


കക.എസസ.എ(എസസ.ടട.യ)എ 3-210/2022 കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ വകുപസ
കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
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കഫസ്ഥാണ: 0484-2576097
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കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്

ബഹ. വവസസ ചസ്ഥാന്സലര്
കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല

സര്,

വടഷയസം :- കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2019-20 സസ്ഥാമ്പതടക 
വര്ഷകത ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ടസ പുറകപടുവടക്കുന്നതസ – സസംബനടചസ

സൂചന :- കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സടന്ഡടകക്കേറടകന  21.12.2020  
കല തതീരുമസ്ഥാനസം നസം.  682.18  പ്രകസ്ഥാരസം  അസംഗതീകരടച  2019-20  കല വസ്ഥാര്ഷടക  
കണക്കുസം ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസറുകട 25.03.2021 കല CUSAT/ACNT1.SO/   
5434/2019 നമ്പര് കതസം.

1994  കല  കകരള  കലസ്ഥാക്കേല്  ഫണസ  ഓഡടറസ  നടയമസം  വകുപസ  13  ,  1996 കല  കകരള
കലസ്ഥാക്കേല്  ഫണസ  ഓഡടറസ  ചടങ്ങളടകല  ചടസം  18,  1986  കല  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ആക്ടസ  36(4)  വകുപസ  എന്നടവ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷകത  ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  അനന്തര
നടപടടകള്ക്കേസ്ഥായട ഇകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം അയയ്ക്കുന.

ഈ റടകപസ്ഥാര്ടടകല  2-6, 2-9, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-12, 3-13, 3-15, 3-19-5, 3-19-8
എന്നതീ ഖണടകകളടകലയസ പ്രകതത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണടക്കുന.

ഈ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  വകപറടയസ്ഥാലുടന്  ഇതടല്  പരസ്ഥാമര്ശടക്കുന്ന  ക്രമകക്കേടുകള്ക്കേസ
ഉതരവസ്ഥാദടകളസ്ഥായ  വത്യേകടകകള  പ്രസക  ഖണടകകളുകട  പകര്പസ  സഹടതസം  വടവരസം
ധരടപടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

ഈ റടകപസ്ഥാര്ടസ വകപറട ഒരു മസ്ഥാസതടനകസം സടന്ഡടകക്കേറടകന പ്രകതത്യേക കയസ്ഥാഗസം കൂടട
ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  വടശദമസ്ഥായട  ചര്ച  കചകയ്യേണതസം,  ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടടകനയസം  അതടകന്മേല്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  എടുത  തതീരുമസ്ഥാനതടകനയസം  പകര്പസ  ഈ  ഓഫതീസടകലക്കേസ  അയച
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തകരണതമസ്ഥാണസ.  റടകപസ്ഥാര്ടസ  വകപറട  രണ്ടു  മസ്ഥാസതടനകസം  ഇതടല്  ഉള്കപടുന്ന  ഓഡടറസ
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് / തടസ്സങ്ങള് ഒഴടവസ്ഥാക്കുന്നതടനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ നടപടട സസതീകരടകക്കേണതസം ആയതസ
സസംബനടച  ഒരു  റടകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രസ്തുത  കസ്ഥാലയളവടനുളടല്  ഈ  ഓഫതീസടകലക്കേസ  അയച
തകരണതമസ്ഥാണസ. (കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ ഓഡടറസ  നടയമസം വകുപസ  15(1),  കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ ഓഡടറസ
ചടങ്ങള് ചടസം 20, 23 എന്നടവ കസ്ഥാണുക)

വടശസസ്തതകയസ്ഥാകട

കജസ്ഥായടനസ   ഡയറക്ടര്

പകര്പസ

1. പ്രടന്സടപല് കസക്രടറട, ഉന്നത വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ വകുപസ (ഉപരടപതസം സഹടതസം)
2. ഡയറക്ടര്, കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ വകുപസ (ഉപരടപതസം സഹടതസം)
3. പ്രടന്സടപല് അക്കേക്കൗണനസ ജനറല് (ഓഡടറസ), തടരുവനന്തപുരസം (ഉപരടപതസം സഹടതസം)
4. രജടസസ്ഥാര്, കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല, കകസ്ഥാചട
5. കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയ പകര്പസ

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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കക.എസസ.എ(എസസ.ടട.യ)എ 3-210/2022 തതീയതട:   01.09.2022

കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട   2019-20   സസ്ഥാമ്പതടക
വര്ഷകത വരവസ കചലവസ കണക്കുകളടകന്മേലുളള ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ടസ

(1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ ഓഡടറസ നടയമസം 13-ാം വകുപസ, 1996-കല കകരള കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ ഓഡടറസ
ചടങ്ങള് ചടസം 18, 1986 കല കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആക്ടടകല 36(4) വകുപസ എന്നടവ

പ്രകസ്ഥാരസം പുറകപടുവടക്കുന്നതസ.)

  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷകത
ധനകസ്ഥാരത്യേ  പതടക  ഓഡടറസ  കചയ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  01.04.2019  മുതല്  31.03.2020
തതീയതട വകര വടവടധ ഇനങ്ങളടലസ്ഥായട നടതടയ പണസം പടരടവസ,  അവയകട ഒടുക്കേസ,  വടവടധ
അക്കേക്കൗണ്ടുകളടല്  നടനള  പണസം  പടന്വലടക്കേലുകള്  എന്നടവ  പരടകശസ്ഥാധടച.  ഓഡടറടല്
കകണതടയ  അപസ്ഥാകതകള്  അതതസ  സമയസം  ഓഡടറസ  അകനസഷണക്കുറടപ്പുകളടലൂകട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  അധടകസ്ഥാരടകളുകട  ശ്രദ്ധയടല്കപടുതടയടട്ടുണസ.  160
അകനസഷണക്കുറടപ്പുകള് നല്കടയതടല്  58  എണ്ണതടനസ്ഥാണസ  മറുപടട  ലഭടചടട്ടുളതസ.  ഓഡടറസ
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്ക്കേസ ലഭത്യേമസ്ഥായ മറുപടടകള് പരടഗണടച കശഷസം പ്രധസ്ഥാനകപട നടരതീക്ഷണങ്ങളസ്ഥാണസ
ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ടടല് കചര്തടരടക്കുന്നതസ.

  സസ്ഥാപനതടല്  നടന  ലഭത്യേമസ്ഥായ  രജടസ്റ്ററുകളുകടയസം  കരഖകളുകടയസം  വടവരങ്ങളുകടയസം
വടശദതീകരണതടകനയസം  അടടസസ്ഥാനതടലസ്ഥാണസ  ഈ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന്നതസ.
സസ്ഥാപനസം  നല്കടയ  കതറസ്ഥായ  വടവരതടകനകയസ്ഥാ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത  വടവരതടകനകയസ്ഥാ
കസ്ഥാരത്യേതടല് കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ വകുപടനസ ഉതരവസ്ഥാദടതസം ഉണസ്ഥായടരടക്കുന്നതല.

ഓഡടറസ നടതന്നതടനസ ചുമതലകപട ഉകദത്യേസ്ഥാഗസര്

കപരസ, ഉകദത്യേസ്ഥാഗകപരസ, കസ്ഥാലയളവസ
ശ്രതീ ബസ്ഥാബു റടയസ്ഥാസുദതീന് എസസ., കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്

01.08.2020 മുതല് 31.03.2022 വകര

ഓഡടറസ നടതടയ തതീയതട 01.08.2020 മുതല്  31.03.2022 വകര

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടറട ഓഫതീസര്മസ്ഥാര്

വവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട
ചുമതല

കഡസ്ഥാ. ആര് ശശടധരന് 01.04.2019 മുതല് 24.04.2019 വകര

വവസസ ചസ്ഥാന്സലര് കഡസ്ഥാ. കക.എന്.മധുസൂദനന് 25.04.2019 മുതല് 31.03.2020 വകര

കപ്രസ്ഥാ-വവസസ

ചസ്ഥാന്സലര്
കഡസ്ഥാ. പട. ജട. ശങ്കേരന് 01.04.2019 മുതല് 31.03.2020 വകര

രജടസസ്ഥാറുകട ചുമതല
കഡസ്ഥാ. കക.എന്.മധുസൂദനന് 01.04.2019 മുതല് 29.04.2019 വകര

കഡസ്ഥാ. കക.അജടത 30.04.2019 മുതല് 31.03.2020 വകര

ഫടനസ്ഥാന്സസ
ഓഫതീസറുകട ചുമതല

കഡസ്ഥാ. രജടതകുമസ്ഥാര് എസസ 01.04.2019 മുതല് 18.07.2019 വകര

ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര് ശ്രതീ.സുധതീര് എസം.എസസ. 19.07.2019 മുതല് 31.03.2020 വകര

പരതീക്ഷസ്ഥാ
കണകടസ്ഥാളറുകട
ചുമതല

കഡസ്ഥാ. സുനടല് കക 
നസ്ഥാരസ്ഥായണന്കുടട 01.04.2019 മുതല് 03.03.2020 വകര

പരതീക്ഷസ്ഥാ കണകടസ്ഥാളര് കഡസ്ഥാ. കബഞ്ചമടന് 
വര്ഗതീസസ പട.

04.03.2020 മുതല് 31.03.2020 വകര

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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ആമുഖസം

  1958  മസ്ഥാര്ചസ  4  നസ  കകന്ദ്ര  ഗവണകമനസ  എടുത  ശസ്ഥാസ്ത്ര  പഠനസം  സസംബനടക്കുന്ന
നയതതീരുമസ്ഥാനങ്ങളടല് കകരള  ഗവണകമനടകന  symbol  of  commitment  ആയട  1971 ല്
കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സസ്ഥാപടതമസ്ഥായട.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  സസ്ഥാപടത  ലക്ഷത്യേസം
അവപ്ലൈഡസ സയന്സസ,  സസ്ഥാകങ്കേതടക വടദത്യേ,  വസ്ഥാണടജത്യേസം,  വത്യേവസസ്ഥായസം,  എന്നതീ കമഖലകളടല്
ബടരുദസ്ഥാനന്തര  ബടരുദതടലുസം  ഗകവഷണതടലുസം  ഊന്നല്  നല്കടകക്കേസ്ഥാണ്ടുള  ഉന്നത
വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസതടകന വടകസനമസ്ഥാണസ.

  1986  കഫബ്രുവരടയടല്  ഈ  സസ്ഥാപനസം  കകസ്ഥാചട  യൂണടകവഴടറട  ഓഫസ  സയന്സസ  &
കടകകസ്ഥാളജട  എന്ന  കപരടല്  പുനസസംഘടടപടക്കേകപട്ടു.  ഉന്നത  വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസതടലുസം
ഗകവഷണതടലുസം  വവദഗത്യേസം  കനടുന്നതടനസ  ആവശത്യേമസ്ഥായ  സക്കൗകരത്യേങ്ങള്  എലസ്ഥാ
വകുപ്പുകളടലുസം ലഭത്യേമസ്ഥാണസ.  രസ്ഥാജത്യേകത പ്രമുഖ ഗകവഷണകകന്ദ്രങ്ങളുമസ്ഥായസം സകതണ കനവല്
കമസ്ഥാന്റുമസ്ഥായസം  കചര്ന്നസ  പ്രവര്തടക്കുന്നതടനസ്ഥാല്  ഈ  സസ്ഥാപനങ്ങളുകട  റടകസസ്ഥാഴസം  പഠന
ഗകവഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളടല്  ഉപയകമസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  കഴടയനണസ.
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ,  എന്വകയസ്ഥാണകമനല്  സ്റ്റഡതീസസ,  ഹറ്റ്യൂമസ്ഥാനടറതീസസ,  നടയമസം,  മവറന്
സയന്സസ  ,  കസസ്ഥാഷത്യേല്  സയന്സസ,  കടകകസ്ഥാളജട  എന്നതീ  ശസ്ഥാഖകള്  ഉള്കക്കേസ്ഥാളളുന്നതസ്ഥാണസ
അക്കേസ്ഥാദമടകസ  ഘടന.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ആദത്യേ  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  കുസസ്ഥാറസ  ആക്ടസ  34(1)  വകുപസ
പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കേസ്ഥാര്  പുറകപടുവടചടട്ടുകണങ്കേടലുസം  പുതക്കേടയ  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  ഇതവകര
പുറകപടുവടചടടടല.

  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ തൃക്കേസ്ഥാക്കേരയടകല പ്രധസ്ഥാന കസ്ഥാമ്പസസ കൂടസ്ഥാകത കകസ്ഥാചട നഗരതടകന
ഹൃദയഭസ്ഥാഗതളള  കലക്കേസവസഡസ  കസ്ഥാമ്പസുസം  ആലപ്പുഴ  ജടലയടല്  കുടനസ്ഥാടടല്  ഒരു
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ കകസ്ഥാകളജസ കത്യേസ്ഥാമ്പസുമുണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട പ്രധസ്ഥാന കത്യേസ്ഥാമ്പസടല് 28
പഠന  വകുപ്പുകളുസം  13  കസനറുകളുസം  പ്രവര്തടക്കുന.  സസസ്ഥാശ്രയ  കമഖലയടല്  3
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ കകസ്ഥാകളജുകളുസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നടതന.

  കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2019-20 വര്ഷകത ബജറസ  02.02.2019
കല  സടന്ഡടകക്കേറസ  കയസ്ഥാഗതടല് തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  659.03  പ്രകസ്ഥാരസം  അസംഗതീകരടച.  ആയതസ
പ്രകസ്ഥാരസം 316.43 കകസ്ഥാടട പ്രതതീക്ഷടത വരവസം 346.38 കകസ്ഥാടട പ്രതതീക്ഷടത കചലവസ ഉള്കപകട 30
കകസ്ഥാടടയകട  കമട  ബജറസ്ഥാണസ  അവതരടപടചടട്ടുളതസ.  2019-20  വര്ഷകത  വസ്ഥാര്ഷടക
കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരമുള ആകക വരവസ  272.83  കകസ്ഥാടടയസം  ആകക കചലവസ  266.33  കകസ്ഥാടട
രൂപയമസ്ഥാണസ.

  1986  കല കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആക്ടസ, 1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കേല്
ഫണസ  ഓഡടറസ  ചടങ്ങളടകല  ചടസം  3(1)  എന്നടവ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  2019-20  വര്ഷകത  വസ്ഥാര്ഷടക  കണക്കുകള്  ഓഡടറടനസ
വടകധയമസ്ഥാക്കുകയണസ്ഥായട.
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     സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ വടവടധ ആവശത്യേങ്ങള്ക്കേസ്ഥായട സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാര്, കകന്ദ്ര സര്ക്കേസ്ഥാര്,
യ.ജട.സട മറസ  ഏജന്സടകള് എന്നടവയടല് നടന്നസ  ധനസഹസ്ഥായസം ലഭടചതടകന കണക്കുകള്,
തനതസ വരുമസ്ഥാനസം അക്കേക്കൗണ്ടുകളടല് ഒടുക്കേടയതസ,  പടന്വലടക്കേല് എന്നടവ പരടകശസ്ഥാധടക്കുകയസം
പ്രസകമസ്ഥായ  ഓഡടറസ  നടരതീക്ഷണങ്ങള്  ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടടല്  ഉള്കപടുതടയടട്ടുമുണസ.
സമകസ്ഥാലടക ഓഡടറടകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായളള നടരതീക്ഷണങ്ങള്കക്കേസ്ഥാപസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വടവടധ
പഠന- പഠകനതര വകുപ്പുകള് എന്നടവ വസ്ഥാര്ഷടകമസ്ഥായട ഓഡടറസ നടതട പുറകപടുവടച ഓഡടറസ
കുറടപ്പുകളടകല സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല അധടകൃതരുകട സവടകശഷ ശ്രദ്ധ ആവശത്യേമുളളതസം പരടഹസ്ഥാര
നടപടടകള് എടുകക്കേണതമസ്ഥായ നടരതീക്ഷണങ്ങളുസം ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടടല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.
http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/  എന്ന  കവബസ  കപസ്ഥാര്ടല്  സന്ദര്ശടചസ  സസ്ഥാപനതടനസ
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുള User name, Password എന്നടവ നല്കട Functionary Login ലൂകട ഓഡടറസ
റടകപസ്ഥാര്ടസ നടരതീക്ഷടക്കേസ്ഥാവന്നതസം തടര്നടപടടകള് സസതീകരടക്കേസ്ഥാവന്നതമസ്ഥാണസ.
ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ടസ തസ്ഥാകഴപറയസം പ്രകസ്ഥാരസം നസ്ഥാലസ ഭസ്ഥാഗങ്ങളടലസ്ഥായട ക്രമതീകരടചടരടക്കുന.

ഭസ്ഥാഗസം 1 കപസ്ഥാത അവകലസ്ഥാകനസം

ഭസ്ഥാഗസം 2 വരവ കണക്കുകളടന്കമലുള ഓഡടറസ  നടരതീക്ഷണങ്ങള്

ഭസ്ഥാഗസം 3 കചലവ കണക്കുകളടന്കമലുള ഓഡടറസ  നടരതീക്ഷണങ്ങള്

ഭസ്ഥാഗസം 4 കപസ്ഥാത വടവരങ്ങളുസം ഓഡടറസ  പ്രതത്യേവകലസ്ഥാകനവസം

  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വടവടധ പഠന-പഠകനതര വകുപ്പുകളടല് 2019-20  വര്ഷകത ഓഡടറസ
നടതട പുറകപടുവടച ഓഡടറസ കനസ്ഥാട്ടുകളുകട വടവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസം.

വകുപ്പുകളുകട കപരസ ഓഡടറസ കനസ്ഥാടസ നസം. & തതീയതട

1 അവപ്ലൈഡസ കകമടസട വകുപസ KSA(STU)A3-336/21/23.10.2021

2 അവപ്ലൈഡസ ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ വകുപസ KSA(STU)A3-403/21/26.11.2021

3 ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജട വകുപസ KSA(STU)A3-73/22/08.02.2022

4 കമ്പറ്റ്യൂടര് ആപ്ലൈടകക്കേഷന് വകുപസ KSA(STU)A3-382/21/25.10.2021

5 സ്റ്റസ്ഥാറടസ്റ്റടകസ വകുപസ KSA(STU)A3-335/21/29.09.2021

6 കമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സസ വകുപസ KSA(STU)A3-378/21/23.10.2021

7 ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ KSA(STU)A3-474/21/30.11.2021

8 ഇസംഗടഷസ & കഫസ്ഥാറടന് ലസ്ഥാസംകഗസജസ വകുപസ KSA(STU)A3-472/21/30.11.2021
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9 ഇലകകസ്ഥാണടകസ വകുപസ KSA(STU)A3-457/21/09.02.2022

10 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വകയസ്ഥാണകമനല് സ്റ്റഡതീസസ KSA(STU)A3-476/21/28.01.2022

11 ഹടന്ദട വകുപസ KSA(STU)A3-525/21/10.03.2022

12 ഇന്സ്ട്രുകമകനഷന് വകുപസ KSA(STU)A3-388/21/21.02.2022

13 സ്ക്കൂള് ഓഫസ ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസസ KSA(STU)A3-398/21/30.11.2021

14 മസ്ഥാതമസ്ഥാറടകസ വകുപസ KSA(STU)A3-334/21/20.09.2021

15 ഇനര്നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ KSA(STU)A3-393/21/03.11.2021

16 ഫടസടകസ വകുപസ KSA(STU)A3-470/21/30.11.2021

17 കപസ്ഥാളടമര്  സയന്സസ  &  റബര്  കടകകസ്ഥാളജട
വകുപസ KSA(STU)A3-333/21/29.09.2021

18 സ്ക്കൂള് ഓഫസ മസ്ഥാകനകജ്മെനസ സ്റ്റഡതീസസ KSA(STU)A3-401/21/08.12.2021

19 ഫടസടക്കേല് എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന് വകുപസ KSA(STU)A3-304/21/08.09.2021

20 യൂതസ കവല്ഫയര് വകുപസ KSA(STU)A3-303/21/31.08.2021

21 കസനര് കഫസ്ഥാര് ബജറസ സ്റ്റഡതീസസ KSA(STU)A3-583/21/23.01.2022

22 എഞ്ചടനതീയറടസംങസ വകുപസ KSA(STU)A3-126/22/19.03.2022

23 യൂണടകവഴടറട വലബ്രറട KSA(STU)A3-305/21/17.08.2021

24 യൂണടകവഴടറട യൂണടയന് KSA(STU)A3-295/21/04.08.2021

25 കസന്ടല്  ഓഫതീസസ  ഓഫസ  യൂണടകവഴടറട
കഹസ്ഥാസ്റ്റല്

KSA(STU)A3-306/21/06.09.2021

26 യൂണടകവഴടറട ഗസ്റ്റസ ഹക്കൗസസ KSA(STU)A3-459/21/30.11.2021

27 കസനര് കഫസ്ഥാര് ഇന്കഫസ്ഥാര്കമഷന് റടകസസ്ഥാഴസ
മസ്ഥാകനകജ്മെനസ (സട.കഎ. ആര്.എസം) KSA(STU)A3-368/21/20.09.2021

28 കസനര് കഫസ്ഥാര് സയന്സസ ഇന് കസസ്ഥാവസറട
(സട-സടസസ) KSA(STU)A3-425/21/06.12.2021

29 സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് സയന്സസ KSA(STU)A3-522/21/08.12.2021

30 കകമടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗസ്ഥാഫട വകുപസ KSA(STU)A3-523/21/09.12.2021

31 ഫടസടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗസ്ഥാഫട വകുപസ KSA(STU)A3-553/21/31.12.2021
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32 സ്ക്കൂള് ഓഫസ ഇന്ഡസടയല് ഫടഷറതീസസ KSA(STU)A3-551/21/29.12.2021

33 മവറന്  ജടകയസ്ഥാളജട  &  ജടകയസ്ഥാ  ഫടസടകസ
വകുപസ

KSA(STU)A3-549/21/30.12.2021

34 മവറന് ബകയസ്ഥാളജട, വമകക്രസ്ഥാബകയസ്ഥാളജട &
ബകയസ്ഥാ കകമടസട വകുപസ

KSA(STU)A3-521/21/10.12.2021

35 അറസകമസ്ഥാസടയറടകസ സയന്സസ വകുപസ KSA(STU)A3-524/21/28.01.2022

36 നസ്ഥാഷണല്  കസനര്  കഫസ്ഥാര്  അകസസ്ഥാടടക്കേസ
ആനടമല് കഹല്തസ KSA(STU)A3-519/21/09.02.2022

37 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ (SOE) KSA(STU)A3-94/22/16.02.2022

38 കുഞസ്ഥാലട  മരയസ്ഥാര്  സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  മവറന്
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ (KMSME)

KSA(STU)A3-402/21/08.12.2021

39 കകസ്ഥാചടന്  യൂണടകവഴടറട  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ, കുടനസ്ഥാടസ (CUCEK)

KSA(STU)A3-71/22/11.02.2022

40  ഡട.ഡട.യ. കകക്കൗശല് കകന്ദ്ര KSA(STU)A3-174/22/15.03.2022

വടവടധ ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥായട ഉള്കപടുതടയടട്ടുളള ഖണടകകളുകട സസംക്ഷടപസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

ഉളളടക്കേസം

ഖണടക നസം. വടഷയസം കപജസ നസം.

ഭസ്ഥാഗസം 1
കപസ്ഥാത അവകലസ്ഥാകനസം

1-1 ബജറസ 11

1-2 വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേ പതടക 12

1-3 വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേ പതടകയടകല അപസ്ഥാകതകള് 13

1-4 അക്കേക്കൗണസസസ കസസ്ഥാഫസ കവയറടകലക്കുള യൂസര് പ്രടവടകലജസ 
ഓഡടറസ ഓഫതീസടനസ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല

20

1-5 തനതസ വരുമസ്ഥാനതടകന വടവരസം 20

1-6 ആഭത്യേന്തര നടയന്ത്രണസം 21

1-7 ഓഡടറസ ഇസംപസ്ഥാകസ 22
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ഭസ്ഥാഗസം-2
വരവ കണക്കുകളടന്കമലുള ഓഡടറസ  നടരതീക്ഷണങ്ങള് 

2-1 രസതീതസ പ്രകസ്ഥാരസം സസതീകരടച തകകള് ബസ്ഥാങ്കേടല് 
നടകക്ഷപടചടടടല.

24

2-2 വസ്ഥാലല്യുവബടള്സസ രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നതടല് അപസ്ഥാകത 25

2-3 കത്യേസ്ഥാഷസ കഡകപസ്ഥാസടറസ ചസ്ഥാര്ജസ ഈടസ്ഥാക്കേല് - വരുമസ്ഥാന നഷസം 25

2-4 വസ്ഥാടകയടന്കമലുള ജട.എസസ.ടട തക പടരടകചടുതടടടല 29

2-5 യഥസ്ഥാസമയസം വസ്ഥാടക വര്ദ്ധടപടക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് വരുമസ്ഥാനതടല്
കുറവണസ്ഥായട 30

2-6 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് വടവടധ വകുപ്പുകളുകട ഇ - ഗസ്ഥാനസസസ 
അക്കേക്കൗണടല് വന് തക നതീക്കേടയടരടപസ 31

2-7 കുറഞ പലടശനടരക്കേടല് കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപസം 33

2-8 കക.വട.എസം. കകസ്ഥാകളജസ റടക്കേഗടഷന് ഫതീസസ അടവസ്ഥാക്കേടയടടടല 34

2-9 ആഭത്യേന്തര വരുമസ്ഥാനതടല് ആറസ കകസ്ഥാടടയടലധടകസം രൂപയകട 
കുറവസ 35

ഭസ്ഥാഗസം-3
കചലവ കണക്കുകളടന്കമലുള ഓഡടറസ  നടരതീക്ഷണങ്ങള്

3-1
ശമ്പള പരടഷ്ക്കരണ ഉതരവകളടകല 
വത്യേവസകള്ക്കേനുസൃതമസ്ഥായട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ 
കഭദഗതട കചകയ്യേണതസ്ഥാണസ.

36

3-2
കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകന ഡട.സട.ആര്.ജട. കുസസ്ഥാറടകന അക്കേക്കൗണടല് 
നടനസം പടന്വലടച

37

3-3 ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട ശമ്പള നടര്ണ്ണയസം പരടകശസ്ഥാധടചതടല് 
കകണതടയ അപസ്ഥാകതകള്

38

3-4 യ.ജട.സട/എ.ഐ.സട.ടട.ഇ.ശമ്പളനടര്ണ്ണയതടകല 
അപസ്ഥാകതകള്

39

3-5 ഓഡടറടകന അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത കപന്ഷന് ആനുകൂലത്യേങ്ങള് 
അനുവദടക്കുന

44

3-6 കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ അക്കേക്കൗണസ - കടബസ്ഥാധത്യേത കൂടടവരുന 49
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3-7
ഗസ്ഥാര്ഹടക കടലകഫസ്ഥാണ ബടല്ലുകള്ക്കേസ 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാഫണടല് നടനസം തക നല്കട- 12,172/- 
രൂപ – സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടനസ നഷസം

50

3-8 ആസ്തട രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നതടകല അപസ്ഥാകതകള് 52

3-9 വകുപ്പുകളടല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നടല 56

3-10 മുന്കൂറുകള് സമയബനടതമസ്ഥായട ക്രമതീകരടക്കുന്നടല 57

3-11 വവകട ക്രമതീകരടക്കുന്ന മുന്കൂറുകള്ക്കേസ പടഴപലടശ 
ഈടസ്ഥാക്കുന്നടല. 57

3-12
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ വലബ്രറടയടല് കറഡടകയസ്ഥാ ഫതീകസന്സട 
ഐകഡനടഫടകക്കേഷന് സടസ്റ്റസം നടപടലസ്ഥാക്കേല് -കപ്രസ്ഥാജക്ടസ 
ലക്ഷത്യേസം വകവരടചടല.

60

3-13
മുന്കൂറുകളുകട ക്രമതീകരണസം- പടഴപലടശയസം ഇന്കസം ടസ്ഥാകസ 
ഇനതടല് ഉറവടടതടല് കുറവസ കചകയ്യേണ തകയസം 
ഒഴടവസ്ഥാക്കേടകക്കേസ്ഥാടുത

63

3-14 ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്കൂള് ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകടകന 
എകസറന്ഷന് കജസ്ഥാലടകള് - അപസ്ഥാകതകള് 64

3-15 കടഫസബട ഫണസ വടനടകയസ്ഥാഗടചള വടവടധ പദ്ധതടകള്- 
സമയബനടതമസ്ഥായട നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴടയന്നടല. 65

3-16 കുകസക്കേസ ചുറ്റുമതടല്നടര്മസ്ഥാണസം - ആസൂതണതടലുസം 
നടതടപടലുസം പടഴവസ -നഷസം 8,36,679/-രൂപ.

68

3-17 ഐശസരത്യേ കഗള്സസ കഹസ്ഥാസ്റ്റലടനസ അഡതീഷണല് കബസ്ഥാക്കേസ-
അപസ്ഥാകതകള്

72

3-18 നടര്ദടഷ വടലയ്ക്കുള മുദ്രപതസം ഉപകയസ്ഥാഗടചടല - 40,230/- 
രൂപയകട നഷസം

75

3-19 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വടവടധ വകുപ്പുകളുമസ്ഥായട ബനകപട 
ഓഡടറസ പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്

76

3-19-1
ഫടസടക്കേല് എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന് വകുപസ - ക്ലബസ മത്സരതടല് 
പകങ്കേടുതതടനസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടല് നടനസം തക 
കചലവഴടച 

76

3-19-2 യൂതസ കവല്ഫയര് വകുപസ - സ്റ്റുഡനസ സസ കരടയര് ആനസ 
കക്കൗണസലടസംഗസ കസനറടകല ക ക്കൗണസടലടസംഗസ -അപസ്ഥാകങ്ങള് 77
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3-19-3
കഹസ്ഥാസ്റ്റല് കസന്ടല് ഓഫതീസസ - വടവടധ വകുപ്പുകളടല് നടന്നസ 
വടദത്യേസ്ഥാര്തടകളുകട തസ്ഥാമസ,ഭക്ഷണകചലവസ കഹസ്ഥാസ്റ്റലടകലക്കേസ 
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല - കുടടശ്ശേടക 9,99,758/-രൂപ.

78

3-19-4
കസനര് കഫസ്ഥാര് സയന്സസ ഇന് കസസ്ഥാവസറട - എസ്റ്റടകമറസ 
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാകതയസം കടണര് നടപടടകള് ഒഴടവസ്ഥാക്കേടയസം 
പ്രവൃതട നടതട - 3,59,218/-രൂപ തടസ്സകപടുതന.

79

3-19-5 കുകസക്കേസ - സൂക്ഷടപടല് വതീഴ- 47 പുതടയ കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് 
കവളസം കയറട നശടച. 80

3-19-6
കുകസക്കേസ -സട.പട.ആര്.സട.എസസ. മുകഖന അലസ്ഥാകത 
കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളുസം വസ്ഥാങ്ങടയതസ - 
25,93,666/- രൂപയകട കചലവസ തടസ്സകപടുതന.

81

3-19-7 കുകസക്കേസ – ജടസംകനഷത്യേതടകല വടലപടടടപ്പുള 
ഉപകരണങ്ങള് സസംരക്ഷടക്കുന്നതടല് വതീഴ. 

84
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ഭസ്ഥാഗസം - 1

കപസ്ഥാത അവകലസ്ഥാകനസം

1-1 ബജറസ

    കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2019-20 വര്ഷകത ബജറസ എസ്റ്റടകമറസ
02.02.2019 കല സടന്ഡടകക്കേറസ കയസ്ഥാഗതടല് ഐറസം നസം. 659.03 ആയട അസംഗതീകരടചടട്ടുണസ.
ആയതസ പ്രകസ്ഥാരമുള ആകക പ്രതതീക്ഷടത വരവസ  316.43  കകസ്ഥാടട രൂപയസം ആകക പ്രതതീക്ഷടത
കചലവസ  346.38  കകസ്ഥാടട  രൂപയമുള  30  കകസ്ഥാടട  രൂപയകട  കമട  ബജറസ്ഥാണസ
അവതരടപടചടട്ടുളതസ. പുതക്കേടയ ബജറസ 30.03.2020 കല സടന്ഡടകക്കേറസ കയസ്ഥാഗതടല് ഐറസം
നസം.674.01  ആയട  അസംഗതീകരടചടട്ടുണസ.  ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  2019-20  കല ആകക പ്രതതീക്ഷടത
വരവസ 311.09 കകസ്ഥാടട രൂപയസം , ആകക പ്രതതീക്ഷടത കചലവസ 381.23 കകസ്ഥാടട രൂപയമസ്ഥാണസ.

   2019-20 കല വസ്ഥാര്ഷടക കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരമുള യഥസ്ഥാര്ത വരവസ 272.83 കകസ്ഥാടട രൂപയസം,
യഥസ്ഥാര്ത  കചലവസ  266.33  കകസ്ഥാടട  രൂപയമസ്ഥാണസ  (ഋണബസ്ഥാധത്യേത  ഒഴടകകയളതസ).
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

തകകള് കകസ്ഥാടടയടല് (രൂപയടല്) 

ഇനസം

വരവസ വത്യേതടയസ്ഥാന
തടകന
നടരക്കേസ

(%)

കചലവസ വത്യേതടയസ്ഥാന
തടകന
നടരക്കേസ

(%)

ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം

വസ്ഥാര്ഷടക
കണക്കുകള്

പ്രകസ്ഥാരസം

ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം

വസ്ഥാര്ഷടക
കണക്കുകള്

പ്രകസ്ഥാരസം 

കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് 182.86 205.55 + 12.41 204.82 189.55 - 7.46

പ്ലൈസ്ഥാന് 87.12 33.62 - 61.41 81.20 39.06 - 51.90

സ്ക്കൂള് ഓഫസ
എഞ്ചടനതീയ

റടസംഗസ
27.38 21.46 -21.62 39.72 22.65 - 42.97

കക.എസം.എസസ.
എസം.ഇ. 8.81 6.78 -23.04 5.49 4.12 - 24.95

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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സട.
യ.സട.ഇ.കക.

10.26 5.42 - 47.17 15.15 10.95 -27.72

ആകക 316.43 272.83 -13.79 346.38 266.33 -23.11

   ബജറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  മതടയസ്ഥായ  പഠനകമസ്ഥാ  ,  ആവശത്യേകതസ്ഥാ  വടശകലനകമസ്ഥാ
നടതന്നടലസ്ഥാകയന്നസ്ഥാണസ  പടടകയടകല  കണക്കുകളടല്  നടന്നസ  വത്യേകമസ്ഥാകുന്നതസ.
യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തത്യേകബസ്ഥാധകതസ്ഥാകട ബജറസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതടനസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ശ്രദ്ധടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

1-2 വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേപതടക

വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേ പതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല അസംഗതീകരടചതടകനയസം ഓഡടറടനു 
സമര്പടചതടകനയസം വടവരസം

വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേ 
പതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല 
അസംഗതീകരടചതടകന വടവരസം

വസ്ഥാര്ഷടക 
ധനകസ്ഥാരത്യേ പതടക
ഓഡടറടനസ 
സമര്പടകക്കേണ 
സമയപരടധട

വസ്ഥാര്ഷടക 
ധനകസ്ഥാരത്യേ 
പതടക 
ഓഡടറടനസ ലഭടച
തതീയതട

അപസ്ഥാകസം 
പരടഹരട
ക്കേസ്ഥാന് 
തടരടചയച 
തതീയതട

അപസ്ഥാകസം 
പരടഹരടചസ 
ലഭടച തതീയതട

21.12.2020 കല 682.18 
നമ്പര് സടന്ഡടകക്കേറസ 
തതീരുമസ്ഥാനസം

31.07.2020 25.03.2021 ഇല ബസ്ഥാധകമല

കകസ്ഥാചട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണസ 

  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കത്യേസ്ഥാഷസ  ബസ്ഥാലന്സടല്  പദ്ധതട  വരവസ  ,  പദ്ധതടകയതര  വരവസ  ,
കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ,  എസസ.ഒ.ഇ,  കക.എസം.എസസ.എസം.ഇ,  കുകസകസ കൂടസ്ഥാകത കപന്ഷന് ഫണ്ടുസം
ഉള്കപടതസ്ഥാണസ. കകസ്ഥാചട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണസ സസംബനടച വടശദ വടവരസം ഖണടക 4-1 ലുസം
സടര നടകക്ഷപങ്ങള് സസംബനടച വടശദ വടവരസം അനുബനസം -4 ലുസം ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല വകുപ്പുകളുകട സസ്ഥാമ്പതടക നടല

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല ഓകരസ്ഥാ വകുപടനുസം പട.ഡട അക്കേക്കൗണ്ടുസം ഡട.ഡട.എഫസ അക്കേക്കൗണ്ടുസം
കൂടസ്ഥാകത  പട.ടട.എ,  ഇ-ഗസ്ഥാനസസസ,  കണസല്ടന്സട  തടങ്ങടയ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളുസം  ഉണസ.
വകുപ്പുകളുകട ഓഡടറടല് ഇവ പരടകശസ്ഥാധടചസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  കചയ്യുനണസ.  ഡട.ഡട.എഫസ  ,  പട.ഡട
അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകട നതീക്കേടയടരുപസ തകകള് അനുബനസം -1 ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

1-3 വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേപതടകയടകല അപസ്ഥാകതകള്

1. വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേപതടക സമയബനടതമസ്ഥായട സമര്പടചടല

    കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സടന്ഡടകക്കേറടകന അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകടയള
2019-20  കല വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേപതടക  25.03.2021-നസ്ഥാണസ ഓഡടറടനസ്ഥായട സമര്പടചതസ.
1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ  ഓഡടറസ  ആക്ടസ  വകുപസ  9  പ്രകസ്ഥാരസം  സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷസം
അവസസ്ഥാനടചസ  4  മസ്ഥാസതടനുളടല് (ജൂവല 31 നകസം  )  ഓഡടറടനസ്ഥായട സമര്പടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
എന്നസ്ഥാല് ഈ സമയപരടധട പസ്ഥാലടചടടടല.

2. അക്കേക്കൗണടസംഗസ ചടങ്ങള് രൂപതീകരടചടടടല

    കകന്ദ്ര സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരുകള്, ഇതര ഏജന്സടകള് എന്നടവയടല് നടനള വരവകളുസം,
തനതസ വരവകളുസം ഉള്കപകട കകസ്ഥാടടക്കേണക്കേടനസ രൂപയകട വരവസ – കചലവസ നടതന്ന കകസ്ഥാചട
ശസ്ഥാസ്ത്രസസ്ഥാകങ്കേതടക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നസ്ഥാളടതവകര  അക്കേക്കൗണടസംഗസ  ചടങ്ങള്
രൂപതീകരടചടടടല. വദനസംദടന സസ്ഥാമ്പതടക ഇടപസ്ഥാടുകളുകട കരഖകപടുതല് രതീതട, അടടസസ്ഥാന
രജടസ്റ്ററുകള്, വസ്ഥാര്ഷടക ധനകസ്ഥാരത്യേ പതടക, അനുബന പതടകകള് എന്നടവയകട മസ്ഥാതൃകകള്
കക്രസ്ഥാഡതീകരടചസ  വടശദമസ്ഥായ  അക്കേക്കൗണടസംഗസ  അതത്യേന്തസ്ഥാകപക്ഷടതമസ്ഥാണസ.  വരവസ  കചലവകള്
കരഖകപടുതന്നതടനസ  കകരള  അക്കേക്കൗണസ  കകസ്ഥാഡസ,  കകരള  സര്വ്വതീസസ  റൂള്സസ,  കകരള
ഫടനസ്ഥാന്ഷത്യേല്  കകസ്ഥാഡസ,  കകരള  ടഷറട  കകസ്ഥാഡസ  തടങ്ങടയ  ചടങ്ങളടകല  വത്യേവസകള്
ഉള്കപടുതട വടശദമസ്ഥായ ഒരു അക്കേക്കൗണടസംഗസ ചടസം രൂപതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3.   ഡട  .  സട  .  ബട പതടക തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നടല

   1996-കല കകരള കലസ്ഥാക്കേല് ഫണസ ഓഡടറസ ചടസം 15-1 (ഡട)  പ്രകസ്ഥാരസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട
വസ്ഥാര്ഷടക  കണക്കുകകളസ്ഥാകടസ്ഥാപസം  ഡട.സട.ബട  പതടക  സമര്പടകക്കേണതണസ.  എന്നസ്ഥാല്
വസ്ഥാര്ഷടക  കണക്കുകള്കക്കേസ്ഥാപസം  തസ്ഥാകഴ  പറയന്ന  വടവരങ്ങള്  സൂചടപടക്കുന്ന  ഡട.സട.ബട
പതടകകള് സമര്പടചടടടല.

a. വടവടധ ഫതീസസ വരവടകന ഡടമസ്ഥാനസ, കളക്ഷന്, ബസ്ഥാലന്സസ
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b. പരതീക്ഷസ്ഥാ ഫതീസടകന ഡടമസ്ഥാനസ, കളക്ഷന്, ബസ്ഥാലന്സസ

c. വടവടധ കകസ്ഥാകളജുകളടല് നടനസം ഒടുക്കുന്ന കസ്പെഷത്യേല് ഫതീസസ, ഡടമസ്ഥാനസ, കളക്ഷന്, ബസ്ഥാലന്സസ.
d.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ ലഭടക്കേസ്ഥാനുള വസ്ഥാടക,  വവദല്യുതട ചസ്ഥാര്ജസ,  കവളക്കേരസം എന്നടവയകട
ഡടമസ്ഥാനസ, കളക്ഷന്, ബസ്ഥാലന്സസ.

  വസ്ഥാര്ഷടക  കണക്കുകള്കക്കേസ്ഥാപസം   ഡട.സട.ബട  പതടക  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാതതമൂലസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വരുമസ്ഥാന കുടടശ്ശേടക സസംബനടചസ വത്യേകത ഇലസ്ഥാത സടതടയണസ.

4. വകുപ്പുകളുകട പട  .  ഡട അക്കേക്കൗണടല് വന് തക നതീക്കേടയടരുപസ 

    വകുപ്പുകളുകട വദനസംദടന കചലവകള് വഹടക്കുന്നതടനുസം,  എസസ.ആര്  (സടസംപടള് രസതീതസ)
മുകഖന  മുന്കൂര്  തകകള്  എടുക്കുന്നതടനുസം  മറസ  കചലവകള്  വഹടക്കുന്നതടനുമസ്ഥായട  വകുപ്പു
കമധസ്ഥാവടയകട കപരടല് വകകസ്ഥാരത്യേസം കചയ്യുന്ന പട.ഡട അക്കേക്കൗണടല് 31.03.2020  ല് വന് തക
നതീക്കേടയടരടപ്പുണസ.  വകുപ്പുകള്ക്കേസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നടന്നസ  കണടജനസ  ബടലസ  മുകഖന
ലഭടക്കുന്ന തക കൃതത്യേമസ്ഥായട വടനടകയസ്ഥാഗടക്കുന്നടല അഥവസ്ഥാ വടതരണസം നടതന്നടല എന്നസ്ഥാണസ
ഇതസ  സൂചടപടക്കുന്നതസ.  വര്ഷസ്ഥാന്തത്യേതടലുള  നതീക്കേടയടരടപ്പു  തകയകട  ഇനസം  തടരടചള
വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടസ ഓഡടറസ എന്കസയറട വകുപ്പുകളടല് നല്കടകയങ്കേടലുസം
ആയതടനസ മറുപടട ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല. വകുപ്പുകളുകട പട.ഡട അക്കേക്കൗണടകല നതീക്കേടയടരുപസ തക
കൃതത്യേമസ്ഥായട  വടനടകയസ്ഥാഗടക്കേസ്ഥാതപക്ഷസം ഈ തക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് അടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് കവണ
ഓഡടറസ നടര്കദശസം വകുപ്പുകള്ക്കേസ നല്കകണതസ്ഥാണസ. ഓഡടറസ നടതടയ 40 വകുപ്പുകളടകല പട.
ഡട. അക്കേക്കൗണ്ടുകളടലസ്ഥായട 31.03.2020 ല് 4,66,30,386.40/- രൂപ നതീക്കേടയടരടപ്പുണസ.

  പട.ഡട.  അക്കേക്കൗണടകല  2019-20  വര്ഷകത  നതീക്കേടയടരുപസ  തക  അനുബനസം-1 ല്
കചര്തടട്ടുണസ.

5.  കചക്കേസ ഇഷറ്റ്യൂ രജടസ്റ്റര്  /  കചക്കേസ റടകപസ്ഥാര്ടസ രജടസ്റ്റര് അപൂര്ണ്ണമസ്ഥാണസ

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് നടന്നസ നല്കുന്ന എലസ്ഥാ കചക്കുകളുകടയസം ലടസ്റ്റസ ഉള്കപടുന്ന,  എകല്
ഷതീറടല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേടയ,  കചക്കേസ  ഇഷറ്റ്യൂ രജടസ്റ്റര്/കചക്കേസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  രജടസ്റ്റര് അപൂര്ണ്ണമസ്ഥാണസ  .
പ്രസ്തുത റടകപസ്ഥാര്ടടല് കചക്കേസ നല്കടയ ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ നമ്പര്, തക നല്കടയതടകന പൂര്ണ്ണ
വടവരങ്ങള് എന്നടവ കൂടട നടര്ബനമസ്ഥായട ഉള്കപടുകതണതസ്ഥാണസ.

6. കചലവസ വക്കൗചറുകളുകട ക്രമ നമ്പര് 

   2019-20  വര്ഷതടല് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല കചലവസ  വക്കൗചറുകളുകട ക്രമ നമ്പര്  13001
മുതല്  14996  വകരയസ്ഥാണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നടന്നസ  നല്കുന്ന  വക്കൗചര്  നമ്പര്  ഓകരസ്ഥാ
വര്ഷവസം കക്ലസ്ഥാസസ കചകയ്യേണതസം അടുത സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷതടകല ആദത്യേകത വക്കൗചര് നമ്പര്
1 മുതല് ആരസംഭടക്കുവസ്ഥാന് കവണ നടപടട സസതീകരടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.
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7. കപര്മനനസ അഡസസ്ഥാന്സസ 

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് നടനസം കമയടന് ഓഫതീസടകല വടവടധ വടഭസ്ഥാഗങ്ങളടകലക്കുസം കൂടസ്ഥാകത
എലസ്ഥാ വകുപ്പുകള്ക്കുസം കപര്മനനസ  അഡസസ്ഥാന്സസ  നല്കടയടട്ടുണസ  .  31.03.2020 ല് കപര്മനനസ
അഡസസ്ഥാന്സസ  നതീക്കേടയടരടപസ  തക  അക്കേക്കൗണസസടകല  നതീക്കേടയടരടപടല്  വകയ്യേടരടപസ  പണസം
ആയട  കരഖകപടുതടയടടടല.  ആയതടനസ്ഥാല്  ഈ  ഇനതടല്  31.03.2020 ല്  എത  രൂപ
നതീക്കേടയടരടപ്പുകണന്നസ  ഓകരസ്ഥാ  വടഭസ്ഥാഗസം  തടരടചസം  ഓകരസ്ഥാ  വകുപ്പുകള്  തടരടചസം
വത്യേകമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ. 

8. ബസ്ഥാങ്കേസ കപസ്ഥാരുതകപടുതല്

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  സസസ്ഥാശ്രയ  സസ്ഥാപനങ്ങളുള്പകടയള  എലസ്ഥാ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകടയസം
ബസ്ഥാങ്കേസ  കപസ്ഥാരുതകപടുതല് നടതടയടരടക്കുന്നതസ എലസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകടയസം ആകക
തക  കൂടടയതടനസ  കശഷസം  ഒകരസ്ഥാറ  കപസ്ഥാരുതകപടുതലസ്ഥായസ്ഥാണസ  കസ്ഥാണടചടരടക്കുന്നതസ.  ഇതസ
ശരടയസ്ഥായ  രതീതടയല.  ഓകരസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണടനുസം  പ്രകതത്യേകസം  കപസ്ഥാരുതകപടുതല്
നടകതണതസം ആയതസ ഓഡടറടനസ നല്കകണതമസ്ഥാണസ.

കപസ്ഥാരുതകപടുതലുകളുകട ആധടകസ്ഥാരടകത പരടകശസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാന് സസ്ഥാധടക്കുന്നടല  .

   സട.യ.എഫസ,  എസസ.ഒ.ഇ.,  കക.എസം.എസസ.എസം.ഇ.,  കുകസകസ  എന്നതീ  ഫണ്ടുകളുകട  ബസ്ഥാങ്കേസ
അക്കേക്കൗണ്ടുമസ്ഥായള  കപസ്ഥാരുതകപടുതല്  നടതടയടരടക്കുന്ന  തകകളുകട  ആധടകസ്ഥാരടകത
പരടകശസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായട  സട.യ.എഫസ-ല്  തകന്ന  35  ബസ്ഥാങ്കേസ
അക്കേക്കൗണ്ടുകളുണസ.  ഇതടകന  ആകക  നതീക്കേട  ബസ്ഥാക്കേടകയസ്ഥാടസ  ചടല  തകകള്  കൂടടയസം  കുറചസം
ഫണടകന  ബുക്കു  പ്രകസ്ഥാരമുള  നതീക്കേടബസ്ഥാക്കേടയമസ്ഥായട  കപസ്ഥാരുതകപടുതടയടട്ടുകണങ്കേടലുസം
ഇങ്ങകന കൂട്ടുകയസം കുറയ്ക്കുകയസം കചയടട്ടുള തകകള് എലസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകടയസം തകകള്
ഒരുമടചസ  കൂടടയടട്ടുളതസ്ഥാണസ.  ഇതരസം  തകകള്  ഏതസ  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണടകന  ഏതസ  കചക്കേസ
പ്രകസ്ഥാരസം  ഉളതസ്ഥാകണന്ന  കഷഡറ്റ്യൂള്  കൂടട  ഉള്കപടുതടയസ്ഥാകല  ടട  കപസ്ഥാരുതകപടുതലടകന
ആധടകസ്ഥാരടകത  പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുകയള.  നടലവടല്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന്ന
യസ്ഥാകതസ്ഥാരു അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകടയസം കപസ്ഥാരുതകപടുതലടല് ഉള്കപട തകകളുകട ആധടകസ്ഥാരടകത
പരടകശസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാതവടധതടലുളതസ്ഥാണസ.  കപസ്ഥാരുതകപടുതല്
പരടകശസ്ഥാധടക്കുന്നതടനസ  ആയതടല്  ഉള്കപടുതടയടട്ടുള  തകകളുകട  കചക്കേസ  നമ്പര്,  തതീയതട,
ബസ്ഥാങ്കേടകന  കപരസ,  അക്കേക്കൗണസ  നമ്പര്  എന്നതീ  വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  ഉള്കപടുതടയ,  കഷഡറ്റ്യൂള്
ഓഡടറടനസ ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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8.1. കക  .  എസം  .  എസസ  .  എസം  .  ഇ    ബസ്ഥാങ്കേസ  റടക്കേണസടലടകയഷന്  കസ്റ്ററസകമനടല്    Error  of  
Principle   സസംഭവടചടട്ടുണസ  .

   കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം  31.03.2020 ല് 6,42,36,359/-  രൂപ നതീക്കേടയടരടപ്പുസം ബസ്ഥാങ്കേസ
ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 ല് 5,03,14,843/- രൂപ നതീക്കേടയടരടപ്പുമസ്ഥാണസ ഉളളതസ. ബസ്ഥാങ്കേസ
ബുക്കേസ നതീക്കേടയടരടപടല് നടനസം തകകള് കൂടടയസം കുറചസം കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ നതീക്കേടയടരടപടല്
എതടക്കുന്ന  രതീതടയടല്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന്ന  റടക്കേണസടലടകയഷന്  കസ്റ്ററസകമനടല്
Error of Principle സസംഭവടചടട്ടുണസ. എസസ.ഒ.ഇ.-യടകലയസ നല്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന
തക  51,78,824/-രൂപ  കത്യേസ്ഥാഷസ  ബുക്കേടല്  കരഖകപടുതല്  വരടകയസം  എന്നസ്ഥാല്  ബസ്ഥാങ്കേസ
ബുക്കേടല്  കരഖകപടുതല്  വരസ്ഥാകതയസം  നടല്ക്കുന്ന  തകയസ്ഥായതടനസ്ഥാല്  അക്കേക്കൗണടസംഗസ
തതസപ്രകസ്ഥാരസം  ബസ്ഥാങ്കേസ  നതീക്കേടയടരടപടല് നടനസം കുറകക്കേണ തകയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഈ
തക  ബസ്ഥാങ്കേസ  നതീക്കേടയടരടപടകനസ്ഥാടസ  കൂട്ടുകയസ്ഥാണസ  കചയടട്ടുളതസ.  കമല്  അപസ്ഥാകത
അറടയടചകകസ്ഥാണസ  നസം.18/2019-20/അക്കേക്കൗണസസസ/തതീയതട  26.02.2022  ആയട
എന്കസയറട  നല്കടയതടനസ  Accts1/A3/KSAD-AA 2019-20  തതീയതട  09.03.2022
ആയട  ഫടനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസര്  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ  മറുപടട  തൃപടകരമല.  അപസ്ഥാകത
പരടഹരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

8.2. ICICI    ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണസ  നസം  .  115901000357    കല    3,62,705/-    രൂപയകട  
വടവരങ്ങള് ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല  .

സട.യ.എഫസ(ജനറല് ഫണസ  )മസ്ഥായട  ബനകപടതസം  31.03.2019  ല്  3,62,705/-  രൂപ
നതീക്കേടയടരടപ്പുണസ്ഥായടരുന്നതമസ്ഥായ  ICICI  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണസ  നസം.  115901000357  കല
നതീക്കേട  ബസ്ഥാക്കേട  2019-20  കല  നതീക്കേടയടരടപ്പു  തകകളടല്  ഉള്കപടടടടല.  ഇതടകന
കസ്ഥാരണസം വടശദതീകരടക്കേസ്ഥാനുസം ബസ്ഥാങ്കേസ കസ്റ്ററസകമനസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേസ്ഥാനുസം ആവശത്യേകപടസ ഓഡടറസ
റടകസടസടഷന്  നസം.8/19-20  തതീ.21.02.2022  നല്കടയതടനസ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ  Accts
1/A3/KSAD-AA  2019-20  തതീയതട  26.02.2022  മറുപടടയടല്  ഈ  അക്കേക്കൗണസ
കക്ലസ്ഥാസസ  കചയതസ്ഥായട  ഫടനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസര്  അറടയടച.  എന്നസ്ഥാല്  31.03.2019  ല്
നതീക്കേടയടരടപ്പുണസ്ഥായടരുന്ന  3,62,705/-  രൂപ  എന്തസ  കചയ  എനള  വടവരവസം  ഈ
അക്കേക്കൗണടകന  ബസ്ഥാങ്കേസ  കസ്റ്ററസകമന്റുസം  ഓഡടറടനസ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല.  ആയവ
ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

8.3 ബസ്ഥാങ്കേസ കസ്റ്ററസകമന്റുകള് ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല  .

   2019-20  അക്കേക്കൗണസസസ പ്രകസ്ഥാരസം  31.03.2020  ല് നതീക്കേടയടരടപസ കരഖകപടുതസ്ഥാത
തസ്ഥാകഴ പറയന്ന ബസ്ഥാങ്കേസ കസ്റ്ററസകമന്റുകള് പരടകശസ്ഥാധനയസ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.
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ജനറല് ഫണസ അക്കേക്കൗണ്ടുകള്

ക്രമ നസം ബസ്ഥാങ്കേടകന
കപരസ

അക്കേക്കൗണസ നസം.

1 PNB 462800010041156(PAYMENT GATEWAY)

2 SBI 31008462286 (SALE OF CAT APPLICATION)

3 SBI 325718447266

4 SBI 38885470397(RECRUITMENT)

എസസ  .  ഒ  .  ഇ   .  അക്കേക്കൗണ്ടുകള്

1 SBI 10067983001

2 SBI 32571847528

3 SBI 67279404339

   കമല്പറഞ  ബസ്ഥാങ്കേസ  കസ്റ്ററസകമന്റുകള്  പരടകശസ്ഥാധനയസ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന്  ആവശത്യേകപടസ
നസം.8/2019-20/അക്കേക്കൗണസസസ  ഓഡടറസ  തതീയതട  21.02.2022  ആയട  ഓഡടറസ
റടകസടസടഷന് നല്കടകയങ്കേടലുസം ബസ്ഥാങ്കേസ കസ്റ്ററസകമന്റുകള് പരടകശസ്ഥാധനയസ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.

9. അക്കേക്കൗണസസസ പ്രകസ്ഥാരസം വന് തകകള് ക്രമതീകരടക്കേസ്ഥാകത നടല്ക്കുന

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ലഭടച കചക്കുകള്/ ഡട.ഡടകള് എന്നടവ ബസ്ഥാങ്കേടല് കക്രഡടറസ  വരസ്ഥാത
ഇനതടലുസം,  സകസ്പെന്സസ  കക്രഡടറസ  ആയസം,അക്കേക്കൗണസസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  വന്  തകകള്
നടല്ക്കുനണസ. വടശദവടവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ നല്കുന.

