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ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല

 

സര്,

വിഷയം :- ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-19 വര്ഷകK ഓഡിറ്റ് 

റിഫപ്പൊര്ട്ട് പുറകപ്പടുവിക്കുന്നു

സൂചന :-  ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല സിന്റിഫSറ്റികന്റ 09.01.2020 കല 

തീരു�ൊനം നം. 671.51 പ്ര�ൊരം അംഗീ�രിച്ച 2018-19 കല വൊര്ഷി� �ണക്കും 

    ിനൊന്സ് ഓീസറുകട 29.01.2020 കല CUSAT/ACNT1.SO/5434/2019 നമ്പര് �ത്തും

1994 കല ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ�ം വകുപ്പ് 13 , 1996 കല ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട്

ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളികല ചട്ടം  18, 1986  കല ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല ആക്ട്  36(4)

വകുപ്പ് എന്നിവ പ്ര�ൊരം ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-19 സൊമ്പKി� വര്

ഷകK ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് അനന്തര നടപടി�ള്Sൊയി ഇഫതൊകടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ  റിഫപ്പൊര്ട്ടികല ഭൊഗം  2 കല 2-3,  ഭൊഗം  3 കല 3-1,  3-2,  3-9,  3-13,  3-23  എന്നീ

ഖണ്ഡി��ളിഫലയ്ക്ക് പ്രഫതs� ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിഫപ്പൊര്ട്ട് കൈ�പ്പറ്റിയൊലുടന് ഇതില് പരൊ�ര്ശിക്കുന്ന ക്ര�ഫSടു�ള്S് ഉKരവൊദി�ളൊയ

വsക്തി�കള പ്രസക്ത ഖണ്ഡി��ളുകട പ�ര്പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിഫSണ്ടതൊണ്.
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ഈ റിഫപ്പൊര്ട്ട് കൈ�പ്പറ്റി ഒരു �ൊസKിന�ം സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ പ്രഫതs� ഫയൊഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്

റിഫപ്പൊര്ട്ട് വിശദ�ൊയി ചര്ച്ച കചഫ�ണ്ടതും,  ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ടികന്റയും അതിഫ�ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല

എടുK തീരു�ൊനKികന്റയും  പ�ര്പ്പ്  ഈ  ഓീസിഫലS്  അയച്ചു തഫരണ്ടതു�ൊണ് .  റിഫപ്പൊര്ട്ട്

കൈ�പ്പറ്റി  രണ്ടു �ൊസKിന�ം  ഇതില് ഉള്കപ്പടുന്ന ഓഡിറ്റ്  പരൊ�ര്ശങ്ങള് /  തടസ്സങ്ങള്

ഒഴിവൊക്കുന്നതിനൊവശs�ൊയ  നടപടി  സ്വീ�രിഫSണ്ടതും  ആയത്  സംബന്ധിച്ച ഒരു റിഫപ്പൊര്ട്ട്

പ്രസ്തുത �ൊലയളവിനുള്ളില് ഈ ഓീസിഫലS് അയച്ചു തഫരണ്ടതു�ൊണ്. (ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ്

നിയ�ം വകുപ്പ് 15(1), ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം 20, 23 എന്നിവ �ൊണു�)

വിശ്വസ്തതഫയൊകട

ഫ�ൊയിന്റ്   ഡയറക്ടര്

പ�ര്പ്പ്    :-  
1.   പ്രിന്സിപ്പല് കസക്രട്ടറി, ഉന്നത വിദsൊഭsൊസ വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2.   ഡയറക്ടര്, ഫ�രള സംസ്ഥൊന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
3.   പ്രിന്സിപ്പല് അSൗണ്ടന്റ് �നറല് (ഓഡിറ്റ്) (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
4.   ര�ിസ്ട്രൊര്, ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല, ക�ൊച്ചി
5.   �ൊരsൊലയ പ�ര്പ്പ്
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ക�.എസ്.എ(എസ്.ടി.യു)എ 3-650/2020  തീയതി- 27.01.2021

ക�ാച്ചി ശാസ്ത്ര സാകേ�തി� സര്വ�ലാശാലയുകട   2018-19   സാമ്പത്തി�  

വര്ഷകത്ത വരവ് കചലവ് �ണക്കു�ളികേAലുളള ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട്
(1994-കല കേ�രള കേലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 13-ാാം വകുപ്പ്, 1996-കല കേ�രള കേലാക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം 18, 1986

കല ക�ാച്ചി ശാസ്ത്ര സാകേ�തി� സര്വ്വ�ലാശാല ആക്ടികല 36(4) വകുപ്പ് എന്നിവ പ്ര�ാരം പുറകപ്പടുവിക്കുന്നത്.)

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-19  സൊമ്പKി� വര്ഷകK ധന�ൊരs

പത്രി�  ഓഡിറ്റ്  കചയ്തു.  സര്വ�ലൊശൊലയില് 1.4.2018  മുതല് 31.3.2019  തീയതി  വകര വിവിധ

ഇനങ്ങളിലൊയി  നടKിയ പണം പിരിവ്,  അവയുകട ഒടുS് ,  വിവിധ  അSൗണ്ടു�ളില് നിന്നുള്ള

പണം പിന്വലിSലു�ള് എന്നിവ പരിഫശൊധിച്ചു.  ഓഡിറ്റില് �കണ്ടKിയ അപൊ�ത�ള് അതത്

സ�യം ഓഡിറ്റ് അഫന്വഷണക്കുറിപ്പു�ളിലൂകട സര്വ�ലൊശൊലയികല അധി�ൊരി�ളുകട ശ്രദ്ധയില്

കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്. 98 അഫന്വഷണ ക്കുറിപ്പു�ള് നല്�ിയതില് 47 എണ്ണKിനു �റുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് പരൊ�ര്ശങ്ങള്S് ലഭs�ൊയ �റുപടി�ള് പരിഗണിച്ച ഫശഷം പ്രധൊനകപ്പട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്

�ൊത്ര�ൊണ് ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ടില് ഫചര്Kിരിക്കുന്നത്.

സ്ഥൊപനKില് നിന്നു ലഭs�ൊയ  ര�ിസ്റ്ററു�ളുഫടയും  ഫരഖ�ളുഫടയും  വിവരങ്ങളുഫടയും

വിശദീ�രണKിഫന്റയും അടിസ്ഥൊനKിലൊണ് ഈ റിഫപ്പൊര്ട്ട് ത�ൊറൊSിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥൊപനം

നല്�ിയ  കതറ്റൊയ  വിവരKികന്റഫയൊ  ലഭs�ൊSൊK വിവരKികന്റഫയൊ  �ൊരsKില് ഫ�രള

സംസ്ഥൊന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഉKരവൊദിKം ഉണ്ടൊയിരിക്കുന്നതല്ല.

ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലകപ്പട്ട ഉകേSTാഗസ്ഥര്

ഫപര്, ഉഫദsൊഗഫപ്പര്, �ൊലഘട്ടം

ശ്രീ�തി. ബിന്ദു എസ്. നൊയര്
ഓഡിറ്റ് ഓീസര് (ഹ.ഫ�)
(ഇന്-ചൊര്ജ്ജ്-ഓ് ഫ�ൊയിന്റ് ഡയറക്ടര്)
01.08.2019 മുതല് 15.08.2019 വകര 

ശ്രീ�തി.പി സുധ, ഫ�ൊയിന്റ് ഡയറക്ടര്
16.08.2019 മുതല് 21.02.2020 വകര

ശ്രീ ബൊബു റിയൊസുദ്ദീന്, ഫ�ൊയിന്റ് ഡയറക്ടര്
22.02.2020 മുതല് 31.07.2020 വകര

ഓഡിറ്റ് നടKിയ തീയതി

13.08.2019 മുതല് 30.04.2020 വകര
(ഫ�ൊവിഡ്-19 �ഹൊ�ൊരികയ തുടര്ന്ന് രൊ�sം ഫലൊS് 
ഡൗണ് ആയതിനൊല് ഓഡിറ്റ് 
പൂര്Kി�രണം 31.07.2020 വകര നീട്ടി)
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സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഫീസര്മാര്

കൈവസ് ചൊന്സലര് 
ഫഡൊ. ക� ലത 01.04.2018 മുതല് 19.10.2018 വകര

ഫഡൊ. ആര് ശശിധരന് 20.10.2018 മുതല് 31.03.2019 വകര

ഫപ്രൊ-കൈവസ് 
ചൊന്സലര്

ഫഡൊ. പി. �ി ശAരന് 01.04.2018 മുതല് 19.10.2018 വകര

ഒഴിവ് 20.10.2018 മുതല് 31.03.2019 വകര

ര�ിസ്ട്രൊര് ഫഡൊ.ഫഡവിഡ് പീറ്റര് എസ് 01.04.2018 മുതല് 08.01.2019 വകര

ര�ിസ്ട്രൊറുകട ചു�തല

ഫഡൊ. സുനില് ക� 
നൊരൊയണന്കുട്ടി

09.01.2019 മുതല് 14.01.2019 വകര

ഫഡൊ. ക� എന് �ധുസൂദനന് 15.01.2019 മുതല് 31.03.2019 വകര

ിനൊന്സ് ഓീസര് ശ്രീ.കസബൊസ്റ്റsന് ഔഫസ് 01.04.2018 മുതല് 31.08.2018 വകര

ിനൊന്സ് ഓീസറുകട 
അധി�  ചു�തല

ഫഡൊ. സുനില് ക� 
നൊരൊയണന്കുട്ടി

01.09.2018 മുതല് 15.01.2019 വകര

ിനൊന്സ് ഓീസറുകട   
ചു�തല

ഫഡൊ. ര�ിതകു�ൊര് എസ് 16.01.2019 മുതല് 31.03.2019 വകര

പരീക്ഷൊ �ണ്ഫ©ൊളര് 
ഫഡൊ. സുനില് ക� 
നൊരൊയണന്കുട്ടി

01.04.2018 മുതല് 31.03.2019 വകര

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19
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ആമുഖം

1958  �ൊര്ച്ച്  4  ന്  ഫ�ന്ദ്ര ഗവണ്ക�ന്റ്  എടുK ശൊ സ്ത്ര പഠനം  സംബന്ധിക്കുന്ന

നയതീരു�ൊനങ്ങളില് ഫ�രള  ഗവണ്ക�ന്റികന്റ symbol  of  commitment  ആയി  1971 ല് ക�ൊച്ചി

യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  സ്ഥൊപിത�ൊയി.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട സ്ഥൊപിത ലക്ഷsം അകൈ±ഡ്  സയന്സ് ,

സൊഫAതി� വിദs,  വൊണി�sം,  വsവസൊയം,  എന്നീ ഫ�ഖല�ളില് ബിരുദൊനന്തര ബിരുദKിലും

ഗഫവഷണKിലും ഊന്നല് നല്�ി ക�ൊണ്ടുള്ള ഉന്നത വിദsൊഭsൊസKികന്റ വി�ൊസ�ൊയിരുന്നു.

1986 കബ്രുവരിയില് ഈ സ്ഥൊപനം ക�ൊച്ചി യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഓ് സയന്സ് & കടഫµൊള�ി

എന്ന ഫപരില് പുനസംഘടിപ്പിSകപ്പട്ടു. ഉന്നത വിദsൊഭsൊസKിലും ഗഫവഷണKിലും കൈവദഗ്ദ്ധsം

ഫനടുന്നതിന്  ആവശs�ൊയ  സൗ�രsങ്ങള് എല്ലൊ  വകുപ്പു�ളിലും  ലഭs�ൊണ് .  രൊ�sകK പ്രമുഖ

ഗഫവഷണഫ�ന്ദ്രങ്ങളു�ൊയും സഫതണ് ഫനവല് ��ൊന്റു�ൊയും ഫചര്ന്ന് പ്രവര്Kിക്കുന്നതിനൊല് ഈ

സ്ഥൊപനങ്ങളുകട റിഫസൊഴ്സും  പഠന  ഗഫവഷണ  പ്രവര്Kനങ്ങളില് ഉപയുക്ത�ൊക്കുന്നതിന്

യൂണിഫവഴ്സിറ്റിS്  �ഴിയുന്നുണ്ട്.  എഞ്ചിനീയറിംഗ്,  എന്വഫയൊണ്ക�ന്റല് സ്റ്റഡീസ് ,

ഹ്യൂ�ൊനിറ്റീസ്,  നിയ�ം,  �കൈറന് സയന്സ്  ,  ഫസൊഷsല് സയന്സ് ആന്റ്  കടഫµൊള�ി  എന്നീ

ശൊഖ�ള് ഉള്കSൊളളുന്നതൊണ്  അSൊദ�ി�്  ഘടന .  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ആദs സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട്

കുസൊറ്റ്  ആക്ട്  34(1)  വകുപ്പ്  പ്ര�ൊരം  സര്Sൊര് പുറകപ്പടുവിച്ചിട്ടുകണ്ടAിലും  പുതുSിയ സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട്

ഇതുവകര പുറകപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല.

സര്വ്വ�ലൊശൊലS്  തൃSൊSരയികല പ്രധൊന  �ൊമ്പസ്  കൂടൊകത ക�ൊച്ചി  നഗരKികന്റ

ഹൃദയഭൊഗത്തുളള ഫലS്കൈസഡ് �ൊമ്പസും ആലപ്പുഴ �ില്ലയില് കുട്ടനൊട്ടില് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ഫ�ൊഫള�്  �sൊമ്പസുമുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട പ്രധൊന �sൊമ്പസില് 28  പഠന വകുപ്പു�ളും  13

കസന്ററു�ളും പ്രവര്Kിക്കുന്നു.  സ്വൊശ്രയ ഫ�ഖലയില് 3  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  ഫ�ൊഫളജു�ളും സര്

വ്വ�ലൊശൊല നടത്തുന്നു.

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-19  വര്ഷകK ബ�റ്റ്  24.03.2018  കല

സിന്ഡിഫSറ്റ് ഫയൊഗKില് തീരു�ൊനം നം. 651.03 പ്ര�ൊരം അംഗീ�രിച്ചു. ആയത് പ്ര�ൊരം 318.22

ഫ�ൊടി  പ്രതീക്ഷിത വരവും  331.34  ഫ�ൊടി  പ്രതീക്ഷിത കചലവ്  ഉള്പ്പകട 13.12  ഫ�ൊടിയുകട �മ്മി

ബ�റ്റൊണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  2018-19  വര്ഷകK വൊര്ഷി� �ണക്കു�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള ആക�

വരവ് 294.90 ഫ�ൊടിയും ആക� കചലവ് 271.24 ഫ�ൊടി രൂപയു�ൊണ്.

1986 കല ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല ആക്ട്, 1994-കല ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം 3(1) എന്നിവ പ്ര�ൊരം ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-

19 വര്ഷകK വൊര്ഷി� �ണക്കു�ള് ഓഡിറ്റിന് വിഫധയ�ൊക്കു�യുണ്ടൊയി.
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    സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  വിവിധ  ആവശsങ്ങള്Sൊയി  സംസ്ഥൊന  സര്Sൊര്,  ഫ�ന്ദ്ര സര്Sൊര് ,
യു.�ി.സി �റ്റ് ഏ�ന്സി�ള് എന്നിവയില് നിന്ന് ധനസഹൊയം ലഭിച്ചതികന്റ �ണക്കു�ള് ,  തനത്
വരു�ൊനം അSൗണ്ടു�ളില് ഒടുSിയത് ,  പിന്വലിSല് എന്നിവയും പരിഫശൊധനൊ വിഫധയ�ൊSി
പ്രസക്ത ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട് .  സ��ൊലി�  ഓഡിറ്റികന്റ ഭൊഗ�ൊയുളള
നിരീക്ഷണങ്ങള്കSൊപ്പം സര്വ�ലൊശൊലയുകട വിവിധ പഠന-പഠഫനതര വകുപ്പു�ള് എന്നിവ വൊര്
ഷി��ൊയി ഓഡിറ്റ് നടKി പുറകപ്പടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പു�ളികല സര്വ്വ�ലൊശൊല അധികൃതരുകട
സവിഫശഷ  ശ്രദ്ധ ആവശsമുളളതും  പരിഹൊര  നടപടി�ള് എടുഫSണ്ടതു�ൊയ  നിരീക്ഷണങ്ങളും
ഓഡിറ്റ്  റിഫപ്പൊര്ട്ടില് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട് .  http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/  എന്ന കവബ്
ഫപൊര്ട്ടല് സന്ദര്ശിച്ച്  സ്ഥൊപനKിന് ലഭs�ൊSിയിട്ടുള്ള User name,  Password  എന്നിവ നല്�ി
Functionary  Login ലൂകട ഓഡിറ്റ്  റിഫപ്പൊര്ട്ട്  നിരീക്ഷിSൊവുന്നതും  തുടര്നടപടി�ള്
സ്വീ�രിSൊവുന്നതു�ൊണ്.

ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് തൊകഴപറയും പ്ര�ൊരം നൊല് ഭൊഗങ്ങളിലൊയി ക്ര�ീ�രിച്ചിരിക്കുന്നു..

ഭൊഗം 1 കപൊതു അവഫലൊ�നം

ഭൊഗം 2 വരവു �ണക്കു�ളിന്ഫ�ലുള്ള ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള് 

ഭൊഗം 3 കചലവു �ണക്കു�ളിന്ഫ�ലുള്ള ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്

ഭൊഗം 4 കപൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്  പ്രതsവഫലൊ�നവും

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട വിവിധ  പഠന -പഠഫനതര  വകുപ്പു�ളില് 2018-19  വര്ഷകK ഓഡിറ്റ്
നടKി പുറകപ്പടുവിച്ച ഓഡിറ്റ്  ഫനൊട്ടു�ളുകട വിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം.

വകുപ്പു�ളുകട ഫപര് ഓഡിറ്റ്  ഫനൊട്ട് നം. & തിയതി

1 അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-627/19/26.10.2019  

2 അകൈ±ഡ് ഇSഫണൊ�ിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-572/19/10.10.2019

3 ബഫയൊ കടS്ഫനൊള�ി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-148/20/09.03.2020

4 �മ്പ്യുട്ടര് ആ±ിഫSഷന് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-819/19/08.11.2019

5 സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-623/19/19.11.2019

6 �മ്പ്യുട്ടര് സയന്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-757/19/19.11.2019

7 ഷിപ്പ് കടS്ഫനൊള�ി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-981/19/09.01.2020

8 ഇംഗ്ലിഷ് & ഫൊറിന് ലൊംഗുഫവ�് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-756/19/23.11.2019

9 ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-759/19/22.11.2019
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10 സ്ക്കൂള് ഓ് എണ്വഫയൊണ്ക�ന്റല് സ്റ്റഡീസ് KSA(STU)A3-758/19/07.11.2019

11 ഹിന്ദി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-624/19/14.0.2019

12 ഇന്സ്ട്രുക�ന്ഫറ്റഷന് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-891/19/11.12.2019

13 സ്ക്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് KSA(STU)A3-628/19/14.10.2019

14 �ൊK�ൊറ്റിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-890/19/20.11.2019

15 ഇന്റര്നൊഷണല് സ്ക്കൂള് ഓ് ഫൊഫട്ടൊണിക്സ് KSA(STU)A3-688/19/19.11.2019

16 ിസിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-589/19/11.10.2019

17 ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബര് കടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ്

KSA(STU)A3-625/19/07.11.2019

18 സ്ക്കൂള് ഓ് �ൊഫന�്ക�ന്റ് സ്റ്റഡീസ് KSA(STU)A3-866/19/19.11.2019

19 ിസിSല് എഡ്യുഫSഷന് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-867/19/02.12.2019

20 യൂK് കവല്യര് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-941/19/24.12.2019

21 കസന്റര് ഫൊര് ബഡ്�റ്റ് സ്റ്റഡീസ് KSA(STU)A3-893/19/06.12.2019

22 എന്ഞ്ചിനീയറിംങ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-402/20/12.09.2020

23 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി കൈലബ്രറി KSA(STU)A3-573/19/06.09.2019

24 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി യൂണിയന് KSA(STU)A3-626/19/10.10.2019

25 കസന്©ല് ഓിസ്  ഓ്  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
ഫഹൊസ്റ്റല്

KSA(STU)A3-851/19/20.11.2019

26 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് KSA(STU)A3-868/19/22.11.2019

27 കസന്റര് ഫൊര് ഇന്കൊര്ഫ�ഷന് റിഫസൊഴ്സ് 
�ൊഫന�്ക�ന്റ് (സി.കഎ. ആര്.എം)

KSA(STU)A3-755/19/06.11.2019

28 കസന്റര് ഫൊര് സയന്സ് ഇന് കസൊകൈസറ്റി 
(സി-സിസ്)

KSA(STU)A3-858/19/27.12.2019

29 സ്ക്കൂള് ഓ് �കൈറന് സയന്സ് KSA(STU)A3-1025/19/09.01.2020

30 ക��ിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-20/20/11.02.2020

31 ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ് KSA(STU)A3-1039/19/04.01.2020

32 സ്ക്കൂള് ഓ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ീഷറീസ് KSA(STU)A3-09/20/09.01.2020

33 �കൈറന് �ിഫയൊള�ി �ിഫയൊ ിസിക്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-1026/19/07.01.2020

34 �കൈറന് ബഫയൊള�ി, കൈ�ഫക്രൊബഫയൊള�ി & 
ബഫയൊ ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ്

KSA(STU)A3-37/20/11.02.2020
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35 അറ്റ്ഫ�ൊസ്ഫിയറിS് സയന്സ് വകുപ്പ് KSA(STU)A3-21/20/31.01.2020

36 നൊഷണല് കസന്റര് ഫൊര് അ�്വൊട്ടിS് 
ആനി�ല് കഹല്K്

KSA(STU)A3-235/20/25.05.2020

37 സ്ക്കൂള് ഓ് എന്ഞ്ചിനീയറിംങ്  (SOE)) KSA(STU)A3-10/20/26.02.2020

38 കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്ക്കൂള്  �കൈറന് സയന്സ് 
(KMSME))

KSA(STU)A3-982/19/26.02.2020

39  ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫ�ൊഫള�് ഓ് എന്
ഞ്ചിനീയറിംങ്, കുട്ടനൊട് (CUCE)K)

KSA(STU)A3-128/20/04.03.2020

വിവിധ ഭൊഗങ്ങളൊയി ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുളള ഖണ്ഡി��ളുകട സംക്ഷിപ്തം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ഉളളടക്കം

ഖണ്ഡി� നം. വിഷയം കേ[&് നം.

ഭാഗം 1
ക[ാതു അവകേലാ�നം

1-1 ബ�റ്റ് 11

1-2 വൊര്ഷി� ധന�ൊരs പത്രി� 11

1-3 വൊര്ഷി� ധന�ൊരs പത്രി�യികല അപൊ�ത�ള് 12

1-4
അSൗണ്ട്സ്  ഫസൊഫ്റ്റ് കവയറികന്റ ലിA്  ഓഡിറ്റ്  ഓീസില്
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല 

14

1-5 തനത് വരു�ൊനKികന്റ വിവരം 15

1-6
സര്Sൊര് അംഗീകൃത ലിസ്റ്റിലുള്ള ആശുപത്രി�ളികല ചി�ിത്സ�ള്
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ഭാഗം   -1   

ക[ാതു അവകേലാ�നം 
1-1    ബ&റ്റ് 

   ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 2018-19 വര്ഷകK ബ�റ്റ് 24.03.2018 കല സിന്
ഡിഫSറ്റ് ഫയൊഗKില് തീരു�ൊനം നം. 651.03  പ്ര�ൊരം അംഗീ�രിച്ചു.  ആയത് പ്ര�ൊരം തന് വര്
ഷകK ആക� പ്രതീക്ഷിത  വരവ്  (മുന്നിരുപ്പ്  ഉള്കപ്പടൊകത)  318.22   ഫ�ൊടി  രൂപയും  ആക�
പ്രതീക്ഷിത  കചലവ്  331.34   ഫ�ൊടി  രൂപയുമുള്ള 13.12  ഫ�ൊടി  രൂപയുകട �മ്മി  ബ�റ്റൊണ്
അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  പുതുSിയ  ബ�റ്റ്  26.03.2019  ല് തീരു�ൊനം  നം .  659.03  പ്ര�ൊരം
അംഗീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആയത് പ്ര�ൊരം 2018-19  വര്ഷകK ആക� പ്രതീക്ഷിത വരവ്  286.82 ഫ�ൊടി
രൂപയും ആക� പ്രതീക്ഷിത കചലവ് 263.40 ഫ�ൊടി രൂപയു�ൊണ്.

    2018-19 വര്ഷകK വൊര്ഷി� �ണക്കു�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള യഥൊര്ത്ഥ വരവ്  294.90 ഫ�ൊടി രൂപയും
യഥൊര്ത്ഥ കചലവ് 271.24 ഫ�ൊടി രൂപയു�ൊണ്. 

1-2 വാര്ഷി� ധന�ാരT[ത്രി� 

വാര്ഷി� ധന�ാരT [ത്രി� സര്വ്വ�ലാശാല അംഗീ�രിച്ചതികന്റ വിവരം

വൊര്ഷി� ധന�ൊരs 
പത്രി� സര്
വ�ലൊശൊല 
അംഗീ�രിച്ചതികന്റ 
വിവരം

വൊര്ഷി� ധന�ൊരs 
പത്രി� ഓഡിറ്റിന് 
ലഭിഫSണ്ട തീയതി

വൊര്ഷി� ധന�ൊരs 
പത്രി� ഓഡിറ്റിന് 
ലഭിച്ച തീയതി

അപൊ�ം 
പരിഹരിSൊ
ന് 
തിരിച്ചയച്ച 
തീയതി

അപൊ�ം 
പരിഹരിച്ച് 
ലഭിച്ച 
തീയതി

09.01.2020 കല 671.51
നമ്പര് സിന്ഡിഫSറ്റ് 
തീരു�ൊനം

31.07.2019 03.02.2020 ഇല്ല ഇല്ല

    1994 കല ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ�Kികല 9(i)-ാൊം വകുപ്പ് പ്ര�ൊരം 2018-19 കല
വൊര്ഷി�  ധന�ൊരs പത്രി�  സ�ര്പ്പിഫSണ്ട സ�യപരിധി  31.07.2019  ആയിരുന്നുകവAിലും  6
�ൊസവും  2  ദിവസവും  കൈവ�ി  03.02.2020  നൊണ്  വൊര്ഷി�  �ണക്കു�ള് ഓഡിറ്റിന്  സ�ര്
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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ക�ാച്ചി യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ട് 

  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട �sൊഷ് ബൊലന്സില് പദ്ധതി വരവ് , പദ്ധതിഫയതര വരവ് , കപ്രൊവിഡന്റ്
ണ്ട്,  എസ്.ഒ.ഇ,  ക�.എം.എസ്.എം.ഇ,  കുകസ�്  കൂടൊകത കപന്ഷന് ണ്ടും  ഉള്കപ്പട്ടതൊണ് .
ക�ൊച്ചി യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  ണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ഖണ്ഡി�  4-1  ലും സ്ഥിര നിഫക്ഷപങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 8 ലും ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

സര്വ്വ�ലാശാല വകുപ്പു�ളുകട സാമ്പത്തി� നില

     സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല ഓഫരൊ  വകുപ്പിനും  പി .ഡി  അSൗണ്ടും ഡി.ഡി.എ്  അSൗണ്ടും
കൂടൊകത പി .ടി.എ,  ഇ-�ൊന്റ്സ്  �ണ്സല്ട്ടന്സി  തുടങ്ങിയ  അSൗണ്ടു�ളും  ഉണ്ട്.  വകുപ്പു�ളുകട
ഓഡിറ്റില് ഇവ പരിഫശൊധിച്ച്  റിഫപ്പൊര്ട്ട്  കചയ്യുന്നുണ്ട് .  ഡി.ഡി.എ്.  ,  പി.ഡി  അSൗണ്ടു�ളുകട
നീSിയിരുപ്പ് തു��ള് അനുബന്ധം 1 ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

1-3 വാര്ഷി� ധന�ാരT[ത്രി�യികല അ[ാ�ത�ള് 

1. വാര്ഷി� ധന�ാരT[ത്രി� സമയബന്ധിതമായി സമര്പ്പിച്ചില്ല

ക�ൊച്ചി  ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി�  സര്വ്വ�ലൊശൊല  സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ അംഗീ�ൊരഫKൊകടയുള്ള
2018-19 കല വൊര്ഷി� ധന�ൊരsപത്രി� 03.02.2020-നൊണ് ഓഡിറ്റിനൊയി സ�ര്പ്പിച്ചത്. 1994-കല
ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ്  ആക്ട്  വകുപ്പ്  9  പ്ര�ൊരം സൊമ്പKി� വര്ഷം അവസൊനിച്ച്  4
�ൊസKിനുള്ളില് (ജൂകൈല 31 ന�ം  )  ഓഡിറ്റിനൊയി  സ�ര്പ്പിഫSണ്ടതൊണ്.  എന്നൊല് ഈ
സ�യപരിധി പൊലിച്ചിട്ടില്ല.

2. അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള് രൂ[ീ�രിച്ചിട്ടില്ല

സ്വയംഭരണ  സ്ഥൊപന�ൊയ  ക�ൊച്ചി  ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി�  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നൊളിതുവകര
അSൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള് രൂപീ�രിച്ചിട്ടില്ല.  ഫ�ന്ദ്ര സംസ്ഥൊന സര്Sൊരു�ള്,  ഇതര ഏ�ന്സി�ള്
എന്നിവയില് നിന്നുള്ള വരവു�ളും, തനത് വരവു�ളും ഉള്കപ്പകട ഫ�ൊടിSണSിന് രൂപയുകട വരവ്
– കചലവ് നടത്തുന്ന ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നൊളിതുവകര അSൗണ്ടിംഗ്
ചട്ടങ്ങള് രൂപീ�രിച്ചിട്ടില്ല .  കൈദനംദിന  സൊമ്പKി�  ഇടപൊടു�ളുകട ഫരഖകപ്പടുKല് രീതി ,
അടിസ്ഥൊന  ര�ിസ്റ്ററു�ള്,  വൊര്ഷി�  ധന�ൊരs പത്രി� ,  അനുബന്ധ പത്രി��ള് എന്നിവയുകട
�ൊതൃ��ള് ഫക്രൊഡീ�രിച്ച്  വിശദ�ൊയ  അSൗണ്ട്സ്  �ൊര്ഗഫരഖ  സ്വീ�രിഫSണ്ടത്
അതsന്തൊഫപക്ഷിത�ൊണ്.  വരവ്  കചലവു�ള് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നതിന്  ഫ�രള  അSൗണ്ട്  ഫ�ൊഡ് ,
ഫ�രള  സര്വീസ്  റൂള്സ്,  ഫ�രള  ിനൊന്ഷsല് ഫ�ൊഡ് ,  ഫ�രള  ©ഷറി  ഫ�ൊഡ്  തുടങ്ങിയ
ചട്ടങ്ങളികല വsവസ്ഥ�ള് ഉള്കപ്പടുKി  വിശദ�ൊയ  ഒരു അSൗണ്ടിംഗ്  ചട്ടം
രൂപീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.
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3.   ഡി  .  സി  .  ബി [ത്രി� തയ്യാറാക്കുന്നില്ല  

1996-കല ഫ�രള ഫലൊSല് ണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം  15-1  സി പ്ര�ൊരം സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട വൊര്
ഷി� �ണക്കു�ഫളൊകടൊപ്പം തൊകഴ പറയുന്ന വിവരങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡി .സി.ബി പത്രി� സ�ര്
പ്പിഫSണ്ടതുണ്ട്. എന്നൊല് വൊര്ഷി� �ണക്കു�ള്കSൊപ്പം ഡി.സി.ബി പത്രി� സ�ര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

a. വിവിധ ീസ് വരവികന്റ ഡി�ൊന്റ്, �ളക്ഷന്, ബൊലന്സ്
b. പരീക്ഷൊ ീസികന്റ ഡി�ൊന്റ്, �ളക്ഷന്, ബൊലന്സ്
c. വിവിധ ഫ�ൊഫളജു�ളില് നിന്നും ഒടുക്കുന്ന കùഷsല് ീസ്, ഡി�ൊന്റ്, �ളക്ഷന്, ബൊലന്സ്.
d. സര്വ്വ�ലൊശൊലS് ലഭിSൊനുള്ള വൊട�, കൈവദ്യുതി ചൊര്ജ്ജ്, കവള്ളSരം എന്നിവയുകട ഡി�ൊന്റ്, 
�ളക്ഷന്, ബൊലന്സ്.

വൊര്ഷി�  �ണക്കു�ള്കSൊപ്പം   ഡി.സി.ബി  പത്രി�  ത�ൊറൊSൊKതുമൂലം  സര്
വ്വ�ലൊശൊലയുകട വരു�ൊന കുടിGി� സംബന്ധിച്ച് വsക്തത ഇല്ലൊK സ്ഥിതിയുണ്ട്.

4. വകുപ്പു�ളുകട [ി  .  ഡി അക്കൗണ്ടില് വന് തു� നീക്കിയിരുപ്പ്   

വകുപ്പു�ളുകട കൈദനം  ദിന  കചലവു�ള് വഹിക്കുന്നതിനും ,  എസ്.ആര് (സിംപിള് രസീത് )
മുഫഖന മുന്കൂര് തു��ള് എടുക്കുന്നതിനും �റ്റ് കചലവു�ള് വഹിക്കുന്നതിനു�ൊയി വകുപ്പു ഫ�ധൊവിയുകട
ഫപരില് കൈ��ൊരsം  കചയ്യുന്ന പി .ഡി  അSൗണ്ടില് 31.3.2019 ല് വന് തു�  നീSിയിരിപ്പുണ്ട് .
വകുപ്പു�ള്S്  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്ന്  �ണ്ടി�ന്റ്  ബില്ല്  മുഫഖന  ലഭിക്കുന്ന തു�  കൃതs�ൊയി
വിനിഫയൊഗിക്കുന്നില്ല അഥവൊ  വിതരണം  നടത്തുന്നില്ല എന്നൊണ്  ഇത്  സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .  വര്
ഷൊന്തsKിലുള്ള നീSിയിരിപ്പു തു�യുകട ഇനം  തിരിച്ചുള്ള വിശദീ�രണം  ലഭs�ൊSൊന്
ആവശsകപ്പട്ട്  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി  വകുപ്പു�ളില് നല്�ികയAിലും  ആയതിന്  �റുപടി
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  വകുപ്പു�ളുകട പി .ഡി  അSൗണ്ടികല നീSിയിരുപ്പ്  തു�  കൃതs�ൊയി
വിനിഫയൊഗിSൊKപക്ഷം  ഈ  തു�  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് അടവൊSൊന് ഫവണ്ട നിര്ഫദ്ദശം
വകുപ്പു�ള്S്  നല്ഫ�ണ്ടതൊണ്.  ഓഡിറ്റ്  നടKിയ  38  വകുപ്പു�ളികല പി .  ഡി.  അSൗണ്ടില്
31.03.2019-ല് 3,03,24,968.76/- രൂപ നീSിയിരിപ്പുണ്ട്.

പി ഡി അSൗണ്ടികല 2018-19 വര്ഷകK നീSിയിരുപ്പ് തു� അനുബന്ധം 1 ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.

5. കചക്ക് ഇഷ്യു ര&ിസ്റ്റര്  /  കചക്ക് റികേപ്പാര്ട്ട് ര&ിസ്റ്റര് അപൂര്ണ്ണമാണ്  

സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്ന്  നല്കുന്ന എല്ലൊ  കചക്കു�ളുഫടയും  ലിസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പടുന്ന ,  എക്സല്
ഷീറ്റില് ത�ൊറൊSിയ,  കചS് ഇഷ്യു ര�ിസ്റ്റര്/കചS് റിഫപ്പൊര്ട്ട് ര�ിസ്റ്റര് അപൂര്ണ്ണ�ൊണ്  .  പ്രസ്തുത
റിഫപ്പൊര്ട്ടില് കചS് നല്�ിയ ബൊA് അSൗണ്ട് നമ്പര്,  തു� നല്�ിയതികന്റ പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങള്
എന്നിവ കൂടി നിര്ബന്ധ�ൊയി ഉള്കപ്പടുഫKണ്ടതൊണ്.
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6. കചലവ് വൗച്ചറു�ളുകട ക്രമ നമ്പര് 

2018-19  വര്ഷKില് സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല കചലവ് വൗച്ചറു�ളുകട ക്ര� നമ്പര് 116001  മുതല്
128100 വകരയൊണ്.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്ന് നല്കുന്ന വൗച്ചര് നമ്പര് ഓഫരൊ വര്ഷവും ഫúൊസ്സ്
കചഫ�ണ്ടതും അടുK സൊമ്പKി� വര്ഷKികല ആദsകK വൗച്ചര് നമ്പര് 1 മുതല് ആരംഭിക്കുവൊന്
ഫവണ്ട നടപടി സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

7. ക[ര്മനന്റ് അഡ്വാന്സ് 

സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്നും  ക�യിന് ഓീസികല വിവിധ  വിഭൊഗങ്ങളിഫലക്കും  കൂടൊകത
എല്ലൊ വകുപ്പു�ള്ക്കും കപര്�നന്റ് അഡ്വൊന്സ് നല്�ിയിട്ടുണ്ട് . 31.3.2019 ല് കപര്�നന്റ് അഡ്വൊന്സ്
നീSിയിരിപ്പ് തു� അSൗണ്ട്സികല നീSിയിരിപ്പില് cash in hand  ആയി ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടില്ല.
ആയതിനൊല് ഈ  ഇനKില് 31.3.2019 ല് എത്ര രൂപ  നീSിയിരിപ്പുകണ്ടന്ന്  ഓഫരൊ  വിഭൊഗം
തിരിച്ചും ഓഫരൊ വകുപ്പു�ള് തിരിച്ചും വsക്ത�ൊഫSണ്ടതൊണ്. 

8. ബാ�് റിക്കണ്സിലികേയഷന് 

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട സ്വൊശ്രയ സ്ഥൊപനങ്ങളുള്പ്പകടയുള്ള എല്ലൊ അSൗണ്ടു�ളുകടയും ബൊA്
റിSണ്സിലിഫയഷന് നടKിയിരിക്കുന്നത്  എല്ലൊ  ബൊA്  അSൗണ്ടു�ളുകടയും  ആക� തു�
കൂട്ടിയതിന് ഫശഷം ഒകരൊറ്റ കപൊരുKകപ്പടുKലൊണ് �ൊണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയൊയ രീതിയല്ല.
ഓഫരൊ  ബൊA്  അSൗണ്ടിനും  കവഫവ്വകറ ബൊA്  റിSണ്സിലിഫയഷന് നടഫKണ്ടതും  ആയത്
ഓഡിറ്റിന് നല്ഫ�ണ്ടതു�ൊണ്.

1-4 അക്കൗണ്ട്സ് കേസാഫ്റ്റ് കവയറികന്റ ലി�് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസില് ലഭTമാക്കിയിട്ടില്ല 

ക�ൊച്ചി  ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി�  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട എല്ലൊ  വരവിനങ്ങളുഫടയും
കചലവിനങ്ങളുഫടയും  (കൈദനംദിന  വരവ്  കചലവു�ള് ഉള്കപ്പകട )  ഇടപൊടു�ള് കനറ്റ് വര്Sിലൂകട
പരിഫശൊധിക്കുന്നതിന്  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് ഉപഫയൊഗിക്കുന്ന ഫസൊഫ്റ്റ് കവയറു�ളുകട ലിA്
അനിവൊരs�ൊണ്.

നിലവില് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട എല്ലൊ  വരവിനങ്ങളുഫടയും  കചലവിനങ്ങളുഫടയും  ഡൊറ്റ�ള്
ലഭs�ൊക്കുന്നത് എക്സല് ഷീറ്റിലൊണ് .  വരവിനങ്ങളുകട ഡൊറ്റയില് പൂര്ണ്ണ വിവരം ലഭs�ൊകണAിലും
കചലവിനങ്ങളുകട ഡൊറ്റ അപൂര്ണ്ണ�ൊണ് .  ആയത്  പരിഫശൊധിക്കുന്നതിനൊവശs�ൊയ  വിവരങ്ങള്
ഒന്നും  പ്രസ്തുത  എക്സല് യലില് ലഭs�ല്ല .  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് �sൊഷ്  ബുS് ,  വരവ്-കചലവ്
ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ര�ിസ്റ്ററു�ള് എന്നിവ  എഴുതി  സൂക്ഷിക്കുന്നതു�ില്ല .  ആയതിനൊല് വരവ് -
കചലവ് ഇനങ്ങളുകട കൃതsത പരിഫശൊധിക്കുവൊന് ഓഡിറ്റിന് സൊധിക്കുന്നില്ല.

വൊര്ഷി� ധന�ൊരs പത്രി� പരിഫശൊധിക്കുന്നതിന്  അSൗണ്ട്സ് ഫസൊഫ്റ്റ് കവയറികന്റ ലിA്
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അതsൊവശs�ൊയതിനൊല് ആയത്  ഓഡിറ്റ്  ഓീസില് ലഭs�ൊSൊന് ഫവണ്ട നടപടി
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

1-5 തനത് വരുമാനത്തികന്റ വിവരം 

മുന് വര്ഷഫKSൊള് സര്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  ഇൗ  സൊമ്പKി�  വര്ഷം  തനതു വരു�ൊനKില്
തൊകഴപ്പറയും പ്ര�ൊരം 2.115% വര്ധനവ് ഉണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്.

ക്ര�
നം. 

വരവിനം
മുന്വര്ഷം 

(2017-18)

തന്വര്ഷം 

(2018-19)

മുന് വര്ഷകK
അഫപക്ഷിച്ച്
തന്വര്ഷ വരവ് 
വsതsൊസം (+/-%)

1
ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി - 
ഫനൊണ് ±ൊന്

31,60,75,757 35,33,64,708 (+) 3,72,88,951

2
സ്ക്കൂള് ഓ് എന്
�ിനിയറിംഗ് (SOE))

20,64,92,659 18,58,12,804 (-) 2,06,79,855

3
കുഞ്ഞൊലി �രSൊര് സ്ക്കൂള് 
ഓ് �കൈറന്
എന്�ിനിയറിംഗ് (KMSME))

7,06,79,564 6,69,06,007 (-) 37,73,557

4

ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
ഫ�ൊഫള�് ഓ്
എന്�ിനിയറിംഗ്, കുട്ടനൊട് 
(CUCE)K)

7,84,79,969 7,98,54,852 (+) 13,74,883

ആക� 67,17,27,949 68,59,38,371 (+) 1,42,10,422

2018-19  വര്ഷകK തനത് വരു�ൊനKികന്റ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരം  അനുബന്ധം  2 ല് ഫചര്
Kിട്ടുണ്ട്.

1-6 സര്ക്കാര് അംഗീകൃത ലിസ്റ്റിലുള്ള ആശു[ത്രി�ളികല ചി�ിത്സ�ള്ക്ക് മാത്രകേമ 
കമഡിക്കല് റീ   -   ഇംകേബഴ്സ്കമന്റ് അനുവSിക്കാവൂ  

  1960  കല ഫ�രള ഗവണ്ക�ന്റ്  സര്വ്വന്റ്സ്  ക�ഡിSല് അറ്റന്റന്സ് ചട്ടങ്ങള് (KGSMA Rules)
പ്ര�ൊരം സര്Sൊര് അംഗീകൃത ലിസ്റ്റില് ഉള്ള സ്വ�ൊരs ആശുപത്രി�ളികല ചി�ിത്സ�ള്S് ,  സര്
Sൊര് അംഗീകൃത നിരക്കു�ള് �ൊത്ര�ൊണ് അനുവദനീയം .  സര്Sൊര് അംഗീ�ൊര�ില്ലൊK സ്വ�ൊരs
ആശുപത്രി�ളില് നടKിയ  ചി�ിത്സയുകട ബില്ലു�ളും  ഫരഖ�ളും  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് സ�ര്
പ്പിക്കു�യും  KGSMA  റൂളിന്  വിരുദ്ധ�ൊയി  സിന്ഡിഫSറ്റ്  അനുവദിച്ചു നല്കു�യും  കചയ്യുന്നുണ്ട് .
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ഉദൊഹരണ�ൊയി  �മ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ്  വകുപ്പികല കപ്രൊസര് ശ്രീ�തി .  സു�ം  ഫ�രി  ഇടിക്കുളയുകട
�ൊന്സര് ചി�ിത്സ നടKിയത് സര്Sൊര് ക�ഡിSല് റീ  -  ഇംഫബഴ്സ്ക�ന്റ് അംഗീ�രിച്ചിട്ടില്ലൊK
എറണൊകുളം  ലിസ്സി  ആശുപത്രിയിലൊണ്.   ഈ  വിവരം  ചി�ിത്സിച്ച ഫഡൊക്ടര് തകന്ന എസന്
ഷsൊലിറ്റി സര്ട്ടിിSറ്റില് ഫരഖപ്പടുKിയിട്ടുമുണ്ട്.  ഈ തു� നല്�ൊന് അനുവൊദം നല്�ികSൊണ്ട്
24.07.2018  ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല  സിന്ഡിഫSറ്റ്  Ad.E)3/MR/002697/2018  നമ്പര് ഉKരവ്
പുറകപ്പടുവിക്കു�യും  08.08.2018 കല സി.ബി.നം. 42/18-19 പ്ര�ൊരം 46,187/- രൂപ ഈ ഇനKില്
അനുവദിക്കു�യും കചയ്തിട്ടുണ്ട്.   സര്Sൊര് അംഗീകൃത ലിസ്റ്റില് ഉള്ള സ്വ�ൊരs ആശുപത്രി�ളികല
ചി�ിത്സ�ള്S്  �ൊത്രഫ� തു�  അനുവദിSൊവൂ .  ഇSൊരsം  സര്വ്വ�ലൊശൊല  അധികൃതര്
ഉറപ്പുവരുഫKണ്ടതൊണ്. 

1-7 ശമ്പള [രിഷ്കരണത്തികല അ[ാ�ത�ള്

(a)  UGC/AICTE)  അദ്ധsൊപ�രുകട ശമ്പള നിര്ണ്ണയം സര്Sൊര് പുറകപ്പടുവിക്കുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ
ഉKരവു�ളുഫടയും  �ൊലൊ�ൊലങ്ങളികല UGC/AICTE)  കറഗുഫലഷനു�ളുഫടയും  സര്Sൊര്
ùഷ്ടീ�രണങ്ങളുഫടയും  അടിസ്ഥൊനKിലൊണ്  നടഫKണ്ടത്.  ഇതില് ഏകതAിലും  �ൊരsങ്ങളില്
വsക്തതക്കുറവുകണ്ടAില് സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  സര്Sൊരില് നിന്നും ùഷ്ടീ�രണം ഫതടൊവുന്നതൊണ് .
എന്നൊല് ഇKരKില് വsക്തതക്കുറവുള്ള �ൊരsങ്ങളില് സര്Sൊര് ùഷ്ടീ�രണം  ഫതടുന്നതിന്
പ�രം സിന്ഡിഫSറ്റ് തീരു�ൊനKികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് ശമ്പളനിര്ണ്ണയ ഉKരവു�ളിലും, UGC/
AICTE)  കറഗുഫലഷനു�ളിലും ഉഫദ്ദശിSൊK ആനുകൂലsങ്ങള് അദ്ധsൊപ�ര്S് അനുവദിച്ച്  നല്കുന്ന
പ്രവണത �ൊണുന്നു.  ഇKരം �ൊരsങ്ങള് സംബനന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ്  ഒബ്ജക്ഷനു�ള് തീര്പ്പൊSൊകത
വളകരSൊലം  നില്ക്കുന്നു.  UGC/AICTE)  അദ്ധsൊപ�രുകട ശമ്പള  നിര്ണ്ണയങ്ങളു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട
അപൊ�ത�ള് സ�യബന്ധിത�ൊയി  തീര്പ്പൊക്കുന്നതിന്  സര്വ്വ�ലൊശൊല  നടപടി�ള്
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്. ( ഖണ്ഡി� 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 എന്നിവ �ൊണു�)

(b)    സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല അനദ്ധsൊപ� വിഭൊഗKിലുള്ള �ീവനSൊരുകട ഫസവനപുസ്ത�ങ്ങള്
പരിഫശൊധിച്ചതില് ഇന്റര് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി നിയ�നം ലഭിച്ച �ീവനSൊരുകട ശമ്പള നിര്ണ്ണയങ്ങളിലും ,
ഓീസ് അറ്റന്ഡന്റ്/ലഫബൊറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് �ീവനSൊരുകട ശമ്പള നിര്ണ്ണയങ്ങളിലും,  �മ്പ്യൂട്ടര്
അസിസ്റ്റന്റ്  വിഭൊഗKിലുള്ള �ീവനSൊരുകട ശമ്പള  നിര്ണ്ണയങ്ങളിലു�ൊണ്  പ്രധൊന�ൊയും
അപൊ�ത�ള് സംഭവിച്ചതൊയി  ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് .  അനദ്ധsൊപ�  �ീവനSൊരുകട
ഫസവന/ഫവതന വsവസ്ഥ�ള് ഉള്കപ്പടുKികSൊണ്ടുള്ള ഓര്ഡിനന്സ് സര്വ്വ�ലൊശൊല ത�ൊറൊSി
അംഗീ�ൊരം വൊങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയതികന്റ അഭൊവം മൂല�ൊണ് ശമ്പള നിര്ണ്ണയങ്ങളില് അപൊ�ത�ള്
സംഭവിക്കുന്നത്. ശമ്പള നിര്ണ്ണയങ്ങളികല അപൊ�ത�ള് സംബന്ധിച്ച വിശദൊംശങ്ങള് ഭൊഗം 3 ല്
ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്. (ഖണ്ഡി� 3.10, 3.11, 3.12 എന്നിവ �ൊണു�)
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1-8 ഓഡിറ്റ് ഇം[ാക്ട്

എ) &ീവനക്കാരുകട റിട്ടയര്കമന്റികേനാടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ യാത്രയയപ്പ് കചലവു�ളുമായി 
ബന്ധകപ്പട്ട്   CUF      ല് നിന്നും കചലവാക്കിയ   1,34,247/-  രൂ[ സ്റ്റാഫ് കവല്കഫയര്   
ഫണ്ടില് നിന്നും തിരിക� ഈടാക്കി   CUF      ല് നികേക്ഷ[ിച്ചു  .  

ക�ൊച്ചി   സര്വ്വ�ലൊശൊലൊ  �ീവനSൊരുകട റിട്ടയര്ക�ന്റിഫനൊടനുബന്ധിച്ച്  നടKിയിരുന്ന
യൊത്രയയപ്പ്  പരിപൊടി�ളുകട കചലവിഫലSൊയി  കുസൊറ്റികന്റ ണ്ടില് നിന്നും  തു�
കചലവഴിക്കുന്നതികനതികര ഓഡിറ്റ്  തടസ്സവൊദം  ഉന്നയിച്ചിരുന്നു .   തുടര്ന്ന്  സിന്ഡിഫSറ്റ്
തീരു�ൊനKികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് സ്റ്റൊ്  കവല്കയര് ണ്ട്  അSൗണ്ട്  ആരംഭിച്ചിരുന്നു .
എന്നൊല് ഇതിനുഫശഷവും കുസൊറ്റികന്റ ണ്ടില് നിന്നും ഇഫത ആവശsKിനൊയി  മുന്കൂര് തു��ള്
അനുവദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടതികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് 3.6.2020 ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല ര�ിസ്ടൊര്
ക്കും, ിനൊന്സ് ഓീസര്ക്കും �K് നല്�ിയിരുന്നു.  (ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 5-281/2020)
ഇതുപ്ര�ൊരം 268147/രൂപയൊണ് കുസൊറ്റ് ണ്ടിനുണ്ടൊയ നഷ്ടം തിട്ടകപ്പടുKിയിരിക്കുന്നത്.  സ്റ്റൊ്
കവല്കയര് ണ്ട് അSൗണ്ടില് നിന്നും ഫ�ല് തു� CUF ഫലS് തിരിക� നിഫക്ഷപിSൊK പക്ഷം
തു�  കൈ�പ്പറ്റിയ  ഉഫദsൊഗസ്ഥരുകട ബൊധsതയൊയി  �ണSൊക്കുന്നതൊകണന്നും  അറിയിച്ചിരുന്നു .
ഇഫത തുടര്ന്ന് 16.7.2020 ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല സ�ര്പ്പിച്ച �റുപടി പ്ര�ൊരം 2018 നവംബര് മുതല് 2019
ജൂകൈല വകര ഇപ്ര�ൊരം  കചലവഴിച്ച 105453/-രൂപ  9.7.2020 കല സര്വ്വ�ലൊശൊല  രസീത്
നം.262990 പ്ര�ൊരവും 16,043/-രൂപ 9.7.2020 കല DPR&P/SWF/2020 -ാൊം നം.ഉKരവു പ്ര�ൊരവും
12788/-രൂപ കചലവഴിSൊകത ബൊSിവന്ന തു�യിനKിലും CUF ല് ഒടുSിയിട്ടുണ്ട്.  

ബി) സ്കൂള് ഓഫ് എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്   -   [ി  .  ടി  .  എ ഫണ്ടില് നിന്നും അധി�ം കചലവഴിച്ച      
തു� തിരിച്ചടച്ചു

 
പി.ടി.എ  അSൗണ്ടികല ചുവകട ഫചര്ക്കുന്ന കചലവു�ള് പരിഫശൊധിച്ചതില് അപൊ�ത�ള്

ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടതിന്  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി നം.  SOE)/03/18-19/28.11.2019  നല്�ിയതികന തുടര്ന്ന്
22,550/- രൂപ പി.ടി.എ അSൗണ്ടില് 10.12.2019 ല് തിരിച്ചടച്ചു. 

(1) അധി�മായി കചലവാക്കിയത്  - 2420/-   രൂ[  

8.5.18 കല വൗച്ചര് നം. 49/18-19 പ്ര�ൊരം കചലവൊയ 10,000/-രൂപയികല സബ് വൗച്ചര് നം.6,
7,  8  പ്ര�ൊരം  ഫദശീയ  പരിസ്ഥിതി  ദിനഫKൊടനുബന്ധിച്ച്  വി.എ്.പി.സി.ക� എന്ന
സ്ഥൊപനKില് നിന്ന്  വൃക്ഷ കൈത�ള് ,  വളം  എന്നിവ  വൊങ്ങിയതിന്  ആക� 5010/-രൂപ
കചലവൊയിട്ടുണ്ട്.  ഇതികല  ബില് നം.23997 ല് യഥൊര്ത്ഥ തു� 170/-രൂപ �ൊത്ര�ൊണ്. എന്നൊല് നല്
�ിയത് 2590/-രൂപയും. അധി��ൊയി 2420/- കചലവഴിച്ചത് തിരിച്ചടച്ചു.
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(2)   സയന്സ് വീക്ക് കേപ്രാഗ്രാമിനായി   (Scienza 2019)   നല്�ിയ തു�യില് മിച്ചം വന്ന തു�   
തിരിച്ചടച്ചു  - 5880/-   രൂ[  

 സയന്സ് വീS് ഫപ്രൊ�ൊ�ിന് മുന്കൂര് നല്�ിയ 1,00,000/-രൂപയില് ക്ര�ീ�രിച്ചത് 94,120/-
രൂപ �ൊത്ര�ൊണ്.  ബൊSി വന്ന 5,880/- രൂപ ഓഡിറ്റ് പരൊ�ര്ശകK തുടര്ന്ന് തിരിച്ചടച്ചു.

(3)   Sിവസ കേവതനം അധി�മായി നല്�ിയത്  -   തു�   14,250/-  

തൊകഴ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസ ഫവതന �ീവനSൊര്S് ചില �ൊസങ്ങളില് അധി� ഫവതനം നല്
�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇSൊരsം ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKിയതികന തുടര്ന്ന് അധി��ൊയി നല്�ിയ തു� തിരിക�
പി.ടി.എ ണ്ടില് അടവൊSിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ര� നം. ഫപര് അധി��ൊയി 
നല്�ിയ തു�

1 ര�നി മുരളി 4500/-

2 നദീറ 6750/-

3 �ഞ്ജു സഫന്തൊഷ് 750/-

4 സരി�.എ 2250/-

ആക� 14250/-

സി) അധി�മായി നല്�ിയ കഫകേല്ലാഷിപ്പ് തു� തിരിക�  അടവാക്കി

ബഫയൊകടഫµൊള�ി  വകുപ്പില് ഗഫവഷണ  വിദsൊര്ത്ഥിനിയൊയ  ശ്രീ�തി .ഐശ്വരs.സിS്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കഫല്ലൊഷിപ്പ്  തു�യൊയ  3,30,000/-രൂപ സര്വ്വ�ലൊശൊല  കചS്  നം.  585920
പ്ര�ൊരം  23.1.2019 ല് പി .ഡി  അSൗണ്ടൊയ  A/c  No.67003034836 ല് കക്രഡിറ്റ്  കചയ്തിരുന്നു .
എന്നൊല് വകുപ്പില് നിന്നും  വിദsൊര്ത്ഥിനിS്  നല്�ിയ  കചS്  നം .750802/21.1.19  പ്ര�ൊരം
3,33,000/-രൂപ ആയിരുന്നു.  ഓഡിറ്റികന്റ ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടതുമൂലം  9.1.2020 കല രസീത്  നം .188226
പ്ര�ൊരം 3000/-രൂപ സര്വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടില് തിരിക� ഒടുSിയിട്ടുള്ളതൊണ്.

ഡി)      ഇ  -  ഗ്രാന്റ്സ് അക്കൗണ്ടികല വിതരണം കചയ്യാത്ത തു� ട്രഷറിയില് അടവാക്കി  

2018-19  സൊമ്പKി� വര്ഷകK സ്കൂള് ഓ് എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്  (SOE))  യികല ഇ-�ൊന്റ്സ് അSൗണ്ട്
പരിഫശൊധിച്ചതില് 31.3.2019 കല 2,54,23,199/- രൂപ നീSിയിരിപ്പ് തു�യില് ീസ് തു�യൊയ 2,16,73,318/-
രൂപ ര�ിസ്ട്രൊര്ക്കും  ABLC  തു�യൊയ  25,67,110/-  രൂപ ഫഹൊസ്റ്റല് വൊര്ഡനും  (ആക� 2,42,40,428/-  രൂപ)
ജൂണ് 2019  ല് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്  .   11,82,771/-  രൂപ   വിതരണം  കച�ൊന് സൊധിSൊകത അSൗണ്ടില്
ബൊSിയുണ്ടൊയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് അഫന്വഷണം നം. SOE)/01/18-19/22.11.19 നല്�ിയതികന
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തുടര്ന്ന്  10,57,671/-  രൂപ  �ില്ലൊ  ©ഷറിയിഫലS്  15.09.2020  ല് അടവൊSി .  1,25,000/-  രൂപ 2018-19
അദ്ധsയനവര് ഷം ഒന്നൊം വര്ഷ എസ്.സി വിദsൊര്ത്ഥി�ള്S് വിതരണം കചയ്ത് തുടങ്ങിയതൊയും 03.11.2020
കല എസ്.ഒ.ഇ.സി2/104/ഓഡിറ്റ്/2018-19 �K് പ്ര�ൊരം പ്രിന്സിപ്പൊള് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഭാഗം   -2   

വരവു �ണക്കു�ളിന്കേമലുള്ള ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള് 

2-1 മുറിവാട�  [ഴയ  നിരക്കില് ഈടാക്കിയതുമൂലം  വരവിനത്തില് നഷ്ടം  
13,880/-   രൂ[   

    ക�ൊച്ചി സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഫ�ല്ഫനൊട്ടKില് പ്രവര്Kിയ്ക്കുന്ന ഗസ്റ്റ്ഹൗസ് / അതിഥി ഭവന് -
കന്റ മുറിവൊട�  നിരക്കു�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊല  ര�ിസ്ട്രൊറുകട UE)UAccts/  Misc/  11-12(PF)  /10.09.18
ഉKരവ് പ്ര�ൊരം പുതുSി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.  26.12.18  മുതല് ഉKരവ് നം.UE)UAccts/ Misc/ 11-12(PF)
പ്ര�ൊരം  പഴയ  നിരS്  വീണ്ടും  പ്രൊബലsKില് വന്നു .  എന്നൊല് ചുവകട ഫചര്Kിരിയ്ക്കുന്ന പട്ടി�
പ്ര�ൊരമുള്ള അതിഥി�ളില് നിന്നും പഴയ നിരSില് മുറിവൊട� ഈടൊSിയതുമൂലം വരവിനKില്
13,880/- രൂപയുകട നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
     
ക്ര�
നം 

ഗസ്റ്റികന്റ
ഫപര്/മുറിയു
കട ഇനം

തങ്ങിയ
�ൊലയളവ്/
വൊട�
നിശ്ചയിഫS
ണ്ട  ആക�
ദിനങ്ങള്

ഈടൊഫSണ്ട 
ദിവസ വൊട� 
നിരS്

ഈടൊ
Sിയ
ദിവസ
വൊട�
നിരS്

ഈടൊഫS
ണ്ട ആക�
വൊട�

ഈടൊSിയ
ആക�വൊട�/
രസീത്  നമ്പര് /
തീയതി

നഷ്ടം

1 കറൊ�ഡ്ഫ�ൊ
വ  കതഫരസ,
ഡബിള് റൂം
A/C (VFC -5)

1/10/2018
മുതല് 24/11/18
വകര-  55
ദിവസം

820/ദിവസം 690/
ദിവസം

45100
(1*820*55)

37950(1*690*55
)  രസീത്  നം.
89604 /24.11.18

7150

2 കറൊണൊള്ഡ്
ബഞ്ച�ിന്/G
H  റൂം  -(VFC-
4)

12/10/2018
മുതല് 21/2/19
വകര-  132
ദിവസം

12/10/18  മുതല്
25/12/18  വകര-
@550/ദിനം  +
26.12.18 മുതല്
21.2.19  വകര
@460/ദിനം(26.12
.18  മുതല് പഴയ
നിരS്  വീണ്ടും
പ്രൊബലsKില്
വന്നു.)

460/
ദിവസം

67450
(1*550*75)
+  (1*460
*57)

60720(1*460*132
)/രസീത്  നമ്പര്
75040/21.02.19 

6730

 ആക� നഷ്ടം 13880

കുറവ് ഈടൊSിയ തു� ഗസ്റ്റ് കഹൗസ് �ൊഫന�രില് നിന്നും ഈടൊഫSണ്ടതൊണ്. 
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2-2  ബകേയാകടകേ�ാള&ി വകുപ്പ്  -   ഫീസിനത്തിലുള്ള വരവു�ണക്കു�ള്     
 സമയബന്ധിതമായി കേരഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല – നഷ്ടം   1620/-   രൂ[  

ീസിനKിലുള്ള വരവു�ള് ര�ിസ്റ്ററു�ളില് സ�യബന്ധിത�ൊയി ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല .  യഥൊര്
ത്ഥ തു� വരവ് ര�ിസ്റ്ററില് ഫരഖകപ്പടുKൊതിരിക്കു� ,  വരവ് തു� നിഫക്ഷപിക്കുന്നതില് കൂടുതല് /
കുറവ്  സംഭവിക്കു�  തുടങ്ങിയ  അപൊ�ത�ള് ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് .   വകുപ്പില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള
�ളക്ഷന് ര�ിസ്റ്ററികല വരവ്  ഫരഖകപ്പടുKലു�ളും  ബൊA്  പൊസ്സ്ബുSികന്റ ഫരഖകപ്പടുKലു�ളും
തമ്മില് ചുവകട ഫചര്Kിരിക്കുന്ന പ്ര�ൊരമുള്ള വsതsൊസങ്ങള് �ൊണൊന് �ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .  പണം
കൈ��ൊരsം കചയ്യുന്നതികല അനൊസ്ഥയൊണ് ഇത് വsക്ത�ൊക്കുന്നത്. 

