ഒഒാഡഡിററ്റ് റഡിപപഒാര്ടറ്റ് 2015-16
ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് & റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
നമ്പര.കക.എസ്.എ.സില്/എ.3/127/2017

തീയതി 22.06.2017

വകരള സംസ്ഥോന സരവവിജ്ഞോനവകോശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2015-16
സോമ്പത്തിക വരഷകത്ത ഒോഡിറ്റ് റിവപ്പേോരട്ട്
(1994-കലെ വകരള വലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തികലെ വകുപ്പേ് 4, 1996-കലെ
വകരള വലെോക്കല് ഫണ്ട് ഒോഡിറ്റ് ചട്ടത്തികലെ ചട്ടം 18 (1) എന്നിവ പ്രകോരം
പുറകപ്പേടുവിക്കുന്നത്)
ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ചുമതലെകപ്പേട്ട ഉവദദ്യോഗസ്ഥന്:

ശ്രീ.നജീം.എച്ച്
കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര
(03.03.2017 മുതല് 29.05.2017 വകര)

ഒോഡിറ്റ് റിവപ്പേോരട്ട് പുറകപ്പേടുവിക്കുന്ന ഉവദദ്യോഗസ്ഥന്:

ശ്രീ.സി.വിക്രം സിംഗ്
കഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര
സില് ആന്റെ് എസ്.കഎ.ഇ.പി ഒോഡിറ്റ്
ഒോഡിറ്റ് നടത്തിയ കോലെയളവ്: 03.03.2017 മുതല് 29.05.2017 വകര

ഒോഡിറ്റ് നിരവ്വഹണം

ശ്രീ.മവനഷ്.ബി.എച്ച്, ഒോഡിറ്റ് ഒോഫീസര
ശ്രീമതി ശ്രീവദവി.എസ്, സീനിയര വഗ്രേഡ് ഒോഡിറ്റര
ശ്രീമതി ദീന.കക.എ, ഒോഡിറ്റര
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ഉത്തരവോദകപ്പേട്ട ഉവദദ്യോഗസ്ഥര
ഡയറക്ടര
വഡോ.എം.ടി.സുവലെഖ

01.04.2015

31.03.2016

അഡ്മിനിവസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര
ശ്രീമതി ശ്രീകുമോരി.കജ

01.04.2015

31.05.2015

ശ്രീമതി രമണി മോത്

01.06.2015

15.02.2016

ശ്രീ.എസ്.ഡി.സുനില് കുമോര

16.02.2016

31.03.2016

ഫിനോന്സ് ഓഫീസര
ശ്രീ.കനല്സണ.കജ

01.04.2015

14.09.2015

ആരും ചോരജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്നില

15.09.2015

21.09.2015

ശ്രീമതി പി.അജിതകുമോരി

22.09.2015

31.03.2016

കസയില്സ് ഓഫീസര
ശ്രീ.ബി.മുരുകന്

01.04.2015

31.03.2016

കഡവലെപ്കമന്റെ് ഓഫീസര
ശ്രീമതി ക്ഷിതി.വി.ദോസ്
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1.2
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ഭോഗം - 2
2.1

വരവ് കണക്കുകളിവന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്

രജിസ്റ്ററുകള് ശരിയോയ രീതിയില് പരിപോലെിക്കുന്നില
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വലെഖനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രതിഫലെ തുക - റ്റി.ഡി.എസ് ഈടോക്കിയില

3.2 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള വദ്യക്തികള്ക്ക് ഒരു വരഷം പ്രതിഫലെമോയി നല്കിയ
തുക 9,65,972/- രൂപ
3.3 അനരഹമോയി നല്കിയ യോത്രോപ്പേടി - 6,100/- രൂപ
3.4 പുസ്തകവമള - അനരഹമോയി അനുവദിച്ച റൂം വോടക 5,630/- രൂപ
3.5 അനരഹമോയി അനുവദിച്ച ഓണവററിയം തുക- 38,450/- രൂപ
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വകരള വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യത്തികന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം കകവരിച്ചിട്ടില- നോളിതുവകര കചലെവോക്കിയത് 2,22,004/- രൂപ

4.2 പ്രിന്റെിംഗ് വപപ്പേര വസ്റ്റോക്ക് കണക്കില് അവദ്യക്തത

പുവരോഗതി

പ്രസില് ബോക്കിയുള്ള പ്രിന്റെിംഗ് വപപ്പേറികന്റെ

4.3 കകഡബ്ല്യൂആരപി വപ്രോജക്ട്- ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന വിജ്ഞോന കവബ് വകന്ദ്രമോക്കുക
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എന്നത് ലെക്ഷദ്യം
4.3.1 കോഷ്ബുക്ക്, വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര എന്നിവ ശരിയോയ രീതിയില് പരിപോലെിച്ചിട്ടില
4.3.2 വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട് വരക്ക് വഷോപ്പേ് സംഘടിപ്പേിച- ബോക്കി തുക
2,69,931/- രൂപ 6 മോസം കകവശം സൂക്ഷിച
4.3.3 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്ന് 3,69,000/- രൂപ വകമോറ്റി
4.3.4 യഥോസമയം വസവന നികുതി നല്കിയില - 1365/- രൂപ അധേികം കചലെവോയി
4.3.5 വപ്രോജക്ട് കചലെവുകള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന്
4.3.6 ഉപവയോക്ത ഹിതകരമലോത്ത കക .ഡബ്ല്യൂ.ആര.പി വപ്രോജക്ട് കവബ്കകസറ്റ്ലെക്ഷദ്യം സഫലെമോക്കുന്നില
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സോമ്പത്തിക നിലെ

ധേനസ്ഥിതി വിവരണം

5.2 ഒോഡിറ്റ് പ്രതദ്യവവലെോകനം
5.3 ഒോഡിറ്റ് ചോരജ്
അനുബന്ധം
1

2015-16 വരഷകത്ത ഒോഡിറ്റ് സരട്ടിഫിക്കറ്റ്

2

തീരപ്പേോക്കോന് അവവശഷിക്കുന്ന റിവപ്പേോരട്ടുകള്
എ) ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
ബി) റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
സി) സംവയോജിതം
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ആമുഖം
സരക്കോരികന്റെ ഉന്നത

വിദദ്യോഭദ്യോസ

വകുപ്പേിന് കീഴില് മലെയോളം

എന്കകസവക്ലേോപീഡിയ ഡിപ്പേോരട്ട്കമന്റെ് എന്ന വപരില്

1961 ല് വകുപ്പേോയി രൂപം

കകോള്ളുകയും 1976 ല് ട്രോവന്കൂര - കകോച്ചിന് ലെിറ്റററി സയന്റെിഫിക് ആന്റെ് ചോരിറ്റബിള്
കസോകസറ്റീസ്

രജിവസ്ട്രേഷന്

ആക്ട്

അനുസരിച്ച്

രജിസ്റ്റര കചയ്ത്

സംസ്ഥോന

സരവ്വവിജ്ഞോനവകോശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി രൂപം പ്രോപിക്കുകയും കചയ. വിജ്ഞോനം
സോധേോരണ ജനങ്ങളില് എത്തിക്കുക , മലെയോളികളുകട സോംസ്കോരിക അവവബോധേം
ഉയരത്തുക എന്നീ ലെക്ഷദ്യങ്ങവളോകട മലെയോളത്തില് സരവ്വവിജ്ഞോനവകോശം
വോലെദ്യങ്ങളോയും

വിശ്വസോഹിതദ്യ വിജ്ഞോനവകോശം

10

20

വോലെദ്യങ്ങളോയും

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകകയന്ന അതി ബൃഹത്തോയ സംരംഭമോണ് സോംസ്കോരിക വകുപ്പേികന്റെ
നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവരത്തിക്കുന്ന ഈ