ബസ്ഥാങ്കേടല് കക്രഡടറസ വരസ്ഥാത ഇനതടല് നടല്ക്കുന്ന തകകള് 

വര്ഷസം തക (₹)

2015-16 1,44,785

വര്ഷസം കരഖകപടുതടയടടടല. 8,900

2016-17 74,241

2017-18 3,81,596

2018-19 32,33,215

ആകക 38,42,737
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സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ ആയട നടല്ക്കുന്ന തകകള് 

വര്ഷസം അക്കേക്കൗണസ നസം. തക (₹)

2015-16 കരഖകപടുതടയടടടല 90,326

2016-17 5970603256075 2,01,419

2019-20 67246460325 81,56,636

2019-20 67035706075 90,91,869

2019-20 ...............5847(പൂര്ണ്ണമസ്ഥായ അക്കേക്കൗണസ 
നമ്പര് കരഖകപടുതടയടടടല) 1,94,77,626

ആകക 3,70,17,876

    കമല് പറഞ തകകള് തടരടചറടയസ്ഥാനുസം ക്രമതീകരടക്കേസ്ഥാനുസം നടപടടകള് സസതീകരടചടട്ടുകണസ്ഥാ
എന്നസ  ആരസ്ഥാഞസ നസം.  19  /2019-20/  അക്കേക്കൗണസസസ  ഓഡടറസ/തതീയതട.26.02.2022  ഓഡടറസ
എന്കസയറട  നല്കടയതടനസ  ,Accts1/A3/KSAD-AA  2019-2020  തതീയതട  09.03.2022
ആയട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ മറുപടടയടല് നടപടടകള് സസതീകരടചകകസ്ഥാണടരടക്കേയസ്ഥാണസ
എന്നറടയടച. RBI മസ്ഥാര്ഗ നടര്കദശങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരസം 1.4.2012 മുതല് കചക്കേസ/  ഡടമസ്ഥാനസ ഡസ്ഥാഫസ /കപ
ഓര്ഡര് എന്നതീ കനകഗസ്ഥാഷത്യേബടള് ഇന്സ്ട്രുകമന്റുകളുകട സസ്ഥാധുവസ്ഥായ കസ്ഥാലസ്ഥാവധട ഇഷറ്റ്യൂ കചയ്യുന്ന
തതീയതട  മുതല്  മൂന്നസ  മസ്ഥാസമസ്ഥാണസ.  ബസ്ഥാങ്കേടല്  കക്രഡടറസ  വരസ്ഥാത  ഇനതടല്  നടല്ക്കുന്ന
തകകളടല്,  സകസ്പെന്സസ  കക്രഡടറസ  ആയട  നടല്ക്കുന്ന  തകകളടല്  ഉള്കപടസ്ഥാതവ
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  സസംഭവടച  നഷമസ്ഥായട  കണക്കേസ്ഥാക്കേട  കചക്കേസ/  ഡടമസ്ഥാനസ  ഡസ്ഥാഫസ  എന്നടവ
കസ്ഥാലസ്ഥാവധട  കഴട ഞസ  സമര്പടചതടനസ  ഉതരവസ്ഥാദടകകള  നടശ്ചയടചസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ
സസംഭവടച  നഷസം  ഉതരവസ്ഥാദടകളടല്  നടന്നസ  ഈടസ്ഥാക്കുന്നതടനുള  നടപടടകള്
സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഇതസ  സസംബനടച  തടര്  നടപടടകള്  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

10. കസ്ഥാലസ്ഥാവധട  കഴട ഞ  കചക്കുകള്  കസ്ഥാലഹരണകപട  കചക്കുകളടല്  ഉള്കപടുതട  
വരവടകലടുതടടടല.

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല നല്കടയ കചക്കുകളടല് തസ്ഥാകഴ പറയന്ന തകയ്ക്കുള കചക്കുകള് പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാകത 
നടല്ക്കുനണസ.
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ജനറല് ഫണ്ടുമസ്ഥായട ബനകപടവ

വര്ഷസം തക (₹)

2016-17 2,62,109

2017-18 2,51,124

2018-19 2,31,820

ആകക 7,45,053

CUCEK മസ്ഥായട ബനകപടവ

വര്ഷസം തക (₹)

2017-18 1,300

2018-19 2,785

ആകക 4,085

ആകക - 7,45,053+4,085= 7,49,138/- രൂപ

   കസ്ഥാലസ്ഥാവധട  കഴട ഞതടനസ്ഥാല്  കചക്കുകള്  കസ്ഥാലഹരണകപട  കചക്കുകളടല്  ഉള്കപടുതട
വരവടകലടുകക്കേണതസ്ഥാണസ.  കക.എസം.എസസ.എസം.ഇ  മസ്ഥായട  ബനകപടസ  പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത
കചക്കുകളസ്ഥായട 31.03.2020 ല് നടല്ക്കുന്ന 9,69,220/- രൂപ ഏകതസ്ഥാകക്കേ വര്ഷങ്ങളടകല ആണസ
എന്നസ  കവര്തടരടചസ  നല്കടയടടടല.  ആയവ  വര്ഷസം  തടരടചസ  കരഖകപടുതട  കസ്ഥാലസ്ഥാവധട
കഴട ഞവ,  കസ്ഥാലഹരണകപട  കചക്കുകളടല്  ഉള്കപടുതട  വരവടകലടുക്കുവസ്ഥാന്  നടപടട
സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

   കമല്  പറഞ  നടപടടകള്  സസതീകരടചടട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നസ  ആരസ്ഥാഞസ  നസം.  19  /2019-20/
അക്കേക്കൗണസസസ  ഓഡടറസ/തതീയതട.26.02.2022  ഓഡടറസ  എന്കസയറട  നല്കടയതടനസ,
Accts1/A3/KSAD-AA 2019-2020  തതീയതട  09.03.2022  ആയട ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ മറുപടടയടല്
നടപടടകള്  സസതീകരടചകകസ്ഥാണടരടക്കുകയസ്ഥാണസ  എന്നറടയടച. തടര്  നടപടടകള്  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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1-4 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട അക്കേക്കൗണസസസ കസസ്ഥാഫസ റസ കവയറടകലക്കുള യൂസര് പ്രടവടകലജസ
ഓഡടറസ ഓഫതീസടനസ ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല

   നടലവടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  എലസ്ഥാ  വരവടനങ്ങളുകടയസം  കചലവടനങ്ങളുകടയസം  ബസ്ഥാങ്കേസ
/ടഷറട  ഇടപസ്ഥാടുകള്  സസംബനടച  വടവരങ്ങള്  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതസ  എകല്
ഷതീറടലസ്ഥാണസ.ബസ്ഥാങ്കേസ/ടഷറട ഇടപസ്ഥാടുകള് പരടകശസ്ഥാധടക്കുന്നതടനസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന
എകല് ഷതീറടനു പകരസം അതസ്ഥാതസ ബസ്ഥാങ്കേസ/ടഷറടയകട കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകള് തകന്ന ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേണകമന്നസ
നടര്കദശടചടരുനകവങ്കേടലുസം  ആയതസ  പസ്ഥാലടക്കേകപടുന്നടല.  മുന്  റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകളടലുസം  ഇതസ
സസംബനടചസ  പരസ്ഥാമര്ശടചടട്ടുകണങ്കേടലുസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  നടര്കദശങ്ങകളസ്ഥാനസം
പസ്ഥാലടക്കുന്നടല.വരവടനങ്ങളുകട  പൂര്ണ്ണ  വടവരസം  ഈ  എകല്  ഷതീറടല്  നടനസം
ലഭത്യേമസ്ഥാകുനകണങ്കേടലുസം കചലവടനങ്ങളുകട  വടവരങ്ങള്  അപൂര്ണ്ണമസ്ഥാണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്
കത്യേസ്ഥാഷസ  ബുക്കേസ,  വരവസ-കചലവസ  കരഖകപടുതന്നതടനുള  രജടസ്റ്ററുകള്  എന്നടവ  എഴുതട
സൂക്ഷടക്കുന്നതമടല.  ആയതടനസ്ഥാല്  വരവസ-കചലവസ  ഇനങ്ങളുകട  കൃതത്യേത  പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന്
ഓഡടറടനസ സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.

  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  എലസ്ഥാ  വരവടനങ്ങളുകടയസം
കചലവടനങ്ങളുകടയസം (വദനസംദടന വരവസ കചലവകള് ഉള്കപകട) ഇടപസ്ഥാടുകള് കനറസ വര്ക്കേടലൂകട
പരടകശസ്ഥാധടക്കുന്നതടനസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  ഉപകയസ്ഥാഗടക്കുന്ന  കസസ്ഥാഫസ കവയറുകളുകട  യൂസര്
പ്രടവടകലജസ ഓഡടറസ ഓഫതീസടല് ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ അനടവസ്ഥാരത്യേമസ്ഥാണസ. ആയതസ ഈ ഓഫതീസടല്
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കവണ നടപടടകള് തസരടതകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

1-5 തനതസ വരുമസ്ഥാനതടകന വടവരസം 

  മുന് വര്ഷകതക്കേസ്ഥാള് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ ഈ സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷസം തനത വരുമസ്ഥാനതടല്
തസ്ഥാകഴപറയസം പ്രകസ്ഥാരസം 1.84% വര്ധനവസ ഉണസ്ഥായടട്ടുണസ.

ക്രമ
നസം. വരവടനസം

മുന്വര്ഷസം 

(2018-19)

തന്വര്ഷസം 

(2019-20)

മുന് വര്ഷകത
അകപക്ഷടചസ
തന്വര്ഷ വരവസ 
വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം (+/-%)

1 കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട - 
കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്

28,83,17,114 31,94,64,586 (+) 3,11,47,472

2 സ്ക്കൂള് ഓഫസ 
എന്ജടനടയറടസംഗസ (SOE)

18,58,12,804 19,77,98,267 (+) 1,19,85,463

3 കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് 
ഓഫസ മവറന്
എന്ജടനതീയറടസംഗസ 

6,72,21,363 6,46,64,023 (-) 25,57,340
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(KMSME)

4

കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട 
കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ
എന്ജടനതീയറടസംഗസ, 
കുടനസ്ഥാടസ (CUCEK)

7,98,54,852 5,07,34,889 (-) 2,91,19,963

ആകക 62,12,06,133 63,26,61,765 (+) 1,14,55,632

   2019-20 വര്ഷകത തനതസ വരുമസ്ഥാനതടകന ഇനസം തടരടചള വടവരസം അനുബനസം-2 ല് 
കചര്തടട്ടുണസ.

1-6 ആഭത്യേന്തര നടയന്ത്രണസം

ആഭത്യേന്തര നടയന്ത്രണതടകല പസ്ഥാളടചയസം വടപതകളുസം

   ഒരു  സസ്ഥാപനതടകന  "ആഭത്യേന്തര  നടയന്ത്രണ  സസംവടധസ്ഥാനസം"  എന്നതസ  ഭരണപരമസ്ഥായ
നയങ്ങളുകട പരടപസ്ഥാലനസം,  നടപടടക്രമങ്ങള്,  കടമകള് എന്നടവ ഉള്കപടുന്നതസ്ഥാണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം
ഒരു  ആഭത്യേന്തര  നടയന്ത്രണ  സസംവടധസ്ഥാനസം  നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതടനസ്ഥായട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഉറപസ്ഥാകക്കേണ കടമകള് ചുവകട വടശദമസ്ഥാക്കുന.

1.  ലക്ഷത്യേങ്ങള്  വകവരടക്കേസ്ഥാനസ്ഥായട  ഫലപ്രസ്ഥാപടയളതസം  കസ്ഥാരത്യേക്ഷമവമസ്ഥായ  പ്രവര്തനസം
ഉറപ്പുവരുതക,  അനുകയസ്ഥാജത്യേമലസ്ഥാത  ഉപകയസ്ഥാഗസം  അകലങ്കേടല്  നഷസം  എന്നടവയടല്  നടനസം
സസതക്കേകള സസംരക്ഷടക്കുക.

2. ധനകസ്ഥാരത്യേ റടകപസ്ഥാര്ടടസംഗടകന ഗുണനടലവസ്ഥാരസം ഉറപ്പുവരുതക. 

3.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ  ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ  നടയമങ്ങള്,  ചടങ്ങള്,  നടയന്ത്രണങ്ങള്  എന്നടവ
കൃതത്യേമസ്ഥായട  പസ്ഥാലടക്കുനകണന്നസ  ഉറപസ്ഥാക്കുക.  കൂടസ്ഥാകത,  സസ്ഥാപനതടകന  സുഗമമസ്ഥായ
പ്രവര്തനതടനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ ആഭത്യേന്തര നയങ്ങള് സസതീകരടചടട്ടുകണനസം ഉറപസ്ഥാക്കുക.

    ഓഡടറടകന ശ്രദ്ധയടല്കപട ആഭത്യേന്തര നടയന്ത്രണ പസ്ഥാളടചകള് ചുവകട വടവരടക്കുന.

എ) ഭരണപരമസ്ഥായ നയങ്ങളുകട പരടപസ്ഥാലനസം, പ്രക്രടയകള്, നടപടടക്രമങ്ങള് എന്നടവയടല് വതീഴ
വരുതടയതസ്ഥായള കസ്ഥാരത്യേങ്ങളസ്ഥാണസ കകന്ദ്ര സര്ക്കേസ്ഥാരടകന സയന്സസ  &  കടകകസ്ഥാളജട വകുപടകന
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ,  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അറസകമസ്ഥാസറടകസ  സയന്സസ  വടഭസ്ഥാഗതടല്
നടപടലസ്ഥാക്കേടയതമസ്ഥായട ബനകപടസ റടകപസ്ഥാര്ടടകന ഖണടക 3-13 ല് കചര്തടട്ടുള വടവരങ്ങള്

ബട)  കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വലബ്രറട  നവതീകരണവമസ്ഥായട  ബനകപടസ  കറഡടകയസ്ഥാ
ഫതീകസന്സട  ഐകഡനടഫടകക്കേഷന്  സടസ്റ്റസം  നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  കരസ്ഥാര്  ഏകറടുത  M/s
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ലടബസസടസസ ലടമടറഡസ- ഉസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസം തമടല് പ്രവൃതടയകട പൂര്തതീകരണസം, കുറമറ
പ്രവര്തനസം ഇവ ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതമസ്ഥായട ബനകപട്ടു നടക്കുന്ന നടയമ തര്ക്കേങ്ങളുസം ധനനഷവസം
അക്കേസ്ഥാഡമടകസ  നഷവസം  കവളടവസ്ഥാക്കുന്നതസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  നടപടടക്രമങ്ങളടകല
പസ്ഥാളടചയസ്ഥാണസ.  അതസ്ഥായതസ ഫലപ്രസ്ഥാപടയള കസ്ഥാരത്യേക്ഷമമസ്ഥായ പ്രവര്തനസം തരകപടുതന്നതടനസ
കടകടക്കേല് കമടറടക്കേസ കഴടഞടല. കൂടുതല് വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് റടകപസ്ഥാര്ടടകന ഖണടക 3-12 ല്
ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

സട) കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്, ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപ്പുകള്, പ്രടനറുകള്, സസ്ഥാനറുകള് തടങ്ങടയ ഐ.റട ഉപകരണങ്ങള്
സസംസസ്ഥാനകത സര്ക്കേസ്ഥാര് വകുപ്പുകള്ക്കുസം,  സസയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം,  കപസ്ഥാത കമഖലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം വസ്ഥാകങ്ങണതളതടനസ്ഥാല് ഓകരസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുസം  ഇവയകട  വസ്ഥാങ്ങലടനസ്ഥായട
കടണര് നടപടട  സസതീകരടക്കുന്നതസ  ധനനഷതടനുസം  ,  മനുഷത്യേ വടഭവകശഷടയകട നഷതടനുസം
ഇടയസ്ഥാക്കുസം എന്നതടനസ്ഥാല് ഒരു കകന്ദ്രതീകൃത പര്കചസസ സസംവടധസ്ഥാനതടലൂകട വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനസ്ഥായട

സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഒരു  ഓണവലന്  കപസ്ഥാര്ടല്  (www.cprcs.kerala.gov.in)  ഒരുക്കുകയസം
അതടലൂകട  മസ്ഥാതസം  കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുസം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുസം  വസ്ഥാകങ്ങണതസ്ഥാകണന്നസ
ഇലകകസ്ഥാണടകസ  &  വടവര  സസ്ഥാകങ്കേതടക  വടദത്യേ(ഐ.ടട.  കസല്)  വകുപടകന  18.03.2019 കല
ഐ.റട  കസല്-1/26/2019  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകസ്ഥാരസം  എലസ്ഥാ  സര്ക്കേസ്ഥാര്  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം
കര്ശന  നടര്കദശസം  നലടയടരുന്നതമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  സര്ക്കേസ്ഥാര്  നടര്കദശസം  പസ്ഥാലടക്കേസ്ഥാകത
സസന്തമസ്ഥായട കടണര് നടപടട സസതീകരടചസ്ഥാണസ കുകസക്കേടല് കമ്പറ്റ്യൂടര് വസ്ഥാങ്ങടയടരടക്കുന്നതസ. വടശദ
വടവരസം ഖണടക 3-19-6 ല് കചര്തടട്ടു ണസ.

1-7 ഓഡടറസ ഇസംപസ്ഥാകസ

(എ) യ  .  ജട  .  സട  ./  എ  .  ഐ  .  സട  .  ടട  .  ഇ  .   അദ്ധത്യേസ്ഥാപകരുകട ഇന്ക്രടകമനസ കതറസ്ഥായട റക്കൗണസ 

കചയതസ മൂലസം അധടകസം നല്കടയ   26,793/-  രൂപ തടരടകക ഈടസ്ഥാക്കേട

   2006 യ.ജട.സട./എ.ഐ.സട.ടട.ഇ ശമ്പള പരടഷ്ക്കരണ ഉതരവകള് പ്രകസ്ഥാരസം ഇന്ക്രടകമനസ
തതീയതടകള് ജൂലസ്ഥായസ മസ്ഥാസമസ്ഥായട ഏകതീകരടക്കുകയസം കപ ബസ്ഥാനടകല ശമ്പളവസം എ.ജട.പട.  യസം
(അക്കേസ്ഥാഡമടകസ കഗഡസ കപ)കചര്ന്ന തകയകട 3% ആയട ഇന്ക്രടകമനസ നടശ്ചയടക്കുകയസം കചയ.
ഇതരതടല്  ഇന്ക്രടകമനസ  കണക്കേസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ലഭടയ്ക്കുന്ന  തക  ഒരു  രൂപകയസ്ഥാ  അതടല്
കൂടുതകലസ്ഥാ ആകണങ്കേടല് അടുത പത രൂപയടകലയസ്ഥാണസ റക്കൗണസ കചകയ്യേണതസ.  ഇന്ക്രടകമനസ
കണക്കേസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ലഭടയ്ക്കുന്ന  തകയടകല  കകപസ  അവഗണടചകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  റക്കൗണടസംഗസ
നടകതണതസ.  ഇക്കേസ്ഥാരത്യേസം ഇന്തത്യേസ്ഥാ ഗവണകമനടകന ധനകസ്ഥാരത്യേമന്ത്രസ്ഥാലയതടകന എകസകപനടചര്
ഇസംപസളടകമകനഷന്  കസല്  F.No.  1/1/2008-1C  തതീയതട  29.01.2009  പ്രകസ്ഥാരസം
സ്പെഷതീകരടചടട്ടുളതസ്ഥാണസ.  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായട  ഇന്ക്രടകമനസ  കണക്കേസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ലഭടയ്ക്കുന്ന  തക
1,900.70/-  രൂപ  ആകണങ്കേടല്  ഇതസ  1,900/-  രൂപ  ആയട  റക്കൗണസ  കചകയ്യേണതസ.  എന്നസ്ഥാല്

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20

http://www.cprcs.kerala.gov.in/


-23-

ലഭടയ്ക്കുന്ന തക  1,901/-  ആകണങ്കേടല് അതസ  1,910/-  രൂപ ആയട ആണസ റക്കൗണസ കചകയ്യേണതസ.
യ.ജട.സട./എ.ഐ.സട.ടട.ഇ.  അദ്ധത്യേസ്ഥാപകരുകട  ശമ്പള  നടര്ണയ  പരടകശസ്ഥാധനയടല്,  കമല്
പറഞ പ്രകസ്ഥാരസം അലസ്ഥാകത ഇന്ക്രടകമനസ റക്കൗണസ കചയതസ മൂലസം അധടകസം നല്കടയ തകകള്
തടരടകക ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് ആവശത്യേകപട്ടു.  ആയതടകന അടടസസ്ഥാനതടല് തക ഈടസ്ഥാക്കേടയതസ്ഥായട
ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര് അറടയടച. വടശദ വടവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ നല്കുന.

അപസ്ഥാകത അറടയടച 
കതടകന നമ്പരുസം 
തതീയതടയസം

അദ്ധത്യേസ്ഥാപകകന  കപരുസം
വടവരങ്ങളുസം

ഈടസ്ഥാക്കേട
യ തക 

(₹)

തക ഈടസ്ഥാക്കേടയ വടവരസം 
അറടയടച 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കതസ 
നസം.,തതീയതട

കക.എസസ.എ 
(എസസ.റട.യ)എ 4-
627/2020 തതീ.06.01.2021

 കഡസ്ഥാ.സുമസം കമരട 
ഇടടക്കുള,കപ്രസ്ഥാഫസര്,
കമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സസ വകുപസ.

6,776 Fin.IV/1098/P/2021
തതീ.04.03.2022

കക.എസസ.എ
(എസസ.റട.യ)എ 4-
628/2020
തതീ.20.01.2021

കഡസ്ഥാ. കതസ്ഥാമസസ കുരത്യേന് , 
കപ്രസ്ഥാഫസര്, കപസ്ഥാളടമര് 
സയന്സസ & റബ്ബര് 
കടകകസ്ഥാളജട

16,964 Fin.IV /1099/P/2021 
തതീ.05.10.2021

കക.എസസ.എ
(എസസ.റട.യ)എ 4-
629/2020 തതീ.28.10.2020

കഡസ്ഥാ. ആര് . ശശടധരന്, 
കപ്രസ്ഥാഫസര് ,
ഹടന്ദട വകുപസ.

3,053
FinIV/1092/P/2021
തതീ.12.10.2021

ആകക 26,793

(ബട) ദടവസകവതനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ അധടകശമ്പളസം നല്കടയതസ തടരടചടച  .
ദടവസകവതനതടലുള ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ അധടകസം നല്കടയ തക തടരടചടചതടകന 
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന

സസ്ഥാപനസം തക രസതീതസ നമ്പര് ഓഡടറസ കനസ്ഥാടസസസ നമ്പര്/ഓഡടറസ
അകനസഷണസം നമ്പര്

അഡടനടകസറടവസ ഓഫതീസസ 1,800

1379/08.07.2021
(1050/-)
1514/12.07.2021
(700/-)

നസം.06/19-20/22.06.2021

ഇന്സ്ടുകമകനഷന് വകുപസ 3,720 2029/02.06.2022 കകഎസസഎ(എസസ.ടട.യ)എ 3/388/
2021/21.02.2022
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ഭസ്ഥാഗസം - 2

വരവ കണക്കുകളടകന്മേലുള ഓഡടറസ നടരതീക്ഷണങ്ങള്

2-1 രസതീതസ പ്രകസ്ഥാരസം സസതീകരടച തകകള് ബസ്ഥാങ്കേടല് നടകക്ഷപടചടടടല  .

   സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  എഞ്ചടനതീയറടസംഗടകല  കമക്കേസ്ഥാനടക്കേല്  വടഭസ്ഥാഗതടല്  നടതന്ന  ഹ്രസസകസ്ഥാല
കകസ്ഥാഴസ്ഥായ CAD & 3D പ്രടനടസംഗസ എന്ന കകസ്ഥാഴസ  [  ബസ്ഥാചസ  77, 2020 മസ്ഥാര്ചസ മുതല് കമയസ വകര]
ഫതീസടനതടല് ശ്രതീ. തസംജതീദസ അഹമദസ ,  ശ്രതീ. രസ്ഥാഹല് എല്കദസ്ഥാ എന്നടവര്ക്കേസ നല്കടയടട്ടുള
രസതീതകളടകല തകകള് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം കത്യേസ്ഥാഷസബുക്കേടല് കചര്തടടടല.  വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ
കചര്ക്കുന.

കപരസ, 
രസതീതസ നസം. തതീയതട തക

ആകക

(എ)

51284 & 51285 എന്നതീ 
രസതീതകളടകല വരവസ്ഥായട 
കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേടല് ഒറ 
എന്ടടയസ്ഥായട 
കരഖകപടുതടയടട്ടുള തക 
(ബട)

കത്യേസ്ഥാഷസ 
ബുക്കേടകല 
വരവടകല കുറവസ

(എ) - (ബട)

തസംജതീദസ 
അഹമദസ
513 / 51284

22.02.2020 11,900
23,800 19,040 4,760

രസ്ഥാഹല് 
എല്കദസ്ഥാ
513 / 51285

22.02.2020 11,900

   കകരള ഫടനസ്ഥാന്ഷത്യേല് കകസ്ഥാഡസ  ,  ആര്ടടക്കേടള് 7(2)  പ്രകസ്ഥാരസം പ്രതടദടന പടരടവസ കതസ്ഥാടടുത
ദടവസസം  ബനകപട  അക്കേക്കൗണടല്  അടവസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  22.02.2020-  കല
പടരടവസ്ഥായ  23,800/-  രൂപയടല്  4,760/-രൂപ  നസ്ഥാളടതവകര  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണടല്  വരവസ
വന്നടടടല.  ആയതസ  സസംബനടചസ  ഓഡടറസ  എന്കസയറട  നസം.2/2019-20/എസസ.ഒ.ഇ.
നല്കടകയങ്കേടലുസം വടശദതീകരണസം ലഭടചടല. ഈ തക അടടയന്തടരമസ്ഥായട ക്രമതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
4760/- രൂപ ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ ഉകദത്യേസ്ഥാഗസനടല് നടനസം ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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2-2 വസ്ഥാലല്യുവബടള്സസ രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നതടല് അപസ്ഥാകത

    സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ ലഭടകക്കേണ വടവടധ ഇനസം ഫതീസുകളുസം മറസ വരവകളുസം കചക്കേസ/ഡട.ഡട
മുകഖന സസതീകരടക്കുകമ്പസ്ഥാള് ആ തകയ്ക്കുള രസതീതസ നല്കുകയസം ആയതസ എകല് കഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറടല്
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  വസ്ഥാലല്യുവബടള്സസ  രജടസ്റ്ററടല്  (Register  of  valuables)  കചര്തസ  ബസ്ഥാങ്കേടല്
നടകക്ഷപടക്കുകയമസ്ഥാണസ  കചയ്യുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല് വസ്ഥാലല്യുവബടള്സസ  രജടസ്റ്ററടല് കചക്കേസ/  ഡട.ഡട
എന്നടവ കക്രഡടറസ  കചകയ്യേണ ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണസ  വടവരങ്ങള്,  കചക്കേസ/ഡട.ഡട  കഡകപസ്ഥാസടറസ
കചയ  തതീയതട,  കചക്കേസ/ഡട.ഡട  അക്കേക്കൗണടല്  കക്രഡടറസ  ആയടട്ടുകണസ്ഥാ,  ഇലകയസ്ഥാ  എന്നതീ
വടവരങ്ങകളസ്ഥാനസം  ഉള്കപടുതടയടടടല.  മസ്ഥാതമല  കഡറസ  ഓഫസ  എന്കസ്ഥാഷസ കമനസ  എന്ന
കകസ്ഥാളതടല്  യസ്ഥാകതസ്ഥാരുവടധ  കരഖകപടുതലുസം  നടതടയടടടല.  തന്മൂലസം  കചക്കേസ/ഡടമസ്ഥാന്ഡസ
ഡസ്ഥാഫസ മുകഖന സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് വരവസ വന്ന തകകള് പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട
അക്കേക്കൗണടല്  മുതല്കൂടടയടട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നസ  പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.  പ്രസ്തുത
രജടസ്റ്ററടല് കമല് സൂചടപടചടട്ടുള വടവരങ്ങള് കൂടട ഉള്കപടുകതണതസ്ഥാണസ. ഇതസ സസംബനടചസ
നല്കടയ ഓഡടറസ എന്കസയറട നമ്പര് 16/2019-20/23.02.2022 -നസ മറുപടട ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല.

2-3 കത്യേസ്ഥാഷസ കഡകപസ്ഥാസടറസ ചസ്ഥാര്ജസ ഈടസ്ഥാക്കേല്   -    വരുമസ്ഥാന നഷസം 

   ഓകരസ്ഥാ മസ്ഥാസകതയസം ആദത്യേ  5  പണമടടപസ്ഥാടുകള് കഴടഞ്ഞുള ഓകരസ്ഥാ ഇടപസ്ഥാടുകള്ക്കുസം 59/-
രൂപ  വതീതസം  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണടല്  നടനസം  'കത്യേസ്ഥാഷസ  കഡകപസ്ഥാസടറസ  ചസ്ഥാര്ജസ'  ആയട  ബസ്ഥാങ്കേസ
ഈടസ്ഥാക്കുനണസ.  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള് ഫതീസസ അടയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാള് കത്യേസ്ഥാഷസ കഡകപസ്ഥാസടറസ ചസ്ഥാര്ജസ ആയട
സസ്ഥാപനതടകന  അക്കേക്കൗണടല്  നടനസം  തക  കുറവസ  കചയ്യുന്നതസ  അസംഗതീകരടക്കേസ്ഥാവന്നതല.
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ  ലഭടകക്കേണ  തകയസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ബസ്ഥാങ്കേസ  ചസ്ഥാര്ജസ  ഇനതടല്
നഷകപടുന്നതസ.  കചലസ്ഥാന് മസ്ഥാര്ഗതടലൂകട ഫതീസസ അടയ്ക്കുന്ന വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള് സസന്തസം നടലയടല്
ബസ്ഥാങ്കേസ  ചസ്ഥാര്ജസ  കൂടട  അടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാതതസ  മൂലസം  ഈ  നഷസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  വനകചരുന്ന
സടതടയസ്ഥാണസ  നടലവടലുളതസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  പ്രധസ്ഥാനകപട  ഒരു
വരുമസ്ഥാനകസസ്ഥാതസ്സടനസ്ഥാണസ  ഇത  മൂലസം  നഷസം  സസംഭവടചകകസ്ഥാണടരടക്കുന്നതസ.  2019-20
സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷതടല്  കത്യേസ്ഥാഷസ  കഡകപസ്ഥാസടറസ  ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായട  ഇന്ഡസടയല്  ഫടഷറതീസസ
വകുപടകന ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണടല് നടനസം കുറവസ കചയടട്ടുളതസ  7080.00  രൂപയസ്ഥാണസ.  തകയകട
വടശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കചര്ക്കുന. ബസ്ഥാങ്കേസ പസ്ഥാസസ ബുക്കേടല് നടനസം തക അടച വടദത്യേസ്ഥാര്തടകളുകട
ലഭത്യേമസ്ഥായ വടവരങ്ങള് പടടകയടല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

ക്രമനസം. തതീയതട വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്
അടവസ്ഥാക്കേടയ തക

ബസ്ഥാങ്കേസ പസ്ഥാസസബുക്കേസ 
പ്രകസ്ഥാരസം തക 
അടവസ്ഥാക്കേടയ 
വടദത്യേസ്ഥാര്തടയകട കപരസ

ബസ്ഥാങ്കേസ 
ചസ്ഥാര്ജജസ്ഥായട 
ബസ്ഥാങ്കേസ കുറവസ 
കചയ തക 

1 30.05.2019 1885.00 Damaris Benny Daniel 59.00
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2 03.06.2019 2765.00 - 59.00

3 06.06.2019 1680.00 - 59.00
4 06.06.2019 1620.00 Judine 59.00
5 06.06.2019 1875.00 Saranya 59.00
6 06.06.2019 2905.00 Sariga 59.00
7 17.06.2019 240.00 - 59.00
8 20.06.2019 195.00 - 59.00
9 24.06.2019 1555.00 Diana B 59.00
10 24.06.2019 1555.00 Anupama 59.00
11 24.06.2019 1790.00 Remisha 59.00
12 26.06.2019 120.00 Reshma 59.00
13 27.06.2019 2660.00 Anju 59.00
14 01.07.2019 400.00 Niveditha 59.00
15 01.07.2019 400.00 Gokula Rajesh 59.00
16 01.07.2019 400.00 - 59.00
17 01.07.2019 400.00 - 59.00
18 01.07.2019 400.00 - 59.00
19 01.07.2019 400.00 - 59.00
20 01.07.2019 400.00 - 59.00
21 01.07.2019 400.00 - 59.00
22 02.07.2019 400.00 Anudas 59.00
23 02.07.2019 30.00 - 59.00
24 03.07.2019 800.00 - 59.00
25 05.07.2019 15000.00 - 59.00
26 05.07.2019 910.00 - 59.00
27 10.07.2019 6170.00 Ameena Rasheed 59.00
28 10.07.2019 1220.00 Ansha Rajendran 59.00
29 10.07.2019 62580.00 - 59.00
30 10.07.2019 62580.00 - 59.00
31 10.07.2019 15970.00 - 59.00
32 10.07.2019 15970.00 - 59.00
33 11.07.2019 91980.00 - 59.00
34 11.07.2019 15970.00 Jose Paul George 59.00
35 11.07.2019 6170.00 - 59.00
36 11.07.2019 450.00 - 59.00
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37 12.07.2019 200.00 - 59.00
38 15.07.2019 29120.00 - 59.00
39 15.07.2019 400.00 - 59.00
40 16.07.2019 210.00 - 59.00
41 16.07.2019 210.00 - 59.00
42 16.07.2019 210.00 - 59.00
43 16.07.2019 200.00 - 59.00
44 19.07.2019 5300.00 - 59.00
45 29.07.2019 50.00 - 59.00
46 08.08.2019 4430.00 Revathy 59.00
47 08.08.2019 4430.00 - 59.00
48 14.08.2019 1540.00 - 59.00
49 21.08.2019 1250.00 - 59.00
50 30.08.2019 1105.00 Koushik 59.00
51 17.09.2019 100.00 - 59.00
52 18.09.2019 3310.00 - 59.00
53 18.09.2019 1105.00 - 59.00
54 18.09.2019 8310.00 - 59.00
55 18.09.2019 40710.00 - 59.00
56 23.09.2019 700.00 - 59.00
57 23.09.2019 700.00 - 59.00
58 24.09.2019 700.00 - 59.00
59 24.09.2019 2000.00 - 59.00
60 24.09.2019 3300.00 - 59.00
61 24.09.2019 550.00 - 59.00
62 25.09.2019 120.00 - 59.00
63 26.09.2019 650.00 - 59.00
64 27.09.2019 1200.00 - 59.00
65 04.12.2019 3260.00 - 59.00
66 04.12.2019 2770.00 Rajeswari 59.00
67 04.12.2019 3130.00 Rithinraj M 59.00
68 04.12.2019 1800.00 Jenson Victor 59.00
69 05.12.2019 1720.00 Anju P 59.00
70 05.12.2019 1785.00 - 59.00
71 05.12.2019 39015.00 - 59.00
72 05.12.2019 3315.00 Revathy K Nair 59.00
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73 05.12.2019 3315.00 - 59.00
74 05.12.2019 200.00 - 59.00
75 05.12.2019 3315.00 - 59.00
76 05.12.2019 1720.00 - 59.00
77 05.12.2019 1670.00 - 59.00
78 05.12.2019 85500.00 - 59.00
79 05.12.2019 3260.00 - 59.00
80 05.12.2019 3260.00 - 59.00
81 05.12.2019 3260.00 - 59.00
82 05.12.2019 1770.00 - 59.00
83 06.12.2019 3260.00 Chinnu S Raj 59.00
84 06.12.2019 143055.00 - 59.00
85 09.12.2019 9615.00 - 59.00
86 09.12.2019 9615.00 - 59.00
87 09.12.2019 22435.00 - 59.00
88 09.12.2019 1300.00 - 59.00
89 09.12.2019 247095.00 - 59.00
90 09.12.2019 52160.00 - 59.00
91 09.12.2019 3260.00 - 59.00
92 09.12.2019 3380.00 - 59.00
93 10.12.2019 2740.00 - 59.00
94 11.12.2019 13075.00 - 59.00
95 11.12.2019 1790.00 - 59.00
96 12.12.2019 2005.00 - 59.00
97 13.12.2019 39085.00 - 59.00
98 13.12.2019 13075.00 - 59.00
99 13.12.2019 200.00 - 59.00
100 16.12.2019 1000.00 - 59.00
101 16.12.2019 1940.00 - 59.00
102 16.12.2019 1860.00 - 59.00
103 16.12.2019 3310.00 - 59.00
104 24.12.2019 1060.00 Diana Benjamin 59.00
105 24.12.2019 1040.00 Anupama K M 59.00
106 27.12.2019 1975.00 - 59.00
107 27.12.2019 2990.00 - 59.00
108 27.12.2019 1740.00 - 59.00
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109 27.12.2019 1765.00 - 59.00
110 30.12.2019 1040.00 - 59.00
111 30.12.2019 3005.00 - 59.00
112 31.12.2019 1320.00 - 59.00
113 10.01.2020 2600.00 - 59.00
114 13.01.2020 700.00 - 59.00
115 25.02.2020 50.00 - 59.00
116 25.02.2020 41230.00 - 59.00
117 25.02.2020 17870.00 - 59.00
118 25.02.2020 85475.00 - 59.00
119 27.02.2020 4450.00 - 59.00
120 28.02.2020 16875.00 - 59.00

ആകക തക 7080.00

   കചലസ്ഥാന്  വഴട  ഫതീസസ  അടക്കുന്ന  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്  തകന്ന  ബസ്ഥാങ്കേസ  ചസ്ഥാര്ജജസ  കൂടട
അടവസ്ഥാക്കുന്നതടനുകവണ നടപടടകകളസ്ഥാനസം വകുപധടകസ്ഥാരടകള് ഓഡടറസ നടതടയ തതീയതടവകര
സസതീകരടചടടടല.  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള് കചറടയ തക അടവസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള് കപസ്ഥാലുസം  59/-  രൂപ ബസ്ഥാങ്കേസ
ചസ്ഥാര്ജജസ്ഥായട ബസ്ഥാങ്കേസ ഈടസ്ഥാക്കുന്ന അവസയണസ. (ഉദസ്ഥാ: 25.02.2020  തതീയതടയടല് കചലസ്ഥാന്
വഴട  50/-  രൂപ പട ഡട അക്കേക്കൗണടല് അടവസ്ഥാക്കേടയതടനസ  59/-  രൂപ ബസ്ഥാങ്കേസ ചസ്ഥാര്ജജസ ആയട
ബസ്ഥാങ്കേസ  കുറവസ  കചയടരടക്കുന.)  ഇതസ  സസംബനടചസ  നല്കടയ  1/23.11.2021  നമ്പര്  ഓഡടറസ
എന്കസയറടക്കേസ  മറുപടടയസ്ഥായട  കമലടല്  കചലസ്ഥാന്  വഴട  ഫതീസസ  അടയ്ക്കുന്ന  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകളടല്
നടനസം  'കത്യേസ്ഥാഷസ  ഹസ്ഥാന്ഡടലടങസ  ചസ്ഥാര്ജജസ'  ഇനതടല്  ഉള്കപടുതട  ബസ്ഥാങ്കേസ  ചസ്ഥാര്ജജസ
വകകകസ്ഥാളടക്കുന്നതടനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ  നടപടടകള്  സസതീകരടക്കുന്നതസ്ഥാണസ  എന്നസ  വകുപസ  കമധസ്ഥാവട
അറടയടചടട്ടുണസ.  ഇത  കൂടസ്ഥാകത  ഓഡടറസ  കനസ്ഥാ ടസസടനസ  06.06.2022-ല്  വകുപസ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ
മറുപടടയടല്  ‘കത്യേസ്ഥാഷസ  ഹസ്ഥാന്ഡടലടങസ  ചസ്ഥാര്ജജസ  ‘ആയട  ഈടസ്ഥാക്കുന്ന  തകകളടല്  കടഴടവസ
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുകയടല  എന്നസ  ബനകപട  ബസ്ഥാങ്കേസ  മസ്ഥാകനജര്  അറടയടചടട്ടുകണനസം
വകുപസ  കമധസ്ഥാവട  വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.  ഇതരതടല്  ബസ്ഥാങ്കേസ  ചസ്ഥാര്ജസ്ഥായട  തക
നഷകപടസ്ഥാതടരടക്കേസ്ഥാനുള നടപടട വകുപസ കമധസ്ഥാവട സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

2-4 വസ്ഥാടകയടന്കമലുള ജട  .  എസസ  .  ടട തക പടരടകചടുതടടടല

   2019-20  സസ്ഥാമ്പതടകവര്ഷതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  വത്യേസ്ഥാവസസ്ഥായടകസ്ഥാവശത്യേങ്ങള്ക്കേസ്ഥായട
വസ്ഥാടകയസ  നല്കടയ  കകടടടങ്ങളടല്  പ്രവര്തടച  വന്ന  അക്ഷയ  കസനര്,  അഡടനടകസറതീവസ
കസ്ഥാനതീന്,  കമയടന്  കസ്ഥാമ്പസടകല  കനസ്ഥാഡല്  ഇ-ഹബ്ബസ  എന്നതീ  സസ്ഥാപനങ്ങളടല്  നടനസം
വസ്ഥാടകയടന്കമലുള 18% ജട.എസസ.ടട തക പടരടകചടുതടടടല. വടശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട.
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ക്രമ.
നസം. സസ്ഥാപനസം

2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷസം  വസ്ഥാടക
ഇനതടല് ഈടസ്ഥാക്കേടയ തക

വസ്ഥാടകയടന്കമലുള
ജട.എസസ.ടട  തക
(18%)

1 അക്ഷയ കസനര് 1461x7 മസ്ഥാസസം +1535x4 മസ്ഥാസസം+1089
= 17,456

3,142

2 അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ കസ്ഥാനതീന് 1000 x 12= 12,000 2,160

3 കനസ്ഥാഡല് ഇ-ഹബ്ബസ
(കമയടന് കത്യേസ്ഥാമ്പസസ)

11940x2 = 23,880 4,298

ആകക തക 9,600

  2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷതടല്  9,600/-  രൂപ  ജട.എസസ.ടട  ഇനതടല്
ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുണസ.  ഈ  തക  പടരടകചടുതസ  ജട.എസസ.ടട  വകുപടല്  അടവസ്ഥാക്കേട  വടവരസം
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
2-5 യഥസ്ഥാസമയസം വസ്ഥാടക വര്ദ്ധടപടക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് വരുമസ്ഥാനതടല് കുറവണസ്ഥായട

   ജട.ഒ.(പട)നസം.28/2019/ഫടന്. , തതീയതട 08.03.2019 ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ഗസ്ഥാനസ ഇന് എയസഡസ
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള നടലവടകല ഫതീസുകള്,ചസ്ഥാര്ജ്ജുകള് എന്നടവയടല് 01.04.2019 മുതല് 5%
വര്ദ്ധനവസ വരുതണകമന്നസ നടര്കദശടചടട്ടുണസ.
   എന്നസ്ഥാല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  പ്രസ്തുത  ഉതരവസ  യഥസ്ഥാസമയസം  നടപസ്ഥാക്കേടയടടടല.
കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതടകന വടവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

സര്ക്കേസ്ഥാര് ഉതരവസ 
പ്രകസ്ഥാരസം വര്ദ്ധനവസ 
നടപസ്ഥാകക്കേണടയടരുന്ന
തതീയതട

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ ലഭടകക്കേണ വടവടധ 
ചസ്ഥാര്ജ്ജുകള് വര്ദ്ധനവസ വരുതട 
ഉതരവസ പുറകപടുവടച തതീയതട

ഉതരവസ നമ്പര്

01.04.2019 16.07.2019
UEU/Accts/ Misc/ 
11-12(PF) dated 
16.07.2019

 കമല്പറഞ ഉതരവടല് പ്രസ്ഥാബലത്യേതതീയതട 01.04.2019 എന്നസ കരഖകപടുതടയടട്ടുകണങ്കേടലുസം
01.04.2019  മുതല്  16.07.2019 (ഉതരവസ  പുറകപടുവടച തതീയതട)  വകരയള കസ്ഥാലയളവടല്
വര്ദ്ധനവസ  വരുതസ്ഥാത പഴയ നടരക്കേടലസ്ഥാണസ  ഗസ്റ്റസ  ഹക്കൗസടല് മുറടവസ്ഥാടക സസതീകരടചടട്ടുളതസ.
ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കചയതടനസ്ഥാല്  മുറട  വസ്ഥാടക  ഇനതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കുണസ്ഥായ  നഷതടകന
വടവരസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.
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മസ്ഥാസസം
മുറട വസ്ഥാടക ഇനതടല് ഗസ്റ്റസ
ഹക്കൗസടല്  ലഭടച വരുമസ്ഥാനസം 
(എ)

നഷസം { (എ) യകട 5% }

ഏപ്രടല് 2019 38,670.00 1,933.50

കമയസ 2019 75,200.00 3,760.00

ജൂണ 2019 98,350.00 4,917.50

ജൂവല 2019
(15.07.2019 
വകര)

35,950.00 1,797.50

ആകക 12,408.50

   യഥസ്ഥാസമയസം വസ്ഥാടക വര്ദ്ധനവസ വരുതന്നതടനുള ഉതരവസ പുറകപടുവടക്കേസ്ഥാതടരുന്നതടനസ്ഥാല്
സസംഭവടച  കമല്പറഞ  നഷവസം,  മറടനങ്ങളടകല  വരുമസ്ഥാന  നഷങ്ങള്  ഉണസ്ഥായടട്ടുകണങ്കേടല്
ആയതസം  കൂടട  തടടകപടുതട  ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകന  പക്കേല്  നടന്നസ  ഈടസ്ഥാക്കേട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണടല് അടവസ്ഥാക്കേട വടവരസം ഓഡടറടല് അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

2-6 വടവടധ വകുപ്പുകളുകട ഇ   -   ഗസ്ഥാനസസസ അക്കേക്കൗണടല് വന് തക നതീക്കേടയടരടപസ

   കകരളതടകല എസസ.സട,  എസസ.ടട,  ഒ.ബട.സട കൂടസ്ഥാകത സമൂഹതടകല സസ്ഥാമ്പതടകമസ്ഥായട
ദുര്ബലരസ്ഥായ വടഭസ്ഥാഗങ്ങളടകല എലസ്ഥാ കപസ്ഥാസ്റ്റസ കമടടകസ വടദത്യേസ്ഥാര്ഥടകള്ക്കുസം വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ സഹസ്ഥായസം
സമയബനടതമസ്ഥായട വടതരണസം കചയ്യുന്നതടനുള കകരള സര്ക്കേസ്ഥാരടകന സസംവടധസ്ഥാനമസ്ഥാണസ ഇ -
ഗസ്ഥാനസസസ  (E – Grants).  ലസംപസം ഗസ്ഥാനസ,  പ്രതടമസ്ഥാസ വസ്റ്റപന്ഡസ  (കഡ കസസ്ഥാകളഴസ സസ),  കമസ്സസ
ചസ്ഥാര്ജസ,  ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപസ വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനുള സഹസ്ഥായസം,  അകതസ്ഥാകടസ്ഥാപസം എലസ്ഥാ വടധ ഫതീസുകളുസം ഇ  -
ഗസ്ഥാനസ സടല് ഉള്കപടുന.

   വടവടധ വകുപ്പുകളടല് 2019 ഏപ്രടല് 1 മുതല് 2020 മസ്ഥാര്ചസ 31 വകരയള കസ്ഥാലയളവടകല ഇ -
ഗസ്ഥാനസസസ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളടകല  വരവസ  കചലവസ  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  പ്രസ്തുത  അക്കേക്കൗണ്ടുകളടല്
സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം വലടയ തക നതീക്കേടയടരടപസ ഉളതസ്ഥായട വത്യേകമസ്ഥാണസ. അര്ഹരസ്ഥായ
വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്ക്കേസ തക കൃതത്യേമസ്ഥായട വടതരണസം കചയ്യേസ്ഥാതതസ മൂലവസം ,ഫതീസടനതടല് ലഭത്യേമസ്ഥായ
തകകള്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകലക്കേസ  യഥസ്ഥാസമയസം  വകമസ്ഥാറസ്ഥാതടരുന്നതടനസ്ഥാലുമസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം
വലടയ തക വകുപ്പുകളുകട  ഇ  -ഗസ്ഥാനസസസ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളടല് നതീക്കേടയടരടപസ  വന്നടട്ടുളതസ.  ഇ  -
ഗസ്ഥാനസസസ  കൃതത്യേമസ്ഥായട  വടദത്യേസ്ഥാര്ഥടകള്ക്കേസ  വടതരണസം  കചകയ്യേണതസ  വകുപ്പു  കമധസ്ഥാവടകളുകട
ഉതരവസ്ഥാദടതസമസ്ഥാണസ. 2019 - 20 കസ്ഥാലയളവടല് അര്ഹരസ്ഥായ വടദത്യേസ്ഥാര്ഥടകള്ക്കേസ കൃതത്യേമസ്ഥായട ഇ
-  ഗസ്ഥാനസസസ  വടതരണസം  കചയ്യേസ്ഥാകത  കര്തവത്യേ  നടര്വ്വഹണതടല്  വതീഴ  വരുതടയ
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസര്കക്കേതടകര  നടപടട  സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകടയസം  വടവടധ
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വകുപ്പുകളുകടയസം  പട.ഡട.അക്കേക്കൗണടല്  ഉള്കപടടട്ടുളതസം,  വടവടധ  ബസ്ഥാങ്കേസ  അക്കേക്കൗണ്ടുകളടല്
അവകശഷടക്കുന്നതമസ്ഥായ ഇ - ഗസ്ഥാനസസസ സസംബനടച കൃതത്യേമസ്ഥായ കണക്കുകള് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട നതീക്കേട
ബസ്ഥാക്കേട  നടല്ക്കുന്ന  തകകളടല്  വടദത്യേസ്ഥാര്ഥടകള്ക്കേസ  നല്കകണ  തക  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകളുകട
അക്കേക്കൗണടലുസം,  കമസ്സസ  ചസ്ഥാര്ജസ  വസ്ഥാര്ഡനുസം  നല്കടയകശഷസം  ,ബസ്ഥാക്കേട  നടല്ക്കുന്ന  തകയടല്
ഫതീസടനതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ലഭടക്കുവസ്ഥാനുള  തക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഫണടകലക്കുസം
ബസ്ഥാക്കേട തക അനുബന സര്ക്കേസ്ഥാര് വകുപടകലക്കുസം അടവസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വടവടധ വകുപ്പുകളുകട  2019 - 20  സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷകത ഓഡടറസ
കനസ്ഥാടസസസ പ്രകസ്ഥാരസം ഇ - ഗസ്ഥാനസസസ അക്കേക്കൗണടല് ഒരു ലക്ഷതടല് കൂടുതല് തക നതീക്കേടയടരടപ്പുള
വകുപ്പുകളുകട വടശദസ്ഥാസംശസം ചുവകട കചര്ക്കുന .

ക്രമ
നസം. സസ്ഥാപനസം

ഇ - ഗസ്ഥാനസസസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

2020 മസ്ഥാര്ചസ 31 കല 
നതീക്കേട ബസ്ഥാക്കേട തക

1 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്ജടനതീയറടങസ 30865774976 1,41,97,219.50

2 കുകസക്കേസ, കുടനസ്ഥാടസ 30596972224 89,26,443.50

3 ഇന്സസ ട്രുകമകനഷന് വകുപസ 30845340294 10,14,238.10

4 സ്ക്കൂള് ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ 30835733071 5,88,537.76

5 സ്ക്കൂള് ഓഫസ മസ്ഥാകനകജ്മെനസ സ്റ്റഡതീസസ 30851380035 4,56,931.00

6 കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് 
സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 30851386195 4,32,990.00

7 ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ 30848755057 4,06,301.50

8 മസ്ഥാതമസ്ഥാറടകസ വകുപസ 30847804143 3,37,867.00

9 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വകയസ്ഥാണകമനല് 
സ്റ്റഡതീസസ 

30848754359 2,57,696.50

10 ഫടസടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗഫട വകുപസ 30856463417 2,37,129.50

11 കമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സസ വകുപസ 30851386195 2,29,901.00

12 ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജട വകുപസ 30851387064 1,89,950.00

13 ഇലകകസ്ഥാണടകസ വകുപസ 3084745192 1,81,338.00

14 അവപ്ലൈഡസ കകമടസട വകുപസ 30847348702 1,65,118.00

15 കമ്പറ്റ്യൂടര് ആപ്ലൈടകക്കേഷന് വകുപസ 30851379325 1,54,613.00

16 അവപ്ലൈഡസ എക്കേകണസ്ഥാമടകസ വകുപസ 3084734829 1,15,659.00

ആകക തക 2,78,91,933.36
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2-7 കുറഞ പലടശനടരക്കേടല് കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപസം  .

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല സസസ്ഥാശ്രയസസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥായ സ്ക്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ,  കുകസകസ,
കക.എസം.എസസ.എസം.ഇ.  എന്നടവടടങ്ങളടകല  ജതീവനക്കേസ്ഥാരടല്  നടനസം  കപന്ഷന്
കകസ്ഥാണടടബറ്റ്യൂഷന്  ആയട  പടരടകചടുക്കുന്ന  തക  കുറഞ  പലടശ  നടരക്കേടല്  വടവടധ
ബസ്ഥാങ്കുകളടല്  നടകക്ഷപടചടരടക്കുന.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട  കപന്ഷന്  ഫണസ
വടവരങ്ങള്  കരഖകപടുതടയടരടക്കുന്ന  കപന്ഷന്  ഫണസ  രജടസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരസം  6%  മുതല്  7%
വകരയള  നടരക്കേടലസ്ഥാണസ  കപന്ഷന്  ഫണ്ടുകളടല്  നടനസം  ബസ്ഥാങ്കുകളടല്  സടരനടകക്ഷപസം
നടതടയടട്ടുളതസ.  കപന്ഷന്  ഫണടല്  നടന്നസ  തകന്ന  ഈ  കസ്ഥാലയളവടല്  സര്ക്കേസ്ഥാര്
ടഷറടകളടല്  നടകക്ഷപടച  സടര  നടകക്ഷപങ്ങള്ക്കേസ  8.50  ശതമസ്ഥാനസം  പലടശ  ലഭടചടരുന.
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ ഗുണകരമസ്ഥായ രതീതടയടല് കൂടുതല് പലടശ ലഭടക്കുന്ന സര്ക്കേസ്ഥാര് ടഷറടകളടല്
കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപടക്കേസ്ഥാകത കുറഞ പലടശനടരക്കേടല് ബസ്ഥാങ്കുകളടല് നടകക്ഷപടചതസ
അഭടകസ്ഥാമത്യേമല.  കുറഞ  പലടശ  നടരക്കേടല്  ബസ്ഥാങ്കുകളടല്  സടര  നടകക്ഷപസം  നടതടയടട്ടുള
കപന്ഷന് ഫണസ ഇന്കവസ്റ്റസകമന്റുകളുകട വടവരങ്ങള് ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്ര
മ
നസം.

എഫസ.ഡട
നമ്പര്/ബസ്ഥാങ്കേസ 

കഡകപസ്ഥാ-
സടറസ തക

കഡകപസ്ഥാ-
സടറസ തതീയതട മചരടറട തതീയതട ലഭടക്കുന്ന തക പലടശ

നടരക്കേസ

1 37620201777
SBI 7,77,03,968 28.03.2019 28.03.2020 8,30,42,406 7% CUF

കപന്ഷന്

2 67397414149
SBI

57,16,241 31.03.2019 31.03.2021 65,41,512 7% CUF
കപന്ഷന്

3 67397414172
SBI 56,42,963 31.03.2019 31.03.2021 64,57,655 7% CUF

കപന്ഷന്

4 57285563551
SBI

74,89,264 21.07.2017 05.08.2020 90,43,859 6% KMSME
കപന്ഷന്

5 67292750495
SBI 6,76,306 04.07.2018 03.06.2020 7,67,345 7% KMSME

കപന്ഷന്

6 67397414229
SBI

5,71,624 31.03.2019 31.03.2021 6,54,151 7% CUF
കപന്ഷന്

7 67251260363
SBI 7,79,336 31.07.2019 31.07.2022 9,51,251 6.70 % KMSME

കപന്ഷന്

8 67315653037
SBI

9,30,717 29.02.2020 28.02.2021 9,87,829 6% KMSME
കപന്ഷന്

9 67287496784
SBI 99,04,976 15.08.2017 30.08.2020 1,19,61,016 6.25 % CUCEK

കപന്ഷന്

10 672877496911
SBI

99,04,976 15.08.2017 30.08.2020 1,19,61,016 6.25 % CUCEK
കപന്ഷന്

11 67287709839 99,04,976 15.08.2017 30.08.2020 1,19,61,016 6% CUCEK

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-34-

SBI കപന്ഷന്

12 67287710039
SBI 99,04,976 15.08.2017 30.08.2020 1,19,61,016 6% CUCEK

കപന്ഷന്

13 67292765832
SBI

65,05,822 11.09.2017 26.09.2020 78,56,278 6.25 % CUCEK
കപന്ഷന്

14 67292747212
SBI 67,63,056 04.07.2018 03.06.2020 76,73,442 6.65 % CUCEK

കപന്ഷന്

15 67303003658
SBI

76,35,039 22.09.2018 22.08.2020 86,72,542 6.70 % CUCEK
കപന്ഷന്

16 67303003783
SBI 76,35,039 22.09.2018 22.08.2020 86,72,542 6.70 % CUCEK

കപന്ഷന്

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കപന്ഷന്  ഫണടല്  പലടശ  ഇനതടല്  കൂടുതല്  തക  വരവസ
വരുന്നതടകലക്കേസ്ഥായട കമല് പടടകയടല് സൂചടപടചടരടക്കുന്ന തകകള് ഏറവസം കൂടുതല് പലടശ
ലഭടക്കുന്ന ടഷറട നടകക്ഷപമസ്ഥാക്കേട മസ്ഥാറട നടകക്ഷപടകക്കേണതസ്ഥാണസ. 