തീയതി
ബുS് നം/ 
രസീത് നം.

�ളക്ഷന് 
തു�

ആക� 
�ളക്ഷന് 
തു�

പി.ഡി 
അSൗണ്ടില്
ഒടുSിയ തു�

�ളക്ഷന് ബൊAില് 
ഒടുSിയതില് കുറവ്/ 
അധി�ം 
ഫരഖകപ്പടുKിയത്

ഒടുSിയതില്
വന്ന കുറവ്

അധി�ം 
ഒടുSിയ 
തു�

1.10.18 373/18639 310 310 0 310 -

8.2.19 1881/188094 400
800 0 800 -

8.2.19 1881/188095 400

12.12.18

1881/188079 300

1010

15160
510
(15670-15160)

-

1881/188080 400

1881/188081 310

2.3.19

374/18689 2300

11500

374/18690 2300

374/18691 2300

374/18692 2300

374/18693 2300

25.2.19 374/18682 3160 3160

18.6.19

374/18694 2950

33310 37635
4325
(37635 – 

374/18695 2950

374/18696 1950

374/18697 1950
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33310)

374/18698 1980

374/18699 1980

374/18700 1980

376/18751 2145

376/18752 2455

376/18753 2485

376/18754 1965

376/18755 1965

376/18756 1965

376/18757 1965

376/18758 2625

9.7.19

1882/188121 400

106755 102430
4325
(106755-
102430)

1882/188122 910

1882/188123 300

376/18759 4325

376/18760 cancelled

376/18761 cancelled

376/18762 6170

376/18763 6170

376/18764 62580

376/18765 6170

376/18766 6170

376/18767 6170

376/18768 1220

376/18769 6170

ആക� നഷ്ടം 1620

മു�ളില് ഫചര്Kിട്ടുള്ള പ്ര�ൊരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള 1620/-രൂപ വകുപ്പ് ഫ�ധൊവിയില് നിന്നും
ഈടൊSി പി.ഡി അSൗണ്ടില് ഒടുഫSണ്ടതൊണ്.

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-23-

2-3  കപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്   -   കുറഞ്ഞ [ലിശ നിരക്കിലുള്ള നികേക്ഷ[ങ്ങള് വഴി  
സര്വ്വ�ലാശാല ഫണ്ടിന് നഷ്ടം 

�ീവനSൊരുകട കപ്രൊവിഡന്റ് ണ്ട് നിഫക്ഷപങ്ങള്S് സര്Sൊര് ©ഷറി�ള് വഴി 2018-19 വര്
ഷKില് അനുവദിച്ചിരുന്ന പലിശ നിരക്കു�ള് ചുവകട ഫചര്Kിരിക്കുന്ന പ്ര�ൊരമുള്ളതൊണ്.

a)  

കപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് [ലിശ നിരക്കു�ള് 2018-19 [ലിശ നിരക്ക്

2019 �നുവരി 1 മുതല് 2019 �ൊര്ച്ച് 31 വകര 8%

2018 ഒഫക്ടൊബര് മുതല് 8%

2018 ജൂലൊയ് മുതല് 7.60%

2018 ഏപ്രില് മുതല് 7.60%

എന്നൊല് സര്വ്വ�ലൊശൊല  �ീവനSൊരുകട ഫപ്രൊവിഡന്റ്  ണ്ട്  ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ്  വിവരങ്ങള്
ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുള്ള Investment  Register   Vol.XI  പ്ര�ൊരം  (ഫപ�്  33,  34,  35,  48,&  49)
ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച്  സര്Sൊര് അനുവദിച്ച നിരSില്   നിന്നും  വളകര
കുറഞ്ഞ പലിശ  നിരSൊണ്  SBI  –കുകസ�്  ബ്രൊഞ്ചില് നിഫക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള ചുവകട ഫചര്Kിട്ടുളള
പി.എ്  അSൗണ്ടു�ള്S് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വsക്ത�ൊണ്.
കപ്രൊവിഡന്റ് ണ്ട് ഇന്കവസ്റ്റുക�ന്റു�ളുകട വിവരങ്ങള്  2018-19

ക്ര� 
നം.

ബൊA് 
അSൗണ്ട്

കഡഫപ്പൊസിറ്റ്
തു�

കഡഫപ്പൊസിറ്റ്
തീയതി

നിഫക്ഷപ 
�ൊലൊവധി 
പൂര്
Kിയൊകുന്ന 
തീയതി

ലഭിക്കുന്ന
തു�

നിലവികല
പലിശ 
നിരS്

ഫവൊളsം/
ഫപ�്

1 67356869229 87,01,663 16.03.2018 16.3.2020 98,99,351 6.5% XI 33

2 67356869739 87,01,663 16.03.2018 16.3.2020 98,99,351 6.5% XI 34

3 67356869773 58,01,108 16.03.2018 16.3.2020 65,99,567 6.5% XI 34

4 67356010664 87,01,663 8.03.2018 8.3.2020 98,99,351 6.5% XI 34

5 67356010325 87,01,663 8.03.2018 8.03.2020 98,99,351 6.5% XI 34

6 67356010198 87,01,663 8.03.2018 8.03.2020 98,99,351 6.5% XI 35

7 67356010450 87,01,663 8.03.2018 8.03.2020 98,99,351 6.5% XI 35

8 38074115562 79,79,515 5.11.2018 5.11.2019 85,27,726 6.7% XI 48
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9 37285182479 79,79,851 7.11.2018 7.11.2019 85,28,085 6.7% XI 48

10 37287520111 79,79,851 8.11.2018 8.11.2019 85,28,085 6.7% XI 48

11 37290165705 79,79,851 9.11.2018 9.11.2019 85,28,085 6.7% XI 49

12 37293260981 79,79,851 10.11.2018 10.11.2019 85,28,085 6.7% XI 49

13 37296284285 53,43,908 13.11.2018 13.11.2019 57,11,047 6.7% XI 49

ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  സ്റ്റ്  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട് ,  1981-  അദ്ധsൊയം- III-ഭൊഗം-I,   സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട്(2)  പ്ര�ൊരം
"General Provident Fund (Kerala Rules) - General Provident Fund (Kerala Rules) - ഫ�രളKികല എല്ലൊ സര്വ്വ�ലൊശൊല�ളികല �ീവനSൊര്
ക്കും ബൊധ��ൊSിയിട്ടുള്ളതിനൊല് ഫ�ല് സ്ഥൊപനങ്ങളികല �ീവനSൊര് വിര�ിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  സര്
Sൊര് �ൊലൊ�ൊലങ്ങളില് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പലിശ  നിരSിലുള്ള തു�  (a-  പ്ര�ൊരം)  ഉള്കപ്പട്ട
നിഫക്ഷപങ്ങള്S്   അര്ഹതയുള്ളതും  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഫ�ല്തു�  നല്കുന്നതിന്
ബൊധsസ്ഥരു�ൊയിരികS  കുറവുവന്ന തു�  സര്വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടില് നിന്നും നല്�ിയിട്ടുള്ളതൊയി
�ൊണുന്നു.   ഇത്  അനുവദിSൊവുന്നതല്ല എന്ന �ൊരsം  വsക്ത�ൊക്കുന്നു .   ആയതിനൊല് ഫ�ല്
ഖണ്ഡി�(b)  പ്ര�ൊരം  നിഫക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള തു��ള് സര്Sൊരികന്റ പലിശനിരക്കു�ള് ലഭs�ൊക്കുന്ന
വിധം �ൊറ്റി നിഫക്ഷപിഫSണ്ടതൊണ്.

2-4 യൂണികേവഴ്സിറ്റി കേ�ാസ്റ്റലില് ഗസ്റ്റു�ള്ക്ക് നല്കുന്ന [ാസ്സു�ളുകട വിവരങ്ങള് 
കൃതTമായി കേരഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല

യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫഹൊസ്റ്റലില് ഗസ്റ്റു�ള്S് പൊസ്സ് അനുവദിക്കുന്നതില് ഉണ്ടൊയ വീഴ്ച�ള് ചുവകട 
ഫചര്ക്കുന്നു.
 
1. ഫഹൊസ്റ്റല് കസന്©ല് ഓീസികല ഗസ്റ്റ് പൊസ്സ് ഇഷ്യു ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 2018-19 ല് 2428 ഫപര്
S്  പൊസ്സ്  ഇഷ്യു കചയ്തു .എന്നൊല് അത്രയും  ഗസ്റ്റു�ള് തകന്നയൊഫണൊ  ഫഹൊസ്റ്റലില്
തൊ�സിച്ചിരുന്നകതന്ന്  ഉറപ്പൊSൊന് ആവില്ല .  �ൊത്രവു�ല്ല പല  ഫഹൊസ്റ്റലു�ളിലും  ഗസ്റ്റ്  ര�ിസ്റ്റര്
കൃതs�ൊയി  ഫരഖകപ്പടുKി  സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  പൊസ്സു�ള് അനുവദിച്ചു നല്കിയ  തീയതി�ളും
ഫഹൊസ്റ്റലു�ളികല ഗസ്റ്റ്  ര�ിസ്റ്ററു�ളികല തീയതി�ളും  വsതsസ്ത�ൊയി  �ൊണുന്നു .  ഫ�ല്
�ൊരണങ്ങളൊല് ഫഹൊസ്റ്റലു�ളില് അനധികൃത�ൊയി  ആളു�ള് തൊ�സിക്കുന്നതിനു �ൊരണ�ൊകും .
ആയതിനൊല് ഇഫപ്പൊള് ഇഷ്യു കചയ്യുന്ന ഗസ്റ്റു പൊസ്സു�ള് പിന്വലിച്ച് ബുS് നമ്പര് ,  രസീത് നമ്പര്,
�ൗണ്ടര് ഫൊയില് എന്നിവഫയൊടു കൂടിയ പൊസ്സു�ള് വിതരണKിനൊയി നഫല്കണ്ടതൊണ് . കസന്©ല്
ഓീസികല ഫസ്റ്റൊS് ര�ിസ്റ്ററില് കൈ�പ്പറ്റുന്ന രസീത് ബുക്കു�ള് (ബുS് നമ്പര്, സീരിയല് നമ്പര്)
കൃതs�ൊയ ഫരഖകപ്പടുKല് വരുഫKണ്ടതും ആയവ ഓീസ് ആവശsKിന്  എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചു
കൃതs�ൊയി  കുറവ്  വരുഫKണ്ടതും  ആണ്.  നിലവില് ഗസ്റ്റ്  പൊസ്സ്  ഇഷ്യു കചയ്യുന്നതികന്റ ീസ്
അതൊതു വകുപ്പു�ളില് ആണ് ഈടൊക്കുന്നത്. പൊസ്സ് ഇഷ്യു കചയ്യുന്നതികനൊപ്പം ഫഹൊസ്റ്റല് കസന്©ല്
ഓീസില് തകന്ന ീസ്  സ്വീ�രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികയടുഫSണ്ടതൊണ് .  ഫഹൊസ്റ്റലില്
തൊ�സിക്കുന്ന ഗസ്റ്റു�കള സംബന്ധിച്ചു കൃതs�ൊയ  വിവരങ്ങള്  കസന്©ല് ഓീസില്
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ഉണ്ടൊഫ�ണ്ടതൊണ്.  ഇSൊരsങ്ങള് �ഴി ഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് ഫവളയില് ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKിയിരുകന്നAിലും
ആവശs�ൊയ �ൊറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നതിന് നടപടി�ള് സ്വീ�രിച്ചിട്ടില്ല.

2.  ഗസ്റ്റ�ള്ക്കുള്ള അഫപക്ഷ ഫൊം -ല് അവര് തൊ�സിക്കുന്നതിനുള്ള ഉഫദ്ദശsം  എന്തൊകണന്ന്
അറിയൊനുള്ള വsവസ്ഥയില്ല. ആയത് ഉള്കപ്പടുഫKണ്ടതൊണ്.

3. എല്ലൊ  ഫഹൊസ്റ്റലു�ളിലും  ഗസ്റ്റ്  ര�ിസ്റ്ററു�ള് സൂക്ഷിഫSണ്ടതൊണ് .  ഫഹൊസ്റ്റലു�ളില്
തൊ�സിക്കുന്ന അതിഥി�ളുകട ഫപര് ,  ഫ�ല് വിലൊസം,  ഫൊണ് നമ്പര്,  ശുപൊര്ശ കചയ്യുന്ന വിദsൊര്
ഥി�ളുകട ഫപരു വിവരം ,  ഗസ്റ്റു പൊസ്സ് ബുS് നമ്പര്/രസീത് നമ്പര്,  അഡ്മിറ്റ്  /വിടുതല് വിവരങ്ങള്
മുതലൊയവ  കൃതs�ൊയി  ഫരഖകപ്പടുKണം.  ആയത്  ബന്ധകപ്പട്ട അധി�ൊരി�ള്  പരിഫശൊധന
നടഫKണ്ടതൊണ്. 

2-5    [ി  .  ഡി അക്കൗണ്ടികല വരവ് സമയബന്ധിതമായി ക�ാച്ചി യൂണികേവഴ്സിറ്റി    
ഫണ്ടികേലക്ക്   (CUF)   മാറ്റുന്നില്ല  

ബഫയൊകടഫµൊള�ി വകുപ്പികല 2018 ഏപ്രില് �ൊസം മുതല് 2019 ഡിസംബര് �ൊസം വകരയുള്ള
�ൊലയളവികല പി .ഡി  അSൗണ്ടികല വരവ്  പരിഫശൊധിച്ചതില് പ്രസ്തുത  അSൗണ്ടികല
ദിവഫസനയുള്ള വരവ്  തു� പി .ഡി  ബൊA്  അSൗണ്ടില് നിഫക്ഷപിക്കു� �ൊത്ര�ൊണ്  കചയ്യുന്നത് .
എല്ലൊ  �ൊസഫKയും  വരവ്  തു�  കതൊട്ടടുK �ൊസം  5-ാൊം  തീയതിക്കു മുമ്പ്  CUF  ഫലS്
അടവൊSണക�ന്ന് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട നിര്ഫദ്ദശം ഉകണ്ടAിലും ടി �ൊലയളവില് സ്വീ�രിച്ച തു�
നൊളിതുവകര CUF അSൗണ്ടില് അടച്ചിട്ടില്ല. 

പി.ഡി  അSൗണ്ടില് നിന്ന്  CUF  അSൗണ്ടിഫലS്  തു�  അവസൊന�ൊയി
അടവൊSിയിരിക്കുന്നത്  05.05.2018 ല് ഏപ്രില് �ൊസകK വരവ്  തു�യൊയ  8600/-  രൂപയൊണ്.
05/2018 മുതല് 12/2019 വകരയുള്ള �ൊലയളവികല വരവ്   തു� CUF അSൗണ്ടില് അടവൊSൊKത്
�ൊസം തിരിച്ച് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� നം. �ൊസം
01.05.2018 മുതല് 
31.03.2019 വകര

01.04.2019 മുതല് 
31.12.2019 വകര

1 ഏപ്രില്
8600/- (05.05.2018 ല്
CUF ല് അടച്ചു)

500/-

2 ക�യ് 620/- 50/-

3 ജൂണ് 46640/- 33710/-

4 ജൂകൈല 73090/- 243350/-

5 ഓഗസ്റ്റ് 4740/- 10120/-

6 കസപ്റ്റമ്പര് 72284/- 94620/-

7 ഒഫക്ടൊബര് 3030/- 7115/-
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8 നവംബര് 3220/- 6924/-

9 ഡിസംബര് 159610/- 267560/-

10 �നുവരി 4110/- --

11 കബ്രുവരി 84086/- --

12 �ൊര്ച്ച് 12818/- --

464248/- 663949/-

 05/2018 മുതല് 12/2019 വകരയുള്ള �ൊലയളവികല പി.ഡി.�ളക്ഷന് തു�യൊയ 11,28,197/- രൂപ
(464248+663949)  നൊളിതുവകര CUF ല് അടവൊSൊKതിനുള്ള വിശദീ�രണം  ലഭs�ൊക്കുവൊന്
ആവശsകപ്പട്ട് നല്�ിയ ഓഡിറ്റ് അഫന്വഷണKിനുള്ള ( നം.5/ബഫയൊകട�്/18-19/10.01.20) �റുപടി
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല. തു� അടവൊSി വിവരം അറിയിഫSണ്ടതൊണ്.

2-6 ചലാന് പ്ര�ാരം ഫീസ് സ്വീ�രിക്കുന്നതികല അ[ാ�ത�ള്

സ്ക്കൂള് ഓ് �ൊഫന�്ക�ന്റ് സ്റ്റഡീസിനു �ീഴില് നടത്തുന്ന എം .ബി.എ റഗുലര് ഫ�ൊഴ്സില് ഒരു വര്
ഷം  3  ബൊച്ചു�ളിലൊയി  ആക� 240  വിദsൊര്ത്ഥി�ളും  പൊര്ട്ട്  കൈട�ൊയി  90  വിദsൊര്ത്ഥി�ളും
പഠിക്കുന്നു. 2018-19 വര്ഷം വിദsൊര്ത്ഥി�ളുകട പരീക്ഷ ീസ് ചലൊന് വഴിയൊണ് സ്വീ�രിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഓഡിറ്റില് ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ട വിവരങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു. 

1)  വകുപ്പില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു ചലൊനു�ളില് ബൊAില് സ്വീ�രിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച സീല്
പതിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� നം തീയതി ചലൊന് അടച്ച വിദsൊര്ത്ഥിയുകട വിവരം തു�

1 11-12-2018 അര്ജുന് സൊബു, എം.ബി.എ 4th Sem, B 
Batch

35955
(35895+60 bank charge)

2 17-12-2018 നിഖില് വര്ഗ്ഗീസ്, എം.ബി.എ 4th Sem, B 
Batch

35955
(35895+60 bank charge)

2)   ീസ്  അടച്ച കുട്ടി�ളുകട മുഴുവന് ചലൊനു�ളും  തീയതിയനുസരിച്ച്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .  
3)  ചലൊനു�ളുകട വിവരം  കൃതs�ൊയി  ര�ിസ്റ്ററില് ഫചര്K്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല .  
4)     ചലൊന് പ്ര�ൊരം അടയ്ക്കുന്ന തു�യുകട പൂര്ണ്ണ�ൊയ വിവരങ്ങള് ബൊA്  ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റില് നിന്നും
ലഭs�ൊകുന്നില്ല.  ഒഫര ദിവസം വിവിധ വിദsൊര്ത്ഥി�ള് അടയ്ക്കുന്ന ചലൊനു�ളുകട ആക�ത്തു�യൊണ്
ബൊA് ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. 
a) ഏപ്രില് 2018 മുതല് നവംബര് 2018 വകര ബൊA് ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റികല തു�യും പി.ഡി.ര�ിസ്റ്റര് 
പ്ര�ൊരമുള്ള തു�യും തമ്മില് കപൊരുKകപ്പടുന്നില്ല. വിശദവിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.
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ക്ര� നം തീയതി ബൊA് പൊസ്സ്ബുS് പ്ര�ൊരം ചലൊനു�ള് പി.ഡി.ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം

1. 7-7-2018 217029 217205+46895+32665

2. 12-7-2018 244762 318720

3. 13-7-2018 193090 190680+35145

4. 16-7-2018 155671 155601

5. 17-7-2018 222171 222170

6. 18-7-2018 194908 163970

7. 21-7-2018 46190 22790

b)  ഡിസംബര് 2018  മുതല് ബൊA് പൊസ്സ്ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള തു� തകന്നയൊണ് പി .ഡി.ര�ിസ്റ്ററില്
ഫചര്Kിരിക്കുന്നത്.  എന്നൊല് ആരൊണ്  ീസ്  അടച്ചത്,  മുഴുവന് വിദsൊര്ത്ഥി�ളും  ീസ്
അടച്ചിട്ടുഫണ്ടൊ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ര�ിസ്റ്ററില് നിന്നും ലഭs�ൊകുന്നില്ല.

ക്ര� നം തീയതി തു�

1. 3-12-2018 355805

2. 4-12-2018 420630

3. 5-12-2018 503975

4 6-12-2018 35895

5 6-12-2018 31565

6 6-12-2018 423455

7 7-12-2018 31565

8 7-12-2018 860775

9 10-12-2018 99495

10 11-12-2018 379433

11 12-12-2018 35965

12 12-12-2018 31635

13 12-12-2018 95095

14 12-12-2018 1700

15 13-12-2018 31635
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16 14-12-2018 35895

17 17-12-2018 35965

18 17-12-2018 35965

19 17-12-2018 35955

20 18-12-2018 265930

21 18-12-2018 35895

22 19-12-2018 381100

23 24-12-2018 35966

24 31-12-2018 35965

25 4-1-2019 32175

26 7-1-2019 208515

27 8-1-2019 141630

28 11-1-2019 38395

29 15-1-2019 34005

30 16-1-2019 31555

31 17-1-2019 27405

32 18-1-2019 31565

33 30-1-2019 31565

 ചലൊന് പ്ര�ൊരം  ീസ്  ഈടൊക്കുഫമ്പൊള് ചലൊനു�ള് കൃതs�ൊയി  വിദsൊര്ത്ഥി�ളില് നിന്നും
വൊങ്ങി  തീയതി  അനുസരിച്ച്  സൂക്ഷിഫSണ്ടതും  ആയത്  കൃതs�ൊയി  ര�ിസ് റ്ററില് ഫചര്K്
പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊഫSണ്ടതു�ൊണ്. ചലൊന് പ്ര�ൊരം അടയ്ക്കുന്ന തു�യുകട പൂര്ണ്ണ�ൊയ വിവരങ്ങള്
ബൊAില് നിന്നും ലഭs�ൊക്കുന്നതിനു നടപടി�ള് സ്വീ�രിഫയ്ക്കണ്ടതു�ൊണ്.

2-7 രസീത് ബുക്കു�ള് ഉ[കേയാഗിയ്ക്കുന്നില്ല

സ്കൂള് ഓ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ് വകുപ്പില് ീസ് അടയ്ക്കുന്ന മുഴുവന് വിദsൊര്ത്ഥി�ള്ക്കും
രസീത് നല്കുന്നില്ല. നിലവില് വകുപ്പില് രസീത് ബുS് നം 216 മുതല് 220 വകര ഉപഫയൊഗിയ്ക്കൊകത
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഒരു úൊസ്സികല വിവിധ  വിദsൊര്ത്ഥി�ളുകട ീസ്  ഒന്നിച്ച്  ഒറ്റ രസീത്  പ്ര�ൊരം
സ്വീ�രിയ്ക്കു�യും  ീസ്  അടച്ച കുട്ടി�ളുകട ഫപരും  തു�യും  ഒരു ഫപപ്പറില് എഴുതി  യലില്
സൂക്ഷിയ്ക്കു�യു�ൊണ് കചയ്യുന്നത്.  ഇപ്ര�ൊരം വകുപ്പില് നിന്നും അവസൊന�ൊയി രസീത് നല്�ിയത്
4.1.19  നൊണ്.  തുടര്ന്ന് ീസ് ചലൊന് വഴി ബൊAിഫലയ്ക്ക് അടപ്പിയ്ക്കു�യൊണ് .  എന്നൊല് ഒരു ചലൊന്
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അടയ്ക്കുന്നതിന്  20/-  രൂപ വീതം ബൊA്  ചൊര്ജ്ജ് അടയ്ക്കണക�ന്നതിനൊല് വിദsൊര്ത്ഥി�ള് ീസ്
ഒന്നിച്ച് സ�ൊഹരിച്ച് ഒറ്റ ചലൊന് പ്ര�ൊരം തു� അടയ്ക്കു�യൊണ് കചയ്യുന്നത് .  ഈ വിദsൊര്ത്ഥി�ള്S്
പ്രഫതs�ം രസീത് നല്കുന്നില്ല. ആയതിനൊല് മുഴുവന് വിദsൊര്ത്ഥി�ളും ീസ് അടച്ചിട്ടുഫണ്ടൊ എന്ന്
�കണ്ടത്തുന്നത്  പ്രയൊസ�ൊണ്.  വിദsൊര്ത്ഥി�ള് ീസ്  അടച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്ന്  അഫപക്ഷയില്
ഓീസില് നിന്നും സൊക്ഷsകപ്പടുKി നല്കു�യൊണ് കചയ്യുന്നത്. ീസ് അടയ്ക്കുന്ന വിദsൊര്ത്ഥി�ള്
S്  പ്രഫതs�ം  രസീത്  നല്കുന്നതിനും  അവ  അഫപക്ഷഫയൊകടൊപ്പം  സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിനും
ശ്രദ്ധിഫSണ്ടതൊണ്.
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ഭാഗം   -3   

കചലവു �ണക്കു�ളിന്കേമലുള്ള ഓഡിറ്റ്  നിരീക്ഷണങ്ങള്

3-1  അധി�ാര[രിധി�ള് മറി�ടന്നു് സാമ്പത്തി� ഇട[ാടു�ള്ക്ക് അംഗീ�ാരം  ,   
മരാമത്ത് കേവല�ള്ക്ക് ഭരണാനുമതി    -   ചട്ട ലംഘനം  

സഹൊറ  ഫബൊയ്സ്  ഫഹൊസ്റ്റലികല സീഫവ�്  കൈലനു�ളുകട കറക്ടിിഫSഷ്ന് വര്ക്കു�ളുകട
എസ്റ്റിഫ�റ്റിന്  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ര�ിസ്ട്രൊറുകട ഓീസ്  അംഗീ�ൊരം  നല്�ിയ  നടപടിയു�ൊയി
ബന്ധകപ്പട്ട് ഈ ഓീസില് നിന്നും 16.5.2018 ല് നല്�ിയ  KSA(STU)A5- 636/17   -ാൊം നം.�ത്തും
16.5.2019 കല �K്  നം .�ിഎ  &ഇ.എല്1/18584/04  വൊലsം  2  പ്ര�ൊരമുള്ള �റുപടിയും
പരിഫശൊധിച്ചതു പ്ര�ൊരം സര്വ്വ�ലൊശൊല സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ ചുവകട ഫചര്Kിട്ടുള്ള തീരു�ൊനങ്ങള്
അധി�ൊര പരിധി�ള് ലംഘിച്ചതൊയി ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുത്തുന്നു.

“E)ffective utilzation of plan funds for execution of construction work and to speedup the
process” എന്ന തലകSട്ടില് സര്വ്വ�ലൊശൊല ര�ിസ്ട്രൊറുകട 9.6.2016 കല UE)U/2307/XII Year plan/11-
12-ാൊം നം.  ഉKരവും ഒപ്പം ഫചര്Kിട്ടുള്ള Appendix  1  പ്ര�ൊരമുള്ള സിന്ഡിഫSറ്റ്  നിര്ഫദ്ദശങ്ങളും
(20.2.16 കല സിന്ഡിഫSറ്റ് �ീറ്റിംഗില് അ�ണ്ട ഐറ്റം നം .630.26 ആയി വച്ച് അംഗീ�രിച്ച സിന്
ഡിഫSറ്റ്  നിര്ഫദ്ദശങ്ങള്)  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 1st Statute  1975 കല ചട്ടങ്ങള് �റി�ടന്നുള്ള നിര്
ഫദ്ദശങ്ങള് എന്ന നിലയിലും  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടികല നിലവികല നിയ�ങ്ങള് സിന്ഡിഫSറ്റ്  നിര്ഫദ്ദശങ്ങള്
Sനുസരിച്ച്  പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്ര�ങ്ങള് കൈ�കSൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന �ൊരണKൊലും
ഇKരം തീരു�ൊനങ്ങള് ചട്ടലംഘന�ൊയി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.  വിശദൊംശങ്ങള് ചുവകട ഫചര്
ക്കുന്നു.

1)  ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി സ്റ്റ് സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട് 1975 അദ്ധsൊയം V കസക്ഷന് (3) “Powers of Syndicate”
എന്നതില് 3(a)  ആയി ഫചര്Kിട്ടുള്ളത്  ഇപ്ര�ൊര�ൊണ്.   3(a)  to accord  sanction for  all  works
original  and repairs,  provided in  the  budget  and to accept  tenders thereof”  എന്നൊയിരികS
Appendix-1  കല നിര്ഫദ്ദശം. നം. iv പ്ര�ൊരം Rough cost E)stimate- 50 ലക്ഷവും അതിനു മു�ളിലുള്ള
എല്ലൊ  Repair/Maintenance  Project   ന്  ഭരണൊനു�തി  നല്കുന്നതിനുള്ള അധി�ൊരം  സിന്
ഡിഫSറ്റിനൊയിരിക്കുക�ന്നും ബ്രൊSറ്റില് നിലവികല ഇതികന്റ പരിധി 10 ലക്ഷവും അതിനു മു�ളിലും
എന്ന്  ഫചര്ത്തു �ൊണുന്നു .   എന്നൊല് ഫ�ല് സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനKിന്  നിയ�പര�ൊയ
സൊധൂ�രണം ഇല്ല എന്ന �ൊരsം വsക്ത�ൊക്കുന്നു.

2)   ഫ�ല് പറഞ്ഞ Appendix-1  കല Proposal  (V)  പ്ര�ൊരം  50  ലക്ഷKിനു തൊകഴ  Rough  cost
E)stimate  ഉള്ള വര്ക്കു�ള്S്  ഭരണൊനു�തി  നല്കുന്നതിനുള്ള അധി�ൊരം  കൈവസ്  ചൊന്സലര്S്
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നല്�ിSൊണുന്നു.  ഇതിലും ബ്രൊSറ്റില് നിലവികല പരിധി  10  ലക്ഷKിനു തൊകഴ എന്നും ഫചര്
ത്തു�ൊണുന്നു.  എന്നൊല്  Cochin University First Statute 1975- Chapter V Section 4(C)  പ്ര�ൊരം
ഇത്  10,000/-  രൂപയൊണ്.  ഇപ്ര�ൊരം  കൈവസ്  ചൊന്സലറുകട പരിധി  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടിന്  വിരുദ്ധ�ൊയി
നിശ്ചയിച്ചത് എപ്ര�ൊര�ൊകണന്ന് വsക്ത�ൊഫSണ്ടതൊണ്.

3)   Proposal (V) (Appendix-1) പ്ര�ൊരം ബഹു.കൈവസ് ചൊന്സലര്S് അനുവദിച്ച 50 ലക്ഷKിനും
തൊകഴയുള്ള വര്ക്കു�ളില് 1  ലക്ഷവും അതിനു തൊകഴയുള്ള എസ്റ്റിഫ�റ്റ്  തു�യ്ക്കുള്ള �ണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്
ക്കു�ളും  3  ലക്ഷKിനു തൊകഴ  Rough  cost  E)stimate  ഉള്ള Repair/Maintenance  വര്ക്കു�ള്S്
അംഗീ�ൊരം (AS) നല്കുന്നതിനുള്ള അധി�ൊരം ര�ിസ്ട്രൊര്S് നല്�ികSൊണ്ടുള്ളതൊണ് Proposal VI.
ഇതിലും  ബ്രൊSറ്റില് ര�ിസ്ട്രൊര്S്  സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ അനു�തിഫയൊകടയുള്ള "General Provident Fund (Kerala Rules) - Delegated  power”
എന്ന് ഫചര്ത്തു �ൊണുന്നു.  ഇവികട കൈവസ് ചൊന്സലര്ക്കുള്ള അധി�ൊരം ര�ിസ്ട്രൊര്S്  Delegate
കചയ്തു നല്�ി  എന്ന്  ഫചര്Kിട്ടുകണ്ടAിലും  ബഹു .കൈവസ്  ചൊന്സലര്S്  -Act/Statute  പ്ര�ൊരം
അനുവദിച്ചിട്ടില്ലൊK അധി�ൊരം  �കറ്റൊരൊള്S്  Delegate  കചയ്തു എന്നതികന്റ പിന്നികല നിയ�
സൊധുത വsക്ത�ൊഫSണ്ടതൊണ്.

20.2.2016 കല സിന്ഡിഫSറ്റ് �ീറ്റീംഗ്  �ിനിട്ട്സില് അ�ണ്ട ഐറ്റം നം .630.26  ആയി ഫചര്
Kിട്ടുള്ളതും  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട്  1975 ന്  വിരുദ്ധ�ൊയി  ഫചര്Kിട്ടുള്ളതു�ൊയ  (Proposals  (Appendix-1)
തീരു�ൊനങ്ങള് ഗസറ്റില് പബ്ലിഷ്  കചയ്ത്  നിയ�ം  ആSിയിട്ടുള്ളതൊയി  വsക്ത�ൊക്കുന്ന
ഫരഖ�കളൊന്നും യലില് ഫചര്ത്തു �ൊണുന്നില്ല.  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടികല ചട്ടങ്ങള്S് �ൊറ്റങ്ങള് വരുKിയിട്ടുള്ള
സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനങ്ങള് സംബന്ധിക്കുന്ന ഗസറ്റ്  ഫനൊട്ടിിഫSഷന് ഫരഖ�ള്
ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ലൊK സൊഹചരsKില് ഫ�ല് നടപടിക്ര�ങ്ങള് ചട്ടലംഘന�ൊയി  ഓഡിറ്റ്
വിലയിരുത്തുന്നു.

3-2 സര്വ്വ�ലാശാലയുകട അധീനതയിലുള്ള ഭൂമിയുകട ഉടമസ്ഥാവ�ാശം  - Title   
deed   ര&ിസ്റ്റര്       കചയ്ത്  കേ[ാക്കു വരവ്  നട[ടി�ള് അടിയന്തിരമായി  
പൂര്ത്തിയാകേക്കണ്ടതാണ്  .  

തൃSൊSര ഫനൊര്K് വിഫല്ല�ില് ഉള്കപ്പട്ട 183.36885 ഏSര് ഭൂ�ിയൊണ് നടപടിക്ര�ങ്ങള് പൂര്
KിയൊSി ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക് കൈ��ൊറിയിട്ടുള്ളത് .   ഫശഷം  2009 ല്
പൂര്KിയൊSിയ  റീ-സര്ഫവ്വ റിഫപ്പൊര്ട്ട്  പ്ര�ൊരം  93.885  കസന്റ്  സ്ഥലം  കുറവുള്ളതൊയി
�കണ്ടKിയിരുന്നു.

ക�ൊച്ചി സര്വ്വ�ലൊശൊലൊ എഞ്ചിനീയര് ഇതു�ൊയി ബന്ധകപ്പട്ട്  സര്ഫവ്വ ആന്റ് ലൊന്റ് റിSൊര്
ഡ്സ്  വിഭൊഗം,  സര്കവ്വ ഡയറക്ടര്S്  18.01.2011  ല് നല്�ിയ  "General Provident Fund (Kerala Rules) - കൈടറ്റില് ഡീഡ്സ്  /465/യൂണി.
എന്�ി.കുസൊറ്റ്"General Provident Fund (Kerala Rules) - -ാൊം  നം.  �Kിനുള്ള �റുപടി  (19.09.2011 കല നം .സര്കവ്വ.ബി1-15326/2007)യില്
11.11.1993 കല സര്Sൊര് ഉKരവ്  G.O.M.S 494/93/RD  പ്ര�ൊരം  50  ആര് വകര 2%  ഉം  50 ആര് ല്
കൂടുതലുള്ളതിന്  1%  ഉം  വിസ്തീര്ണ്ണ വsതsൊസം  അനുവദനീയ�ൊയി  ഫചര്Kിട്ടുള്ളതിനൊല് സര്
വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  കുറവു വന്ന ഭൂ�ിയുകട അളവ്  അനുവദനീയ�ൊയ  നിരSിലൊകണന്നും ,  1962 ല്
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കപൊന്നുംവിലകയ്ക്കടുK കറSൊര്ഡു�ള് ലഭs�ല്ലൊKതിനൊല് റവന്യൂ നമ്പരു�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള വിസ്തീര്
ണ്ണം നിലനിറുKിയിട്ടുഫണ്ടൊകയന്ന് പരിഫശൊധിSൊന് നിര്വ്വൊഹ�ില്ലൊK സൊഹചരsവു�ൊണ് എന്ന്
വsക്ത�ൊSിയിട്ടുണ്ട്.   ആയതിനൊല് ഫ�ല് സൊഹചരsങ്ങള് �ണSികലടുK്  യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയുകട
സ്ഥലKികന്റ റീ  സര്ഫവ്വ പ്ര�ൊരമുള്ള വിസ്തീര്ണ്ണം  ശരിയൊയ  വിസ്തീര്ണ്ണ�ൊയി
�ണSൊഫSണ്ടതൊകണന്നും സര്ഫവ്വ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുകട �Kില് പരൊ�ര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച്  2017-18  വര്ഷകK ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ടില് ഖണ്ഡി�  3.5  ആയി വിശദ�ൊയ
പരൊ�ര്ശം ഉള്കപ്പടുKിയിരുന്നു.  ഇതിന് സര്വ്വ�ലൊശൊലൊ എഞ്ചിനീയര് സ�ര്പ്പിച്ച �റുപടിയില് ,
സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട അധീനതയിലുള്ള ഭൂ�ിയില് 743/IE)  എന്ന സര്ഫവ്വ നമ്പറില് 61.50  കസന്റ്
സ്ഥല�ൊണ്  ഏകറ്റടുKിട്ടുള്ളകതന്നും  ഈ  സര്ഫവ്വ നമ്പറില് ഉണ്ടൊയിരുന്ന ആക� 113  കസന്റില്
ബൊSിയുള്ള 51.50  കസന്റ്  സ്ഥലKികന്റ സ്ഥൊനവും  അതിര്Kിയും  സംബന്ധിച്ച്  ഫ�ൊടതിയില്
ഫ�സ്  നിലനില്ക്കുന്നതൊയും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   കൂടൊകത "General Provident Fund (Kerala Rules) - നിലവില് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഭൂ�ി
ഫപൊക്കുവരവ് നടKി കൈടറ്റില് ഡീഡ് ര�ിസ്റ്റര് കചയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി�ള് പുഫരൊഗ�ിക്കുന്നതൊയും
അതിനൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട വകുപ്പു�ള് ആവശsകപ്പടുന്ന �തിയൊയ  ഫരഖ�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട
കൈ�വശം ലഭs�ല്ലൊKതിനൊല് ആര്കൈSവ്സ്  തുടങ്ങിയ വകുപ്പു�ളില് നിന്നും സ്വരൂപിക്കുവൊന്
ശ്ര�ിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നതൊയും"General Provident Fund (Kerala Rules) -  അറിയിച്ചിരുന്നു.   എന്നൊല് നൊളിതുവകര ഇSൊരsKില് യൊകതൊരു
പുഫരൊഗതിയും കൈ�വരിച്ചിട്ടില്ല.

തുടര്ന്ന്  24.02.2018 കല സിന്ഡിഫSറ്റ്  ഐറ്റം  നം .650(Outside  Agenda  Item No.6)  ആയി
പരിഗണിച്ച് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട അതിര്Kി നിര്ണ്ണയം സംബന്ധിച്ച് തഹസില്ദൊര്�ൊര്S് �K്
നല്കുവൊന് തീരു�ൊനിച്ചതികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് 25.04.2018 ല് �ണയന്നൂര് തൊലൂS് തഹസില്
ദൊര്S്  UE)U/Campus  boundary/11-12   പ്ര�ൊരം  �K്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.   സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  ഇതു
സംബന്ധിച്ച �റുപടികയൊന്നും  ലഭs�ൊ�ൊതിരുന്ന സൊഹചരsKില് 13.11.2019 ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല
എഞ്ചിനീയര് ഇഫത  ആവശsം ഉന്നയിച്ച് No.UE)E)/1768/Title deeds/17-18 പ്ര�ൊരം തഹസില്ദൊര്S്
�K് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.

ഫ�ല് സൊഹചരsKില് റവന്യൂ വിഭൊഗവു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട തുടര് നടപടി�ള്
ഫവഗKിലൊക്കുന്നതിനും  ഭൂ�ിയുകട ഉട�സ്ഥൊവ�ൊശം  സ്ഥൊപികച്ചടുക്കുന്നതിനുമുള്ള �ൊരsങ്ങള്S്
അര്ഹ�ൊയ പ്രൊധൊനsം നല്�ി നടപ്പിലൊക്കുന്നതിനു ഫവണ്ട നടപടി�ള് കൈ�കSൊഫള്ളണ്ടതൊണ്.

3-3  അംഗീ�ാരം  നല്�ിയ  സ്ഥാ[നങ്ങളുകട കേസവനനികുതി  വി�ിതം  
വൈ�പ്പറ്റിയില്ല   -    സര്വ്വ�ലാശാലയുകട ഫണ്ടില് നിന്നും ഒടുക്കിയ തു�യുകട   
റീഫണ്ട് വിവരങ്ങള് ലഭTമല്ല  .  

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല അംഗീ�ൊരം  നല്കുന്ന സ്ഥൊപനങ്ങളില് നിന്നും
സ്വീ�രിച്ച റSഗ്നിഷന് ീയുകട (Recognition fee) നിശ്ചിത ശത�ൊനം സര്വ്വീസ് ടൊക്സ് ചു�Kൊവുന്ന
വരവ്  ആ�യൊല് ഫസവനം  കൈ�പ്പറ്റിയ  സ്ഥൊപനങ്ങളില് നിന്നും  ഫസവന  നികുതി  ഈടൊSി
ഫസവനനികുതി  വകുപ്പില് ഒടുഫSണ്ട ബൊധsത  സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  ഉണ്ടൊയിരികS ആയത്
നടപ്പിലൊSിയിട്ടില്ല എന്ന �ൊരണKൊല് സീനിയര് ഇന്റലി�ന്സ്  ഓീസറൊയ  ശ്രീ .  ക�.പി.
അ�യകു�ൊര് 26.10.2015 ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല  ിനൊന്സ്  ഓീസറുകട ഫപരില് സ�ന്സ്  നല്
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�ിയിരുന്നു.  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  �റുപടി  കസന്©ല് എകൈക്സസ്  &
ഇന്റലി�ന്സ് വകുപ്പ് നിരൊ�രിച്ചതികന തുടര്ന്ന് 01.10.2014 മുതല് 31.03.2016 വകരയുള്ള "General Provident Fund (Kerala Rules) - Service Tax
on Recognition fee”  സ്ഥൊപനങ്ങളില് നിന്നും കൈ�പ്പറ്റിയിട്ടില്ലൊK സൊഹചരsKില് ക�ൊച്ചി സര്
വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഖ�നൊവില് നിന്നും ഒടുക്കുവൊനും Service Tax Registration എടുക്കുന്നതിനും ഫ�ല്
കുടിGി�  തു�  ഫസവനം  കൈ�പ്പറ്റിയ  ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനു�ളില് നിന്നും  ഈടൊSൊന്
ശ്ര�ിഫSണ്ടതൊകണന്നും  തീരു�ൊനിച്ചിരുന്നു.  ഫശഷം  17.3.2017 കല കചല്ലൊന് നം .  00066  പ്ര�ൊരം
10/2014  മുതല് 3/2016  വകരയുള്ള സര്വ്വീസ്  ടൊക്സ്  തു�യിനKില് 50,05,500/-രൂപ കുസൊറ്റികന്റ
ണ്ടില് നിന്നും ഒടുSിയിരുന്നു.  കൂടൊകത 5.7.2017  കല കചല്ലൊന് നം .14397  പ്ര�ൊരം  33,00,973/-
രൂപ  2016-17  വര്ഷകK (Service  Tax  on  Registration  fee)  ഫസവന  നികുതി  ബന്ധകപ്പട്ട
സ്ഥൊപനങ്ങളില് നിന്നും  ഈടൊSി  ഫസവനനികുതി  വകുപ്പില് ഒടുSിയിരുന്നു .  ഇപ്ര�ൊരം
ഫസവനനികുതി വകുപ്പില് ഈയിനKില് ഒടുSിയ ആക� തു� 83,06,473/- രൂപയൊകുന്നു. 

കസന്©ല് �ി.എസ്.ടി  &  കസന്©ല് എകൈക്സസ് �മ്മീഷണര് ഫഡൊ .വി.സഫന്തൊഷ്  കു�ൊര് (IRS)
കന്റ 13.6.2018  ഉKരവ്  നം.C.No.V/ST/117/2017  ST  Adjn  ആയി  Show  cause  notice  പ്ര�ൊരം
ഉന്നയിച്ചിരുന്ന എല്ലൊ നിയ� ലംഘനങ്ങളും ഒഴിവൊSി നല്�ിയിരുന്നു.  ഇതികന്റ പിന്ബലKില്
Service  tax  വിഹിത�ൊയി  നിര്ബന്ധിത  സൊഹചരsKില് ഒടുSിയ  50,05,500/-രൂപ  റീണ്ട്
ലഭിക്കുന്നതിനൊയി  M/S  Krishna  Iyer  &  Co യുകട സഹൊയഫKൊകട Form  R-  ഫസവനനികുതി
വകുപ്പില് നല്�ിയിരുന്നു .  കൂടൊകത ഫഡൊ .വി.സഫന്തൊഷ് കു�ൊര് (Commissioner,  GST)  കന്റ
13.6.2018 കല ഉKരവികന ഫചൊദsം കചയ്തുക�ൊണ്ട് CE)STAT (Custom, E)xcise & Service Tax Appellate
Tribunal)  മുമ്പൊക� ക�ൊച്ചി ഡിവിഷന്,  കസന്©ല് ടൊക്സ്  &  കസന്©ല് എകൈക്സസ് �മ്മീഷണറുകട
ഓീസ് അപ്പീല് നല്�ിയിരുന്നു. (Appeal No.ST/21685/2018 DB dtd:22.10.18)  ഫ�ല് അപ്പീലികന്റ
തുടര് നടപടി�ളുകട ഭൊഗ�ൊയി 19.11.2018 ന് CE)STAT ല് നിന്നും സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക് ഒരു Short Hearing
Notice ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്കുഫവണ്ടി M/s Krishna Iyer & Co ഹൊ�രൊകുന്നതിനും
�ൗണ്ടര് അപ്പീല് യല് കചയ്യുന്നതിനും തീരു�ൊനിച്ചിരുന്നു.

ഫ�ല് വിവരിച്ച �ൊരsങ്ങളും  ഇഫപ്പൊഴകK സ്ഥിതിയും  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട വരവൊയി
അSൗണ്ടില് ഉള്കപ്പടുKിയ  തു�യുകട റീണ്ട്  തുടങ്ങിയ  വിവരങ്ങള് അറിയിക്കുന്നതിനൊയി
28.10.2019 കല ക�.എസ്.എ(എസ്.ടി.യു)/എ 5-758/2018  പ്ര�ൊരം �K് നല്�ിയിരുന്നുകവAിലും
�റുപടി ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  കൂടൊകത 12.3.2020 ല് ക�.എസ്.എ(എസ്.ടി.യു)  എ 5-758/2018  പ്ര�ൊരം
ഓര്മ്മക്കുറിപ്പും  നല്�ിയിരുന്നു എAിലും  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഇതു സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  ആയതിനൊല് സര്വ്വീസ് ടൊക്സ് വിഹിത�ൊയി സര്വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടില് നിന്നും
ഫസവനനികുതി  വകുപ്പില് ഒടുSിയ  50,05,500/-രൂപ എത്രയും  ഫവഗം  തിരിക� ഈടൊSി  സര്
വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടില് മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈ�കSൊഫള്ളണ്ടതൊണ്.
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3-4     ഇന്�ംടാക്സ് സമയബന്ധിതമായി ഈടാക്കി ഒടുക്കുന്നതില് വീഴ്ച   -   
സര്വ്വ�ലാശാല ഫണ്ടിനു നഷ്ടം   - 25,000/-  രൂ[  .  

ക�ൊച്ചി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ിനൊന്സ്  വകുപ്പ്  ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 25.02.2019 കല
No.Accts./11/A4/17  defaults/2017-18-  ഉKരവു പ്ര�ൊരമുള്ള 25000/-രൂപയുകട കചലവു�ൊയി
ബന്ധകപ്പട്ട് യല് നം.- Accts II/A4/IT-Defaults/2017-18 പരിഫശൊധിച്ചതു പ്ര�ൊരം 2007-08, 2008-
09, 2009-10, 2010-11, 2013-14 വര്ഷങ്ങളില് TDS ഒടുSിയതില് കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് �ീവനSൊര്
ഫനരിട്ട്  TDS  ഒടുSിയ  അവസരKില് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട TAN  കതറ്റൊയി  നല്�ിയതുമൂലം
സംഭവിച്ചതൊണ്. കൂടൊകത സര്വ്വ�ലൊശൊല വഴി നികുതി ഒടുSിയ ചില ഫ�സു�ളില് 2/-രൂപയില്
കുറഞ്ഞ തു�യുകട "General Provident Fund (Kerala Rules) - short remittance” �ൊണിച്ചിരുന്നതൊയും യലിലുണ്ട്.

ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച തരKിലുള്ള "General Provident Fund (Kerala Rules) - Defaults”  �ൊരണം ഇന്�ംടൊക്സ്  വകുപ്പ്  �നഫററ്റ്  കചയ്ത ഡി�ൊന്റ്
ഫനൊട്ടീസ്  പ്ര�ൊരം  കുടിGി�  1,06,274.4/-രൂപയും  പലിശയിനKില് 40,308/-രൂപയും  ആണ്
ഒടുക്കുന്നതിന്  നിര്ഫദ്ദശിച്ചിരുന്നത്.  കൂടൊകത 258.15/-രൂപയുകട കുറവും  ഫനൊട്ടീസ്  പ്ര�ൊരം
അറിയിച്ചിരുന്നു. (നികുതി ഒടുSിയതില് 2/-രൂപ കുറവ് �ൊണിച്ചത് പ്ര�ൊരം)

(Intimation U/S 154 of the Income Tax Act, 1961 for the financial years- 2007-08, 2008-09, 2009-
10,  2010-11,  2013-14  dtd:  29.9.2014,  16.11.2014,  24.9.2014,  07.9.2014,  29.8.2014  and  15.11.2014
respectively)

ഫ�ല് സൊഹചരsKില് സര്വ്വ�ലൊശൊല  M/s JRS&Co കയ സ�ീപിക്കു�യും  TRACE)S-Website  ല്
TAN കതറ്റൊയി നല്�ി നികുതി ഒടുSിയതു തുടങ്ങി Default Notice പ്ര�ൊരമുള്ള എല്ലൊ അപൊ�ത�ളും
പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ആവശsകപ്പടു�യും  കചയ്തിരുന്നു.  ഇതുപ്ര�ൊരം  2007-08  മുതലുള്ള കുടിGി�
സംബന്ധിച്ച്  TRACE)S-Website  ല് ഫവണ്ട ഫരഖകപ്പടുKലു�ള് നടKി ഫ�ല് ഫ�ൊലിSൊയി  JRS &
Co. 25,000/-രൂപ ീസ് ചു�Kി. (Tax Invoice No.2787C/18-19 dtd:2.2.19 for Rs.13,200/- & Tax
invoice No.2786C/18-19 dtd:2.2.19 for Rs.11,800/- (ആക� = 25,000/-)

�ീവനSൊരുകട ഇന്�ംടൊക്സ് സ�യബന്ധിത�ൊയി ഈടൊSി ഇന്�ംടൊക്സ് വകുപ്പില് ഒടുSി എന്നത്
ഉറപ്പുവരുഫKണ്ടത് ഓീസ് ഫ�ധൊവിയുകട ഉKരവൊദിത്വ�ൊണ്. നികുതി ഒടുSിയതില് കുറവ് വന്നു
എന്നത് ഓീസ് ഫ�ധൊവിയുകട പരിഫശൊധന/ഫ�ല്ഫനൊട്ടം വര്ഷങ്ങഫളൊളം ഉണ്ടൊയില്ല എന്നതൊണ്
വsക്ത�ൊക്കുന്നത്. കൂടൊകത 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളികല നികുതി തൊ�സിച്ച് ഒടുSിയതുമൂലം ഇന്
�ംടൊക്സ്  വകുപ്പ്  പലിശ  ഒടുക്കുന്നതിന്  ഫനൊട്ടീസ്  നല്�ിയിരുന്നു.  ഇവകയല്ലൊംതകന്ന
ഫ�ലുഫദsൊഗസ്ഥകന്റ ഭൊഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതര�ൊയ  വീഴ്ചയൊയി  ഓഡിറ്റ്  വിലയിരുത്തുന്നു .
ആയതിനൊല് JRS & Co. യ്ക്ക് നല്ഫ�ണ്ടിവന്ന 25,000/- (ഇരുപKി അ�ൊയിരം) രൂപയുകട കചലവ്
ഓീസ്  ഫ�ധൊവിയുകട ബൊധsതയൊയിSണ്ട്  പ്രസ്തുത  �ൊലയളവു�ളില് ചു�തലയുണ്ടൊയിരുന്ന
ഉഫദsൊഗസ്ഥരില് നിന്നും  ഈടൊSി  സര്വ്വ�ലൊശൊലണ്ടില് ഒടുഫSണ്ടതൊണ് .  സര്വ്വ�ലൊശൊല
ണ്ടില് നിന്നുള്ള 25,000/-രൂപയുകട ഫ�ല് കചലവ് ഓഡിറ്റില് തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.
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3-5 അനധികൃതമായി തസ്തി��ള് സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനങ്ങള് നടത്തുന്നു   -   ഫണ്ട്      
ദുര്വTയം

"General Provident Fund (Kerala Rules) - കഡപ്യൂഫട്ടഷന് നിയ�നം"General Provident Fund (Kerala Rules) -  /”On other duty basis” -  എന്നിങ്ങകന നൊ��രണം കചയ്ത് ഉന്നത
തസ്തി��ള് സൃഷ്ടിച്ച് സര്വ്വ�ലൊശൊല ഉഫദsൊഗസ്ഥര്S്  നിയ�നം നല്കു�യും അതുവഴി നിയ�നം
ലഭിക്കുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥരുകട ഒഴിവിഫലS്  കതൊട്ടു തൊകഴയുള്ള സീനിയര് ഉഫദsൊഗസ്ഥന്
ഉഫദsൊഗSയറ്റം  നല്കു�  വഴി  അസിസ്റ്റന്റ്  തസ്തി�യിലുള്ള �ീവനSൊരനുവകര ഉഫദsൊഗSയറ്റം
അനുവദിച്ചുവരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റികന്റ ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ട ഉKരവു�ളും  സൊമ്പKി�
അച്ചടS�ില്ലൊയ്മയുകട വിശദൊംശങ്ങളും ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

1) കഡപ്യൂട്ടി ര�ിസ്ട്രൊര് (അഡ് �ിന്- II-കന്റ 27.2.2020 കല ഉKരവു�ളൊയ CUSAT/AD(A)A1/571/2020
&     CUSAT/AD(A).A1/575/2020-  എന്നിവ പ്ര�ൊരം  ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറൊയ  Dr.Ansar.M.S  കന
"General Provident Fund (Kerala Rules) - Planning and Development officer on other duty basis”  (85000-117600-  ശമ്പളനിരS്)  എന്ന
തസ്തി�  സൃഷ്ടിച്ച്  നിയ�നം  നല്�ിയതുവഴി  സം�ൊത�ൊയ  ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട ഒഴിവിഫലS്
കഡപ്യൂട്ടി ര�ിസ്ട്രൊറൊയ ശ്രീ.മുരളീധരന്.എ.പി S് ഫ�ൊയിന്റ് ര�ിസ്ട്രൊറൊയി നിയ�നം നല്�ി (85000
– 117600) ശമ്പളനിരക്കും അനുവദികച്ചAിലും മുന്പ് വഹിച്ചിരുന്ന ചു�തലയൊയ "General Provident Fund (Kerala Rules) - Private Secretary to
Vice  Chancellor”  എന്ന എക്സ്  ഫ�ഡര് തസ്തി�യില് തുടരുന്നതിന്  അനുവദിക്കു�യും  ഇതുവഴി
ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊര് തസ്തി�  എന്ന ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച ഒഴിവിഫലS്  കഡപ്യൂട്ടി  ര�ിസ്ട്രൊറൊയ
ശ്രീ�തി.ഉഷൊഫദവി.വി.പിS്  ഉഫദsൊഗSയറ്റം  നല്�ി  85000  –  117600  ശമ്പള  നിരക്കും
അനുവദികച്ചAിലും ഇവികടയും ടിയൊളുകട മുന് തസ്തി�യൊയ  "General Provident Fund (Kerala Rules) - PS to Pro Vice Chancdllor”  എന്ന ex
cadre  തസ്തി�യുകട ചു�തലയില് തുടരുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു .   ഫശഷവും ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊര്
തസ്തി� ഒഴിഞ്ഞു �ിടക്കുന്നതൊയിKകന്ന പരിഗണിച്ച്  കഡപ്യൂട്ടി  ര�ിസ്ട്രൊര് (അഡ് �ിന്-  II)  ആയ
ശ്രീ�തി.�ൊസിയ.പി.ഐക്കും ഉഫദsൊഗSയറ്റം അനുവദിച്ചു�ൊണുന്നു.

മുന് ഖണ്ഡി�യില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 27.2.2020 കല ഉKരവു�ള് പരിഫശൊധിച്ചൊല് അസിസ്റ്റന്റ്
തസ്തി�വകരയുള്ള ഉഫദsൊഗസ്ഥര്S്  ഒരു Deputation  /”On  other  duty  basis”  നിയ�നംവഴി
ഉഫദsൊഗSയറ്റം ലഭs�ൊSിയിട്ടുള്ളതൊയി വsക്ത�ൊകുന്നു.

ഇതിനു സ�ൊന�ൊയ  ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 29.2.2020 കല ഉKരവ്
നം.CUSAT/AD(A).A1/592/2020-  ഫലക്കു കൂടി സര്Sൊരികന്റ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു .  ഫ�ല് ഉKരവ്
പ്ര�ൊരം  കഡപ്യൂട്ടി  ര�ിസ്ട്രൊറൊയ  ശ്രീ�തി.എലിസബK്  �ൊത്യു റിട്ടയര് കചയ്ത ഒഴിവിഫലയ്ക്ക്
അസിസ്റ്റന്റ് ര�ിസ്ട്രൊര് (ഹ.ഫ�) ആയ ശ്രീ.കൃഷ്ണകു�ൊര്.ടി S് ഉഫദsൊഗSയറ്റം നല്�ി 77400-115200-
ശമ്പള നിരക്കും അനുവദിച്ചു.   എന്നൊല് അഫദ്ദഹം കതൊട്ടുമുന്പ്  ചു�തല വഹിച്ചിരുന്ന PA to  Vice
Chancellor എന്ന ex-cadre- തസ്തി�യുകട ചു�തലയില് തുടരുന്നതിന് അനുവദിച്ചു�ൊണുന്നു.  തുടര്ന്നും
ഒഴിഞ്ഞു�ിടക്കുന്ന കഡപ്യൂട്ടി ര�ിസ്ട്രൊര് തസ്തി�യിഫലS് അസി.ര�ിസ്ട്രൊര്(ഹ.ഫ�) ആയ ശ്രീ.നസീര്
കുഞ്ഞ്.സി.എ  യ്ക്ക്  ഉഫദsൊഗSയറ്റം  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.   ഫ�ല് ഉKരവു വഴിയും  അസിസ്റ്റന്റ്
തസ്തി�യിലുള്ള ഉഫദsൊഗസ്ഥനുവകര ഉഫദsൊഗSയറ്റം  ലഭിച്ചിരുന്നു .   (ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട
29.2.2020 കല ഉKരവിഫലS് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.)
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കൂടൊകത ഇഫത ഉKരവില്Kകന്ന കസക്ഷന് ഓീസര്(ഹ.ഫ�) ആയിരുന്ന ശ്രീ.ഹരിലൊല് കന
ക�ൊച്ചി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട നിയന്ത്രണKിലുള്ള “ Centre  for  Budget  Studies”ല് ഫ�ൊ -ഓര്
ഡിഫനറ്ററൊയി  നിയ�ിക്കു�യും  ഇതികന്റ തുടര്ച്ചയൊയും  ഒരു ഫവSന്സി  നിലവില് വന്നതൊയി
പരിഗണിച്ച് ഉഫദsൊഗSയറ്റങ്ങളുകട ചങ്ങല ആവര്Kിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ�ല് വിവരിച്ച പ്ര�ൊരമുള്ള സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട നടപടിക്ര�ങ്ങള് മുന്�ൊലങ്ങള് മുതല്
നടപ്പിലൊSി  വന്നിരുന്നതിന്  ഉK� ഉദൊഹരണങ്ങളൊണ്   കഡപ്യൂട്ടി  ര�ിസ്ട്രൊര് (അഡ്മിന് II)  കന്റ
26.6.2018 കല ഉKരവ് നം.Ad.A1/20/DR/2013 & 6.7.2018  കല  ഉKരവ് നം.Ad.A1/20/DR/2013.
ഇതുവഴി ഇഫന്റണല് കഡപ്യൂഫട്ടഷന് എന്ന ഫപരില് അസി.ര�ിസ്ട്രൊര് തസ്തി�യിലുള്ള    �ീവനSൊകര
തൊല്Sൊലി��ൊയി കസന്റര് ഫൊര് ബഡ്�റ്റ് സ്റ്റഡീസില് നിയ�ിക്കു�യും തുടര്ന്ന് ഇവരുകട മുന്
തസ്തി�  ഒഴിവൊയി  പരിഗണിച്ച്  ഉഫദsൊഗസ്ഥര്S്  ഒന്നടAം  ഉഫദsൊഗSയറ്റം  നല്�ിയതൊയും
വsക്ത�ൊകുന്നതൊണ്.

ക�ൊച്ചി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട �ീഴില് പ്രവര്Kിക്കുന്ന ബഡ്�റ്റ്  സ്റ്റഡീസ്   തുടങ്ങിയുള്ള
കസന്ററു�ളില് ഫ�ഡര് തസ്തി�യില് നിന്നും  �ീവനSൊകര ഇഫന്റണല് കഡപ്യൂഫട്ടഷന്  എന്ന
ഫപരില് തൊല്Sൊലി�  നിയ�നം  നല്�ി  ഒഴിവു�ള് സൃഷ്ടിക്കു�യും  ഇതുവഴി  ഉഫദsൊഗസ്ഥര്S്
ഒന്നടAം ഉഫദsൊഗSയറ്റം അനുവദിക്കു�യും അധി� സൊമ്പKി� ബൊധsത സൃഷ്ടിക്കു�യും കചയ്യുന്ന
സര്വ്വ�ലൊശൊല  അധികൃതരുകട കതറ്റൊയ  നടപടിക്ര�ം  അവസൊനിപ്പിക്കുന്നതിനും  കസന്ററികന്റ
നടKിപ്പിനൊയി പ്രഫതs�ം ഫനൊട്ടിിഫSഷന് നല്�ി ഫ�ല് തസ്തി�യ്ക്കുഫവണ്ട ഒരു ഉഫദsൊഗസ്ഥകന
കതരകഞ്ഞടുK്  നിയ�ിക്കു�യൊണ്  ഫവണ്ടത്  എന്ന്  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഓഡിറ്റ്  സ്ഥൊപനം  എന്ന
നിലയില് നിര്ഫദ്ദശിക്കുന്നു .   ഇതുസംബന്ധിച്ച്  3.12.2019 ല് നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി
നം.05/Adm/2019  നും �റുപടി ലഭs�ൊSൊK സൊഹചരsKില് 13.3.2020 ല് ഓര്മ്മക്കുറിപ്പും നല്
�ിയിരുന്നു.  എന്നൊല് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഭൊഗത്തുനിന്നും വിവരങ്ങള് ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.   

