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േജായി�് ഡയറ�ർ

ബ�. ൈവസ് ചാൻസലർ

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല

സർ,

വിഷയം :- െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��

�ചന :- െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല സി�ിേ��ിെ� 27.12.2018 െല തീ�മാനം നം. 657.92 �കാരം
അംഗീകരി� 2017-18 െല വാർഷിക കണ�ം ഫിനാൻസ് ഓഫീസ�െട 15.01.2019 െല അ�ൗ�്സ് I/എ3/എഎ 2017-
18 ന�ർ ക�ം

    1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13 , 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല
ച�ം 18, 1986 െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�് 36(4) വ��് എ�ിവ �കാരം െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് അന�ര നടപടികൾ�ായി
ഇേതാെടാ�ം അയ��.
ഈ റിേ�ാർ�ിെല ഭാഗം 2, 3 െല ഖ�ികകളിേല�് �േത�ക �� �ണി��.
ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ിയാ�ടൻ ഇതിൽ പരാമർശി�� �മേ��കൾ�് ഉ�രവാദികളായ വ��ികെള �സ�
ഖ�ികക�െട പകർ�് സഹിതം വിവരം ധരി�ിേ��താണ്.
ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി ഒ� മാസ�ിനകം സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക േയാഗം �ടി ഓഡി�് റിേ�ാർ�് വിശദമായി
ചർ� െചേ���ം, ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിെ��ം അതിേ�ൽ സർ�കലാശാല എ�� തീ�മാന�ിെ��ം പകർ�് ഈ
ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്.
റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര� മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ��� ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ / തട��ൾ
ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയത് സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ
ഈ ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്. (േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 15(1), േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്
ച��ൾ ച�ം 20,23എ�ിവ കാ�ക)

വിശ��തേയാെട

.
േജായി�്   ഡയറ�ർ

പകർ�് :-
1. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
3. �ിൻസി�ൽ അ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ) (ഉപരിപ�ം സഹിതം)
4. രജി�ാർ, െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല, െകാ�ി
5. കാര�ാലയ പകർ�്



.
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.

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� വരവ് െചലവ്
കണ�കളിേ��ളള ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
(1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-◌ാം വ��്, 1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 18, 1986 െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�ിെല 36(4)

വ��് എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്.)

.

.        െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര�
പ�ിക ഓഡി�് െച�. സർവകലാശാലയിൽ 1.4.17 �തൽ 31.3.2018 തീയതി വെര വിവിധ
ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്, അവ�െട ഒ��്, വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണം
പിൻവലി��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�. ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതാത് സമയം
ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട സർവകലാശാലയിെല അധികാരിക�െട
��യിൽെ���ിയി��്. ഓഡി�് പരാമർശ�ൾ�് ലഭ�മായ മ�പടികൾ പരിഗണി� േശഷം
�ധാനെ�� നിരീ�ണ�ൾ മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ േചർ�ിരി��ത്.
.

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

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

േപര്, ഉേദ�ാഗേ�ര്, കാലഘ�ം

�ീ.െജേ�ാ േപാൾ
േജായി�് ഡയറ�ർ

20.06.2018 �തൽ 15.10.2018 വെര

�ീമതി.ഇ.വി.മേഹശ�രി.
േജായി�് ഡയറ�ർ

16.10.2018 �തൽ 10.04.2019 വെര

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി    20.06.2018 �തൽ 10.04.2019 വെര



.

�ാ���റി ഓഫീസർമാർ

ൈവസ്
ചാൻസലർ

േഡാ. െജ ലത
01.04.2017 �തൽ
31.03.2018 വെര

േ�ാ-ൈവസ്
ചാൻസലർ

േഡാ. െക പൗേലാസ്
േജ�ബ്

01.04.2017 �തൽ
25.06.2017 വെര

േഡാ. െജ ലത (ചാർ�് )
26.06.2017 �തൽ
28.08.2017 വെര

േഡാ. ജി ശ�രൻ
29.08.2017 �തൽ
31.03.2018 വെര

രജി�ാർ േഡാ.േഡവിഡ് പീ�ർ
01.04.2017 �തൽ
31.03.2018 വെര

പരീ�ാ
കൺേ�ാളർ

േഡാ. �നിൽ െക
നാരായണൻ��ി

01.04.2017 �തൽ
31.03.2018 വെര

ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ

�ീ.െസബാ��ൻ
ഔേസഫ്

01.04.2017 �തൽ
31.03.2018 വെര

.
ആ�ഖം

.

.     1958 മാർ�് 4 ന് േക� ഗവൺെമ�് എ�� ശാ� പഠനം സംബ�ി�� നയതീ�മാന�ളിൽ
േകരള ഗവൺെമ�ിെ� symbol of commitment ആയി 1971ൽ െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി �ാപിതമായി.
സർ�കലാശാല�െട �ാപിത ല��ം അൈ�ഡ് സയൻസ്, സാേ�തിക വിദ�, വാണിജ�ം,
വ�വസായം, എ�ീ േമഖലകളിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ഊ�ൽ നൽകി
െകാ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� വികാസമായി��.

.    1986 െഫ�വരിയിൽ ഈ �ാപനം െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഓഫ് സയൻസ് & െടേ�ാളജി എ�
േപരിൽ �ന:സംഘടി�െ��. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം ൈവദ��ം േന��തിന്



ആവശ�മായ സൗകര��ൾ എ�ാ വ��കളി�ം ലഭ�മാണ്. രാജ�െ� ��ഖ
ഗേവഷണേക���മാ�ം സേതൺ േനവൽ കമാ�മാ�ം േചർ�് �വർ�ി��തിനാൽ ഈ
�ാപന��െട റിേസാ�ം പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന�ളിൽ ഉപ��മാ��തിന്
�ണിേവ�ി�ി�് കഴി���്. എ�ിനീയറിംഗ്, എൻവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ്, ഹ�മാനി�ീസ്,
നിയമം, മൈറൻ സയൻസ് , േസാഷ�ൽ സയൻസ് ആ�് െടേ�ാളജി എ�ീ ശാഖകൾ
ഉൾെ�ാള��താണ് അ�ാദമിക് ഘടന. സർ�കലാശാല�െട ആദ� �ാ���് �സാ�് ആ�് 34(1)
വ��് �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി�െ��ി�ം ���ിയ �ാ���് ഇ�വെര �റെ��വി�ി�ി�.

. സർ�കലാശാല�് ��ാ�രയിെല �ധാന കാ�സ് �ടാെത െകാ�ി നഗര�ിെ�
�ദയഭാഗ�ളള േല�്ൈസഡ് കാ��ം ആല�ഴ ജി�യിൽ ��നാ�ിൽ ഒ� എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജ് ക�ാ����്. സർ�കലാശാല�െട �ധാന ക�ാ�സിൽ 28 പഠന വ��ക�ം 13
െസ��ക�ം �വർ�ി��. സ�ാ�യ േമഖലയിൽ 3 എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�ം
സർ�കലാശാല നട��.

.    െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ബജ�് 21.03.2017 െല
സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ തീ�മാനം നം. 641.03 �കാരം അംഗീകരി�. ആയത് �കാരം 317.90
േകാടി �തീ�ിത വര�ം 346.95 േകാടി �തീ�ിത െചലവ് ഉൾ�െട 29.05 േകാടി�െട ക�ി
ബജ�ാണ് അവതരി�ി�ി��ത്. 2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� ആെക വരവ്
320.48 േകാടി�ം ആെക െചലവ് 302.64 േകാടി �പ�മാണ്.

.    1986 െല െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ആ�്, 1994-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് ച��ൾ ച�ം 3(1) എ�ിവ �കാരം െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട 2017-18
വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി.

സർവകലാശാല�് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ, േക� സർ�ാർ, �.ജി.സി മ�്
ഏജൻസികൾ എ�ിവയിൽ നി�് ധനസഹായം ലഭി�തിെ� കണ�കൾ, തനത് വ�മാനം
അ�ൗ�കളിൽ ഒ��ിയത്, പിൻവലി�ൽ എ�ിവ�ം പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി �സ� ഓഡി�്
നിരീ�ണ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. സമകാലിക ഓഡി�ിെ� ഭാഗമാ�ളള നിരീ�ണ�ൾെ�ാ�ം
സർവകലാശാല�െട വിവിധ പഠന-പഠേനതര വ��കൾ എ�ിവ വാർഷികമായി ഓഡി�് നട�ി
�റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കളിെല സർ�കലാശാല അധി�ത�െട സവിേശഷ �� ആവശ��ളള�ം
പരിഹാര നടപടികൾ എ�േ���മായ നിരീ�ണ��ം ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/ എ� െവബ് േപാർ�ൽ സ�ർശി�് �ാപന�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�� User name, Password എ�ിവ നൽകി Functionary Login�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
നിരീ�ി�ാ���ം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���മാണ്.

.

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

.

1. ഭാഗം 1 - െപാ� അവേലാകനം

2. ഭാഗം 2 – വര� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3. ഭാഗം 3 – െചല� കണ�കളിൻേമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ
4. ഭാഗം 4 – െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം 



.

വിവിധ ഭാഗ�ളായി ഉൾെ���ിയി�ളള ഖ�ികക�െട സം�ി�ം �വെട േചർ��.

ഉളളട�ം

�മ
നം

ഖ�ിക നം. വിഷയം
േപജ്
നം.

ഭാഗം 1

െപാ� അവേലാകനം

1 1-1 ബജ�് 9

2 1-2 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക 9
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   ബജ�്
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട 2017-18 വർഷെ� ബജ�് 21.03.2017 െല
സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ തീ�മാനം നം. 641.03 �കാരം അംഗീകരി�. ആയത് �കാരം തൻ
വർഷെ� ആെക �തീ�ിത വരവ് (��ി��് ഉൾെ�ടാെത) 317.90 േകാടി�ം ആെക �തീ�ിത
െചലവ് 346.95 േകാടി��� 29.05 േകാടി�െട ക�ി ബജ�ാണ് അവതരി�ി�ി��ത്. ���ിയ
ബജ�് 24.03.2018 ൽ തീ�മാനം നം. 651.03 �കാരം അംഗീകരി�ി��്. ആയത് �കാരം 2017-18
വർഷെ� ആെക �തീ�ിത വരവ് 261.26 േകാടി�ം ആെക �തീ�ിത െചലവ് 263.40
േകാടി�മാണ്.

    2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ�കൾ �കാര�� യഥാർ� വരവ് 320.48 േകാടി�ം
യഥാർ� െചലവ് 302.64 േകാടി �പ�മാണ്.

1-2   വാർഷിക ധനകാര�പ�തിക



വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സർവകലാശാല അംഗീകരി�തിെ� വിവരം

വാർഷിക ധനകാര�
പ�ിക
സർവകലാശാല
അംഗീകരി�തിെ�
വിവരം

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

വാർഷിക
ധനകാര�
പ�ിക
ഓഡി�ിന്
ലഭി� തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�ാൻ
തിരി�യ�
തീയതി

അപാകം
പരിഹരി�്
ലഭി�
തീയതി

27.12.2018 െല
657.92 ന�ർ
സിൻഡിേ��്
തീ�മാനം

31.07.2018 16.01.2019 ഇ� ഇ�

1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 9(i)-◌ാം വ��് �കാരം 2017-18 െല
വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സമർ�ിേ�� സമയപരിധി 31.07.2018 ആയി��െവ�ി�ം 5 മാസ�ം
15 ദിവസ�ം ൈവകി 16.01.2019 നാണ് വാർഷിക കണ�കൾ ഓഡി�ിന് സമർ�ി�ി��ത്.

െകാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�് സംബ�ി�്
സർ�കലാശാല�െട ക�ാഷ് ബാലൻസിൽ പ�തി വരവ് , പ�തിേയതര വരവ് , െ�ാവിഡ�് ഫ�്,
എസ്.ഒ.ഇ, െക.എം.എസ്.എം.ഇ, �െസക്, �ടാെത െപൻഷൻ ഫ�ം ഉൾെ��താണ്. െകാ�ി
�ണിേവ�ി�ി ഫ�് സംബ�ി� വിശദ വിവരം ഖ�ിക 4-1 �ം �ിര നിേ�പ�ൾ സംബ�ി�
വിശദ വിവരം അ�ബ�ം-8 �ം ഉൾെ���ിയി��്.



സർ�കലാശാല വ��ക�െട സാ��ിക നില

സർ�കലാശാലയിെല ഓേരാ വ��ി�ം പി.ഡി അ�ൗ�ം ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ം �ടാെത
പി.ടി.എ, ഇ-�ാ�്സ് കൺസൽ�ൻസി �ട�ിയ അ�ൗ�ക�ം ഉ�്. വ��ക�െട ഓഡി�ിൽ ഇവ
പരിേശാധി�് റിേ�ാർ�് െച���്. ഡി.ഡി.എഫ്. , പി.ഡി അ�ൗ�ക�െട നീ�ിയി��് �കകൾ
അ�ബ�ം 1 ൽ ഉൾെ���ിയി��്.

1-3   വാർഷിക ധനകാര�പ�തികയിെല അപാകതകൾ
1.വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക സമയബ�ിതമായി സമർ�ി�ി�

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാെട�� 2017-18 െല
വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക 16.01.2019-നാണ് ഓഡി�ിനായി സമർ�ി�ത്. 1994-െല േകരള േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�് ആ�് വ��് 9 �കാരം സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ി��ിൽ
(�ൈല 31നകം ) ഓഡി�ിനായി സമർ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ ഈ സമയപരിധി പാലി�ി�ി�.

2.അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�

സ�യംഭരണ �ാപനമായ െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ നാളി�വെര
അ�ൗ�ിംഗ് ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�. േക� സം�ാന സർ�ാ�കൾ, ഇതര ഏജൻസികൾ
എ�ിവയിൽ നി�� വര�ക�ം, തനത് വര�ക�ം ഉൾെ�െട േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട വരവ് –
െചലവ് നട�� െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ നാളി�വെര അ�ൗ�ിംഗ്
ച��ൾ �പീകരി�ി�ി�. ൈദനംദിന സാ��ിക ഇടപാ�ക�െട േരഖെ���ൽ രീതി, അടി�ാന
രജി��കൾ, വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക, അ�ബ� പ�ികകൾ എ�ിവ�െട മാ�കകൾ
േ�ാഡീകരി�് വിശദമായ അ�ൗ�്സ് മാർഗേരഖ സ�ീകരിേ��ത് അത��ാേപ�ിതമാണ്.
വരവ് െചല�കൾ േരഖെ����തിന് േകരള അ�ൗ�് േകാഡ്, േകരള സർവീസ് �ൾസ്, േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, േകരള �ഷറി േകാഡ് �ട�ിയ ച��ളിെല വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി
വിശദമായ ഒ� അ�ൗ�ിംഗ് ച�ം �പീകരിേ��താണ്.
.

3. ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ��ി�

1996-െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 15-1 സി �കാരം സർ�കലാശാല�െട വാർഷിക
കണ�കേളാെടാ�ം താെഴ പറ�� വിവര�ൾ �ചി�ി�� ഡി.സി.ബി പ�ിക
സമർ�ിേ����്. എ�ാൽ വാർഷിക കണ�കൾെ�ാ�ം ഡി.സി.ബി പ�ിക സമർ�ി�ി�ി�.

a. വിവിധ ഫീസ് വരവിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്

b. പരീ�ാ ഫീസിെ� ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്

c. വിവിധ േകാേള�കളിൽ നി�ം ഒ��� െ�ഷ�ൽ ഫീസ്, ഡിമാ�്, കള�ൻ, ബാലൻസ്.
d. സർ�കലാശാല�് ലഭി�ാ�� വാടക, ൈവദ�തി ചാർ�്, െവ��രം എ�ിവ�െട ഡിമാ�്,
കള�ൻ, ബാലൻസ്.

വാർഷിക കണ�കൾെ�ാ�ം  ഡി.സി.ബി പ�ിക ത�ാറാ�ാ���ലം സർവകലാശാല�െട
വ�മാന �ടി�ിക സംബ�ി�് വ��ത ഇ�ാ� �ിതി��്.



4. വ��ക�െട പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ വൻ �ക നീ�ിയി��്

വ��ക�െട ൈദനം ദിന െചല�കൾ വഹി��തി�ം, എസ്.ആർ (സിംപിൾ രസീത് ) �േഖന �ൻ�ർ
�കകൾ എ���തി�ം മ�് െചല�കൾ വഹി��തി�മായി വ�� േമധാവി�െട േപരിൽ
ൈകകാര�ം െച�� പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ 31.3.2018ൽ വൻ �ക നീ�ിയിരി��്. വ��കൾ�്
സർ�കലാശാലയിൽ നി�് ക�ിജ�് ബി�് �േഖന ലഭി�� �ക �ത�മായി വിനിേയാഗി��ി�
അഥവാ വിതരണം നട��ി� എ�ാണ് ഇത് �ചി�ി��ത്. വർഷാ���ി�� നീ�ിയിരി�
�ക�െട ഇനം തിരി�� വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��് ഓഡി�് എൻക�യറി
വ��കളിൽ നൽകിെയ�ി�ം ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വ��ക�െട പി.ഡി
അ�ൗ�ിെല നീ�ിയി��് �ക �ത�മായി വിനിേയാഗി�ാ�പ�ം ഈ �ക
സർ�കലാശാലയിൽ അടവാ�ാൻ േവ� നിർേ�ശം വ��കൾ�് നൽേക�താണ്. ഓഡി�്
നട�ിയ 38 വ��കളിെല പി. ഡി. അ�ൗ�ിൽ 31.03.2018-ൽ 9,04,55,335/- �പ
നീ�ിയിരി��്.

പി ഡി അ�ൗ�ിെല 2017-18 വർഷെ� നീ�ിയി��് �ക അ�ബ�ം 1 ൽ േചർ�ി��്.

5. െച�് ഇഷ� രജി�ർ/െച�് റിേ�ാർ�് രജി�ർ അ�ർ�മാണ്
സർ�കലാശാലയിൽ നി�് നൽ�� എ�ാ െച�ക�േട�ം ലി�് ഉൾെ���, എ�ൽ ഷീ�ിൽ
ത�ാറാ�ിയ, െച�് ഇഷ� രജി�ർ/െച�് റിേ�ാർ�് രജി�ർ അ�ർ�മാണ് . ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
െച�് നൽകിയ ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ, �ക നൽകിയതിെ� �ർ� വിവര�ൾ എ�ിവ �ടി
നിർബ�മായി ഉൾെ��േ��താണ്. 

6. െചലവ് വൗ��ക�െട �മ ന�ർ

2017-18 വർഷ�ിൽ സർ�കലാശാലയിെല െചലവ് വൗ��ക�െട �മ ന�ർ 101601 �തൽ 115294
വെരയാണ്. സർ�കലാശാലയിൽ നി�് നൽ�� വൗ�ർ ന�ർ ഓേരാ വർഷ�ം േ�ാ�്
െചേ���ം അ�� സാ��ിക വർഷ�ിെല ആദ�െ� വൗ�ർ ന�ർ 1 �തൽ ആരംഭി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

7. െപർമന�് അഡ�ാൻസ് 
സർ�കലാശാലയിൽ നി�ം െമയിൻ ഓഫീസിെല വിവിധ വിഭാഗ�ളിേല�ം �ടാെത എ�ാ
വ��കൾ�ം െപർമന�് അഡ�ാൻസ് നൽകിയി��് . 31.3.2018ൽ െപർമന�് അഡ�ാൻസ്
നീ�ിയിരി�് �ക അ�ൗ�്സിെല നീ�ിയിരി�ിൽ cash in hand ആയി േരഖെ���ിയി�ി�.
ആയതിനാൽ ഈ ഇന�ിൽ 31.3.2018ൽ എ� �പ നീ�ിയിരി�െ��് ഓെരാ വിഭാഗം തിരി�ം
ഓെരാ വ��കൾ തിരി�ം വ��മാേ��താണ്.



8. ബാ�് റി�ൺസിലിേയഷൻ

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

1-4   അ�ൗ�്� േസാ��് െവയറി�െറ ലി�് ഓഡി�്
ഓഫീസിൽ ലഭ�മാ�ു�� സംബ�ി�്
        െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വരവിന��േട�ം എ�ാ
െചലവിന��േട�ം (ൈദനംദിന വരവ് െചല�കൾ ഉൾെ�െട) ഇടപാ�കൾ െന�് വർ�ി�െട
പരിേശാധി��തിന് സർ�കലാശാലയിൽ ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയ�ക�െട ലി�്
അനിവാര�മാണ്.

.    നിലവിൽ സർ�കലാശാല�െട എ�ാ വരവിന��േട�ം എ�ാ െചലവിന��േട�ം ഡാ�കൾ
ലഭ�മാ��ത് എ�ൽ ഷീ�ിലാണ്. വരവിന��െട ഡാ�യിൽ �ർ� വിവരം ലഭ�മാെണ�ി�ം
െചലവിന��െട ഡാ� അ�ർ�മാണ്. ആയത് പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ വിവര�ൾ ഒ�ം
��ത എ�ൽ ഫയലിൽ ലഭ�മ�. സർ�കലാശാലയിൽ ക�ാഷ് ��്, വരവ്-െചലവ്
േരഖെ����തി�� രജി��കൾ എ�ിവ എ�തി ��ി���മി�. ആയതിനാൽ വരവ്-െചലവ്
ഇന��െട �ത�ത പരിേശാധി�വാൻ ഓഡി�ിന് സാധി��ി�.

.    വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക പരിേശാധി��തിന് അ�ൗ�്സ് േസാ�് െവയറിെ� ലി�്
അത�ാവശ�മായതിനാൽ ആയത് ഓഡി�് ഓഫീസിൽ ലഭ�മാ�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

1-5   തന� വരുമാന�ി�െറ വിവരം
�ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷം തന� വ�മാന�ിൽ
താെഴ�റ�ം �കാരം 4.48 ശതമാനം വർധനവ് ഉ�ായി��്.

�മ
നം.

വരവിനം
�ൻവർഷം

(2016-17)

തൻവർഷം

(2017-18)

�ൻ വർഷെ�
അേപ�ി�്

തൻവർഷ

വരവ് വ�ത�ാസം

(+/-%)

1 െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി - േനാൺ �ാൻ 31,42,66,629 31,60,75,757 (+) 18,09,128

2 �ൾ ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ് (SOE) 17,94,81,152 20,64,92,659 (+) 2,70,11,507

3 ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ 5,56,48,734 7,06,79,564 (+) 1,50,30,830



എൻജിനിയറിംഗ് (KMSME)

4
െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ്
എൻജിനിയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK)

9,35,07,950 7,84,79,969 (-) 1,50,27,981

ആെക 64,29,04,465 67,17,27,949 (+) 2,88,23,484

2017-18 വർഷെ� തനത് വ�മാന�ിെ� ഇനം തിരി�� വിവരം അ�ബ�ം 2 ൽ േചർ�ി��്

.

1-6   അ�മിനി�േ�ട�ീ� ഓഫീ� േകാ�ൗ�ിൽ പാർ�്
െച�തി��� ഉപേയാഗി�ാ� വാഹന�ൾ
    �ണിേവ�ിററി�െട ഉടമ�തയി���ം, ജീവന�ാ�േട�ം വിദ�ാർ�ിക�േട�ം
ഉടമ�തയി���ം, ഉടമ�ർ ഉേപ�ി��മായ ഇ�പ�ിേയേഴാളം വാഹന�ൾ
ഉപേയാഗി�ാെത ��െ���് നശി�കയാണ്. ഇ��ലം മ�് വാഹന�ൾ�് പാർ�് െച�ാ��
�ലം ന�െ�� േപാ�� അവ���ാ���ം, െപാ�പണം പാഴായി േപാ��തായി ഓഡി�ിൽ
വിലയി���.

വാഹന��െട വിവര�ൾ

�ണിേവ�ി�ി വക വാഹന�ൾ

1) െടേ�ാ �ാവലർ (KL-7AV 639)

2) മി�്�ബിഷി ലാൻസർ ( KL-7AV 2745)

3) ടാ�ാ ഇൻഡിെഗാ LS (KL- 7AY 4136)

മ� വാഹന�ൾ

4) മാ�തി 800- (1)

5) ൈബ�് - (8 എ�ം)

6) ൈസ�ിൾ - (15ൽ അധികം)

�ണിേവ�ി�ി വാഹന�ൾ റി�യർ െച�ാൻ കഴി��വ റി�യർ െച�ക�ം അ�ാ�വ
വാല�േവഷൻ എ��് േലലം െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്. മറ��വ ഉടമ�േരാട് നീ�ം
െച�ാൻ ക�് നൽേക��ം അ�ാ�വ ആവശ�മായ നടപടി�മ�ൾ പാലി�് ഓഫീസ്
അ�ണ�ിൽ നി�ം അടിയ�ിരമായി നീ�ം െച��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.
.

ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

2-1   രസീതുകൾ എഴുതുേ�ാൾ ഡബിൾ െഫ���
കാർബൺ ഉപേയാഗി�ു�ില�



        െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിെല പി.ഡി/ഡി.ഡി.എഫ്
അ�ൗ�ക�െട രസീ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ രസീ�കൾ നൽ��ത് ഡബിൾ െഫയ്സ്ഡ്
കാർബൺ ഉപേയാഗി�ാെതയാണ് എ�് ��യിൽെ��. േകരള �ഷറി േകാഡ് �ൾ 90(a)�െട
�റി�് 2 �കാരം രസീ�കൾ  ഡബിൾ െഫയ്സ്ഡ് കാർബൺ ഉപേയാഗി�് എ�േത��ം ഒറിജിനൽ
ഓഫീസ് േകാ�ി ആയി ��ി�് ��ിേ�ററ് രസീത് പാർ�ി�് നൽേക��മാണ്. വ��കളിൽ
രസീ�കൾ നൽ��ത് ��ിേ��് രസീത് ഓഫീസ് േകാ�ി ആയി ��ി�് ഒറിജിനൽ പാർ�ി�്
നൽ�� രീതിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്. രസീ�ക�െട ഉപേയാഗം േകരള �ഷറി േകാഡ് ച��ൾ
�കാരം ആ�വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ���ം വ��കൾ�് േവ� നിർേ�ശം നൽേക��മാണ്.

2-2   ക�ാൻസൽ െച��� രശീതുകൾ സംബ�ി�്
(a) ക�ാൻസൽ െച� രശീ�ക�െട ഒറിജിനൽ ��ി�ി�ി�
രശീതികൾ ക�ാൻസൽ െചേ��ിവ�� സാഹചര��ളിൽ ഒറിജിന�ം ഡ��ിേ��ം രശീ�
��ിൽ തെ� ��ിേ��താണ്. ��ത രശീതിയിൽ പണം പിരിവ് വ�ി�ി� എ�്
ഉറ�ാ��തിന് ഇത് അത���ാേപ�ിതമാണ്. ഇൻ�െമേ�ഷൻ വ��ിൽ താെഴ�റ��
രശീതികൾ ക�ാൻസൽ െച�തായി േരഖ���ിയി�െ��ി�ം അവ�െട ഒറിജിനൽ ��ി�ി�ി�.
�ടാെത വ��് േമധാവി/ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ റ�ാ�ൽ ഒ�് വ�് സാ��െ���ിയി�ി�.

തി�തി രശീതി നം./��് നം. രശീതിയിൽ േരഖെ���ിയ �ക

11.10.17 180728/1808 1166

11.12.17 180944/1810 340

21.04.18 181156/1812 100

േമൽ അപാകത�മായി ബ�െ�� 12.09.2018 തിയതി ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 4/17-18/
ഇൻ�െമേ�ഷൻ ആയി ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകി എ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇ�രം
അപാകതകൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടി സ�ീ�രിേ��താണ്.

(b) ക�ാൻസൽ െച�� രശീതികൾ കാരണം േരഖെ���ി വ��്തലവൻ സാ��െ����ി�.
രശീതികൾ ക�ാൻസൽ െച�േ�ാൾ ആയതിെ� കാരണം േരഖെ���ി വ��് തലവൻ
സാ��െ���ൽ നടേ��താണ്. എ�ാൽ ഇൻ�െമേ�ഷൻ വ��ിെല രശീതികൾ
പരിേശാധി�തിൽ ടി നടപടി�മം പാലി��തായി കാ��ി�. ഏതാ�ം ചില ഉദാഹരണ�ൾ
താെഴേ�ർ��.

തി�തി
രശീതി നം./

��് നം.
�ക

12.10.17 33543/671 690

14.02.18 37423/749 430

22.06.18 45447/909 4855

േമൽ അപാകത�മായി ബ�െ�� 13.09.2018 തിയതി ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 5/2017-18/
ഇൻ�െമേ�ഷൻ ആയി വ��് േമധാവി�െട ��യിൽെ���ിയി��താണ്.



.

2-3   എ�ിനീയറിം� വകു�ിെല രശീ�
പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ
1. 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� രശീത് പരിേശാധനയിൽ താെഴ �ചി�ി�� അപാകതകൾ
കാ��

(i) അതാ� ദിവസെ� കള�ൻ അ��് ബാ�് �വ ൃ�ി ദിവസം അടവാ��ി�.

(ii) ഏതാ�ം ദിവസെ� കള�ൻ �ർ�മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ആണ് ബാ�ിൽ അടവാ��ത്.

        ആയതിനാൽ ഓേരാ ദിവസേ��ം കള�ൻ എ�ാണ് ബാ�ിൽ അടവാ�ിയെത�് ഒ◌ാഡി�്
േവളയിൽ പരേശാധി�ാൻ സാധി��ി�. േമൽ വിഷയ�ിന് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന്
(ഒ◌ാഡി�് അേന�ഷണം നം.3 തി�തി 25.01.2019 ) ലഭി� മ�പടിയിൽ 2019 ജ�വരി �ത�� വരവ്
അ�� ദിവസം അടവാ�ാെമ�ം, ഇനി വീ� വരിെ��ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ
അറിയി�ക��ായി. േമൽ വിഷയ�ിൽ േ��്െമ�് ത�ാ�കയാെണ�ം ആയത് ഓഡി�്
പരിേശാധന�് േനരി�് ഹാജരാ�ാെമ�ം അറിയി�ക��ായി. എ�ാൽ ��ത പ�ിക ഒ◌ാഡി�്
സമയ�് ഹാജരാ�ക��ായി�. ഇത് സംബ�ി� ചില ഉദാഹരണ�ൾ �വെട േചർ��.

�മ നം. രശീത് നം. തി�തി �ക    �ക നിേ�പി� തി�തി/ആെക �ക

1 42011 25.04.2017 14352

03.05.2017/296522 42012 – 42021 26.04.2017 9207

3 42022 – 42027 27.04.2017 6098

4 42077 08.06.2017 525

19.06.2017/76846

5 42078 – 42081 09.06.2017 4250

6 42082 – 42086 12.06.2017 14325

7 42087 – 42109 13.06.2017 45540

8 42110 – 42111 14.06.2017 3806

9 42112 – 42113 15.06.2017 2000

11 42114 – 42115 16.06.2017 2000

12 42116 17.06.2017 4400

13 42121 – 42123 20.06.2017 15429

03.07.2017/90092

14 42124 21.06.2017 3746

15 42125 – 42127 22.06.2017 3775

16 42128 – 42136 24.06.2017 62899

17 42137 – 42139 27.06.2017 4243

18 42549 – 42556 05.02.2018 10623 05.02.2018/3080, 06.02.2018/7543



2. പി.ഡി അ�ൗ�് പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ
i) പി.ഡി ബാ�് അ�ൗ�ിെല പലിശ �ക CUF ൽ ഒ���ി�
        പി.ഡി അ�ൗ�ിെ� ക�ാഷ് ��് പരിേശാധി�തിൽ, പി.ഡി ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�്
െച�� ബാ�് പലിശ�ം െഡബി�് െച�� ബാ�് ചാർ��ം അതാത് മാസെ� വരവി�ം
െചലവി�ം ��ാെത െപാ��െ���ലിലാണ് േരഖെ���ിയിരി��ത്. ഇത് ശരിയായ രീതിയ�.
ബാ�ിൽ നി�് ലഭി�� ബാ�് പലിശ�ം ബാ�് ഈടാ�� ബാ�് ചാർ��ം അതാത്
മാസ�ിൽ തെ� ക�ാഷ് ��ിെ� വരവി�ം െചലവി�ം േരഖെ���ിയ േശഷം അതാത്
മാസെ� കള�ൻ �കേയാെടാ�ം CUF ൽ അടവാേ��താണ്. ��ത �ക അടവാ�േ�ാൾ
ബാ�് പലിശ �കയിൽ നി�് ബാ�് ചാർ�സ് �ക �റ�തിന് േശഷ�� �കയാണ് CUF ൽ
അടവാേ��ത്. ബാ�് പലിശ ഇന�ിൽ 2016-17 വർഷം 14760/- �പ�ം 2017-18 വർഷം 48,115/-
�പ�ം ലഭി�ത് CUF ൽ അടവാേ��താണ്.
ii) പി.ഡി അ�ൗ�ിെല നീ�ിയി��ിെ� വിശദാംശം
        പി.ഡി. ക�ാഷ് ��് �കാരം 2017-18 വർഷ�ിൽ 10,55,159.41 �പ നീ�ിയി���്. ഈ
�ക�െട ഇനം തിരി�� വിവര�ിൽ 01/2018 �തൽ 03/2018 വെര�� വരവ് CUFൽ
അടവാ�ാ�ത് 10,33,093/- �പെയ�് വ��മാ�ിയി��്. ഈ �ക 27.7.2018 ലാണ് CUFൽ
അടവാ�ിയത്. പി.ഡി ബാ�് അ�ൗ�ിെല പലിശ CUFൽ നൽകാ���ം െപർമന�് അഡ�ാൻസ്
അ�ൗ�ിൽ നി�് പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ ലഭി�ാ���ം കണ�ിെല��് പി.ഡി അ�ൗ�ിെല
നീ�ിയിരി�് �ക�െട �ത�ത ഉറ�് വ�േ��താണ്. 2017-18 വർഷെ� പി.ഡി. നീ�ിയിരി�്
�കയിൽ തരംതിരി�ാൻ സാധി�ാ� �കകൾ എ��ം േവഗം CUF േല�് തിരിെക
അടവാ�ണെമ�് Accts.1/A3/44/2017-18 തി�തി 10.04.2018 ന�ർ ക�ിൽ നിർേ�ശി�ി��്.
ആയതിനാൽ ഇ�കാര�� �ക CUF േല�് തിരിെക അടവാേ��താണ്.
iii) പി.ഡി അ�ൗ�ിെല �ക െപർമന�് അഡ�ാൻസ് അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി��

        പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ ക�ിജ�് ബി�്/വൗ�ർ �ഖാ�ിരം ലഭി�� �ക അതാത്
െചല�കൾ�് നൽേക�താണ്. ഇ�കാരം CUFൽ നി�് ലഭി�� �ക, വിതരണം െച�ാെത പി.ഡി
അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി��ത്, തിരിെക CUFൽ തിരി�ടേ��താണ്. ഈ വ��ിൽ 18.02.2018
തിയതി വെര പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ തെ�യായി�� െപർമന�് അഡ�ാൻസ് അ�ൗ�ം
��ി�ി��ത്. ആയതിനാൽ പി.ഡി അ�ൗ�ിെ� നീ�ിയിരി�് �കയിൽ െപർമന�്
അഡ�ാൻസ് നീ�ിയിരി�് �ക�ം ഉൾെ��ി��. CUFൽ നി�് ലഭി�� �കയിൽ, CB വൗ�ർ
�കാരം ലഭിേ�� �കേയാെടാ�ം െപർമന�് അഡ�ാൻസ് �ക�ം ഉൾെ��ി��. ഇ�കാരം
റീ��് െച� ചില �കകൾ പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ാെത െപർമന�് അഡ�ാൻസ്
അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി�ിരി��ത്. ഓഡി�് നട�ിയ തിയതി വെര െപർമന�് അഡ�ാൻസ്
അ�ൗ�ിൽ നി�് പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പിേ�� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ
നം

സി.ബി വൗ�ർ നം./ തിയതി �ക

1 531/18-19/24.5.18 19047

2 2098/18-19/7.9.18 20000

3 570/18-19/9.7.18 7250

4 619/18-19/7.9.18 15128

ആെക 61,425



വ��ിെല ൈദനംദിന െചല�കൾ നട��തി�ം, െചറിയ ���ികൾ നട��തിന് അഡ�ാൻസ്
�ക നൽ��തിനായി മ�് ഫ�കൾ (ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�് ) ഇ�ാ�തിനാ�ം, െപർമന�്
അഡ�ാൻസ് �ക പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ി��തിനാ�ം പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ ബാ�ി
നിൽ�� �കയിൽ നി�ാണ് ��ത െചല�കൾ വഹി��ത്. െപർമന�് അഡ�ാൻസിനായി
�േത�ക ബാ�് അ�ൗ�് ആരംഭി�ത് 19.02.2018 ൽ മാ�മാണ്. ആയതിനാൽ െപർമന�്
അഡ�ാൻസ് അ�ൗ�ിൽ നി�് തിരിെക പി.ഡി അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പിേ�� �ക
എ�െയ�് കണ�ാ�ി അടിയ�ിരമായി പി.ഡി അ�ൗ�ിേല�് നിേ�പി�വാ�ം
തരംതിരി�ാൻ സാധി�ാ� �കകൾ എ��ം േവഗം CUF േല�് തിരിെക അടവാ�വാ�ം േവ�
നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2-4   ഡിമാ�� �ഡാ���കള�ം, െച�ുകള�ം യഥാസമയം
ബാ�ിൽ സമർ�ി��ാെത ൈവകി നിേ�പി�തിലൂെട
യൂണിേവ�സി�ി�് സാ��ിക ന�ം
സംഭവി�ിരി�ു�ു
.
CUSAT ക�ാഷ് െസ�നിൽ െച�ാ�ം, DDയാ�ം ലഭി�� വിവിധ ഫീസിന�ൾ (Regularisation fee,
Registration fee, condonation fee, Revaluation fee, fast track fee etc.) CUSAT ക�ാ�സിെല SBI
ശാഖയിെല SB A/c No.67035706075 �െടയാണ് മാറി വ��ത്. െച�ക�ം/ DDക�ം യഥാസമയം
ബാ�ിൽ സമർ�ി�ാെത 7 �തൽ 360 ദിവസം വെര ൈവകി സമർ�ി�ി��തായി പരിേശാധനയിൽ
കാ�ക��ായി. Kerala Financial Code Vol.I, Article 7(2) �കാരം ഓേരാ ദിവസെ��ം വരവ് �ക
(പണം, െച�്, DD) െതാ��� �വർ�ി ദിന�ിൽ �ഷറിയിേലാ/ബാ�ിേലാ
നിേ�പിേ��താണ്. ഈ ച�ം പാലി�ാെത െച�ക�ം/DDക�ം ��ിവ�ക�ം സൗകര���
സമയ�് ബാ�ിൽ നിേ�പി�� രീതിയാണ് �ടർ� േപാ��ത്. ഇ��ലം െച�ക�േട�ം
DDക�േട�ം കാലാവധി (പരമാവധി 3 മാസം) കഴി�ക�ം �ടർ�് റീ വാലിേഡ�് െചേ��ി
വ�ി��്. 2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ലഭി� 712 െച�ക�േട�ം/DDക�േട�ം ആെക
�കയായ 7,06,41,585/- �പ �ണിേവ�ി�ി�െട SB അ�ൗ�ിൽ 7 �തൽ 360 ദിവസം വെര
ൈവകിയാണ് �ഡി�ായി��ത്. അതായത് 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിലാണ് ബാ�ിൽ വരവ്
വ�ി��ത്.

.

DDകൾ ലഭി�തിേ��ം ബാ�ിൽ െ�ഡി�് വ�തിേ��ം ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

�മ.നം.
െച�്/
DD

�ക

ക�ാഷ്
െസ�നിൽ
ലഭി�
തീയതി

ബാ�്
അ�ൗ�്
െ�ഡി�്
തീയതി

ൈവകിയ
ദിവസ�ൾ

1 269854 4,10,695/- 8/03/17 16/11/17 251 ദിവസം

2 269867 1,70,000/- 13/03/17 9/11/17 239 ,,

3 269887 40,315/- 17/03/17 10/11/17 236 ,,

4 269891 4,24,230/- 25/3/17 23/11/17 241 ,,



5 330907 10,490/- 17/5/16 10/5/17 356 ,,

6 384294 29,580/- 22/4/16 19/4/17 360 ,,

7 384295 31,320/- 22/4/16 19/4/17 360 ,,

8 940950 7,81,678/- 20/2/17 17/6/17 115 ,,

9 707748 15,509/- 2/3/17 15/6/17 103 ,,

10 269816 17,915/- 8/3/17 26/11/17 237 ,,

(SBI Campus branch, SB A/c 67035706075)

ഇ�കാരം െച�ക�ം, DDക�ം ൈവകി ബാ�ിൽ സമർ�ി�തി�െട �ണിേവ�ി�ി�് ര�് രീതിയിൽ
ന�ം സംഭവി�ി��്.
.

1) Kerala Financial Code Volume-I Article 7(2) നിർേ�ശി�� �കാരം വരവ് വ� �ക (െച�്/DD
ഉൾെ�െട) െതാ��� ���ി ദിന�ിൽ നിേ�പി�ാതി��തിനാൽ ൈവകിയ ദിവസ�ളിൽ
പലിശയിന�ിൽ ന�ം വ�ി��്.

2) DDകൾ Revalidate െച� വകയിൽ ബാ�കൾ ഈടാ�ിയ Revalidation ചാർ�ിന�ി�ം
�ണിേവ�ി�ി�് ന�ം സംഭവി�ി��്.

.

ആയതിനാൽ 712 െച�ക�േട�ം DDക�േട�ം ആെക �ക 7,06,41,585/- �പ�് നിേ�പി�ാൻ
ൈവകിയ ദിവസ�ളിേല�് SBഅ�ൗ�ിൽ ലഭി�മായി�� 4% പലിശ�ം, DD Revalidate
െച�തിന് ബാ�കൾ ഈടാ�ിയ ബാ�് ചാർ��ം കണ�ാ�ി ക�ാഷ് െസ�നിെല
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

2-5   ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ ബാ�ിൽ നിേ�പി�തി�െറ
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ില�- തുക 30,42,45,801/- രൂപ
.        സർ�കലാശാലയിൽ നി�് ഹാജരാ�� Daily Collection Report (Day Book) േനാെടാ�ം
അതാത് ദിവസം ക�ാഷായി�് ലഭി�� �ക�െട റമി�ൻസ് �ി�് മാ�െമ ഹാജരാ���. 2017-18
വർഷ�ിൽ രസീത് നൽകിയി�� എ�ാ ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ�െട റമി�ൻസ് �ി�് ഒ◌ാഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 30.06.17 �തൽ 24.01.18 വെര�� ബാ�് റമി�ൻസ് �ി�ം അവേയാെടാ�ം െച�്/
ഡി.ഡിക�െട ലി�ം മാ�മാണ് ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്.
.        Daily Collection Report (Day Book) ൽ ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ�െട ന�ർ േരഖെ����ി�,
മാ�മ� റമി�ൻസ് �ി�ിേനാെടാ��� േ��െമ�ിൽ രസീത് ന��ം േരഖെ����ി�. ��ത
വിവര�ൾ എ�ാം േരഖെ���ി ഒ◌ാേരാ ദിവസ�ം െച�്/ഡി.ഡിയായി ലഭി� �കക�െട െച�്/
ഡി.ഡി.ന�ർ, റസീ�് ന�ർ അവ അതാ� ദിവസം ബാ�ിൽ നിേ�പി�തിെ� റമി�ൻസ് �ി�്
എ�ിവ ഡയലി കള�ൻ റിേ�ാർ�ിേനാെടാ�ം ഉ�ട�ം െചേ��താണ്.
.    Pay-in-Slip േനാെടാ��� Cheque/D.D�െട ലി�ിൽ ഡി.ഡി/െച�കളിെല ആെക �ക
�ർ�മായി നിേ�പി�ാ�ം ബാ�ിൽ �ക ഒ�മിേ�ാ ചിലേ�ാൾ �േത�കം �േത�കമാേയാ ആണ്
ബാ�ിൽ നിേ�പമായി കാണി�ിരി��ത്. �ടാെത െച�ക�ം ഡിഡിക�ം പലേ�ാ�ം ഒ�മി�്
േചർ�് ആെക �കകളാണ് ബാ�ിൽ നിേ�പമായി കാണി�ിരി��ത്. ആയതിനാൽ 2017-18



സാ��ിക വർഷം ബാ�ിൽ നിേ�പി� ഡി.ഡി/െച�ക�െട വിശദവിവരം ഒ◌ാഡി�ിൽ
�ർ�മാ�ം പരിേശാധി�വാൻ സാധി�ി�.

.    2017-18 വർഷ�ിൽ ലഭി� 30,42,45,801/- �പ�െട ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ�് രസീ�കൾ
നൽകിെയ�ി�ം ബാ�ിൽ അടവാ�ിയതിെ� പ�ിക ഉൾ�െട�� റമി�ൻസ് �ി�് ഒ◌ാഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയത് ലഭ�മാ�ണം എ�് ആവശ�െ��് 10.05.2019 ൽ ഓഡി�് റിക�ിസിഷൻ നം.
08/2017-18 നൽകിെയ�ി�ം നാളി�വെര ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയത് ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ ��ത
ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ�െട അടവ് സംബ�ി�് ബാ�് േ��െമ�മായി പരിേശാധി�ാൻ
സാധി�ി�ി�. 2017-18 വർഷ�ിൽ നൽകിയി�� 30,42,45,801/- �പ�െട രസീ�കൾ സംബ�ി�്
വിശദ വിവരം അ�ബ�ം 3 ൽ േചർ�ി��്.

.        

2-6   യൂണിേവ�സി�ി വാടക��് നൽകിയ
െക�ിട�ളിൽ നി�ും വാടക,ൈവദ�ുതി ചാർ�,
െവ��രം എ�ിവ സമയബ�ിതമായി
പിരിെ�ടു�ു�ില�. കുടി�ിക 3,78,826/- രൂപ
        �സാ�ിെ� ഉടമ�തയി�� �ാപന�ൾ വാടക�് നൽ�േ�ാൾ ചമ�� കരാർ
അ�സരി�് വാടക, ൈവദ�തി ചാർജ്, െവ��രം എ�ിവ ഓേരാ മാസ�ിേ��ം 5 -ാമെ�
���ി ദിവസ�ിനകം അടവാേ��താണ്. ഈ വ�വ� പാലി��െ��് ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ�് വ�േ��താണ്. വാടക, ൈവദ�തി ചാർജ്, െവ��രം ഇന�ളിൽ 31.03.2018
ൽ താെഴ പറ�ം �കാരം �ടി�ിക നിൽ���്.