2-8 കക  .  വട  .  എസം  .   കകസ്ഥാകളജസ റടക്കേഗടഷന് ഫതീസസ അടവസ്ഥാക്കേടയടടടല

  2019-20  വര്ഷതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കതീഴടലുള  അസംഗതീകൃത  സസ്ഥാപനങ്ങള്
ഒമ്പകതണ്ണമസ്ഥാണസ.  അതടല് കക.വട.എസം.  കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ സയന്സസ & കടകകസ്ഥാളജട,  കചര്തല
ഒഴടകക  മറസ  എടസ  സസ്ഥാപനങ്ങളടല്  നടന്നസ്ഥായട  1,03,38,790/-  രൂപ  റടക്കേഗടഷന്  ഫതീസസ
ഇനതടല് ലഭടചടട്ടുണസ.  കക.വട.എസം.  കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ സയന്സസ  & കടകകസ്ഥാളജട-  യടല് നടന്നസ
ലഭടകക്കേണ  12,76,280/-രൂപ  നസ്ഥാളടതവകര  സസ്ഥാപനസം  അടവസ്ഥാക്കേടയടടടല.  കക.വട.എസം.
കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ  സയന്സസ  &  കടകകസ്ഥാളജട-  കയ  അസംഗതീകൃത  സസ്ഥാപനങ്ങളുകട  പടടകയടല്
നടനസം  ഒഴടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാനുള  സടന്ഡടകക്കേറസ  തതീരുമസ്ഥാനകത  കചസ്ഥാദത്യേസം  കചയകകസ്ഥാണസ  സസ്ഥാപനസം
ബഹ. കകരള വഹകക്കേസ്ഥാടതടയടല് കകസസ ഫയല് കചയ്യുകയസം കകസ്ഥാടതട കക.വട.എസം. കകസ്ഥാകളജസ
ഓഫസ സയന്സസ  &  കടകകസ്ഥാളജട-  കയ അസംഗതീകൃത സസ്ഥാപനമസ്ഥായട തടരസ്ഥാന് അനുവദടക്കുകയസം
കചയടട്ടുണസ.  ഈ  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  റടക്കേഗടഷന്  ഫതീസസ  ഇനതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ
ലഭടകക്കേണ  12,76,280/-  രൂപ  സസ്ഥാപനതടല്  നടന്നസ  ഈടസ്ഥാക്കേട  വടവടരസം  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ. 
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2-9 ആഭത്യേന്തര വരുമസ്ഥാനതടല് ആറസ കകസ്ഥാടടയടലധടകസം രൂപയകട കുറവസ 

  2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷകത  കണക്കുകള്  പരടകശസ്ഥാധടചത  പ്രകസ്ഥാരസം  2018-19
സസ്ഥാമ്പതടകവര്ഷകത  അകപക്ഷടചസ  ആഭത്യേന്തര  വരുമസ്ഥാനതടല്  6,10,25,409/-  രൂപയകട
കുറവസ  കസ്ഥാണുന.  അതസ്ഥായതസ  2018-19  വര്ഷകത  ആഭത്യേന്തര  വരുമസ്ഥാനസം  33,89,67,831/-
ആയടരടകക്കേ  2019-20  വര്ഷതടല്  ഇതസ  27,79,42,422/-  രൂപയസ്ഥായട  കുറഞടരടക്കുന.
ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഭതീമമസ്ഥായ വരുമസ്ഥാനനഷസം സസംഭവടക്കേസ്ഥാനുണസ്ഥായ കസ്ഥാരണവസം ബനകപട കമഖലകളുസം
ഏകതസ്ഥാകക്കേയസ്ഥാകണന്നസ  വടശദമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഇത  സസംബനടചസ  05.03.2022 ല്  ഓഡടറസ
എന്കസയറട  നസം.8(1)/19-20  ഫടനസ്ഥാന്സസ  ഓഫതീസര്ക്കു  നല്കടയടട്ടുണസ.  മറുപടട
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല.
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ഭസ്ഥാഗസം - 3

കചലവ കണക്കുകളടകന്മേലുള ഓഡടറസ നടരതീക്ഷണങ്ങള്

3-1 ശമ്പള  പരടഷ്ക്കരണ  ഉതരവകളടകല  വത്യേവസകള്ക്കേനുസൃതമസ്ഥായട 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ കഭദഗതട കചകയ്യേണതസ്ഥാണസ  .

  ബഹ.കകരള  വഹകക്കേസ്ഥാടതട  മുമ്പസ്ഥാകക  ശ്രതീമതട.വട.സട.കശസ്ഥാഭടനട  ഫയല്  കചയ
WP(C)24090/17  നമ്പര് കകസടകന വടധട  01.08.2018 ല് പുറകപടുവടച.  വടധടനത്യേസ്ഥായതടല്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ, സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആക്ടസ എന്നടവയടല് കഭദഗതട വരുതസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്
പരസ്ഥാതടക്കേസ്ഥാരടക്കേസ നല്കടയടട്ടുള പ്രകമസ്ഥാഷന് നടയമപരമസ്ഥാകണനസം,  പ്രകമസ്ഥാഷന് തസ്തടകയടകല
ശമ്പളസം കണക്കേസ്ഥാക്കേട കപന്ഷന് ആനുകൂലത്യേങ്ങള് നല്കുന്നതടനുസം നടര്കദശടചടരുന.  ഇതടകന
തടര്ന്നസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ആകസ,  സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടസ  ,  എന്നടവ കഭദഗതട  കചയ്യുന്നതടനുള നടപടടകള്
സസതീകരടക്കുന്നതടനസ സര്ക്കേസ്ഥാരടകനസ്ഥാടസ അഭത്യേര്തടചകകസ്ഥാണസ കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ വകുപസ
നസം.കക.എസസ.എ  9478/എസസ.1/2017(2)  തതീയതട  12.11.2018  ആയട  സര്ക്കേസ്ഥാരടനസ  കതസ
നല്കട.  ഇതടനസ  മറുപടടയസ്ഥായട,  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ  ഉതരവകളടകല
വത്യേവസകള്ക്കേനുസൃതമസ്ഥായട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂട്ടുകള് കഭദഗതട കചയസ,  സ്റ്റസ്ഥാഫസ പസ്ഥാകറണ
ക്രമതീകരടച കശഷസം ശമ്പള പരടഷ്കരണസം നടപടലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്ക്കേസ നടര്കദശസം
നല്കടയടട്ടുളതസ്ഥായട ധനകസ്ഥാരത്യേ വകുപസ  അഡതീഷണല് ചതീഫസ  കസക്രടറടയകട  05.11.2019 കല
1019030/പട.ആര്.സട.ഡട.3/145/2018 ധന നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ
വകുപടകന അറടയടച.

    ഈ കതടകന പകര്പസ  അതതസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്ക്കേസ നല്കസ്ഥാനുസം തടര് നടപടടകള്
നടരതീക്ഷടചസ,വടവരസം  കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡടറസ  വകുപടകന  മുഖത്യേ  കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയകത
അറടയടക്കേസ്ഥാനുസം  03.12.2019 കല  കക.എസസ.എ  4081/എസസ.1/2019  നസം.  കതടലൂകട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഓഡടറസ  കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയ  കമധസ്ഥാവടകള്ക്കേസ  ബഹ.ഡയറക്ടര്  നടര്കദശസം  നല്കട.
ഇതടകന  അടടസസ്ഥാനതടല്  സര്ക്കേസ്ഥാര്  കതടകന  പകര്പസ  സഹടതസം  കമല്  വടഷയസം
സസംബനടച തടര് നടപടടകള് മുഖത്യേ കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയതടകലയസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  കചയ്യുന്നതടനസ്ഥായട  ഈ
കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയകത  അറടയടക്കേസ്ഥാന്  ആവശത്യേകപടസ  നസം.കകഎസസഎ  (എസസ.റട.യ  )എ 4-970/19
തതീയതട  28.12.2019  പ്രകസ്ഥാരസം  കുസസ്ഥാറസ  രജടസസ്ഥാര്ക്കേസ  കത  നല്കുകയസം  മറുപടട
ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാതതടകന തടര്ന്നസ ഇകത നമ്പരസ്ഥായട 16.01.2021, 24.02.2021, 03.04.2021 എന്നതീ
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തതീയതടകളടലസ്ഥായട  ഓര്മക്കുറടപ്പുകള്  നല്കുകയസം  കചയ.  എന്നടരുന്നസ്ഥാലുസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
നസ്ഥാളടതവകര കമല് വടഷയസം സസംബനടചസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടപടടയസം  സസതീകരടചടടടല.  സര്ക്കേസ്ഥാര്
നടര്കദശസം  പസ്ഥാലടചസ  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ  ഉതരവകളടകല  വത്യേവസകള്ക്കേനുസൃതമസ്ഥായട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂട്ടുകള് കഭദഗതട കചയസ, സ്റ്റസ്ഥാഫസ പസ്ഥാകറണ ക്രമതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-2 കുഞസ്ഥാലട  മരയസ്ഥാര്  സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  മവറന്  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകന  
ഡട  .  സട  .  ആര്  .  ജട  .   കുസസ്ഥാറടകന അക്കേക്കൗണടല് നടനസം പടന്വലടച

  കകസ്ഥാചട  ശസ്ഥാസ്ത്ര  സസ്ഥാകങ്കേതടക  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  നടയന്ത്രണതടലുള  സസസ്ഥാശ്രയ
സസ്ഥാപനമസ്ഥായ  കുഞസ്ഥാലട  മരയസ്ഥാര്  സ്കൂള്  ഓഫസ  മവറന്  എഞ്ചടനതീയറടസംഗടല്  (KMSME)
കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടസ  വത്യേവസയടല്  കജസ്ഥാലട  കചയടരുന്ന  കഡസ്ഥാ.കക.വട.ശശടകുമസ്ഥാര്  21.05.2016  നസ
കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടസ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധട  പൂര്തടയസ്ഥാക്കേട  സസ്ഥാപനതടല്  നടനസം  പടരടഞ്ഞുകപസ്ഥായ  കശഷസം
തകന  10  വര്ഷവസം  4  മസ്ഥാസകതയസം  കസവനകസ്ഥാലതടനസ  ഡട.സട.ആര്.ജട
ആവശത്യേകപടടരുന്നതസം,  ലഭടക്കേസ്ഥാതടരുന്ന  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  കലബര്  കകസ്ഥാടതടകയ  സമതീപടചസ
അനുകൂലമസ്ഥായ വടധട സമ്പസ്ഥാദടചടരുന്നതമസ്ഥാണസ.

  തടര്ന്നസ  കഡപറ്റ്യൂടട  കലബര്  കമതീഷണറുകട  01.12.2020  കല  വടധടനത്യേസ്ഥായതടല്
നടര്കദശടചടരുന്ന പ്രകസ്ഥാരസം 6,05,769/- രൂപ ഡടമസ്ഥാനസ ഡസ്ഥാഫസ്ഥായട (07.07.2021 കല കചക്കേസ നസം.
119707/കണടജനസ ബടല് നമ്പര്.165/21-22) കകസ്ഥാടതട മുമ്പസ്ഥാകക സമര്പടചടട്ടുളതടകന കചലവസ
കുസസ്ഥാറടകന ഡട.സട.ആര്.ജട  അക്കേക്കൗണസ  കഹഡസ  ആയ  2-01-0-Q-4-304  ഡട.സട.ആര്.ജട-
യടല് നടന്നസ്ഥാണസ  കചലവഴടചടട്ടുളതസ.  എന്നസ്ഥാല് സസസ്ഥാശ്രയ സസ്ഥാപനമസ്ഥായ കുഞസ്ഥാലട  മരയസ്ഥാര്
സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  മവറന്  എഞ്ചടനതീയറടസംഗടകന  കപന്ഷന്/ഡട.സട.ആര്.ജട  എന്നടങ്ങകനയള
കചലവകള്/മറ്റു  ബസ്ഥാധത്യേതകള്  കനരടടുന്നതടനസ  പ്രകതത്യേകസം  അക്കേക്കൗണസ  കഹഡ്ഡുകളുസം  ഫണ്ടുസം
ഉണസ്ഥായടരടക്കേണകമന്നസ  കൃതത്യേമസ്ഥായ  നടര്കദശസം  ഉണസ്ഥായടരടകക്കേ  കുസസ്ഥാറസ  ഡട.സട.ആര്.ജട.
അക്കേക്കൗണസ  കഹഡടല്  നടനസം  കചലവസ  കചയ  സസ്ഥാഹചരത്യേസം  സസംബനടചസ  വടശദതീകരണസം
നല്കകണതസ്ഥാണസ. കൂടസ്ഥാകത കമല് ഡട.സട.ആര്.ജട.തക കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന്
എഞ്ചടനതീയറടസംഗടകന ഫണടല് നടനസം  ,കുസസ്ഥാറസ ഡട.സട.ആര്.ജട അക്കേക്കൗണടകലക്കേസ തടരടകക
നടകക്ഷപടചടട്ടുകണങ്കേടല്  പ്രസ്തുത  വടവരസം  വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  സഹടതസം  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

   ഇത സസംബനടചസ  06.12.2021-കല കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ)-എ 5-291/2021  പ്രകസ്ഥാരസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര്ക്കേസ കതസ നല്കടകയങ്കേടലുസം മറുപടട ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല.
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3-3 ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട ശമ്പള നടര്ണ്ണയസം പരടകശസ്ഥാധടചതടല് കകണതടയ 
അപസ്ഥാകതകള്

1. ശ്രതീ  .   ഇബ്രസ്ഥാഹടസം കുടട പട  .  എസം  . ,   പ്രടനര്

   സര്ക്കേസ്ഥാര്  പുറകപടുവടചടട്ടുള  1997 ശമ്പളപരടഷ്കരണ ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ
കഗഡസ  അനുവദടക്കുന്നതടനസ  10  വര്ഷസം  പൂര്തടയസ്ഥാകകണതണസ്ഥായടരുന.  ഈ  ഉതരവസ
പ്രസ്ഥാബലത്യേതടലുള  കസ്ഥാലയളവടല്  സര്ക്കേസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
നടപസ്ഥാക്കേടയടട്ടുള കടകടക്കേല് കകഡറടല് ഉള്കപടുതട ജതീവനക്കേസ്ഥാരനസ 24.08.2002 -ല് 4500-
7000 എന്ന കസയടലടല് 7 വര്ഷ കഗഡസ അനുവദടചടട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത കഗഡസ നല്കടയതടലുള
അപസ്ഥാകസം പരടഹരടചസ സര്ക്കേസ്ഥാര് ഉതരവകള് പ്രകസ്ഥാരസം ജതീവനക്കേസ്ഥാരകന ശമ്പള നടര്ണ്ണയങ്ങള്
ക്രമതീകരടചസ ഓഡടറടല് ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതടനസ 02.02.2022 കല കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)-എ 2-
35/2022 കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ആവശത്യേകപടടട്ടുണസ.

2. ശ്രതീ  .   ജയസസണ കക  .  വട  .   കസക്ഷന് ഓഫതീസര്

കസ്ഥാലടക്കേറസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് അസടസ്റ്റനസ  കഗഡസ  I  തസ്തടകയടലസ്ഥായടരുന്ന ജതീവനക്കേസ്ഥാരന്
അന്തര്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സലസം  മസ്ഥാറസം  ലഭടചസ  കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  ഏറവസം
ജൂനടയറസ്ഥായട  അസടസ്റ്റനസ  കഗഡസ  II  തസ്തടകയടല്  01.02.2001  ല്  കസവനതടല്
പ്രകവശടചടട്ടുളതസ്ഥാണസ.  ടടയസ്ഥാളുകട  അവസസ്ഥാന  ശമ്പളസം  സസംരക്ഷടചകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  കകസ്ഥാചട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് കസവനതടല് പ്രകവശടചടട്ടുളതസ. അന്തര് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സലസം മസ്ഥാറസം
ലഭടച  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  മുന്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  ഉണസ്ഥായടരുന്ന  തസ്തടക  വകരയള
സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങള്ക്കേസ  വതീണ്ടുസം  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയസം  അനുവദടക്കേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടടലസ്ഥാകയന്നസ  ഉന്നത
വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ  വകുപസ  അഡതീഷണല്  ചതീഫസ  കസക്രടറട  04.05.2006-ല്  ഇനര്  യൂണടകവഴടറട
കണസള്കടറതീവസ  കമടറട  കണവതീനര്ക്കേസ  അയച   33861/84/2005/H.Edn.  നസം.  കതടല്
നടര്കദശടചടട്ടുണസ.  ജതീവനക്കേസ്ഥാരനസ  അസടസ്റ്റനസ  കഗഡസ  I  തസ്തടകയടകലക്കേസ  സസ്ഥാനക്കേയറസം
ലഭടചകപസ്ഥാള് കമല്പറഞ കതടകല നടര്കദശങ്ങള്ക്കേസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട വതീണ്ടുസം ശമ്പള നടര്ണ്ണയസം
അനുവദടചടട്ടുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  അനധടകൃതമസ്ഥായട  അനുവദടച  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയസം  മൂലസം
ജതീവനക്കേസ്ഥാരനസ  അധടകമസ്ഥായട  ലഭടചടട്ടുള  തക  ക്രമതീകരടക്കേണകമന്നസ  ഈ  കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയതടല്
നടനള 29.12.2021 കല കക.എസസ.എ.-(എസസ.റട.യ.) എ 2-316/2021 നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം
ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറസ്ഥാടസ നടര്കദശടചടട്ടുണസ.

3. സര്ക്കേസ്ഥാര് ഉതരവടനസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ അനുവദടക്കുന  .

   സസതീപര്-കസം-ക്ലതീനര്  ജതീവനക്കേസ്ഥാരടല്  നടന്നസ  പറ്റ്യൂണ  തസ്തടകയടകലക്കേസ  സസ്ഥാനക്കേയറസം
ലഭടക്കുന്നവര്ക്കേസ  സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവകള്ക്കേസ  വടരുദ്ധമസ്ഥായട  അഡസസ്ഥാന്സസ  ഇന്ക്രടകമനസ
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അനുവദടചടട്ടുണസ.  വടവടധ  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ  ഉതരവകളടല്  അഡസസ്ഥാന്സസ  ഇന്ക്രടകമനസ
അനുവദടചടട്ടുളതസ  ഫതീഡര്  കസ്ഥാറഗറടയടല്  നടനള  സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങള്ക്കേസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.
സസതീപര്-കസം-ക്ലതീനര്  ,  പറ്റ്യൂണ തസ്തടകയകട ഫതീഡര് കസ്ഥാറഗറട  അലസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് കമല്പറഞ
സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങളടല് അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ അനുവദടക്കുന്നതസ ചടവടരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

  മുന്  റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകളടല്  ഇകത  വടഷയസം  ഉന്നയടചടട്ടുകണങ്കേടലുസം  പ്രശ്ന  പരടഹസ്ഥാരതടനുള
യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടപടടയസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സസതീകരടചടടടല.  തസ്ഥാകഴ  കചര്ക്കുന്ന  ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട
കസവനപുസ്തകസം  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  കമല്  വടവരടച  അപസ്ഥാകത  നടലനടല്ക്കുന.  ആയതസ
പരടഹരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

ക്രമ നസം. ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട കപരസ നടലവടലുള തസ്തടക

1 റസടയ കക.എസം. വലബ്രറട അസടസ്റ്റനസ

2 കറസ്ഥാസട പട.എ. ലകബസ്ഥാറടറട അസടസ്റ്റനസ

3 ഷതീബ റട.കക. അസടസ്റ്റനസ

3-4 യ  .  ജട  .  സട  /   എ  .  ഐ  .  സട  .  ടട  .  ഇ  .  ശമ്പളനടര്ണ്ണയതടകല അപസ്ഥാകതകള്

1. കഡസ്ഥാ  .  പട  .  ജട  .  കറസ്ഥാമടകയസ്ഥാ  ,   കപ്രസ്ഥാഫസര്  -   മസ്ഥാതമസ്ഥാറടകസ വകുപസ  .   - 

  കപ്രസ്ഥാഫസര്  ആയട  കനരടട്ടുള  നടയമനസം  വഴട  14.02.2011  അപരസ്ഥാഹ്നതടല്(എ.എന്.)
കസവനതടല്  പ്രകവശടച  കഡസ്ഥാ.പട.ജട.കറസ്ഥാമടകയസ്ഥാക്കേസ  ആദത്യേകത  ഇന്ക്രടകമനടനസ  അര്ഹത
01.07.2012 ല്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതസ  01.07.2011-ല്  തകന്ന  അനുവദടചസ്ഥാണസ  ശമ്പള
നടര്ണ്ണയങ്ങള്  നടതടയടട്ടുളതസ.  ഇതടനസ്ഥാല്  തടര്നള  ശമ്പളങ്ങളടലുസം  2016  ശമ്പള
പരടഷ്കരണതടലുസം സതീനടയര് കപ്രസ്ഥാഫസര് ശമ്പള നടര്ണ്ണയതടലുസം അപസ്ഥാകത സസംഭവടചടട്ടുണസ.
കമല് സസ്ഥാഹചരത്യേതടല് 01.07.2011  മുതല് ഉള ശമ്പളങ്ങള് ശരടയസ്ഥായട ക്രമതീകരടചസ അധടകസം
നല്കടയ  തകകള്  ഡറ്റ്യൂ  -കഡസ്ഥാണ  കസ്റ്ററസകമനസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  തടരടകക  ഈടസ്ഥാക്കേട  കരഖകള്
സഹടതസം  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയ  അസംഗതീകസ്ഥാരതടനസ്ഥായട  സമര്പടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  കമല്  വടവരസം
നസം.കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)എ-4-377/2021 തതീയതട. 29.01.2022 കതടലൂകട ഫടനസ്ഥാന്സസ
ഓഫതീസകറ അറടയടചടട്ടുണസ.

2. കഡസ്ഥാ  .  ജയലത  കഗസ്ഥാപസ്ഥാലകൃഷ്ണന്  ,    അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  ,    കപസ്ഥാളടമര്  
സയന്സസ   &   റബ്ബര് കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ  (AICTE   ശമ്പള നടര്ണ്ണയസം   ) 

    കപസ്ഥാളടമര് സയന്സസ  &  റബ്ബര് കടകകസ്ഥാളജട  വകുപടകല അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസറസ്ഥായ
കഡസ്ഥാ.ജയലത  കഗസ്ഥാപസ്ഥാലകൃഷ്ണകന  01.07.2010,  01.07.2012  എന്നതീ  തതീയതടകളടകല
ഇന്ക്രടകമനസ  റക്കൗണസ  കചയതടല്  അപസ്ഥാകതയണസ.  ഇതമൂലസം  അടടസസ്ഥാനശമ്പളതടല്  ,
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01.07.2010 മുതല് 10/- രൂപയസം 01.07.2012 മുതല് 20/- രൂപയസം 24.1.2018 വകര അധടകസം
നല്കടയടട്ടുണസ.  01.07.2010 നുസം  24.10.2018 നുസം ഇടയടലുള ശമ്പള നടര്ണ്ണയതടലുസം കമല്
അപസ്ഥാകത  പ്രതടഫലടചടട്ടുണസ.  ഇന്ക്രടകമനസ  റക്കൗണസ  കചയതടകല  അപസ്ഥാകതമൂലസം  അധടകസം
നല്കടയ  തകകളുകട  വടവരങ്ങള്  ഡറ്റ്യൂകഡസ്ഥാണ  കസ്റ്ററസകമനസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  തടരടകക
ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.കമല് വടവരസം നസം.കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)എ 4-84/2021(2)  തതീയതട.
19.02.2021 കതടലൂകട ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറ അറടയടചടട്ടുണസ.

3. കഡസ്ഥാ  .  രസ്ഥാകജഷസ ജട  .,   അകസ്സസ്ഥാസടകയറസ കപ്രസ്ഥാഫസര്  ,   സ്റ്റസ്ഥാറടസ്റ്റടകസ വകുപസ   .

   സ്റ്റസ്ഥാറടസ്റ്റടകസ  വകുപടകല  അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  കഡസ്ഥാ.രസ്ഥാകജഷസ  ജട.  -യകട  ശമ്പള
നടര്ണ്ണയങ്ങള്  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  ഇകദഹതടനസ  05.08.2018  പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല്  2010
യ.ജട.സട റഗുകലഷന് പ്രകസ്ഥാരസം കപ്രസ്ഥാഫസര് പ്രകമസ്ഥാഷന് അനുവദടചതടല് അപസ്ഥാകതയണസ.

    ജട.ഒ(പട)നസം.28/2019/H.Edn തതീയതട.29.09.2019 പ്രകസ്ഥാരസം 18.07.2018 പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല്
2018  യ.ജട.സട  റഗുകലഷന്  (No.F1-2/2017  (EC/PS)Dtd.18.07.2018)
അസംഗതീകരടചടട്ടുളതടനസ്ഥാല്  18.07.2018  മുതലുള  പ്രകമസ്ഥാഷനുകള്ക്കേസ  2018  യ.ജട.സട
കറഗുകലഷന് പ്രകസ്ഥാരമുള വത്യേവസകളസ്ഥാണസ ബസ്ഥാധകസം.  കമല് സര്ക്കേസ്ഥാര് ഉതരവസ  കുസസ്ഥാറടകന
Ad.D2/UGC/PR/2016 dtd:14.10.2019 പ്രകസ്ഥാരസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് നടപടലസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.

   കമല്  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  05.08.2018  പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല്  2010  യ.ജട.സട  കറഗുകലഷന്
പ്രകസ്ഥാരമുള  വത്യേവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  കഡസ്ഥാ.ജട.രസ്ഥാകജഷസ,  അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്ക്കേസ,
കപ്രസ്ഥാഫസര്  പ്രകമസ്ഥാഷന്  അനുവദടച  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  16.11.2020  കല  നസം.
CUSAT/AD(D).D3/2731/2020  ഉതരവസ  അസംഗതീകരടക്കുന്നടല.  ആയതടകന
അടടസസ്ഥാനതടല് 23.12.2020 കല CUSAT/FIN.A5/3097/2020 -ാംനസം ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം
പ്രതീ  റടവവസസഡസ  കസയടലടല്  43250+10000AGP(അക്കേസ്ഥാഡമടകസ  കഗഡസ  കപ )(37400-
67000+10000AGP)ആയട  ശമ്പളസം  നടര്ണ്ണയടചതസം  2016  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ  പ്രകസ്ഥാരസം
5.8.18 ല്  1,48,500 രൂപ  ശമ്പളസം  നടര്ണ്ണയടചതസം  തടര്ന്നസ  1.7.2019  –  1,53,000/-രൂപ
01.07.2020-  1,57,600/-രൂപയസം  എന്നടങ്ങകന  ശമ്പളങ്ങള്  കണക്കേസ്ഥാക്കേടയതസ
അസംഗതീകരടക്കുന്നടല.

   2018  യ.ജട.സട  കറഗുകലഷന്  പ്രകസ്ഥാരസം  കപ്രസ്ഥാഫസര്  പ്രകമസ്ഥാഷനുസം  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയവസം
ക്രമതീകരടകക്കേണതസം  5.8.2018  മുതല് അധടകസം നല്കടയ തകകള് ഡറ്റ്യൂ കഡസ്ഥാണ കസ്റ്ററ്റുകമനസ
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട തടരടകക ഈടസ്ഥാക്കേടവടവരസം അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

കമല് വടവരസം നസം.കക.എസസ.എ.എസസ.റടയ എ-4-84/2021(3) തതീയതട. 11.02.2021 കതടലൂകട
ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറ അറടയടചടട്ടുണസ.
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4. കഡസ്ഥാ  .  സടകനസ്ഥായസ കതസ്ഥാമസസ  ,   അസടസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര്  -   ഫടസടകസ വകുപസ  . 

   കഡസ്ഥാ.സടകനസ്ഥായസ  കതസ്ഥാമസസ,  CSIR-നസ്ഥാഷനല്  ഇന്സ്റ്റടററ്റ്യൂടസ  കഫസ്ഥാര്  ഇനര്ഡടസടപ്ലൈടനറട
സയന്സസ  ആന്ഡസ  കടകകനസ്ഥാളജട  (NIIST)  തടരുവനന്തപുരസം  എന്ന  സസ്ഥാപനതടല്  DST-
INSPIRE  ഫസ്ഥാക്കേല്ടട ആയട കജസ്ഥാലട കചയടരുന്ന  11.07.2013  മുതല്  28.06.2017  വകരയള
കസ്ഥാലയളവസ  (3  വര്ഷസം  11  മസ്ഥാസസം  18  ദടവസസം)  യ.ജട.സട കരടയര് അഡസസ്ഥാന്സസ കമനസ സതീമടനസ
പരടഗണടച  ഉതരവസ  നസം.CUSAT/AD(D).D4/578/2020 തതീയതട  27.2.2020
അസംഗതീകരടക്കുന്നതടനസ തസ്ഥാകഴ പറയന്ന കസ്ഥാരത്യേങ്ങളടല് വത്യേകത വരുകതണതസ്ഥാണസ.

1) CSIR കല അദ്ധത്യേസ്ഥാപകര്ക്കേസ നല്കുന്ന ആനുകൂലത്യേസം ഈ സസ്ഥാപനതടനസ കതീഴടകല NIIST ക്കേസ
ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കേടകക്കേസ്ഥാണ്ടുള ഉതരവകള്/കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

2)  'DST-INSPIRE  faculty'  അസടസ്റ്റനസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  അഥവസ്ഥാ  ലകസചററുകട  തലത്യേ
പദവടയസ്ഥാകണസ്ഥാകയന്നസ ഉറപസ്ഥാക്കേണസം.( യ.ജട.സട കറഗുകലഷന് 10.1(b) കസ്ഥാണുക.)

3)  യ.ജട.സട  കറഗുകലഷന്  10.1(f)  ii  പ്രകസ്ഥാരമുള  കസലക്ഷന്  കമറട  മുകഖനയസ്ഥാകണസ്ഥാ
കഡസ്ഥാ.സടകനസ്ഥായസ  കതസ്ഥാമസടകന  'DST-INSPIRE  faculty'  ആയട  CSIR-NIIST യടല്
നടയമടചതസ എനസം വത്യേകമസ്ഥാക്കേണസം.

കമല്  കസ്ഥാരത്യേങ്ങളടല്  വത്യേകത  വരുതട  ഈ  കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയകത  അറടയടചസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം
ലഭടക്കുന്നതസ  വകര  മുന്കസ്ഥാല  സര്വ്വതീസടകന  അടടസസ്ഥാനതടലുള  ആനുകൂലത്യേങ്ങള്  നല്കുന്ന
നടപടടകള്  നടര്തടവകയണതസ്ഥാണസ.  കമല്  വടവരസം  നസം.കക.എസസ.എ(എസസ.റടയ)എ-4-
366/2020(6) തതീയതട. 25.08.2020-കതടലൂകട ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറ അറടയടചടട്ടുണസ.

5. കഡസ്ഥാ  .  പട  .  എ  .    ഉണ്ണടകൃഷ്ണന്  ,    അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  ,    അവപ്ലൈഡസ  കകമടസട  
വകുപസ

    കുസസ്ഥാറടല് നടനസം  30.04.2019 ല് വടരമടച   കഡസ്ഥാ.പട.എ.ഉണ്ണടകൃഷ്ണന്,  അകസസ്ഥാസടകയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസറുകട  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയങ്ങള്  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  ഇകദഹതടകന  അകസസ്ഥാസടകയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസര് പ്രകമസ്ഥാഷന് ക്രമപ്രകസ്ഥാരമല . 

   2006 യ.ജട.സട ശമ്പള പരടഷ്കരണ ഉതരവസ ഖണടക 6.1.12 പ്രകസ്ഥാരസം അക്കേസ്ഥാഡമടകസ കഗഡസ
കപ (AGP)8000 ല്  3  വര്ഷസം  പൂര്തടയസ്ഥാക്കുന്ന  അസടസ്റ്റനസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്മസ്ഥാര്ക്കേസ  യ.ജട.സട
നടഷ്കര്ഷടക്കുന്ന  വത്യേവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  37400-67000+  AGP  9000  -തടകലക്കേസ  മസ്ഥാറട
'അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്'  കഡസടകഗഷനസ  അര്ഹതയണസ.  യ.ജട.സട  കറഗുകലഷന്
ഖണടക  6.4.7  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇതരക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  (Stage  4)  അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്
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ആകുന്നതടനസ  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  കബസസഡസ  അസ്സസ്സസകമനസ  സടസ്റ്റസം  അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള
അക്കേസ്ഥാഡമടകസ കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ ഇന്ഡകസ കസസ്ഥാര്( API based PBAS )ആവശത്യേമസ്ഥാണസ.

     എന്നസ്ഥാല് കകരള സര്ക്കേസ്ഥാരടകന ഹയര് എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്(C)  വകുപടകന നസം.25518/C3/10/
H.Edn  തതീ.18.01.2014  സ്പെഷതീകരണതടകന  അടടസസ്ഥാനതടല്  കഡസ്ഥാ.പട.എ.ഉണ്ണടകൃഷ്ണനസ,
കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  കബസസഡസ  അസ്സസ്സസകമനസ  സടസ്റ്റസം  അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള  അക്കേസ്ഥാഡമടകസ
കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ ഇന്ഡകസ കസസ്ഥാര് ഒഴടവസ്ഥാക്കേട അസടസ്റ്റനസ കപ്രസ്ഥാഫസര് കസ്റ്റജസ  III  യടല് AGP
8000  ല്  3  വര്ഷസം  പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയ  തതീയതട  ആയ  17.03.2013 ല്  അകസസ്ഥാസടകയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസര് കഡസടകഗഷന് അനുവദടചസ  37400-67000+AGP 9000  അനുവദടച.  എന്നസ്ഥാല്
ഈ സ്പെഷതീകരണസം പ്രകസ്ഥാരസം  2006  ശമ്പള പരടഷ്കരണ ഉതരവടകല ഖണടക  6.1.9,  6.1.10,
6.1.11  എന്നടവയടല്  പറയന്ന  കസലക്ഷന്  കഗഡസ  കലകസചറര്/റതീഡര്മസ്ഥാര്ക്കേസ്ഥാണസ  ഇളവടനസ
അര്ഹത. ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം  01.01.2006 നുസം 30.06.2010 നുസം ഇടയടല് സസ്ഥാനക്കേയറസം/നടയമനസം
ലഭടചവര്ക്കേസ  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  കബസസഡസ  അസ്സസ്സസകമനസ  സടസ്റ്റസം  അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള
അക്കേസ്ഥാഡമടകസ കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ ഇന്ഡകസ കസസ്ഥാര് ആവശത്യേമടല. 

    എന്നസ്ഥാല് കഡസ്ഥാ.പട.എ.ഉണ്ണടക്കൃഷ്ണന് കമല് വടഭസ്ഥാഗതടല്  (6.1.9,  6.1.10,6.1.11)  വരുന്ന
അദ്ധത്യേസ്ഥാപകനല.  കൂടസ്ഥാകത  ഇകദഹതടകന  അസടസ്റ്റനസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  കസ്റ്റജസ  III  ആയള
കപ്ലൈയസസസ കമനസ-  നസ  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ കബസസഡസ അസ്സസ്സസകമനസ സടസ്റ്റസം അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള
അക്കേസ്ഥാഡമടകസ  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  ഇന്ഡകസ  കസസ്ഥാര്(യ.ജട.സട  2010  കറഗുകലഷന്)
സസതീകരടചടട്ടുണസ.

    ആയതടനസ്ഥാല്  കഡസ്ഥാ.പട.എ.ഉണ്ണടകൃഷ്ണകന  അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  കപ്ലൈയസസസ കമനസ
അസംഗതീകരടക്കുന്നതടനസ  ഒനകടല്  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  കബസസഡസ  അസ്സസ്സസകമനസ  സടസ്റ്റസം
അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള  അക്കേസ്ഥാഡമടകസ  കപര്കഫസ്ഥാമന്സസ  ഇന്ഡകസ  കസസ്ഥാര്  കയസ്ഥാഗത്യേത
ഉണസ്ഥായടരടക്കേണസം.  അലസ്ഥാതപക്ഷസം  കകരള  സര്ക്കേസ്ഥാരടകന  ഹയര്  എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്  (C)
വകുപടകന  25518/C3/10/H.Edn  തതീയതട.  18.01.2014  സ്പെഷതീകരണസം  01.01.2006 നുസം
30.06.2010 നുസം  ഇടയടല്  പ്രകമസ്ഥാഷനസ്ഥായ  അസടസ്റ്റനസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  Stage  III  ക്കുസം
ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകണന്ന സര്ക്കേസ്ഥാര് സ്പെഷതീകരണസം കവണസം.

   കമല്  കസ്ഥാരത്യേതടല്  വത്യേകത  വരുതന്ന  മുറയസ  മസ്ഥാതകമ  കഡസ്ഥാ.പട.എ.ഉണ്ണടകൃഷ്ണകന
അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസര്  പ്രകമസ്ഥാഷന്  അസംഗതീകരടക്കുന്നതടനുസം  തടര്നള  ശമ്പള
നടര്ണ്ണയങ്ങളുസം  പ്രകമസ്ഥാഷനുസം  അസംഗതീകരടക്കുന്നതടനുസം  നടര്വ്വസ്ഥാഹമുള.  കമല്  വടവരസം
നസം.കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)എ-4-405/2020  തതീയതട.  25.08.2020  കതടലൂകട
ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറ അറടയടച.

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-43-

6. കഡസ്ഥാ  .  മറടയസ്ഥാമ ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാ  ,   കപ്രസ്ഥാഫസര്  ,   ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ   (AICTE   ശമ്പള 
നടര്ണ്ണയസം   )

1.  ശ്രതീമതട.മറടയസ്ഥാമ ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാക്കേസ റതീഡര് ആയട കനസ്ഥാസംസസ പ്രകമസ്ഥാഷന് നല്കടയതസ റദസ  കചയസ
കരടയര്  അഡസസ്ഥാന്കസ്മെനസ  സതീസം  പ്രകമസ്ഥാഷനുകള്  ക്രമതീകരടചതടകന  അടടസസ്ഥാനതടല്
09.09.1996 മുതല് 31.12.2012 വകര അധടകസം ശമ്പളസം നല്കടയ ഇനതടല് 2,76,582/-രൂപ
തടരടകക അടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടസ  Ad.D2/15785/90  തതീയതട.05.11.13  പ്രകസ്ഥാരസം രജടസസ്ഥാര്
കഡസ്ഥാ.മറടയസ്ഥാമ  ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാക്കേസ  കതസ  നല്കടയടട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ആയതസ  അടവസ്ഥാക്കേടയതടകന
വടവരങ്ങള് ഫയലടല് ലഭത്യേമല. ടട തക അടവസ്ഥാക്കേടയതടകന കരഖ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

2.  ശ്രതീമതട.മറടയസ്ഥാമ  ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാക്കേസ  പട.എചസ.ഡട.  ലഭടക്കുന്നതസ  ഇകദഹസം  37400-67000
കപബസ്ഥാനടല്  അകസസ്ഥാസടകയറസ  കപ്രസ്ഥാഫസറസ്ഥായട  തടരുന്ന  11.05.2012 ല്  ആണസ.  Fin
V/F/AICTE/2011-12  തതീയതട  11.09.2013  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇകദഹതടനസ  പട.എചസ.ഡട.
ലഭടചതടനസ  3  അഡസസ്ഥാന്സസ  ഇന്ക്രടകമന്റുകള്  അനുവദടചസ  51430+9000  AGP  =  60430
ശമ്പളസം 11.05.2012 പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല് അനുവദടചടട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് 37400-67000 കപബസ്ഥാനടല്
ശമ്പളസം  വസ്ഥാങ്ങുന്നവര്ക്കേസ  പട.എചസ.ഡട  ലഭടചതടനുള  3  അഡസസ്ഥാന്സസ  ഇന്ക്രടകമന്റുകള്ക്കേസ
അര്ഹതയടല എന്നസ  4/1/2016  കല എ.ഐ.സട.ടട.ഇ,  കനസ്ഥാടടഫടകക്കേഷന് ക്രമ നസം.25  (iii)
പ്രകസ്ഥാരസം  സ്പെഷതീകരണസം  നല്കടയടട്ടുളതസ്ഥാണസ.  കമല്  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  11.05.2012  ല്
കഡസ്ഥാ.മറടയസ്ഥാമ  ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാക്കേസ  പട.എചസ.ഡട  കനടടയതടനസ  അനുവദടച  3  അഡസസ്ഥാന്സസ
ഇന്ക്രടകമന്റുകള് റദ്ദു  കചകയ്യേണതസം  11.05.2012  മുതലുള ശമ്പളങ്ങള് ശരടയസ്ഥായട ക്രമതീകരടചസ
അധടകസം  നല്കടയ  തകകള്  ഡറ്റ്യൂ  കഡസ്ഥാണ  കസ്റ്ററസകമനസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  തടരടകക
ഈടസ്ഥാകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

3.  കഡസ്ഥാ.മറടയസ്ഥാമ  ചസ്ഥാകക്കേസ്ഥാക്കേസ  11.05.2012  പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല്  കപ്രസ്ഥാഫസര്  പ്രകമസ്ഥാഷന്
അനുവദടചടട്ടുണസ.  18.04.2017 ല്  കചര്ന്ന  കസലക്ഷന്  കമറട  11.05.2012  പ്രസ്ഥാബലത്യേതടല്
കപ്രസ്ഥാഫസര്  പ്രകമസ്ഥാഷന്  കറക്കേകമനസ  കചയതസ  കസസ്ഥാപസസ  ഇന്ഡകഡസ  നസ്ഥാഷണല്/
ഇനര്നസ്ഥാഷണല്  കജണലടല്  ഒരു  കസസ്ഥാളടറട  കപപര്  എങ്കേടലുസം  പ്രസടദ്ധതീകരടക്കേണസം  എന്ന
വത്യേവസകയസ്ഥാകടയസ്ഥാണസ. ഈ  വത്യേവസ  പൂര്തതീകരടചതസ  2018 ല്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  കമല്
സസ്ഥാഹചരത്യേതടല് 01.01.2006 നുസം 11.05.2012 നുസം ഇടക്കുള കസ്ഥാലയളവടല് എ.ഐ.സട.ടട.ഇ
2012  കറഗുകലഷന് പ്രകസ്ഥാരസം കപ്രസ്ഥാഫസര് കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷനസ അവശത്യേ കയസ്ഥാഗത്യേതയസ്ഥായട പറയന്ന  5
കപപര്  പബടകക്കേഷന്  ഉകണസ്ഥാ  എന്നസ  സ്പെഷതീകരണസം  നല്കകണതസ്ഥാണസ.  കമല്  വടവരസം
നസം.കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)എ 4-442/2021  തതീയതട.  05.02.2022  കതടലൂകട
ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസകറ അറടയടച.
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3-5 ഓഡടറടകന അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത കപന്ഷന് ആനുകൂലത്യേങ്ങള് അനുവദടക്കുന

     സര്ക്കേസ്ഥാര് കതസ നസം.10258/86/H.Edn dtd  05.04.1986,  18.04.1986  എന്നടവയടകല 
നടര്കദശ  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളടകല  എലസ്ഥാ  ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകടയസം  കപന്ഷന്
ആനുകൂലത്യേങ്ങള് ഓഡടറസ വകുപസ മുന്കൂര് പരടകശസ്ഥാധന നടതട അസംഗതീകസ്ഥാരസം നല്കകണതസ്ഥാണസ.
പ്രസ്തുത  കതടല്  പറ ഞടരടക്കുന്നതസ  കകരള  സര്വ്വതീസസ  റൂള്സടകല  (KSR)  കപന്ഷന്
റൂള്സ്സസ്ഥാണസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ അനുവര്തടകക്കേണതസ എന്നസ്ഥാണസ. KSR Part III,
Vol.II Rule 113(b) (ii), 115(c)(iv) & 117  എന്നടവ പ്രകസ്ഥാരസം ഓഡടറസ എന്കഫസസ കമനടകന
ആവശത്യേകത  കരഖകപടുതടയടട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത  ബഹ.എകസ്ഥാമടനര് ,  കലസ്ഥാക്കേല്  ഫണസ  ഓഡടറസ
തകന  13.12.1981  തതീയതടയടകല  കതസ  നസം.  LF.35636/SS1/81  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കേസ്ഥാര്
ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ അക്കേക്കൗണനസ ജനറലടകന ഓഡടറസ  എന്കഫസസ കമനസ  ആവശത്യേമുളത കപസ്ഥാകല
തകന്ന  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ജതീവനക്കേസ്ഥാരുകട  കപന്ഷന്  നടര്ണ്ണയങ്ങള്ക്കുസം  ഓഡടറസ
എന്കഫസസ കമനസ  ഉണസ്ഥാകകണതടകന ആവശത്യേകത കബസ്ഥാധടപടചടട്ടുളതസ്ഥാണസ.  ഇതടകന എലസ്ഥാസം
അടടസസ്ഥാനതടല്  29.9.2005 കല  സടന്ഡടകക്കേറസ  മതീറടസംഗടകല  ഇനസം  നസം.492-06  പ്രകസ്ഥാരസം
01.01.2006 മുതല് കസവന പുസ്തകതടകന പ്രതീ-കവരടഫടകക്കേഷനുസം ഓഡടറസ എന്കഫസസ കമന്റുസം
U.O.No.Fin  IV/Pension/2005-06  dt:22.12.2005  പ്രകസ്ഥാരസം  പുന:സസ്ഥാപടചടട്ടുളതസ്ഥാണസ.
എന്നസ്ഥാല് ഇകതലസ്ഥാസം അവഗണടചസ ഓഡടറസ ശുപസ്ഥാര്ശയടലസ്ഥാകത (കതറസ്ഥായ കപ ഫടകകഷന് ഈ
ഓഫതീസടല്  നടനസം  ചൂണടക്കേസ്ഥാണടചതസ  നടലനടല്കക്കേ)  കപന്ഷന്  നടര്ണ്ണയങ്ങള്
സടന്ഡടകക്കേറസ  തതീരുമസ്ഥാനതടകനയസം ബഹ.വവസസ  ചസ്ഥാന്സലറുകട  തതീരുമസ്ഥാനതടകനയസം മറ്റുസം
അടടസസ്ഥാനതടല് നല്കുന്നതസ കതറസ്ഥായ നടപടടക്രമമസ്ഥാണസ.  ഇതസ സസംബനടച പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്
മുന് റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകളടലുസം ചൂണടക്കേസ്ഥാണടചടട്ടുണസ. 

(i)  ഓഡടറസ  അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത  സടന്ഡടകക്കേറസ  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ
കപന്ഷന് ആനുകൂലത്യേങ്ങള് മുഴുവനസ്ഥായട നല്കടയതടകന വടവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.
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അപസ്ഥാകങ്ങളുകട വടവരസം

1

സുകരഷസ.പട.കക.
കസക്ഷന് 
ഓഫതീസര് ,
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ 

30.04.2020

ഫടന്
IV/1041/
പട/2020
തതീയതട
06.08.2020

അന്തര് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല സലസം മസ്ഥാറസം 
ലഭടച ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ ഒകര 
തസ്തടകയടല് രണസ തവണ ശമ്പള 
നടര്ണ്ണയസം അനുവദടചതടകല 
അപസ്ഥാകത
അന്തര്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സലസം  മസ്ഥാറസം
ലഭടച  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  പുതടയ
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  ബനകപട
വടഭസ്ഥാഗതടകല  ഏറവസം  ജൂനടയറസ്ഥായസ്ഥാണസ
കചരുന്നകതങ്കേടലുസം  മുമ്പകത

2. സജട.പട.കജ.
കസക്ഷന് ഓഫതീസര്
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ 

30.04.2020 ഫടന്
IV/1042/
പട/2020
തതീയതട
06.08.2020
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സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  ഉണസ്ഥായടരുന്ന
ശമ്പളസം  സസംരക്ഷടച  നല്കുനണസ.
ആയതടനസ്ഥാല്  പഴയ
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  വഹടചടരുന്ന
തസ്തടക വകരയള സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങള്ക്കേസ
വതീണ്ടുസം കക.എസസ.ആര്. ചടസം റൂള് 28 എ
പ്രകസ്ഥാരമുള  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയസം
അനുവദടക്കേസ്ഥാന് കഴടയടലസ്ഥാകയന്നസ അന്തര്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സലസം  മസ്ഥാറവമസ്ഥായട
ബനകപടസ  ഉന്നത  വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ  വകുപസ
അഡതീഷണല്  ചതീഫസ  കസക്രടറട
04.05.2006  ല്  ഇനര്  യൂണടകവഴടറട
കണസള്കടറതീവസ കമടറട കണവതീനര്ക്കേസ
അയച  നസം.33861/84/  2005/  H.edn.
കതടല്  വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.
ആയതടകന  പകര്പസ  കകസ്ഥാചട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാറടനസ
അയചടട്ടുളതമസ്ഥാണസ.  അന്തര്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സലസം  മസ്ഥാറസം  ലഭടചസ
കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാ  ശസ്ഥാലയടകലക്കേസ
വരുന്ന  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  കമല്പറഞ
സര്ക്കേസ്ഥാര്  നടര്കദശതടനസ  വടരുദ്ധമസ്ഥായട
മുമ്പുണസ്ഥായടരുന്ന  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്
നടന്നസ ലഭടച സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങള് ഇവടകട
ലഭടക്കുന്ന  സമയതസം  റൂള്  28  എ
പ്രകസ്ഥാരസം  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയങ്ങള്
അനുവദടചടട്ടുണസ.  ആയതടനസ്ഥാല്
ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  ഒരു  തസ്തടകയടല്  രണ്ടു
തവണ  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയസം  ലഭടക്കുന്ന
സസ്ഥാഹചരത്യേമസ്ഥാണുളതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം
ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  അനധടകൃതമസ്ഥായട  ശമ്പള
നടര്ണ്ണയസം  നടതന്നതടനസ്ഥാല്  കകസ്ഥാചട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  അധടക
ബസ്ഥാധത്യേതയസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായടരടക്കുന്നതസ.

3. സസ്ഥാജന് വട.എല് 
കസക്ഷന് ഓഫതീസര്
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ 

31.05.2020 ഫടന്
IV/1051/
പട/2020
തതീയതട
20.08.2020

4.

കമസ്ഥാഹനന്.പട.
അസടസ്റ്റനസ  രജടസസ്ഥാര്
(ഹ.കഗ)
പ്ലൈസ്ഥാനടസംഗസ ഡടവടഷന്
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ

31.01.2021

ഫടന്
IV/1079/
പട/2020
തതീയതട
15.12.2020

5.
ജയശ്രതീ. എസസ.
ഓഫതീസസ സൂപ്രണസ 31.03.2019

ഫടന്
IV/1000/
പട/2020
തതീയതട
06.11.2020

6.

ശ്രതീമതട. കകസ്ഥാചകതസത്യേ.
സട.കജ.,  കമ്പറ്റ്യൂടര്
അസടസ്റ്റനസ  കസലക്ഷന്
കഗഡസ

31.01.2021

ഫടന്  IV/1078/
പട/2021
തതീയതട
14.10.2020

7.

അനടല് കക.ആര്. 
പൂള് ഓഫതീസര്,
അഡടനടകസ്ടേറതീവസ
ഓഫതീസസ 

31.10.2020

ഫടന്
IV/1065/
പട/2020
തതീയതട
22.10.2020

സര്ക്കേസ്ഥാര് ഉതരവടനസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട ശമ്പള
നടര്ണ്ണയങ്ങള് അനുവദടച
കസക്ഷന്  ഓഫതീസര്  (  വടപടസ്റ്റസ)  ,
കസക്ഷന് ഓഫതീസര് (  വടപടസ്റ്റസ ഹ.കഗ.) ,
പൂള്  ഓഫതീസര്  എന്നതീ  തസ്തടകകളടകലക്കേസ
സസ്ഥാനക്കേയറസം  അവസസ്ഥാനടപടക്കുന്നതടനസ
2009  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ  ഉതരവടല്
നടര്കദശടചടട്ടുണസ.   ഈ  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്
സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവടനസ  വടരുദ്ധമസ്ഥായട
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സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  03.08.2019  കല
എ.ഡട.ജട.3/ഡബസളറ്റ്യൂ.പട.(സട)/2011  നമ്പര്
യൂണടകവഴടറട  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓഫതീസസ
സൂപ്രണസ  തസ്തടകയകട  ശമ്പള  കസയടലുകള്
പുനര്  നടര്ണ്ണയടച.  ഈ  ഉതരവടകന
അടടസസ്ഥാനതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ശമ്പള
നടര്ണ്ണയസം  നടതടവരുന.  സര്ക്കേസ്ഥാര്
പുറകപടുവടച  2009  ശമ്പള  പരടഷ്കരണ
ഉതരവടനസ  വടരുദ്ധമസ്ഥായട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  ശമ്പള  നടര്ണ്ണയങ്ങള്
അസംഗതീകരടക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കേടലസ്ഥാകയന്ന
വടവരസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകയ പല തവണ
അറടയടകചങ്കേടലുസം നടലവടലുസം ഈ രതീതട 
തടരുന.

8.
ശ്രതീമതട.  സജടത.
കക.എ,  കസക്ഷന്
ഓഫതീസര്, (വടപടസ്റ്റസ)

31.05.2020

ഫടന്  IV/1054/
പട/2020
തതീയതട
23.09.2020

9. ശസ്ഥാരദ സട.എ.
ലസ്ഥാബസ അസടസ്റ്റനസ 

28.02.2021

ഫടന്
IV/1082/പട/
2021 തതീയതട
02.02.2021

നടലവടലുള ചടങ്ങള്ക്കേസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട 
അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ 
അനുവദടക്കുന  .

ഫതീഡര് കസ്ഥാറഗറടയടല് നടനള 
സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങളടല് നടലവടലുള 
തസ്തടകകയ്ക്കുസം , കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന് തസ്തടകയ്ക്കുസം 
ഒകര ശമ്പള കസയടലസ്ഥാകുന്ന 
സസ്ഥാഹചരത്യേതടലസ്ഥാണസ ഒരു അഡസസ്ഥാന്സസ 
ഇന്ക്രടകമനസ അനുവദടക്കേണകമന്നസ 
വടവടധ ശമ്പള പരടഷ്കരണ 
ഉതരവകളടല് നടര്കദശടചടട്ടുളതസ. 
സസതീപര്-കസം- ക്ലതീനര് തസ്തടക പറ്റ്യൂണ 
തസ്തടകയകട ഫതീഡര് കസ്ഥാറഗറട 
ആകണന്നസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 
ചടങ്ങളടകലസ്ഥാ , സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടടകലസ്ഥാ ഒരടടതസം 
കരഖകപടുതടയടടടല. ഫതീഡര് 
കസ്ഥാറഗറടയടല് നടന്നസ അലസ്ഥാത 
സസ്ഥാനക്കേയറമസ്ഥായടരുന്നടട്ടുസം പറ്റ്യൂണ 
തസ്തടകയടകലക്കേസ സസതീപര് കസം പതീയൂണ 
തസ്തടകയടല് നടനള സസ്ഥാനക്കേയറസം 
ലഭടച ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ രണസ 
തസ്തടകകളുകടയസം ശമ്പള കസയടല് 
ഒന്നസ്ഥാണസ എന്ന വസ്തുത പരടഗണടചസ 
അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ 
ചടവടരുദ്ധമസ്ഥായട അനുവദടച.

10.

കസല്വ കുമസ്ഥാര്.കക.കക
ഓഫതീസസ അറന്ഡന് റസ 
ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ  ഓഫസ
അറസകമസ്ഥാകസറടകസ
സയന്സസസ 

31.10.2020

ഫടന്
IV/1066/
പട/2020
തതീയതട
19.10.2020

11.

ജടജടകമസ്ഥാള് പട.എന്.
ഓഫതീസസ
അറന്ഡന്ഡസ,
ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ  ഓഫസ
മവറന്  ബകയസ്ഥാളജട  ,
വമകക്രസ്ഥാ ബകയസ്ഥാളജട &
ബകയസ്ഥാ കകമടസട 

31.10.2020

ഫടന്
IV/1067/
പട/2020
തതീയതട
22.10.2020

12. ചസ്ഥാന്ദടനടഎസം.കക.
ലകബസ്ഥാറടറട അസടസ്റ്റനസ 31.08.2021

ഫടന്
IV/1115/പട/
2021 തതീയതട
12.08.2021

13.
ലതീലസ്ഥാമ പട.വട.
ഓഫതീസസ അറന്ഡന്നസ 31.05.2021

ഫടന്
IV/1103/പട/
2018 തതീയതട
22.11.2021

14. മടനട പട.എസസ.
ലകബസ്ഥാറടറട അസടറനസ 31.12.2021

ഫടന്
IV/1122/പട/
2021 തതീയതട
18.11.2021

15. സ്റ്റതീഫന് വട.കക. 31.01.2021 ഫടന് 1.  2004  ശമ്പള  പരടഷ്കരണതടകല
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കവഹടക്കേടള്
സൂപര്വവസര്
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ 

IV/1079/പട  /
2021 തതീയതട
15.12.2020

ഓപസഷന്  തതീയതട  നല്കടയതടകല
അപസ്ഥാകത സസംഭവടച..  വതീണ്ടുസം ഓപസഷന്
തതീയതട  നല്കുന്നതടനസ്ഥായള  സര്ക്കേസ്ഥാര്
അനുമതടയടലസ്ഥാകത  വതീണ്ടുസം  ഓപസഷന്
തതീയതട നല്കട.
2. സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഇറക്കേടയടട്ടുള 2004
ശമ്പള പരടഷ്കരണ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം 
കജസ്ഥാലടയടല് പ്രകവശടചസ 8 വര്ഷസം 
പൂര്തടയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാഴസ്ഥാണസ ആദത്യേ കഗഡസ 
അനുവദടക്കേസ്ഥാവന്നകതങ്കേടലുസം 
ജതീവനക്കേസ്ഥാരനസ 7 വര്ഷസം 
പൂര്തടയസ്ഥായകപസ്ഥാള് തകന്ന ആദത്യേ കഗഡസ 
ഈ ഉതരവടനസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട 
അനുവദടചടട്ടുണസ.
3.ജതീവനക്കേസ്ഥാരനസ  അനുവദടചടട്ടുള ശമ്പള
കസയടലടലുസം അപസ്ഥാകതയണസ.

16.

രവതീന്ദ്രന് സട.എസസ.
കവഹടക്കേടള്
സൂപര്വവസര്
അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസസ 

30.06.2021

ഫടന് 
IV/1114/പട/ 
2021 തതീയതട 
03.01.2022

17.

ആനണട കതസ്ഥാമസസ 
ലകബസ്ഥാറടറട അസടസ്റ്റനസ
ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ  ഓഫസ
ഇലകകസ്ഥാണടകസ 

30.04.2019

ഫടന് 
IV/1005/പട /
2018 തതീയതട 
03.04.2021

റൂള്   30   പ്രകസ്ഥാരമുള ശമ്പള 
നടര്ണ്ണയതടനു പകരസം റൂള്   28   എ  . 
പ്രകസ്ഥാരസം ശമ്പള നടര്ണ്ണയസം അനുവദടച
ലകബസ്ഥാറടറട അസടസ്റ്റനസ , വലബ്രറട 
അസടസ്റ്റനസ എന്നതീ തസ്തടകകളടകലക്കേസ 
ഒകര ലടസ്റ്റടല് നടന്നസ്ഥാണസ നടയമനസം 
നടക്കുന്നതസ. ആയതടനസ്ഥാല് ലകബസ്ഥാറടറട 
അസടസ്റ്റനസ തസ്തടകയടല് നടന്നസ 
വലബ്രറട അസടസ്റ്റനസ ആയള 
നടയമനങ്ങളടല് അര്ഹതയള റൂള് 30 
പ്രകസ്ഥാരമുള ശമ്പള നടര്ണ്ണയതടനസ 
പകരമസ്ഥായട റൂള് 28 എ പ്രകസ്ഥാരമുള 
ശമ്പളസം നടര്ണ്ണയസം അനുവദടചടട്ടുണസ.

18.