സ്ഥോപനം

സരവ്വവിജ്ഞോന

16

വകോശത്തികന്റെ

ഏകറ്റടുത്ത്

വോലെദ്യങ്ങളും

നടത്തുന്നത് .
വിശ്വസോഹിതദ്യ

വിജ്ഞോനവകോശത്തികന്റെ 10 വോലെദ്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞോനവകോശം, പരിണോമ
വിജ്ഞോനവകോശം,

വജദ്യോതിശോസ്ത്ര

വിജ്ഞോനവകോശം

എന്നീ

ഏകവോലെദ്യ

വിജ്ഞോനവകോശങ്ങളും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലെയോളം വശ്രഷ്ഠ ഭോഷയോയി
അംഗീകരിച കഴിഞ്ഞതിനോല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിജ്ഞോനവകോശ
വോലെദ്യങ്ങള് ഒരു മുതല്ക്കൂട്ടോണ്.
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ഭോഗം - 1
1.1

ഓഡിറ്റിന് വിവധേയമോക്കിയ കണക്കുകള്
സരവവിജ്ഞോനവകോശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ 2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷകത്ത

ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്, റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവയുകട വരവ്
കചലെവ് കണക്കുകളോണ് ഓഡിറ്റിന് വിവധേയമോക്കിയത്.

1.2

ഓഡിറ്റികന്റെ വദ്യോപ്തി
സരവവിജ്ഞോനവകോശം

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ജനറല് ഫണ്ട്

അക്കൗണ്ട്സ് ,

റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവയുകട 2015-16 വരഷകത്ത വരവ് കചലെവ്
കണക്കുകള് വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ള കദ്യോഷ് ബുക്കുകള് , ട്രഷറി/ബോങ്ക് വസ്റ്ററ്റ്കമന്റുകള്,
അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകള് ,

വൗച്ചറുകള്,

ബന്ധകപ്പേട്ട ഫയലുകള് എന്നിവ

എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഫിനോന്സ് ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റൂള് 16, റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട്
ചട്ടങ്ങള്, സരവവിജ്ഞോനവകോശ പ്രസിദ്ധീകരണ കസോകസറ്റി സഹോയക ഗ്രേോന്റുകള്
നല്കലും ക്രമകപ്പേടുത്തലും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളികലെ ചട്ടം 11, 13 എന്നിവ ആധേോരമോക്കി
പരിവശോധേിച.

1.3

കപോതു അവവലെോകനം
2015-16 ബജറ്റില് വിഭോവനം കചയ്ത സരവവിജ്ഞോനവകോശം

നവസോവങ്കതിക

വിജ്ഞോനവകോശം

എന്നിവയുകട പ്രോരംഭ

18, 19, 20,

നടപടികള് വപോലും

നോളിതുവകര തുടങ്ങിയിട്ടില . സരവവിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം 16, വിശ്വസോഹിതദ്യ
വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം 9 എന്നിവയോണ് തന്വരഷം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പ്രിന്റെിംഗ്

വപപ്പേര വോങ്ങിയതുള്കപ്പേകട

22,60,782/റിവവോള്വിംഗ്

രൂപയോണ്

പ്രിന്റെിംഗ്

ജനറല് ഫണ്ടില് നിന്നും

ഫണ്ടില് നിന്നും

പ്രിന്റെിംഗ്

കചലെവുകള്ക്കോയി

ആകക

വിനിവയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് .

കചലെവിനത്തില്

99,379/-

രൂപ

കചലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഉള്കപ്പേടുത്തുന്നതിനോയി
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പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

വിജ്ഞോനവകോശ

പുറകമ നിന്നുള്ള വലെഖനങ്ങള് ,

വോലെദ്യങ്ങളില്

അവയുകട എഡിറ്റിംഗ്

6

എന്നിവയ്ക്ക് വവണ്ടി സോമ്പത്തിക വരഷം 9,65,972/- രൂപ കചലെവഴിച. 2015-16 ല്
വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യങ്ങളുകട വില്പനയിലൂകട

20,62,854/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്

ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്വരഷകത്ത അവപക്ഷിച്ച് 4,16,689/- രൂപയുകട കുറവ് വില്പനയില്
ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പദ്ധതിയിതര

ആവശദ്യങ്ങള്ക്ക്

കചലെവഴിക്കുന്നതിനോയി

റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ടില് നിന്നും ജനറല് ഫണ്ടിവലെക്ക് ഈ സോമ്പത്തിക വരഷം
1,63,00,000/- രൂപ ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റ് കചയ്യുകയും , 1,38,00,000/- രൂപ തിരിച്ചടവു
വരുത്തുകയും കചയ്തിട്ടുണ്ട്. മുന് വരഷങ്ങളില് പദ്ധതിയിതര ആവശദ്യങ്ങള്ക്ക് വവണ്ടി
റിവവോള്വിംഗ്

ഫണ്ടില് നിന്നും

ലെഭദ്യമോക്കിയ

വോയ്പ തുകയില് തിരിച്ചടയ്ക്കോന്

അവവശഷിക്കുന്ന 3,09,84,550/- രൂപയും, തന് വരഷം തിരിച്ചടവു നടവത്തണ്ട
തുകയോയ 25,00,000/- രൂപയും ഉള്കപ്പേകട 3,34,84,550/- രൂപ റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട്
വോയ്പയിനത്തില് തിരിച്ചടക്കോന് അവവശഷിക്കുന്നു.
യഥോസമയം വോടക കരോര പുതുക്കോതിരുന്നതിനോല് കവദ്തി ചോരജ് , വോട്ടര
ചോരജ് എന്നീ

ഇനങ്ങളില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന് അധേിക കചലെവുണ്ടോകുന്നു .

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന ഒരു വിജ്ഞോന കവബ് വകന്ദ്രമോക്കുകകയന്ന ലെക്ഷദ്യവത്തോകട ആരംഭിച്ച
കക.ഡബ്ല്യൂ.ആര.പി. വപ്രോജക്ട് ലെക്ഷദ്യപ്രോപ്തി കകവരിച്ചില.
വിവിധേ വിഷയങ്ങളില് വിശദീകരണം ആവശദ്യകപ്പേട്ട് നല്കിയ 11 ഓഡിറ്റ്
എന്ക്വയറികളില് 4 എണ്ണത്തിന് മോത്രമോണ് മറുപടി ലെഭദ്യമോക്കിയത്. തൃശ്ശൂര സോഹിതദ്യ
അക്കോദമി ഹോള് - പുസ്തക പ്രദരശനവുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട നമ്പര 1821/D2/15/SIEP,
നമ്പര 1718/D2/15/SIEP എന്നീ ഫയലുകളും വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യങ്ങള് ഡി .ഇ.ഒ.
ഓഫീസുകളില്

എത്തിക്കുന്നതിന്

ഉപവയോഗിക്കുന്നതുമോയി

തപോല്

ബന്ധകപ്പേട്ട ഫയലും

വകുപ്പേികന്റെ
(നമ്പര

വോഹനം

1339/D4/2008/SIEP)

പരിവശോധേനയ്ക്കോയി ലെഭദ്യമോക്കിയില.
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1.4

ബജറ്റ്
പദ്ധതി വിഭോഗത്തില് 1,54,00,000/- രൂപയുകട നിരവദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതി ഇതര

വിഭോഗത്തില് 8,15,72,000/- രൂപയുകട നിരവദശങ്ങളുമോണ് 2015-16 വരഷത്തില്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സരക്കോരിന് സമരപ്പേിച്ചത്. വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.