�മ.
നം.

�ാപന�ിെ� േപര്
വാടക
(കാലയളവ് )

ൈവദ�തി
ചാർ�്
(കാലയളവ് )

െവ��രം
(കാലയളവ് )

മ��വ
(സർ�ീസ്
ടാ�്,ജി.എസ്.ടി.)
(കാലയളവ് )

ആെക

1 �സാ�് േകാഫി ഹൗസ് ഇ�
25662

(02/18–
03/18)

13150
(02/18-
03/18)

-- 38812

2
എസ്.ബി.എെ◌.��ാ�ര
ക�ാ�സ് �ാ�്

14862
(03/18)

69779
(01/18–
03/18)

    300
(01/18–
03/18)

     86944
(04/14 – 06/17)

171885

3 അ�ിൻ. കാ�ീൻ
4000 (12/17-

03/18)
2008 (11/17-

03/18)
8206 (11/17-

03/18)
--- 14214

4 എസ്.ഒ.ഇ. കാ�ീൻ ഇ�
    193

(03/18)
5350

(03/18)
---     5543

5 അതിഥി ഭവൻ കാ�ീൻ
29000

(02/18–
03/18)

29863
(01/18–
03/18)

32650
(01/18–
03/18)

     51040
(01/18–03/18)

142553

6 േപാ�് ഓഫീസ് ഇ�
2671

(03/18)
---- -----     2671

7 അ�യ െസ�ർ 1218
(02/18–

1722
(01/18–

    208
(03/18)

----     3148



03/18) 03/18)

ആെക 49080 131898 59864     137984 378826

        ഓേരാ സാ��ിക വർഷാവസാന�ം വാടക, ൈവദ�തി ചാർജ്, െവ��രം, മ��വ (സർ�ീസ്
ടാ�്, ജി.എസ്.ടി.) എ�ിവയിൽ പിരിെ���ാൻ നിൽ�� �കകൾ ഇനം തിരി�് തെ� �ടി�ിക
ഡിമാ�് രജി�ർ ത�ാറാ�ി ആയതിേല�് േരഖെ��േ��താണ്. �ടി�ിക പിരിെ����തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം പിരിെ���� �റ�് �ടി�ിക ഡിമാ�് രജി�റിൽ ആവശ�മായ
�മീകരണ�ൾ വ�േ���മാണ്. ഓേരാ സാ��ിക വർഷേ��ം �ടി�ിക�ം
ആയതിേല�� വര�ം ബാലൻസ് �ക�ം േവർതിരി�് അറിയാൻ സാധി�� തര�ിൽ േവണം
�ടി�ിക ഡിമാ�് രജി�ർ ��ിേ��ത്. 31.03.2018 ൽ പിരിെ���ാൻ നിൽ�� 378826/- �പ
�ടി�ിക  ഡിമാ�് രജി�റിൽ േരഖെ���ി ആയത് പിരിെ����തി�� നടപടികൾ
ത�രിതെ��േ��താണ്.

2-7   ഒ��ി�ൽ ൈഫബർ േകബിള�കൾ �ാപി�തി�െറ
തറവാടക കുടി�ിക - 1,34,220/- രൂപ
.        െമാൈബൽ ക�നികൾ �സാ�് ക�ാ�സി�െട �ാപി�ി�� ഒപ്�ി�ൽ ൈഫബർ
േകബി�ക�െട തറവാടക യഥാസമയം പിരിെ���ാെത �ടി�ികയായതി�െട വരവിന�ളിൽ
190380/- �പ ന�ം സംഭവി�തായി 2016-17 െല ഓഡി�് റിേ�ാര്�് ഖ�ിക 2-4 �കാരം
��ി�ാ�ിയി��. 2018 െല ഉൾെ�െട�� വിവര�ളാണ് ടി ഖ�ികയിൽ ഉ�ായി��ത്.
ആയതിെ� 2019െല ഉൾെ�െട�� �ടി�ിക�െട വിവര�ൾ താെഴ നൽ��.

.

�മ
നം.

�ാപന�ിെ�
േപര്

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

അടവാ�ിയതിെ�
വിവരം.(�ക/
രസീതി നം./
തി�തി)

�ടി�ിക

1
ടാ�
ക��ണിേ�ഷൻസ്
ലിമി�ഡ്.

6000 6000 6600 6600 6600 7260 7260 7260 --- 53580

2
ഭാരതി എയർെടൽ
ലിമി�ഡ്.

12000 12000 12000 13200 13200 13200 14520 14520
24000/-
161146/30.12.13

80640

3
റിലയൻസ് ജിേയാ
ഇൻേഫാേകാം െടലി
സർ�ീസസ്

------ ------ ------ ---- 17400 17400 19140 19140
73080/-
42913/430/12.10.18

ഇ�

ആെക 134220

.
        ഭാരതി എയർെടൽ ലി. രസീത് നം. 161146 തി�തി 30.12.2013 �കാരം തറവാടക ഇന�ിൽ
അടവാ�ിയ 24000/- �പ കണ�ിെല��ാെതയാണ് 190380/- �പ ന�ം 2016-17 െല ഓഡി�്
റിേ�ാർ�ിൽ കണ�ാ�ിയത്. യഥാർ��ിൽ (190380-24000) 166380/-�പ ആണ് �ടി�ിക
ഇന�ിൽ പിരിെ���ാൻ ബാ�ിനി�ത്. 23.01.2019 ന് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2/2017-
18/എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എ�തിന് 30.01.2019 തീയതിയിൽ നൽകിയ 2/2017-18/എ�ിനീയറിംഗ്



വ��് നം മ�പടിയിൽ �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയർ ഇ�ാര�ം അറിയി�ക�ം രസീതിെ� പകർ�്
ഹാജരാ�ക�ം െച�ി��്. ആയത് �കാരം 2016-17 റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 2-4 �മീകരി�േ�ാൾ
�ടി�ിക 190380-24000=166380/- �പയാണ്.

.    �ടാെത റിലയൻസ് ജിേയാ ഇൻേഫാേകാം ലി. 73080/- �പ രസീത് നം.42913/430 തിയതി
12/10/2018 �കാരം 2018-19 െല തറവാടക ഉൾെ�െട അടവാ�ിയി��്. ആയ� �കാരം 2019 ൽ
ഉൾെ�െട�� �ടി�ിക ഇ◌ൗടാ�ാ��ത് താെഴ പറ��.

.
ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�് 2016-17 ഖ�ിക 2-4 �മീകരി�ത് �കാരം �ടി�ിക 166380 �പ.

(+)2019 െല തറവാടക        40920 �പ.

ആെക 207300 �പ.

(-)റിലയൻസ് ജിേയാ അടവാ�ിയ �ക        73080 �പ.

2019 െല ഉൾെ�െട പിരിെ���ാ�� �ടി�ിക        134220 �പ.

തറവാടക�െട ഓേരാ വർഷെ��ം ഡിമാ�് ,കള�ൻ, ബാലൻസ് എ�ിവ�െട വിവര�ൾ
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� ഒ� രജി�ർ വ��ിൽ ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ്. ഒപ്�ി�ൽ
ൈഫബർ േകബി�കൾ �ാപി���മായി ബ�െ��് �ാപന��മായി ഉ�ാ�ിയി��
എ�ിെമ�ിൽ തറവാടക അട��തിന് വീ� വ��ിയാൽ സ�ികരിേ�� നടപടികൾ, പിഴ �ക
എ�ിവ�് �േത�കം നിബ�നകെളാ�ം ഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�. എ�ിെമ�് ���� ഘ��ിൽ
ഇ�രം നിബ�നകൾ ഉൾെ��േ���ം ഭാവിയിൽ മ�് �ാപന��മായി എ�ിെമ�് ഉ�ാ��
ഘ��ിൽ ഇ�ാര�ം ��ിേ���മാണ്. 2019 വെര തറവാടക ഇന�ി�� �ടി�ിക 134220/-
�പ പിരിെ����തി�� നടപടികൾ ത�രിതെ��േ��താണ്.

2-8   െക�ിട വാടകയും ഉപേയാഗ�ി� അനുസൃതമായി
െവ��രം ,ൈവദ�ുതി ചാർ� എ�ിവയും
ഇ◌ൗടാ�ു�ില�
        െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി എംേ�ായീസ് സർ�ീസ് െസാൈസ�ി, െടലിേകാം െസ�ർ എ�ീ
�ാപന�ളിൽ നി�് വാടക, െവ��രം, ൈവദ�തി ചാർജ് എ�ിവ ഇ◌ൗടാ��ി�. ��ത
�ാപന�ൾ അവ�െട േസവന�ൾ�് ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് സർ�ീസ് ചാർ�ം പലിശ�ം
ഇ◌ൗടാ��വ�ം ലാഭവിഹിതം സ��പി��വ�മാണ്. �ണിേവ�ി�ി സി�ിേ��ിെ� 27.12.2018,
5.01.2019 എ�ീ തി�തികളിെല അജ� എെ◌�ം നം. 657.56 �കാരം ‘Auxiliary Institution’ ൽ നി�ം
വാടക, ൈവദ�തി ചാർജ്, െവ��രം എ�ിവ ഇ◌ൗടാ��തിന് തീ�മാനി�ി��്. ഇ�രം
�ാപന��െട വിവര�ൾ വാടക രജി�റിൽ േരഖെ��േ���ം വാടക, ഇല�ിസി�ി ചാർജ്,
െവ��രം എ�ിവ�െട   ഡിമാ�് കണ�ാ�ി ആയവ പിരിെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-9   യു.ജി.േകബിൾ �ാപി�തി�െറ തറവാടക
നി�യി�ുകേയാ ഈടാ�ുകേയാ െച�തി�ില�
        M/s ടാ� െടലി സർ�ീസസ് ലിമി�ഡ്, പാലാരിവ�ം എ� �ാപന�ിന് �.ജി. േകബിൾ
�ാപി��തിന് 29.09.2010 ൽ UEU/Campus Misc/05-06 �കാരം അ�വാദം നൽകിയി��്. അത്



�കാരം M/s ടാ� െടലി സർ�ീസസ് ലിമി�ഡ് 28.03.2011 ൽ എ�ിെമ�് നം.Campus Misc/1/10-11
ആയി �ണിേവ�ി�ി�മായി കരാർ ചമ�ി��്. �.ജി.േകബിൾ �ാപി�തിെ� ഫീ ഇന�ിൽ ടി
�ാപനം 22575/- �പ രസീത് നം.260353 തി�തി 8.03.2011 �കാരം അടവാ�ിയതായി കരാറിൽ
പറ���്. എ�ാൽ വർഷാവർഷം ഈടാേ�� തറവാടക സംബ�ി� നിബ�നകെളാ�ം
തെ� കരാറിൽ ഇ�. ഇ�ാര�ം ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 2/2017-18/എ �ിനീയറിംഗ് വ��് തി�തി
23.01.2019 ആയി �ണിേവ�ി�ി എ�ീനീയ�െട ��യിൽ െകാ�വ�. �ണിേവ�ി�ി എ�ീനീയർ
30.01.2019 തി�തി ആയി ഹാജരാ�ിയ മ�പടിയിൽ തറവാടക സംബ�ി� നിബ�നകൾ കരാറിൽ
ഉൾെ���ാതി��തിന് കാരണം വിശദീകരി��ി�. ഇ�മായി ബ�െ��് തറവാടക
നി�യി�കയായി�െ��ിൽ 2011 �തൽ 2018-19 വെര എ� �കയാണ് ലഭി�മായി��ത് എ�
വിവരം വർഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാൻ ഓഡി�് എൻക�യറി നം.8/2017-18/എ �ിനീയറിംഗ് വ��്
തി�തി 31.01.2019 ആയി അധിക വിവര�ൾ ആവശ�െ�� എ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ടി
എൻക�യറി �കാരം M/s ടാ� െടലി സർ�ീസസ് ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം എ� �ര�ിൽ ആണ്
�.ജി.േകബിൾ �ാപി�ിരി��ത്, �ണിേവ�ി�ി വക �ല�് �ടി �.ജി.േകബിൾ �ാപി�ി��
മ�് ക�നികൾ�് തറവാടക നി�യി�തിന് അവലംബി� രീതി എ�ാണ് �ട�ിയവ സംബ�ി�
വിവര�ൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ� എ� വിവര�ം അറിയി�ി��. �ണിേവ�ി�ി വക �ല�്�ടി
�.ജി.േകബ്ൾ �ാപി�ി�� മ�് ക�നിക�മായി ഉ�ാ�ിയി�� കരാറിൽ തറവാടക
എ�യാെണ�് പറ�ക�ം ഓേരാ ��് വർഷ�ി�ം 10% വർ�നവ് ഉ�ാ�െമ�് പറ�ക�ം
െച���്. തറവാടക സംബ�ി� താരതമ��ിനായി ഏതാ�ം ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ
േചർ��.

1) ടാ�ാ െടലിക��ണിേ�ഷൻ ലിമി�ഡ്.
എ�ിെമ�് നം. Campus/Mis/2/2010-11 dt 6.04.2011
Cable installation fee: 30075/- (Rt.No. 121517/14.03.2011)
തറവാടക : �തിവർഷം 6000/- �പ.ഓേരാ ��് വർഷ�ി�ം 10% വർ�ന.
.
2) ഭാരതി എയർെടൽ ലിമി� ഡ്.
എ�ിെമ�് നം. Campus/Mis/3/2010-11 dt 6.11.2011
Cable installation fee: 89258/- (Rt.No. 122182/30.03.2011)
തറവാടക : �തിവർഷം 12000/- �പ.ഓേരാ ��് വർഷ�ി�ം 10% വർ�ന.
.
3) റിലയൻസ് ജിേയാ ഇൻേഫാേകാം െടലിേകാം സർ�ീസസ്.
എ�ിെമ�് നം. RJIO/OFC/ROW/INTRA/CUSAT/335
േറാഡ് റി�േറഷൻ ചാർ�്, െഡേ�ാസി�് എ�ീ ഇന�ളിൽ 2,80,114/- �പ (Rt.166103)
തറവാടക :�തിവർഷം മീ�റിന് 30/- �പ �കാരം 17400/- �പ.ഓേരാ ��് വർഷ�ി�ം 10%
വർ�ന.

M/s ടാ� െടലി സർ�ീസസ് ലിമി�ഡ്, പാലാരിവ�ം എ� �ാപനം �ണിേവ�ി�ി വക �ല�് �ടി
�.ജി.േകബിൾ �ാപി�തിന് അടിയ�ിരമായി തറവാടക നി�യി�ക�ം കരാറിൽ വ�വ�കൾ
ഉൾെ���ി �ടി�ിക സഹിതം �ക ഈടാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ���മാണ്.
തറവാടക നി�യി��തിൽ �ണിേവ�്�ി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് സംഭവി� വീ�
പരിേശാധി��േട�താണ്.
.



2-10   േലല നടപടി�കമ �ളിൽ അപാകത
.
ഫയൽ നം.             -സർേ� റിേ�ാർ�് /17-18- േവാള�ം 1
എസ്.ആർ നം.         -2/17-18
എസ്.ആർ വാല�.     -117698/- �പ
ദർഘാസ് പരസ� നം. - UEU/Tender/17-18 Dt.16/06/17
���ി�െട േപര്     - Disposal of Trees from the proposed site for International hostel at the
south side of Guest House at Thrikkakara Campus.

.    ഇ�ർ നാഷണൽ േഹാ�ൽ പണി��തി�� �ല�് നിൽ���ം വീ�കിട���മായ
വിവിധ മര�ൾ േലല�ി�െട വിൽ�ന നട��തി��താണ് േമൽ ���ി. ടി ���ി
നട�ാ�ിയതിൽ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ സംഭവി�ി��്.
.
1) ക�േ�ഷ�കൾ സമർ�ി��തിന് നി�യി� അവസാന തി�തി�് �ൻപ് ക�േ�ഷ�കൾ �റ�്
പരിേശാധി�് േലലം ഉറ�ി�് നൽകി.

    ദർഘാസ് പരസ� നം. UEU/Tender/17-18 dt.16.06.2017 �കാരം എസ്.ആർ നം.2/17-18 െ�
ക�േ�ഷ�കൾ സമർ�ി��തി�� അവസാന തി�തി ആയി നി�യി�ി��ത് 4.07.2017ന്
3.P.M.വെര ആയി��. ക�േ�ഷ�കൾ �റ�� തി�തി നി�യി�ി��ത് 4.07.2017 ന് 3.30 P.M.�ം
ആയി��. എ�ാൽ ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ 3.07.2017ൽ ആെക ലഭി� നാല് ക�േ�ഷ�ക�ം
�റ� പരിേശാധി�തായി േരഖെ���ിയി��്. ദർഘാസ് പരസ��ിൽ ക�േ�ഷൻ
സ�ീകരി��തി�� അവസാന തി�തി ആയി 4.07.2017 നൽ�ക�ം 3.07.2017 ന് ക�േ�ഷൻ �റ�്
പരിേശാധി�് ഉയർ� വാ�ാനം നി�യി�ക�ം െച� നടപടി �മ�കാര��ത�. ഓ ഡി�്
എൻക�യറി നം.1/2017-18/എ     �ിനീയറിംഗ് വ��് തി�തി 21.01.2019 ആയി വിശദീകരണം
ആവശ�െ�െ��ി�ം ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.
.
2) �നർ േലല നടപടികൾ സ�ികരി�ാെത 23.5% �റ � �ക�് േലലം ഉറ�ി�് നൽകി
വീ� കിട���ം നിൽ���മായ േലലം െച�െ�� മര��െട �ല�ം ഉ�രവ് നം. ഇ2-1457/17
തി�തി 7.06.2017 �കാരം േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി േറ�് ഓഫീസർ കണ�ാ�ി നൽകിയത് 117696/-
�പ ആണ്. േലല�ിെ� എസ്.ആർ വാല� ആയി നി�യി�ിരി���ം 117696/- �പ തെ�
ആണ്. േലല�ിന് ലഭി� നാല് ക�േ�ഷ�കളിൽ ഏ��ം ഉയർ� �കയായി വാ�ാനം െച�െ��ത്
M/s A.K. Traders, HKP iv/422, Thottumugham എ� �ാപന�ിെ� 101000/- �പയാണ്. ടി �ക
എസ്.ആർ വാല�വിേന�ാൾ 14.19%�റവാണ്. പി�ീട് 17.07.2017 ൽ M/s A.K. Traders, 1.07.2017
�തൽ ജി.എസ്.ടി. നിലവിൽ വ�തിനാൽ ടാ�ിൽ വ�ത�ാസം വ�ി�െ��ം ആയതിനാൽ േലലം
എ��ാൽ ന�ം സംഭവി�െമ�ം േലല�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി നൽകണെമ�ം അേപ�ി�.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ M/s A.K. Traders ഇ.എം.ഡി. അട� 4000/- �പ �തൽ ��ി ഇേ�ഹെ�
ഒഴിവാ�ി നൽകാ�ം െതാ��� ഉയർ� വാ�� �കയായ 90000/- �പ വാ�ാനം െച� M/s
Salim Trading company, Kanjirathingal House, Friendship lane, East Aluva എ�വർ�് േലലം ഉറ�ി�്
നൽകാ�ം തീ�മാനി�. ഇ�െന േലലം ഉറ�ി� 90000/- �പ എസ്.ആർ വാല�വിേന�ാൾ 23.53%
�റവാണ്. രസീത് നം.42166/422 തി�തി 18.07.2017 �കാരം M/s Salim Trading company 90000/- +
ജി.എസ്.ടി. 25200/- (28%) ആെക 115200/- �പ അടവാ�ിയി��്. ഏ��ം �ടിയ �ക വാ�ാനം



െച� ആൾ േലലം ഒഴി�കയാെണ�ിൽ െതാ��� ഉയർ� �ക വാ�ാനം െച� ആേളാട് negotiation
നട�ി േലല�ിെല ഉയർ� വാ�ാനം അംഗീകരി�ാൻ ത�ാ�േ�ാ എ�് ആരാ�ക�ം അതിന്
ത�ാറാകാ� പ�ം �നർ േലലം െച�ക�ം ആയി�� െചേ��ിയി��ത്. േലല�ിൽ
മതിയായ �ക ലഭി�ിെ��് ക��� പ��ം ഇ�ര�ിൽ �നർ േലലം അവലംബി�ാ��താണ്.
(േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് േവാള�ം 1,ആർ�ി�ിൾ 156(A)(3)). �ണിേവ�ി�ി�െട സാ��ിക
താത്�ര�ം സംര�ി��തിന് �നർേലലം ആവശ�മായിരിെ� നാല് ക�േ�ഷ�കൾ മാ�ം ലഭി�
േലല�ിെ� ര�ാമെ� ഉയർ� വാ���ാരന് എസ്.ആർ വാല�വിേന�ാൾ 23.53% �റ�
നിര�ിൽ േലലം ഉറ�ി�് നൽകിയതിൽ ‘അനാവശ�’ തി��ം �കടമാണ്. േനാ�് ഫയലിൽ ‘Urgency’
�ലമാണ് ഇ�കാരം െച�െത�് പറ�� ‘Urgency’എ�ാെണ�് വിശദികരി�ി�ി�. ഇത്
സം��ി�് ഓ ഡി�് എൻക�യറി നം.1/2017-18/എ     �ിനീയറിംഗ് വ��് തി�തി 21.01.2019 ആയി
വിശദീകരണം ആവശ�െ�െ��ി�ം ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ഭാവിയിൽ േലല
നടപടി�മ�ൾ �ത�മായി പാലി�ാൻ ��ിേ��താണ്.
.
3) േലല രജി�ർ ��ിേ��താണ്
േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ ഡ് േവാള�ം 1 ആർ�ി�ിൾ 156A �െട േ�ാസ് (2) �കാരം േലലം
നട��തിന് അധികാര�� ഉേദ�ാഗ�ൻ േഫാം ന�ർ 20 �കാര�� ഒ� രജി�ർ
��ിേ��താണ്. ഓേരാ േലല�ിേ��ം വിവര�ൾ േരഖെ����തിന് �േത�കം �േത�കം
േപ�കൾ ഉപേയാഗിേ���ം േലല�ിെ� ഓേരാ ഘ��ി�ം ബ�െ�� േകാള�ൾ
�ർ�ീകരിേ���മാണ്. എ�ാൽ �ണിേവ�്സി�ിയിെല തെ� ഏ��ം അധികം േലല�ൾ
ൈകകാര�ം െച�� വ��ായ എ     �ിനീയറിംഗ് വ��് ഇ�ര�ിൽ ച� �കാര�� േലല രജി�ർ
��ി��ി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാ ഡ് േവാള�ം IIേഫാം ന�ർ 20 �കാര�� ഒ� രജി�ർ
േലല വിവര�ൾ േരഖെ����തിനായി ��ിേ���ം േലല�ിെ� ഓേരാഘ��ി�ം
ബ�െ�� േകാള�ൾ �ർ�ീകരി�് ��ിേ���മാണ്.
.

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ
3-1   ഗേവഷണ ഉപകരണം വാ�ു�തി� നൽകിയ
14,16,247/- രൂപ ഓൺ-ൈലൻ ത�ി�ിലൂെട ന�െ���
        െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ിക്
അനിമൽ െഹൽ�് എ� �ാപന�ിന് േക� സർ�ാർ പ�തിയായ രാ�ീയ ഉ�തർ ശി�ക്
അഭിയാൻ (RUSA) ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഗേവഷണ ഉപേയാഗ�ിനായി Lyophilizer Freeze Dryer Alpha
1-2 LD Plus എ� ഉപകരണം വാ��തിന് 14.50 ല�ം �പ�െട ഫ�് �ണിേവ�ി�ി �ാനിംഗ്
ആ�് െഡവല�്െമ�് ഓഫീസ�െട 10.05.2017െല PL(UGC)1/RUSA/2017 ന�ർ �.ഒ. �കാരം
അ�വദി�. �ടർ�് 05.07.2017ൽ െട�ർ നം. NCAAH/RUSA/TENDER/1/2017-18/245 �കാരം e-
Tender �ണി�തിന് 4 �ാപന�ൾ പെ���തിൽ, െട�റിൽ ആവശ�െ�� �കാരം
ഉപകരണ�ിന് ആവശ�മായ എ�ാ സാേ�തിക ആവശ�കതക�ം പാലി�ി��തിനാൽ ��ത
െട�ർ mas-tek Instruments Co.�് അ�വദി�് ന�ി. ബാം�ർ ആ�ാനമായ mas-tek Instruments Co,
  M/s.LaboGene ApS Co, Industivej 6-8 DK-3540, Lynge Denmark എ� ഉപകരണം നിർ�ാണ
ക�നി�െട ദ�ിേണ��യിെല ഏക വിതരണ�ാരാണ്. mas-tek Instruments ക�നി 28.08.2017ൽ



സമർ�ി� quotation (Commercial Bid) (Page No.7)ൽ േരഖെ���ിയിരി�� ക�നി�െട ബാ�്
വിവര�ൾ താെഴ �ചി�ി�ം �കാരമാണ്.

Bank Name : Danske Bank Copenhagen,
IBAN : DK6830004779477533
SWIFT CODE : DA BA DK KK

        െട�ർ േഡാക�െമ�ിെ� commercial Conditionെല �മ ന�ർ (2)ൽ �ചി�ി�� �കാരം
26.07.2017ൽ �സാ�് രജി�ാ�ം mas-tek Instruments Co.�െട ഏരിയ െസയിൽസ് മാേനജറായ �ീ.
ശിവ �സാ�മായി െട�ർ ന�ിെകാ�� കരാറിൽ ഏർെ��. െട�ർ േഡാക�െമ�ിെ� commercial
Conditionെല �മ ന�ർ (7)ൽ �ക നൽ��ത് സംബ�ി� വ�വ�യിൽ ഉപകരണ�ിെ�
വില�െട 75% �ക, ഉപകരണം ലഭി�് ആയത് വിജയകരമായി �വർ�ി�തിന് േശഷ�ം, 25% �ക,
ര�് മാസ�ിന് േശഷ�ം എ� വ��മാ�ിയി��്. സർ�കലാശാല�െട 22.11.2017െല
PL(UGC)1/RUSA/2017(c) ന�ർ U.O. �കാരം ��ത ഉപകണ�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം
വാ��തിനായി 15,42,621/-�പ അ�വദി�് ഉ�രവാ�ക�ം ഈ �ക �ൻ�റായി പിൻവലി�ാ�ം
ഉ�രവായി. ആയതിൻ �കാരം 19.12.2017ൽ RTGS �േഖന �സാ�ി�� RUSA �െട Canara Bank
Account-ൽ നി�ം NCAAH െ� പി.ഡി. അ�ൗ�് നം. 67377166175 േല�് 15,42,621/-�പ
�ാൻസ് ഫർ െച�ക�ം െച�.

M/s.LaboGene ApS ക�നിയിേല�് 17,373.00 (INR-14,16,247/-) വില�� ഉപകരണം
വാ��തി�� പർേ�സ് ഒ◌ാർഡർ 21.12.2017ൽ NCAAH/RUSA/2017-18/702 ന�ർ ഉ�രവ്
�കാരം ന�ി. ഈ വിവരം mas-tek Instruments Co.�െട mastekic@gmail.com എ� യഥാർ� e-mail
IDയിേല�് 21.12.2017 ൽ അയ�ക�ം ആയത് ലഭി� വിവരം ഇേത e-mail id യിൽ നി�് 22.12.2017 ൽ
NCAAHെ� e-mail IDയിൽ ലഭി�ക�ം െച� . എ�ാൽ M/s. LaboGene ApS ക�നി�് ഇത്
സംബ�ി� വിവരം mas-tek Instruments Co. 18.01.2018ൽ മാ�മാണ് e-mail �ഖാ�ിരം അറിയി�ത്.

26.02.2018ൽ 04.10 പി.എം.ന് mastckic@gmail.com എ� വ�ാജ e- mail id യിൽ �ടി 17,373.00
�േറാ�െട 23.02.2018െല 412 ന�ർ വ�ാജ െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസ് ലഭി�. ഈ െ�ാേഫാർമ
ഇൻേവായിസിെ� ��ാമെ� േപജിൽ േരഖെ���ിയിരി��ത് താെഴ �ചി�ി�ം �കാരം
സ�ീഡനി�� ബാ�് വിവര�ളാണ്.

Bank Name : SEB Bank (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-AB)

Address : 106, 104 Skockholm, Sweden.

IBAN : SE 6450000000055130087631

SWIFT CODE : ESSESESS

        െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസ് ലഭി�തിെന �ടർ�് 07.03.2018ൽ 14,16,247/-�പ NCAAHെ�
പി.ഡി. അ�ൗ�് നം. 67377166175ൽ നി�് , ഇൻേവായിസിൽ �ചി�ി� ബാ�് അ  �ൗ�ിേല�്
�ാൻസ് ഫർ െച�. എ�ാൽ യഥാർ� e-mail ID ആയ mastekic@gmail.com ൽ �ടി തെ� വ�ാജ e-
mail ID ആയ mastckic@gmail.com ഉപേയാഗി�് ഒേര e-mail െ� �ടർ�യായി�് , 04.04.2018വെര �ക
ലഭി�ാ� വിവരം അറിയി�. ഇത് സംബ�ി�് NCAAHെല ഓഫീസർമാർ ബാ�മായി നിര�രം
അേന�ഷണം നട�ിയതിൽ, ��ത �ക 05.04.2018 ൽ ബാ�ിൽ നി�് മാറിേപായ വിവരമാണ്
ലഭി�ത്. എ�ാൽ 09.04.2018ൽ യഥാർ� e-mail ID ആയ mastekic@gmail.com ൽ നി�് അറിയി�ത്,
07.03.2018ൽ െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസ് �കാരം അയ� 14,16,247/-�പ, ഉപകരണം നിർ�ാണ
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ക�നിയായ M/s.LaboGene ApS ക�നി�് ലഭി�ി�ി� എ�ം ��ത �ാപന�ിന്  
െഡൻമാർ�ിൽ മാ�േമ ബാ�് അ�ൗ�് ഉ� എ�ം SEB Bankെല അ�ൗ�് ന�ർ അവ�െടത�
എ�മാണ്. 07.03.2018ൽ �ാൻസ് ഫർ െച� 14,16,247/- �പ online ത�ി�ി�െട ന�െ��ത് SEB
Bankൽ നി�് തിരിെക ലഭി��തിനായി ബാ�ിന് 12.04.2018 ൽ ക�് നൽകിയതിന് മ�പടിയായി
ബാ�് അറിയി�ത് "No money left on the account' എ� സേ�ശമാണ്.

        18.04.2018ൽ mas-tek Instruments ക�നി�െട യഥാർ� e-mail ID mastekic@gmail.com ൽ �ടി
M/s. LaboGene ApS ക�നി�െട െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസ് നം. 413 തി�തി 23-02-18 �ക 17373.00
�േറാ�െട യഥാർ� െ�ാേഫാർമ ഇൻേവായിസിൽ നൽകിയിരി�� ബാ�് വിവര�ൾ
28.08.2017ൽ സമർ�ി� quotation (Commercial Bid) (Page No.7)ൽ േരഖെ���ിയിരി��
െഡൻമാർ�ി�� അേത ബാ�് വിവര�ൾ തെ�യാണ്.

        Online ത�ി�ി�െട 14,16,247/-�പ ന�െ�� വിവരം 16.04.2018 ൽ Inspector General of
Policeെന അറിയി�തിെന �ടർ�് െകാ�ി േറ�് േപാലീസ് േമധാവി, െപ�ീഷൻ ന�ർ
6963/2018/KOR ആയി ഫയലി ൽ സ�ീകരി�് 17.04.2018ൽ എറണാ�ളം െസൻ�ൽ േപാലീസ്
േ�ഷനിൽ ൈ�ം നം. 1022/18 ആയി േകസ് രജി�ർ െച�. േകസ് അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി
SEB Bankേല�് ഫ�് ൈകമാറിയ അ�ൗ�ിെ� േപ�ം ഉടമ�െ� േപ�ം ലഭ�മാ�ണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�് 02.05.2018 ൽ അറിയി�് ന�ിയതിന് SEB Bank 24.05.2018ൽ ന�ിയ വിവര�ൾ
താെഴ �ചി�ി�ം �കാരമാണ്.

അ�ൗ�ിെ� േപര് : Privatkonto

അ�ൗ�് േഹാൾഡ�െട േപര് : Arkadiusz Andrzej Tomczak

        Cyber Crimeൽ പരാതി ന�ിയത് സംബ�ി�് സർ�കലാശാല�െട ലീഗൽ െസ�ിൽ �ടി �ടർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�തി� ഭാഗമായി അഡ���് ഹരി�മാർ ജി നായർ 20.11.2018 ൽ C.E.O LaboGene
ApS ക�നി�് വ�ീൽ േനാ�ീസ് അയ�. വ�ീൽ േനാ�ീസ് ലഭി�തിെന �ടർ�് LaboGene ApS
ക�നിയിൽ നി�് 05.12.2018ൽ e-mail �ഖാ�ിരം ലഭി� മ�പടിയിൽ ��ത ക�നിെയ Bankrupt
ആയി 02.10.2018ൽ �ഖ�ാപി� എ�ം NCAAHന് ലഭി�ാ�� 17373.00 �േറാ Debt Registerൽ
േരഖെ���ിയി�െ��ം അറിയി�് ലഭി�. NCAAHൽ ��ത വാ�ൽ സംബ�ി� ഫയൽ
പരിേശാധി�തിൽ നിലവിെല അവ� �കളിൽ �ചി�ി�വയാണ്.
NCAAHൽ വിവിധ െ�ാജ�ക�െട നട�ി�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം േകാടി�ണ�ിന് വിലമതി��
ഉപകരണ�ൾ ഇേത രീതിയിൽ തെ� (Fund Transfer) ഇറ�മതി െച�ി��്. ��ത വാ�ൽ
നട�ിയതിേനാെടാ�ം തെ� േവെറ ഉപകരണ�ൾ ഇേത രീതിയിൽ വാ�ൽ നട�ക�ം
ഉപകരണ�ൾ �ത�മായി ഇറ�മതി െച�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ ഈ ഇടപാടിൽ NCAAH
അധികാരിക�െട അമിത ആ�വിശ�ാസം/അ�� കാരണമാണ് ത�ി�ിന് ഇരയായത്.

��ത ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ �ചി�ി�� അപാകത ��യിൽെ��.
.

(1). mas-tek Instruments Co. 28.08.2017ൽ സമർ�ി� quotation (commercial bid) (േപജ് നം.7)
LaboGene ApS ക�നി�െട േമൽവിലാസ�ം ബാ�് അ�ൗ�ിെ� വിവര�ം വ��ിമാ�ിയി��്.
26.02.2018ൽ mastckic@gmail.com എ� വ�ാജ e-mail ID ൽ �ടി ലഭി� വ�ാജ െ�ാേഫാർമ
ഇൻേവായിസിെല ബാ�് details െല വ�ത�ാസം ��യിൽെ��േ�ാൾ തെ�, പണമിടപാട്
നട��തിന് ��്, LaboGene ApS ക�നിേയാട് അേന�ഷി�് ഉറ�് വ��ാെത 11.04.2018ൽ
മാ�മാണ് അേന�ഷി�ത്.

mailto:mas-tekic@gmail.com


.
(2) �സാ�് രജി�ാ�ം mas-tek Instruments ക�നി�മായി 26.07.2017ൽ ഏർെ�� കരാറിെല വ�വ�
പാലി�ാെതയാണ് വാ�ൽ ��ിയ നട�ിയെത��ത് NCAAH െ� ഭാഗ�് നി�� ��തരമായ
വീഴ്�യാണ്.
.

(3). ഇ��ം വലിയ �ക�െട വിേദശ ക�നി�മായി�� ഇടപാട് നട�േ�ാൾ ബാ�ിൽ നി��
െല�ർ ഓഫ് െ�ഡി�് (L.C) വഴി നട�ാമായി��. ഒ�പാട് ഒ◌ാൺൈലൻ ത�ി�കൾ നട�� ഈ
കാല�് ഇ�േപാ�� സൗകര��ൾ �േയാജനെ��േ��താണ്. ഈ മാർ��ി�ുെട പണം
ഒരി��ം ന�െ�ടി�ായി��.
.
.        �കളിൽ �ചി�ി� പർേ��മായി ബ�െ��് ഓഡി�് ��ി�ാണി�ി��
അപാകതകളിേല�് സിൻഡിേ��ിെ� �േത�ക �� �ണി��. ��ത വിഷയ�ിൽ
അേന�ഷണം നട�ി ന�െ�� �ക തിരിെക ലഭി��തിന് േവ� സാധ�ത പരിേശാധിേ���ം
അ�ാ� പ�ം ന� �ക ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�യായ േഡാ.വ�� േജാസഫ്, ഡയറ�റിൽ നി�്
തിരിെക ഈടാ�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്. ��ത �ക തിരിെക ലഭി���വെര
ഈ �ക ഓഡി�ിൽ തട�െ����.

.

3-2   റി�യർെമ�റിനുേശഷം പുനർ നിയമന�ി�
െപൻഷൻ തുക കുറ��ാെത മുഴുവൻ ശ�ളവും
അനുവദി��
േഡാ.െക.പൗേലാസ് േജ�ബ്, െ�ാഫസർ, ക���ർ സയൻസ് വ��്.

ജനന തീയതി - 30.11.1954

േജാലിയിൽ �േവശി� തീയതി - 15.03.1983

Superannuation തീയതി - 30.11.2014

അ��ാപന വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���തിനാൽ അ�ാഡമിക് വർഷാവസാനംവെര േജാലിയിൽ
�ടരാ��താണ്.

റി�യർെമ�് തീയതി - 30.04.2015

േ�ാ ൈവസ് ചാൻസലറായി നിയമനം - 26.06.2013

കാലാവധി - 4 വർഷം - 25.06.2017

െ�ാഫ.െക.പൗേലാസ് േജ��ിെ� 26.06.2013െല അടി�ാന ശ�ളം 37400-67000, �.ജി.സി
ശ�ള െ�യിലിൽ 67000 + 10000AGPയായി നിർ�യി�തിന് ഈ വ��ിൽ നി�ം അംഗീകാരം
നൽകിയി��താണ്. ശ�ള െ�യിലിെ� പരമാവധിയിൽ എ�ിയതിനാൽ (67000) �.ജി.സി
െ�യിലിൽ �ടർ�� വർഷ�ളിൽ �ാേ�ഷൻ ഇൻ�ിെമേ�ാ മ�് വർ�ന�കേളാ ലഭി��ത�.
േ�ാ ൈവസ് ചാൻസലറായി നിയമനം ലഭി�േ�ാൾ െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ വാ�ിെ�ാ�ി��



ശ�ളേ�ാെടാ�ം 3000/- �പ െ�ഷ�ൽ അലവൻസ് �ടി ലഭി��താണ് (Pay+AGP+Sp.allowance
< 80000 വ�വ��് വിേധയമായി). ആയതിനാൽ 26.06.2013െല അ�വദനീയമായ അടി�ാന
ശ�ളം 67000+10000 (AGP) + 3000(െ�. അലവൻസ് ) ഇേതാെടാ�ം അതാത് കാലെ� DA �ം
CCA�ം ലഭി��താണ്. ഈ ശ�ള�ിന് റി�യർെമ�് തീയതി (30.04.2015) വെര മാ�േമ
അർഹത��.
.

.    01.05.2015 �തൽ െ�ാഫസർ പൗേലാസ് േജ��് ഒ� സർവീസ് െപൻഷണറായി മാ��തിനാൽ
െ�ാ ൈവസ് ചാൻസല�െട ശ�ളം Rule 100, KSR Part III �കാരം �നർനിർ�യിേ��ിയി��.
അതായത് െ�ാ ൈവസ് ചാൻസലർ നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� അടി�ാന ശ�ള�ിൽ നി�ം
അടി�ാന െപൻഷൻ �ക �റ�് ബാ�ി �ക�് മാ�േമ അർഹത��. ഇേതാെടാ�ം ��വൻ
അടി�ാന ശ�ള�ി�� �ാമബ��ം(DA), CCA, Special allowance- ലഭി��താണ്. എ�ാൽ
01.05.2015 �തൽ െ�ാ ൈവസ് ചാൻസല�െട കാലാവധി അവസാനി�� 25.06.2017 വെര
ശ�ള�ിൽ നി�ം അടി�ാന െപൻഷൻ �റ�ാെതയാണ് ടിയാന് നൽകിയിരി��ത്.
01.05.2015ൽ ടിയാെ� അടി�ാന െപൻഷൻ 29920/- �പയാണ്. ഇ��ലം 01.05.2015 �തൽ
25.06.2017 വെര �തിമാസം 29920/- �പ അധികം നൽകിയ� െകാ�് ആെക 8,33,273/- �പ
അധികം നൽകിയി��്. വിശദാംശം താെഴ െകാ���.

.

Excess pay recovery in respect of Dr.Poulose Jacob.K, PVC from 01.05.2015 to 25.06.2017 vide
U.O.No.Fin.V/ UGC(PR)/ Statutory Officers/2006 dtd: 29.06.2017

Month/ year

Due Drawn Balance

DA% Basic DA Spl. Total Basic GP

Basic+

GP

DA Spl Total Basic GP DA Spl. Total

May 15 113 47080 87010 3000 137090 67000 10000 77000 87010 3000 167010 -19920 -10000 0 0 -29920

June 15 113 47080 87010 3000 137090 67000 10000 77000 87010 3000 167010 -19920 -10000 0 0 -29920

July 15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Aug.15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Sep.15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Oct.15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Nov.15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Dec.15 119 47080 91630 3000 141710 67000 10000 77000 91630 3000 171630 -19920 -10000 -29920

Jan.16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

Feb.16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

ELS 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

Mar 16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

Apr 16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

May 16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

Jun 16 125 47080 96250 3000 146330 67000 10000 77000 96250 3000 176250 -19920 -10000 -29920

July 16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

Aug.16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920



Sep.16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

Oct.16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

Nov.16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

Dec.16 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

ELS 132 47080 101640 3000 151720 67000 10000 77000 101640 3000 181640 -19920 -10000 -29920

Jan 17 136 47080 104720 3000 154800 67000 10000 77000 104720 3000 184720 -19920 -10000 -29920

Feb 17 136 47080 104720 3000 154800 67000 10000 77000 104720 3000 184720 -19920 -10000 -29920

Mar 17 136 47080 104720 3000 154800 67000 10000 77000 104720 3000 184720 -19920 -10000 -29920

Apr. 17 136 47080 104720 3000 154800 67000 10000 77000 104720 3000 184720 -19920 -10000 -29920

May 17 136 47080 104720 3000 154800 67000 10000 77000 104720 3000 184720 -19920 -10000 -29920

Jun 17 136 39233 87267 2500 129000 55833 8333 64166 87267 3000 154433 -16600 -8333 -500 -25433

-833273

Excess pay drawn : 833273/-
.

െത�ായ ശ�ള നിർ�യം �ണിേവ�ി�ി�െട ��യിൽെ���ിയതിെന�ടർ�് 19.09.2018െല
U.O.Ad.D2/NLC/2016 ഉ�രവ് �കാരം അധികം നൽകിയ 8,33,273/- �പ�െട 50% �ക ടിയാെ�
D.C.R.G �ക (14 ല�ം) �പയിൽ നി�ം ഈടാ��തി�ം ബാ�ി �ക 15 ഗ��ളായി �തിമാസ
െപൻഷനിൽ നി�ം (14 x27775 + 27786 = 416637) ഈടാ��തി�ം ഉ�രവായി��്.
.

അധിക �ക ��വനാ�ം DCRGയിൽ നി�ം ഈടാ�കയാണ് േവ�ിയി��ത്. 15 ഗ��ളായി
ഈടാ�വാൻ സമയം അ�വദി�ണെമ�ിൽ സർ�ാരിെ� അ�മതി�ം സിൻഡിേ��ിെ�
അംഗീകാര�ം ആവശ�മാണ്. എ�ാൽ ഇത് ര�ം ഇ�ാെതയാണ് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി��ത്. ഇത്
െത�ായ നടപടിയായതിനാൽ, 4,16,637/- �പ�് ബാ�് നിേ�പ�ിന് ലഭി�മായി�� നി�ിത
ശതമാനം പലിശ 15 മാസേ��് കണ�ാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി� അധികാരിയിൽ നി�ം
ഈടാേ��താണ്.

.