പ്രഭസ്ഥാകരന് പട.
ലസ്ഥാബസ അസടസ്റ്റനസ 
ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ  ഓഫസ
ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട

30.01.2016 ഫടന്  IV/18/പട/
2021 തതീയതട
02.02.2021

(ii)  കകസ്ഥാടതട  തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  ഓഡടറസ  അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത  കപന്ഷന്  ആനുകൂലത്യേങ്ങള്
നല്യതടകന വടവരങ്ങള് ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസം

ജതീവനക്കേസ്ഥാരകന  കപരസ,
തസ്തടക, വകുപസ

വടരമടച
തതീയതട

കപന്ഷന്  ഓര്ഡര്
നസം

കുറടപസ

1 ശ്രതീമതട.  കമസ്ഥാളട.  കക.
ജട.
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാകകസ്ഥാപടയര്
/ഡറ്റ്യൂപ്ലൈടകക്കേറര്
ഓപകററര്

28.02.2018 ഫടന്  IV/947/
പട/2018  തതീയതട
19.12.2019
കപന്ഷന്
റടവടഷന്

ഫതീഡര് കസ്ഥാറഗറടയടല് നടനള 
സസ്ഥാനക്കേയറങ്ങളടല് നടലവടലുള 
തസ്തടകയ്ക്കുസം, കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന് തസ്തടകയ്ക്കുസം 
ഒകര ശമ്പള കസയടലസ്ഥാകുന്ന 
സസ്ഥാഹചരത്യേതടലസ്ഥാണസ ഒരു 
അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ 
അനുവദടക്കേണകമന്നസ വടവടധ ശമ്പള 
പരടഷ്കരണ ഉതരവകളടല് 
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2.
ശ്രതീമതട. കഹമലത കക.
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാകകസ്ഥാപടയര്
/ഡറ്റ്യൂപ്ലൈടകക്കേറര്
ഓപകററര്

31.10.2018 ഫടന്  IV/986/
പട/2018  തതീയതട
21.08.2020
കപന്ഷന്
റടവടഷന്

നടര്കദശടചടട്ടുളതസ. സസതീപര്-കസം- 
ക്ലതീനര് തസ്തടക പറ്റ്യൂണ തസ്തടകയകട 
ഫതീഡര് കസ്ഥാറഗറട ആകണന്നസ 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ചടങ്ങളടകലസ്ഥാ , 
സ്റ്റസ്ഥാററ്റ്യൂടടകലസ്ഥാ ഒരടടതസം 
കരഖകപടുതടയടടടല. ഫതീഡര് 
കസ്ഥാറഗറടയടല് നടന്നസ അലസ്ഥാത 
സസ്ഥാനക്കേയറമസ്ഥായടരുന്നടട്ടുസം പറ്റ്യൂണ 
തസ്തടകയടകലക്കേസ സസതീപര് കസം ക്ലതീനര് 
തസ്തടകയടല് നടനള സസ്ഥാനക്കേയറസം 
ലഭടച ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ രണസ 
തസ്തടകകളുകടയസം ശമ്പള കസയടല് 
ഒന്നസ്ഥാണസ എന്ന വസ്തുത പരടഗണടചസ 
അഡസസ്ഥാന്സസ ഇന്ക്രടകമനസ 
ചടവടരുദ്ധമസ്ഥായട അനുവദടച.

3.

കഡസ്ഥാ
.ശ്രതീകദവട.എസം.ജട. , 
കടകടക്കേല് ഓഫതീസര് 
കഗഡസ 1 (സതീനടയര് 
കസയടല്), 
ഡടപസ്ഥാര്ട്ടുകമനസ ഓഫസ 
അറസകമസ്ഥാകസറടകസ 
സയന്സസസ 

31.07.2019
ഫടന്  IV/1027/
പട/2019  തതീയതട
21.08.2020

CAS ( Career Advance Scheme ) 
നടപസ്ഥാക്കുന്നതസ സസംബനടചസ 
ബഹ.വഹകക്കേസ്ഥാടതട വടധടക്കേസ 
എതടകര സര്ക്കേസ്ഥാര് നല്കടയടട്ടുള 
അപതീല് [ W.A.692/
2020 ] തതീര്പസ്ഥാ
ക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് ജതീവനക്കേസ്ഥാരടയകട 
ശമ്പള നടര്ണ്ണയങ്ങള് 
അസംഗതീകരടചടടടല. 

(iii)  ഓഡടറസ  ഒബ്ജക്ഷന്  നടലനടല്ക്കുന്നതടനസ്ഥാല്  ഓഡടറസ  അസംഗതീകസ്ഥാരമടലസ്ഥാകത  തകന്ന
ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  കപ്രസ്ഥാവടഷണല്/ആനടസടകപററട  കപന്ഷന്  നല്കടയതടകന  വടവരങ്ങള്
ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസം

ജതീവനക്കേസ്ഥാരകന  കപരസ,
തസ്തടക, വകുപസ

വടരമടച
തതീയതട

കപന്ഷന്  ഓര്ഡര്
നസം കുറടപസ

1.

കഡസ്ഥാ.  പട.എ.
ഉണ്ണടക്കൃഷ്ണന്,
കപ്രസ്ഥാഫസര്,
ഡടപസ്ഥാര്ട്ടുകമനസ  ഓഫസ
അവപ്ലൈഡസ കകമടസട

30.04.2019
ഫടന്  IV/1006/
പട/2019  തതീയതട
30.09.2020

യ.ജട.സട.കറഗുകലഷന്  2010
ഖണടക  6.4.7  പ്രകസ്ഥാരസം
ആവശത്യേമസ്ഥായ  API  based  PBAS
ഒഴടവസ്ഥാക്കേട  അകസസ്ഥാസടയറസ
കപ്രസ്ഥാഫസര് പ്രകമസ്ഥാഷന് നലട.  KSA
(STU)  A4  405/20  dtd
25.08.2020  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓഡടറസ
ഒബ്ജക്ഷന് നടലനടല്ക്കുന

2. ശ്രതീ.  ഹമതീദസ.  വട.കക.
ഇലകതീഷത്യേന് കഗഡസ 2,

31.05.2020 ഫടന്  IV/1055/
പട/2020  തതീയതട

കപന്ഷന്  കണക്കേസ്ഥാക്കുന്നതടനസ
തസ്ഥാമസസം  കനരടടുന്നതടനസ്ഥാല്
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എ ഞ്ചടനതീയറടസംഗസ
ഡടപസ്ഥാര്ട്ടുകമനസ

03.11.2020 എന്നസ്ഥാണസ  ഉതരവടല്
കരഖകപടുതടയടരടക്കുന്നതസ.

    കമല്സൂചടപടച പ്രകസ്ഥാരമുള അപസ്ഥാകതകള് പരടഹരടക്കുന്നതടനുസം കപന്ഷന് നടര്ണ്ണയസം
ഓഡടറസ  എന്കഫകസ്മെനടനസ  വടകധയമസ്ഥായട  മസ്ഥാതസം  അനുവദടക്കുന്നതടനുമുള  നടപടടകള്
സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-6 കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ  അക്കേക്കൗണസ   -   കടബസ്ഥാധത്യേത കൂടടവരുന 

   കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ (പട.എഫസ.) അക്കേക്കൗണടകന വരവ കചലവ കണക്കുകള് പരടകശസ്ഥാധടചത
പ്രകസ്ഥാരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഫണസ(CUF)  ല്  തടരടചടവസ  നടതന്നതടനുള  പട.എഫസ.
അക്കേക്കൗണടകന  ബസ്ഥാധത്യേതയസ്ഥായട  കരഖകപടുതടയടട്ടുളതസ  17,39,54,447/-  രൂപയസ്ഥാണസ.
(പതടകനഴസ കകസ്ഥാടട മുപതട ഒന്പതസ ലക്ഷതട അന്പതടനസ്ഥാലസ്ഥായടരതട നസ്ഥാനൂറട നസ്ഥാല്പതട
ഏഴു രൂപ) വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകട കചര്ക്കുന.

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടകലക്കേസ ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണ തക (2019-20 -കല വസ്ഥാര്ഷടക 
ധനകസ്ഥാരത്യേപതടക കപജസ നസം.100)

1 01.04.2019 ല് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാഫണടല് 
അടവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള തക : 3,62,58,593

2 2019-20-ല് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാഫണടല് നടനസം 
പട.എഫസ-കലക്കേസ വകമസ്ഥാറടയ തക : 13,10,82,071

3 2019-20-ല് കക്രഡടറസ കചയ തക(പണമസ്ഥായടട്ടുസം 
കചക്കേസ/ഡട.ഡട.എന്നടവ മുകഖനയസം) : 65,18,703

4 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണടല് നടനസം 2019-20 -ല് 
നടതടയ മറസ കചലവകള് : 0

5 പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2019-20) : 95,080

ആകക : 17,39,54,447

   അതസ്ഥായതസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടകലക്കുള പട.എഫസ.  അക്കേക്കൗണടകന മുന്വര്ഷകത
ബസ്ഥാധത്യേതയസ്ഥായട  3,62,58,593/-രൂപ  നടലനടല്ക്കുന്നതസം,  2019-20  വര്ഷതടല്  പട.എഫസ
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-മസ്ഥായട ബനകപടസ  13,76,95,854/-  രൂപയകട കചലവകള് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണടല് നടനസം
നടതടയടട്ടുളതമസ്ഥായസ്ഥാണസ കസ്ഥാണുന്നതസ. 

കൂടസ്ഥാകത  തന്വര്ഷകത  പട.എഫസ.വരവസ  തകയസ്ഥായ  13,23,12,764/-  രൂപ  പട.എഫസ.
അക്കേക്കൗണടല്  നടകക്ഷപടക്കുന്നതടനു  പകരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടകലക്കുള  കടബസ്ഥാധത്യേത
കുറയന്നതടനസ്ഥായട  പ്രസ്തുത  ഫണടല്  നടകക്ഷപടചടട്ടുമുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കമല്പറഞ
കണക്കുകള്ക്കുകശഷവസം  പട.എഫസ.  അക്കേക്കൗണടകന  2019-20  വര്ഷകത  സസ്ഥാമ്പതടകനടല
പ്രകസ്ഥാരമുള  കപസ്ഥാരുതകപടുതല്  കരഖകളടല്  4,16,41,683/-രൂപ  അന്തടമമസ്ഥായട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടകലക്കുള ബസ്ഥാധത്യേതയസ്ഥായട നടലനടല്ക്കുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ വത്യേകമസ്ഥാകുന്നതസ.

അതസ്ഥായതസ  പട.എഫസ.അക്കേക്കൗണ്ടുമസ്ഥായട  ബനകപടസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടകലക്കുള
കടബസ്ഥാധത്യേത  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  കഴടയകമ്പസ്ഥാള്  കൂടടവരുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ  2018-19,  2019-20
(യഥസ്ഥാക്രമസം  3,62,58,593/-രൂപയസം  4,16,41,683/-രൂപയസം  )വര്ഷകത  കണക്കുകള്
സൂചടപടക്കുന്നതസ.  ഇതരകമസ്ഥാരു  സസ്ഥാഹചരത്യേസം  എപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  പരടഹരടക്കുക  എന്നതസ
സസംബനടച വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാകണന്നസ 18.02.2022 -കല ഓഡടറസ അകനസഷണസം
നസം.10/19-20  പ്രകസ്ഥാരസം  ആവശത്യേകപടടരുനകവങ്കേടലുസം  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.കപ്രസ്ഥാവടഡനസ
ഫണസ  അക്കേക്കൗണ്ടുമസ്ഥായട  ബനകപടസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടകലക്കുള  കടബസ്ഥാധത്യേത
പരടഹരടക്കുന്നതടനുള  നടപടടകള്  സസതീകരടകക്കേണതസം  വടവരസം  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

3-7 ഗസ്ഥാര്ഹടക കടലകഫസ്ഥാണ ബടല്ലുകള്ക്കേസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാഫണടല് നടനസം തക 
നല്കട  - 12,172/-  രൂപ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടനസ നഷസം

    ഗസ്ഥാര്ഹടക  കടലകഫസ്ഥാണ  ബടല്  റതീ-ഇകമ്പഴസ  കചയസ  കകസ്ഥാടുക്കുന്നതസ  കപസ്ഥാതഭരണവമസ്ഥായട
ബനകപട  സര്ക്കേസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളുകട  കമധസ്ഥാവടകള്ക്കുസം  ഉന്നത  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസര്ക്കുമസ്ഥാകണന്നസ
11.01.2005  കല  സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവസ  (അ)  നസം.17/2005/ധന  പ്രകസ്ഥാരവസം  22.06.2016  കല
സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവസ  (അ)  നസം.  87/2016/ധന  പ്രകസ്ഥാരവസം  വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വകുപസ  കമധസ്ഥാവടകള്ക്കേസ  കപസ്ഥാതഭരണവമസ്ഥായട  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു
ബനവമടലസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് അതസ അനുവദടച നല്കുവസ്ഥാന് പസ്ഥാടടല എനസം ധനകസ്ഥാരത്യേ പ്രടന്സടപല്
കസക്രടറടയകട  05.03.2018 കല  എസസ.എസസ.  3/4/2018/ധന  കതടല്  വത്യേകമസ്ഥാക്കുനണസ.
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളടകല വവസസ ചസ്ഥാന്സലര്ക്കുസം,  രജടസസ്ഥാര്ക്കുസം മസ്ഥാതകമ ഈ ആനുകൂലത്യേങ്ങള്
നലവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള  എനസം  ഈ  കതടല്  വത്യേകമസ്ഥാക്കുന.  2019-20  വര്ഷകത  കണടജനസ
ബടല്ലുകള്  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വടവടധ  വകുപസ  കമധസ്ഥാവടകള്ക്കേസ
ഗസ്ഥാര്ഹടക കടലകഫസ്ഥാണ ബടല് തക അടചടട്ടുണസ. വടശദ വടവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

വകുപസ കമധസ്ഥാവടയകട 
കപരസ ,വകുപസ

ഗസ്ഥാര്ഹടക 
കടലകഫസ്ഥാണ 
നമ്പര്

വക്കൗചര് നസം ബടല് കസ്ഥാലയളവസ തക
(₹)

1
കഡസ്ഥാ.പട. അരുണസ്ഥാചലസം
അവപ്ലൈഡസ 
ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ

0484-2577741

26/19-20 1.10.2018  മുതല്
31.03.2019 വകര

3,336

36/19-20 01.05.2019  മുതല്
31.05.2019 വകര

556

49/19-20 01.06.2019-  മുതല്
30.06.2019 വകര

556

55/19-20 01.07.2019-  മുതല്
31.07.2019 വകര

556

66/19-20 01.08.2019-  മുതല്
31.08.2019 വകര

556

86/19-20 01.04.2019-  മുതല്
30.04.2019 വകര

556

ആകക 6,116

2

കഡസ്ഥാ.കക.എ.വസമണ
കുഞസ്ഥാലട മരക്കേസ്ഥാര് 
സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് 
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ

0484-2700483
178/19-20 01.07.2019- മുതല് 

31.08.2019 വകര
1,538

ആകക 1,538

3
കഡസ്ഥാ.എ.മുജതീബസ
ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് 
ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ

9447419505

8/ISP/19-
20

01.02.2019 മുതല് 
28.02.2019 വകര 470

25/ISP/19-
20

01.03.2019 മുതല് 
31.03.2019 വകര

500

45/ISP/19-
20

01.04.2019 മുതല്
30.04.2019 വകര 471

60/ISP/19-
20

01.05.2019 മുതല്
31.05.2019 വകര

475

71/ISP/19-
20

01.06.2019 മുതല്
30.06.2019 വകര 473

ആകക 2,389

4 കഡസ്ഥാ.പട.ജട.കറസ്ഥാമടകയസ്ഥാ
ഗണടതശസ്ഥാസ്ത്രവകുപസ

0484-2544135 50/19-20 01.03.2019 മുതല് 
30.04.2019 വകര

699
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1.05.2019 മുതല് 
30.06.2019 വകര

719

1.07.2019- മുതല് 
31.08.2019 വകര 711

ആകക 2,129

  ആയതടനസ്ഥാല് ഈ ഇനതടല് നല്കടയടട്ടുള  12,172/-  രൂപ  (6116+1538+2389+2129)
ബനകപട  വകുപസ  കമധസ്ഥാവടകളടല് നടനസം  തടരടകക  ഈടസ്ഥാക്കേട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടല്
അടവസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-8 ആസ്തട രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നതടകല അപസ്ഥാകതകള്

      സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട വടവടധ ആസ്തടകളുകട കൃതത്യേമസ്ഥായ കരഖകപടുതലുസം പരടപസ്ഥാലനവസം
ഉറപ്പുവരുതവസ്ഥാന്  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്  കൃതത്യേമസ്ഥായ  കരഖകപടുതല്  നടതട  സൂക്ഷടകക്കേണതസ
ആവശത്യേമസ്ഥാണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അക്കേക്കൗണടസംഗസ  ഡബടള്  എന്ടട  സമ്പ്രദസ്ഥായതടകലക്കേസ
കടക്കുന  എന്നതടനസ്ഥാല്  ആസ്തടകളുകട  കൃതത്യേമസ്ഥായ  കണകക്കേടുപ്പുസം  മൂലത്യേനടര്ണ്ണയവസം
ഉറപ്പുവരുകതണതണസ.  അതടനസ്ഥാല്  സസ്ഥാപനങ്ങളടല്  സൂക്ഷടക്കുന്ന  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററുകളടകല
അപസ്ഥാകത  അടടയന്തടരമസ്ഥായട  പരടഹരടക്കുന്നതടനസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  അധടകസ്ഥാരടകള്  നടപടട
സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അഡടനടകസറതീവസ  ഓഫതീസടകലയസം  മറസ
സസ്ഥാപനങ്ങളടകലയസം ആസ്തട രജടസ്റ്ററുകളുകട  പരടപസ്ഥാലനസം പരടകശസ്ഥാധടചതടല് ശ്രദ്ധയടല്കപട
അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴപറയന. 

എ. അഡടനടകസറതീവസ ഓഫതീസസ

    കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട അഡടനടകസറതീവസ  ഓഫതീസടല് നടലവടല് ആസ്തടരജടസ്റ്റര്
പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നടല.  ഇത  സസംബനടചസ  നലടയ  ഓഡടറസ  റടകസസടഷനസ  (നസം.6/19-20
തതീയതട.17.02.2022),  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  23.02.2022  നസ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ  മറുപടടയടല്
പറഞടരടക്കുന്നതസ,  അഡടനടകസഷന്  സട.  കസക്ഷന്  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്
പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നതടനസ്ഥായട  നടപടടകള്  സസതീകരടച  വരുന്നതസ്ഥായസം,  ഇ-  കവസ്റ്റുകള്  ,  റടപയര്
കചയ്യേസ്ഥാന് പറസ്ഥാത ഫര്ണടചര്, ഉപകയസ്ഥാഗത്യേമലസ്ഥാത മറസ ആസ്തടകള് എന്നടവ ഓഫതീസടല് നടനസം
നതീക്കേസം  കചയ്യേസ്ഥാന്  നടപടട  സസതീകരടചസ  വരടകയസ്ഥാകണനസം  ,  മറസ  ആസ്തടകള്  സസംബനടച
വടവരങ്ങള്  കസക്ഷനുകളടല്  നടനസം  കശഖരടചസ  വരടകയസ്ഥാകണനമസ്ഥാണസ.  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  സൂക്ഷടക്കേസ്ഥാതതകസ്ഥാരണസം  ഉപകരണങ്ങള്/ആസ്തടകളുകട  പരടപസ്ഥാലനസം
സസംബനടചസം,  അവയകട വസ്ഥാറണട,റടപയര് സസംബനടചമുള വടവരങ്ങളുകട കൃതത്യേത എന്നടവ
പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന് ഓഡടറടനസ സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.  ആയതടനസ്ഥാല് ഈ റടകപസ്ഥാര്ടസ വകപറട രണസ
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മസ്ഥാസതടനകസം  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്  കൃതത്യേമസ്ഥായട  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  പരടകശസ്ഥാധനയസ്ഥായട
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

ബട. എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ

   എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  വകുപടല്  എഴുതട  സൂക്ഷടക്കുന്ന  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്  ശരടയസ്ഥായ
മസ്ഥാതൃകയടലുളതല.  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  തസ്ഥാകഴപറയന്ന  അപസ്ഥാകതകള്
ശ്രദ്ധയടല്കപട്ടു.

1.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ വടവടധ സലങ്ങളടലസ്ഥായള സലതടകന വടവരസം ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതടയടടടല. 

2.കകടടടങ്ങള്  പണട  പൂര്തതീകരടച  തതീയതട,  നടര്മസ്ഥാണ  കചലവസ,  കമയടനനന്സുകളുസം
എകസകറന്ഷനുകളുസം  നടതടയതടകന  വടവരങ്ങള്  എന്നടവ  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതടയടടടല.

3.കകസ്ഥാചട കകസ്ഥാര്പകറഷന് പരടധടയടല് സടതടകചയ്യുന്ന മവറന് സയന്സസ കത്യേസ്ഥാമ്പസസ, കുടനസ്ഥാടസ
പുളടങ്കുന്നടലുള കുകസക്കേസ എന്നടവടടങ്ങളടകല കകടടടങ്ങളുകട വടവരങ്ങള് ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതടയടടടല.

4.സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  കത്യേസ്ഥാമ്പസടലുള  കകടടടങ്ങള്ക്കേസ  നഗരസഭ  നല്കുന്ന  കകടടട
നമ്പര് ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല് കരഖകപടുതടയടടടല.

5.ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടകല  കരഖകപടുതലുകള്  യൂണടകവഴടറട  എഞ്ചടനതീയര്
സസ്ഥാക്ഷത്യേകപടുതടയടടടല.

സട. കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  ,   കുടനസ്ഥാടസ

   കസ്റ്റസ്ഥാക്കേസ  രജടസ്റ്ററടകന  കഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറടലുള  ഒരു  രജടസ്റ്ററടലസ്ഥാണസ  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്  എഴുതട
സൂക്ഷടചടട്ടുളതസ.  2012  നസ  കശഷസം  പ്രസ്തുത  രജടസ്റ്ററടല്  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  വടധ  കരഖകപടുതലുസം
നടതടയടടടല.  കൂടസ്ഥാകത,  സസ്ഥാപനതടകല  വടവടധ  ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ  നമ്പര്
കരഖകപടുതടയടടടലസ്ഥാതതസ്ഥായസം കസ്ഥാണുന. സസ്ഥാപനതടകന സസംബനടച വളകര പ്രധസ്ഥാനകപട
രജടസ്റ്ററസ്ഥായ  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്  എഴുതട  സൂക്ഷടക്കേസ്ഥാതതടനുസം  സസ്ഥാപനതടകല  വടവടധ
ആസ്തടകള്ക്കേസ നമ്പര് കരഖകപടുതട ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല് ഉള്കപടുതസ്ഥാതതടനുസം വടശദതീകരണസം
ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാകണന്നസ ആവശത്യേകപടസ  നലടയ ഓഡടറസ  എന്കസയറടക്കേസ  (നമ്പര്  2,  തതീയതട.
12.01.2022)  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.  ചുറ്റുമതടല്  ഇലസ്ഥാത  സസ്ഥാപനമസ്ഥായതടനസ്ഥാല്
ഉപകരണങ്ങള് നഷകപടസ്ഥാന് സസ്ഥാധത്യേത കൂടുതലസ്ഥാണസ  എന്നതകകസ്ഥാണസ ആസ്തടകളുകട കൃതത്യേമസ്ഥായ
നടര്ണ്ണയവസം  കരഖകപടുതലുസം  നടകതണതസം  ഈ  ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  വകപറട  രണസ
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മസ്ഥാസതടനകസം  ആസ്തടരജടസ്റ്റര്  കൃതത്യേമസ്ഥായട  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  ഓഡടറടകന  വടവരസം
അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.
ഡട. സ്ക്കൂള് ഓഫസ ഇന്ഡസടയല് ഫടഷറതീസസ

    സ്ക്കൂള് ഓഫസ ഇന്ഡസടയല് ഫടഷറതീസടല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട സൂക്ഷടക്കുന്ന ആസ്തട രജടസ്റ്റര് എഴുതട
സൂക്ഷടചടരടക്കുന്നതസ  നടര്ദടഷ  മസ്ഥാതൃകയടലല.  കൂടസ്ഥാകത  11.03.2015  -നു  കശഷസം  രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതലുകള് ഒനസം തകന്ന   വരുതടയടട്ടുമടല.  ഉപകരണങ്ങളുകട കപരസ വടവരസം ആസ്തട
രജടസ്റ്ററടകന  ആദത്യേഭസ്ഥാഗതസ  ഇന്കഡകസ  ആയട  കരഖകപടുതട  ഓകരസ്ഥാ  ഉപകരണങ്ങള്ക്കുസം
ആവശത്യേമസ്ഥായ  കപജുകള്  വടടടടസ  ആ  ഭസ്ഥാഗതസ  മസ്ഥാതസം  ആര്ജടക്കുന്ന  ആസ്തട  വടവരങ്ങള്
കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.  ആസ്തടകളുകട  വടവരങ്ങള്  കചര്ക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ആയതടകന
കസ്പെസടഫടകക്കേഷന്സസ,  വടല,ഗസ്ഥാരനട/വസ്ഥാറനട വടവരങ്ങള്,  ആയവ സൂക്ഷടചടരടക്കുന്ന സലസം,
റടപയര്  /  എ.എസം.സട.  (ആനുവല്  കമയടനനന്സസ  കകസ്ഥാണടസ്ഥാകസ)വടവരങ്ങള്  എന്നടവ  കൂടട
ഉള്കപടുതവസ്ഥാന്  ശ്രദ്ധടകക്കേണതസ്ഥാണസ.കൃതത്യേമസ്ഥായട  വസ്ഥാറണട  /  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങള്
കരഖകപടുതസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്,  നടലവടല് വസ്ഥാറണട  /  എ.എസം.സട.  ഉള ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ്ഥാകണസ്ഥാ
റടപയര്  ചസ്ഥാര്ജസ  ഇനതടല്  കണടജനസ  ബടലസ  മുകഖന  തക  നല്കുന്നകതന്നസ  ഓഡടറടനസ
പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.  കമല്പറഞ  വടവരങ്ങള്  കചര്തസ  ആസ്തട  രജടസ്റ്റര്
കൃതത്യേമസ്ഥായട തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകക്കേണതസം ആയതസ കസ്ഥാലടകമസ്ഥാക്കേട സൂക്ഷടക്കുവസ്ഥാന് ശ്രദ്ധടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

    കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് പൂര്തതീകരടചതടനു കശഷസം ആയതടകന ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗടചസ വസ്ഥാങ്ങടയടരടക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങള്  വകുപ്പുകളടകലക്കേസ  വകമസ്ഥാറടയടട്ടുകണസ്ഥാ  എന്നതസ  ഓഡടറസ  അകനസഷണസം
നസം.3/എസസ.ഐ.എഫസ/23.11.2021  പ്രകസ്ഥാരസം  ആരസ്ഥാഞടരുന.  ആയതടനുള  മറുപടടയടല്
ഉപകരണങ്ങള് വകുപടല് കസ്റ്റസ്ഥാക്കേടല് എടുതടട്ടുകണനസം ബനകപട ലസ്ഥാബടല് ഉപകരണങ്ങള്
സൂക്ഷടചടട്ടുകണനമസ്ഥാണസ സൂചടപടചടരടക്കുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇപ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാങ്ങടയ ഉപകരണങ്ങള്
കസ്റ്റസ്ഥാക്കേസ രജടസ്റ്ററടകനസ്ഥാപസം ആസ്തട രജടസ്റ്ററടലുസം കരഖകപടുതണസം.  എന്നസ്ഥാല് ആയതസ ഇവടകട
പസ്ഥാലടക്കേകപടടടടല.  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായട  വസ്ഥാങ്ങുന്ന  ഉപകരണങ്ങള്,  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ
പൂര്തതീകരടക്കുന്ന  മുറക്കേസ  വകുപടനസ  വകമസ്ഥാകറണതസം  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടലുസം
കരഖകപടുകതണതമസ്ഥാണസ.

ഇ. സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വയണകമനല് സ്റ്റഡതീസസ

      സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വയണകമനല് സ്റ്റഡതീസടല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട സൂക്ഷടക്കുന്ന ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതല് വരുതന്നതസ കൃതത്യേമസ്ഥായ രതീതടയടലല. ഉപകരണങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങുന്ന ക്രമതടലസ്ഥാണസ
ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല് എഴുതടകപസ്ഥാരുന്നതസ. അതടനസ്ഥാല് തകന്ന ഏകതങ്കേടലുസം ഒരു ഉപകരണസം ആസ്തട
രജടസ്റ്ററടലുകണസ്ഥാ  എന്നറടയണകമങ്കേടല്  രജടസ്റ്റര്  മുഴുവനുസം  പരടകശസ്ഥാധടകക്കേണ
അവസയസ്ഥാണുളതസ.  ഉപകരണങ്ങളുകട  കപരസ  വടവരസം  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടകന  ആദത്യേഭസ്ഥാഗതസ
ഇന്കഡകസ ആയട കരഖകപടുതട ഓകരസ്ഥാ ഉപകരണതടനുസം ആവശത്യേമസ്ഥായ കപജുകള് വടടടടസ ആ
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ഭസ്ഥാഗതസ  മസ്ഥാതസം  ആര്ജടക്കുന്ന  ആസ്തട  വടവരങ്ങള്  കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ.  ആസ്തടകളുകട
റടപയര്  /  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങള്  കരഖകപടുതസ്ഥാന്  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്  കകസ്ഥാളമുകണങ്കേടലുസം
പ്രസ്തുത  വടവരങ്ങള്  നടലവടല്  ഈ  ഭസ്ഥാഗതസ  കരഖകപടുതന്നടല.  ഉദസ്ഥാഹരണതടനസ
തസ്ഥാകഴപറയന്ന ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ എ.എസം.സട.  എടുതതടകന വടവരങ്ങള് ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല്
കരഖകപടുതടയടടടല.

ക്രമ 
നമ്പര് ഉപകരണസം

കണടജനസ 
ബടല് നമ്പര്

എ.എസം.സട. 
യസ്ഥായട നല്കടയ 
തക

എ.എസം.സട. നല്കുന്ന 
സസ്ഥാപനസം

1 മഹതീന്ദ്ര ജനകററര് 83/20-21 10,620/- കസ്ഥാവനസ്ഥാല് 
എനര്വപ്രസസസ,കലൂര്

2 ലസ്ഥാബസ വലന് 
ഓകടസ്ഥാകക്ലവസ 83/20-21 14,160/- കജന് ലസ്ഥാബസ ഇന്ഡത്യേ 

സര്വ്വതീസസസ,പൂകതസ്ഥാട

3 Inst - Autoclave 84/20-21 14,750/- കജന് ലസ്ഥാബസ ഇന്ഡത്യേ 
സര്വ്വതീസസസ,പൂകതസ്ഥാട

4 ലസ്ഥാമടനസ്ഥാര് കഫസ്ഥാ 
കസ്ഥാബടനറസ 95/20-21 14,750/- കജന് ലസ്ഥാബസ ഇന്ഡത്യേ 

സര്വ്വതീസസസ,പൂകതസ്ഥാട

    കൃതത്യേമസ്ഥായട  വസ്ഥാറണട  /  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങള് കരഖകപടുതസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്,  നടലവടല്
വസ്ഥാറണട / എ.എസം.സട. ഉള ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ്ഥാകണസ്ഥാ റടപയര് ചസ്ഥാര്ജസ ഇനതടല് കണടജനസ
ബടലസ മുകഖന തക നല്കുന്നകതന്നസ ഓഡടറടനസ പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.ആയതടനസ്ഥാല്
കമല്പറഞ വടവരങ്ങള് കചര്തസ  ആസ്തട രജടസ്റ്റര് കൃതത്യേമസ്ഥായട  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  പരടകശസ്ഥാധനയസ
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

എഫസ. മവറന് ബകയസ്ഥാളജട  ,   വമകക്രസ്ഥാ ബകയസ്ഥാളജട ആനസ ബകയസ്ഥാ കകമടസട വകുപസ

മവറന് ബകയസ്ഥാളജട വകുപടല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട സൂക്ഷടക്കുന്ന ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല് കരഖകപടുതല്
വരുതന്നതസ  കൃതത്യേമസ്ഥായ  രതീതടയടലല.  ഉപകരണങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുന്ന  ക്രമതടലസ്ഥാണസ  ആസ്തട
രജടസ്റ്ററടല്  വടവരങ്ങള്  എഴുതടകപസ്ഥാരുന്നതസ.  ആസ്തടകളുകട  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങള്
കരഖകപടുതസ്ഥാന്  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല് കകസ്ഥാളമുകണങ്കേടലുസം  പ്രസ്തുത വടവരങ്ങള് നടലവടല് ഈ
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ഭസ്ഥാഗതസ കരഖകപടുതന്നടല. തസ്ഥാകഴപറയന്ന കണടജനസ ബടല്ലുകള് പ്രകസ്ഥാരസം ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ
എ.എസം.സട. എടുതതടകന വടവരങ്ങള് ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല് കരഖകപടുതടയടടടല.

ക്രമ
നമ്പര്

സട.ബട.നമ്പരുസം
തതീയതടയസം

എ.എസം.സട.  എടുത ഉപകരണതടകന
കപരസ

എ.എസം.സട.
യസ്ഥായട
നല്കടയ തക

1 201/19-20 ഗത്യേസ്ഥാസസ കക്രസ്ഥാമസ്ഥാകറസ്ഥാഗസ്ഥാഫസ 64,900

2 202/19-20 ഗത്യേസ്ഥാസസ കക്രസ്ഥാമസ്ഥാകറസ്ഥാഗസ്ഥാഫസ 64,900

3 203/19-20 Biologic Duoflow Maxim 80 MP 47,200

എ.എസം.സട  വടവരസം  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്  കരഖകപടുതട  വടവരസം  ഓഡടറടകന
അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

ജട. ഫടസടകസ വകുപസ

   ഫടസടകസ  വകുപടല്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  സൂക്ഷടക്കുന്ന  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്  കരഖകപടുതല്
വരുതന്നതസ  കൃതത്യേമസ്ഥായ  രതീതടയടലല.  ഉപകരണങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുന്ന  ക്രമതടലസ്ഥാണസ  ആസ്തട
രജടസ്റ്ററടല് എഴുതടകപസ്ഥാരുന്നതസ.  ആസ്തടകളുകട  റടപയര്  വടവരങ്ങള് കരഖകപടുതസ്ഥാന് ആസ്തട
രജടസ്റ്ററടല് കകസ്ഥാളമുകണങ്കേടലുസം റടപയര് വടവരങ്ങള് നടലവടല് ഈ ഭസ്ഥാഗതസ കരഖകപടുതന്നടല.
ഉപകരണങ്ങള്ക്കുള  വസ്ഥാറണട  /  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങളുസം,  ആസ്തടകള്  എവടകടയസ്ഥാണസ
നടലവടല്  സൂക്ഷടചടരടക്കുന്നകതന്ന  വടവരവസം  രജടസ്റ്ററടല്  ഉള്കക്കേസ്ഥാളടചടടടല.  കൃതത്യേമസ്ഥായട
വസ്ഥാറണട  /  എ.എസം.സട.  വടവരങ്ങള്  കരഖകപടുതസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്,  നടലവടല്  വസ്ഥാറണട  /
എ.എസം.സട.  ഉള ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ്ഥാകണസ്ഥാ  റടപയര്  ചസ്ഥാര്ജസ  ഇനതടല് കണടജനസ  ബടലസ
മുകഖന  തക  നല്കുന്നകതന്നസ  ഓഡടറടനസ  പരടകശസ്ഥാധടക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുന്നടല.ആയതടനസ്ഥാല്
കമല്പറഞ വടവരങ്ങള് കചര്തസ  ആസ്തട രജടസ്റ്റര് കൃതത്യേമസ്ഥായട  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  പരടകശസ്ഥാധനയസ
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-9 വകുപ്പുകളടല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ രജടസ്റ്റര് പരടപസ്ഥാലടക്കുന്നടല

  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വടവടധ  വകുപ്പുകളടകല  അദ്ധത്യേസ്ഥാപകര്  നടപടലസ്ഥാക്കുന്ന
കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകടയസം  കണസള്ടന്സട  വര്ക്കുകളുകടയസം  വടവരങ്ങള്  കരഖകപടുതടയ  രജടസ്റ്റര്
നടലവടല്  വകുപ്പുകളടല്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  സൂക്ഷടക്കുന്നടല.  വകുപ്പുകളടകല  അദ്ധത്യേസ്ഥാപകര്ക്കേസ
കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുസം  കണസള്ടന്സട  വര്ക്കുകളുസം  സസ്ഥാസംഗസഷന്  കചയ  കകസ്ഥാണസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഉതരവസ ലഭടക്കുകമ്പസ്ഥാള്, വകുപടകന കസ്ഥാരത്യേസ്ഥാലയതടല് ഒരു രജടസ്റ്റര് സൂക്ഷടചസ അതടല് പ്രസ്തുത
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  /  കണസള്ടന്സട  വര്ക്കുകളുകട  വടവരസം  കരഖകപടുതട  സൂക്ഷടക്കുകയസ്ഥാകണങ്കേടല്
വകുപടല്  ഏകതസ്ഥാകക്കേ  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്  /  കണസള്ടന്സട  വര്ക്കുകളസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാക്കുന്നകതന്നസ
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കൃതത്യേമസ്ഥായ  വടവരസം  ലഭടക്കുന്നതസ്ഥാണസ.  വകുപ്പുകള്  കകന്ദ്രമസ്ഥാക്കേട  നടപടലസ്ഥാക്കുന്ന  പ്രവൃതടകള്
സസംബനടച  വടവരങ്ങള്  പ്രസ്തുത  സസ്ഥാപനതടല്  സൂക്ഷടക്കുന്നടല  എന്നതസ  ആശസ്ഥാസത്യേമസ്ഥായ
കസ്ഥാരത്യേമല. എതയസം കവഗസം വകുപ്പുകളടല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ രജടസ്റ്റര് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട സൂക്ഷടക്കുവസ്ഥാന് വകുപസ
കമധസ്ഥാവടകള്ക്കേസ നടര്കദശസം നകലണതസ്ഥാണസ.

3-10 മുന്കൂറുകള് സമയബനടതമസ്ഥായട ക്രമതീകരടക്കുന്നടല

  വടവടധ ആവശത്യേങ്ങള്ക്കേസ്ഥായട നല്കുന്ന മുന്കൂറുകള് സമയബനടതമസ്ഥായട ക്രമതീകരടക്കുന്നതടനസ
നടപടടകള് സസതീകരടക്കുന്നടല.  കകരള  ഫടനസ്ഥാന്ഷത്യേല് കകസ്ഥാഡസ  അധത്യേസ്ഥായസം  XII  (VI)(6)(സട)
പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കൂര്  അനുവദടച  തതീയതട  മുതല്  മൂന്നസ  മസ്ഥാസതടനകസം  ആയതസ
ക്രമതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത ധനകസ്ഥാരത്യേ  വകുപടകന ജട.ഒ.  (പട)  നസം.  419/2011  തതീയതട
04.10.2011-കല  നടര്കദശമനുസരടചസ  മുന്കൂര്  വകപറടയ  തതീയതട  മുതല്  3  മസ്ഥാസതടനകസം
ക്രമതീകരടക്കുന്നതടല്  വതീഴ  വരുതടയസ്ഥാല്  18%  പലടശ  ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഈ  തക
ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസനടല്  നടനസം  ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ  ധനകസ്ഥാരത്യേ  വകുപടകന
24.07.2012  കല സര്ക്കുലര് നമ്പര്. 43/12  ലുസം വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.  ക്രമതീകരടക്കേസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട
നടല്ക്കുന്ന  മുന്കൂറുകള്  18%  പലടശ  സഹടതസം  ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസനടല്  നടനസം
ഈടസ്ഥാക്കേട വടവരസം ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ. സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട അഡടനടകസറതീവസ
ഓഫതീസടലുസം  വടവടധ  വകുപ്പുകളടലുസം  2019-20  വര്ഷസം  അനുവദടച  മുന്കൂറുകളടല്  ഓഡടറസ
തതീയതട വകര ക്രമതീകരടചടടടലസ്ഥാത മുന്കൂറുകളുകട വടവരസം അനുബനസം-6 ല് കചര്തടട്ടുണസ.

3-11 വവകട ക്രമതീകരടക്കുന്ന മുന്കൂറുകള്ക്കേസ പടഴപലടശ ഈടസ്ഥാക്കുന്നടല  .

കകരള ഫടനസ്ഥാന്ഷത്യേല് കകസ്ഥാഡടകല 99 (1), (2), (3) ചടങ്ങള് പ്രകസ്ഥാരവസം, ധനകസ്ഥാരത്യേ വകുപടകന
04.10.2011  കല ജട.ഒ.(പട)നസം.419/2011  പ്രകസ്ഥാരവസം മൂന്നസ മസ്ഥാസതടനസ കശഷസം ക്രമതീകരടക്കുന്ന
മുന്കൂറുകള്ക്കേസ  മുന്കൂര് എടുത തതീയതട  മുതല് തടരടചടക്കുന്ന തതീയതട  വകര  18  ശതമസ്ഥാനസം
പടഴപലടശ  ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  പടഴപലടശ  ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാത  മുന്കൂറുകളുകട
വടവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

മുന്കൂര് 
തക

മുന്കൂര്
സസതീകരടച 
ഉകദത്യേസ്ഥാഗ
സകന കപരസ

വകുപസ മുന്കൂറടന
ആവശത്യേസം

എസസ.ആര്
.നസം.

അനുവദടച
ഉതരവസ നസം.

സസതീകരടച 
തതീയതട

തടരടചടച 
തതീയതട/
റടമസ്ഥാര്കസ

216000 കഡസ്ഥാ. വറന് 
കുമസ്ഥാര് എ.കക.

ഫടസടകസ കഫകലസ്ഥാഷടപസ 
നല്കുന്നതടനസ

03/2019-20 / 
08.04.19

PLB3/1171/1
7 /
16.08.2017

06.05.19

11.03.2020
(കണടജനസ 
ബടല്)

65000 ടസ്ഥാവല് ഗസ്ഥാനസ 19 / 19-20, 
തതീ:06.09.19

25.09.19 09.07.2020
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കഡസ്ഥാ.സരടത 
ജട.ഭടസ

ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാള
ജട

PLB1/6057/
2016 /
28.06.19

(കടസ്ഥാക്കേണ
നമ്പര്)

70000 കണടജന്സട 
ഗസ്ഥാനസ

20 / 19-20, 
തതീ: 06.09.19 25.09.19

(അസട. 
രജടസസ്ഥാര് 
ഇനതീഷത്യേല് 
കചയ തതീ : 
23.10.2020)

147000 കഫകലസ്ഥാഷടപസ
21/19-20
/ 06.09.19 25.09.19

06.10.20
(കടസ്ഥാക്കേണ
നമ്പര്)

497393
കണടജന്സട
റടസര്ചസ ഗസ്ഥാനസ

06/19-20

തതീ: 04.02.20

AC.U/0124
93/ 
22.01.20

24.02.20

16.11.20

(കടസ്ഥാക്കേണ
നമ്പര്)

36000 കഡസ്ഥാ.
എസം.ഭസ്ഥാസട

കസനര് 
കഫസ്ഥാര് 
സയന്സസ 
ഇന് 
കസസ്ഥാവസ
റട

കപ്രസ്ഥാഫ. എസം.വട. 
വപലട 
എന്കഡസ്ഥാവസകമനസ

01/19-20
തതീ: 11.12.19

CUSAT/AC
(B)B3.586/1
9// 18.11.19

18.12.19

17.06.2021
(കണടജനസ 
ബടല്)

2823420
കഡസ്ഥാ. 
വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ

നസ്ഥാഷണ
ല് കസനര്
കഫസ്ഥാര് 
അകസസ്ഥാടട
കസ 
ആനടമല് 
കഹല്തസ

ഇന്കഡസ്ഥാ-
യ.എസസ. 
കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട

4 / 19-20 , 
തതീ: 22.05.19

PLB2/2051/
15/ തതീ: 
6.10.15

31.05.19

20.01.2021
(കണടജനസ 
ബടല്)

75000
ഓണകററടയസം , 
അലവന്സസ 
നല്കുന്നതടനസ

48 / 19-20
തതീ : 15.02.20

NCAAH/all
owance/201
9-20

07.03.20

17.02.2021
(കണടജനസ 
ബടല്)

71000 കഡസ്ഥാ.കക. 
കമസ്ഥാഹന്കുമസ്ഥാര്

അഡസസ്ഥാന്
സസഡസ 
കസനര് 
കഫസ്ഥാര് 
അറസകമസ്ഥാ
സറടകസ 
റഡസ്ഥാര് 
റടസര്ചസ

ഓവര് കഹഡസ 
ചസ്ഥാര്ജസ - 
CEFIPRA 
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

4 / 19-20 തതീ
: 01.04.19

PLB3/13821
/1b
തതീ : 19.11.16

16.05.19 22.07.2021

300000
കഡസ്ഥാ.
സക്കേറടയ 
കക.എ.

ഡട.ഡട.യ
കക്കൗശല് 
കകന്ദ്ര

ഗകവഷണസം 
നടതന്നവര്ക്കു
ള പ്രതടഫലസം 
നല്കുന്നതടനസ

03/19-20 , 
തതീ: 05.09.19 CUSAT/PL(

UGC)A1/25
5/19 , തതീ : 
26.09.19

26.09.19 01.07.2021

375000

4/49-20
തതീ : 15.09.19 26.09.19 01.07.2021
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100000 കഡസ്ഥാ.കക. 
അജടത

കറജടസസ്ഥാര്
, കുസസ്ഥാറസ

[ കഡസ്ഥാ.
കക. 
അജടത]

നസ്ഥാഷണല് 
കസമടനസ്ഥാറടകന 
കചലവകള്ക്കേസ

03 /19-20

തതീ: 02.03.20

CUSAT/PL 
(UGC)A3/2
25/19 

തതീ : 
27.01.20

04.03.20 16.09.2021

75000 കഡസ്ഥാ.എസം. 
ഭസ്ഥാസട

ഇനര് 
യൂണടകവ
ഴടറട 
കസനര് 
കഫസ്ഥാര് 
ഐ.പട.
ആര് 
സ്റ്റഡതീസസ

നസ്ഥാഷണല് 
കസമടനസ്ഥാറടകന 
കചലവകള്ക്കേസ

1 / 19-20

തതീ: 06.01.20

CUSAT/PL 
(UGC)A2/3
3/20

തതീ : 
04.01.20

27.01.20 08.12.2020

150000

കഡസ്ഥാ.കക. 
ശ്രതീകുമസ്ഥാര്

അവപ്ലൈഡസ
കകമടസട

കകരള കസ്റ്ററസ 
കക്കൗണസടല് 
കഫസ്ഥാര് സയന്സസ,
കടകകസ്ഥാളജട ആനസ
എന്വകയസ്ഥാണകമ
നസ (KSCSTE)
കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട

105 / 2019-
20

തതീ:13.06.19

PLB3/16830
/17 , തതീ: 
18.12.17

03.07.19 19.06.2020

50000

107 / 2019-
20

തതീ:13.06.19

28740

108 / 2019-
20

തതീ:13.06.19

PLB3/16830
/17 , തതീ: 
15.12.17

03.07.19 19.06.2020

19160

109 / 2019-
20

തതീ :13.06.19

264000

106 / 2019-
20

തതീ :13.06.19

16.07.19 19.06.2020

225000 കഡസ്ഥാ.കല ആര്.
അവപ്ലൈഡസ
കകമടസട

DST-SERB 
കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട

113 / 2019-20

തതീ :19.06.19

PLB3/4993/
18 , തതീ: 
23.04.18

25.07.19 05.06.2020
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2729320
കഡസ്ഥാ. സജതീവന്
റട.പട.

നസ്ഥാഷണ
ല് കസനര്
കഫസ്ഥാര് 
അകസസ്ഥാടട
കസ 
ആനടമല് 
കഹല്തസ

DBT 
കപ്രസ്ഥാജക്ടടനുള 
ഉപകരണങ്ങള്
വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനസ്ഥായട

05 / 2019-20

തതീ:24.05.19

PL(B)A2/98
/19 , തതീ: 
23.04.18

03.08.19 03.07.2020

   മുകളടല്  കസ്ഥാണടചടരടക്കുന്ന  മുന്ക ൂറുകള്  വവകട  ക്രമതീകരടചതടനസ  പടഴപലടശ
ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാതടരുന്നതടനസ  വടശദതീകരണസം  ആവശത്യേകപടസ  നലടയ  ഓഡടറസ  എന്കസയറടക്കേസ  (നസം.
എ 2/17/2019-20/25.02.2022) മറുപടട ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേടയടല. ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ പടഴപലടശ ഈടസ്ഥാക്കേട
വടവരസം ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-12 കറഡടകയസ്ഥാ ഫതീകസന്സട ഐകഡനടഫടകക്കേഷന് സടസ്റ്റസം നടപടലസ്ഥാക്കേല് 
 -  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ലക്ഷത്യേസം വകവരടചടല.

    സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  വലബ്രറടയകട  പ്രവര്തനസം  അന്തര്കദശതീയ  നടലവസ്ഥാരതടകലക്കേസ
ഉയര്തന്നതടനസ്ഥായട സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാര് അനുവദടച 830 ലക്ഷസം രൂപയടല് 50 ലക്ഷസം രൂപ
വലബ്രറടയകട പ്രവര്തനസം പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം യന്ത്രവല്ക്കേരടക്കുന്നതടനുസം മസ്ഥാനുഷടക ഇടകപടലുകള്
കൂടസ്ഥാകത  കറഡടകയസ്ഥാ  ഫതീകസന്സട  ഐകഡനടഫടകക്കേഷന്  കടകകസ്ഥാളജട  (ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട)
ഉപകയസ്ഥാഗടചസ എലസ്ഥാ പ്രവര്തനങ്ങളുസം നടയന്ത്രടക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യേസം വകവരടക്കുന്നതടനുമസ്ഥായട
വകയടരുതടയടരുന.  ഈ പദ്ധതട  2018  ഏപ്രടല് മസ്ഥാസസം ആരസംഭടചതസ്ഥാകണങ്കേടലുസം നടലവടലുസം
പൂര്തതീകരടക്കേകപടടടടല.  പദ്ധതട  നടതടപടല്  സസംഭവടച  അപസ്ഥാകതകള്  തസ്ഥാകഴ
വടശദതീകരടക്കുന.
  ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട സടസ്റ്റസം നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതടനസ്ഥായട ഇ-കടണര് മുകഖന കതരകഞടുക്കേകപട
ലടബസസടസസ ലടമടറഡസ  (Haryana)  യമസ്ഥായട  38,36,350/-രൂപയസ്ഥാണസ കടണര് ഉറപടചടരുന്നതസ.
കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരമുള നടബനനകള് ചുവകട കചര്ക്കുന.

1)  മടനടമസം  3  വര്ഷസം  വസ്ഥാറനട  ഉറപസ്ഥാക്കേടയടട്ടുളതസം  ആനുവല്  കമയടനനന്സസ  കകസ്ഥാണടസ്ഥാകസ
നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതടനസ്ഥായട  15%/വര്ഷസം  +  ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട.  ഉപകരണതടന്  കമലുള
സര്വ്വതീസസ ടസ്ഥാകസ നല്കകണതമസ്ഥാണസ.
2)  സടസ്റ്റസം  സസ്ഥാപടചസ,  വടജയകരമസ്ഥായട  പ്രവൃതട  (Installation,  implementation  &
Successful running)  പൂര്തടയസ്ഥാക്കുന്ന മുറയസ  50% കരസ്ഥാര്തക കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ അനുവദടയണസം.
(ആദത്യേ ഗഡ).
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3)  വടജയകരമസ്ഥായട പണടപൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയതടനുകശഷസം അടുത  2-  മസ്ഥാസസം പ്രശ്നങ്ങള് കൂടസ്ഥാകത
സുഗമമസ്ഥായട  പ്രവര്തടപടക്കേസ്ഥാന്  കഴടയകയസം  (Operational  stability  of  the  system)
കചയ്യുന്നതസ്ഥായട ഉറപ്പുവരുന്ന പക്ഷസം 30% തക കൂടട അനുവദടകക്കേണതസ്ഥാണസ. (രണസ്ഥാസം ഗഡ)
4)  ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട  സടസ്റ്റസം  വടജയകരമസ്ഥായടപ്രവര്തടക്കുകയസം,  സടസ്റ്റസം/യന്ത്രസം
പ്രവര്തനസം  ആരസംഭടച  തതീയതടമുതല്  6-മസ്ഥാസസം  പൂര്തടയസ്ഥാകുന്നതവകര  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം
പ്രശ്നരഹടതമസ്ഥായട പ്രവര്തടക്കുന എന്നസ ഉറപ്പുവരുതകയസം കചയ്യുന്ന പക്ഷസം ബസ്ഥാക്കേട 20% തക
കൂടട  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  അനുവദടക്കുക  (മൂന്നസ്ഥാസം  ഗഡ)  എന്നതസ്ഥായടരുന  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുള
നടബനനകള്.

  10.04.2018  നസ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുള  പ്രവൃതട  ആരസംഭടക്കുകയസം  20.04.2018 നസ  പ്രവൃതട
പൂര്തതീകരടചതസ്ഥായട അറടയടചതടകന തടര്ന്നസ കരസ്ഥാര് നടബനനകള് പ്രകസ്ഥാരസം 50% തകയസ്ഥായ
1918175/-  രൂപ 16/01/2019  കല കചക്കേസ നസം.585855  പ്രകസ്ഥാരസം ലടബസസടസസ ലടമടറഡസ(Libsys
Ltd  )നസ  വകമസ്ഥാറടയടരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ  അവസരതടല്  കരസ്ഥാര്
നടബനനകള്ക്കേനുസരടചള  എലസ്ഥാ  പ്രവൃതടകളുസം  പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ്ഥായടരുന്നടല
എന്നതസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര് നടബനനകളടല് നടനസം വത്യേകമസ്ഥാകുന്നതസ.

    സടസ്റ്റസം  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭടചസ  കുറചസ  ദടവസങ്ങള്ക്കേകസം  തകന്ന  ചടല  തകരസ്ഥാറുകള്
കകണതടതടങ്ങുകയസം തടര്ന്നസ കമ്പനടകയ വടവരസം അറടയടചകവങ്കേടലുസം യസ്ഥാകതസ്ഥാരു അനുകൂല
നടപടടയസം ഉണസ്ഥായടല എന്ന വടവരസം ഫയലടല് കരഖകപടുതടയടട്ടുണസ.  ഈ അവസരതടല്
കമ്പനട  2-ാം ഗഡ തകയസ്ഥായ 11,50,905/-രൂപ (കടണര് തകയകട 30% തക) നല്കുന്നതടനസ
ആവശത്യേകപടുകയസ്ഥാണസ  ഉണസ്ഥായതസ.  തടര്ന്നസ  സടസ്റ്റതടകന  പ്രവര്തനസം  കൂടുതല്
തകരസ്ഥാറുകളടകലക്കേസ നതീങ്ങുകയസം 12.03.2018 നസ ലടബസസടസസ ലടമടറഡസ- ഉസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസം
തമടല് ഉണസ്ഥായടരുന്ന കരസ്ഥാര്  റദസ്ഥാക്കുകയസം  കചയ്യുകയണസ്ഥായട.  ഇകതതടര്ന്നസ  കമല് കമ്പനട
01.12.2019 നസ കസസ്ഥാഫസ കവയര് വലസന്സസ പടന്വലടചടരുന. സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസംലടബസസടസസ
ലടമടറഡസ- ഉസം തമടലുള തര്ക്കേങ്ങള്കക്കേസ്ഥാടുവടല് കമ്പനട ബഹമസ്ഥാനകപട ഹരടയസ്ഥാന വമകക്രസ്ഥാ
ആന്ഡസ  സസ കമസ്ഥാള്  ഇന്ഡസതീസസ  കഫസടലടകറഷന്  കക്കൗണസടല്  മുന്പസ്ഥാകക  ഒരു
ആര്ബടകടഷന്  ഫയല്  കചയ്യുകയണസ്ഥായട.  തടര്നടപടടകള്  സസംബനടചസ  വടവരങ്ങള്
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതടകലക്കേസ്ഥായട  02.03.2022-കല  കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ)-എ-5-12/2022
പ്രകസ്ഥാരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാര്ക്കേസ  കതസ  നല്കടയടരുന.  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല.
എന്നസ്ഥാല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാറുകട  02.06.2022  കല  LA.1/Claim  Application  No.
1438/2019- ാം  നമ്പര്  ഉതരവടല്  നടലവടകല  അവസസ്ഥാന  ഹടയറടസംഗസ  07.05.2022  നസ
നടന്നടട്ടുളതസം  ഈ  അവസരതടല്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നല്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കേടനടല്ക്കുന്ന  50%
തകയടല്  40%  തക  നല്കുന്നപക്ഷസം  കമ്പനട  എന്ജടനതീയര്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകലതട
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പടഴവകള്  പരടഹരടക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം  ബസ്ഥാക്കേട  10%  തക  സടസ്റ്റസം  പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടസ്ഥാകത
പ്രവര്തടപടക്കുവസ്ഥാന്  കഴടയനകണന്നസ  ഉറപ്പുവരുതടയകശഷസം  മസ്ഥാതസം  നല്കടയസ്ഥാല്
മതടകയനസം  ആര്ബടകടറർ  മുന്പസ്ഥാകക  സമതടചടട്ടുളതസ്ഥായട  വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.  കമല്
നടപടടക്രമങ്ങളുകട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായട  വക്കേതീല്  ഫതീസടനതടല്  കചലവസ  വന്ന  തകയസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ വഹടകക്കേണതസ്ഥായട വന്നടട്ടുണസ.

    ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട  സടസ്റ്റസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  വലബ്രറടയടല്  നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതടനസ
ശ്രമടചതമസ്ഥായട  ബനകപട  കമല്  വടവരങ്ങള്  അടടസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കേടയള  അഭടപ്രസ്ഥായസം  ചുവകട
കരഖകപടുതന.

1)  കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകയ  അന്തര്കദശതീയ  നടലവസ്ഥാരതടകലക്കേസ  ഉയര്തക  എന്ന
ലക്ഷത്യേതടകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായട  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കേസ്ഥാര്  അനുവദടച  ഗസ്ഥാനസ  ഉപകയസ്ഥാഗടചസ  നടതടയ
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  വലബ്രറടയകട  യന്ത്രവല്ക്കേരണ  (Automation)  തടകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ
ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട സടസ്റ്റതടകന നടലവടകല സടതട പരടകശസ്ഥാധടക്കുകമ്പസ്ഥാള്, 01.12.2019 നസ
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  കസസ്ഥാഫസ കവയര്  വലസന്സസ  റദസ്ഥാക്കേടയകതസ്ഥാകട  കകവലസം  ഒരു  ഹസ്ഥാര്ഡസ കവയര്
മസ്ഥാതസം അവകശഷടക്കുന്ന അവസയടലസ്ഥാണസ നടലകകസ്ഥാള്ളുന്നതസ.