രൊ�sകK എല്ലൊ ഫ�ഖല�ള്ക്കും സ്വീ�ൊരs�ൊയ രീതിയിലുള്ള ബഡ്�റ്റ്  ത�ൊറൊSല് ,  വര്
ഗ്ഗീ�രണം,  വിശ�ലനം,  ഗഫവഷണം  തുടങ്ങിയ  സൊമ്പKി�  ഫ"ൊതസ്സു�ളുകട നിയന്ത്രണവും
നടKിപ്പും സംബന്ധിക്കുന്ന വിവര സൊഫAതി� വിദs�ള് എന്നിവയും അടങ്ങുന്ന ഫ�ൊഴ്സു�ളുഫടയും
ക©യിനിംഗ്  സ്ഥൊപനങ്ങളുഫടയും  അഭൊവം  �ണSികലടുK്  സര്Sൊര് അനു�തിഫയൊകട ക�ൊച്ചി
ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട നിയന്ത്രണKില് 2013 ല് ആരംഭിച്ചതൊണ് ക�.എം.�ൊണി
കസന്റര് ഫൊര് ബഡ്�റ്റ്  സ്റ്റഡീസ് (KMMCBS).  തുടര്ന്ന്  ഈ  സ്ഥൊപനKികന്റ ഫപര്  3.6.2017
തീയതിയികല-  AC.A4/2732/2015-ാൊം  നം.  ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം  "General Provident Fund (Kerala Rules) - Centre  for  Budget  Studies”
എന്നൊSി  �ൊറ്റിയിരുന്നു.  ഈ  കസന്റര് ഒരു സ്വതന്ത്ര പഠന  ഫ�ന്ദ്ര�ൊയി  പ്രവര്Kിക്കുന്നതിന്
സംസ്ഥൊന  സര്Sൊര് അനുവദിച്ച 1,53,95,000/-  രൂപ  കചലവൊSി  പുതിയ  ക�ട്ടിടKികന്റ നിര്
മ്മൊണവും പൂര്KിയൊSിയിരുന്നു.

2013 ല് ആരംഭിച്ച കസന്റര് ഇഫപ്പൊഴും പ്രവര്Kന ലക്ഷsങ്ങള് യൊകതൊന്നും ആരംഭിക്കു�ഫപൊലും
കച�ൊന് �ഴിയൊകത കൈശശവദശയില്Kകന്ന തുടരുന്നതൊയൊണ്  ഓഡിറ്റില് �കണ്ടKൊനൊയത് .
നൊളിതുവകര ഫ�രള സര്Sൊരിഫന്റഫയൊ,  ഫലൊSല് കസല്് ഗവണ്ക�ന്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനു�ളുഫടഫയൊ
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ബഡ്�റ്റ്  രൂപീ�രണKില് ഭൊഗ�ൊകുന്നതിഫനൊ ,  ഈ  ഫ�ഖലയു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട ഫ�ൊഴ്സു�ള്
നടത്തുന്നതിഫനൊ  ഗഫവഷണ റിഫപ്പൊര്ട്ടു�ള് ത�ൊറൊക്കുന്നതിഫനൊ  പുസ്ത� പ്രസിദ്ധീ�രണKിഫനൊ
ഉള്ള പ്രൊവീണsം കസന്ററിന് ഫനടൊന് �ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വ�ൊരsസ്ഥൊപനങ്ങളു�ൊയി സഹ�രിച്ചു പ്രവര്
Kിക്കുന്നതിനും ഈ ഫ�ഖലയില് കപൊതുസമൂഹKിനുഫവണ്ട ഫസവനങ്ങള് നല്കുന്നതിനും ഇതുവഴി
കസന്ററിനു സ്വയംപരsൊപ്തത  ഫനടുന്നതിനും  ഫവണ്ട രീതിയിലുള്ള യൊകതൊരു രൂപഫരഖയും
ത�ൊറൊSിയിട്ടു�ില്ല.  ആയതിനൊല് പ്രവര്Kന ലക്ഷsങ്ങള് കൈ�വരിക്കുന്നതിന് സ്ഥൊപനKികന്റ
ഫ�ല്ഫനൊട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ഉKരവൊദിത്വകKപ്പറ്റി ഓര്മ്മകപ്പടുത്തുന്നു.

സര്Sൊരികന്റ മുന്കൂര് അനുവൊദഫ�ൊ  പില്Sൊല  അംഗീ�ൊരഫ�ൊ  ഫതടൊകത എക്സ്  ഫ�ഡര്
തസ്തി��ള് സൃഷ്ടിSലും ഇതിഫലS് നിയ�നം നല്ഫ�ണ്ട ഉഫദsൊഗസ്ഥരുകട പദവി /ശമ്പള നിരS്
കൃതs�ൊയി  നിര്വ്വചിSൊകതയും  ഏറ്റവും  ഉന്നത  തസ്തി��ളികല �ീവനSൊര്S്  ഇതിഫലS്
നിയ�നം  നല്കു�യും  ഇതുവഴി  ഫ�ഡര്  തസ്തി��ളില് ഒഴിവ്  വന്നതൊയി  പരിഗണിച്ച്
ഉഫദsൊഗസ്ഥര്S് ഒന്നടAം  സ്ഥൊനSയറ്റം അനുവദിക്കു�യും കചയ്യുന്ന രീതി സര്Sൊരിന് വമ്പിച്ച
സൊമ്പKി�   ബൊധsത  വരുത്തുന്നതൊയി  ഓഡിറ്റ്  വിലയിരുത്തുന്നു.   ഇതു സംബന്ധിച്ച്
ഉദൊഹരണങ്ങള് നിരKി വsക്ത�ൊയ നഷ്ടം തിട്ടകപ്പടുKി ഖണ്ഡി� 3-3 ആയി 2016-17 വര്ഷകK
ഓഡിറ്റ്  റിഫപ്പൊര്ട്ടില് പരൊ�ര്ശം  ഉള്കപ്പടുKിരുന്നുകവAിലും   സര്വ്വ�ലൊശൊല  നടപടി  തുടര്
ന്നുവരുന്നതൊയി �ൊണുന്നു.

2)  സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനKികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് �ൊത്രം  തസ്തി��ള് സൃഷ്ടിച്ച്  ദിവസ
ഫവതനൊടിസ്ഥൊനKില് സര്വ്വ�ലൊശൊല  അസിസ്റ്റന്റു�ൊകര നിയ�ിച്ചുവരുന്നു .  സര്Sൊര്
അംഗീ�ൊരഫ�ൊ  സൊധൂ�രണഫ�ൊ  ഇSൊരsKില് ഫനടിയിട്ടില്ല .   ഖണ്ഡി�  1  ല് പരൊ�ര്ശിച്ചിട്ടുള്ള
29.2.2020 കല ഉKരവും ഫ�ൊയിന്റ് ര�ിസ്ട്രൊറുകട 20.3.2020 കല  നം.CUSAT/AD(A)-A5/865/2020
ഉKരവും  ഇത്  വsക്ത�ൊക്കുന്നു.  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  27.5.2020 ല് വിശദീ�രണം  ആവശsകപ്പട്ട്
ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 5-268/2020-ാൊം  നം.  �ത്തും  2/12/2019 ല് ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി
നം.04/Admn/2019 ഉം  ഓര്മ്മക്കുറിപ്പും  നല്�ിയിരുന്നു.  18.06.2020 ല് നല്�ിയ �റുപടി  പ്ര�ൊരം
ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ്വ�ലൊശൊല നിയ�ം, 1986  കല 18(XI)  വകുപ്പ് പ്ര�ൊരം തസ്തി��ള്
സൃഷ്ടിSൊനുള്ള അധി�ൊരം  സിന്ഡിഫSറ്റില് നിക്ഷിപ്ത�ൊകണന്നും  ആയതിന്  സര്Sൊര്
അംഗീ�ൊരം  ഫവണ്ട എന്നും  അറിയിച്ചു .   48  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  അസിസ്റ്റന്റു�ൊരുകട തസ്തി�  സൃഷ്ടിച്ച്
ദിവസഫവതനSൊകര നിയ�ിച്ചിട്ടുണ്ട് .   ദിവസഫവതനKിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റു�ൊകര കൂടി
�ണSികലടുK് കസക്ഷന് ഓീസര് -  അസിസ്റ്റന്റ് അനുപൊതം  1:3  എന്ന രീതിയില് നില നിര്
ത്തുന്നതിനൊയി  കറഗുലര് തസ്തി�യിലുള്ളവര്S്    കസക്ഷന് ഓീസര് തസ്തി�യില്
ഉഫദsൊഗSയറ്റവും നല്�ി വരുന്നു. ഇത് ക്ര�പ്ര�ൊര�ല്ല. 

   പുതിയ ഫ�ൊഴ്സു�ള് ആരംഭിച്ചതും, വിദsൊര്ത്ഥി�ളുകട എണ്ണKിലുള്ള വര്ദ്ധനവും �ണSികലടുK്
വര്S് സ്റ്റഡി നടKി സര്Sൊര് അംഗീ�ൊരഫKൊടുകൂടി �ൊത്രഫ� അധി� തസ്തി��ള് സൃഷ്ടിക്കുവൊന്
�ഴിയു�യുള്ളു.  ആയതിനൊല് ഖണ്ഢി�  (1),  (2)  എന്നിവയിഫലS്  ബന്ധകപ്പട്ട അധി�ൊരി�ളുകട
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
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3-6 AICTE    സ്കീം  നടപ്പിലാക്കിയതും  ,  മൂന്ന്  അദ്ധTാ[�രുകട പ്രകേമാഷനു�ള്  /    
കേ®യ്സ് കമന്റു�ള് നല്�ിയതീയതി  കേനരകേത്ത ആക്കു�യും കചയ്ത ഉത്തരവ് 
അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല  .  

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട Ad.D2/15784/2000(PF1)  തീയതി.31.08.2019  ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം  'AICTEAICTE)
സ്കീം  1996'AICTEകന്റ നടപ്പൊSല് തീയതി   1.1.96  ആSി  തീരു�ൊനിക്കു�യും  ആയതികന്റ
അടിസ്ഥൊനKില് മൂന്ന് അദ്ധsൊപ�രുകട (ഫഡൊ.എ.ശ്രീകു�ൊര്, കപ്രൊസര്, �മ്പ്യൂട്ടര് ആ±ിഫSഷന്
വകുപ്പ്,  ഫഡൊ.ക�യിംസ്  കുരsന്,  കപ്രൊസര്,  ഇലഫÏൊണിക്സ്  വകുപ്പ്,  ഫഡൊ.സി.ക�.ആനന്ദന്,
കപ്രൊസര്,  ഇലഫÏൊണിക്സ്  വകുപ്പ്)   എന്നിവരുകട പ്രഫ�ൊഷനു�ള് ഫനരഫK ആSി
ഉKരവൊകു�യും കചയ്തു. വിശദ വിവരങ്ങള് തൊകഴ നല്കുന്നു.

അദ്ധsൊപ�കന്റ ഫപര് തസ്തി� പ്രഫ�ൊഷന്
തീയതി

Ad.D2/15784/2000(PF1)തീയ
തി  31/08/2019  ഉKരവ്
പ്ര�ൊരം  ഫനരകK ആSിയ
പ്രഫ�ൊഷന് തീയതി

ഫഡൊ.എ.ശ്രീകു�ൊര്,
കപ്രൊസര്,  �മ്പ്യൂട്ടര്
ആ±ിഫSഷന് വകുപ്പ്

ല�്ചറര്(സീനിയര് കസ്കയില്) 09.10.1998 04.01.1998

ല�്ചറര് (കസലക്ഷന് ഫ�ഡ്) 9.10.2003 04.01.2003

അഫസൊസിഫയറ്റ്  കപ്രൊസര്-
റീ കഡസിഫഗ്നഷന്

9.10.2006 04.01.2006

കപ്രൊസര് 22.05.2010 വsതsൊസം ഇല്ല.

ഫഡൊ.ക�യിംസ് കുരsന്,
കപ്രൊസര്,
ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ്

ല�്ചറര്(സീനിയര് കസ്കയില്) 27.07.1998 15.09.1997

ല�്ചറര് (കസലക്ഷന് ഫ�ഡ്) 27.07.2003 15.09.2002

അഫസൊസിഫയറ്റ്  കപ്രൊസര്-
റീ കഡസിഫഗ്നഷന്

27.03.2006 01.01.2006

കപ്രൊസര് 23.10.2009 വsതsൊസം ഇല്ല

ഫഡൊ.സി.ക�.ആനന്ദന്,
കപ്രൊസര്,
ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ്

ല�്ചറര്(സീനിയര് കസ്കയില്) 29.01.1991 വsതsൊസം ഇല്ല

റീഡര് 27.07.1998 29.01.1996

കപ്രൊസര് 27.07.2006 29.01.2004

 G.O(P)68/2000/H.E)dn  dtd:18.5.2000  ഉKരവികന്റ ഖണ്ഡി�  3.2  പ്ര�ൊരം  ശമ്പള
പരിഷ്കരണKിന്  1.1.96  മുതല് പ്രൊബലsമുണ്ട് .   ആയതികന്റ ഖണ്ഡി�  (3)ന്  തൊകഴയുള്ള കുറിപ്പു
പ്ര�ൊരം ഇന്കസന്റീവു�ള്S് അര്ഹത  9.10.1998  മുതല്Sൊണ്.  ഖണ്ഡി�  3.11 ല് പറയുന്ന Career
Advancement  Scheme(CAS)  കന്റ പ്രൊബലs തീയതി  എന്നു മുതല്Sൊണ്  എന്ന്  ടി  ഉKരവില്
പറയുന്നില്ല.   അതുക�ൊണ്ട്  CAS കന്റ പ്രൊബലs തീയതി  സര്വ്വ�ലൊശൊല  മുന്പ്
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എടുKിരുന്നതുഫപൊകല �ിനിസ്ട്രി  ഓ്  ഹ്യൂ�ണ് റിഫസൊഴ്സ്  കഡവലപ്ക�ന്റ് ,  ഗവണ്ക�ന്റ്  ഓ്
ഇന്തsയുകട �Kികന്റ തീയതി  ആയ  9.10.1998  എന്ന് എടുക്കുന്നതിഫന നിലവില് നിര്വ്വൊഹമുള്ളൂ .
ആയതിനൊല് ഇന്കസന്റീവു�ളുഫടയും  സ്കീ�ിഫന്റയും  പ്രൊബലs തീയതി  1.1.96  മുതല് നല്
�ികSൊണ്ടുള്ള സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട Ad.D2/15784/2000(PF1)  തീയതി.31.08.2019   ഉKരവ്
നിലനില്ക്കുന്നതല്ല.   ടി  ഉKരവികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് മൂന്ന്  അദ്ധsൊപ�രുകട പ്രഫ�ൊഷനു�ള്
ഫനരഫK ആക്കു�യും  ആയതനുസരിച്ച്  ശമ്പള  നിര്ണ്ണയങ്ങള് നടത്തു�യും  കചയ്തതും
തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.  1.1.96  മുതല് ഇന്കസന്റീവ് ,  സ്കീം എന്നിവ ബൊധ��ൊSണക�Aില് ആയതിന്
അടിസ്ഥൊന�ൊയ  സര്Sൊര് ഉKരവ്  ഹൊ�രൊSൊന് ക� .എസ്.എ.(എസ്.റ്റി.യു )എ 4-
842/19 തീയതി 16.11.19 �Kിലൂകട ആവശsകപ്പട്ടുകവAിലും ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല.

 ഇതു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട്  തൊകഴപറയുന്ന �ൊരsങ്ങള് ര�ിസ്ട്രൊറുകട 13.6.2020 കല
Ad.D2/15784/2000(PF) നം.  �Kിന് �റുപടിയൊയി നം. ക�.എസ്.എ. എസ്.റ്റിയു എ-4/842/2019
തീയതി. 10.7.2020 �Kിലൂകട സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKി.

1996 കല യു.�ി.സി ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലൊSികSൊണ്ടുള്ള G.O(P)  നം.171/99/HE)dn dtd:
21.12.1999 ഉKരവികന്റ ഖണ്ഡി� 4.1 തൊകഴ പറയും പ്ര�ൊരം പറയുന്നു.

“DATE OF EFFECT” 

4.1  The revised UGC Scheme, 1998 will be implemented in the state with effect from 1.1.1996.
The stipulation  regarding  minimum length  of  service for  career advancement  to the level  of
Lecturer (Senior scale) and Reader/Lecturer(Selection Grade) has been modified in the revised
UGC Scheme as  clarified  by  Ministry  of  Human  Resources  Development  subsequently.   This
modified provision need be implemented only from the date of notification of the scheme by
Government of India ie.27.7.1998”

ഇതില് UGC  സ്കീം, 1.1.1996  മുതല് നിലവില് വരുക�Aിലും പ്രഫ�ൊഷന്  ഫവണ്ടിയുള്ള 'AICTEModified
provisions'AICTE 27.7.1998 മുതല്Sൊണ് പ്രൊബലsം എന്ന് വsക്ത�ൊയി പറയുന്നുണ്ട്.

�കറ്റൊരുദൊഹരണം  2006 കല AICTE)  ഫപ റിവിഷന് ഉKരവൊയ  GO(P)389/10/H.E)dn  dtd:
7.12.2010 കന്റ ഖണ്ഡി� 6.1.21 ആണ്.  ഇതില് തൊകഴ പറയും പ്ര�ൊരം പറയുന്നു.

6.1.21  “The conditions laid  down by the AICTE) and/ or Government  for  Career Advancement
Scheme (CAS) and the refresher courses mentioned in clause 6.1.20 shall be applicable for these
promotion/CAS placement/advancement to higher AGP which are effective from and after the
date of issue of this order.”

ടി ഉKരവികന്റ ഖണ്ഡി� 4.1 ല് "General Provident Fund (Kerala Rules) - The revised pay and revised rate of Dearness Allowance
under this scheme shall be effective from 1.1.2006” എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
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അതൊയത്  ശമ്പള  പരിഷ്കരണം  1.1.2006  മുതല് നല്�ൊക�Aിലും  CAS  പ്രഫ�ൊഷനു�ളുകട
പ്രൊബലsതീയതി (പുതിയ വsവസ്ഥ�ള് പ്ര�ൊരമുള്ളത്) 7.12.2010 (ഉKരവ് തീയതി) മുതല്Sൊണ്.
തുടര്ന്ന്  2006,  2016  യു.�ി.സി  ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവു�ള് പരിഫശൊധിച്ചൊലും  ഇKരKില്
ശമ്പള  പരിഷ്കരണKികന്റ പ്രൊബലs തീയതിയും  പുതുSിയ  വsവസ്ഥ�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള CAS
പ്രഫ�ൊഷന്/ഫ±യ്സ് ക�ന്റികന്റ പ്രൊബലsതീയതിയും വsക്ത�ൊയി പറയുന്നുണ്ട്.  എന്നൊല് 1996 AICTE)
ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവില് ശമ്പള പരിഷ്കരണം 1.1.1996 മുതല് നിലവില്  വരും എന്ന്  ഖണ്ഡി�
3.2 ല് വsക്ത�ൊയി  പറയുന്നുകണ്ടAിലും  പുതുSിയ  വsവസ്ഥ�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള CAS
പ്രഫ�ൊഷന്/ഫ±യ്സ് ക�ന്റ് അനുവദിSൊവുന്ന പ്രൊബലs തീയതി ഏകതന്ന് വsക്ത�ൊയി പറയുന്നില്ല .
ആയതിനൊല് ഇത്  �ിനിസ്ട്രി  ഓ്  ഹ്യൂ�ന് റിഫസൊഴ്സ്  കഡവലപ്ക�ന്റ് ,  ഗവ.ഓ്  ഇന്തsയുകട
�Kികന്റ തീയതി ആയ 9.10.1998 എന്നൊണ് കുസൊറ്റ് എടുKിരുന്നത്.

1996 കല AICTE)  ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവ്  ഒഴിക�യുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവു�ള്
പരിഫശൊധിക്കുഫമ്പൊള് �നസ്സിലൊകുന്നത് ശമ്പള പരിഷ്കരണKികന്റ പ്രൊബലs തീയതിയും പുതുSിയ
വsവസ്ഥ�ള് അനുവദിച്ചുള്ള CAS  പ്രഫ�ൊഷന്/ഫ±യ്സ് ക�ന്റ്  പ്രൊബലs തീയതിയും  രണ്ടൊണ്
എന്നൊണ്.  മുന്�ൊല പ്രൊബലsഫKൊകടയൊണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലൊക്കുന്നത് എന്നതിനൊല്
ഇടക്കുള്ള �ൊലയളവില് (ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രൊബലs തീയതിക്കും ഉKരവ്  പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്ന
തീയതിക്കും  ഇടയിലുള്ള �ൊലയളവില് )  പ്രഫ�ൊഷന് ആയവര്ക്കുള്ള പ്രഫ�ൊഷന് പുന :ക്ര�ീ�രണം
(ശമ്പള  പുന:ക്ര�ീ�രണ�ല്ല)  ഒഴിവൊക്കുന്നതിനൊ�ൊം  ഇKരKില് പുതുSിയ  വsവസ്ഥ�ള്
പ്ര�ൊരമുള്ള CAS പ്രഫ�ൊഷകന്റ പ്രൊബലs തീയതി പ്രഫതs�ം പറയുന്നത്.

1996 യു.�ി.സി ഫപ റിവിഷന് ഉKരവില് 1996 കല യു.�ി.സി സ്കീം 1.1.96 മുതല്Sൊണ് എന്ന്
പറയു�യും ടി സ്കീ�ികന്റ പുതുSിയ വsവസ്ഥ�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള പ്രഫ�ൊഷന് പ്രൊബലs തീയതി 27.7.98
മുതല്Sൊണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആയതിനൊല് AICTE)  സ്കീ�ികന്റ പ്രൊബലs തീയതി  1.1.96  എന്ന്
എടുKൊല് ഫപൊലും  AICTE)  സ്കീ�ില് ഉള്ള CAS  പ്രഫ�ൊഷന്/ഫ±യ്സ് ക�ന്റ്  പ്രൊബലs തീയതി  1.1.96
എന്ന് സര്Sൊര് ùഷ്ടീ�രണം നല്�ൊKിടഫKൊളം ഓഡിറ്റ് തടസ്സവൊദം നിലനില്ക്കുന്നതൊണ്.

3-7 അദ്ധTാ[�ര്ക്ക് അര്�തയില്ലാത്ത ശമ്പള [രിഷ്കരണത്തികന്റ ആനുകൂലTം 
അനുവSിച്ചു

കപന്ഷന് പ്രൊയം പൂര്Kിയൊയതിന് ഫശഷവും അSൊദ�ി�് വര്ഷം അവസൊനിക്കുന്നതു വകര
അദ്ധsൊപ�ര്S്  ഫസവനKില് തുടരൊക�Aിലും  കപന്ഷന് പ്രൊയം  പൂര്Kിയൊയ  �ൊസKിന്
ഫശഷം  പ്രൊബലsKില് വരുന്ന ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ആനുകൂലsKിന്  അദ്ധsൊപ�ര് അര്ഹരല്ല .
(ധന(ചട്ടങ്ങള്)വകുപ്പികന്റ 10.08.2006 കല (പി)331/06  നമ്പര് വിജ്ഞൊപനം  (എസ്.ആര്.ഒ  591/06)
ഖണ്ഡി�  (ii)  ചട്ടം  60(c)യില് ഫചര്K വsവസ്ഥ ഫഭദഗതിയ്ക്ക്  15-12-2000  മുതല് പ്രൊബലsം ).  ടി
വsവസ്ഥ പൊലിSൊകത കപന്ഷന് പ്രൊയം  പൂര്Kിയൊയതിന്  ഫശഷവും  അSൊദ�ി�്  വര്ഷം
അവസൊനിക്കുന്നതുവകര  തുടര്ന്ന അദ്ധsൊപ�ര്S്  1.01.2016  മുതല് പ്രൊബല്ലsമുള്ള �ി .ഒ.(പി)നം.
18/2019/HE)DN  തീ.29.06.2019  പ്ര�ൊരമുള്ള യു .�ി.സി.  2016  ശമ്പള പരിഷ്കരണം അനുവദിച്ച സര്
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വ്വ�ലൊശൊല ഉKരവു�ള് അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല. വിശദവിവരങ്ങള് തൊകഴ നല്കുന്നു.

 ഉKരവു�ള് അദ്ധsൊപ�രുകട
ഫപരു വിവരങ്ങള്

കപന്ഷന്
പ്രൊയം  പൂര്
Kിയൊയ
തീയതി/
വിര�ിച്ച
തീയതി.

2016
യു.�ി.സി
ശമ്പള
പരിഷ്കരണം
അനുവദിച്ച
തീയതി.

അനുവദിച്ച
ശമ്പളം
(രൂപ)

ഉKരവു�ള്
അംഗീ�രിക്കുന്നി
ല്ല എന്ന വിവരം
അറിയിച്ച
�Kികന്റ നം ./
തീയതി

Fin
v/UGC(PR)2016
/976/2019
Dt.6.01.2020

ഫഡൊ.എം.�ീരൊഭൊ
യ്,  കപ്രൊസര്
അകൈ±ഡ്
ഇSഫണൊ�ിക്സ്
വകുപ്പ്

31.07.2015/
30.04.2016

1.01.2016 172200 ക�.എസ്.എ.
(എസ്.റ്റി.യു.)
എ 4-
103/2020 തി.19.06
.2020

Fin
v/UGC(PR)2016
/886/2019
Dt.6.01.2020

ഫഡൊ.സലീന
�ൊത്യു, കപ്രൊസര്,
സ്കൂള് ഒൊ്
ഇന്റസ്ട്രിയല്
ിഷറീസ് 

31.08.2015/
30.04.2016

1.01.2016 193800 ക�.എസ്.എ.
(എസ്.റ്റി.യു.)
എ 4-
98/2020 തി.17.06.
2020

Fin
v/UGC(PR)2016
/529/2019
Dt.16.09.2019

 ഫഡൊ. വി.ക� 
രൊ�ചന്ദ്രന് , 
കപ്രൊസര്, 
സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് 
വകുപ്പ്.

31.10.2015/
30.04.2016

1.01.2016 199600 ക�.എസ്.എ.
(എസ്.റ്റി.യു.)
എ 4-
706/2019.തീ.17.07.
2020

     അനര്ഹ�ൊയ  ശമ്പള പരിഷ്കരണം അനുവദിച്ച സര്വ്വ�ലൊശൊല ഉKരവു�ള് റദ്ദൊSി വിവരം ഓ 
ഡിറ്റികന അറിയ്ക്കൊനും ,  �റ്റ്  അദ്ധsൊപ�രുകട ശമ്പളനിര്ണ്ണയങ്ങളില് ഇKരം  �ൊരsങ്ങള്
ശ്രദ്ധിSൊനും,   അധി�ം   അനുവദിച്ച തു��ള് തിരിക� ഈടൊSൊനും  നടപടി�ള്
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

3-8 വിരമിച്ച കപ്രാഫസര്മാ രുകട  കേ[ാസ്റ്റ് കേഡാക്റ്ററല് റിസര്ച്ചിനുള്ള   LWA   
വാര്ഷി� ഇന്ക്രികമന്റിന് [രിഗണിച്ച സിന്ഡികേക്കറ്റ് തീരുമാനം  
പുനഃ[രികേശാധിക്കണം

സര്വ്വ�ലൊശൊല  സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ 28.9.2019 കല അ�ണ്ട ഐറ്റം  നം 668.41
തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം ഫഡൊ.�യലക്ഷ്മി.എസ്, കപ്രൊസര് ഫപൊസ്റ്റ് ഫഡൊക്റ്ററല് റിസര്ച്ചിന് (University of
E)ast  Anglia,  Norwich) 5.6.2002  മുതല് 2.6.2003  വകര  എടുK LWA യും  ഫഡൊ.പ്രതൊപന്.എസ്,
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കപ്രൊസര് 27.7.2000  മുതല് 31.8.2001  വകര ഫപൊസ്റ്റ് ഫഡൊക്റ്ററല് റിസര്ച്ചിനൊയി  (Department of
Chemistry North Carolina State University, Releigh, USA)  എടുK LWA യും ഇന്ക്രിക�ന്റിനും സര്
വ്വീസ്  ആനുകൂലsങ്ങള്ക്കും  പരിഗണിSൊന് തീരു�ൊനിച്ചു (UO  No.CUSAT/Ad(D).D2/212/2020
തീ.18.11.2019).  സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനം,  ഉKരവ്  എന്നിവ  പരിഫശൊധിച്ചതില്  ഇരുവരും
എടുKിട്ടുള്ള LWA, 1991 കല യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  1st Statute 16(5)  പ്ര�ൊരം വൊര്ഷി�  ഇന്ക്രിക�ന്റിനും,
സര്വ്വീസ് ആനുകൂലsങ്ങള്ക്കും പരിഗണിSൊവുന്നതല്ല.  ടീച്ചിംഗ് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിസര്ച്ച് വര്Sിന്
�ൊത്രഫ� ഇന്ക്രിക�ന്റിനും  സര്വ്വീസ്  ആനുകൂലsങ്ങള്ക്കും  പരിഗണിSൊന് സൊധിക്കു�യുള്ളൂ
എന്നതിനൊലൊണ്   ഇത്.   ഫഡൊ.എസ്.�യലക്ഷ്മി,  ഫഡൊ.പ്രതൊപന്.എസ്  എന്നിവരുകട ഫ�ല്
സൂചിപ്പിച്ച ഫപൊസ്റ്റ്  ഫഡൊക്റ്ററല് റിസര്ച്ച്  �ൊലയളവില് ടീച്ചിംഗ്  ഉള്കപ്പട്ടിരുന്നു എന്നത്
കതളിയിSൊന് സൊധിച്ചിട്ടില്ല.    ഫ�ല് സൊഹചരsKില് സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ 28.9.2019 കല
തീരു�ൊനഫKയും   CUSAT/AD(D).D2/212/2020  തീ.18.11.2019  ഉKരവിഫനയും  അംഗീ�രിSൊന്
�ഴിയില്ല.  ഇതിന്ഫ�ലുള്ള തുടര് നടപടി�ള് നിര്Kിവഫയ്ക്കണ്ടതും സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടിന്   വിരുദ്ധ�ൊയ സിന്
ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനം റദ്ദ്  കചഫ�ണ്ടതു�ൊകണന്ന് അറിയിച്ചുക�ൊണ്ട് നം.  ക�.എസ്.എ.  എസ്.റ്റിയു
എ-4-  82/2020  തീയതി. 18.6.2020 ആയി ര�ിസ്ട്രൊര്S് �K് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.

3-9 ശമ്പള നിര്ണ്ണയ അംഗീ�ാരത്തിനു കേശഷം പ്രീ റിവൈവസ്ഡ് കസ്കയിലിലും 
റിവൈവസ്ഡ് കേ[ബാന്റിലും ശമ്പള പുനര് നിര്ണ്ണയം നല്�ികക്കാണ്ടുള്ള 
ഉത്തരവ് അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല  .  

ഷിപ്പ് കടഫµൊള�ി വകുപ്പില് നിന്നും വിര�ിച്ച ഫഡൊ.ക�.ഫറൊബി, അഫസൊസിഫയറ്റ് കപ്രൊസറുകട
ശമ്പളനിര്ണ്ണയങ്ങള് ഈ  �ൊരsൊലയKികന്റ 15/5/18  തീയതിയികല ക� .എസ്.എ  (എസ്.റ്റി.യു)
എ 4-94/18  നം.�K് പ്ര�ൊരം  അംഗീ�രിച്ച്  നല്�ിയിട്ടുള്ളതൊണ്.  ഇതിന്  ഫശഷം ിനൊന്സ്
ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 16/7/18 കല Fin.V/F/UGC-AICTE)/Ship  Tech/2015 നം.  ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം
AICTE)  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ഉKരവ്  1996,  clause  3.3  കന്റ (G.O(P)നം.68/2000/H.E)dn
തീയതി.18/5/2000)  ആനുകൂലsം  നല്�ി  ഇഫദ്ദഹKികന്റ ശമ്പളം  15/1/98 ല് 12000-420-18300
കസ്കയിലില് 14940 രൂപ ആയി പുനര്നിര്ണ്ണയിക്കു�യും  തുടര്ന്ന് 9/10/98 ഫലയും 1/1/2006 ഫലയും
ശമ്പളങ്ങള് പുനര്നിര്ണ്ണയിച്ച് നല്കു�യും കചയ്തു. വിശദവിവരങ്ങള് തൊകഴ നല്കുന്നു.

ഇനം. പ്രൊബലs
തീയതി.

പുനര്
നിര്ണ്ണയിച്ച
അടിസ്ഥൊന
ശമ്പളം

ഇൗ  �ൊരsൊലയം
അംഗീ�രിച്ച
ശമ്പളം.

പുനര്നിര്
ണ്ണയിച്ചതു മൂലം
അധി�ം നല്�ിയ
തു�

AICTE)  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ
ഉKരവ്  1996)clause  3.3
കന്റ ആനുകൂലsം

15.01.1998 14940
(12000-420-
18300)

12420
(12000-420-
18300) clause 3.3 
കന്റ 
ആനുകൂലsKിന് 

2520
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അര്ഹതയില്ല

പി.എച്ച്.ഡി.  ഫനടിയതിന്
2 അ   ഡ്വൊന്സ്  ഇന്
ക്രിക�ന്റു�ള്

9.10.1998 15780
(12000-420-
18300)

13260
(12000-420-
18300)

2520

2006 ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം 1.01.2006 44970
(37400-
67000+9000
AGP)

40890
(37400-
67000+9000
AGP)

4080

G.O(P)നം.68/2000/H.E)dn തീയതി.18/5/2000(AICTE) ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവ് 1996)clause
3.3 തൊകഴ പറയും പ്ര�ൊര�ൊണ്.

“ The fixation of pay of Lecturers (Selection Grade)/ Assistant Professors in the pre-revised
scale of Rs. 3700-5700 who were selected strictly in accordance with the stipulation with the
instructions contained in  the Ministry  of  Human Resources Development  letter No.  6-1/88-T5
dated 28.02.1989 and who were in position as Lecturers (Selection Grade)/ Assistant Professor
as on 1.1.1996 will be made in a manner that they get their pay fixed at the minimum of Rs.14940/-
in the revised scale of Rs. 12000-420-18300 as and when they complete 5 years service in the
grade.”

ഇത്  പ്ര�ൊരമുള്ള ശമ്പള  നിര്ണ്ണയKിന്  ഫഡൊ .ഫറൊബി.ക�യ്ക്ക്  അര്ഹതയില്ല.   clause  3.3
പ്ര�ൊരം 'AICTECAS'AICTEപ്ര�ൊരം കസലക്ഷന് ഫ�ഡ് ല�്ചറര്/അസിസ്റ്റന്റ് കപ്രൊസര് ആയവര്Sൊണ് ഫ�ല്
ആനുകൂലsKിന്  അര്ഹത.   ഇവര് പ്രീ റികൈവസ്ഡ്  കസ്കയിലില് 3700-5700  'ഫുള് കസ്കയ് ലില് '
ആയിരിക്കു�യും ഫവണം. 

ഫഡൊ.ഫറൊബി.ക�.  റീഡര് ആയത്  'AICTEഫനൊംസ്  പ്രഫ�ൊഷന്'AICTE  വഴി  ആണ്.   CAS  പ്ര�ൊര�ല്ല.
�ൊത്രവു�ല്ല 15.1.93 ല് ഫനൊംസ് പ്രഫ�ൊഷന് ഇഫദ്ദഹKിന്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 3000-5000 Truncated
scale   ല് ആണ്.  'AICTEഫുള് കസ്കയില്'AICTE അല്ല.  ടിയൊന് ഫുള് കസ്കയില് അനുവദിച്ചത് ഫ�ൊടതി ഉKരവ്
പ്ര�ൊരം  13.12.96  മുതല് �ൊത്ര�ൊണ് .  ആയതിനൊല് 1996 AICTE)  ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവികന്റ
Clause  3.3  പ്ര�ൊരം ശമ്പള നിര്ണ്ണയKിന്  അനുവൊദം  നല്�ിയ  ഉKരവ്  ക്ര�പ്ര�ൊരമുള്ളതല്ല
എന്നും  ആയത് റദ്ദ് കചഫ�ണ്ടതൊണ് എന്നും ആവശsകപ്പട്ടുക�ൊണ്ട് ക�.എസ്.എ.(എസ്.റ്റി.യു) എ 4-
719/18 തീയതി. 11.10.2018 ആയി  ിനൊന്സ് ഒൊീസര്S് �K് നല്�ി.

ഫഡൊ.ഫറൊബി.ക� യ്ക്ക്  15.1.98  മുതല് 14940/-രൂപ ശമ്പളം അനുവദിച്ച് ശമ്പള പുനര് നിര്ണ്ണയം
നടKിയതിന് ഈ �ൊരsൊലയം ഉന്നയിച്ച തടസ്സം ഒഴിവൊക്കുന്നതിന് ആവശs�ൊയ വിശദീ�രണം/
കതളിവു�ള് ഹൊ�രൊക്കുന്നതിന് സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക് സൊധിച്ചിട്ടില്ല.  ഫ�ല് സൊഹചരsKില് ശമ്പള
പുന:നിര്ണ്ണയKിന് ആധൊര�ൊയി ഹൊ�രൊSിയ �റുപടിയുഫടയും ഫരഖ�ളുഫടയും പരിഫശൊധനയുകട
അടിസ്ഥൊനKിലുള്ള ഓഡിറ്റ് പരൊ�ര്ശങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.
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1)   G.O(P)68/2000/H.E)dn  dtd:  18.5.2000  ഉKരവികന്റ clause  3.3  യു.�ി.സി  'AICTECAS'AICTE  ല് ഉള്ള
അദ്ധsൊപ�ര്Sൊണ് ബൊധ�ം.  ഇത് 'AICTEഫനൊംസ്'AICTEല് ഉള്ള ഫഡൊ.ഫറൊബി.ക� യ്ക്ക് ബൊധ��ൊSൊവുന്നതല്ല.

2)  No.F1-56/98- U1 ആയുള്ള ഗവണ്ക�ന്റ് ഓ് ഇന്തsയുകട  �ൊനവ വിഭവഫശഷി �ന്ത്രൊലയKികന്റ
18.10.2002 കല യു.�ി.സി കസക്രട്ടറിക്കുള്ള �Kില് ഏകതൊകS സൊഹചരsKില് MPS അദ്ധsൊപ�ര്
ക്കുകൂടി  1.1.96  മുതല്S്  'AICTEഫുള് കസ്കയ് ലും 'AICTE,  12000-18300  ശമ്പള  കസ്കയിലില് 5  വര്ഷം  പൂര്
Kിയൊക്കുന്നവര്S്  14940  ശമ്പള  കസ്കയിലും  അനുവദിSൊം  എന്നൊണ്  പറയുന്നത്.   മൂന്ന്
ഖണ്ഡി��ളിലൊയി വിവരങ്ങള് നല്�ിയിരിക്കുന്നു.  ആയതികന്റ ഖണ്ഡി�  (i)  പ്ര�ൊരം  1.1.96  മുതല്
S് റീഡര്/ല�്ചറര് (കസലക്ഷന് ഫ�ഡ്)  ന് ഫുള് കസ്കയില് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവര്S്  27.7.98 കല
സര്Sൊര് ഫനൊട്ടിിഫSഷന് പ്ര�ൊരമുള്ള CAS  ഫയൊഗsത�ള് ഉണ്ടൊയിരിSണം .   ഫഡൊ.ഫറൊബി
റീഡര് തസ്തി�യില് ആണ് ഉള്ളത്.  ടി ഫനൊട്ടിിഫSഷന് പ്ര�ൊരം റീഡര് തസ്തി�യ്ക്ക് Ph.D യും �റ്റ്
അനുബന്ധ ഫയൊഗsത�ളും ആവശs�ൊണ്.  ഫഡൊ.ഫറൊബി  Ph.D  ഫനടുന്നത്  30.9.97 ല് �ൊത്ര�ൊണ്.
ഇഫദ്ദഹKിന് 13.12.96 മുതല് ഫുള് കസ്കയില് അനുവദിച്ചത് ഫ�ൊടതി ഉKരവിലൂകടയൊണ്.

ഖണ്ഡി� (ii)  ല് പറയുന്നത്  Ph.D  ഇല്ലൊK 'AICTEറീഡര്'AICTE�ൊര്S്  (നിലവില് MPS ല് ഉള്ളവര്S്)  ടി
തസ്തി�  ഉഫപക്ഷിച്ച്  ല�്ചറര് (കസലക്ഷന് ഫ�ഡ് )  തസ്തി�  സ്വീ�രിച്ചുക�ൊണ്ട്  ഫുള്
കസ്കയിലിഫലS്  വരൊം  എന്നൊണ്.   ഫഡൊ.ഫറൊബി  റീഡര് ആയി  തുടരു�യൊണ്  കചയ്തിട്ടുള്ളത് .
ആയതിനൊല് ഖണ്ഡി�(ii) കല ആനുകൂലsKിന് അര്ഹതയില്ല.

ഖണ്ഡി�  (iii)ല് പറയുന്നത്  MPS ല് ഉള്ള അദ്ധsൊപ�ര് ,  അവര് യു .�ി.സി  റഗുഫലഷന്
പ്ര�ൊര�ൊണ്  കസലക്റ്റ്  കച�കപ്പട്ടിട്ടുള്ളകതAില് 12000-18300  കസ്കയിലില് 5  വര്ഷം  പൂര്
Kിയൊക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  14940 രൂപ ശമ്പളം നിശ്ചയിSൊം  എന്നൊണ്.   ഫഡൊ.ഫറൊബി ഫുള് കസ്കയ് ല്
ആയ 12000-18300 ഫലS് വരുന്നത് 13.12.1996 മുതല്Sൊണ്.  ഇഫദ്ദഹം ടി കസ്കയിലില് 5 വര്ഷം പൂര്
Kിയൊക്കുന്നത് 12.12.2001 ല് ആണ്.  ഇഫദ്ദഹKിന്  1.12.2001  മുതല്S് തകന്ന 14940 രൂപ ശമ്പളം
അനുവദിക്കു�യും  ഖണ്ഡി�  (iii)  കന്റ ആനുകൂലsം  നല്�ൊകതതകന്ന ഈ  �ൊരsൊലയം  ആയത്
അംഗീ�രിക്കു�യും കചയ്തിട്ടുണ്ട്.

�ി.ഒ(പി)നം.68/2000/H.E)dn dtd:18.5.2000  ഉKരവികന്റ Clause 3.3  ആണ് ശമ്പള പുന:നിര്
ണ്ണയ  ഉKരവില് 15.1.1998  മുതല് 14940 രൂപ  ശമ്പളം  അനുവദിക്കുന്നതിന്  അടിസ്ഥൊന�ൊയി
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി എടുKിട്ടുള്ളത്.  പിന്നീട് ഹൊ�രൊSിയ �റുപടിയില് ഗവണ്ക�ന്റ് ഓ് ഇന്തsയുകട
�ൊനവ വിഭവഫശഷി  �ന്ത്രൊലയKികന്റ യു .�ി.സി  കസക്രട്ടറിക്കുള്ള �ത്തും ഫ�ല് ശമ്പള പുന :നിര്
ണ്ണയKിന്  ആധൊര�ൊയി  ഹൊ�രൊSി.  ഈ  വിവരങ്ങള് നം .ക�.എസ്.എ.എസ്.റ്റിയു എ -4-
719/2018  തി.11.10.2018, 22.08.2019, 12.11.2019, 7.03.2020 എന്നീ �ത്തു�ളിലൂകട സര്വ്വ�ലൊശൊലകയ
അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്. 

ഫ�ല് സൊഹചരsങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നതിനൊലും  ഈ  �ൊരsൊലയം  ഇതിനുമുന്പ്  നടKിയ
�Kിടപൊടു�ളില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള �റ്റ്  സൊഫAതി�  �ൊരണങ്ങളൊലും  ഫഡൊ .ഫറൊബിS്  15.1.98
പ്രൊബലsKില് 14940 രൂപ  ശമ്പളം  അനുവദിച്ച്  ശമ്പള  പുന:നിര്ണ്ണയം  നടKിയ  ിനൊന്സ്
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ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 16/7/18 കല Fin.V/F/UGC-AICTE)/Ship  Tech/2015 നം.  ഉKരവ്
അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല.  ഫ�ല് ഉKരവികന്റ സൊമ്പKി�ൊനുകൂലsം ഫഡൊ.ഫറൊബി.ക� S് നല്�ിയിട്ടില്ല
എന്ന്  Fin  v/F/KSAD/Audit  objections/2019  Dt.1.07.2020 �Kിലൂകട ിനൊന്സ്  ഓീസര്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഫ�ല് സൊഹചരsKില് ിനൊന്സ്  ഫ�ൊയിന്റ്  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 16/7/18 കല
Fin.V/F/UGC-AICTE)/Ship  Tech/2015 നം.  ഉKരവ്  റദ്ദൊSി  വിവരം  ഓഡിറ്റികന അറിയിSൊനും
ഫ�ല് ഉKരവികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് തു��ള് വിതരണം  കച�ൊന് ഇടയൊയൊല് ബന്ധകപ്പട്ട
ഉഫദsൊഗസ്ഥര് ഉKരവൊദി�ളൊയിരിക്കും  എന്നും  നം .ക�.എസ്.എ.എസ്.റ്റിയു എ -4-   719/2018
തി.13.07.2020 �Kിലൂകട ിനൊന്സ് ഒൊീസകറ  അറിയിച്ചിരുന്നു.  ഈ വിഷയKില് സ്വീ�രിച്ച
തുടര് നടപടി�ള് ഓഡിറ്റികന അറിയിഫSണ്ടതൊണ്.                                       

3-10 കസ�്യൂരിറ്റി ഗാര്ഡ്  (  �  .  കേഗ്ര  )   തസ്തി�യിലുളളവര്ക്ക് അര്�തയില്ലാത്ത   
ശമ്പളകസ്കയില് അനുവSിച്ചു 

അഡ് �ിനിഫസ്ട്രറ്റീവ് കസക്രഫട്ടറിഫയറ്റികല കഹഡ് ഗൊര്ഡ് �ൊരുകട ശമ്പള കസ്കയില് 17.5.2017 കല
�ി.ഒ(എം.എസ്)  264/2017(56)/ിന് ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം  22200-48000 ല് നിന്നും  25200-54000
ആയി ഉയര്Kി നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉKരവികന ആധൊര�ൊSി സര്വ്വ�ലൊശൊല 14.6.2019 കല
കുസൊറ്റ് ിന് എ 2-120/2016 നമ്പര് ഉKരവ് പ്ര�ൊരം കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് (ഹ.ഫ�) തസ്തി�യിലുള്ള
�ീവനSൊരുകട ശമ്പള കസ്കയില് 22200-48000 ല് നിന്നും 25200-54000 എന്നതിഫലS് ഉയര്Kി
നല്�ിയിരിക്കുന്നു.  കസക്രഫട്ടറിഫയറ്റില് കസ�്യൂരിറ്റി  വിഭൊഗKില് കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡ്  ഫ�ഡ്  II,
കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് ഫ�ഡ് I,  കഹഡ് ഗൊര്ഡ്,  സര്�ന്റ്,  കസ�്യൂരിറ്റി ഓീസര് എന്നീ തസ്തി��ള്
നിലവിലുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡ് ,  സര്�ന്റ്,  കസ�്യൂരിറ്റി  ഓീസര്
തസ്തി��ളു�ൊണ് നിലവിലുള്ളത്. യൂണിഫവഴ്സിറ്റി�ള്Sൊയുള്ള 9-ാൊം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവിലും
10-ാൊം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവിലും കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡു�ൊരില് നിന്നും 5:1  എന്ന ഫറഫഷsൊയില്
കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡ്(ഹ.ഫ�)  അഥവൊ  കഹഡ്  കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡൊയി  ഫറഫഷsൊ  പ്രഫ�ൊഷന് നല്
�ൊക�ന്ന് വsവസ്ഥ കചയ്യുന്നുണ്ട്.  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവിലും ഈ വsവസ്ഥ ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

കസക്രഫട്ടറിഫയറ്റില് കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് ഫ�ഡ് II തസ്തി�യില് നിന്നും കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് ഫ�ഡ് I
തസ്തി�യിഫലS് സ്ഥൊനSയറ്റം നല്കുഫമ്പൊള് ശമ്പള കസ്കയില് 19000-43600 ല് നിന്നും  22200-
48000  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലൊയി  ഉയരുന്നു .  എന്നൊല് 10-ാൊം  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ഉKരവില്
(20.1.2016 കല �ി.ഒ(പി)7/2016/ിന് ഉKരവ്) കഹഡ് ഗൊര്ഡു�ൊര്S് കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ് ഫ�ഡ് I
തസ്തി�യുകട ശമ്പള  കസ്കയിലൊണ്  നല്�ികSൊണ്ടിരുന്നകതന്നും  പ്രസ്തുത  അപൊ�ത
പരിഹരിക്കുന്നതിനൊയി കഹഡ് ഗൊര്ഡു�ൊരുകട ശമ്പള കസ്കയില് ഉയര്KികSൊണ്ടുള്ള ഉKരവില്
കൃതs�ൊയി  ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത ഉKരവില് കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡ്  ഫ�ഡ്  I  കന്റ ശമ്പള
കസ്കയില് ഉയര്Kി നല്�ിയിട്ടില്ല.  യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയില് നിലവില് കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡു�ൊര്S് നല്
�ൊവുന്ന ആദsകK സ്ഥൊനSയറ്റം (കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡ്(ഹ.ഫ�) അഥവൊ കഹഡ് കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്
ഡ് ആണ്. ആയത് ഫറഫഷsൊ പ്രഫ�ൊഷന് തസ്തി� ആകണന്നും 9-ാൊം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവില്
പരൊ�ര്ശിച്ചിട്ടുകണ്ടAിലും  ആയതികന്റ ശമ്പള  കസ്കയില് പ്രസ്തുത  ഉKരവു�ളില് നല്�ിയിട്ടില്ല .
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നിലവില് സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡും/ഫറഫഷsൊ പ്രഫ�ൊഷനും കസ�്യൂരിറ്റി ഗൊര്ഡു�ൊര്S് നല്�ി
വരുന്നുണ്ട്. ആയതികന്റ ശമ്പള കസ്കയില് 22200-48000 ആണ്. യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയില് കഹഡ് ഗൊര്ഡ്
തസ്തി� ഇല്ലൊതിരികS ഒന്നൊം സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് ലഭിച്ച �ീവനSൊര്S് കഹഡ് ഗൊര്
ഡു�ൊരുകട ശമ്പള  കസ്കയിലൊണ്  (25200-54000)  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില്
കസ�്യൂരിറ്റി  ഗൊര്ഡു�ൊരുകട ശമ്പള കസ്കയില് 19000-43600  ആയിരികS,  ഒന്നൊം  സ�യബന്ധിത
ഹയര് ഫ�ഡ്  ലഭിച്ച �ീവനSൊര്S്  അര്ഹ�ൊയ  ശമ്പള  കസ്കയില് 22200-48000  �ൊത്ര�ൊണ്.
കൂടൊകത ഇപ്ര�ൊരം  ശമ്പള  കസ്കയില് ഉയര്Kി  നല്�ിയത്  സര്Sൊരില് നിന്നും  അംഗീ�ൊരം
വൊങ്ങൊകതയൊണ്.

ഈ  അപൊ�ത�ള് 18.3.2020-കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-399/19  പ്ര�ൊരം  സര്
വ്വ�ലൊശൊലകയ അറിയിച്ചിരുന്നുകവAിലും  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല .  പ്രസ്തുത  ഉKരവ്  റദ്ദ്
കചയ്യുന്നതിനുള്ള അനന്തര നടപടി�ള് കൈ�കSൊഫള്ളണ്ടതൊണ്.

3-11 &ീവനക്കാര്ക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി ശമ്പളം നിര്ണ്ണയിച്ചു നല്കുന്നു

�ീവനSൊരകന്റ ശമ്പള നിര്ണ്ണയം പരിഫശൊധനൊഫവളയില് ശ്രദ്ധയില്കപട്ട അപൊ�ത�ളുകട
വിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

1 ശ്രീ  .  ക�  .  ബാലകൃഷ്ണന്  ,   ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്   

1)�ീവനSൊരന്  31.1.2007 ല് സ്വീപ്പര് �ം  úീനര് തസ്തി�യില് നിന്നും  പ്യൂണ് തസ്തി�യിഫലS്
സ്ഥൊനSയറ്റം ലഭിച്ചഫപ്പൊള് രണ്ടു തസ്തി��ളുഫടയും ശമ്പള കസ്കയില് സ�ൊന�ൊയതിനൊല് (4510-
6230) ഒരു അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് അനുവദിച്ച് ശമ്പളം നിര്ണ്ണയിച്ചു. സ്വീപ്പര്-�ം-úീനര് തസ്തി�
എന്നത് പ്യൂണ് തസ്തി�യുകട ീഡര് �ൊറ്റഗറി അല്ലൊKതിനൊല് അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ്  നല്
കുന്നത് ക്ര�വിരുദ്ധ�ൊണ്. ആയതിനൊല് പ്രസ്തുത തീയതി മുതല് �ീവനSൊരന് അധി� ശമ്പളം നല്
കുവൊനിടയുണ്ട്.

2)�ീവനSൊരകന്റ 1.11.2007 കല ശമ്പളം  4870  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജൂനിയര്-സീനിയര്
അഫനൊ�ലി  പരിഹരിക്കുന്നതിനൊണ്  ഇപ്ര�ൊരം  ശമ്പള  നിര്ണ്ണയം  നടKിയിരിക്കുന്നത്  എന്ന്
ഫസവനപുസ്ത�Kില് ഫചര്Kിരിക്കുന്നു .  റൂള് 28 എ  പ്ര�ൊരമുള്ള ിഫക്സഷന് മൂലം  ജൂനിയറൊയ
�ീവനSൊരന്  സീനിയറൊയ �ീവനSൊഫരSൊള് അധി� ശമ്പളം വരുഫമ്പൊള് �ൊത്ര�ൊണ്  പ്രസ്തുത
രീതിയില് ജൂനിയര് സീനിയര് അഫനൊ�ലി  പരിഹരിക്കുന്നതിനൊയി  ജൂനിയര് അധി�  ശമ്പളം
വൊങ്ങുന്ന തീയതിയിഫലS് സീനിയറികന്റ ശമ്പളം ക്ര�ീ�രിക്കുന്നത് .  ആയതിനൊല് പ്രസ്തുത ശമ്പള
നിര്ണ്ണയവും അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല.  1.12.2007 ല് �ൊത്ര�ൊണ്  4870/-രൂപ അനുവദിക്കുവൊന് പൊടുള്ളൂ .

3)31.3.2018 ല് ലൊബ്  അസിസ്റ്റന്റൊയി  നിയ�നം  ലഭിച്ച �ീവനSൊന്  18000-41500  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലിലൊണ് ശമ്പള നിര്ണ്ണയം നടKിയിരിക്കുന്നത്.  എന്നൊല് �റ്റു ചില ലൊബ് അസിസ്റ്റന്റു�ൊര്
S്  സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്�ിയഫപ്പൊള് (ഉദൊഹരണം ശ്രീകു�ൊര്.ക�.വി)  ശമ്പള പരഷ്കരണ ഉKരവു
പ്ര�ൊരമുള്ള 19000-43600  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലൊണ്  നല്�ിയിരിക്കുന്നത് .
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ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച അപൊ�ത�ള് പരിഹരിച്ച്  അധി��ൊയി  നല്�ിയ ശമ്പളം തിരിക� ഈടൊSി
ശമ്പള  നിര്ണ്ണയങ്ങള് ക്ര�ീ�രിSണക�ന്ന്  1.7.2020 കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-7/2020
�K്  പ്ര�ൊരം  യൂണിഫവഴ്സിറ്റികയ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ് .  എന്നൊല് നൊളിതുവകര ശമ്പളം പുന :നിര്
ണ്ണയിച്ച് അധി�ം നല്�ിയ ആനുകൂലsങ്ങള് തിരിക� ഈടൊSിയിട്ടില്ല.

2) ശ്രീ  .   ശ�രന്  ,   ലാബ് അറ്റന്ഡന്റ്  

�ീവനSൊരന്  7.11.2009 ല് 7480-11910  എന്ന കസ്കയിലില് 7  വര്ഷ ഫ�ഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
�ീവനSൊരന്  8  വര്ഷ  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  7.11.2010 ല് 6680-10790  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലില് �ൊത്ര�ൊണ്  നല്�ൊവുന്നത് .  സര്Sൊര് അംഗീ�ൊര�ില്ലൊK ഫ�ഡ്  ശമ്പള നിര്ണ്ണയം
കതറ്റൊയ ശമ്പള കസ്കയിലില് നടKിയതുമൂലം  �ീവനSൊരന്  7.11.2009  മുതല് വൊങ്ങിയ അധി�
ശമ്പളവും  അലവന്സു�ളും  തിരിക� ഈടൊഫSണ്ടതൊകണന്ന്  3.6.2020  കല
ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)  എ 2-11/2020  �K്  പ്ര�ൊരം  അറിയിച്ചിരുന്നുകവAിലും  നൊളിതുവകര
അധി��ൊയി  നല്�ിയ  ശമ്പളം  പുന:നിര്ണ്ണയിച്ച്  അധി�ം  നല്�ിയ  ആനുകൂലsങ്ങള് തിരിക�
ഈടൊSിയിട്ടില്ല.

3) ശ്രീ  .  �മീS്  .  വി  .  ക�  

29.7.1987 ല് കൈലന് കഹല്പ്പറൊയി ഫസവനം ആരംഭിച്ച �ീവനSൊരന്  20.7.1995 ല് ഇലÏീഷsന്
ഫ�ഡ്  II  ആയി  സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലൊശൊല  �ീവനSൊരുകട പ്രഫ�ൊഷന് ,
ഫയൊഗsത  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച ഓര്ഡിനന്സ്  ഇല്ലൊKതിനൊല് ഇലÏീഷsന് ആയി
സ്ഥൊനSയറ്റKിന് അടിസ്ഥൊന�ൊSിയ �ൊനദണ്ഡം എന്തൊകണന്ന് വsക്ത�ൊകുന്നില്ല.

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭൊഗKികല സ്ഥൊനSയറ്റം  സംബന്ധിച്ച ഉKരവ്
പ്ര�ൊരം കൈലന് കഹല്പ്പറൊയി  5  വര്ഷം ഫസവനം കചയ്തവര്ഫSൊ ഐ.ടി.ഐ  ഫയൊഗsതയുള്ളവര്
ഫSൊ  ഇലÏീഷsന് ഫ�ഡ്  II  തസ്തി�യില് സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്�ൊക�ന്നും ,  ഏറ്റവും  സീനിയറൊയ
ഇലÏീഷsന് ഫ�ഡ്  II  കന ഓവര്സീയര് ഫ�ഡ്  I  (ഇലÏിSല്)  ആയി  സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്
�ൊക�ന്നു�ൊണ് ഉKരവ് (നം.Ad.A2/5558/ 78/ AE)(E)le.) dated 19.7.95) കുസൊറ്റികന്റ 20.7.2006 കല
എഞ്ചിനീയറിംഗ്  സ്ട്രീംകൈലനിംഗ്  ഉKരവു പ്ര�ൊരം  ഓവര്സീയര് തസ്തി�യിഫലക്കുള്ള ഫയൊഗsത
എന്നത്  എസ്.എസ്.എല്.സിയും  ബന്ധകപ്പട്ട ഫ©ഡിലുള്ള നൊഷണല് ഫ©ഡ്  സര്ട്ടിിSറ്റു�ൊണ് .
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  �ീവനSൊരുകട ഓഫരൊ  തസ്തി�യിഫലക്കും  നിയ�ിSകപ്പടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥൊന
ഫയൊഗsത,  പ്രഫ�ൊഷന്  ബൊധ��ൊയ  ഫയൊഗsത  �ൊനദണ്ഡങ്ങള് സംബന്ധിച്ച �ൊരsങ്ങളില് ഓര്
ഡിനന്സ്  നിലവിലില്ലൊKതിനൊല് ഫ�രള  യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയുകട ഓര്ഡിനന്സൊണ്  കുസൊറ്റ്
ആധൊര�ൊSിയിട്ടുള്ളത്.  ഫ�രള യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയുകട 1978 കല സ്റ്റ് ഓര്ഡിനന്സില് കൈലന് കഹല്
പ്പറുകട ഫയൊഗsതയൊയി  ഫചര്Kിരിക്കുന്നത്  �ലയൊളKിലുള്ള സൊക്ഷരതയും വയര്�ൊന് കൈലസന്
സു�ൊണ്.  ഇലÏീഷsന് ഫ�ഡ്  II  കന്റ ഫയൊഗsതയൊയി  6-ാൊം úൊസ്സും വയര്�ൊന് കൈലസന്സു�ൊണ്
ഫചര്Kിരിക്കുന്നത്.

ഇലÏീഷsന് ഫ�ഡ്  II  തസ്തി�യിഫലS്  20.7.1995 ല് സ്ഥൊനSയറ്റം ലഭിച്ച �ീവനSൊരന് ഓവര്
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സീയര് തസ്തി�യിഫലS്  സ്ഥൊനSയറ്റം  ലഭിക്കുന്നതിനൊവശs�ൊയ  പ്രസ്തുത  ഫയൊഗsത
ഇല്ലൊKതിനൊല് സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡു�ളൊണ് തുടര്ന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് .  കൈലന് കഹല്
പ്പര് ആയി  ഫ�ൊലിയില് പ്രഫവശിച്ച �ീവനSൊരന്  ഇലÏീഷsന് പ്രഫ�ൊഷന്  ഫശഷം  രണ്ടൊം
സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് 20.7.2003 ന് അനുവദിച്ചഫപ്പൊള് 4500-7000 കസ്കയില് നല്�ി. ഓഫരൊ
സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡു�ള് അനുവദിച്ചഫപ്പൊഴും  അതൊത്  സ�യകK ശമ്പള  പരിഷ്കരണ
ഉKരവു�ളികല �ൊനദണ്ഡങ്ങള് പൊലിച്ചിട്ടില്ല .  ഒരു തസ്തി�യുകട കൈലന് ഓ്  കപ്രൊഫ�ൊഷനില്
വരുന്ന തസ്തി�യിഫലS്  ഫയൊഗsത  ഇല്ലൊതിരികS സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡു�ള്
അനുവദിക്കുഫമ്പൊള് �ീവനSൊരന് വൊങ്ങികSൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളകസ്കയിലികന്റ കതൊട്ടടുK
ശമ്പളകസ്കയില് അനുവദിSൊക�ന്ന് ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉKരവു�ളില് പരൊ�ര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട് .  എന്നൊല്
ഇതിനു വിരുദ്ധ�ൊയി  1.7.11 ല് 3-ാൊം സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് നല്�ിയഫപ്പൊള് 14620-25280
ശമ്പള കസ്കയിലില് ശമ്പളം നിര്ണ്ണയിച്ചു നല്�ി. കൂടൊകത 2014 ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവു പ്ര�ൊരം
ശമ്പളം നിര്ണ്ണയിച്ചഫപ്പൊള് 1.7.2014 ല് 19000-43600 എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് ആണ് ശമ്പളം നിര്
ണ്ണയം നടKിയത്. 1.7.2014 ല് അനുവദിച്ച 19000-43600  എന്നത് കൈലന് കഹല്പ്പര് തസ്തി�യുകട
മൂന്നൊം  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  കസ്കയിലൊണ് .  കൈലന് കഹല്പ്പര് തസ്തി�
അടിസ്ഥൊന�ൊSിയുള്ള ഫ�ഡു�ളൊണ്  അനുവദിക്കുന്നകതAില് 2014 ന്  മുന്പ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  ശമ്പള  കസ്കയിലു�ള് പുന :പരിഫശൊധിഫSണ്ടതൊയി  വരുക�ന്നും
സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡു�ളുകട ശമ്പള  കസ്കയിലു�ള് അനുവദിച്ചഫപ്പൊള് അനുവര്Kിച്ച
�ൊനദണ്ഡങ്ങള് വിശദീ�രിSണക�ന്നും  14.5.2020  കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)  എ 2-12/2020
�ത്തു പ്ര�ൊരം  ആവശsകപ്പട്ടിരുന്നു .  എന്നൊല് ആയതിന്  ലഭിച്ച �റുപടിയില് ഇത്  സംബന്ധിച്ച
വിശദീ�രണം ലഭs�ൊക്കു�ഫയൊ ശമ്പള പുനര്നിര്ണണ്ണയം നടത്തു�ഫയൊ കചയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനൊല്
ഇSൊരsങ്ങള് മുഴുവന് സ���ൊയി  പരിഫശൊധിച്ച്  നിയ�ൊനുസൃത�ൊയ �ൊറ്റങ്ങള് വരുKി ഫസവന
ഫരഖ�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊഫSണ്ടതൊണ്.