3-3   േഡാ.െജ.ലത, മുൻ ൈവ� ചാൻസലർ�്
ഏൺ� ലീ�- െടർമിനൽ സറ�ർ തുക അനുവദി��
അർഹതയില�ാ�തിനാൽ 6,58,171/-രൂപ നിരാകരി�ു�ു
.
േഡാ.െജ.ലത, �ൻ ബ�.ൈവസ് ചാൻസലർ�് വിരമി�� േവളയിൽ �ഡി�ി�� 103 ദിവസെ�
ഏൺഡ് ലീവ് സറ�ർ െച�് ത�ല�മായ പണം അ�വദി��തിന് Ad.D1/146/V.C/J.L/2014
തീയതി.26.11.2018 �കാരം �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവായി��്. ഈയിന�ിൽ 658171/-�പ
േഡാ.െജ.ലത�െട 57006013965 നം. SBI, CUCB അ�ൗ�ിേല�് ഓൺൈലൻ �ാൻ�ർ വഴി
അ�വദി� നൽകിയി��് (C.B.No.544/ഡിസം.'18/ വൗ�ർ നം. 598/18-19 തിയതി 03.12.2018)
75000/-�പ അടി�ാന ശ�ള�ം 5000/-�പ െ�ഷ�ൽ േപ�ം മ�് അലവൻ�ക�മാണ് സറ�ർ
�ക അ�വദി��തിന് ആെക ശ�ളമായി പരിഗണി�ിരി��ത്. േഡാ.ലത�് നിയമനം



നൽ�േ�ാൾ ബ�.േകരള ഗവർ��െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�് No.GS5-2489/14 തീ.30.6.2015
�കാര�� ബ�.േകരള ഗവർ��െട കാര�ാലയ�ിെല ക�് �കാരം നി�യി�നൽകിയ േസവന
േവതന വ�വ�കളിൽ െടർമിനൽ സറ�ർ ആ��ല�ം ഉൾെ���ി�. ച��കാരം അർഹത��
പ�ം, േഡാ.ലത�് വിരമി�േ�ാൾ �ഡി�ി�� 103 ദിവസെ� ഏൺഡ് ലീവ് സറ�ർ െച�ാ�ം
ത�ല�മായ പണമാ�ി മാ�ാ�ം അ�വദി�ാ�� താെണ�് No.GS5- 3536/2018 തീ. 24.10.18
�കാരം ബ�.േകരള ഗവർ��െട കാര�ാലയ�ിൽ നി�് അറിയി�ി��. േഡാ.െജ.ലത റീ
എംേ�ായ്ഡ് സർ�ീസ് െപൻഷണർ ആണ്. റീ എംേ�ായ്ഡ് സർ�ീസ് െപൻഷണർമാർ�്
െടർമിേനഷൻ സമയ�് െ�ഡി�ി�� ഏൺഡ് ലീവ് ��ിേ�ർ�് െടർമിനൽ സറ�ർ െച��തിന്
അർഹതയിെ��് സർ�ലർ നം.4/03 ഫിൻ തീയതി.1.1.2003 �കാരം സർ�ാർ ��ീകരണം
നൽകിയി��താണ്. ജി.ഓ (പി)നം.324/2004/ഫിൻ തീ.12.7.2004 സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം റീ
എംേ�ായ്ഡ് െപൻഷണർ�് ഒ� സാ��ിക വർഷ�ിൽ 20 ഏൺഡ്  ലീവ് വാർഷിക സറ�ർ
െച��തിന് മാ�മാണ് അ�മതി��ത്. �ൻപ് നിലവിലി�� നം.85/2003/ഫിൻ
തീ.16.10.2003േകരള സർ�ാർ സർ�ലർ �കാരം 10 ദിവസെ� ആ��ല�മാ��ായി��ത്. ഇത്
20 ദിവസമായി വർ�ി�ി� െകാ�� ജി.ഒ(പി)നം.324/2004/ഫിൻ തീ.12.7.2004 ഉ�രവിൽ,
േനരെ���ായി�� മ�് വ�വ�കൾ അേതപടി �ട�െമ�ാണ് �ചി�ി�ി��ത്. �ൻ
ഉ�രവിെല �ധാനെ�� ഒ� വ�വ� എ�ത്, വിരമി�േ�ാൾ �ഡി�ി�� ��വൻ ലീ�ം ഒ�ി�്
സറ�ർ െച�ാനാകി� എ�താണ്. അതിനാൽ ഒ�ിലധികം സർ�ാർ നിർേ�ശ�ൾ�്
വി��മായി േഡാ.െജ.ലത�് 658171/-�പ െടർമിനൽ സറ�ർ ഇന�ിൽ അ�വദി�ത് ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി��ി�. േമൽ �ക നിരാകരി�ാതിരി��തിന് ത�തായ കാരണ�ൾ ഉെ��ിൽ
അറിയിേ��താണ് എ� �ചി�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി - (നം.1/2018-19 തീയതി.15.6.19)
നൽകിയി�െ��ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അതിനാൽ െചലവ് �കയായ 658171/-�പ
നിരാകരി��.

3-4   യൂണിേവ�സി�ി േനരി�് നട�ു� സ�ാ�ശയ
�ാപന�ള�െട നട�ി�ിനായി ഗവൺെമ�� �ഗാ��
വക മാ�ി െചലവഴി�ു�ു
CUSAT േനരി�് 3 സ�ാ�യ �ാപന�ൾ വഴി വിവിധ േകാ�കൾ നട���്.

(1) School of Engineering (SOE)

(2) Kunjali Marakkar School of Marine Engineering (KMSME)

(3) Cochin University College of Engineering, Kuttanad (CUCEK)

ഈ �ാപന�ൾ Self financing and cost sharing അടി�ാനമാ�ി �വർ�ി�വ��. ഇവ�െട
�വർ�നം ലാഭ/ന�മി�ാ� (no profit and no loss) രീതിയിലാണ് �ണിേവ�ി�ി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. ആയതിൽ KMSME മാ�മാണ് ഈ അടി�ാനതത�ം പാലി� േപാ��ത്. മ�് ര�്
�ാപന��ം വരവിന�ളിേന�ാൾ െചലവ് ��തലായതിനാൽ ന��ിലാണ് �വർ�ി��ത്.
2017-18 വർഷെ� വാർഷിക കണ�് �കാരം ഇവ�െട വരവ് െചല� കണ�കൾ താെഴ േചർ��.

�മ
നം.

�ാപനം
ആെക വരവ്

(േകാടിയിൽ)

ആെക െചലവ്

(േകാടിയിൽ)

ക�ി

(േകാടിയിൽ)

1 SOE 25.27 29.70 (-) 4.43



2 CUCEK 9.32 12.26 (-) 2.95

ആെക (-) 7.38

2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 7.38 േകാടി �പ ഈ ര� �ാപന�ളിൽ അധിക െചലവ്
വ�ി��്. ഈ ക�ി നിക�ി �ാപന�ിെ� ശ�ളം ഉൾെ�െട�� ൈദനംദിന �വർ�ന�ൾ
നട��തിന് സർ�ാർ �ണിേവ�ി�ി�് അ�വദി�� �ാൻ/ജനറൽ �ാ�് ഈ
�ാപന�ിേല�് വകമാ�ി െചലവഴി�കയാണ്. ഇ�രം നടപടികൾ �ണിേവ�ി�ി�െട
സാ��ിക അടി�റ തകർ��തിന് ഇടവ���താണ്. ഈ �ാപന�െള സാ��ിക സ�യം
പര�ാ�മാ��തിന് ഫീസ് വർ�നവ് ഉൾെ�െട, �തിയ കാലഘ��ിന് ആവശ�മായ �തിയ
േകാ�കൾ �ട�ി�ം, ഇൻ േട�് ക�ാസി�ി�െട പ�തിേപാ�ം വിദ�ാർ�ികൾ അ�ിഷൻ
എ��ാ� ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി �തലായ േകാ�കൾ നി��ലാ�ി�ം ല��ം
ൈകവരി�വാൻ �മിേ��താണ്. ഈ വിഷയ�ിൽ �ണിേവ�ിററി�െട അടിയ�ിര ��
പതി�ിേ��താണ്.

3-5   "യൂണിേവ�സി�ി ഭൂമി സ�കാര� വ��ികൾ
ൈകേയറി" എ�� സംബ�ി� പരാതി അർഹമായ
�പാധാന�േ�ാെട അേന�ഷണം നട�ി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ില�.
.
ഫയൽ നം.UEU/1768/Title/2016

1962�ം, 1965�ം േകരള �ണിേവ�ി�ി�് േവ�ി ഏെ��� 183.77 ഏ�ർ �മി 1971ൽ െകാ�ിൻ
�ണിേവ�ി�ി �പീ�തമായതിെന �ടർ�് CUSAT ന് ൈകമാ�ക��ായി. �മി ഏെ���തിെ�
ഒറിജിനൽ സർേ� മാ�് (Map) �കാരം ആെക വ�വിെ� വി�ീർ�ം താെഴ പറ�� �കാരമാണ്.

1) 111.13 ഏ�ർ �റേ�ാ�് �മി 05.09.1962ൽ �ണിേവ�ി�ി�് ൈകമാറിയി��്.

2) 62.64 ഏ�ർ �മി സ�കാര� വ��ികളിൽ നി�ം ഏെ���് 05.09.1962ൽ �ണിേവ�ി�ി�്
നൽകിയി��്.

3) 10.00ഏ�ർ �മി 22.5.1965ൽ ഏെ���് നൽകിയി��്. ആെക വി�ീർ�ം 183.77 ഏ�ർ
വ��താണ്.

��ാ�ര േനാർ�് വിേ�ജിൽ 743/IE, 743/IJ സർേ� ന��കളിലാണ് �മി��ത്. �മി�െട title
deed രജി�ർ െച� േപാ�വരവ് നട�ിയതായി േരഖകൾ ഒ�ം കാ�വാൻ കഴി�ി�ി�.

�ണിേവ�ി�ി�െട പടി�ാെറ അതിർ�ിയിൽ �രിശടിേയാ� േചർ�ളള �ലം സ�കാര� വ��ി
ൈകേയറി മറി� വി�താ�ം, ൈപ�് ൈലൻ േറാഡി� സമീപ�� �ണിേവ�ി�ി �മിയിൽ ൈകേയ�ം
നട�ി, ഏകേദശം 93.88 െസ�് �മി ന�മായതായി കാണി�് �ീ.B.K.ബഷീർ എ� വ��ി
വിശദമായ പരാതി േകരള ഗവർ�ർ�് നൽ�ക�ം ആയതിൽ അേന�ഷണം നട��തിന് പരാതി
ഗവർ��െട ഓഫീസിൽ നി�ം �ണിേവ�ി�ി�് അയ� െകാ��ി��. ഇതിെന �ടർ�് ക�ാ�സ്
േടാ�ൽ േ�ഷൻ സർേ� നട��തിന് �ണിേവ�ി�ി തീ�മാനെമ��ക�ം, തി�വന��ര��
സർേ� �േരഖ വ��് ഡയറ��മായി നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ സർേ�



ചാർ�ിന�ിൽ 94,323/-�പ ജി�ാ �ഷറിയിൽ ചലാൻവഴി അട�വാൻ നിർേ�ശി�.
വിശദാംശ�ൾ ഇ�കാരമാണ്.

സർേ�യർമാ�െട േവതനം    = 62423

െചയിൻമാൻമാ�െട േവതനം = 31900

                            ആെക = 94323/-

(FMB, Divided sketch, Lethomap ഉൾെ�െട)

എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി സർേ� ചാർ�ിന�ിെല സർേ�യർമാ�െട േവതനം �ക 62,423/-�പ
മാ�ം 3/8/2016ൽ ചലാൻ നം.342 �കാരം കാ�നാട് ജി�ാ �ഷറിയിൽ അട�. എ�ാൽ ബാ�ി
െചയിൻമാൻമാ�െട േവതനം 31,900/- അട�ി�. സർേ� ചാർ�് ഭാഗികമായി അട�തിനാൽ ഓഡി�്
തീയതിവെര റീസർേ�േയാ/ േടാ�ൽ േ�ഷൻ സർേ�േയാ നട�ി�ി�. �ണിേവ�ി�ി �മി ൈകേ��ം
സംബ�ി� പരാതി ഗൗരവമായി എ��ാെത, മന:�ർ�ം സർേ� നടപടികൾ ൈവകി�ി��തായി
ഓഡി�ിൽ വിലയി���. �ണിേവ�ി�ി എ�ിനീയ�െട ഭാഗ�നി���ായ ഈ വീ�
അടിയ�ിരമായി പരിഹാരം കാേണ�താണ്. ആയതിനാൽ സർേ� വ��മായി ബ�െ��് സർേ�
ചാർ�ിന�ിൽ ബാ�ി അട�ാ�� �ക �ഷറിയിൽ ഒ��ി �ലം അള�്
തി�െ��േ��താണ്. കാലാകാല�ളിൽ സർേ� ചാർ�ിന�ിൽ വർ�നവ് ഉ�ായി�െ��ിൽ,
അ�കാര�� �ക അടേ���മാണ്. �റ�വ� �മി�െട വി�ീർ�ം കെ��ി അനധി�തമായ
ൈകേയ�ം ഏത് ഭാഗ�ാണ് ഉ�ായിരി��ത് എ�് പരിേശാധി�് ആ �മി തിരിെക
�ണിേവ�ി�ി�് ലഭി�വാൻ ഭരണപര�ം നിയമപര�മായ നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി
സ�ീകരിേ��താണ്. േകരള സർേ� അതിരടയാള നിയമം 9(2) �കാരം സർ�ാർ �മി�ം
പ�യ�മി�ം അള��തിന് ഒേര മാനദ�മാണ്. G.O(MS)494/93/RD/Dated 11/11/93 �കാരം 50
ആർ വെര 2%�ം 50 ആറി��കളിൽ 1%�ം വി�ീർ��ിൽ വ�ത�ാസം അ�വദനീയമാണ്. ഇതി�ം
അധികമാണ് നിലവി�� ക�ാ�സ് �മി�െട വി�ീർ��ിൽ �റെവ�ിൽ തീർ�യാ�ം �മി
ൈകേയ�ം നട�തായി �ിരീകരി�ാ��താണ്.

ഓഡി�് നിർേ�ശ�ൾ

1) �ണിേവ�ി�ി �മി�െട title deed രജി�ർ െച�ി�ിെ��ിൽ സർ�ാർ തല�ിൽ ആവശ�മായ
ഉ�ര�കൾ സംബ�ി�് title deed രജി�ർ െച�് േപാ�വരവ് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.

3-6   ഇൻകംടാ�� റിേ�ൺ നി�ിത സമയ
പരിധി��ു�ിൽ സമർ�ി��ാെതയിരു�തി�
പിഴയും കുടി�ികയും അട�ം വൻതുക ബാധ�തയായ�
സംബ�ി�്
.

1962െല ഇൻകം ടാ�് ച� �കാരം, 1994െല ൈഫനാൻസ് ആ�് �കാര�ം, ഓേരാ അസെ��്
വർഷെ��ം വ�മാന�ം ആദായ നി�തി കണ�ാ�ിയ�ം സംബ�ി�് വാർഷിക ഇൻകംടാ�്
റിേ�ൺ സമർ�ിേ��ത് �ണിേവ�ി�ികൾ�ം ബാധകമാണ്. നി�ിത തീയതി�് �ൻപ് റിേ�ൺ



സമർ�ിേ��ത് �ണിേവ�ി�ി �ാ���റി ഓഫീസർമാരായ രജി�ാ�േട�ം, ൈഫനാൻസ്
ഓഫീസ�േട�ം ഉ�രവാദിത�മാണ്. എ�ാൽ െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി 2012 �തൽ 2017 വെര��
�ാപന ഇൻകം ടാ�് റിേ�ൺ സമർ�ി�ി�ി�. ജീവന�ാ�െട മാ�ം വാർഷിക റിേ��കളാണ്
സമർ�ി�ി��ത്. �ടർ�് Director of General & Central Intelligence No.16/2017/18 ST/Kozu
dt:20.11.2017 Show cause notice �ണിേവ�ി�ി�് അയ�ി��്. ഗവൺെമ�് grant in aid �ടാെത
�ണിേവ�ി�ി�് ലഭി�� തനത് വ�മാന�ളായ റ�ലർ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ നി�ം
അഫിലിേയഷൻ ഫീസിന�ൾ, acadamic support fee, Recognised collegeകളിൽ �തിയ േകാ�കൾ
�ട��തി�ളള ഫീസ്, Inspection fee etc. എ�ിവ ആദായ നി�തി�െട പരിധിയിൽ വ��താണ് .
അ�കാരം 2,50,29,549/-�പ (Tax, cess, penalty) ഉൾെ�െട�� �ക അട�വാൻ demand notice
commissioner of Central General GST and Central Excise ൽ നി�ം �ണിേവ�ി�ി�് നൽകിയി��്.
(u/s Finance act 1994, Proviso Section 73(1), Interest under Section 75, Renalit under Section 76(1),
77(1),9 and 78(1)). �ടർ�് U.O.Accts 1/A4/TDS/Vol II dtd: 10.6.19 ഉ�രവ് �കാരം �ണിേവ�ി�ി�െട
�ാപന Income Tax return for Financial year (2017-18) Assessment year 2018-19 ആദ�മായി
ത�ാറാ�ി സമർ�ി��തിന് M/s R.Krishna Iyer & Co. Chartered Accountants, Kochi എ�
�ാപനെ� ഏൽ�ി�് ഉ�രവായി��്.

ഈ �ാപനെ� തെ� 2012 �തൽ 2017 വെര റിേ�ൺ സമർ�ി�ാ�തി�ളള �ടി�ിഖ നി�തി�ം
പിഴ�ം അട��തി�� Show cause notice �ം, Demand notice�ം മ�പടി ത�ാറാ��തി�ം
ഏൽപി�ി��്.

�ണിേവ�ി�ി Appeal file െച� �ിരമായ േ� ഉ�രവ്/നി�തി േകാ�ൗ�് െച�് കി�ാെത
വ�കേയാ െച�� പ�ം റിേ�ൺ ഫയൽ െച��തിന് ഉ�രവാദിയായ കാലാകാല�ളി��
�ാ���റി ഓഫീസർമാരായ രജി�ാർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ എ�ിവർ�് ആയതിെ� �ർ�
ഉ�രവാദിത�ം ഉ�ായിരി��താെണ�് ഓഡി�ിൽ വിലയി���. സർ�ാർ ഈ വിഷയ�ിൽ
ഉചിതമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാേ��താണ്.

3-7   സ�കാര� ആശുപ�തികളിെല സർ�ാർ
അംഗീകാരമീല�ാ� വകു��കളിെല ചികിൽസ�്
അനുവദി� െമഡി�ൽ റീ-ഇംേപ��െമ�� 2,01,573/-
രൂപ തട�െ�ടു�ു�ു.
KGSMA �ൾ 1960�ം അതിന് �രകമായി കാലാകാല�ളിൽ ഇറ�ിയി�� സർ�ാർ
ഉ�ര�ക�േട�ം അടി�ാന�ിലാണ് േകരള�ിെല സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ റീ
ഇേ��്െമ�് �യി�കൾ അ�വദി��ത്. 16/8/12 െല സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ അജ� ഐ�ം
നം. 588.10 �കാരം KGSMA �ൾ 1960 നട�ാ�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം ഇതിനായി
U.O.No.Ad.B3/MR/6787/2010 dt:28.9.2012 ആയി ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�. എ�ാൽ
സിൻഡിേ��് തെ� KGSMA �ൾ 1960 �കാരം അ�വദി�ാൻ സാധി�ാ� െമഡി�ൽ റീ
ഇേ��്െമ�് െ�യി�കൾ 'െ�ഷ�ൽ േകസ് ’ആയി പരി ഗണി�് �കകൾ അ�വദി�ാൻ
തീ�മാനെമ��തായി കാ��. ഈ ഇന�ിൽ 2017-18ൽ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം 2,01,573
�പ അധികം െചലവഴി�ി��്. KGSMA �ൾ 1960 �കാരം അടിയ�ര സാഹചര��ിൽ സ�കാര�
ആ�പ�ിയിൽ ചികിൽസ നടേ��ി വ�ാൽ സർ�ാർ അംഗി�ത ലി�ിൽ ഉളള സ�കാര�
ആ�പ�ികളിൽ മാ�േമ ആയത് അ�വദനീയമാ��. (KGSMA �ൾ 8(3)ഉം അതിെ� �റി�ം.)



.ഏെതാെ� സ�കാര� െസൻറ�കളിൽ ഏെതാെ� അ�ഖ�ൾ�� ചികിൽസകളാണ് സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി��ത് എ�് 11.07.2012 െല 24623/ജി.2/12/എ�് &എഫ് .ഡബ്ള�. ഡി. നംപർ
സർ�ലർ �കാരം സർ�ാർ വ��മാ�ിയി��്. ആയത് �കാരം സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാ�
വ��ിൽ ചികിൽസ നട�ിയതിന് െചലവായ �കകളാണ് 'െ�ഷ�ൽ േകസ് ’ആയി പരി ഗണി�്
സിൻഡിേ��് അ�വദി� നൽ�ിയത്. സർ�ാർ അംഗി�ത ലി�ിൽ ഉളള സ�കാര�
ആ�പ�ികളിെല ഏെത�ി�ം വ��കളിെല/േരാഗ�ിെ� ചികിൽസ സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�ിെ��ി�ം ആയത് േകസിെ� െമറി�് പരിഗണി�് സി�ിേ��ിന് അംഗീകാരം നൽകാം
എ� തീ�മാന�ിെ� (25.7.15,11.8.15 എ�ീ തി�തികളിെല സി�ിേ��് േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ്
യഥാ�മം അജ� എെ◌�ം നം. 623.05,624.01)അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�െന െ�ഷ�ൽ േകസ്
’ആയി പരി ഗണി�് �കകൾ അ�വദി�ിരി��ത്. ഇ�ര�ിൽ തീ�മാനെമ���തിന്
സിൻഡിേ��ിന് അധികാരമി�. ഒ� ല�ം �പയിൽ അധികരി�് വ�� െമഡി�ൽ റീ
ഇേ��്െമ�് െ�യി�കളിൽ KGSMA �ളിന് വിേധയമായി �ക അ�വദി�ാൻ മാ�മാണ്
സിൻഡിേ��ിന് അധികാരം. െ�ഷ�ൽ േകസ് ’ആയി പരി ഗണി�് �കകൾ അ�വദി��തി��
അധികാരം സർ�ാരിൽ മാ�ം നി�ി�മാണ്. ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ വ��ിെ� 10.2.2009െല
നം.35043/B1/08/HEdn സർ�ലറി�െട ഫിനാൻഷ�ൽ ക�ി�്െമ�് ഉൾെ��� തീ�മാന�ൾ
എ��േ�ാൾ സർ�ാർ ച���ം നിയ�ണ��ം പാലി�ണെമ�് �ണിേവ�ി�ികൾ�് കർശന
നിർേ�ശം നൽകിയി��താണ്. തീ�മാന�ൾ എ���തി�� �ാ���റി അധികാരം
സിൻഡിേ��ി�െ��ി�ം �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ഇന�ളിലായി െപാ� ഖജനാവിൽ നി�ം വലിയ
�ക �ണിേവ�ി�ികൾ�ായി നൽ��തിനാൽ സാ��ിക അ�ട�ം ഉറ�് വ���തിന്
സർ�ാരിന് ബാ��ത�െ��ം അറിയി�ി��. സർ�ാർ ച��ൾ�് വി��മാ��
സിൻഡിേ��് തീ�മാനം �ലം െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമ�് ഇന�ിൽ 2017-18ൽ 2,01,573/- �പ
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം അധികം െചലവഴി�തിന് സർ�ാരിൽ നി�ം അ�വാദം ലഭ�മാ�ി
വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. �ക അധികം െചലവഴി�തിെ� വിശദ വിവര�ൾ താെഴ
പറ��.
.

1)േഡാ.�മം േമരി ഇടി�ള, െ�ാഫസർ ,കംപ��ർ സയൻസ് വ��്. െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി
പരിഗണി�് നൽകിയ �ക 78647/- �പ.

കംപ��ർ സയൻസ് വ��ിെല െ�ാഫസർ േഡാ.�മം േമരി ഇടി�ള എറണാ�ളം ലിസി
േഹാ�ി�ലിൽ Carcinoma breast ന് ചികിൽസ നട�ിയ ഇന�ിലാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്.
സർ�ാർ സർ�ലർ നം. 24623/G2/12/H&FWD തി.11.07.2012 �കാരം Cardiology,Cardio-thorasic
surgery, Neurosurgery, Orthopaedics, Nephrology & Urology എ�ീ വ��കളിെല
ചികിൽസ�മാ�മാണ് ലിസി േഹാ�ി�ലിന് സർ�ാർ അംഗീകാര��ത്. Oncology Department െല
ലിസി േഹാ�ി�ലിെല ചികിൽസ�് സർ�ാർ അംഗീകാരമി�. ഇ�ാര�ം �ണിേവ�ി�ി െമഡി�ൽ
ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി���മാണ്. KGSMA �ൾ �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ിലാ�ിയ
U.O.No. B3/MR/6787/2010 DT.28.09.2012 െ� അടി�ാന�ിൽ ഇ�രം െ�യി�കൾ േനരെ�
നിരാകരി�ി��താ�ം 10.01.2018 െല സി�ിേ��് േയാഗ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ അജ� എെ◌�ം
നം.649.47 സി�ിേ��് േനാ�ിൽ പരാമർശി�ി�െ��ി�ം െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി പരിഗണി�് �ക
അ�വദി� നൽ�കയാണ് െച�ത്. �ക അ�വദി�നൽകിയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ താെഴ
പറ��.
.



സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ�
അജ� ന��ം തി�തി�ം

649.47തി.10.01.2018

അ�വദി� �ക 78647/- �പ

വൗ�ർ നം. 112827 തി.08.03.2018

െച�് നം. 886039 തി.08.03.2018

ഉ�രവ് നം. Ad.E3/MR/017158/2017 Dt.27.01.2018

.
2) �ീമതി.ഉ� െസൽമ. എൻ.എസ്., െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് III, കംപ��ർ സയൻസ്
വ��്.െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി പരിഗണി�് നൽകിയ �ക 44387/- �പ.

�ീമതി.ഉ� െസൽമ. എൻ.എസ്., െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് III ലിസി േഹാ�ി�ലിൽ Thyroid
Surgery ചികിൽസ നട�ിയ ഇന�ിലാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്.സർ�ാർ സർ�ലർ നം.
24623/G2/12/H&FWD തി.11.07.2012 �കാരം Cardiology,Cardio-thorasic surgery, Neurosurgery,
Orthopaedics, Nephrology & Urology എ�ീ വ��കളിെല ചികിൽസ�മാ�മാണ് ലിസി
േഹാ�ി�ലിന് സർ�ാർ അംഗീകാര��ത്.Thyroid Surgery Department െല ലിസി േഹാ�ി�ലിെല
ചികിൽസ�് സർ�ാർ അംഗീകാരമി�. ഇ�ാര�ം �ണിേവ�ി�ി െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട
റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി���മാണ്. KGSMA �ൾ �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ിലാ�ിയ U.O.No.
B3/MR/6787/2010 DT.28.09.2012 െ� അടി�ാന�ിൽ ഇ�രം െ�യി�കൾ േനരെ�
നിരാകരി�ി��താ�ം 10.01.2018 െല സി�ിേ��് േയാഗ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ അജ� എെ◌�ം
നം.649.26 സി�ിേ��് േനാ�ിൽ പരാമർശി�ി�െ��ി�ം െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി പരിഗണി�് �ക
അ�വദി� നൽ�കയാണ് െച�ത്.�ക അ�വദി�നൽകിയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ താെഴ പറ��.
.

സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ�
അജ� ന��ം തി�തി�ം

649.26 തി.10.01.2018

അ�വദി� �ക 44387/- �പ

വൗ�ർ നം. 11786 തി.28.03.2018

െച�് നം. 886244 തി.28.03.2018

ഉ�രവ് നം. Ad.E3/MR/014709/2015 Dt.27.01.2018

.

3)�ീ .അ�ൺ രാജ് .പി.എൻ. അസി��്, �െസക്.െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി പരിഗണി�് നൽകിയ
�ക 74314/- �പ.

�ീ .അ�ൺ രാജ് .പി.എൻ. അസി��ിെ� മാതാവിന് വർ�ല ശിവഗിരി �ീനാരായണ െമഡി�ൽ
മിഷൻ േഹാ�ി�ലിൽ Cardiology വ��ിൽ ചികിൽസ നട�ിയ ഇന�ിലാണ് �ക
അ�വദി�ി��ത്.ഇ◌ൗ ആ�പ�ിയിെല Cardiology Department സർ�ാർ അംഗീ�ത ലി�ിൽ
ഉൾെ���ി�. ഇ�ാര�ം �ണിേവ�ി�ി െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�ിൽ
പരാമർശി�ി���മാണ്. KGSMA �ൾ �ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ിലാ�ിയ U.O.No. B3/MR/6787/2010



DT.28.09.2012 െ� അടി�ാന�ിൽ ഇ�രം െ�യി�കൾ േനരെ� നിരാകരി�ി��താ�ം
27.05.2017 െല സി�ിേ��് േയാഗ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ അജ� എെ◌�ം നം.643.19 സി�ിേ��്
േനാ�ിൽ പരാമർശി�ി�െ��ി�ം െ�ഷ�ൽ േകസ് ആയി പരിഗണി�് �ക അ�വദി�
നൽ�കയാണ് െച�ത്.�ക അ�വദി�നൽകിയതിെ� വിശദ വിവര�ൾ താെഴ പറ��.

സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ�
അജ� ന��ം തി�തി�ം

643.19തി.27.05.2017.

അ�വദി� �ക 74314/- �പ

വൗ�ർ നം. 105040 തി.02.08.2017

െച�് നം. 729033തി.2.08.2017

ഉ�രവ് നം. Ad.E3/MR/014709/2015(ii) Dt.07.07.2017

.

4)�ീ.േറാഷൻ. െക.സി., സീനിയർ േ�ഡ് അസി��്, എ�ാമിേനഷൻ ബി െസ�ൻ.െ�ഷ�ൽ
േകസ് ആയി പരിഗണി�് നൽകിയ �ക 4225/- �പ.

�ീ.േറാഷൻ. െക.സി., സീനിയർ േ�ഡ് അസി��ിെ� മകന് KIMS േഹാ�ി�ൽ െകാ�ിയിെല
Paediatrics Department ൽ നട�ിയ ചികിൽസ�ാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്.ഇ◌ൗ
ആ�പ�ിയിെല Paediatrics Department സർ�ാർ അംഗീ�ത ലി�ിൽ ഉൾെ���ി�. ഇ�ാര�ം
�ണിേവ�ി�ി െമഡി�ൽ ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി���മാണ്. KGSMA �ൾ
�ണിേവ�ി�ിയിൽ നട�ിലാ�ിയ U.O.No. B3/MR/6787/2010 DT.28.09.2012 െ� അടി�ാന�ിൽ
ഇ�രം െ�യി�കൾ േനരെ� നിരാകരി�ി��താ�ം 27.05.2017 െല സി�ിേ��് േയാഗ�ിനായി
ത�ാറാ�ിയ അജ� എെ◌�ം നം.643.18 സി�ിേ��് േനാ�ിൽ പരാമർശി�ി�െ��ി�ം െ�ഷ�ൽ
േകസ് ആയി പരിഗണി�് �ക അ�വദി� നൽ�കയാണ് െച�ത്.�ക അ�വദി�നൽകിയതിെ�
വിശദ വിവര�ൾ താെഴ പറ��.

സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ�
അജ� ന��ം തി�തി�ം

643.18തി.27.05.2017.

അ�വദി� �ക 4225�പ

വൗ�ർ നം. 104695തി.26.07.2017

െച�് നം. 951717തി.26.07.2017

ഉ�രവ് നം. Ad.E3/MR/014709/2015(i) Dt.07.07.2017

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല മേ�െത�ി�ം വ��ിെല ചികിൽസ റീ ഇംേപ�്െമ�ിനായി സർ�ാർ
അംഗീകരി�ി�െ��ിൽ േപാ�ം ,സർ�ാർ റീ ഇംേപ�്െമ�ിനായി അംഗീകരി�ാ� വ��കളിെല
ചികിൽസ�് റീ ഇംേപ�്െമ�് ആ��ല�ം അ�വദി� സി�ിേ��് തീ�മാനം �മ�കാരമ�.
സർ�ാർ ന�� �ാ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �വർ�ി�� �ണിേവ�ി�ി സർ�ാർ ച��ൾ
പാലി�ാെത �ണിേവ�ി�ി സി�ിേ��് തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സാ��ിക ബാ��ത
ഉ�ാ�� നടപടികൾ ൈകെ�ാ�കയാെണ�ിൽ അത് സർ�ാരിെ� െപാ� ഖജനാവിെന
ബാധി�ം. സർ�ാർ ച��ൾ���തമ�ാെത െചലവഴി� �കകൾ അംഗീകരി�ാൻ ഓഡി�ിന്
നിർ�ാഹമി�. ആയതിനാൽ 2017-18 ൽ സർ�ാർ റീ ഇംേപ�്െമ�ിനായി അംഗീകരി�ാ�



വ��കളിെല ചികിൽസ�് റീ ഇംേപ�്െമ�് ആ��ല�ം അ�വദി� ഇന�ിൽ െചലവഴി�
2,01,573/- �പ സർ�ാരിെ� അ�മതി വാ�ി ഹാജരാ��തിന് വിേധയമായി തട�െ����.
.

3-8   െവഹി�ിൾ പാർ�ി�് െഷ  �, ഗ�് ഹൗ�,
തൃ�ാ�ര കാ�� - നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ -
31,883/- രൂപ നിരാകരി�ു�ു
.
എം.��് ന�ർ - 92/2009-10 & 6/2011-12

കരാ�കാരെ� േപര് - പി.െക.മീതീൻ��്

െട�ർ �ക – 492418/- �പ (2014 DSR + 44.46% Cost Index)

എ�ിെമ�് ന�ർ – A 757/MRW/17-18 തിയതി 26-9-17

C.B. No./െചലവ് �ക – 769/17-18/ 351143/-

െച�് ന�ർ / തിയതി - 270918/26-02-2018

.
        CUSAT ഗ�് ഹൗസിൽ വാഹന�ൾ െവയി�ം മഴ�ം ഏൽ�ാെത പാർ�് െച��തിന്
െവഹി�ിൾ പാർ�ിംഗ് െഷഡ് നിർ�ി�� �വർ�ിയാണിത്. പി��കൾ േകാൺ�ീ�് െച�്
ഉറ�ി� േശഷം അതി��കളിൽ ��റൽ �ീൽ വർ�് നട�ി ആയതിൽ G.I sheet roofing
�ാപി�ലാണ് �ഖ� ഇനം. െട�ർ െഷഡ�ൾ �കാരം കരാ�കാരൻ item rate നിര�ിലാണ് ക�ാ�്
െച�ിരി��ത്. ഇതിൽ ര�ാമെ� ഇനമായ ��റൽ �ീൽ വർ�ിന് കരാ�കാരൻ ക�ാ�് െച��ം,
അംഗീകരി��ം, അ�വദി��ം ഒ� കിേലാ�ം െ��ിന് (Rectangle and square) ൈപ�ിന് ഒ�
കിേലാ�ാമിന് 107.05�പയാണ്. അതായത് നീളെ� ���ിേല�് മാ�ിയാണ് വില
കണ�ാ��ത്. എ�ിേമ�ി�ം അംഗീ�ത െട�ർ െഷഡ�ളി�ം Frame work (DAR 2014.10.2)
ഉപേയാഗി�ിരി�� �ഖ� Rectangle tube 80mm(നീളം) x 40mm(വീതി) x 1.6mm(കനം) = 391.25
മീ�റാണ്.

ആയതിെ� െവയി�് െകായഫിഷ��് - അതായത് ഒ� മീ�ർ േമൽ പറ� ൈപ�ിെ� ��ം
2.63kg/meter ആ��. എ�ാൽ �ലപരിേശാധനയിൽ ഉപേയാഗി�ിരി�� Rectangle tube 80mm
x 40mm x 1.2mm അളവി��താണ്. ഈ അള�കൾ G.I ൈപ�ിൽ പ�് െച�ി���ം ഏവർ�ം
കാണാ���മാണ്. 1.2mm കന�� ൈപ�ിെ� weight coefficient 2.2Kg/meter ആ��.
വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.
.

�മ
ന�ർ

ഡി.എസ്.ആർ
േകാ  ഡ് ന�ർ

ഇനം
അ�വദി�ത്

(കിേലാ�ാമിൽ)

യഥാർ��ിൽ
ഉപേയാഗി�ത്
(കിേലാ�ാമിൽ)

അധികം
അ�വദി�ത്
(കിേലാ�ാമിൽ)

1 10.2 Structural steel work
riveted, bolted or welded
in built up sections,
trusses and framed work,

80mm x 40mm
x 1.6mm
െറ�ാങ്�ലർ
ട�ബ്

80mm x 40mm
x 1.2mm
െറ�ാങ്�ലർ
ട�ബ്

168.281kg



including cutting, hoisting,
fixing in position and
applying a priming coat of
approved steel primer all
complete.

391.35 x 2.63
kg/m=1029.251
kg

391.35 x 2.2
kg/m=

860.97 kg

.
അധികമായി അ�വദി� �ക, (107.05 �/കിേലാ�ാം നിര�ിൽ) = 168.281 x 107.05 = 18014/- �പ.
ഇേത ���ി�െട എ�ിേമ�ി�ൾെ�� മെ�ാരിനമായ െപയി�ിംഗ് വി�് സി��ിക് ഇനാമൽ
െപയി�് െച�ി�ി� എ�് �ല പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��. എ�ാൽ എം. ��് �കാരം ഈ
ഇന�ിന് �ക ന�ിയതായി കാ�� (േപജ് ന�ർ 62 , MB No. 92/2009-10). വിശദാംശ�ൾ താെഴ
േചർ��.
.

�മ
ന�ർ

ഡി.എസ്.ആർ.
േകാ ഡ് ന�ർ

ഇനം അ�വദി�ത്
യഥാർ��ിൽ
�ർ�ീകരി�ത്

അനർഹമായി
അ�വദി�ത്

1 13.61.1

Painting with synthetic enamel
paint of approved brand and
manufacture to give an even
shade : Two or more coats on
new work.

128.78 m2 @
107.70/m2 =

13869.61
�പ

ഇ� 13869.61 �പ

.
ഇ�ര�ിൽ േമൽ ���ിയിൽ 31883/- �പ (18014 + 13869) അധികമായി അ�വദി�തിന്
ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ർ 8/2017-18 �കാരം വിശദീകരണം േതടിയി�െ��ി�ം ലിഖിതമായ ഒ�
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��് വർ�് െപയി�ിംഗ്, ഓ ഡി�് നട�ിയ തിയതി�് േശഷം
�ർ�ികരി�െവ�് അറിയി�ക�ം ആയത് പരിേശാധനയിൽ േബാധ�െ��ക�ം െച�. എ�ാൽ
�ർ�ീകരി�ാ� േമൽ ഇനം �ർ�ീകരി�െവ�് എം-��ിൽ എ�തി സാ��െ���ി ആ
ഇന�ിന് �ക അ�വദി� �ൻനടപടി നീതീകരി���ത�. ���ി നട�ി ൈഫനൽ ബിൽ
�ക�ം ന�ി ഒ� വർഷ�ി�േശഷം ഓ ഡി�് ��ി�ാണി�േ�ാൾ മാ�മാണ് േമൽ വീ�
പരിഹരി�െ��ി��ത്. ഇത് ഓ ഡി�് അംഗീകരി��ി�. അതിനാൽ ആെക അധികമായി ന�ിയ
�ക 31,883/- �പ ഓ ഡി�ിൽ നിരാകരി��.
.

3-9   മരാമ�് പണികൾ�് നൽകിയ മുൻകൂർ തുക
�കമീകരി�ി�ില� - 8,01,83,677/- രൂപ തട�െ�ടു�ു�ു
2017-18 വർഷ�ിൽ എ�� താെഴ �ചി�ി�� �ൻ�ർ �കകൾ നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�. വിശദാംശം
�വെട േചർ��.
.

�മ
നം.

എസ്.ആർ നം./
തീയതി
െച�് നം./
തീയതി

�ക �ൻ�റിെ� ഉേ�ശ�ം U.O.No.തീയതി.



1 10/17-18/20.10.17
942526/23.10.2017

1,11,06,000/- Paid to Ex.Engg CPWD for construction of

Addl. floor (3rd floor) over existing cadets

hostel at Thrikkakara Campus – 2nd

instalment

UEU/2875/13-14/13.10.2017

2
11/17-18/20.10.17
706841/31.10.2017

1,69,81,083/-
Construction of Phase II & vertical
extension in the left wing of Alaknanda

Ladies Hostel 1st 1/3rd instalment
UEU/3321/17-18/13.10.2017

3
13/17-18/03.11.17
948199/15.11.2017

1,42,69,000/-

Paid to Ex.Engg CPWD Cochin Central

Division towards release of 2nd instalment
for construction of building for centre for
Budget Studies

UEU/2476/13-14/2.11.2017

4
14/17-18/05.12.17
948445/11.12.2017

28,26,000/-

Paid to Ex.Engg CPWD Cochin Central
Division towards construction of building
for C-SiS in the newly allocated site at
CUSAT- release of 3rd instalment

UEU/2177/10-11/5.12.2017

5
16/17-18/11.1.18
270582/12.1.2018

3,75,000/-

Advance for meeting the expenditure of
various miscellaneous items, cleaning &
emergency works at seminar complex &
SMS auditorium in connection with the
Chancellors Award ceremony &
Gurudakshina program of 16.1.2018

IQAC/CH-
AW/2017/8.1.2018

6
17/17-18/18.1.18
270753/24.1.2018

4,99,000/-
Advance for the purchase of electrical
items to the Dept Store at Thrikkakara
Campus

UEU/Misc/11-12/13.12.2017

7
20/17-18/05.03.18
761176/16.3.2018

6,50,000/-

Advance for dismanteling of 11 KV OH Line
passing through indoor stadium premises
and to string alternate 11KV OH Line using
Arial Bunched Cable and allied works at
substation No.1 at Thrikkakara Campus

UEU/3254/17-
18/27.02.2018

8
21/17-1806.03.18
761176/16.03.2018

2,60,000/-

Advance for meeting the shifting charges
of Engg Dept to Adhithi Bhavan Bldg in
connection with the demolition of existing
bldg of Engg Dept CUSAT

UEU/SO/Admin/Misc/2017-
18/06.03.2018

9
22/17-18/17.3.18
761210/21.03.2018

65,46,000/-

Paid to Ex.Engg CPWD Cochin Central
Division towards construction of building
for C-SiS in the newly allocated site at
CUSAT- release of 4th instalment

UEU/2177/10-11/16.03.2018

10
23/17-18/17.2.18
761210/21.03.2018

1,72,68,000/-

Paid to Ex.Engg CPWD Cochin Central

Division towards release of 3rd instalment
for construction of building for Centre for
Budget Studies

UEU/2476/13-14/16.3.2018

11 24/17-18/19.3.18 94,03,594/-

Advance paid to MD, RBDCK towards
release of 20% of sanctioned amount of

Rs.4,70,17,972/- as 1st instalment for

construction of 1st, 2nd, 3rd Floors to New
Academic Block in Marine Science Campus

UEU/3148/16-17/16.03.2018

ആെക 8,01,83,677/-

.
2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് േനാ�ിെല ഖ�ിക നം. 3-4 ൽ താെഴ �ചി�ി�ം �കാരം, വിവിധ മരാമ�്



േജാലികൾ�് CPWD, BSNL, FACT FEDO എ�ീ �ാപന�ൾ�് �ൻ�ർ നൽകിയ �ക �മീകരി�ി�ി�
എ�് വ��മാ�ിയി��. ടി �ക 2017-18 വർഷ�ി�ം �മീകരി�ി�ി�.
.

CPWD 2005-06 �തൽ 2016-17വെര 39,23,94,835�പ

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

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

ആെക 55,38,29,829 �പ

.

ഇ�േയെറ പഴ��� �ൻ�ർ �കകൾ �മീകരി�ാ�ത് സർ�കലാശാല�െട ഭാഗ�നി�� ��തരമായ
വീ�യാണ്. �ൻ�ർ �മീകരി�വാൻ കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മ�. മരാമ�് പണികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ി ൈഫനൽ ബിൽ ത�ാറാ�ി �ൻ�ർ �കകൾ യഥാസമയം
�മീകരി�വാൻ സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �ൻൈക എ�േ��താണ്. എ�ാൽ
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗേമാ ഭരണ വിഭാഗേമാ എെ��ി�ം നടപടിെയ��തായി കാ��ി�. ഇ�
സംബ�ി�് പരാമർശ�ൾ �ൻവർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളി�ം (2014-15 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 3-
10-3, 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക 3.18.18) ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം ഇതിൻേമൽ നടപടികെളാ�ം
സ�ീകരി�ി�ി�. ആയതിനാൽ േമൽ �ചി�ി�വയിൽ �ർ�ീകരി� മരാമ� പണിക�െട ൈഫനൽ ബിൽ
ത�ാറാ�വാൻ ഏജൻസികേളാട് ആവശ�െ�േട��ം �ൻ�ർ �ക �മീകരിേ���മാണ്. ഇ�കാരം
�മീകരി�ാൽ മാ�േമ വിവിധ ഏജൻസിക�െട ൈകവശം അധികം �ക ബാ�ി നിൽ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�. ഇ�കാരം അധികം �ക ബാ�ി നിൽ��െ��ിൽ അവ പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാ�ി
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ���ം വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

.

3-10   സർ�ാർ ഉ�രവി� വിരു�മായി ഓണം
അഡ�ാൻ� നൽകി
.        CUSAT സിൻഡിേ��ിെ� 26.08.2017െല എെ◌�ം ന�ർ 646.13 തീ�മാന�കാരം
�ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാർ�് 2017െല ഓണം അഡ�ാൻ�മായി ബ�െ��് AdG3/Onam
advance/2015 തി�തി 26.08.2017 ഉ�രവ് �കാരം, 3 �ാ�കളിലായി ആവശ�ാ�സരണം 20000/-,
30000/-, 40000/- �പവെര യഥാ�മം അഡ�ാൻസ് അ�വദി��തി�ം, 2017 ഒേ�ാബർ മാസെ�
ശ�ളം �തൽ പലിശ രഹിതമായി 10 �ല� ഗ��ളായി തിരി� പിടി��തിന് ഉ�രവാ�ക�ം
നട�ിലാ�ക�ം െച�ി��്.

.        G.O(P)108/2017 Fin dated 16.08.2017 ഉ�രവ് �കാരം സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് ഓണം
അഡ�ാൻസായി പരമാവധി 15000/- �പ വെര അ�വദി�് ഉ�രവാ�ക�ം, 2017 ഒേ�ാബർ
മാസെ� ശ�ളം �തൽ അ�് �ല� ഗ��ളായി തിരിെക ഈടാ��തിന് അ�വദി�ി���മാണ്.
ആയതിെ� പകർ�് എ�ാ �ണിേവ�ി�ി രജി�ാർമാർ�ം �മ ന�ർ (6) ആയി
അയ�െകാ��ി���മാണ്. േകരള ൈഫനാൻഷ�ൽ േകാഡ് വാല�ം I ആർ�ി�ിൾ (1) �തൽ (3) വെര
�റി�കൾ അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി��ത്.