2) കടണര് നടപടടകള് പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു സസ്ഥാപനകത കതരകഞടുക്കുകയസം കരസ്ഥാര് ഉറപടക്കുകയസം
കചയ്യുന്ന കവളയടല് പ്രസ്തുത സസ്ഥാപനതടനസ സമസ്ഥാനമസ്ഥായ കപ്രസ്ഥാജക്ടസ/പ്രവൃതട നടതന്നതടലുള
മുന്പരടചയസം  എതകതസ്ഥാളസം  ഉണസ  എന്നസ  ഉറപ്പുവരുകതണതസ  കടകടക്കേല്  കമടറട/വര്ക്കേസ
അവസ്ഥാര്ഡടസംഗസ  കമടറടയകട  ഉതരവസ്ഥാദടതസമസ്ഥാണസ.  കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകപസ്ഥാകല  ഉന്നത
വടദത്യേസ്ഥാഭത്യേസ്ഥാസ കമഖലയടല് അതസ്ഥായതസ വടവടധ സയന്സസ/കടകകസ്ഥാളജട വടഭസ്ഥാഗങ്ങള് വകകസ്ഥാരത്യേസം
കചയ്യുന്ന  സസ്ഥാപനസം  എന്ന  നടലയടല്  ഒരു  ലക്ഷതടല്  കൂടുതല്  ബുക്കുകളുസം  വടവടധ
കജര്ണലുകളുസം,  തലത്യേമസ്ഥായ  എണ്ണസം  ആനുകസ്ഥാലടക  പ്രസടദ്ധതീകരണങ്ങള്  റടസര്ചസ  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ
എന്നടവയസം  പതടനസ്ഥായടരതടലധടകസം  ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കേളുസം  ഉള്കപടുന്ന  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ
വലബ്രറടയകട മുഴുവന് പ്രവര്തനങ്ങളുസം ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട സടസ്റ്റസം വഴട യസ്ഥാന്ത്രടകമസ്ഥാക്കുക
എന്ന  ദക്കൗതത്യേസം  പ്രസ്ഥാവര്തടകമസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  ലടബസസടസസ  ലടമടറഡസ  എന്ന  സസ്ഥാപനസം
പ്രസ്ഥാപമസ്ഥായടരുന്നടല എന്നതസ്ഥാണസ ഫയല് പരടകശസ്ഥാധടചതപ്രകസ്ഥാരസം വത്യേകമസ്ഥാകുന്നതസ.

3)  ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട സടസ്റ്റസം നടപടലസ്ഥാക്കുന്ന സമയതസ നടരവധട  തവണ വലബ്രറടയകട
ചുമതലയള  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസനസ  മസ്ഥാറസം  വന്നടട്ടുളതസ്ഥായട  വലബ്രറടയകട  ചുമതല  വഹടചടരുന്ന
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസ  സമര്പടച  കതടല്  സൂചടപടചടട്ടുണസ.  ഇതരസം  ഒരു  സസ്ഥാഹചരത്യേസം
നടലനടല്ക്കുകമ്പസ്ഥാള് പ്രകതത്യേകടചസം ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട സടസ്റ്റസം എന്ന പുതടയ ഒരു സസംവടധസ്ഥാനസം
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വകകസ്ഥാരത്യേസം  കചയ്യുന്നതടല്  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കേസ  പ്രസ്ഥാവതീണത്യേസം  കനടുന്നതടനുസം  ഒപസം  കരസ്ഥാകറകറടുത
നടതടയ  കമ്പനടക്കേസ  ഇതടകന  പ്രവര്തന  സടരത  സസയസം  കബസ്ഥാധത്യേകപടുന്നതടനുസം
കമ്പനടയകട (Libsys Ltd.) ഒരു പ്രതടനടധട കുറച നസ്ഥാളകതക്കേസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് തടരുക
എന്നതസ  അനടവസ്ഥാരത്യേമസ്ഥായടരുന.  എന്നസ്ഥാല് പണടപൂര്തടയസ്ഥാക്കേട എന്നറടയടചസ  20.04.2018 നസ
കടകടക്കേല്  കമറട  മുന്പസ്ഥാകക  കഡകമസ്ഥാണകസഷന്  നടതടയകപസ്ഥാകഴസ്ഥാ  23.04.2018 നസ
ഇന്സ്റ്റകലഷന്  റടകപസ്ഥാര്ടടല്  ഒപ്പുവചകപസ്ഥാകഴസ്ഥാ  കമ്പനട  പ്രതടനടധടകയ  കുറചകസ്ഥാലസം  കൂടട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല് നടലനടറുതന്നതടകന പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യേസം ഉറപ്പുവരുതടയടല.

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കുണസ്ഥായ  മറ്റു  നഷങ്ങളടകലക്കേസ  കടക്കുകമ്പസ്ഥാള്  സസ്ഥാമ്പതടകനഷവസം
അക്കേസ്ഥാഡമടകസ  തലതടലുള  നഷവസം  സസംഭവടചതസ്ഥായട  വടലയടരുതന.  വലബ്രറടയകട
പ്രവര്തനതടനസ ഇതസ വലടയകതസ്ഥാതടല് തടസ്സസം സൃഷടചടട്ടുളതസ്ഥായട മനസ്സടലസ്ഥാക്കുന. കൂടസ്ഥാകത
പ്രശ്നസം  കകസ്ഥാടതട  വത്യേവഹസ്ഥാരങ്ങളടകലക്കേസ  നതീങ്ങടയതമൂലസം  ആര്ബടകടറര്ക്കേസ  കകടടവച  തകയസം
(20,000/-രൂപ)  കകരളതടനകതസം  പുറതസം  ഇതമസ്ഥായട  ബനകപട  നടയമക്കുരുക്കുകള്
വകകസ്ഥാരത്യേസം കചയ്യുന്ന വകയടല് അഡസ.മസ്ഥാലടനട കപസ്ഥാതവസ്ഥാള് (സുപ്രതീസം കകസ്ഥാടതട അഡസകക്കേറസ) നസ
16.12.2021 കല LA1/payments to SC/2021 (സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല രജടസസ്ഥാറുകട 16.12.2021  കല
ഉതരവസ  )  പ്രകസ്ഥാരസം  80,000/-  രൂപയസം കചലവസ  കചയടട്ടുണസ.  കൂടസ്ഥാകത കകസസ  (Arbitration)
ഇകപസ്ഥാഴുസം തടരുന്ന അവസയടലസ്ഥാണസ നടലകകസ്ഥാള്ളുന്നതസ.

     കകരള സര്ക്കേസ്ഥാര് വത്യേകമസ്ഥായ ഉകദശ ലക്ഷത്യേകതസ്ഥാകട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ അനുവദടച തക ,
ജസ്ഥാഗതക്കുറവസം  സമയബനടതമസ്ഥായ  ഇടകപടലുകളുകട  അഭസ്ഥാവവസം  മൂലസം  നഷകപടുതടയ
നടലയടകലതടയത സസംബനടചസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല അവകലസ്ഥാകനസം നടകതണതസം ഇതകപസ്ഥാകല
വളകരകയകറ സസ്ഥാകങ്കേതടക വവദഗത്യേസം ആവശത്യേമുള കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് നടപടലസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള് കടണര്
ഉറപടക്കുന്നതടനു  മുന്പസ്ഥായട  സസ്ഥാപനതടകന  മുന്  പരടചയസം,  പ്രവൃതട  നടപടലസ്ഥാക്കേസ്ഥാനുള
കശഷട  എന്നടവ  വടദഗ  സമടതട  ഉറപസ്ഥാകക്കേണതമസ്ഥാണസ.  ആര്.എഫസ.ഐ.ഡട  സടസ്റ്റതടകല
പടഴവകള്  അടടയന്തടരമസ്ഥായട  പരടഹരടകക്കേണതസം  പ്രസ്തുതവടവരസം  സമയബനടതമസ്ഥായട
ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

3-13 മുന്കൂറുകളുകട  ക്രമതീകരണസം  -    പടഴപലടശയസം  ഇന്കസം  ടസ്ഥാകസ  ഇനതടല്  
ഉറവടടതടല് കുറവസ കചകയ്യേണ തകയസം ഒഴടവസ്ഥാക്കേടകക്കേസ്ഥാടുത

    കകന്ദ്ര  സര്ക്കേസ്ഥാരടകന  സയന്സസ  ആനസ  കടകകസ്ഥാളജട  വകുപടകന  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  അറസകമസ്ഥാസസ ഫടയറടകസ  സയന്സസ  വടഭസ്ഥാഗതടല്  നടപടലസ്ഥാക്കേടയതമസ്ഥായട
ബനകപടസ  "Installation  of  electrics  for  the  electrical  power  distribution  for  ST
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RADAR  building  at  CUSAT”  എന്ന പ്രവൃതട എഫസ.എ.സട.ടട-യകട  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ
ആനസ ഡടവസന് ഓര്ഗവനകസഷനസ്ഥായ കഫകഡസ്ഥാ  (FEDO)  ക്കേസ  നല്കടയതടകന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായട
2015-16,  2016-17  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷങ്ങളടലസ്ഥായട  3,15,65,604/-രൂപ  മുന്കൂറസ്ഥായട  പ്രസ്തുത
കമ്പനടക്കേസ അനുവദടചടരുന.
ഫയല്  നസം.  Audit  D/Misc/2016  പ്രകസ്ഥാരസം  കമല്  കപ്രസ്ഥാജക്ടടകന  23.08.2011 കല
ഇസംപ്ലൈടകമകനഷന് ഓര്ഡര് നസം. PLBI/685/2011 അനുസരടചസ കപ്രസ്ഥാജക്ടസ കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 11.07.2016
വകര ആയടരുന. എന്നസ്ഥാല് ഈ പ്രവൃതടയസ്ഥായള മുന്കൂര് തകയസ്ഥായ 3,15,65,604/-രൂപയകട
ക്രമതീകരണസം  നടതടയടട്ടുളതസ  27.01.2021  നസ്ഥാണസ.  അതസ്ഥായതസ  4  വര്ഷവസം  6  മസ്ഥാസവസം
വവകടയസ്ഥാണസ  മുന്കൂര്  ക്രമതീകരടചടട്ടുളളതസ.  ഇത  സസംബനടചസ  തസ്ഥാകഴപറയന്ന  രണസ
കസ്ഥാരത്യേങ്ങള്ക്കേസ വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

I)  പ്രവൃതടയകട  പൂര്തതീകരണതടനുകശഷസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കസ്ഥാരണവമടലസ്ഥാകത  നസ്ഥാലര  വര്ഷസം
വവകട,  നടയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായ  പടഴപലടശ  ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാകത,  മുന്കൂറുകള്  ക്രമതീകരടക്കുന്നതടനസ
അനുമതട നലടയതസ സസംബനടചസ.

ii) കൂടസ്ഥാകത പ്രവൃതടദസ്ഥാതസ്ഥാവസ എന്ന നടലയടല് കഫകഡസ്ഥാ(FEDO) യടല് നടനസം കരസ്ഥാര് തകയകട
10%  തക  റട.ഡട.എസസ.  ഇനതടല്  വകപറട  ആദസ്ഥായ  നടകുതട  വകുപടല്  ഒടുകക്കേണ
ഉതരവസ്ഥാദടതസസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നടക്ഷടപമസ്ഥായടരടകക്കേ  1,13,857/-  രൂപയകട  ആദസ്ഥായ
നടകുതട  അടവസ  ഒഴടവസ്ഥാക്കേട  കകസ്ഥാടുത  നടപടട  ഏതസ  നടയമസം/ചടതടകന
അടടസസ്ഥാനതടലസ്ഥാകണനസം വടശദമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

ഇത  സസംബനടചസ  17.02.2022-കല  കക.എസസ.എ.(എസസ.റട.യ.)എ 5-10/2022  പ്രകസ്ഥാരസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാര്ക്കേസ  കതസ  നല്കടയടരുന്നതടനസ  02.08.2022-കല  Audit
D/Misc./2016  -ാം  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.  ഇതനുസരടചസ
31.05.2022-കല  സടന്ഡടകക്കേറസ  മതീറടസംഗടകല  അജണ  ഐറസം  നമ്പര്  699.14  പ്രകസ്ഥാരസം
പടഴപലടശ  ഒഴടവസ്ഥാക്കേട  മുന്കൂറുകളുകട  ക്രമതീകരണസം  നടതന്നതടനസ  അനുവസ്ഥാദസം  നല്കുകയസം
FEDO-യടല്  നടന്നസ  ഇന്കസം  ടസ്ഥാകസ  ഇനതടല്  ഈടസ്ഥാകക്കേണടയടരുന്ന  1,13,857/-  രൂപ
ഈടസ്ഥാക്കുന്നതടനസ നടപടട വകകക്കേസ്ഥാള്ളുവസ്ഥാനുസം തതീരുമസ്ഥാനടചടട്ടുളതസ്ഥായട അറടയടചടട്ടുണസ.

3-14 ഇനര്  നസ്ഥാഷണല്  സ്ക്കൂള്  ഓഫസ  കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകടകന  എകസറന്ഷന്  കജസ്ഥാലടകള്    - 
അപസ്ഥാകതകള്

   ഇനര്  നസ്ഥാഷണല്  സ്കൂള്  ഓഫസ  കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകടകന  സലപരടമടതട  നടമടതസം
സസ്ഥാപനതടകന  പ്രവര്തനങ്ങള്  പ്രയസ്ഥാസതടലസ്ഥാകണനസം  എകസകറന്ഷന്
അതത്യേസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥാകണനസം കരഖകപടുതട ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ ഡയറക്ടര്
7.4.2016  കല  ISP/17/16-17/1124  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  സമര്പടചടരുന.
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23.04.2016-കല  അജണ  നസം.632-29  പ്രകസ്ഥാരസം  കുസസ്ഥാറസ  സടന്ഡടകക്കേറസ  പ്രസ്തുത
കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസലടനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നല്കുകയസം  വര്ക്കേസ  കചയ്യുവസ്ഥാനസ്ഥായട  സട.പട.ഡബല്യു.ഡട.യസം
കകസ്ഥാചട  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാറുസം  കചര്ന്നസ  ഏര്കപട  എസം.ഒ.യ.(കമകമസ്ഥാറസ്ഥാണസം  ഓഫസ
അണര്സ്റ്റസ്ഥാന്ഡടസംഗസ)  പ്രകസ്ഥാരസം  കജസ്ഥാലട  സട.പട.ഡബല്യു.ഡട.  കയ  ഏല്പടചടട്ടുളതമസ്ഥാണസ.
ബനകപട  ഫയല്  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്  നസ്ഥാളടതവകര  എകസകറന്ഷന്  കജസ്ഥാലടകള്
പൂര്തതീകരടചടടടല  എന  കസ്ഥാണുന.  എകസറന്ഷന്  കസനറടകല  (കമ്പറ്റ്യൂടര്  ലസ്ഥാബടനസ്ഥായട
ഉപകയസ്ഥാഗതടനുള)  ലസ്ഥാബടല്  ഇലകടകസ  കജസ്ഥാലടകള്  പൂര്തതീകരടക്കേസ്ഥാകത  തകന്ന
എയര്കണതീഷനറുകള് പടടടപടചടട്ടുണസ. 2020  ജൂണ  5-നസ  M/s Multi  sales (18-20)  എന്ന
സസ്ഥാപനതടനസ ആകക  6,93,000/-  രൂപ എയര്കണതീഷണര് അനുബന കചലവകള്ക്കേസ്ഥായട
നല്കടയടട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  നസ്ഥാളടതവകര  പ്രവര്തനസം  തടങ്ങസ്ഥാത  കകടടടതടല്  ആണസ
എയര്കണതീഷണര്  ഫടറസ  കചയതസ.  നടലവടകല  സടതടയടല്  ഉപകയസ്ഥാഗടക്കേസ്ഥാന്  കഴടയസ്ഥാത
സസ്ഥാഹചരത്യേമുളകപസ്ഥാള് എയര്കണതീഷണര് ഫടറസ  കചയതസ ഉപകരണങ്ങള് തകരസ്ഥാറടലസ്ഥാകുവസ്ഥാന്
ഇടയസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണസ.  2016-ല്  കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസല്  നല്കുകയസം,  ആയതടകന  അടടസസ്ഥാനതടല്
സടന്ഡടകക്കേറസ അനുമതട നല്കുകയസം കചയ നടര്മസ്ഥാണസം നസ്ഥാളടതവകര പൂര്തതീകരടക്കേസ്ഥാതതസ
അപസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ.  അടടസസ്ഥാന  സക്കൗകരത്യേങ്ങളസ്ഥായ  വവദല്യുതട കണക്ഷനുസം  അനുബന
കജസ്ഥാലടകളുസം പൂര്തടയസ്ഥാക്കേസ്ഥാകത എയര്കണതീഷണര് മസ്ഥാതസം ഫടറ്റുകചയതസ പദ്ധതടനടതടപടകല
അപസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ. കമല് അപസ്ഥാകതക്കേസ വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടസ നസം.16/19-20
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  വകുപസ  തതീയതട.23.12.2021  ആയട ഓഡടറസ  എന്കസയറട  നല്കടകയങ്കേടലുസം
ആയതടനസ  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.  അടടസസ്ഥാന  സക്കൗകരത്യേങ്ങള്  ഏര്കപടുതസ്ഥാകത
ഉപകരണങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങട  ഫടറ്റുകചയതടനുസം  നസ്ഥാളടതവകര  കകടടടസം
ഉപകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാതടരുന്നതടനുസം വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-15 കടഫസബട ഫണസ വടനടകയസ്ഥാഗടചള വടവടധ പദ്ധതടകള്   -   സമയബനടതമസ്ഥായട 
നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴടയന്നടല  .

  കുസസ്ഥാറടകന  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  നടലവസ്ഥാരതടലുള  "Centre  of  excellence  in  Academics  &
Research”  സസ്ഥാപനമസ്ഥായട  ഉയര്തന്നതടനുള  പദ്ധതടകള്ക്കേസ്ഥായട  സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവസ
നസം.937/2017/H.Edn  dt:  24.05.2017  പ്രകസ്ഥാരസം  ഭരണസ്ഥാനുമതട  നല്കുകയണസ്ഥായട.  തടര്ന്നസ
കറസ്ഥാഡസസസ &ബ്രടഡസജസസ കഡവലപസകമനസ കകസ്ഥാര്പകറഷന് ഓഫസ കകരള (ആര്.ബട.ഡട.സട.കക)
കയ ഇതടനസ്ഥായള കസ്പെഷത്യേല് പര്പസസ കവഹടക്കേടള് (SPV) ആയട കനസ്ഥാമടകനറസ കചയ.

   CUSAT/SPV-KIIFB/2017  തതീ.13.06.2017  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കുസസ്ഥാറസ
ആര്.ബട.ഡട.സട.കക.-ക്കേസ കരസ്ഥാര് നല്കുകയസം, ആര്.ബട.ഡട.സട.കക.-ക്കേസ കടഫസബടയകട APR-
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4/321/2017/KIIFB തതീ.21.12.2017 നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം അസംഗതീകസ്ഥാരവസം ഫണസ സസ്ഥാങസഷനുസം
ലഭടച.  5  പസ്ഥാകക്കേജുകളസ്ഥായടടസ്ഥാണസ  കടഫസബടയകട  ഗസ്ഥാനസ  വടനടകയസ്ഥാഗടചള  കവലകള്
തരസംതടരടചടട്ടുളതസ.
പസ്ഥാകക്കേജസ   1
“Development  activities  in  main  campus  academic  building,  International  Guest
House,  Engineering wing, Facilitation centre,  Campus rejuvenation, External water
supply, Drainage works & water management”
63.25  കകസ്ഥാടട  രൂപയകട  എസ്റ്റടകമറസ  വരുന്ന  കമല്  പ്രവൃതടയകട  കടണര്  നടപടടകള്
ആര്.ബട.ഡട.സട.കക. 19.05.2018  ല് നടതകയണസ്ഥായട.  എസ്റ്റടകമറസ  തകയടല്  25%  കുറവസ
കരഖകപടുതടയ  M/s  കമരടമസ്ഥാതസ്ഥാ കണസക്ഷന്സസ കമ്പനട,  മുവസ്ഥാറ്റുപുഴയസ പ്രവൃതടയകട കരസ്ഥാര്
നല്കുകയണസ്ഥായട.  05.09.2019 നസ  62,58,31,288/-  രൂപയകട  പ്രവൃതടയ്ക്കുള  കരസ്ഥാര്
ആര്.ബട.ഡട.സട.കക-യസം  കമരടമസ്ഥാതസ്ഥാ  കണസക്ഷന്  കമ്പനടയസം  തമടല്  ഏര്കപട്ടു.  24
മസ്ഥാസസംകകസ്ഥാണസ  തതീര്പസ്ഥാകക്കേണ  പ്രവൃതട  നടലവടല്  18%  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  പൂര്തതീകരടചടട്ടുളതസ.
പ്രവൃതടയടല് പുകരസ്ഥാഗതട ഉണസ്ഥാകസ്ഥാതതടകന തടര്ന്നസ 11.06.2021-നസ കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടര്ക്കേസ കരസ്ഥാര്
റദസ്ഥാക്കേസ്ഥാതടരടക്കുന്നതടനുള  കസ്ഥാരണസം  കസ്ഥാണടക്കേല്  കനസ്ഥാടതീസസ  നല്കട.  ഇതടകനതടകര
കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടര് ബഹ.വഹകക്കേസ്ഥാടതട മുമ്പസ്ഥാകക  WP(C)നസം.12353/2021  എന്ന കകസസ  ഫയല്
കചയ്യുകയസം  കചയ.  കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ടറടല്  നടനസം  മറുപടട  ലഭടക്കേസ്ഥാതതടകന  തടര്ന്നസ
ആര്.ബട.ഡട.സട.കക.  06.07.2021 നസ  കരസ്ഥാര്  റദസ്ഥാക്കുകയസം  കമരടമസ്ഥാതസ്ഥാ  കണസക്ഷന്
കമ്പനടകയ  കരടമ്പടടകയടല്  ഉള്കപടുതകയസം  കചയ.  ഇതടകനതടകര  കമ്പനട  WP(C)
13587/2021  നമ്പര്  കകസസ  ബഹ.വഹകക്കേസ്ഥാടതടയടല്  ഫയല്  കചയ.  കരടമ്പടടകയടല്
ഉള്കപടുതടയ  നടപടട  വഹകക്കേസ്ഥാടതട  റദസ്ഥാക്കേട.  തടര്ന്നസ  കമ്പനടയമസ്ഥായട  നടതടയ
ചര്ചകളടല്  പ്രവൃതട  പുനരസ്ഥാരസംഭടക്കുന്നതമസ്ഥായട  ബനകപടസ  തതീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  ഉണസ്ഥായടല.
വവസസ  ചസ്ഥാന്സലര്ക്കുള  21.11.2021-കല  കടഫസബട-യകട  HED006-01-Misc-02  നമ്പര്
കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമ്പനടയകട  ആവശത്യേങ്ങള്  അസംഗതീകരടക്കേസ്ഥാനസ്ഥാവടല  എനസം,
ആര്.ബട.ഡട.സട.കക.-കയസ്ഥാടസ  ഇക്കേസ്ഥാരത്യേതടല് സര്ക്കേസ്ഥാര്  തതീരുമസ്ഥാനതടനസ്ഥായട  നതീങ്ങുവസ്ഥാനുസം
ആവശത്യേകപട്ടു. നസ്ഥാളടതവകര പ്രവൃതട പുനരസ്ഥാരസംഭടചടടടല. കകടടടസം പണടയകട നടലവടകല ചടതസം
ചുവകട കചര്ക്കുന.
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പസ്ഥാകക്കേജസ   2
കലക്കേസവസഡസ കസ്ഥാമ്പസടലുള അക്കേസ്ഥാഡമടകസ ബടല്ഡടസംഗസ
    മവറന് സയന്സസ കസ്ഥാമ്പസടല് നടലവടലുള ഗക്കൗണസ കഫസ്ഥാറടനു മുകളടലസ്ഥായട  3  നടലകള്
കസ്റ്ററസ  പ്ലൈസ്ഥാന്  ഗസ്ഥാനസ  വടനടകയസ്ഥാഗടചസം  4  നടലകള്  കടഫസബട  ഫണസ  വടനടകയസ്ഥാഗടചസം
നടപടലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായടആര്.ബട.ഡട.സട.കക.കയ ചുമതല ഏല്പടക്കുകയസം  കചയ.  M/s  കവസ്റ്റസ
കണസക്ടസ എന്ന സസ്ഥാപനമസ്ഥാണസ കരസ്ഥാര് ഏകറടുതസ പ്രവൃതട ആരസംഭടചടട്ടുളതസ. കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം
31.3.2020 നസ  പ്രവൃതട  പൂര്തതീകരടകക്കേണതസ്ഥായടരുന.  എന്നസ്ഥാല്  വടവടധ  കസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല്
07.04.2021  വകര  തതീയതട  നതീടട  നല്കടയടരുന.  ആദത്യേ  3  നടലകള്ക്കേസ്ഥായട  കുസസ്ഥാറസ
4,64,03,594/-രൂപ  ആര്.ബട.ഡട.സട.കക.യസ  വടവടധ  ഘടങ്ങളടലസ്ഥായട  വകമസ്ഥാറുകയണസ്ഥായട.
കടഫസബടഫണടനതടല്  8,02,41,703.88  രൂപയസ്ഥാണസ  കകടടടസം  പണടക്കേസ്ഥായട
വകയടരുതടയടട്ടുളതസ.  16.02.2021 നസ  കകടടടതടകന  ഉദസഘസ്ഥാടനസം  കഴടഞ്ഞുകവങ്കേടലുസം
ഇലകടക്കേല്  ഇന്കസ്പെക്ടകററടകന  പരടകശസ്ഥാധന,  ഏവടകയഷന്  ക്ലടയറന്സസ,  ഫയര്
ഡടപസ്ഥാര്ട്ടുകമനടല് നടനള എന്.ഒ.സട. എന്നടവ ഇനടയസം ലഭടചടടടല.

പസ്ഥാകക്കേജസ   3
അപസഗകഡഷന് ഓഫസ ഇലകടക്കേല് സടസ്റ്റസം   110 KV

കകരള  സസംസസ്ഥാന  വവദല്യുതട  കബസ്ഥാര്ഡസ  മുകഖന  കഡകപസ്ഥാസടറസ  വര്ക്കേസ്ഥായട  നടതന്ന
പ്രവൃതടയകട കടണര് നടപടടകള് പുകരസ്ഥാഗമടക്കുന.

പസ്ഥാകക്കേജസ   4
കസസ്ഥാളസ്ഥാര് റൂഫസ കടസ്ഥാപസ എനര്ജട ഹസ്ഥാര്കവസ്റ്റടസംഗസ

4.07  കകസ്ഥാടട  രൂപ  അടങ്കേലുള  ഈ  പദ്ധതടയകട  കടണര്  നടപടടകള്  17.03.2020 ല്
ആരസംഭടച.  31.10.2020 നസ  വതീണ്ടുസം  കടണര്  കചയ  ഈ  പ്രവൃതടയടല്  60%  കസസ്ഥാളസ്ഥാര്
പസ്ഥാനലുകള്,  പസ്ഥാകക്കേജസ-1-കല  അക്കേസ്ഥാദമടകസ  കബസ്ഥാക്കേടനു  മുകളടല്  സസ്ഥാപടക്കേസ്ഥാനുളതസ്ഥാണസ.
അക്കേസ്ഥാദമടകസ  കബസ്ഥാക്കേടകന  നടര്മസ്ഥാണസം  നടലചടരടക്കുന്നതടനസ്ഥാല്  ഈ  പ്രവൃതട
പൂര്തതീകരടചതടനുകശഷസം മസ്ഥാതമസ്ഥാകുസം ഇനടയസം കടണര് കചയസ പ്രവൃതട നടപടലസ്ഥാക്കുന്നതസ.
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പസ്ഥാകക്കേജസ   5
സസടമടസംഗസ പൂള്

30.07.2019 നസ  ആരസംഭടച  കടണര്  നടപടടകക്കേസ്ഥാടുവടല്  28.09.2020 നസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  M/s
എകറര്ണടറട പൂള്സസ  &  ഗസ്ഥാര്ഡന്സസ വപ്ര.ലടമടറഡസ എന്ന സസ്ഥാപനവമസ്ഥായട  2,43,66,373/-
രൂപയസ  കരസ്ഥാര്  ഉണസ്ഥാക്കുകയസം  19.10.2020 നസ  പ്രവൃതട  ആരസംഭടക്കുന്നതടനുള  കനസ്ഥാടതീസസ
നല്കുകയസം കചയടരുന. 12  മസ്ഥാസമസ്ഥായടരുന പൂര്തതീകരടക്കുന്നതടനുള സമയസം.  കുസസ്ഥാറടല്
നടനള അകപക്ഷ പ്രകസ്ഥാരസം സസടമടസംഗസ പൂളടകന സസ്ഥാനസം മസ്ഥാറ്റുവസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടതനുസരടചസ
16.08.2021-നസ  2,91,56,898.04  രൂപയ്ക്കുള റടവവസസഡസ കടകടക്കേല് സസ്ഥാങസഷന് അനുവദടച.
ആയതടനസ  കടഫസബടയടല്  നടനസം  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  ലഭടച.  01.10.2021 നസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനസ്ഥാടസ
പ്രവൃതട ആരസംഭടക്കുവസ്ഥാന് ആവശത്യേകപട്ടുകവങ്കേടലുസം  ,കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് പുതക്കേടയ  DSOR  പ്രകസ്ഥാരസം
മസ്ഥാതകമ  പ്രവൃതട  ആരസംഭടക്കുവസ്ഥാന്  കഴടയൂ  എന്നറടയടച.  ആര്.ബട.സട.ഡട.കക  ഇതടകന
എതടര്തതടകന  തടര്ന്നസ  കരസ്ഥാര്  റദസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  ആവശത്യേകപട്ടു.  വസറസ
കലസ്ഥാകക്കേഷന്  മസ്ഥാറടയതടകനതടര്ന്നസ  കഡസ്ഥായടസംഗുസം  മറ്റുസം  നല്കുവസ്ഥാന്  തസ്ഥാമസസം  ഉണസ്ഥാവകയസം
ആയതടനസ്ഥാല്  പഴയനടരക്കേടല്  പ്രവൃതട  കചയ്യേസ്ഥാനസ്ഥാവടകലന്നസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്
ആവശത്യേകപടതടകനതടര്ന്നസ  കരസ്ഥാര്  റദസ്ഥാക്കേട  വതീണ്ടുസം  കടണര്  കചയ്യുന്നതടനസ്ഥായട
ആര്.ബട.സട.ഡട.കക. തതീരുമസ്ഥാനസം എടുതടട്ടുണസ.

     2018-19,  2019-20  വര്ഷങ്ങളടല്  5  പസ്ഥാകക്കേജുകളസ്ഥായട  ഫണസ  അനുവദടചകവങ്കേടലുസം
നസ്ഥാളടതവകര  ഒരു  പസ്ഥാകക്കേജുസം  പൂര്തതീകരടക്കുവസ്ഥാന്  കഴടഞടടടല.  മവറന്  സയന്സസ
കസ്ഥാമ്പസടകല  ബഹനടല  കകടടടസം  ഉദസഘസ്ഥാടനസം  കഴടഞ്ഞുകവങ്കേടലുസം  തസ്ഥാഴകത  നടലയടല്
വലബ്രറട  ഒഴടകക  മറസ  നടലകകളസ്ഥാന്നടലുസം  പ്രവൃതടകള്  പൂര്തതീകരടചടല.  കുസസ്ഥാറടകന
അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  നടലവസ്ഥാരതടലുള  "Centre  of  Excellence  in  Academics  &  Research”
സസ്ഥാപനമസ്ഥായട ഉയര്തന്നതടനുളള പദ്ധതടകള് അതടകവഗസം പൂര്തതീകരടക്കുന്നതടനസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ
നടപടടകള് വകകക്കേസ്ഥാള്ളുന്നതടനസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല അധടകസ്ഥാരടകളുകട ശ്രദ്ധ ക്ഷണടക്കുന.

3-16 കുകസക്കേസ ചുറ്റുമതടല്നടര്മസ്ഥാണസം   -   ആസൂതണതടലുസം നടതടപടലുസം പടഴവസ   -
 നഷസം 8,36,679/-  രൂപ  .

       സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കതീഴടകല  സസസ്ഥാശ്രയ  സസ്ഥാപനമസ്ഥായ  'കുകസക്കേസ'  പുളടങ്കുന്നസ
കസ്ഥാമ്പസടകല ചുറ്റുമതടല് നടര്മസ്ഥാണസം, ഒന്നസ്ഥാസം ഘടതടല് കസ്ഥാമ്പസടകന മുന്ഭസ്ഥാഗതസ ചുറ്റുമതടലുസം
ആര്ചസ കഗറസ (എസ്റ്റടകമറസ തക 76,10,000) സസ്ഥാപടക്കേലുസം, രണസ്ഥാസം ഘടതടല് മറസ ഭസ്ഥാഗങ്ങളടല്
Compound  wall  with  solid  foundation  and  barbed  wire  fencing  (എസ്റ്റടകമറസ  തക
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65,20,000  രൂപ)  എന്ന രതീതടയടല് നടതവസ്ഥാനുസം  28.07.2017 -ല് കചര്ന്ന സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
സടന്ഡടകക്കേറസ ഐറസം  നസം.645.03  പ്രകസ്ഥാരസം  തതീരുമസ്ഥാനടചടരുന.  ഇകത  തതീരുമസ്ഥാന  പ്രകസ്ഥാരസം
തകന്ന ചുറ്റുമതടലടനസ (അതടര്തടക്കേസ) ചുറ്റുമസ്ഥായട 3 മതീറര് വതീതടയടല് വഴടക്കേസ്ഥായട സലസം ഒഴടചടടസ
ആയതടകന അതടര്തടയടല് കകസ്ഥാണക്രതീറസ  തൂണുകള് സസ്ഥാപടചസ  അതടര്തട കരഖകപടുതട
ഈ സലതടകന വകവശസ്ഥാവകസ്ഥാശസം നടല നടര്തസ്ഥാനുസം തതീരുമസ്ഥാനടച.  ഇതസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഉതരവസ നസം.UEU/3017/15-16 തതീ.20.09.2017 ആയട പുറകപടുവടചടട്ടുണസ.

     എസ്റ്റടകമറസ തക 76,10,000/-രൂപ ആയള ഒന്നസ്ഥാസംഘട പ്രവൃതടക്കേസ TS 803/16-17 യ.ഒ
നസം.UEU/3017/15-16  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  എഞ്ചടനതീയര്  സസ്ഥാകങ്കേതടകസ്ഥാനുമതട  നല്കട.
കുകസകസ ചുറ്റുമതടല് നടര്മസ്ഥാണവമസ്ഥായട ബനകപട വഴട പ്രശ്നസം പരടഹരടചതടനസ്ഥാല് ചുറ്റുമതടല്
നടര്മസ്ഥാണസം  ആരസംഭടക്കേസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ  ആലപ്പുഴ  ജടലസ്ഥാ  കളക്ടര്  സട.510656/18
തതീ.18.07.2018  കതടലൂകട അറടയടച.  കമല് സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  Tender No.ET-46/civil/18-
19  തതീ.22.09.2018  ആയട 74,20,563/-  രൂപ എസ്റ്റടകമറസ തകക്കേസ ഒരു വര്ഷസം പൂര്തതീകരണ
സമയസം നടശ്ചയടചസ  'കുസസ്ഥാറസ ചുറ്റുമതടല് നടര്മസ്ഥാണസം ഒന്നസ്ഥാസം ഘടസം'  പ്രവൃതടക്കേസ്ഥായട ഇ-കടണര്
ക്ഷണടച. കടണര് നടപടടകള്ക്കേസ കശഷസം കമല് പ്രവൃതട 68,91,315/- രൂപക്കേസ (7.13% below
of estimate PAC of 74,20,563/-) ശ്രതീ.കജസ്ഥാകമസ്ഥാന് ആനണട, അക്കേരപറമ്പടല്, കണ്ണസ്ഥാടട.പട.ഒ
ആലപ്പുഴ  എന്ന  ആള്ക്കേസ  17.12.2018  തതീയതടയടകല  UEU/3017/15-16  നമ്പര്  കസലക്ഷന്
കനസ്ഥാടതീസടലൂകട  ഏല്പടചസ  നല്കുകയസം  കചയ.  3,44,600/-രൂപ  കസകറ്റ്യൂരടറട  കഡകപസ്ഥാസടറസ
കവയസ്ഥാനുസം  ആവശത്യേമസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്  ഉടമ്പടട  വചസ  വസറസ  വകമസ്ഥാറുന്ന  തതീയതട  മുതല്  12
മസ്ഥാസതടനുളടല് പ്രവൃതട പൂര്തതീകരടക്കുവസ്ഥാനുസം നടര്കദശടച.

     കമല് പ്രവൃതടക്കേസ്ഥായട എഗടകമനസ നസം. A846/MRW/18-19 തതീ.07.01.2019 ആയട കരസ്ഥാര്
ചമയ്ക്കുകയസം  14.01.2019  ല്  വസറസ  വകമസ്ഥാറുകയസം  കചയ.  നസം.UEU/3017/15-16
തതീ.21.12.2019  ഉതരവടലൂകട  1,96,042/-  രൂപയകട  എകസടസ്ഥാ  ഐറസം  അനുവദടച  നല്കട.
കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  13.01.2020-ല്  പൂര്തതീകരടകക്കേണടയടരടക്കുന്ന  ഈ  പ്രവൃതടയകട
പൂര്തതീകരണ  സമയസം  വഴട  തര്ക്കേസം,  പ്രളയസം,  കകസ്ഥാവടഡസ  മഹസ്ഥാമസ്ഥാരട,  കലസ്ഥാക്കേസ  ഡക്കൗണ,
കക.എസസ.ഇ.ബട ടസ്ഥാന്സസ കഫസ്ഥാര്മര് മസ്ഥാറട  സസ്ഥാപടക്കേല് എന്നതീ പ്രശ്നങ്ങള് മൂലസം  14.03.2020,
15.07.2020,  10.03.2021  എന്നതീ  തതീയതടകളടകലക്കേസ്ഥായട  പലതവണ  പടഴ  ഇലസ്ഥാകത
ദതീര്ഘടപടചസ നല്കടയടരുന.
നസ്ഥാളടതവകര പ്രവൃതടക്കേസ്ഥായട നല്കടയ തകകളുകട വടവരസം തസ്ഥാകഴ നല്കുന.

a) CC 1st and part bill -    9,10,748/- രൂപ (CB-303/19-20 തതീ.23.07.2019)

b) CC 2nd and part bill - 11,08,553/- രൂപ (CB-311/19-20 തതീ.23.12.2019)
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c) CC 3rd and part bill -  12,12,010/- രൂപ (CB-309/20-21 തതീ.16.07.2020)
ആകക 32,31,311/- രൂപ

     കമല് പ്രകസ്ഥാരസം തകകള് നല്കുകയസം  10.03.2021  വകര പ്രവൃതട പൂര്തതീകരടക്കേസ്ഥാനുള
സമയസം ദതീര്ഘടപടച നല്കുകയസം കചയടട്ടുസം  ജൂലസ്ഥായസ  2020-നസ  കശഷസം പ്രവൃതട പുകരസ്ഥാഗതട
ഇലസ്ഥാതടരുന്നതടനസ്ഥാല്  22.01.2021,  09.02.2021,  03.03.2021  എന്നതീ  തതീയതടകളടലസ്ഥായട
പ്രവൃതട ആരസംഭടക്കുവസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കതകളയകചങ്കേടലുസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന
ഭസ്ഥാഗതസ  നടന്നസ  പ്രതടകരണസം  ഉണസ്ഥായടല.  കമല്  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  വകുപടകന  റടകപസ്ഥാര്ടടകന  അടടസസ്ഥാനതടല്  വവസസ  ചസ്ഥാന്സലര്
No.CUSAT/UEU(civil)OS10/1742/2021  തതീയതട:  23.04.2021  പ്രകസ്ഥാരസം തസ്ഥാകഴ പറയന്ന
കസ്ഥാരത്യേങ്ങള്ക്കേസ അനുമതട നല്കട.

i) ശ്രതീ.കജസ്ഥാകമസ്ഥാന് ആനണടയമസ്ഥായടട്ടുള കരസ്ഥാര് റദസ കചയ്യുക.
ii)  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  വന്നടട്ടുള  നഷസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നല്കസ്ഥാനുള  വഫനല്
കപകയ്മെനസ/കസകറ്റ്യൂരടറട കഡകപസ്ഥാസടറസ/റടകടന്ഷന് തക എന്നടവയടല് നടന്നസ ഈടസ്ഥാക്കുക.
iii) നടലവടലുള നടപടടക്രമങ്ങള് പസ്ഥാലടചകകസ്ഥാണസ പ്രവൃതട പൂര്തതീകരടക്കുന്ന കജസ്ഥാലട വകുപസ
കനരടടസ നടതക.
iv) പ്രവൃതട പൂര്തതീകരണതടനുള കചലവസ അഡസസ്ഥാന്സസ ആയട DSOR 2016 + cost index
48.71% പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദടക്കുക.

ഇതമസ്ഥായട ബനകപട തടര്നടപടടകള് സടന്ഡടകക്കേറടകന പരടഗണനയടലസ്ഥാണസ.
കമല് പ്രവൃതടയമസ്ഥായട ബനകപടസ ഓഡടറടകന നടരതീക്ഷണങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

    വഴടതര്ക്കേസം,  കക.എസസ.ഇ.ബട  ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാര്മര്  മസ്ഥാറട  സസ്ഥാപടക്കേല്  എന്നതീ  മുന്കൂടട
കസ്ഥാണസ്ഥാമസ്ഥായടരുന്ന കസ്ഥാരത്യേങ്ങളസ്ഥാണസ പ്രവൃതട വവകലടകന പ്രധസ്ഥാന കസ്ഥാരണങ്ങള്. (പ്രളയസം മൂലസം
പ്രവൃതട  വവകടയതസ  രണസ്ഥാഴ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  07.01.2020 ല്  പ്രവൃതട  സമയസം
ദതീര്ഘടപടക്കുന്നതടനസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  എഞ്ചടനതീയര്ക്കേസ  നല്കടയ  അകപക്ഷയടല്  നടന്നസ
അക്കേസ്ഥാരത്യേസം  വത്യേകമസ്ഥാണസ).  കടണര്  ക്ഷണടക്കുന്നതടനസ  മുന്പസ  തകന്ന  ഇതരസം  കസ്ഥാരത്യേങ്ങള്
പരടഹരടചസ  തടസ്സരഹടതമസ്ഥായ  പ്രവ ൃതടക്കേസ്ഥായട  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  വസറസ
വകമസ്ഥാകറണടയടരുന്നതസ്ഥാണസ. ആസൂതണതടലുസം നടതടപടലുസം സസംഭവടച അപസ്ഥാകതകള് മൂലസം
പ്രവൃതട വവകടയതടകന ഉതരവസ്ഥാദടതസം ഉകദത്യേസ്ഥാഗസര്ക്കേസ്ഥാണസ.
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  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  എഞ്ചടനതീയറുകട  15.03.2021-കല  കുറടപസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇനട
പൂര്തതീകരടക്കേസ്ഥാനുള  പ്രവൃതട  agreed  schedule  പ്രകസ്ഥാരസം  25,96,810/-രൂപയകടതസ്ഥാണസ.
എന്നസ്ഥാല്  DSOR  2016+Cost  index  48.71%  (DSOR  പ്രകസ്ഥാരസം  ആലപ്പുഴ  ജടലയടകല
നടലവടലുള നടരക്കേസ ) അനുസരടചസ ഇതസ 34,33,489/- രൂപ വരുസം പൂര്തതീകരണ കചലവസ. ഇതസ
സൂചടപടക്കുന്നതസ  15.03.2021  വകര  പ്രവൃതട  പൂര്തതീകരടക്കുന്നതടനസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ
8,36,679/-രൂപയകട (34,33,489-25,96,810) നഷസം സസംഭവടചടട്ടുകണന്നസ്ഥാണസ. മസ്ഥാര്ചസ 2021 നസ
കശഷസം നടര്മസ്ഥാണ സസ്ഥാമഗടകള്ക്കേസ വന്നടട്ടുള വടല വര്ദ്ധന പരടഗണടക്കുകമ്പസ്ഥാള് കമല് നഷസം
ഇനടയസം വര്ദ്ധടക്കുസം. ഇതസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ അധടക സസ്ഥാമ്പതടക സസ്ഥാധത്യേത ഉണസ്ഥാകുന്നതടനസ
കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുസം.

    കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ മസ്ഥാനസലടകല കരസ്ഥാര് റദസ്ഥാക്കേല് സസംബനടച വത്യേവസ (2116.2) തസ്ഥാകഴ പറയസം
പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.
“The department can terminate the contract and rearrange the work at the risk and
cost of contractor in the following cases.
i) If the contractor does not turn up for starting the work within the specified period to
take charge of the site after executing the agreement.
ii)  If  the  contractor  does not  show the propotionate  progress  during the  extended
period of time of completion.
iii) If the contractor abandons the work after executing as portion without genuine
reason and does not resume or complete it  even after specific directions from the
department.”
കൂടസ്ഥാകത കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമത മസ്ഥാനസല് റൂള് 2116.2.1  പ്രകസ്ഥാരസം "An amount equal to 30% of the
cost  of  the  remaining  works  at  agreed  rates  of  the  terminated  contract  shall  be
recovered from the defaulted contractor towards the risk and cost. The contractor shall
be directed to remit the risk and cost amount within three months.” 

      കമല് പ്രവൃതടയകട കസ്ഥാരത്യേതടല് ഇതസ നടപസ്ഥാക്കേടയസ്ഥാല് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന പ്രവൃതടയകട
കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുള  തകയസ്ഥായ  25,96,810/-  രൂപയകട  30%  ആയ  7,79,043/-രൂപ
മൂനമസ്ഥാസതടനുളടല്  അതസ്ഥായതസ  31.07.2021  നസ  മുന്പസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനടല്  നടനസം
ഈടസ്ഥാകക്കേണടയടരുന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇതരതടലുള നടപടടകള് ഒനസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
സസതീകരടചതസ്ഥായട കസ്ഥാണുന്നടല.
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    മസ്ഥാതമല സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല എഞ്ചടനതീയറുകട കുറടപസ  പ്രകസ്ഥാരസം  15.03.2021  വകര പ്രവൃതട
പൂര്തതീകരടക്കുന്നതടനസ  8,36,679/-  രൂപയകട നഷസം ഉണസ എന്നസ്ഥാണസ.  അങ്ങകനയസ്ഥാകണങ്കേടല്
8,36,679/-രൂപയടല് കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനടല് നടന്നസ ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാവന്ന തകയസ്ഥായ 7,79,043/-രൂപ കുറചസ
(8,36,679  –  7,79,043)  57,636/-രൂപ  ഉതരവസ്ഥാദടകളസ്ഥായ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസരടല്  നടനസം
ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  നഷസം കണക്കേസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന്നതസ  15.03.2021  തതീയതട  വചസ്ഥായതടനസ്ഥാല്
യഥസ്ഥാര്തതടല്  പ്രവൃതട  പൂര്തതീകരടക്കുകമ്പസ്ഥാള്  നഷതക  ഇനടയസം  ഉയരുസം.  പ്രവൃതട
പൂര്തതീകരണതടനു വരുന്ന യഥസ്ഥാര്ത കചലവടകന അടടസസ്ഥാനതടല് നഷസം കണക്കേസ്ഥാക്കേട
ബനകപടവരടല് നടനസം തക ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.

    പ്രവൃതടകള് ആസൂതണസം കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള് നടര്മസ്ഥാണ പ്രവ ൃതടക്കേസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായ  'വസറസ  '
തടസ്സരഹടതമസ്ഥായട  വകമസ്ഥാറസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുസം  എന്നസ  മരസ്ഥാമതസ  വടഭസ്ഥാഗസം  ഉറപസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.
നടര്മസ്ഥാണ  പ്രവൃതട  ആരസംഭടചതടനസ  കശഷസം  ഉണസ്ഥാകുന്ന  Force  majeure  ഒഴടകകയള
കസ്ഥാരത്യേങ്ങള്  മൂലസം  അസംഗതീകൃത  പ്രവൃതട  സമയസം  ദതീര്ഘടപടകക്കേണട  വരടകയസ്ഥാകണങ്കേടല്
ചടപ്രകസ്ഥാരമുള പടഴ ഈടസ്ഥാകക്കേണതമസ്ഥാണസ.  നടര്മസ്ഥാണസം പുനരസ്ഥാരസംഭടക്കുന്നതടനസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്
കനസ്ഥാടതീസടനസ  കശഷവസം  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതപക്ഷസം  കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനസല്  ഖണടക  2116.2.1
പ്രകസ്ഥാരസം  കശഷടക്കുന്ന  പ്രവൃതടയകട  തകയകട  30%  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനടല്  നടനസം
ഈടസ്ഥാക്കുന്നതടനുള  നടപടട  സമയബനടതമസ്ഥായട  സസതീകരടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.  മരസ്ഥാമതസ
പ്രവൃതടകള്  സമയബനടതമസ്ഥായട  പൂര്തതീകരടക്കുന  എന്നസ  ഉറപ്പുവരുതന്നതടനുള
നടപടടകള് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ എഞ്ചടനതീയര് സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-17 ഐശസരത്യേ കഗള്സസ കഹസ്ഥാസ്റ്റലടനസ അഡതീഷണല് കബസ്ഥാക്കേസ  -  അപസ്ഥാകതകള്
 

മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതടയകട കപരസ
Construction  of  Ladies  hostel-Additional  block  to
Aiswarya  hostel  under  financial  assistance  of
chancellor’s award

അടങ്കേല് തക 3,44,84,816/-

സടന്ഡടകക്കേറസ തതീരുമസ്ഥാനസം അജണ ഐറസം 652.77/28.04.2018

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കപരസ കനസ്ഥാബടള് മസ്ഥാതല്യു

കകസസ്ഥാടസ കചയ തക 2,89,60,205/- 

ആര്ക്ടടകടകസചറല്
കണസള്ടന്സട കടറസകകസ്ഥാ ലടമടറഡസ
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    സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  കതീഴടലുള  ഐശസരത്യേ  കഹസ്ഥാസ്റ്റലടനസ  അഡതീഷണല്  കബസ്ഥാക്കേസ
നടര്മടക്കുന്നതടകന ആദത്യേഘടമസ്ഥായട ചസ്ഥാന്സകലഴസ അവസ്ഥാര്ഡസ തകയസം (2,00,00,000/-) ബസ്ഥാക്കേട
കസ്റ്ററസ  പ്ലൈസ്ഥാന്  ഗസ്ഥാന്റുസം  ഉപകയസ്ഥാഗടചസ  1178  ചതരശ്ര  മതീറര്  വടസ്തതീര്ണ്ണമുള  ഗക്കൗണസ  കഫസ്ഥാര്
നടര്മടക്കുന്നതടനസ  സടന്ഡടകക്കേറസ  തതീരുമസ്ഥാനടച.  ആയതനുസരടചസ  3/8/2018-ല്  ഇ-കടണര്
ക്ഷണടക്കുകയസം  (ഐ.ഡട.-2018-CUSAT-221199-1)  ഏറവസം  കുറഞ  തക  കകസസ്ഥാടസ  കചയ
ശ്രതീ.കനസ്ഥാബടള് മസ്ഥാതല്യുവടനസ കടണര് ഉറപടച നല്കുകയസം കചയ.

     19.11.2018-ല് ആരസംഭടച പ്രവൃതട 18.11.2019-ല് പൂര്തടയസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥായടരുനകവങ്കേടലുസം
വത്യേകമസ്ഥായ  കഡസ്ഥായടസംഗുകളുകട  അഭസ്ഥാവസം,കകസ്ഥാവടഡസ  മഹസ്ഥാമസ്ഥാരട  എന്നടവ  മൂലസം  നതീണ്ടുകപസ്ഥായ
പ്രവ ൃതട  12.04.2021-ല്  പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയതസ്ഥായടടസ്ഥാണസ  എസം.ബുക്കേസ  നസം.  1098/2021-ല്
കരഖകപടുതടയടട്ടുളതസ.  3  കബഡസ  ഉള  18  മുറടകളുസം,  വഡനടങ്ങസ
ഏരടയ,കസ്റ്റസ്ഥാര്,കടചണ,വര്ക്കേസ  ഏരടയ,കടസ്ഥായസ ലറസ  എന്നടവയള്കപകടയള  1178  ചതരശ്രമതീറര്
വടസ്തതീര്ണ്ണമുള ഗക്കൗണസ കഫസ്ഥാര് പൂര്തടയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ ഉകദശടചടരുന്നകതങ്കേടലുസം , നടലവടല് 14
കബഡസ റൂമുകളുസം കടസ്ഥായസ ലറ്റുകളുസം മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയടട്ടുളതസ. 
ഈ പ്രവ ൃതടയടകല അപസ്ഥാകതകള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

1)  കകടടടതടകന  പ്രവൃതട  എപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാകണസ്ഥാ  വടഭസ്ഥാവനസം  കചയതസ,  അപ്രകസ്ഥാരമല
പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന്നതസ.  പ്രവൃതടയടകല  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസംമൂലവസം  മറ്റുസം,  കരസ്ഥാറടല്
നടര്കദശടചടരുന്ന  രതീതടയടല്  പ്രവൃതട  പൂര്തടയസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  മുമ്പസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ
ശ്രതീ.കനസ്ഥാബടള് മസ്ഥാതല്യുവമസ്ഥായട  ,സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല കക്ലസ്ഥാഷര് എഗടകമനസ വച.കക്ലസ്ഥാഷര് എഗടകമനസ
വചകപസ്ഥാള്  ,  കരസ്ഥാറടല്  ഉള്കപടടരുന്ന  ,പൂര്തടയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കേടയള  പ്രവ ൃതടയകട  30
ശതമസ്ഥാനസം തക കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനടല് നടനസം ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാകമന്ന വത്യേവസ കചര്ക്കേസ്ഥാമസ്ഥായടരുനകവങ്കേടലുസം
അപ്രകസ്ഥാരസം കചയടടടല . (കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമത മസ്ഥാനസല് റൂള് 2116.2.1 പ്രകസ്ഥാരസം "An amount equal
to 30% of the cost of the remaining works at agreed rates of the terminated contract
shall  be  recovered  from  the  defaulted  contractor  towards  the  risk  and  cost.  The
contractor shall be directed to remit the risk and cost amount within three months.” )
കൂടസ്ഥാകത  കകടടടതടകന,പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയ  ഭസ്ഥാഗതടകന  കപയടനടസംഗസ  കജസ്ഥാലടകള്  1,12,894/-
രൂപ കചലവഴടചസ മകറസ്ഥാരു കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കകസ്ഥാണസ്ഥാണസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയതസ.

2)  പ്രവ ൃതട  ഏകറടുത  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  02.09.2021-ല്  കക്ലസ്ഥാഷര്  എഗടകമനസ  വയ്ക്കുകയസം
23.09.2021-ല്  ബസ്ഥാങ്കേസ  ഗസ്ഥാരനട  തകയസ്ഥായ  20,79,555/-രൂപ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  റടലതീസസ
കചയ്യുകയസം  കചയ.(ബസ്ഥാങ്കേസ  ഗസ്ഥാരനട  നസം.IBG  110652/21.02.2020/കഫഡറല്
ബസ്ഥാങ്കേസ,കടഴക്കേമ്പലസം  )  ഒരു  കകടടടതടകന  ഡടഫക്ടസ  ലയബടലടറട  പടരതീഡസ  60

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-74-

മസ്ഥാസമസ്ഥായടരടകക്കേയസ്ഥാണസ,ഇപ്രകസ്ഥാരസം ബസ്ഥാങ്കേസ ഗസ്ഥാരനട തക നടയമപ്രകസ്ഥാരമുള കസ്ഥാലയളവടനു മുമ്പസ
തടരടകക നല്കടയതസ.ആയതസ വടശദതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3)  2019-20  വര്ഷസം  തസ്ഥാകഴ  സൂചടപടക്കുസം  പ്രകസ്ഥാരമുള  തക  ഈ  പ്രവ ൃതടക്കേസ്ഥായട
കചലവഴടചടട്ടുണസ. വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര് സട.ബട.നസം./തതീയതട തക

(രൂപ)

1 1514/19-20/24.04.2019 (Ist & partbill) 12,34,011

2 1604/19-20/24.07.2019
(അഡസസ്ഥാന്സസ ബടല്-12,24,079*75% )

9,18,059
(819696+12%ജട.എസസ.ടട. )

3 1706/19-20/16.12.2019
(II nd & partbill ) 1,83,612

4 1718/19-20/23.01.2020
(അഡസസ്ഥാന്സസ ബടല്-28,15,373*75% )

21,07,990

   ആയതടല് ക്രമനമ്പര്  2-ല് നടനസം ജട.എസസ.ടട.  യകട ടട. ഡട.എസസ ആയട  16,394/-രൂപ
(819696*2%) കുറകക്കേണതസ്ഥായടരുനകവങ്കേടലുസം ആയതസ കുറചടടടല.
കമല് സൂചടപടച അപസ്ഥാകതകള്ക്കേസ  ഓഡടറസ  അകനസഷണസം  (നസം.10/19-20/  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ
വകുപസ/21.12.2021) പ്രകസ്ഥാരസം വടശദതീകരണസം ആരസ്ഥാ ഞടരുനകവങ്കേടലുസം മറുപടട ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.