4) ശ്രീമതി  .  &ി&ികേമാള്  .  [ി  .  എന്  ,   ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്  

1) 1.4.2011 ല് �ീവനSൊരിയ്ക്ക് പ്യൂണ് തസ്തി�യിഫലS് സ്ഥൊനSയറ്റം നല്�ിയഫപ്പൊള് അഡ്വൊന്
സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വീപ്പര്-�ം-úീനര് തസ്തി� എന്നത് പ്യൂണ് തസ്തി�യുകട ീഡര്
�ൊറ്റഗറി അല്ലൊKതിനൊല് ഒഫര ശമ്പള കസ്കയിലികല നിയ�ന�ൊകണAില്ഫപൊലും അഡ്വൊന്സ് ഇന്
ക്രിക�ന്റ്  അനുവദനീയ�ല്ല.  �ൊത്രവു�ല്ല ഈ  സര്വ്വീസ്  കൂടി  പരിഗണിച്ചൊണ്  1.4.2015 ല് ഒന്നൊം
സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് .  പ്യൂണ് തസ്തി�യിലുള്ള സ്ഥൊനSയറ്റKില് മുന്
കൂര് ഇന്ക്രിക�ന്റ് �ൊത്രം അനുവദിച്ചതിനൊല് ഇന്ക്രിക�ന്റ് തീയതി �ൊറു�യില്ല. 2/15 മുതല് ഫ�ഡിന്
അര്ഹതയുണ്ട്.

2) 1.7.2014 കല ശമ്പളം  16500-35700  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 21100/-  എന്ന്  നിര്
ണ്ണയിക്കുന്നതിനു പ�രം  21650/-  എന്നൊണ്  നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ആയത്  അനുവദനീയ�ല്ല.

3) �ീവനSൊരിയ്ക്ക്  8  വര്ഷ സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് അനുവദിഫSണ്ടത്  8  വര്ഷ ഫസവനം
തി�യുന്ന തീയതിയൊയ  1.2.2015 ലൊണ്.  എന്നൊല് 1.4.2015 ല് ആണ്  �ീവനSൊരിS്  8  വര്ഷ
സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് നല്�ിയിരിക്കുന്നത്. 1.2.2015 കല ശമ്പളം 17000-35700 എന്ന ശമ്പള
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കസ്കയിലില് 22800/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  1.4.2015 ല് 23400/-  എന്നൊണ്  നിര്
ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)  എ 2-3/2020  തീയതി.26.08.2020  �K്  പ്ര�ൊരം
അപൊ�ത�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKികയAിലും തുടര് നടപടി�ള് ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല .

5) ശ്രീ  .  കൃഷ്ണകുമാര്  .  ടി  ,   കഡ[്യൂട്ടി ര&ിസ്ട്രാര്  

എം.�ി യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയില് സീനിയര് ഫ�ഡ് അസിസ്റ്റന്റൊയിരികS ഇന്റര് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ©ൊന്
സ്ഫര് മുഫഖന അസിസ്റ്റന്റ്  ഫ�ഡ് II  തസ്തി�യില് 21.1.1995 ല് കുസൊറ്റില് ഫസവനKില് പ്രഫവശിച്ച
�ീവനSൊരന്  28.8.95 ല് അസിസ്റ്റന്റ്  ഫ�ഡ്  I  തസ്തി�യിലും  10.6.1998 ല് സീനിയര് ഫ�ഡ്
അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തി�യിലും റൂള് 28 എ പ്ര�ൊരമുള്ള ശമ്പള ിഫക്സഷന് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് 8.4.99
കല 33068/ബി2/98/H.E)dn,  4.5.2006 കല 33861/ബി4/2005/  H.E)dn  എന്നീ  �ത്തു�ളികല നിര്
ഫദ്ദശങ്ങള്S്  വിരുദ്ധ�ൊണ്.  തകന്നയു�ല്ല 28.8.1995  മുതല് �ീവനSൊരന്  അധി�  ശമ്പളം  നല്
കുവൊനിടയൊയിട്ടുണ്ട്.  �ീവനSൊരകന്റ 1.3.97 കല ശമ്പളം  4600-7125  ശമ്പള കസ്കയിലില് 5500/-
എന്ന് നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  5625/-  ഉം  1.7.2004 കല ശമ്പളം  9590-16650  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലില് 13270/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  13990/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.
1.7.2009 കല ശമ്പളം 29860/- എന്ന് 18740-33680 എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു
പ�രം  31360/-  എന്നൊണ് നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  1.7.2014 കല ശമ്പളം  73800/-  എന്ന്  40500-
85000  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  77400/-  എന്ന്  നിര്
ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.  ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങള്S് ഫശഷമുള്ള പ്രഫ�ൊഷനു�ളിലും ഇKരKില് അധി�
ശമ്പളം അനുവദിക്കുന്നതിനിടയൊയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനൊല് �ീവനSൊരകന്റ 28.8.1995 മുതലുള്ള ശമ്പളം
ക്ര�ീ�രിച്ച്  അധി��ൊയി  നല്�ിയ  ശമ്പളം  തിരിക� ഈടൊഫSണ്ടതും  വിവരം  ഓഡിറ്റികന
അറിയിഫSണ്ടതു�ൊണ്  എന്ന്  26.08.2020 കല ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)  എ 2-200/2020  പ്ര�ൊരം
യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയുകട ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKികയAിലും തുടര് നടപടി�ള് ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല.

6) ശ്രീ  .  അനില്  .  ക�  .  ആര്  ,   പൂള് ഓഫീസര്  

 �ീവനSൊരന്  1.4.2011 ല് കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്)(ഹ.ഫ�)  തസ്തി�യിഫലക്കും
1.6.2017 ല് പൂള് ഓീസര് തസ്തി�യിഫലക്കും സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്�ി  ശമ്പളം  നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് .
ആയത്  അനുവദനീയ�ല്ല.  2009  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ഉKരവു പ്ര�ൊരം  ഓീസ്  സൂപ്രണ്ട്
തസ്തി�യില് നിന്നും കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്),  കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്  )(ഹ.ഫ�),
പൂള് ഓീസര് തസ്തി��ളിഫലS് സ്ഥൊനSയറ്റം നല്കുവൊന് പൊടില്ലൊകയന്നും നിലവില് പ്രസ്തുത 3
തസ്തി��ളില് ഫ�ൊലി  കചയ്യുന്നവര്S് �ൊത്രഫ� ആയതികന്റ റികൈവസ്ഡ്  ശമ്പള കസ്കയിലു�ള്S്
അര്ഹതയുള്ളൂകവന്നും  വsക്ത�ൊSിയിട്ടുണ്ട്.  കൂടൊകത �മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റു�ൊരുകട സ്ഥൊനSയറ്റം
സംബന്ധിച്ച്  ഫ�സ്  നം.W.A.1958/2015-ല് �ീവനSൊരന് �ക്ഷിയല്ലൊKതിനൊല് 8.12.2015 കല
വിധിനsൊയം  �ീവനSൊരന്  ബൊധ��ല്ല.  പ്രസ്തുത  വിധിയുകട അടിസ്ഥൊനKില് 13.2.2016 കല
ിനൊന്സ് അഡീഷണല് ചീ് കസക്രട്ടറിയുകട 81902/PRC-D3/2012/ിന് �ത്തു പ്ര�ൊരം 2009
ശമ്പള പരിഷ്കരണKികല ആനുകൂലsങ്ങള് നല്കുന്നതിനു മുമ്പ് സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ട്  ഫഭദഗതി വരുKി സ്റ്റൊ്
പൊഫറ്റണ് റിസ്ട്ര�്ചര് കച�ണക�ന്നൊണ് .  ആയതും  ഇവികട പൊലിSകപ്പട്ടിട്ടില്ല .  23.9.2020-കല
ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-252/2020  നമ്പര് �ത്തു പ്ര�ൊരം  അപൊ�ത�ള് സര്
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വ്വ�ലൊശൊലയുകട ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKികയAിലും തുടര് നടപടി�ള് ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല.

7) ശ്രീ  .  �ംസ  .  എം  .  ക�  ,   ®ംബര്  

2009  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ഉKരവു പ്ര�ൊരം  ±ംബര് തസ്തി�യ്ക്ക്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലും ആയതികന്റ പ്രീ-റികൈവസ്ഡ് കസ്കയിലു�ളും �ൊത്രഫ� അംഗീ�രിക്കുവൊന് സൊധിക്കുയുള്ളൂ
എന്ന്  27.3.2018 കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-151/18  നമ്പര് �K്  പ്ര�ൊരം  സര്
വ്വ�ലൊശൊലകയ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ് .  ആയതു പ്ര�ൊരം  �ീവനSൊരകന്റ തസ്തി�യ്ക്ക്  9.10.2000 ല്
അനുവദിSൊവുന്നത്  3350-5275  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലൊണ് .  എന്നൊല് �ീവനSൊരന്
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് 4000-6090 എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലൊണ്.  ആയതിനൊല് 9.10.2000 ല് 3350/-
രൂപ അടിസ്ഥൊന ശമ്പളKിന് പ�രം അനുവദിച്ചത് 4000/-രൂപയൊണ്.

ഫസവന�ൊലയളവികന്റ ആരംഭം  മുതല് അനര്ഹ�ൊയ  കസ്കയില് അനുവദിച്ചതിനൊല് തുടര്ന്നുള്ള
ശമ്പള നിര്ണ്ണയങ്ങളിലും അപൊ�മുണ്ട്. 9.10.04 ല് 5650-8790  എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് 6380/-
രൂപയ്ക്കു പ�രം  6680-10790  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 7650/-  രൂപയൊണ്  ശമ്പളം
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.  9.10.2008 കല 8  വര്ഷ  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  അനുവദിച്ചഫപ്പൊഴും
6680-10790  എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് 7320/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  7480-11910
എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 8790/-  എന്നൊണ്  ശമ്പളം  നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  2009  ശമ്പള
പരിഷ്കരണ  ഉKരവു പ്ര�ൊരം  9940-16580  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 13900/-രൂപ
അനുവദിഫSണ്ടതിനു പ�രം  13210-22360  എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് 16180/-  എന്നൊണ്  ശമ്പളം
നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.  1.7.2014 കല ശമ്പളം  നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്  19000-43600  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലില് 35700/-  എന്നൊണ്.  യഥൊര്ത്ഥKില് അര്ഹ�ൊയത്  ഇഫത കസ്കയിലില് 30700/-
രൂപയൊണ്.  15  വര്ഷ  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  22200-48000  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില്
33900/- എന്ന് നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം 39500/- എന്നൊണ് നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

8) ശ്രീമതി  .  ഔഗ്ര  .  എ  ,   ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ്  

സ്വീപ്പര്-�ം-úീനര് തസ്തി�യില് ഫസവനKില് പ്രഫവശിച്ച �ീവനSൊരികയ പ്യൂണ്
തസ്തി�യിഫലS്  നിയ�ിച്ചഫപ്പൊള് രണ്ട്  തസ്തി��ളുഫടയും  ശമ്പള  കസ്കയില് ഒന്നൊയതിനൊല്
�ീവനSൊരിയ്ക്ക്  അഡ്വൊന്സ്  ഇന്ക്രിക�ന്റ്  നല്�ിയിരിക്കുന്നു.  പ്യൂണ് തസ്തി�യുകട ീഡര്
�ൊറ്റഗറിയിലുള്ള തസ്തി�യല്ല സ്വീപ്പര് -�ം-úീനര് തസ്തി�  എന്നതിനൊല് തകന്ന ഇKരം
നിയ�നങ്ങള്S്  അഡ്വൊന്സ്  ഇന്ക്രിക�ന്റ്  അനുവദനീയ�ല്ല.  15.1.09 ല് പ്യൂണ് തസ്തി�യിഫലS്
നിയ�നം നല്കുഫമ്പൊള് ശമ്പള കസ്കയിലിഫലൊ ശമ്പളKിഫനൊ �ൊറ്റം വരുന്നില്ല. ആയതിനൊല് അനര്
ഹ�ൊയി  4990/-രൂപ  15.1.09 കല അടിസ്ഥൊന  ശമ്പള�ൊയി  നിര്ണ്ണയിച്ചത്  അംഗീ�രിക്കുന്നില്ല .
�ീവനSൊരിയുകട 1.1.2010 കല ശമ്പളം  8500-13210  എന്ന ശമ്പള കസ്കയിലില് 9440/-  എന്ന നിര്
ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം 9690/- എന്ന് നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. 1.1.2014 ല് 8 വര്ഷ സ�യബന്ധിത
ഹയര് ഫ�ഡ്  അനുവദിച്ചഫപ്പൊള് 8730-13540  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 11020/-  എന്ന്  നിര്
ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം  ഇഫത കസ്കയിലില് 11320/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.  1.7.2014 കല
ശമ്പളം  17000-37500  എന്ന ശമ്പള  കസ്കയിലില് 22800/-  എന്ന്  നിര്ണ്ണയിഫSണ്ടതിനു പ�രം
23400/- എന്ന് നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-51-

15.1.2009  മുതല് നൊളിതുവകര വൊങ്ങിയ  അധി�ശമ്പളം  തിരിക� ഈടൊSി  ശമ്പള  നിര്
ണ്ണയങ്ങള് പുന :ക്ര�ീ�രിച്ച്  ഫസവനഫരഖ�ള് സ�ര്പ്പിSണക�ന്ന്  28.2.2020 കല
ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-24/2020  �ത്തു പ്ര�ൊരം  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ശ്രദ്ധയില്
കപ്പടുKികയAിലും തുടര് നടപടി�ള് ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല.

9) ശ്രീ  .  വി  .  ക�  .  അകേശാ�ന്  ,   ഗാര്ഡന് കേമസ്തിരി  

ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരി  തസ്തി�യികല സ്ഥൊനSയറ്റം  എപ്ര�ൊര�ൊകണന്ന്  വsക്ത�ൊക്കുവൊന്
8.7.2019 കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-174/19  നമ്പര് �K്  പ്ര�ൊരം  നിര്ഫദ്ദശിച്ചതിന്
31.5.08 കല സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം ഗൊര്ഡനര് വിഭൊഗKികല ഏറ്റവും സീനിയര് ആയ
വsക്തിയ്ക്ക്  ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരിയൊയി സ്ഥൊനSയറ്റം നല്�ി എന്നൊണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് .  ഗൊര്
ഡന് ഫ�സ്തിരി  നിയ�നം  സര്Sൊര് ഉKരവികന അടിസ്ഥൊന�ൊSിയല്ല എന്നതിനൊല്തകന്ന
ഇപ്ര�ൊരമുള്ള നിയ�നം അംഗീ�രിക്കുവൊന് സൊധിക്കു�യില്ല.

�ീവനSൊരന്  അനുവദിച്ച 5,11,17  വര്ഷ  ഹയര് ഫ�ഡു�ള് ക്ര�പ്ര�ൊര�ല്ല എന്ന്
ചൂണ്ടിSൊട്ടിയിരുന്നുകവAിലും  പ്രസ്തുത  സ്കീം  സിന്ഡിഫSറ്റികന്റ അംഗീ�ൊരഫKൊകട
അനുവദിച്ചതൊകണന്നും,  27.12.2003 നു ഫശഷം  അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമുള്ള �റുപടിയൊണ്
ലഭs�ൊSിയത്.  സര്Sൊര് അംഗീ�രിച്ചു നല്�ിയിട്ടുള്ള 2009  ശമ്പള  പരിഷ്കരണ  ഉKരവ്
�ൊനദണ്ഡ�ൊSി  അനുവദിയ്ക്കൊവുന്ന Pre-revised  scale  �ളും  revised  scale  �ളും  ഫ�ഡു�ളും
�ൊത്ര�ൊണ് ഈ ഓീസില് നിന്നും അംഗീ�രിച്ച് നല്�ി വരുന്നത്. ആയതിനൊല്  �ീവനSൊരന്
10, 18, 23 വര്ഷ ഹയര് ഫ�ഡു�ള് �ൊത്ര�ൊണ് നല്�ൊവുന്നത്.

എന്©ി ഫ�ഡറില് 8  വര്ഷ ഫസവനം പൂര്Kിയൊക്കുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥര്ക്കു നല്കുന്ന 8  വര്ഷ
സ�യബന്ധിത ഹയര് ഫ�ഡ് �ീവനSൊരന് നല്�ിയത് പKൊം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവികല
അനുബന്ധം  III  14-ാൊം  നിബന്ധന  പ്ര�ൊര�ൊണ്  എന്ന �റുപടിയും  അംഗീ�രിക്കുവൊന്
സൊധിക്കു�യില്ല.  �റുപടിയികല ആദs ഭൊഗK് ഗൊര്ഡനര് തസ്തി�യുകട പ്രഫ�ൊഷന് തസ്തി�യൊയി
ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരി  തസ്തി�കയ �ണSൊSിയിട്ടുണ്ട് .  ആയതിനൊല് തകന്ന ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരി
തസ്തി�യികല 8  വര്ഷ  ഫസവനKിന്  8  വര്ഷ  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  നല്�ിയത്
അംഗീ�രിക്കുവൊന് സൊധിക്കു�യില്ല.

�ീവനSൊരന്  18  വര്ഷ  സ�യബന്ധിത  ഹയര് ഫ�ഡ്  കസ്കയിലൊയ  5650-8750 ന്  അര്
ഹതയുണ്ടൊയിരികS 31.5.08 ല് 5250-8390 എന്ന തൊഴ്ന്ന കസ്കയിലിലുള്ള തസ്തി�യിഫലSൊണ് (2004
ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവു പ്ര�ൊരം)  നിയ�നം നല്�ിയത്.  എന്നൊല് 5250-8390  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലിനു പ�രം  �ീവനSൊരന് ശമ്പളം  വൊങ്ങികSൊണ്ടിരുന്ന 6680-10790  എന്ന ശമ്പള
കസ്കയിലിലൊണ്  ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരി  തസ്തി�യികല ശമ്പളം  അനുവദിച്ചു നല്�ിയിരിക്കുന്നത് .
ആയതും  അനുവദനീയ�ല്ല.  ക�.എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-174/19/19.02.2020  �K്  പ്ര�ൊരം
അപൊ�ത�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKികയAിലും തുടര് നടപടി�ള് ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല.
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3-12 സര്ക്കാര് അംഗീ�ാരമില്ലാകത �മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റുമാരുകട 
സ്ഥാനക്കയറ്റരീതിയിലും ശമ്പളകസ്കയിലിലും മാറ്റം വരുത്തി

 സര്വ്വ�ലൊശൊല�ള്ക്കു  ഫവണ്ടി സര്Sൊര് പുറകപ്പടുവിച്ച 2009 ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവില്
�മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തി�യിലുള്ള �ീവനSൊരുകട സ്ഥൊനSയറ്റം തൊകഴ ഫചര്ക്കും പ്ര�ൊര�ൊണ്
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൈടപ്പിസ്റ്റ്  ഫ�ഡ്  II  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ്  ഫ�ഡ്  I  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ്  സീനിയര് ഫ�ഡ്  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ്
കസലക്ഷന് ഫ�ഡ് > ഓീസ് സൂപ്രണ്ട് > ഓീസ് സൂപ്രണ്ട് (ഹ.ഫ�)

ഈ ഉKരവില് ഓീസ്  സൂപ്രണ്ട്  തസ്തി�കയ തുടര്ന്ന്  കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്),
കസക്ഷന് ഓീസര് കൈടപ്പിസ്റ്റ്  (ഹ.ഫ�)  പൂള് ഓീസര് എന്നീ  തസ്തി��ളിഫലക്കുള്ള ശമ്പള
കസ്കയിലു�ള് നല്�ിയിട്ടുകണ്ടAിലും പ്രസ്തുത തസ്തി��ളിഫലക്കുള്ള സ്ഥൊനSയറ്റം 1.2.2011 മുതല് നിര്
KലൊSിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  തീയതി  മുതല് പ്രസ്തുത  തസ്തി��ളില് ഫ�ൊലി  കചയ്യുന്നവര്S്  �ൊത്രഫ�
വിര�ിക്കുന്നതുവകര ആയതില് തുടരുവൊന് പൊടുള്ളൂ എന്നൊണ്  നിര്ഫദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത് .  �റ്റു
�ീവനSൊര്S്  സര്Sൊര് ഉKരവു പ്ര�ൊരമുള്ള സ്ഥൊനSയറ്റKിനു �ൊത്ര�ൊണ്  അര്ഹത .  2014
ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉKരവിലും ഇഫത രീതിയില് തകന്നയൊണ് സ്റ്റൊ് പൊഫറ്റണ് നല്�ിയിട്ടുള്ളത് .
1.2.2011  മുതല് നിര്KലൊSിയ തസ്തി��ളിഫലS് തുടര്ന്നും  സര്വ്വ�ലൊശൊല സ്ഥൊനSയറ്റം നല്
കുന്നത്  തുടര്ന്നു.  എന്നൊല് 21.4.16 കല സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം  കസക്ഷന് ഓീസര്
(കൈടപ്പിസ്റ്റ്), കസക്ഷന് ഓീസര് കൈടപ്പിസ്റ്റ് (ഹ.ഫ�) തസ്തി��ള് റീ  കഡസിഫഗ്നറ്റ് കചയ്ത് ഓീസ്
സൂപ്രണ്ട് (ഹ.ഫ�) എന്ന ഒറ്റ തസ്തി�യൊSി �ൊറ്റി.

എന്നൊല് സര്Sൊര് നിര്ഫദ്ദശKിനു വിരുദ്ധ�ൊയി കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്),  കസക്ഷന്
ഓീസര് കൈടപ്പിസ്റ്റ്  (ഹ.ഫ�)  എന്നീ  തസ്തി��ളില് ഫ�ൊലി  കചയ്തിരുന്നവകര ഓീസ്
സൂപ്രണ്ട്(ഹ.ഫ�)  എന്ന തസ്തി�യിഫലS് �ൊറ്റി നിയ�ിക്കു�യൊണുണ്ടൊയത് .  എന്നൊല് 2.2.2019 കല
സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം  2009 കല ശമ്പള  പരിഷ്കരണം  നിലവില് വരുന്നതിനു മുമ്പ്
ഫസവനKില് പ്രഫവശിച്ചവര്S് കൈടപ്പിസ്റ്റ് ഫ�ഡ്  II >  കൈടപ്പിസ്റ്റ് ഫ�ഡ്  I >  കൈടപ്പിസ്റ്റ് സീനിയര്
ഫ�ഡ്  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ് കസലക്ഷന് ഫ�ഡ്  >  ഓീസ് സൂപ്രണ്ട്  >  കസക്ഷന് ഓീസര്(കൈടപ്പിസ്റ്റ്) >
കസക്ഷന് ഓീസര് (കൈടപ്പിസ്റ്റ്)(ഹ.ഫ�)  >  പൂള് ഓീസര് എന്ന ക്ര�Kിലും  2009  ശമ്പള
പരിഷ്കരണ ഉKരവിനു ഫശഷം ഫസവനKില് പ്രഫവശിച്ചവര്S് കൈടപ്പിസ്റ്റ് ഫ�ഡ്  II  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ്
ഫ�ഡ്  I  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ് സീനിയര് ഫ�ഡ്  >  കൈടപ്പിസ്റ്റ് കസലക്ഷന് ഫ�ഡ്  >  ഓീസ് സൂപ്രണ്ട്  >
ഓീസ്  സൂപ്രണ്ട്  (ഹ.ഫ�)  എന്നീ  ക്ര�Kിലും  സ്ഥൊനSയറ്റം  നല്ഫ�ണ്ടിവരും.  ഇപ്ര�ൊരം
കചയ്യുഫമ്പൊള് �മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റു�ൊരുകട സ്ഥൊനSയറ്റം  രണ്ടു രീതിയില് നല്ഫ�ണ്ടി വരി�യും
ഒഫര വിഭൊഗം �ീവനSൊകര രണ്ട് തട്ടിലൊക്കു�യും കചയ്യുന്ന സ്ഥിതിയൊണ് സം�ൊത�ൊകുന്നത്.

    ഇത്  കൂടൊകത ഓീസ്  സൂപ്രണ്ട്  തസ്തി�യുകട ശമ്പളകസ്കയിലിനും  �ൊറ്റം  വരുKിയിട്ടുണ്ട് .
ഓീസ്  സൂപ്രണ്ട് തസ്തി�യ്ക്കൊയി സര്Sൊര് നിശ്ചയിച്ച ശമ്പള കസ്കയിലു�ള് 2004,  2009  ശമ്പള
പരിഷ്കരണ  ഉKരവു�ള് പ്ര�ൊരം  യഥൊക്ര�ം  18740-33680,  36600-79200  എന്നിങ്ങകനയൊണ്.
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എന്നൊല് പ്രസ്തുത  ശമ്പള  കസ്കയിലു�ള് 3.8.2019 കല എ .ഡി.�ി.3/ഡബ്ലിയു.പി(സി)/2011  നമ്പര്
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  ഉKരവു പ്ര�ൊരം യഥൊക്ര�ം  16980-31360,  32300-68700  എന്നിവയിഫലS് കുറച്ച്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്Sൊര് അനു�തിയില്ലൊകതയൊണ്  ഇപ്ര�ൊരം  ശമ്പള  കസ്കയിലു�ള് �ൊറ്റം
വരുKിയിട്ടുള്ളത്.  ആയത്  സംബന്ധിച്ച്  30/7/2020 കല ക� .എസ്.എ(എസ്.റ്റി.യു)എ 2-72/2020
�ത്തു പ്ര�ൊരം  വിശദീ�രണം  ആരൊഞ്ഞിട്ടുകണ്ടAിലും  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല .  സര്Sൊര്
നിശ്ചയിച്ച ശമ്പള കസ്കയിലു�ളില് �ൊറ്റം വരുKണക�Aില് സര്Sൊരില് നിന്നും മുന്കൂര് അനു�തി
വൊഫങ്ങണ്ടതുണ്ട്. ആയത് പൊലിSൊKത് ക്ര�വിരുദ്ധ�ൊണ്.

3-13 ഓഡിറ്റ് അംഗീ�ാരമില്ലാകത ക[ന്ഷന് ആനുകൂലTങ്ങള് അനുവSിച്ചു

സര്Sൊര് �K് നം.10258/86/H.E)dn dtd 5.4.1986, 18.4.86 എന്നിവയികല  നിര്ഫദ്ദശ പ്ര�ൊരം
സര്വ്വ�ലൊശൊല�ളികല എല്ലൊ  �ീവനSൊരുഫടയും  കപന്ഷന് ആനുകൂലsങ്ങള് ഓഡിറ്റ്  ഡിപ്പൊര്
ട്ടുക�ന്റ് മുന്കൂര് പരിഫശൊധന നടKി ഓഡിറ്റ് അംഗീ�ൊരം നല്ഫ�ണ്ടതൊണ്.  പ്രസ്തുത �Kില് പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്  ഫ�രള  സര്വ്വീസ്  റൂള്സികല (KSR)  കപന്ഷന് റൂള്സ്സൊണ്  സര്വ്വ�ലൊശൊല
�ീവനSൊര്S് അനുവര്KിഫSണ്ടത് എന്നൊണ്. KSR Part III, Vol.II Rule 113(b) (ii), 115(c)(iv) and 117
എന്നിവ  പ്ര�ൊരം  ഓഡിറ്റ്  എന്ഫസ് ക�ന്റികന്റ ആവശs�ത  ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട് .  കൂടൊകത
ബഹു.എക്സൊ�ിനര് ,  ഫലൊSല് ണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  തകന്റ 13.12.1981  തിയതിയികല �K്  നം .
LF.35636/SS1/81  പ്ര�ൊരം,  സര്Sൊര് �ീവനSൊര്S്  അകSൗണ്ടന്റ്  �നറലികന്റ ഓഡിറ്റ്  എന്
ഫസ് ക�ന്റ്  ആവശsമുള്ളതു ഫപൊകല തകന്ന സര്വ്വ�ലൊശൊല  �ീവനSൊരുകട കപന്ഷന് നിര്
ണ്ണയങ്ങള്ക്കും ഓഡിറ്റ് എന്ഫസ് ക�ന്റ് ഉണ്ടൊഫ�ണ്ടതികന്റ ആവശs�ത ഫബൊധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്.
ഇതികന്റ എല്ലൊം അടിസ്ഥൊനKില് 29.9.2005 കല സിന്ഡിഫSറ്റ് �ീറ്റിംഗികല ഇനം നം .492-06
പ്ര�ൊരം  01.01.2006  മുതല് ഫസവന  പുസ്ത�Kികന്റ പ്രീ -കവരിിഫSഷനും  ഓഡിറ്റ്  എന്ഫസ് 
ക�ന്റും U.O.No.Fin IV/Pension/2005-06 dt:22.12.2005 പ്ര�ൊരം പുന:സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്. എന്നൊല്
ഇകതല്ലൊം  അവഗണിച്ച്  ഓഡിറ്റ്  ശുപൊര്ശയില്ലൊകത (കതറ്റൊയ ഫപ ിഫക്സഷന് ഈ ഓീസില്
നിന്നും  ചൂണ്ടിSൊണിച്ചത്  നിലനില്ഫS)  കപന്ഷന് നിര്ണ്ണയങ്ങള് സിന്ഡിഫSറ്റ്
തീരു�ൊനKിഫന്റയും ബഹു.കൈവസ് ചൊന്സലറുകട തീരു�ൊനKികന്റയും �റ്റും അടിസ്ഥൊനKില് നല്
കുന്നത്  കതറ്റൊയ  നടപടിക്ര��ൊണ്.   ഇത്  സംബന്ധിച്ച പരൊ�ര്ശങ്ങള് മുന് റിഫപ്പൊര്ട്ടു�ളിലും
ചൂണ്ടിSൊണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

(i) ഓഡിറ്റ് അംഗീ�ൊര�ില്ലൊകത സിന്ഡിഫSറ്റ് തീരു�ൊനം പ്ര�ൊരം  �ീവനSൊര്S് കപന്ഷന്
ആനുകൂലsങ്ങള് മുഴുവനൊയി നല്�ിയതികന്റ വിവരം  ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം

�ീവനSൊരകന്റ ഫപര്, 
തസ്തി�, വകുപ്പ്

റിട്ടയര് 
കചയ്ത 
തീയതി

കപന്ഷന് ഓര്
ഡര് നം

കുറിപ്പ്

1. ഫഡൊ. ഉഷ നൊയര്, 
കപ്രൊസര്, സ്ക്കൂള് ഓ് 
എന്�ിനീയറിംഗ്

30.04.2019
ിന് IV/1014/ 
പി/2015 തീയതി 
21.08.2019

സ്വൊശ്രയ സ്ഥൊപന�ൊയ സ്ക്കൂള് 
ഓ് എന്�ിനീയറിംഗില് 
നിന്നും വിര�ിയ്ക്കുന്ന 
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�ീവനSൊരുകട കപന്ഷന് 
ആനുകൂലsങ്ങള് ഫ�രള ഫസ്റ്ററ്റ് 
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പില് നിന്നും 
അംഗീ�രിച്ചു നല്�ിയിട്ടില്ല. 
ആയതിനൊല്  ഈ 
�ീവനSൊര്S് കുസൊറ്റ്  
ണ്ടില് നിന്നും കപന്ഷന് 
നല്കുന്നത് അനുവദിയ്ക്കൊന് 
�ഴിയില്ല.

2. ഫഡൊ.വിഫനൊദ് കു�ൊര്. എം. 
എന്, കപ്രൊസര്, സ്ക്കൂള് 
ഓ് എന്�ിനീയറിംഗ്

30.04.2019 ിന് IV/1013/ 
പി/2015 തീയതി 
19.08.2019

3. ഫഡൊ. ശ്രീ�ിK്. പി.എസ്. 
കപ്രൊസര്, സ്ക്കൂള് ഓ് 
എന്�ിനീയറിംഗ്

31.05.2019 ിന് IV/1016/ 
പി/2015 തീയതി 
16.08.2019

4. ഫഡൊ. സി. എ. ബൊബു. 
കപ്രൊസര്, സ്ക്കൂള് ഓ് 
എന്�ിനീയറിംഗ്

30.04.2019 ിന് IV/1015/ 
പി/2019 തീയതി 
16.08.2019

5. ഫഡൊ. ഡി. രൊ�ഫസനന്, 
കപ്രൊസര്, ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് അകൈ±ഡ് 
ഇSഫണൊ�ിക്സ്. 

 30.04.2017 ിന് IV/919/ 
പി/2017 തീയതി 
16.08.2019

�രിയര് അഡ്വൊന്ക1ന്റ് 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് നല്�ിയതിന് 
ഫശഷം വീണ്ടും ഫനൊംസ് 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് സ്കീ�ിലും 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് നല്�ിയതിന് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു. 

6. ശ്രീ. ഫ�ൊസ് ഫ�Sബ്. എന്.
ക�, കടµിSല് ഓീസര്, 
ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് ഇന്
സ്ട്രുക�ഫന്റഷന്

31.05.2018 ിന് IV/958/ 
പി/2018 തീയതി 
26.08.2019

KSA STU A2-615 /2018 
dtd26.12.2018&15.3.2019 
പ്ര�ൊരമുള്ള ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷനു�ള് നിലനില്
ക്കുന്നതിനൊല് കപ്രൊവിഷണല്
കപന്ഷന് നല്കുന്നതിന് JD, 
KSAD, ശുപൊര്ശ നല്
�ിയിരുന്നു. എന്നൊല് സിന്
ഡിഫSറ്റ് തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം 
മുഴുവന് കപന്ഷനും 
അനുവദിച്ചു 

7. ശ്രീ�തി. ഫ�ൊ�ളം. എം.ഡി. 
ഓീസ് അറ്റന്ഡന്റ്, 
ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് ഇന്
സ്ട്രുക�ഫന്റഷന്

30.06.2019 ിന് IV/1021/ 
പി/2019 തീയതി 
11.07.2019

സ്വീപ്പറില് നിന്നും ഓീസ് 
അറ്റന്ഡന്റ് ആയി 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് ലഭിച്ചഫപ്പൊള് 
അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് 
നല്�ിയതിനും, തുടര്ന്ന്  
സ�യബന്ധിത ഹയര്ഫ�ഡ് 
നല്�ിയതിനും ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

8. ശ്രീ. ഫപ്ര�ൊനന്ദന്. വി. 30.04.2019 ിന് IV/1003/ സര്Sൊര് അനു�തിയില്ലൊകത 
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±ംബര്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ്

പി/2019 തീയതി 
30.08.2019

കസ്കയില് ഓ് ഫപയും , 
അനുബന്ധ ആനുകൂലsങ്ങളും 
ഉയര്Kി നല്�ിയതിന് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു. 

9. ശ്രീ�തി. അ�ിതകു�ൊരി. 
എം.ക�. കസക്ഷന് 
ഓീസര്, അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റീവ്
ഓീസ്.

31.07.2019 ിന് IV/1026/ 
പി/2019 തീയതി 
05.09.2019

ഇന്റര് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ©ൊന്സ്ഫര് 
ലഭിച്ച �ീവനSൊര്S് രണ്ട് 
ിഫക്സഷന് കബനിറ്റ് നല്
�ിയത് സംബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

10. ശ്രീ�തി. ഗിരി�. ബി. 
കസക്ഷന് ഓീസര് , 
അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റീവ് ഓീസ്.

31.07.2019 ിന് IV/1025/ 
പി/2019 തീയതി 
05.09.2019

ഇന്റര് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ©ൊന്സ്ഫര് 
ലഭിച്ച �ീവനSൊര്S് രണ്ട് 
ിഫക്സഷന് കബനിറ്റ് നല്
�ിയത് സംബന്ധിച്ച്  ഓഡിറ്റ്
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

11. ശ്രീ. ബൊബു. എന്. 
കൈലബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്ക്കൂള് 
ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്. 

31.07.2019 ിന് IV/1028/ 
പി/2019 തീയതി 
17.09.2019

സ്വീപ്പറില് നിന്നും ഓീസ് 
അറ്റന്ഡന്റ് ആയി 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് ലഭിച്ചഫപ്പൊള് 
അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് 
നല്�ിയതിനും, തുടര്ന്ന്  
സ�യബന്ധിത ഹയര്ഫ�ഡ് 
നല്�ിയതിനും ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

12. ശ്രീ�തി. ശൊരദ .പി.വി., പൂള്
ഓീസര് , സ്ക്കൂള് ഓ് എ 
ഞ്ചിനീയറിംഗ്. 

28.02.2015 ിന് IV/9/ 
പി/2015 തീയതി 
01.01.2020 കപന്
ഷന് റിവിഷന്

ടിയൊളുകട കപന്ഷന് ഈ 
ഓീസില് നിന്നും 
അംഗീ�രിച്ചു നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. 
എന്നൊല് U.O നം. 
Ad.G3/WP(c)/2011 lr/lf 
02.03.2019 പ്ര�ൊരം  കപന്
ഷന് റികൈവസ് കചയ്തത് 
ഓഡിറ്റ് അംഗീ�ൊരKിന് 
സ�ര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

13. ഫഡൊ. ഫ�ൊബ്. പി.എ. 
കപ്രൊസര്, ക�ൊച്ചിന് 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫ�ൊഫള�് 
ഓ് എ ഞ്ചിനീയറിംഗ്, 
കുട്ടനൊട്( കുകസ�്)

30.04.2020 ിന് IV/1074/ 
പി/2020 തീയതി 
06.07.2020

സ്വൊശ്രയ സ്ഥൊപന�ൊയ 
ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
ഫ�ൊഫള�് ഓ് എ 
ഞ്ചിനീയറിംഗ്, കുട്ടനൊട്(
കുകസ�്) നിന്നും വിര�ിയ്ക്കുന്ന  
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�ീവനSൊരുകട കപന്ഷന് 
ആനുകൂലsങ്ങള് ഫ�രള ഫസ്റ്ററ്റ് 
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പില് നിന്നും 
അംഗീ�രിച്ചു നല്�ിയിട്ടില്ല. 
ആയതിനൊല്  ഈ 
�ീവനSൊര്S് കുസൊറ്റ്  
ണ്ടില് നിന്നും കപന്ഷന് 
നല്കുന്നത് അനുവദിയ്ക്കൊന് 
�ഴിയില്ല.

14. ശ്രീ�തി. ഓ�. എ, 
ഓീസ്. അറ്റന്ഡന്റ്, 
അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റീവ് ഓീസ്.

31.05.2020 ിന് IV/1059/ 
പി/2020 തീയതി 
14.05.2020

സ്വീപ്പറില് നിന്നും ഓീസ് 
അറ്റന്ഡന്റ് ആയി 
കപ്രൊഫ�ൊഷന് ലഭിച്ചഫപ്പൊള് 
അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് 
നല്�ിയതിനും, തുടര്ന്ന്  
സ�യബന്ധിത ഹയര്ഫ�ഡ് 
നല്�ിയതിനും ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

(ii)  ഫ�ൊടതി  തീരു�ൊനപ്ര�ൊരം  ഓഡിറ്റ്  അംഗീ�ൊര�ില്ലൊകത കപന്ഷന് ആനുകൂലsങ്ങള് നല്
യതികന്റ വിവരങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം

�ീവനSൊരകന്റ ഫപര്, 
തസ്തി�, വകുപ്പ്

റിട്ടയര് 
കചയ്ത 
തീയതി

കപന്ഷന് ഓര്ഡര്
നം

കുറിപ്പ്

1 ശ്രീ�തി. സൊറൊമ്മ. ഇ.ക�. 
കടµിSല് അസിസ്റ്റന്റ് 
ഫ�ഡ് III, സ്ക്കൂള് ഓ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

31.07.2014 ിന് IV/13/ 
പി/2014 തീയതി 
19.12.2019 ക[ന്
ഷന് റിവിഷന്

സ�യബന്ധിത ഹയര്
ഫ�ഡും, കടµിSല് ഫ�ഡര് 
പുനസ്ഥൊപിച്ചു നല്�ിയതും 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു

2. ശ്രീ. അന്ത്രു. എം.എം., 
കൈലബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്. സ്ക്കൂള് 
ഓ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

30.04.2017 ിന് IV/898/ 
പി/2017 തീയതി 
19.12.2019 ക[ന്
ഷന് റിവിഷന്

സ�യബന്ധിത ഹയര്
ഫ�ഡും, കസ്കയില് ഓ് 
ഫപയും കതറ്റൊയി നല്
�ിയതിന് ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് 
നിലനില്ക്കുന്നു.

3. ശ്രീ. ഇബ്രൊഹിം. എ.എം., 
കടµീഷsന് ഫ�ഡ് II, 
ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് ഷിപ്പ് 

31.05.2016 ിന് IV/36/ പി/
2016 തീയതി 
04.02.2020 ക[ന്

ടിയൊളുകട കപന്ഷനും കപന്
ഷന് റിവിഷനും  ഓഡിറ്റ് 
അംഗീ�ൊരKിന് സ�ര്
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കടഫµൊള�ി. ഷന് റിവിഷന് പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

4. ശ്രീ�തി. പ്രസന്നകു�ൊരി. 
ക�.ക�,  കടµിSല് 
ഓീസര് ഫ�ഡ് I, ഡിപ്പൊര്
ട്ടുക�ന്റ് ഓ് ഇലഫÏൊണിക്സ്

31.05.2016 ിന് IV/07 
പി/2016 തീയതി 
29.06.2020
ക[ന്ഷന് റിവിഷന്

സ�യബന്ധിത ഹയര്
ഫ�ഡും, കടµിSല് ഫ�ഡര് 
പുനസ്ഥൊപിച്ചു നല്�ിയതും 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു

5. ശ്രീ. മുരളീധരന്.എ.വി. 
കടµിSല് അസിസ്റ്റന്റ് 
ഫ�ഡ് III, ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് ഇന്സ്ട്രുക�ഫന്റഷന്

31.03.2013 ിന് IV/06 
പി/2012 തീയതി 
11.03.2020 ക[ന്
ഷന് റിവിഷന്

കടµിSല് ഫ�ഡര് കതറ്റൊയി 
നല്�ിയതിന് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു.

6. ഫഡൊ. എ.എ. സുധൊ�രന് ,  
കടµിSല് ഓീസര് 
ഫ�ഡ് I(സീനിയര് 
കസ്കയില്), ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് ിസിക്സ്

31.05.2015 ിന് IV/42 
പി/2015 തീയതി 
13.03.2020
ക[ന്ഷന് റിവിഷന്

സ�യബന്ധിത ഹയര്
ഫ�ഡും, കടµിSല് ഫ�ഡര് 
പുനസ്ഥൊപിച്ചു നല്�ിയതും 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു. 

(iii) ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നതിനൊല് ഓഡിറ്റ് അംഗീ�ൊര�ില്ലൊകത തകന്ന �ീവനSൊര്S്
ഫപ്രൊവിഷണല്/ആന്റിസിഫപ്പറ്ററി കപന്ഷന് നല്�ിയതികന്റ വിവരങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം

�ീവനSൊരകന്റ ഫപര്, 
തസ്തി�, വകുപ്പ്

റിട്ടയര് 
കചയ്ത 
തീയതി

കപന്ഷന് ഓര്
ഡര് നം

കുറിപ്പ്

1. ഫഡൊ. എ. എന് ബൊലചന്ദ്, 
കപ്രൊസര് , ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ്
ഓ് ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി. 

30.04.2018 ിന് IV/966/ 
പി/2018 തീയതി 
17.12.2019

കപ്രൊഫ�ൊഷനും തുടര്ന്ന് ശമ്പള
നിര്ണ്ണയവും സംബന്ധിച്ച് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു.

2. സി.എസ്.ആല്ഫ്രഡ്, 
അഫ�്വറിയം അസിസ്റ്റന്റ്, 
സ്ക്കൂള് ഓ് �കൈറന് സയന്
സസ്.

31.05.2005 ിന് IV/264/ 
പി/2015 തീയതി 
24.07.2019 കപന്
ഷന് റിവിഷന്

സ�യബന്ധിത ഹയര്ഫ�ഡ് 
നല്�ിയത് സംബന്ധിച്ച് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു.

3. ശ്രീ. ഹംസ. എം.ക�, 
±ംബിംഗ് സൂപ്പര്കൈവസര്, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പൊര്
ട്ടുക�ന്റ്

30.04.2020 ിന് IV/1045/ 
പി/2020 തീയതി 
24.06.2020

ശമ്പള നിര്ണ്ണയവും, 
സ�യബന്ധിത ഹയര്ഫ�ഡും
നല്�ിയത്  സംബന്ധിച്ച് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു.
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4. ശ്രീ. അഫശൊ�ന്. വി.ക�., 
ഗൊര്ഡന് ഫ�സ്തിരി, 
അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റീവ് ഓീസ്.

31.10.2019 ിന് IV/1031/ 
പി/2019 തീയതി 
24.09.2019

ശമ്പള നിര്ണ്ണയം 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു.

5. ഫഡൊ. ശ്രീഫദവി. എം. �ി., 
കടµിSല് ഓീസര് 
ഫ�ഡ് I,( സീനിയര് 
കസ്കയില്) ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് അറ്റ്ഫ�ൊസ് റി�് 
സയന്സസ്

31.07.2019 ിന് IV/1027/ 
പി/2019 തീയതി 
18.10.2019

ശമ്പള നിര്ണ്ണയം 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു.

6. ശ്രീ�തി. അനിത. ആര്, 
അസിസ്റ്റന്റ് കൈലഫബ്രറിയന്,
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി കൈലബ്രറി

31.07.2019 ിന് IV/1036/ 
പി/2019 തീയതി 
26.11.2019

IGNOU യികല സര്വ്വീസ് 
കപ്രൊഫററ്റൊ കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്
©ിബ്യൂഷന് മുഴുവന് 
അടച്ചിട്ടില്ലൊKതിനൊല് 
കപന്ഷന് 
�ണSൊക്കുന്നതിന് 
അംഗീ�രിച്ചിട്ടില്ല.

7. ഫഡൊ. സൂസന് �ൊത്യു, 
കഡപ്യൂട്ടി കൈലഫബ്രറിയന്, 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി കൈലബ്രറി 

31.05.2019 ിന് IV/1032/ 
പി/2019 തീയതി 
03.12.2019

അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് 
നല്�ിയത് സംബന്ധിച്ച് 
ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്
ക്കുന്നു.

8. ഫഡൊ.എസ്. ഹരികു�ൊര്, 
കപ്രൊസര്, ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് അകൈ±ഡ് 
ഇSഫണൊ�ിക്സ്. 

30.04.2019 ിന് IV/1007/ 
പി/2019 തീയതി 
03.12.2019

ശമ്പള നിര്ണ്ണയം 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു.

9. ഫഡൊ. സി.ക�. ആനന്ദന്, 
കപ്രൊസര്, ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് 
ഓ് ഇലഫÏൊണിക്സ്.

30.04.2019 ിന് IV/1009/ 
പി/2019 തീയതി 
02.12.2019

അഡ്വൊന്സ് ഇന്ക്രിക�ന്റ് 
നല്�ിയതും തുടര്ന്നുള്ള 
ശമ്പള നിര്ണ്ണങ്ങളും 
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് 
ഒബ്ജക്ഷന് നിലനില്ക്കുന്നു.

ഫ�ല്സൂചിപ്പിച്ച പ്ര�ൊരമുള്ള അപൊ�ത�ള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും കപന്ഷന് നിര്ണ്ണയം ഓഡിറ്റ്
എന്ഫക1ന്റിന് വിഫധയ�ൊയി �ൊത്രം അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി�ള് സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.
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3-14 വകുപ്പ് കേമധാവിയ്ക്ക് റസിഡന്ഷTല് കടലകേഫാണ് ചാര്ജ്ജ് റീ  -  ഇംകേമ്പഴ്സ് കചയ്ത്   
നല്കിയ  55,388/-   രൂ[ അനുവSനീയമല്ല  

കുസൊറ്റികല വിവിധ വകുപ്പു�ളികല 2018-19  വര്ഷകK വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധിച്ചതില് വകുപ്പ്
ഫ�ധൊവിയ്ക്ക് ഗൊര്ഹി� കടലഫൊണ് ചൊര്ജ്ജ് റീ-ഇംഫമ്പഴ്സ് കചയ്ത്  55,388/- രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത്
അനുവദനീയ�ല്ല. 11.1.2005 കല സര്Sൊര് ഉKരവ് (അ) നം.17/2005/ധന പ്ര�ൊരവും 22.06.2016 കല
സര്Sൊര് ഉKരവ്  (അ)  നം. 87/2016/ധന പ്ര�ൊരവും ഗൊര്ഹി� കടലഫൊണ് ബില് റീ -ഇംഫമ്പഴ്സ്
കചയ്ത്  ക�ൊടുക്കുന്നത്  കപൊതുഭരണവു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട സര്Sൊര് വകുപ്പു�ളുകട ഫ�ധൊവി�ള്ക്കും
ഉന്നത ഉഫദsൊഗസ്ഥര്ക്കു�ൊകണന്ന് വsക്ത�ൊSിയിട്ടുണ്ട്.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി�ള്
S്  കപൊതുഭരണവു�ൊയി  യൊകതൊരു ബന്ധ�ില്ലൊKതിനൊല് അത്  അനുവദിച്ചു നല്കുവൊന് പൊടില്ല
എന്നും  ധന�ൊരs പ്രിന്സിപ്പല് കസക്രട്ടറിയുകട 05.03.2018 കല എസ് .എസ്.  3/4/2018  ധന
�Kില് വsക്ത�ൊക്കുന്നുണ്ട് .  സര്വ്വ�ലൊശൊല�ളികല കൈവസ്  ചൊന്സലര്ക്കും ,  ര�ിസ്ട്രൊര്ക്കും
�ൊത്രഫ� ഈ  ആനൂകൂലsങ്ങള് നല്കവൊന് പൊടുള്ളൂ എന്നും  ടി  �Kില് വsക്ത�ൊക്കുന്നു .  ക�ൊച്ചിന്
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 18.1.18 കല �ി .എം.8/ഇ.എല്/61/0634/റസി.കടല് (ഡിപ്പൊര്
ട്ടുക�ന്റ്/2003/വൊലsം  II(PF))  നമ്പറിലുള്ള ഈ  വിഷയKിലുള്ള അഫപക്ഷ സര്Sൊര്
നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതു�ൊണ്. ആയതിനൊല് ഈ ഇനKില് ചുവകട പരൊ�ര്ശിക്കുന്ന വകുപ്പ് തലവ�ൊ  ര്S്
നല്�ിയിട്ടുള്ള തു�യൊയ  55,388/-  രൂപ  തിരിക� ഈടൊSി  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  ണ്ടില്
അടവൊഫSണ്ടതൊണ്.

ക്ര� നം. വകുപ്പികന്റ ഫപര് അനുവദിച്ച തു�

1 കസന്റര് ഫൊര് സയന്സ് ഇന് സ്റ്റഡീസ് 1357

2 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫഹൊസ്റ്റല് കസന്©ല് ഓീസ് 5040

3 ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ് 8126

4 ഇന്സ്ട്രുക�ഫന്റഷന് 8400

5 കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്കൂള് ഓ് �കൈറന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 7739

6 ഫൊഫട്ടൊണിക്സ്  6568

7 ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി 6720

8 സ്കൂള് ഓ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 8394

9 യൂK് കവല്യര് 1767

10 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് 1277

ആക� 55388

ഫ�ല്വിവരിച്ച വകുപ്പു�ളില് ഈ ഇനKില് നല്�ിയ തു�യുകട വിശദൊംശം  അനുബന്ധം –  3
ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.
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3-15  &ീവനക്കാരുകട യാത്രയയപ്പ് [രി[ാടി�ള്ക്കായി സര്വ്വ�ലാശാലാ 
ഫണ്ടില് നിന്നും അനുവSിച്ച തു�യുകട കചലവ് ക്രമപ്ര�ാരമല്ല

സര്വ�ലൊശൊലൊ  �ീവനSൊരുകട റിട്ടയര്ക�ന്റിഫനൊടനുബന്ധിച്ചുള്ള യൊത്രയയപ്പ്
പരിപൊടി�ളുകട നടKിപ്പിനൊയി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഫനൊണ്±ൊന് ണ്ടില് നിന്നും  തു�
കചലവഴിച്ചതു�ൊയി ബന്ധകപ്പട്ട്  നിരവധി ഓഡിറ്റ്  തടസ്സങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.  കൂടൊകത സര്Sൊര്
അനുവദിക്കുന്ന ഫനൊണ്±ൊന് �ൊന്റ്  ഈയിനKില് കചലവഴിക്കുന്നത്  തടസ്സകപ്പടുKികSൊണ്ട്
2016-17  വര്ഷകK ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ടില് ഖണ്ഡി� 3-8, 3-9 എന്നിവ ഉള്കപ്പടുKിയിരുന്നതു�ൊണ്.
�കറ്റല്ലൊ ഫ�ഖലയിലും �ീവനSൊര്S് റിട്ടയര്ക�ന്റ്  സ�യങ്ങളില് നല്കുന്ന ഫ5ഫഹൊപഹൊരങ്ങളും
വsക്തിഗത സംഭൊവന�ള് ഫശഖരിച്ച് നടKകപ്പടുന്നതൊകണന്ന് ഓര്മ്മകപ്പടുKിയിരുന്നു.

ഫ�ല് സൊഹചരsKില് സര്വ്വ�ലൊശൊല  ര�ിസ്ട്രൊറുകട 26.7.2018 കല DPR&P/Send-off/
2016-ാൊം  നം.ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം സ്റ്റൊ് കവല്കയര് ണ്ട് രൂപീ�രിക്കുന്നതിന്  സിന്ഡിഫSറ്റ്
അംഗീ�ൊരം  (Agenda  Item  No.653.64  dtd:23.6.2018)  നല്�ിയതികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് SBI-
CUSAT Campus Branch ല് ഒരു ഫസവിംഗ്സ് ബൊA് അSൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് തീരു�ൊനി ക്കു�യും
കചയ്തതൊയി അറിയിച്ചിരുന്നു.  കൂടൊകത 11.3.2018 ല് സ്റ്റൊ് കവല്കയര് ണ്ട് അSൗണ്ടിഫലയ്ക്കുള്ള
പണKികന്റ ഉറവിടം ,  വിനിഫയൊഗം എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന �ൊര്ഗ്ഗഫരഖയും പുറകപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.
3.11.2018 ല് Staff Welfare Fund Account No.38134068579  ആരംഭി ച്ചിരുന്നു.  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട
ഇപ്ര�ൊരം  ഒരു സ്റ്റൊ്  കവല്കയര് ണ്ട്  രൂപീ�രിച്ച തീരു�ൊനം  അംഗീ�രിക്കുന്നു .  എന്നൊല്
ഇതിഫലക്കുള്ള പണKികന്റ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് �ൊര്ഗ്ഗ ഫരഖയില് (3.11.18) ക്ര�  നം.6 ആയി നിര്
ഫദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത്  സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക്  ലഭിക്കുന്ന ഫപ്രൊ�ക്ട് /സ്കീം  കന്റ ഓവര്കഹഡ്ഡ്  ചൊര്ജ്ജികന്റ
50%  നിലവില് സര്വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടില് നിഫക്ഷപി ച്ചിരുന്നതികന 25%  ആSി ചുരുക്കുന്നതിനും
ബൊSി  25%  SWF  (Staff  Welfare  fund)ല് നിഫക്ഷപിക്കുന്നതിനു�ൊണ് .  എന്നൊല് സര്
വ്വ�ലൊശൊലയുകട ലഫബൊറട്ടറി സൗ�രsങ്ങളും, �റ്റ് അടിസ്ഥൊന സൗ�രsങ്ങളും, �ൊനുഷി� ഫശഷിയും
ഉപഫയൊഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതില�ൊണ്  ഓവര്കഹഡ്ഡ്  ചൊര്ജ്ജ്  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് .  ഇത്  സര്
വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്ക് അവ�ൊശകപ്പട്ടതൊണ്.  ഇത് �റ്റു വsക്തിഗത പരിപൊടി�ള്Sൊയി വിനിഫയൊഗിSൊന്
പൊടില്ല. ആയതിനൊല് ഫ�ല് സിന്ഡിഫSറ്റ് തീരു�ൊനKില് �ൊറ്റം വരുഫKണ്ടതൊണ്.

സ്റ്റൊ്  കവല്കയര് ണ്ട്  അSൗണ്ട്  രൂപീ�രിച്ചിട്ടും  റിട്ടയര്ക�ന്റിഫനൊടനുബന്ധിച്ചുള്ള
യൊത്രയയപ്പ്  കചലവു�ള്S്  CUF  ല് നിന്നും  മുന്കൂര് അനുവദിച്ചുവരുന്നത്  ശ്രദ്ധയില്കപ്പട്ടതികന്റ
അടിസ്ഥൊന  Kില് 3.6.2020 ന്  ക�.എസ്.എ(എസ്.ടി.യു)എ 5-281/2020  പ്ര�ൊരം  2,68,147/-
രൂപയുകട കചലവ് തടസ്സകപ്പടുKിയിരുന്നു. 16.7.2020 ല് സര്വ്വ�ലൊശൊല ര�ിസ്ട്രൊറുകട ഓീസില്
നിന്നും നല്�ിയ �റുപടിയുകട അടിസ്ഥൊനKില് 1,34,247/-രൂപ സ്റ്റൊ്  കവല്കയര് ണ്ടില്
നിന്നും  CUF ല് നിഫക്ഷപിച്ചതൊയി  അറിയിച്ചിച്ചുണ്ട് .  ആയതിനൊല് പരൊ�ര്ശപ്ര�ൊരം
അവഫശഷിക്കുന്ന 1,33,900/-രൂപ കൂടി CUF ഫലS് നിഫക്ഷപിഫSണ്ടതൊണ്.
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3-16 കമഡിക്കല് റീ ഇകേമ്പഴ്സ്കമന്റ്     -   അ[ാ�ത�ള്     

ഫ�രള ഗവക7ന്റ് കസര്വന്റ്സ് ക�ഡിSല് അറ്റന്ഡന്സ് റൂള്സ്, (KGSMA)  1960 നും അതിന്
പൂര��ൊയി �ൊലൊ�ൊലങ്ങളില് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സര്Sൊര് ഉKരവു�ളുഫടയും അടിസ്ഥൊനKിലൊണ്
ഫ�രളKികല സര്Sൊര് �ീവനSൊരുകട ക�ഡിSല് റീ ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ് úയിമു�ള് അനുവദിക്കുന്നത് .
16/8/12  കല സിന്ഡിഫSറ്റ് ഫയൊഗKില് അ�ണ്ട ഐറ്റം നം . 588.10  പ്ര�ൊരം  KGSMA ചട്ടം  1960
നടപ്പൊSൊന് തീരു�ൊനിക്കു�യും  ഇതിനൊയി  U.O.No.Ad.B3/MR/6787/2010  dt:28.9.2012  ആയി
ഉKരവ് പുറകപ്പടുവിക്കു�യും കചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-19  വര്ഷം നല്�ിയ  ക�ഡിSല് റീ ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ്
úയിമു�ള് പരിഫശൊധിച്ചതില് �കണ്ടKിയ അപൊ�ത�ള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

1.  എസ്സന്ഷTാലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്ദ്ദിഷ്ട [രികേശധന�ള്ക്ക് വികേധയമാക്കി  
സാക്ഷTകപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

KGSMA 1960  ചട്ടം  9(3)  ആഫരൊഗs കുടുംബഫക്ഷ�  (�ി)വകുപ്പികന്റ 06.10.2017  കല GO(MS) No.
145/2017/ H&FWD ഉKരവ് പ്ര�ൊരം 50,000/- രൂപ മുതല് 2,00,000/- വകരയുള്ള úയിമു�ള് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല് ഓീസറുകട പരിഫശൊധനയുകട അടിസ്ഥൊനKിലും ,  അതിനു മു�ളിലുള്ള úയിമു�ള്
ആഫരൊഗs വകുപ്പു ഡയറക്ടറുകട  പരിഫശൊധനയുകട അടിസ്ഥൊനKിലും  ആയിരിSണം
അനുവദിഫയ്ക്കണ്ടത്. എന്നൊല് സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്നും നല്�ിയ úയിമു�ള് ഒന്നിലും തകന്ന ഈ
ഉKരവ് പൊലിച്ചിട്ടില്ല. ചില ഉദൊഹരണങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

�ീവനSൊരകന്റ
ഫപര്, തസ്തി�

അനുവദിച്ച
തു�

വൗച്ചര്
നം./
തീയതി

കചS് നം./
തീയതി

ഉKരവ്
നം./
തീയതി

കുറിപ്പ്

ഫഡൊ.  വല്സമ്മ
ഫ�ൊസ്,
കപ്രൊസര്, NCAAH.

598147
116795/
17.05.2018

83752
17.05.2018

Ad.E)3/MR/
obj /2015 dt.
04.04.2018

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ്
ആഫരൊഗs വകുപ്പു
ഡയറക്ടര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ശ്രീ�തി.  �യശ്രീ വി
കപ്രൊഷണല്
അസിസ്റ്റന്റ്,ഫ�ഡ്. 2

87145
123283/
04.12.2018

899713
04.12.2018

Ad.E)3/MR/
2956/2015
dt. 22.10.2018

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ഫഡൊ. അ�യകു�ൊര്. 
പി, അസി. 81820

126521/
08.03.2019

94597
08.03.2019

Ad.E)3/MR/
003603/

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
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കപ്രൊസര്, ഡിപ്പൊര്
ട്ടുക�ന്റ് ഓ് �കൈറന്
�ിഫയൊള�ി& 
�ിഫയൊിസിക്സ്. 

2018  dt.
15.02.2019

ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ഫഡൊ.സു�ം  ഫ�രി
ഇടിക്കുള, കപ്രൊസര്
,�ംപ്യൂട്ടര് സയന്സ്
വകുപ്പ്

92374 119898/
01.09.2018

341822
01.09.2018

Ad.E)3/MR/
2956/2015
dt.
09.07.2018

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ഫഡൊ.സു�ം  ഫ�രി
ഇടിക്കുള, കപ്രൊസര്
,�ംപ്യൂട്ടര് സയന്സ്
വകുപ്പ്

138561 121856/
25.10.2018

685322
25.10.2018

Ad.E)3/MR/
2956/2015
(PF  1)  dt.
13.09.2018

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ശ്രീ�തി.  അപര്ണ്ണ
വര്മ്മ.ക�,  ജൂനിയര്
കൈലഫബ്രറിയന് ,
ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ്  ഓ്
�ൊK�ൊറ്റിക്സ്,

76765
(ഇഫന്റണല്
ഓഡിറ്റ്
അംഗീ�രിച്ച
ക�ഡിSല്
റീ
ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ്
)

125414/
05.02.2019

93957/
05.02.2019

Ad.E)1/708/
Med. Adv/AJ
dt.
05.02.2019

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

ശ്രീ�തി.  കസല്വി.
ക�,  ഓിസ് അറ്റന്
ഡന്റ്,  ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ്
ഓ്  അകൈ±ഡ്
എ�ഫണൊ�ിക്സ്, 

94092
(ഇഫന്റണല്
ഓഡിറ്റ്
അംഗീ�രിച്ച
ക�ഡിSല്
റീ
ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ്
)

123645/
15.12.2018

899867/
15.12.2018

Ad.E)1/708/
Med. Adv/SK
dt. 15.02.2018

എസ്സന്ഷsൊലിറ്റി
സര്ട്ടിിSറ്റ് �ില്ലൊ
ക�ഡിSല്
ഓീസര്
സൊക്ഷsകപ്പടുKിയി
ട്ടില്ല.