(എ) പദ്ധതി വിഭോഗം
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷവത്തക്കുള്ള 1,54,00,000/- രൂപയുകട പദ്ധതി
നിരവദശങ്ങളുകട വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.
ക്രമ നം.

കചലെവിനങ്ങള്

തുക

1

വിശ്വസോഹിതദ്യവിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം 9,
10 എന്നിവയുകട അച്ചടി, പ്രസിദ്ധീകരണം

83,00,000

2

സരവവിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം 17; വകരള
വിജ്ഞോനവകോശം; എന്നിവയ്ക്കുവവണ്ടി വലെഖനങ്ങള്
തയ്യോറോക്കുന്നതികന്റെ പ്രതിഫലെം

14,00,000

3

സരവവിജ്ഞോനവകോശം 18, 19, 20 എന്നിവയുകട
പ്രസിദ്ധീകരണവുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട പ്രോരംഭകചലെവ്

7,50,000

4

നവസോവങ്കതിക വിജ്ഞോനവകോശത്തിനുള്ള
പ്രോരംഭകചലെവ്

5

KWRP കപ്രോജക്ട് തുടരന്നു കകോണ്ടു വപോകുന്നതിനുള്ള
കചലെവ്

11,00,000

6

പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടര, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ
വോങ്ങല്, എ.എം.സി. എന്നിവയ്ക്ക്

5,00,000

7

കലെബ്രറി പുസ്തകങ്ങള് വോങ്ങല്

3,50,000

8

പുതിയ വോലെദ്യങ്ങളുകട പരസദ്യകൂലെി

2,00,000

9

വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യങ്ങളുകട നിരമ്മിതിയ്ക്കോയി
വരക്ക്വഷോപ്പുകള്, കസമിനോറുകള് എന്നിവ
നടത്തുന്നതിനുള്ള കചലെവ്

8,00,000

20,00,000

ആകക

1,54,00,000

2015-16 കലെ 1,54,00,000/- രൂപയുകട ബജറ്റ് നിരവദ്ദേശങ്ങളില് ഉള്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ള
വിശ്വസോഹിതദ്യവിജ്ഞോന
സരവവിജ്ഞോനവകോശം
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വകോശം
വോലെദ്യം

17,

വോലെദ്യം
വകരള

9,

10

എന്നിവയുകട അച്ചടി ,

വിജ്ഞോനവകോശം

എന്നിവയില്
8

ഉള്കപ്പേടുത്തുന്ന വലെഖനങ്ങളുകട പ്രതിഫലെം എന്നിവ

2014-15 സോമ്പത്തിക വരഷം

സമരപ്പേിച്ച ബജറ്റ് നിരവദശങ്ങളിലും ഉള്കപ്പേട്ടതോണ്. കൂടോകത സരവവിജ്ഞോനവകോശം
വോലെദ്യം 18, 19, 20 എന്നിവയുകട പ്രോരംഭ കചലെവുകള് 2013-14 മുതലുള്ള ബജറ്റ്
നിരവദ്ദേശങ്ങളില്

ഉള്കപ്പേടുന്നവയോണ് .

2015-16

സോമ്പത്തിക

വരഷവും

സരവവിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം 18, 19, 20 എന്നിവയുകട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനോയി
തുക യോകതോന്നും കചലെവഴിച്ചിട്ടില.
ആകക 1,54,00,000/- രൂപയുകട ബജറ്റ് നിരവദ്ദേശങ്ങള് സമരപ്പേിച്ചതില് ,
1,50,00,000/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോയി സരക്കോര ബഡ്ജറ്റില് വകയിരുത്തിയിരുന്നു .
അതില് 50,00,000/- രൂപ ഒന്നോം ഗഡുവോയി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു ലെഭിച. ബോക്കി
1,00,00,000/-

രൂപ

അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സറണ്ടര കചയ്യുന്നതോയി
ബജറ്റ്

16.03.2016

ല് സരക്കോരികന

നിരവദ്ദേശങ്ങളില് ഉള്കപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്

യഥോസമയം പൂരത്തീകരിക്കോകത സരക്കോര അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേോന്റെ് തുകയില് ഒരു
വകോടി രൂപ സറണ്ടര കചയ്ത ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ നടപടി നീതികരിക്കോവുന്നതല . വിവിധേ
പദ്ധതി കചലെവിനങ്ങളിലെോയി 40,89,956/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ സോമ്പത്തിക വരഷം
കചലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പദ്ധതിയിതര വിഭോഗം
2015-16
8,15,72,000/-

സോമ്പത്തിക

വരഷം

രൂപയുകട ബജറ്റ്

പദ്ധതിയിതര

നിരവദ്ദേശങ്ങളോണ്

വിഭോഗത്തില് ആകക

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

സമരപ്പേിച്ചത് .

വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.
ക്രമ നം

കചലെവിനങ്ങള്

1

സോലെറി, ആരജിതോവധേി സറണ്ടര, ഉത്സവ ബത്ത,
വവതനം, കമഡിക്കല് റീഇവമ്പഴ്സ്കമന്റെ്

2

യോത്രോബത്ത

3

കകട്ടിട വോടക

8,52,000

4

ഫരണ്ണിച്ചര

3,00,000

5

വസ്റ്റഷനറി

3,00,000

6

ഇലെക്ട്രിസിറ്റി ചോരജ്

3,00,000

7

കടലെിവഫോണ ചോരജ്

4,00,000
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5,27,00,000
50,000

9

8

ഡീസല് ചോരജ്

3,00,000

9

വോട്ടര ചോരജ്

10

കണ്ടിജന്സീസ്/പലെവക

2,00,000

11

വോഹന കമയിന്റെനന്സ്

1,00,000

12

പരസദ്യം

3,00,000

13

ന്യൂസ് വപപ്പേര/ആനുകോലെികങ്ങള്

14

ഓണവററിയം

1,00,000

15

ഗവവണിംഗ് വബോഡി അംഗങ്ങളുകട യോത്രോബത്ത

1,00,000

16

റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് വലെോണ തിരിച്ചടവ്

17

ഓഡിറ്റ് ഫീ

30,000

40,000

2,50,00,000
5,00,000
ആകക

8,15,72,000

ആകക 8,15,72,000/- രൂപയുകട ബജറ്റ് നിരവദ്ദേശങ്ങളോണ് സമരപ്പേികച്ചങ്കിലും
സരക്കോര ധേനസഹോയമോയി ലെഭിച്ചത് സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രേോന്റെ് 24,99,000/- രൂപ ഉള്കപ്പേകട
ആകക 2,39,76,000/- രൂപ മോത്രമോണ്. 2015-16 ല് വിവിധേ പദ്ധതിയിതര
കചലെവിനങ്ങളിലെോയി 2,65,12,379/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കചലെവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിതര
വിഹിതമോയി ലെഭിച്ച തുകകയക്കോള് 25,36,379/- രൂപ അധേികമോയി കചലെവഴിച.

1.5

വോരഷിക കണക്ക്
2015-16 വരഷകത്ത ജനറല് ഫണ്ട് , റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് എന്നിവയുകട

വോരഷിക കണക്ക് പത്രിക 25.04.2016 തീയതിയില് ഓഡിറ്റിന് സമരപ്പേിച്ചിരുന്നു
(23.04.2016

കലെ

547/ഇ 2/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി.

നമ്പര കത്ത് ).