    ഒരു കകടടടനടര്മസ്ഥാണപ്രവൃതട ആരസംഭടക്കുകമ്പസ്ഥാള് ആയതടകന പ്രസ്ഥാഥമടക കസ്ഥാരത്യേസം പ്രസ്തുത
കകടടടതടകന  കഡസ്ഥായടസംഗുകള്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക  എന്നതസ്ഥാണസ.  കകടടടതടകന  കഡസ്ഥായടസംഗുകള്
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  കടറസകകസ്ഥാ  ലടമടറഡസ-കനയസ്ഥാണസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഏലടചടരുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്
സസ്ഥാപനസം  യഥസ്ഥാസമയസം  കഡസ്ഥായടസംഗുകള്  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട  നല്കടയടല.  കഡസ്ഥായടസംഗുകള്
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  യഥസ്ഥാസമയസം  നല്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാതടരുന്നതകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ
ആദത്യേകത  എകസറന്ഷന്  നല്കകണട  വന്നതസ.  തടര്ന്നസ  കകസ്ഥാവടഡസ  മഹസ്ഥാമസ്ഥാരട  മൂലസം  വതീണ്ടുസം
പ്രവൃതട നതീണ്ടുകപസ്ഥായട. 

    കകടടടനടര്മസ്ഥാണപ്രവൃതടകള് ആരസംഭടക്കുന്നതടനു മുമ്പസ  കകടടടതടകന കഡസ്ഥായടസംഗുകള്
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതള്കപകടയള നടപടടകള് പൂര്തടയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ഭസ്ഥാവടയടല് ശ്രദ്ധടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-75-

    കരസ്ഥാര്  ഉടമ്പടട  പ്രകസ്ഥാരമുള  പ്രവൃതടകള്  പൂര്തടയസ്ഥാക്കേസ്ഥാതടരുന്ന  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന
നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദടതതടല്  തകന്ന  കപയടനടസംഗസ  കജസ്ഥാലടകള്  കചകയ്യേണതസ്ഥായടരുനകവങ്കേടലുസം
അപ്രകസ്ഥാരസം കചയടടടല.  ഇത കൂടസ്ഥാകത ജട.എസസ.ടട.  ടട.ഡട.എസസ-ഇനതടല് ഈടസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുള
16,394/-രൂപയസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ  ശ്രതീ.കനസ്ഥാബടള്  മസ്ഥാതല്യുവടല്  നടനസം  ഈടസ്ഥാക്കേട  വടവരസം
ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-18 നടര്ദടഷ വടലയ്ക്കുള മുദ്രപതസം ഉപകയസ്ഥാഗടചടല  - 40,230/-   രൂപയകട നഷസം

   കകരള ഫടനസ്ഥാന്സസ ആകസ-2018-(4)(a)(f)  പ്രകസ്ഥാരസം കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതടകള്ക്കേസ കരസ്ഥാര്
തകയകട  0.1%  മൂലത്യേമുള മുദ്രപതതടലസ്ഥാണസ  (മടനടമസം  200/-രൂപ,  മസ്ഥാകടമസം ഒരു ലക്ഷസം എന്ന
പരടധട  പസ്ഥാലടചകകസ്ഥാണസ)  കരസ്ഥാര്  ചമകയണതസ്ഥാകണന്നസ  വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  വകുപസ  2019-20  വര്ഷസം  നടപസ്ഥാക്കേടയ  ചടല  മരസ്ഥാമതസ
പ്രവൃതടകളടല് ഈ വത്യേവസ പസ്ഥാലടക്കേകപടടടടല. ആയതടനസ യഥസ്ഥാക്രമസം ഓഡടറസ അകനസഷണസം
നസം..17/19-20  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  വകുപസ  തതീയതട.22.12.2021 (ക്രമനസം.1,2),  നസം..14  തതീയതട
22.12.2021(ക്രമനസം.3)  എന്നടവ പ്രകസ്ഥാരസം വടശദതീകരണസം ആവശത്യേകപടടരുനകവങ്കേടലുസം മറുപടട
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കേടയടല.  കമല്  സൂചടപടച  പ്രകസ്ഥാരസം  സ്റ്റസ്ഥാമ്പസ  ഡറ്റ്യൂടടയടനതടകല  നഷതടകന
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

മരസ്ഥാമതസ പ്രവൃതടയകട
കപരസ

കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്ട
റുകട കപരസ

കരസ്ഥാര്
തക/കരസ്ഥാര്
നമ്പര്

കരസ്ഥാര്
ചമകക്കേ
ണട
യടരുന്ന
മുദ്രപത
തടകന
വടല 
(₹)

കരസ്ഥാര്
ചമച
മുദ്രപത
തടകന
വടല (₹)

സസംസസ്ഥാന
സര്ക്കേസ്ഥാരടനസ
സ്റ്റസ്ഥാമ്പസ
ഡറ്റ്യൂടടയടന
തടല്
സസംഭവടച
നഷസം (₹)

1

കണസക്ഷന്  ഓഫസ
കകസ്ഥാസംപക്കൗണസ  വസ്ഥാള്  &
ആര്ചസ  കഗറസ  ഇന്  ദ
ഫണസ  ഓഫസ  കുസക്കേസ
കമയടന് കസ്ഥാമ്പസസ അറസ
പുളടങ്കുന്നസ കഫസസ 1

കജസ്ഥാകമസ്ഥാന്
ആനണട

68,91,315/-
രൂപ
A846/MRW/
18-19
തതീ.07.01.2019

6,900 500 6,400

2

Construction  of
compound  wall,
gallery and diversion
of  pathway  at
Thrikkakara campus

എ.വട
.കജസ്ഥാര്ജ്ജുസ 73,36,668/- 7,340 200 7,140
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3

IUCIPR  Studies
ബടല്ഡടസംഗടകന  3
മുതല്  5  വകരയള
നടലകളുകട
നടര്മസ്ഥാണസം.

കജസ്ഥാര്ജസ
കതസ്ഥാമസസ

2,71,81,828/-
A844/MRW/
18-19  തതീ:
19.11.2018

27,190 500 26,690

ആകക 41,430 1200 40,230

   സ്റ്റസ്ഥാമ്പസ ഡറ്റ്യൂടടയടനതടല് സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരടനസ  നഷസം സസംഭവടചതടനസ്ഥാല്,  കുറവസ  വന്ന
തകയ്ക്കുള  മുദ്രപതസം  (40,230/-  രൂപയ്ക്കുളതസ)  ബനകപട  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരടല്  നടനസം  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേട
സസംസസ്ഥാനസര്ക്കേസ്ഥാരടനുണസ്ഥായ നഷസം പരടഹരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-19 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട  വടവടധ  വകുപ്പുകളുമസ്ഥായട  ബനകപട  ഓഡടറസ 
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്

3-19-1 ഫടസടക്കേല് എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന് വകുപസ    -    ക്ലബസ  മത്സരതടല് പകങ്കേടുതതടനസ 
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടല് നടനസം തക കചലവഴടച 

       
    കസ്ഥാരസംസസ  അകസസ്ഥാസടകയഷന്  ഓഫസ  എറണസ്ഥാകുളസം  എന്ന  ക്ലബസ  നടതടയ  കസ്ഥാരസംസസ
മത്സരതടല്  പകങ്കേടുക്കുന്നതടനസ  7,740/-  രൂപ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഉതരവസ  നസം.  GS
I/Misc/2019 തതീ.27.01.2020 പ്രകസ്ഥാരസം '2-08-2-Q-3-201 coaching camps 2019-20'  എന്ന
ശതീര്ഷകതടല്  നടനസം  അനുവദടചടട്ടുണസ.  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  കസ്ഥായടക  തസ്ഥാരങ്ങള്ക്കേസ
അന്തര് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല മത്സരങ്ങളടല് പകങ്കേടുക്കുന്നതടനസ മുകന്നസ്ഥാടടയസ്ഥായട നടതന്ന കകസ്ഥാചടസംഗസ
കത്യേസ്ഥാമ്പുകള്ക്കേസ്ഥായട  വകയടരുതടയ ശതീര്ഷകതടല് നടനമസ്ഥാണസ  തക അനുവദടചടരടക്കുന്നതസ.
ഒരു  സസകസ്ഥാരത്യേ  ക്ലബസ  മത്സരതടല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  ജതീവനക്കേസ്ഥാര്  പകങ്കേടുതതടകന
കചലവസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  ഫണടല് നടനസം അനുവദടച ഉതരവസ  ക്രമപ്രകസ്ഥാരമല.  ഇതമസ്ഥായട
ബനകപടസ  നല്കടയ  ഓഡടറസ  അകനസഷണസം  നസം.2/ഫടസടക്കേല്
എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്/16.07.2021 നുള മറുപടടയടല് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട കമല് സൂചടപടച ഉതരവസ
പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  തക  അനുവദടചതസ  എന്നസ്ഥാണസ  കബസ്ഥാധടപടചടട്ടുളതസ.  തക  അനുവദടച
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസനടല് നടനസം ആയതസ ഈടസ്ഥാക്കേട സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണടല് അടവസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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3-19-2 യൂതസ  കവല്ഫയര് വകുപസ    -    സ്സസറ്റുഡനസ സസ  കരടയര് ആനസ  കക്കൗണസലടസംഗസ 
കസനറടകല ക ക്കൗണസലടസംഗസ   -  അപസ്ഥാകങ്ങള്

   യൂതസ  കവല്ഫയര്  വകുപടല്  വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്ക്കേസ  കക്കൗണസലടസംഗസ  നല്കുന്നതടനസ്ഥായട
കറസ്ഥാള്ഡനസ  റതീജുനുകവഷന്  എന്ന  സസ്ഥാപനതടകല  കണസള്ടനസ  കകസകക്കേസ്ഥാളജടസ്റ്റസ  ശ്രതീ.
വടപടന്  വട.  കറസ്ഥാള്ഡനസ  എന്നയസ്ഥാള്ക്കേസ  04/19 മുതല്  02/20 വകര  കമസ്ഥാതസം  606000/-രൂപ
നലടയടട്ടുണസ. വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന.

ക്രമ നസം. വക്കൗചര് നമ്പര്/കചക്കേസ നസം. തക (₹)

1 7/19-20 കചക്കേസ നസം.51509/02.05.2019 60,000

2 15/19-20 കചക്കേസ നസം.449862/11.06.2019 39,000

3 18/19-20 കചക്കേസ നസം.449799/10.06.2019 63,000

4 25/19-20 കചക്കേസ നസം. 450154/18.07.2019 57,000

5 33/19-20 കചക്കേസ നസം.678351/14.08.2019 66,000

6 57/19-20 കചക്കേസ നസം.941948/24.10.2019 45,000

7 58/19-20 കചക്കേസ നസം.941948/24.10.2019 48,000

8 63/19-20 കചക്കേസ നസം.942088/14.11.2019 57,000

9 68/19-20 കചക്കേസ നസം.141856/11.12.2019 63,000

10 82/19-20 കചക്കേസ നസം.142481/27.01.2020 45,000

11 96/19-20 കചക്കേസ നസം.393714/24.02.2020 63,000

ആകക 6,06,000

    08.04.2016 കല സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഉതരവസ  നസം.  PL(UGC)I/XII  plan/UGC/2011-12
പ്രകസ്ഥാരസം  തടങ്കേള്,  ബുധന്,  കവളട  ദടവസങ്ങളടല്  കമയടന്  കത്യേസ്ഥാസംമ്പസടലുസം  കചസ്ഥാവ്വ,  വത്യേസ്ഥാഴസം
ദടവസങ്ങളടല് കലക്കേസ വസഡസ കത്യേസ്ഥാസംമ്പസടലുസം ഉചയസ  2.00  മുതല്  5.00  വകരയസ്ഥാണസ കജസ്ഥാലട
സമയസം.  പ്രതടദടനസം  3,000/-  രൂപയസ്ഥാണസ  പ്രതടഫലസം.  ഈ ഇനതടല് കചലവഴടക്കുന്ന തക
വടപടന്  കറസ്ഥാള്ഡന്റസ  എന്ന  വത്യേകടക്കേസ്ഥാണസ  നല്കുന്നകതങ്കേടലുസം  ഇകദഹതടകന  കസവനസം
വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്ക്കേസ  ലഭടക്കുന്നടല.  ഇകദഹസം  നടതന്ന  ഏജന്സടയടല്  നടനസം  ജൂനടയറസ്ഥായ
ഏകതങ്കേടലുസം  കക്കൗണസടലര്മസ്ഥാര്  എതന്നതസ്ഥായടടസ്ഥാണസ  ഹസ്ഥാജര്  പുസ്തകസം  പരടകശസ്ഥാധടചതടല്
നടനസം വത്യേകമസ്ഥായതസ. ഇതയസം തക ഒരു വര്ഷസം കചലവഴടക്കുകയസം പ്രസ്ഥാഗല്ഭത്യേമുളള ഒരു മുഴുവന്
സമയ  കക്കൗണസടലറുകട  കസവനസം  ലഭത്യേമസ്ഥാവസ്ഥാതടരടക്കുകയസം  കചയ്യുന്നതസ  ആശസ്ഥാസത്യേമല.  ഈ
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വസ്തുത മുന് റടകപസ്ഥാര്ടടലുസം പരസ്ഥാമര്ശടചടട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല് വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്ക്കേസ ഒരു മുഴുവന് സമയ
കണസള്ടന്റടകന  കസവനസം  നസ്ഥാളടതവകര  ഉറപസ  വരുതടയടടടല.  ആയതടനുള
തടര്നടപടടകള് തസരടതകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3-19-3 കഹസ്ഥാസ്റ്റല് കസന്ടല് ഓഫതീസസ   -   വടവടധ വകുപ്പുകളടല് നടന്നസ 
വടദത്യേസ്ഥാര്തടകളുകട തസ്ഥാമസ  ,  ഭക്ഷണകചലവസ കഹസ്ഥാസ്റ്റലടകലക്കേസ 
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടടടല   -   കുടടശ്ശേടക   9,99,758/-  രൂപ  .

    സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വടവടധ  കഹസ്ഥാസ്റ്റലുകളടല്  നടന്നസ  കമസ്സസ  കസക്രടറട  ,കസന്ടല്
ഓഫതീസസ കഫസ്ഥാര് യൂണടകവഴടറട കഹസ്ഥാസ്റ്റലടല് നല്കുന്ന കമസ്സസ ബടല്ലുകള്, കഹസ്ഥാസ്റ്റല് ഓഫതീസടല്
നടന്നസ  കക്രസ്ഥാഡതീകരടചസ  തസ്ഥാമസ,  ഭക്ഷണകചലവസ  (ABLC)  പതടക  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വടവടധ  വകുപ്പുകളടകലക്കേസ  നല്കുന.  ഇ-ഗസ്ഥാനസസടനസ  അര്ഹതയള
വടദത്യേസ്ഥാര്ഥടകളുകട  തസ്ഥാമസ,  ഭക്ഷണകചലവടനതടലുള  തക  വകുപ്പുകളടകലക്കേസ്ഥാണസ  സര്ക്കേസ്ഥാര്
അനുവദടക്കുന്നതസ.  ഓകരസ്ഥാ  വകുപ്പുസം  ഈയടനതടല്  സര്ക്കേസ്ഥാരടല്  നടനസം  ലഭടക്കുന്ന  തക
കഹസ്ഥാസ്റ്റല് ഓഫതീസടകലക്കേസ  നല്കുകയസം കചയ്യുസം.  എന്നസ്ഥാല് എലസ്ഥാ വകുപ്പുകളടല് നടനസം ഈ
തകകള്  കൃതത്യേമസ്ഥായട  ലഭടക്കുന്നടല.  വടവടധ  വകുപ്പുകളടല്  നടനസം  കഹസ്ഥാസ്റ്റല്  ഓഫതീസടല്
നസ്ഥാളടതവകര 9,99,758/- രൂപ ലഭടക്കുവസ്ഥാനുണസ. ഈ തകയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്
ഓഡടറസ അകനസഷണസം നസം.2/2019-20/കഹസ്ഥാസ്റ്റല് പ്രകസ്ഥാരസം ആവശത്യേകപടടരുന.  ആയതടനുള
മറുപടടയടല് പ്രസ്തുത തകയകട വടശദസ്ഥാസംശസം ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയതസ,  ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ നസം. വകുപസ
ലഭടക്കേസ്ഥാനുള തക (രൂപ)

2017-18 2018-19 2019-20

1 കസനര് കഫസ്ഥാര് ഇനകഗറഡസ സ്റ്റഡതീസസ -- -- 12,883

2 കകമടക്കേല് ഓഷത്യേകനസ്ഥാഗഫട -- -- 1,840

3 അവപ്ലൈഡസ കകമടസട 1,157 2,983 --

4 അവപ്ലൈഡസ ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ 7,861 1,038 --

5 കമ്പറ്റ്യൂടര് ആപ്ലൈടകക്കേഷന് 14,956 1,617 --

6 ദതീന് ദയസ്ഥാല് ഉപസ്ഥാദ്ധത്യേസ്ഥായ കക്കൗശല് കകന്ദ്ര. -- 3,486 5,540

7 ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജട -- -- 795

8 ഇലകകസ്ഥാണടകസ 375 9,974 --

9 ഹടന്ദട -- 12,600 1,700

10 ഇന്സ്ട്രുകമകനഷന് 14,122 -- 21,813

11 മസ്ഥാതമസ്ഥാറടകസ -- 10,450 --
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12 ഫടസടകസ 553 12,797 900

13 ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട 10,214 -- 51,546

14 ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്കൂള് ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ 1,278 1,000 1,805

15 മവറന് ബകയസ്ഥാളജട, വമകക്രസ്ഥാ ബകയസ്ഥാളജട &
ബകയസ്ഥാകകമടസട

4,473 20,050 13,639

16 ഫടസടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗഫട 5,163 -- 1,124

17 കപസ്ഥാളടമര് സയന്സസ & റബ്ബര് കടകകസ്ഥാളജട 2,523 -- 1,123

18 സ്കൂള് ഓഫസ എന്വകയസ്ഥാണകമനല് സ്റ്റഡതീസസ -- 711 22,329

19 സ്കൂള് ഓഫസ ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസസ 12,155 1,876 1,103

20 സ്കൂള് ഓഫസ മസ്ഥാകനകജ്മെനസ സ്റ്റഡതീസസ 4,438 20,192 1,88,717

21 സ്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 4,594 -- 4,90,265

ആകക 83,862 98,774 8,17,122

ആകക തക = 9,99,758/- രൂപ

      മുകളടല് സൂചടപടച വകുപ്പുകളടല് നടന്നസ  തക അടടയന്തടരമസ്ഥായട  ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് കവണ
നടപടട സസതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.

3-19-4 കസനര് കഫസ്ഥാര് സയന്സസ ഇന് കസസ്ഥാവസറട   -   എസ്റ്റടകമറസ 
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാകതയസം കടണര് നടപടടകള് ഒഴടവസ്ഥാക്കേടയസം പ്രവൃതട നടതട   - 
359218/-  രൂപ തടസ്സകപടുതന  .

    കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ മസ്ഥാനുവല് 2012 ഖണടക 1601.1.1 പ്രകസ്ഥാരസം വടശദമസ്ഥായ പ്ലൈസ്ഥാനുസം എസ്റ്റടകമറ്റുസം
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാകത  ഒരു  കപസ്ഥാതമരസ്ഥാമതസ  പണടയസം  ആരസംഭടക്കേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടടല.   എസ്റ്റടകമറസ
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാകതയസം  കടണര്  നടപടടകള്  ഒഴടവസ്ഥാക്കേടയസം     കകടല്  വടരടക്കുന്ന  പ്രവൃതട
നടതടയതടനസ കസനര് കഫസ്ഥാര് സയന്സസ ഇന് കസസ്ഥാവസറടയകട ഡട.ഡട.എഫസ അക്കേക്കൗണടല്
നടനസം  2019-20-ല്  3,59,218/-  രൂപ  കചലവഴടചടട്ടുണസ.  തക  കചലവഴടചതടകന
വടശദവടവരങ്ങള് തസ്ഥാകഴ പറയന.

വക്കൗചര് നസം. കചക്കേസനസം. /തട. തക
(രൂപ) ഇനസം കചക്കേസ  നല്കടയ

സസ്ഥാപനതടകന കപരസ
കചക്കേസ
കപകയ്മെനസ

103339
/1.10.2019

43,483 ഇനര്കലസ്ഥാക്കേസ കപവടങ്ങസ
കബസ്ഥാക്കേസസസ(Earthen

M/s അശസതട  കഫസ്ഥാറടസംഗസസസ
,പൂക്കേസ്ഥാട്ടുപടട
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വക്കൗചര്  നസം.
42/19-20 Blocks)

(GSTIN
32DKVPS66
35BIZU)

” 43 ” 103340/
02.10.2019

49,324 ” ”

” 44 ” 103342
/04.9.2019 47,377 ” ”

” 45 ” 103343
/05.10.2019

45,430 ” ”

” 46 ” 103348/
17.10.2019 41,536 ” ”

” 47 ” 103349
/18.10.2019

32,450 ” ”

ആകക 2,59,600
കസ്ഥാഷസ
കപകയ്മെനസ
വക്കൗചര്
No.57/19-20

103352 /25.10.2019 10,000
കകടല്  വടരടക്കുന്ന
തടനുള  കൂലട
കചലവസ

പണമസ്ഥായട  നല്കടയ  കചലവസ.
(വക്കൗചറുകള്ക്കേസ  സബസ വക്കൗചര്
നമ്പരുകള് നല്കടയടടടല.)

” 58 103353/
25.10.2019

49,368 ” ”

” 59 103354/
28.10.2019 40,250 ” ”

ആകക 99,618

       കകടല് വസ്ഥാങ്ങടയ ഇനതടല്  2,59,600/-  രൂപയസം കകടല് വടരടക്കുന്നതടനുള കൂലട
ഇനതടല്  99,618/-  രൂപയസം  ഉള്കപകട  ആകക  3,59,218/-  രൂപയ്ക്കുള  പ്രവൃതട  ആണസ
എസ്റ്റടകമറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കേസ്ഥാകതയസം  കടണര്  നടപടടകള്  ഒഴടവസ്ഥാക്കേടയസം     നടതടയതസ.  കമല്
അപസ്ഥാകതയസ  മറുപടട  നല്കസ്ഥാന് ആവശത്യേകപടസ  ഓഡടറസ  എന്കസയറട  നസം.  5/19-20/കസന്റര്
കഫസ്ഥാര്  സയന്സസ  ഇന്  കസസ്ഥാകകസറട  തതീയതട  20.10.2021  -ആയട  ഓഡടറസ  അകനസഷണസം
നല്കടകയങ്കേടലുസം  ആയതടനസ  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയടല.  തടര്ന്നസ  ഓഡടറസ  കനസ്ഥാടസസസ
പുറകപടുവടചതടനു കശഷസം ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേടയ മറുപടടയടല് കടണര് നടപടട സസതീകരടക്കേസ്ഥാതടരുന്നതടനസ
നല്കടയ  വടശദതീകരണസം  തൃപടകരമല.  വടല്  വടരടക്കുന്ന  പ്രവൃതടക്കേസ്ഥായട  കചലവഴടച
3,59,218/-രൂപ തടസ്സകപടുതന.

3-19-5  കുകസക്കേസ   -   സൂക്ഷടപടല് വതീഴ  - 47   പുതടയ കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് കവളസം കയറട നശടച

     സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഉതരവസ നസം. AcA4/13223/2010 cucek തതീയതട.10.06.2019 പ്രകസ്ഥാരസം
പുളടങ്കുന്നസ കുകസക്കേസ കസ്ഥാമ്പസടകല എസം.സട.എ കകസ്ഥാഴടകന ആവശത്യേങ്ങകളക്കുറടചസ പഠടക്കേസ്ഥാന് ഒരു
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കമറടകയ  നടകയസ്ഥാഗടചടരുന.  ബഹ.വവസസചസ്ഥാന്സലറുകട  നടര്കദശപ്രകസ്ഥാരസം,  2018 കല
കവളകപസ്ഥാക്കേതടകന  പശ്ചസ്ഥാതലതടല്  കസ്ഥാമ്പസടകന  കപസ്ഥാതവസ്ഥായ  ആവശത്യേങ്ങകളയസം  കൂടട
പഠനതടല്  ഉള്കപടുതട  കമറട  റടകപസ്ഥാര്ടസ  സമര്പടക്കുകയസം  (തതീയതട  റടകപസ്ഥാര്ടടല്
കരഖകപടുതടയടടടല)  അജണ  ഐറസം  നസം.668  ആയട  സടന്ഡടകക്കേറടകന  28.09.2019 ല്
കചര്ന്ന 668-മതസ  കയസ്ഥാഗസം കമല് പഠന കമറടയകട റടകപസ്ഥാര്ടസ അസംഗതീകരടക്കുകയസം കചയടട്ടുണസ.

കമല് പറഞ റടകപസ്ഥാര്ടടകല ഖണടക A.3 പ്രകസ്ഥാരസം പുതതസ്ഥായട വസ്ഥാങ്ങട പസ്ഥാക്കേടസംഗസ കകസസ
കപസ്ഥാലുസം  കപസ്ഥാടടക്കേസ്ഥാത  47  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  2018  കല  കവളകപസ്ഥാക്കേതടല്  കവളസം  കയറട
നശടചതസ്ഥായട  പറയനണസ.  നശടചകപസ്ഥായ  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്ക്കു  പകരസം  പുതടയവ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനുസം
റടകപസ്ഥാര്ടടല്  ശുപസ്ഥാര്ശ  കചയ്യുന.  കുകസക്കേടകല  ഭരണവടഭസ്ഥാഗസം  ഉള്കപകട  പ്രവര്തടക്കുന്ന
പ്രധസ്ഥാന  കകടടടസം  5  നടലകളുള  കകടടടമസ്ഥാണസ.  ആഗസ്റ്റസ  മസ്ഥാസസം  ഉണസ്ഥായ  പ്രളയ  സമയതസ
ദുരടതസ്ഥാശസസ്ഥാസ  കത്യേസ്ഥാമ്പസ  പ്രവര്തടചതസ  ഈ  കകടടടതടലസ്ഥാണസ.  പ്രളയ  സസ്ഥാധത്യേതസ്ഥാപ്രകദശതസ
സടതടകചയ്യുന്ന  കത്യേസ്ഥാമ്പസടകന  മകറസ്ഥാരു  കകടടടതടകല  തസ്ഥാഴകത  നടലയടല്  പുതടയതസ്ഥായട
വസ്ഥാങ്ങടയ  47  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് കസ്റ്റസ്ഥാക്കേസ കചയതസ മൂലമസ്ഥാണസ പ്രളയസമയതസ കവളസം കയറട ഇവ
നശടചകപസ്ഥാകസ്ഥാന്  കസ്ഥാരണമസ്ഥായതസ.  2013 ലുസം  ഇവടകട  കവളസം  കയറടയതസ്ഥായട  ഫയലുകളടല്
കരഖകപടുതലുകള്  ഉണസ.  ഈ  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  പുതടയതസ്ഥായട  വസ്ഥാങ്ങടയ  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്
മുകളടലകത നടലകളടല് കസ്റ്റസ്ഥാക്കേസ കചയടരുകന്നങ്കേടല് ഇങ്ങകന സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ സസംഭവടച
ഭതീമമസ്ഥായ  നഷസം  ഒഴടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാമസ്ഥായടരുന്നതസ്ഥാണസ.  സടന്ഡടകക്കേറസ  കമറടയകട  കമല്
പഠനറടകപസ്ഥാര്ടടകല  ഖണടക  A.3  യടല്  പറയന്ന  കവളസം  കയറട  നശടചകപസ്ഥായ  47
കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുകട ഇന്കവസ്ഥായസസുസം കരഖകളുസം അവയകട മൂലത്യേസം തടടകപടുതന്നതടനസ്ഥായട ഓഡടറടനസ
ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഈ  47  കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുസം  കസ്റ്റസ്ഥാക്കേടല്  ഉള്കപടുതടയതടകന  കരഖകളുസം
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത,  പ്രളയവമസ്ഥായട  ബനകപടസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല തടടകപടുതടയ
കണക്കേടല് ഈ നഷസം ഉള്കപടുനകണസ്ഥാകയനസം എന്തസ  നടപടടക്രമങ്ങളസ്ഥാണസ  നസ്ഥാശനഷമസ്ഥായട
കണക്കേസ്ഥാക്കേട  മുകളടല്  പറഞ  47  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  സസംബനടചസ  സസതീകരടചടട്ടുളകതനസം,
ക്ഷമതയള  അധടകസ്ഥാരസസ്ഥാനതടകന  അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകടയസ്ഥാകണസ്ഥാ  കമല്  നടപടടക്രമങ്ങള്
നടതടയടട്ടുളകതനസം കരഖകള് സഹടതസം ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ. 

3-19-6 കുകസക്കേസ   - CPRCS   മുകഖന അലസ്ഥാകത കമ്പറ്റ്യൂടറുകള് വസ്ഥാങ്ങടയതസ   - 
25,93,666/-   രൂപയകട കചലവസ തടസ്സകപടുതന  .

     സസംസസ്ഥാനകത സര്ക്കേസ്ഥാര് വകുപ്പുകള്ക്കുസം, തകദശ സസയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം, വടവടധ
കമതീഷനുകള്ക്കുസം,  സസയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം,  കപസ്ഥാത  കമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം
കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്,  ലസ്ഥാകപസ്ഥാപ്പുകള്,  പ്രടനറുകള്,  സസ്ഥാനറുകള് തടങ്ങടയ ഐ.റട ഉപകരണങ്ങള് ഒരു
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ഓണവലന്  സര്ക്കേസ്ഥാര്  കപസ്ഥാര്ടല്  (www.cprcs.kerala.gov.in)  സസംവടധസ്ഥാനതടലൂകട
വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനസ്ഥായട ഒരു കകന്ദ്രതീകൃത പര്കചസസ  സസംവടധസ്ഥാനസം  18.11.2017 കല സ.ഉ(എസം.എസസ)
നസം.24/2017/ITD  പ്രകസ്ഥാരസം  രൂപതീകരടക്കുകയണസ്ഥായട.  വടവടധ  സര്ക്കേസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളുകടയസം,
സസയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുകടയസം  ആവശത്യേങ്ങള്  മുന്നടര്തട  കകരളസ്ഥാ  കസ്റ്ററസ  ഐ.ടട  മടഷന്
തയ്യേസ്ഥാസ്ഥാക്കേടയ  കസ്പെസടഫടകക്കേഷനടലുള  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്  കകല്കടസ്ഥാണ  മുഖസ്ഥാന്തടരസം
കടണര് കചയസ വടല നടശ്ചയടചസ  വകുപ്പുകളടലുസം സസ്ഥാപനങ്ങളടലുസം നടനമുള വര്ക്കേസ ഓര്ഡര്
പ്രകസ്ഥാരസം  വടതരണസം  നടതന്നതടനുള  സക്കൗകരത്യേമസ്ഥാണസ  ടട  സസംവടധസ്ഥാനതടല്
ഏര്കപടുതടയടരടക്കുന്നതസ.

    ഓകരസ്ഥാ  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷവസം  സര്ക്കേസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളടലുസം  സസ്ഥാപനങ്ങളടലുസം  ഐ.റട
ഉപകരണങ്ങള് വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനസ്ഥായട പല സന്ദര്ഭങ്ങളടല് നടതടയടരുന്ന പ്രകതത്യേക കടണറുകളുസം,
അതടനുകവണട കചലവസ്ഥാകുന്ന മസ്ഥാനുഷടക അദ്ധസസ്ഥാനസം,  ധനവടനടകയസ്ഥാഗസം,  അസംഗതീകസ്ഥാരതടനസ്ഥായട
വടവടധ  തലങ്ങളടല്  കവണടവരുന്ന  പരടകശസ്ഥാധന  എന്നടവ  കുറയ്ക്കുന്നതടനുസം,  കൂടസ്ഥാകത
സസംസസ്ഥാനതടകന കമസ്ഥാതസം  ആവശത്യേകതക്കേനുസരടചസ  വലടയ  കടണര് കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള്  ഐ.റട
ഉപകരണങ്ങളുകട വടലയടല് ലഭത്യേമസ്ഥാകുന്ന ആനുകൂലത്യേസം  എന്നടവ കണക്കേടകലടുതകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ
കസന്ടവലസസഡസ കപ്രസ്ഥാകല്യുര്കമനസ(Centralised procurement) സസംവടധസ്ഥാനകത സര്ക്കേസ്ഥാരടകന
ഒരു  പ്രധസ്ഥാനകപട  പദ്ധതടയസ്ഥായട  ആവടഷ്കരടചകകസ്ഥാണസ  നടപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനടചതസ.
സസംസസ്ഥാനതടകന  കമസ്ഥാതസം  ആവശത്യേകത  മുന്നടര്തട  വളകര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനത്യേസം  നല്കടകക്കേസ്ഥാണസ
സര്ക്കേസ്ഥാര്  നടപടലസ്ഥാക്കേടയ  ഈ  സസംവടധസ്ഥാനതടലൂകടയലസ്ഥാകത  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്
വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുളതല  എന്ന  കര്ശന  നടര്കദശസം  ആദത്യേ  ഖണടകയടല്  പറഞ  CPRCS
രൂപതീകരടചകകസ്ഥാണ്ടുള  സര്ക്കേസ്ഥാര്  ഉതരവടലൂകട  നല്കടയടരുന്നതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ
സസംവടധസ്ഥാനതടല്  ഉള്കപടസ്ഥാത  ഉയര്ന്ന  കസ്പെസടഫടകക്കേഷനടലുള  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്
വകുപസ  കടകടക്കേല്  കമറടയകട  അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകട  കടണര്  കചകയസ്ഥാ  അലസ്ഥാകതകയസ്ഥാ
വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനുള അനുവസ്ഥാദവസം വകുപ്പുകള്ക്കേസ നല്കടയടട്ടുണസ്ഥായടരുന.

     2018  മസ്ഥാര്ചസ  15 കനസ്ഥാടകസം തകന്ന കസന്ടവലസസഡസ കപ്രസ്ഥാകല്യുര്കമനസ സസംവടധസ്ഥാനതടകന

സര്ക്കേസ്ഥാര്  കപസ്ഥാര്ടലടല്  (www.cprcs.kerala.gov.in)  കടണര്  നടപടടകളടലൂകട  വടവടധ  ഐ.റട
ഉപകരണങ്ങളുകട  വടല  നടശ്ചയടചസ  ,  വകുപ്പുകള്ക്കുസം  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം  വര്ക്കേസ  ഓര്ഡര്
നല്കുവസ്ഥാന്  ഉതകുന്ന  തരതടല്  സക്കൗകരത്യേസം  ഏര്കപടുതടയടരുന.  വകുപ്പുകള്ക്കുസം
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുസം ആവശത്യേമസ്ഥായ കസ്പെസടഫടകക്കേഷനടലുള കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്,  ലസ്ഥാകപസ്ഥാപ്പുകള്,  മറസ
അനുബന  ഉപകരണങ്ങള്  എന്നടവ  ഏറവസം  കുറഞ  നടരക്കേടല്  ലഭത്യേമസ്ഥാകുന  എന്ന
സവടകശഷതയസ്ഥാണസ  ഈ  സസംവടധസ്ഥാനതടല്  ഉണസ്ഥായടരുന്നതസ.  ഓഫതീസസ  ഉപകയസ്ഥാഗതടനസ
ആവശത്യേമസ്ഥായ  എലസ്ഥാവടധ  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്ക്കുമുള  കററസ  കകസ്ഥാണടസ്ഥാക്റ്റുകള്
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കസന്ടവലസസഡസ  കപ്രസ്ഥാകല്യുര്കമനസ  കപസ്ഥാര്ടലടല്  (www.cprcs.kerala.gov.in)  2019-20
സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷതടല് ലഭത്യേമസ്ഥായടരുന. ഐ.ടട പര്കചസുകള്ക്കേസ്ഥായട പ്രകതത്യേക കടണറുകള്
വടളടചസ  കൂടടയ  തകയടല്  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുന്നതസ  സസ്ഥാപനതടകന
ധനദുര്വടനടകയസ്ഥാഗമസ്ഥായട  മസ്ഥാതകമ  കസ്ഥാണുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കുകയള.  ഇലകകസ്ഥാണടകസ  &  വടവര
സസ്ഥാകങ്കേതടക വടദത്യേ(ഐ.ടട കസല്) വകുപടകന 18.03.2019 കല സര്ക്കുലര് നസം.ഐ.റട കസല്-
1/26/2019/വട.സ.വ  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ഉള്കപകടയള  വടവടധ  സസ്ഥാപനങ്ങകളസ്ഥാടസ
CPRCS  കപസ്ഥാര്ടലടലൂകട  മസ്ഥാതകമ  ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള  എന്നസ
നടഷ്കര്ഷടക്കുകയസം  കസന്ടവലസസഡസ  കപ്രസ്ഥാകല്യുര്കമനസ  സസംവടധസ്ഥാനതടല്  ഉള്കപടുതടയള
ഐ.റട  ഉപകരണങ്ങള്  ഇതര  മസ്ഥാര്ഗങ്ങളടലൂകട  കൂടടയ  വടലയസ  വസ്ഥാങ്ങുകയസ്ഥാകണങ്കേടല്
ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ  അധടകസം  നല്കകണടവരുന്ന  വടല  പര്കചസടനസ  കനതൃതസസം  നല്കുന്ന
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകന/ഉകദത്യേസ്ഥാഗസരുകട  വത്യേകടപരമസ്ഥായ  ബസ്ഥാധത്യേതയസ്ഥായട  കണക്കേസ്ഥാക്കുന്നതസം,
ഇപ്രകസ്ഥാരസം  കചലവഴടച  അധടക  തക  കമല്  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസരുകട  ഭസ്ഥാഗതസ  നടനസം
സസ്ഥാപനതടകലക്കേസ മുതല്കൂട്ടുന്നതടനുള നടപടട സസതീകരടക്കേസ്ഥാന് ബനകപട സസ്ഥാപനങ്ങകളസ്ഥാടസ
നടര്കദശടചടരുന്നതമസ്ഥാണസ.

കമല്  സസ്ഥാഹചരത്യേസം  നടലനടല്കക്കേയസ്ഥാണസ  CPRCS  ലൂകട  അലസ്ഥാകത  ആകക  25,93,666/-
രൂപയകട കമ്പറ്റ്യൂടര് ഉപകരണങ്ങള് കുകസക്കേസ വസ്ഥാങ്ങടയടട്ടുളതസ. വസ്ഥാങ്ങലടകന വടശദവടവരങ്ങള്
തസ്ഥാകഴ നല്കുന.

ക്രമ
നസം. സട.ബട നസം കചക്കേസ  നസം/

തതീയതട തക ഇന്കവസ്ഥായസസസ നസം./തതീ. ഇനസം

1 328/19-20
855750
23.01.2020 6,43,335

MIS/19-20/274
20.11.19 Mccaan Info 
Solution, Mumbai

Desktop  PC  15
Nos.

2 344/19-20 855761
07.02.2020 13,23,000

IESB/1148
30.12.2019  Excel
Systems, Kadavanthra Jn.

EXCEL  Desktop
Computer 35 Nos.

3 394/19-20 855801
12.03.2020 6,27,331

MIS/19-20/380
31.1.2020 Mccaan Info 
Solution, Mumbai

Desktop  PC  15
Nos.

ആകക 25,93,666

      സര്ക്കേസ്ഥാര് മസ്ഥാര്ഗനടര്കദശങ്ങള്ക്കു വടരുദ്ധമസ്ഥായട  CPRCS  ലൂകട അലസ്ഥാകത  25,93,666/-
രൂപയകട  കമ്പറ്റ്യൂടര്  പര്കചസസ  നടതടയതടനസ  മറുപടട  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന്  ആവശത്യേകപടസ  8/19-
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20/കുകസക്കേസ  തതീയതട  12.01.2022  ആയട  ഓഡടറസ  എന്കസയറട  നല്കട.  പ്രസ്തുത  ഓഡടറസ
എന്കസയറടക്കേസ,  കുകസക്കേസ/എല്.എഫസ.എ/2019-20  &  20-21  നമ്പരസ്ഥായട  നല്കടയ
മറുപടടയടല്  ഉയര്ന്ന  കസ്പെസടഫടകക്കേഷനടലുള  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  CPRCS  വഴട
ലഭത്യേമലസ്ഥാതതടനസ്ഥാലുസം  MCA/B.Tech  കുടടകള്ക്കേസ  ആയതസ  അതത്യേസ്ഥാവശത്യേമസ്ഥായതടനസ്ഥാലുസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട പ്രകതത്യേക ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ കമ്പറ്റ്യൂടറുകളുസം പ്രടനറുസം വസ്ഥാങ്ങടയടട്ടുളതസ
എനസം  വസ്ഥാങ്ങലടകന  പ്രഥമടക  കസ്ഥാരത്യേങ്ങള്  സര്ക്കുലര്  വരുന്നതടനുമുന്കപ  ആരസംഭടചടരുന
എനസം  കുകസക്കേസ  പ്രടന്സടപല്  അറടയടച.  എന്നസ്ഥാല്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട
ACA4/13223/2010  CUCEK  തതീയതട  10.6.2019  ഉതരവടലൂകട  കമ്പറ്റ്യൂടറുകള്  CPRCS
മുകഖന  വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനുള  നടര്കദശസം  കുകസകസ  പ്രടന്സടപലടനസ  നല്കടയടരുന്നതസ്ഥാണസ.
വസ്ഥാങ്ങലടകന പ്രസ്ഥാഥമടക കസ്ഥാരത്യേങ്ങള് സര്ക്കുലര് വരുന്നതടനു മുന്കപ ആരസംഭടചടരുന എനളതസ
മതടയസ്ഥായ  മറുപടടയല.  കമല്  സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്  വത്യേകമസ്ഥായ  വടശദതീകരണസം
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് 25,93,666/- രൂപയകട കചലവസ തക ഓഡടറടല് തടസ്സകപടുതന. 

3-19-7 കുകസക്കേസ   -  ജടസംകനഷത്യേതടകല ഉപകരണങ്ങള് സസംരക്ഷടക്കുന്നതടല് വതീഴ 

   അടടസസ്ഥാന സക്കൗകരത്യേങ്ങള് ഒരുക്കേസ്ഥാകത ജടകനഷത്യേസം നടതടപ്പുമസ്ഥായട ബനകപടസ 10,80,626/-
രൂപ കചലവ കചയടട്ടുണസ.  15.09.2018 കല ഇ-കടണര് റഫറന്സസ  നസം.  CUCEK/A9/Health
club/2018  (e-tender  ID  No.2018-CUSAT-238555-1)  പ്രകസ്ഥാരസം  17,84,000/-  രൂപ
എസ്റ്റടകമറസ  തക കണക്കേസ്ഥാക്കേട ജടസംകനഷത്യേതടകലക്കേസ  ആവശത്യേമസ്ഥായ  26  ഇനസം ഉപകരണങ്ങള്
പര്കചസസ  കചയ്യുന്നതടനസ്ഥായട  പരസത്യേസം  നല്കടയടരുന.  ഇതടല്  ഏറവസം  കുറഞ  തകയസ്ഥായ
10,49,250/-രൂപ  കസസ്ഥാടസ  കചയ  കബസ്ഥാഡട  ഫടറസനസസ  കസസ്ഥാലൂഷന്സസ,  ടടവസ്ഥാന്ഡസം  എന്ന
സസ്ഥാപനതടനസ  പര്കചസസ  ഓര്ഡര്  നല്കുന്നതടനസ  കടകടക്കേല്  കമറടയകട  ശുപസ്ഥാര്ശയകട
അടടസസ്ഥാനതടല് തതീരുമസ്ഥാനടചടരുന.  തടര്ന്നസ  ഇ-കടണറടകല  വപ്രസസ  കഷഡറ്റ്യൂള് പ്രകസ്ഥാരസം
ക്രമ നസം.1.03  മുതല്  1.26  വകരയള  24  ഇനസം  സവപ്ലൈ കചയ ഇനതടല്  14.10.2019 കല
ഇന്കവസ്ഥായസസസ  നമ്പര്  253  പ്രകസ്ഥാരസം  8,79,250/-  രൂപ  (സവപ്ലൈ  &  ഇന്സ്റ്റകലഷന് ചസ്ഥാര്ജസ)
യകട പര്കചസസ ബടല് കുകസകടനസ വകമസ്ഥാറടയടരുന്നതടകന അടടസസ്ഥാനതടല് 10.3.2020 കല
കചക്കേസ നസം.5339072  പ്രകസ്ഥാരസം  M/s  കബസ്ഥാഡട ഫടറസനസടനസ നല്കടയടട്ടുണസ.(കണടജനസ ബടല്
നസം. 241/2019-20 തതീയതട.10.2019 വക്കൗചര് നസം.941/19-20) 
      തടര്ന്നസ ഇ-കടണറടകല വപ്രസസ കഷഡറ്റ്യൂളടകല ഐറസം.നസം.1.01&1.02 സവപ്ലൈ കചയതടകന
അടടസസ്ഥാനതടല്  ഇന്കവസ്ഥായസസസ  നസം.  ബട.028  പ്രകസ്ഥാരസം  1,70,000/-  രൂപയകട  പര്കചസസ
ബടല്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയസം  കമല്  തക  20.03.2020 കല  കചക്കേസ  നസം.  855813  പ്രകസ്ഥാരസം
സസ്ഥാപനതടനസ വകമസ്ഥാറുകയസം കചയ. (കണടജനസ ബടല് നസം.297/19-20 തതീ.16.12.2019).
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      മുകളടല് കരഖകപടുതടയ കചലവകള്ക്കു പുറകമ  ജടസംകനഷത്യേതടകലക്കേസ  ആവശത്യേമസ്ഥായ
സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  സസ്ഥാധനങ്ങള്  വസ്ഥാങ്ങടയ  ഇനതടല്  ഡട.ഡട.എഫസ  അക്കേക്കൗണടല്  നടനസം  (A/c
No.57042777496  SBI,  പുളടങ്കുന്നസ)  31,376/-  രൂപ  കൂടട  കചലവ  കചയടട്ടുണസ.  അതസ്ഥായതസ
ജടസംകനഷത്യേസം  പ്രവര്തടപടക്കുന്നതമസ്ഥായട  ബനകപടസ  ആകക  10,80,626/-  രൂപ  കചലവസ
കരഖകപടുതടയടട്ടുണസ. ജടസംകനഷത്യേസം കനരടടസ സന്ദര്ശടചതടകന അടടസസ്ഥാനതടല് കകണതടയ
പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് ചുവകട വടവരടക്കുന.
എ) അടടസസ്ഥാന സക്കൗകരത്യേങ്ങള് ഒരുക്കേസ്ഥാകത പര്കചസസ നടതകയസം ഉപകരണങ്ങള് കൃതത്യേമസ്ഥായട
പരടപസ്ഥാലടചടടടലസ്ഥാതതമസ്ഥായട  കസ്ഥാണുന.  കസ്ഥാലവര്ഷ സമയതസ  ജടസംകനഷത്യേസം  പ്രവര്തടക്കുന്ന
വര്ക്കേസകഷസ്ഥാപസ  കകടടടതടല്  കവളസം  കയറടയതമൂലസം  ഉപകരണങ്ങള്ക്കേസ  കകടുപസ്ഥാടു
സസംഭവടചടട്ടുണസ.  കുടനസ്ഥാടു  കപസ്ഥാകല  പ്രളയബസ്ഥാധ  നടരന്തരസം  ഉണസ്ഥാകുന്ന  സലതസ
മുകന്നസ്ഥാരുക്കേങ്ങള് കൂടസ്ഥാകത ഉപകരണങ്ങള് സൂക്ഷടചതസ ശരടയസ്ഥായ നടപടടയല. 

ബട)  കവളസം കകടട  നടന്നതമൂലസം ഉപകരണങ്ങളടല് കചളട  അടടഞടട്ടുള അവസയടലസ്ഥാണസ
കസ്ഥാണസ്ഥാന്  കഴടഞതസ.  ഈ  അവസയടല്  ഉപകരണങ്ങള്  പ്രവര്തടപടചസ്ഥാല്  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്
കകടസ്ഥാകുസം  എന്നതടനസ്ഥാല്  നസ്ഥാളടതവകര  ഇവ  പ്രവര്തടപടച  കനസ്ഥാക്കേടയടടടല  എന്നതസ്ഥാണസ
ഇതടകന തസ്ഥാല്ക്കേസ്ഥാലടക ചുമതല വഹടക്കുന്ന ഉദത്യേസ്ഥാഗസന് അറടയടചടട്ടുളതസ.  അതസ്ഥായതസ  M/s
കബസ്ഥാഡട ഫടറസനസസ കസസ്ഥാലൂഷന്സുമസ്ഥായട ഉണസ്ഥാക്കേടയ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു വര്ഷകത ഗസ്ഥാരനട
ഉറപ്പു നല്കടയടരുനകവങ്കേടലുസം ഇത സസംബനടചസ തടര് നടപടടകള് വകകക്കേസ്ഥാണടടടല. 

സട)  ജടസംകനഷത്യേതടകന  ചുമതല  വഹടക്കുന്നതടനസ്ഥായട  സടരമസ്ഥായ  ഒരു  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്
ഇലസ്ഥാതതസം കടയടനര് എന്ന നടലയസ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകരസ്ഥാനസം ഇലസ്ഥാതതമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരത്യേതടല്
ഇതരകമസ്ഥാരു പര്കചസസ നടതടയതസ ഉകദശലക്ഷത്യേസം വകവരടചടടടല എന വത്യേകമസ്ഥാണസ.

.

കചളട നടറഞ ജടസംകനഷത്യേസം
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   വടദത്യേസ്ഥാര്തടകള്ക്കേസ ഉപകയസ്ഥാഗടക്കേസ്ഥാവന്ന രതീതടയടല് ഉപകരണങ്ങള് പ്രവര്തനകയസ്ഥാഗത്യേമസ്ഥാക്കേട
മഴകവളസം  കയറസ്ഥാത  മുറടയടല്  ഇവ  സജതീകരടകക്കേണതസ്ഥാണസ.  കൂടസ്ഥാകത  കടയടനറുകട
കസവനവസം  ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാണസ.  ഇക്കേസ്ഥാരത്യേതടകലക്കേസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ  അധടകസ്ഥാരടകളുകട
ശ്രദ്ധ ക്ഷണടക്കുന. 

3-19-8 നസ്ഥാഷണല് കസനര് കഫസ്ഥാര് അകസസ്ഥാടടകസ അനടമല് കഹല്തസ   - 
ഓണവലന്  തടടപസ മൂലസം   28,35,624/-   രൂപയകട സഞ്ചടത നഷസം

      "Lyophilizer Freeze Dryer.” എന്ന ഉപകരണസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതടനസ റൂസ (RUSA-Rashtriya
Uchathar  Shiksha  Abhiyan)ഫണടല്  നടന്നസ  നസ്ഥാഷണല്  കസനര്  കഫസ്ഥാര്  അകസസ്ഥാടടകസ
അനടമല് കഹല്തസ-നസ  അനുവദടച തകയടല് നടനസം  14,16,247/-  രൂപ ഇ-കതഫസ  -  ലൂകട
2017-18  സസ്ഥാമ്പതടക  വര്ഷതടല്  നഷകപടടരുന.  ഇതടകന  വടശദവടവരങ്ങള്  2017-18
ഓഡടറസ  റടകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണടക  3-1  ആയട  ഉള്കപടുതകയസം  നഷകപട  തക  തടരടകക
ലഭത്യേമസ്ഥാക്കേസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടക്കേസ്ഥാത  പക്ഷസം  ഈ  കസ്ഥാലയളവടകല  ഡയറക്ടര്  വത്സമ  കജസ്ഥാസഫടല്
നടനസം  തക  ഈടസ്ഥാകക്കേണതസ്ഥാകണനസം  നടര്കദശടചടരുന്നതമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  03.03.2020-ല്
കചര്ന്ന സസ്ഥാപനതടകല ഡടപസ്ഥാര്ട്ടുകമനസ കഡവലപസകമനസ കക്കൗണസടല് തതീരുമസ്ഥാനകമടുതസ കമല്
പ്രകസ്ഥാരസം നഷകപട തക ഡട.ഡട.എഫസ-ല്(ഡടപസ്ഥാര്ടസകമനസ ഡവലപസകമനസ ഫണസ)  നടനസം റൂസ
ഫണടകലക്കേസ അടവസ്ഥാക്കേടയടരടക്കുന. നഷകപട തക ഉള്കപകട ആകക 14,19,377/-രൂപയസ്ഥാണസ
അടവസ്ഥാക്കേടയതസ.  ഇ-കതഫസ  ലൂകട  14,16,247/-രൂപ  നഷകപടതസ്ഥായസം  റൂസ  ഫണടകലക്കേസ
14,19,377/-രൂപ  (കചക്കേസ  നസം.488590  തതീ.20.03.2020  )  തടരടകക  അടവസ്ഥാക്കുകയസം
കചയകപസ്ഥാള്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  സസംഭവടച  സഞ്ചടത  നഷസം  28,35,624/-  രൂപയകടതസ്ഥാണസ.
(  14,16,247+14,19,377)  കസ്ഥാരണസം  ഈ  തകയസ  ഉപകരണസം  വസ്ഥാങ്ങടയടരുകന്നങ്കേടല്  റൂസ
ഫണടകലക്കേസ തക തടരടകക അടവസ്ഥാകക്കേണട വരടലസ്ഥായടരുന. ഇകപസ്ഥാള് ഫലതടല് 14,19,377/-
രൂപ  ഡട.ഡട.എഫടല്  നടനസം  കചലവസ്ഥാകുകയസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  ആസ്തടയസം  വകുപടനസ
ലഭടക്കേസ്ഥാതടരടക്കുകയസം കചയടരടക്കുന. വകുപ്പുകളുകട വടകസനതടനുസം സസയസംഭരണതടനുമസ്ഥായട
സുഗമമസ്ഥായ ഫണസ ലഭത്യേത ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതടനസ കവണടയസ്ഥാണസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട PLB2/Mis/95
തതീയതട  20.4.1995  നമ്പരസ്ഥായള  ഉതരവടലൂകട  ഡട.ഡട.എഫസ  ആരസംഭടക്കുന്നതടനസ
തതീരുമസ്ഥാനകമടുതടട്ടുളതസ.  കമല് ഉതരവടകന അപനടകസ ആയട ഡട.ഡട.എഫസ  -കന ആശയസം,
പണലഭത്യേതയകട ഉറവടടങ്ങള്,  ഏകതസ്ഥാകക്കേ ആവശത്യേങ്ങള്ക്കേസ തകകള് കചലവഴടക്കേസ്ഥാസം,  ഫണസ
പ്രവര്തടപടകക്കേണതസ എങ്ങകനയസ്ഥാണസ എന്നതീ കസ്ഥാരത്യേങ്ങള് വത്യേകമസ്ഥാക്കേടയടട്ടുണസ. അപനടകടകന
ഖണടക '3' ലസ്ഥാണസ കചലവടകന കസ്ഥാരത്യേങ്ങള് പറയന്നതസ.
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    കമല് സൂചടപടച ഉതരവടകന അപനടകടകന ഖണടക '3'-ല് സൂചടപടക്കുന്ന കചലവടനങ്ങള്
തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

EXPENDITURE WHICH CAN BE INCURRED FROM DDF
Expenditure from DDF is mainly intended for the development of the infrastructural 
facilities of the Department.
Suggested items of expenditure are:
* Repair, maintenance, and beautification of the building and its premises.
* Repair/maintenance and purchase of furniture and equipments.
* Refreshment charges for guests, visiting faculty and for formal meetings of the      
   faculty and of the Department in general.
* Common functions organized by the faculty such as welcome to new faculty 
   member, farewell to an out-going or retiring faculty member, etc.

    ഡട.ഡട.എഫടല് നടനള വടഭസ്ഥാവനസം കചയ്യേപട കചലവകള്ക്കേലസ്ഥാകത തക കചലവഴടക്കേസ്ഥാന്
എടുത  തതീരുമസ്ഥാനസം  നടയമപ്രകസ്ഥാരസം  നടലനടല്ക്കുന്നതല.  ഡട.ഡട.എഫസ-  കന
ഉകദശലക്ഷത്യേങ്ങളടല്  ഉള്കപടസ്ഥാത  കസ്ഥാരത്യേതടനസ  കചലവഴടച  14,19,377/-  രൂപ  ഓഡടറടല്
തടസ്സകപടുതന.

    ഇ-കതഫസ സസംബനടചസ First information Report No.1022 തട.17.04.2018 പ്രകസ്ഥാരസം IPC
1860 Sec.420 പ്രകസ്ഥാരവസം ഇന്ഫര്കമഷന് കടകകസ്ഥാളജട ആകസ, Sec.66, 66(C), 66(D) എന്നടവ
പ്രകസ്ഥാരവസം,  റടടസ  കപറതീഷന്  നസം.2388/2020  പ്രകസ്ഥാരവസം  കകസുകള്  നടനവരുന്നതസ്ഥായട
വകുപടല്  സൂചടപടചടട്ടുള  കരഖകളടല്  നടന്നസ  വത്യേകമസ്ഥാണസ.എന്നടരുന്നസ്ഥാലുസം  വസ്ഥാങ്ങല്
നടപടടക്രമങ്ങളടല് എകന്തങ്കേടലുസം അപസ്ഥാകതകള് സസംഭവടചടട്ടുകണസ്ഥാ, ആയതകസ്ഥാരണമസ്ഥാകണസ്ഥാ ഇ-
കതഫസ  സസംഭവടക്കുന്നതടനുള സസ്ഥാഹചരത്യേസം  ഉണസ്ഥായതസ  എന്നതീ കസ്ഥാരത്യേങ്ങളടല് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
അകനസഷണസം  നടതട,  അപസ്ഥാകതകള്  സസംഭവടചടട്ടുകണങ്കേടല്  ഉതരവസ്ഥാദടകകള  നടശ്ചയടചസ
,നഷകപട  തക  ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ  ഉകദത്യേസ്ഥാഗസരടല്  നടനസം  ഈടസ്ഥാക്കേസ്ഥാനുള  ശ്രമസം
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  സസതീകരടചതസ്ഥായട  കസ്ഥാണുന്നടല.  ഇതരസം  അകനസഷണസം  നടതന്നതടനുസം
ഉതരവസ്ഥാദടകകള നടശ്ചയടക്കുന്നതടനുസം ഓഡടറസ ശുപസ്ഥാര്ശ കചയ്യുന. ഇതടകന തടര് നടപടടകള്
ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.  ഉതരവസ്ഥാദടകളസ്ഥായ ഉകദത്യേസ്ഥാഗസകര നടശ്ചയടചസ അവരടല്
നടനസം നഷസം ഈടസ്ഥാക്കേട ഡട.ഡട.എഫസ അക്കേക്കൗണടല് അടവസ്ഥാക്കുന്നതടനസ വടകധയമസ്ഥായട മസ്ഥാതകമ
ഡട.ഡട.എഫടല് നടനസം ഉകദശലക്ഷത്യേങ്ങള്ക്കേസ വടരുദ്ധമസ്ഥായട കചലവഴടച  14,19,377 രൂപയകട
തടസ്സസം  ഒഴടവസ്ഥാക്കേസ്ഥാന്  കഴടയകയള.  ഡട.ഡട.എഫസ-ല്  നടന്നസ  വകുപസ  കമധസ്ഥാവടക്കേസ
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കചലവഴടക്കേസ്ഥാവന്ന  തക  5,000/-  രൂപ  എന്നസ  നടശ്ചയടചടട്ടുകണങ്കേടലുസം  വകുപടനസ
കചലവഴടക്കേസ്ഥാവന്ന തകയസ പരടധട നടശ്ചയടചടടടല. കമല് പ്രകസ്ഥാരസം വന് തകകള് കചലവഴടക്കുന്ന
സസ്ഥാഹചരത്യേസം  ഒഴടവസ്ഥാക്കുന്നതടനസ  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  ,  ഡട.ഡട.എഫസ-ല്  നടനസം  അതസ്ഥാതസ
വകുപ്പുകള്ക്കേസ  കചലവഴടക്കേസ്ഥാവന്ന  പരമസ്ഥാവധട  തക  നടശ്ചയടക്കുകയസം  അതടനസ  മുകളടലുള
തകകള് കചലവഴടക്കുന്നതടനസ സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫടനസ്ഥാന്സസ ഓഫതീസര്, രജടസസ്ഥാര് എന്നടവരുകട
അസംഗതീകസ്ഥാരസം ആവശത്യേമസ്ഥാകണന്നസ നടഷ്കര്ഷടക്കുകയസം കചയ്യേസ്ഥാവന്നതമസ്ഥാണസ.