2. സര്ക്കാര് അംഗീ�ാരമില്ലാത്ത സ്വ�ാരT ആശു[ത്രി�ളില് നടത്തിയ ചി�ിത്സ
 ശ്രീ�തി.    ബിനീ  ഫസവsര്,  അസിസ്റ്റന്റ്  കസക്ഷന് ഓീസറുകട പിതൊവിന്   �ിംസ്
ഫഹൊùിറ്റലികന്റ യൂഫറൊള�ി ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റില് ചി�ിത്സ നടKിയതിന് 14947 രൂപ നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നൊല് പ്രസ്തുത  ഫഹൊùിറ്റലികല ഈ  വകുപ്പ്  ക�ഡിSല് റീ  ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ്  úയി�ിന്
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അംഗീ�രിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. 

വൗച്ചര് നം./ തീയതി കചS് നം./ തീയതി ഉKരവ് നം./ തീയതി

119904/  1-9-18 341828   1-9-18 Ad. E)3/MR/002697/ 2018 dt. 24.07.2018

3. ക്ലയിമു�ള് സമര്പ്പിക്കുന്നതില് �ാലതാമസം
 
എ) ആഫരൊഗs (�ി) വകുപ്പികന്റ സര്ക്കുലര് നം.6545/�ി2/ 85/ആ.വ. തീയതി. 31.05.1985 പ്ര�ൊരം
ചി�ിത്സ തുടരുന്ന ഫ�സു�ളില് ഭൊഗി��ൊയ  ബില്ലു�ള് ഹൊ�രൊക്കുഫമ്പൊള് ചി�ിത്സ
തുടരു�യൊകണന്ന്  ചു�തലകപ്പട്ട സര്Sൊര് ക�ഡിSല് ഓീസര് സൊക്ഷsകപ്പടുഫKണ്ടതും ,
അവസൊനം  വൊങ്ങിയ  ബില്ലികന്റ തീയതി  മുതല് 30  ദിവസKിന�ം  അഫപക്ഷ സ�ര്
പ്പിഫSണ്ടതു�ൊണ്.  ഫഡൊ.  അ�യകു�ൊര്.  പി,  അസി.  കപ്രൊസര്,  ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ്  ഓ്  �കൈറന്
�ിഫയൊള�ി  &  �ിഫയൊിസിക്സ്, ഹൊ�രൊSിയ  ലക്ഷ്മി  ആശുപത്രിയുകട ബില് (നം.789)പ്ര�ൊരം
13.08.2017  ലൊണ്  ചി�ിത്സ നടKിയത് .  അഫപക്ഷ സ�ര്പ്പിച്ച തീയതി  07.02.2018(  inward  no
003603 dtd 3.3.2018). ഇപ്ര�ൊരം കൈവ�ിയ 6 �ൊസം 19 ദിവസം സിന്ഡിഫSറ്റ് �ൊപ്പൊSി ഉKരവ്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്  (Ad.E)3/MR/003603/2018  dt.  15.02.2019).  GO(P).164/86/ആ.കു.വ.  തീയതി.
14.08.1986  പ്ര�ൊരം  6 �ൊസKിലധി�ം  അഫപക്ഷ സ�ര്പ്പിയ്ക്കൊന് കൈവ�ിയൊല് ആയത്
�ൊപ്പൊക്കുന്നതിനുള്ള അധി�ൊരം  അഡ്മിനിഫസ്ട്രറ്റീവ്  വകുപ്പ്  മുഖൊന്തിരം  ആഫരൊഗs കുടുംബഫക്ഷ�
വകുപ്പിനൊണ്. 

ബി)   KGSMA  ചട്ടം  8(3)  ല് നിര്ഫദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്  പ്ര�ൊരം  സ്വ�ൊരs ആശുപത്രിയില്
ചി�ിത്സിക്കുന്നതിന്   ചു�തലകപ്പട്ട സര്Sൊര് ക�ഡിSല് ഓീസറില് നിന്നും  കററന്സ്
ആവശs�ൊണ്. ആയത് ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.

4. &ീവനക്കാരുകട ഭര്ത്താവ്/ഭാരT ഉകേSTാഗസ്ഥര് ആകണ�ില് സതTവാങ്മൂലം സമര്പ്പിയ്ക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്

കഹല്K്  &  ഫലബര് (ഡി)  വകുപ്പികന്റ 86590/ഡി3/65/HLD  തീയതി. 21.01.1966  സര്ക്കുലര്
പ്ര�ൊരം ഭൊരsയും ഭര്Kൊവും ഉഫദsൊഗസ്ഥര് ആകണAില് ഡ്യൂ±ിഫSഷന് ഒഴിവൊക്കുന്നതിനൊയി ഭര്
Kൊവികന്റ úയിം ഭര്Kൊവും, ഭൊരsയുകട úയിം ഭൊരsയും �റ്റു കുടുംബൊംഗങ്ങളുകട úയിം ഭര്Kൊവും റീ
ഇഫമ്പഴ്സ് കചഫ�ണ്ടതൊകണന്ന് നിര്ഫദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
കൂടൊകത  ആഫരൊഗs കുടുംബഫക്ഷ�  (�ി)  വകുപ്പികന്റ 26-10-1989  കല 20250/�ി2/89/H&FWD
ഉKരവ്  പ്ര�ൊരം  ഭൊരsയും  ഭര്Kൊവും  ഉഫദsൊഗസ്ഥര് ആകണAില് ഭര്Kൊവ്  úയി�ിന്
അഫപക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ഭൊരsയുകട വകുപ്പില് úയി�ിന് അഫപക്ഷ നല്ിയിട്ടില്ല എന്നും  അകല്ലAില്
തിരിച്ചും സതsവൊങ്മൂലം സൊക്ഷsകപ്പടുKി úയി�ിഫനൊകടൊപ്പം ഹൊ�രൊഫSണ്ടതൊണ്.

എ)  ശ്രീ�തി.  �യശ്രീ.  വി.  കപ്രൊഷണല് അസിസ്റ്റന്റ് ,ഫ�ഡ്.  2,  11.04.2018  ല് സ�ര്പ്പിച്ച
അഫപക്ഷയില് ഭര്Kൊവ്  IHRD  യില് ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട്  ആണ്  എന്ന്  ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട് .
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എന്നൊല് സതsവൊങ്മൂലം ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല. 

ബി) ശ്രീ�തി. അപര്ണ്ണ വര്മ്മ.ക�, ജൂനിയര് കൈലഫബ്രറിയന് , ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് �ൊK�ൊറ്റിക്സ്,
20.05.2019  ല് സ�ര്പ്പിച്ച അഡ്�സ്റ്റ്ക�ന്റ്  ബില്ലില് ഭര്Kൊവ്  കുസൊറ്റില് തകന്ന ജൂനിയര്
കൈലഫബ്രറിയന് ആണ് എന്ന് ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്. എന്നൊല് സതsവൊങ്മൂലം ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല. 

5.  വിSഗ്ധ ചി�ിത്സയ്ക്കുള്ള [ലിശര�ിത വായ്പ

5.6.2003  കല സ .ഉ.(സൊ)  1678/2003/  ആ.കു.ഫക്ഷ� വകുപ്പ്  പ്ര�ൊരം  കചലഫവറിയ  വിദഗ്ധ
ചി�ിത്സ�ള്S്   7500/-  രൂപ  എന്ന പരിധിയ്ക്ക്  വിഫധയ�ൊയി  പ്രതീക്ഷിത  കചലവികന്റ  100%
പലിശരഹിത വൊയ്പ യ്ക്ക് അര്ഹതയുണ്ട് . റീ�ിയണല് �ൊന്സര് കസന്റര് ഡയറക്ടറുകടഫയൊ ആഫരൊഗs
വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറുകടഫയൊ  പ്രഫതs�  റിഫപ്പൊര്ട്ടികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് 2  ലക്ഷം  രൂപ  വകര
പലിശരഹിത  വൊയ്പ ലഭിയ്ക്കും .  കൂടൊകത 13.12.2004 കല 50352/�ി2  സര്ക്കുലര് പ്ര�ൊരം  ഹൃദയ
സംബന്ധ�ൊയ ചി�ിത്സ�ളുകട റീ ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റിനും,  പലിശ രഹിത വൊയ്പയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ
ചിKിര തിരുനൊള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികല നിരക്കു�ള് ബൊധ��ൊയിരിക്കും. 

എ.) ശ്രീ�തി. കസല്വി. ക�, ഓിസ് അറ്റന്ഡന്റ്, ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് അകൈ±ഡ് എ�ഫണൊ�ിക്സ്,
ന് 400000/- രൂപയൊണ്  പലിശരഹിത വൊയ്പയൊയി നല്�ിയത്.  

ബി.) ശ്രീ�തി. അപര്ണ്ണ വര്മ്മ.ക�, ജൂനിയര് കൈലഫബ്രറിയന് , ഡിപ്പൊര്ട്ടുക�ന്റ് ഓ് �ൊK�ൊറ്റിക്സ്,
ന് 220000/- രൂപയൊണ്  പലിശരഹിത വൊയ്പയൊയി നല്�ിയത്.
  

പലിശ രഹിത വൊയ്പ�ള് അനുവദിയ്ക്കുഫമ്പൊള്  സര്Sൊര് �ൊനദണ്ഡങ്ങള് പൊലിഫയ്ക്കണ്ടതൊണ് .
സര്Sൊര് നല്കുന്ന �ൊന്റികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് പ്രവര്Kിക്കുന്ന സര്വ്വ�ലൊശൊല സര്Sൊര് ചട്ടങ്ങള്
പൊലിSൊകത സിന്റിഫSറ്റ് തീരു�ൊനKികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് സൊമ്പKി� ബൊദ്ധsത ഉണ്ടൊകുന്ന
നടപടി�ള് കൈ�കSൊള്ളു�യൊകണAില് അത്  സര്Sൊരികന്റ കപൊതു ഖ�നൊവികന
ബൊധിക്കുക�ന്നതിനൊല്  ക�ഡിSല് റീ  ഇഫമ്പഴ്സ്ക�ന്റ്  úയിമു�ള് അനുവദിയ്ക്കുന്നതില് കൂടുതല്
�ൊ�ത പുലര്ഫKണ്ടതൊണ്.

3-17 മുന്കൂറു�ള് സമയബന്ധിതമായി ക്രമീ�രിക്കുന്നില്ല

വിവിധ ആവശsങ്ങള്Sൊയി നല്കുന്ന മുന്കൂറു�ള് സ�യബന്ധിത�ൊയി ക്ര�ീ�രിക്കുന്നതിന്
നടപടി�ള് സ്വീ�രിക്കുന്നില്ല. ഫ�രള ിനൊന്ഷsല് ഫ�ൊഡ് അധsൊയം XII (VI)(6)(സി) പ്ര�ൊരം മുന്
കൂര് അനുവദിച്ച തീയതി മുതല് മൂന്ന് �ൊസKിന�ം ആയത് ക്ര�ീ�രിഫSണ്ടതൊണ് .  കൂടൊകത സര്
Sൊര് ഉKരവ് (പി) നം 419/11 തീയതി 4.10.11-കല നിര്ഫദ്ദശ�നുസരിച്ച് മുന്കൂര് കൈ�പ്പറ്റിയ തീയതി
മുതല് 3 �ൊസKിന�ം ക്ര�ീ�രിക്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുKിയൊല് 18% പലിശ ഈടൊSൊവുന്നതൊണ്.
ടി തു� ഉKരവൊദിയൊയ ഉഫദsൊഗസ്ഥനില് നിന്നും ഈടൊSൊവുന്നതൊകണന്ന് സര്ക്കുലര് നം  43/
12/ിന് തീയതി  24.7.12-ല് വsക്ത�ൊSിയിട്ടുണ്ട് .  ക്ര�ീ�രിSൊK മുന്കൂറു�ളുകട വിവരം
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പരിഫശൊധിച്ച് �തിയൊയ �ൊരണങ്ങളില്ലൊകത ക്ര�ീ�രിSൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന മുന്കൂറു�ള്S് 18%
പലിശ  സഹിതം  ഉKരവൊദിയൊയ  ഉഫദsൊഗസ്ഥനില് നിന്നും  ഈടൊSി  വിവരം  ഓഡിറ്റികന
അറിയിഫSണ്ടതൊണ്. വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 5 ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.

3-18 മരാമത്ത് കേവല�ള്ക്കു് നല്�ിയ മുന്കൂറു�ള് ക്രമീ�രിച്ചിട്ടില്ല

2018-19  വര്ഷKില് എടുK തൊകഴ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുന്കൂര് തു��ള് നൊളിതുവകര
ക്ര�ീ�രിച്ചിട്ടില്ല. വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./ തീയതി
കചS് നം./ 
തീയതി

തു� മുന്കൂറികന്റ ഉഫദ്ദശsം
U.O.No. 
തീയതി.

1

4/18-
19/26.06.18
706843/29.06.1
8

2,33,00,000/-

Advance amount payable to E)xecutive 
E)ngineerCPWD, Cochin division Kochi-37 
towards release of partial advance of 

1/3rd estimate amount for the construction 
of Boys Hostel at Cusat, Thrikkakara 
Campus under RUSA funded Scheme

UE)U/
3342/17-
18/25.06.18

2
10/18-
19/24.09.18
99110/26.09.18

36,58,000/-

Advance amount payable to E)xecutive 
E)ngineerCPWD, Cochin Central division 

Kochi-37 towards the 1st instalment of 
deposit amount to phase II construction of 
Building for Centre for Budget Studies in 
Thrikkakara Campus 

UE)U/
3429/18-
19/18.09.18

3
17/18-
19/24.01.19
051281/28.03.19

40,00,000/-

Advance amount payable to E)xecutive 
E)ngineer (E)) KCE)D, CPWD Cochin Central 

Division towards 2nd instalment of deposit 
amount to the phase II construction of 
building for centre for Budget Studies

UE)U/
3429/18-
19/23.01.19

4

18/18-
19/06.02.19
050730/15.02.1
9

90,00,000/-

Advance amount payable to E)xecutive 
E)ngineer CPWD Cochin Central Division 

towards 2nd instalment of an extension of 
ISP Building at Thrikkakara Campus, CUSAT

UE)U/2818/14-
15/01.02.19

5 22/18- 65,27,055/- Advance amount payable to E)xecutive UE)U/
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19/25.02.19
132962/20.03.1
9

E)ngineerCPWD, Cochin division Kochi-37 
towards release of IIIrd deposit instalment 
for construction of additional floor (IIIrd 
floor) over existing Cadet Hostel at 
Thrikkakara Campus by cancelling SR.no 
14/18-19

2875/13-
14/19.02.19

6

23/18-
19/01.03.19
051302/28.03.1
9

94,00,000/-

Advance amount payable to the Managing 
Director RBDCK towards release of 20% of

sanctioned value to RBDCK as 2nd 
instalment deposit for construction work of

1st, 2nd, 3rd floor to new academic block in 
the Marine Science Campus 

UE)U/3316/16-
17/28.02.19

ആക�
5,58,85,055/-

�രൊ�K്  പണി�ള് സ�യബന്ധിത�ൊയി  പൂര്KിയൊSി  മുന്കൂര് തു��ള് യഥൊസ�യം
ക്ര�ീ�രിക്കുന്നതിന്  സര്വ്വ�ലൊശൊല  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭൊഗം  ശ്രദ്ധിഫSണ്ടതൊണ്.  മുന്വര്
ഷങ്ങളികല ക്ര�ീ�രിSൊകത ബൊSി നില്ക്കുന്ന മുന്കൂറു�ള് 18%  പലിശ ഈടൊSി  ക്ര�ീ�രിച്ച്
ഓഡിറ്റില് അറിയിഫSണ്ടതൊണ്. 

3-19 സര്വ്വ�ലാശാലയുകട വിവിധ വകുപ്പു�ളുമായി ബന്ധകപ്പട്ട ഓഡിറ്റ് [രാമര്ശങ്ങള്

3-19 (1) അവൈ®ഡ് ക�മിസ്ട്രി വകുപ്പ്   -   കേപ്രാ&ക്ടികന്റ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ്   
കചയ്യുന്നതിനുള്ള ഓഡിറ്റ് ഫീസ് യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ടില് നിന്നും കചലവഴിച്ചു

    
അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പികന്റ ‘ന്യൂ ഓര്ഗൊഫനൊ�ൊറ്റൊലിസിസ് ഫൊര്  വൈമക്കല് അഡീഷന്

റിയൊക്ഷന്’ എന്ന ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ (ഫപ്രൊ�ക്ട് ഇന്കവസ്റ്റിഫഗറ്റര് – ഫഡൊ.എന്.  �ഫനൊ�്)  അSൗണ്ട്സ്
ഓഡിറ്റ്  കചയ്തതികന്റ ീസൊയി  2000/-രൂപ  എം.  എസ്.  �യപ്ര�ൊശ്  ആന്റ്  ഫ�ൊ  എന്ന
സ്ഥൊപനKിന്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.(സി.ബി.നം.107/18-19).  ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ ഫരഖ�ളില് ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ
അSൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് കചഫ�ണ്ടത് സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റര്/  ചൊര്ഫട്ടഡ് അSൗണ്ടന്റ് ആയിരിSണം
എന്ന് നിര്ഫദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സ്റ്റൊറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റര് ഉണ്ടൊയിരികS ചൊര്ഫട്ടഡ് അSൗണ്ടന്റികന ഫപ്രൊ�ക്ട്
അSൗണ്ട്സ്  ഓഡിറ്റ്  കചയ്യുവൊന് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു .  കൂടൊകത ഓഡിറ്റ്  ീസ്  സംബന്ധിച്ച
കചലവു�ള് ഫപ്രൊ�ക്ട്  കചലവു�ളില് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടു�ില്ല .  ഓഡിറ്റ്  കചലവു�ള് ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ
അSൗണ്ടില് നിന്നും കചലവഴിSൊകത ‘�ണ്ടി�ന്സീസ്  ആന്റ്  അദര് എക്സ്കപന്സസ്  ‘  എന്ന
കഹഡില് നിന്നും  കചലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു .  ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച അപൊ�ത�ള്S്  വിശദീ�രണം
ആവശsകപ്പട്ടുക�ൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അഫന്വഷണം (നം.5/അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി/20.9.19) നല്�ികയAിലും
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�റുപടി  ലഭs�ൊSിയില്ല.  ആയതിനൊല് ഓഡിറ്റ്  ീസിനൊയി  കചലവഴിച്ച തുയൊയ  2000/-  രൂപ
തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.
                                                                                                
3-19(2)    അറ്റ്കേമാകÉറിക്ക് സയന്സ് വകുപ്പ്   -   അനുബന്ധ വൗച്ചറു�ള് [രികേശാധനയ്ക്ക്   

   �ാ&രാക്കിയില്ല –   21,570/-   രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

ചുവകട ക�ൊടുKിരിക്കുന്ന �ണ്ടി�ന്റ്  ബില്ലു�ളുകട അനുബന്ധ വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക്
ഹ�രൊSിയിട്ടില്ല.

ക്ര�
നം.

സി.ബി.
നം./തിയതി

തു� ഇനം

1.
46/18-19/ 
DAS/27.04.18

19063/- �ണ്ടി�ന്റ് �ൊന്റ്

2.

16/18-19/ 
DAS/27.04.18

2507/-

TOMYAS ന് നല്�ിയ പരസsതു�. കവൗച്ചര് പ്ര�ൊരമുള്ള ആക�
131595/-തു�യില് 129088/-രൂപയുകട കചലവ് ഫരഖ�ള് 
ഹൊ�രൊSികയAിലും 2507/-രൂപ അധി��ൊയി 
കചലവഴിച്ചതികന്റ ഫരഖ�ള് ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല.

ആക� 21570/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറിS്  (നം.01/അറ്റ്ഫ�ൊസ്ഫറിS്  സയന്സ്/18-
19/18.12.2019)�റുപടി ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  ആയതിനൊല് ഫ�ല്പറഞ്ഞ �ണ്ടി �ന്റ് ബില്ലികന്റ ആക�
തു�യൊയ 21,570/-രൂപ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു. 

3-19(3)     അറ്റ്കേമാകÉറിക്ക് സയന്സ് വകുപ്പ്    -  ഡി  .  ഡി  .  എഫ് അക്കൗണ്ടില് നിന്നും   
    അഡ്വാന്സ് എടുത്തതിലും അധി�ം തു� റീകൂപ്പ് കചയ്തതികല അ[ാ�ത 
    [രി�രികേക്കണ്ടതാണ്  .  

ഫ�ൊഷന് കഡഫപ്പൊസിറ്റ്  റീണ്ട്  കചയ്യുന്നതിനൊയി  കചS്  നം .35124  തീ.  8.05.18  പ്ര�ൊരം
ഡി.ഡി.എ്  അSൗണ്ടില് നിന്നും  33680/-  രൂപ  അഡ്വൊന്സ്  എടുKിട്ടുണ്ട്.  ടി  ഇനKില്
ഡി.ഡി.എ്  അSൗണ്ടിഫലS്  റീകൂപ്പ്ക�ന്റ്  ആയി  36,380/-  രൂപ  വരവ്  വന്നിട്ടുണ്ട്.
വിശദവിവരങ്ങള് തൊകഴ പറയുന്നു.

റീകൂപ്പ്ക�ന്റ് വരവ് 
ഫരഖകപ്പടുKിയ തീയതി

സി.ബി. നം കചS് നം./തീയതി തു�

1.08.2018 13/18-19 341253/ 25.07.2018 14440
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3.08.2018 14/18-19&15/18-19 456412/ 03.08.2018 21940

ആക� 36380 രൂപ

ഡി.ഡി.എ്  അSൗണ്ടില് നിന്നും  33680/-രൂപ  അഡ്വൊന്സ്  എടുക്കു�യും  ആയതികന്റ
റീകൂപ്പ്ക�ന്റ്  ആയി  36380/-  രൂപ  (2700/-  രൂപ)  അധി�ം  ഡി.ഡി.എ്  അSൗണ്ടില് വരവ്
എടുക്കു�യും  കചയ്തതികന്റ �ൊരണം  വിശദീ�രിSൊന് ആവശsകപ്പട്ട്  എന്�്വയറി
നം.2/അറ്റ്ഫ�ൊസ്ഫറി�്  സയന്സ്/2018-19/18.12.2019  ആയി  എന്�്വയറി  നല്�ികയAിലും  �റുപടി
ഹൊ�രൊSിയില്ല. അപൊ�ത പരിഹരിSൊന് നടപടി സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

3-19(4) ഫിസിക്സ്  വകുപ്പ്    -    വൗച്ചറു�ള് [രികേശാധനയ്ക്ക്  �ാ&രാക്കിയില്ല   -    
4,18,180/-   രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

ചുവകട ക�ൊടുKിരിക്കുന്ന �ണ്ടി�ന്റ്  ബില്ലു�ളുകട അനുബന്ധ വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക്
ഹ�രൊSിയിട്ടില്ല.

ക്ര� നം. �ണ്ടിക�ന്റ് ബില് നം. തു�

1. 30/18-19 20,000/-

2. 37/18-19 20,000/-

3. 50/18-19 53,550/-

4. 106/18-19 32,795/-

5. 107/18-19 2,16,000/-

6. 142/18-19 12,035/-

7. 146/18-19 20,000/-

8. 53/18-19 9,000/-

9. 100/18-19 17,400/-

10. 101/18-19 17,400/-

ആക� 4,18,180/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറിS്  (നം.1/ിസിക്സ്/30.8.19)  �റുപടി
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല. ആയതിനൊല് ഫ�ല്പറഞ്ഞ �ണ്ടി �ന്റ് ബില്ലു�ളുകട ആക� തു�യൊയ 4,18,180/-
രൂപ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.
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3-19(5)   കസന്റര് കേഫാര് സയന്സ് ഇന് കസാവൈസറ്റി    (C-SiS)-    Sിവസകേവതന   
&ീവനക്കാരകന്റ ശമ്പളം മകറ്റാരു &ീവനക്കാരകന്റ അക്കൗണ്ട് മുകേഖന  
വിതരണം കചയ്തു

ഗൊര്ഡനര് ഫ�ൊലി കചയ്യുന്ന ഷിബു ക�ൊഹന്തി എന്ന വsക്തിയുകട ഫവതനം , ലക്ഷ്മി�ൊന്ത് ക�ന
എന്ന �കറ്റൊരു �ീവനSൊരകന്റ ബൊA്  അSൗണ്ടിഫലSൊണ്  (അSൗണ്ട്  നം.67274658629)
നല്കുന്നത്  .  �ീവനSൊരകന്റ അഫപക്ഷ പ്ര�ൊര�ൊണ്  ഇപ്ര�ൊരം  കചയ്യുന്നത്  എന്നൊണ്
ശമ്പളവിതരണ  ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റില് ഫരഖകപ്പടുKിയിരിക്കുന്നത് .  തന്വര്ഷം  നല്�ിയ  തു�യുകട
വിവരങ്ങള് തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു.

കചS് നം/തീയതി തു� (രൂപ)
വൗച്ചര് തു� (രൂപ)

387094/4.4.18 13500 133250

387119/2.5.18 12500 262025

387138/1.6.18 12000 255475

387147/4.7.18 12000 82150

632597/1.8.18 12000 151395

632616/31.8.18 10000 130175

632633/1.10.18 9500 101120

632636/1.11.18 5500 126180

632647/1.12.18 5500 174065

632663/1.1.19 8000 198510

904580//1.2.19 12500 170455

904590//1.3.19 11500 130850

ആക� 124500

ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച പ്ര�ൊരം  ഒരു �ീവനSൊരകന്റ ശമ്പളം  �കറ്റൊരു �ീവനSൊരകന്റ
അSൗണ്ടിലൂകട വിതരണം  കചയ്യുന്നതിനൊല് തകന്ന �ീവനSൊരന്  ഫവതനം  കൃതs�ൊയി
ലഭിച്ചിട്ടുഫണ്ടൊ എന്ന വസ്തുത പരിഫശൊധിക്കുവൊന് സൊധിക്കുന്നില്ല .  ഈ അപൊ�തS് വിശദീ�രണം
ലഭs�ൊക്കുവൊന് ആവശsകപ്പട്ടുക�ൊണ്ട്  ഓഡിറ്റ്  അഫന്വഷണം  നം .1/സി-സിസ്/22.10.2019  -നല്
�ികയAിലും  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയില്ല.  ആയതിനൊല് കചലവുതു�യൊയ  124500/-രൂപ
തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.
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3-19(6) കസന്റര് കേഫാര് സയന്സ്  ഇന് കസാവൈസറ്റി    (C-SiS)-    കടണ്ടര്   
നട[ടി�ള് [ാലിക്കാകത �മ്പ്യൂട്ടറു�ള് വാങ്ങി   - 4,52,400/-  രൂ[        
തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

കസന്റര് ഫൊര് സയന്സ്  ഇന് കസൊകൈസറ്റി  2018-19  വര്ഷം  15  കലഫനൊഫവൊ    കഡസ്ക്ക്ഫടൊപ്പ്
�മ്പ്യൂട്ടറു�ള് വൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .(കചലവ്  -452400/-  കചS്  നം.632588/30.7.18)  കടണ്ടര്
ക്ഷണിSൊകത ടീം  ഫ്രണ്ട് കൈലന് ലി�ിറ്റഡ് ,  ക�ൊച്ചി  എന്ന സ്ഥൊപനKില് നിന്നൊണ്  പര്ഫച്ചസ്
നടKിയിരിക്കുന്നത്.(ബില് നം.TR-18-19/217/10.7.18). മുന്വര്ഷം �മ്പ്യൂട്ടറു�ള് വൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
ഇഫത സ്ഥൊപനKില് നിന്നു�ൊണ് എന്ന വസ്തുത �ണSികലടുK് �മ്പ്യൂട്ടറു�ള് ടീം ഫ്രണ്ട് കൈലന്
ലി�ിറ്റഡ്,  ക�ൊച്ചി  എന്ന സ്ഥൊപനKില് നിന്നും  വൊങ്ങൊം  എന്നൊണ്  ഡിപ്പൊര്ട്ട്ക�ന്റ്  �ൗണ്
സിലികന്റ 4.5.2018-കല ഫയൊഗKില് തീരു�ൊനക�ടുKിരിക്കുന്നത് .  എന്നൊല് ഇKരം വൊങ്ങലു�ള്
ഫസ്റ്റൊര് പര്ഫച്ചസ് �ൊനുവലികല നിര്ഫദ്ദശങ്ങള്S് വിരുദ്ധ�ൊണ് .  ഫ�ല് അപൊ�തS് വിശദീ�രണം
ലഭs�ൊക്കുവൊന് ഓഡിറ്റ്  അഫന്വഷണം  നം .3/22.10.2019/സി-സിസ്  പ്ര�ൊരം
ആവശsകപ്പട്ടിരുന്നുകവAിലും  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയില്ല.  തSതൊയ  വിശദീ�രണKികന്റ
അഭൊവKില് കചലവുതു�യൊയ 4,52,400/-രൂപ ഓഡിറ്റില് തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.

3-19(7)   സ്കൂള് ഓഫ് മാകേന&്കമന്റ് സ്റ്റഡീസ്   -   �ണ്സള്ട്ടന്സി വര്ക്ക്   -   കേരഖ�ള്   
 �ാ&രാക്കിയില്ല

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട 20.9.2006 കല PLB1/16767/05  നമ്പര് U.O  പ്ര�ൊരം  �ണ്സല്ട്ടന്സി
ഫ�ൊലി�ള് ഏകറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന അദ്ധsൊപ�ര് ,  ഏകറ്റടുK �ണ്സല്ട്ടന്സി ഫ�ൊലി�ളുകട എല്ലൊ
വിവരങ്ങളും  (ണ്ടിംഗ് ഏ�ന്സിയുകട അഫപക്ഷ,  �ണ്സല്ട്ടന്സി ഫ�ൊലിയുകട തു�,  �ൊലയളവ്,
ഏത്  ഇനം  ഫ�ൊലി,  DDF/CUF  വിഹിതം  അടവൊSിയ  വിവരം,  അദ്ധsൊപ�രുകട ഓണഫററിയം )
വകുപ്പ്  ഫ�ധൊവിക്കും,  സര്വ്വ�ലൊശൊലയ്ക്കും,   ലഭs�ൊഫSണ്ടതൊണ്.  �ണ്സല്ട്ടന്സി  ഫ�ൊലി
നടപ്പൊSിയതിന് ഫശഷം പ്രസ്തുത �ണ്സല്ട്ടന്സി ഫ�ൊലി�ളുകട 25% ഡി.ഡി.എ് അSൗണ്ടിലും
5% CUF  ണ്ടിലും അടവൊഫSണ്ടതൊണ്.  2018-19  സൊമ്പKി� വര്ഷം നടപ്പൊSിയ ചുവകട ഫചര്
ക്കുന്ന �ണ്സല്ട്ടന്സി ഫ�ൊലിയുകട കചലവ് ഫരഖ�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്കൊയി ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല.

�ണ്സള്ട്ടന്സി വര്Sികന്റ ഫപര്
Proposal for making of the family business constitution to
M/s Prudential Rubber Pvt. Ltd. 

സ്ഥൊപനKികന്റ ഫപര് M/s പ്രുഡന്ഷsല് റബ്ബര് കൈപ്രവറ്റ് ലി�ിറ്റഡ്

�ണ്സള്ട്ടന്റികന്റ ഫപര് ഫഡൊ. എം.ഭൊസി, കപ്രൊസര്

�ൊലയളവ് തിയതി 4.2.2019 to 3.3.2019 ( 1 �ൊസം)

ആക� �ണ്സള്ട്ടന്സി തു� 2,00,000/- + 18% GST
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31.03.2019 വകര സ്ഥൊപനKില് 
നിന്ന് ലഭിച്ച ആക� തു� 1,18,000/-

ആക� കചലവൊയ തു� 18,000/-

M/s Prudential Rubber Pvt. Ltd.  നിന്ന്  1  ഗഡുവൊയ 1,18,000/-  രൂപ വകുപ്പികല ഡി.ഡി.എ്
അSൗണ്ടിഫലS് 19.3.2019 ല് ©ൊന്സ്ഫര് കചയ്തു. ഈ തു�യില് നിന്ന് കചലവൊയ 18,000/- രൂപ GST
ഇനKില് CUF  ല് അടവൊSിയിട്ടുള്ളതൊണ് .  31.03.2019  വകര ബൊSിയുള്ള 1,00,000/-  രൂപയുകട
കചലവ്  നടKിയതിനുള്ള ഫരഖ�ള് പരിഫശൊധനS്  ഹൊ�രൊSിയില്ല .   �ണ്സല്ട്ടന്സി
ഫ�ൊലിയു�ൊയി ബന്ധകപ്പട്ട ഫരഖ�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊഫSണ്ടതൊണ്.

3-19 (8) സ്കൂള് ഓഫ് മാകേന&്കമന്റ് സ്റ്റഡീസ്   -   കേപ്രാ&ക്ടു�ളുകട വരവ്  -  കചലവ്   
�ണക്കു�ള് �ാ&രാക്കിയില്ല

2018-19  വര്ഷKില് വിവിധ ണ്ടിംഗ് ഏ�ന്സി മുഖൊന്തിരം വകുപ്പില് നടപ്പൊSിയ തൊകഴ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫപ്രൊ�ക്ടു�ളുകട വരവ് -കചലവ്  �ണക്കു�ള് സംബന്ധിച്ച ര�ിസ്റ്ററു�ളും  ഫരഖ�ളും
പരിഫശൊധനS് ഹൊ�രൊSിയില്ല. വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� 
നം.

ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ ഫപര്, തു�, �ൊലയളവ്
ണ്ടിംഗ് 
ഏ�ന്സി

പ്രിന്സിപ്പല് 
ഇന്കവസ്റ്റിഫഗറ്റര്

1.

Does consumer beliefs concerning 
ethnocentrism and cosmopolitanism matters
in GIs product purchase 
1,00,000/- - 1 വര്ഷം

IUCIPRS

ഫഡൊ.ശ്രീഫ�ഷ് എസ്
അസി. കപ്രൊസര്

2.

E)ntrepreneurial competence of women 
entrepreneurs and its effect on firm'AICTEs 
market performance : A study on small and 
medium enterprises (SME)) in India
1,75,000/- - 2 വര്ഷം

SPG-2018-19
SMNRI

ഫഡൊ.ശ്രീഫ�ഷ് എസ്
അസി. കപ്രൊസര്

ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ ഫരഖ�ള് ഓഡിറ്റിനൊയി ഹൊ�രൊഫSണ്ടതൊണ്.
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3-19(9) ഇംഗ്ലീഷ്   &   കേഫാറിന് ലാംകേഗ്വ&് വകുപ്പ്   -   ഫീസിനത്തില് ഡിഡിഎഫില്   
വരവു വരുന്ന തു�യില് നിന്നും   CUF   വി�ിതം അടവാക്കുന്നില്ല  .  

�sൊഷ്ബുS് പ്ര�ൊരം  31.3.19  ല് 29,12,263/-രൂപ ഡി.ഡി.എില് നീSിയിരിപ്പുണ്ട്.  വകുപ്പ്
ഫനരിട്ടു നടത്തുന്ന ഹ്രസ്വ�ൊല  ഫ�ൊഴ്സു�ളുഫടയും  അവധിSൊല  ഫ�ൊഴ്സു�ളുഫടയും  ീസിനKില്
ലഭിക്കുന്ന തു�യൊണ്  ഡി .ഡി.എ്  വരവികല മുഖs ഇനം .  ീസിനKില് ലഭിക്കുന്ന തു�യില്
നിന്നും ഫ�ൊഴ്സു�ളുകട നടKിപ്പിന് കചലവൊകുന്ന തു� കുറവു കചയ്ത് ബൊSി ലഭിക്കുന്ന ലൊഭKികന്റ
50%  CUF ഫലS്  അടവൊഫSണ്ടതൊണ്.   ഇതില് നിന്നും  വsതsസ്ത�ൊയി  മുഴുവന് ീസ്  തു�യും
ഡി.ഡി.എില് തകന്ന നിലനിര്ത്തു�യൊണ് കചയ്യുന്നത് .  സര്വ്വ�ലൊശൊലയു�ൊയി ബന്ധകപ്പട്ട്  CUF
വിഹിതം അടവൊക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.  കൂടൊകത ഡി.ഡി.എ് നീSിയിരിപ്പ്
തു�യില് നിന്ന്  ഉയര്ന്ന ബൊA്  പലിശ  ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിര  നിഫക്ഷപം  നടത്തു�യൊകണAില്
വകുപ്പിന് അധി� വരു�ൊനം �കണ്ടKൊന് സൊധിക്കും.

3-19 (10) കസന്റര് കേഫാര് ബ&റ്റ് സ്റ്റഡീസ്   -   ക[ന്ഷന് കേ�ാണ്ട്രിബ്യൂഷന്   
അടവാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്   -   തു� തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  

കസന്റര് ഫൊര് ബ�റ്റ്  സ്റ്റഡീസികന്റ 2018-19  വര്ഷകK �ണ്ടി�ന്റ്  ബില്ലു�ളുകട
പരിഫശൊധനയില് കസന്റ ര് ഫ�ൊ -ഓര് ഡിഫനറ്ററുകട കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന് CUF  ഫലS്
അടവൊSിയതൊയി �ൊണുന്നു. വിശദൊംശങ്ങള് തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു. 

സി.ബി നം. ആവശsം �ൊലയളവ് തു� 

9/18-19
ശ്രീ. സൊബു ഫതൊ�സ്
ഫ�ൊ-ഓര്ഡിഫനറ്ററുകട കപന്ഷന് 
ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന്

1/1/2018 to 25/6/2018 77,875/-

35/18-19
ശ്രീ സൊബു ടി.എം.
ഫ�ൊ-ഓര്ഡിഫനറ്ററുകട കപന്ഷന് 
ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന്

20/6/2018 to 31/12/2018 1,02,871/-

52/18-19
ശ്രീ സൊബു ടി.എം.
ഫ�ൊ-ഓര്ഡിഫനറ്ററുകട കപന്ഷന് 
ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന്

1/1/2019 to 27/1/2019 15,050/-

1,95,796/-

സര്വ�ലൊശൊലയികല തകന്ന �ീവനSൊരനൊണ് കസന്ററില് അനsത്ര ഫസവനKില് ഫ�ൊ -
ഓര്ഡിഫനറ്ററൊയി  ഫ�ൊലി  ഫനൊക്കുന്നത്.  സര്വ�ലൊശൊലയികല ഒരു �ീവനSൊരന് സര്
വ�ലൊശൊലയികല തകന്ന ഒരു കസന്ററില് അനsത്ര ഫസവനKില് ഫ�ൊലി  ഫനൊക്കുന്നത്
എന്തുക�ൊണ്ടൊകണന്ന �ൊരsKില് വsക്തതയില്ല.
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ഏതു വകുപ്പിലൊഫണൊ  ഒരൊള് അനsത്ര ഫസവനKില് ഫ�ൊലി  ഫനൊക്കുന്നത്  ആ  വകുപ്പില്
നിന്നു�ൊണ്  അയൊള് ശമ്പളം  കക�പ്പഫറ്റണ്ടത് .  അങ്ങകന �റ്റ്  വകുപ്പില് നിന്നും  ശമ്പളം
കക�പ്പറ്റുഫമ്പൊഴൊണ് �ൊതൃവകുപ്പിഫലS് കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന് കക��ൊഫറണ്ടത്. ഇവികട കസന്
റര് ഫൊര് ബ�റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രഫതs� വകുപ്പല്ല .  അങ്ങകന ആകണAില് തകന്ന ഫ�ൊ -ഓര് ഡിഫനറ്റര്
�ൊര് കസന്ററികന്റ ബ�റ്റ് ശീര്ഷ�Kില് നിന്നും ശമ്പളം കക�പ്പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വsക്ത�ൊണ്. �ൊരണം
അനദ്ധsൊപ�  �ീവനSൊര്S്  ശമ്പളം  നല്�ൊനുളള  ബ�റ്റ്  ശീര്ഷ�Kില് നിന്ന്  തന്വര്ഷം
കചലകവൊന്നും  ഉണ്ടൊയിട്ടില്ല.  ശമ്പള  ബില്ലു�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക്  ഹൊ�രൊSിയതു�ില്ല .  സര്
വ�ലൊശൊലൊ ണ്ടില് നിന്നു തകന്നയൊണ് ഇവര് ശമ്പളം കക�പ്പറ്റുന്നത് എന്നൊണ് ഇതില് നിന്നും
�നസ്സിലൊകുന്നത്.  ആ  നിലയ്ക്ക്  കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന് അടയ്ക്കുവൊനുണ്ടൊയ  സൊഹചരsം
എന്തൊകണന്ന്  വsക്ത�ല്ല.  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  വിശദീ�രണം  ആവശsകപ്പട്ടുക�ൊണ്ട്  ര�ിസ്ട്രൊര്S്
�K്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്  (KSA(STU)A3-893/19  dtd:16.11.2019).  വsക്തവും  തൃപ്തി�രവു�ൊയ  �റുപടി
ലഭs�ൊകുന്നതു വകര ഈ ഇനKില് അനുവദിച്ച തു� തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു. 

3-19(11) കസന്റര് കേഫാര് ബ&റ്റ് സ്റ്റഡീസ്   -    പ്രവര്ത്തനം നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു  

കസന്ററികന്റ 2018-19 വര്ഷകK ബ�റ്റ് അഫലൊഫSഷന്, അതില് നിന്നും സൊമ്പKി� വര്ഷം
അവസൊനം വകര ഉണ്ടൊയ കചലവു�ള്,  എന്നിവ പരിഫശൊധിച്ചൊല് കസന്ററികന്റ കപൊതുവൊയ പ്രവര്
Kനം  നിഷ്ക്രിയ�ൊകണന്ന്  വsക്ത�ൊകുന്നു.  ബ�റ്റ്  ശീര്ഷ�ങ്ങളും  ഓഫരൊന്നിനും  2018-19  വര്ഷം
നീSി വച്ച തു�യും അവയില് നിന്നുണ്ടൊയ കചലവു�ളുകടയും വി ശദ�ൊയ വിവരങ്ങള് തൊകഴ ഫചര്
ക്കുന്നു.

ക്ര� 
നം.

കഹഡ് ഓ് അSൗണ്ട് അഫലൊട്ട്ക�ന്റ് കചലവ് നീSിയിരിപ്പ്

1
19-7-P-Salaries and allowances-1
-Salaries-001 Salaries -Teaching 

25,00,000 0.00 25,00,000

2
19-7-P-Salaries and allowances-1
-salaries-Non Teaching-050 

13,00,000 0.00 13,00,000

3
19-7-P-Salaries and allowances-1
Salaries -E)stablishment-100 

7,00,000 0.00 7,00,000 

4
19-7-P-Salaries and Allowances-2-
Allowances-TA to Uty Staff-200 

10,000 9,015 985

5
19-7-p-Salaries and Allowances-2-
Allowances-TA Others-249

50,000 0.00 50,000 

6
19-7-P-Salaries and Allowances-2-
Allowances-Honorarium Director-282 

5,00,000 4,02,419 97,581

7 19-7-Q-Contingencies and other 1,00,000 95,035 4,965
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E)xpenses-1-Services-Wages to casual 
labourers-001 

8
19-7-Q-Contingencies & Other 
E)xpenses-1-Services-Communication-
002 

10,000 3,785 6,215

9
19-7-Q-Contingencies & Other 
E)xpenses-1-Services-Printing/Binding-
009 

50,000 11,200 38,800

10
19-7-Q-contingencies & Other 
E)xpenses-1-Services-Advertisements 
& notifications-010 

25,000 0.00 25,000 

11
19-7-Q-Contingencies & Other 
E)xpenses-1-Services-Postage-015 

10,000 0.00 10,000

12
19-7-Q-contingencies & other 
expenses-1-Services-software 
development and maintenance-024 

50,000 0.00 50,000

13
19-7-Q-contingencies & other 
expenses-1-Services-Repair & 
maintenance-025 

10,000 7,818 2,182

14
19-7-Q-contingencies & other 
expenses-1-computer/equipments-104

3,00,000 0.00 3,00,000

15
19-7-Q-contingencies & other 
expenses-2-purchases-105 

1,00,000 0.00 1,00,000 

16
19-7-Q-contingencies & other 
expenses-2-purchase-
books,journals,periodicals-135

10,00,000 0.00 10,00,000

7
19-7-Q-Contingencies & other 
expenses-2-purchases-Stationery-140

30,000 760 29,240

18
19-7-Q-contingencies & Other 
E)xpenses-3-Activities-Seminars/confe
rences/symposium-230

2,00,000 27,915 1,72,085

19
19-7-Q-Contingencies & Other 
E)xpenses-3-Activities-Invited talks-
259

1,00,000 21,467 78,533

20 19-7-Q-Contingencies & other 
E)xpenses-3-Activities-Other Activities-

33,00,000 0.00 33,00,000
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289

21
19-7-Q-Contingencies & other
expenses-4-Welfare-leave salary & 
pension contribution-305

3,00,000 0.00 3,00,000

22
19-7-Q-Contingencies & other 
E)xpenses-5-others-miscellaneous 
expenses

2,00,000 1,30,890 69,110

വിവിധ  ശീര്ഷ�ങ്ങളിലൊയി  1,08,45,000/-  രൂപ  നീSി  വച്ചിട്ടുകണ്ടAിലും  ആക� കചലവ്
7,10,304/-  രൂപ  �ൊത്ര�ൊണ്.  അതില് തകന്ന 4,02,419/-  രൂപ   ഡയറക്ടറുകട ഫഹൊണഫററിയവും
95,035/-  രൂപ  ദിവസഫവതന    �ീവനSൊരുകട ഫവതനവും  9,015/-  രൂപ   �ീവനSൊരുകട
യൊത്രൊബKയും 1,30,890/-  രൂപ �റ്റു പലവ� കചലവിനKിലു�ൊണ്.  കസ�ിനൊര്,  സിംഫപൊസിയം,
എന്നിവയ്ക്കു ഫവണ്ടി ആക�യുളള കചലവ്  49,382/-  രൂപ �ൊത്ര�ൊണ്.  ഇതില് നിന്നും കസന്ററികന്റ
പ്രവര്Kനം തി�ച്ചും �ന്ദഗതിയിലൊകണന്ന് വsക്ത�ൊകുന്നു. ദിവസഫവതനKില് ഒരു അസിസ്റ്റന്റും
ഒരു അറ്റന്ഡറും  �ൊത്ര�ൊണ്  കസന്ററില് ഉളളത് .  സര്വ�ലൊശൊലയില് നിന്നും  വിര�ിച്ച ഒരു
അദ്ധsൊപ�ന് ഫഹൊണററി ഡയറക്ടറൊയും സര്വ�ലൊശൊലയികല തകന്ന ഒരു �ീവനSൊരന് ഫ�ൊ -
ഓര്ഡിഫനറ്ററൊയും പ്രവര്Kിക്കുന്നു.  ഈ   �ീവനSൊരുകട ഫവതനം,  ഫഹൊണഫററിയം,  �റ്റു അലവന്
സു�ള് നല്കുന്ന ഫ�ൊലി�ളിഫലS് ഓീസ് പ്രവര്Kനം ഒതുങ്ങി ഫപൊയിരിക്കുന്നു .  അദ്ധsൊപ�ര്
S്  25,00,000/-  രൂപയും  അനദ്ധsൊപ�ര്S്  13,00,000/-  രൂപയും  ബ�റ്റ്  ശീര്ഷ�Kില് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുകണ്ടAിലും നൊളിതുവകര ഒരു ഫ�ൊഴ്സ്  ഫപൊലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ,  വര്ഷൊവസൊനം ഫപരിനു
�ൊത്രം ചില കസ�ിനൊറു�ളും സിംഫപൊസിയങ്ങളും നടKിയിട്ടുണ്ട്. (ഇവയില് പലതും സൊമ്പKി�
ശൊസ്ത്രവു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ടുളളതും  സര്വ�ലൊശൊലS്  പുറK്  നടന്നവയു�ൊണ്.)  ഗുണഫഭൊക്തൊSള്
സൊമ്പKി�  ശൊസ്ത്രവിഭൊഗKികല കുട്ടി�ളും  സര്വ�ലൊശൊലയുകട ചുറ്റുവട്ടത്തുളള  സ്കൂള് ,  ഫ�ൊഫള�്
അദ്ധsൊപ�രും. 

ഫ�ൊഴ്സു�ഫളൊ  ഗഫവഷണKിനുളള  പരിപൊടി�ഫളൊ  ഒന്നും  ഇല്ലൊകത കസ�ിനൊറു�ള് �ൊത്രം
നടത്തുന്നതിനു ഫവണ്ടി  ഒരു വിഭൊഗം  തകന്ന പ്രവര്KിഫSണ്ടതുഫണ്ടൊ  എന്നതു ചിന്തിഫSണ്ട
വിഷയ�ൊണ്.  സൊമ്പKി�  ശൊസ്ത്ര വിഭൊഗKില് തകന്ന ഇKരം  കസ�ിനൊറു�ള്
സംഘടിപ്പിക്കു�യൊകണAില് ശമ്പളം,  ഫവതനം,  ഫഹൊണഫററിയം തുടങ്ങിയ കചലവു�ളും �റ്റു തുടര്
കചലവു�ളും ഒഴിവൊSൊവുന്നതൊണ്. ഇSൊരsങ്ങളിഫലS് ഭരണ വിഭൊഗKികന്റ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

3-19(12)   ബകേയാകടകേ�ാള&ി വകുപ്പ്   -   കചക്ക് ബാ�ില് സമര്പ്പിക്കാന്   
വൈവ�ിയതുമൂലം   4065/-   രൂ[യുകട നഷ്ടം   

കടണ്ടര് ഫൊമു�ള് വില്പ്പന  ഇനKില് വകുപ്പിന്  ലഭിച്ചിരുന്ന തൊകഴപ്പറയുന്ന കചക്കു�ള്
ബൊAില് സ�ര്പ്പിക്കുന്നതിന്  കൈവ�ിയതുമൂലം  ആക� 4065/-രൂപയുകട നഷ്ടം  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് .
ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി  നം.1/09.01.20  പ്ര�ൊരം  ലഭിച്ച �റുപടിയില് �ൊലൊവധി  തീരുന്നതിനു മുമ്പ്
ബൊAില് കചS്  സ�ര്പ്പിച്ചുകവAിലും  കചS്  �ടSി  നല്കു�യൊയിരുന്നുകവന്നും  തു�
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ഈടൊക്കുവൊനുള്ള നടപടി സ്വീ�രിക്കുന്നതൊകണന്നും അറിയിച്ചു.   വിവരങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� നം. കചS് നം./തീയതി തു�
ബൊAില് കചS് 
സ�ര്പ്പിച്ച 
തീയതി

കചS് 
റിഫട്ടണ് 
ചൊര്ജ്ജ്

1 7378/23.7.18 660/- 17.10.18 177/-

2 7387/25.7.18 860/- 17.10.18 177/-

3 3317/23.7.18 660/- 17.10.18 177/-

4 3315/23.7.18 500/- 17.10.18 177/-

5 7389/23.7.18 500/- 17.10.18 177/-

ആക� 3180/- ആക� 885/-

ആക� നഷ്ടം 3180 + 885 = 4065/- 

കചS് റീവൊലിഫഡറ്റ്  കചയ്ത്  വീണ്ടും ബൊAില് സ�ര്പ്പിട്ടില്ല .  മു�ളില് ഫചര്Kിട്ടുള്ള പ്ര�ൊരം
നഷ്ടം ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുള്ള തു�യില് 3180/- രൂപ ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ണ്ടിലും, 885/- രൂപ
പി.ഡി.  അSൗണ്ടില് ഒടുഫSണ്ടതു�ൊണ് .   അല്ലൊKപക്ഷം  നഷ്ടസംഖs ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥകന്റ ബൊധsതയൊയി തിട്ടകപ്പടുKി സര്ചൊര്�് നടപടി�ള് സ്വീ�രിക്കുന്നതൊണ്.

3-19(13) ബകേയാകടകേ�ാള&ി വകുപ്പ്   -   Sിവസകേവതന അടിസ്ഥാനത്തില് കേ&ാലി   
കചയ്യുന്ന &ീവനക്കാര്ക്ക് അധി� കേവതനം നല്�ി   -   നഷ്ടം   4150/-   രൂ[  

2018-19  വര്ഷകK സി .ബി  വൗച്ചര് പരിഫശൊധിച്ചതില് തൊകഴ സൂചിപ്പിക്കുംവിധം
ദിവസഫവതന അടിസ്ഥൊനKില് ഫ�ൊലി കചയ്യുന്ന �ീവനSൊര്S് അധി� ഫവതനം നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

 

സി.ബി.നം./
തീയതി

�ീവനSൊരിയുകട ഫപര്/
തസ്തി�/നിരS്

നല്�ിയ 
ഫവതനം/ 
ദിവസങ്ങള്

നല്ഫ�ണ്ട 
ഫവതനം/ 
ദിവസങ്ങള്

അധി�ം നല്
�ിയ തു�
/ദിവസം

08/18-19
25.4.18

സു� എന്.എം
സ്വീപ്പര് �ം �്ളീനര്
@ 630/- പ്രതിദിനം

14,490/-
21.3.18 to 
20.4.18
23 days

13860/-
22 ദിവസം

630/-
6.4.18 ല് 
ഹൊ�രില്ല.
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39/18-19
11.7.18

�ൊ1ിന് പി.എ
�മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റ്
@ 735/പ്രതിദിനം

23520/-
21.5.18 to 
30.6.18
32 days

22785/-
31 ദിവസം

735/-
21.5.18 ല് 
ഹൊ�രില്ല.

67/18-19
25.9.18

ഫ�രി കസബൊസ്റ്റsന് ക�
�മ്പ്യൂട്ടര് അസിസ്റ്റന്റ്
@ 735/- പ്രതിദിനം

14700/-
21.8.18 to 
20.9.18
20 days

13965/-
19 ദിവസം

735/-
15.9.18 ല് 
ഹൊ�രില്ല.

65/18-19
25.9.18

സൊലിഹ പി.ഐ
കപ്രൊഷണല് 
അസിസ്റ്റന്റ് @1025/- 
പ്രതിദിനം

20500/-
21.8.18 to 
20.9.18
20 days

18450/-
18 ദിവസം

2050/-
31.8.18, 
10.9.18 ല് 
ഹൊ�രില്ല.

ആക� അധി�ം നല്�ിയ തു� 4150/-

അധി��ൊയി  നല്�ിയ  ഫവതനം  ഉKരവൊദിയൊയ  ഉഫദsൊഗസ്ഥനില് നിന്നും  ഈടൊSി
ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ണ്ടില് (CUF) ല് അടക്കുവൊഫSണ്ടതൊണ്.

3-19(14)    ബകേയാകടകേ�ാള&ി വകുപ്പ്    -   വൗച്ചറു�ള്  ,   സബ് വൗച്ചറു�ള്  ,   ഫയലു�ള്   
    എന്നിവ �ാ&രാക്കിയില്ല –   22,47,809/-     രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

എ) 2018-19 വര്ഷകK സി.ബി വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധിച്ചതില് തൊകഴ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൗച്ചറു�ള് 
പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊSിയില്ല. വിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ 
നം.

സി.ബി.നം തീയതി തു� വിവരണം

1 4/18-19 7.4.18 23,133/-
ശ്രീ�തി സൗ�s.ക�.ക�യ്ക്ക് �ണ്ടി�ന്റ് ചൊര്ജ്ജ് 
ക�ൊടുKത്.

2 23/18-19 25.5.18 3,21,872/- Purchase of Flow Cylometer with floating facility

3 74/18-19 11.10.18 1,00,000/- CUSAT-NUS Joint International Conference

4 75/18-19 11.10.18 4,00,000/- CUSAT-NUS Joint International Conference

5 119/18-19 23.1.19 9450/-
21.12.18 മുതല് 20.1.19 വകര 
ശ്രീ�തി.സു�ൊഫദവി.ക�.ക� യ്ക്ക് നല്�ിയ ഫവതനം.

6 120/18-19 23.1.19 40,000/-
CUSAT-NUS Joint International Conference in 
Biotechnology & Neuro science.
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7 141/18-19 5.3.19 7936/- Miscellaneous purchase

8 150/18-19 8.3.19 74068 ക��ിSല്സ്/ ഗ്ലൊസ്സ് കവഫയഴ്സ് വൊങ്ങിയത്

9 151/18-19 8.3.19 60812/- ക��ിSല്സ്/ ഗ്ലൊസ്സ് കവഫയഴ്സ് വൊങ്ങിയത്

ആക� 10,37,271/-

ബി) 2018-19 കല തൊകഴ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എസ് .ആര് വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല .
വിശദ വിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ 
നം.

എസ്.ആര്
നം.

തീയതി തു� വിവരണം

1 5/18-19 16.10.18 1,00,000/-
2018 ഒഫക്ടൊബര് 25, 26 തീയതി�ളില് നടന്ന 
നൊഷണല് കസ�ിനൊര്  ReVAB 2018

2 6/18-19 16.10.18 50,000/-
2018 ഒഫക്ടൊബര് 25, 26 തീയതി�ളില് നടന്ന 
നൊഷണല് കസ�ിനൊര്  ReVAB 2018

3 7/18-19 28.1.19 30,000/-
ഇന്റര് നൊഷണല് അനി�ല് എKിക്സ് �മ്മിറ്റി 
(IAE)C) �ീറ്റിംഗിന് അഡ്വ ൊന്സ് നല്�ിയത്.

4 8/18-19 26.2.19 50,000/- Advance for National Science Day.

ആക� 2,30,000/-

സി) 2018-19  വര്ഷകK സി .ബി  വൗച്ചറു�ഫളൊകടൊപ്പം  കചലവികന്റ സബ്  വൗച്ചറു�ള് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിഫശൊധനയ്ക്കൊയി ലഭs�ൊSിയില്ല. വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ 
നം.

സി.ബി.നം തീയതി തു� വിവരണം

1 1/18-19 3.4.18 13860/-
ദിവസം 630/- രൂപ നിരSില് 21.2.18 മുതല് 
20.3.18 വകര  ശ്രീ�തി.സു�.എം.എന് ,  സ്വീപ്പര്S്
നല്�ിയ ഫവതനം.

2 2/18-19 3.4.18 16170/-
ദിവസം 735/- രൂപ നിരSില് 21.2.18 മുതല് 
20.3.18 വകര  ശ്രീ�തി.�ൊ1ിന്.പി.എ, �മ്പ്യൂട്ടര് 
അസിസ്റ്റന്റിന്  നല്�ിയ ഫവതനം.

3 3/18-19 3.4.18 19,475 ദിവസം 1025/- രൂപ നിരSില് 21.2.18 മുതല് 
20.3.18 വകര  ശ്രീ�തി.ശ്രീല കുറുപ്പ്, 
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കപ്രൊഷണല് അസിസ്റ്റന്റിന്  നല്�ിയ 
ഫവതനം.

4 16/18-19 8.5.18 20,000/-
12/16 മുതല് 12/2017 വകര ശ്രീ�തി.പ്രഭ പ്ര�ൊശിന്
(KSCSTE) JRF) �ണ്ടി�ന്റ് ചൊര്ജ്ജ് നല്�ിയത്.

5 38/18-19 10.7.18 20,000/-
17.5.17 മുതല് 16.5.18 വകര ശ്രീ�തി.സൗ�s.ക�.ക� 
യ്ക്ക് (UPDF)�ണ്ടി�ന്റ് ചൊര്ജ്ജ് നല്�ിയത്.

6 72/18-19 4.10.18 20,000/- ശ്രീ�തി.1ിത �ൊത്യുവികന്റ �ണ്ടി�ന്റ് �ൊന്റ്.

7 73/18-19 4.10.18 6906/-
കചറുമൃഗങ്ങളുകട സംരക്ഷണം 
ക�ച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള കചലവ്.

8 112/18-19 21.1.19 7454/-
Crossover ല് നിന്ന്
കൈലബ്രറി പുസ്ത�ങ്ങള് വൊങ്ങിയത്  
Inv.No.155/1.11.2018

9 116/18-19 23.1.19 14490/-
ശ്രീ�തി.സു�.എം.എന്, സ്വീപ്പര് �ം úീനര് ന് 
21.2.18 മുതല് 19.1.19  വകരയുള്ള ഫവതനം.

10 117/18-19 23.1.19 18900/-
ശ്രീ�തി.അനു.എം.എ, കടµീഷsന്- 21.12.18 മുതല് 
19.1.19 വകരയുള്ള ഫവതനം.

11 118/18-19 23.1.19 22550/-
ശ്രീ�തി.വന�കു�ൊരി.വി.എന്, കപ്രൊഷണല് 
അസിസ്റ്റന്റ് - 21.12.18 മുതല് 19.1.19 വകര യുള്ള 
ഫവതനം.

12 126/18-19 12.2.19 50,000/-
ഫഡൊ.ചിത്ര.ക�.പുഷ്പന് �ണ്ടി�ന്റ് ചൊര്ജ്ജ് 
ക�ൊടുKത്.

ആക� 2,29,805/-

ഡി) 2018-19  വര്ഷകK സി .ബി  വൗച്ചറു�ള് പരിഫശൊധിച്ചതില് വിവിധ  ഉപ�രണങ്ങള്
വൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നൊല് ഇതു സംബന്ധിച്ച യലു�ളും  സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഉKരവു�ളും
പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊSിയില്ല. വിശദൊംശങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ 
നം.

സി.ബി.നം./
തീയതി

തു� വാങ്ങിയ ഉ[�രണം

1 13/18-19 /7.5.18

48950/- ലി�്വഡ് കൈന©�ന് �കണ്ടയ് നര്

11026/- Vibration free table

9870/- Surgidental operators stool

69,846/-
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2 14/18-19 /7.5.19

35070/- Gullotine

49612/- Peristatic pump

69500/- BOD Incubator

1,54,182/-

3 28/18-19/4.7.18 1,28,900/- റഫ്രി�ഫററ്റര് & എല്.ഇ.ഡി ടിവി

4 29/18-19/4.7.18 2,75,064/-
Desktop Computer, UPS & Printer
ഡസ്ഫക്ടൊപ്പ് �മ്പ്യൂട്ടര്, യു.പി.എസ്& പ്രിന്റര്

5
36/18-
19/10.7.18

48,741/-  SIDCO യില് നിന്ന് ര്ണീച്ചര് വൊങ്ങിയത്

6
42/18-
19/16.7.18

74,000/-
കസ്റ്റബികൈലസര് ഉള്കപ്പകടയുള്ള എയര് 
�ണ്ടീഷണര്.

5,26,705/-

ആക� 7,50,733/-

 ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യലു�ള് ,  കവൗച്ചറു�ള്,  സബ്-കവൗച്ചറു�ള്,  എന്നിവ  ആവശsകപ്പട്ടിട്ടും
പരിഫശൊധനയ്ക്കൊയി ഹൊ�രൊSൊKതിനൊല് കചലവ്  തു�യൊയ  (10,37,271  +  2,30,000 + 2,29,805
+7,50,733)  22,47,809/- രൂപ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു. 