.        �ണിേവ�ി�ി സർ�ാർ �ാ�് െകാ�് �വർ�ി�� ഒ� സ�യംഭരണ �ാപനമാണ്. 1971െല
െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ആ�ം 1975െല�ം, 1986െല�ം �ാ���ക�ം സിൻഡിേ��ിെ�



അധികാര�െള നിർവചി�ി��താണ്. �ണിേവ�ി�ി�് േക�, സം�ാന �ാ�കൾ
ലഭി��തിനാൽ ബ�െ�� മാനദ��ൾ പാലിേ��താണ്. �ണിേവ�ി�ി ആ�ിന്
അ��തമായി അ�ൗ�് ��ം, “Book of Financial power” സംബ�ി� ച���ം
ത�ാറാകാ�തിനാൽ േകരള ൈഫനാൻഷ�ൽ േകാഡ്, KTC,KBM �ട�ിയ നിയമാവലികൾ
�ണിേവ�ി�ി, സർ�ാർ �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ് �ാപനമായതിനാൽ പാലി�വാൻ ബാധ��രാണ്.
�ടാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 05.05.2006െല 10423/D2/2006 ഉ�രവ് �കാരം
സർ�കലാശാലകൾ സർ�ാരിെ� േനാൺ �ാൻ �ാ�ിെന ആ�യി�� �ാപന�ളായതിനാൽ
സർ�ാർ അ�വദി�� �ക മാ�േമ സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് ഓണം അഡ�ാൻസായി
അ�വദി�ാ� എ�് വ��മാ�ിയി��്. ആയതിനാൽ ഇ�ര�ിൽ സർ�ാർ ഉ�രവിന്
വി��മായി    അഡ�ാൻസ് �ക 15000/- �പയിൽ നി�ം 40000/- �പയായി വർ�നവ് വ��ി
നൽകിയത് �മ�കാരമ�.

.        ഓണം അഡ�ാൻസ് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് �ണിേവ�ി�ി�് സ��മായി "Book of
Financial Powers” നിയമപരമായി നിർ�ചി�് അംഗീകരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ Kerala Financial Code
Vol.I (KFC Vol.I), ആർ�ി�ിൾ 250(1),(3) �റി�കൾ അടി�ാനമാ�ി മാ�േമ ഓണം അഡ�ാൻസ്
നൽകാൻ കഴി�. KFC ആർ�ി�ിൾ 250(3) �കാരം തിരി�ടവ് കാലാവധി 5 �ല� തവണയിൽ നി�ം
10 �ല� തവണകളായി ദീർഘി�ി�വാൻ �ണിേവ�ി�ിേ�ാ, സിൻഡിേ��ിേനാ നിയമപരമായി
അധികാരമി�.

.        �ണിേവ�ി�ി�െട ഈ നടപടിയി�െട �ണിേവ�ി�ി ഫ�് 5 മാസ�ാലം അധികമായി
ജീവന�ാ�െട അ�ൗ�കളിൽ വിതരണം െച�െ��. ഈ സാഹചര��ിൽ തെ� ജീവന�ാ�െട
ശ�ള�ിൽ നി�ം മാസാമാസ�ളിൽ �റ� െച�� ജനറൽ െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ക (GPF
Subscription) ആയതി�� �േത�ക അ�ൗ�ിൽ മാ�ി നിേ�പി�വാൻ കഴിയാെത
വ�ിരി��ത് വാർഷിക കണ�കളിൽ നി�ം വ��മാ��താണ്. ഈ �ക�് 2017-18
വർഷ�ിൽ 8% പലിശ കണ�ാ�ി നൽേക��മാണ്. �ണിേവ�ി�ി ഫ�് ഒ�ിൽ നി�ം
മാസാമാസ�ളിൽ നിയമപരമായി േവറി� ��ിേ�� GPF അ�ൗ�്, ഓണം അഡ�ാൻസ്
�ട�ിയ �േത�ക അ�ൗ�കളിൽ യഥാസമയം നിേ�പി�ാെത പലിശ രഹിത പ�തിയിേല�്
വക മാ��തി�െട പലിശയിന�ിൽ ര�തര�ിലാണ് �ണിേവ�ി�ി�് ന�ം സംഭവി��ത്.
എ�ാൽ അ�ാദമിക കാര��ളിൽ, അതായത് വിദ�ാർ�ിക�െട �േവശനം, അ��ാപക�െട
നിയനമം, േയാഗ�താ മാനദ��ൾ എ�ിവയിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേ��ം UGC,AICTE
�ട�ിയ �ാപന��െട നിർേ�ശ��ം നിബ�നക�ം പാലി�െകാ�� അ�ാദമിക് സ�ാത�ം
അ�വദി�ി��താണ്. എ�ാൽ സാ��ിക അധിക െചലവ് സർ�ാരി��ാ�� ശ�ള വർ�നവ്,
െപൻഷൻ �ായം ഉയർ�ൽ സർ�ാർ നിർേ�ശ�ളിൽ നി�ം വിഭി�മായ േ�ഡ് അ�വദി�ൽ
�ട�ിയ കാര��ളിൽ നിയമസഭാ അംഗീകരി�് ആേ�ാ ച��േളാ �േത�ക അധികാരം നൽകാ�
സാഹചര��ിൽ അതാ�കാലെ� സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�വാൻ സർ�കലാശാലകൾ
ബാ���രാണ്.

.        1971െല െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ആ�ിേലാ, �ടർ�� �ാ���കളിേലാ ഈ അധികാരം
സിൻഡിേ��ിന് നൽകിയി�ി�. ആയതിനാൽ സർ�ാർ ഉ�രവ് പരിഗണി�ാെത ഓണം
അഡ�ാൻസ് �ക�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം ഇര�ിയായി വർ�ി�ി� സിൻഡിേ��ിെ� നടപടി
നിയമപരമായി നിലനിൽ��ത�. സർ�ാർ ഉ�രവിേ��ം �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവിേ��ം
താരതമ�ം താെഴ േചർ��.
.



2017 ഓണം അഡ�ാൻസ്

സർ�ാർ ഉ�രവ് G.O(P)108/2017/Fin

dtd: 18.08.2017

CUSAT ഉ�രവ്

Ad.G3/Onam Advance/15 dtd: 26.08.2017

1) അഡ�ാൻസ് �ക

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

1) അഡ�ാൻസ് �ക

20000 �തൽ 40000 �പ വെര
ആവശ�ാ�സരണം അ�വദി��

2) തിരി�ടവ്

2017 ഒേ�ാബർ മാസെ� ശ�ളം �തൽ
െഫ�വരി 2018 മാസെ� ശ�ളം വെര
പലിശരഹിതമായി 5 �ല� തവണകളായി.

2) തിരി�ടവ്

2017 ഒേ�ാബർ മാസെ� ശ�ളം �തൽ
�ൈല 2018 മാസെ� ശ�ളം വെര
പലിശ രഹിതമായി 10 �ല�
തവണകളായി

.     2017-18 വാർഷിക കണ�കൾ �കാരം ഓണം അഡ�ാൻസായി 2,97,60,000/-�പ
നൽകിയി��്. KFC Vol.I, Article (3) �കാരം 5 �ല� ഗ��ളായി തിരി�ടവ് 2018 െഫ�വരി
മാസ�ിൽ തീേര�തായി��. എ�ാൽ പ�തി �കയായ 1,48,80,000/- �പ മാ�മാണ് തിരി�ടവ്
വ�ത്. ബാ�ി �ക�് പലിശയിന�ിൽ ന�ം സംഭവി�ി��്. 2017-18 വർഷ�ിൽ General
Provident Fund (GPF) അ�ൗ�കളിെല നിേ�പ�ൾ�് 8% വാർഷിക പലിശയാണ് സർ�ാർ
അ�വദി�ി��ത്. എ�ാൽ ഈ കാലയളവിൽ �ണിേവ�ി�ി SBT,CUSAT ശാഖയിൽ
നിേ�പി�ി�� പി,എഫ് നിേ�പ�ൾ�് ഒ� വർഷം വെര��വ�് 7 �തൽ 7.25% വെര�ം 5
വർഷം വെര കാലാവധി��വ�് 8% �തൽ 8.5% വെര�ം പലിശയാണ് ലഭി�െകാ�ി��ത്.
.

.    ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിൽ നി�ം �തിമാസം പിരിെ���� നി�ിത ശതമാനം നിർബ�ിത
GPF വരിസംഖ��ം, അധിക നിേ�പ�ം യഥാസമയം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം േവർതിരി�്
�േത�ക PF അ�ൗ�ിൽ നിേ�പിേ���ം, 50 ല�ം �തൽ ഉയർ� �കകളാ�േ�ാൾ
ദീർഘകാല നിേ�പമായി മാ�ി നിേ�പിേ���ം, ആയതിെ� പലിശ �ടി
സമാഹരിേ���മാണ്. എ�ാൽ ഈ കീഴ് വഴ��ൾ പാലി�ാെത GPF �ക വകമാ�ി
ജീവന�ാർ�് ഓണം അഡ�ാൻസായി സർ�ാർ അ�വദി�തിൽ നി�ം ഇര�ിയിലധികം �ക�ം, 5
മാസ�ാലം അധിക തിരി�ട� കാലാവധി�ം നൽകിയതി�െട പലിശയിന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി�്
ഉ�ായ ന��ിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.
.

തവണ മാസം
ആെക അഡ�ാൻസ്/ 

ബാ�ി
തിരി�ടവ് ആെക

െസ�ംബർ 2016 29760000 0 0

1 ഓേ�ാബർ 2017 26784000 2976000 2976000

2 നവംബർ 2017 23808000 2976000 5952000

3 ഡിസംബർ 2017 20832000 2976000 8928000

4 ജ�വരി 2018 17856000 2976000 11904000



5 െഫ�വരി 2018 14880000 2976000 14880000

6 മാർ�് 2018 11904000 2976000 17856000

7 ഏ�ിൽ 2018 8928000 2976000 20832000

8 െമയ് 2018 5952000 2976000 23808000

9 �ൺ 2018 2976000 2976000 26784000

10 �ൈല 2018 0 2976000 29760000

സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ പാലി�മാ�ം ഓണം അഡ�ാൻസ് വിതരണം െച�വാ�ം, വിതരണം െച��
�ക സാ��ിക വർഷ�ിൽ തെ� തിരിെക ഈടാ�വാ�ം �ൻവർഷ�ളി�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ം
തൽ�ിതി തെ� ആവർ�ി�േപാ��ത് സർ�ാർ ഉ�ര�ക�േട�ം ഓഡി�് നിർേ�ശ��േട�ം
ലംഘനമായി വിലയി���. വ�ം വർഷ�ളിൽ സർ�ാർ നിർേ�ശം കർശനമായി
പാലിേ��താണ്. അ�ാ�പ�ം സർ�ാർ ഉ�രവ് മറികട�് അധികമായി അ�വദി��ം,
കാലാവധി�് േശഷം തിരിെക ഈടാ�ിയ�മായ �ക�െട പലിശ സഹിതം ഉ�രവാദെ��വരിൽ
നി�ം ഈടാ�വാൻ നിർേ�ശി��താണ്. ഭരണ വിഭാഗം ഇ�ാര�ം ചർ�െചേ���ം ഉചിതമായ
നടപടി സ�ീകരി�് ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

.

3-11   വിരമി�ു� ജീവന�ാർ�് യാ�തയയ�്
നൽകിയ� - 24,400/- രൂപ നിരാകരി�ു�ു
എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ നി�ം വിരമി� ജീവന�ാർ�് യാ�യയ�് നൽ��തിന്
െചലവഴി�� പണം �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം റീ ഇംേ��് െച�് വ��തായി ഓഡി�ിൽ
കെ��ി. ഇ�രം െചല�കൾ�് േവ�ി വ��തായ �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം
െചലവഴി�വാൻ പാ�ളളത�. അത് ജീവന�ാർ സ�യം സ��പിേ��താണ്. ആയതിനാൽ ഈ
ഇന�ിൽ എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് നൽകിയ �ക ഓഡി�ിൽ നിരാകരി��. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ േചർ��.

�മ
നം

ക�ിജൻറ് ബിൽ
നം.

�ക
െച�് നം./
തീയതി

1 2102/17-18 9,920 891201/27.6.2017

2 2125/17-18 4,595 937153/19.7.2017

3 2185/17-18 4,925 977400/11.10.2017

4 2352/17-18 4,960 885996/15.3.2018

ആെക 24,400

ഈ ഇന�ിൽ ആെക െചലവഴി� 24,400/- �പ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിേല�് തിരി�ടേ��താണ്.

3-12   NTMIS േനാഡൽ െസ�ററിൽ േജാലി െച�ത
കാലയളവിെല �പതിഫലം AICTE യിൽ നി�ും ലഭ�മാ�ി

ി � ി ി ി ി ി ി



യൂണിേവ�സി�ി ഫ�ിൽ അടവാ�ിയി�ില�
        േഡാ.സാ� േതാമസ്, അസി��് രജി�ാർ 15.01.07 �തൽ 31.3.12 വെര AICTE � കീഴി��
National Technology Manpower Information System (NTMIS) െ� �സാ�് ക�ാ�സിൽ
�വർ�ി�ി�� േനാഡൽ െസ�റിൽ റിസർ�് അേസാസിേയ�റായി േജാലി െച�. ഓഡി�ഡ്
��ിൈലേസഷൻ സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�ം 01.4.10 �തൽ 31.3.12 വെര�� ടിയാെ� ശ�ള
�ടി�ിക 5,70,602/- �പ AICTEയിൽ നി�ം ഇ�വെര�ം ലഭി�ി�ിെ��് ഫിൻ IV/974/P/2018
തീയതി 08.02.19 ന�ർ ക� �േഖന �ണിേവ�ി�ി അറിയി�ി��്. AICTE �മായി ബ�െ��് �ക
ലഭ�മാ�ി CUFൽ അടവാ��തി� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-13   വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാ�്-േടാ�് വാ�ു�തി� ഇ-
�ഗാ�� മുേഖന ലഭി� തുക ആവശ�മായ
സർ�ിഫി���കൾ വാ�ി ഉറ�� വരു�ാെത വിതരണം
െച�തു
2017-18 അ��യന വർഷം വിവിധ െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കളിൽ ഒ�ാം വർഷം പഠി��
പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ്-േടാ�് വാ��തിന് ധനസഹായം അ�വദി��
പ�തി�െട ഭാഗമായി �ൾ ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗിന് 16.12.2017ൽ ഇ-�ാ�് അ�ൗ�ിൽ
11,50,000/-�പ ലഭി�ി��്. എറണാ�ളം ജി�ാ പ�ികജാതി വികസന ഒ◌ാഫീസ�െട ഇ-4- 9778/17
തി�തി 18.08.20178 നിർേ�ശ�ളിെല ഖ�ിക (4) �കാരം വിദ�ാർ�ി�െട പഠന കാലയളവിൽ ഒ�
�ാവശ�ം മാ�േമ ഈ ആ��ല��ിന് അർഹത�� എ�ം, വ��് �േഖനേയാ തേ�ശ ഭരണ
�ാപന�ൾ �േഖനേയാ സർ�ാറിെ� മേ�െത�ി�ം പ�തികൾ �കാരേമാ ലാപ്-േടാ�്
ലഭി�േയാ ലാപ്-േടാപ് വാ��തിന് ധനസഹായം ലഭി�കേയാ െച�ി�ളളവർ ധനസഹായ�ിന്
അർഹര� എ�ം വ��മാ�ിയി��്. ഇത് സംബ�ി�് സർ�ാർ വ��കൾ, �ാമ പ�ായ�്,
േ�ാ�് പ�ായ�്, ജി�ാ പ�ായ�് �തലായ �ാപന�ളിൽ നി�ം ആവശ�മായ
സർ�ിഫി��കൾ വാ�ി ഉറ� വ��ണെമ�ം നിർേ�ശി�ി��. എ�ാൽ S.O.Eയിൽ ടി
ഇന�ി�� �ക വിതരണം െച�േ�ാൾ �ാമ പ�ായ�ിൽ നി�� സർ�ിഫി��കൾ മാ�മാണ്
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം വാ�ി ��ി�ി��ത്. േ�ാ�് പ�ിക ജാതി വികസന ഓഫീസർ ജി�ാ
പ�ായ�് െസ��റി എ�ിവരിൽ നി�ം ആവശ�മായ സർ�ിഫി��കൾ വാ�ി
��ി�ാ�തിനാൽ ഇ�രം �ാപന�ളി ൽ നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ്-േടാപ്
ലഭി�കേയാ, ലാപ്-േടാപ് വാ��തിന് ധനസഹായം ലഭി�കേയാ െച�ി�ിെ��് �ാപനം
ഉറ�ാ�ിയി�ി�. ഇ�ര�ിൽ ആ��ല�ം അ�വദി�തിെ� വിശദവിവരം താെഴ�റ��.
.

�മ
നം

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

േകാ�്
ലാപ് േടാപിന്
അ�വദി�
�ക

െച�്
നം.
തി�തി

അഭി�ായം

01 ധ�� �േരഷ്
ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925053/
08.01.18

02 കാവ�.എ.പി.
ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925046/
08.01.18

03
ആദിത�ൻ
രേമശൻ

ബി.െടക്
എം.ജി

25000
925057/
08.01.18



04 േഗാ�ൽ സി.
മാർ�ാ�്

ബി.െടക്
സിവിൽ

25000 925029/
08.01.18

05 രാ�ൽ �മാർ
ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925054/
08.01.18

�ാമ പ�ായ�് ൈവസ്
�സിഡ�് ന�ിയ
സർ�ിഫി��്

06
ശ�ാം�മാർ.
ടി.എസ്.

ബി.െടക്
എ.എഫ്

25000
925066/
08.01.18

07
അതീ�ിയായൻ
എ.എ.

-ടി- 25000
925064/
08.01.18

08
അബ്സിഖ് രാജ്
ബി.ആർ

ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925049/
08.01.18

09 നിവ� േബബി
ബി.െടക്
സിവിൽ

25000
925031/
08.01.18

10 അശ�ിൻ ��
ബി.െടക്
ഇ.ഇ.ഇ

25000
925039/
08.01.18

11 നീരജി.െക.
ബി.െടക്
എസ്.എഫ്

25000
925065/
08.01.18

12 ഷാേരാൺ �രളി
ബി.െടക്
ഇ.സി.

25000
925048/
08.01.18

13 ദിപിൻ എസ്.
ബി.െടക്
ഇ.സി

25000
925045/
08.01.18

14 അന�.െജ.
ബി.െടക്
ഇ.സി.

25000
925043/
08.01.18

15
അ�ൽദാസ്.
െക.സി.

ബി.െടക്
എം.ഇ.

25000
925058/
08.01.18

16
അഖിൽ
േമാഹൻ

ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925051/
08.01.18

17 സ�ിൻദാസ്
ബി.െടക്
ഇ.ഇ.ഇ.

25000
925042/
08.01.18

18
�ശാ�്
ശിവദാസ്

ബി.െടക്
ഇ.ഇ.ഇ.

25000
925041/
08.01.18

19 എ.ഡി.അ�യ്
ബി.െടക്
എം.ഇ.

25000
925056/
08.01.18

20 ദിവ� ��
ബി.െടക്
സിവിൽ

25000
925028/
08.01.18

21 അജിത് എസ്.
ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925050/
08.01.18

േ�ാ�് ഡവല�്െമ�്
ഒ◌ാഫീസ�െട
സാ��പ�ം മാ�ം
ഹാജരാ�ി

22 സരിത.സി.െക
എം.െടക്
സി.എസ്.

25000
925067/
08.01.18

23 വി�ദാസ്. ബി.െടക് 25000 925063/



ടി.വി. എസ്.എഫ്. 08.01.18

24 അ�ലി.വി.
ബി.െടക്
സിവിൽ

25000
925027/
08.01.18

25 മീ�.എ. -ടി- 25000
925030/
08.01.18

26
അമൽ
എൻ.എസ്

ബി.െടക്
സി.എസ്

25000
925032/
08.01.18

27 ധീരജ്.ഡി.
ബി.െടക്
സി.എസ്

25000
925034/
08.01.18

28 ഹരീഷ്.െക.എൻ
ബി.െടക്
സി.എസ്

25000
925035/
08.01.18

29
�ീജി�്
േവ�.

ബി.െടക്
സി.എസ്

25000
925036/
08.01.18

30 �തി.വി.പി.
ബി.െടക്
സി.എസ്

25000
925037/
08.01.18

31 ബിേനായ് ഷാ
ബി.െടക്
ഇ.സി

25000
925044/
08.01.18

32 നിവിൻ ഇ
ബി.െടക്.
എം.ഇ.

25000
925062/
08.01.18

33 നിമിത.
ബി.െടക്
എെ◌.ടി

25000
925068/
08.01.18

.
മ�് തേ�ശ �ാപന�ളിൽ നി�് ആ��ല��ൾ ലഭി�ി�ി� എ�് ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ
സർ�ിഫി��കൾ വാ�ി പരിേശാധനയ�് ലഭ�മാേ��താണ്.

.

3-14   വകു�് േമധാവി��് റസിഡൻഷ�ൽ െടലേഫാൺ
ചാർ�് റീ-ഇംേ��� െച�� ന�കിയ 55,700/- രൂപ
അനുവദനീയമല�
        �സാ�ിെല വിവിധ വ��കളിെല 2017-18 വർഷെ� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ വ��്
േമധാവി�് ഗാർഹിക െടലേഫാൺ ചാർ�് റീ-ഇംേ��് െച�് 55,700/- �പ ന�ിയി��്. ഇത്
അ�വദനീയമ�. 11.1.2005 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ) നം.17/2005/ധന �കാര�ം 22.06.2016 െല
സർ�ാർ ഉ�രവ് (അ) നം. 87/2016/ധന �കാര�ം ഗാർഹിക െടലേഫാൺ ബിൽ റീ-ഇംേ��്
െച�് െകാ���ത് െപാ�ഭരണ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ വ��ക�െട േമധാവികൾ�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർ�മാെണ�് വ��മാ�ിയി��്. �ണിേവ�ി�ിയിെല വ��് േമധാവികൾ�്
െപാ�ഭരണ�മായി യാെതാ� ബ�മി�ാ�തിനാൽ അത് അ�വദി� ന�വാൻ പാടി� എ�ം
ധനകാര� �ിൻസി�ൽ െസ��റി�െട 05.03.2018െല എസ്.എസ്. 3/4/2018 ധന ക�ിൽ
വ��മാ���്. സർ�കലാശാലകളിെല ൈവസ് ചാൻസലർ�ം, രജി�ാർ�ം മാ�േമ ഈ
ആ��ല��ൾ ന�വാൻ പാ�� എ�ം ടി ക�ിൽ വ��മാ��. ആയതിനാൽ ഈ ഇന�ിൽ



നൽകിയി�� �ക തിരിെക ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.
വിവിധ വ��കളിൽ ഈ ഇന�ിൽ നൽകിയ �ക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം – 4 ൽ
േചർ�ി��്.

3-15   വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി നൽകു�
മുൻകൂറുകൾ സമയബ�ിതമായി �കമീകരി�ു�ില�
        വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി നൽ�� �ൻ��കൾ സമയബ�ിതമായി �മീകരി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി��ി�. േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാഡ് അധ�ായം XII (VI)(6)(സി) �കാരം �ൻ�ർ
അ�വദി� തീയതി �തൽ ��് മാസ�ിനകം ആയത് �മീകരിേ��താണ്. �ടാെത സർ�ാർ
ഉ�രവ് (പി) നം 419/11 തീയതി 4.10.11-െല നിർേ�ശമ�സരി�് �ൻ�ർ ൈക��ിയ തീയതി �തൽ 3
മാസ�ിനകം �മീകരി��തിൽ വീ� വ��ിയാൽ 18% പലിശ ഈടാ�ാ��താണ്. ടി �ക
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�ാ��താെണ�് സർ�ലർ നം 43/ 12/ഫിൻ
തീയതി 24.7.12-ൽ വ��മാ�ിയി��്. �മീകരി�ാ� �ൻ��ക�െട വിവരം പരിേശാധി�്
മതിയായ കാരണ�ളി�ാെത �മീകരി�ാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ൻ��കൾ�് 18% പലിശ സഹിതം
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. വിശദ
വിവരം അ�ബ�ം 5 ൽ േചർ�ി��്.

.

3-16   േ�പാജ�ടുകള�െട നട�ി�് - ഫ�ിം�
ഏജൻസിയിൽ നി�് 44,68,497/- രൂപ ലഭി�ാനു�തിനാൽ
ഈ തുക തട�െ�ടു�ു�ു
.
I) േ�ാജ�് രജി�ർ ��ി��ി�
.

    െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട വിവിധ വ��കളിൽ ഓേരാ വർഷ�ം നട�ാ��
�തിയതായി ആരംഭി��ം �ൻ വർഷം �തൽ �ട���മായ എ�ാ േ�ാജ�ക�െട വിവര�ൾ
അട�� ഒ� േ�ാജ�് രജി�ർ ��ിേ��താണ്.��ത രജി�റിൽ താെഴ �ചി�ി��
വിവര�ൾ േരഖെ��േ��താണ്.
.
a) േ�ാജ�ിെ� േപര്
b) േ�ാജ�ിെ� കാലയളവ് (തിയതി സഹിതം)
c) �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട േപര്
d) ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട േപര്
e) സാംഗ്ഷൻ ഓർഡർ നം. തീയതി
f) ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ നി�് ലഭി� �ക
g) േ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിന് െചലവഴി� ആെക �ക



.
II) േ�ാജ�് നട�ി�ിനായി ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ നി�് ലഭി�ാ�� �ക സംബ�ി�്

        വിവിധ വ��കളിൽ േ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിനായി ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ നി�്
യഥാസമയം േ�ാജ�ിനാവശ�മായ �ക ലഭി�ാെത വ�േ�ാൾ സർ�കലാശാലയിൽ നി�് �ൻ�ർ
എ��് േ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിനായി വിനിേയാഗി�ക�ം, ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ നി�് �ക
ലഭി�േ�ാൾ ആയത് സർ�കലാശാലയിൽ തെ� �മീകരി�ക�മാണ് െചേ��ത്. എ�ാൽ
വിവിധ വ��കളിെല േ�ാജ�ിെ� െചലവ് പരിേശാധി�തിൽ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ നി�്
കാലാവധി കഴി�ി�ം ഫ�് ലഭി�ി�ി�. വിവിധ വ��കളിേല�് വിവിധ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിയിൽ
നി�് ലഭിേ�� ഫ�ിെ� വിശദാംശം അ�ബ�ം 6 ൽ േചർ�ി��്.

.

3-17   റഗുലർ വിദ�ാർ�ികള�െട ഉ�ര�ടലാ�
പരിേശാധന��് വാല�ുേവഷൻ ചാർ�� നൽകിയ�
അനുവദനീയമല�
.     േകരള�ിെല �.ജി.സി. �ീം (UGC Notification on Revision of pay scales, minimum qualification
for appointments of teachers in Universities and maintenance of standards 1998 dt:24.12.1998)
�കാര�ം 10.12.2010െല G.O.(P) No. 392/2010/H.Edn (�.ജി.സി. െറ�േലഷൻ 2010) േ�ാസ് 17.1(vii)
�കാര�ം റ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട പരീ� നട�ി�ി�� സഹായം, ��ർവിഷൻ,
ഇൻവിജിേലഷൻ, ഇവാല�േവഷൻ എ�ിവ �ണിേവ�ി�ി അ��ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാെണ�്
വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി വിവിധ വ��കളിൽ ഉ�ര�ടലാസ്
പരിേശാധന�് �കകൾ നൽകിയതായി കാ��. 21.12.2016െല G.O(P)No. 25/2016/H.Edn. �കാരം
റ�ലർ വിദ�ാർ�ിക�െട ഉ�രകടലാസ് പരിേശാധന�് ന�ിയി�� ��വൻ �ക�ം ആറാം ശ�ള
പരി�രണ �ടി�ികയിൽ നി�ം ഈടാ�വാൻ നിർേ�ശി�ി��്. 2017-18 സാ��ിക വർഷെ�
ധനകാര� പ�ിക �കാരം അസ�്െമ�്/ വാല�േവഷൻ ചാർ�സ് ഇന�ിൽ ആെക 99,59,888/-
�പ െചല��്. ഇതിൽ അ�വദനീയമ�ാ�വ���്. ഇത് സംബ�ി�് �ൻ വർഷ�ളിെല ഓഡി�്
റിേ�ാർ�കളി�ം പരാമർശം ഉെ��ി�ം ഈ ഇന�ിൽ �ക വീ�ം നൽകിയി��്. 2017-18
വർഷെ� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ ��യിൽെ�� ചില ഉദാഹരണ��െട വിശദ വിവരം
അ�ബ�ം 7 ൽ േചർ�ി��്. ഈ ഇന�ിൽ �ണിേവ�ി�ി അ��ാപകർ�് ആെക നൽകിയ �ക
കണ�ാ�ി തിരിെക ഈടാ�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ് .

.

3-18-   സർ�കലാശാലയുെട വകു��കളിൽ കെ��ിയ
പരാമർശ�ൾ

3-18-1   ഇം�ീ� & േഫാറിൻ ലാംേഗ�ജ� വകു�് -
ഫീസിന�ിൽ ഡി.ഡി.എഫിൽ വരവു വരു� തുകയിൽ
നി�ും CUF വിഹിതം അടവാ�ു�ില�.
.
ക�ാഷ്��് �കാരം 31.3.18ൽ 34,26,739/-�പ ഡി.ഡി.എഫിൽ നീ�ിയിരി��്. വ��് േനരി�



നട�� �സ�കാല േകാ�ക�േട�ം അവധി�ാല േകാ�ക�േട�ം ഫീസിന�ിൽ ലഭി��

�കയാണ് ഡി.ഡി.എഫ് വരവിെല �ഖ� ഇനം. ഫീസിന�ിൽ ലഭി�� �കയാണ് ഡി.ഡി.എഫ്
വരവിെല �ഖ� ഇനം. ഫീസിന�ിൽ ലഭി�� �കയിൽ നി�ം േകാ�ക�െട നട�ി�ിന്
െചലവാ�� �ക �റ� െച�് ബാ�ി ലഭി�� ലാഭ �ക�െട 50% CUFേല�് അടവാ��
രീതിയാണ് നിലവിൽ സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ വ��കളിൽ �ടർ�വ��ത്. എ�ാൽ
ഇം�ീഷ് & േഫാറിൻ ലാംേഗ�ജസ് വ��ിൽ ഇതിൽ നി�ം വ�ത��മായി ��വൻ ഫീസ് �ക�ം
ഡി.ഡി.എഫിൽ തെ� നിലനിർ�കയാണ് െച��ത്. സർ�കലാശാല�മായി ബ�െ��് CUF
വിഹിതം അടവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.

3-18-2   ഇൻ��ടുെമ�േറഷൻ വകു�് - F.B.G.
ഇ�െറാെറേഗ�ർ പർേ�� - ക�ം� ഡ�ൂ�ി ഇള�
ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ 65,439/-രൂപയുെട ന�ം.
.
RUSA പ�തി�െട കീഴിൽ തൻവർഷം ഇൻ�െമേ�ഷൻ വ��് F.B.G. ഇെ�ാെറേഗ�ർ എ�
ഉപകരണം വിേദശ�നി�് ഇറ�മതി െച�ി��്. M/s. Engineers Enterprise, സിഡ്നി, ആേ�ലിയ
എ� �ാപന�ിൽ നി�ാണ് ഉപകരണം വാ�ിയി��ത്. ഇ�മായി ബ�െ��് ക�ംസ്
ഡ��ിയിന�ിൽ 65439/-�പ അട�ി��്. (ചലാൻ നം 2021142078 തി�തി 10.01.2018) എ�ാൽ
േക� സർ�ാർ NOTU/V/RG-CDE(495)/2015 തി�തി 08.09.2015 (മിനി�റി ഓഫ് സയൻസ് ആ�്
െടേ�ാളജി) �കാരം �സാ�ിന് ക�ംസ് ഡ��ി/െസൻ�ൽ ഡ��ി എ�ിവയിൽ ഇളവ്
ന�ിയി��താണ്. ഈ ഇളവിന് 31.08.2020 വെര കാലാവധി��താണ്. േമൽ പർേ�സിൽ ക�ംസ്
ഡ��ി ഇളവ് ലഭ�മാ�ാതിരി�ക�ം 65439/-�പ ക�ംസ് ഡ��ി അടവാ�ക�ം െച�തിന്
വിശദീകരണം ആരാ�െകാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി ന�ക��ായി. (എൻക�യറി നം. 6/17-18
തിയതി 13.09.2018) എ�ാൽ ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��ത സർ�ിഫി��ിൽ ക�ംസ്
ഡ��ിയിൽ ഇളവ് ഉ�ായി�ം ആയത് ക�ംസ് അധി�തർ�് ലഭ�മാ�ാെത ഡ��ി
അടവാ�ിയ��ലം �ണിേവ�ി�ി�് ഇ�ര�ിൽ 65439/-�പ�െട ന�ം ഉ�ായി��്. ക�ംസ്
വ��ിൽ നി�ം ��ത �ക തിരിെക ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

.

3-18-3   യൂ�് െവൽഫയർ വകു�് - ബില��കളിൽ നി�്
TDS കുറ� െച���� സംബ�ി�്
.

.    ഇൻകം ടാ�് ആ�് െസ�ൻ 194(c)�കാരം ഒ� �ാപന�ിെ� ഒ� സിംഗിൾ ബി�ിെ� �ക
30000/-�പ അധികരി�കേയാ അെ��ിൽ ഒ� സാ��ിക വർഷെ� ഒ� �ാപന�ിെ�
ബി�ക�െട ആെക �ക 100000/- �പ അധികരി�കേയാ െച�ാൽ മാ�െമ TDS കണ�ാ�ി
പിരിേ����. എ�ാൽ 2017-18 വർഷെ� ക�ിജ�് വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ വിവിധ
ഇനം െചല�ക�െട ബി�ിന് േമൽ 2% TDS കണ�ാ�ി CUF ൽ അട�തായി ക�. എ�ാൽ ഈ �ക
അതാത് ബി�കളിൽ നി�് �റവ് െച�ാെത വ��ിെല ഡയറ�ർ േനരി�് അട�കയാണ്



െച�ി��ത്. വ��ിൽ നി�് ഈയിന�ിൽ െചല�നട�ിയി�ി�. ഈയിന�ിൽ വ�� േമധാവി
സ��ം ക�ിൽ നി�് 2017-18ൽ CUF A/cൽ അട� TDS �കക�െട വിശദ വിവരം �വെട േചർ��.
.

�മ
നം.

വൗ�ർ നം/

തിയതി/�ക
െചല�ക�െട വിവരണം

ബി�ക�െട
�ക

2%
TDS

രസീത് നം./
തിയതി

1
1/17-18/
1.4.17/

1. േജാസ് �ിേ��ിന് നൽകിയത്

2. ഇ� േഫാേ�ാസിന് നൽകിയത്

2950/-

650/-

59

13

210635/29.3.17

210636/29.3.17

2
2/17-18/
17.4.17/
3344/-

1. ഇ� േഫാേ�ാസിന് ആന�ൽ റിേ�ാർ�്
�ി�് െച�തിന് നൽകിയത്

3344/- 67 211360/15.4.17

3
21/17-18/
11.8.17/
24674/-

1. വ��ിെ� െവബ് ൈസ�് ഡിൈസൻ
െച��തിന് Fab Fleet Creative Tech ന്
നൽകിയത്

24674/- 493 217143/10.8.17

4
26/17-18/
26.8.17/
46000/-

1. �ി�് എ�് ന് നൽകിയത്

2. െട�്�് & �ാഫി�് ന് നൽകിയത്

3. നീ� �ാവൽസിന് വ�ി വാടക
നൽകിയത്

3811/-

1713/-

420/-

76

34

8

217847/26.8.17

217846/26.817

217845/26.8.17

5
27/17-18/
29.8.17/
49455/-

1. �ി�് എ�് ന് നൽകിയത്

2. വർ�ം ഡിജി�ൽ �ഡിേയാ�്
നൽകിയത്

3. ഇ� േഫാേ�ാസിന് നൽകിയത്

4. നീ� �ാവൽസിന് വ�ി വാടക
നൽകിയത്

5. മരിയ �േവ�ിന് നൽകിയത്

21240/-

1000/-

1909/-

3561/-

600/-

425

20

38

71

12

217883/29.8.17

217881/29.8.17

217879/29.8.17

217880/29.8.17

217882/29.8.17

6
28/17-18/
30.8.17/
59995/-

1. ൈ�സ് േകരള േഹാളിെഡയ്സിന് വ�ി
വാടക നൽകിയത്

2. �ി�് എ�് ന് നൽകിയത്

3. നീ� �ാവൽസിന് വ�ി വാടക
നൽകിയത്

25500/-

11029/-

2116/-

510

221

42

219314/5.10.17

217940/30.8.17

217939/30.8.17

7
33/17-18/
28.9.17/
26500/-

1. േജാസ് �ിേ��ിന് �ി�് െച�തിന്
നൽകിയത്

5900/- 118 219093/28.9.17

8
34/17-18/
3.10.17/
29927/-

1. �ി�് എ�് ന് നൽകിയത്

2. നീ� �ാവൽസിന് വ�ി വാടക
നൽകിയത്

5204/-

1132/-

104

23

219092/28.9.17

219094/28.9.17

9 35/17-18/

5.10.17/

70000/-

1. കളർ േസാണിന് ��് �ി�ി�ിന്
നൽകിയത്

2. േജാസ് �ിേ��ിന് �ി�് െച�തിന്
നൽകിയത്

2974/-

3993/-

450/-

59

80

9

219308/5.10.17

219309/5.10.17

219313/5.10.17



3. ഇ� േഫാേ�ാസിന് �ി�് െച�തിന്
നൽകിയത്

10
55/17-18/
6.1.18/ 3010/-

1. ഇ� േഫാേ�ാസിന് �ി�് െച�തിന്
നൽകിയത്

2. �ാൻസിസി ഡി െസയിൽസ് ന്
നൽകിയത്

631/-

879/-

13

18

224088/8.1.18

224087/8.1.18

11
56/17-18/
8.1.18/
458721/-

1. ൈ�സ് േകരള േഹാളിെഡയ്സിന് വ�ി
വാടക നൽകിയത്

2. മാന�ൽ ഇൻഡ�ീസിന് വാേദ�ാപകരണം
വാ�ിയതിന് നൽകിയത്

3. �ി�് എ�് ന് �ി�് െച�തിന്
നൽകിയത്

101325/-

48750/-

6451/-

2027

975

129

224089/8.1.18

224090/8.1.18

224091/8.1.18

12

69/17-18/
2.3.18/

275213/-

1. നീ� �ാവൽസിന് വ�ി വാടക
നൽകിയത്

2. ഇ� േഫാേ�ാസിന് നൽകിയത്

3885/-

885/-

78

18

226139/2.3.18

226140/2.3.18

ആെക 5740

.

.    2017-18 വർഷ�ിൽ ഈ ഇന�ിൽ വ��് േമധാവിയിൽ നി�് 5740/- �പ െചലവായി��്.
ഇത് ശരിയായ രീതിയ�. ആയതിനാൽ TDS നൽേക� ഓേരാ �ാപന��െട 2017-18െല ആെക
ബി�ക�െട �ക കണ�ാ�ി �റവ്/��തൽ എ�െയ� കണ�ാ�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്. �ടാെത അതാ� �ാപന��െട ബി�കളിൽ നി�് േനരി�് �റ� െച�ാൻ
േവ� നടപടി�ം സ�ീകരിേ��താണ്.
.

3-18-4   യൂണിേവ�സി�ി യൂണിയൻ - യൂണിയൻ
ഉ�ഘാടന�ി�െറ ഭാഗമായി ഫിലിം െ�പാേമാഷൻ -
ഫിലിം നിർ�ാതാ�ൾ�് തുക നൽകിയ� ഉചിതമല�.
.

CB.No. 29/2017-18
�ണി.സാങ്ഷൻ നം. AC.A2/14322/2-10/PF തീയതി. 1.2.2018
3.2.2018ൽ �ണിയൻ ഇനാ�േറഷെ� ഭാഗമായി �സാ�് ഓ�ൺ എയർ ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ വ�്
“ക�ായി F.M” എ� മലയാള ചല�ി��ിെ� െ�ാേമാഷൻ നട�ിയി��. ��ത ഫിലിം
െ�ാേമാഷന് ഫിലിം നിർ�ാതാ�ൾ�് 13,000/-�പ ക�ാഷ് ആയി നൽകിയി��തായി കാ��.
(വൗ�ർ നം.302/17-18). �ണിയൻ ഇനാ�േറഷന് േവ�ി �ൻ�ർ ആയി S.R.No.4/17-18 തീയതി
2.2.2018 �കാരം ഓണററി �ഷറർ, �ണിേവ�ി�ി �ണിയന് 90,000/-�പ അ�വദി�ി��.
ഇത�സരി�് നട�ിയ െചലവിൽ ഉൾെ��താണ് േമൽ വിവരി� െചലവിനം. �ണിയൻ
ഇനാ�േറഷ�മായി ബ�െ�� �ണിേവ�ി�ി സാങ്ഷൻ �കാരം �സാ�് ഓ�ൺ എയർ
ഓഡിേ�ാറിയ�ിൽ ��ത ഫിലിം െ�ാേമാഷൻ നട��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. എ�ാൽ
സിനിമ�മായി ബ�െ��വർ�് ഇതിേല�് �ക നൽ��തിന് അ�മതി നൽകിയി�ി�. കൾ�റൽ
േ�ാ�ാം എ� ഇന�ിൽ അ�മതി നൽകിയി�� 18,000/- �പയിൽ ഒരിനമായി



വകയി��ിയാണ് ഫിലിം െ�ാേമാഷന് േവ�ി Lord Krishna Entertainments എ� �ാപന�ിന്
13,000/- �പ നൽകിയിരി��ത്. ഫിലിം െ�ാേമാഷൻ എ�് സിനിമ�െട �ചാര�ം കള��ം
വർ�ി�ി��തിനായി സിനിമ നിർ�ാതാ�ൾ/വിതരണ�ാർ അവലംബി�� ഒ� രീതിയാണ്.
ആയതിെ� �ണേഭാ�ാ��ം ആ സിനിമ�മായി ബ�െ��് �വർ�ി��വർ തെ�യാണ്.

അതിനാൽ �ണിേവ�ി ഫ�ിൽ നി�് ഫിലിം �േമാഷന് േവ�ി െചലവ് െച�ത്
നീതികരി���ത�. െചലവ�വദമി�ാെത ഫിലിം �േമാഷന് േവ�ി 13,000/- �പ െചലവ്
െച�തിന് വിശദീകരണം േതടിെ�ാ�് ഓഡി�് എൻക�യറി നൽകിയി�� (എൻക�യറി നം.1/17-18
തീ. 24.10.2018). മ�പടി ലഭ�മാ�ക��ാെയ�ി�ം ആയത് ��ികരമ�. അ�മതിയി�ാെത
െചലവഴി� 13,000/-�പ തട�െ����.

3-18-5(1)   ഫിസി�� വകു�് - വിരമി� ജീവന�ാർ
തെ� ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ വീ�ും േജാലി
െച���ു.
.
.        സർ�ീസിൽ നി�ം വിരമി� ജീവന�ാർ തെ� വ��ിൽ വീ�ം ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ിൽ േജാലി െച� വ��. െടൿനി�ൽ അസി��്   േഡാ. എ. എ. �ധാകരൻ,
ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് �ീ. േഗാപാല��ൻ. എം. െക എ�ിവരാണ് ദിവസ േവതനാടി�ാന�ിൽ
വീ�ം �ട��ത്. േകരള സർ�ീസ് ച��ൾ �കാരം േവതനം/ശ�ളം, െപൻഷൻ എ�ിവ ഒേര
ഫ�ിൽ നി�ം നൽകാ��ത�. മാ�മ� വിരമി� ജീവന�ാെര വീ�ം നിയമി��തിന് സർ�ാർ
അ�മതി�ം ആവശ�മാണ്. സർ�ാർ അ�മതി ഇ�ാെത വിരമി� ജീവന�ാെര വീ�ം
നിയമി��ത് സർ�ീസ് ച���െട ലംഘനമാണ്. ഇ�രം നിയമന�ൾ അഭ��വിദ�രായ
അേനകം െതാഴിൽ രഹിത�െട �തീ�കെള ഇ�ാതാ��. ആയതിനാൽ ഇ�രം നിയമന�ൾ
നിർ�ലാ��തിന് അടിയ�ിരമായ �� െച��വാൻ �ണിേവ�ി�ി ഭരണാധികാരികേളാട്
അഭ�ർ�ി��.
.

3-18-5(2)   ഫിസി�� വകു�് - �ാ�് അ�ൗ�് രജി�ർ
സൂ�ി�ി�ില�
.
.        2017-18 വർഷം വ��ിൽ �ാ�് അ�ൗ�് എ�തി ��ി�ി�ി�. 13.3.17� േശഷം 17.8.17ന്
മാ�മാണ് ഈയിന�ിെല രജി�റിൽ െചലവ് േരഖെ���ിയി��ത്. അതി�േശഷം 19.5.18 �തൽ
മാ�േമ �ത�മായി �ാ�് അ�ൗ�് ��ി� കാ���. എ�ാൽ ക�ിജ�് ബി�ക�േട�ം,
ഡി.ഡി.എഫ് വൗ��ക�േട�ം പരിേശാധനയിൽ ഈയിന�ിൽ ധാരാളം െചല� വ�ി�െ��്
കെ��ി. ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ േചർ��.

1) സി.ബി.നം. 120/17-1 �ക 1720/-�പ

2) സി.ബി.നം 121/17-18 �ക 684/-�പ

3) സി.ബി.നം.201/17-18 �ക 627/-�പ

4) സി.ബി.നം. 226/17-18 �ക 258/-�പ

5) സി.ബി.നം.109/17-18 �ക 300/--�പ



        �ാ�് അ�ൗ�് �ത�മായി എ�തി ��ി�ാതി��തി�� കാരണം
വ��മാേ��താണ്. �ടാെത 17.8.17െല നീ�ിയിരി�് �കയായ 361/-�പ തെ�യാണ് 19.5.18െല
��ിരി�ായി കാണി�ിരി��ത്. ഇതിനിടയിൽ ഉ�ായ െചല�കൾ േരഖെ���ാെത ഈ �ക
��ിരി�ായി കണ�ാ�ിയത് എ�െനയാെണ�ം വിശദീകരിേ��താണ്.
.