എന്നോല്

ലെഭദ്യമോക്കിയ വോരഷിക കണക്ക് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചതല. ഭരണസമിതി
നിലെവിലെിലോതിരുന്നതിനോലെോണ്

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച വോരഷിക കണക്ക്

സമരപ്പേിക്കോന് കഴിയോതിരുന്നത് എന്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു (21.12.2016 കലെ
547/ഇ 2/2016/എസ്.ഐ.ഇ.പി. നമ്പര കത്ത്). 04.04.2017 ല് വചരന്ന ഭരണസമിതി
വയോഗം 2015-16 കലെ വോരഷിക കണക്ക് അംഗീകരിച.
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1.6

തീരപ്പേോക്കോന് അവവശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിവപ്പേോരട്ടുകള്
ജനറല് ഫണ്ട് വിഭോഗത്തില്

37 റിവപ്പേോരട്ടുകളും, റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട്

വിഭോഗത്തില് 29 ഓഡിറ്റ് റിവപ്പേോരട്ടുകളും 2 സംവയോജിത റിവപ്പേോരട്ടുകളും തീരപ്പേോക്കോന്
അവവശഷിക്കുന്നു.

തീരപ്പേോക്കോന് അവവശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

വിശദവിവരങ്ങള് പ്രവതദ്യക

അനുബന്ധമോയി

വചരത്തിട്ടുണ്ട്

റിവപ്പേോരട്ടുകളുകട
(അനുബന്ധം

2).

എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഫിനോന്സ് ആന്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങള് ചട്ടം 16 (5), 16 (6),
വലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23 (1) എന്നിവ നിഷ്കരഷിക്കുന്ന വിധേത്തില് ഓഡിറ്റ്
തടസ്സവോദങ്ങള് ഒഴിവോക്കുന്നതിനും

അവവശഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

റിവപ്പേോരട്ടുകള്

തീരപ്പേോക്കുന്നതിനും ആവശദ്യമോയ തുടര നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.

1.7

സരക്കോര ഗ്രേോന്റുകള്
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം പദ്ധതി, പദ്ധതിയിതരം എന്നീ ഇനങ്ങളിലെോയി

ലെഭദ്യമോയ ഗ്രേോന്റെ്-ഇന്-എയ്ഡികന്റെ വിവരങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.
പദ്ധതി
ക്രമ നം

ഉത്തരവ് നമ്പര

തീയതി

1

ജി.ഒ.(ആര.ടി.) നമ്പര
327/2015/സി.എ.ഡി

07.07.2015
ആകക

തുക

50,00,000
50,00,000

പദ്ധതിയിതരം
1

ജി.ഒ.(ആര.ടി.) നമ്പര
251/2015/ സി.എ.ഡി

21.05.2015

71,59,000

2

ജി.ഒ.(ആര.ടി.) നമ്പര
335/2015/ സി.എ.ഡി

09.07.2015

71,59,000

3

ജി.ഒ.(ആര.ടി.) നമ്പര
540/2015/ സി.എ.ഡി

03.11.2015

71,59,000

ആകക

2,14,77,000

സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രേോന്റെ് (പദ്ധതിയിതരം)
ജി.ഒ.(ആര.ടി.) നമ്പര
137/2016/സി.എ.ഡി
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1.8

റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് - ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റ്
റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് റൂള്സ് 6 (ബി) കയ അടിസ്ഥോനമോക്കി അടിയന്തിരമോയ

പദ്ധതിവയതര കചലെവുകള് (ജീവനക്കോരുകട ശമ്പളം , മറ്റു കചലെവുകള് എന്നിവ )
നിരവഹിക്കുന്നതിന് റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ടില് നിന്ന് ഓവരോ സോമ്പത്തിക വരഷവും
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വോയ്പ എടുക്കുകയും സരക്കോരില് നിന്നും ഗ്രേോന്റെ് തുക കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരികക
അടയ്ക്കുകയും കചയ്യുന്നുണ്ട്. 2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യങ്ങളുകട
പുനഃമുദ്രണം, പരിഷ്കരണം എന്നീ ലെക്ഷദ്യങ്ങള്ക്കു വവണ്ടി രൂപീകരിച്ച റിവവോള്വിംഗ്
ഫണ്ട് (ടി.പി.എ. 494) അക്കൗണ്ടില് നിന്നും ജനറല് ഫണ്ട്

(ടി.പി.എ. 230)

അക്കൗണ്ടിവലെയ്ക്ക് ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റ് കചയ്ത തുകകളുകട വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട
വചരക്കുന്നു.
വോയ്പ തുക
ക്രമ
നമ്പര

ഉത്തരവ് നമ്പര/തീയതി

തുക

1

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 04.04.2015

25,00,000

2

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 25.04.2015

18,00,000

3

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 25.06.2015

25,00,000

4

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 29.09.2015

20,00,000

5

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 28.10.2015

20,00,000

6

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 28.12.2015

15,00,000

7

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 28.01.2016

20,00,000

8

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 26.02.2016

20,00,000
ആകക

1,63,00,000

തിരിച്ചടവ് തുക
1

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 27.05.2015

30,00,000

2

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 27.07.2015

30,00,000

3

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 20.11.2015

48,00,000

4

നമ്പര 331/ഇ 5/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി തീയതി 28.03.2016

30,00,000
ആകക
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2014-15

സോമ്പത്തിക

വരഷം

വകര

റിവവോള്വിംഗ്

ഫണ്ടില്

തിരിച്ചടവക്കണ്ടിയിരുന്ന 3,09,84,550/- രൂപയും തന്വരഷം ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റ്
കചയ്തതില് തിരിച്ചടക്കോനുള്ള

25,00,000/-

രൂപയും

കൂടി

വചരത്ത്

ആകക

3,34,84,550/- രൂപ തിരിച്ചടക്കോന് അവവശഷിക്കുന്നു.
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ഭോഗം - 2
വരവ് കണക്കുകളിവന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്
2.1

രജിസ്റ്ററുകള് ശരിയോയ രീതിയില് പരിപോലെിക്കുന്നില

എ) വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിപോലെിക്കുന്ന വസ്റ്റഷനറി സോധേനങ്ങളുകട വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര ,
കമ്പ്യൂട്ടര വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര എന്നിവ പരിവശോധേിച്ചതില് തോകഴപ്പേറയുന്ന അപോകതകള്
കകണ്ടത്തി.
1) വസ്റ്റോക്കിലുളള സോധേനങ്ങള് വിതരണം കചയ്യുവമ്പോള് പലെവപ്പേോഴും കകപ്പേറ്റുന്ന
ജീവനക്കോരുകട ഒപ്പേ് വരഖകപ്പേടുത്തുന്നില.
2) വസ്റ്റോക്കികന്റെ വരവ് ചുവന്ന മഷി ഉപവയോഗിച്ച് വരഖകപ്പേടുത്തുന്നതോയി കോണുന്നില
(A.F. No.19, 20).
3) State Institute of Encyclopaedic Publications (Kerala) Society Finance
and Accounts Rules 1984 കലെ റൂള് 29 (ii) പ്രകോരം അഡ്മിനിവസ്ട്രേറ്റീവ്
ഓഫീസര വസ്റ്റോക്കികന്റെ ഭൗതിക പരിവശോധേന ഓവരോ വരഷവും നടവത്തണ്ടതും
സോക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തിയ

കവരിഫിവക്കഷന് സരട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഓവരോ

രജിസ്റ്ററിലും

വചരവക്കണ്ടതുമോണ്. എന്നോല് ഇപ്രകോരം കചയ്യുന്നതോയി കോണുന്നില.
വസ്റ്റോക്ക്

രജിസ്റ്ററുകള് കോലെികമോക്കി

സ്വീകരിവക്കണ്ടതും

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്

ബന്ധകപ്പേട്ട ഉവദദ്യോഗസ്ഥര

യഥോസമയം

പരിവശോധേന

നടവത്തണ്ടതുമോണ്.
ബി) സ്റ്റോമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റര
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ

2015-16

വരഷകത്ത സ്റ്റോമ്പ്

അക്കൗണ്ട്

രജിസ്റ്റര

പരിവശോധേിച്ചതില് കകണ്ടത്തിയ അപോകതകള് തോകഴ വചരക്കുന്നു.
1) ചിലെ

മോസങ്ങളില്

സംക്ഷിപ്തം

എഴുതുകവയോ

വമലെധേികോരി

സോക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തുകവയോ കചയ്തിട്ടില.
2) 03.02.2016

ല് 40/- രൂപയുകട 10 സ്റ്റോമ്പുകള് ഉപവയോഗിച്ച് ഒന്നികന്റെ

മതിപ്പുവിലെയോയി 45/- രൂപ എന്നും 20/- രൂപയുകട 5 സ്റ്റോമ്പുകള് ഉപവയോഗിച്ച്
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ഒന്നികന്റെ മതിപ്പുവിലെയോയി

22/- രൂപ എന്നും വരഖകപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അതിനോല് നീക്കിയിരിപ്പേില് ആകക 60/- രൂപ മതിപ്പുവിലെയുള്ള 15 സ്റ്റോമ്പുകളുകട
കുറവ് കോണുന്നു.
മുകളില് പറഞ്ഞ അപോകതകള് പരിഹരിവക്കണ്ടതോണ് . സ്റ്റോമ്പ് അക്കൗണ്ട്
കോലെികമോക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.
സി) ഗ്രേോന്റെ് രജിസ്റ്റര
സരവവിജ്ഞോനവകോശ പ്രസിദ്ധീകരണ കസോകസറ്റി സഹോയക ഗ്രേോന്റുകള്
നല്കലും ക്രമകപ്പേടുത്തലും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളികലെ ചട്ടം

12 പ്രകോരമുള്ള ഗ്രേോന്റെ്

രജിസ്റ്റര തയ്യോറോക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില.
2.2

രസീത് ബുക്കുകള്
വിജ്ഞോനവകോശ

വോലെദ്യങ്ങളുകട വില്പനയ്ക്കോയി

ഉപവയോഗിക്കുന്ന രസീത്

ബുക്കുകള് നിയമോനുസൃതമല. രസീത് ബുക്കുകളുകട വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര സൂക്ഷിക്കുന്നില.
State Institute of Encyclopaedic Publications (Kerala) Society Finance
and Accounts Rules 1984 കലെ റൂള് 18 പ്രകോരം രസീതുകള് AF No.12 പ്രകോരവും
ഇന്സ്റ്റോള്കമന്റെ് വദ്യവസ്ഥയില് വോലെദ്യങ്ങളുകട വില്പനയ്ക്കോയി ഉപവയോഗിക്കുന്ന രസീതുകള്
AF No.13 പ്രകോരവുമോയിരിക്കണകമന്നുണ്ട്. എന്നോല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിലെവില്
ഉപവയോഗിച വരുന്ന രസീതു ബുക്കുകള് ഇപ്രകോരമുള്ളതല

. ഇതു സംബന്ധിച്ച്

വിശദീകരണം ആവശദ്യകപ്പേകട്ടങ്കിലും (ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നമ്പര 8/19.05.2017)
മറുപടി ലെഭദ്യമോക്കിയില.
മുന് ഓഡിറ്റ് റിവപ്പേോരട്ടുകളില് പരോമരശമുണ്ടോയിരുന്നിട്ടും രസീത് ബുക്കുകളുകട
വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര സൂക്ഷിക്കുന്നതില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില.
ഉപവയോഗിക്കുന്ന രസീതുകള് നിയമോനുസൃതമോക്കുന്നതിനും വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.
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ഭോഗം - 3
കചലെവ് കണക്കുകളിവന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്
3.1

വലെഖനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രതിഫലെ തുക - റ്റി.ഡി.എസ് ഈടോക്കിയില
പുറകമ നിന്നുള്ള വലെഖനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ പ്രതിഫലെ തുകയില് നിന്നും

ഈടോവക്കണ്ടിയിരുന്ന ആദോയനികുതി 3164/- രൂപ ഈടോക്കിയില.
വിശ്വസോഹിതദ്യ വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യം

9, 10 എന്നിവയുകട വലെഖനം

തയ്യോറോക്കല്, എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രോഫ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണന്നോയരക്ക് 2015-16
വരഷം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നിന്നും ആകക 31,640/- രൂപ പ്രതിഫലെം നല്കി. കസക്ഷന്
194 J പ്രകോരം, പ്രസ്തുത സോമ്പത്തിക വരഷം 'Fee for Professional Services' ന് 10%
നികുതി ഈടോക്കോന് നിരവദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് . സോമ്പത്തിക വരഷം 30,000/- രൂപയില്
കൂടുതല് പ്രതിഫലെം കകപ്പേറ്റിയിട്ടുള്ള വദ്യക്തികളില് നിന്നും ആകക വരുമോനത്തികന്റെ
10% നികുതി ഈടോവക്കണ്ടതോണ്. എന്നോല് കപ്രോഫ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണന് നോയരില് നിന്നും
നികുതി തുകയോയ 3164/- രൂപ (31640 കന്റെ 10%) ഈടോക്കിയില. വിശദീകരണം
ലെഭദ്യമോക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം.04/06.05.2017 നല്കിയിരുകന്നങ്കിലും
മറുപടി ലെഭദ്യമോക്കിയില. ആദോയനികുതി എത്രയും വവഗം ഈടോക്കി സരക്കോരിവലെക്ക്
ഒടുക്കു വരുവത്തണ്ടതോണ്.

3.2

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള വദ്യക്തികള്ക്ക് ഒരു വരഷം പ്രതിഫലെമോയി
നല്കിയ തുക 9,65,972/- രൂപ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഉള്കപ്പേടുത്തുന്നതിനോയി

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

വിജ്ഞോനവകോശ

പുറകമ നിന്നുള്ള വലെഖനങ്ങള് ,

വോലെദ്യങ്ങളില്

അവയുകട എഡിറ്റിംഗ്

എന്നിവയ്ക്ക് വവണ്ടി 2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം 9,65,972/- രൂപ കചലെവഴിച.
ഇതില്

9,19,172/-

രൂപയും

വിശ്വസോഹിതദ്യവിജ്ഞോനവകോശം

9,

10

വോലെദ്യങ്ങള്ക്കുവവണ്ടിയോണ് കചലെവോക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ എഡിവറ്റോറിയല് വിഭോഗത്തില്
വജോലെി കചയ്തിരുന്ന ജീവനക്കോരുകട എണ്ണം 16 ആണ് (12 സ്ഥിരം നിയമനം, 4 കരോര
നിയമനം).

പുറകമ നിന്നുള്ള വലെഖനങ്ങള്ക്കും
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എഡിറ്റിംഗിനുമോയി

വന്തുക
16

കചലെവഴിക്കുന്നതിനുള്ള സോഹചരദ്യം

പരിവശോധേിക്കുന്നതിനോയി

പ്രസ്തുത

വരഷം

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ എഡിവറ്റോറിയല് വിഭോഗത്തിലുണ്ടോയിരുന്ന ജീവനക്കോരുകട വിഷയം
സഹിതമുള്ള വിശദോംശങ്ങള്, ജീവനക്കോരുകട 2015-16 കലെ വരക്ക് റിവപ്പേോരട്ട് എന്നിവ
ലെഭദ്യമോക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം.04/06.05.2017 നല്കിയിരുകന്നങ്കിലും
മറുപടി ലെഭദ്യമോക്കിയില.
വലെഖനം തയ്യോറോക്കുന്നതിനും എഡിറ്റിംഗിനും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒവര വദ്യക്തികകള
തകന്ന നിവയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദോഹരണത്തിന് വിശ്വസോഹിതദ്യവിജ്ഞോനവകോശം 9, 10
വോലെദ്യങ്ങളികലെ വലെഖനം തയ്യോറോക്കിയതിനും എഡിറ്റിംഗിനും വഡോ.ഇ.രമോഭോയി അമ്മ,
കപ്രോഫ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണന് നോയര എന്നിവരക്ക് യഥോക്രമം 2,79,440/- രൂപ, 31640/രൂപ എന്നിങ്ങകന നല്കി. പരിവശോധേനോ വിവധേയമോക്കിയ ബന്ധകപ്പേട്ട ഫയലുകളിലും
(നമ്പര 645/E4/2014/SIEP, നമ്പര 557/E2/2015/SIEP) രജിസ്റ്ററുകളിലും വലെഖനം
തയ്യോറോക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദോംശങ്ങള് ഉകണ്ടങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച
വിശദോംശങ്ങള് ഇല .