3-19(15)   കേ�ാകേള&് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്  ,   കുട്ടനാട്   -   യാത്രാബത്ത   (  ടി  .  എ  )   
ബില്ലു�ള് �ാ&രാക്കാത്തതിനാല് ഈയിനത്തില് അനുവSിച്ച   41,760/-  
രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

2018-19  കല ടി .എ.ബില്ലു�ളുകട ഒൊഡിറ്റില് തൊകഴ പറയുന്ന ടി .എ  ബില്ലു�ള്
ലഭs�ൊSിയിരുന്നില്ല. ആയത് ഹൊ�രൊSൊന് ആവശsകപ്പട്ട് 09.01.2020 ന് നം. 1/2018-19/ കുകസ�്
ആയി  ഒൊഡിറ്റ്  എന്�്വയറി  നല്�ികയAിലും  ഹൊ�രൊക്കു�യുണ്ടൊയില്ല.  ആയതിനൊല് ടി .എ
ഇനKില് അനുവദിച്ച 41,760/-  രൂപ,  ടി.എ  ബില്ലു�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്കൊയി  ഹൊ�രൊക്കുന്നതിന്
വിഫധയ�ൊയി തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള് തൊകഴ പറയുന്നു.

ക്ര� നം. വൗച്ചര് നം. തു�

1 1/18-19(1) 1760

2 1/18-19(2) 1760

3 1/18-19(3) 2160
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4 1/18-19(4) 2160

5 1/18-19(5) 1760

6 2/18-19 (2) 1760

7 2/18-19(3) 2560

8 2/18-19(4) 1760

9 2/18-19(5) 1760

10 3/18-19(1) 1760

11 3/18-19(2) 1760

12 3/18-19(3) 2160

13 3/18-19(4) 2960

14 3/18-19(5) 1760

15 3/18-19(6) 1760

16 3/18-19(7) 1760

17 4/18-19(1) 1760

18 4/18-19(2) 1760

19 4/18-19(3) 1760

20 4/18-19(4) 3360

21 4/18-19(5) 1760

ആക� 41760 രൂപ

  കúയിം  കചയ്ത ടി .എ.  ബില്ലു�ളുകട കചS്  നമ്പര് ,  തീയതി  എന്നിവ  ടി.എ  ര�ിസ്റ്ററില്
ഫരഖകപ്പടുKി  സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.  ആയത്  ഹൊ�രൊSൊന് ആവശsകപ്പട്ട്  09.01.2020 ന്  നം.1/2018-
19/കുകസ�് ആയി ഒൊഡിറ്റ് എന്�്വയറി നല്�ികയAിലും ഹൊ�രൊക്കു�യുണ്ടൊയില്ല.  ആയതിനൊല്
ടി  വിവരങ്ങള് ഖണ്ഡി�യില് ഉള്കപ്പടുKൊന് സൊധിച്ചിട്ടില്ല .  ടി.എ.ര�ിസ്റ്ററില് കൃതs�ൊയ
ഫരഖകപ്പടുKലു�ള് വരുKി  ഫ�ല് സുചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ലു�ഫളൊകടൊപ്പം  പരിഫശൊധനയ്ക്കൊയി
ഹൊ�രൊഫSണ്ടതൊണ്.
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3-19(16) കേ�ാകേള&് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്  ,   കുട്ടനാട്  -  കചലവുകേരഖ�ള്   
അപൂര്ണ്ണം  -2,65,243/-   രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  .  

സ്ഥൊപനKില് 2018-19 വര്ഷം കചലവഴിച്ച തൊകഴ ക�ൊടുKിരിക്കുന്ന �ണ്ടി�ന്റ് ബില്ലു�ളുകട
അനുബന്ധ ഫരഖ�ള് പരിഫശൊധനയ്ക്ക് ഹൊ�രൊSിയിട്ടില്ല.

ക്ര� 
നം.

സി.ബി.നം./
തിയതി

തു� ഇനം ഹൊ�രൊഫSണ്ട ഫരഖ�ള്

1.
111/18-19
/20.6.2018

34000/-
കൈലബ്രറി ഫ�ൊഷന് 
കഡഫപ്പൊസിറ്റ് -റീണ്ട്

കൈലബ്രറി ഫ�ൊഷന് 
കഡഫപ്പൊസിറ്റ് തു� വിദsൊര്
ഥി�ള്S് വിതരണം 
കചയ്തതികന്റ വിവരങ്ങള് 
ഹൊ�രൊSിയില്ല

2.
112/18-
19/20.6.2018

34000/-
ലൊബ് ഫ�ൊഷന് 
കഡഫപ്പൊസിറ്റ്-റീണ്ട്

ലൊബ് ഫ�ൊഷന് 
കഡഫപ്പൊസിറ്റ്തു� വിദsൊര്
ഥി�ള് കൈ�പ്പറ്റിയതികന്റ 
വിവരങ്ങള് ഹൊ�രൊSിയില്ല

3.
29/18-
19/23.4.2018

140018/-

ഇന്റര് ക�ൊളീ�ിയറ്റ് 
ഫùൊര്ട്സ് �ീറ്റ്-ഫùൊര്ട് 
സ് സൊ��ി�ളുകട പര്
ഫച്ചസ്

ഫùൊര്ട്സ് സൊ��ി�ള് 
വൊങ്ങിയത് ഫസ്റ്റൊSി -
കലടുKതികന്റഫയൊ വിതരണം 
കചയ്തതികന്റഫയൊ ഫരഖ�ള് 
ഹൊ�രൊSിയില്ല

4
94/18-
19/5.6.2018

57225/-
ഇന്റര് ക�ൊളീ�ിയറ്റ് 
ഫùൊര്ട്സ് �ീറ്റ്-ഫ�ഴ്സി 
പര്ഫച്ചസ്

ഫ�ഴ്സി വൊങ്ങിയത് ഫസ്റ്റൊSി -
കലടുKതികന്റഫയൊ വിതരണം 
കചയ്തതികന്റഫയൊ ഫരഖ�ള് 
ഹൊ�രൊSിയില്ല

ആക� 265243/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറി�ള്S്  (നം.02/കുകസ�്/9.1.2020,
നം.04/കുകസ�്/9.1.2020)  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയില്ല.  ആയതിനൊല് ആക� തു�യൊയ  265243/-
രൂപയുകട കചലവ് തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.
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3-19 (17)  ഫിസിക്കല് ഓഷTാകേനാഗ്രാഫി   -   [ഠനയാത്രക്കുള്ള കചലവ്   CUF      ല്   
നിന്നും   - 18,290/-   രൂ[ നിരാ�രിക്കുന്നു  

വകുപ്പികല വിദsൊര്ഥി�ള് 9.2.2018-ല് നടKിയ പഠനയൊത്രക്കുള്ള കചലവു തു�യൊയ 18290/-
രൂപ  CUF ല് നിന്നു�ൊണ്  കചലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് .  (സി.ബി.നം.33/18-19,  കചS്  നം.899500/
13.11.2018- രൂ 18,290/-) ബ്രഫദഴ്സ് ഫഹൊളികഡയ്സ് എന്ന സ്ഥൊപനKികന്റ വൊഹനKിലൊണ് യൊത്ര
നടKിയിട്ടുള്ളത്.  (ഇന്ഫവൊയ്സ് നം.1/9.2.18).  'AICTE�ണ്ടി�ന്റ് ആന്ഡ് അദര് എക്സ്കപന്സസ് 'AICTE  എന്ന
ഫ��ര് കഹഡികല സര്വ്വീസസ് -ഹയര് ചൊര്�സ്  എന്ന കഹഡില് നിന്നു�ൊണ്  കചലവ്
കചയ്തിരിക്കുന്നത്.  ഡിപ്പൊര്ട്ട്ക�ന്റ്  ആവശsങ്ങള്Sൊയി  വൊഹനങ്ങള് വൊട�യ്ക്ക്  വിളിക്കുഫമ്പൊള്
�ൊത്രഫ� പ്രസ്തുത അSൗണ്ട് കഹഡില് നിന്നും തു� കചലവ് കചയ്യുവൊന് പൊടുള്ളൂ. 

ഫ�ല് പരൊ�ര്ശKിനുള്ള വിശദീ�രണം  ആവശsകപ്പട്ടുക�ൊണ്ട്  നല്�ിയ  ഓഡിറ്റ്
അഫന്വഷണKിന് (നം.1/13.12.2019/ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ി)�റുപടി ലഭs�ൊSിയില്ല. വിദsൊര്
ഥി�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് പഠനKിന്  ഫചരുന്ന സ�യK്  പഠനയൊത്രക്കുള്ള തു�  CUF ല്
അടച്ചിട്ടുകണ്ടAില് �ൊത്ര�ൊണ്  CUF ല് നിന്നും തു� നല്കുവൊന് പൊടുള്ളു .  എന്നൊല് ഈയിനKില്
വിദsൊര്ഥി�ളില് നിന്നും തു�കയൊന്നും  തകന്ന സര്വ്വ�ലൊശൊല  ഈടൊക്കുന്നു�ില്ല .  ആയതിനൊല്
വിദsൊര്ഥി�ളുകട പഠനയൊത്രS് ഫവണ്ടി കചലവഴിച്ച 18,290/-രൂപ ഓഡിറ്റില് നിരൊ�രിക്കുന്നു.

3-19 (18) കസന്ട്രല് ഓഫീസ് കേഫാര് കേ�ാസ്റ്റല്   - ABLC   ഇനത്തില് ലഭിച്ച   
തു�യുകട വിതരണം സംബന്ധിച്ച അ[ാ�ത�ള്

I) വിതരണം കചയ്യാത്ത   ABLC   തു� തിരിക� സര്ക്കാരികേലക്ക് ഒടുകേക്കണ്ടതാണ്  

സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല വിവിധ വകുപ്പു�ളില്, ഫഹൊസ്റ്റലില് തൊ�സിച്ച് പഠിക്കുന്ന SC/ST/OBC/
OE)C കുട്ടി�ളുകട ക�സ്സ് ബില്ലു�ള് ക�സ്സ് കസക്രട്ടറി യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസില് നല്കു�യും,
ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസില് നിന്ന്  വകുപ്പു�ളുകട അടിസ്ഥൊനKില് ആയത്  ഫക്രൊഡീ�രിച്ച്  Actual
Boarding  and  Lodging  Charge  (ABLC)  കന്റ പത്രി� ത�ൊറൊSി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല വിവിധ
വകുപ്പു�ളിഫലS്  നല്കു�യും കചയ്യുന്നു.  വകുപ്പു�ളില് ലഭിക്കുന്ന ABLC  പത്രി� പ്ര�ൊരമുള്ള തു�
ലഭിക്കുന്നതിനൊയി,  SC/ST  വകുപ്പു�ളിഫലS്  അഫപക്ഷ നല്കുന്നതികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് സര്
Sൊരില് നിന്ന്  വകുപ്പു�ളികല ഇ -�ൊന്റ്സ്  അSൗണ്ടിഫലS്  ABLC യുകട തു�  ലഭിക്കുന്നു .
വകുപ്പു�ളില് ലഭിക്കുന്ന ABLC  തു�  ഫഹൊസ്റ്റല് വൊര് ഡന്  നല്കു�യും  ആയത്  ഫഹൊസ്റ്റല്
ഓീസികന്റ പി .ഡി  അSൗണ്ടില് നിഫക്ഷപിച്ചിട്ട്  �ൊസKില് ഒരിSല് അതൊത്  ഫഹൊസ്റ്റല്
കസക്രട്ടറിയുകട ബൊA്  അSൗണ്ടിഫലS്  ഈ  തു�  ©ൊന്സ്ഫര് കചയ്യുന്ന രീതിയിലൊണ്  ABLC
കൈ��ൊരsം കചയ്യുന്നത്.  
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2018-19  വര്ഷKില് വിവിധ വകുപ്പു�ളില് നിന്ന് ഫഹൊസ്റ്റല് വൊര് ഡന് ലഭിച്ച ABLC  തു� പൂര്
ണ്ണ�ൊയി ഫഹൊസ്റ്റലു�ളിഫലS് വിതരണം കചയ്തിട്ടില്ല. വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര� 
നം

വകുപ്പികന്റ ഫപര് കചS് നം തീയതി
ലഭിച്ച 
തു� (രൂ)

വിതരണം
കചയ്ത തു� 
(രൂ)

വsതsൊസം 
(രൂ)

1 �കൈറന് ബഫയൊള�ി, 
കൈ�ഫക്രൊ ബഫയൊള�ി
& ബഫയൊക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ്

400998 5.4.18 16466 13968 2498

2 ഷിപ്പ് കടഫµൊള�ി വകുപ്പ് 716079 6.4.18 19823 17454 2369

3
ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബ്ബര് 
കടഫµൊള�ി വകുപ്പ് 804696 12.4.18 52772 51872 900

4 സ്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് 659092 24.4.18 100422 94258 6164

5
അകൈ±ഡ് എSഫണൊ�ിക്സ് 
വകുപ്പ്

220354 16.5.18 54960 52958 2002

6
ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ്

414482 21.6.18 66732 66132 600

7 ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ് 972066 1.3.19 80814 80492 322

ആക� തു� 14855

ABLC തു� വിതരണം കച�ൊകത ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസികന്റ പി .ഡി അSൗണ്ടില് ബൊSി നില്
ക്കുന്നത്  അതൊത്  വകുപ്പു�ളിഫലS്  തിരിക� നല്ഫ�ണ്ടതൊണ് .  ഇ-�ൊന്റ്സ്  ആയി വിവിധ സര്
Sൊര് വകുപ്പു�ളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തു�യൊയതിനൊല് വകുപ്പു�ളില് നിന്ന് ബൊSി തു� സര്Sൊര്
നിര്ഫദ്ദശ പ്ര�ൊരം �ൊന്റ് അനുവദിച്ച സര്Sൊര് വകുപ്പിഫലയ്ക്ക് തകന്നയൊണ് തിരിക� അടഫയ്ക്കണ്ടത് .
ABLC  തു� പി.ഡി  അSൗണ്ടില് ബൊSി വന്നതു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട്  വിശദീ�രണം ആവശsകപ്പട്ട്
ഓഡിറ്റ് അഫന്വഷണം നല്�ിയിരുകന്നAിലും �റുപടി ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.

ii) വിവിധ വകുപ്പു�ളില് നിന്ന്   ABLC   തു� ലഭTമാക്കാത്തത് – കുടിശ്ശി�   11,37,672/-   രൂ[  

സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല വിവിധ  ഫഹൊസ്റ്റലു�ളില് നിന്ന്  ക�സ്സ്  കസക്രട്ടറി  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി
ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസില് നല്കുന്ന ക�സ്സ്  ബില്ലു�ള് ,  ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസില് നിന്ന് ,  വകുപ്പു�ളുകട
അടിസ്ഥൊനKില്,  ഫക്രൊഡീ�രിച്ച്  ABLC യുകട പത്രി� ത�ൊറൊSി സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല വിവിധ
വകുപ്പു�ളിഫലS് നല്കുന്നു. എന്നൊല് എല്ലൊ വകുപ്പു�ളില് നിന്ന് ABLC തു� കൃതs�ൊയി ലഭിക്കുന്നില്ല.
ആയതിനൊല് ഫഹൊസ്റ്റലു�ളികല ക�സ്സികന്റ സുഗ��ൊയ നടKിപ്പികന �ൊരs�ൊയി ബൊധിക്കുന്നുണ്ട് .
വിവിധ സര്Sൊര് വകുപ്പു�ളില് നിന്ന്  ABLC  തു� ലഭിSൊന് കൈവ�ിയൊല് സര്വ്വ�ലൊശൊലയികല
വകുപ്പു�ള്S്  CUF  ല് നിന്ന് മുന്കൂര് എടുK് ഫഹൊസ്റ്റല് ഓീസില് നല്�ൊവുന്നതൊണ് .  2018-19
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അദ്ധsയന വര്ഷകK �ൊലയളവൊയ 07/2018 മുതല് 04/2019 വകര വകുപ്പു�ളില് നിന്നും ഫഹൊസ്റ്റല്
ഓീസില് 11,37,672/- രൂപ ലഭിക്കുവൊനുണ്ട്. ABLC തു�യുകട വിശദൊംശം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം.

വകുപ്പികന്റ ഫപര് തു�

1 ഇന്സ്ട്രുക�ഫന്റഷന് വകുപ്പ് 1,98,269.00

2 ഹിന്ദി വകുപ്പ് 1,20,272.00

3 ദീന് ദയൊല് ഉപൊധsൊയ് �ൗശല് ഫ�ന്ദ്ര 1,15,515.00

4 �മ്പ്യൂട്ടര് ആ±ിഫSഷന്സ് വകുപ്പ് 98,034.00

5 സ്ക്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് 87,918.00

6 സ്കൂള് ഓ് �ൊഫന�്ക�ന്റ് സ്റ്റഡീസ് 75,984.00

7 അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ് 67,935.00

8 സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് 60,953.00

9 ഗണിത ശൊസ്ത്ര വകുപ്പ് 56,241.00

10 ഇന്റഫ�റ്റഡ് എം.എസ്.സി 48,006.00

11
�കൈറന് ബഫയൊള�ി, കൈ�ഫക്രൊ ബഫയൊള�ി
& ബഫയൊക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ്

41,418.00

12 ഇന്റര് നൊഷണല് സ്കൂള് ഓ് ഫൊഫട്ടൊണിക്സ് 31,534.00

13 ഷിപ്പ് കടഫµൊള�ി വകുപ്പ് 26,815.00

14 ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ് 19,219.00

15 സ്കൂള് ഓ് എന്വഫയൊണ്ക�ന്റല് സ്റ്റഡീസ് 18,523.00

16 �കൈറന് �ിഫയൊള�ി & �ിഫയൊ ിസിക്സ് വകുപ്പ് 17,440.00

17 സ്ക്കൂള് ഓ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ് 15,372.00

18 ബഫയൊകടഫµൊള�ി വകുപ്പ് 14,634.00

19 ിസിക്സ് വകുപ്പ് 9,146.00

20 ക��ിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ി വകുപ്പ് 8,528.00

21 ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ് 4,518.00

22 അകൈ±ഡ് എSഫണൊ�ിക്സ് വകുപ്പ് 1,038.00

23 ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബ്ബര് കടഫµൊള�ി വകുപ്പ് 360.00

ആക� തു� 11,37,672.00

മു�ളില് സൂചിപ്പിച്ച വകുപ്പു�ളില് നിന്ന്  തു� അടിയന്തിര�ൊയി ഈടൊSൊന് ഫവണ്ട നടപടി
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.
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3-19(19)    സ്റ്റുഡന്റ് സ് �രിയര് ആന്റ് �ൗണ്സലിംഗ് കസന്ററികല � ൗണ്സലിംഗ്  
സംബന്ധിച്ച്

യൂK് കവല്യര് വകുപ്പില് വിദsൊര്ത്ഥി�ള്S് �ൗണ്സലിംഗ് നല്കുന്നതിനൊയി ഫറൊള്ഡന്റ്
റീ�നുഫവഷന് എന്ന സ്ഥൊപനKികല �ണ്സള്ട്ടന്റ് കകസഫSൊള�ിസ്റ്റ് ശ്രീ. വിപിന് വി. ഫറൊള്ഡന്റ്
എന്നയൊള്S്  04/18  മുതല് 02/19 വകര ക�ൊKം  606000/-രൂപ  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  08.04.2016 കല
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  ഉKരവ്  നം.  PL(UGC)I/XII  plan/UGC/2011-12  പ്ര�ൊരം  തിAള്,  ബുധന്,  കവള്ളി
ദിവസങ്ങളില് ക�യിന് �sൊമ്പസിലും കചൊവ്വ ,  വsൊഴം ദിവസങ്ങളില് ഫലS് കൈസഡ് �sൊമ്പസിലും
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മുതല് 5.00 വകരയൊണ് ഫ�ൊലി സ�യം. പ്രതിദിനം 3000/-രൂപയൊണ് പ്രതിലം. മുന്
വര്ഷകK ഓഡിറ്റ്  റിഫപ്പൊര്ട്ടില് ഹൊ�ര് സംബന്ധിച്ച്  പരൊ�ര്ശം ഉണ്ടൊയിരുന്നതിനൊല് ഹൊ�ര്
പുസ്ത�ം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുകണ്ടAിലും തൊകഴപ്പറയുന്ന അപൊ�ത�ള് �ൊണുന്നു.

1.  ഈ  ഇനKില് കചലവഴിക്കുന്ന തു�  വിപിന് ഫറൊള്ഡന്റ്  എന്ന വsക്തിSൊണ്  നല്
കുന്നകതAിലും  ഇഫദ്ദഹKികന്റ ഫസവനം  കുട്ടി�ള്S്  ലഭിക്കുന്നില്ല .  ഇഫദ്ദഹം  നടത്തുന്ന ഏ�ന്
സിയില് നിന്നും ജൂനിയറൊയ ഏകതAിലും  �ൗണ്സിലര്�ൊരൊണ് എത്തു�. ഇത്രയും തു� ഒരു വര്
ഷം  കചലവഴിക്കു�യും  പ്രൊഗല്ഭsമുളള  ഒരു മുഴുവന് സ�യ   �ൗണ്സിലറുകട ഫസവനം
ലഭs�ൊവൊതിരിക്കു�യും കചയ്യുന്നത് കഗൗരവഫKൊകട �ൊഫണണ്ട വിഷയ�ൊണ്.

2.  �ൗണ്സിലിംഗ് നല്കുന്നതിന് എത്തുന്ന  �ൗണ്സിലര്�ൊര് �ൊറി �ൊറി വരുന്നതൊയി ഹൊ�ര്
പുസ്ത�ം പരിഫശൊധിച്ചതില് നിന്നും �നസ്സിലൊകുന്നു. ഇത്  �ൗണ്സിലിംഗിന് എത്തുന്ന കുട്ടി�ള്S്
എത്ര �ൊത്രം ഗുണം കചയ്യും എന്നതില് സംശയമുണ്ട് .  ഒരു വsക്തിS് തുടര്ച്ചയൊയി ഒരൊള് തകന്ന
�ൗണ്സിലിംഗ് നല്കുന്നതൊകും കൂടുതല് ഗുണ�രം.

3.  ഫലS്  കൈസഡ്  �sൊംമ്പസികല ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക്  ഇവര് ഹൊ�രൊകുന്നുഫണ്ടൊ എന്നു പരിഫശൊധിക്കുവൊന്
ഫവണ്ട സംവിധൊനങ്ങള് ഒന്നും ഇഫപ്പൊഴും നിലവിലില്ല.

2018-19  വര്ഷം ഈയിനKില് ആക� 6,06,000/-  രൂപ കചലവ് കചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനൊല്
ഒരു മുഴുവന് സ�യ  �ണ്സള്ട്ടന്റികന്റ ഫസവനം  ഉറപ്പ്  വരുത്തുവൊന് ഫവണ്ട നടപടി�ള്
സ്വീ�രിഫSണ്ടതും മു�ളില് പറഞ്ഞ അപൊ�ത�ള്S് വിശദീ�രണം ലഭs�ൊഫSണ്ടതു�ൊണ്.

3-20 ഇ  -  ഗ്രാന്റ്സ്   -   അകക്കൗണ്ടു�ളികല നീക്കിബാക്കി തു� സംബന്ധിച്ച്  

പട്ടി��ൊതി, പട്ടി� വര്ഗ്ഗം ( Scheduled Caste , Scheduled Tribe), �റ്റര്ഹ വിഭൊഗം( OE)C), �റ്റു
പിഫന്നൊS വിഭൊഗം (OBC),  �റ്റിതര  വിഭൊഗങ്ങളികല വിദsൊര്ത്ഥി�ള്S്  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി
അംഗീ�ൊരമുള്ള എല്ലൊ  ഫപൊസ്റ്റ്ക�©ി�്  ഫ�ൊഴ്സു�ളും  പഠിക്കുന്നതിന്  ലംപ്  സം  �ൊന്റ് ,  പ്രതി�ൊസ
കൈസ്റ്റപ്പന്റ് (ഫഡ ഫസ്കൊഫളഴ്സ്), ക�സ് ചൊര്�് (ഫഹൊസ്റ്റകൈലറ്റ്സ്), അഫതൊകടൊപ്പം എല്ലൊവിധ ീസു�ളും,
ലൊപ് ഫടൊപ്പ് വൊങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹൊയവും ഇ-�ൊന്റ്സ് അSൗണ്ടിലൂകടയൊണ് വിവിധ വകുപ്പു�ള്
നല്�ി വരുന്നത്.  ഇതില് വിദsൊര്ത്ഥി�ള്S് നല്ഫ�ണ്ട തു� വിദsൊര്ത്ഥി�ളുകട അSൗണ്ടിലും ,
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ക�സ് ചൊര്ജ്ജ് വൊര്ഡനും നല്�ി ബൊSി തു��ള് കുസൊറ്റ് ണ്ടിഫലയ്ക്ക് അടവൊഫSണ്ടതു�ൊണ്. 

എന്നൊല് ചുവകട പരൊ�ര്ശിക്കുന്ന പഠനവകുപ്പു�ളില് ീസിനKില് ലഭs�ൊയ  ഇ -�ൊന്റ്സ്
തു��ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയിഫലS്  യഥൊസ�യം  കൈ��ൊറൊതിരുന്നതിനൊല് വന്തു��ള് ഇ -
�ൊന്റ്സിനൊയുള്ള പ്രഫതs� ബൊA് അSൗണ്ടു�ളില് നീSിബൊSിയൊയി അവഫശഷിക്കുന്നു. 

1. ഫ�ൊഫള�് ഓ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്  ,   കുട്ടനൊട്   (CUCE)K)  

ഇ �ൊന്റ്സ്  അSൗണ്ടില് 31.3.2019  കല ബൊA്  പൊസ്സ്  ബുS്  പ്ര�ൊരം  66,31,686/-  രൂപ
അവഫശഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നൊല് ഈ തു�യുകട ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ലഭs�ല്ല. ഇ-  �ൊന്റ്സ്
വരവ് കചലവ് സംബന്ധിച്ച ര�ിസ്റ്ററു�ള് കൃതs�ൊയി എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കൊതിരുന്നതും ,  �ൊസൊന്തs വര്
ഷൊന്തs റീ�ണ്സലിഫയഷന് നടKൊതിരുന്നതും, സൊമ്പKി� വര്ഷൊവസൊ നം  66,31,686/- രൂപ
അSൗണ്ടില് അവഫശഷിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും  9-1-2020  ല് നല്�ിയ ഓ ഡിറ്റ്  എന്�്വയറി നം
3/09.01.2020/കുസS്  ന്  ലഭs�ൊSിയ  �റുപടിയില് എസ് .സി.,  എസ്.ടി.,  ഒ.ഇ.സി,  വിദsൊര്
ത്ഥി�ളുകട ീസിനKില് ഫ�ൊഫള�ിനു ലഭിഫയ്ക്കണ്ട തു�യും ,  ഫ�ൊഴ്സ് പൂര്KിയൊSിയ 5  ഒ.  ബി.സി
വിദsൊര്ത്ഥി�ളുകട വിതരണം കച�ൊK തു�യു�ൊണ് അSൗണ്ടില് അവഫശഷിയ്ക്കുന്നകതന്നും ആണ്
�റുപടി നല്�ിയത്. 

കൂടൊകത 2018-19  കല മുന്നിരിപ്പ് തു�  2,30,59,069/-  രൂപയും  2018-19  കല വരവ്  78,86,491/-
രൂപയും ആയിരുന്നു. ഇതില് 2,24,82,030/- രൂപ 20.06.2018 ല് യൂണിഫവഴ്സിറ്റിയില് അടച്ചു. അതത്
വര്ഷം  ഫസ്ക്കൊളര്ഷിപ്പ്  തു�  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  അSൗണ്ടിഫലയ്ക്ക്  �ൊറ്റുന്നത്  പ്രൊഫയൊഗി��ല്ല എന്നും
�റുപടിയില് പറയുന്നു. ഈ �റുപടി  അംഗീ�രിയ്ക്കുന്നില്ല. 

2018-19  ല് ഇ -�ൊന്റ്സ്  പഴയ  കവബ്കൈസറ്റില് നിന്നും  പുതിയ  കവബ്കൈസറ്റിഫലയ്ക്ക്
�ൊറിയഫപ്പൊഴുണ്ടൊയ സൊഫAതി� തടസ്സങ്ങള് പരിഹരിയ്ക്കൊന് �ഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും ,  മുഴുവന് വിദsൊര്
ത്ഥി�ളുഫടയും തു� അSൗണ്ടില് ലഭs�ൊയൊല് �ൊത്രക� തു� യൂണിഫവഴ്സിറ്റി അSൗണ്ടിഫലയ്ക്ക് �ൊറ്റൊന്
�ഴിയൂ എന്ന �റുപടിയും അംഗീ�രിയ്ക്കുന്നില്ല.

�ൊസൊന്തs വര്ഷൊന്തs റീ�ണ്സലിഫയഷന് നടKൊതിരുന്നതു�ൊയി  ബന്ധകപ്പട്ട്  നല്�ിയ
�റുപടി  ബൊAില് ക്രഡിറ്റ്  കചയ്യുന്ന തു��ള് അതത്  �ൊസകK ബൊA്  ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റ്  ഫനൊSി
ര�ിസ്റ്ററിഫലയ്ക്ക് എഴുതു� �ൊത്രഫ� നിവൃKി ഉള്ളു എന്നതിനൊല് റീ�ണ്സലിഫയഷന് നടത്തുന്നതിന്
പ്രൊഫയൊഗി�  ബുദ്ധിമുട്ട്  ഫനരിടുന്നു എന്നൊണ് .  എന്നൊല് 2018-19  വര്ഷകK �sൊഷ്  ബുS്
പരിഫശൊധിച്ചതില് ബൊAില് ക്രഡിറ്റ്  വന്ന തു��ള് �sൊഷ്  ബുSില് മുഴുവനൊയും  ഫചര്Kിട്ടില്ല .
കൂടൊകത ബൊA് പൊസ്സ് ബുSികല വരവ് കചലവു�ളും �sഷ് ബുSികല വരവ് കചലവു�ളും തമ്മിലുള്ള
വsതsൊസം  �ണ്ടുപിടിച്ച്  അത്  കപൊരുKകപ്പടുത്തുന്നതിനൊണ്  റീ�ണ്സലിഫയഷന് കചയ്യുന്നത്
എന്നതിനൊല് അതത് �ൊസകK ബൊA് ഫസ്റ്ററ്റ്ക�ന്റ് ഫനൊSി ര�ിസ്റ്ററിഫലയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് ശരിയൊയ
രീതിയല്ല. ബൊA് റീ�ണ്സലിഫയഷന് കൃതs�ൊയി കചയ്തിരുന്നുകവAില് ബൊAില് അവഫശഷിച്ച തു�
ഇനം  തിരിച്ച്  നിര്ഫദ്ദശിSകപ്പട്ട അSൗണ്ടു�ളിഫലയ്ക്ക്  കൈ��ൊറുന്നതിന്  �ഴിയു�ൊയിരുന്നു .
അSൗണ്ടില് ക്രഡിറ്റ് കചയ്യുന്ന തു��ള് കൃതs�ൊയി അSൗണ്ട് കചയ്ത് അതൊത് കഹഡു�ളിഫലയ്ക്ക്
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�ൊറ്റുന്നതിനും വിതരണം കച�ൊന് സൊധിSൊK തു��ള് ബന്ധകപ്പട്ട സര്Sൊര് വകുപ്പു�ളിഫലS്
തിരിക� അടവൊക്കുന്നതിനും  ഉKരവൊദിKകപ്പട്ട �ീവനSൊരും ,  ഫ�ലുഫദsൊഗസ്ഥരും
ശ്രദ്ധിഫSണ്ടതൊണ്. 

2. ഷിപ്പ് കടഫµൊള�ി

ഇ-�ൊന്റ്സ്  അSൗണ്ടില് 31.3.2019  കല ബൊA്  പൊസ്സ്  ബുS്  പ്ര�ൊരം  17,24,686/-  രൂപ
അവഫശഷിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.   ഇതില് 17,12,341/-  രൂപ  4/19  മുതല് 08/19  വകരയുള്ള �ൊലഘട്ടKില്
വിതരണം കചയ്തു.  ബൊSിയുള്ള �ൊന്റ്  തു�യൊയ  12,345/-  രൂപ തിരിച്ചടSൊന് ഫവണ്ട നടപടി
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്. ലഭിച്ച �ൊന്റില് നിന്ന് 649/-രൂപ A/c �ീപ്പിംഗ് ചൊര്ജ്ജൊയി ബൊA് കുറവ്
കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് തിരിക� ഈടൊഫSണ്ടതൊണ്.

�ിS വകുപ്പു�ളിലും ഇ-�ൊന്റ്സ് അSൗണ്ടില് നിന്ന് �ൊന്റ് തു��ള് പി.ഡി അSൗണ്ടിഫലS്
�ൊറ്റി  അതില് നിന്നും  വിതരണം  കചയ്യുന്ന രീതിയൊണ്  നിലവില് അനുവര്Kിക്കുന്നത് .  ഇതിന്
പ�രം, ഇ-�ൊന്റ്സ് അSൗണ്ടിന് കചS് ബുS് ലഭs�ൊSി വൊര്ഡന്, ര�ിസ്ട്രൊര് എന്നിവര്S് �ൊന്റു
തു�  വിതരണം  നടഫKണ്ടതൊണ്.  ഇ-�ൊന്റ്സ്  വരവു കചലവു തു��ള് ര�ിസ്റ്ററില് എഴുതി
സൂക്ഷിഫSണ്ടതൊണ്.  ഇ-�ൊന്റ്സ് വരവു തു��ള് ര�ിസ്റ്ററില് ഫചര്ക്കുഫമ്പൊള് ഏകതൊകS വിദsൊര്
ഥി�ളുകട ABLC/ട്യൂഷന് ീസ് തുടങ്ങിയ വിശദൊംശങ്ങള് ഉള്കപ്പടുഫKണ്ടതൊണ് .  കൂടൊകത കചലവ്
തു�  ഫരഖകപ്പടുത്തുഫമ്പൊള് കചS്  നമ്പരും ,  കചS്  കക�പ്പറ്റുന്നവരുകട വിവരവും  ഉള്
കപ്പടുഫKണ്ടതൊണ്.  വര്ഷൊവസൊനം  ആക� വരവു കചലവു�ളുകട സംക്ഷിപ്തം  എഴുതി
സൂക്ഷിഫSണ്ടതൊണ്. 

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട തനതുവരു�ൊനKികന്റ ഭൊഗ�ൊഫ�ണ്ടതും വിവിധ ബൊA് അSൗണ്ടു�ളില്
അവഫശഷിക്കുന്നതു�ൊയ  ഇ-�ൊന്റ്സ്  സംബന്ധിച്ച കൃതs�ൊയ  �ണക്കു�ള് ത�ൊറൊSി  സര്
വ്വ�ലൊശൊലയിഫലയ്ക്ക്  ഒടുഫSണ്ട തു��ള് അടിയന്തിര�ൊയി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയിഫലക്കും ,  കúയിം
കച�ൊK കൈസ്റ്റപന്ഡ്  സര്Sൊരിഫലക്കും  ഒടുക്കുന്നതിന്  വകുപ്പുതലവന്�ൊര്S്  നിര്ഫദ്ദശം  നല്
ഫ�ണ്ടതും ഇപ്ര�ൊരം തു��ള് ഒടുSിയതികന്റ വിശദൊംശങ്ങള് ഒൊഡിറ്റില് അറിയിഫSണ്ടതു�ൊണ്.

3-21 കേപ്രാ&ക്ട്  നടത്തിപ്പിനായി  ഫണ്ടിംഗ്  ഏ&ന്സിയില് നിന്ന്  ലഭിക്കാനുള്ള 
തു� സംബന്ധിച്ച്

വിവിധ  വകുപ്പു�ളില് ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ നടKിപ്പിനൊയി  ണ്ടിംഗ്  ഏ�ന്സിയില് നിന്ന്
യഥൊസ�യം ഫപ്രൊ�ക്ടിനൊവശs�ൊയ തു� ലഭിSൊകത വരുഫമ്പൊള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് നിന്ന് മുന്
കൂര് എടുK് ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ നടKിപ്പിനൊയി വിനിഫയൊഗിക്കു�യും, ണ്ടിംഗ് ഏ�ന്സിയില് നിന്ന്
തു�  ലഭിക്കുഫമ്പൊള് ആയത്  സര്വ്വ�ലൊശൊലയില് തകന്ന ക്ര�ീ�രിക്കു�യു�ൊണ്  കചഫ�ണ്ടത് .
എന്നൊല് വിവിധ വകുപ്പു�ളികല ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ കചലവ് പരിഫശൊധിച്ചതില് ണ്ടിംഗ് ഏ�ന്സിയില്
നിന്ന്  �ൊലൊവധി  �ഴിഞ്ഞിട്ടും  ണ്ട്  ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  വിവിധ  വകുപ്പു�ളിഫലS്  വിവിധ  ണ്ടിംഗ്
ഏ�ന്സിയില് നിന്ന് ലഭിഫSണ്ട ണ്ടികന്റ വിശദൊംശം അനുബന്ധം 4 ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.
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3-22 Erudite  Scheme    കല    Programme    നടത്തുന്നതിന്   ഡി  .  ഡി  .  എഫ്  .    
അക്കൗണ്ടില് നിന്നും കചലവാക്കിയ തു� തിരിക� ലഭTമാകേക്കണ്ടതാണ്

E)rudite  Scheme  ല് ഉള്കപ്പട്ട Scholar-in-Residence  Programme  നടത്തുന്നതിന്  സര്
വ്വ�ലൊശൊലയുകട 10.11.2017  കല യു .ഒ  നം.  PL(UGC04/002308/E)RUDITE)/2014(Vol  IV)  പ്ര�ൊരം
1,80,250/- രൂപ അനുവദിച്ചു. Kerala State Higher E)ducation Council (KSHE)C) കന്റ അനുവൊദഫKൊകട
01.12.2017  മുതല് 10.12.2017  വകര നടപ്പൊSിയ  പദ്ധതിയില് Prof.  Mathew  Palakkal,  E)xecutive
Associate Dean, School of Informatics and Computing, Indiana University  യില് നിന്ന്  CUSAT ല്
വന്നതികന്റ ഭൊഗ�ൊയി ആക� 1,93,725/-  രൂപ കചലവൊയി. 10.11.2017  കല എസ്.ആര് നം. 2/17-18
(അഡ്�സ്റ്റക�ന്റ് സി.ബി.നം.10/18-19 തീയതി 30.04.2018) പ്ര�ൊരം 1,80,250/- രൂപയൊണ് ലഭിച്ചത്.
അധി��ൊയി കചലവൊയ 13,475/- രൂപ ഡി.ഡി.എ്. അSൗണ്ടില് നിന്നൊണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ തു�  Kerala State Higher E)ducation Council  (KSHE)C)  ല് നിന്ന് ലഭs�ൊSൊന് ഫവണ്ട നടപടി
സ്വീ�രിച്ചിട്ടുള്ളതൊയി  വകുപ്പില് നിന്നും  �റുപടി  നല്�ിയിട്ടുണ്ട് .  തു� തിരിക� ലഭിക്കുന്ന മുറS്
വിവരം ഈ വകുപ്പില് അറിയിഫSണ്ടതൊണ്. 

3-23 തൃക്കാക്കര  �ാമ്പസികല ഇന്റര് നാഷണല് കേ�ാസ്റ്റല് നിര്മ്മാണം  -    
അധി�മായി വൈ�മാറിയ   29,10,429/-  രൂ[ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു  

ക�ൊച്ചി  സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട തൃSൊSര  �ൊമ്പസില് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഇന്റര് നൊഷണല്
ഫഹൊസ്റ്റല് നിര്മ്മൊണ ഫ�ൊലി�ളുകട ചു�തല M/s Habitat Technology Group ന് 1.3.2017 കല ഉKരവ്
നം.  UE)U/2887/14-15  പ്ര�ൊരം  കൈ��ൊറിയിട്ടുള്ളതും  (20.8.2016 കല സിന്ഡിഫSറ്റ്  തീരു�ൊനം -
ഐറ്റം നം.635.43) ഫ�ല് പ്രവൃKിയുകട ആക� എസ്റ്റിഫ�റ്റ് തു� 3,13,64,888/- രൂപയു�ൊണ്. I&II, III,
IV  Part  bill  payment  �ള് ഉള്കപ്പകട �രൊറു�ൊരന്  2,37,62,837/-രൂപ  കൈ��ൊറിയിട്ടുളളതൊയി
�ൊണുന്നു.

ഫ�ല് പ്രവൃKിയുകട അളവു�ള് ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുള്ള എം .ബുS്  നം.1/2017,  2/2017  കല
�ണക്കു�ള് പ്ര�ൊരം  I&II,  III,  IV  (Actually  Vth)  Part  bill  payment �ള് പൂര്Kിയൊകുഫമ്പൊള്
റിSവറിക്കുഫശഷം  �രൊറു�ൊരന്  നല്ഫ�ണ്ട ആക� തു�  2,08,52,408/-രൂപ  ആകണന്നിരികS
ക�ൊബികൈലഫസഷന് അഡ്വൊന്സ് ഉള്കപ്പകട 29,10,429/-രൂപ അധി��ൊയി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതൊയി
�ൊണുന്നു.  ആയതിനൊല് ഫ�ല് തു�  അധി��ൊയി  അനുവദിച്ചതിന്  ആധൊര�ൊയ  വിവരങ്ങള്
ലഭs�ൊഫSണ്ടതൊണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 16.6.2020 ല് ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറി നം.8/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/
2018-19 നല്�ിയിട്ടുള്ളതൊണ്.  �റുപടി  ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  തൃപ്തി�ര�ൊയ  വിശദീ�രണKികന്റ
അഭൊവKില് അധി��ൊയി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 29,10,429/-രൂപ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.

�രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫSണ്ട തു� തിട്ടകപ്പടുKിയതികന്റ വിശദൊംശങ്ങള് Work sheet ആയി
ഉള്കപ്പടുKി ഇഫതൊകടൊപ്പം ഫചര്ക്കുന്നു. 
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WORK SHEET

2018-19  സൊമ്പKി�  വര്ഷം  വകര M/s  Habitat  Technology  group  ന്  സര്വ്വ�ലൊശൊല
ണ്ടില് നിന്നും  കൈ��ൊറിയിട്ടുള്ള തു�യുകട വിശദൊംശങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു .  യല് പ്ര�ൊരമുള്ള
വിവരങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു. 

VII) Construction of International hostel at Thrikkakara campus- Table-1

Sl.No. SR.No. Amount (Rs.) Cheq.No&date.

1 26/16-17 56,41,650/-
420408 dt: 29.03.17
(Mobilization Advance)

2 25/17-18 46,55,374/- 761261 dt:24.03.2018

3 CB 1541/18-19 23,65,876/- 098557 dt: 27.06.2018

4 CB 1564/18-19 36,88,070/- 098721 dt: 28.07.2018

5 CB 1627/18-19 2,19,374/- 585804 dt: 10.01.2019

6 CB 1669/18-19 20,00,000/- 050685 dt: 07.02.2019

7 CB 1718/18-19 23,00,000/- 050991 dt: 05.03.2019

8 CB 1768/18-19 8,77,165/- 057362 dt: 29.03.2019

9 CB 1618/19-20 20,15,328/-
TSB Cheque transfer
0013762 dt: 16.10.2019

TOTAL 2,37,62,837/-

I,  II,III  &IV  എന്നിങ്ങകന 4  പൊര്ട്ട്  ബില്ലു�ള് പ്ര�ൊര�ൊണ് തു� കൈ��ൊറിയിട്ടുള്ളത് .  Table- 1
പ്ര�ൊരം  �രൊറു�ൊരന്  കൈ��ൊറിയിട്ടുള്ള ഫ�ല് തു�യുകട കചലവികന്റ വിശദൊംശങ്ങള് ഇന്റര്
നൊഷണല് ഫഹൊസ്റ്റല് നിര്മ്മൊണ പ്രവര്Kിയുകട അളവു വിവരങ്ങള് ഫരഖകപ്പടുKിയിട്ടുള്ള M-Book
No.  1&2  കല ഫരഖകപ്പടുKലു�ളും  സ്റ്റൊന്ഫഡര്ഡ്  നിരക്കു�ളു�ൊയി  ബന്ധകപ്പടുKി
പരിഫശൊധിച്ചതുപ്ര�ൊരം  �കണ്ടKിയ  നിഗ�നങ്ങള് ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു .  കൂടൊകത TSB  Cheque
transfer  പ്ര�ൊരം  (CB  1618/19-20)-  20153285/-  രൂപയും  �രൊറു�ൊരന്  കൈ��ൊറിയിട്ടുളളതൊയി
�ൊണുന്നു. (ആക� തു� - 2,37,62,837/-)

I)

 (a) 1st & 2nd Bill പ്രവൃKിയുകട അളവും നിരക്കും പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫSണ്ട 
തു� തിട്ടകപ്പടുKിയത്:-
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i പ്രവൃKിയുകട മൂലsം (Quantity x Rate) 7197960/-

ii KCWWF @ 1% 71979/-

iii GST @ 12% 863755/-

iv ആക� പ്രവൃKിയുകട മൂലsം (i+ii+iii) 8133694/-

v ഫ�ല് തു� പ്ര�ൊരമുള്ള Base price തിട്ടകപ്പടുKിയത് 
8133694
   1.12
=    7262227/-

b) �രൊറു�ൊരന്  അനുവദിഫSണ്ട 8133694/-  രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിSവറി  തു�യുകട 
വിവരങ്ങള് (Page No.44 of MB No.1/2017)

IT @ 2% (of 7262227) 145245/-

KCWWF @ 1% ( ,, ) 72622/-

ഇലÏിസിറ്റി ചൊര്ജ്ജ് 19482/-

ആക� 237349/- 

c) റിSവറി തു� കുറവ് കചയ്ത് ഹൊബിറ്റൊറ്റ് കടഫµൊള�ി ഗ്രൂപ്പിന് 1st & 2nd പൊര്ട്ട് ബില് പ്ര�ൊരം 
അനുവദിഫSണ്ട തു�. : 7896345/- ( I a(iv) – I (b)

d) 1st & 2nd Part Bill Payment ഇനKില് �രൊറു�ൊരന് കൈ��ൊറിയ തു�: Rs.8149580/-
(M.Book 01/2017 Page No.44)

SR No.25/17-18 പ്ര�ൊരം 4655374/-

SR.No.26/17-18 (Mob.Advance) കന്റ 
20% (5641650 x20%)

1128330/-

CB No.1541/18-19 പ്ര�ൊരം 2365876/-

ആക� 8149580/-

e) ഫ�ല് �ണക്കു�ള് പ്ര�ൊരം 1st & 2nd Part Bill Payment �ഴിയുഫമ്പൊള് �രൊറു�ൊരന് 
സര്വ്വ�ലൊശൊലണ്ടില് നിന്നും അധി�ം അനുവദിച്ച തു� - 253235/-{(I(d) – I(c)}

റിSവറി ഇനKില്കപട്ട/പ്രവൃKിദൊതൊവികന - 
ഏല്പ്പിഫSണ്ട തു�

237349/-

അധി�ം നല്�ിയ തു� 15886/-

ആക� 253235/- 
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(f) SR.No.26/17-18 പ്ര�ൊരം അനുവദിച്ച Mobilization Advance തു�യില് 1st & 2nd Part Bill പ്ര�ൊരം
കുറവു കചയ്ത 1128330/-രൂപ �ഴിച്ച് ഹൊബിറ്റൊറ്റ് കടഫµൊള�ി വശം ബൊSിയുള്ള Mobilization Advance
തു� : 5641650 – 1128330= 4513320/-
(I(d) ല് ഉള്കപ്പട്ട തു� - 1128330)

II) III rd Part Bill- പ്രവൃKിയുകട അളവും നിരക്കും പ്ര�ൊരം
(a) �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫയ്ക്കണ്ട തു� തിട്ടകപ്പടുKിയത്:-
i പ്രവൃKിയുകട മൂലsം (Quantity x Rate) 5697255 

ii KCWWF @ 1% 56973/-

iii GST @ 12% 683671/-

iv ആക� പ്രവൃKിയുകട മൂലsം 6437899/-

v ഫ�ല് തു� പ്ര�ൊരമുള്ള Base price തിട്ടകപ്പടുKിയത് 6437899
   1.12 

=5748124/-

(b) �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫയ്ക്കണ്ട 6437899/- രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള 
റിSവറി തു�യുകട വിവരങ്ങള് - (Page No.74 of MB.No.1/2017)

IT @ 2% (of 5748124) 114962/-

KCWWF @ 1% ( ,, ) 57481/-

ഇലÏിസിറ്റി ചൊര്ജ്ജ് 8190/-

ആക� 180633/-

c)  റിSവറി തു� കുറവുകചയ്ത ഫശഷം ഹൊബിറ്റൊറ്റ്  കടഫµൊള�ി ഗ്രൂപ്പിന് അനുവദിഫSണ്ട തു�  (IIIrd
part bill പ്ര�ൊരം = 6257266/- (II a(iv) – II(b)

d)  IIIrd  Part  Bill  payment  ഈനKില് �രൊറു�ൊരന്  കൈ��ൊറിയ  തു�  -  Rs.5693433/-  കന്റ
വിശദൊംശങ്ങള് (M.Book 01/2017 Page No.74)

CB.No..1564/18-19 പ്ര�ൊരം 36,88,070/-

CB.No. 1627/18-19 പ്ര�ൊരം 2,19,374/-

SR.No. 26/17-18 പ്ര�ൊരമുള്ള 
Mobilization  Advance  ല് ഉള്കപ്പടുKിയ  തു�
(1128330+657659 = 1785989)

17,85,989/-

ആക� 56,93,433/-
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e) (5693433 രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ട റിSവറി തു� – 152502
( 1% of 5693433/1.12 + 2% of 5693433/1.12)
 
f) III Part Bill പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫSണ്ട (റിSവറി ഉള്കപ്പകട)
തു�യൊയ 6437899/- രൂപയില് നിന്നും കുറവ് വന്ന തു�യുകട വിശദൊംശങ്ങള്.

5% Retention of 1st, 2nd & 3rd Bill എന്ന ഇനKില് പിടിച്ചുവച്ച തു� 728580/-

ഫ�ല്   Retention   തു�യില് ഉള്കപ്പട്ട റിSവറി തു�  -  

Base price : 728580 
                    1.12

650518/-

IT @ 2% 13010/-

KCWWF@ 1% 6505/-

(ii) IIIrd Part Bill പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫSണ്ട ആക� തു�യില് Retention amount കൂടൊകത
�ണക്കു�ള് പ്ര�ൊരം കുറവുവന്ന തു� : 6437899 -- (728580+5693433)
( II(iv) - (II(f)(i) + II(d) = 15886/-

(അനുവദിച്ചതില് കുറവുവന്ന 15886/- രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിSവറി തു�-

Base Price
15886 
1.12

14184/-

IT @ 2% of 14184 284/-

KCWWF @ 1% 142/-

ആക� റിSവറി തു� 426/-

(g) (i) ആയതിനൊല് II(d),(f) എന്നിവ പ്ര�ൊരം റിSവറി ഇനKില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള 
ആക� തു� : 152502 + 19515 +426 = 172443 (II(e)+II(f)+ II(f)(ii)

(ii) E)lectricy charge ഇനKില് �രൊറു�ൊരന് ഒടുഫSണ്ട തു� : 8190/-
ആക� റിSവറി (Ig(i)+(ii) = 180633

(iii) ആക� റിSവറി തു�യൊയ 180633/-രൂപ ഒഴിവൊSി IIIrd Bill പ്ര�ൊരം
�രൊറു�ൊരന് നല്ഫ�ണ്ട തു� = 6437899 – 180633 = 6257266/-

(h) IIIrd Part Bill പ്ര�ൊരം അനുവദിച്ചതില് കുറവുവന്ന തു� (IIg(iii)- II(d)
(റിSവറിക്കു ഫശഷം) = 6257266 -5693433 = 563833/-
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(i) (a) SR.No.26/17-18 പ്ര�ൊരം അനുവദിച്ച Mobilization Advance തു�യില് I, II & III Part Bill പ്ര�ൊരം
കുറവുകചയ്ത തു� 2914319/-    (1128330+ (1128330+657659))

(b) IIIrd Part Bill Payment നുഫശഷം Mobilization Advance 2727331/-
തു�യില് �രൊറു�ൊരകന്റ പSല് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� (5641650 – 2914319) (II(h) – II(i)

III ) a) IVth Bill (5th Bill considered as 4th Bill) പ്രവൃKിയുകട അളവും നിരക്കും പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന്
അനുവദിഫSണ്ട തു� തിട്ടകപ്പടുKിയത്.

i പ്രവൃKിയുകട മൂലsം (Quality x rate) 6205154/-

ii KCWWF @ 1% (of 6205154) 62051/-

iii GST @ 12% of 6205154 744619/-

ആക� പ്രവൃKിയുകട മൂലsം (i + ii + iii) 7011824/-

iv ഫ�ല് തു� പ്ര�ൊരമുള്ള Base price തിട്ടകപ്പടുKിയത് 
7011824
   1.12             = 6260557/-

b) �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫയ്ക്കണ്ട 7011824/- രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിSവറി തു�യുകട വിവരങ്ങള്
(Page No.75 of M.Book No.2/2017)
IT @2% (of Base price 6260557) 125211/-

KCWWF @ 1% ( of Base price 6260557) 62606/-

ഇലÏിസിറ്റി ചൊര്ജ്ജ് 0

SGST @ 1% 62605/-

CGST @ 1% 62605/-

ആക� റിSവറി തു� 313027/-

c) III (b) പ്ര�ൊരമുള്ള റിSവറി തു� കുറവു കചയ്ത ഫശഷം Habitat Technology Group ന് Ivth Part Bill
പ്ര�ൊരം അനുവദിഫSണ്ട യഥൊര്ത്ഥ തു�
= 7011824 – 313027 = 6698797/-
III(a) – (iii) III(b) 
d) Ivth Part Bill Payment ഇനKില് �രൊറു�ൊരന് കൈ��ൊറിയ തു� – Rs.5177165 കന്റ
വിശദൊംശങ്ങള് (M.Book 02/2017- Page No.75)

CB No.1669/18-19 Rs. 20,00,000/-

CB No.1718/18-19 Rs. 23,00,000/-

CB No.1768/18-19 Rs. 8,77,165/-

ആക� Rs. 51,77,165/-

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-95-

e) Habitat Technology group  ന്  Ivth Part Bill  പ്ര�ൊരം കൈ��ൊറിയ  Rs.5177165  ല് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള
റിSവറി തു� = 263885 (തിട്ടകപ്പടുKിയ വിധം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.)

Base Price (of Rs.5177165) 
5177165

1.12
4622469/-

IT @ 2% (of 4622469) 92449/-

KCWWF @ 1% (of 4622469) 46224/-

SGST @ 1% (of 620557) 62606/-

CGST @ 1% (of 6260557) 62606/- 263885/-

CGST & SGST  നിരS് ആക� Base price  ആയ Rs.6260557/- (III (a)(iv)  S് തകന്ന M.Book
No.2/17  Page  No.75  പ്ര�ൊരം  ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുള്ളതിനൊല് ഇവികടയും  ഇപ്ര�ൊരം  തകന്ന ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

(f) IVth Part Bill  പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫയ്ക്കണ്ട (റിSവറി ഉള്കപ്പകട) തു�യൊയ 7011824/-
( III(a)(iii) ) രൂപയില് നിന്നും നല്�ിയതില് കുറവ് വന്ന തു�യുകട വിവരങ്ങള്

5% Retention എന്ന നിലയില് സര്വ്വ�ലൊശൊല 
പിടിച്ചുവച്ച തു� (5% of 7011824)

350591/- 

ഫ�ല് Retention തു�യൊയ 350591 ല് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിSവറി തു�

Base  Price  =  350591 
                                           1.12

313028/-

IT @ 2% of 313028 6261/-

KCWWF @ 1% of 313028 3130/-

ആക� റിSവറി ഇനKില് 
ഉള്കപ്പട്ട തു� 9391/-

9391/-

ii) ണ്ട് ലഭsതക്കുറവുമൂലം �രൊറു�ൊരന് = 1484068/- (7011824-5177165-350591)
നല്ഫ�ണ്ട തു�യില് കുറവ് വരുKിയ തു�  (M.Book.2/2017 കന്റ ഫപ�് നം. 75)
III a(iii) – (III(d) – III(f)(i)

g) ണ്ട് ലഭsതക്കുറവുമൂലം Habitat Technology Group ന് അനുവദിഫSണ്ട 1484068 
(III(f)(ii) രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള റിSവറി തു�യുകട �ണക്കു�ള്:-

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-96-

അനുവദിSൊന് ബൊSിയുള്ള തു� 1484068/-

Base Price of 1484068 = 1484068 
                                      1.12

1325061/-

IT @ 2% of 1325061 26501/-

KCWWF @ 1% of 1325061 13250/- 

ആക� റിSവറി തു� 39751/-

(h)  �രൊറു�ൊരന്  അനുവദിഫയ്ക്കണ്ട ആക� പ്രവൃKിമൂലs�ൊയ  7011824/-രൂപയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ആക� റിSവറി തു�യുകട വിവരം:

III(e) + III(f)(i) + III(g) (SGST & CGST @ 1% ഉള്കപ്പകട)
263885 + 9391 + 39751 = 313027/-

(i) Part IV Bill Payment പൂര്Kിയൊക്കുഫമ്പൊള് റിSവറി തു�
കുറവു കചയ്ത ഫശഷം  �രൊറു�ൊരന്  ലഭിഫSണ്ട യഥൊര്ത്ഥ തു�യില് (III(c))  ല് നിന്നും  Payment
നടKിയതില് കുറവുവന്ന തു�:-

III(c) – III(d) = 6698797 – 5177165 = 1521632
(7011824 – 5177165- (263885+9391+39751) = (1444317+341200) - 263885

(j)  IVth  Part  Bill  Payment  (M.Book.No.2/2017  -  Page  No.75)-നു ഫശഷം  Mobilization  advance
ഇനKില് Habitat Technology വശം ബൊSി നില്ക്കുന്ന അഡ്വൊന്സ് തു� = 2727331/-
( II(i)(b) - റിSവറിയ്ക്കു ഫശഷം ക�ൊബികൈലഫസഷന് അഡ്വൊന്സില് നിന്നും റിSവറി നടന്നിട്ടില്ല)

k) M.Book  പ്ര�ൊരം  Part Bill 1&2, 3, 4  എന്നിവയില് ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള payment  �ള് കൂടൊകത Table-
1(Page 1)ല് serial  No.9  ആയി ഫചര്Kിട്ടുളള  CB 1618/19-20 (TSB Cheque transfer 0013762 dtd
16.10.2019)  പ്ര�ൊരം  20,15,328/-രൂപയും  Habitat  Technology  group ന്  നല്�ിയിട്ടുള്ളതൊയി
�ൊണുന്നു.

ഫ�ല് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള I, II, III, IV പ്ര�ൊരമുള്ള �ണക്കു�ള് ചുവകട ഫചര്Kിരിക്കുന്ന പ്ര�ൊരം (Table – 2)
ഫക്രൊഡീ�രിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഓഡിറ്റില് �കണ്ടKിയ നിഗ�നങ്ങളും കൂട്ടിഫച്ചര്ക്കുന്നു.
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(a)
പൊര്
ട്ട്
ബി
ല്
നം.

(b)
യഥൊര്
ത്ഥKില്
അനുവദിഫS
ണ്ട
തു�(റിSവറ
ാി ഉള്കപ്പകട)

(C)
Habitat
Technology
S്
കൈ��ൊറിയ
തു�

(d)
(c) പ്ര�ൊരം
കൈ��ൊറിയ 
തു�യില് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുള്ള
റിSവറി തു�

(e)
റികട്ടന്ഷന് 
തു�/(ഇതില് 
ഉള്
കപ്പടുKൊവുന്ന 
റിSവറി തു� 
വിവരം)

(f)
ബില്ലി
ല് ഉള്
കപ്പട്ട
അധി
� തു�

(g)
ബില് പ്ര�ൊരം 
കൈ��ൊറിയ 
തു�യില് 
കുറവുവന്ന തു�/
റിSവറി തു� 
ഉള്കപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്)

(h)
ബില്
payment
നു ഫശഷം
�രൊറു�ൊര
കന്റ
പSല്
ബൊSിയു
ള്ള
Mob.Adv
(ആക�
Mob.Adv
=
5641650)

1st &

2nd

Part
Bill

8133694 8149580 237349 -- 15886 -- 4513320

IIIrd
Part
Bill

6437899 5693433

161118
(152502+426+81
90
(E)lectricity
charge)

728580/-
(19515)
(709065+
19515=
728580)

--

15886
(Retension തു� 
column(d)ല് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്
(15460+
426)

2727331

Ivth
Part
bill

7011824 5177165 263885

350591/-
(9391)
(341200+
9391=
350591)

-

1484068/-
(39751)
(1444317+39751=
1484068/-)

2727331

ആ
ക�

21583417 19020178 662352
1079171/-
(28906)

15886
1499954/-
(39751)

2727331

Table-2 പ്ര�ൊരം I&II+IIIrd+IVth part bill പ്ര�ൊരം Habitat Technology ന് 
അനുവദിഫSണ്ട ബില് തു� (റിSവറി ഉള്കപ്പകട)(Table -2(b)

21583417/- 

Habitat Technology S് കൈ��ൊറിയ തു�- 19020178/- (c)

�രൊറു�ൊരന് നല്ഫ�ണ്ട ബൊSി തു� (റിSവറി ഉള്കപ്പകട)
(21583417-19020178)

2563239/-

IIIrd, Ivth ബില്ലു�ള് പ്ര�ൊരമുള്ള റികട്ടന്ഷന് തു� + Ivth Bill പ്ര�ൊരം �രൊറു�ൊരന് 2563239/-
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അനുവദിഫSണ്ട ബൊSി പ്രവൃKിമൂലsം (റിSവറി ഉള്കപ്പകട)1079171 + 1484068

I & II, III, IV Bill പ്ര�ൊരം റിSവറി ഇനKില് ഉള്കപ്പടുഫKണ്ട ആക� തു� 
662352+19515+9391+39751

731009/-

(I& II +III+IVth ബില്ലില് ഉള്കപ്പടുKിയ റിSവറി തു� 662352/-

റികട്ടന്ഷന് + Ivth Bill പ്ര�ൊരം നല്�ൊന് ബൊSിയുള്ള തു�യില്
ഉള്കപ്പട്ട റിSവറി തു� (28906+39751 = 68657)

68657/-

662352+68657 731009/-

റിSവറി കുറവുകചയ്ത ഫശഷം �രൊറു�ൊരന് അനുവദിഫSണ്ട - 
(റികട്ടന്ഷന് കൂടൊകത) തു�--21583417 - 731009

20852408

(2)  പ്ര�ൊരം  അനുവദിച്ച തു�  കുറവു കചയ്തൊല് അനുവദിSൊന് ബൊSിയുള്ള
യഥൊര്ത്ഥ തു� 20852408-19020178 (without retention)

1832230 

Mobilization advance ഇനKില് �രൊറു�ൊരകന്റ പSല് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� 2727331

റിSവറി തു� കുറവുകചയ്തഫശഷം Ivth Bill payment �ഴിയുഫമ്പൊള് �രൊറു�ൊരകന്റ
(Habitat  Technology  group)  പSല് ബൊSി  നില്ക്കുന്ന അധി� തു� .  (TSB
cheque transfer ഉള്കപ്പകട) (2727331 – 1832230) + 2015328)

2910429

നിര്മ്മൊണപ്രവൃKി�ള് പൂര്KിയൊSിട്ടുകണ്ടAിലും കൈനല് ബില് ത�ൊറൊSിയിട്ടില്ല .  ഈ
പ്രവൃKിയികല അപൊ�ത�ള് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ്  എന്�്വയറിS്  നൊളിതുവകര �റുപടി
ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല.  വsക്ത�ൊയ  �റുപടിയുകട അഭൊവKില് ഹൊബിറ്റൊറ്റ്  കടഫµൊള�ി  ഗ്രൂപ്പിനു
അധി��ൊയി നല്�ിയിട്ടുള്ള 29,10,429/- രൂപയുകട കചലവ് തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു.