3-18-6   ക��ൂ�ർ സയൻ� വകു�് - ഇ-ഗേവണൻ�
േ�പാജ�� സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ില�
.
വ��ിെ� 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് േനാ�ിൽ ഇ-ഗേവണൻസ് േ�ാജ�് സംബ�ി�്
പരാമർശി�െ��ി��്. എ�ാൽ തൻവർഷം ഇ-ഗേവണൻസ് സംബ�ി� േരഖകൾ ഒ�ം തെ�
ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ക��ായി�. ആയതിന് ഓഡി�് ഒ��ൻ Slip No.1 തീയതി: 27.7.2018
�കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��. ഇ-ഗേവണൻസ് െ�ാജ�് ഇേ�ാൾ രജി�ാ�െട
കാര�ാലയ�ിലാണ് ൈകകാര�ം െച�െ���െത�ം രജി�ാ�െട വാ�ാ�� നിർേ�ശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ േ�ാജ�് സംബ�ി� േരഖകൾ രജി�ാ�െട കാര�ാലയ�ിേല�്
ൈകമാറിയിരി�� എ�ം മ�പടി നൽകിയി��്. ഇത് സംബ�ി� േരഖകൾ ഓഡി�ിന്
ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ വരവ്-െചലവ് കണ�ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�വാൻ കഴി�ി�ി�.
�സാ�് രജി�ാർ�് 11.12.2018 ൽ െകഎസ്എ(എസ്.ടി.�)എ3-820/18 ന�ർ ക�് �കാരം േ�ാജ�്
സംബ�ി� േരഖകൾ ഹാജരാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�ം ആയത് നാളി�വെര ഹാജരാ�ിയി�ി�.

.

3-18-7   േപാളിമർ സയൻ� & റ�ർ െട�േനാളജി വകു�് -
കൺസൽ�ൻസി േ�പാജ�� - തുക ലഭി�ാ�തിനാൽ
േ�പാജ�� പൂർ�ീകരി�ി�ില�
�ണിേവ�ി�ി�െട 20.9.2006െല PLB1/16767/05 ന�ർ �.ഒ �കാരം കൺസൽ�ൻസി േജാലികൾ
ഏെ��� നട�� അ��ാപകർ, വ��് േമധാവി�ം സർ�കലാശാല�ം ഏെ���
കൺസൽ�ൻസി േജാലി�െട എ�ാ വിവര��ം (ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട അേപ�,
കൺസൽ�ൻസി േജാലി�െട �ക, കാലയളവ്, ഏത് ഇനം േജാലി, DDF/CUF ൽ �ക അടവാ�ിയ
വിവരം, അ��ാപക�െട ഓണേററിയം) ലഭ�മാേ��താണ്. എ�ാൽ ഈ വ��ിൽ ��ത
വിവര�ൾ ഒ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഈ വ��ിൽ 2017-18ൽ ഏെ��� കൺസൽ�ൻസി േജാലി�െട
വിവരം �വെട േചർ��.

കൺസൽ�ൻസി
േ�ാജ�ിെ� േപര്

Utilization of CUMI Microsilica Silica as a
Multifunctional Additive in Polymer products.

കൺസൽ�ൻസി
ഏജൻസി

Department of Polymer Science & Rubber
Technology

കൺസൽ�ൻസി
കൺവീനർ

േഡാ.�നിൽ.െക.എൻ.��ി, െ�ാഫസർ

കൺസൽ�ൻസി 1 വർഷം (3.11.16 �തൽ 2.11.17 വെര)



േ�ാജ�ിെ�
കാലാവധി

അട�ൽ �ക 3,50,000/- (2 ഗ��ളായി നൽ��ത് )

ആദ� ഗ� നൽകിയത്
(�ക, തീയതി)

1,57,500/- തീയതി- 3.11.16

േ�ാജ�് ആരംഭി�
തീയതി

3.11.16

    ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് േപാളിമർ സയൻസ് & റ�ർ െടേ�ാളജി വ��്, കളമേ�രിയി��
കാർെബാറാ�ം �ണിേവ�ൽ ലിമി�ഡ് (CUMI)ന് േവ�ി കൺസൽ�ൻസി േ�ാജ�് ഒ�
വർഷേ��് 3,50,000/- അട�ൽ �കയിൽ 3.11.16ൽ ���ി ആരംഭി�. ആദ� ഗ�വായ 1,57,500/-
�പ 3.11.16ൽ ലഭി�തിനാൽ അേ� ദിവസം തെ� ���ി ആരംഭി�. ��ത േ�ാജ�് ഒ�
വർഷെ� കാലാവധിയായി�െ��ി�ം നാളി�വെര ബാ�ി �കയായ 1,92,500/- �പ ലഭി�ി�ി�.
�ൻ�റായി ലഭി� 1,57,500/-�പയിൽ 1,53,053/-�പ െചലവഴി�. കൺസൽ�ൻസി വർ�ിെ�
ബാ�ി �ക ലഭി�ാ�തിനാൽ േ�ാജ�് നട�ി�് തട�െ��ിരി�കയാണ്. �ടാെത േമൽ �ക
ലഭി�ാ�തിനാൽ DDF അ�ൗ�ി�ം CUF അ�ൗ�ി�ം ലഭിേ�� വിഹിതം ലഭി�ി�ി�.
ആയതിനാൽ ബാ�ി �ക ലഭ�മാ�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�ക�ം കൺസൽ�ൻസി
സംബ�ി� എ�ാ െചല�ക�ം DDF, CUF എ�ിവയിെല വിഹിതം അട�തിേ��ം വിവരം
ഹാജരാേ��താണ്.

3-18-8   ഗണിത ശാ��ത വകു�് - െ�പാജ��
നട�ി�ിനായി മുൻകൂർ ൈക��ിയ തുക
െചലവഴി�തി�െറ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയില�- 6,56,569/-
രൂപ തട�െ�ടു�ു�ു.
.
        അസി��് െ�ാഫസർ ത�ികയിൽ �തിയതായി നിയമി�െ��� അ��ാപകർ�ാ��
UGC-BSR-Research Start Up �ാ�് F-30-360/2017 (BSR) തീയതി 16.2.2017 �കാരം
േഡാ.വി.ബി.കിരൺ �മാർ, അസി.െ�ാഫസർ�് അ�വദി�. 16.2.17 �തൽ 16.2.19 വെരയാണ്
െ�ാജ�് കാലയളവ്. ആെക �ാ�് �കയായ 10,00,000/- �പയിൽ 8,00,000/-�പ ആദ�
ഇൻ�ാൾെമ�ായി �.ജി.സി നൽകിയി��്. െ�ാജ�് നട�ി�ിേല�ായി ആരംഭി� കറ�്
അ�ൗ�് ന�ർ 36987435896 (എസ്.ബി.ഐ)െ� ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.3.18ൽ 1,43,431/-
�പ നീ�ിയിരി��്. അതായത് െ�ാജ�ിനായി 2017-18 വർഷം 6,56,569/-�പ െചലവഴി�ി��്.
�വെട േചർ�� Simple Receipts �േഖന അഡ�ാൻസ് ആയാണ് CUFൽ നി�ം 8,00,000/-�പ
പിൻവലി�് േ�ാജ�് അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ത്. ൈക��ിയ �ൻ��കൾ നാളി�വെരയാ�ം
�മീകരി�ി�ി�. �ാ�് െചലവഴി��� സംബ�ി�് �ത�മായ അ�ൗ�് ��ി�ണെമ�ം
വിനിേയാഗ സാ��പ�ം സാ��ിക വർഷാവസാനം �.ജി.സി�് സമർ�ി�ണെമ�ം �ാ�്
അ�വദി�െകാ�� �.ജി.സി�െട 16.2.17െല ഉ�രവിെല Clause (4), (5), (7) എ�ിവയിൽ
നിർേ�ശി�ി�െ��ി�ം ഇ�കാരം �വർ�ി�ി�ി�.
.



�മ.
നം.

എസ്.ആർ
ന��ം
തീയതി�ം
�ക�ം

�ൻ�ർ
ൈക��ിയതിെ�
ഉേ�ശ�ം

�ക
ൈക��ിയ
െച�്
ന��ം
തീയതി�ം

റിമാർ�്.

1

06/17-18
തീയതി
11.9.17

2,75,000/-

��ക��ൾ
വാ��തിന്.

947819/
10.10.17

��ക�ൾ വാ�ിയതിെ��ം ആയത്
Accession രജി�റിൽ േചർ�തിെ��ം
േരഖകൾ പരിേശാധന�്
ഹാജരാ�ിയി�.

2

07/17-18
തീയതി
11.9.17

75,000/-

വിമാനയാ�
നട��തിന്

947819/
10.10.17

യാ�ാേരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.

3

08/17-18
തീയതി
11.9.17

50,000/-

ക�ിജൻസി
െചല�കൾ�്

947819/
10.10.17

െചല� േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�.

4

13/17-18

തീയതി
05.01.18

4,00,000/-

വിവിധ
ഉപകരണ�ൾ
വാ��തിന്.

270850/
07.2.18

പർേ�സ് ഫയൽ ഹാജരാ�ിയി�.
േ�ാ�് രജി�റിൽ ഓേരാ equipment/

consumable �ം �േത�കം േപജ് നൽകി
േ�ാ�ിെല��തിെ� േരഖക�ം
ബി�ക�ം ഹാജരാ�ിയി�.

        െചല�േരഖകൾ ഹാജരാ�ി �ൻ��കൾ ഉടനടി �മീകരി��തി�� നടപടി
സ�ീകരിേ���ം െചല� േരഖകൾ �.ജി.സി�് സമർ�ിേ���മാണ്. െചല� േരഖകൾ
ഹാജരാ�ാ�� സംബ�ി�് 03.07.2018ൽ നൽകിയ 6/2017-18 ന�ർ എൻക�യറി�് DM/24/18-19
തീയതി 25.7.18 ആയി സമർ�ി� മ�പടിയിൽ പറ�ിരി��ത് െ�ാജ�് കാലാവധി 16.2.2019
വെര��തിനാൽ �ൻ��കൾ േ�ാജ�് കാലാവധി തീ�� �റ�് �മീകരി��താെണ�ം
രജി��ക�ം സാധന��െട വിവര�ം അതിേനാെടാ�ം ത�ാറാ��താെണ�മാണ്. സാ��ിക
വർഷാവസാനം വിനിേയാഗ സാ��പ�ം ഹാജരാേ��താെണ�് �.ജി.സി
നിർേ�ശി�ി��തിനാ�ം �ടാെത െചലവഴി�� �ക�് �ത�മായ േരഖകൾ ��ിേ��താണ്
എ�തിനാ�ം മ�പടി അംഗീകരി�ാനാവി�. െചല�കൾ ഉടനടി �മീകരിേ���ം േ�ാജ�്
ക�ാഷ് ��്, അസ�് രജി�ർ, Accession Register �ട�ിയവ സഹിതം ബ�െ�� െചല� േരഖകൾ
പരിേശാധന�ായി ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ���മാണ്. സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� �ാ�് �കയിൽ
നാളി�വെര 6,56,569/-�പ െചവലവഴി�ി�ം ആയതി� യാെതാ� േരഖക�ം ��ി�ാ��ം
ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ാ��ം �ിൻസി�ൽ ഇൻെവ�ിേഗ��െട ഭാഗ�നി��� ��തരമായ
വീ�യാണ്. ആയതിനാൽ ��ത േ�ാജ�ിന് െചലവായ 6,56,569/-�പ തട�െ����.

3-18-9   ഷി�് െട�േനാളജി വകു�് - കൺസൽ�ൻസി
േജാലികൾ നട�ാ�ു�� സംബ�ി�്.
        ഷി�് െടേ�ാളജി വ��ിൽ കൺസൽ�ൻസി േജാലി നട�ാ��തിെ� വരവ്-െചലവ്
കണ�കൾ ൈകകാര�ം െച��തിനായി SBIൽ (അ�ൗ�് നം.57014606901 �കാരം) ഒ� കറ�്



അ�ൗ�് DESCON എ� േപരിൽ ആരംഭി�ി��്. ഈ അ�ൗ�ിെ� നിലവിെല െസ��റി
െ�ാഫസർ േഡാ.ദിലീപ്.െക.��ൻ ആണ്. എ�ാൽ ഇേ�ഹം േസവന�ിൽ നി�ം 30.6.2015ൽ
വിരമി�. ആയതിനാൽ ഈ അ�ൗ�ിൽ �ക നിേ�പി�ാേനാ, പിൻവലി�ാേനാ സാധി��ി�.
നിലവിൽ ഈ അ�ൗ�ിൽ " അ�ൗ�് കീ�ിംഗ് ചാർ�് " ഇന�ിൽ ബാ�് എ�ാ വർഷ�ം �ക
ഈടാ���്. ഈ അ�ൗ�ിെല െസ��റി�െട േപര് നിലവിെല വ��് േമധാവി�േടതാ�ാൻ
േവ�ി 28.9.2017ൽ ബാ�ിൽ അേപ� നൽകിയി�െ��ി�ം നാളി�വെര ആയത് മാ�ിയി�ി�.
��ത അ�ൗ�ിൽ ഇടപാ�കൾ ഒ�ം നട�ാ�തിനാൽ വ��ിെല െ�ാഫസർമാർ
കൺസൽ�ൻസി േജാലികൾ സംബ�ി�� എ�ാ വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം ൈകകാര�ം
െച��ത് അവരവ�െട േപ�ണൽ അ�ൗ�ിൽ �ടിയാണ്. ഈ �വണത ഒഴിവാ�ി എ�ാ
കൺസൽ�ൻസി േജാലിക�ം DESCON അ�ൗ�ിൽ �ടി നട�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരിേ��താണ്.
.

        �ണിേവ�ി�ി�െട 20.9.2006െല PLB1/16767/05 ന�ർ U.O �കാരം കൺസൽ�ൻസി
േജാലികൾ ഏെ��� നട�� അ��ാപകർ, വ��് േമധാവി�ം സർ�കലാശാല�ം, ഏെ���
കൺസൽ�ൻസി േജാലിക�െട എ�ാ വിവര��ം (ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട അേപ�,
കൺസൽ�ൻസി േജാലി�െട �ക, കാലയളവ്, ഏത് ഇനം േജാലി, DDF/CUF വിഹിതം അടവാ�ിയ
വിവരം, അ��ാപക�െട ഓണേററിയം) ലഭ�മാേ��താണ്. എ�ാൽ ഈ വ��ിൽ ��ത
വിവര�ൾ ഒ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഏെത�ാം അ��ാപകർ എ� കൺസൽ�ൻസി േജാലി
നട�ാ�ിെയ�ം ��ത കൺസൽ�ൻസി േജാലിക�െട 25% ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ി�ം 5% CUF
ഫ�ി�ം അടവാ�ിേയാ എ�ം പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. ആയതിനാൽ 2017-18
സാ��ികവർഷം നട�ാ�ിയ എ�ാ കൺസൽ�ൻസി േജാലിക�േട�ം എ�ാ വിവര��ം
അട�� പ�ിക ഹാജരാേ��താണ്. 31.03.2018 ൽ ��ത അ�ൗ�ിൽ 99,704/- �പ
നീ�ിയി���്. ഈ �ക െ�ാഫസർമാ�െട കൺസൽ�ൻസി ഫീസ് മാ�മാേണാ അേതാ
ഫ�ിംഗ് ഏജൻസി�െട കൺസൽ�ൻസി േജാലി�െട �ക�ം �ടി ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�് അറിയാൻ
സാധി��ി�. ആയതിനാൽ 31.03.2018 െല നീ�ിയി�� �ക�െട വിശദീകരണം നൽേക�താണ്.

3-18-10(1)   ഇല�േ�ടാണി�� വകു�് - E-grantz
സർ�ാരിൽ നി�ും അനുവദി��ു�തിനു മുൻേപ
ഡി�ാർ��െമ�റി�െറ പി.ഡി അ�ൗ�ിൽ നി�ും
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ഗാ�� നൽകി
.
E-grantzന് അർഹത�� വിദ�ാർ�ികൾ േകാ�ിന് േച�േ�ാൾ തെ� സർ�ാർ
ധനസഹായ�ി�� അേപ� അതാത് ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ക�ം,
ഡി�ാർ�െമ�ിെല മാനദ��ൾ പാലി��വർ�് �ാ�് �ക ഒ� വർഷേ���ത് ��വനായി
ഡി�ാർ�െമ�് HOD�െട േപരി�� E grantz accountേല�് �ക �ാൻ�ർ െച� െകാ��ക�ം
െച��. അവിെട നി�ം ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�െട�ം േപരി�� ആധാ�മായി ബ�ി�ി�

അ�ൗ�കളിേല�് �ക അ�വദി� നൽ�കയാണ് െച�വ��ത്. അേപ� സമർ�ി� എ�ാ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം E grantz അ�വദി� കി�ണെമ�ി�. വ�മാനപരിധി, ജാതി സംബ�മായ
സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ �കാരം അേപ� നിരസി�ാ��്. എ�ാൽ Electronics departmentൽ
നി�ം E grantz ന് അേപ�ി� 6 വിദ�ാർ�ിക�െട അേപ� അതാ� വ��കൾ �� പരിേശാധന



നട�ി അർഹത അംഗീകരി�് ഫ�് അ�വദി��തി� ��് തെ� ഡി�ാർ�െമ�ിെ� പി.ഡി
അ�ൗ�ിൽ നി�ം 15.2.2018ൽ േ�ാളർഷി�് �ക �ാൻ�ർ െച�ക��ായി. വിശദാംശ�ൾ
താെഴ േചർ��.
.

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട
േപര്

േകാ�്
നൽകിയ
േ�ാളർഷി�്

1 ഹരി ഉ�ി��ൻ
M.Sc(17-19
Batch)

9160

2 നിത�ാ ൈഷനി
M.Sc(17-19
Batch)

9160

3 �ീല�ി M.Sc 9160

4 Busthan.P M.Sc 9160

5 Albert Francis M.Sc 9160

6 Muhammed Safair
M.Tech
Electronics

39100

ആെക 84900
.
        ഈ വിദ�ാർ�ികൾ M.Sc (2017-19), M.Tech (2017-19) അ��യന വർഷ�ളിേലതാണ്. എ�ാൽ
31/3/2018 വെര േ�ാളർഷി�് അ�വദി�് യാെതാ� ഉ�ര�ം വ�ി�ി�. എ�ാൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
15.2.2018 ലാണ് �ക വിതരണം െച�ിരി��ത്. ഈ കാര�ം മന�ിലാ�ിയതിെന �ടർ�്
ഡി�ാർ�െമ�് HOD ബ�െ�� െസ�െനെ�ാ�് െച�് ന�ർ 179961/31.3.2018 �കാരം 84,900/-
�പ തിരിെക പി.ഡി അ�ൗ�ിേല�് അട�ി�ി��്. ഡി�ാർ�െമ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി��
�റ�് തിരിെക നൽകാ��താണ്. ഏെത�ി�ം കാരണ�ൾ െകാ�് അേപ�ി� 6
വിദ�ാർ�ികളിൽ ആ�െടെയ�ി�ം അേപ� നിരസി�െ��കയാെണ�ിൽ �ക നൽകിയതിെ�
ഉ�രവാദിത�ം ബ�െ��വർ�് മാ�മായിരി��താണ്.

3-18-10(2)   ഇല�േ�ടാണി�� വകു�് – ‘SYMPOL-2017’-
ഫ�ിം� ഏജൻസികളിൽ നി�ും തുക ലഭി�ി�ില�
.
2017- ഡിസംബർ 6 �തൽ 8 വെര നട� 'International Symposium on Ocean Electronics’ (SYMPOL-
2017) െ� നട�ി�ിേല�ായി �വെട േചർ�� ഏജൻസികളിൽ നി�ം ഫ�് ലഭി�െമ�തിെ�
അടി�ാന�ിൽ CUF ൽ നി�ം 13,30,000/-�പ �ൻ�ർ അ�വദി� െകാ�് PL
(UGC)2/15789/DoE/SYMPOL-2017 തീയതി 17.11.2017/06.12.17�കാരം ഉ�രവായി. �ൻ�റായി
ൈക��ിയ 13,30,000/-�പ വിവിധ അഡ്ജ�്െമ�് ബി�കൾ �കാരം 2017-18 വർഷം
�മീകരി�ക�ം െച�ി��്.
��ത ഉ�രവിൽ, �ാ�് �ക ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ി CUFേല�്
അടവാ�ാ�� �ടർ നടപടികൾ SYMPOL-2017െ� േകാ ഓർഡിേന�ർ േഡാ.��ിയ.എം.എ�്
സ�ീകരി�ണെമ�ം അ�ാ�പ�ം ആയത് േകാ-ഓർഡിേന��െട വ��ിപരമായ
ബാ��തയായിരി�െമ�ം പരാമർശി�ി��്.
�ക ലഭ�മാ�� ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികൾ.
.



CSIR 1,00,000

SERB 2,00,000

AICTE 3,00,000

KSCSTE 1,00,000

INSA 30,000

MoES 5,00,000

NRB, DRDO 1,00,000

TOTAL 13,30,000

.

ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ SERB , INSA, MoES എ�ിവയിൽ നി�ം മാ�േമ �ക ��വനാ�ം തിരിെക
ലഭി�ി��. AICTEൽ നി�ം 1,50,000/-�പ ലഭി�ി��്.

        CSIR,AICTE, KSCSTE, NRB,DRDO എ�ീ ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ം ലഭി�ാ��
4,50,000/-�പ ലഭ�മാ�ി CUF േല�് അടവാ�ാ�ത് സംബ�ി�് നൽകിയ 2/2017-18/
ഇലേ�ാണി�് തീയതി 22.6.18 ന�ർ ഓഡി�് എൻക�യറി�് EL9B/2018-19/416 തീയതി 25.6.18
ആയി സമർ�ി� മ�പടിയിൽ പരാമർശി�ിരി��ത് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികൾ�് െചലവ് േരഖക�ം
വിനിേയാഗ സർ�ിഫി��ം അയ� നൽകിയി��് എ�ം �ക എ��ം േവഗം ലഭ�മാ�െമ�്
�തീ�ി��െവ�മാണ്.

        CSIR,AICTE, KSCSTE, NRB,DRDO എ�ീ �ാപന ��മായി ബ�െ��് �ക ലഭ�മാ�ാ��
നടപടികൾ ഊർ�ിതമാേ��താണ്. �കകൾ CUFേല�് അടവാ�ി രസീ�കൾ
പരിേശാധന�ായി ഹാജരാേ��താണ്.

3-18-11   േകാേള� ഓ� എ�ിനീയറിം�, കു�നാ� -
പാസ�ർ ലി��ി�െറ ൈലസൻ� ഓേരാ വർഷവും
പുതുേ��താ�
.
    CUCEK െമയിൻ ബിൽഡിംഗിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�ായി പാസ�ർ ലി�് �ാപി�ത്
�വർ�ി�വ��. Kerala Lifts and Escalator Rule 2012 �കാരം Electrical Inspector �െട
അ�മതിേയാെട മാ�േമ lift �വർ�ി�ി�വാൻ കഴി�. Rule 4(2), 6(2) എ�ിവ �കാരം
ൈലസൻസ് ലഭി�ാൽ ഓേരാ വർഷ�ം നി�ിത ഫീസ് അട�് ൈലസൻസ് ���ി വാേ��താണ്.
Rule (7), (12) എ�ിവ �കാരം �വർ�ന അ�മതി ലഭി� കാലാവധി തീയതികൾ ഉൾെ���ിയ
ൈലസൻസിെ� (Form F) പകർ�് ലി�ിൽ നിർബ�മാ�ം പതി�ിേ��താണ്. എ�ാൽ Liftെ�
ൈലസൻസ് ���ി ലഭി�തായി ഫയലിൽ നി�ം അറിയാൻ കഴി�ി�ി�. Liftൽ ൈലസൻസിെ�
പകർ�് �ദർശി�ി�ി�മി�. ൈലസൻസ് ���ാെതയാണ് Lift �വർ�ി�ി��െത�ിൽ
എെ��ി�ം അപകട�ൾ ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ ലി�ിെ� �മതല�� �ണിേവ�ി�ി
ഉേദ�ാഗ�െ� വ��ിപരമായ ബാധ�തയായി കണ�ാ��താണ്. ആയതിനാൽ ���ിയ
ൈലസൻസിെ� പകർ�് ലി�ിൽ �ദർശി�ി�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

� ി ��



3-18-12(1)   െസ�റർ േഫാർ ഇൻഫർേമഷൻ റിേസാ��
മാേന�െമ�� - ഇ�റർെന�് േസവന�ൾ�്
യൂണിേവ�സി�ി�് െമ�െ�� േസവന�ൾ
ലഭ�മാകു�തും, കുറ� െചല� വരു�തുമായ
േസവനദാതാവിെന െതരെ�ടുേ��താ�.
.
�സാ�ിെല വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളിൽ അതിേവഗ േ�ാഡ്ബാ�് ഇ�ർെന�് കണ��ം,
േഹാ��കൾ ഉൾെ�െട വിവിധ �ല�ളിൽ വയർല�് കണ�ിവി�ി (Wi Fi hotspot)�ാപി�്
�വർ�ി�ി��തി�മായി 2017-18 വർഷ�ിൽ താെഴ പറ�� �കകൾ BSNLന് നൽകിയി��്.

1
C.B.No.26/17-18
െച�് നം.947526/10.8.2017

16,05,403

2
C.B.No.84/17-18
െച�് നം.270941/27.2.2018

16,47,282

3
C.B.No.85/17-18
െച�് നം.271097/7.3.2018

16,52,000

ആെക 49,04,685

ഇ�ർെന�്, െടലിേഫാൺ നിര�കൾ TRAI നി�യി��ത് �കാരം ഏകീ�ത നിര�ാെണ�ി�ം
വിവിധ ക�നിക�െട ഓഫ�കൾ വ�ത��മായിരി�ം. സ�കാര� ക�നിക�െട കട�വര�ം മ�ര�ം
�ണേഭാ�ാവിന് െമ�െ�� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം, ബി�് �ക �റ��തി�ം
കാരണമായി��്. ഇത് വ��ികൾ�ം, അധികം �ണേഭാ�ാ��� �ാപന�ൾ�ം (Bulk users)
ഒേരേപാെല �േയാജനെ��ക��ായി.
ഏതാ�ം വർഷ�ളായി �സാ�ിൽ BSNL നൽ�� ഓഫ�കൾ അംഗീകരി�് അവ�മായി
കരാ��ാ�ി ബി�് അട�� രീതിയാണ് �ടർ�വ��ത്. മാറിയ സാഹചര��ിൽ BSNL�മാ��
കരാർ കാലാവധി തീ�� �റ�് High speed Broad Band connectivity, Wi Fi hotspot െസ��കൾ
�വർ�ി�ി��തി�ം േ�ാർ പർേ�സ് മാനദ��ൾ �കാരം E-Tender �ണി�് വിവിധ
ക�നിക�െട ഓഫ�ക�ം, േസവന��ം താരതമ�ം െച�്, �ണിേവ�ി�ി�് െമ��ളള
േസവനദാതാവിെന തിരെ��േ���ം അവ�മായി ഉ�ാ�� എ�ിെമ�ിൽ വ��മായ
വിശദാംശ�ൾ േചർ�്, എ�ിെമ�് രജി�ർ െചേ���മാണ്.

3-18-12(2)   െസ�റർ േഫാർ ഇൻഫർേമഷൻ റിേസാ��
മാേന�െമ�� - വകു�ി�െറ �പവർ�നം
കാര��മമാേ��താ�
CIRM (Centre for Information Resource Management) െനതർല�് ഗവൺെമ�ിെ�
ധനസഹായേ�ാെട�� MHO-INFOCUS േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി 1998ൽ CUSATൽ ആരംഭി�.
െസ�റിെ� �ഖ� ഉേ�ശല��ം �ണിേവ�ി�ിയിെല വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കൾ ത�ിൽ െന�് വർ�്
�ാപി�ക, ആയതിെ� പരിപാലനം, �ണിേവ�ി�ി�് ആവശ�മായ േസാ�് െവയ�കൾ
ത�ാറാ�ക, ജീവന�ാർ�് IT അധി�ിത െ�യിനിംഗ് നൽ�ക �ട�ിയവയാണ്. െസ�റിന്
സ�ത� �മതല�� ഡയറ��ം ഓഫീസ് �ാ�ം �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�ി��. എ�ാൽ
നിലവിൽ �ിരം ജീവന�ാ�ം ഓഫീ�മി�ാെത െസ�റിെ� �വർ�നം



കാര��മമ�ാതായിരി��.

(i) ഓഫീസ് െക�ിടം മ� കാര��ൾ�ായി അ�വദി�ിരി��.
CIRM െ� ഉേ�ശ� ല���ളിൽ �ധാനെ��ത് ജീവന�ാർ�് IT അധി�ിത െ�യിനിംഗ്
നൽ�കെയ�താണ്. ഈ ആവശ�ം ഉൾെ�ാ�െകാ�ാണ് ക���ർെസ�റിെ� െക�ിട നിർ�ാണം
നട�ിയിരി��ത്. അതായത് െ�യിനിംഗ് �ാ�കൾ നട��തിന് അ�േയാജ�മായ
രീതിയിലാണ് െക�ിടം �പകൽ�ന നട�ിയിരി��ത്. എ�ാൽ െക�ിട�ിെ� ഒ� ഭാഗം DDUKK
(Deen Dayal Upadhyay Kausal Kendra) ഓഫീസി�ം അ�വദി�ിരി��. ഒ� െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ�
��പാടി�ം അ�രീ��ി�ം മ� ഓഫീ�കൾ �വർ�ി��ത്, െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ�
�വർ�ന�െള ഏെത�ാം രീതിയിൽ ബാധി�� എ�ത് സംബ�ി�് �ണിേവ�ി�ി
പരിേശാധിേ��താണ്.

(ii) ഓഫീസ് �ാഫിെ� അപര�ാ�ത
നിലവിൽ CIRMൽ ഓണററി ഡയറ��ം ഏതാ�ം കരാർ ജീവന�ാ�ം മാ�മാ��ത്. ഇ��ലം 2017-
18 വർഷ�ിൽ െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാ�കെളാ�ംതെ� നട�ിയി�ി�. �ണിേവ�ി�ി e-െട��കൾ
�ണി�ക, വിദ�ാർ�ിക�െട ID കാർഡ് ത�ാറാ�ി നൽ�ക, Net working പരിപാലനം �ട�ിയ
േമഖലകളിൽ മാ�മായി CIRMെ� �വർ�നം ���ിയിരി��.

(iii) ഓഡി�് നിർേ�ശം
CIRM �ൻകാല�ളിൽ �വർ�ി�ി���േപാെല സ�ത� �മതല�� ഡയറ�െറ�ം �ിരം
ജീവന�ാേര�ം നിയമി�് ജീവന�ാർ�� IT അധി�ിത പരിശീലനപരിപാടികൾ
�നരാരംഭി��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-18-13   �കൂൾ ഓ� എൻവേയാൺെമ�റൽ �ഡീ� -
കൺസൽ�ൻസി വർ�ുകള�െട DDF, CUF വിഹിതം
അട��ു�� സംബ�ി�് .
        CUSAT െല വിവിധ ഡി�ാർ�െമ�കളിെല അ��ാപകർ സ��ം നിലയിൽ ഏെ���് നട��
കൺസൽ�ൻസി വർ�കെള സംബ�ി�് PLB1/16767/05 തീയതി 20.9.2006 �ണിേവ�ി�ി ഉ�രവ്

�കാരം വ��മായ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��്. കൺസൽ�ൻസി ചാർ�ിെ� 70% �ക

അ��ാപക���ം 25% �ക DDF ൽ അടേ���ം, ബാ�ി 5% CUFൽ അടേ���മാണ്.
കൺസൽ�ൻസി �ർ�ിയാ�േ�ാൾ ബ�െ�� അ��ാപകൻ DDF, CUF വിഹിത�ൾ അട�തിെ�
െതളിവ് സഹിതം �ണിേവ�ി�ിെയ േരഖാ�ലം അറിയിേ��താണ്. താെഴ പറ�� കൺസൽ�ൻസി
വർ�കൾ �ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഇ�കാര�� റിേ�ാർ�് �ണിേവ�ി�ി�് നൽേക�താണ്.
.
1) െകാ�ം, പറ�ർ, ��ി�ൾ േദവീ േ���ിെല െവടിെ��് അപകട�മായി ബ�െ��് �ഗർഭ
ജലേ�ാത�കളി��ായ മലിനീകരണം സംബ�ി� പഠനം, 25 ല�ം �പ - േഡാ.ശിവാന�ൻ
ആചാരി (അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ)
2) കാലടി �ാമ പ�ായ�ിെല മേരാ�ി�വടിൽ �വർ�ി�� S-Toughen Glass factory �മായി
ബ�െ��് അ�രീ� ശ� മലിനീകരണം സംബ�ി� പഠനം- 1 ല�ം �പ - േഡാ.ശിവാന�ൻ
ആചാരി (അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ)

ി ് ീ ി



3-19   ഓഡി�് അംഗീകാരമില�ാെത െപൻഷൻ
ആനുകൂല��ൾ നൽകിയ�
.
.    �വെട േചർ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�ാര�ളിൽ അപാകതകൾ ഉ�്. ആയത്
പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ഈ ഓഫീസിൽ നി�് ക�് നൽകിയി���്. എ�ാൽ ബ�െ��
ക�് പരിഗണി�ാെത ആയതിെല അപാകതകൾ പരിഹരി�ാെത�ം ടി ജീവന�ാർ�് ഓഡി�്
അംഗീകാരമി�ാെത�ം സിൻഡിേ��് തീ�മാനം �കാരം െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ എ�ാം
നൽകിയിരി�കയാണ്.
.

(1) �ീമതിമാർ വനജ.വി.െക (ൈല�റി അസി��് ), േമാളി.െക.ജി (ഡ��ിേ��ർ ഓ�േറ�ർ),
േ�സി.െക.െജ (ലാബ് അസി��് ), ��ിയ.െക.ബി (ഓഫീസ് അ�ൻഡ�് ), അ�ാ�.വി.എസ്,
േഹമലത.െക (ഡ��ിേ��ർ ഓ�േറ�ർമാർ) �ട�ിയവർ�് െ�ാേമാഷെ� സമയ�് അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ�ം അേതാെടാ�ം സമയബ�ിത ഹയർ േ��ം നൽകിയത് ഈ ഓഫീസ് തട�വാദം
ഉ�യി�ി��്. ആയത് നൽ�േ�ാൾ ബ�െ�� ജീവന�ാർ�് അനർഹമായി ഉയർ� അവസാന
ശ�ളം ലഭി��താണ്. ഇത് പരിഹരി�് െപൻഷൻ നിർ�യം നട�ി �പാർശ�ായി
സമർ�ി�ാൻ ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം ഈ ഓഫീസിെ� �പാർശയി�ാെത സിൻഡിേ��്
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ അവസാന ശ�ള�കാരം ��വൻ െപൻഷൻ ആ��ല���ം
നൽ�കയായി��.

.

(2) എ) �ീമതി.േജാസഫ് �സൻ, അസി��് െസ�ൻ ഓഫീസർ

ബി) �ീ.�േകശൻ.പി.എസ്, െസ�ൻ ഓഫീസർ

സി) �ീ.രാമച�ൻ നായർ.സി.ആർ, െസ�ൻ ഓഫീസർ

ഡി) �ീ.ദിേനശ്.ആർ, അസി��് െസ�ൻ ഓഫീസർ
.

�ട�ിയവർ ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി �ാൻ�ർ �േഖന �സാ�ിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�വരാണ്.
ആദ�െ� �ാപന�ിൽ െ�ാേമാഷൻ ലഭി�്, ഫിേ�ഷൻ ആ��ല��ൾ ലഭി�േശഷം �സാ�ിൽ
എൻ�ി േകഡറിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�േ�ാൾ, മാ� �ാപന�ിൽ അവർ�് അവസാനം ലഭി�
ശ�ളം സംര�ി� കി��താണ്. അധിക ശ�ളം േപ�ണൽ േപ ആയി അ�വദി�ക�ം വാർഷിക
ഇൻ�ിെമ�ിൽ ലയി�ക�ം െച��താണ്. എ�ാൽ മാ� �ാപന�ിൽ ഉയർ� ത�ികയിൽ
െ�ാേമാഷൻ ലഭി�േ�ാൾ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി�തിനാൽ �ലംമാ�ം ലഭി�
സർ�കലാശാലയിൽ വീ�ം സമാന ത�ികയിെല െ�ാേമാഷന് ഫിേ�ഷൻ അ�വദി�േ�ാൾ
ഡബിൾ ഫിേ�ഷെ� ആ��ല�ം ലഭി�ാൻ ഇടയാ�ക�ം �നിയർ സീനിയറിേന�ാൾ അധികം
ശ�ളം വാ�� അവ� വ�ക�ം െച�െമ�തിനാൽ ക�് നം.33068(B2/98 H.Edn തീയതി.
8.4.1999 �കാരം വീ�ം ഫിേ�ഷൻ അ�വദനീയമ� എ�് പരാമർശി�ി��്. ആയത്
��ി�ാണി�്, �കളിൽ േചർ�ി�� എ�ാ ജീവന�ാർ�ം ഡബിൾ ഫിേ�ഷൻ വഴി ലഭ�മായ
അനർഹമായി ലഭി� �ക കണ�ാ�ി തിരിെക ഈടാ�ാ�ം ശ�ള നിർ�യ�ൾ �മീകരി�്
െപൻഷ�ം മ�ം �പാർശ�ായ് നൽകാ�ം ആവശ�െ��് ഈ ഓഫീസിൽ നി�് ക�്
നൽകിയി�െ��ി�ം, ക�ിന് മ�പടി നൽകാെത സിൻഡിേ��് തീ�മാന�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഉയർ� അവസാന ശ�ള�ിൽ െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ, െപൻഷൻ



നിർ�യ�ൾ�് ഓഡി�് �പാർശ ഇ�ാെത നൽ�കയാ��ായത്.
.

        ഈ രീതിയിൽ ഓഡി�് �പാർശ ഇ�ാെത െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ നൽ��ത് സംബ�ി�്
Gov.Lr.No.10258/86/H.Edn dtd 5.4.1986, 18.4.86 എ�ിവയിൽ നിർേ�ശി�ിരി��ത്
�ണിേവ�ി�ികളിെല എ�ാ ജീവന�ാ�േട�ം െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ ഓഡി�് ഡി�ാർ�െമ�്
�ൻ�ർ പരിേശാധന നട�ി ഓഡി�് അംഗീകാരം നൽകണെമ�ാണ്. ��ത ക�ിൽ
പറ �ിരി��ത് KSR െല െപൻഷൻ �ൾ�ാണ് �ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാർ�് അ�വർ�ിേ��ത്
എ�ാണ്. KSR Part III, Vol.II Rule 113(b) (ii), 115(c)(iv) and 117 എ�ിവ �കാരം ഓഡി�്
എൻേഫസ് െമ�ിെ� ആവശ�കത േരഖെ���ിയി��്. �ടാെത ബ�.എ�ാമിനർ , േലാ�ൽ ഫ�്
ഓഡി�് തെ� 13.12.1981 തിയതിയിെല ക�് നം. LF.35636/SS1/81 �കാര�ം ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
�സാ�ിന്, ഗവൺെമ�് ജീവന�ാർ�് Accountant Generalെ� ഓഡി�് എൻേഫസ് െമ�്
ആവശ���� േപാെല തെ�, �ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ നിർ�യ�ൾ�ം ഓഡി�്
എൻേഫസ് െമ�് ഉ�ാേക�തിെ� ആവശ�കത ��ി�ാണി�് െപൻഷൻ നിർ�യ�ൾ�് ഈ
ഓഫീസിെ� ആവശ�കത േബാധി�ി�ി��താണ്.
.

        ഇതിെ� എ�ാം അടി�ാന�ിൽ 29.9.2005െല Syndicate meeting item No.492-06 �കാരം
01.01.2006 �തൽ ��ിെ� pre verification ഉം ഓഡി�് എൻേഫസ് െമ�ം �ന:�ാപി�് U.O.No.Fin
IV/Pension/2005-06 dt:22.12.2005 �കാരം �ന:�ാപി�ി��താണ്. എ�ാൽ ഇെത�ാം
അവഗണി�് ഓഡി�് �പാർശയി�ാെത (െത�ായ േപ ഫിേ�ഷൻ ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം
��ി�ാണി�ത് നിലനിൽേ�) െപൻഷൻ നിർ�യ�ൾ സിൻഡിേ��് തീ�മാന�ിേ��ം
ബ�.ൈവസ് ചാൻസല�െട തീ�മാന�ിെ��ം മ�ം അടി�ാന�ിൽ നൽ��ത് െത�ായ
നടപടി�മമാണ്.

3-20   കുസാ�് ജീവന�ാരുെട ശ�ള നിർ�യ�ളിൽ
കെ��ിയ അപാകതകൾ
.
.    �വെട േചർ�� ജീവന�ാ�െട േസവന ��ക�ം അ�ബ� േരഖക�ം പരിേശാധി�തിൽ
അപാകതകൾ കെ��ിയി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.
.

1) ധർ�പാലൻ.സി, ഓഫീസ് അ�ൻഡ�്

.    �ീ.ധർ�പാലൻ.സി�് സ�ീ�ർ കം �ീനർ ത�ികയിൽ നി�ം 06.12.07 �ാബല��ിൽ പ�ൺ
ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ ലഭി�േ�ാൾ ര� ത�ികക�േട�ം ശ�ള െ�യിൽ
സമാനമായതിനാൽ (4510-6230) ഒ� അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�് അ�വദി�് ശ�ളം നിർ�യി�.
ഫീഡർ കാ�ഗറിയിൽ നി�ം ഒേര ശ�ള െ�യിലി�� ത�ികയിേല�� �േമാഷ� മാ�മാണ്
അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�് അ�വദനീയമായി��ത്. ഇവിെട സ�ീ�ർ കം-�ീനർ ത�ിക പ�ൺ
ത�ിക�െട ഫീഡർ കാ�ഗറി ത�ിക അ�. ആയതിനാൽ അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ിന് അർഹതയി�.
01.12.2013 �ാബല��ിൽ 8 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡിന് മാ�േമ അർഹത��. ആയത്
ടിയാന് �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�് നൽകിയി��്. അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�ം 8 വർഷ സമയബ�ിത
ഹയർ േ��ം ഒ�മി�് ലഭി��തിന് അർഹതയി�.



.    �ീ.ധർ�പാലൻ.സി�് അ�വദി� അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�് ഒഴിവാ�ി 06.12.17 �ത�� ശ�ള
നിർ�യ�ൾ �ന:നിർ�യി�് അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം തിരിെക
ഈടാ�ി വിവരം അറിയി�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് െക.എസ്.എ(എസ്.�ി.�)എ2/886(4)/18
തീയതി. 19.02.19 �കാരം ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം ക� നൽകിെയ�ി�ം ശ�ളം �ന:നിർ�യി�്
അധിക ആ��ല��ൾ തിരിെക ഈടാ�ിയി�ി�.

.

2) ആ�ണി േതാമസ്, ലാബ് അസി��്

.

ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി �ാൻ�ർ �േഖന �സാ�ിൽ നിയമനം ലഭി�തി�േശഷം �ീ.ആ�ണി
േതാമസിന് 24.11.2002 �ാബല��ിൽ പ�ൺ ത�ികയിൽ 10 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ്
2650-4150 െ�യിലിൽ അ�വദി�ക�ം (1997 ശ�ള പരി�രണം) R-28A �കാരം ശ�ളം
നിർ�യി�ക�ം െച�. 09.12.1997ൽ പ�ൺ ത�ികയിൽ 2650-4150 െ�യിലിൽ തെ� എം.ജി
�ണിേവ�ി�ിയിൽ ടിയാന് േറേഷ�ാ േബസ്ഡ് ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�ക�ം R-28A �കാരം ശ�ളം
നിർ�യി�ക�ം െച�തിനാൽ 24.11.2002െല 10 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡിന്
അർഹതയി�. ഒേര ത�ികയിൽ േറേഷ�ാ േബസ്ഡ് ഹയർ േ�ഡ് അെ��ിൽ സമയബ�ിത ഹയർ
േ�ഡ് ഇവയിൽ ഏെത�ി�ം ഒ�ി� മാ�േമ അർഹത��.
.

.    24.11.2002ൽ അ�വദി� 10 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ് റ� െച� ടി തീയതി �തൽ വ��
വിവിധ െ�ാേമാഷ�കളിെല�ം ശ�ള പരി�രണ�ളിെല�ം ശ�ള നിർ�യ�ൾ �ന:നിർ�യി�്
24.11.2002 �തൽ നാളി�വെര ൈക��ിയ അധിക �ക തിരിെക ഈടാ�ി ശ�ള �ന:നിർ�യ
േ��െമ�് ���ിയ ഫിേ�ഷൻ േ��െമ�കൾ സഹിതം അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�വാൻ
ആവശ�െ��െകാ�് െക.എസ്.എ (എസ്.�ി.�) എ2-886(7)/18 തീയതി 12.3.19 �കാരം ക�
നൽകിെയ�ി�ം അ�കാരം െച�ി�ി�.

.

3) എം.െക.േവ�, ��ിംഗ് ��ർൈവസർ

.

.    �ീ.എം.െക.േവ�, ��ിംഗ് ��ർൈവസ�െട േസവന��കം പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

.

1) 1983 ശ�ള പരി�രണ ഉ�ര� �കാരം ���െട ശ�ള െ�യിലായ 640-1000, 02.01.1988
�ാബല��ിൽ 675-1125 ആയി ഉയർ�ിയതിെന �ടർ�് 695/-�പ ശ�ളം വാ�ിയി��തിനാൽ
െ�യിൽ ഉയർ�ിയേ�ാൾ 675/-�പയിൽ ശ�ളം നിർ�യി�് അധിക �കയായ 10/-�പ
േപ�ണൽ േപ ആയി നിലനിർ�കയായി�� േവ�ിയി��ത്. ഇൻ�ിെമ�് തീയതിയായ
01.10.1988ൽ മാ�േമ 695/-�പ�് അർഹത��. 1988 ശ�ള പരി�രണ�ിൽ ടിയാെ� ഓപ്ഷൻ
തീയതി 01.10.1988 ആയതിനാൽ ടി ശ�ള പരി�രണ�ി�ം ഉയർ� നിര�ിലാണ് ശ�ളം
നിർ�യി�ി��ത്.