അതോയത്

ഏകതോകക്ക വലെഖനങ്ങളുകട എഡിറ്റിംഗ്

നടത്തിയതിനോണ് പ്രതിഫലെം നല്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വദ്യക്തമല. ഒവര വദ്യക്തികള്
തകന്ന വലെഖനങ്ങള് തയ്യോറോക്കുകയും അവര തയ്യോറോക്കിയ വലെഖനങ്ങളുകട എഡിറ്റിംഗ്
നടത്തുകയും

കചയ്തിട്ടുവണ്ടോ

എന്ന്

പരിവശോധേിക്കുന്നതിനുള്ള വരഖകള് ഓഡിറ്റ്

ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹോജരോക്കിയിട്ടില.
പുറകമ നിന്നുള്ള വലെഖനങ്ങള്ക്ക് പ്രതിഫലെം നല്കുന്നതുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിപോലെിക്കുന്ന രജിസ്റ്റര പൂരണമല . വൗച്ചര പ്രകോരമുള്ള പലെ പ്രതിഫലെ
തുകകളും രജിസ്റ്ററില് വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടില. കൂടോകത രജിസ്റ്ററില് വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ള
പ്രതിഫലെ തുകകള് വദ്യക്തികള്ക്ക് നല്കിയതുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട ഉത്തരവ് നമ്പര, കചക്ക്
നമ്പര/വൗച്ചര നമ്പര എന്നിവ വചരത്തിട്ടില . എഡിറ്റിംഗിനുള്ള പ്രതിഫലെം നല്കുന്നതു
സംബന്ധിച്ച വിശദോംശങ്ങള് രജിസ്റ്ററില് വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടില.
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള വദ്യക്തികള്ക്ക് വന്തുക പ്രതിഫലെം നല്കുന്ന അവസ്ഥ
ഇലോതോക്കുന്നതിനോവശദ്യമോയ നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ് . 18.08.1999 കലെ
ജി.ഒ.(പി) നം.35/99/സി.എ.ഡി സരക്കോര ഉത്തരവ് പ്രകോരം 1999 മുതല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപഒാര്ടറ്റ് 2015-16

17

നിയമനങ്ങള് പിഎസ്സിക്ക് വിട്ടതികനത്തുടരന്ന് എഡിവറ്റോറിയല് വിഭോഗത്തില്
സ്ഥിരം നിയമനം നടക്കുന്നില. അതിനോല് പിഎസ്സി വഴി നിയമനം നടത്തുന്നതിന്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭോഗത്തു നിന്നുമുള്ള നടപടികള് ഊരജ്ജിതമോവക്കണ്ടതോണ്.

3.3

അനരഹമോയി നല്കിയ യോത്രോപ്പേടി - 6,100/- രൂപ
വകരളവിജ്ഞോനവകോശത്തികന്റെ ഉപവദശക സമിതി വയോഗത്തില് പകങ്കടുത്ത

സമിതി അംഗങ്ങള് അലോത്ത 7 വപരക്ക് ആകക 6100/- രൂപ യോത്രോപ്പേടിയിനത്തില്
അനരഹമോയി നല്കിയിരിക്കുന്നു.
വകരള വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യത്തികന്റെ നിരമ്മിതിയുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട്
അംഗ

ഉപവദശക

സമിതി

രൂപീകരിച

119/ഇ 3/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി നം. പ്രകോരം

കകോണ്ട്

26

04.02.2015

കലെ

ഉത്തരവോയി. പ്രസ്തുത സമിതിയുകട

രണ്ടോമകത്ത വയോഗം 30.11.2016 ല് കതക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് കവച്ച് നടന്നു .
പകങ്കടുത്ത 12 വപരക്ക് യോത്രോപ്പേടി നല്കുന്നതിന് ആകക 17,300/കചലെവോക്കികയങ്കിലും അതില് 7 വപര മോത്രമോണ്

രൂപ

04.02.2015 ല് രൂപീകരിച്ച

ഉപവദശക സമിതിയില് ഉള്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതോയത് അംഗങ്ങളലോത്ത 5 വപരക്ക് കൂടി
യോത്രോപ്പേടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.
ക്രമ നമ്പര

വദ്യക്തികളുകട വപര്

യോത്രോപ്പേടി തുക

1

വഡോ.സി.ആര.രോജവഗോപോല്

1000

2

ശ്രീ.സി.എസ്.കവങ്കിവടശ്വരന്

1000

3

ശ്രീ.വി.കക.വമോഹന്കുമോര

1000

4

വഡോ.എം.കബീര

1000

5

വഡോ.കക.എസ്.രവികുമോര

2100
ആകക

6100

04.02.2015 ല് രൂപീകരിച്ച ഉപവദശക സമിതിയുകട ലെിസ്റ്റില് മോറ്റം വരുത്തി
പുതുക്കിയ

ലെിസ്റ്റ്

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് അംഗീകരിച്ച പ്രസ്തുത

ലെിസ്റ്റ്

ഹോജരോക്കുന്നതിന് 07.02.2017 കലെ കക.എസ്.എ.ഐ.ഇ.പി.02/30/2017 നം. കത്ത്,
ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം. 06/15.05.17 എന്നിവ പ്രകോരം ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും മറുപടി
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ലെഭദ്യമോക്കിയില. ആയതിനോല് അനരഹമോയി അനുവദിച്ച യോത്രോപ്പേടി തുകയോയ 6100/രൂപ, മുന്കൂര തുക കകപ്പേറ്റിയ ശ്രീ .ആര.അനിരുദ്ധന്, അസി.എഡിറ്റര വഗ്രേഡ് 1 ല്
നിന്നും ഈടോവക്കണ്ടതോണ്.

3.4 പുസ്തകവമള - അനരഹമോയി അനുവദിച്ച റൂം വോടക 5,630/- രൂപ
പുസ്തകവമളയില് പകങ്കടുത്ത ജീവനക്കോരക്ക് അരഹമോയ മുഴുവന് റ്റിഎ , ഡിഎ
എന്നിവ അനുവദിച്ചതു കൂടോകത വമള സ്ഥലെത്ത് തോമസിച്ചതിന് റൂം വോടകയും
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

കക.എസ്.ആര പോരട്ട്

2

റൂള്

39

അനുസരിച്ച്

തോമസം

സൗജനദ്യമോകണങ്കില് ജീവനക്കോരക്ക് 2/3 ഡിഎയ്ക്ക് മോത്രവമ അരഹതയുള. അതിനോല്
ഫുള് ഡിഎ

അനുവദിച്ച സോഹചരദ്യത്തില് തോമസകചലെവ്

കൂടി

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

വഹിവക്കണ്ടതില. വിശദോംശങ്ങള് ചുവകട വചരക്കുന്നു.
ക്രമ
നം

i

പുസ്തകപ്രദരശന
വിശദോംശം

വമളയില് പകങ്കടുത്തവര

i) ശ്രീ. കക.വിവനോദ്കുമോര,
എല്.ഡി.സി.
സുവരണം-2015
ii) ശ്രീമതി ദീപ്തി ദിവനശ്,
വകോട്ടയം തിരുനക്കര
എല്.ഡി.സി.
കമതോനി
iii) ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ
ആകക

i) ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര
ii കകോച്ചി അന്തോരോഷ ii) ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പുസ്തവകോത്സവം
പ്യൂണ
iii) ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ
ആകക
iii വകോഴിവക്കോട്