3-19-9 കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകട  കചലവസ  തക  ഫണടസംഗസ  ഏജന്സടയടല്  നടനസം 
പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം ലഭത്യേമസ്ഥായടടടല

   സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല  വടവടധ  വകുപ്പുകളടകല  അദ്ധത്യേസ്ഥാപകര്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ
ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര്മസ്ഥാരസ്ഥായട  നടപസ്ഥാക്കുന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്ക്കേസ  കകന്ദ്ര  /സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരുകള്ക്കേസ
കതീഴടലുള  വടവടധ  ഏജന്സടകളടല്  നടനസം  തക  അനുവദടക്കേസ്ഥാറുണസ.  ഓകരസ്ഥാ
സസ്ഥാമ്പതടകവര്ഷകതയസം  കചലവവടവരങ്ങളുസം  ധനവടനടകയസ്ഥാഗസസ്ഥാക്ഷത്യേപതവസം  ഫണടസംഗസ
ഏജന്സടക്കേസ ലഭത്യേമസ്ഥാകുന്ന മുറക്കേസ്ഥാണസ,  കതസ്ഥാടടുത വര്ഷകതക്കുള തക ഫണടസംഗസ  ഏജന്സട
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ  വകമസ്ഥാറുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  ചടല  ഫണടസംഗസ  ഏജന്സടകളടല്  നടനസം
യഥസ്ഥാസമയസം  ഫണസ  ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാത  സന്ദര്ഭങ്ങളടല്  ,സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  തകന്ന  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ
ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര്മസ്ഥാര്ക്കേസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  തടരുന്നതടനുള കചലവസ  തക നല്കടയടട്ടുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം
ഫണടസംഗസ ഏജന്സടയടല് നടനസം സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ ലഭത്യേമസ്ഥാകകണ തകയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്
തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന

1)  ഫണടങ്ങസ ഏജന്സടയടല് നടനസം ലഭത്യേമസ്ഥാകകണ തകയകട വടവരങ്ങള്  -  കസ്ഥാലസ്ഥാവധട പൂര്തതീകരടച കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള് 
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ബ

സ്ഥാക്കേ
ടയ

ള
ത

ക

റടമസ്ഥാര്ക
സ

സ്ക്കൂള് ഓഫസ ഇന്ഡസടയല് ഫടഷറതീസസ
1 Resource assessment

and biology of deep 
sea crustaceans 
inhabiting the 
continental
slope of Arabian sea
and central Indian 
Ocean

4.9.2012
മുതല്
3.9.2017
വകര

MoES
/CMLRE

കഡസ്ഥാ.
എസം.ഹരട
ക ൃഷ്ണന്

54,79,701 39,20,000 15,59,701 മടനടസട
ഓഫസ
എര്തസ
സയന്
സടകന 
29.3.2021-
കല MOES/
CMLRE/10-
MLR-
TD/04/2012
പ്രകസ്ഥാരസം 

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-89-

സര്വ്വകലസ്ഥാ
ശസ്ഥാല
യടകലക്കേസ തക
വകമസ്ഥാറടയ
തസ്ഥായട
ഓഡടറസ
അകനസഷണസം 
നസം.
11/SIF/25.11
.2021-നുളള 
മറുപടടയടല്
സള്
ഓഫസ
ഇന്ഡസട
യല് 
ഫടഷറതീസടല്
നടനസം 
അറടയടചട
രുന
.തക
വകുപടല് 
ലഭത്യേമസ്ഥായട
ട്ടുകണ
ങ്കേടല്
ആയതടകന
വടവരസം 
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കേ
ണതസ്ഥാണസ.

2

Adaptation research a
transdis-ciplinary 
transac-tional 
community
and policy centred
approach

23.12.201
3  മുതല്
22.12.201
7 വകര

MoES
/CMLRE

കഡസ്ഥാ.
കക.ടട
കതസ്ഥാസംസണ 

1,46,36,706 65,10,000   81,26,706

സ്ക്കൂള് ഓഫസ മസ്ഥാകനജസ കമനസ സ്റ്റഡതീസസ

3

Role of
patenting on Firms’ 
performance 
Emperical Evidence 
from India

12.03.201
8
മുതല്
30.04.20
19
വകര

IUCIPRS
CUSAT

കഡസ്ഥാ.
സകന്തസ്ഥാഷസ -
കുമസ്ഥാര്
പട.കക

90,747 75,000 15,747

ഫടസടകസ വകുപസ

4

Project  Workshop-
Emergent
Gravity
Paradigm

8.11.2019
മുതല്
10.11.201
9 വകര

IUCAA
കഡസ്ഥാ
.വടറസസ
കക.മസ്ഥാതല്യു

4,12,885 2,00,000 2,12,885

അറസകമസ്ഥാസറടകസ സയന്സസ വകുപസ
5 Diurral variation of 

Deep connective
clouds over

18.3.2017
മുതല്
17.3.202

സയന്സസ
&
എഞ്ചടനതീ

കഡസ്ഥാ.
കക
.സതതീശന്

31,66,450 11,54,637 20,11,813
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Indian
Regions
and its relation
to Monsoon 
precipitation

0 വകര
യറടസംഗസ
റടസര്ചസ
കബസ്ഥാര്ഡസ

നസ്ഥാഷണല്  കസനര്  കഫസ്ഥാര്  അകസസ്ഥാടടകസ  ആനടമല്
കഹല്തസ

6

Selection & 
identification of of 
immuno-competent
early life stages of the
giant fresh water,
prawn macrobra-
chium rosenbergii
based on differential 
mRNA expression.

18.6.2016
-ല്
പൂര്തതീക
രടച
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ

DST
കഡസ്ഥാ.
വബ്രറസ
സടസംഗസ

ലഭത്യേമല ലഭത്യേമല 3,10,000

ആകക 1,22,36,852

2)ഫണടങ്ങസ ഏജന്സടയടല് നടനസം ലഭത്യേമസ്ഥാകകണ തകയകട വടവരങ്ങള്  -2019-20   വര്ഷസം തടരുന്ന കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്
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അറസകമസ്ഥാസറടകസ സയന്സസ വകുപസ

1

High
Resolution climate
modelling
in India

22.03.2017
മുതല്

22.09.2020
വകര

DST-
PROJECT

488

കഡസ്ഥാ.
കക.സതതീശന് 78,76,356 41,66,800 37,09,556

ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജട വകുപസ

2

Search for novel
anti ancer
econdary 
metabolites
from Endo-
phytic
fungi of
selected marine
algae and
evaluation of
their mecha-
nism of ation

02.03.2017
മുതല്

01.03.2021
വകര

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ

ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.
സരടത ജട.ഭടസ

28,13,347 16,33,175 11,80,172

നസ്ഥാഷണല് കസനര് കഫസ്ഥാര് അകസസ്ഥാടടകസ ആനടമല് കഹല്തസ
3 Marine

synthetic
biology,
Building
naitonal

28.12.2017
മുതല്

27.06.2021
വകര

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ

ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.
വബ്രറസസടസംഗസ

56,11,664 26,86,684 29,24,980
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capacity
and human
resource

4

Bioprospecting for 
neuroprote-
ctive compounds 
from
an endosym-
biotic
fungi
Aspergillus 
sp.MCCF 102
isolated from a
Marine Sponge
as potential
drug candidate 
against neurode-
generative 
disorders.

22.02.2019
മുതല്

21.02.2022
വകര

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ

ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.
സജതീവന്.

ടട.പട
36,88,162 36,77,805 10,357

5

Molecular screening
,
cell culture based
isolation and 
characteri-
sation of finfish and 
shellfish viruses and
establish-
ment of national 
repository.

11.07.2017 
മുതല് 
31.03.2021
വകര

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ 
ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.
സജതീവന്.
ടട.പട

1,18,66,300 88,76,700 29,89,600

6

Nutritional 
evaluation, 
segregation and 
production,
optimization of 
novel Marine 
microalgae
for establish-
ments as live feeds 
in fish and shell fish
culture.

14.03.2018
മുതല്
13.03.2021
വകര

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ 
ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.വത്സമ
കജസ്ഥാസഫസ 57,26,931 46,74,905 10,52,026

7 Indo-Us initiatives 
on innovative 
reforms in Marine 
biotechno-
logy educa-
tion and research 
and development of 
sustainable 
aquaculture 

01.08.2015
മുതല് 
31.07.2019
വകര

UGC കഡസ്ഥാ.
ഐ.എസസ.
വബ്രറസസടസം
ഗസ

1,11,11,029 56,95,000 54,16,029
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production systems 
for inclusive 
economic
growth and 
sustainable 
development.

8 M.Tech Marine Bio 
Technology ലഭത്യേമല

ഡടപസ്ഥാര്ട്ടു
കമനസ ഓഫസ 
ബകയസ്ഥാ
കടകകസ്ഥാളജട

കഡസ്ഥാ.വത്സമ
കജസ്ഥാസഫസ 31,68,324 28,11,962 3,56,362

ആകക 1,76,39,082

വടവടധ  ഫണടസംഗസ  ഏജന്സടകളടല്  നടനസം  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ  ലഭടക്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കേട
നടല്ക്കുന്ന  2,98,75,934/-  രൂപ  ലഭത്യേമസ്ഥാക്കുന്നതടനുള  നടപടടകള്  തസരടതകപടുകതണതസം,
തകകള് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലക്കേസ ലഭത്യേമസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള് ആ വടവരസം ഓഡടറടകന അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

3-19-10 ഇലകകസ്ഥാണടകസ വകുപസ  -  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഫണസ ഉപകയസ്ഥാഗടചസ വസ്ഥാങ്ങടയ 
ഉപകരണങ്ങള്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര്  വകുപടനസ വകമസ്ഥാറടയടല  .

(1) KSCSTE എമറടറടസസ സയനടസ്റ്റസ ആയട 12.11.2016 മുതല് 13.11.2019 വകര ഇലകകസ്ഥാണടകസ
വകുപടല്  പ്രവര്തടചടരുന്ന  കഡസ്ഥാ.കടസ്സമ  കതസ്ഥാമസസ  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  ഫണടകല  'കണടജന്സട'
ഗസ്ഥാനടനതടല് വകയടരുതടയടരുന്ന തകയടല് നടനസം ഒരു ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപസ, ഒരു ഐപസ്ഥാഡസ എയര്
ടസ്ഥാബറസ  എന്നടവ  വസ്ഥാങ്ങടയടരുന.  ഈ  വസ്ഥാങ്ങലുകള്ക്കേസ  ഗകവഷണസ്ഥാവശത്യേതടനുളവ  എന്നസ
കസ്ഥാണടചസ നടകുതടയടളവസം സമ്പസ്ഥാദടചടരുന. എന്നസ്ഥാല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ പൂര്തതീകരടചസ നസ്ഥാളടതവകര ഈ
ഉപകരണങ്ങള്  വകുപടനസ  വകമസ്ഥാറടയടടടല.  ഐപസ്ഥാഡടനസ്ഥായട  40,900/-രൂപയസം
ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപ ടനസ്ഥായട  66,150/-  രൂപയസം കചലവഴടചടരുന.  ഇതമസ്ഥായട ബനകപടസ  14.07.2020 നസ
ഇലകകസ്ഥാണടകസ  വകുപടല് നടനസം കഡസ്ഥാ.കടസ്സമ കതസ്ഥാമസടനസ  നല്കടയ കതസ നസം.EL 21/20-
21/164 നുള  മറുപടടയടല്  ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപസ  ഗകവഷണ  ആവശത്യേതടനസ  ഉപകയസ്ഥാഗടക്കുനകവനസം,
ഐപസ്ഥാഡസ സസന്തമസ്ഥായട വസ്ഥാങ്ങടകയനമസ്ഥാണസ സൂചടപടചടട്ടുളതസ.

    കപ്രസ്ഥാജക്ടസ അവസസ്ഥാനടചതടനസ്ഥാല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഫണസ ഉപകയസ്ഥാഗടചസ വസ്ഥാങ്ങടയ ഉപകരണങ്ങള്
വകുപടകലക്കേസ  വകമസ്ഥാകറണതസം,  ആയതടകന  വടവരങ്ങള്  വകുപടകന  ആസ്തട  രജടസ്റ്ററടല്
ഉള്കപടുതട വടവരസം ഓഡടറടല് അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ. 

   കണടജന്സട  ഗസ്ഥാനസ  വടനടകയസ്ഥാഗസം  സസംബനടച  ഉതരവകള്  പരടകശസ്ഥാധടചസ  ടടയസ്ഥാരട
ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപസ  വസ്ഥാങ്ങടയതസ,  ഐപസ്ഥാഡടനസ  നടകുതടയടളവസ  അകപക്ഷടചസ  വസ്ഥാങ്ങടയതസ  എന്നടവ
സസംബനടചസ വകുപ്പുതല അകനസഷണസം നടതട വടവരസം ഓഡടറടല് അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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(2)  കഡസ്ഥാ.ബടകജസ്ഥായസ  ആനണട  കജസ്ഥാസസ  പ്രടന്സടപല്  ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര്  ആയടട്ടുള  SERB
ഫണസ  വടനടകയസ്ഥാഗടചളള  "Optimizations  for  Virtualized  Mobile  computing”  എന്ന
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  20.12.2019 നസ അവസസ്ഥാനടച.  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഫണസ വടനടകയസ്ഥാഗടചസ  21.09.2016  മുതല്
വസ്ഥാങ്ങടയടട്ടുള  ഉപകരണങ്ങള്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  അവസസ്ഥാനടചസ  നസ്ഥാളടതവകര  വകുപടനസ
വകമസ്ഥാറടയടടടല. വസ്ഥാങ്ങടയ ഉപകരണങ്ങളുസം അവയകട വടലയസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

1 HP കലസര് പ്രടനര് 14,700/- (പ്രവര്തടക്കുന്നടല)

2 കഡസസകടസ്ഥാപസ & കമസ്ഥാണടറര് 71,117/-

3 റസ്ഥാസ്പെസകബറട പട.ഐ 3 2,849/-

4 24”LED ഏസര് കമസ്ഥാണടറര് 10,945/-

5 ഗലതീലടകയസ്ഥാ ജന.2 7,400/-

6 കസ്ഥാനന് സസ്ഥാനര് 5,546/-

7 കലകനസ്ഥാവ ലസ്ഥാപസ കടസ്ഥാപസ 61,551/-

8 കൂള് കകയര് 8,200/-

9 NXP ഫതീഡസം കബസ്ഥാര്ഡസ $ 68.28

10 അസൂസസ ഗസ്ഥാഫടകസ കസ്ഥാര്ഡസ 13,245/-

11 ഡടജടറല് മള്ടടമതീറര് 2,964/-

12 കലകനസ്ഥാവ കഡസസ   കടസ്ഥാപസ 43,197/-

13 HP കലസര് പ്രടനര് 14,175/-

14 Rpi 4 5,096/-

15 കവബസകസ്ഥാസം 4,500/-

    കമല്പറഞ ഉപകരണങ്ങള് വകുപടകലക്കേസ വകമസ്ഥാകറണതസം, വകുപടകന ആസ്തട രജടസ്റ്ററടല്
ഉള്കപടുതട വടവരസം ഓഡടറടല് അറടയടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.
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3-19-11 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വയണകമനല്  സ്റ്റഡതീസസ   -  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ നടതടപടകല 
അപസ്ഥാകതകള്

കപ്രസ്ഥാജക്ടടകന വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്

കപ്രസ്ഥാജക്ടടകന കപരസ

Fireworks accident at Puttingal Devi Temple, Paravur,
Kollam,  Kerala  on  10th April  2016  and subsequent
Ground  Water  Contamination:  A  study  of
Groundwater Quality, Abatement and Mitigation

പ്രടന്സടപല്
ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര്

കഡസ്ഥാ.ശടവസ്ഥാനന്ദന് ആചസ്ഥാരട , അകസസ്ഥാസടകയറസ കപ്രസ്ഥാഫസര്,
സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്വയണകമനസ സ്റ്റഡതീസസ 
കുസസ്ഥാറസ

കസ്ഥാലയളവസ 3 വര്ഷസം

അനുവദടച ആകക തക 25 ലക്ഷസം

ഗഡക്കേളുകട വടവരസം
2017-18 2018-19 2019-20 ആകക

10 ലക്ഷസം 10 ലക്ഷസം 05 ലക്ഷസം 25 ലക്ഷസം

ആദത്യേ  ഗഡ  സസ്ഥാങസഷന്
ഉതരവസ നസം. & തതീയതട

നസം. DoECC/E3/R&D/1320/2016 , 18.03.2017

ഗഡക്കേള്
കചലവഴടക്കുന്നതടനുള
സമയസം 

അനുമതട ലഭടച ദടവസസം മുതല് ഒരു വര്ഷസം  (17.03.2018
നകസം)

ഓഡടറസ കചയ 
അകക്കേക്കൗണ്ടുകള് DoECC യസ
സമര്പടകക്കേണടയടരുന്ന 
അവസസ്ഥാന തതീയതട

17.12.2018

അകക്കേക്കൗണസസസ
സർവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  DoECC  യസ
സമര്പടച തതീയതട

02.03.2019

കമല്  കസ്ഥാണടചടരടക്കുന്ന  കപ്രസ്ഥാജക്ടടകന  പരടകശസ്ഥാധനയടല്  തസ്ഥാകഴപറയന്ന  അപസ്ഥാകതകള്
കസ്ഥാണുന.
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1) ആദത്യേ ഗഡവടകന ഓഡടറസ കചയ അക്കേക്കൗണസസസ യഥസ്ഥാസമയസം സമര്പടക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്
കപ്രസ്ഥാജക്ടടനുള തടര് അനുമതട ലഭത്യേമസ്ഥാകസ്ഥാതടരുന്നതസ സസംബനടചസ

    കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട ലഭടച ആദത്യേ ഗഡവസ്ഥായ 10  ലക്ഷസം രൂപ കചലവഴടചതടകന അക്കേക്കൗണസസസ
ഫണസ  നല്കടയ  സസ്ഥാപനമസ്ഥായ  DoECC-യസ  യഥസ്ഥാസമയസം  നല്കസ്ഥാതതടനസ്ഥാല്  കപ്രസ്ഥാജക്ടടനു
ലഭടകക്കേണടയടരുന്ന തടര്നള ഗഡക്കേള് നല്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധടക്കേടലസ്ഥാകയന്നസ ഡയറക്ടകററസ ഓഫസ
എന്വകയസ്ഥാണകമനസ  ആനസ  വക്ലമറസ  കചഞ്ചസ  ഡയറക്ടറുകട  24.2.2020 കല
DOECC/E3/R&D/1320/2016 നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം അറടയടചടട്ടുണസ. 
യഥസ്ഥാസമയസം  അക്കേക്കൗണസസസ  സമര്പടക്കേസ്ഥാതതടനസ്ഥാല് പതസ  ലക്ഷസം രൂപകയസ്ഥാളസം  കചലവഴടച
കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഉകപക്ഷടകക്കേണതസ്ഥായട വന്നടട്ടുണസ.  ആയതടനസ വടശദതീകരണസം ആവശത്യേകപടസ ഓഡടറസ
എന്കസയറട  1/25.10.2021  നല്കടകയങ്കേടലുസം  വടശദതീകരണകമസ്ഥാനസം  ലഭടചടല.  വടവടധ
ഏജന്സടകളടല്  നടനസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്ക്കേസ്ഥായട  തകകള്  സസതീകരടക്കുകയസം  യഥസ്ഥാസമയസം
അക്കേക്കൗണസസസ  നല്കസ്ഥാതടരടക്കുകയസം  കചയതസ  പ്രടന്സടപല്  ഇന്കവസ്റ്റടകഗററുകട  ഭസ്ഥാഗതസ
നടനള ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴയസ്ഥാണസ. ഇപ്രകസ്ഥാരസം സസംഭവടചതടനസ വടശദതീകരണസം ലഭത്യേമസ്ഥാകക്കേണതസം
ഇതരസം നടപടടകള് ഭസ്ഥാവടയടല് ഉണസ്ഥാകസ്ഥാതടരടക്കേസ്ഥാന് ശ്രദ്ധടകക്കേണതമസ്ഥാണസ.

2 ) കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  ഉകപക്ഷടകചങ്കേടലുസം  മുന്കൂര്  തക  5,69,000/-രൂപ  തടരടചടക്കുന്നതടനസ  
ഒരു വര്ഷതടലധടകസം വവകട

    ഡയറക്ടകററസ  ഓഫസ  എന്വയണകമനസ  &  വക്ലമറസ  കചഞ്ചസ  (DoECC)  ഡയറക്ടറുകട
24.02.2020  കല  കതസ  നസം.  DoECC/E3/  R&D/1320/2016  പ്രകസ്ഥാരസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  തടരസ്ഥാന്
കഴടഞടകലങ്കേടലുസം  ഈ  കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട  സർവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നടന്നസ  എടുതടട്ടുള  മുന്കൂര്
തകകള്  തടരടചടചടട്ടുളതസ  29.03.2021  ല്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  മുന്കൂറുകളുകട  വടവരസം  തസ്ഥാകഴ
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസം.

മുന്കൂര് എടുതതസ തക എസസ
.ആര്.നസം.

തതീയതട ശതീര്ഷ
കസം

തടരടചടച
തതീയതട

രസതീതസ
നസം.

1
കഡസ്ഥാ.ശടവസ്ഥാനന്ദന്
ആചസ്ഥാരട
(പ്രടന്സടപല്
ഇന്കവസ്റ്റടകഗറര് )

1,00,000 31 / 18-19 12.02.2019

1-98-0-
U-4-779

29.03.2021 270108

2 1,60,000 32 / 18-19 12.02.2019 29.03.2021 270109

3 2,85,000 33 / 18-19 12.02.2019 29.03.2021 270110

4 24,000 34 / 18-19 13.02.2019 29.03.2021 270111

ആകക 5,69,000
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മുന്കൂര് സസംബനടചള അപസ്ഥാകതകളുകട വടവരസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

   2018-19 ല് എടുതടട്ടുള ഈ മുന്കൂറുകള് എടുത ദടവസസം മുതല് 18% പടഴപലടശ സഹടതസം
അടക്കേണകമന്നസ  02.12.2020  കല നസം. AUDIT-D/Pending advances കതടല് ഫടനസ്ഥാന്സസ
ഓഫതീസര് ആവശത്യേകപടടട്ടുണസ. 24.02.2020  ല് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ ഉകപക്ഷടകചങ്കേടലുസം കപ്രസ്ഥാജക്ടടനസ്ഥായട
സർവ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടല്  നടന്നസ  വസ്ഥാങ്ങടയ  മുന്കൂറുകള്  തടരടചടക്കുന്നതടനസ  29.03.2021  വകര
കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം ഉണസ്ഥായതസ സസംബനടചസ വടശദതീകരണവസം ഓഡടറസ എന്കസയറട  1/ 25.10.2021
ല് കചസ്ഥാദടചടരുകന്നങ്കേടലുസം മറുപടടകകളസ്ഥാനസം ലഭടചടല.

    തടരടചടക്കേസ്ഥാന് വവകടയ മുന്കൂറുകള്ക്കേസ  നടയമസ്ഥാനുസൃത പടഴപലടശ ഈടസ്ഥാക്കേട വടവരസം
ഓഡടറടല് അറടയടകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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കപസ്ഥാത വടവരങ്ങളുസം പ്രതത്യേവകലസ്ഥാകനവസം
4-1 സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലസ്ഥാ ഫണ്ടുകള്

1. കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട ഫണസ (CUF)
2. സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്ജടനതീയറടസംഗസ (SOE)
3. കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കുള് ഓഫസ മവറന് എന്ജടനതീയറടസംഗസ (KMSME)
4. കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ എന്ജടനതീയറടസംഗസ, കുടനസ്ഥാടസ (CUCEK)

യൂണടകവഴടറട ഫണ്ടുകളുകട 2019-20 കല സസ്ഥാമ്പതടക നടലയകട സസംക്ഷടപസം ചുവകട 
കചര്ക്കുന.

ഇനസം പ്രസ്ഥാരസംഭ ബസ്ഥാക്കേട വരവസ ആകക കചലവസ നതീക്കേട ബസ്ഥാക്കേട

കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് 607149990 2055495649 2662645639 1895540619 767105020

പ്ലൈസ്ഥാന് 352765523 336205993 688971516 390631799 298339717

കപ്രസ്ഥാവടഡനസ 
ഫണസ(ഋണ
ബസ്ഥാദ്ധത്യേത)

661037276 192797669 853834945 149851906 703983039

SOE (-)58649461 214594012 155944551 226540454 (-)70595903

KMSME 37596219 67798630 105394849 41158491 64236358

CUCEK 70997502 54202763 125200265 109468546 15731719

ആകക 1670897049 2921094716 4591991765 2813191815 1778799950
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II കപന്ഷന് ഫണസ (സടര നടകക്ഷപസം)

1. CUF

2. SOE

3. KMSME

4. CUCEK

      സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകടയസം സസസ്ഥാശ്രയ സസ്ഥാപനങ്ങളുകടയസം കപന്ഷന് ഫണടകന സസ്ഥാമ്പതടക
നടല തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന. 2019-20 വര്ഷസം കപന്ഷന് ഫണടല് നടനസം കചലവടല.  കപന്ഷന്
ഫണസ  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായസം  സടര  നടകക്ഷപസം  നടതകയസം  കചലവകള്  സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട
കപസ്ഥാതഫണടല് നടനസം നടതകയമസ്ഥാണസ കചയ്യുന്നതസ .

ഇനസം പ്രസ്ഥാരസംഭ ബസ്ഥാക്കേട വരവസ ആകക കചലവസ നതീക്കേട ബസ്ഥാക്കേട

CUF 199215740 163831802 363047542 0 363047542

SOE 229627242 24250291 253877533 0 253877533

KMSME 5059604 406914 5466518 0 5466518

CUCEK 193932444 9190034 203122478 0 203122478

ആകക 627835030 197679041 825514071 0 825514071

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ഫണടല് നടനസം നടതടയ കപന്ഷന് കചലവകളുകട സസംക്ഷടപസം

കപന്ഷന്/ഫസ്ഥാമടലട കപന്ഷന് 340290334.00

ഡട.സട.ആര്.ജട 48695162.00

കടര്മടനല് സറണര് 23147053.00

ലതീവസ സസ്ഥാലറട & കപന്ഷന് കകസ്ഥാണടടബറ്റ്യൂഷന് 448579.00

കമറ്റ്യൂകടഷന് 62726395.00

കപ്രസ്ഥാ-കററ കപന്ഷന് -6614.00

ആകക തക 475300909.00
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III) കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ

മുന്നടരടപസ 661037276.00

വരവസ 192797669.00

ആകക 853834945.00

കചലവസ 149851906.00

നതീക്കേടബസ്ഥാക്കേട 703983039.00

ഈ ഫണ്ടുകളുകട  2019-20  സസ്ഥാമ്പതടക വര്ഷകത പ്രകതത്യേകസം പ്രകതത്യേകമുളള സസ്ഥാമ്പതടക
നടല ചുവകട കചര്ക്കുന.

I. യൂണടകവഴടറട ഫണ്ടുകള്

1. കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട ഫണസ (CUF)

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട. (01.04.2019)
(പ്ലൈസ്ഥാന്-35,27,65,523 + കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് -60,71,49,990)

95,99,15,513.00

ഇകനണല് റവനല്യു
a)പ്ലൈസ്ഥാന് - 0.00 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് - 27,79,42,422 27,79,42,422.00

സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാര് ഗസ്ഥാന്റുകള് 
a) പ്ലൈസ്ഥാന് - 17,06,00,000 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് - 
1,54,65,70,000

1,71,71,70,000.00

മറ്റു പദ്ധതട വരവകള്
a) പ്ലൈസ്ഥാന് - 16,49,37,418+ b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് - 26,20,405

16,75,57,823.00

സസംഭസ്ഥാവനകള്
a) പ്ലൈസ്ഥാന് - 0.00 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്. - 2,43,870 2,43,870.00

N.S.S ഗസ്ഥാനസ ഇന് എയസഡസ
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 6,68,575 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് - 0.00

6,68,575.00

പുതടയ എന്കഡസ്ഥാവസകമനസ 
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 0.00 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് - 0

അവകശഷടക്കുന്ന ഋണ ബസ്ഥാദ്ധത്യേതവരവസ 
(കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ ഒഴടകക)

(-)17,77,999.00

(1)ഋണ ബസ്ഥാദ്ധത്യേത വരവസ 
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 0.00 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്. - 22,81,18,952
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(2)ഋണ ബസ്ഥാദ്ധത്യേത കചലവസ
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 0.00 + b) കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്. – 22,98,96,951

തന് വര്ഷകത ആകക വരവസ 
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 33,62,05,993 + b)കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് 
1,82,55,98,698

2,16,18,04,691.00

ആകക വരവസ
പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട+തന് വര്ഷകത വരവസ 
(68,89,71,516+2,43,27,48,688)

3,12,17,20,204.00

2019-20 വര്ഷകത ആകക കചലവസ.
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 39,06,31,799 + b)കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് 
1,66,56,43,668

2,05,62,75,467.00

കത്യേസ്ഥാഷസബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ
a) പ്ലൈസ്ഥാന് 29,83,39,717 + b)കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് 76,71,05,020

1,06,54,44,737.00

കപസ്ഥാരുതകപടുതല് 

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 
(31.03.2020)

a) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം.57014606413 
(കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്)

8,56,26,370.59

b) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം.67010965970 
(പ്ലൈസ്ഥാന്) 1,50,01,465.06

c) ടഷറട അക്കേക്കൗണസ നസം.711010100005719 – 13,10,04,549.00

d)ബസ്ഥാങ്കേസ ഓഫസ ഇന്തത്യേ അക്കേക്കൗണസ 856910100005847- 4,61,47,944.26

e) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67101077096
(കത്യേസ്ഥാറസ ആപ്ലൈടകക്കേഷന് വടലന-കചലസ്ഥാന് വഴട)

4,74,432.62

f) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67035706075
( കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന് പുതടയ അക്കേക്കൗണസ ) 1,16,88,436.56

g) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67246460325
(പ്ലൈസ്ഥാന് പുതടയ അക്കേക്കൗണസ)

46,02,158.36

h) എസസ.ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67111328097 
(എറുവഡറസ സതീസം) 6,01,840.50

i) എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67260936089 (ഇ- 
കടണര്)

37,77,129.00

j) ബസ്ഥാങ്കേസ ഓഫസ ഇന്തത്യേ അക്കേക്കൗണസ നസം 3,88,968.46
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856020110000242 for POS

k) എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67379556583(NSS 
അക്കേക്കൗണസ) 1,41,387.25

l) )ICICI അക്കേക്കൗണസ നസം -115901000357 (CAT new 
അക്കേക്കൗണസ)

m) എസസ. ബട. ഐ. കളക്ടസ അക്കേക്കൗണസ നസം 
67347208941 -
(CAT കളക്ഷന് അക്കേക്കൗണസ )

77,618.50

n) എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
37521230439(എകസ്ഥാസംഅക്കേക്കൗണസ) 37,89,901.21

o) കസ്ഥാനറ ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ നസം 4663101003020 
(RUSA Fund അക്കേക്കൗണസ)

4,12,11,771.00

p) PNB അക്കേക്കൗണസ നസം 4489002100003445
(IRAA CAT Sales (2018) അക്കേക്കൗണസ) 4,94,000.34

q) കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുസ (എന്കഡസ്ഥാവസകമന്റുസ) 38,50,965.00

r) കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുകള് 52,97,51,426.60

s)SWF 38134068579 SBI 6,41,824.00

t)Vijaya Bank A/c No. 212700601060002 42,87,399.25

u)പഞ്ചസ്ഥാബസ നസ്ഥാഷണല് ബസ്ഥാങ്കേസ A/c No. 
462800010004030

6,94,931.60

v)Chancellors award SBI - 37691573221 5,587.00

w)PFMS SERB A/c No.38326064066 SBI  47,67,797.00

x)ബസ്ഥാങ്കേസ ഓഫസ ഇന്തത്യേ അക്കേക്കൗണസ നസം 856920110000241 43,852.12

y) എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 38703639232 
(ICSSR IMPRESS)

1,58,445.70

z)എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 38741115463 (ICSSR 
SMS) 6,23,421.00

aa)എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 673102074 (NPS) 2,85,977.41

ab)ടഷറട അക്കേക്കൗണസ നസം799010100167007 (TSB) 2,16,638.00

ac)ടഷറട അക്കേക്കൗണസ നസം 799012700001896(PSTSB)  10,00,000.00

ad)എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
38885696881(Recruitment) 7,33,434.80
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ae)എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
67222096907(TAX&OTHER REMITTANCE)  152.50

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 
(31.03.2020)  89,20,89,825.00 

(കൂട്ടുക)

a) ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണടല് കക്രഡടറസ ആവസ്ഥാത കചക്കുകള്
(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 2019-20  37,86,140.00

(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 2018-19 32,33,215.00

(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 2017-18  3,81,596.00

(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 2016-17 74,241.00

(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 2015-16  1,44,785.00

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണടല് കക്രഡടറസ ആവസ്ഥാത കചക്കുകള്
(പ്ലൈസ്ഥാന് & കനസ്ഥാണ പ്ലൈസ്ഥാന്) 8,900.00

b) 2016-17 ല് അധടകസം കഡബടറസ കചയ തക (അക്കേക്കൗണസ
നമ്പരുകള്. 5970,60325,6075)

8,309.00

c) ഉത്സവ ബത രണ്ടു പ്രസ്ഥാവശത്യേസം നല്കടയ തക  2,400.00

d) രണ്ടു പ്രസ്ഥാവശത്യേസം നല്കടയ തക 1,406.00

e) 2015-16 ല് കതറസ്ഥായട കഡബടറസ കചയതസ  11,641.00

f)കചക്കേസ നമ്പറടലസ്ഥാകത കഡബടറസ കചയത തക 14-15  2,715.00

g) KMSME യടല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക (1,48,72,247.00)

h) SOE യടല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക 16,78,34,611.00

i) CUCEK യടല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക 7,56,40,595.00

j) പട എഫടല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക 4,16,41,683.00

k)ടഷറടയടല് നടനസം ലഭടക്കേസ്ഥാനുള തക 
(നടകക്ഷപങ്ങളുകട പലടശ)

2,25,08,824.00

31.03.2019 ല് ക്രഡടറസ കചയ്യേസ്ഥാത കനസ്ഥാണപ്ലൈസ്ഥാന് ഗസ്ഥാനസ 11,67,45,000.00

ആകക കൂകടണ തക  30,04,08,814.00

(കുറയ്ക്കുക)
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a)അക്കേക്കൗണസ നസം. 67246460325 സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ 
(2019-20)  81,56,636.00

b)അക്കേക്കൗണസ നസം. 67035706075 സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ 
(2019-20)

90,91,869.00

c)അക്കേക്കൗണസ നസം. 5847 സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ (2019-20) 1,94,77,626.00

d) അക്കേക്കൗണസ നസം. 5970, 60325, 6075 എന്നടവയടകല
സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ (2016-17)  2,01,419.00

e) സകസ്പെന്സസ കക്രഡടറസ (2015-16)  90,326.00

f) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2016-17)  2,62,109.00

g) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2017-18)  2,51,124.00

h) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2018-19)  2,31,820.00

i) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2019-20) 8,08,86,338.00

j) ടഷറടയടല് നടന്നസ പട.എഫടകലക്കേസ നല്കകണ തക  2,16,489.00

k) SOE കപന്ഷന് ഫണടകലയസ നല്കകണ തക  12,08,394.00

l)CUCEK കപന്ഷന് ഫണടകലയസ നല്കകണ തക 8,53,552.00

m)CUF കപന്ഷന് ഫണടകലയസ നല്കകണ തക  61,26,200.00

ആകക കുറവസ കചകയ്യേണ തക.  12,70,53,902.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ.  1,06,54,44,737.00

2.   സ്ക്കൂള് ഓഫസ എന്ജടനതീയറടസംഗസ   (SOE)   സസ്ഥാമ്പതടക നടല

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 
(01.04.2019)

(-)5,86,49,461.00

തന്വര്ഷകത വരവസ 21,45,94,012.00

ആകക വരവസ 15,59,44,551.00

തന്വര്ഷകത കചലവസ 22,65,40,454.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 
(31.03.2020)  (-)7,05,95,903.00

കപസ്ഥാരുതകപടുതല് 
ബസ്ഥാങ്കേസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-104-

(31.03.2020)

(a) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
67010966145. 1,96,58,173.00

(b) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
67279404339

--

(c) എസസ.ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
57014660765  24,53,729.00

d) എസസ.ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
36273846669  12,82,477.00

(e) എസസ.ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
67084577551  7,96,320.00

(f) എസസ.ബട.ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
35380952274  1,15,87,168.50

(g) എസസ.ബട. ഐ അക്കേക്കൗണസ നസം 
32571847528 --

(h) ബസ്ഥാങ്കേസ ഓഫസ ബകറസ്ഥാ ഡ അക്കേക്കൗണസ നസം 
212701012000005

16,21,786.00

(i) എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 
67347208861 10,02,885.00

(j) കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറസ 12,61,24,644.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല 
നതീക്കേടയടരടപസ  16,45,27,182.50

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം കൂകടണ തകകള്
1) കതറസ്ഥായട  കഡബടറസ കചയതസ  16,634.00

2) KMSME യടല് നടന്നസ കടകടണ തക 51,78,824.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം കൂകടണ ആകക 
തക  51,95,458.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടല് നടന്നസം കുറവ കചകയ്യേണ തക  .

1) CUF കലക്കേസ നല്കകണ തക  16,78,34,611.48

2) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (---) 750
(17-18) 350
(18-19) 4,25,064
(19-20) 6,63,021

10,89,185.00
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3) കതറസ്ഥായട  കക്രഡടറസ കചയതസ (വസസപസ കചയതസ)  775.00

4) CUCEK കലക്കേസ നല്കകണ തക  7,13,93,972.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടല് നടന്നസം കുറവസ കചകയ്യേണ 
ആകക തക. 24,03,18,543.48

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല 
നതീക്കേടയടരടപസ 

(-)7,05,95,902.98

കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുകളുകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം 4(1)(c) ല് 
ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

3.   കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് എന്ജടനതീയറടസംഗടകന   (KMSME) 
സസ്ഥാമ്പതടക നടല   

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 
(01.04.2019)  3,75,96,220

തന് വര്ഷകത വരവസ  6,77,98,630.00

ആകക വരവസ  10,53,94,850.00

തന് വര്ഷകത കചലവസ 4,11,58,491.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുളള നതീക്കേടയടരടപസ (31.03.2020)  6,42,36,359.00

കപസ്ഥാരുതകപടുതല് 
ബസ്ഥാങ്കേസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 
(31.03.2020) 

എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 67001122602.  2,64,98,752.00

എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം. 67107898187  38,16,091.00

കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറസ 2,00,00,000.00

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 5,03,14,843.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം കൂകടണ ആകക തക 2,00,51,071.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടല് നടനസം കുറവ കചകയ്യേണ തക  . 

1) കുറവസ്ഥായട debit കചയതസ

2) CUF നസ നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന തക  (1,48,72,247.00)

3) CUCEK നസ നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന തക 51,60,335.00
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4) SOE ക്കേസ നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന തക ( 51,78,824.00)

5) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് 9,69,220.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടല് നടന്നസം കുറവസ കചകയ്യേണ ആകക 
തക 61,29,555.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 6,42,36,359.00

കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുകളുകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം- 4(1)(e) ല് 
ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

4.   കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ എന്ജടനതീയറടസംഗസ  ,   കുടനസ്ഥാടസ   (CUCEK)   കന
സസ്ഥാമ്പതടക നടല   

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട (01.04.2019) 7,09,97,502.00

തന് വര്ഷകത വരവസ 5,42,02,763.00

ആകക വരവസ 12,52,00,265.00

തന് വര്ഷകത കചലവസ 10,94,68,546.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുളള നതീക്കേടയടരടപസ (31.03.2020) 1,57,31,719.00

കപസ്ഥാരുതകപടുതല്
ബസ്ഥാങ്കേസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ (31.03.2020) 

എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം. 67015380374 (CAT a/c) 1,76,615.00

എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം. 67002210849 (കളക്ഷന് 
അക്കേക്കൗണസ ) 13,37,243.00

എസസ. ബട. ഐ. അക്കേക്കൗണസ നസം 57014607564 (വടതരണ 
അക്കേക്കൗണസ )

71,38,421.00

കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുകള് 79,08,628.00

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള ആകക നതീക്കേടയടരടപസ 1,65,60,907.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം കൂകടണ തകകള് 
1) SOE ല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക
2) KMSME ല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക

7,13,93,972.00
51,60,335.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടകനസ്ഥാകടസ്ഥാപസം കൂകടണ ആകക തക 7,65,54,307.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടന് നടനസം കുറവസ കചകയ്യേണ തക  .
1) പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (17-18) 1300
(18-19) 2785 17,42,900.00
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(19-20) 1738815
2) CUF കലയസ നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്ന തക 7,56,40,595.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ബസ്ഥാലന്സടല് നടന്നസം കുറവസ കചകയ്യേണ ആകക തക 7,73,83,495.00

കത്യേസ്ഥാഷസ ബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 1,57,31,719.00

കസ്പെഷത്യേല് കടസം കഡകപസ്ഥാസടറ്റുകളുകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4(1)(d) ല് 
ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

II.   കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ അക്കേക്കൗണസ  -   സസ്ഥാമ്പതടകനടല   (2019-20)

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 01.04.2019 കല പ്രസ്ഥാരസംഭ ബസ്ഥാക്കേട 66,10,37,276.00

വരവസ (2019-20) (+)

പട.എഫസ മസ്ഥാസവരട അടവസ 11,52,60,064.00

തടരടചടവസ നടതടയ പട.എഫസ കലസ്ഥാണ തക 1,68,27,700.00

GPF റടക്കേവറട 2,25,000.00

മറ്റുവരവകള് 5,36,426.00

സടരനടകക്ഷപതടല് നടനള പലടശ വരവസ 5,99,48,479.00

ആകക വരവസ (2019-20) 85,38,34,945.00

കചലവസ 2019-20 (-)

ഉകദത്യേസ്ഥാഗസര്ക്കേസ നല്കടയ തക തടരടകക ഒടുകക്കേണവടധതടല് 
കലസ്ഥാണ അനുവദടച തക 1,99,39,930.00

എന്.ആര്.എ ഇനതടല് നല്കടയ പട.എഫസ തക 5,90,51,000.00

പട.എഫസ അക്കേക്കൗണസ കക്ലസ്ഥാസ്സസ കചയസ നല്കടയ തക 7,06,35,327.00

ജട.പട.എഫസ റമടറന്സസ 2,25,000.00

ബസ്ഥാങ്കേസ ചസ്ഥാര്ജസ 649.00

ആകക കചലവസ 14,98,51,906.00

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 70,39,83,039.00

കപസ്ഥാരുതകപടുതല്

1 ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ
(31.03.2020)
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a) SBI A/c No.67011099942(പട.എഫസ) 37,27,769.00

b) SBI A/c No. 67246460256(പട.എഫസ) 78,48,480.00

c) പട.എഫസ സടരനടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തക 73,38,20,775.00

ബസ്ഥാങ്കേസ അക്കേക്കൗണസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ(31.03.2020) 74,53,97,024.00

2 (കൂകടണ തകകള്)

a) ബസ്ഥാങ്കേസ കസ്റ്ററ്റുകമനടല് കതറസ്ഥായട കുറവകചയ 
തക 11,209.00

b) ടഷറടയടല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക
(ടഷറട അക്കേക്കൗണടലുള പട.എഫസ സടര
നടകക്ഷപങ്ങളുകട പലടശ വരവസ)

2,16,489.00

ആകക കൂകടണ തക 2,27,698.00

3 കുറവസ കചകയ്യേണ തകകള്

CUF ല് നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേടനടല്ക്കുന്ന തക 
(Due to CUF) 

01.4.2019 വകര CUF കലക്കേസ നല്കകണ തക 3,62,58,593.00

2019-20 ല് CUF ല് നടനസം വകമസ്ഥാറടക്കേടടടയ 
തക 13,10,82,071.00

പണമസ്ഥായസം, DD ആയസം കചക്കേസ ആയസം 2019-20 
ല് കക്രഡടറസ കചയ തക

65,18,703.00

പണമസ്ഥാക്കേസ്ഥാത കചക്കുകള് (2019-20) 9,50,80.00

(-) ആകക കുറവസ കചകയ്യേണ തക 17,39,54,447.00

4
(+) PF subscription/കലസ്ഥാണ ഇനതടല് വരവസ വന്നടട്ടുളതസം 
CUF ല് തടരടചടവസ നടതടയടട്ടുളതമസ്ഥായ തക 13,23,12,764.00

31.03.2020 കല കത്യേസ്ഥാഷസബുക്കേസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കേടയടരടപസ 70,39,83,039.00

ബസ്ഥാങ്കേടകല സടര നടകക്ഷപങ്ങളുകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4(2) ല് 
ഉള്കപടുതടയടരടക്കുന.
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III.   കപന്ഷന് ഫണസ അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകട സസ്ഥാമ്പതടകനടല  . 2019-20

1) കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട ഫണസ   (CUF)

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 01.04.2019 കല പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 19,92,15,740.00

വരവസ (+)
കപന്ഷന് കകസ്ഥാണടടബറ്റ്യൂഷന് ആയട നടകക്ഷപടച തക 15,00,00,000.00

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപതടല് നടനസം ലഭടച പലടശ വരവസ 0

ആകക 34,92,15,740.00

കചലവസ (-)
CUF ല് നടനസം കടടസ്ഥാനുള തക

61,26,200.00

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 34,30,89,540.00

നതീക്കേടയടരടപ്പു തക നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തകയസ്ഥായ  35,69,21,342/-  രൂപയടല് ഉള്കപട
തകയസ്ഥാണസ.
രജടസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരമുള  നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  ബസ്ഥാങ്കേസ  നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  തമടലുളള  വത്യേതത്യേസ്ഥാസമസ്ഥായട
നടലനടല്ക്കുന്ന  1,38,31,802/-രൂപ നടകക്ഷപങ്ങളുകട  പലടശയടനതടകല വരവസ  തകയസ്ഥാണസ.

നടകക്ഷപങ്ങളുകട വടശദസ്ഥാശങ്ങള് അനുബനസം-4 (3) (a) ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

കപന്ഷന്  ഫണടകന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപതടല്  കരഖകപടുതടയടട്ടുള
നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടകല  നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  തമടല്
1,99,58,002/-രൂപയകട  വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം  നടലനടല്ക്കുന.  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപസം
കരഖകപടുതടയടട്ടുളതടല്  വരവ  തകയടല്  പലടശയടനതടല്  ലഭടച  1,38,31,802/-  രൂപ
ഉള്കപടുതകയസം  കകസ്ഥാചടന്  യൂണടകവഴടറട  ഫണസ  (CUF)കന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടല്  CUF  ല്  നടനസം  കടടസ്ഥാനുള  തക  എന്ന  ഇനതടല്  61,26,200.00/-
(നടലവടല്  TSB  അക്കേക്കൗണടല്  കടടക്കുന്ന  പലടശ  വരവസ)  കചലവസ്ഥായട  കസ്ഥാണടചടട്ടുളതസം
മൂലമസ്ഥാണസ ഇപ്രകസ്ഥാരസം 1,99,58,002/-രൂപയകട വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം നടലനടല്ക്കുന്നതസ. 

2. സ്ക്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ   (SOE)

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 01.04.2019 കല പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 22,96,27,242.00

വരവസ (+)
കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപതടനസ ലഭടച പലടശ വരവസ 2,18,33,503.00

കപന്ഷന് കകസ്ഥാണടടബറ്റ്യൂഷന് ആയട നടകക്ഷപടച തക 0

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട പൂര്തടയസ്ഥാക്കേടയ സടരനടകക്ഷപങ്ങളുകട 12,08,394.00
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പലടശയടനതടകല വരവസ (CUF ല് നടനസം ലഭടക്കേസ്ഥാനുള തക)

ആകക 25,26,69,139.00

കചലവസ (-) 0

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 25,26,69,139.00

നതീക്കേടയടരടപ്പു തക നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകകതകയസ്ഥാണസ. കമല്പറഞ നടകക്ഷപങ്ങളുകട 

വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4 (3) (b) ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

കപന്ഷന്  ഫണടകന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപതടല്  കരഖകപടുതടയടട്ടുള
നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടകല  നതീക്കേടയടരടപ്പുസം  തമടല്
12,08,394/-  രൂപയകട  വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം  നടലനടല്ക്കുന.  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപസം
കരഖകപടുതടയടട്ടുളതടല്  പലടശയടനതടകല  വരവ  തകയടല്  2,42,50,291/-രൂപ
ഉള്കപടുതകയസം സ്കൂള്  ഓഫസ  എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  (SOE)-  കന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടല്  പലടശയടനതടകല  വരവ  തകയസ്ഥായട  12,08,394/-രൂപ  മസ്ഥാതസം
ഉള്കപടുതകയസം കചയതമൂലമസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  12,08,394/-രൂപയകട  വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം
നടലനടല്ക്കുന്നതസ. (12,08,394/- രൂപ TSB അക്കേക്കൗണടല് നടലനടല്ക്കുന)

3. കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്കൂള് ഓഫസ മവറന് എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ   (KMSME)

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 01.04.2019 കല പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 50,59,604.00

വരവസ (+)
കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപതടനസ ലഭടച പലടശ വരവസ 4,06,914.00

ആകക വരവസ 54,66,518.00

കചലവസ (-) 73,965.00

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 53,92,553.00

നതീക്കേടയടരടപ്പു തക നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകകതകയസ്ഥാണസ. കമല്പറഞ നടകക്ഷപങ്ങളുകട 

വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4 (3) (c) ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

കപന്ഷന്  ഫണടകന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപതടല്  കരഖകപടുതടയടട്ടുള
നതീക്കേടയടരടപ്പുസം സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടകല നതീക്കേടയടരടപ്പുസം തമടല്  73,965/-
രൂപയകട  വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം  നടലനടല്ക്കുന.  കുഞസ്ഥാലട  മരയസ്ഥാര്  സ്കൂള്  ഓഫസ  മവറന്
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  (KMSME)കന സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടല്  CUF  ല് നടനസം
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കടടസ്ഥാനുള പലടശയടനതടകല വരവസ തകയസ്ഥായ 73,965/-രൂപ നടലവടല് TSB അക്കേക്കൗണടല്
കടടക്കുന്നതമൂലസം  കചലവസ്ഥായട  കസ്ഥാണടചടട്ടുളതകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  73,965/-രൂപയകട
വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം നടലനടല്ക്കുന്നതസ. 

4. കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  ,   കുടനസ്ഥാടസ  .( CUCEK)

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 01.04.2019 കല പ്രസ്ഥാരസംഭബസ്ഥാക്കേട 19,39,32,444.00

വരവസ (+)

കപന്ഷന് കകസ്ഥാണടടബറ്റ്യൂഷന് ആയട നടകക്ഷപടച തക 0

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപതടനസ ലഭടച പലടശ വരവസ 91,90,034.00

ആകക വരവസ 20,31,22,478.00

കചലവസ (-) 8,53,552.00

രജടസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 20,22,68,926.00

നതീക്കേടയടരടപ്പു തക നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തകയസ്ഥാണസ. കമല്പറഞ നടകക്ഷപങ്ങളുകട 

വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം-4 (3) (d) ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

കപന്ഷന്  ഫണടകന  സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട  സസംക്ഷടപതടല്  കരഖകപടുതടയടട്ടുള
നതീക്കേടയടരടപ്പുസം സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടകല നതീക്കേടയടരടപ്പുസം തമടല് 8,53,552/-
രൂപയകട  വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം  നടലനടല്ക്കുന.  കകസ്ഥാചടന്  യൂണടകവഴടറട  കകസ്ഥാകളജസ  ഓഫസ
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ, കുടനസ്ഥാടസ.( CUCEK) കന സസ്ഥാമ്പതടകനടലയകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങളടല് CUF ല്
നടനസം  കടടസ്ഥാനുള  പലടശയടനതടകല  വരവസ  തകയസ്ഥായ  8,53,552/-രൂപ  നടലവടല്  TSB
അക്കേക്കൗണടല്  കടടക്കുന്നതമൂലസം  കചലവസ്ഥായട  കസ്ഥാണടചടട്ടുളതകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം
8,53,552/-രൂപയകട വത്യേതത്യേസ്ഥാസസം നടലനടല്ക്കുന്നതസ. 

4-2 വടവടധ വടഭസ്ഥാഗങ്ങളടല് നടനസം ലഭടച ഗസ്ഥാന്റുകള്

2019-20 വര്ഷസം ലഭടച ഗസ്ഥാനടകന വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന.

ക്രമ
നസം.

ഗസ്ഥാനടകന വടവരസം തക

1 സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരടല് നടനസം ലഭടച കനസ്ഥാണ 
പ്ലൈസ്ഥാന് ഗസ്ഥാനസ

1,54,40,70,000.00

2 സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരടല് നടനസം ലഭടച ബള്ക്കേസ 8,22,68,575.00
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ഗസ്ഥാനസ (പ്ലൈസ്ഥാന്)

3 യ.ജട.സട. യടല് നടനസം ലഭടച ഗസ്ഥാനസ 44,36,244.00

4 വടവടധ കകസ്ഥാഴകള്ക്കുള ധനസഹസ്ഥായസം 51,20,405.00

5
ഇന്തത്യേസ്ഥാ ഗവണകമനടതര ബള്ക്കേസ ഗസ്ഥാനസ
( പ്ലൈസ്ഥാന് )

47,22,204.00

6 മറസ ഏജന്സടകളടല് നടനള ബള്ക്കേസ ഗസ്ഥാനസ 
(പ്ലൈസ്ഥാന്)

24,98,923.00

7 പഠന സഹസ്ഥായസം

7.1 സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരടല് നടനസം ലഭടചതസ 0

7.2 പ്ലൈസ്ഥാന് സടര നടകക്ഷപങ്ങള്ക്കേസ കമലുള പലടശ 0

7.3 DBT – M. Tech programme in Marine 
Biology 27,98,000.00

7.4 യ.ജട.സട. ( Deen Dayal Upadhyay Kaushal 
Kendra)

7.5 മറസ ഏജന്സടകള്

8 കസസ്ഥാളര്ഷടപ്പുകള്

8.1 സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാര്

8.2 യ.ജട.സട. 13,01,075.00

8.3 ഇന്തത്യേസ്ഥാ ഗവണകമനടതര ധനസഹസ്ഥായസം 1,61,51,725.00

8.4 മറസ ഏജന്സടകള് 41,84,055.00

8.5 കസസ്ഥാളര്ഷടപസ / വപ്രസസസ

9 സതീമുകള്

9.1 സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാര് 8,90,00,000.00

9.2 യ.ജട.സട. 1,39,43,769.00

9.3 ഇന്തത്യേസ്ഥാ ഗവണകമനടതര ധനസഹസ്ഥായസം 8,01,51,742.00

9.4 മറ്റുളവ 3,47,49,181.00

ആകക വരവസ 1,88,53,95,898.00
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4-3 സടരനടകക്ഷപങ്ങള്

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല  രജടസസ്ഥാറുകട  കപരടല്  സടര  നടകക്ഷപസം  കചയടട്ടുള  തകകളുകട
വടശദവടവരസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന.

ജനറല് ഫണസ & മറസ ഫണസ ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ 
(16,72,88,063.60 + 35,37,66,438)

52,10,54,501.60

SOE ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ 12,61,24,644.00

KMSME ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ 2,00,00,000.00

CUCEK ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ 79,08,628.00

കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ 73,38,20,775.00

ആകക 140,89,08,548.60

വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4 (1,2) ല് കചര്തടട്ടുണസ.

കപന്ഷന് ഫണസ ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റുകളുകട വടവരസം തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന  .

ജനറല് ഫണസ (CUF) 35,69,21,342.00

SOE ഫണസ 25,26,69,139.00

KMSME ഫണസ 53,92,553.00

CUCEK ഫണസ 20,22,68,926

ആകക 81,72,51,960.00

വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം -4(3) ല് കചര്തടട്ടുണസ.

കകസ്ഥാര്പസസ എന്കഡസ്ഥാവസകമന്റുകള്

01.04.2019 കല മുന്നടരടപസ 38,50,965.00

(+)പുതടയ എന്കഡസ്ഥാവസകമനസ 0

(-)പുനര് നനടകക്ഷപതടന്കമലുള TDS തക 0

31.03.2020 കല നതീക്കേടയടരടപസ 38,50,965.00
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എന്കഡസ്ഥാവസകമന്റുകളുകട പലടശ ഇനതടല് തന്വര്ഷസം 2,70,967/-രൂപ ലഭടചടട്ടുണസ. 