.

2) ��ർ ത�ിക െട�ി�ൽ േകഡറിൽ ഉൾെ���ി 15.10.1989ൽ 1350-2200 ശ�ള െ�യിലിൽ 5
വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�ത് അംഗീകരി�ാനാവി�. 19.7.95 �ാബല��ിൽ



�ീ.എം.െക.േവ�വിെന െട�ി�ൽ േകഡറിൽ നി�ം de link െച�് 1350-2200 െ�യിലിൽ 1400-
2300 ആയി ഉയർ�ി നൽകിയ�ം അംഗീകരി��ി�. ടി െ�യിലിന് ആ�പാതികമായ ശ�ള
െ�യിൽ 2009, 2014 ശ�ള പരി�രണ�ളിൽ ബ�െ�� ത�ികക�െടെയാ�ം �ീ റിൈവസ്ഡ്
െ�യിൽ ആയി പരിഗണി�ി�ി� എ�തിനാലാണ് ടി െ�യിലിൽ ശ�ള നിർ�യം നട�ിയത്
അംഗീകരി�ാൻ സാധി�ാ�ത്. അധിക നിര�ിൽ ശ�ളം നിർ�യി���ലം �ടർ� വ� 1992,
1997 ശ�ള പരി�രണ�ളി�ം ഉയർ� നിര�ിലാണ് ശ�ളം നിർ�യി�ി��ത്. 15.10.1994
�ാബല��ിൽ 10 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡി� മാ�േമ അർഹത��.
.

3)    15.10.2002 �ാബല��ിൽ 18 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ് അ�വദി�ത് 5500-9075
ശ�ള െ�യിൽ ആണ് (1997 ശ�ള പരി�രണം) ഇവിെട entry post ആയി പരിഗണി�ത് ��ർ (5
yrs TBHG) ആണ്. ടി ത�ിക�് �ണിേവ�ി�ി അ�വദി� െ�യിലായ 4600-7125െ� 18 വർഷ
സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ് െ�യിലാണ് 5500-9075. ഇത് അ�വദനീയമ�. ടിയാൻ േജാലിയിൽ
�േവശി� ത�ിക ��ർ ആയതിനാൽ ടി ത�ിക�െട െ�യിലായ 3350-5275 െ� 18 വർഷ TBHG
െ�യിലായ 4600-7125� മാ�േമ അർഹത��.

.

4) 2004 ശ�ള പരി�രണം �കാരം 5500-9075െ� റിൈവസ്ഡ് െ�യിൽ ആയ 9190-15510ൽ
ആണ് ശ�ളം നിർ�യി�ത്. ഇത് �മ�കാരമ�. 4600-7125 െ�യിലിെ� റിൈവസ്ഡ് െ�യിലായ
7990-12930� മാ�േമ അർഹത��. 15.10.2007 �ാബല��ിൽ 23 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ
േ�ഡ് അ�വദി��ം അർഹത��തി�ം ഉയർ� ശ�ള നിര�ിലാണ്.

.

5) 12.01.2007 �ാബല��ിൽ ��ിംഗ് ��ർൈവസർ ആയി ത�ികമാ�ം ലഭി�െവ�ി�ം ടി
ത�ിക�് �േത�കം െ�യിൽ അ�വദി�ാ�തിനാൽ ശ�ള�ിൽ മാ�ം വ�ി�. 2009 ശ�ള
പരി�രണ�ിൽ ��ിംഗ് ��ർൈവസർ�് 11620-20240 ശ�ള െ�യിൽ സർ�ാർ അ�വദി�.
എ�ാൽ ഓപ്ഷൻ തീയതിയായ 15.10.2009ൽ 16980-31360 െ�യിലിലാണ് �ണിേവ�ി�ി ശ�ളം
നിർ�യി�ത്. �േത�ക ശ�ള െ�യിൽ അ�വദി�ി�� ഒ� ത�ിക�് ഉയർ� െ�യിൽ
അ�വദി�ത് അംഗീകരി�ാൻ സാധി�കയി�.

.

6) 15.10.2011 �ാബല��ിൽ 27 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡിന് അർഹത�െ��ി�ം ആയത്
അ�വദി�ി�ി�.

.

7) 2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ �ം�ിംഗ് ��ർൈവസർ�് 22200-48000 ശ�ള െ�യിൽ
ആണ് സർ�ാർ അ�വദി�ി��ത്. എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി ശ�ളം നിർ�യി�ത് 26500-56700
െ�യിലിൽ ആണ്. എ�ാൽ ടിയാന് അർഹമായ െ�യിൽ 27 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ്
െ�യിലായ 14620-25280െ� റിൈവസ്ഡ് െ�യിലായ 27800-59400 ആണ്.
.

.    ശ�ള നിർ�യ�ിെല അപാകതകൾ �ലം ഇേ�ഹ�ിന് നിലവിൽ ലഭി�െകാ�ിരി��ത്
അർഹത��തി�ം വളെര ഉയർ� ശ�ളമാണ്. അപാകതകൾ പരിഹരി�് 02.01.1988 �തൽ അധിക
നിര�ിൽ ലഭി� ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം തിരിെക ഈടാ�വാ�ം due drawn statement, ശ�ള
�നർ നിർ�യ േ��െമ�് എ�ിവ പരിേശാധന�് ഹാജരാ�വാ�ം ആവശ�െ��െകാ�്



KSA(STU)A2-89/18l തീയതി. 19.2.19 �കാരം ക� നൽകിെയ�ി�ം ശ�ളം �നർ നിർ�യി�്
അധിക �ക ഈടാ�ിയി�ി�.

.

4) ഹരി.െക.പി, െസ�ൻ ഓഫീസർ

.    �ീ.ഹരി.െക.പി, െസ�ൻ ഓഫീസർ, ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി �ാൻ�ർ �േഖന അസി��് േ�ഡ് II
ത�ികയിൽ �സാ�ിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�തിന് േശഷം 03.01.2002ൽ അസി��് േ�ഡ് I
ത�ികയിൽ ലഭി� �േമാഷനിൽ R.28A �കാര�� ഫിേ�ഷൻ ആ��ല��ൾ നൽകിയത്
അംഗീകരി�ാനാവി�. കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിൽ ലഭി� അസി��് േ�ഡ് I �േമാഷനിൽ �ൻപ്
ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി�തിനാലാണിത്. അനർഹമായി ലഭി� ഫിേ�ഷെന �ടർ�് 03.01.2002
�ത�� വിവിധ �േമാഷ�കളി�ം 2004, 2009, 2014 ശ�ള പരി�രണ�ളി�ം അർഹത��തി�ം
ഒ� ഇൻ�ിെമ�് അധികമായാണ് വ��ത്.

.    03.01.2002 �ത�� ശ�ളം �നർ നിർ�യി�് അധികമായി ൈക��ിയ ശ�ള�ം
അലവൻ�ക�ം തിരിെക ഈടാ�ി ���ിയ ഫിേ�ഷൻ േ��െമ�കൾ സഹിതം ശ�ള
�ന:നിർ�യ േ��െമ�് സമർ�ി�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് KSA(STU)A2-1002/18 തീയതി.20.2.19
ആയി ക�് നൽകിെയ�ി�ം അധിക �ക തിരിെക ഈടാ�ി ശ�ളം �ന:നിർ�യി�ി�ി�.

.

5) ജയ�ീ.എസ്, ഓഫീസ് ���്.

.    �ീമതി.ജയ�ീ.എസ്, ഓഫീസ് ���് ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി �ാൻ�ർ �േഖന �സാ�ിൽ
േജാലിയിൽ �േവശി�തി�േശഷം ടിയാരി�് 01.05.2002ൽ �.ഡി ൈട�ി�്/െ�േനാ
ത�ികയിേല� ലഭി� �േമാഷനിൽ KSR Part I R 28A �കാരം ഫിേ�ഷന് ആ��ല�ം നൽകി.
േകരള �ണിേവ�ി�ിയിൽ േജാലിയിലിരിെ� 01.04.1999 �ാബല��ിൽ ലഭി� �.ഡി ൈട�ി�്/
െ�േനാ �േമാഷനിൽ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി�തിനാൽ �സാ�ിൽ ലഭി� �.ഡി ൈട�ി�്
�േമാഷനിൽ R.28A ഫിേ�ഷൻ അ�വദനീയമ�. ഇ�കാരം ഡബിൾ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം
നൽകിയ��ലം 01.05.2002 �ത�� വിവിധ �േമാഷ�കളി�ം ശ�ള പരി�രണ�ളി�ം
അർഹത��തി�ം 2 ഇൻ�ിെമ�് അധികം ലഭി�. ലാ�് േപ�ം അർഹമായതിേന�ാൾ ര�്
ഇൻ�ിെമ�് അധികമായാണ് നിർ�യി�ത്.

.    01.05.2002 �ത�� വിവിധ ശ�ള നിർ�യ�ൾ �ന:നിർ�യി�് അധികമായി ൈക��ിയ �ക
തിരിെക ഈടാ�ി ശ�ള �ന:നിർ�യ േ��െമ�് ���ിയ ഫിേ�ഷൻ േ��െമ�കൾ സഹിതം
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�വാൻ ആവശ�െ��െകാ�് െക.എസ്.എ(എസ്.�ി.�)എ2-1003/18
തീയതി.19.2.19 �കാരം ക� നൽകിെയ�ി�ം അധിക �ക തിരിെക ഈടാ�ിയി�.

.

6) ഔേസ��ൻ.ടി.ഒ, േജായി�് രജി�ാർ

.    1.8.1989ൽ ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി �ാൻ�റി�േശഷം �സാ�ിൽ ലഭി� അസി.േ�ഡ് I, സീനിയർ
േ�ഡ് ത�ികയിേല�� �േമാഷ�കളിൽ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം നൽകി. �ൻപ് എം.ജി
�ണിേവ�ി�ിയിൽ േജാലിയിലിരിെ� ലഭി� അസി��് േ�ഡ് I, സീനിയർ േ�ഡ് അസി��്
�േമാഷ�കളിൽ R.28A �കാര�� ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി�തിനാൽ �സാ�ിൽ വീ�ം
ഫിേ�ഷന് അർഹതയി�. ഇ��ലം ടി ത�ികകളി�ം 1992 ശ�ള പരി�രണ�ി�ം ഉയർ�
നിര�ിലാണ് ശ�ളം നിർ�യി�ത്. ഇ�കാരം ഡബിൾ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി���ലം
07.4.1990 �തൽ 28.2.1997 വെര അധിക നിര�ിൽ ശ�ളം ൈക��ി.



അധികം ൈക��ിയ ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം തിരിെക ഈടാ�ാൻ
െക.എസ്.എെ◌(എസ്.�ി.�)എ2-368/18 തീ. 24.5.18 �കാരം നിർേ�ശം നൽകിെയ�ി�ം �ക
തിരിെക ഈടാ�ിയി�.

.

7) േജാൺസൺ.െക.െജ, േജായി�് രജി�ാർ

.    എം.ജി �ണിേവ�ി�ിയിൽ അസി��് േ�ഡ് II ആയി േജാലിയിൽ �േവശി�ക�ം അവിെട
അസി��് േ�ഡ് I ആയി ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�േ�ാൾ ഫിേ�ഷൻ ആ��ല�ം ലഭി�ക�ം
െച�ി��തിനാൽ �ീ.േജാൺസണ് െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ിയിൽ േസവന�ിൽ
�േവശി�തി�േശഷം 7.5.90ൽ അസി��് േ�ഡ് I ആയി ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�േ�ാൾ ഫിേ�ഷൻ
ആ��ല�ം അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�. ആയതിനാൽ 7.5.90, 1.7.90, 1.7.91 എ�ീ തീയതികളിൽ
അ�വദി� അധിക ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം തിരിെക ഈടാ�വാൻ നിർേ�ശി�െകാ�്
എൽ.എഫ്(�സാ�് )എ2-864/14(4) തീയതി 6.4.15 �കാരം ക� നൽകിെയ�ി�ം �ക തിരിെക
ഈടാ�ിയി�.

.

8) േജാസ് േജ��്.എൻ,െക, െട�ി�ൽ ഓഫീസർ േ�ഡ് I

.    �ീ.േജാസ് േജ��്.എൻ.െക, െട�ി�ൽ ഓഫീസർ േ�ഡ് I (റി�.) ന് 18.10.89 �ാബല��ിൽ
െട�ി�ൽ േകഡറിൽ ഉൾെ���ി അ�വദി� 5 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡിന് അംഗീകാരം
നൽകാൻ സാധി�കയി�. 5 വർഷ സമയബ�ിത ഹയർ േ�ഡ് െ�യിലായ 1250-2230 െ� 1992
ശ�ള പരി�രണം �കാര�� പരി�രി� െ�യിലായ 1640-2900 ആണ്, 23.8.95 �ാബല��ിൽ
െട�ി�ൽ േകഡറിൽ ഉൾെ���ി െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് II ത�ികയിൽ നിയമനം
നൽകിയേ�ാൾ ടിയാന് അ�വദി�ത്. 1640-2900 െ�യിലിെ� 1997 ശ�ള പരി�രണം �കാര��
റിൈവസ്ഡ് െ�യിലായ 5500-9075 െ� 2004 ശ�ള പരി�രണ�ിെല റിൈവസ്ഡ് െ�യിലാണ്
9100-15570. സർ�ാർ �റെ��വി� 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ, െട�ി�ൽ അസി��്
േ�ഡ് II ത�ിക�െട ശ�ള െ�യിലായ 11620-20240 െ� Pre revised scale ആയി
പരിഗണി�ി��തിനാൽ ബ�.സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��െട ഡി.െക.എസ്.എ/106/�/2018
തീ.20.2.18 ന�ർ ക� �കാരം 1640-2900 െ�യിലിന് അംഗീകാരം നൽ��. 18.10.89 �തൽ
28.2.92 വെര 1250-2230 െ�യിലി�ം 1.3.92 �തൽ 22.8.95 വെര 1640-2900 െ�യിലി�ം ൈക��ിയ
അധിക ശ�ള�ം അലവൻ�ക�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
.

.    USICെട�ി�ൽ �ാഫിെന 18.8.92 �ാബല��ിൽ െട�ി�ൽ േകഡർ (സയ�ിഫിക് )ൽ
ഉൾെ���ിയ 18.11.2000െല 429-ാം സിൻഡിേ��് േയാഗ തീ�മാനം 09.4.2001െല 436-ാം ന�ർ
സിൻഡിേ��് േയാഗ തീ�മാന�കാരം റ� െച�(തീ�മാനം ന�ർ 436.23). �ീ.േജാസ്
േജ�ബ്.എൻ.െക ഉൾെ�െട�� USIC െട�ി�ൽ �ാഫിെന 18.8.92� പകരം 23.8.95
�ാബല��ിൽ െട�ി�ൽ േകഡർ (സയ�ിഫിക് )ൽ ഉൾെ���വാ�ം സാ��ികാ��ല�ം
05.05.2000ൽ നൽ�വാ�ം േമൽ േയാഗ�ിൽ തീ�മാനി�. 18.11.2000െല�ം 09.4.2001െല�ം
സിൻഡിേ��് േയാഗ�ളിെല ��ത തീ�മാന�ൾ ബ�.ൈഹേ�ാടതിയിൽ ഹാജരാ�ിയി�. റ�
െച� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ൈഹേ�ാടതിെയ െത�ി�രി�ി�് േനടിയ വിധിയിൽ
ഇേ�ഹ�ിന് അ��ലമായി തീ�മാനെമ�� �ണിേവ�ി�ി അധികാരിക�െട നടപടി അ�ചിത�ം
നിയമ���ാ ��കര�മാണ്. (ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനമിെ��് �ണിേവ�ി�ി�െട standing counsel
േകാടതിെയ അറിയി�താണ് ). �ീ.േജാസ് േജ��ിെന 18.8.92 �ാബല��ിൽ െട�ി�ൽ



േകഡറിൽ ഉൾെ���ി 18.11.2000െല 429-ാം സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ
എ�് �ണിേവ�ി�ി പരിേശാധി�ണെമ�ം അ�കാരം തീ�മാനെമ��ി�െ��ിൽ മാ�േമ
േകാടതിവിധി നിലനിൽ�ക��െവ�ം 02.03.17െല �ചന(4) േകാടതിവിധിയിൽ
പരാമർശി�ി��്. 429-ാം സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിൽ �ീ.എ.വി.�രളീധരെന 18.8.92
�ാബല��ിൽ മാ�േമ െട�ി�ൽ ഓഫീസർ േ�ഡ് I ത�ികയിേല�് �ാന�യ��ിന്
അർഹത��. (െട�ി�ൽ േകഡറിൽ ഉൾെ���ിയ തീയതിയായ 23.8.95 �തൽ 20 വർഷം
�ർ�ിയാ�� തീയതി). 18.8.2012 �തൽ 22.8.15 വെര അധിക നിര�ിൽ ൈക��ിയ ശ�ള�ം
അലവൻ�ക�ം ടിയാനിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.
.

.    23.8.15ൽ മാ�േമ െട�ി�ൽ ഓഫീസർ േ�ഡ് I െ�ാേമാഷന് അർഹത�� എ�തിനാൽ
18.8.12ൽ ടിയാെ� ത�ിക െട�ി�ൽ അസി.േ�ഡ് III ആണ്. തൻ�ലം 2014 ശ�ള പരി�രണം
�കാര�� ശ�ള നിർ�യ�ി�ം മാ�ം വ�ം (01.7.14െല ത�ിക, ശ�ള െ�യിൽ ഇവയിൽ മാ�ം
വ��ി 18.8.2012 �ത�� ശ�ളം �ന:നിർ�യി�് 2014 ശ�ള പരി�രണം �കാര�� ഫിേ�ഷൻ
േ��െമ�് ���ി ശ�ള �ന:നിർ�യ േ��െമ�് പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�വാ�ം
അധികമായി ൈക��ിയ �ക തിരിെക ഈടാ�വാ�ം ആവശ�െ��്
െക.എസ്.എ(എസ്.�ി.�)എ2/615/18 തീ.15.3.19 �കാരം ക� നൽകിെയ�ി�ം ക�ിെല
നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ി�ി�.

.

9) ക���ർ അസി��് കാ�ഗറിയി�� ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം ശ�ള പരി�രണ

ഉ�രവി� വി��മായി അ�വദി�.

.

.    സർ�ാർ �ണിേവ�ി�ി� േവ�ി �റെ��വി� 2009 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ �വെട
േചർ�ം �കാരമാണ് �സാ�ിെല ക���ർ അസി��് കാ�ഗറിയി�� ജീവന�ാർ�്
�ാന�യ�ം അ�വദി�ത്.
.

.    േ�ഡ് II ൈട�ി�്- േ�ഡ് I ൈട�ി�്-- സീനിയർ േ�ഡ് ൈട�ി�്- െസല.േ�ഡ് ൈട�ി�്-
ഓഫീസ് ���്-- ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�)-- െസ�ൻ ഓഫീസർ (ൈട�ി�് )-- െസ�ൻ
ഓഫീസർ ൈട�ി�് (ഹ.േ�)--�ൾ ഓഫീസർ.
.

.    ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ െസ�ൻ ഓഫീസർ(ൈട�ി�് ), െസ�ൻ ഓഫീസർ ൈട�ി�്
(ഹ.േ�), �ൾ ഓഫീസർ ത�ികൾ�് പരി�രി� െ�യി�കൾ നൽകിയി�െ��ി�ം 2009� ��്
അ�വദി�വ�ി�� ഓഫീസ് ���് ത�ികയിൽ നി�ം െസ�ൻ ഓഫീസർ (ൈട�ി�് ),
െസ�ൻ ഓഫീസർ ൈട�ി�് (ഹ.േ�), �ൾ ഓഫീസർ ത�ികകളിേല�� �േമാഷനകൾ 01.2.2011
�തൽ നിർ�ലാ�ി. പകരം ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�) ത�ിക �തിയതായി അ�വദി�.
നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകളിൽ നിലവിൽ േജാലി െച��വർ�് അതിെ� പരി�രി� െ�യി�കളിൽ
�ട�ക�ം ടി െ�യി�കളിൽതെ� േസവന�ിൽ നി�ം വിരമി��താെണ�ം ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവിൽ വ��മാ�ിയി��്.
.



.    എ�ാൽ സർ�ാർ ഉ�രവി� വി��മായി 01.2.2011� േശഷ�ം നിർ�ലാ�ിയ
ത�ികകളിേല�് �േമാഷൻ നൽ��ത് �ണിേവ�ി�ി �ടർ�. ഇതിന് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം
അംഗീകാരം നൽകിയി�. മാ��മ� െക.എസ്.എ(എസ്.�ി.�)എ6-30/17 തീയതി.20.01.17 �കാരം
ഇത് തട�െകാ�് ക�് നൽ�ക�ം 2015-16 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഖ.3.16 ആയി
ഉൾെ���ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ �ടർ�ം സർ�ാർ അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളിൽ നി�ം
വിരമി� ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ അവർ വാ�ിവ�ി�� ഉയർ� നിര�ി��
അവസാന ശ�ളം അടി�ാനമാ�ി �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�.
.

.    2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി�ം 2009െല �േമാഷൻ പാേ�ൺ തെ� സർ�ാർ നിലനിർ�ി.
എ�ാൽ 2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി�േശഷം 21.4.2016െല സിൻഡിേ��് തീ�മാന�കാരം
െസ�ൻ ഓഫീസർ (ൈട�ി�് ), െസ�ൻ ഓഫീസർ ൈട�ി�് (ഹ.േ�) ത�ികകൾ re-designate
െച�് ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�) എ� ഒെരാ� ത�ികയാ�ി മാ�ി. ക���ർ അസി��്
കാ�ഗറിയിെല െ�ാേമാഷൻ സർ�ാർ ഉ�ര� �കാരം ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�) വെരയാ�ി
മാ�ി�ം സിൻഡിേ��് 21.4.16ൽ തീ�മാനെമ��. ഇതിന് സർ�ാർ അംഗീകാരം ലഭി��തിനായി
�ണിേവ�ി�ി ക�യ�െവ�ി�ം സർ�ാരിൽ നി�ം മ�പടിെയാ�ം ലഭി�ി�. തൻ�ലം
ത�ികകളിൽ വ��ിയ മാ��ിന് ഈ ഓഫീസിൽ നി�ം അംഗീകാരം നൽകിയി�.
.

.    2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവി�േശഷം ഫിനാൻസ് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി 81902/PRC-
D3/2012/Fin 13.2.16 ന�ർ �കാരം �സാ�് രജി�ാർ�് അയ� ക�ിെല നിർേ�ശ�കാരമാണ്
വിവിധ ത�ികകൾ re-designate െച�് ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�) ത�ികയാ�ി മാ�ിയെത�ാണ്
�ണിേവ�ി�ി ഇ�ാര��ി� വിശദീകരണം നൽകിയത്. �വെട േചർ�ം �കാരമാണ് ക�ിൽ
പരാമർശി�ിരി��ത്. 'It is also directed that the pay and allowances and other benefits sanctioned
in the pay revision order issued by the Government shall be made applicable to the University
employees only after restructuring the staff pattern in accordance with the provisions in the pay
revision orders by amending the statutes accordingly.
.

.    2009, 2014 ശ�ളപരി�രണ ഉ�ര�കളിെലാ�ം �ാഫ് പാേ�ൺ restructure െച�ാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയി�ി�. നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകളിൽ നിലവിൽ േജാലി
െച�െകാ�ിരി��വർ�് വിരമി�ൽ തീയതിവെര ടി ത�ികകളിൽ �ടരാെമ�ം അ�ാ�വർ�്
മാ�േമ 2009 �േശഷം അ�വദി� ത�ികകളിൽ േജാലി െച��തി� അർഹത��െവ�മാണ്
ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ പരാമർശി�ിരി��ത്. ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെല provision
അ�സരി�് �ാഫ് പാേ�ൺ 'restructure ' െച�് �ാ���ിൽ േഭദഗതി വ��വാനാണ് സർ�ാർ
ക�ിൽ നിർേ�ശി�ിരി��ത്. എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി സർ�ാർ നിർേ�ശം പാലി�ാെത ക�ിെല
'restructure ' എ� വാ�ിന് �ർവ�ാഖ�ാനം നൽകി െസ�ൻ ഓഫീസർ(ൈട�ി�് ), െസ�ൻ
ഓഫീസർ ൈട�ി�് (ഹ.േ�) ത�ികകളിൽ േജാലി െച� വ�ി��വെര ഓഫീസ് ���് (ഹ.േ�)
എ� ത�ികയിേല�് മാ�ി നിയമി�കയാണ് െച�ത്. 2014 ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിൽ ഓഫീസ്
���് (ഹ.േ�) ന് െസ�ൻ ഓഫീസർ (ൈട�ി�് ), െസ�ൻ ഓഫീസർ ൈട�ി�്(ഹ.േ�)
ത�ികകേള�ാൾ ഉയർ� ശ�ള െ�യിൽ സർ�ാർ അ�വദി�തി� േശഷമാണ് ഉയർ� െ�യിൽ
ലഭി��തിനായി �ണിേവ�ി�ി ഇ�കാരം െച�ിരി��ത്. െസ�ൻ ഓഫീസർ (ൈട�ി�് ),
െസ�ൻ ഓഫീസർ ൈട�ി�് (ഹ.േ�) ത�ികകളിൽ േജാലി െച�ി��വർ ഓഫീസ് ���്
ത�ികയിൽ ��് േജാലി െച�് അവിെട നി�ം െ�ാേമാഷൻ ലഭി�വരാണ്. വീ�ം ഓഫീസ്



���് ത�ികയിേല�് ഇവെര മാ�ി നിയമി���ലം �നിയർ ആയി��വ�െട െ�ാേമാഷൻ
സാ��ത �റ�കയാണ് െച�ത്.
.

.    സർ�ാർ ഉ�ര� നിലനിൽേ� ആയതി� വി��മായി സർ�ാരിൽ നി�� ക�ിെന
അടി�ാനമാ�ിയാണ് �ണിേവ�ി�ി �ാഫ് പാേ�ൺ restructure െച�ത്. 2009 ശ�ള പരി�രണ
ഉ�രവി�െട നിർ�ലാ�ിയ ത�ികകളിേല�് സർ�ാർ നിർേ�ശം പാലി�ാെത�ം �ാ���ിൽ
േഭദഗതികൾ വ��ാെത�ം �മവി��മായി അ�വദി� ക���ർ അസി��് കാ�ഗറിയി��
ജീവന�ാ�െട �േമാഷ�ക�ം അതിെന �ടർ�� ശ�ള നിർ�യ��ം ഓഡി�ിൽ
അംഗീകരി�തരാൻ നിർ�ാഹമി�. ഇ�രം അനധി�ത ശ�ള നിർ�യ�ൾ �ലം സർ�കലാശാല�്
ഉ�ായ സാ��ിക ന�ം െത�ായി ശ�ളം അ�വദി�തി� ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ�
ബാധ�തയായി ഓഡി�ിൽ കണ�ാ��താണ്.

.

ഭാഗം -4 
െപാതു വിവര�ള�ം ഓഡി�്  �പത�വേലാകനവും

4-1   സർ�കലാശാല ഫ�ി�െറ സാ��ിക നില
.

I.�ണിേവ�ി�ി ഫ�കൾ

1. െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ഫ�് (CUF)

2. �ൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് (SOE) 
3. ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ എൻജിനീയറിംങ് (KMSME)    

4. െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK)
.

II െപൻഷൻ ഫ�് (�ിര നിേ�പം)

1. CUF

2. SOE

3. KMSME

4. CUCEK
.

III.െ�ാവിഡ�് ഫ�്
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ക�െട 2017-18 െല സാ��ിക നില�െട സം�ി�ം �വെട േചർ��.

ഇനം
�ാരംഭ

ബാ�ി
വരവ് ആെക െചലവ്

നീ�ി
ബാ�ി

േനാൺ �ാൻ 194214781 1947865601 2142080382 1800128109 341952273

�ാൻ 397718550 595267131 992985681 628565606 364420075



െ�ാവിഡ�്
ഫ�്

(ഋണബാ��ത)

496171858 241500235 737672093 131335203 606336890

SOE 63230540 252749653 315980193 297046061 18934132

KMSME (-)17604789 74219414 56614625 46676066 9938559

CUCEK 122098860 93228218 215327078 122600396 92726682

ആെക 1255829800 3204830252 4460660052 3026351441 1434308611

.
െപൻഷൻ ഫ�്
.
സർ�കലാശാല�േട�ം സ�ാ�യ �ാപന��േട�ം െപൻഷൻ ഫ�ിെ� സാ��ിക നില താെഴ
േചർ��. 2017-18 വർഷം െപൻഷൻ ഫ�ിൽ നി�ം െചലവി�. െപൻഷൻ ഫ�് �ർ�മാ�ം �ിര
നിേ�പം നട�ക�ം െചല�കൾ സർ�കലാശാല�െട െപാ�ഫ�ിൽ നി�ം നട�ക�മാണ് െച��ത്
.

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

CUF 19220281 73122303 92342584 0 92342584

SOE 200373509 22571575 222945084 0 222945084

KMSME 4472756 297520 4770276 0 4770276

�െസക് 138888203 48693981 187582184 0 187582184

ആെക 362954749 144685379 507640128 0 507640128

.

സർ�കലാശാല�െട ഫ�ിൽ നി�ം നട�ിയ െപൻഷൻ െചല�ക�െട സം�ി�ം

െപൻഷൻ/ഫാമിലി െപൻഷൻ 29,96,53,298

ഡി.സി.ആർ.ജി 6,40,09,849

െടർമിനൽ സറ�ർ 3,22,63,500

ലീവ് സാലറി & െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ 6,97,083

ക��േ�ഷൻ 10,31,35,503

േ�ാ-േറ� െപൻഷൻ 3,08,259

ആെക �ക 50,00,67,492

.

െ�ാവിഡ�് ഫ�് സം�ി�ം

��ിരി�് 49,61,71,858

വരവ് 24,15,00,235

ആെക 73,76,72,093

െചലവ് 13,13,35,203



നീ�ിബാ�ി 60,63,36,890

.
ഈ ഫ�ക�െട 2017-18 സാ��ിക വർഷെ� �േത�കം �േത�ക�ളള സാ��ിക നില �വെട
േചർ��. 
.

I. �ണിേവ�ി�ി ഫ�കൾ

1. െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ഫ�് (CUF)

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി. (01.04.2017)

(�ാൻ-39,77,18,550 + േനാൺ �ാൻ -19,42,14,781)
591933331.00

ഇേ�ണൽ റവന�
a)�ാൻ - 0.00 + b) േനാൺ �ാൻ - 378792491

378792491.00

സം�ാന സർ�ാർ �ാ�കൾ

a) �ാൻ - 213875000 + b) േനാൺ �ാൻ - 1350226650
1564101650.00

മ� പ�തി വര�കൾ

a) �ാൻ - 381086631 + b) േനാൺ �ാൻ - 0.00
381086631.00

സംഭാവനകൾ

a) �ാൻ - 0.00 + b) േനാൺ �ാൻ. - 273612
273612.00

N.S.S �ാ�് ഇൻ എയ്ഡ്

a) �ാൻ 305500 + b) േനാൺ �ാൻ - 0.00
305500.00

�തിയ എൻേഡാവ്െമ�് 
a) �ാൻ 0.00 + b) േനാൺ �ാൻ - 207781

2707781.00

അവേശഷി�� ഋണ ബാ��തവര�്

(േ�ാവിഡ�് ഫ�് ഒഴിെക)
(-)13713550.00

(1)ഋണ ബാ��ത വര�്

a) �ാൻ 0.00 + b) േനാൺ �ാൻ. - 218365067

(2)ഋണ ബാ��ത െചല�്

a) �ാൻ 0.00 + b) േനാൺ �ാൻ. – 232078617

തൻ വർഷെ� ആെക വര�്

a) �ാൻ 595267131 + b)േനാൺ �ാൻ 1715786984
2311054115.00

ആെക വര�്
�ാരംഭബാ�ി+തൻ വർഷെ� വര�് (591933331 + 2311054115)

2902987446.00

2017-18 വർഷെ� ആെക െചല�്.
a) �ാൻ 628565606 + b)േനാൺ �ാൻ 1568049492

2196615098.00

ക�ാഷ്��് �കാരം 31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�് 
a) �ാൻ 364420075.00 + b)േനാൺ �ാൻ 341952274.00

706372348.00



െപാ��െ���ൽ

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018)

a) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം.57014606413        25814290.00

(േനാൺ �ാൻ)

b) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം.67010965970      1717103.00

(�ാൻ)

c) �ഷറി അ�ൗ�് നം.711010100005719 –     213076170.00

d)ബാ�് ഓഫ് ഇ�� അ�ൗ�് 856910100005847-12191440.00

e) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67101077096

(ക�ാ�് ആ�ിേ�ഷൻ വി�ന-െച�ാൻ വഴി)--            1002244.00

f) എസ്. ബി. എെ◌. അ�ൗ�് നം 31008462286

(ക�ാ�് ആ�ിേ�ഷൻ വി�ന-െച�ാൻ വഴി)                 65512.00

g) എസ്. ബി.എെ◌, അ�ൗ�് നം 32765952362

( �തിയ ക�ാ�് അ�ൗ�് )                                        0.00

h) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67225606065

(�തിയ ക�ാ�് അ�ൗ�് )                                             0.00

i) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67035706075

( േനാൺ �ാൻ �തിയ അ�ൗ�് )                     7919805.00

j) എസ്. ബി. �ി അ�ൗ�് നം 67246460325

(�ാൻ �തിയ അ�ൗ�് )                                 46405508.00

k) എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 325718447266

(സാലറി അ�ൗ�് )                                         2354396.00

l) എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 67316115292                

(എ�ൈഡ�് �ീം)                                                         0.00

m)എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 67111328097            
(എ�ൈഡ�് �ീം)                                                 992432.00

n) എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 67260936089                
(ഇ- െട�ർ)                                                        2608758.00

o) എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 67379556583                            
(NSS അ�ൗ�് )                                                 385012.00

p)ICICI അ�ൗ�് നം -115901000357 
(CAT new അ�ൗ�് )                                            350250.00



q) എസ്. ബി. എെ◌ കള�് അ�ൗ�് നം 67347208941 -            
(CAT കള�ൻ അ�ൗ�് )                                 2692187.00

r) എസ്.ബി.എെ◌ അ�ൗ�് നം 37521230439                            
(എ�ാം അ�ൗ�് )                                            11919967.00

s) കാനറ ബാ�് അ�ൗ�് നം 4663101003020                            
(RUSA Fund അ�ൗ�് )                                    37038806.00

t) PNB അ�ൗ�് നം 4489002100003445                            
(IRAA CAT Sales (2018) അ�ൗ�് )                 34234612.00

u) െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�്
(എൻേഡാവ്െമ�് )                                                 3850965.00

v) െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�കൾ              247422636.00

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018) 652042093.00

(��ക)

a) ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് ആവാ� െച�കൾ

(�ാൻ & േനാൺ �ാൻ) 2017-18                         12084078.00

b) ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് ആവാ� െച�കൾ

(�ാൻ & േനാൺ �ാൻ) 2016-17                          82971.00

c) ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് ആവാ� െച�കൾ

(�ാൻ & േനാൺ �ാൻ) 2015-16                          144785.00

d) ബാ�് അ�ൗ�ിൽ െ�ഡി�് ആവാ� െച�കൾ

(�ാൻ & േനാൺ �ാൻ)                                          8900.00

e) 2016-17ൽ അധികം ഡബി�് െച� �ക                  8309.00

(അ�ൗ�് നം. 5970,60325,6075)

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

g) ര� �ാവശ�ം നൽകിയ �ക                                 1406.00

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

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

j) KMSME യിൽ നി�ം കി�ാ�� �ക              29713043.00

k) SOE യിൽ നി�ം കി�ാ�� �ക                  74525979.00

l) CUCEK യിൽ നി�ം കി�ാ�� �ക             76435718.00

m) പി എഫിൽ നി�ം കി�ാ�� �ക                 12431007.00

ആെക �േ�� �ക 205452952.00

(�റ�ക)

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

സെ�ൻസ് െ�ഡി�് (2016-17)                      201419.00



b) സെ�ൻസ് െ�ഡി�് (2015-16)                      90326.00

c) പണമാ�ാ� െച�കൾ (2016-17)                 327622.00

d) പണമാ�ാ� െച�കൾ (2017-18)             143043150.00

e) �ഷറിയിൽ നി�് പി.എഫിേല�് നൽേക� �ക 7460180.00

ആെക �റ�് െചേ�� �ക. 151122697.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�്. 706372348.00

.

െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8(1)(a,b) ൽ ഉൾെ���ിയി��്.

.

2. �ൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് (SOE) സാ��ിക നില

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2017) 63230540.00

തൻവർഷെ� വര�് 252749653.00

ആെക വരവ് 315980193.00

തൻവർഷെ� െചല�് 297046061.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018) 18934132.00

െപാ��െ���ൽ

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018)

(a) എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 67010966145.      3523798.00

(b) എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 67279404339            202115.00

(c) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 10067983001             56311.00

(d) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 57014660765.         252322.00

e) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 36273846669         6989709.00

(f) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 67084577551.         4038160.00

(g) എസ്.ബി.ഐ അ�ൗ�് നം 35380952274.         6250608.00

(h) എസ്.ബി. ഐ അ�ൗ�് നം 32571847528      1439573.00

(i) െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�്                         158290364.00

ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�് 181042958.00

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� �കകൾ
1) െത�ായി  െഡബി�് െച�ത്                                

16635.00

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 16635.00

ബാ�് ബാലൻസിൽ നി�ം �റ� െചേ�� �ക.

1) CUFേല�് നൽേക� �ക                             74525979.00

2) പണമാ�ാ� െച�കൾ (750 + 9850048)        9850798.00



3) െത�ായി  െ�ഡി�് െച�ത് (ൈസ��് െച�ത് )             775.00

4) KMSME േല�് നൽേക� �ക                         6396602.00

5) CUCEK േല�് നൽേക� �ക                      71351307.00

ബാ�് ബാലൻസിൽ നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക. 162125461.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�് 18934132.00

.

െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8(1)(c) ൽ ഉൾെ���ിയി��്. 

.

3. ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ എൻജിനീയറിംങിെ� (KMSME) സാ��ിക നില

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2017) (-)17604789.00

തൻ വർഷെ� വരവ് 74219414.00

ആെക വരവ് 56614625.00

തൻ വർഷെ� െചല�് 46676066.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് (31.03.2018) 9938559.00

െപാ��െ���ൽ

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018)

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 67001122602.    21751999.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67107898187.     2315150.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67347208861. 15442581.00

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് 39509730.00

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� �ക 

SOE യിൽ നി�ം ലഭിേ�� �ക
6396602.00

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 6396602.00

ബാ�് ബാലൻസിൽ നി�ം �റ� െചേ�� �ക.

1) CUF ന് നൽ�വാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ക     29713043.00

2) CUCEK ന് നൽ�വാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ക 5160335.00

3) പണമാ�ാ� െച�കൾ                                1094394.00

ബാ�് ബാലൻസിൽ നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക 35967772.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 9938560.00

.
4. െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, ��നാട് (CUCEK) െ� സാ��ിക നില

ക�ാഷ് ��് �കാര�� �ാരംഭബാ�ി (01.04.2017) 122098860.00



തൻ വർഷെ� വരവ് 93228218.00

ആെക വരവ് 215327078.00

തൻ വർഷെ� െചലവ് 122600396.00

ക�ാഷ് ��് �കാര�ളള നീ�ിയിരി�് (31.03.2018) 92726682.00

െപാ��െ���ൽ

ബാ�് ��് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018)

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67015380374
(CAT a/c)                                                         66618.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം. 67002210849
(കള�ൻ അ�ൗ�് )                                     14704965.00

എസ്. ബി. �ി. അ�ൗ�് നം 57014607564
(വിതരണഅ�ൗ�് )                                         926988.00

െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�കൾ                 77418874.00

ബാ�് ആ�◌ൗ�് �കാര�� ആെക നീ�ിയിരി�് 93117445.00

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� �കകൾ

1) SOEൽ നി�ം കി�ാ�� �ക                  71351307.00

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

ബാ�് ബാലൻസിേനാെടാ�ം �േ�� ആെക �ക 76511642.00

ബാ�് ബാലൻസിൻ നി�ം �റ�് െചേ�� �ക.

1) പണമാ�ാ� െച�കൾ                              466687.00

2) CUF ൽ നൽ�വാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ക     76435718.00

ബാ�് ബാലൻസിൽ നി�ം �റവ് െചേ�� ആെക �ക 76902405.00

ക�ാഷ് ��് �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 92726682.00

െ�ഷ�ൽ േടം െഡേ�ാസി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8(1)(d) ൽ ഉൾെ���ിയി��്.
.

II.െപൻഷൻ ഫ�് അ�ൗ�ക�െട സാ��ിക നില (2017-18)

1) െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ഫ�് (CUF)

രജി�ർ �കാരം 01.04.2017 െല �ാരംഭബാ�ി. 19220281.00

െപൻഷൻ ഫ�് നിേ�പ�ിൽ ലഭി� പലിശ വരവ് 622303.00

െപൻഷൻ ഫ�് വിഹിതം 72500000.00

ആെക 92342584.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�ർ �കാരം 01.04.2018 െല നീ�ിയിരി�് 92342584.00

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമൽ�റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 8(3)(a) ൽ ഉൾെ���ിയി��്. 
.



2) �ൾ ഓഫ് എ�ിനിയറിംങ് (SOE)

രജി�ർ �കാരം 01.04.2017െല �ാരംഭബാ�ി 200373509.00

െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ ആയി നിേ�പി� �ക 0.00

െപൻഷൻ ഫ�് നിേ�പ�ിൽ ലഭി� പലിശ വരവ് 22571575.00

2017-18 െല ആെക വരവ് 222945084.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�ർ �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 222945084.00

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമൽ�റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 8(3)(b) ൽ ഉൾെ���ിയി��്. .

.

3) ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ എൻ�ീനീയറിംങ് (KMSME)

രജി�ർ �കാരം 01.04.2017െല �ാരംഭബാ�ി. 4472756.00

െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ ആയി നിേ�പി� �ക. 0.00

െപൻഷൻ ഫ�് നിേ�പ�ിൽ ലഭി� പലിശ വരവ് 297520.00

2017-18 െല ആെക വരവ് 4770276.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�ർ �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 4770276.00

.

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമൽ�റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 8(3)(c) ൽ ഉൾെ���ിയി��്.
.

4). െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ഓഫ് എൻ�ീനീയറിംഗ്,��നാട് (CUCEK)

രജി�ർ �കാരം 01.04.2017 െല �ാരംഭബാ�ി. 138888203.00

െപൻഷൻ േകാൺ�ിബ�ഷൻ ആയി നിേ�പി� �ക. 20000000.00

െപൻഷൻ ഫ�് നിേ�പ�ിൽ ലഭി� പലിശ വരവ് 28693981.00

2017-18 െല ആെക വരവ് 48693981.00

ആെക െചല�് 0.00

രജി�ർ �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 187582184.00

.

നീ�ിയിരി�് �ക നിേ�പ��െട ആെക �കയാണ്. േമൽ�റ� നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 8(3)(d) ൽ ഉൾെ���ിയി��്.

.



III.േ�ാവിഡ�് ഫ�് അ�ൗ�് -സാ��ിക നില (2017-18)

രജി�ർ �കാരം 01.04.2017 െല �ാരംഭബാ�ി. 496171858.00

വര�് (2017-18)

a)പി എഫ് മാസവരി അട�്                  107592118.00

b)തിരി�ട�് നട�ിയ പി.എഫ് േലാൺ �ക 19246125.00

c)പി.എഫ്. റി�വറി                              124428.00

d) �ിര നിേ�പ�ിൽ നി��
പലിശ വര�്                                     114535443.00

e) മ�് വര�്                                                     2121.00

ആെക വര�്.(2017-18)    241500235.00

ആെക വര�്.തൻവർഷം+ �ാരംഭബാ�ി. 737672093.00

െചല�് (-) 2017-18

a) ഉേ��ാഗ�ർ�് നൽകിയ �ക - തിരിെക ഒ�േ��

വിധ�ിൽ േലാൺ അ�വദി� �ക          16794020.00

b) എൻ. ആർ. എ.ഇന�ിൽ നൽകിയ
പി. എഫ് �ക.                                 60826000.00

c) പി.എഫ്. അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�്
ന�ിയ �ക                                      53588553.00

d) ജി. പി.എഫ്. െറമി�ൻസ്.                         124428.00

e) ബാ�് ചാർ�്                                      2202.00

ആെക െചല�് 131335203.00

രജി�ർ �കാരം 31.03.2018െല നീ�ിയിരി�് 606336890.00

െപാ��െ���ൽ

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018)

a) അ�ൗ�് നം 67011099942(പി.എഫ് )     2578377.00

b) അ�ൗ�് നം 67246460256(പി.എഫ് ) 40388438.00

c) പി.എഫ് �ിര നിേ�പ��െട
ആെക �ക                                             568340902.00

ബാ�് അ�ൗ�് �കാര�� നീ�ിയിരി�് (31.03.2018) 611307717.00

(�േ�� �കകൾ)

�ഷറിയിൽ നി�ം കി�ാ�� �ക                7460180.00

(�ഷറി അ�ൗ�ി�� പി.എഫ് �ിര
നിേ�പ��െട പലിശ വരവ് )    
ആെക �േ�� �ക

7460180.00

(�റ�് െചേ�� �കകൾ) 12431007.00



CUF ൽ നൽ�വാൻ ബാ�ി നിൽ�� �ക 12431007.00

ആെക �റേ�� �ക

രജി�ർ �കാരം 31.03.2018 െല നീ�ിയിരി�് �ക. 606336890.00

ബാ�ിെല �ിര നിേ�പ��െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8(2) ൽ ഉൾെ���ിയി��്.
.

4-2   വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ നി�ും ലഭി� �ഗാ�റുകൾ
2017-18 വർഷം ലഭി� �ാ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ��.