അന്തോരോഷ
പുസ്തവകോത്സവം
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i) ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര
ii) ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പ്യൂണ
iii) ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,

റൂം
വോടക

അനുവദിച്ച
റ്റി.എ, ഡിഎ
1396

480

1396
1396

480

4188
3325

1400

2073
2073

1400

5398

1500

3858
2464
2464
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പ്യൂണ
ആകക

iv

കണ്ണൂര
ഠൗണ സ്ക്വയര

i) ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര
ii) ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പ്യൂണ
iii) ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ
ആകക

1500

3330
250

ആകക

1947
1947

250

7224
3242

i) ശ്രീമതി പി.നൂരജഹോന്,

ജൂനിയര സൂപ്രണ്ട്
വകോട്ടയം തിരുനക്കര ii) ശ്രീ. ടി.കക.പീയൂസ്,
കമതോനി(ജിലോ
വകോപ്പേീയിസ്റ്റ്
v
കലെബ്രറി
iii) ശ്രീ. കക.വിവനോദ്കുമോര,
കൗണസില്)
എല്.ഡി.സി.
iv) ശ്രീ കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

8786

1937
2000

1937
1937

ആകക 2000

9053

ആകക കമോത്തം (രൂപ) 5630

34649

34,649/- രൂപ റ്റിഎ, ഡിഎ ഇനത്തില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രസ്തുത

സോഹചരദ്യത്തില് അനരഹമോയി അനുവദിച്ച റൂം വോടകയോയ 5,630/- രൂപ അതോത്
പുസ്തകവമളകള്ക്ക് വമല്വനോട്ടം വഹിച്ച മുന്കൂര തുക കകപറ്റിയ ഉവദദ്യോഗസ്ഥരില്
നിന്നും ഈടോക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.

3.5

അനരഹമോയി അനുവദിച്ച ഓണവററിയം തുക- 38,450/- രൂപ
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പകങ്കടുത്ത പുസ്തക പ്രദരശനങ്ങളില്

ഡ്യൂട്ടി കചയ്ത ജീവനക്കോരക്ക് ഒരു ദിനബത്തയ്ക്ക് തുലെദ്യമോയ തുക ഓണവററിയമോയി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകോരം ഓണവററിയം നല്കുന്ന നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമോയതിനോല്
നല്കിയ ഓണവററിയം തുക തിരികക ഈടോക്കണകമന്ന് മുന്വരഷങ്ങളികലെ ഓഡിറ്റ്
റിവപ്പേോരട്ടുകളില് നിരവദശിച്ചിരുന്നുകവങ്കിലും തന്വരഷവും ഇത് ആവരത്തിച്ചിരിക്കുന്നു .
ചുവകടപ്പേറയുംപ്രകോരം ആകക 38,450/- രൂപ ഓണവററിയം അനുവദിച.
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ക്രമ
നമ്പ
ര

പ്രദരശനം

ഓണവററിയം
കകപ്പേറ്റിയത്
ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര

i

ii

iii

iv

v

സുവരണം-2015
വകോട്ടയം
തിരുനക്കര
കമതോനി

കതക്കോട്
വപോലെീസ്
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ഉത്തരവ്
നമ്പര

200

10

150

10

150

1517/D2/15/
SIEP
1500
തീയതി
25.01.2016
1500

ശ്രീമതി
ക്ഷിതി.വി.ദോസ്,
കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ്
ഓഫീസര

7

200

1400

ശ്രീമതി സുനിത.എസ്,
എല്.ഡി.സി.

7

150

ശ്രീ.
ദിലെീപ്കുമോര.എം.ആര,
കഡ്രൈവര കം പ്യൂണ

7

150

1050

10

200

2000

ശ്രീ. ടി.കക.പീയൂസ്,
വകോപ്പേീയിസ്റ്റ്

10

150

1500

ശ്രീ.
കക.വിവനോദ്കുമോര,
എല്.ഡി.സി.

10

150

1500

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

10

150

1500

ശ്രീ.
കക.വിവനോദ്കുമോര,
എല്.ഡി.സി.

5

150

750

ശ്രീമതി ദീപ്തി ദിവനശ്,
എല്.ഡി.സി.

5

150

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

5

150

750

7

200

1400 1605/D2/15/
SIEP

ശ്രീമതി
പി.നൂരജഹോന്,
ജൂനിയര സൂപ്രണ്ട്
വകോട്ടയം
തിരുനക്കര
കമതോനി

ആ
കക

10

കകോച്ചി
അന്തോരോഷ
ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പുസ്തവകോത്സവം
പ്യൂണ
(എറണോകുളത്തപ്പേ
ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
ന് ഗ്രേൗണ്ട്)
പ്യൂണ
പി.
എന്.
പണിക്കര
ഫൗവണ്ടഷന്
(പോളയം
രക്തസോക്ഷി
മണ്ഡപം)

ദിവസം നിരക്ക്

ശ്രീമതി
ക്ഷിതി.വി.ദോസ്,

2000

684/D2/15/
SIEP
1050
തീയതി
06.08.2015

6/D2/15/
SIEP
തീയതി
15.05.2015

1347/D2/15/
SIEP
750
തീയതി
25.01.2016
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കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ്
ഓഫീസര
കമതോനി,
തിരുവനന്തപുരം

vi

vii

വകോഴിവക്കോട്
കണ്ടംകുളം
ജൂബിലെി ഹോള്

കണ്ണൂര
ഠൗണ സ്ക്വയര

ശ്രീ.
കക.വിവനോദ്കുമോര,
എല്.ഡി.സി.

7

150

1050

ശ്രീമതി സുനിത.എസ്,
എല്.ഡി.സി.

7

150

1050

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര

10

200

2000

ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പ്യൂണ

10

150

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

10

150

1163/D2/15/
SIEP
1500
തീയതി
25.11.2015
1500

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര

6

200

1200

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

6

150

900

ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പ്യൂണ

6

150

900

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര

10

200

2000

10

150

ശ്രീ. സി.സതദ്യന്,
പ്യൂണ

1718/D2/15/
SIEP
1500
തീയതി
27.02.2016

10

150

1500

ശ്രീ.
കക.വിവനോദ്കുമോര,
എല്.ഡി.സി.

9

150

1350

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

5

150

750

ശ്രീ.
ദിലെീപ്കുമോര.എം.ആര.,
കഡ്രൈവര കം പ്യൂണ

4

150

600

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്,
കസയില്സ് ഓഫീസര

4

200

ശ്രീമതി സുനിത.എസ്,

4

150

ശ്രീ.
തൃശ്ശൂര സോഹിതദ്യ
viii
ദിലെീപ്കുമോര.എം.ആര.,
അക്കോദമി
കഡ്രൈവര കം പ്യൂണ

ix

x

കോട്ടോല് കോട്ടോക്കട

കനകക്കുന്ന്

ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപഒാര്ടറ്റ് 2015-16

തീയതി
05.01.2016

329/D2/15/
SIEP
തീയതി
04.09.2015

413/D2/15/
SIEP
തീയതി
15.05.2015

1909D2/14/
SIEP
തീയതി
600
800
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എല്.ഡി.സി.
ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്,
പ്യൂണ

4

150

600

18.04.2015

ആകക (രൂപ) 3845
0

അനരഹമോയി അനുവദിച്ച ഓണവററിയം തുക 38,450/- രൂപ, കകപ്പേററിയ
വദ്യക്തികളില്

നിന്നും

തിരികക

ഈടോക്കുന്നതിനുള്ള

നടപടികള്

സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.