Part  I,  II,  III,  IV  Bill  പ്ര�ൊരമുള്ള ബില് തു�യ്ക്ക്  തുലs�ൊയ പ്രവൃKിയുകട എം .ബുS്  (1/2017,
2/2017)  പ്ര�ൊരമുള്ള വിവരങ്ങള് Data  sheet  പ്ര�ൊരം വsക്ത�ൊSിയിട്ടുള്ളത്  കൂടി  അനുബന്ധം-9
ആയി ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

3-24 കേവസ്റ്റ് ബിന് സ്ഥാ[ിച്ചതില് അ[ാ�ത

യല് നം UE)U/3437/18-19

എം.ബുS് നം 357/14-15

എസ്റ്റിഫ�റ്റ് തു� 8,19,000/-

ടി.എസ് നം ടി.എസ്33/18-19/12.07.2018 

ഫ�ൊണ്©ൊക്ടര് ശ്രീ.ക�.ക�.ബൊവ

എ�ിക�ന്റ് നം എ 834/എം.ആര്. ഡബ്ലിയു/18-19/04.10.2018

വിദsൊര്ത്ഥി യൂണിയന് നല്�ിയ പരൊതിയുകട അടിസ്ഥൊനKില് തൃSൊSര �sൊമ്പസിന�K്
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�ൊലിനsങ്ങള് കുന്നുകൂടുന്നത്  തടയുന്നതിനൊയി  �തിയൊയ  എണ്ണം  ഫവസ്റ്റ്  ബൊസ്ക്കറ്റു�ള്
�sൊമ്പസിന�ത്തും  പുറത്തും  ഫറൊഡരി�ിലു�ൊയി  സ്ഥൊപിക്കുന്നതിന്  03.05.2018  ല് തീരു�ൊനിച്ചു .
കക�വം/അകക�വം  എന്നിങ്ങകന ഫവര്തിരിച്ച്  സ്ഥൊപിക്കുന്നതിനൊണ്  തീരു�ൊനക�ടുKത് .
ആയതികന്റ അടിസ്ഥൊനKില് 500x500mm  വീതിയും  900mm  ഉയരവുമുള്ള കസ്റ്റയ്ന്ലസ്  സ്റ്റീല്
ഫവസ്റ്റ് ബിന് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് രൂപഫരഖ ത�ൊറൊSി .  ബിന് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  304 Grade 16
gauge  ss  ഷീറ്റ്  ഉപഫയൊഗിഫSണ്ടതൊകണന്ന്  നിര്ഫദ്ദശിക്കു�യും  കചയ്തു.  ഫ�ല് സൂചിപ്പിച്ച
കùസിിഫSഷനിലുള്ള ഫവസ്റ്റ് ബിന്നു�ള് 24 എണ്ണം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കടണ്ടര് ക്ഷണിക്കു�യും
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തു� (ഒന്നിന്- 28730/-രൂപ)  ഫ�്വൊട്ട് കചയ്ത ശ്രീ.ക�.ക�.ബൊവയ്ക്ക് കടണ്ടര് ഉറപ്പിച്ചു
നല്കു�യും കചയ്തു.

ഫ�ൊണ്©ൊക്ടര് കടണ്ടര് പ്ര�ൊരമുള്ള ഫവസ്റ്റ്  ബിന് നിര്മ്മിച്ച്  ആയത്  വിവിധ  സ്ഥലങ്ങളില്
സ്ഥൊപിച്ചതിന്  ബില് തു�യൊയ  6,89,963/-രൂപ  (സി.ബി.നം:  1712/18-19/16.01.2019  &  കചS്
നം.050817/23.02.2019 ) നല്കു�യും കചയ്തു. ഈ പ്രവൃKിയുകട യല് പരിഫശൊധിച്ചതിലും , ഫവസ്റ്റ്
ബിന് സ്ഥൊപിച്ച സ്ഥല  പരിഫശൊധന  നടKിയതിലും  പ്രവൃKിയുകട നടKിപ്പില് ചില
അപൊ�ത�ള് ഉള്ളതൊയി �ണ്ടു.  ആയത് ഓഡിറ്റ് എന്�്വയറി നം.05/�രൊ�K്/18-19/23.01.2020
മുഫഖന �രൊ�K് വിഭൊഗKികന്റ ശ്രദ്ധയില്കപ്പടുKിയിട്ടുമുണ്ട്. വിശദവിവരം തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു.

1) മു�ളില് പറഞ്ഞ അളവിലുള്ള 24  എണ്ണം  ഫവസ്റ്റ്  ബിന് സ്ഥൊപിച്ചത്  ഫസ്റ്റൊS് /അസറ്റ്
ര�ിസ്റ്ററില് ഫചര്K് നമ്പര് നല്�ിയിട്ടില്ല.

2) 28730/-രൂപ  വിലയുള്ള (ഒകരണ്ണKിന്)  ഫവസ്റ്റ്  ബിന്നികന്റ വീതി  500x500mm
�ൊത്ര�ൊയതിനൊല് അധി�ം ഫവസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന്  പരsൊപ്ത�ല്ല.

3) 900mm ഉയരമുള്ള ഫവസ്റ്റ് ബിന്നിന് ഫവസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനുള്ള �വൊടം നല്�ിയിരിക്കുന്നത് 580mm
ഉയരKില് �ൊത്ര�ൊണ് .  അതൊയത്  ബൊSിയുള്ള ബിന്നികന്റ 320mm ഉയരം  തത്വKില്
ഉപഫയൊഗഫയൊഗs�ല്ല.

4) ബിന്നികല ഫവസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനുള്ള �വൊടKികന്റ അളവ്  250x200mm �ൊത്ര�ൊയതിനൊല് ഫവസ്റ്റ്
നിഫക്ഷപിക്കുന്നതിന് കസൗ�രsം കുറവൊണ്.
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5) നിലവില് ഫവസ്റ്റ്  ബിന് സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്നവയില് ചിലത്  ഫവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിSൊK
സ്ഥലങ്ങളിലൊണ്  ഉള്ളത്.  (ഉദൊ.�ില്�ൊ  ബൂKിന്  അടുK്  സ്ഥൊപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫവസ്റ്റ്  ബിന് ).
ഇKരKില് ഉപഫയൊഗപ്രദ�ല്ലൊകത നില്ക്കുന്നവ  �ൊറ്റി  സ്ഥൊപിക്കുവൊന് ഫവണ്ട നടപടി�ള്
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

മു�ളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപൊ�ത�ള്ക്കുള്ള വിശദീ�രണം ലഭs�ൊSിയിട്ടില്ല .   തൃപ്തി�ര�ൊയ
വിശദീ�രണKികന്റ അഭൊവKില് ബില് തു�യൊയ 6,89,963/- രൂപ തടസ്സകപ്പടുത്തുന്നു. 

3-25 വാട്ടര് കൂളറു�ള് �ാരTക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല

പ്രവൃKിയുകട ഫപര് 

തൃSൊSര �sൊമ്പസ്, �കൈറന് �sൊമ്പസ്, 
കുകസS് എന്നിവിടങ്ങളികല വിവിധ 
ഫഹൊസ്റ്റലു�ളിഫലS് 24 വൊട്ടര് കൂളറു�ള് 
വൊങ്ങുന്നതിന്

യല് നം 
UE)U/5258/17-18, 3261/17-18, 3243/17-18, 
3244/17-18

എം.ബുS് നം 853/18-19

കവൗച്ചര് നം. 1753/18-19/16.2.19/ Rs.9,50,762/-

ഫ�ൊണ്©ൊക്ടര് �ിന്റ് കടഫµൊള�ീസ് കൈപ്രവറ്റ് ലി�ിറ്റഡ്

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട തൃSൊSര  �sൊമ്പസികല വിവിധ  ഫഹൊസ്റ്റലു�ളിലും  ക�ട്ടിടങ്ങളിലും
Water  cooler  with  in  built  purifier  17  എണ്ണവും  �കൈറന് �sൊമ്പസിഫലS്  1  എണ്ണവും  CUCE)K
�sൊമ്പസിഫലS്  6  എണ്ണവും  സ്ഥൊപിക്കുന്നതിനൊയി  യഥൊക്ര�ം  12.2.18 കല UE)U  3258/17-18,
7.11.17 കല UE)U/3243/17-18,  19.2.18  കല UE)U/3261/17-18  പ്ര�ൊരം  ഉKരവൊയി.  ആയത്  പ്ര�ൊരം
20.2.2018 ല് E)-Tender കചയ്തതിന് 4 സ്ഥൊപനങ്ങള് അഫപക്ഷിക്കു�യും അവയില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
നിരSൊയ  15,75,600/-  രൂപ  ഫ�്വൊട്ട്  കചയ്ത മുംകൈബയിലുള്ള Mint  Technologies  Pvt.Ltd  എന്ന
സ്ഥൊപനകK കതരകഞ്ഞടുക്കു�യും  15.5.18  Purchase  Order  നല്കു�യും  21.7.2018 ല് 24  എണ്ണം
water cooler supply കചയ്യു�യും കചയ്തു. water coolers തൃSൊSര �sൊമ്പസില് 20.12.18 നും �കൈറന്
�sൊമ്പസില് 22.12.18 നും CUCE)K �sൊമ്പസില് 1.1.2019 ലു�ൊണ് സ്ഥൊപിച്ചത്. 

ടി  വൊങ്ങലികന്റ യല് പരിഫശൊധിച്ചതില് ,  water  cooler  സ്ഥൊപിച്ച അന്നുമുതല് വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങള് �ൊരണം  ചില  യന്ത്രങ്ങള് പ്രവര്Kനരഹിത�ൊവു�യും  ആയത്  നിരന്തര�ൊയി
അറ്റകുറ്റപണി  കചയ്യു�യും  കചഫ�ണ്ടിവന്നു.  എന്നൊല് �ിSതും  ശരിയൊയ  രീതിയില് പ്രവര്
KിSൊK �ൊരണം ഓ് കചയ്ത ഇഫടണ്ട സൊഹചരs�ൊണ് നിലവിലുള്ളത് . water cooler supply
കചയ്ത സ്ഥൊപനം  12.7.2018  ല് സ�ര്പ്പിച്ച MTPL/MH/14/2018  നമ്പര് ഇന്ഫവൊയ്സ്  പ്ര�ൊരം
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15,75,600/-രൂപ  നല്�ണക�ന്ന്  ആവശsകപ്പട്ടതനുസരിച്ച്  49,238/-രൂപ  GST  കുറവ്  കചയ്ത്
9,50,762/-രൂപ  27.02.19 ല് കചS്  നം .050853  പ്ര�ൊരം  സ്ഥൊപനKിന്  നല്കു�യും  സര്
വ്വ�ലൊശൊലയുകട 26.2.2019 കല UE)U/3258/17-18  ഉKരവ് പ്ര�ൊരം  5,75,600/-രൂപ യൂണിഫവഴ്സിറ്റി
എഞ്ചിനീയറുകട ഫപരില് 3 വര്ഷഫKS് Additional Security Deposit തു�യൊയി നല്കു�യും കചയ്തു.
ടി  ഉKരവില് തു�  തിരിക� സ്ഥൊപനKിന്  നല്ഫ�ണ്ടത്  40:30:30  എന്ന നിരSിലൊകണന്ന്
വsക്ത�ൊSിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് പ്ര�ൊരം 22.11.2019 ല് കചS്.നം.484036 പ്ര�ൊരം 2,30,240/-രൂപ
(40% of 575600) സ്ഥൊപനKിന് നല്�ി.

22.1.2020 ല് ഓഡിറ്റ് ടീമും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭൊഗKികല ഓവര്സീയറും കൂടിയുള്ള സംയുക്ത
പരിഫശൊധന  നടKിയതില് തൃSൊSര  �sൊമ്പസില് സ്ഥൊപിച്ചിട്ടുള്ള 17  എണ്ണKില് തൊകഴ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവ പ്രവര്Kനരഹിത�ൊയിരുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

വാട്ടര് കൂളര് സ്ഥാ[ിച്ച സ്ഥലം ത�രാറ്.

1 Administrative Building Ist Floor പ്രവര്Kന രഹിതം

2 Anaswara Hostel കവള്ളം ക�ട്ടി �ിടക്കുന്നു. (Overflowing)

3 Working Women'AICTEs Hostel ടൊപ്പ് കപൊട്ടി (പ്രവര്Kന രഹിതം)

4 Athulya Hostel കവള്ളം ക�ട്ടി �ിടക്കുന്നു.

5 Anagha Hostel പ്രവര്Kിക്കുന്നില്ല (ഓ് കചയ്തു)

6 Ananya Hostel Leakage of outlet hose

7 Alakananda Hostel Leakage of outlet hose

8 Sahara Hostel പ്രവര്Kിക്കുന്നില്ല (ഓ് കചയ്തു)

പ്രസ്തുത പ്രവൃKിയുകട കടണ്ടര് വsവസ്ഥ�ളികല ക്ര� നം. 2 പ്ര�ൊരം “The bidder shall have an
office/service centre in Kerala with qualified support staff and full fledged service facility” എന്ന്
വsക്ത�ൊSിയിട്ടുകണ്ടAിലും  ടി  വsവസ്ഥ പൊലിSൊK Mint  Technologies  Pvt.Ltd  എന്ന
സ്ഥൊപനKിന്  പ്രസ്തുത പ്രവൃKി നല്�ിയത് ക്ര�വിരുദ്ധ�ൊണ്.  ടി  സ്ഥൊപനKിന് ഫ�രളKില്
service  centre  ഇല്ലൊKതിനൊലൊണ്  മു�ളില് സൂചിപ്പിച്ച ത�രൊറു�ള് സ�യബന്ധിത�ൊയി
പരിഹരിSൊന് സൊധിSൊKത് .  ആയതിനൊല് ടി  സ്ഥൊപനKിന്  നല്�ൊനുള്ള ബൊSിത്തു�
എല്ലൊ വൊട്ടര് കൂളറു�ളുകടയും ത�രൊറു�ള് പരിഹരിച്ചതിനു ഫശഷം �ൊത്രക� നല്�ൊന് പൊടുള്ളു.

3-26 വാ�നങ്ങളുകട ഇന്ധന ആവശTത്തിനുള്ള ക[ര്മനന്റ് അഡ്വാന്സ്   ,   കേലാഗ്   
ബുക്ക് സൂക്ഷിപ്പ് എന്നിവയികല അ[ാ�ത�ള്

വൊഹനങ്ങളുകട ഇന്ധന ആവശsKിനൊയി രണ്ട് ലക്ഷം(2,00,000/-) രൂപ കഡപ്യൂട്ടി ര�ിസ്ട്രൊര്
അഡ് �ിന്-1  ന്  കപര്�നന്റ്  അഡ്വൊന്സ്  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ഇതിനൊയി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കപര്�നന്റ്
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അഡ്വൊന്സ്  ര�ിസ്റ്ററില് കചലവു�ള് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നുകണ്ടAിലും  ഇKരം  കചലവ്  തു��ള്
റീക്കൂപ്പ്(Recoup) കചയ്തതികന്റ വിവരങ്ങള് വരവ് ഭൊഗK് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല.

കപര്�നന്റ്  അഡ്വൊന്സ്  തു� സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്  SBI യുകട ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  �ൊമ്പസ്
ബ്രൊഞ്ചില് അകSൗണ്ട് (SB a/c  നം.77028935908)  ആരംഭിച്ച് ഇതിലൂകടയൊണ് വരവ് കചലവു�ള്
നടKി വരുന്നത്.  റീക്കൂപ്പ് കചയ്യുന്നതിനൊയി സ�ര്പ്പിക്കുന്ന ബില്ലു�ളുകട തു� അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ടി അSൗണ്ടിഫലS് ©ൊന്സ്ഫര് കചയ്യു�യും കൈദനംദിന ഇന്ധന ആവശsങ്ങള്ക്കുള്ള
തു�  കചS്  മുഫഖന  പിന്വലിക്കു�യു�ൊണ്  കചയ്ത്  വരുന്നത്.     ഇKരKില് തു��ള് പിന്
വലിക്കുന്നത് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നതിനും ഇതില് നിന്നുള്ള കചലവു�ളും നീSിയിരിപ്പും അറിയുന്നതിനും
"General Provident Fund (Kerala Rules) - Petty Cash book”  സൂക്ഷിഫSണ്ടത് അതsൊവശs�ൊണ്.  എന്നൊല് ഇKരKില്  Petty Cash book
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പ�രം  പിന്വലിക്കുന്ന തു��ളുകട കചലവു�ള് �ൊത്രം ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
ര�ിസ്റ്റര് �ൊത്ര�ൊണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

 Petty  Cash  book  കല നീSിയിരിപ്പു തു�യും ബൊA്  അSൗണ്ടികല നീSിയിരിപ്പു തു�യും
കൂട്ടിയൊല് കപര്�നന്റ്  അഡ്വൊന്സ്  ര�ിസ്റ്ററികല നീSിയിരിപ്പ്  തു�  ലഭിSണം .   ഇന്ധന
കചലവു�ള്Sൊയി  50,000,  40,000,  30,000  തുടങ്ങിയ  വലിയ  തു��ളൊണ്  പിന്വലിക്കുന്നത്
എന്നതിനൊല് ഇKരKിലുള്ള �ണS് സൂക്ഷിപ്പ് അതsന്തൊഫപക്ഷിത�ൊണ് .  കപര്�നന്റ് അഡ്വൊന്
സ് ര�ിസ്റ്ററില് മുഴുവന് വിവരങ്ങള് ഫരഖകപ്പടുKൊKതിനൊPetty Cash book സൂക്ഷിSൊKതിനൊലും
നിലവികല കപര്�നന്റ്  അഡ്വൊന്സ്  ര�ിസ്റ്ററികല നീSിയിരിപ്പ്  തു�യും  ബൊA്  അSൗണ്ടികല
നീSിയിരിപ്പ് തു�യും കപൊരുKകപ്പടുKൊന് സൊധിക്കുന്നില്ല.

കപര്�നന്റ് അഡ്വൊന്സ് ര�ിസ്റ്ററില് മുഴുവന് വിവരങ്ങള് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നതിനും   Petty Cash
book  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും  കപര്�നന്റ്  അഡ്വൊന്സ്  ര�ിസ്റ്ററികല നീSിയിരിപ്പും  ബൊA്
അSൗണ്ടികല നീSിയിരിപ്പും  കപൊരുKകപ്പടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തിര  നടപടി�ള്
സ്വീ�രിഫSണ്ടതൊണ്.

കേലാഗ്ബുക്ക് സൂക്ഷിപ്പികല ക[ാതു അ[ാ�ത�ള്

1)  ഫലൊഗ്ബുSികല മുഴുവന് ഫ�ൊളങ്ങളും എഴുതി പൂര്Kീ�രിക്കുന്നില്ല.
2)  യൊത്ര കചയ്യുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥരുകട ഫപരുവിവരങ്ങള് ഫരഖകപ്പടുത്തുന്നില്ല.
3)  വൊഹനം ഉപഫയൊഗിക്കുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥര് സൊക്ഷsകപ്പടുKല് നടത്തുന്നില്ല.
4)  വൊഹനKികന്റ നിയന്ത്രഫണൊഫദsൊഗസ്ഥന് സൊക്ഷsകപ്പടുKല് നടത്തുന്നില്ല.

ഫലൊഗ്ബുSികല മുഴുവന് ഫ�ൊളങ്ങളും  പൂര്Kീ�രിച്ച്  സൂക്ഷിഫSണ്ടതും  യൊത്ര കചയ്യുന്ന
ഉഫദsൊഗസ്ഥരുകട ഫപരും ഉഫദsൊഗഫപ്പരും ഫരഖകപ്പടുKി വൊഹനം ഉപഫയൊഗിക്കുന്ന ഉഫദsൊഗസ്ഥനും
നിയന്ത്രഫണൊഫദsൊഗസ്ഥനും ആവശs�ൊയ സൊക്ഷsകപ്പടുKല് നടഫKണ്ടതു�ൊണ്. 
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ഭാഗം  -4  

ക[ാതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്  പ്രതTവകേലാ�നവും 

4-1
I.യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ടു�ള്

1. ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ണ്ട് (CUF)
2. സ്ക്കുള് ഓ് എന്�ിനീയറിംഗ് (SOE)) 
3. കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്ക്കുള് ഓ് �കൈറന് എന്�ിനീയറിംങ് (KMSME))
4. ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫ�ൊഫള�് ഓ് എന്�ിനീയറിംഗ്, കുട്ടനൊട് (CUCE)K)

   സര്വ്വ�ലൊശൊല ണ്ടു�ളുകട 2018-19 കല സൊമ്പKി� നിലയുകട സംക്ഷിപ്തം ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ഇനം 
പ്രാരംഭ
ബാക്കി

വരവ് ആക� കചലവ് നീക്കി ബാക്കി

കേനാണ് ®ാന് 341952273 1984129492 2326081765 1718931775 607149990

®ാന് 364420075 423859279 788279354 435513831 352765523

കപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്
(ഋണബാദ്ധTത)

606336890 187744959 794081849 133044573 661037276

SOE 18934132 196822849 215756981 (-)274406442 (-)58649461

KMSME 9938559 69220882 79159441 41563222 37596219

CUCEK 92726682 87238486 179965168 108967666 70997502

ആക� 1434308611 2949015947 4383324558 2712427509 1670897049

II ക[ന്ഷന് ഫണ്ട് (സ്ഥിര നികേക്ഷ[ം)
1. CUF
2. SOE)
3. KMSME)
4. CUCE)K

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുഫടയും  സ്വൊശ്രയ  സ്ഥൊപനങ്ങളുഫടയും  കപന്ഷന് ണ്ടികന്റ സൊമ്പKി�
നില തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു. 2017-18  വര്ഷം കപന്ഷന് ണ്ടില് നിന്നും കചലവില്ല .  കപന്ഷന് ണ്ട്
പൂര്ണ്ണ�ൊയും  സ്ഥിര  നിഫക്ഷപം  നടത്തു�യും  കചലവു�ള് സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട കപൊതുണ്ടില്
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നിന്നും നടത്തു�യു�ൊണ് കചയ്യുന്നത് .

ഇനം പ്രാരംഭ ബാക്കി വരവ് ആക� കചലവ് നീക്കി ബാക്കി

CUF 92342584 106873156 199215740 0 199215740

SOE 222945084 6682158 29627242 0 229627242

KMSME 4770276 289328 5059604 0 5059604

CUCEK 187582184 6350260 193932444 0 193932444

ആക� 507640128 120194902 627835030 0 627835030

സര്വ്വ�ലാശാലയുകട ഫണ്ടില് നിന്നും നടത്തിയ ക[ന്ഷന് കചലവു�ളുകട സംക്ഷിപ്തം

കപന്ഷന്/ൊ�ിലി കപന്ഷന് 301764055

ഡി.സി.ആര്.�ി 38810639

കടര്�ിനല് സറണ്ടര് 28211795

ലീവ് സൊലറി & കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യൂഷന് 195796

�മ്മ്യൂഫട്ടഷന് 53262773

ഫപ്രൊ-ഫററ്റ കപന്ഷന് ---

ആക� തു� 422245058

III)  കപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്

മുന്നിരിപ്പ് 606336890

വരവ് 187744959

ആക� 794081849

കചലവ് 133044573

നീSിബൊSി 661037276

ഈ ണ്ടു�ളുകട 2018-19 സൊമ്പKി� വര്ഷകK പ്രഫതs�ം പ്രഫതs�മുളള സൊമ്പKി� നില
ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.
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I. യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ടു�ള്
1. ക�ാച്ചിന് യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ട് (CUF)

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള പ്രൊരംഭബൊSി. (01.04.2018)
(±ൊന്-39,44,20075 + ഫനൊണ് ±ൊന് -341952273)

706372348.00

ഇകേന്റണല് റവന്യു
a)±ൊന് - 0.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന് - 378792491

378792491.00

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഗ്രാന്റു�ള് 
a) ±ൊന് - 141500000 + b) ഫനൊണ് ±ൊന് - 1413745000

1555245000.00

മറ്റു [ദ്ധതി വരവു�ള്
a) ±ൊന് - 281682404.00+ b) ഫനൊണ് ±ൊന് - 0.00 

281682404.00

സംഭാവന�ള്
a) ±ൊന് - 0.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന്. - 243870.00

243870.00

N.S.S ഗ്രാന്റ് ഇന് എയ്ഡ്
a) ±ൊന് 676875.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന് - 0.00 

676875.00

പുതിയ എന്കേഡാവ്കമന്റ് 
a) ±ൊന് 0.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന് - 

00

അവകേശഷിക്കുന്ന ഋണ ബാദ്ധTതവരവു് 
(ഫപ്രൊവിഡന്റ് ണ്ട് ഒഴിക�)

572095.00

(1)ഋണ ബാദ്ധTത വരവു് 
a) ±ൊന് 0.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന്. - 231172791.00
(2)ഋണ ബാദ്ധTത കചലവു്
a) ±ൊന് 0.00 + b) ഫനൊണ് ±ൊന്. – 230600696.00

തന് വര്ഷകത്ത ആക� വരവു് 
a) ±ൊന് 423859279.00 + b)ഫനൊണ് ±ൊന് 1753528796.00

2177388075.00

ആക� വരവു്
പ്രൊരംഭബൊSി+തന് വര്ഷകK വരവു് (788279354+2095481069) 

2883760423.00

2018-19 വര്ഷകK ആക� കചലവു്.
a) ±ൊന് 435513831.00 + b)ഫനൊണ് ±ൊന് 1488331079.00

1923844910.00

�sൊഷ്ബുS് പ്ര�ൊരം 31.03.2019 കല നീSിയിരിപ്പ് 
a) ±ൊന് 352765523.00 + b)ഫനൊണ് ±ൊന് 607149990.00

959915513.00

ക[ാരുത്തകപ്പടുത്തല് 

ബൊA് അSൗണ്ട് പ്ര�ൊരമുള്ള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2019)
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a) എസ്. ബി. റ്റി അSൗണ്ട് നം.57014606413  (ഫനൊണ് ±ൊന്) 6915022.00

b) എസ്. ബി. റ്റി അSൗണ്ട് നം.67010965970  (±ൊന്) 1532831.00

c) ©ഷറി അSൗണ്ട് നം.711010100005719 – 98020797.00

d)ബൊA് ഓ് ഇന്തs അSൗണ്ട് 856910100005847- 37142787.00

e) എസ്. ബി. റ്റി അSൗണ്ട് നം 67101077096
(�sൊറ്റ് ആ±ിഫSഷന് വില്പന-കചല്ലൊന് വഴി)

1571759.00

f) എസ്. ബി. റ്റി അSൗണ്ട് നം 67035706075
( ഫനൊണ് ±ൊന് പുതിയ അSൗണ്ട് )

120916147.00

g) എസ്. ബി. റ്റി അSൗണ്ട് നം 67246460325
(±ൊന് പുതിയ അSൗണ്ട്)

1523202.00

h) എസ്.ബി.കഎ അSൗണ്ട് നം 67111328097 (എറുകൈഡറ്റ് സ്ക്കീം) 635283.00

i)  എസ്.ബി.കഎ അSൗണ്ട് നം 67260936089 (ഇ- കടണ്ടര്) 3473704.00

j)  ബൊA് ഓ് ഇന്തs അSൗണ്ട്  നം 856020110000242 for POS 630961.00

k)  എസ്.ബി.കഎ അSൗണ്ട് നം 67379556583(NSS അSൗണ്ട്) 995256.00

l) )ICICI അSൗണ്ട് നം -115901000357 (CAT new അSൗണ്ട്) 362705.00

j) എസ്. ബി. കഎ �ളക്ട് അSൗണ്ട് നം 67347208941 -
   (CAT �ളക്ഷന് അSൗണ്ട് )

78268.00

k) എസ്.ബി.കഎ അSൗണ്ട് നം 37521230439(എക്സൊംഅSൗണ്ട്) 9046048.00

l)  �ൊനറ ബൊA് അSൗണ്ട് നം 4663101003020 (RUSA Fund 
അSൗണ്ട്)

2205033.00

m)  PNB അSൗണ്ട് നം 4489002100003445
       (IRAA CAT Sales (2018) അSൗണ്ട്)

2667969.00

n)  കùഷsല് ഫടം കഡഫപ്പൊസിറ്റു്  (എന്ഫഡൊവ്ക�ന്റു്)        3850965.00

v) കêഷTല് കേടം കഡകേപ്പാസിറ്റു�ള്     381773664.00

SWF 38134068579  SBI            111868.00

Vijaya Bank A/c No. 212700601060002          657788.00

പഞ്ചൊബ് നൊഷണല് ബൊA് A/c No. 0430       37143482.00

Chancellors award SBI - 37691573221          467672.00

PFMS SE)RB A/c No.38326064066 SBI          220084.00
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ബാ�് അക്കൗണ്ട് പ്ര�ാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 711943295.00

(കൂട്ടു�) 

a) ബൊA് അSൗണ്ടില് കക്രഡിറ്റ് ആവൊK കചക്കു�ള് 
(±ൊന് & ഫനൊണ് ±ൊന്) 2018-19

10468855.00

(±ൊന് & ഫനൊണ് ±ൊന്) 2017-18 381596.00

b) ബൊA് അSൗണ്ടില് കക്രഡിറ്റ് ആവൊK കചക്കു�ള് 
(±ൊന് & ഫനൊണ് ±ൊന്) 2016-17

74241.00

c) ബൊA് അSൗണ്ടില് കക്രഡിറ്റ് ആവൊK കചക്കു�ള് 
(±ൊന് & ഫനൊണ് ±ൊന്) 2015-16 

144785.00

d) ബൊA് അSൗണ്ടില് കക്രഡിറ്റ് ആവൊK കചക്കു�ള് 
(±ൊന് & ഫനൊണ് ±ൊന്)

8900.00

e) 2016-17 ല് അധി�ം ഡബിറ്റ് കചയ്ത തു�  (അSൗണ്ട് നം. 
5970,60325,6075)

8309.00

g) രണ്ടു പ്രൊവശsം നല്�ിയ തു� 1406.00

h) 2015-16 ല് കതറ്റൊയി കഡബിറ്റ് കചയ്തത്   11641.00

i)കചS് നമ്പറില്ലൊകത കഡബിറ്റ് കചയ്തത തു� 14-15   2715.00

j) KMSME) യില് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു�  6934958.00

k) SOE) യില് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു�  155200320.00

l) CUCE)K യില് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു� 29924038.00

m) പി എില് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു� 36258593.00

31.3.2019 ല് ക്രഡിറ്റ് കച�ൊK ഫനൊണ്±ൊന് �ൊന്റ് 116745000.00

ആക� കൂകേട്ടണ്ട തു� 356167757.00

(കുറയ്ക്കു�)

a) അSൗണ്ട് നം. 5970, 60325, 6075 എന്നിവയികല 
സകùന്സ് കക്രഡിറ്റ് (2016-17) 

          201419.00

b) സകùന്സ് കക്രഡിറ്റ് (2015-16)  90326.00

c) പണ�ൊSൊK കചക്കു�ള് (2016-17) 262109.00

d) പണ�ൊSൊK കചക്കു�ള് (2017-18) 78582424.00

e) ©ഷറിയില് നിന്ന് പി.എിഫലS് നല്ഫ�ണ്ട തു� 28808137.00

ആക� കുറവു് കചകേയ്യണ്ട തു�. 108195539.00
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�Tാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ്. 959915513.00

2.   സ്ക്കുള് ഓഫ് എന്&ിനീയറിംഗ്   (SOE)   സാമ്പത്തി� നില  

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള പ്രൊരംഭബൊSി (01.04.2017) 18934132.00

തന്വര്ഷകK വരവു് 196822849.00

ആക� വരവ് 215756981.00

തന്വര്ഷകK കചലവു് 274406442.00

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2018) (-)58649461.00

ക[ാരുത്തകപ്പടുത്തല് 
ബാ�് ബുക്ക് പ്ര�ാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (31.03.2019)

(a) എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം 67010966145. 4546683.00

(b) എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം 67279404339 --

(c) എസ്.ബി. ഐ അSൗണ്ട് നം 10067983001 125152.00

(d) എസ്.ബി. ഐ അSൗണ്ട് നം 57014660765 31742328.00

e) എസ്.ബി. ഐ അSൗണ്ട് നം 36273846669 444521.00

(f) എസ്.ബി. ഐ അSൗണ്ട് നം 67084577551 110149.00

(g) എസ്.ബി.ഐ അSൗണ്ട് നം 35380952274 6142057.00

(h) എസ്.ബി. ഐ അSൗണ്ട് നം 32571847528 --

(i) കêഷTല് കേടം കഡകേപ്പാസിറ്റ് 120359871.00

ബൊA് ബുS് പ്ര�ൊരം 31.03.2019 കല നീSിയിരിപ്പ് 163470761.00

ബാ�് ബാലന്സികേനാകടാപ്പം കൂകേട്ടണ്ട തു��ള്
1) കതറ്റൊയി  കഡബിറ്റ് കചയ്തത്

16635.00

2)  KMSME) യില് നിന്ന്  �ിഫട്ടണ്ട തു� 5178824.00

ബാ�് ബാലന്സികേനാകടാപ്പം കൂകേട്ടണ്ട ആക� തു� 168666220.00

ബാ�് ബാലന്സില് നിന്നം കുറവു കചകേയ്യണ്ട തു�  .  

1) CUF ഫലS് നല്ഫ�ണ്ട തു� 155200320.00

2) പണ�ൊSൊK കചക്കു�ള് (750 + +350+762177) 763277.00

3) കതറ്റൊയി  കക്രഡിറ്റ് കചയ്തത് (കൈസ്വപ്പ് കചയ്തത്) 775.00

4) KMSME) ഫലS് നല്ഫ�ണ്ട തു� 6396602.00
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5) CUCE)K ഫലS് നല്ഫ�ണ്ട തു� 71351307.00

ബൊA് ബൊലന്സില് നിന്നം കുറവ് കചഫ�ണ്ട ആക� തു�. 227315679.00

�Tാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് (-)58649459.00

കùഷsല് ഫടം  കഡഫപ്പൊസിറ്റു�ളുകട വിശദൊംശങ്ങള്   അനുബന്ധം  8(1)(c) ല് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്. 

3.   കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാര് സ്ക്കുള് ഓഫ് മവൈറന് എന്&ിനീയറിംങികന്റ   (KMSME)   സാമ്പത്തി� നില  

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള പ്രൊരംഭബൊSി (01.04.2018) 9938559.00

തന് വര്ഷകK വരവ് 69220882.00

ആക� വരവ് 79159441.00

തന് വര്ഷകK കചലവു് 41563222.00

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുളള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 37596219.00

ക[ാരുത്തകപ്പടുത്തല് 
ബാ�് ബുക്ക് പ്ര�ാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം 67001122602. 28166023.00

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം. 67107898187 7598040.00

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം. 67347208861. 27017299.00

ബാ�് അക്കൗണ്ട് പ്ര�ാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് 62781362.00 

ബാ�് ബാലന്സികേനാകടാപ്പം കൂകേട്ടണ്ട ആക� തു� 6396602.00

ബാ�് ബാലന്സില് നിന്നം കുറവു കചകേയ്യണ്ട തു�  .   

1)  കുറവൊയി debit കചയ്തത് 300.00

2)  CUF ന് നല്കുവൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� 6934958.00

3)  CUCE)K ന് നല്കുവൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� 5160335.00

4) SOE) S് നല്കുവൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� 5178824.00

5)  പണ�ൊSൊK കചക്കു�ള് 7910725.00

ബാ�് ബാലന്സില് നിന്നം കുറവ് കചകേയ്യണ്ട ആക� തു� 25185142.00

�Tാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 37596220.00

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-110-

4.   ക�ാച്ചിന് യൂണികേവഴ്സിറ്റി കേ�ാകേള&് ഓഫ് എന്&ിനീയറിംഗ്  ,   കുട്ടനാട്   (CUCEK)   കന്റ സാമ്പത്തി� നില  

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുള്ള പ്രൊരംഭബൊSി (01.04.2018) 92726682.00

തന് വര്ഷകK വരവ് 87238486.00

ആക� വരവ് 179965168.00

തന് വര്ഷകK കചലവ് 108967666.00

�sൊഷ് ബുS് പ്ര�ൊരമുളള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 70997502.00

ക[ാരുത്തകപ്പടുത്തല്
ബാ�് ബുക്ക് പ്ര�ാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം. 67015380374  (CAT a/c) 604659.00

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം. 67002210849 (�ളക്ഷന് അSൗണ്ട് ) 13814550.00

എസ്. ബി. റ്റി. അSൗണ്ട് നം 57014607564 (വിതരണ അSൗണ്ട് ) 2852831.00

കêഷTല് കേടം കഡകേപ്പാസിറ്റു�ള്  7400216.00

ബാ�് ആക്കൗണ്ട് പ്ര�ാരമുള്ള ആക� നീക്കിയിരിപ്പ് 24672256.00

ബാ�് ബാലന്സികേനാകടാപ്പം കൂകേട്ടണ്ട തു��ള് 
1) SOE) ല് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു� 
3) KMSME) ല് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു�

71351307.00
 5160335.00

ബാ�് ബാലന്സികേനാകടാപ്പം കൂകേട്ടണ്ട ആക� തു� 101183898.00

ബാ�് ബാലന്സിന് നിന്നും കുറവു് കചകേയ്യണ്ട തു�  .  
1) പണ�ൊSൊK കചക്കു�ള് (1300+261056)
2) CUF ല് നല്കുവൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു�

262356.00
29924038.00

ബാ�് ബാലന്സില് നിന്നം കുറവ് കചകേയ്യണ്ട ആക� തു� 30186394.00

�Tാഷ് ബുക്ക് പ്ര�ാരം 31.03.2018 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 70997504.00

കùഷsല് ഫടം  കഡഫപ്പൊസിറ്റു�ളുകട വിശദൊംശങ്ങള്  അനുബന്ധം  8(1)(d) ല് ഉള്
കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

II.ക[ന്ഷന് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടു�ളുകട സാമ്പത്തി� നില   (2018-19)  
1)   ക�ാച്ചിന് യൂണികേവഴ്സിറ്റി ഫണ്ട്   (CUF)  

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല പ്രൊരംഭബൊSി. 92342584.00

കപന്ഷന് ണ്ട് നിഫക്ഷപKില് ലഭിച്ച പലിശ വരവ് 6873156.00
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കപന്ഷന് ണ്ട് വിഹിതം 100000000.00

ആക� 199215740.00

ആക� കചലവു് 0.00

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല നീSിയിരിപ്പ് 19,92,15,740.00

നീSിയിരിപ്പ്  തു�  നിഫക്ഷപങ്ങളുകട ആക� തു�യൊണ് .  ഫ�ല്പ്പറഞ്ഞ നിഫക്ഷപങ്ങളുകട
വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8(3)(a) ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്. 

2) സ്ക്കുള് ഓഫ് എഞ്ചിനിയറിംങ്   (SOE)  

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല പ്രൊരംഭബൊSി 222945084.00

കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യുഷന് ആയി നിഫക്ഷപിച്ച തു� 0.00

കപന്ഷന് ണ്ട് നിഫക്ഷപKില് ലഭിച്ച പലിശ വരവ് 6682158.00 

2017-18 കല ആക� വരവ് 229627242.00 

ആക� കചലവു് 0.00 

ര&ിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 229627242.00

നീSിയിരിപ്പ്  തു�  നിഫക്ഷപങ്ങളുകട ആക� തു�യൊണ് .  ഫ�ല്പ്പറഞ്ഞ നിഫക്ഷപങ്ങളുകട
വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8(3)(b) ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്. 

3) കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാര് സ്ക്കുള് ഓഫ് മവൈറന് എന്ഞ്ചീനീയറിംങ്   (KMSME)  

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല പ്രൊരംഭബൊSി. 4770276.00

കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യുഷന് ആയി നിഫക്ഷപിച്ച തു�. 0.00

കപന്ഷന് ണ്ട് നിഫക്ഷപKില് ലഭിച്ച പലിശ വരവ് 289328.00

2017-18 കല ആക� വരവ് 5059604.00

ആക� കചലവു് 0.00

ര&ിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 5059604.00

നീSിയിരിപ്പ്  തു�  നിഫക്ഷപങ്ങളുകട ആക� തു�യൊണ് .  ഫ�ല്പ്പറഞ്ഞ നിഫക്ഷപങ്ങളുകട
വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8(3)(c) ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.
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4).   ക�ാച്ചിന് യൂണികേവഴ്സിറ്റി കേ�ാകേള&് ഓഫ് എന്ഞ്ചീനീയറിംഗ്  ,  കുട്ടനാട്   (CUCEK)  

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല പ്രൊരംഭബൊSി. 187582184.00

കപന്ഷന് ഫ�ൊണ്©ിബ്യുഷന് ആയി നിഫക്ഷപിച്ച തു�. 0

കപന്ഷന് ണ്ട് നിഫക്ഷപKില് ലഭിച്ച പലിശ വരവ് 6350260.00

2018-19 കല ആക� വരവ് 193932444.00

ആക� കചലവു് 0.00

ര&ിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 193932444.00

നീSിയിരിപ്പ്  തു�  നിഫക്ഷപങ്ങളുകട ആക� തു�യൊണ് .  ഫ�ല്പ്പറഞ്ഞ നിഫക്ഷപങ്ങളുകട
വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8(3)(d) ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

III.  കേപ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്   -  സാമ്പത്തി� നില   (2018-19)  

ര�ിസ്റ്റര് പ്ര�ൊരം 01.04.2018 കല പ്രൊരംഭബൊSി. 606336890.00

വരവു് (2018-19)
a)പി എ് �ൊസവരി അടവു്

125732267.00

b)തിരിച്ചടവു് നടKിയ പി.എ് ഫലൊണ് തു� 17142961.00

c)പി.എ്. റിSവറി 232000.00

d) സ്ഥിര നിഫക്ഷപKില് നിന്നുള്ള പലിശ വരവു് 44637731.00

ആക� വരവു്.(2018-19) 187744959.00

ആക� വരവു്= തന്വര്ഷം+ പ്രൊരംഭബൊSി. 794081849.00

കചലവു് (-) 2018-19

a) ഉഫദ്ദsൊഗസ്ഥര്S് നല്�ിയ തു� - തിരിക� ഒടുഫSണ്ട 
വിധKില് ഫലൊണ് അനുവദിച്ച തു� 

19851751.00

b) എന്. ആര്. എ.ഇനKില് നല്�ിയ
പി. എ് തു�.

57379958.00

c) പി.എ്. അSൗണ്ട് ഫúൊസ് കചയ്ത്
നല്കിയ തു�  

55578622.00

d) �ി. പി.എ്. കറ�ിറ്റന്സ് 232000.00

e) ബൊA് ചൊര്ജ്ജ് 2242.00
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ആക� കചലവു് 133044573.00

ര&ിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് 661037276.00

ക[ാരുത്തകപ്പടുത്തല് 

ബൊA് അSൗണ്ട് പ്ര�ൊരമുള്ള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2019)

a) അSൗണ്ട് നം 67011099942(പി.എ്)  4770805.00

b) അSൗണ്ട് നം 67246460256(പി.എ്) 13410113.00

c) പി.എ് സ്ഥിര നിഫക്ഷപങ്ങളുകട ആക� തു� 
650306815.00

ബൊA് അSൗണ്ട് പ്ര�ൊരമുള്ള നീSിയിരിപ്പ് (31.03.2019) 668487733.00

(കൂകേട്ടണ്ട തു��ള്)
©ഷറിയില് നിന്നും �ിട്ടൊനുള്ള തു�
(©ഷറി അSൗണ്ടിലുള്ള പി.എ് സ്ഥിര
നിഫക്ഷപങ്ങളുകട പലിശ വരവ്)

28808137.00

ആക� കൂകേട്ടണ്ട തു� 28808137.00

(കുറവു് കചകേയ്യണ്ട തു��ള്)
CUF ല് നല്കുവൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്ന തു� 
ആക� കുറകേക്കണ്ട തു� 

36258593.00 

ര&ിസ്റ്റര് പ്ര�ാരം 31.03.2019 കല നീക്കിയിരിപ്പ് തു�. 661037277.00

ബൊAികല സ്ഥിര നിഫക്ഷപങ്ങളുകട വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8(2) ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

4-2  വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ലഭിച്ച ഗ്രാന്റു�ള്

2018-19 വര്ഷം ലഭിച്ച �ൊന്റികന്റ വിശദൊംശങ്ങള് തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു.

1 സംസ്ഥൊന സര്Sൊരില് നിന്നും ലഭിച്ച ഫനൊണ് ±ൊന് �ൊന്റ് 1,40,37,45,000

2 സംസ്ഥൊന സര്Sൊരില് നിന്നും ലഭിച്ച ബള്S് �ൊന്റ് (±ൊന്) 12,07,96,875

3 യു.�ി.സിയില് നിന്നും ലഭിച്ച �ൊന്റ് 7,19,29,807

4 വിവിധ ഫ�ൊഴ്സു�ള്ക്കുള്ള ധനസഹൊയം 1,00,00,000

5 ഇന്തsൊ ഗവണ്ക�ന്റിതര ബള്S് �ൊന്റ് (±ൊന്) 15,42,824

6 �റ്റ് ഏ�ന്സി�ളില് നിന്നുളള ബള്S് �ൊന്റ് (±ൊന്) 29,65,992

7 [ഠന സ�ായം
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7.1 സംസ്ഥൊന സര്Sൊരില് നിന്നും ലഭിച്ചത് 195,00,000

7.2 ±ൊന് സ്ഥിര നിഫക്ഷപങ്ങള്S് ഫ�ലുള്ള പലിശ 127,12,353

7.3 DBT- M.Tech programme in Marine Biology 82,45,384

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

7.5 �റ്റ് ഏ�ന്സി�ള് --

8 കേസ്കാളര്ഷിപ്പു�ള്  /  കഫകേല്ലാഷിപ്പു�ള്  

8.1 സംസ്ഥൊന സര്Sൊര് --

8.2 യു.�ി.സി 181,74,598

8.3 ഇന്തsൊ ഗവണ്ക�ന്റിതര ധനസഹൊയം 228,24,538

8.4 �റ്റ് ഏ�ന്സി�ള് 86,50,180

8.5 ഫസ്കൊളര്ഷിപ്പ്/കൈപ്രസസ് --

9 സ്കീമു�ള്

9.1 സംസ്ഥൊന സര്Sൊര് 20,00,000

9.2 യു.�ി.സി 159,92,451

9.3 ഇന്തsൊ ഗവണ്ക�ന്റിതര ധനസഹൊയം 860,70,177

9.4 �റ്റ് ഏ�ന്സി�ള് 324,54,100

ആക� വരവ് 1,83,76,04,279

4-3 സ്ഥിരനികേക്ഷ[ങ്ങള്

സര്വ്വ�ലൊശൊല  ര�ിസ്ട്രൊറുകട ഫപരില്  സ്ഥിര നിഫക്ഷപം കചയ്തിട്ടുള്ള തു��ളുകട വിശദവിവരം
തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു.

�നറല് ണ്ട് & �റ്റ് ണ്ട് ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ് 
(16,77,86,120 + 21,39,87,544)

38,17,73,664

SOE) ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ് 12,03,59,871

KMSME) ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ് --

CUCE)K ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ് 74,00,216

  ഫപ്രൊവിഡന്റ് ണ്ട് ഇന്കവസ്റ്റ്ക�ന്റ് 65,03,06,815

ആക� 1,15,98,40,566
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വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം 8 (1,2) ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.

കപന്ഷന് ണ്ട് ഇന്കവസ്റ്റുക�ന്റു�ളുകട വിവരം തൊകഴ ഫചര്ക്കുന്നു  .  

�നറല് ണ്ട്  (CUF) 19,92,15,740

SOE) ണ്ട് 22,96,27,242

KMSME) ണ്ട് 50,59,604

CUCE)K ണ്ട് 19,39,32,444

  ആക� 62,78,35,030

വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം  8(3) ല് ഫചര്Kിട്ടുണ്ട്.

കേ�ാര്പ്പസ് എന്കേഡാവ്കമന്റു�ള്

01.04.2018 കല മുന്നിരിപ്പ് 38,50,965.00

(+)പുതിയ എന്ഫഡൊവ്ക�ന്റ് 0

(-)പുനര് നനിഫക്ഷപKിന്ഫ�ലുള്ള TDS തു� 0

31.03.2019 കല നീSിയിരിപ്പ് 38,50,965.00

എന്ഫഡൊവ്ക�ന്റു�ളുകട പലിശ ഇനKില് തന്വര്ഷം 2,70,967/-രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്ഫഡൊവ്ക�ന്റു�ള് സംബന്ധിച്ച വിശദൊംശങ്ങള്  അനുബന്ധം-6 ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

4-4 ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ്

ീസിനKിലുളള വരവും �റ്റ് തനത് വരവും
(CUF, SOE), KMSME), CUCE)K)

705471471.00

(-)തന് വര്ഷം തിരിക� നല്�ിയ ീസ്
(CUF, SOE), KMSME), CUCE)K)

28026059.00

677445412.00

(+) �ണ്സല്ട്ടന്സി വരവ് (CUF) 3588309.00

ആക� 681033721.00

ഓഡിറ്റ് ചൊര്ജ്ജ് @ 1% 6810337.21

6810337.00
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ീസിനKിലുളള (സ്വൊശ്രയ സ്ഥൊപനം ഉള്പ്പകടയുള്ള) വരവും �റ്റ് തനത് വരവും സംബന്ധിച്ച
വിശദൊംശങ്ങള് അനുബന്ധം -7 ല് ഉള്കപ്പടുKിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് ചൊര്ജ്ജ് അടSൊന് ബൊSി നില്ക്കുന്നതികന്റ വിവരങ്ങള്

2012-13 5,261.00

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

2018-19 68,10,337.00

ആക� 3,87,85,950.00

2011-12 മുതല് 2018-19 വകര കുടിGി�യൊയിട്ടുളള 3,87,85,950/- രൂപ 0070-60-110-95-ഓഡിറ്റ്
ചാര്ജ്ജ്  എന്ന ശീര്ഷ�Kില് ©ഷറിയില് അടവൊSി ,  കചലൊകന്റ അസല് പ�ര്പ്പ്  ഫ�രള
സംസ്ഥൊന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്S് അയച്ചു ക�ൊടുഫSണ്ടതൊണ്.

4-5 ഓഡിറ്റ് പ്രതTവകേലാ�നം

(എ) – സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്ഷകK ആക� വരവ് 2949015947.00

ഓഡിറ്റ് വര്ഷകK ആക� കചലവ് 2712427509.00

സര്വ�ലൊശൊല ണ്ടിനുണ്ടൊയ നഷ്ടം 15500.00

വിവിധ സ്ഥൊപനങ്ങള് സര്വ�ലൊശൊല
ണ്ടിഫലS് ഒടുSൊനവഫശഷിക്കുന്ന തു� 

0.00

ഓഡിറ്റില് നിരൊ�രിച്ച തു� 81893.00

ഓഡിറ്റില് തടസ്സകപ്പടുKിയ തു� 7394650.00

ഫ�ന്ദ്ര സര്Sൊരിനുണ്ടൊയ നഷ്ടം ഇല്ല

സംസ്ഥൊന സര്Sൊരിനുണ്ടൊയ നഷ്ടം ഇല്ല

�റ്റ് സ്ഥൊപനങ്ങള്ക്കുണ്ടൊയ നഷ്ടം ഇല്ല
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(ബി) സര്വ്വ�ലാശാല ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടം, ഒടുക്കാന് അവകേശഷിക്കുന്ന തു�, നിരാ�രിച്ച തു� 

തടസ്സകപ്പടുത്തിയ തു� എന്നിവയുകട വിവരം

ഖണ്ഡി�
നമ്പര്

സര്വ�ലൊശൊല
ണ്ടിനുണ്ടൊയ
നഷ്ടം (രൂപ)

സര്വ�ലൊശൊല
ണ്ടില്
ഒടുSൊന്
അവഫശഷിക്കുന്ന
തു� (രൂപ)

ഓഡിറ്റില്
നിരൊ�രിച്ച
തു� (രൂപ)

ഓഡിറ്റില്
തടസ്സകപ്പടു
Kിയ
തു� (രൂപ)

ഉKരവൊദിയൊയ 
ആളുകട
ഫപരും ഉഫദsൊഗഫപ്പരും

2-1 13880
ശ്രീ �ിനു ഫസവsര്, 
കഗസ്റ്റ് കഹൗസ് 
�ൊഫന�ര്

2-2 1620
ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
ബഫയൊകടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

3-4 25000
ഫ�ൊയിന്റ് ര�ിസ്ട്രൊര്, 
ിനൊന്സ് വകുപ്പ്

3-14(1) 1357
ഫഡൊ.ക�.�ി നൊയര്, 
ഫഹൊണററി ഡയറക്ടര് 
C-SiS

3-14 (2) 5040
ഫഡൊ ശിവൊനന്ദന് 
ആചൊരി, ചീ് വൊര്
ഡന് (ഫഹൊണററി), 

3-14(3) 8126

ഫഡൊ എം.ഹരികൃഷ്ണന്,
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, 
ഇന്ഡസ്ട്രിയല് 
ിഷറീസ്

3-14(4) 8400

ഫഡൊ.ക�.എന് 
�ധുസൂധനന്, വകുപ്പ് 
ഫ�ധൊവി, ഇന്
സ്ട്രുക�ഫന്റഷന്

3-14(5) 7739
 ഫഡൊ.ക�.എ 
കൈസ�ണ്, ഡയറക്ടര്, 
KMSME)

3-14(6) 6568 ഫഡൊ. എ മു�ീബ്, 
ഡയറക്ടര്, 
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ഫൊഫട്ടൊണിക്സ്

3-14(7) 6720

ഫഡൊ. ആര് സ�ീവ്, 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, 
ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി

3-14(8) 8394
ഫഡൊ. എം. ആര് 
രൊധൊകൃഷ്ണപ്പണിSര്, 
പ്രിന്സിപ്പല്, SOE)

3-14(9) 1767
ഫഡൊ. പി.ക� ഫബബി,
ഡയറക്ടര്, യൂK് 
കവല്കവയര്

3-14(10) 1277
ശ്രീ എം.ടി തAച്ചന്, 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
എഞ്ചിനീയര്

3-19 (1) 2000
ഫഡൊ.എന് �ഫനൊ�്, PI,
അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി 
വകുപ്പ്

3-19 (2) 21570

ഫഡൊ. സതീശന് ക�. 
അറ്റ്ഫ�ൊകസ്ഫറി�് 
സയന്സ് വകുപ്പ് 
ഫ�ധൊവി

3-19 (4) 418180

ഫഡൊ.എം.ജുകൈനദ് 
ബുഷ്റി, ിസിക്സ് 

വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി 

3-19 (5) 124500
ഫഡൊ.ക�.�ി നൊയര്, 
ഫഹൊണററി ഡയറക്ടര് 
C-SiS

3-19 (6) 452400
ഫഡൊ.ക�.�ി നൊയര്, 
ഫഹൊണററി ഡയറക്ടര് 
C-SiS

3-19 (10) 195796 ഫഡൊ. എം.ക� 
സുകു�ൊരന് നൊയര്, 
ഡയറക്ടര് 
(ഫഹൊണററി), കസന്റര് 
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ഫൊര് ബ�റ്റ് 
സ്റ്റഡീസ്

3-19 (12) 4065
ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
ബഫയൊകടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

3-19 (13) 4150
ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
ബഫയൊകടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

3-19 (14) 2247809
ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
ബഫയൊകടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

3-19 (15) 41760
ഫഡൊ. സുനില്കു�ൊര് 
എന് , പ്രിന്സിപ്പല്, 
CUCE)K 

3-19 (16) 265243
ഫഡൊ. സുനില്കു�ൊര് 
എന് , പ്രിന്സിപ്പല്, 
CUCE)K 

3-19 (17) 18290

ഫഡൊ. ആര് സ�ീവ്, 
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, 
ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി

3-23 2910429
ശ്രീ എം.ടി തAച്ചന്, 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
എഞ്ചിനീയര്

3-24 689963
ശ്രീ എം.ടി തAച്ചന്, 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
എഞ്ചിനീയര്

ആക� 15500 0 81893 7394650

(സി) കേ�ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരു�ള്, മറ്റ് സ്ഥാ[നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തികന്റ വിവരം

ഇല്ല

(ഡ ി) നഷ്ടം നി&കപ്പടുത്താന് കൂടുതല് അകേന്വഷണം ആവശTമായവ

ഇല്ല
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(ഇ) റികേപ്പാര്ട്ടില് പ്രതി[ാSിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാSിയായവരുകട സ്ഥിരം കേമല്വിലാസം

ഖണ്ഡി�
നം

കേ[രും
ഉകേSTാഗകേപ്പരും

ഇകേപ്പാഴകത്ത ഔകേSTാഗി� 
കേമല്വിലാസം

സ്ഥിരം
കേമല്വിലാസം

2-1
ശ്രീ �ിനു ഫസവsര്, 
കഗസ്റ്റ് കഹൗസ് 
�ൊഫന�ര്

�ൊഫന�ര്,  കഗസ്റ്റ് കഹൗസ് 

കുരിശു പറമ്പില്, 
ഫ�ൊട്ടപ്പുറം, 
ആലങ്ങൊട് പി.ഒ, 
എറണൊകുളം

2-2
ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
കപ്രൊസര്

ബഫയൊകടഫµൊള�ി വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

8/1174 (c)
ടി.ഡി ഈസ്റ്റ് ഫഗറ്റ്,
�ട്ടൊഫഞ്ചരി, ക�ൊച്ചി 
– 2

3-14 (1)
ഫഡൊ.ക�.�ി നൊയര്, 
ഫഹൊണററി ഡയറക്ടര് 

ഫഹൊണററി ഡയറക്ടര് , കസന്റര് ഫൊര്
സയന്സ് ഇന് കസൊകൈസറ്റി

നന്ദനം, തൃSൊSര 
ഫക്ഷതൃKിനു 
സ�ീപം, കുസൊറ്റ് 
പി.ഒ – 682022

3-14 (2)

ഫഡൊ ശിവൊനന്ദന് 
ആചൊരി, 
അഫസൊസിഫയറ്റ് 
കപ്രൊസര്

ഡയറക്ടര്, സ്കൂള് ഓ് എന്വിഫറൊണ്
ക�ന്റല് സ്റ്റഡീസ് 

പണ്ടൊരഴിയK് 
വൊസ്തു ശ്രീ, 
ഫലൊട്ടസ് കലയിന്, 
�രട് പി.ഒ, 
എറണൊകുളം

3-14 (3)
ഫഡൊ എം.ഹരികൃഷ്ണന്, 
കപ്രൊസര് ഡയറക്ടര്, ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ് ലഭs�ൊയിട്ടില്ല

3-14 (4)
ഫഡൊ.ക�.എന് 
�ധുസൂധനന്, 

കൈവസ് ചൊന്സലര്, കുസൊറ്റ്

ഫ്ലൊറ്റ് നം. എ 606, 
പുറവAര എഫറ്റര്
ണിറ്റി, പള്ളിSര 
ഫറൊഡ്, �ൊSനൊട് 
682030

3-14 (5)
 ഫഡൊ.ക�.എ കൈസ�ണ്,
ഡയറക്ടര്

ഡയറക്ടര്, കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്കൂള് 
ഓ് �കൈറന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

കൂമ്പൊയില് 
കഹൗസ്, 
പനങ്ങൊട്, ക�ൊച്ചി 
682506

3-14 (6) ഫഡൊ. എ മു�ീബ്, 
കപ്രൊസര്

കപ്രൊസര് , ഇന്റര്നൊഷണല് സ്കൂള് 
ഓ് ഫൊഫട്ടൊണിക്സ് 

സഹല്, TC 
43/419-2, 
ഫതൊപ്പില് ഗൊര്ഡന്
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സ് 36, 
��ഫലശ്വരം, 
തിരവനന്തപുരം -9

3-14 (7)
ഫഡൊ. ആര് സ�ീവ്, 
അഫസൊസിഫയറ്റ് 
കപ്രൊസര്

വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ്

കസൗപര്ണ്ണി�, 
YMJ ഫറൊഡ്, ഫനൊര്
K് �നത, 
പൊലൊരിവട്ടം, 
എറണൊകുളം

3-14 (8)
ഫഡൊ. എം. ആര് 
രൊധൊകൃഷ്ണപ്പണിSര്, 
കപ്രൊസര്

കപ്രൊസര്, സ്കൂള് ഓ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ്

വൃന്ദൊവനം, ആശൊന്
കലയിന്, ആലുവ 
683101

3-14 (9) ഫഡൊ. പി.ക� ഫബബി, ഡയറക്ടര്, യൂK് കവല്കവയര് വകുപ്പ്

യൂണിറ്റ് നം.1, 
കൈടപ്പ് എ �്വൊര്
ഫട്ടഴ്സ്, കുസൊറ്റ്, 
ക�ൊച്ചി 682022

3-10(10)
ശ്രീ എം.ടി തAച്ചന്, 
യൂണിഫവഴ്സിറ്റി 
എഞ്ചിനീയര്

യൂണിഫവഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയര്, കുസൊറ്റ്

34/1033 A, 
മുണ്ടയ്ക്കല് കഹൗസ്, 
ബീന അഞ്ചു�ന 
ഫറൊഡ്, ഇടപ്പള്ളി, 
ക�ൊച്ചി - 24

3-19 (1)
ഫഡൊ.എന് �ഫനൊ�്,  
കപ്രൊസര്

കപ്രൊസര്, അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി 
വകുപ്പ്

അശ്വതി, 
വടSKറ ഫറൊഡ്, 
പൂണിത്തുറ -
682038

3-19 (12)
3-19 (13)

ഫഡൊ. സരിത.�ി ഭട്ട്, 
കപ്രൊസര്

വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, ബഫയൊകടഫµൊള�ി 
വകുപ്പ്

8/1174 (c)
ടി.ഡി ഈസ്റ്റ് ഫഗറ്റ്,
�ട്ടൊഫഞ്ചരി, ക�ൊച്ചി 
– 2

3-19 (17)
ഫഡൊ. ആര് സ�ീവ്, 
അഫസൊസിഫയറ്റ് 
കപ്രൊസര്

വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി, ിസിSല് 
ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ്

കസൗപര്ണ്ണി�, 
YMJ ഫറൊഡ്, ഫനൊര്
K് �നത, 
പൊലൊരിവട്ടം, 
എറണൊകുളം

കുറിപ്പ് : സ്ഥിര കേമല്വിലാസം ലഭTമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഉകേSTാഗസ്ഥരുകട കേമല്വിലാസം 
       ലഭTമാകേക്കണ്ടതാണ്.
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4-6 തീര്പ്പാക്കാന് അവകേശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടു�ള്

സര്വ്വ�ലൊശൊലയുകട ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ടു�ളില് തീര്പ്പൊSൊന് അവഫശഷിക്കുന്നവയുകട വിവരം

ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ക്ര�
നം.

ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട്
വര്ഷം

ഒടുവിലകK �Kിടപൊട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്

1 1993-94 എല്.എ് കുസൊറ്റ് എ 3-274/15 , 04.04.15

2 1994-95 എല്.എ് കുസൊറ്റ് എ 3-274/15 , 04.04.15

3 1995-96 എല്.എ് കുസൊറ്റ് എ 3-274/15 , 04.04.15

4 1996-97 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 62/98, 09.09.08

5 1997-98 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 152/99, 10.08.99

6 1998-99 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 350/00, 23.05.00

7 1999-00 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 596/01, 02.06.01

8 2000-01 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 341/02, 15.11.02

9 2001-02 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 07/04, 27.04.04

10 2002-03 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 115/05, 12.04.05

11 2003-04 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 02/06, 05.05.06

12 2004-05 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 331/07, 28.11.07

13 2005-06 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 239/08, 28.08.08

14 2006-07 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 120/09, 07.07.09 

15 2007-08 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 433/10, 30.04.10

16 2008-09 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 434/12, 18.12.12

17 2009-10 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 138/12, 30.04.14

18 2010-11 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 177/13, 28.04.14

19 2011-12 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 209/14, 10.03.15

20 2012-13 എല്.എ്.കുസൊറ്റ് എ 3- 32/15, 25.02.15

21 2013-14 ക�.എസ്.എ (എസ്.ടി.യു)-എ 3-563/15, 04.01.16

22 2014-15 ക�.എസ്.എ (എസ്.ടി.യു)-എ 3-110/17, 28.02.17

23 2015-16 ക�.എസ്.എ (എസ്.ടി.യു)-എ 3-395/17, 09.06.17
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24 2016-17 ക�.എസ്.എ (എസ്.ടി.യു)-എ 3-160/18, 31.03.18

25 2017-18 ക�.എസ്.എ (എസ്.ടി.യു)-എ 3-385/19,4.9.19 /20.09.19

പ്രസ്തുത  ഓഡിറ്റ്  റിഫപ്പൊര്ട്ടു�ളിന്ഫ�ലുള്ള പരൊ�ര്ശങ്ങള് തീര്പ്പൊക്കുന്നതിനുളള  അടിയന്തിര
നടപടി�കളടുഫSണ്ടതൊണ്.

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
ക�ാച്ചി ശാസ്ത്ര സാകേ�തി� സര്വ�ലാശാല ഓഡിറ്റ്
ക�ാച്ചി 
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അനുബന്ധങ്ങള്
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അനുബന്ധം -1

[ി.ഡി./ഡി.ഡി.എഫ് അക്കൗണ്ടു�ളുകട 31.03.2019 കല നീക്കിയിരുപ്പ് തു�യുകട [ത്രി�

(ഖണ്ഡി� നം. .1-3 (4) �ാണു�)

ക്ര� 
നം 

വകുപ്പികന്റ ഫപര് 
പി. ഡി. 
അSൗണ്ട്

ഡി.ഡി.എ് 
അSൗണ്ട്

1 അകൈ±ഡ് ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ് 1021723.00 487026.00

2 അകൈ±ഡ് ഇSഫണൊ�ിക്സ് വകുപ്പ് 677612.68 135410.50

3 ഷിപ്പ് കടS്ഫനൊള�ി വകുപ്പ്
281624.50

164434.60

4 ബഫയൊ കടS്ഫനൊള�ി വകുപ്പ് 827489.00 361452.00

5 സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് 227854.50 187397.30

6 �മ്പ്യുട്ടര് ആ±ിഫSഷന് വകുപ്പ് 803998.21 229983.50

7 സ്ക്കൂള് ഓ് �ൊഫന�്ക�ന്റ് സ്റ്റഡീസ് 509487.47 793191.5

8 �മ്പ്യുട്ടര് സയന്സ് വകുപ്പ് 960827.25 1383071.25

9 ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബര് കടS്ഫനൊള�ി വകുപ്പ് 128322 402802

10 ഇംഗ്ലിഷ് & ഫൊറിന് ലൊംഗുഫവ�് വകുപ്പ് 68579.51 2912263.75

11 ഇലഫÏൊണിക്സ് വകുപ്പ് 866534.32 67516.8

12 ിസിക്സ് വകുപ്പ് 891842 853433

13 സ്ക്കൂള് ഓ് എണ്വഫയൊണ്ക�ന്റല് സ്റ്റഡീസ് 22437 218249

14 ഹിന്ദി വകുപ്പ് 268581.01 168840.25

15 �ൊK�ൊറ്റിക്സ് വകുപ്പ് 333110.95 53810.95

16 ഇന്സ്ട്രുക�ന്ഫറ്റഷന് വകുപ്പ് -259437 49511.5

17 സ്ക്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ് 207080.01 278261.5

18 ഇന്റര്നൊഷണല് സ്ക്കൂള് ഓ് ഫൊഫട്ടൊണിക്സ് 760864 307546

19 ിസിSല് എഡ്യുഫSഷന് വകുപ്പ് 37010

20 യൂK് കവല്യര് വകുപ്പ് 18936.89

21 കസന്റര് ഫൊര് ബഡ്�റ്റ് സ്റ്റഡീസ് 173689.14
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22 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി കൈലബ്രറി 1282749.89 182407.1

23 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി യൂണിയന് 28841

24 കസന്©ല് ഓീസ് ഫൊര് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫഹൊസ്റ്റല് 1090227

25 യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് 5104

26
കസന്റര് ഫൊര് ഇന്കൊര്ഫ�ഷന് റിഫസൊഴ്സ് 
�ൊഫന�്ക�ന്റ് (CIRM)

122428.55 286045.9

27
കസന്റര് ഫൊര് സയന്സ് ഇന് കസൊകൈസറ്റി 
(C-SiS)

496240.45 8932469.62

28 സ്ക്കൂള് ഓ് �കൈറന് സയന്സ് 12249 284664.1

29 ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ് 35805.5 94906.5

30 ക��ിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി വകുപ്പ് 220735.25 239593.5

31 �കൈറന് �ിഫയൊള�ി �ിഫയൊ ിസിക്സ് വകുപ്പ് 25459.1 46805

32
�കൈറന് ബഫയൊള�ി, കൈ�ഫക്രൊബഫയൊള�ി & ബഫയൊ 
ക��ിസ്ട്രി വകുപ്പ്

1033863.5 414967.2

33 അറ്റ്ഫ�ൊസ്ഫിയറിS് സയന്സ് വകുപ്പ് 138994 569114

34 സ്ക്കൂള് ഓ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ീഷറീസ് 14118.2 257354

35
നൊഷണല് കസന്റര് ഫൊര് അ�്വൊട്ടിS് ആനി�ല് 
കഹല്K് (NCAAH)

240826.5 -1428058.42

36 എന്ഞ്ചിനീയറിംങ് വകുപ്പ് 1157399.24

37 സ്ക്കൂള് ഓ് എന്ഞ്ചിനീയറിംങ് (SOE)) 8313960.72 7040593.87

38
കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്ക്കൂള് ഓ് �കൈറന് എന്
ഞ്ചിനീയറിംങ് (KMSME))

272866 477938.5

39
ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫ�ൊഫള�് ഓ് എന്
ഞ്ചിനീയറിംങ്, കുട്ടനൊട് (CUCE)K)

7887918 4309667.95

ആക� നീക്കിയിരുപ്പ് തു� 30324968.76 30762680.23

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്

കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം -2

തനതു വരുമാനം �ണക്കാക്കുന്ന [ത്രി�

(ഖണ്ഡി� നം. 1-5 �ാണു�)

STATE)ME)NT OF CALCULATION OF FE)E) & OTHE)R INCOME) OF CUF FOR 2018-19.

a)  Internal revenue- Non-E)xam

SL NO. PARTICULARS

1 Cost of application form & Prospectus 470550

2 PhD Application Fee, Admission Fee 1352400

3 Admission/Readmission Fee for Research 596565

4 Matriculation, Registration fee for matriculation 556517

5 Recognition fee, Qualifying exam fee 1687255

6 Registration fee for research 3567775

7 Conversion of PhD- FT to PT 85010

8 Recognition as supervising guide 127950

9 Tution fee, semester fee, course fee 71668985

10 Library fee 2884367

11 Stationery fee 1174385

12 Medical fee 166535

13 Lab fee 1732917

14 Sports Fee 645750

15 Quasi University fee 401255

16 Course Material fee 176730

17 Computer fee 473695

18 Hostel admission/readmission fee 177939

19 Hostel Rent/ABLC 3197840

20 Late fee/Fine --

21 University Union Fee 552020
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22 Departmental publication CULR (SLS) 20055

23 Association fee (CULSA) 34875

24 Social Function 4990

25 Hostel E)stablishment charges 179422

26 Fee for extra curricular activities 529020

27 Hostel Association fee 8815

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

4525988

29 Application Fee for Recognition --

30 Registration fee for course (Naval) 2233790

31 Sponsorship Fee 33580

32 Overdue Charges 107117

33 Cost of lost book, identity card, Library Card 24885

34 Annual subscription fee 20000

35 Hiring out of departmental facility 318629

36 Cost of tender form 289272

37 Registration fee for firms, recruitment, vendor Regn 595447

38 Inspection commission fee 145920

39 Sale of old newspaper 33163

40 Auction amount, sale of unservicable equipment 1585613

41 Rent of Guest House, Adithi Bhavan 1917867

42 Inter college transfer, transfer fee 281600

43 Revenue from PG CAT Counselling 39440052

44 Income from sale of CAT Application 39854266

45 Official Transcript/duplicate/attestation 6183585

46 E)ducation verfication 584980

47 E)xam application forms 406466

48 Condonation fee 687840
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49 E)xam Fee 38740455

50 Submission of thesis 953215

51 E)valuation of thesis 447010

52 Revaluation, fee for scrutiny 3156106

53 Fee for VIVA 290460

54 Improvement, internal improvement 1685225

55 Degree certificate, diploma certificate 5020475

56 Marklist, duplicate marklist 2108990

57 Provisional certificate 947435

58 Fee for issue of any certificate, extracts etc 541775

59 Late fee/Fine 1022999

60 Other fee, various fee, search fee etc 447281

61 Migration certificate 441190

62 Photocopy of answerscript 10105

63 Other exam related fees 71475

64 Bus pass104794 154774

65 Photocopy 4827

66 Other income 11426994

67 E)lectricity charges 939850

68 Telephone charges --

69 Water charges 370683

70 Fee for starting new courses in recognised colleges --

71 Income from Seminars/Short term courses/Conferences etc 50714

72 Miscellaneous receipts 7069821

73 Revalidation fees & miscellaneous 3154

74 Other income -  SOE) 2423080

75 ,,                            KMSME) 1382420

76 ,,                            CUCE)K 1263275
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77 E)xam Receipts       SOE) 23286235

78 ,,                             KMSME) 1914281

79 ,,                             CUCE)K 11242760

b)  Internal Revenue- Exam

SL NO. PARTICULARS

80 Official Transcript/Duplicate 6183585

81 E)ducation, Qualification verification 584980

82 E)xam application forms 406466

83 Condonation fee 687840

84 E)xam fee 38740455

85 Submission of Thesis 953215

86 E)valuation of Thesis 447010

87 Revaluation, Scrutiny fee 3156106

88 Fee for Viva 290460

89 Improvement 1685225

90 Degree certificate 5020475

91 Marklist fee 2108990

92 Provisional Certificate 947435

93 Fee for issue of any certificate 541775

94 Late fee/ Lab fine 1022999

95 Other fee, Search fee 447281

96 Migration certificate 441190

97 Photocopy of answer script 10105

98 Other E)xam related fees 71475

TOTAL OF FE)E)S  & OTYHE)R INCOME) 372897808

Add :-consultancy fees 290845

Overhead charges (project) 3297464
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TOTAL OF FE)E)S & CONSULTANCY 376486117

Less:- Refund of fees 23121409

NE)T AMOUNT OF FE)E)S & OTHE)R INCOME) 353364708

STATE)ME)NT OF CALCULATION OF FE)E) & OTHE)R INCOME) OF SOE), KMSME), CUCE)K FOR 
2018-19

SL NO PARTICULARS
AMOUNT

SOE) KMSME) CUCE)K

1 Application fee/Admission fee 148243219 3140

2 Recognition fee 4273252 810 75,873,434

3 Fee for short term course 3673109

4 E)xcess  fee (KMSME)) 11575426

5 Registration as matriculate 15590

6
Fee for recognition as qualfying 
exam

122545

7 Tution fees 42212611

8 Library fee 89250

9 Stationery fee 401055

10 Medical Inspection fee 55500

11 Laboratory fee 280260

12 Sports affiliation fee 62000

13 Quasi University fee 43600

14 Uniform fee 1397320

15 Record book fee 1358325

16 Cost of exam application form 37615

17 E)xamination fee 1592222

18 Fee for marklist 57895

19
Late fee/fines/breakage/losses 
etc

61910
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20 University Union fee 26835

21 Fee for co-curricular activities 72730

22 CUBSA membership fee 15900

23 Hostel Rent 2496747 6010700

24 Bus Pass 4875

25 Miscellaneous 477500 5398

26
Fees collected on centralised 
admission

18681660 10006740 8184120

27
Fees credited directly in A/c no. 
7096

-- --

28 Cost of Tender forms 65000 -- --

TOTAL 185812804 67607955 84057554

Less : Refund of Fees -- (-) 701948 (-)4202702

Net amount of Fees & other 
income

185812804 66906007 79854852

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്

കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം - 3

വകുപ്പ് കേമധാവിയ്ക്ക് റസിഡന്ഷTല് കടലകേഫാണ് ചാര്ജ്ജ് റീ-ഇംകേമ്പഴ്സ് കചയ്ത് 
നല്കിയ തു�യുകട വിശSാംശങ്ങള് 

(ഖണ്ഡി� നം. 3-14 �ാണു�)

1. കസന്റര് ഫൊര് സയന്സ് ഇന് സ്റ്റഡീസ്

ക്ര�
നം.

സി.ബി.
നം/തിയതി

കടലഫൊണ് 
നം.

�ൊലയളവ് അനുവദിച്ച തു�

1 20/18-19/13.08.18 04842575400 4/18 780

2 20/18-19/13.08.18 04842575400 05/18 297

3 20/18-19/13.08.18 04842575400 06/18 280

ആക� 1357

2. യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ഫഹൊസ്റ്റല് കസന്©ല് ഓീസ്

ക്ര�
നം.

സി.ബി.നം
കചS്
നം/തീയതി

കടലഫൊണ് നം. �ൊലയളവ്
അനുവദിച്ചതു
�

1 8/18-19 886710/21.04.18 0484-2306133
12/17 മുതല്
3/18 വകര

3360

2 19/18-19 083798/25.5.18 0484-2306133
4/18

840

3 37/18-19 341263/25.7.18 0484-2306133 5/18 840

ആക� 5040

3. ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ്

ക്ര�
നം.

ബില് നം. തീയതി �ൊലയളവ് അനുവദിച്ച തു�

1 SDCKL0006866611 6/3/18 1/2/18 – 28/2/18 1656

2 SDCKL0008013070 6/4/18 1/3/18 – 31/3/18 843

3 SDCKL0010937540 6/6/18 1/5/18 – 31/5/18 801

4 SDCKL0012087480 6/7/18 1/6/18 – 30/6/18 797
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5 SDCKL0013868113 6/8/18 1/7/18 – 31/7/18 796

6 SDCKL0015473704 6/9/18 01/8/18 – 31/8/18 797

7 SDCKL0016372673 6/10/18 01/9/18 – 30/9/18 812

8 SDCKL0019411826 6/12/18 01/11/18 – 30/11/18 812

9 SDCKL0020733358 6/1/19 1/12/18 – 31/12/18 812

ആക� 8126

4. ഇന്സ്ട്രുക�ഫന്റഷന്

ക്ര�
നം.

സി.ബി.
നം/തിയതി

കടലഫൊണ് 
നം.

�ൊലയളവ്
അനുവദിച്ചതു
�

1 18/18-19/23.05.18 0484-2577363 03/18 840

2 28/18-19/02.07.18 0484-2577363 04/18&05/18 1680

3 41/18-19/03.09.18 0484-2577363 06/18 &07/18 1680

4 49/18-19/26.09.18 0484-2577363 08/18 840

5 53/18-19/25.10.18 0484-2577363 09/18 840

6 70/18-19/23.11.18 0484-2577363 10/18 840

7 84/18-19/24.01.19 0484-2577363 11/18 &12/18 1680

ആക� 8400

5. കുഞ്ഞൊലി �രയ്ക്കൊര് സ്കൂള് ഓ് �കൈറന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ക്ര� 
നം.

സി.ബി
നം.

കചS് നം./തീയതി  �ൊലയളവ്
അനുവദിച്ച തു�

1 47/18-19 942951/29.06.18 1.04.18-30.04.18 767

2 67/18-19 942951/29.06.18 1.05.18-31.05.18 840

3 100/18-19 9425979/16.08.18 1.06.18-30.06.18 767

4 128/18-19 132830/24.09.18 1.07.18-31.07.18 767

5 163/18-19 132839/9.10.18 1.08.18-31.08.18 767

6 199/18-19 132866/14.11.18 1.09.18-30.09.18 779

7 216/18-19 132886/27.11.18 1.10.18-31.10.18 758
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8 251/18-19 132921/15.01.19 1.11.18-30.11.18 760

9 270/18-19 132935/31.01.19 1.12.18-31.12.18 767

10 294/18-19 132961/19.03.19 1.01.19-31.01.19 767

ആക� 7739

6. ഫൊഫട്ടൊണിക്സ്  

ക്ര� 
നം.

സി.ബി.
നം/തിയതി

കടലഫൊണ്
നം.

�ൊലയളവ് അനുവദിച്ച തു�

1 11/ISP/18-19/17.04.18 9447419505 2/18 618

2 17/ISP/18-19/20.04.18 9447419505 3/18 634

3 26/ISP/18-19/18.05.18 9447419505 4/18 637

4 44/ISP/18-19/25.06.18 9447419505 5/18 652

5 58/ISP/18-19/26.07.18 9447419505 6/18 630

6 70/ISP/18-19/03.09.18 9447419505 7/18 630

7 78/ISP/18-19/18.09.18 9447419505 8/18 326

8 107/ISP/18-19/29.10.18 9447419505 9/18 502

9 124/ISP/18-19/23.11.18 9447419505 10/18 482

10 139/ISP/18-19/24.12.18 9447419505 11/18 480

11 160/ISP/18-19/22.01.19 9447419505 12/18 496

12 188/ISP/18-19/16.02.19 9447419505 01/19 481

ആക� 6568

7. ിസിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി

ക്ര�
നം.

�ണ്ടി�ന്റ്  ബില്
നമ്പര്

കചS് നം./തീയതി �ൊലയളവ്  അനുവദിച്ച തു�

1 08/18-19 083651/5.5.2018 3/18 840 

2 18/18-19 083851/26.5.2018 4/18 840

3 22/18-19 0341224/18.7.2018 5/18 840

4 30/18-19 341453/20.8.2018 6/18 840
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5 38/18-19 341793/7.9.2018 7/18 840

6 44/18-19 685038/16.10.2018 8/18 840

7 49/18-19 685203/1.11.2018 9/18 840

8 54/18-19 899566/28.11.2018 10/18 840

ആക� 6720

8. സ്കൂള് ഓ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ക്ര�
നം.

�ണ്ടിന്�ന്റ് 
ബില് നം/ 

കചS് നമ്പര്/
തീയതി

കടലഫൊണ് 
നം.

�ൊലയളവ്
അനുവദിച്ച 
തു�

1 60/18-19 911790/19.6.18 0484-2622033 03/18 790

2 85/18-19 911790/19.6.18 0484-2622033 04/18 756

3 154/18-19 911855/24.7.18 0484-2622033 05/18 757

4 194/18-19 911900/03.09.18 0484-2622033 06/18 757

5 252/18-19
911930/തീയതി
ഫചര്Kിട്ടില്ല

0484-2622033 07/18 756

6 292/18-19 911991/14.11.18 0484-2622033 08/18 757

7 332/18-19 912007/21.11.18 0484-2622033 09/18 757

8 358/18-19 912147/5.12.18 0484-2622033 10/18 746

9 454/18-19 912217/19.2.19 0484-2622033 11/18&12/18 1562

10 515/18-19 997220/25.3.19 0484-2622033 1/19 756

ആക� 8394

9. യൂK് കവല്യര് 

ക്ര�
നം.

സി.ബി.
നം.

കചS് നം./
തീയതി

കടലഫൊണ് 
നം.

�ൊലയളവ്
അനുവദിച്ച

തു�

1 6/18-19 751234/09.05.18 0484-2575788 01/18, 2/18 780

2 14/18-19 751236/25.06.18 0484-2575788 03/18 354

3 36/18-19 224619/22.10.18 0484-2575788 7/18 & 8/18 633

ആക� 1767
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10. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്

ക്ര�
നം.

സി.ബി.
നം.

കചS് നം./
തീയതി

കടലഫൊണ് 
നം.

�ൊലയളവ്
അനുവദിച്ച

തു�

1
 2003 
/18-19

-- --  2/18 1277

ആക� 1277

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം - 4

ഫണ്ടിംഗ് ഏ&ന്സിയില് നിന്ന് ലഭികേക്കണ്ട തു� പൂര്ണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 
(ഖണ്ഢി� 3-21 �ാണു�)

     
പല  വകുപ്പു�ളിലും  ഫപ്രൊ�ക്ടു്  നടKിപ്പിനൊയി  ണ്ടിംഗ്  ഏ�ന്സിയില് നിന്ന്

ലഭിഫSണ്ട തു�  പൂര്ണ്ണ�ൊയി  ലഭിച്ചിട്ടില്ല .   വകുപ്പു�ളുകട ഫപരും  ലഭിSൊനുള്ള തു��ളുകട
വിശദൊംശങ്ങളും  ചുവകട ഫചര്ക്കുന്നു.

ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ 
ഫപര്/�ൊലയളവ്

പ്രിന്സിപ്പല്
ഇന്
കവസ്റ്റിഫഗറ്ററു
കട ഫപര്

ണ്ടിംഗ് ഏ�ന്
സി/ സൊംഗ്ഷന് 
ഓര്ഡര് നം/ 
അംഗീ�രിച്ച 
പദ്ധതി കചലവ് 

31.3.19 വകര
പദ്ധതി 
നടKിപ്പിന
ാൊയി 
കചലവൊയ 
തു�           

31.3.19 വകര 
ണ്ടിംഗ് 
ഏ�ന്
സിയില് 
നിന്നും ലഭിച്ച
തു�

31.3.19 വകര 
ണ്ടിംഗ് 
ഏ�ന്
സിയില് 
നിന്നും 
ലഭിക്കുവൊന് 
ബൊSിയുള്ള
തു� 

1. ഹിന്ദി വകുപ്പ്

U.G.C (SAP) DSA 
Phase -1
2014 മുതല്
2019 വകര 
(5 വര്ഷം)

ഫഡൊ.
ക�.വന�, 
കപ്രൊസര് 

U.G.C
No. F.4-4/2013 
(SAP 111) dt.28 Nov 
2014
68,56,400/-

24,00,064/- 13,96,336/- 10,03,728/-

2. ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ിഷറീസ്

1. Resource 
Assessment and 
Biology of Deep 
sea crustaceans 
inhabiting the 
continental slope 
of Arabian Sea and
Central Indian 
Ocean” 4.9.2012 

ഫഡൊ.എം.
ഹരികൃഷ്ണന്, 
കപ്രൊസര്

MoE)S/CMLRE) 54,39,701 39,20,000/- 15,19,701/-
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മുതല് 31.3.2017 
വകര
(5 വര്ഷം)

2. Adaptation 
Research, a 
Transdisciplinary 
Transnational 
Community and 
policy centred 
approach 
(ARTISTICC) 
23.12.2013 മുതല്
31.3.2017 വകര
(4 വര്ഷം)

ഫഡൊ.ക�.ടി. 
ഫതൊംസണ്, 
കപ്രൊസര്

MoE)S/CMLRE) 1,46,36,706/- 65,10,000/ 81,26,706/-

3. സ്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്

U.G.C.-SAP-Phase 
II-DRS II1.4.2016 
മുതല് 31.3.2023 
വകര 
(1.4.2016 മുതല് 
31.3.2018 വകര-
ഗsൊപ് ഇയര്)

ഫഡൊ. 
പി.എസ്.
സീ�

യു.�ി.സി
45,00,000/

10,87,921/- 10,50,000/-  37921/

ഈ ഫപ്രൊ�ക്ടികന്റ ണ്ടില് ബൊA് പലിശയിനKില് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 9729/-രൂപ സി.യു.എില് 
അടവൊഫSണ്ടതു�ൊണ്.

4.  നൊ ഷണല് കസന്റര് ഫൊര് അ�്വൊട്ടി�് അനി�ല് കഹല്K് (NCAAH)

1. Selection and 
identification of 
immuno competent 
early life stages of
the giant fresh 
water prawn 
macrobrachium 
rosenbergii based 
on differential 
mRNA expression.

- Ministry of Science 
& Technology, 
Department of 
Science & 
Technology.

--- ---- 3,10,000/-
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18.6.2016 ല് പൂര്
KിയൊSി

2. Polyhydroxy 
butyrate from 
marine micro 
organisms for bio 
medical and acqua 
culture applications
31.3.2017 ല് പൂര്
KിയൊSി

Ministry of E)arth 
Science/Centre for
Marine Living 
Resources & 
E)nvironment

39,51,218/-

3. Molecular 
screening, cell 
culture based 
isolation and 
characterisation of 
finfish and shellfish
viruses and 
establishment of 
National Repository
3 വര്ഷം, 11.07.2017
മുതല് 10.07.2020 
വകര   

ഫഡൊ.സ�ീവ
ന്.ടി.പി

DBT
BT/PR/12660/
AAQ/3/710/2014 
Dated 11.07.2017
1,18,66,300/-

65,13,183/-
60,40,165/-

(പലിശ –
23,465/-)

4,73,018/-

4.  Marine 
Synthetic Biology : 
Building national 
capacity and human
resource
3 വര്ഷം, 
28.12.2017 മുതല് 
29.12.2020 വകര

ഫഡൊ. 
ഐ.എസ്. 
കൈബ്രറ്റ് 
സിംഗ്

BT/PR15632/AAQ/
3/813/2016 Dated

28.12.2017
51,49,884/-

29,99,264/
-

26,86,684/- 3,12,580/-

5. M.Tech Marine 
Bio Technology 
project

കപ്രൊ. 
ഫഡൊ. 
ഐ.എസ്. 
കൈബ്രറ്റ് 
സിംഗ്

Ministry of Science 
& Technology,
BT/HRD/
01/017/2005 dt: 
16.1.2008 
60,51,051.00

27,07,657 82,45,384.00 5,13,324/-
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6)   �കൈറന് ബഫയൊള�ി

1. Taxonomy and 
Genetic 
characterization of 
Pelagic copepods 
(crustacea) from 
the Marine Waters 
of the South West 
Coast of India.
22.8.2012 മുതല് 
21.7.2016 വകര

ഫഡൊ.എസ്.
ബിഫ�ൊയ് 
നന്ദന്, 
കപ്രൊസര്

Ministry of Science 
& Technology, 
Department of 
Biotechnology.
50,00,000/-

44,22,909/
-

35,68,637/ 8,54,272/

2.  Role of 
microbenthes in 
remineralisation of 
shelf sediments 
along Kerala Coast.
1.4.2012 മുതല്  
31.3.2017 വകര

70,00,000/- 
ഫഡൊ.എ.എ.മു
ഹമ്മദ് 
ഹൊK, 
കപ്രൊസര്

Directorate of 
E)nvironmental and 
climate change 
(DoE)CC) 
70,00,000/-

34,91,709/- 30,11,000/- 4,80,709

3.  Marine 
Biodiversity along 
the Kerala Coast.
1.4.2012 മുതല് 
31.3.2017 വകര

ഫഡൊ.എ.എ.മു
ഹമ്മദ് 
ഹൊK, 
കപ്രൊസര്

Ministry of E)arth 
Science /CMLRE) 
60,50,000/

30,30,466/
-

24,30,000/ 6,00,466/

4.  Carbon 
Potential and fluxes
with special 
references to 
green house gas 
emissions from the
coastal 
ecosystems of 
Kerala.
19.3.15 മുതല് 
18.3.18 വകര

ഫഡൊ.എസ്.
ബിഫ�ൊയ് 
നന്ദന്, 
കപ്രൊസര്

Directorate of 
E)nvironmental and 
climate change 
(DoE)CC)
32,00,000/

31,97,226/- 16,12,000/- 15,85,226/-

5. Development 
and standardization ഫഡൊ.എലി

DST – under the 
WOS-A scheme

17,62,320/- 10,60,000/- 7,02,320/-
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of enrichment 
protocol of live 
feed for larval 
rearing of giant 
mud crab, Scylla 
serrata (Forsskal, 
1755)
21.07.2017  മുതല്
20.07.2020  വകര
( 3 വര്ഷം)

സബK് 
�ഫരൊളിന്

SR/WOS-A/LS-
479/2016(G) dated
17.07.2017

6)   ിസ്ക്സ് വകുപ്പ്

1. Upconversion 
phosphors for 
solar cell 
application.
7. 8.2014 മുതല് 
6.8.2017 വകര- 3 
വര്ഷം

ഫഡൊ.എം.ക�
.�യരൊ�്, 
കപ്രൊസര്

DST-SE)RB
SB/S2/CMP-
083/2013 തീയതി 
27.3.2014
26,52,000/-

26,71,572/- 24,02105/- 2,69467/-

2. Artificial muscle 
based on ferrogel 
fibres
27.5.15 മുതല് 
26.5.2018 വകര- 3 
വര്ഷം

ഫഡൊ.എം.ആ
ര് 
അനന്തരൊ�
ന്, 
കപ്രൊസര്

SB/S2/CMP-
089/2013 തീയതി 
5.5.2015
46,13,200/-

3,99,859/- 32,75,000/-

28,75,141/-
ഈ തു�
ക�ൊച്ചിന്

യൂണിഫവഴ്സിറ്റ
ാി

ണ്ടിലുണ്ട്.

28,75,141/- രൂപ ക�ൊച്ചിന് യൂണിഫവഴ്സിറ്റി ണ്ടിലുണ്ടൊയിട്ടും, 05/2018 ല് പദ്ധതിയുകട �ൊലയളവ് 
�ഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പൊSൊKത് അഫന്വഷണ വിഫധയ�ൊഫSണ്ടതൊണ്.

3. Coreshell 
nanostructures 
based on ferrites 
by plasma 
polymerization for 
enhanced 
magnetization and 
giant dielectric 

ഫഡൊ.എം.ആ
ര് 
അനന്തരൊ�
ന്, 
കപ്രൊസര്

DST-DAAD
INT/FRG/DAAD/P-
08/2016 
dtd:5.7.2016
6,82,000/-

2,91,067/- 3,41,000/- 49933/-
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permitivity.
5.7.2016 മുതല് 
4.7.2018 വകര-2 
വര്ഷം

4. Synthesis of 
newlight emitting 
polymers and 
fabrication of 
polymer LE)Ds with 
desired 
characteristics
19.8.2014 മുതല് 
18.8.2017 വകര-
3 വര്ഷം

ഫഡൊ.എസ് 
�യലക്ഷ്മി, 
കപ്രൊസര്

SE)RB
SB/S2/LMP-
0027/2013 dtd: 
27.7.2013
45,47,403/-

37,85,468/- 34,62714/- 3,22754/-

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

ര�നി.ആര് 
ഫ�ൊഹന് 
(ഫഡൊ.�യല
ക്ഷ്മി, 
കപ്രൊസറു
കട ഫ�ല്
ഫനൊട്ടKില്)

DST (under DST 
WOS- A scheme)
SR/WOS-A/PM-
1012/2014
18,64,000/

18,35,756/- 11,60,462 6,75294/-

 6. Development of
all spray coated 
large area thin film 
solar cells 
employing spray 
pyrolysis 
methodology
01.07.2014 മുതല് 
31.12.2017 വകര

ഫഡൊ.ആര് 
ശ്രീകു�ൊര് 
(ഫഡൊ.എം.
ക�.�യരൊ�്,
കപ്രൊസറു
കട ഫ�ല്
ഫനൊട്ടKില്)

DST-SE)RB 
SB/FTP/PS-
077/2013 Dated 
28.05.2014
35,34,000/-

35,34,000/
-

34,84,442/- 49,558/-

7. Nano phosphors 
for security printing
& bio sensing 
applications
16.02.2017 മുതല് 
15.02.2019 വകര- 2 
വര്ഷം

ഫഡൊ.എം.ക�
.
�യരൊ�്, 
കപ്രൊസര്

UGC – BSR
Mid Career Award 
Scheme
F 19-206/2017 
(BSR)dated 
16.02.2017 
10,00,000/-

988125/- 8,00,000/ 188125/-
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8. Nano structured 
permanent 
magnets based on 
hybrid hard-soft 
ferrites 
02.11.2017 മുതല് 
01.11.2019 വകര
2 വര്ഷം

ഫഡൊ. 
സിഫനൊയ് 
ഫതൊ�സ്, 
അസിസ്റ്റന്റ് 
കപ്രൊസര്

State Plan Grant
Seed Money for 
New Research 
Initiatives (SMNRI)
1)PL(UGC)1/SPG/
SMNRI/2017-18 
Dated 2.11.2017
2)PL(UGC)1/SPG/S
MNRI/2017-18(a) 
Dated 5.01.2019
4,00,000/- + 
12250/-=412250

4,12,250/-
+ 2974/-
(ബൊA്

പലിശ)=415
224

4,00,000/- +
12250=
412250

പലിശ =
6943

----------
= 419193

തിരിക� 
അടവൊSിയ തു�

3969/- (യൂണിഫവഴ്സിറ്റി രസീതി നം.245403 തി.6.03.2019)

മുന് ഓഡിറ്റ്  ഫനൊട്ടില് അധി�ം  കചലവഴിച്ചതിന്  തടസ്സകപ്പടുKിയ  തു�യൊയ  12250/-  രൂപ
PL(UGC)1/SPG/SMNRI/2017-18(a)  Dated  5.01.2019  പ്ര�ൊരം  യൂണിഫവഴ്സിറ്റി  അനുവദിച്ചു നല്
�ിയിട്ടുണ്ട്. ഫപ്രൊ�ക്റ്റ് ഫസ്റ്റൊS് ര�ിസ്റ്റര് ഫപ�് 61 ല് നില്ക്കുന്ന 415224/- രൂപയുകട Bipolar Power
Supply (SMNR/ST/BP/18-19)PIR No. P12019BPS1 എന്ന ഐറ്റം ഫപ്രൊ�ക്റ്റ് �ൊലൊവധി ആയ 11/2019
അവസൊനിക്കുന്ന മുറS് വകുപ്പികല പ്രധൊന ഫസ്റ്റൊS് ര�ിസ്റ്ററിഫലS് കക��ൊഫറണ്ടതൊണ്.

8)  ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബ്ബര് കടഫµൊള�ി

1. Development of 
superhydrophilic 
graphene/ 
semiconductor 
oxide nanohybrids 
for self-cleaning 
applications
17.03.2017 മുതല്
17.03.2020 വകര 
(3 വര്ഷം)

ഫഡൊ.ഹണി 
ഫ�ൊണ്, 
കപ്രൊസര് 

DST-SE)RB - - 57683/-

2. Development of 
magnetically 
modulated 
therapeutically 
active Layered 
Double Hydroxide 
(LDH) as a 

ഫഡൊ.കൈഷല
� �ി.എസ് 

DST-SE)RB-E)CR 
Project 

- - 27528/-
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nanomedicine with 
hyperthermia 
potential for 
Cancer 
theranostics
28.12.2016 മുതല്
27.12.2019 വകര 
(3 വര്ഷം)

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം - 5

ക്രമീ�രിക്കാത്ത മുന്കൂറു�ള് 
(ഖണ്ഡി� നം. 3-17 �ാണു�)

1.  ക��ിSല് ഓഷsൊഫനൊ�ൊി

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1
1/COD/18-19
25.01.2019

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 125000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

2
2/COD/18-19
25.01.2019

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 50000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

3
3/COD/18-19
25.01.2019

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 50000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

4
6/COD/18-19
06.03.2019

അള്©ൊപ്യൂവര് വൊട്ടര് സിസ്റ്റം 
വൊങ്ങല്

450000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

5
7/COD/18-19
25.03.2019

Purchase of Iron 
Chromatography under DST-
Purse Phase II -Programme

4500000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

6
8/COD/18-19
25.03.2019

Purchase of Accelerated 
Solvent E)xtractor with 
Accessories

2000000/-
ഫഡൊ.ഹബീബ് 
റഹ് �ൊന്.ക� 

7175000/-

2.  ഇSഫണൊ�ിക്സ്

ക്ര�
നം.

എസ്.ആര് നം./ 
തീയതി
കചS് നം./ തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1.
03/18-19/06.12.2018
കചS് നം. 
094154/12.02.2019

എസ്.സി/എസ്.ടി  വിദsൊര്
ത്ഥി�ളുകട ഫഹൊസ്റ്റല് ീ.

81294/-
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3.  ഹിന്ദി

ക്ര�
നം.

കചS് നം/
തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1. 94724/22.03.2019
 ABLC കúയി�ിനൊയി 
തൊല്ക്കൊലി� വൊയ്പ

1,71,411/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

4.  കസന്©ല് ഓീസ് ഫൊര് ഫഹൊസ്റ്റല്

ക്ര�
നം.

എസ്.ആര് നം./ 
തീയതി
കചS് നം./ 
തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1
1/18-19/16.11.18
899568/27.11.18

ഫഹൊസ്റ്റല് കുട്ടി�ള്S് ക�സ്സ് 
അഡ്വൊന്സ്
1. അനഘ ഫഹൊസ്റ്റല് – 
2,50,000/-
2. കൈസബീരിയ ഫഹൊസ്റ്റല് – 
50,000/-

3,00,000/-

2
2/18-19/1.1.19
900176/7.1.19

ഫഹൊസ്റ്റല് കുട്ടി�ള്S് ക�സ്സ് 
അഡ്വൊന്സ്
1. സൊഗര് ഫഹൊസ്റ്റല് – 
4,00,000/-
2. അള�നന്ദ ഫഹൊസ്റ്റല് – 
1,00,000/-

5,00,000/-

3
3/18-19/21.1.19
093843/24.1.19

ഫഹൊസ്റ്റല് കുട്ടി�ള്S് ക�സ്സ് 
അഡ്വൊന്സ്
1. സനൊതന ഫഹൊസ്റ്റല് – 
2,00,000/-
2.സഹൊറ ഫഹൊസ്റ്റല് – 
2,00,000/-

4,00,000/-

ആക� 12,00,000/-
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5.  ഇന്സ്ട്റുക�ഫന്റഷന്

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1
1/18-19
19.12.2018

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 2,25,000/-
ശ്രീ.രതീഷ് പി.എം.,
അസി.കപ്രൊസര് 

2
2/18-19
17.1.19

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 2,25,000/-
ഫഡൊ.രൊജു വി.�ി.

3
5/18-19
26.3.19

ആര്.എ് �ൊഗ്നഫ©ൊണ് 
ùട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം 
വൊങ്ങുന്നതിന്

15,64,500/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 20,14,500/-

6.  സ്കൂള് ഓ് ലീഗല് സ്റ്റഡീസ്

ക്ര�
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1
5/18-19
10.10.2018

ക�.സി.ഫ�ഫനൊന് 
ക�ഫമ്മൊറിയല് എന്
ഫഡൊവ്ക�ന്റിന് ക�ഡല് 
ത�ൊറൊSല്

718/-
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി 

2
11/18-19
19.2.19

ABLC കúയിം നല്കുന്നതിന് 1,99,523/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 2,00,241/-

7.  �ൊK�ൊറ്റിക്സ്

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1
2/15-16
12.8.2015 ഓണം അഡ്വൊന്സ്

75,000/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

2
72/16-17
6.8.2016

ഓണം അഡ്വൊന്സ് 60,000/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-149-

3
5/17-18
29.8.2017

ഓണം അഡ്വൊന്സ് 1,20,000/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

4
8/17-18
11.9.2017

അഡ്വൊന്സ് 
-�ണ്ടി�ന്സി 

50,000/-
ഫഡൊ.�ിരണ്കു�ൊര്

5
16/17-18
5.12.2017

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 2,50,000/-
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

6
6/18-19
11.10.2018

IQAC/chancellor’s 
chair/2018(IU) dated 6.10.
2018

4,10,734/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

7
9/18-19
22.11.2018

റിസര്ച്ച് സീഡ് �ണി 2,50,000/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

8
10/18-19
11.1.2019

പുസ്ത�ങ്ങള് വൊങ്ങുന്നതിന് 
അഡ്വൊന്സ്

35,496/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 12,51,230

8.  ഇന്റര്നൊഷണല് സ്കൂള് ഓ് ഫൊഫട്ടൊണിക്സ്

ക്ര�
നം.

കചS് നം/
തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1.
51224/
28.03.2019

22 എയര്-
�ണ്ടീഷണറു�ള്S് AMC 
Sൊയി എടുK തൊല്
Sൊലി� വൊയ്പ

73,562/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

2.
94620/
22.03.2019

ക�സ്സ്ബില് കുടിGി� 
അടക്കുന്നതിനൊയി എടുK 
തൊല്ക്കൊലി� വൊയ്പ

1,12,264/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 1,85,826/-

9.  ഫപൊളി�ര് സയന്സ് & റബ്ബര് കടഫµൊള�ി

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1 9/18-19
28.1.19

കപര്�നന്റ് അഡ്വൊന്സ് 
ഉയര്ത്തുന്നതിനു ഫവണ്ടി മുന്

7,500/- ഫഡൊ.ഹണി ഫ�ൊണ്,
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി 
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കൂറൊയി പിന്വലിച്ച തു�

2
11/18-19
26.3.19

ഡി.എസ്.റ്റി -പി.യു.ആര് 
എസ്.ഇ. രണ്ടൊം ഘട്ടം-
അഫറ്റൊ�ി�് അബ്ഫസൊര്
പ്ഷന് കùഫക്ടൊ�ീറ്റര് 
വൊങ്ങുന്നതിന് 

50,00,000/-
ഫഡൊ.ഹണി ഫ�ൊണ്,
വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 50,07,500/-

10.  ഷിപ്പ് കടഫµൊള�ി

ക്ര� 
നം.

എസ്.ആര് 
നം./തീയതി

ഉഫദ്ദശsം  തു� ഉKരവൊദി

1
2/18-19
06.03.2019 ABLC കúയിം

1,71,787/-
ക്ര�ീ�രിച്ച തു� -1,49,458/-
ക്ര�ീ�രിSൊന് ബൊSിയുള്ള 
തു� -22,329/-

വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

11.  സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ക്ര�
നം.

എസ്.ആര് നം/
തീയതി

ഉഫദ്ദശsം തു�
ഉKരവൊദിയൊയ
ഉഫദsൊഗസ്ഥന്

1.
02/18-19 
/6.12.2018

സീഡ് �ണി ഫൊര് യങ്ങ് 
ടീഫച്ചഴ്സ് റിസര്ച്ച്

1,00,000/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

2.
4/18-19 
/18.2.2019

എ.ബി.എ
ല്.സി.കúയി�ിനൊയി 
തൊല്ക്കൊലി� വൊയ്പ

95,823/- വകുപ്പ് ഫ�ധൊവി

ആക� 1,95,823/-

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്
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അനുബന്ധം- 6

എന്കേഡാവ്കമന്റു�ളുകട വിശSാംശങ്ങള് 
(ഖണ്ഡി� നം. 4- 3 �ാണു�)

SL
No

Particulars Date of 
Deposit

Date of 
maturity

Amount 
(Rs)

Page
Interest
Amount

1 N.C.John Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 8466 3 564

2
Dr.N.K.Panicker Memorial 
E)ndowment

01.03.2018 01.03.2026 3300 7 220

3 Antony James Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 3535 11 235

4 Sir Robert Bristo Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 11761 15 783

5 Prof. Wazir Hassan Abdi  Prize 01.03.2018 01.03.2026 27000 19 1798

6 Prof. C.V.Kurian E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 11300 23 753

7
Venkiteswara Shastipoorthi 
Memorial Award

01.03.2018 01.03.2026 4144 27 276

8
Dr. T.K.Thommen Prize in 
Maritime Law

01.03.2018 01.03.2026 5936 31 395

9
Pro. C.C John Memorial 
E)ndowment

01.03.2018 01.03.2026 11541 35 769

10
M.M. Cherian Memorial 
E)ndowment

01.03.2018 01.03.2026 17558 39 1169

11 Prof. Joy George E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 14313 43 953

12
Bommareddy Venkatadry Reddy 
Memorial Prize

01.03.2018 01.03.2026 7846 47 523

13
Prof.P.N.Rajendra Prasad 
E)ndowment 

01.03.2018 01.03.2026 12933 51 861

14 Prof.C.T. Samuel E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 14461 55 963

15 Kelappan Memorial E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 11756 59 783

16 Dr.S.Lakshmanan E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 13520 63 900

17 Dr.L.M.Singvi E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 11258 67 750
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18 Dr.Sunil Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 13090 71 872

19 V.N.Padmanabha Pillai Gold Medal 01.03.2018 01.03.2026 14290 75 952

20 R.V.Kelkar Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 10000 81 666

21
K.A Damodara Menon Memorial 
E)ndowment 

01.03.2018 01.03.2026 80000 85 5328

22 Prof.M.V.Pylee E)ndowment 30.11.2017 30.11.2025 1000000 145 61364

23 Lt. Arpan Banerjee E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 15450 93 1029

24 K.C.Menon Memorial E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 10000 97 666

25 Lyka Olefins E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 10000 101 666

26 Dr.Terry Adams Prize 01.03.2018 01.03.2026 28510 105 1899

27
Kanichai Thomas Jose 
E)ndowment

01.03.2018 01.03.2026 50000 109 3330

28 CRL Chair for CSIS 01.03.2018 01.03.2026 988527 113 65838

29 Dr.P.Madhavan Pillai E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 30000 117 1998

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

01.03.2018 01.03.2026 25000 122 1665

31 C.P.Menon Memorial E)ndowment 01.03.2018 01.03.2026 50000 129 3330

32 Antony James Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 5050 133 336

33 Prof.N.R.Menon E)ndowment 28.06.2012 28.06.2022 60000 137 5425

34
Dr.Sathianandan Memorial 
E)ndowment

30.03.2017 30.03.2027 100000 153 6660

35
Dr.T.S.A Padmanabhan of 
Badakara E)ndowment

24.04.2017 24.04.2027 35200 157 2344

36 CLASSIC.83 10.06.2009 10.06.2019 150000 161 12763

37
Kerala Management Association 
E)ndowment

1.03.2018 1.03.2026 9840 185 655

38 ABS India Merit Award 1.03.2018 1.03.2026 54126 190 3605

39
Prof.K.K.Mohammad Yusuf 
E)ndowment

14.12.2011 14.12.2021 240000 165 23625

40 Prof. S.Sugunan E)ndowment 15.05.2012 15.05.2022 222000 169 20072
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41
Vishnu Prasad Memorial 
E)ndowment

08.10.2012 08.10.2022 150000 173 13162

42 Prof. Joy George E)ndowment II 01.03.2018 05.11.2020 90000 177 5994

43
Merit Scholarship for M.Sc 
Statistics students

20.09.2017 20.09.2027 219254 181     14028

TOTAL E)NDOWME)NTS 3850965 270967

                                                                                                     

                                                   
കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്

                                                                                      കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ്             
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അനുബന്ധം -7

ഓഡിറ്റ് ചാര്ജ്ജ് �ണക്കാക്കുന്ന [ത്രി�

(ഖണ്ഡി� നം. 4-4 �ാണു�)

CALCULATION OF AUDIT CHARGE)S OF 2018-19

PARTICULARS AMOUNT

(a) Total collection of fees & other income 

CUF - 372897808

SOE) - 185812804

KMSME) - 66906007

CUCE)K - 79854852
705471471

(b) Add : Overhead charges + Consultancy charges
CUF - 3297464+ 290845 3588309.00

(c) TOTAL (a) + (b) 709059780.00

(d) Less : Refund of Fees
CUF -- 23121409
SOE) -- Nil
KMSME) -- 701948
CUCE)K -- 4202702 28026059.00

(e) Net amount of Fees & other income (c) - (d) 681033721.00

Audit Charges @ 1% of 671727949 6810337.21

Round off of Audit Charges of 2018-19 6810337.00

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്

കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ് 
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അനുബന്ധം - 8

സര്വ്വ�ലാശാലയുകട 2018-19 കല സ്ഥിര നികേക്ഷ[ങ്ങളുകട വിശSാംശം 
(ഖണ്ഡി� 4-3  �ാണു�)

1.
a) DETAILS OF GENERAL FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2019

SL
No.

Particulars ( Receipt
No.& Bank)

Date of 
Deposit

Date of 
Maturity

Amount (Rs) Vol.Page

1
67321330798 Matching 
Grant

29.04.2015 28.04.2020 7,25,284 X 19

2 856956110000588- plan 06.04.2018 06.04.2019 2,11,291 X 60

3 856956110000992, plan 26.04.2018 26.04.2019 2,10,624 X 60

4 856956110000736 26.04.2018 26.10.2018 2,12,455 X 61

5 37867970854 03.08.2018 03.08.2019 32,76,922 X 62

6 37867958894 03.08.2018 03.08.2019 6,28,007 X 62

7 37927408797 06.09.2018 06.09.2019 54,95,311 X 63

8 37930103709 07.09.2018 07.09.2019 54,95,311 X 63

9 37948976094 17.09.2018 17.09.2019 54,99,896 X 63

10 37941218674 13.09.2018 13.09.2019 54,99,896 X 64

11 37964972807 16.09.2018 16.09.2019 54,99,896 X 64

12 37964630353 09.09.2018 09.09.2019 54,95,311 X 64

13 856945110002057 20.09.2018 20.09.2019 92,89,465 X 65

14 896956110000378 05.10.2018 05.04.2020 1,06,154 X 65

15 67379268642 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 X 65

16 67379268653 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 X 66

17 67379268664 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 X 66

18 67379268675 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 X 66

19 67379268686 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 X 67

20 67379268733 18.10.2018 18.10.2020 67,15,162 X 67
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21 856945110002479 26.10.2018 26.10.2019 51,64,874 X 67

22 856945110002480 26.10.2018 26.10.2019 57,38,749 X 68

23 856945110002487 03.11.2018 03.11.2019 68,86,499 X 68

24 856945110002488 05.11.2018 05.11.2019 51,64,874 X 68

25 38157488587 14.12.2018 14.12.2019. 55,86,387 X 69

26 38157488951 15.12.2018 15.12.2019 55,86,394 X 69

27 38140053982 09.12.2018 09.12.2019 55,86,387 X 69

28 38157482552 13.12.2018 13.12.2019 55,86,387 X 70

29 38157482187 11.12.2018 11.12.2019 55,86,387 X 70

30 38157481820 11.12.2018 11.12.2019 55,86,387 X 70

31 67309464592 14.01.2019 14.01.2020 99,86,983 X 71

32 67219364555 01.02.2019 01.01.2022 1,86,411 XI 28

33 67172643696 04.02.2018 04.02.2020 83,11,611 X 62

TOTAL 16,77,86,120

b) DETAILS OF OTHER FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2019

SL.
No

Particulars(Recipt 
no. And Bank)

Date of Deposit
Date of 
maturity

Amount (Rs) Vol. Page

1 37726742672 29.5.2018 29.5.2019 1,00,00,000 XI 36

2 37726743223 29.5.2018 29.5.2019 1,00,00,000 XI 36

3 37726742128 29.5.2018 29.5.2019 1,00,00,000 XI 37

4 37723147199 29.5.2018 29.5.2019 1,00,00,000 XI 37

5 37817847297 17.7.2018 17.7.2019 1,86,47,770 XI 41

6 37817847173 17.7.2018 17.72019 1,00,00,000 XI 41

7 37817846861 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 42

8 37817846486 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 42

9 37817831208 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 42

10 37817830929 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 43

11 37817830623 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 43
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12 37817830293 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 43

13 37817829958 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 44

14 37817829685 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 44

15 37817829277 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 44

16 37817807718 17.7.2018 17.7.2019 1,00,00,000 XI 45

17 67332469081 07.8.2018 07.8.2019 92,81,165 XI 46

18 67332469218 07.8.2018 07.8.2019 92,81,165 XI 46

19 67332472129 07.8.2018 07.8.2019 61,87,444 XI 47

20 37915635543 01.9.2018 01.9.2019 50,00,00 XI 47

21 37540599571 14.2.2019 14.2.2020 50,00,000 XI 51

22 462800D100000650 08.3.2019 4.2.2020 1,05,90,000 XI 53

TOTAL 21,39,87,544

c) DETAILS OF SCHOOL OF ENGINEERING INVESTMENTS AS ON 31.03.2019

SL.
No

Particulars(Receipt 
no. And Bank)

Date of 
Deposit

Date of 
Maturity

Amount(Rs) Vol. page

1 30439851111 1.7.2016 1.04.2019 63,755 Self fin Vol.II 4

2 37841679434 26.07.2018 26.07.2019 1,30,46,968 Self fin Vol.II 4

3 37849977851 1.08.2018 1.08.2019 1,00,00,000 Self fin Vol.II 5

4 37849978345 1.08.2018 1.08.2019 67,45,833 Self fin Vol.II 5

5 37851328905 1.08.2018 1.08.2019 1,00,00,000 Self fin Vol.II 6

6 67287696308 31.07.2018 31.07.2019 1,01,75,242 Self fin Vol.II 6

7 67287706758 31.07.2018 31.07.2019 1,01,75,242 Self fin Vol.II 6

8 67287706952 31.07.2018 31.07.2019 67,83,496 Self fin Vol.II 7

9 67287707037 31.7.2018 31.07.2019 67,83,496 Self fin Vol.II 7

10 67379268744 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 Self fin Vol.II 7

11 67379268755 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 Self fin Vol.II 8

12 67379268766 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 Self fin Vol.II 8

13 67379268777 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 Self fin Vol.II 8
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14 67379268788 18.10.2018 18.10.2019 76,93,361 Self fin Vol.II 9

15 36208017774 SBI,CUCB 25.01.2018 26.04.2019 81,19,034 Self fin Vol.II 2

TOTAL 12,03,59,871

d) DETAILS OF CUCEK INVESTMENTS AS ON 31.03.2019

SL.
No

Particulars (Receipt 
No. and Bank)

Date of 
Deposit

Date of 
maturity

Amount 
(Rs)

Vol. Page

1
67287890973 
SBI,Pulincunnu

31.07.2018 31.07.2019 74,00,216 Self fin Vol.I 102

TOTAL 74,00,216

2. DETAILS OF PROVIDENT FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2019

SL.
No

Particulars (Receipt No. and 
Bank)

Date of 
Deposit

Date of 
maturity

Amount 
(Rs)

Interest 
@

Vol.
Page

1 327363/12349 27.07.2015 27.07.2020 58,75,000 9% X1 12

2 JJ No. 990153/14197 19.07.2016 19.07.2019 2,00,00,000 9% XI 20

3 170924/799010500410338 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 37

4 170925/799010500410343 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 38

5 170926/799010500410348 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 38

6 170927/799010500410350 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 38

7 170928/799010500410351 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 39

8 170929/799010500410353 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 39

9 170930/799010500410355 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 39

10 170931/799010500410390 8.06.2018 8.06.2021 5,00,00,000 8.5% XI 40

11 475046/458940 3.08.2018 3.08.2019 1,00,00,000 8.5% XI 45

12 475047/458956 3.08.2018 3.08.2019 1,00,00,000 8.5% XI 45

13 475048/458967 3.08.2018 3.08.2019 1,00,00,000 8.5% XI 46

14 475390/473722 20.08.2018 20.08.2021 1,00,00,000 8.5% XI 47

ക�ൊച്ചി ശൊസ്ത്ര സൊഫAതി� സര്വ�ലൊശൊല – ഓഡിറ്റ് റിഫപ്പൊര്ട്ട് 2018-19



-159-

15 38074115562 5.11.2018 5.11.2019 79,79,515 6.7% XI 48

16 37285182479 7.11.2018 7.11.2019 79,79,851 6.7% XI 48

17 37287520111 8.11.2018 8.11.2019 79,79,851 6.7% XI 48

18 37290165705 9.11.2018 9.11.2019 79,79,851 6.7% XI 49

19 37293260981 10.11.2018 10.11.2019 79,79,851 6.7% XI 49

20 37296284285 13.11.2018 13.11.2019 53,43,908 6.7% XI 49

21 261108/799010500568559 17.11.2018 17.11.2021 5,11,77,902 8% XI 50

22 407160/799010500600510 5.01.2019 5.01.2021 1,00,00,000 7.5% XI 50

23 407159/799010500600507 5.01.2019 5.01.2021 1,00,00,000 7.5% XI 50

24 407161/799010500600513 5.01.2019 5.01.2021 1,00,00,000 7.5% XI 51

25 67356869229 16.03.2018 16.3.2020 87,01,663 6.5% XI 33

26 67356869739 16.03.2018 16.3.2020 87,01,663 6.5% XI 34

27 67356869773 16.03.2018 16.3.2020 58,01,108 6.5% XI 34

28 67356010664 8.03.2018 8.3.2020 87,01,663 6.5% XI 34

29 67356010325 8.03.2018 8.03.2020 87,01,663 6.5% XI 34

30 67356010198 8.03.2018 8.03.2020 87,01,663 6.5% XI 35

31 67356010450 8.03.2018 8.03.2020 87,01,663 6.5% XI 35

TOTAL PF  INVESTMENTS IN BANK AND GOVT.TREASURY 65,03,06,815

3) DETAILS OF PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2019
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 37915450914 23.08.2018 23.08.2019 1,01,52,568 Pen.Reg.82

2 67397414149 31.03.2019 31.03.2021 57,16,241 Pen.Reg.84

3 37620201777 28.03.2019 28.03.2020 7,77,03,968 Pen.Reg.84

4 67397414172 31.03.2019 31.03.2021 56,42,963 Pen.Reg.85

5 212703501000001 08.03.2019 08.03.2020 5,00,00,000 XI 52

6 462800U100000022 08.03.2019 04.02.2020 3,00,00,000 XI 52
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7 462800D100000632 08.03.2019 04.02.2020 1,00,00,000 XI 52

8 462800D100000623 08.03.2019 04.02.2020 1,00,00,000 XI 53

TOTAL 19,92,15,740

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 67285563551 SBT,CUCB 21.07.2017 5.08.2020 74,89,264 Pen.Reg.53

2 456546/799010500433750 10.07.2018 10.07.2021 4,08,55,645 Pen.Reg.73

3 37915484853 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.75

4 37915491724 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.76

5 37915492570 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.76

6 37915493277 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.76

7 37915493551 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.77

8 37915494044 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.77

9 37915500401 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.77

10 37915500660 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.78

11 37915500911 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.78

12 37915501234 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.78

13 37915502851 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.79

14 37915503093 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.79

15 37915503300 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.79

16 37915503593 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.80

17 37915503785 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.80

18 37915490651 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.80

19 37915491214 23.08.2018 23.08.2019 1,02,43,106 Pen.Reg.81

20 37915462884 23.08.2018 23.08.2019 71,49,531 Pen.Reg 82

TOTAL 22,96,27,242
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c) Kunjali Marakkar School of Marine Engineering (KMSME) Pension Fund Investments 
as on 31.03.2019.

SL.
No

Particulars (Receipt 
No. and Bank)

Date of Deposit
Date of 
maturity

Amount 
(Rs)

Pen.Reg. Page
No.

1
67332471895 SBI, 
CUSAT

7.08.2015 7.08.2020 5,00,000 30

2 67251260363 31.07.2016 31.07.2019 6,32,866 26

3 67292750495 4.07.2018 3.06.2020 6,76,306 74

4 67288717034 13.08.2018 13.08.2019 8,00,171 75

5 37915474436 23.08.2018 23.08.2019 10,08,608 81

6 67315653037 28.02.2019 29.02.2020 8,70,029 83

7 67397414229 31.03.2019 31.03.2021 5,71624 84

TOTAL 50,59,604

d) DETAILS OF CUCEK PENSION FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2019 (CUCEK)

SL.
No

Particulars (Receipt 
No. and Bank)

Date of 
Deposit

Date of 
maturity

Amount (Rs)
Pen.Reg. Page
No.

1
67333170614 SBI, 
Pulinkunnu

01.08.2015 01.08.2020 75,00,000 30

2 67333175704 01.08.2015 01.08.2020 75,00,000 31

3 67333175964 01.08.2015 01.08.2020 50,00,000 31

4
67287496784 
SBI,CUCB

15.08.2017 30.08.2020 99,04,976 55

5
67287496911 SBI, 
Pulinkunnu

15.08.2017 30.08.2020 99,04,976 55

6
67287709839 SBI, 
CUCB

15.08.2017 15.08.2020 99,04,976 60

7
67287710039 SBI, 
CUCB

15.08.2017 15.08.2020 99,04,976 60
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8
67292765832 SBI, 
CUCB

11.09.2017 26.09.2020 65,05,822 61

9
67292747212 SBI, 
CUCB

04.07.2018 03.06.2020 67,63,056 73

10 456905/443013 20.07.2018 20.07.2021 4,00,00,000 74

11 456907/443174 20.07.2018 20.07.2021 3,43,50,065 74

12 37915472097 23.08.2018 23.8.2019 99,86,338 81

13
67303003658 SBI,
Pulinkunnu

22.09.2018 22.08.2020 76,35,039 82

14 67303003783 22.09.2018 22.08.2020 76,35,039 83

15 37620779043 28.03.2019 28.03.2020 2,14,37,181 83

TOTAL 19,39,32,444

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ് 
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അനുബന്ധം - 9

ഇന്റര് നാഷണല് കേ�ാസ്റ്റല് നിര്മ്മാണ കേവലയുകട ഡാറ്റാ ഷീറ്റ്
(ഖണ്ഢി� 3- 23 �ാണു�)

DATA SHEET -  I st & II nd, III rd, IV th (Fifth Bill considered as IV th Bill)

ITEM NO. QTY RATE AMT

1 617.74 218.07 134710.56

2 385.79 215.42 83106.88

3 38.766 5955.6 230874.79

4 5.969 8055.98 48086.14

5 94.46 627.59 59282.15

6.01 130.57 8718.01 1138310.57

6.02 38.845 8718.01 338651.10

6.04 9.06 8718.01 78985.17

6.05 7.486 8718.01 65263.02

6.06 2.33 8718.01 20312.96

7 15241.45 94.33 1437725.98

8.01 186.26 272.04 50670.17

8.02 205.19 499.6 102512.92

8.03 308.567 462.35 142665.95

8.04 27.44 627.71 17224.36

10 181.26 155.63 28209.49

11.01 103.973 9712.76 1009864.80

11.02 39.538 9712.76 384023.10

11.03 96.285 9712.76 935193.10

12 41806.57 94.33 3943613.75

13.01 712.044 559.08 398089.56

13.02 896.503 462.35 414498.16

13.03 402.17 627.71 252446.13

13.04 122.509 547.86 67117.78

13.05 133.725 681.72 91163.01
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14 436.198 220.26 96076.97

14 436.198 220.26 96076.97

16 167.201 7592.84 1269530.44

17 579.203 759.9 440136.36

18 2150.352 162 348357.02

22 0.844 126692.18 106928.20

29 120 160.66 19279.20

35 42.477 5955.63 252977.30

36 714.062 186.52 133186.84

37 2672.401 226.17 604416.93

38 1304.065 238.56 311097.75

40 507.23 355.3 180218.82

41 266.085 391.78 104246.78

43 781.03 1946.76 1520477.96

44 67.04 1397.93 93717.23

45 283.82 1158.47 328796.96

47 1668.812 70.16 117083.85

48 418.176 95 39726.72

20 446.43 145.02 64741.28

17599675.20

R1 83.49 218.07 18206.66

R2 4.49 5955.6 26740.64

R3 21.59 8718.01 188221.84

R4 2655.27 94.33 250471.62

R5 23.07 272.04 6275.96

R5 151.98 499.6 75929.21

565845.93

P1.9 2 133.2 266.40

P1.10 63 225 14175.00

P1.11 179.5 369.05 66244.48

P1.16 243 410.41 99729.63

P2.1 173.91 218.08 37926.29
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P2.2 5.53 5955.63 32934.63

P2.3 30.36 9438.19 286543.45

P2.4 2.34 9438.19 22085.36

P2.5 3840.198 94.33 362245.88

P2.6 53.22 238.58 12697.23

934848.35

TOTAL 19100369.48

കേ&ായിന്റ് ഡയറക്ടര്
കുസാറ്റ് ഓഡിറ്റ് 
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