1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� േനാൺ �ാൻ �ാ�് 1,33,69,00,000

2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� ബൾ�് �ാ�് (�ാൻ) 24,79,85,500

3 �.ജി.സിയിൽ നി�ം ലഭി� �ാ�് 3,75,97,007

4 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി� േനാൺ �ാൻ �ാ�് 1,33,26,650

5 ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിതര ബൾ�് �ാ�് (�ാൻ) 62,02,452

6 മ�് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ബൾ�് �ാ�് (�ാൻ) 26,69,028

7 പഠന സഹായം

7.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�ത് 1,63,75,000

7.2 �ാൻ �ിര നിേ�പ�ൾ�് േമ�� പലിശ 84,71,992

7.3 ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിതര ധനസഹായം --

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

7.5 മ�് ഏജൻസികൾ --

8 േ�ാളർഷി�കൾ/െഫേ�ാഷി�കൾ

8.1 സം�ാന സർ�ാർ --

8.2 �.ജി.സി 2,56,22,951

8.3 ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിതര ധനസഹായം 2,65,54,321

8.4 മ�് ഏജൻസികൾ 97,80,626

8.5 േ�ാളർഷി�്/ൈ�സസ് --

9 �ീ�കൾ

9.1 സം�ാന സർ�ാർ 10,00,00,000

9.2 �.ജി.സി 1,89,82,288

9.3 ഇ��ാ ഗവൺെമ�ിതര ധനസഹായം 7,54,70,733

9.4 മ�് ഏജൻസികൾ 1,95,55,233

ആെക വരവ് 1,94,54,93,781

4-3   �ിര നിേ�പ�ൾ
സർ�കലാശാല രജി�ാ�െട േപരിൽ �ിര നിേ�പം െച�ി�ളള �കക�െട വിശദ വിവരം താെഴ
േചർ��.



ജനറൽ ഫ�് & മ�് ഫ�് ഇൻെവ�്െമ�്

(16,57,45,360 + 8,16,77,276)
24,74,22,636.00

SOE ഇൻെവ�്െമ�് 15,82,90,364.00

KMSME ഇൻെവ�െമ�് 0.00

CUCEK ഇൻെവ�െമ�് 7,74,18,874.00

േ�ാവിഡ�് ഫ�് ഇൻെവ�്െമ�് 56,83,40,902.00

ആെക 1,05,14,72,776.00

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8 (1,2) ൽ േചർ�ി��്.

.

െപൻഷൻ ഫ�് ഇൻെവ�െമ�ക�െട വിവരം താെഴ േചർ��

ജനറൽ ഫ�് (CUF) 9,23,42,584.00

SOE ഫ�് 22,29,45,084.00

KMSME ഫ�് 47,70,276.00

CUCEK ഫ�് 18,75,82,184.00

ആെക 50,76,40,128.00

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 8 (3) ൽ േചർ�ി��്.
.

േകാർ�സ് എൻേഡാവ്െമ�കൾ

എൻേഡാവ്െമ�ക�െട വിവരം േചർ��.

01.04.2017 െല ��ി��് 36,43,184.00

�തിയ എൻേഡാവ്െമ�് 2,19,254.00

ആെക 38,62,438.00

�റ�ക : �നർനിേ�പ�ിേ��� ടി.ഡി.എസ് �ക
(CRL Chair for CSis)

11,473.00

31.03.2018 െല നീ�ിയി��് 38,50,965.00

എൻേഡാവ്െമ�ക�െട പലിശ ഇന�ിൽ തൻവർഷം 3,04,013/- �പ ലഭി�ി��്.

എൻേഡാവ്െമ�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 9 ൽ ഉൾെ���ിയി��്.
.

4-4   ഓഡി�് ചാർ�്
ഫീസിന�ി�ളള വര�ം മ�് തനത് വര�ം
(CUF, SOE, KMSME, CUCEK)

71,93,34,454.00

(-)തൻ വർഷം തിരിെക നൽകിയ ഫീസ് 5,09,44,264.00



(CUF, SOE, KMSME, CUCEK)

66,83,90,190.00

(+) കൺസൽ�ൻസി വരവ് (CUF) 33,37,759.00

67,17,27,949.00

ഓഡി�് ചാർ�് @ 1% 67,17,279.49

67,17,279.00

ഫീസിന�ി�ളള (സ�ാ�യ �ാപനം ഉൾ�െട��) വര�ം മ�് തനത് വര�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 10 ൽ ഉൾെ���ിയി��്.

.

ഓഡി�് ചാർ�് അട�ാൻ ബാ�ി നിൽ��തിെ� വിവര�ൾ

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

2017-18 67,17,279.00

ആെക 4,02,40,254.00

.
        2011-12 �തൽ 2017-18 വെര �ടി�ികയായി�ളള 4,02,40,254/- �പ 0070-60-110-95-ഓഡി�് ചാർ�്
എ� ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാ�ി, െചലാെ� അസൽ പകർ�് േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
ഡയറ�ർ�് അയ� െകാ�േ��താണ്.
.

4-5   ഓഡി�് �പത�വേലാകനം
(എ) – സം�ി� വിവരം

.

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 3,20,48,30,252.00

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 3,02,63,51,441.00

സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം 0.00

വിവിധ �ാപന�ൾ സർവകലാശാല

ഫ�ിേല�് ഒ��ാനവേശഷി�� �ക
0.00

ഓഡി�ിൽ നിരാകരി� �ക 7,70,154.00

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 8,69,39,563.00

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�



സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം ഇ�

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം ഇ�

.
(ബി) സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാൻ അവേശഷി�� �ക, നിരാകരി� �ക

തട�െ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക

ന�ർ

സർവകലാശാല

ഫ�ി��ായ

ന�ം (�പ)

സർവകലാശാല

ഫ�ിൽ

ഒ��ാൻ

അവേശഷി��

�ക (�പ)

ഓഡി�ിൽ

നിരാകരി�

�ക (�പ)

ഓഡി�ിൽ

തട�െ���ിയ

�ക (�പ)

ഉ�രവാദിയായ ആ�െട

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

3-1 1416247
േഡാ.വ�� േജാസഫ്,
നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ
അക�ാ�ിക് അനിമൽ െഹൽ�്

3-3 0 0 658171 0 േഡാ.െജ.ലത, ൈവസ് ചാൻസലർ

3-7(1) 0 0 0 78647
േഡാ.�മം േമരി ഇടി�ള, െ�ാഫസർ
,കംപ��ർ
സയൻസ് വ��്.

3-7(2) 0 0 0 44387
�ീമതി.ഉ� െസൽമ. എൻ.എസ്.,
െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് III,
കംപ��ർ സയൻസ് വ��്.

3-7(3) 0 0 0 74314
�ീ .അ�ൺ രാജ് .പി.എൻ.
അസി��്, േകാേളജ് ഓഫ്
എ�ിനീയറിംഗ്, ��നാട്.

3-7(4) 0 0 0 4225
�ീ.േറാഷൻ. െക.സി., സീനിയർ
േ�ഡ് അസി��്, എ�ാമിേനഷൻ
ബി െസ�ൻ.

3-8 0 0 31883 0

�ീമതി. സതി. പി,
�ണിേവഴസി�ി എൻജിനിയർ

3-9 0 0 0 80183677

3-11 0 0 24400 0

3-14 (i) 0 0 11333 0

3-14 (ii) 0 0 10920 0
േഡാ.ആർ.സജീവ് ,
വ��് േമധാവി
ഫിസി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��്

3-14 (iii) 0 0 10920 0
േഡാ.എസ്.�രളീധരൻ നായർ
വ��് േമധാവി
െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ഫി വ��്

3-14 (iv) 0 0 8008 0
ബി. ച�പാണി,വ��് േമധാവി
മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ
ഫിസി�് വ��്

3-14 (v) 0 0 825 0
േഡാ.േജാബ് പി എ, �ിൻസി�ാൾ,
േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
��നാട്

3-14 (vi) 0 0 1226 0 േഡാ.െക.ജി.നായർ,
േഹാണററി ഡയറ�ർ,െസ�ർ േഫാർ



സയൻസ്-ഇൻ-െസാൈസ�ി

3-14(vii) 0 0 3489 0
േഡാ.പി.െക.േബബി, ഡയറ�ർ,
��് െവൽെഫയർ വ��്

3-14(viii) 0 0 5040 0

േഡാ.ശിവാന�ൻ ആചാരി
ചീഫ് വാർഡൻ-ഇൻ-ചാർ�്
െസൻ�ൽ ഓഫീസ് േഫാർ
�ണിേവ�ി�ി േഹാ�ൽ

3-14 (ix) 0 0 3939 0
േഡാ.എ.�ജീബ്,വ��് േമധാവി,
ഇ�ർ നാഷണൽ �ൾ ഓഫ്
േഫാേ�ാണി�്

3-16 0 0 0 4468497 �ീ.േഡവിഡ് പീ�ർ എസ്, രജി�ാർ

3-18-4 0 0 0 13000
േഡാ.പി.െക.േബബി, ഡയറ�ർ, ��്
െവൽെഫയർ (ഓണററി �ഷറർ)
�ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ

3-18-8 0 0 0 656569
േഡാ.വി.ബി. കിരൺ�മാർ
(അസി��് െ�ാഫസർ), വ��്

േമധാവി, ഗണിത ശാ� വ��്

ആെക

�ക
0 0 770154 86939563

.

(സി) േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം

                                              ഇ�

.

(ഡ ി) ന�ം നിജെ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

                                              ഇ�

.

(ഇ) റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ി��രവാദിയായവ�െട �ിരം േമൽവിലാസം

ഖ�ിക
നം

േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ� ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം

േമൽവിലാസം

3-1
േഡാ.വ�� േജാസഫ്,
ഡയറ�ർ

ഡയറ�ർ, നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ
അക�ാ�ിക് അനിമൽ െഹൽ�്

3-3
േഡാ.െജ. ലത
ൈവസ് ചാൻസലർ

േസവന�ിൽ നി�് വിരമി�

ടി.സി 29/277,
മിഥില,
േത��ര
െലയിൻ
ൈകത��്,
തി�വന��രം
– 695024

3-7(1) േഡാ.�മം േമരി ഇടി�ള, െ�ാഫസർ
െ�ാഫസർ ,
കംപ��ർ സയൻസ് വ��്.

3-7(2)
�ീമതി.ഉ� െസൽമ. എൻ.എസ്.,
െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് III,

െട�ി�ൽ അസി��് േ�ഡ് III, കംപ��ർ
സയൻസ് വ��്.

3-7(3) �ീ .അ�ൺ രാജ് .പി.എൻ. അസി��്, അസി��്, േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,



��നാട്.

3-7(4)
�ീ.േറാഷൻ. െക.സി., സീനിയർ േ�ഡ്
അസി��്,

സീനിയർ േ�ഡ് അസി��്, എ�ാമിേനഷൻ ബി
െസ�ൻ.

3-8

�ീമതി. സതി. പി
�ണിേവഴസി�ി എൻജിനിയർ

േസവന�ിൽ നി�് വിരമി�

വട�ിേനട�്
ഹൗസ്

എസ്.പി.ഡ��
േറാഡ്

തായി�ാ�കര,
ആ�വ

3-9

3-11

3-14(i)

3-14 (ii)
േഡാ.ആർ.സജീവ് ,
വ��് േമധാവി

വ��് േമധാവി
ഫിസി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��്

3-14(iii)
േഡാ.എസ്.�രളീധരൻ നായർ വ��്
േമധാവി

വ��് േമധാവി
െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ഫി വ��്

3-14(iv)
ബി. ച�പാണി,
വ��് േമധാവി

വ��് േമധാവി
മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ
ഫിസി�് വ��്

3-14(v)
േഡാ.േജാബ് പി എ,
�ിൻസി�ാൾ

�ിൻസി�ാൾ, േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്,
��നാട്

3-14(vi)
േഡാ.െക.ജി.നായർ,
േഹാണററി ഡയറ�ർ,

േഹാണററി ഡയറ�ർ,െസ�ർ േഫാർ സയൻസ്-
ഇൻ-െസാൈസ�ി

3-14(vii) േഡാ.പി.െക.േബബി,

ഡയറ�ർ,

ഡയറ�ർ,

��് െവൽെഫയർ വ��്3-18-4

3-14(viii)
േഡാ.ശിവാന�ൻ ആചാരി
ചീഫ് വാർഡൻ-ഇൻ-ചാർ�്

ചീഫ് വാർഡൻ-ഇൻ-ചാർ�് െസൻ�ൽ
ഓഫീസ് േഫാർ �ണിേവ�ി�ി േഹാ�ൽ

3-14(ix)
േഡാ.എ.�ജീബ്,
വ��് േമധാവി

വ��് േമധാവി,
ഇ�ർ നാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�്

3-16
�ീ.േഡവിഡ് പീ�ർ എസ്,
രജി�ാർ

രജി�ാർ
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല

3-18-8
േഡാ.വി.ബി. കിരൺ�മാർ
(അസി��് െ�ാഫസർ),

വ��് േമധാവി,

വ��് േമധാവി,
ഗണിത ശാ� വ��്

.

�റി�് : �ിര േമൽവിലാസം ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േമൽവിലാസം

ലഭ�മാേ��താണ്.

.

4-6   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� ഓഡി�്
റിേ�ാർ��കൾ
സർ�കലാശാല�െട ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി��വ�െട വിവരം �വെട
േചർ��.

�മ

നം.

ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഒ�വിലെ� ക�ിടപാട് സംബ�ി� വിവര�ൾ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 2003-04 എൽ.എഫ്.�സാ�് എ3- 02/06, 05.05.06

17 2004-05 എൽ.എഫ്.�സാ�് എ3- 331/07, 28.11.07

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

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

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

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

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

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

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

25 2012-13 എൽ.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

29 2016-17 െക.എസ്.എ (എസ്.ടി.�)-എ3-160/18, 31.03.2018

.
��ത ഓഡി�് റിേ�ാർ�കളിൻേമ�� പരാമർശ�ൾ തീർ�ാ��തി�ളള അടിയ�ിര
നടപടികെള�േ��താണ്.



.

                                                     േജായി�് ഡയറ�ർ

                                                     െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർവകലാശാല ഓഡി�്

                                                    െകാ�ി

.

അനുബ�ം - 1 പി.ഡി./ഡി.ഡി.എ� അ�ൗ�ുകള�െട
നീ�ിയിരു�് തുകയുെട പ�തിക (ഖ�ിക നം. 1-3(4)

കാണുക)
(a) 2017-18 െല പി. ഡി. അ�ൗ�ിെ� നീ�ിയി��് �ക�െട പ�ിക

�മ നം വ��ിെ� േപര് നീ�ിയി��്

1 അൈ�ഡ് െകമി�ി വ��് 2499412.00

2 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��് 695925.18

3 അ�്േമാ�ിയറി�് സയൻസ് വ��് 128966.00

4 ബേയാ െട�്േനാളജി വ��് 3401541.00

5 െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ഫി വ��് 220945.25

6 ക���ർ ആ�ിേ�ഷൻ വ��് 5219081.21

7 സി.എെ◌. ആർ.എം 919569.50

8 ക���ർ സയൻസ് വ��് 2317999.75

9 െസ�ർ േഫാർ സയൻസ് ഇൻ െസാൈസ�ി 1638871.95

10 ഇം�ിഷ് & േഫാറിൻ ലാം�േവജ് വ��് 79724.01

11 ഇലേ�ാണി�് വ��് 964312.82

12 എൻ�ിനീയറിംങ് വ��് 1055159.41

13 �ൾ ഓഫ് എൺവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ് 216168.00

14 ഹി�ി വ��് 83091.50

15 ഇൻഡ�ിയൽ ഫീഷറീസ് 372133.70



16 ഇൻ�െമൻേ�ഷൻ വ��് 32181.00

17 �ൾ ഓഫ് ലീഗൽ �ഡീസ് 1907557.83

18 മൈറൻ ജിേയാളജി ജിേയാ ഫിസി�് വ��് 120529.60

19
മൈറൻ ബേയാളജി, ൈമേ�ാബേയാളജി &
ബേയാ െകമി�ി വ��്

3212982.00

20 �ൾ ഓഫ് മൈറൻ സയൻസ് 279339.80

21 മാ�മാ�ി�് വ��് 251289.45

22 നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ി�് ആനിമൽ െഹൽ�് 1919495.90

23 ഇ�ർനാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�് 2925961.00

24 ഫിസി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��് 39258.50

25 ഫിസി�് വ��് 8235858.00

26 ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ വ��് 46715.00

27 േപാളിമർ സയൻസ് & റബർ െട�്േനാളജി വ��് 4046926.00

28 ഷി�് െട�്േനാളജി വ��് 2033496.50

29 �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് 777082.47

30 ��് െവൽഫയർ വ��് 7054.39

31 െസ�ർ േഫാർ ബഡ്ജ�് �ഡീസ് 11614.50

32 �ാ�ി�ി�് വ��് 36664.00

33 �ണിേവ�ി�ി ൈല�റി 32633758.72

34 �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ 26144.00

35 �ണിേവ�ി�ി േഹാ�ൽ 394614.00

36 �ൾ ഓഫ് എൻ�ിനീയറിംങ് 5433447.22

37 ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ സയൻസ് 240308.00

38 ��നാട് എൻ�ിനീയറിംങ് േകാേളജ് 7435227.00

ആെക നീ�ിയി��് �ക 9,04,55,335.50

.
(b) 2017-18 െല ഡി.ഡി.എഫ് അ�ൗ�ിെ� നീ�ിയി��് �ക�െട പ�ിക

�മ നം വ��ിെ� േപര് നീ�ിയി��്

1 അൈ�ഡ് െകമി�ി വ��് 106586.50

2 അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��് 133601.50

3 അ�്േമാ�ിയറി�് സയൻസ് വ��് 561952.00

4 ബേയാ െട�്േനാളജി വ��് 118273.50

5 െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ഫി വ��് 229075.50

6 ക���ർ ആ�ിേ�ഷൻ വ��് 142613.50



7 സി.എെ◌. ആർ.എം 253316.50

8 ക���ർ സയൻസ് വ��് 1152774.25

9 െസ�ർ േഫാർ സയൻസ് ഇൻ െസാൈസ�ി 9858601.00

10 ഇം�ിഷ് & േഫാറിൻ ലാം�േവജ് വ��് 3426739.25

11 ഇലേ�ാണി�് വ��് 89625.30

12 �ൾ ഓഫ് എൺവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ് 327088.00

13 ഹി�ി വ��് 21374.25

14 �ൾ ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ ഫീഷറീസ് 227474.00

15 ഇൻ�െമൻേ�ഷൻ വ��് 49049.00

16 �ൾ ഓഫ് ലീഗൽ �ഡീസ് 278614.00

17 മൈറൻ ജിേയാളജി ജിേയാ ഫിസി�് വ��് 78125.50

18
മൈറൻ ബേയാളജി, ൈമേ�ാബേയാളജി &
ബേയാ െകമി�ി വ��്

291267.70

19 �ൾ ഓഫ് മൈറൻ സയൻസ് 279706.25

20 മാ�മാ�ി�് വ��് 74719.45

21 നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ി�് ആനിമൽ െഹൽ�് 4391660.30

22 ഇ�ർനാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�് 212069.00

23 ഫിസി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��് 93229.50

24 ഫിസി�് വ��് 419764.00

25 േപാളിമർ സയൻസ് & റബർ െട�്േനാളജി വ��് 405234.00

26 ഷി�് െട�്േനാളജി വ��് 362120.50

27 �ൾ ഓഫ് മാേനജ്െമ�് �ഡീസ് 951336.00

28 �ാ�ി�ി�് വ��് 166186.90

29 �ണിേവ�ി�ി ൈല�റി 136821.60

30 �ൾ ഓഫ് എൻ�ിനീയറിംങ് 4136006.38

31 ��ാലി മര�ാർ �ൾ ഓഫ് മൈറൻ സയൻസ് 529741.00

32 ��നാട് എൻ�ിനീയറിംങ് േകാേളജ് 1267242.45

ആെക നീ�ിയി��് �ക 3,01,87,682.58

.േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

� ി



അനുബ�ം - 2 തന� വരുമാനം കണ�ാ�ു� പ�തിക
(ഖ�ിക നം.1-5 കാണുക)

STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF CUF FOR 2017-18

SL NO. PARTICULARS AMOUNT

1 Cost of application form & Prospectus 694758

2 PhD Application Fee, Admission Fee 406545

3 Admission/Readmission Fee for Research 707256

4 Matriculation, Registration fee for matriculation 618964

5 Recognition fee, Qualifying exam fee 1204005

6 Registration fee for research 1061225

7 Conversion of PhD- FT to PT 108790

8 Recognition as supervising guide 121350

9 Tution fee, semester fee, course fee 80829163

10 Library fee 3449036

11 Stationery fee 1489469

12 Medical fee 477954

13 Lab fee 1886419

14 Sports Fee 1277089

15 Quasi University fee 860410

16 Course Material fee 781400

17 Computer fee 708650

18 Hostel admission/readmission fee 145946

19 Hostel Rent/ABLC 4629914

20 Late fee/Fine 326522

21 University Union Fee 2357424

22 Departmental publication CULR (SLS) 3571

23 Association fee (CULSA) 145124

24 Social Function 1430

25 Hostel Establishment charges 158987

26 Fee for extra curricular activities 597875

27 Hostel Association fee 5100

28
Fee for granting recognition to educational institutions –
Annual Recognition Fee

16858100

29 Application Fee for Recognition 124310

30 Registration fee for course (Naval) 230625



31 Sponsorship Fee 16500

32 Overdue Charges 99853

33 Cost of lost book, identity card, Library Card 32329

34 Annual subscription fee 37000

35 Hiring out of departmental facility 742643

36 Cost of tender form 1797679

37 Registration fee for firms, recruitment, vendor Regn 1363668

38 Inspection commission fee 179790

39 Sale of old newspaper 604410

40 Auction amount, sale of unservicable equipment 871520

41 Rent of Guest House, Adithi Bhavan 2525965

42 Inter college transfer, transfer fee 11489

43 Revenue from PG CAT Counselling 20953727

44 Income from sale of CAT Application 37647988

45 Official Transcript/duplicate/attestation 5089370

46 Education verfication 561890

47 Exam application forms 581687

48 Condonation fee 1418145

49 Exam Fee 92761655

50 Submission of thesis 675195

51 Evaluation of thesis 552285

52 Revaluation, fee for scrutiny 5438827

53 Fee for VIVA 244630

54 Improvement, internal improvement 1506537

55 Degree certificate, diploma certificate 9056320

56 Marklist, duplicate marklist 1990687

57 Provisional certificate 497080

58 Fee for issue of any certificate, extracts etc 568755

59 Late fee/Fine 948129

60 Other fee, various fee, search fee etc 693820

61 Migration certificate 479250

62 Photocopy of answerscript 72745

63 Other exam related fees 92892

64 Bus pass104794 161240

65 Photocopy 1842



66 Rent for University Quarters 35923

67 Electricity charges 1233250

68 Telephone charges 2260

69 Water charges 410036

70 Fee for starting new courses in recognised colleges 538470

71 Income from Seminars/Short term courses/Conferences etc 179651

72 Miscellaneous receipts 1390250

73 Revalidation fees & miscellaneous 23862

TOTAL OF FEES & OTHER INCOME 316358655

Add : Consultancy receipts – 311394

Overhead charges (Project) - 3026365
3337759

TOTAL OF FEES & CONSULTANCY 319696414

Less : Refund of Fees 3620657

NET AMT OF FEES & OTHER INCOME 316075757

.
STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF SOE, KMSME,
CUCEK FOR 2017-18

SL NO PARTICULARS
AMOUNT

SOE KMSME CUCEK

1 Application fee/Admission fee 149465 1100 0

2 Recognition fee 9665 0 15170

3 Fee for short term course 0 3308750 0

4 Registration as matriculate 25675 80865 491820

5 Fee for recognition as qualfying exam 5125 0 0

6 Tution fees 155797720 37514186 49735646

7 Library fee 1298310 63190 318830

8 Stationery fee 1983585 367835 539625

9 Medical Inspection fee 103505 37995 40330

10 Laboratory fee 3122790 191075 770210

11 Sports affiliation fee 553490 30600 185720

12 Quasi University fee 340570 29510 114710

13 Uniform fee 0 1197500 0

14 Record book fee 0 1477210 0

15 Cost of exam application form 769445 30012 390110

16 Examination fee 19711962 1620974 9731165



17 Fee for marklist 1479508 39245 714805

18 Late fee/fines/breakage/losses etc 522931 54242 421836

19 University Union fee 438570 19080 161430

20 Fee for co-curricular activities 504950 12690 175750

21 CUBSA membership fee 0 9780 0

22 Hostel Rent 3050438 5416820 0

23 Bus Pass 28730 1950 0

24 Miscellaneous 2347 2530 303

25 Fees collected on centralised admission 51150760 21903490 24257384

26 Fees credited directly in A/c no. 7096 0 0 450785

TOTAL 241049541 73410629 88515629

Less : Refund of Fees 34556882 2731065 10035660

Net amount of Fees & other income 206492659 70679564 78479969

.

േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം - 3 ഡി.ഡി/െച�് എ�ിവ ബാ�ിൽ
നിേ�പി�തി�െറ േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ��

(ഖ�ിക നം. 2-5 കാണുക)
രസീത്
നം.

തി�തി �ക റിമാർ�്

210810 01.04.17 580

210811 01.04.17 120

210813 01.04.17 25080

210815 01.04.17 580



210816 01.04.17 580

210818 01.04.17 653655

210821 01.04.17 224100

210823 01.04.17 328650

210824 01.04.17 573568

210827 01.04.17 918213

210829 01.04.17 1624

210830 01.04.17 1672

210833 01.04.17 30000

210834 01.04.17 630546

210839 01.04.17 550

210840 01.04.17 41225

210841 01.04.17 20000

210842 01.04.17 284000

210854 01.04.17 76

210855 01.04.17 36880

210856 01.04.17 4972

210861 01.04.17 26198

210862 01.04.17 155744

210863 01.04.17 35215

210864 01.04.17 164275

210867 01.04.17 233879

210868 01.04.17 566635

210869 01.04.17 69064

210870 01.04.17 472400

210871 01.04.17 391717

210872 01.04.17 284000

210873 01.04.17 319806

210874 01.04.17 373575

210875 01.04.17 284000

210876 01.04.17 333389

210877 01.04.17 284000

210878 01.04.17 337520

210912 03.04.17 1040940

210923 03.04.17 1200

210924 03.04.17 6935

210925 03.04.17 11200

210926 03.04.17 12042



210927 03.04.17 17890

210934 04.04.17 145137

210981 04.04.17 3650

210995 04.04.17 173000

210997 04.04.17 173670

211006 04.04.17 126000

211007 04.04.17 7530

211008 04.04.17 35480

211009 04.04.17 44289

211010 04.04.17 7979

211011 04.04.17 102574

211012 04.04.17 2496438

211013 04.04.17 24125

211014 04.04.17 48249

211015 04.04.17 81800

211016 04.04.17 229185

211017 04.04.17 221129

211018 04.04.17 5040

211019 04.04.17 2305

211021 04.04.17 30785

211048 05.04.17 134433

211052 05.04.17 182592

211054 05.04.17 832537

211078 05.04.17 2420

211079 05.04.17 12984

211080 05.04.17 133297

211081 05.04.17 193771

211083 05.04.17 9760

211084 05.04.17 16886

211085 05.04.17 64473

211086 05.04.17 2640

211095 06.04.17 310666

211100 06.04.17 117334

211134 07.04.17 13657

211166 07.04.17 4895

211186 10.04.17 18960

211201 10.04.17 48232

211206 10.04.17 6610



211207 10.04.17 10000

211213 10.04.17 20872

211225 10.04.17 38820

211227 10.04.17 12650

211228 10.04.17 11385

211230 10.04.17 6206

211231 10.04.17 4200

211232 10.04.17 9275

211233 10.04.17 13335

211268 11.04.17 11400

211269 11.04.17 110107

211270 11.04.17 19915

211271 11.04.17 3140

211272 11.04.17 1500

211278 11.04.18 15599

211282 11.04.17 25242

211284 11.04.17 15503

211288 11.04.17 6000

211289 11.04.17 3475

211292 11.04.17 18639

211293 11.04.17 810468

211294 11.04.17 950000

211295 11.04.17 126091

211296 11.04.17 63046

211329 12.04.17 44697

211330 12.04.17 53553

211340 12.04.17 6850

211342 12.04.17 42877

211348 12.04.17 5000

211349 12.04.17 41216

211355 15.04.17 11880

211356 15.04.17 2315

211357 15.04.17 4240

211367 15.04.17 23160

211370 15.04.17 5470

211372 15.04.17 44697

211402 17.04.17 216852

211405 17.04.17 7590



211410 18.04.17 9170

211415 18.04.17 34200

211416 18.04.17 38535

211426 18.04.17 2303

211428 18.04.17 20381

211433 18.04.17 3000

211434 18.04.17 150000

211444 18.04.17 533610

211459 18.04.17 284000

211460 18.04.17 94248

211462 18.04.17 16315

211463 18.04.17 2205

211465 18.04.17 2205

211475 19.04.17 8700

211476 19.04.17 4119

211478 19.04.17 3475

211517 19.04.17 12425

211518 19.04.17 284000

211519 19.04.17 25944

211521 19.04.17 269333

211526 20.04.17 85500

211527 20.04.17 77200

211528 20.04.17 34080

211529 20.04.17 18180

211554 20.04.17 262005

211555 20.04.17 3115

211563 20.04.17 10629

211564 20.04.17 323020

211576 21.04.17 17640

211595 21.04.17 3660

211598 22.04.17 5400

211604 22.04.17 2200

211607 22.04.17 7270

211608 22.04.17 26960

211631 24.04.17 41000

211655 24.04.17 9000

211669 24.04.17 46829

211684 25.04.17 2205



211693 25.04.17 170640

211700 25.04.17 25450

211701 25.04.17 2162

211719 25.04.17 9300

211722 25.04.17 10763

211793 27.04.17 7742

211794 27.04.17 70400

211820 27.04.17 1710

211836 27.04.17 7000

211839 27.04.17 177959

211840 27.04.17 10000

211841 27.04.17 355890

211842 27.04.17 196000

211846 27.04.17 12164

211903 28.04.17 15503

211904 28.04.17 18015

211905 28.04.17 12666

211930 29.04.17 32410

211931 29.04.17 8105

211949 29.04.17 157230

211951 29.04.17 6342

211952 29.04.17 48000

211955 29.04.17 9250

211956 29.04.17 11970

211957 02.05.17 7900

211972 02.05.17 2350

211974 02.05.17 2500

212003 02.05.17 6935

212017 02.05.17 8418

212019 02.05.17 3005

212021 02.05.17 1350

212022 02.05.17 2150

212023 02.05.17 1350

212026 03.05.17 80874

212030 03.05.17 2320

212074 03.05.17 12000

212095 03.05.17 3975

212096 03.05.17 17500



212097 03.05.17 8855

212099 03.05.17 3926

212100 03.05.17 2300

212102 03.05.17 3173

212103 03.05.17 260000

212165 03.05.17 10600

212185 05.05.17 23235

212187 05.05.17 6080

212209 05.05.17 20715

212209 05.05.17 65555

212218 05.05.17 23785

212229 05.05.17 123875

212230 05.05.17 2400

212239 06.05.17 9710

212241 06.05.17 2315

212243 06.05.17 8235

212253 06.05.17 2900

212256 06.05.17 55166

212257 06.05.17 50438

212264 06.05.17 72600

212272 06.05.17 2198

212275 06.05.17 25880

212276 06.05.17 12031

212277 06.05.17 8750

212289 06.05.17 8700

212291 08.05.17 30242

212298 08.05.17 283692

212301 08.05.17 391496

212302 08.05.17 11500

212303 08.05.17 19816

212304 08.05.17 169600

212306 08.05.17 10350

212307 08.05.17 19905

212312 08.05.17 148094

212313 08.05.17 3282

212314 08.05.17 53240

212337 08.05.17 91343

212338 08.05.17 54590



212431 09.05.17 1500

212432 09.05.17 3500

212434 09.05.17 5460

212436 09.05.17 1126375

212437 09.05.17 16740

212440 09.05.17 6100

212447 09.05.17 356000

212449 10.05.17 9260

212450 10.05.17 3400

212466 10.05.17 1140

212467 10.05.17 2540

212468 10.05.17 1945

212472 10.05.17 1755

212478 10.05.17 2745

212479 10.05.17 900

212486 10.05.17 2600

212490 10.05.17 25100

212491 10.05.17 13100

212513 10.05.17 77290

212514 10.05.17 9319

212515 10.05.17 50000

212517 10.05.17 1776901

212518 10.05.17 32610

212519 10.05.17 43097

212520 10.05.17 59985

212521 10.05.17 6750

212522 10.05.17 2600

212523 11.05.17 3570

212524 11.05.17 9395

212526 11.05.17 4750

212564 12.05.17 2080

212565 12.05.17 25000

212569 12.05.17 9080

212576 12.05.17 26250

212578 12.05.17 88096

212594 12.05.17 134480

212597 12.05.17 6206

212598 12.05.17 439038



212599 12.05.17 3560

212600 12.05.17 7389

212611 12.05.17 1164

212612 12.05.17 5454

212615 12.05.17 32029

212616 12.05.17 21262

212646 15.05.17 88308

212678 15.05.17 10646

212683 16.05.17 166260

212696 16.05.17 3040

212732 16.05.17 17500

212733 16.05.17 12500

212737 16.05.17 2420

212746 16.05.17 70365

212747 16.05.17 25495

212785 17.05.17 720925

212786 17.05.17 66157

212787 17.05.17 170460

212788 17.05.17 273670

212789 17.05.17 303280

212790 17.05.17 5125

212791 17.05.17 45775

212799 17.05.17 31260

212811 17.05.17 30000

212812 17.05.17 3485

212813 17.05.17 7560

212814 17.05.17 3000

212815 17.05.17 1700

212816 17.05.17 3150

212817 17.05.17 1950

212818 17.05.17 4400

212820 17.05.17 2500

212809 17.05.17 3510

212810 17.05.17 6380

212823 17.05.17 100610

212824 17.05.17 16650

212825 17.05.17 73900

212858 18.05.17 19560



212860 18.05.17 35055

212861 18.05.17 26450

212862 18.05.17 28545

212865 18.05.17 135557

212895 18.05.17 134610

212896 18.05.17 167915

212897 18.05.17 216150

212898 18.05.17 353420

212933 19.05.17 665635

212934 19.05.17 75380

212938 19.05.17 155740

212939 19.05.17 43105

212940 19.05.17 11800

212941 19.05.17 1250

212942 19.05.17 26550

212943 19.05.17 7050

212944 19.05.17 27450

212945 19.05.17 214780

212949 19.05.17 75880

212950 19.05.17 1210

212951 19.05.17 480

212954 20.05.17 161745

212958 20.05.17 105965

212959 20.05.17 174425

212960 20.05.17 77887

212961 20.05.17 86242

212963 20.05.17 98400

212964 20.05.17 143170

212986 22.05.17 18511

212987 22.05.17 193510

212988 22.05.17 280

212991 22.05.17 435855

212994 22.05.17 13280

212998 22.05.17 505670

212999 22.05.17 146440

213000 22.05.17 4970

213001 22.05.17 48700

213003 22.05.17 3880



213009 22.05.17 20000

213010 22.05.17 32910

213011 22.05.17 636600

213012 22.05.17 1215

213013 22.05.17 9263

213014 22.05.17 4736

213033 22.05.17 17350

213034 22.05.17 43915

213039 22.05.17 255312

213048 22.05.17 64000

213049 22.05.17 147045

213050 22.05.17 75465

213051 22.05.17 174980

213052 22.05.17 374535

213057 23.05.17 210005

213066 23.05.17 38985

213074 23.05.17 240730

213080 23.05.17 17700

213084 23.05.17 105385

213087 23.05.17 2000

213094 23.05.17 59675

213097 23.05.17 10419

213107 23.05.17 2774

213137 24.05.17 5470

213158 24.05.17 684994

213161 24.05.17 1140

213162 24.05.17 913

213163 24.05.17 13132

213165 24.05.17 4083

213166 24.05.17 4740

213168 25.05.17 284000

213170 25.05.17 26746

213171 25.05.17 297130

213172 25.05.17 1500

213193 25.05.17 25000

213197 25.05.17 494980

213201 25.05.17 142500

213202 25.05.17 4000



213220 25.05.17 15503

213225 25.05.17 347240

213226 25.05.17 4500

213228 25.05.17 86222

213229 25.05.17 18240

213231 25.05.17 178200

213233 25.05.17 18015

213239 25.05.17 48160

213240 25.05.17 68395

213241 25.05.17 76970

213242 25.05.17 691055

213244 25.05.17 301040

213245 25.05.17 55910

213246 25.05.17 152000

213248 25.05.17 31120

213255 26.05.17 10000

213273 26.05.17 3230

213283 26.05.17 11203

213339 30.05.17 1800

213341 30.05.17 134360

213342 30.05.17 224785

213343 30.05.17 3530

213349 30.05.17 727850

213359 30.05.17 8718

213363 30.05.17 5542

213364 30.05.17 5548

213370 30.05.17 329625

213375 30.05.17 65000

213382 30.05.17 40000

213383 30.05.17 284000

213384 30.05.17 75000

213385 30.05.17 1830

213386 30.05.17 3820

213387 30.05.17 8450

213388 30.05.17 46818

213392 31.05.17 7860

213393 31.05.17 11950

213394 31.05.17 5165



213395 31.05.17 33820

213396 31.05.17 9860

213397 31.05.17 17175

213398 31.05.17 2290

213399 31.05.17 10115

213400 31.05.17 14610

213401 31.05.17 31185

213405 31.05.17 3205

213409 31.05.17 19650

213423 31.05.17 75451

01.06.17 122685
Day book �കാര�� Chq/DD
�െട ആെക �ക

02.06.17 459524 -ടി-

03.06.17 177647 -ടി-

06.06.17 225583 -ടി-

07.06.17 341907 -ടി-

08.06.17 376031 -ടി-

09.06.17 154790 -ടി-

12.06.17 277697 -ടി-

13.06.17 931458 -ടി-

14.06.17 907076 -ടി-

15.06.17 1440716 -ടി-

16.06.17 1763037 -ടി-

17.06.17 2334911 -ടി-

19.06.17 207809 -ടി-

20.06.17 28208 -ടി-

21.06.17 55984 -ടി-

22.06.17 502197 -ടി-

23.06.17 8049 -ടി-

214971 28.06.17 20426

214972 28.06.17 26014

213430 31.05.17 4000

215138 01.07.17 111400000

215145 01.07.17 13255

215146 01.07.17 13255

215147 01.07.17 13255

215160 01.07.17 1425

215191 01.07.17 2505



215193 01.07.17 3050

215196 01.07.17 1800

215197 01.07.17 3950

215198 01.07.17 290

215200 01.07.17 1320

215201 01.07.17 6385

215202 01.07.17 4680

215203 01.07.17 1600

215204 01.07.17 900

215205 01.07.17 15503

215224 03.07.17 83400

215268 04.07.17 1500

215273 04.07.17 9629

215276 04.07.17 14520

215279 04.07.17 200

215283 04.07.17 6935

215284 04.07.17 223875

215286 04.07.17 1500

215295 04.07.17 110830

215339 04.07.17 310

215340 04.07.17 1660

215341 04.07.17 105

215342 04.07.17 310

215398 05.07.17 148996

215400 05.07.17 19570

215401 05.07.17 610

215403 05.07.17 26858

215404 05.07.17 610

215405 05.07.17 3040

215406 05.07.17 89190

215408 05.07.17 610

215413 05.07.17 210000

215439 05.07.17 97370

215505 07.07.17 30925

215544 10.07.17 80000

215546 10.07.17 21340

215600 10.07.17 6206

215603 10.07.17 25362



215682 12.07.17 10410

215857 15.07.17 769600

215966 18.07.17 610

216020 18.07.17 500

216093 20.07.17 16000

216094 20.07.17 85470

216095 20.07.17 57847

216119 20.07.17 3650

216163 21.07.17 10940

216249 24.07.17 13895

216268 24.07.17 163877

216302 25.07.17 348000

216308 25.07.17 11750

216315 25.07.17 2175266

216316 25.07.17 121552

216340 25.07.17 15000

216413 27.07.17 3040

216414 27.07.17 47838

216418 27.07.17 1000000

216419 27.07.17 1960000

216420 27.07.17 2780

216440 27.07.17 3683671

216551 31.07.17 17093

216615 31.07.17 12250000

216641 01.08.17 3305

216731 03.08.17 170000

216821 04.08.17 1985

216888 05.08.17 7460

216899 07.08.17 610

216900 07.08.17 610

216907 07.08.17 1167

217065 09.08.17 4940

217072 09.08.17 1800

217074 09.08.17 22500

217088 09.08.17 75000

217354 16.08.17 4500

217410 17.08.17 37500

217413 17.08.17 58266



217424 18.08.17 3475

217425 18.08.17 5950

217450 18.08.17 70210

217498 19.08.17 6840

217499 19.08.17 2150

217500 19.08.17 3150

217501 19.08.17 1350

217564 21.08.17 618000

217566 21.08.17 1830

217706 23.08.17 117558

217710 23.08.17 900000

217715 23.08.17 442814

217716 23.08.17 1163200

217717 23.08.17 1287945

217718 23.08.17 27840

217719 23.08.17 900

217720 23.08.17 33520

217721 23.08.17 19150

217722 23.08.17 40885

217724 23.08.17 88232

217789 24.08.17 120000

217792 25.08.17 59280

217832 25.08.17 6960

217839 25.08.17 750

217840 25.08.17 43305

217898 29.08.17 3040

217913 29.08.17 1300000

217927 29.08.17 8425

217932 30.08.17 37100

217955 30.08.17 84105

217995 30.08.17 20185

218241 11.09.17 13375

218344 14.09.17 5890

218558 16.09.17 2116981

218567 16.09.17 160000

218729 20.09.17 2267

218754 20.09.17 7088125

219020 27.09.17 12980



219316 05.10.17 270150

219386 05.10.17 358574

219427 06.10.17 5005

219428 06.10.17 11440

219430 06.10.17 412455

219438 06.10.17 19305

219441 06.10.17 19305

219458 06.10.17 9060

219459 06.10.17 12835

219460 06.10.17 29445

219461 06.10.17 15100

219462 06.10.17 21140

219463 06.10.17 10570

219494 06.10.17 10000

219498 06.10.17 4580

219580 07.10.17 6960

219667 11.10.17 1434296

220155 20.10.17 260

220340 24.10.17 1715

220583 28.10.17 3895

220751 01.11.17 10950

220889 03.11.17 15810

220900 04.11.17 3821110

221140 08.11.17 15340

221496 15.11.17 115635

221497 15.11.17 195690

221556 16.11.17 5345

221745 21.11.17 13760

221813 22.11.17 6080

221913 24.11.17 4560

221919 24.11.17 1250

221942 24.11.17 272895

221944 24.11.17 1500

221957 24.11.17 9650

221958 24.11.17 14490

221960 24.11.17 3580

221961 24.11.17 2829

221962 24.11.17 1500



221986 25.11.17 43180

221991 25.11.17 6050

221994 25.11.17 2430

221996 25.11.17 2430

222000 25.11.17 2440

222001 25.11.17 22010

222002 25.11.17 6800

222003 25.11.17 20130

222026 27.11.17 3310

222059 27.11.17 4400

222076 27.11.17 115

222077 27.11.17 610

222079 27.11.17 9000

222071 27.11.17 250

222073 27.11.17 120

222074 27.11.17 120

222076 27.11.17 115

222080 27.11.17 3050

222081 28.11.17 250

222084 28.11.17 750

222104 28.11.17 11320

222105 28.11.17 14890

222117 28.11.17 34640

222127 28.11.17 1800

222135 28.11.17 1152

222136 28.11.17 584251

222139 29.11.17 35740

222141 29.11.17 5000

222160 29.11.17 120

222161 29.11.17 610

222172 29.11.17 54163

222183 29.11.17 1100

222184 29.11.17 300

222189 29.11.17 4000

222190 29.11.17 4500

222192 29.11.17 3800

222193 29.11.17 600

222194 29.11.17 1000



222208 29.11.17 610

222210 29.11.17 3660

222288 01.12.17 5515

222295 01.12.17 120

222395 04.12.17 5610

222401 04.12.17 45000

223035 14.12.17 2450

223036 14.12.17 2950

223715 27.12.17 2950

223748 28.12.17 294880

223763 28.12.17 3535

223814 29.12.17 120

224221 10.01.18 220

224228 10.01.18 10825

224231 10.01.18 3535

224232 10.01.18 3535

224273 11.01.18 10109

224294 11.01.18 610

224295 11.01.18 610

224298 11.01.18 6960

224299 11.01.18 245607

224359 12.01.18 61830

224364 12.01.18 9720

224365 12.01.18 2430

224367 12.01.18 6080

224368 12.01.18 3535

224369 12.01.18 8395

224387 15.01.18 4860

224388 15.01.18 336885

224449 16.01.18 230625

224467 17.01.18 7760

224487 17.01.18 50000000

224498 17.01.18 3650

224734 24.01.18 131600

224738 24.01.18 3475

225037 03.02.18 4500

225052 03.02.18 7149

225123 05.05.18 6120



225299 08.02.18 2940

225316 09.02.18 9000

225356 12.02.18 5490

225396 12.02.18 15337

225483 15.02.18 2031

225514 15.02.18 196560

225523 15.02.18 1340

225581 17.02.18 25000

225718 21.02.18 7680

225743 21.02.18 8050

225956 23.02.18 867

226009 27.02.18 296

226021 28.02.18 17500

226035 28.02.18 16448

226048 28.02.18 500780

226049 28.02.18 279005

226050 28.02.18 265485

226051 28.02.18 87210

226063 28.02.18 18320

226067 28.02.18 12605

226087 01.03.18 9750

226088 01.03.18 8352

226090 01.03.18 610

226091 01.03.18 16830

226100 01.03.18 141645

226101 01.03.18 5450

226103 01.03.18 207515

226104 01.03.18 4200

226105 01.03.18 8510

02.03.18 493118
Day book �കാര�� Chq/DD
�െട ആെക �ക

03.03.18 30525
--------------------------”--------------------
---

05.03.18 2328250
--------------------------”--------------------
---

06.03.18 8540599
--------------------------”--------------------
---

07.03.18 438039
--------------------------”--------------------
---



08.03.18 1668959 --------------------------”--------------------
---

09.03.18 373519
--------------------------”--------------------
---

12.03.18 238456
--------------------------”--------------------
---

13.03.18 1256473
--------------------------”--------------------
---

14.03.18 728500
--------------------------”--------------------
---

15.03.18 2243420
--------------------------”--------------------
---

16.03.18 6053682
--------------------------”--------------------
---

17.03.18 1134766
--------------------------”--------------------
---

19.03.18 332552
--------------------------”--------------------
---

20.03.18 217297
--------------------------”--------------------
---

21.03.18 416221
--------------------------”--------------------
---

22.03.18 2316428
--------------------------”--------------------
---

23.03.18 490218
--------------------------”--------------------
---

24.03.18 923510
--------------------------”--------------------
---

26.03.18 399894
--------------------------”--------------------
---

27.03.18 276153
--------------------------”--------------------
---

28.03.18 1594525
--------------------------”--------------------
---

31.03.18 3485331
--------------------------”--------------------
---

ആെക
�ക

30,42,45,801

.



േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം - 4 വകു�് േമധാവി��് റസിഡൻഷ�ൽ
െടലേഫാൺ ചാർ�് റീ-ഇംേ��� െച�� ന�കിയ�

(ഖ�ിക നം. 3-14 കാണുക)
(i) എ �ിനിയറിംഗ് വ��് – 11333/- �പ 
.

സി.ബി.

നം.

െടലേഫാൺ

നം.
കാലയളവ് �ക

െച�് നം./

തി�തി

2034/17-
18

04842629136 02/17 840 583454/07.06.17

2066/17-
18

         “ 03/17 840 583621/16.06.17

2132/17-18          “ 05/17, 840 957179/25.07.17

2153/17-18          “
04/17 & 06/17 �തൽ
25.6.17വെര

1680 976522/22.08.17

2251/17-18 26.6.17�തൽ 30.9.17വെര 2520 269788/08.11.17

2329/17-
18

10/17

1680 570005/17.01.18
2330/17-
18

11/17

2381/17-18 12/17 , 1/18 2539 886392/09.02.18

57/17-18 12/17 394 751220/01.02.18

ആെക 11333



.
(ii) ഫിസി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��് – 10920/- �പ

�മ
നം.

CB ന�ർ ബിൽ നം./തീയതി �ണിേവ�ി�ി അ�വദി� �ക

1 6/17-18 564898238/6.3.17 840 (maximum)

2 6/17-18 571253823/6.4.17 840

3 6/17-18 578117985/6.5.17 840

4 56/17-18 1032719/6.11.17 840

5 58/17-18 2779363/6.12.17 840

6 65/17-18 3267995/6.1.18 840

7 75/17-18 5529880/6.2.18 840

8 82/17-18 7335406/6.3.18 840

9 32/17-18 591213651/6.8.17 840

10 41/17-18 1180773/6.9.17 840

11 46/17-18 2808275/6.10.17 840

12 15/17-18 584174398/6.6.17 840

13 20/17-18 588814562/28.6.17 840

ആെക 10920

(iii) െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ാഫി വ��് – 10920/- �പ

സി.ബി.
ന�ർ

തിയതി
നൽകിയ
�ക

െടലേഫാൺ
ബി�് �ക

െച�്
നം./

തി�തി

കാലയളവ്

1/COD/17-18 03.04.2017 2520/- 4,210/-
583108/
15.05.2017

1.11.2016
�തൽ
31.01.2017
വെര

84/COD/17-
18

16.03.2018 8400/- 12,799/-
886397/
31.03.2018

1.02.2017
�തൽ
30.11.2017
വെര



ആെക 10,920/-

.        �കളിൽ �ചി�ി�ിരി�� സി.ബി വൗ��കേളാെടാ�ം ഒ� േ��െമ�് മാ�മാണ് ഉ�ത്,
െടലേഫാൺ ബി�ിെ� ഒറിജിനെലാ പകർെ�ാ ലഭ�മ�. ആയതിനാൽ െടലേഫാൺ ന�ർ ലഭ�മ�. �ടാെത
നൽകിയ �ക�െട �ത�ത പരിേശാധി�ാൻ സാധി�ി�ി�. െടലേഫാൺ ബി�ിെ� ഒറിജിനെലാ പകർെ�ാ
ലഭ�മാ�ാൻ 20.12.2018 ൽ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 1 നൽകിെയ�ി�ം ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�.

.

(iv) മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാഫിസി�് വ��് – 8008/- �പ

സി.ബി.
ന�ർ

തിയതി
നൽകിയ
�ക

െച�്
നം./

തി�തി

കാലയളവ്

39/MGD/17-
18

21.03.2018 8008/-
885905/
21.03.2018

1.02.2017 �തൽ 16.11.2017
വെര

ആെക 8008/-

.
(v) േകാേളജ് ഓഫ് എ�ിനീയറിംഗ്, ��നാട് – 825/-�പ
.

സി.ബി. ന�ർ തിയതി നൽകിയ �ക െടലേഫാൺ നം./

52/17-18 10.05.2017 825/- 0484 2607676

ആെക 825/-

.
(vi) െസ�ർ േഫാർ സയൻസ് ഇൻ െസാൈസ�ി (C-SiS) – 1226/-�പ
.

സി.ബി. ന�ർ തിയതി നൽകിയ �ക െടലേഫാൺ നം./

C.B/19/17-18 28.07.2017 559/- 0484 2575400

C.B/20/17-18 28.07.2017 667/- 0484 2575400

ആെക 1226/-

.
(vii) ��് െവൽഫയർ വ��് – 3489/-



സി.ബി.

നം.

െടലേഫാൺ

നം.

കാലയളവ് �ക െച�് നം./

തി�തി

4/17-18
0484
2575788

03/17 353 533946/16.05.17

11/17-18 04/17 286 523948/08.06.17

17/17-18
5/17, 1.6.17 �തൽ 25.06.17
വെര

686 195957/18.08.17

24/17-18
26.6.17 �തൽ
31.07.17 വെര

480 195960/19.09.17

30/17-18 08/17 355 751191/13.10.17

40A/17-
18

09/17 321 751201/27.11.17

43/17-18 10/17 302 751199/27.11.17

50/17-18 11/17 312 751220/01.02.18

57/17-18 12/17 394 751220/01.02.18

ആെക 3489

.
(viii) െസൻ�ൽ ഓഫീസ് േഫാർ �ണിേവ�ി�ി േഹാ�ൽസ് –
ചീഫ് വാർഡൻ േഡാ.വി.ശിവാന�ൻ ആചാരി�് നൽകിയ �ക – 5040/-

�മ
നം.

സി.ബി.നം
െടലേഫാൺ നം/
കാലയളവ്

�ക െച�് നം/തീയതി

1 31/2017-18

0484-2306133
2/17 �തൽ

25.6.17 വെര

2520/- 270052/22.11.17

2 80/2017-18

26.6.17 �തൽ

31.7.17 വെര�ം

8/17,11/17

2520/- 569952/23.1.18

ആെക 5040/-

.
(ix) ഇ�ർ നാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�് വ��് – 3939/- �പ
.

സി.ബി. ന�ർ തിയതി
നൽകിയ �ക/
െച�് നം.

െടലേഫാൺ
നം./

കാലയളവ്

CB.No.191/ISP- 19.03.2018 3939/- െച�് 9447419505 08/2017



17-18/1184 നം.886078
തീ.19.3.18

�തൽ
01/2018വെര

ആെക 3939/-

.

അനുബ�ം - 5 �കമീകരി�ാ� മുൻകൂറുകൾ (ഖ�ിക
നം. 3-15 കാണുക)

I) നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ിക് ആനിമൽ െഹൽ�്

�മ
നം.

എസ്.ആർ
നം./
തീയതി

�ക �ൻ�റിെ� ഉേ�ശ�ം
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1
1/17-18

25.05.2017
7,00,000/- എം.െട�് േകാ�ിെ� നട�ി�ിന്

േഡാ.വ��
േജാസഫ്
(ഡയറ�ർ)

2
24/17-18

11.01.2018
6,11,667/- എം.െട�് േകാ�ിെ� നട�ി�ിന് “

3
32/17-18

12.3.2018
92,625/- Purchase of Books & periodicals “

4
31/17-18

12.03.2018
4,29,112/-

ഉപകരണ��െട വാർഷിക
െമയി�നൻസ് േകാൺ�ാ�്

“

5
30/17-18

19.02.2018
19,06,843/-

Improving Infrastructural facilities
of Research Intensive Department

“

6
16/17-18

15.11.2017
2,44,714/-

Purchase of Student Microscope (4
Nos)from DSS Imagetech,
Bangalore

“

7
17/17-18

28.11.2017
15,42,621/-

Purchase of Lyophilizer/ Freeze
Dryer fromMastek Instruments,
Bangalore

“

55,27,582/-

II. മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിെയാ ഫിസി�് വ��്

�മ.
നം.

തി�തി വിവരണം �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 22.01.2018
�സ-മാെ��ിക് ബാരിയർ െ�േ�ാമീ�ർ
വാ��തിന്

    30,000
ബി. ച�പാണി,
വ��് േമധാവി

2 19.02.2018
�സ-മാെ��ിക് ബാരിയർ െ�േ�ാമീ�ർ
വാ��തിന് അധിക �ൻ�ർ

6,50,000 “



3 22.03.2018 24 ചാനൽ സീേ�ാ�ാ�ം   ഡാ�ാ
േ�ാസസിംഗ് േസാ�് െവയ�ം
വാ��തി�ം �ാപി��തി���
െചലവ്(DST Purse)

33,00,000 “

ആെക 39,80,000

(III) ഇ�ർ നാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�്

�മ നം. എസ്.ആർ നം. �ക
�ൻ�ർ വാ�ിയ
വ�െട േപര്

1
21/17-18
5.3.18

1,65,000/-
േഡാ.എ.�ജീബ്, െ�ാഫസർ
ഡയറ�ർ

2
23/17-18
8.3.18

1,54,627/- “

3
25/17-18
16.3.18

75,722/- “

4
27/17-18
22.3.18

75,04,795/- “

ആെക 79,00,144/-

(IV) ബേയാെടേ�ാളജി വ��്

�മ
നം.

എസ്.ആർ.
നം./
തീയതി

ഉേ�ശ�ം �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1
04/17-18/
20.02.18

Science day work shop 30000
േഡാ.അജിത്
േവ��ർ

2
07/17-18/
28.02.18

Awareness Programme (Brain
awareness week)

100000 േഡാ.സരിത.ജി.ഭ�്

3
09/17-18/
20.03.18

Advance for the purchase of Bio-rad
SPS PAGE, UPS battery, Incinerator
for animal house

877067 േഡാ.സരിത.ജി.ഭ�്

ആെക 980067

.
(V) േപാളിമർ സയൻസ് & റ�ർ െടേ�ാളജി വ��്

�മ
നം.

എസ്.ആർ
നം./

ഉേ�ശ�ം �ക ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ



തീയതി

1
21/17-18

21.7.2018

Advance for purchase of Modular Lab
Tables from Zeba Lab System Pvt Ltd,
Palakkad
(UO No.Ad.C2/Centralised
Purchase/Furniture/2016 dated
12.02.2018

6,95,957/-

േഡാ.ഹണി
േജാൺ,
വ��്
േമധാവി

2
22/17-18
26.2.18

Advance for the maintenance of
Thermo Gravimetric Analyser (TGA)
and replacement of its platinum
sample pans (UO
No.PL(UGC)4/751(PURSE-II) /2016
dated 12.02.2018

91,884/-
േഡാ.ഹണി
േജാൺ,
വ��് േമധാവി

3
24/17-18
16.3.18

Advance for purchase of Gas
Permeability Tester (UO No.
PL(UGC)1/SPG/IIFRIO/2017-18(C) dated
13.03.2018)

25,75,000/-
േഡാ.ഹണി
േജാൺ,
വ��് േമധാവി

4
25/17-18
21.3.18

Advance for the repair of the
equipment Impedence Analyser (UO
No.
PLB1/3108/Repairs/Maintenance/2018
dated 20.03.18)

2,94,132/-
േഡാ.ഹണി
േജാൺ,
വ��് േമധാവി

ആെക 36,56,973/-

(VI) �ൾ ഓഫ് എൻവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ്

എസ്.ആർ
നം/
തീയതി

ഉേ�ശ�ം �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

17/17-18
/31.1.2018

��്സ്, േജർണൽസ് &
പീരിേയാഡി�ൽസ്

22,240/-
േഡാ.രാജാ�ി
ശിവലിംഗം 
വ��് േമധാവി

ആെക 22,240/-

.
(VII) അൈ�ഡ് എ�േണാമി�് വ��്

�മ
നം.

എസ്.ആർ.
ന�ർ

വിശദാംശ�ൾ �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1
04/2017-18
26/2/2018

േജർണ�ക�ം ആ�കാലിക��ം
വാ��തിന് അഡ�ാൻസ്

80,000/-
േഡാ. എസ്.
ഹരി�മാർ
വ��് േമധാവി

2 05/2017-18 ഇ�ർ നാഷണൽ േകാൺഫറൻസ് 2,00,000/- “



8/3/2018 നട��തിന്
ഐ.സി.എസ്.എസ്.ആർ ൽ നി�ം
ലഭി� �ക

3
06/2017-18
20/3/2018

െസമിനാർ �ാ�്-
േഡാ.മേനാജ്.പി.െക, അഡ�ാൻസ്

20,000/- “

ആെക 3,00,000/-

.
(VIII) �ാ�ി�ി�് വ��്

എസ്.ആർ നം/
തീയതി

ഉേ�ശ�ം �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

SR.No. 06/17-18
/23.11.2017

��്സ്, േജർണൽസ് &
പീരിേയാഡി�ൽസ്

15,500/- വ��് േമധാവി

ആെക 15,500/-

(IX) ഇലേ�ാണി�് വ��്

�മ
നം.

എസ്.ആർ
നം.
തീയതി

�ക ൈക��ിയതിെ� ഉേ�ശ�ം
�ൻ�ർ
�ക

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 22/27.12.17 7 �.പി.എ� ക�െട AMC 82600/-
േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
വ��് േമധാവി

2 23/09.01.18

ൈഹ െപർേഫാർമൻസ്
സി�ൽ േ�ാസസിംഗ് വർ�്
േ�ഷ�ക�ം െസർവ�ം
വാ�ിയത്

871594/-
േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
വ��് േമധാവി

3 44/21.3.18 ന�െമറിക് �.പി.എസ്-AMC 31860/-
േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
വ��് േമധാവി

4 45/21.3.18
8 സ്�ി�് എയർ
ക�ീഷണ�കൾ AMC

25488/-
േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
വ��് േമധാവി

ആെക 1011542/-

(X) ഐ.ആർ.എ.എ വ��്

�മ
നം.

എസ്.ആർ.
ന�ർ

വിശദാംശ�ൾ �ക
ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ

1 01/2017-18
18/04/2017

CAT-2017 നട�ി�ി�� �ൻ�ർ –
െചൈ�, �ംൈബ, ബാം�ർ എ�ീ

55,000/- േഡാ. െക. െക
സാ�, ഡയറ�ർ



�ല�ളിെല നിരീ�കർ��
TA/DA

2
36/2017-18
3011/2017

2018 െല അ�ാഡമിക് അ�ിഷൻ –
കൗൺസിലിംഗിനായി േസാ�്
െവയർ നിർ�ാണം – NIC �്
നൽകിയ �ൻ�ർ

13,30,000/- “

ആെക 13,85,000/-

.

േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം - 6 േ�പാജ�ടി�െറ നട�ി�ിനായി ഫ�ിം�
ഏജൻസിയിൽ നി�ും ലഭിേ�� തുകയുെട പ�തിക

(ഖ�ിക നം. 3-16 കാണുക)
.

�മ
നം.

േ�ാജ�ിെ� േപര്/കാലയളവ്
�ിൻസി�ൽ
ഇൻെവ�ിേഗ��െട
േപര്

ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസി

31.3.18 വെര
ഫ�ിംഗ്
ഏജൻസിയിൽ
നി�്
ലഭിേ��
�ക

I) നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ അക�ാ�ിക് അനിമൽ െഹൽ�്

1

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

1.8.2015 �തൽ 3.7.2018 വെര

െ�ാഫ. േഡാ.
ഐ.എസ്. ൈ��്
സിംഗ്

UGC, Govt.of
India.

7,61,580/-

(II) മൈറൻ ബേയാളജി, ൈമേ�ാ ബേയാളജി & ബേയാ െകമി�ി വ��്



1 Carbon Potential and fluxes with special
references to green house gas
emissions from the coastal ecosystems
of Kerala.
19.3.15 �തൽ 18.3.18 വെര- 3 വർഷം

.

േഡാ.എസ്.ബിേജായ്
ന�ൻ

Directorate
of
Environmental
and climate
change
(DoECC)

15,85,226/-

(III) െകമി�ൽ ഓഷ�ാേനാ�ഫി വ��്

1
Know Our Water – Water Literacy
Programme
23.04.2017 �തൽ 22.04.2018 വെര

േഡാ.ൈഷ�.പി,
െട�നി�ൽ
അസി��് േ�ഡ് – I

KSCSTE 2,50,000/-

(IV) ഫിസി�് വ��്

1
UGC -SAP-CAS-Phase I

01.04.2013 �തൽ 31.03.2018 വെര

േഡാ.എം �ൈനദ്
�ഷിറി,െ�ാഫസർ

UGC 5,18,043/-

2

Upconversion phosphors for solar cell
application.

7. 8.2014 �തൽ 6.8.2017 വെര- 3 വർഷം

േഡാ.സി.എ�്.�ജാത,
െ�ാഫസർ

DST-SERB 2,71,572/-

3
Synthesis of newlight emitting polymers
and fabrication of polymer LEDs with
desired characteristics

േഡാ.എസ് ജയല�ി,
െ�ാഫസർ

SERB 3,35,468/-

4
Semiconducting polymer graphene hybrid
materials for organic field effect
transistor applications.

രജനി.ആർ േമാഹൻ
(േഡാ.ജയല�ി,
െ�ാഫസ�െട
േമൽേനാ��ിൽ)

DST (under
DST WOS- A
scheme)

6,81,756/-

(V) ഇ�ർ നാഷണൽ �ൾ ഓഫ് േഫാേ�ാണി�്

1

Development of Laser Bio Speckle
technique for monitoring biological
activities of plants, vegetables & fruits
21.4.2014 – 20.04.2017

േഡാ.എ.�ജീബ്,
െ�ാഫസർ

KSCSTE Rs.16,732/-

(VI) േപാളിമർ സയൻസ് & റ�ർ െടേ�ാളജി വ��്

1

Development of superhydrophilic
graphene/ semiconductor oxide
nanohybrids for self-cleaning
applications
17.03.2017 �തൽ
17.03.2020 വെര

(3 വർഷം)

േഡാ.ഹണി േജാൺ,
െ�ാഫസർ

DST-SERB 22,288/-

2

Carbon Potential and fluxes with special
references to green house gas
emissions from the coastal ecosystems
of Kerala.

19.3.15 �തൽ 18.3.18 വെര- 3 വർഷം

േഡാ.എസ്.ബിേജായ്
ന�ൻ

DST-SERB-
ECR

25,832/-

ആെക �ക 44,68,497/-



.

േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം - 7 വിവിധ വകു��കളിൽ ഉ�ര�ടലാ�
പരിേശാധന��് വാല�ുേവഷൻ ചാർ�� നൽകിയ�

(ഖ�ിക നം. 3-17 കാണുക)

പരീ��െട േപര്

Vr

No./C.B.No.

Gross Amount

അ��ാപകൻ/

വ��്

വാല�േവഷൻ

ചാർ�്

B.Tech Degree IInd Semester (Regular)/I&II
Semester (Supple) Examination May 2017

Vr.No.
105576/ 17-18

C.B.NO.
EM./159/ 17-
18/8/17

Gross Amt.
215425

Nafsiya.C.A/

Lecturer/Cusat
240

Nismi Mol. E.A.

Lecturer/Cusat
228

Nitha C.
Pankajakshan

Lecturer/Cusat

1140

V.L.Divya

Professor/Cucek
720

Sonu Mary Sunny

Professor/Cucek
720

Divya Prakash

Professor/Cusat
240

Shilpa Elsa Abraham

Cusat
840

Harikrishnan D 300



Associate
Professor/

Cucek

Dr. Asha Mary John

Lecturer/Cusat
5112

Dr. Dhannia.T

Assistant Professor/

Cusat

5322

Kalyani Ammal.L.K.

Lecturer/Cusat
2820

Ramadas.S

Assistant Professor/
Cusat

240

K.P.Venugopal

Lecturer/Cusat
492

Sreekala.S.,

Lecturer/Cucek
1080

Jayesh.S.

Lecturer/Cusat
420

Jayesh.S.

Lecturer/Cusat
1896

Neethu Vinod

Lecturer/Cusat
600

Neethu Vinod

Lecturer/Cusat
2124

Neethu Vinod

Lecturer/Cusat
840

Faizal.K.

Lecturer/Cusat
2460

Dr.Abdu
Rahaman.K.U.

Professor/Cusat

2703

Sruthi Vijayakumar,

Lecturer/Cusat
2760

Lekshmi.M.S.

Lecturer/Cusat
420

Roy M Thomas

Assistant Professor

Cusat

2635



Preema R Chandran

Lecturer/Cusat
540

Reenu Mathew

Lecturer/Cusat
900

Jisha Joseph

Lecturer/Cusat
1380

Rosamma Thomas

Lecturer/Cusat
564

Mareena Francis

Lecturer/Cusat
1680

Vipin.A.M.

Lecturer/Cusat
240

Sheena.K.M.

Assistant Professor

Cusat

1897

Monsi K. Manil

Lecturer/Cusat
3660

Gireesh Kumaran
Thampi.B.S.

Professor/SOE.Cusat

3574

Jayarani.M.A.

Lecturer/Cusat
372

Jasintha Francis

Lecturer/Cusat
1500

Dhanya.R. 1080

Vasanthi.V.P.

Lecturer/Cusat
2052

Dr. Shahana.T.K.

Associate Professor,

Cusat

2300

Thilakan.T.B.

Lecturer/Cusat
600

Sam Varghese

Lecturer/Cucek
1608

Akhil.P.V.

Lecturer/Cusat
240

Seetha Prameswaran

Lecturer/Cusat
240



Sajin.K.

Lecturer/Cucek

1680

Dr.Radhakrishan
Panicker M.R.

Principal/SOE Cusat

5112

Dr.Radhakrishan
Panicker M.R.

Principal/SOE Cusat

1000

Dr.Gireesh Kumaran

Thampi.B.S
500

Sheena.K,M,

Associate Professor
Cusat

500

School of Engineering ആെക �ക 69571

M.Sc. (Electronic Science)

IIIrd Semester Examination November 2016

Vr.No.
102016/17-18

C.B.No.04/17-
18/39

Gross Amt.
7774

Dr.James Kurian

Professor, DOE.Cusat
120

Dr.Supriya.M.H. (PB)

Professor&Head,

DOE.Cusat

1000

Dr.Supriya.M.H. (PB)

Professor&Head,

DOE.Cusat

500

Dr.James Kurian (PB)

Professor&Head,

DOE.Cusat

500

Dr.Bijoy Antony Jose,

Assistant Professor

DOE.Cusat

540

Mithun Haridas,T.P

Assistant Professor

DOE.Cusat

500

Dept of Electronics ആെക �ക 3040

M.Sc., Biopolymer II Semester Examination
June -2017

Vr. No.
114915/31.3.18

C.B.No.409/17-
18/ Feb.18

Dr. Jinu Jacob
George,

Dept. of PS&RT

360

Dr.Jayalatha 360



Gross 4160 Gopalakrishnan

Dept. of PS&RT

Dr. Prasanth
Raghavan

Dept. of PS&RT

360

Dept of Polymer Science & Rubber Technlgy ആെക �ക 1080

M.A.Degree II Semester Examination April
2017

Vr.No.
114328/17-18

C.B.No. 59/17-
18/Oct.17

Gross 4842

Dr.P.Arunachalam,

Professor, Dept. of
A.E

288

Dr. P.K.Manoj

Professor, Dept. of
A.E

288

Dept. of Applied Economics ആെക �ക 576

LL.M. Degree II&IV Semester Examinations,
April-2016

Vr.No. 114332

C.B.No.92/17-
18/March-18

Gross - 24506

Dr. P.S.Seema,

Assistant Professor

SLS, Cusat

3410

Smt, Vani Kesari.A.

Assistant Professor

SLS, Cusat

636

Dr. Binu Mol.K.

Assistant Professor

SLS, Cusat

1346

Dr. Naveen,S.

Assistant Professor

SLS, Cusat

1094

Sri, Harigovind.P.C.

Assistant Professor

SLS, Cusat

336

Sri, Induraj.k.

Assistant Professor

SLS, Cusat

216

Dr. Aneesh.V.Pillai

Assistant Professor

SLS, Cusat

342

Smt. Arathi Ashok

Assistant Professor

SLS, Cusat

1802

Dr. Preeth.S. 1064



Assistant Professor

SLS, Cusat

Smt. Jean Vinitha
Peter

Assistant Professor

SLS, Cusat

216

School of Legal Studies ആെക �ക 10462

'Camp Valuation and passing board meeting
of II & IV semester M.Sc. Marine Geology
and Marine Geophysics Examination, April-
2017.

Vr,No,
114337/17-18

C.B.No.
43/MGD/17-
18/

Feb-18

Gross 25320

Prof.(Dr.)K.Sajan

Professor and Head,
Dept.of Marine
Geology and
Geophysics

4144

Dr. C.G.Nambiar

Professor, Dept.of
Marine Geology and
Geophysics

854

Dr.M.Ravisankar

Associate Professor,
Dept.of Marine
Geology and
Geophysics

734

Dr. K.R. Baiju,
Assistant Professor,
Dept.of Marine
Geology and
Geophysics

824

Dr. K.T. Damodaran,

Adjunct Faculty,
Dept. of Marine
Geology &
Geophysics

1396

Dr.Ajayakumar,
Assistant Professor,
Dept.of Marine
Geology and
Geophysics

1088

Dr.N.R.Nisha,

Assistant Professor

Dept.of Marine
Geology and
Geophysics

1360

Dept.of Marine Geology and Geophysics ആെക �ക 10400

.
മ�് വ��കളിെല വൗ�ർ ഓഡി�ിൽ ഉ�രകടലാസ് പരിേശാധന�് അ��ാപകർ�് ന�ിയി�� �ക സംബ�ി�്.



.

1) മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�് വ��്

�മ
നം.

സി.ബി. ന�ർ/െച�് നം
./ തിയതി

�ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�ൻ

1
C.B.No.42/17-18
െച�് നം .885905
തി�തി 21.03.18

4360.00
േഡാ. െക. സാജൻ, (െ�ാഫസർ, മൈറൻ ജിേയാളജി
& ജിേയാ ഫിസി�് വ��് )

2 “ 1600.00
േഡാ. സി.ജി. ന��ാർ,
(െ�ാഫസർ മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�്
വ��് )

3 “ 1354.00
േഡാ. എം. രവിശ�ർ, അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ
(മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�് വ��് )

4 “ 944.00
േഡാ. െക.ആർ. ൈബ�, അസി��് െ�ാഫസർ
(മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�് വ��് )

5 “ 1264.00
േഡാ. െക.�ി. ദാേമാദരൻ, അ ഡ് ജൻ�് ഫാ�ൽ�ി
(മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�് വ��് )

6 “ 2568.00
േഡാ. അജയ�മാർ പി., അസിസ��് െ�ാഫസർ
മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാ ഫിസി�് വ��് )

7 “ 806.00
േഡാ. എൻ. ആർ. നിഷ, അസി��് െ�ാഫസർ
മൈറൻ ജിേയാളജി & ജിേയാഫിസി�് വ��് )

8 “ 120.00
േഡാ. െജയിംസ് �ര�ൻ, െ�ാഫസർ,
ഇലേ�ാണി�് വ��്, �സാ�്

9 “ 162.00
േഡാ. വി. മ�, അസി��് െ�ാഫസർ, അ�്േമാ�റിക്
സയൻസ് വ��്

ആെക 13,178.00

.
2) അൈ�ഡ് ഇ�േണാമി�് വ��്

�മ.

നം

ക�ിജ�് ബിൽ
�ക

പരീ��െട േപര്
വാല�േവഷൻ ചാർ�്
ൈക��ിയ അ��ാപകർ

ൈക��ിയ
�ക

1 44/17-18 എം.എ.അൈ�ഡ് േഡാ.എസ്.ഹരി�മാർ 90/-



െസ�ംബർ-2017

5220/-

ഇ�േണാമി�്

IV െസമ�ർ

േഡാ.പി.അ�ണാചലം

േഡാ.പി.െക.മേനാജ്

270/-

270/-

2

83/17-18

തീ.29.01.18

4842/-

എം.എ I െസമ�ർ
അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്

േഡാ.പി.അ�ണാചലം

േഡാ.പി.െക.മേനാജ്

288/-

576/-

3

82/17-18

തീ.29.01.18

4842/-

എം.എ III െസമ�ർ
അൈ�ഡ്
ഇ�േണാമി�്

േഡാ.പി.അ�ണാചലം

േഡാ.പി.െക.മേനാജ്

288/-

576/

ആെക 2360/-

.
3) ഇലേ�ാണി�് വ��്

�മ.നം.
ക�ിജ�് ബിൽ
ന��ം �ക�ം

പരീ�
വാല�േവഷൻ ചാർ�്

ൈക��ിയ അ��ാപകർ
�ക

1

01/2017-18
ഏ�ിൽ 2017
ബിൽ �ക –
8896/-

എം.െടക് ഇലേ�ാണി�് &
ക��ണിേ�ഷൻ
എൻജിനീയറിംഗ്
Ist െസമ�ർ

അ�ൺ.എ.ബാല��ൻ
അസി.െ�ാഫസർ

216

മി�ൻ ഹരിദാസ്.ടി.പി
അസി.െ�ാഫസർ

662

േഡാ.ബിേജായ് ആ�ണി
േജാസ്, അസി.െ�ാഫസർ

968

േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
െ�ാഫസർ

1968

2

02/2017-18
ഏ�ിൽ 2017
ബിൽ �ക
9700/-

എം.എസ് .സി ഇലേ�ാണി�്
Ist െസമ�ർ

അ�ൺ.എ.ബാല��ൻ
അസി.െ�ാഫസർ

450

മി�ൻ ഹരിദാസ്.ടി.പി
അസി.െ�ാഫസർ

450

േഡാ.ബിേജായ് ആ�ണി
േജാസ്, അസി.െ�ാഫസർ

500

േഡാ.സി.െക.ആന�ൻ,
െ�ാഫസർ

450

േഡാ.േജാസ് �ര�ൻ,
െ�ാഫസർ

752

േഡാ.��ിയ.എം.എ�്,
െ�ാഫസർ

1500

ആെക �ക 7916



േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�് 

.

അനുബ�ം - 8 സർ�കലാശാലയുെട 2017-18 െല �ിര
നിേ�പ�ള�െട വിശദാംശം (ഖ�ിക നം. 4-3 കാണുക)

1)

a) DETAILS OF GENERAL FUNDS OF INVESTMENTS AS ON 31.03.2018

SL

No.

Particulars & Receipt

No.& Bank

Date of

Deposit

Date of

Maturity

Amount

(Rs)

Vol.

PageNo.

1
67321330798 Matching Grant,
SBI

29.04.2015 28.04.2020 725284 XI 9

2 67172643696, SBI 04.02.2018 04.02.2020 8311611 X 62

3 856956110000378, BOI 05.04.2017 05.10.2018 95997 X35

4 67219364555, SBI 01.03.2016 01.02.2019 148219 XI 28

5 33980353002, SBI 21.07.2017 21.07.2018 10213606 X 36

6 856956110000992, BOI 26.04.2017 26.04.2018 196790 X 36

7 856956110000586, BOI 06.04.2017 06.04.2018 197148 X 36

8 856956110000736, BOI 26.10.2016 26.04.2018 190703 X 33

9 67379268642, SBI 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

10 67379268653, SBI 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

11 67309464592, SBI 14.01.2018 14.01.2019 9386437 X 52

12 37277933562, SBI 17.03.2018 17.09.2018 5329346 X 53



13 856945110002057, BOI 20.09.2017 20.09.2018 8727294 X 53

14 67379268664, SBI 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 31

15 67379268675, SBI 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 32

16 67379268686, SBI 19.10.2016 19.10.2018 6663575 X 32

17 37277741892, SBI 16.03.2018 16.09.2018 5329346 X 54

18 67379268733, SBI 18.10.2016 18.10.2018 5816312 X 33

19 37277873227, SBI 13.03.2018 13.09.2018 5329346 X 54

20 67396297912, SBI 18.10.2017 17.05.2018 5188648 X 45

21 67396491090, SBI 19.10.2017 18.05.2018 5188654 X 45

22 67395834653, SBI 11.03.2018 07.09.2018 5327869 X 54

23 67395834982, SBI 13.10.2017 12.05.2018 5188648 X 46

24 67396217834, SBI 17.10.2017 16.05.2018 5188648 X 47

25 67396077098, SBI 13.03.2018 09.09.2018 5327869 X 55

26 67396076902, SBI 15.10.2017 14.05.2018 5188648 X 48

27 67395667487, SBI 18.03.2018 03.05.2018 613397 X 59

28 67395667862, SBI 18.03.2018 03.05.2018 3200691 X 56

29 67395667953, SBI 10.03.2018 06.09.2018 5327869 X 55

30 67395900151, SBI 14.10.2017 13.05.2018 5188648 X 48

31 856945110002204, BOI 26.10.2017 26.10.2018 5375114 X 44

32 856945110002205, BOI 26.10.2017 26.10.2018 4837603 X 44

33 856956110002210, BOI 03.11.2017 03.11.2018 6450137 X 53

34 856945110002211, BOI 05.11.2017 05.11.2018 4837603 X 52

TOTAL 165745360

.

b) DETAILS OF OTHER FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2018

SL.

No

Particulars(Recipt

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

1 67332469081, SBI 07.08.2017 07.08.2018 8680250 XI 40

2 67332469218, SBI 07.08.2017 07.08.2018 8680250 XI 40

3 67332472129, SBI 07.08.2017 07.08.2018 5786834 XI 26

4 33132916654, SBI 16.07.2017 16.07.2018 10211460 I 96

5 33132926979, SBI 16.07.2017 16.07.2018 10211460 I 97

6 33132927190, SBI 16.07.2017 16.07.2018 10211460 I 97

7 33132927394, SBI 16.07.2017 16.07.2018 10211460 I 97

8 33975939388, SBI 16.07.2017 16.07.2018 11285615 I 98



9 33975958685, SBI 16.07.2017 16.07.2018 1398487 I 98

10 37540599571, SBI 14.02.2018 14.02.2019 5000000 XI 36

TOTAL 81677276

.

c) DETAILS OF SCHOOL OF ENGINEERING INVESTMENTS AS ON 31.03.2018

SL.

No

Particulars(Receipt no. And

Bank)

Date of

Deposit

Date of

Maturity
Amount(Rs)

Vol.

page

1 67285563629 SBI 21.07.2017 05.08.2020 15029014 I 102

2 35211031995 SBI 26.07.2017 26.07.2018 6510060 I 98

3 33158819196 SBI 26.07.2017 26.07.2018 10846463 I 99

4 33158821728 SBI 26.07.2017 26.07.2018 10846463 I 99

5 34005435059 SBI 31.07.2017 31.07.2018 6280897 II 2

6 34005436267 SBI 31.07.2017 31.07.2018 9421344 II 3

7 34005445160 SBI 31.07.2017 31.07.2018 9421344 II 3

8 67287696308 SBI 31.07.2017 31.07.2018 9516439 I 100

9 67287706758 SBI 31.07.2017 31.07.2018 9516439 I 100

10 67287706952 SBI 31.07.2017 31.07.2018 6344294 I 101

11 67287707037 SBI 31.07.2017 31.07.2018 6344294 I 101

12 35211040615 SBI 26.07.2017 26.07.2018 5746538 I 99

13 37492728831 SBI 29.01.2018 29.07.2018 5966111 II 1

14 30439851111 SBI 01.07.2016 01.04.2019 63755 II 4

15 37494809616 SBI 30.01.2018 30.01.2019 5000000 II 2

16 36208017774 SBI 25.01.2018 26.04.2019 8119034 II 2

17 67379268744 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 I 93

18 67379268755 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 I 93

19 67379268766 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 I 94

20 67379268777 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 I 94

21 67379268788 SBI 18.10.2016 18.10.2018 6663575 I 94

TOTAL 158290364

.

d) DETAILS OF CUCEK INVESTMENTS AS ON 31.03.2018

SL.

No

Particulars (Receipt No. And

Bank)

Date of

Deposit

Date of

maturitY

Amount

(Rs)

Vol.

Page

1 67285985314 SBI,Pulincunnu 15.07.2017 15.07.2018 14314150 I 103

2 67285991779 SBI,Pulincunnu 15.07.2017 15.07.2018 14045910 I 102

3 67286003870 SBI,Pulincunnu 15.07.2017 15.07.2018 14045910 I 103



4 67286004080 SBI,Pulincunnu 15.07.2017 15.07.2018 14045910 I 103
5 67286004182 SBI,Pulincunnu 15.07.2017 15.07.2018 14045910 II 1

6 67287890973 SBI,Pulincunnu 29.07.2017 29.07.2018 6921084 I 102

TOTAL 77418874

.

2) DETAILS OF PROVIDENT FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2018

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 37296284285 SBI 13.11.2017 13.11.2018 5022564 XI 33

5 37283664919 SBI 06.11.2017 05.11.2018 7500000 XI 31

6 37285182479 SBI 07.11.2017 07.11.2018 7500000 XI 31

7 37287520111 SBI 08.11.2017 08.11.2018 7500000 XI 32

8 67285563607 SBI 21.07.2017 05.08.2020 390754350 XI 30

9 67356869229 SBI 16.03.2018 16.03.2020 8701663 XI 33

10 67356869739 SBI 16.03.2018 16.03.2020 8701663 XI 34

11 67356869773 SBI 16.03.2018 16.03.2020 5801108 XI 34

12 67356010664 SBI 08.03.2018 08.03.2020 8701663 XI 34

13 67356010325 SBI 08.03.2018 08.03.2020 8701663 XI 34

14 67356010198 SBI 08.03.2018 08.03.2020 8701663 XI 35

15 67356010450 SBI 08.03.2018 08.03.2020 8701663 XI 35

16 37290165705 SBI 09.11.2017 09.11.2018 7500000 XI 32

17 37293260981 SBI 10.11.2017 10.11.2018 7500000 XI 32

TOTAL 568340902

.

3) DETAILS OF PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2018

.

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 23.02.2018 23.08.2018 9842584 62

2 67397414172 31.03.2017 31.03.2019 5000000 57

3 67397414149 31.03.2017 31.03.2019 5000000 56

4 37620201777 28.03.2018 28.03.2019 72500000 62

TOTAL 92342584

.

b) 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 23.02.2018 23.08.2018 9930358 59

2 67375030203 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 68

3 67375030269 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 69

4 67375030292 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 69

5 67375030349 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 69

6 67375030407 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 70

7 67375030452 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 70

8 67375030474 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 70

9 67375030521 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71

10 67375030554 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71

11 67375030587 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71

12 67375030655 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71A

13 67375030677 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71A

14 67375030713 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 71A

15 67375030735 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 72

16 67375030757 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 72

17 67375030780 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9930358 72

18 67375030804 SBI 23.02.2018 23.08.2018 6931238 73

19 67285563630 SBI 21.07.2017 05.08.2020 15029014 53

20 67285563551 SBI 21.07.2017 05.08.2020 7489264 53

21 67285563573 SBI 21.07.2017 05.08.2020 12339741 52

22 67285563595 SBI 21.07.2017 05.08.2020 12339741 52

TOTAL 222945084

.

c) 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 23.02.2018 23.08.2018 977813 59

2 67288717034 SBI 13.08.2017 13.08.2018 748363 58

3 67292750495 SBI 03.08.2016 04.07.2018 594729 26

4 67315653037 SBI 28.02.2018 28.02.2019 816505 58

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 4770276

.

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 SBI, CUSAT 03.08.2016 04.07.2018 5947286 II 32

2 67286004331 SBI, Pulincunnu 30.07.2017 14.08.2020 14659859 I 53

3 67286004444 SBI, Pulincunnu 30.07.2017 14.08.2020 13313551 I 54

4 67286004535 SBI, Pulincunnu 30.07.2017 14.08.2020 14842394 I 54

5 67286004580 SBI, Pulincunnu 30.07.2017 14.08.2020 14842394 I 54

6 67286004669 SBI, Pulincunnu 30.07.2017 14.08.2020 14842394 I 55

7 67287709839 SBI, CUCB 15.08.2017 15.08.2020 9904976 60

8 67287710039 SBI, CUCB 15.08.2017 15.08.2020 9904976 60

9 67287496784 SBI, CUCB 15.08.2017 30.08.2020 9904976 I 55

10 67287496911 SBI, Pulincunnu 15.08.2017 30.08.2020 9904976 I 55

11 67375030860 SBI 23.02.2018 23.08.2018 9681430 61

12 67292765832 SBI 11.09.2017 26.09.2020 6505822 61

13 67303003783 SBI 22.10.2016 22.09.2018 6663575 I 56

14 67303003658 SBI 22.10.2016 22.09.2018 6663575 I 56

15 67333170614 01.08.2015 01.08.2020 7500000 II 30

16 67333175704 01.08.2015 01.08.2020 7500000 II 30

17 67333175964 01.08.2015 01.08.2020 5000000 II 30

18 37620779043 29.03.2018 29.03.2019 20000000 I 57

TOTAL 187582184

.



േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം - 9 എൻേഡാ�െമ�റുകള�െട
വിശദാംശ�ൾ (ഖ�ിക നം. 4-3 കാണുക)

SL.

No
Particulars (Receipt No. and Bank)

Date of

Deposit

Date of

maturity

Amount

(Rs)
Page Interest

1 N.C.John Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 8466 3 675

2 Dr.N.K.Panicker Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 3300 7 263

3 Antony James Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 3535 11 282

4 Sir Robert Bristo Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 11761 15 938

5 Prof. Wazir Hassan Abdi Endowment Prize 01.03.2018 01.03.2026 27000 19 2154

6 Prof. C.V.Kurian Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11300 23 902

7
Venkiteswara Shastipoorthi Memorial
Award

01.03.2018 01.03.2026 4144 27 331

8 Dr. T.K.Thommen Prize in Maritime Law 01.03.2018 01.03.2026 5936 31 474

9 Pro. C.C John Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11541 35 921

10 M.M. Cherian Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 17558 39 1401

11 Prof. Joy George Endowment 01.03.2018 01.03.2026 14313 43 1142

12
Bommareddy Venkatadry Reddy Memorial
Prize

01.03.2018 01.03.2026 7846 47 626

13 Prof.P.N.Rajendra Prasad Endowment 01.03.2018 01.03.2026 12933 51 1032

14 Prof.C.T. Samuel Endowment 01.03.2018 01.03.2026 14461 55 1154

15 Kelappan Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11756 59 938

16 Dr.S.Lakshmanan Endowment 01.03.2018 01.03.2026 13520 63 1079

17 Dr.L.M.Singvi Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11258 67 898

18 Dr.Sunil Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 13090 71 1044

19 V.N.Padmanabha Pillai Gold Medal 01.03.2018 01.03.2026 14290 75 1140

20 R.V.Kelkar Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 10000 81 798

21
K.A Damodara Menon Memorial
Endowment

01.03.2018 01.03.2026 80000 85 6383

22 Prof.M.V.Pylee Endowment 30.11.2017 30.11.2025 1000000 145 79782

23 Lt. Arpan Banerjee Endowment 01.03.2018 01.03.2026 15450 93 1233

24 K.C.Menon Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 10000 97 798

25 Lyka Olefins Endowment 01.03.2018 01.03.2026 10000 101 798



26 Dr.Terry Adams Prize 01.03.2018 01.03.2026 28510 105 2275

27 Kanichai Thomas Jose Endowment 01.03.2018 01.03.2026 50000 109 3989

28 CRL Chair for CSIS 01.03.2018 01.03.2026 988527 113 78866

29 Dr.P.Madhavan Pillai Endowment 01.03.2018 01.03.2026 30000 117 2393

30 Prof.P.N.K.Nambeesan Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 25000 122 1995

31 C.P.Menon Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 50000 129 3989

32 Antony James Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 5050 133 403

33 Prof.N.R.Menon Endowment 28.06.2012 28.06.2022 60000 137 5425

34 Dr.Sathianandan Memorial Endowment 30.03.2017 30.03.2027 100000 153 6660

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

24.04.2017 24.04.2027 35200 157 2902

36 CLASSIC.83 10.06.2009 10.06.2019 150000 161 12763

37
Kerala Management Association
Endowment

1.03.2018 1.03.2026 9840 185 785

38 ABS India Merit Award 1.03.2018 1.03.2026 54126 190 4318

39 Prof.K.K.Mohammad Yusuf Endowment 14.12.2011 14.12.2021 240000 165 23625

40 Prof. S.Sugunan Endowment 15.05.2012 15.05.2022 222000 169 20072

41 Vishnu Prasad Memorial Endowment 08.10.2012 08.10.2022 150000 173 13162

42 Prof. Joy George Endowment II 01.03.2018 05.11.2020 90000 177 13205

43
Merit Scholarship for M.Sc Statistics
students

20.09.2017 20.09.2027 219254 181

TOTAL ENDOWMENTS 3850965 304013

.

േജായി�് ഡയറ�ർ
�സാ�് ഓഡി�്

.

അനുബ�ം -10 ഓഡി�് ചാർ�് കണ�ാ�ു� പ�തിക
(ഖ�ിക നം. 4-4 കാണുക)

.

CALCULATION OF AUDIT CHARGES OF 2017-18

PARTICULARS AMOUNT

(a) Total collection of fees & other income 719334454



CUF - 316358655

SOE - 241049541

KMSME - 73410629

CUCEK - 88515629

(b) Add : Overhead charges + Consultancy charges

CUF - 3026365 + 311394
3337759

(c) TOTAL (a) + (b) 722672213

(d) Less : Refund of Fees

CUF -- 3620657

SOE -- 34556882

KMSME -- 2731065

CUCEK -- 10035660

50944264

(e) Net amount of Fees & other income (c) - (d) 671727949

Audit Charges @ 1% of 671727949 6717279.49

Round off of Audit Charges of 2017-18 6717279.00

.
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