630/-

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.
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അ�ബ�ം - 7

തനത് വ�മാനം കണ�ാ�� പ�ിക
STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF CUF FOR 2016-17

SL
NO.

PARTICULARS AMOUNT

1 Cost of application form & Prospectus 1033000

2 PhD Application Fee, Admission Fee 76475

3 Admission/Readmission Fee for Research 702611

4 Matriculation, Registration fee for matriculation 533934

5 Recognition fee, Qualifying exam fee 2988870

6 Registration fee for research 2088655

7 Conversion of PhD- FT to PT 120385

8 Recognition as supervising guide 62930

9 Tution fee, semester fee, course fee 61956482

10 Library fee 2514511

11 Stationery fee 1186993

12 Medical fee 220064

13 Lab fee 1959815

14 Sports Fee 884322

15 Quasi University fee 1093785
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16 Course Material fee 536940

17 Computer fee 480685

18 Hostel admission/readmission fee 201651

19 Hostel Rent/ABLC 2424254

20 Late fee/Fine 0

21 University Union Fee 3055332

22 Departmental publication CULR (SLS) 13028

23 Association fee (CULSA) 77290

24 Social Function 410

25 Hostel Establishment charges 1500173

26 Fee for extra curricular activities 129315

27 Training fee 0

28 Hostel Association fee 9231

29
Fee for granting recognition to educational institutions – Annual
Recognition Fee

25782532

30 Academic Support Fee 2351550

31 Registration fee for course (Naval) 0

32 Sponsorship Fee 42350

33 Overdue Charges 104794

34 Cost of lost book, identity card, Library Card 32772
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35 Annual subscription fee 51400

36 Hiring out of departmental facility 460909

37 Analysis of samples 0

38 Cost of tender form 1052742

39 Registration fee for firms, recrutiment, vendor Regn 372387

40 Inspection commission fee 173710

41 Sale of old newspaper 243609

42 Auction amount, sale of unservicable equipment 578895

43 Rent of Guest House, Adithi Bhavan 1576402

44 Inter college transfer, transfer fee 6020

45 Revenue from PG CAT Counselling 16604186

46 Income from sale of CAT Application 33168297

47 Official Transcript/duplicate/attestation 3771905

48 Education verfication 615805

49 Exam application forms 549670

50 Condonation fee 1245470

51 Exam Fee 112320997

52 Submission of thesis 770585

53 Evaluation of thesis 393950
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54 Revaluation, fee for scrutiny 7194722

55 Fee for VIVA 325080

56 Improvement, internal improvement 839211

57 Degree certificate, diploma certificate 9031985

58 Marklist, duplicate marklist 2246483

59 Provisional certificate 1189355

60 Fee for issue of any certificate, extracts etc 707798

61 Late fee/Fine 1176631

62 Other fee, various fee, search fee etc 515011

63 Migration certificate 474999

64 Photocopy of answerscript 78270

65 Other exam related fees 672788

66 Bus pass 141295

67 Photocopy 6257

68 Rent for University Quarters 1157

69 Electricity charges 822590

70 Water charges 508554

71 Fee for starting new courses in recognised colleges 0

72 Sponsorship fee 3300
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73 Miscellaneous receipts 269074

74 Revalidation fees & miscellaneous 7575

TOTAL OF FEES & OTHER INCOME 314334213

Add : Consultancy receipts – 373235

Overhead charges (Project) - 1785279
2158514

77 TOTAL OF FEES & CONSULTANCY 316492727

Less : Refund of Fees 2226098

79 NET AMT OF FEES & OTHER INCOME 314266629

STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF SOE, KMSME,
CUCEK FOR 2016-17

SL NO PARTICULARS

AMOUNT

SOE KMSME CUCEK

1 Application fee/Admission fee 0 850995 42320

2 Excess Fees 861516 302010 433201

3 Recognition fee 215070 77500 580

4 Fee for short term course 0 853465 0

5 Registration as matriculate 135830 19410 82185

6 Fee for recognition as qualfying exam 67635 0 0
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7 Tution fees 154102777 42855045 84515527

8 Orientation fee 0 335820 0

9 Library fee 1690510 144996 487570

10 Stationery fee 1553695 904952 902380

11 Medical Inspection fee 126960 89875 84790

12 Laboratory fee 2015500 460215 1198439

13 Sports affiliation fee 706820 38400 398995

14 Quasi University fee 433050 69945 254870

15 Special fee 630460 19615 0

16 University fee 4135530 371610 2234530

17 Uniform fee 0 1498750 0

18 Record book fee 0 1204880 0

19 Cost of exam application form 628190 35028 276665

20 Examination fee 17989498 1361375 8714217

21 Fee for marklist 1186410 49252 680703

22 Late fee/fines/breakage/losses etc 642636 68849 587190

23 University Union fee 280875 57217 170825

24 Fee for co-curricular activities 564905 27970 308710
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25 CUBSA membership fee 0 5070 0

26 Hostel Rent 2481389 5917270 0

27 Electricity & Rent 246905 0 0

28 Bus Pass 87880 0 0

29 Miscellaneous 208358 5400 44263

TOTAL 190992399 57624914 101417960

Less : Refund of Fees 11511247 1976180 7910010

Net amount of Fees & other income 179481152 55648734 93507950

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.
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അ�ബ�ം - 8

ഓഡി�് ചാ��് കണ�ാ�� പ�ിക
CALCULATION OF AUDIT CHARGES OF 2016-17

PARTICULARS AMOUNT

(a) Total collection of fees & other income

CUF - 314334213

SOE - 190992399

KMSME - 57624914

CUCEK - 101417960

664369486

(b) Add : Overhead charges + Consultancy charges

CUF - 2158514
2158514

(c) TOTAL (a) + (b) 666528000

(d) Less : Refund of Fees

CUF -- 2226098

SOE -- 11511247

KMSME -- 1976180

CUCEK -- 7910010

23623535

(e) Net amount of Fees & other income (c) - (d) 642904465

Audit Charges @ 1% of 642904465 6429044.65

Round off of Audit Charges of 2016-17 6429045.00

േജായി�് ഡയറ��
�സാ�് ഓഡി�്

.

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

142 of 142 Wednesday 21 November 2018 03:23 PM