എന്കഡസ്ഥാവസകമന്റുകള് സസംബനടച വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  അനുബനസം-3 ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

4-4 ഓഡടറസ ചസ്ഥാര്ജസ

ഫതീസടനതടലുളള വരവസം മറസ തനതസ വരവസം
(CUF, SOE, KMSME, CUCEK) 65,98,66,949.00

(-)തന് വര്ഷസം തടരടകക നല്കടയ ഫതീസസ
(CUF, SOE, KMSME, CUCEK)

2,72,05,184.00

63,26,61,765.00

(+) കണസല്ടന്സട വരവസ (CUF) 20,36,331.00

ആകക 63,46,98,096.00

ഓഡടറസ ചസ്ഥാര്ജസ @ 1% 63,46,981.00

ഫതീസടനതടലുളള (സസസ്ഥാശ്രയ സസ്ഥാപനസം ഉള്പകടയള) വരവസം മറസ തനതസ വരവസം സസംബനടച
വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം - 2 ല് ഉള്കപടുതടയടട്ടുണസ.

ഓഡടറസ ചസ്ഥാര്ജസ അടക്കേസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കേട നടല്ക്കുന്നതടകന വടവരങ്ങള്

2016-17 64,29,045.00

2017-18 67,17,279.00

2018-19 62,12,061.00

2019-20 63,46,981.00

ആകക 2,57,05,366.00

     2016-17 മുതല് 2019-20 വകര കുടടശ്ശേടകയസ്ഥായടട്ടുളള 2,57,05,366/- രൂപ 0070-60-110-95
ഓഡടറസ ചസ്ഥാര്ജസ എന്ന ശതീര്ഷകതടല് ടഷറടയടല് അടവസ്ഥാക്കേട,  കചലസ്ഥാകന അസല് പകര്പസ
കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡടറസ വകുപസ ഡയറക്ടര്ക്കേസ അയച കകസ്ഥാടുകക്കേണതസ്ഥാണസ.
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4-5 ഓഡടറസ പ്രതത്യേവകലസ്ഥാകനസം

(എ) – സസംക്ഷടപ വടവരസം

ഓഡടറസ വര്ഷകത ആകക വരവസ 2,92,10,94,716.00

ഓഡടറസ വര്ഷകത ആകക കചലവസ 2,81,31,91,815.00

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണടനുണസ്ഥായ നഷസം 17,168.50

വടവടധ സസ്ഥാപനങ്ങള് സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഫണടകലക്കേസ ഒടുക്കേസ്ഥാനവകശഷടക്കുന്ന തക 0.00

ഓഡടറടല് നടരസ്ഥാകരടച തക 8,56,591.00

ഓഡടറടല് തടസ്സകപടുതടയ തക 43,72,261.00

കകന്ദ്ര -സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരുകള്ക്കുണസ്ഥായ നഷസം 66,224.00

മറസ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണസ്ഥായ നഷസം ഇല

(ബട) സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഫണടനുണസ്ഥായ നഷസം, ഒടുക്കേസ്ഥാന് അവകശഷടക്കുന്ന തക, 
നടരസ്ഥാകരടച തക തടസ്സകപടുതടയ തക എന്നടവയകട വടവരസം

ഖണടക
നമ്പര്

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല
ഫണടനുണസ്ഥായ
നഷസം
(രൂപ)

ഫണടല്
ഒടുക്കേസ്ഥാന്
അവകശഷടക്കുന്ന
തക
(രൂപ)

ഓഡടറടല്
നടരസ്ഥാകരടച
തക
(രൂപ)

ഓഡടറടല്
തടസ്സകപടുതട
യ
തക
(രൂപ)

ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ
ആളുകട
കപരുസം
ഉകദത്യേസ്ഥാഗകപരുസം

2-1 4,760.00

കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാര്ജസ
കതസ്ഥാമസസ,
പ്രടന്സടപല്, 
എസസ.ഒ.ഇ.

2-5 12,408.50 കഡസ്ഥാ. കക.അജടത,
രജടസസ്ഥാര്, കുസസ്ഥാറസ

3-7-1 6,116.00

കഡസ്ഥാ.പട. 
അരുണസ്ഥാചലസം,
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
അവപ്ലൈഡസ 

ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ 
3-7-2 1,538.00 കഡസ്ഥാ.

കക.എ.വസമണ, 
ഡയറക്ടര്.
കുഞസ്ഥാലട മരക്കേസ്ഥാര് 
സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് 
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എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 

3-7-3 2,389.00

കഡസ്ഥാ.എ.മുജതീബസ, 
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
ഇനര് നസ്ഥാഷണല് 
സ്ക്കൂള് ഓഫസ 

കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ 

3-7-4 2,129.00
കഡസ്ഥാ.
പട.ജട.കറസ്ഥാമടകയസ്ഥാ, 
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
ഗണടതശസ്ഥാസ്ത്രവകുപസ

3-16 8,36,679.00

കജസ്ഥായസ കക.എസം. ,
യൂണടകവഴടറട 
എഞ്ചടനതീയര്,
കുസസ്ഥാറസ

3-19-1 7,740.00

കഡസ്ഥാ.അജടതസ 
കമസ്ഥാഹന്.കക.ആര്,
അസടസ്റ്റനസ
ഡയറക്ടര്,
ഫടസടക്കേല് 
എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്.

3-19-4 3,59,218.00

കഡസ്ഥാ.എസം.ഭസ്ഥാസട. 
ഓണററട ഡയറക്ടര്, 
കസനര് കഫസ്ഥാ ര്
സയന്സസ ഇന് 
കസസ്ഥാവസറട.

3-19-6 25,93,666.00

കഡസ്ഥാ.സുനടല്കുമസ്ഥാര് 
എന്, പ്രടന്സടപല്, 
കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ 
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ , 
കുടനസ്ഥാടസ.

3-19-8 14,19,377.00

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ,
ഡയറക്ടര്, 
നസ്ഥാഷണല് കസനര്
കഫസ്ഥാര് അകസസ്ഥാടടകസ 
അനടമല്
കഹല്തസ.

ആകക 17,168.50   -- 8,56,591.00 43,72,261.00
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(സട) കകന്ദ്ര-സസംസസ്ഥാന സര്ക്കേസ്ഥാരുകള്, മറസ സസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നടവയ്ക്കുണസ്ഥായ നഷതടകന
വടവരസം

ഖണടക
നസം

തക ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ ആളുകട കപരുസം
ഉകദത്യേസ്ഥാഗകപരുസം

2-4 9,600.00 കജസ്ഥായസ കക.എസം. ,
യൂണടകവഴടറട എഞ്ചടനതീയര്, കുസസ്ഥാറസ

3-17 16,394.00 കജസ്ഥായസ കക.എസം. ,
യൂണടകവഴടറട എഞ്ചടനതീയര്, കുസസ്ഥാറസ

3-18 40,230.00 കജസ്ഥായസ കക.എസം. ,
യൂണടകവഴടറട എഞ്ചടനതീയര്, കുസസ്ഥാറസ

ആകക 66,224.00

(ഡ ട) നഷസം നടജകപടുതസ്ഥാന് കൂടുതല് അകനസഷണസം ആവശത്യേമസ്ഥായവ
ഇല

(ഇ) റടകപസ്ഥാര്ടടല് പ്രതടപസ്ഥാദടചടരടക്കുന്ന നഷതടനുതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായവരുകട സടരസം 
കമല്വടലസ്ഥാസസം

ഖണടക
നസം

കപരുസം
ഉകദത്യേസ്ഥാഗകപരുസം

ഇകപസ്ഥാഴകത ഔകദത്യേസ്ഥാഗടക
കമല്വടലസ്ഥാസസം

സടരസം
കമല്വടലസ്ഥാസസം

2-1 കഡസ്ഥാ.കജസ്ഥാര്ജസ മസ്ഥാതല്യു, 
പ്രടന്സടപല്, എസസ.ഒ.ഇ. കപ്രസ്ഥാഫസര്,  എസസ.ഒ.ഇ

മണ്ണസ്ഥാപ്രസ്ഥായടല് കഹക്കൗസസ 
നസം.48, ചൂണട. ആലുവ- 

683112

2-5 കഡസ്ഥാ. കക.അജടത,
രജടസസ്ഥാര്, കുസസ്ഥാറസ

കപ്രസ്ഥാഫസര്, ഹടന്ദട വകുപസ, 
കുസസ്ഥാറസ.

പസ്ഥാറയടല്, യ.ആര്.എ. 
119, ഉണടചടറ, ചങ്ങമ്പുഴ 
നഗര് പട.ഓ., കകസ്ഥാചട– 
682033

3-7-1

കഡസ്ഥാ.പട. അരുണസ്ഥാചലസം,
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
അവപ്ലൈഡസ 
ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ 

വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
അവപ്ലൈഡസ ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ 
വകുപസ

32,കദകവന്ദ്രന് സതീറസ 
കനസ്ഥാര്തസ സതീറസ, 
ചടദസംബരപുരസം പട.ഒ. 
കളക്കേസ്ഥാടസ (via)നങ്ങുകനരട, 
തടരുകനല്കവലട ജടല , 
തമടഴസ നസ്ഥാടസ

3-7-2 കഡസ്ഥാ.കക.എ.വസമണ, 
ഡയറക്ടര്.
കുഞസ്ഥാലട മരക്കേസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് 

വടരമടച കൂമ്പയടല് കഹക്കൗസസ, 
പനങ്ങസ്ഥാടസ, കകസ്ഥാചട - 
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ഓഫസ മവറന് 
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 682506

3-7-3

കഡസ്ഥാ.എ.മുജതീബസ, 
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് 
ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ 

സതീനടയര്  കപ്രസ്ഥാഫസര്,
ഇനര് നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് 
ഓഫസ കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ

സഹല്, TC 43/419-2, 
കതസ്ഥാപടല് ഗസ്ഥാര്ഡന്സസ 36, 
കമകലശസരസം, 
തടരുവനന്തപുരസം -9

3-7-4
കഡസ്ഥാ.പട.ജട.കറസ്ഥാമടകയസ്ഥാ, 
വകുപസ കമധസ്ഥാവട,
ഗണടതശസ്ഥാസ്ത്രവകുപസ

സതീനടയര്  കപ്രസ്ഥാഫസര്,
ഗണടതശസ്ഥാസ്ത്ര വകുപസ

പസ്ഥാറക്കേല് 
ഹക്കൗസസ,കസക്കേന്ഡസ 
കക്രസ്ഥാസ്സസകറസ്ഥാഡസ, 
കൂനസംവത,ഇടപടളട

3-16
കജസ്ഥായസ കക.എസം. ,
യൂണടകവഴടറട 
എഞ്ചടനതീയര്, കുസസ്ഥാറസ

യൂണടകവഴടറട എഞ്ചടനതീയര്, 
കുസസ്ഥാറസ

കരടമ്പടലസ്ഥാക്കേടല്,
കമക്കേടമ്പസ, മൂവസ്ഥാറ്റുപുഴ

3-19-1

കഡസ്ഥാ.അജടതസ 
കമസ്ഥാഹന്.കക.ആര്,
അസടസ്റ്റനസ ഡയറക്ടര്, 
ഫടസടക്കേല് 
എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്.

അസടസ്റ്റനസ ഡയറക്ടര്, 
ഫടസടക്കേല് എഡറ്റ്യൂകക്കേഷന്.

XXI.401B,ആരസ്ഥാധത്യേ, 
കസക്കേന്ഡസ കക്രസ്ഥാസ്സസ 
കറസ്ഥാഡസ, കുസസ്ഥാറസ കകസ്ഥാളനട 
സതീകപസ്ഥാര്ടസ വബകലയടന്, 
യ.എചസ.ആര്.എ- ബട6, 
കളമകശ്ശേരട,
കകസ്ഥാചട-682022

3-19-4

കഡസ്ഥാ.എസം.ഭസ്ഥാസട. 
ഓണററട ഡയറക്ടര്, 
കസനര് കഫസ്ഥാ ര് സയന്സസ 
ഇന് കസസ്ഥാവസറട.

സതീനടയര്  കപ്രസ്ഥാഫസര് ,സ്ക്കൂള്
ഓഫസ മസ്ഥാകനകജ്മെനസ സ്റ്റഡതീസസ

28/358-സട, മസ്ഥാരതസ 
ശ്രതീവല്സസം, മകനസ്ഥാപളട 
നഗര്,
കകസ്ഥാചട യൂണടകവഴടറട 
പട.ഒ., കകസ്ഥാചട -682022

3-19-6

കഡസ്ഥാ.സുനടല്കുമസ്ഥാര് എന്,
പ്രടന്സടപല്, കകസ്ഥാകളജസ 
ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ , 
കുടനസ്ഥാടസ.

കപ്രസ്ഥാഫസര്, കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ
എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ , കുടനസ്ഥാടസ.

വകതസ്ഥാരസം, വസ്ഥാഴപടളട 
കവസ്റ്റസ പട.ഒ, ചങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരട
- 686103

3-19-8

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ, ഡയറക്ടര്, 
നസ്ഥാഷണല് കസനര് 
കഫസ്ഥാര് അകസസ്ഥാടടകസ 
അനടമല് കഹല്തസ.

ഡയറക്ടര്, നസ്ഥാഷണല് 
കസനര് കഫസ്ഥാര് അകസസ്ഥാടടകസ 
അനടമല് കഹല്തസ.

എസസ3,കസ്ഥാകവരട 
അപസ്ഥാര്ടസകമനസസസ,ചര്ചസ 
ലസ്ഥാന്ഡടസംഗസ കറസ്ഥാഡസ, 
വഫന് ആര്ടസസസ 
അവനറ്റ്യൂ,കകസ്ഥാചട 
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4-6 തതീര്പസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് അവകശഷടക്കുന്ന ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകള്

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകളടല് തതീര്പസ്ഥാക്കേസ്ഥാന് അവകശഷടക്കുന്നവയകട 
വടവരസം ചുവകട കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസം.

ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ടസ
വര്ഷസം

ഒടുവടലകത കതടടപസ്ഥാടസ സസംബനടച വടവരങ്ങള്

1 1994-95 എല്.എഫസ കുസസ്ഥാറസ എ 3-165/20 , 13.01.2021

2 1995-96 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-326/2,24.02.2021

3 1996-97 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3- 326/21, 24.02.2021

4 1997-98 എല്.എഫസ.കുസസ്ഥാറസ എ 3- 152/99, 06.07.2001

5 1998-99 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3- 450/18, 18.06.2020

6 1999-00 എല്.എഫസ.കുസസ്ഥാറസ എ 3- 596/01, 02.06.2001

7 2000-01 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3- 254/21, 13.07.2021

8 2001-02 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3- 07/04,30.11.2021

9 2002-03 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/64/19,15.02.2020

10 2003-04 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/02/06,06.12.2021

11 2004-05 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/498/20,01.2.2021

12 2005-06 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/762/18,21.05.2018

13 2006-07 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/452/18,15.02.2020

14 2007-08 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/93/19,23.09.2020

15 2008-09 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-/555/10,06.12.2021

16 2009-10 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-138/12,06.12.2021

17 2010-11 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-813/1915.06.2020
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18 2011-12 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-633/19,11.06.2020

19 2012-13 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-321/2020,08.07.2020

20 2013-14 കക.എസസ.എ.(എസസ.ടട.യ)എ 3-888/19(2/3),13.02.2020

21 2014-15 കക.എസസ.എ (എസസ.ടട.യ)-എ 3-690/2020, 09.11.2020

22 2015-16 കക.എസസ.എ (എസസ.ടട.യ)-എ 3-1021/19, 06.02.2020

23 2016-17 കക.എസസ.എ (എസസ.ടട.യ)-എ 3-160/18,5.11.02021

24 2017-18 കക.എസസ.എ (എസസ.ടട.യ)-എ 3-385/19,30.11.2021

25 2018-19 കക.എസസ.എ (എസസ.ടട.യ)-എ 3-655/2020,27.01.2021

പ്രസ്തുത ഓഡടറസ റടകപസ്ഥാര്ട്ടുകളടന്കമലുള പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് തതീര്പസ്ഥാക്കുന്നതടനുളള അടടയന്തടര 
നടപടടകകളടുകക്കേണതസ്ഥാണസ.

 കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
 കകസ്ഥാചട ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാകങ്കേതടക സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാല ഓഡടറസ

കകസ്ഥാചട 
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അനുബനങ്ങള്
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അനുബനസം -1

പട.ഡട./ഡട.ഡട.എഫസ അക്കേക്കൗണ്ടുകളുകട 31.03.2020 കല 
നതീക്കേടയടരുപസ തകയകട പതടക  

(ഖണടക നസം. 1-3 (4) കസ്ഥാണുക)

ക്രമ 
നസം വകുപടകന കപരസ പട. ഡട. അക്കേക്കൗണസ ഡട.ഡട.എഫസ

അക്കേക്കൗണസ

1 അവപ്ലൈഡസ കകമടസട വകുപസ 12,51,723.00 6,50,018.00

2 അവപ്ലൈഡസ ഇക്കേകണസ്ഥാമടകസ 
വകുപസ

9,60,695.00 1,23,166.00

3 ഷടപസ കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ 1,00,694.00 1,58,864.10

4 ബകയസ്ഥാകടകകസ്ഥാളജട വകുപസ 4,35,108.00 5,90,400.00

5 സ്റ്റസ്ഥാറടസ്റ്റടകസ വകുപസ 3,73,247.67 1,58,753.30

6 കമ്പറ്റ്യൂടര് ആപ്ലൈടകക്കേഷന് വകുപസ 11,987.00 7,41,399.21

7 സ്ക്കൂള് ഓഫസ മസ്ഥാകനകജ്മെനസ 
സ്റ്റഡതീസസ 3,46,135.72 14,16,715.00

8 കമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സസ വകുപസ 9,84,868.00 14,07,442.00

9 കപസ്ഥാളടമര് സയന്സസ & റബര് 
കടകകസ്ഥാളജട വകുപസ

18,79,515.00 3,39,880.00

10 ഇസംഗടഷസ & കഫസ്ഥാറടന് 
ലസ്ഥാസംകഗസജസ വകുപസ 28,862.51 18,20,723.75

11 ഇലകകസ്ഥാണടകസ വകുപസ 6,09,556.73 22,792.90

12 ഫടസടകസ വകുപസ 17,46,729.00 6,86,070.00

13 സ്ക്കൂള് ഓഫസ 
എന്വകയസ്ഥാണകമനല് സ്റ്റഡതീസസ

1,00,620.00 3,23,014.00

14 ഹടന്ദട വകുപസ 4,57,051.51 1,48,220.44

15 മസ്ഥാതമസ്ഥാറടകസ വകുപസ 4,29,911.20 37,503.20

16 ഇന്സ്ട്രുകമകന്റഷന് വകുപസ 1,28,911.00 87,982.50

17 സ്ക്കൂള് ഓഫസ ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസസ 3,08,253.26 4,63,115.00

18 ഇനര്നസ്ഥാഷണല് സ്ക്കൂള് ഓഫസ 
കഫസ്ഥാകടസ്ഥാണടകസ 15,04,681.00 4,15,666.00
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19 ഫടസടക്കേല് എഡല്യുകക്കേഷന് 
വകുപസ 13,031.50

20 യൂതസ കവല്ഫയര് വകുപസ 90,33.89

21 കസനര് കഫസ്ഥാര് ബജറസ സ്റ്റഡതീസസ 48,345.89

22 യൂണടകവഴടറട വലബ്രറട 1,09,98,022.89 14,43,010.10

23 യൂണടകവഴടറട യൂണടയന് 20,605.46

24 കസന്ടല് ഓഫതീസസ കഫസ്ഥാര് 
യൂണടകവഴടറട കഹസ്ഥാസ്റ്റല്

25,08,663.00

25 യൂണടകവഴടറട ഗസ്റ്റസ ഹക്കൗസസ 12,889.00

26
കസനര് കഫസ്ഥാര് 
ഇന്കഫസ്ഥാര്കമഷന് റടകസസ്ഥാഴസ 
മസ്ഥാകനകജ്മെനസ (CIRM)

1,26,781.55 3,32,600.90

27
കസനര് കഫസ്ഥാര് സയന്സസ ഇന് 
കസസ്ഥാവസറട 
(C-SiS)

1,94,053.45 7,47,145.36

28 സ്ക്കൂള് ഓഫസ മവറന് സയന്സസ 9,925.40 3,37,963.60

29 ഫടസടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗസ്ഥാഫട
വകുപസ 1,78,090.50 88,433.50

30 കകമടക്കേല് ഓഷത്യേസ്ഥാകനസ്ഥാഗസ്ഥാഫട 
വകുപസ

3,18,623.27 4,41,757.25

31 മവറന് ജടകയസ്ഥാളജട, ജടകയസ്ഥാ 
ഫടസടകസ വകുപസ 58,598.00 34,893.00

32
മവറന് ബകയസ്ഥാളജട, 
വമകക്രസ്ഥാബകയസ്ഥാളജട & ബകയസ്ഥാ
കകമടസട വകുപസ

5,34,679.80 4,54,784.20

33 അറസകമസ്ഥാകസറടകസ സയന്സസ 
വകുപസ

2,17,427.00 5,76,719.00

34 സ്ക്കൂള് ഓഫസ ഇന്ഡസടയല് 
ഫതീഷറതീസസ 2,57,173.45 1,35,950.00

35
നസ്ഥാഷണല് കസനര് കഫസ്ഥാര് 
അകസസ്ഥാടടക്കേസ ആനടമല് 
കഹല്തസ (NCAAH)

3,11,653.86 2,32,581.00

36 എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ വകുപസ 11,78,273.74 35,265.25
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37 സ്ക്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 
(SOE) 76,91,631.97 40,22,770.50

38
കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്ക്കൂള് ഓഫസ 
മവറന് എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ 
(KMSME)

2,60,056.50 7,58,845.46

39

കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട 
കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ 
എന്ഞ്ചടനതീയറടസംഗസ, കുടനസ്ഥാടസ 
(CUCEK)

1,02,15,355.50 47,84,109.77

40 ഡട.ഡട.യ. കക്കൗശല് കകന്ദ്ര (-)64,297.30 1335834.05

ആകക നതീക്കേടയടരുപസ തക 4,66,30,386.40 2,50,21,787.40

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ
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അനുബനസം -2
തനത വരുമസ്ഥാനസം കണക്കേസ്ഥാക്കുന്ന പതടക

(ഖണടക നസം. 1-5 കസ്ഥാണുക)

STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF CUF 
FOR 2019-20.

SL NO. PARTICULARS AMOUNT

1 Cost of application form & Prospectus 3,22,455

2 PhD Application Fee, Admission Fee 8,75,135

3 Admission/Readmission Fee for Research 4,62,965

4 Matriculation, Registration fee for matriculation 17,23,540

5 Recognition fee, Qualifying exam fee 11,19,385

6 Registration fee for research 12,79,075

7 Conversion of PhD- FT to PT 98,400

8 Recognition as supervising guide 11,340

9 Tution fee, semester fee, course fee 9,27,63,989

10 Library fee 25,97,871

11 Stationery fee 11,07,145

12 Medical fee 1,91,988

13 Lab fee 11,09,544

14 Sports Fee 8,11,565

15 Quasi University fee 7,57,520

16 Course Material fee 6,93,880

17 Computer fee 7,32,980

18 Hostel admission/readmission fee 1,86,763

19 Hostel Rent/ABLC 55,54,752

20 Late fee/Fine 25,762

21 University Union Fee 6,15,070

22 Departmental publication CULR (SLS) 11,180
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23 Association fee (CULSA) 1,05,115

24 Social Function 23,625

25 Hostel Establishment charges 1,10,730

26 Fee for extra curricular activities 13,46,975

27 Training Fee 1,47,394

28 Hostel Association fee 12,028

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

1,20,00,510

30 Application Fee for Recognition -

31 Registration fee for course (Naval) 59,575

32 Sponsorship Fee 1,47,000

33 Overdue Charges 97,586

34 Cost of lost book, identity card, Library Card 35,112

35 Annual subscription fee 40,800

36 Hiring out of departmental facility 2,60,467

37 Cost of tender form 2,10,868

38 Registration fee for firms, recruitment, vendor Regn 52,04,100

39 Inspection commission fee 1,34,337

40 Sale of old newspaper -

41 Auction amount, sale of unservicable equipment 9,83,369

42 Rent of Guest House, Adithi Bhavan 14,80,889

43 Intercollegiate Transfer Fee 2,440

44 Sponsorship fee - for University Activities 3,04,000

45 Revenue from PG CAT Counselling 3,49,30,431

46 Income from sale of CAT Application 4,77,91,872

47 Official Transcript/duplicate/attestation 73,83,910

48 Education verfication 4,77,160

49 Exam application forms 6,81,755

50 Condonation fee 8,35,417

51 Exam Fee 2,79,36,443

52 Submission of thesis 8,63,690
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53 Evaluation of thesis 11,91,907

54 Revaluation, fee for scrutiny 9,65,050

55 Fee for VIVA 3,62,740

56 Improvement, internal improvement 22,33,319

57 Degree certificate, diploma certificate 39,80,510

58 Marklist, duplicate marklist 24,76,300

59 Provisional certificate 5,71,045

60 Fee for issue of any certificate, extracts etc 6,05,255

61 Late fee/Fine 15,36,764

62 Other fee, various fee, search fee etc 7,16,142

63 Migration certificate 5,00,425

64 Photocopy of answerscript 2,750

65 Other exam related fees 7,401

66 Bus pass 2,26,209

67 Photocopy 2,523

68 Other income 1,03,99,183

69 Income from Seminars/Short term courses/Conferences etc 63,820

70 Miscellaneous receipts 1,95,39,643

71 Revalidation fees & miscellaneous -

72 Other Receipts- SOE 16,61,570

73 Other Receipts- KMSME 4,36,678

78 Other Receipts- CUCEK 2,14,196

79 Exam Receipts - SOE 1,99,30,543

80 Exam Receipts – KMSME 18,31,823

81 Exam Receipts – CUCEK 6,03,758

TOTAL OF FEES & OTHER INCOME 33,21,53,281

Add :-consultancy fees - 417037
20,36,331

Overhead charges (project) - 1619294

TOTAL OF FEES & CONSULTANCY 33,41,89,612

Less:- Refund of fees 1,47,25,026

NET AMOUNT OF FEES & OTHER INCOME 31,94,64,586
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STATEMENT OF CALCULATION OF FEE & OTHER INCOME OF SOE, 
KMSME, CUCEK FOR 2019-20

SL 
NO

PARTICULARS

AMOUNT

SOE KMSME CUCEK

1 Application fee/Admission
fee - 83,380 -

2 Recognition fee - - -

3 Fee for short term course - - -

4 Excess fee - - -

5 Registration as matriculate 23,330 3,100 3980

6 Fee for recognition as 
qualfying exam

- 42,050 -

7 Tution fees 15,92,14,447 4,06,88,586 4,02,99,043

8 Library fee 13,96,260 40,750 43,820

9 Stationery fee 17,39,560 1,81,565 89,959

10 Orientation fee - 36,480 -

11 Special fee - 26,450 -

12 University fee - 7,210 -

13 Medical Inspection fee 77,380 33,550 9,290

14 Laboratory fee 15,50,745 1,31,010 1,09,265

15 Sports affiiliation fee 4,23,995 - 41,225

16 Quasi University fee 2,61,380 43,225 20,630

17 Uniform fee - 29,81,742 -

18 Degree Certificate Fee 9,50,520 - -

19 Provisional Certificate Fee 2,48,910 - -

20 Record Book Fee - 30,89,065 -

21
Late 
fee/fines/breakage/losses 
etc

8,00,670 32,460 80,405

22 University Union fee 1,56,78,868 16,98,562 50,31,152

23 Fee for co-curricular 13,69,810 54,651 89,480
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activities

24
Late 
fee/fines/breakage/losses 
etc

88,1,765 46,150 8,36,546

25 University Union fee 4,71,900 2,90,590 33,320

26 Fee for Art & Cultural 
Activities

2,37,310 29,000 89,906

27 CUBSA membership fee - 16,842 -

28 Hostel Rent 25,00,503 50,95,908 -

29 Bus Pass - 1,250 -

30 Miscellaneous 3,17,460 1,69,357 -

31 Fees collected on 
centralised admission 1,88,38,600 1,04,65,900 66,27,070

32 Fees credited directly in 
A/c no. 7096

- - -

33 Cost of Tender forms - - -

TOTAL 20,69,83,413 6,52,88,833 5,34,05,091

Less : Refund of Fees 91,85,146 6,24,810 26,70,202

Net amount of Fees & 
other income 19,77,98,267 6,46,64,023 5,07,34,889

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ
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അനുബനസം - 3
എന്കഡസ്ഥാവസകമന്റുകള് സസംബനടച വടവരങ്ങള്

(ഖണടക നസം. 4- 3 കസ്ഥാണുക)

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 8,466 3 564

2 Dr.N.K.Panicker Memorial
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 3,300 7 220

3 Antony James Memorial 
Prize

01.03.2018 01.03.2026 3,535 11 235

4 Sir Robert Bristo Memorial
Prize 01.03.2018 01.03.2026 11,761 15 783

5 Prof. Wazir Hassan Abdi 
Prize

01.03.2018 01.03.2026 27,000 19 1798

6 Prof. C.V.Kurian 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11,300 23 753

7 Venkiteswara Shastipoorthi
Memorial Award

01.03.2018 01.03.2026 4,144 27 276

8 Dr. T.K.Thommen Prize in 
Maritime Law 01.03.2018 01.03.2026 5,936 31 395

9 Pro. C.C John Memorial 
Endowment

01.03.2018 01.03.2026 11,541 35 769

10 M.M. Cherian Memorial 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 17,558 39 1169

11 Prof. Joy George 
Endowment 

01.03.2018 01.03.2026 14,313 43 953

12 Bommareddy Venkatadry 
Reddy Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 7,846 47 523

13 Prof.P.N.Rajendra Prasad 
Endowment 

01.03.2018 01.03.2026 12,933 51 861

14 Prof.C.T. Samuel 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 14,461 55 963

15 Kelappan Memorial 
Endowment 

01.03.2018 01.03.2026 11,756 59 783

16 Dr.S.Lakshmanan 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 13,520 63 900
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17 Dr.L.M.Singvi Endowment 01.03.2018 01.03.2026 11,258 67 750
18 Dr.Sunil Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 13,090 71 872

19 V.N.Padmanabha Pillai 
Gold Medal

01.03.2018 01.03.2026 14,290 75 952

20 R.V.Kelkar Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 10,000 81 666

21 K.A Damodara Menon 
Memorial Endowment 01.03.2018 01.03.2026 80,000 85 5328

22 Prof.M.V.Pylee 
Endowment 

30.11.2017 30.11.2025 10,00,000 145 61364

23 Lt. Arpan Banerjee 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 15,450 93 1029

24 K.C.Menon Memorial 
Endowment

01.03.2018 01.03.2026 10,000 97 666

25 Lyka Olefins Endowment 01.03.2018 01.03.2026 10,000 101 666
26 Dr.Terry Adams Prize 01.03.2018 01.03.2026 28,510 105 1899

27 Kanichai Thomas Jose 
Endowment 01.03.2018 01.03.2026 50,000 109 3330

28 CRL Chair for CSIS 01.03.2018 01.03.2026 9,88,527 113 65838

29 Dr.P.Madhavan Pillai 
Endowment

01.03.2018 01.03.2026 30,000 117 1998

30 Prof.P.N.K.Nambeesan 
Memorial Prize 01.03.2018 01.03.2026 25,000 122 1665

31 C.P.Menon Memorial 
Endowment

01.03.2018 01.03.2026 50,000 129 3330

32 Antony James Memorial 
Prize 01.03.2018 01.03.2026 5,050 133 336

33 Prof.N.R.Menon 
Endowment

28.06.2012 28.06.2022 60,000 137 5425

34 Dr.Sathianandan Memorial 
Endowment 30.03.2017 30.03.2027 1,00,000 153 6660

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

24.04.2017 24.04.2027 35,200 157 2344

36 CLASSIC.83 10.06.2009 10.06.2019 1,50,000 161 12763

37 Kerala Management 
Association Endowment 1.03.2018 1.03.2026 9,840 185 655

38 ABS India Merit Award 1.03.2018 1.03.2026 54,126 190 3605

39 Prof.K.K.Mohammad 
Yusuf Endowment

14.12.2011 14.12.2021 2,40,000 165 23625
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40 Prof. S.Sugunan 
Endowment

15.05.2012 15.05.2022 2,22,000 169 20072

41 Vishnu Prasad Memorial 
Endowment 08.10.2012 08.10.2022 1,50,000 173 13162

42 Prof. Joy George 
Endowment II

01.03.2018 05.11.2020 90,000 177 5994

43 Merit Scholarship for M.Sc
Statistics students 20.09.2017 20.09.2027 2,19,254 181 14028

TOTAL ENDOWMENTS 38,50,965 2,70,967

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ 
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അനുബനസം - 4
സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയകട 2019-20 കല സടര നടകക്ഷപങ്ങളുകട വടശദസ്ഥാസംശസം 

(ഖണടക 4-3 കസ്ഥാണുക)

1.
a) DETAILS OF GENERAL FUND INVESTMENTS AS ON 31.03.2020

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന
 തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാ
ള് ലഭടക്കുന്ന തക 

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 67321330798 
Matching Grant

29.04.2015 28.04.2020 7,25,284 11,04,144 8.5%

2 856956110000588- 
plan 06.04.2019 06.04.2020 2,24,881.67 2,40,213.67 7%

3 856956110000992, 
plan

26.04.2019 26.04.2020 2,24,040.45 2,39,432.45 7%

4 856956110000736 26.10.2019 26.04.2021 2,33,391.48 2,56,712.48 6%

5 37867970854 03.08.2019 03.08.2020 35,02,054 37,46,335 7%

6 37867958894 03.08.2019 03.08.2020 6,71,152 7,17,967 7%

7 37927408797 06.09.2019 06.09.2020 58,72,851 62,76,329 7%

8 37930103709 07.09.2019 07.09.2020 58,72,851 62,76,329 7%

9 37948976094 17.09.2019 17.09.2020 58,77,751 62,69,219 7%

10 37941218674 13.09.2019 13.09.2020 58,77,751 62,69,219 7%

11 37964972807 16.09.2019 16.09.2020 58,77,751 62,69,219 7%

12 37964630353 09.09.2019 09.09.2020 58,72,851 62,76,329 7%

13 856945110002057 20.09.2019 20.09.2020 99,20,959 1,05,81,711 7%

14 856956110000378 05.10.2018 05.04.2020 1,06,154 1,17,192.51 7%

15 67379268642 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

16 67379268653 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

17 67379268664 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

18 67379268675 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

19 67379268686 19.10.2018 19.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

20 67379268733 18.10.2018 18.10.2020 67,15,162 76,77,098 7%

21 856945110002479 26.10.2019 26.10.2020 55,16,999 58,78,652 6%

22 856945110002480 26.10.2019 26.10.2020 61,29,999 65,31,835 6%

23 856945110002487 03.11.2019 03.11.2020 73,55,998 78,38,202 6%
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24 856945110002488 05.11.2019 05.11.2020 55,16,999 58,78,652 6%

25 38157488587 14.12.2019 14.12.2020 59,76,058 63,58,407 6%

26 38157488951 15.12.2019 15.12.2020 59,76,066 63,58,416 6%

27 38140053982 09.12.2019 09.12.2020 59,76,058 63,58,407 6%

28 38157482552 13.12.2019 13.12.2020 59,76,058 63,58,407 6%

29 38157482187 11.12.2019 11.12.2020 59,76,058 63,58,407 6%

30 38157481820 11.12.2019 11.12.2020 59,76,058 63,58,407 6%

31 67309464592 14.01.2019 14.01.2020 1,06,83,612 1,13,50,372 6%

32 67219364555 01.02.2019 01.01.2022 1,86,411 2,26,939 7%

TOTAL 16,72,88,063.6 18,21,49,663.1

1(b) DETAILS OF OTHER FUND INVESTMENTS (CUF) AS ON 31.03.2020

ക്രമ
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട
പൂര്തടയസ്ഥാകു
ന്ന തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 37726742672 29.05.2019 29.05.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

2 37726743223 29.05.2019 29.05.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

3 37726742128 29.05.2019 29.05.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

4 37723147199 29.05.2019 29.05.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

5 37817846486 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

6 37817831208 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

7 37817830929 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

8 37817830623 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

9 37817830293 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

10 37817829958 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

11 37817829685 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

12 37817829277 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

13 37817807718 17.07.2019 17.07.2020 1,07,18,590 1,14,88,817 7%

14 67332469081 07.08.2019 07.08.2020 99,18,802 1,06,10,675 7%

15 67332469218 07.08.2019 07.08.2020 99,18,802 1,06,10,675 7%

16 67332472129 07.08.2019 07.08.2020 66,12,535 70,73,784 7%

17 37915635543 01.09.2019 01.09.2020 53,43,511 57,10,622 7%

18 37540599571 14.02.2019 14.02.2020 50,00,000 53,50,000 7%
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19 462800D100000650 04.02.2020 04.02.2021 1,12,61,403 1,19,87,809 6.3%

20 462800U100000127 10.02.2020 10.02.2021 1,50,00,000 1,59,83,287 6.4%

21 462800U100000136 11.02.2020 11.02.2021 1,50,00,000 1,59,83,287 6.4%

22 462800U100000145 12.02.2020 12.02.2021 1,40,00,000 1,49,17,734 6.4%

23 462800PU00015962 15.02.2020 15.02.2021 10,00,000 10,64,504 6.4%

24 799010500976158 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

25 799010500976164 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

26 799010500976166 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

27 799010500976167 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

28 799010500976169 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

29 799010500976171 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

30 799010500976172 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

31 799010500976173 24.03.2020 24.03.2025 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

32 462800U100000077 28.08.2019 28.08.2020 1,00,00,000 1,08,50,000 8.5%

33 38713474346 24.08.2019 24.08.2020 1,00,00,000 1,06,97,537 7%

34 38713474981 24.08.2019 24.08.2020 1,00,00,000 1,06,97,537 7%

35 462800D100000650 04.02.2020 04.02.2021 1,12,61,403 1,19,87,809 6.3%

36 462800PU00015050 28.06.2019 28.06.2020 1,08,312 1,16,095 7%

TOTAL 35,37,66,438 37,97,95,976

1(c) DETAILS OF SCHOOL OF ENGINEERING INVESTMENTS AS ON 
31.03.2020

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ 
നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 30439851111 01.04.2019 01.01.2022 77,245 92,982 7%

2 37841679434 26.07.2019 26.07.2020 1,39,84,510 1,49,89,423 7%

3 37849977851 01.08.2019 01.08.2020 1,06,87,023 1,14,32,,483 7%

4 37849978345 01.08.2019 01.08.2020 72,09,287 77,12,162 7%

5 37851328905 02.08.2019 01.08.2020 1,06,87,023 1,14,32,483 7%

6 67287696308 31.07.2019 31.07.2020 1,08,74,304 1,16,55,721 7%

7 67287706758 31.07.2019 31.07.2020 1,08,74,304 1,16,55,721 7%
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8 67287706952 31.07.2019 31.07.2020 72,49,537 77,70,482 7%

9 67287707037 31.07.2019 31.07.2020 72,49,537 77,70,482 7%

10 67379268744 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

11 67379268755 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

12 67379268766 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

13 67379268777 18.10.2018 18.10.2020 76,93,361 87,95,422 7%

14 67379268788 18.10.2018 18.10.2019 76,93,361 87,95,422 7%

15
36208017774 
SBI,CUCB

25.04.2019 25.07.2020 87,65,069 95,33,682 7%

TOTAL 12,61,24,644 12,65,90,248

1(d) DETAILS OF CUCEK INVESTMENTS AS ON 31.03.2020

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 37846485194 
SBI,Pulincunnu 31.07.2019 31.07.2020 79,08,628 84,76,934 7%

TOTAL 79,08,628 84,76,934

1(e) DETAILS OF KMSME INVESTMENTS AS ON 31.03.2020

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന 
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 38713602880 24.08.2019 24.08.2020 1,00,00,000 1,06,97,537 7%

2 38713602530 24.08.2019 24.08.2020 1,00,00,000 1,06,97,537 7%

TOTAL 2,00,00,000 21,395,074

2. കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.03.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.3.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

ക്രമ
നസം.

രസതീതസ 
നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന 
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 327363/
12349 27.07.2015 27.7.2020 5875000 8518750 9%

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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2 170924/
410338

08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

3 170925/
410343 08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

4 170926/
410348

08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

5 170927/
410350 08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

6 170928/
410351

08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

7 170929/
410353 08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

8 170930/
410355

08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

9 170931/
410390 08.06.2018 08.06.2021 50000000 62750000 8.5%

10 475390/
473722

20.08.2018 20.08.2021 10000000 12550000 8.5%

11
261108/
799010500568
559

17.11.2018 17.11.2021 51177902 63460598 8%

12 407160/79901
0500500510 05.01.2019 05.01.2021 10000000 11500000 7.5%

13
407159/
799010500600
507

05.01.2019 05.01.2021 10000000 11500000 7.5%

14
407161/
799010500600
513

05.01.2019 05.01.2021 10000000 11500000 7.5%

15 799010500663
980

07.05.2019 07.05.2022 34000000 കരഖകപടുതടയടടടല 7.5%

16 475046/
719781 03.08.2019 03.08.2022 10000000 കരഖകപടുതടയടടടല 8%

17 475047/
719741

03.08.2019 03.08.2022 10000000 കരഖകപടുതടയടടടല 8%

18 475048/
719798 03.08.2019 03.08.2022 10000000 കരഖകപടുതടയടടടല 8%

19 799010500807
918

31.10.2019 31.10.2022 15699000 കരഖകപടുതടയടടടല 8.5%

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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20 799010500882
1564

08.11.2019 08.11.2022 30000000 കരഖകപടുതടയടടടല 8.5%

21 799010500849
606 26.11.2019 26.11.2022 48409900 കരഖകപടുതടയടടടല 8.5%

22 799010500920
592

27.01.2020 27.01.2023 12663300 കരഖകപടുതടയടടടല 8.5%

23 67356869229 16.03.2020 16.03.2022 9899351 11129591 5.9%

24 67356869739 16.03.2020 16.03.2022 9899351 11129591 5.9%

25 67356869773 16.03.2020 16.03.2022 6599567 7419727 5.9%

26 67356010664 08.03.2020 08.03.2022 9899351 11151546 6%

27 67356010325 08.03.2020 08.03.2022 9899351 11151546 6%

28 67356010198 08.03.2020 08.03.2022 9899351 11151546 6%

29 67356010450 08.03.2020 08.03.2022 9899351 11151546 6%

പട.എഫസ നടകക്ഷപതടകന ആകക തക 73,38,20,775

3.  കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങളുകട വടശദസ്ഥാസംശങ്ങള്   (31.03.2020   പ്രകസ്ഥാരസം  )

3(a)   കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട ഫണസ   (CUF)

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.3.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന 
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

1 67397414149 31.03.2019 31.03.2021 5716241 6541512

2 67397414172 31.03.2019 31.03.2021 5642963 6457655

3 799010500945418 20.02.2020 20.02.2025 53182700 കരഖകപടുതടയടടടല

4 799010500967024 13.03.2020 13.03.2025 53825400 കരഖകപടുതടയടടടല

5 799010500743191 03.09.2019 03.09.2021 10850070 കരഖകപടുതടയടടടല

6 799010500742121 02.09.2019 02.09.2022 50000000 കരഖകപടുതടയടടടല

7 799010500742146 02.09.2019 02.09.2022 50000000 കരഖകപടുതടയടടടല

8 799010500821575 08.11.2019 08.11.2022 50000000 കരഖകപടുതടയടടടല

9 37620201777 28.03.2019 28.03.2020 77703968 83042406

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തക 35,69,21,342

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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3(b) സ്കൂള് ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ   (SOE)

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.03.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന 
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാ
കുകമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന 
തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 67285563551 21.07.2017 05.08.2020 7489264 9043859 6.25%

2 456546/433750 10.07.2018 10.07.2021 40855645 51273834 8.5%

3 79901050074 3163 03.09.2019 03.09.2021 50000000 5850000 8.5%

4 799010500743167 03.09.2019 03.09.2021 50000000 58511644 8.5%

5 799010500743174 03.09.2019 03.09.2021 50000000 5850000 8.5%

6 799010500743184 03.09.2019 03.09.2021 43736830 51172091 8.5%

7 799010500807923 31.10.2019 31.10.2022 5524100 കരഖകപടു
തടയടടടല

8.5%

8 799010500920156 27.01.2020 27.01.2023 5063300 കരഖകപടു
തടയടടടല 8.5%

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തക 25,26,69,139

3(c) കുഞസ്ഥാലട മരയസ്ഥാര് സ്കൂള് ഓഫസ മവറന് എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ   (KMSME)

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.03.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 67332471895 07.08.2015 07.08.2020 500000 752132 8.25%

2 67292750495 04.07.2018 03.06.2020 676306 767345 6.65%

3 67397414229 31.03.2019 31.03.2021 571624 654151 6.80%

4 67251260363 31.07.2019 31.07.2022 779336 951251 6.70%

5 799010500743196 03.09.2019 03.09.2021 1934570 കരഖകപടുതട
യടടടല

8.5%

6 67315653037 29.02.2020 28.02.2021 930717 987829 6%

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തക 53,92,553

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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3(d) കകസ്ഥാചടന് യൂണടകവഴടറട കകസ്ഥാകളജസ ഓഫസ എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ  ,   കുടനസ്ഥാടസ   (CUCEK)

കപ്രസ്ഥാവടഡനസ ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങള്- 31.03.2020 പ്രകസ്ഥാരസം

ക്രമ 
നസം.

രസതീതസ 
നസം/ബസ്ഥാങ്കേസ 
അക്കേക്കൗണസ നസം.

കഡകപസ്ഥാസടറസ 
തതീയതട

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകുന്ന
തതീയതട

പ്രസ്ഥാരസംഭ 
നടകക്ഷപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധട 
പൂര്തടയസ്ഥാകു
കമ്പസ്ഥാള് 
ലഭടക്കുന്ന 
തക

പലടശ 
നടരക്കേസ

1 67333170614 01.08.2015 01.08.2020 7500000 11281979 8.25%

2 67333175704 01.08.2015 01.08.2020 7500000 11281979 8.25%

3 67333175964 01.08.2015 01.08.2020 5000000 7521320 8.25%

4 6728749678
4

15.08.2017 30.08.2020 9904976 11961016 6.25%

5 67287496911 15.08.2017 30.08.2020 9904976 11961016 6.25%

6 67287709839 15.08.2017 30.08.2020 9904976 11961016 6.25%

7 67287710039 15.08.2017 30.08.2020 9904976 11961016 6.25%

8 67292765832 11.09.2017 26.09.2020 6505822 7856278 6.25%

9 67292747212 04.07.2018 03.06.2020 6763056 7673442 6.25%

10 456905/4430
13 20.07.2018 20.07.2021 40000000 കരഖകപടു

തടയടടടല 8.5%

11 456907/4431
74

20.07.2018 20.07.2021 34350065 കരഖകപടു
തടയടടടല

8.5%

12 67303003658 22.09.2018 22.08.2020 7635039 8672542 6.7%

13 67303003783 22.09.2018 22.08.2020 7635039 8672542 6.7%

14 79901050074
3186 03.09.2019 03.09.2021 10672420 കരഖകപടു

തടയടടടല 8.5%

15 79901050080
7910

31.10.2019 31.10.2022 7650400 കരഖകപടു
തടയടടടല

8.5%

16 3762077904
3 28.03.2019 28.03.2020 21437181 22909964 6.7%

കപന്ഷന് ഫണസ നടകക്ഷപങ്ങളുകട ആകക തക 20,22,68,926

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ 

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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അനുബനസം -5
ഓഡടറസ ചസ്ഥാര്ജസ കണക്കേസ്ഥാക്കുന്ന പതടക

(ഖണടക നസം. 4-4 കസ്ഥാണുക)

CALCULATION OF AUDIT CHARGES OF 2019-20

PARTICULARS AMOUNT

(a) Total collection of fees & other income 
CUF - 334189612
SOE - 206983413
KMSME - 65288833
CUCEK - 53405091

659866949.00

(b) Add : Overhead charges + Consultancy charges
CUF - 1619294 + 417037 2036331.00

(c) TOTAL (a) + (b) 661903280.00

(d) Less : Refund of Fees
CUF -- 14725026
SOE -- 9185146
KMSME -- 624810
CUCEK -- 2670202 27205184.00

(e) Net amount of Fees & other income (c) - (d) 634698096.00

Audit Charges @ 1% of 634698096 6346980.96

Round off of Audit Charges of 2019-20 6346981.00

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ 

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20
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അനുബനസം - 6
ക്രമതീകരടക്കേസ്ഥാത മുന്കൂറുകളുകട വടവരസം

(ഖണടക 3-10 കസ്ഥാണുക)

      2019-20  വര്ഷസം അനുവദടച മുന്കൂറുകളടല് ഓഡടറസ തതീയതടവകര ക്രമതീകരടചടടടലസ്ഥാത
മുന്കൂറുകളുകട വടവരസം തസ്ഥാകഴകക്കേസ്ഥാടുക്കുന.

1. അഡടനടകസറടവസ ഓഫതീസസ

ക്രമ
നമ്പര്

എസസ.ആര്.
നമ്പരുസം

തതീയതടയസം
ഉകദശത്യേസം തക

യ.ഓ. നമ്പരുസം
തതീയതടയസം

ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്

1 6/19-20, 
22.04.2019

Trashtag Challenge ഉസം 
ആയട ബനകപട 
കചലവടനസ്ഥായട

10,000

PL (UGC)/WSC/ 
187/2010 (Vol II) 
dtd.16.04.2019

Dr.Meera Bai M.,
Director 
Women’s 
Studies Centre, 
CUSAT

2 12/209-20, 
13.05.2019

14.05.2019 ല് നടന്ന e-
Governance Project 
stake holders meeting 
കന കചലവടനസ്ഥായട

10,000

PL(UGC)/e-
gov/PUR/2017 
dtd. 13.05.2019

Dr.Mini U., 
Systems Manager
and Assistant 
Coordinator, e-
Governance 
project

3
32/2029-20, 
19.07.2019

വടകദശ രസ്ഥാജത്യേങ്ങളട 
കലക്കേസ പരതീക്ഷസ്ഥാ 
സസംബനമസ്ഥായ കരഖകള് 
അയക്കുന്നതടനുള 
Courier ചസ്ഥാര്ജസ.

1,00,000

CE/Generat/2011(
Vol.III) dtd. 
15.07.2019

Controller of 
Examination

4 47/2019-20, 
06.09.2019

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലയടകല 
760 ജതീവനക്കേസ്ഥാര്ക്കുള 
ഓണസം കഫസ്റ്റടവല് 
അ  ഡസസ്ഥാന്സസ

1,13,60,000

Ad. G4/Onam 
Advance/2019 
dtd. 31.08.2019

Registrar

5 91/2019-20, 
04.03.2020

വടകദശ രസ്ഥാജത്യേങ്ങളട 
കലക്കേസ 
പരതീക്ഷസ്ഥാസസംബനമസ്ഥായ 
കരഖകള് 
അയക്കുന്നതടനുള 
Courier ചസ്ഥാര്ജസ.

50,000

EV3/400/DHL/20
19(07) 
dtd.16.01.2020

Controller of 
Examination
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2. എഞ്ചടനതീയറടസംഗസ വകുപസ

ക്രമ 
നമ്പര്

എസസ.ആര്. 
നമ്പരുസം 
തതീയതടയസം

ഉകദശത്യേസം തക യ.ഓ. നമ്പരുസം 
തതീയതടയസം

ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ 
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്

1
04/19-20, 
18.06.2019

1st installment deposit 
to CPWD for the 
construction of Boys 
Hostel at CUSAT

40,00,000
UEU/3342/2017-
18 dtd.14.06.2019

University
Engineer

2 11/209-20, 
07.09.2019

2nd installment of 
1/3rd advance for the 
work ‘Construction 
of 1st floor to B.Tech 
ladies Hostel at 
Thrikkakara 
Campus.’

54,48,541 UEU/1142(B)/10-
11 dtd. 27.08.2019

University
Engineer

3
12/19-20, 
24.09.2019

2nd Instalment of 
advance for the 
construction of Boys 
Hostel

2,33,00,000
UEU/3342/2017-
18 dtd. 18.09.2019

University
Engineer

4 13/2019-20, 
24.09.2019

2nd installment of 
1/3rd deposit 
installment amount for
the work 
‘Construction of 
Phase II and vertical 
extension in the left 
wing of Alakananda 
Ladies Hostel at 
Thrikkakara Campus.

1,69,81,083
UEU/3321/2017-
18 dtd. 18.09.2019 University

Engineer

5 14/2019-20, 
25.09.2019

2nd installment of 
1/3rd advance for the 
work ‘Construction 
of 1st floor to B.Tech 
ladies Hostel at 
Thrikkakara 
Campus.’

1,00,00,000 UEU/3429/2018-
19 dtd.23.09.2019

University
Engineer

6 17/19-20 
11.12.2019

Advance for execution
of various works in 
connection with 

2,55,734 UEU/MISC(56)/1
9-20 dtd. 
11.12.2019

University
Engineer

കകകൊചച്ചി ശകൊസ്ത്ര സകൊങങ്കേതച്ചിക സര്വ്വകലകൊശകൊല - ഓഡച്ചിററ്റ് റച്ചിങപകൊര്ടറ്റ് 2019-20



-144-

Governor’s visit on 
16th December 2019

7 18/19-10
01.01.2020

Advance towards the 
remittance of permit 
fee for the buildings 
constructed under 
KIIFB Project in 
Thrikkakara Campus 
– remitting to 
Kalamassery 
Municipality

1,68,320
UEU/3547/19-20 
dtd.30.12.2019 University

Engineer

8 21/19-20
20.02.2020

Construction of Boys 
Hostel 3rd Instalment -
CPWD

50,00,000 UEU/3342/2017-
18 dtd.17.02.2020

University
Engineer

9 22/19-20
20.02.2020

Advance towards 
release of 2nd 
installment for the 
work ‘Construction 
of Boys Hostel (120 
bedded) at 
Thrikkakara Campus.

74,00,000
UEU/3342/2017-
18 dtd.17.02.2020 University

Engineer

10 25/19-20
29.02.2020

Advance amount 
payable towards the 
repairing and retarring 
of Quarters ring roads 
at CUSAT 
Thrikkakara Campus.

12,95,295 UEU/3590/19-20 
dtd. 26.02.2020

University
Engineer

3) ഇന്സ്ട്രുകമകനഷന് വകുപസ 

ക്രമ
നസം.

എസസ.ആര്.
നമ്പരുസം തതീയതടയസം ഉകദശത്യേസം തക യ.ഓ. നമ്പരുസം 

തതീയതടയസം
ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്

1 SR.no.1/DIN/19-20
തതീ. 28.02.2020/

കഹസ്ഥാസ്റ്റല് വസ്ഥാര്ഡനസ 
ABLC തക 
വകമസ്ഥാറുന്നതടനസ മുന്കൂര് 
നല്കട.
കചക്കേസ  നസം.393434  തതീ.
5.3.20

1,47,758
Regr/Egrantz/
2019-20/ 340 dtd
15.02.2020

വകുപസ കമധസ്ഥാവട
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4) അറസകമസ്ഥാസസ കഫറടകസ സയന്സസ വകുപസ 

ക്രമ
നസം.

എസസ.ആര്.
നമ്പരുസം
തതീയതടയസം

ഉകദശത്യേസം തക
യ.ഒ. നമ്പരുസം
തതീയതടയസം

ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ 
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്

1 1/19-20-20/DAS

Advance for 
procurement of 
Microwave 
Radiometer under 
FIST programme

1,50,00,000
U.O.No.PLB.3/18
892/ 2017 
തതീ.29.01.2018

വകുപസ കമധസ്ഥാവട

5) സ്കൂള് ഓഫസ എന്വയണകമനസ സ്റ്റഡതീസസ

ക്രമ 
നസം. തക SR NO./തടയ്യേതട ഇനസം യ.ഒ.നസം./തടയ്യേതട കചക്കേസ 

നസം./തടയ്യേതട

1 200000 1/SES/2019-
20/04.03.20

Contingency / Working 
Expenses

PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846936/ 
31.03.2020

2 100000
2/SES/UGC-SAP 
DRS(11)/2019-
20/04.03.20

Travel/Field 
facilities/Field Trip 
Faculty members only

PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846948/ 
31.03.2020

3 50000
3/SES/UGC-SAP 
DRS(11)/2019-
20/04.03.20

Visiting fellows PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846935/ 
31.03.2020

4 100000
4/SES/UGC-SAP 
DRS(11)/2019-
20/04.03.20

Hiring the services of 
Technical/Industrial/Secre
tarial assistance as 
relevant to the 
programme

PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846948/ 
31.03.2020

5 50000
5/SES/UGC-SAP 
DRS(11)/2019-
20/04.03.20

Advisory Committee 
meeting (TA/DA for 
UGC nominee in the 
committee)

PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846948/ 
31.03.2020

6 100000
6/SES/UGC-SAP 
DRS(11)/2019-
20/04.03.20

Books and journals
PL.B2/0846/2016
Dtd.15.03.2016

846935/ 
31.03.2020

7 75000 4/SES/2020-21

SMNRI Project First 
Installment of Advance 
( PI Dr. C S Ratheesh 
kumar)

CUSAT/PL(UGC)
- A1/1112/2021 
Dtd.09.03.2021

910920/ 
31.03.2020
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6. NCAAH

ക്രമ
നസം.

എസസ.ആര്. നമ്പരുസം
തതീയതടയസം ഉകദശത്യേസം തക

യ.ഓ.
നമ്പരുസം

തതീയതടയസം

ഉതരവസ്ഥാദടയസ്ഥായ
ഉകദത്യേസ്ഥാഗസന്

1
NCAAH/OS1/2019-
20/4
22.05.2019

Programme of Admin
expenses of OS1 28,23,420 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

2
NCAAH/DBT-VR/19-
20/9, 
02.08.2019

Contingency 3,00,000 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

3 NCAAH/Indo-US/19-
20/12, 26.06.2019 കരഖകപടുതടയടടടല 10,00,000 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

4 NCAAH/Indo-US/19-
20/13, 26.06.2019

കരഖകപടുതടയടടടല 18,73,420 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

5
NCAAH/DBT Synthetic
Biology/
19-20/15, 16.10.2019

Synthetic biology 
Equipment purchase. 7,02,230 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

6

NCAAH/KSCSTE
Emeritus  Scientist
Scheme/2019-20/33,
24.10.2019

Contingency 1,00,000 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

7
NCAAH/DBT-
Synthetic Biology/19-
20/50, 02.03.2020

Consumables 7,00,000 ലഭത്യേമല

കഡസ്ഥാ.വല്സമ 
കജസ്ഥാസഫസ
ഡയറക്ടര്, 
NCAAH

കജസ്ഥായടനസ ഡയറക്ടര്
കുസസ്ഥാറസ ഓഡടറസ 
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