3.6 ട്രോന്വസ്പോരവട്ടഷന് നിയതമോയ രീതി അവലെംബിക്കുന്നില
പുസ്തകവമളകളില് വിജ്ഞോനവകോശ
നിയതമോയ

രീതി

വോലെദ്യങ്ങള് കകോണ്ടുവപോകുന്നതിനോയി

അവലെംബിക്കുന്നില.

ട്രോന്വസ്പോരട്ടിംഗിനോയി

സ്വകോരദ്യ

ഏജന്സികളുകട വോഹനങ്ങകളയും കകോറിയര സരവ്വീസികനയും ആശ്രയിക്കുന്നു.
വകരള

സംസ്ഥോന

പരിവശോധേനയില്,

വമോവട്ടോര വോഹന

വൗച്ചറുകവളോകടോപ്പേമുള്ള

വകുപ്പേികന്റെ കവബ്കസറ്റ്

ട്രോന്വസ്പോരവട്ടഷന്

ബില്ലുകളില്

വരഖകപ്പേടുത്തിയ വോഹന നമ്പരുകളിലുള്ള വോഹനങ്ങളില് പലെതും വനോണ ട്രോന്വസ്പോരട്ട്
വിഭോഗത്തില്കപ്പേടുന്ന സ്വകോരദ്യ വോഹനങ്ങളോകണന്ന് കകണ്ടത്തി . വിശദോംശം ചുവകട
വചരക്കുന്നു.
ക്രമ
നമ്പര

പ്രദരശനം

i

സുവരണം2015 വകോട്ടയം
തിരുനക്കര
കമതോനി

ii

കനകക്കുന്ന്

ട്രോന്വസ്പോര
വട്ടഷന്
ചോരജ്
3300

400

വമോവട്ടോര വോഹന വകുപ്പേികന്റെ
കവബ്കസറ്റ് പ്രകോരം
വോഹനത്തികന്റെ വിശദോംശം

വോഹന നമ്പര

KL-01-AR-4403

KL-01-BB-4305

വറോഷ്നി.എസ്. എന്നയോളുകട
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോരുതി കോര
(Non transport vehicle)
ഹമീദ് എന്നയോളുകട
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോരുതി
സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയര കോര (Non
transport vehicle)

ട്രോന്വസ്പോരട്ടിംഗ് ബില്ലുകള് നല്കിയവപ്പേോള് വനോട്ടപ്പേിശക് മൂലെം സംഭവിച്ച
കതറ്റോകണന്ന്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

(ഓഡിറ്റ്

എന്ക്വയറി

നമ്പര

2/29.03.2017 കന്റെ മറുപടി).
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പുസ്തക വമളകളികലെ ശരോശരി വില്പന തിട്ടകപ്പേടുത്തോകത , ആവശദ്യത്തിലെധേികം
ബണ്ടിലുകള് കകോണ്ടുവപോകുകയും

വില്പന

നടത്തോകത ഭൂരിഭോഗവും

തിരികക

കകോണ്ടുവരികയും കചയ്യുന്നതുവഴി ട്രോന്വസ്പോരട്ടിംഗ് ചോരജിനത്തില് തുക പോഴോകുന്നു .
ഉദോഹരണമോയി, സുവരണം പുസ്തകവമളയില് 435 പുസ്തകങ്ങള് കകോണ്ടുവപോയതില്
323 എണ്ണം തിരികകകകോണ്ടുവന്നു. കണ്ണൂര പുസ്തവകോത്സവത്തിന്

20 ബണ്ടില്

പുസ്തകങ്ങള് കകോണ്ടുവപോയതില് 8 ബണ്ടിലുകള് മോത്രമോണ് വിറ്റഴിച്ചത്.
വില്പന മുന്കൂട്ടി പ്രവചിക്കോന് സോധേിക്കുകയിലോകയന്നും വോലെദ്യങ്ങള് തികയോകത
വരുവമ്പോള് പ്രദരശനം
കചയവരുന്നകതന്നും

കഴിഞ്ഞ്

ഇതിന്

തിരികകകയത്തി

അധേികകച്ചലെവ്

അയചകകോടുക്കുകയോണ്

ഉണ്ടോകുകമന്നും

വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നോല്, 2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം ഇപ്രകോരം സംഭവിച്ചതോയി കോണുന്നില.
പ്രതികൂലെ കോലെോവസ്ഥ പോരസല് സരവ്വീസികന ഒഴിവോക്കോന് കോരണമോകയന്ന വോദം
അംഗീകരിക്കുന്നില.
പുസ്തകവമളകളികലെ ശരോശരി

വില്പന

തിട്ടകപ്പേടുത്തി

മോത്രം

പുസ്തകങ്ങള്

കകോണ്ടുവപോകോന് ശ്രദ്ധിവക്കണ്ടതോണ്. അവതോകടോപ്പേം ട്രോന്വസ്പോരവട്ടഷന് വൗച്ചറുകളുകട
ആധേികോരികത ഉറപ്പേ് വരുവത്തണ്ടതുമോണ്.

3.7

വോടക

കരോര പുതുക്കിയില -

കകവദ്തി

ചോരജ്,

വോട്ടര ചോരജ്

എന്നിവയില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അധേിക ബോധേദ്യത
യഥോസമയം വോടക കരോര പുതുക്കോതിരുന്നതിനോല് കവദ്തി ചോരജ്, വോട്ടര
ചോരജ് എന്നീ ഇനങ്ങളില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന് അധേിക കചലെവുണ്ടോകുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം

ജിലോ

സഹകരണ

ബോങ്കുമോയുണ്ടോക്കിയ 08.02.2013-കലെ

വോടക കരോര പ്രകോരം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 01.04.2013 മുതല് സഹകരണ ബോങ്ക് കകട്ടിടത്തില്
പ്രവരത്തിചവരുന്നു. 08.02.2013 മുതല് 11 മോസവത്തയ്ക്കുള്ള വോടക കരോര അനുസരിച്ച്
25,934/- രൂപയോണ് വോടകയോയി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു പുറകമ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോണ്
കകവദ്തി ചോരജും, വോട്ടര ചോരജും ഒടുവക്കണ്ടത് . സഹകരണ ബോങ്കികന്റെ ഒരു ശോഖ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രവരത്തിക്കുന്ന കകട്ടിടത്തില് 13.06.2016 മുതല് പ്രവരത്തനം ആരംഭിച.
കകവദ്തി, കവള്ളം എന്നിവ കകട്ടിടത്തികലെ കപോതുവോയ കണക്ഷനില് നിന്നുമോണ്
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ബോങ്ക് ഉപവയോഗിച വരുന്നത് . ഇക്കോരണത്തോല് കകവദ്തി , കവള്ളം എന്നിവയുകട
ഉപവഭോഗത്തില് കോരദ്യമോയ വരദ്ധനവ് ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വരദ്ധനവ് അനുസരിചള്ള
തുകയും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോണ് ഒടുക്കിവരുന്നത്. 07.01.2014 ല് അവസോനിച്ച കരോര
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നോളിതുവകരയും

പുതുക്കിയിരുകന്നങ്കില്

പുതുക്കിയിട്ടില.

ഇത്തരത്തില്

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്

കോലെികമോയി

കരോര

അധേിക

ബോധേദ്യതയുണ്ടോകിലോയിരുന്നു.
വോടക കരോര പുതുക്കണകമന്ന് ആവശദ്യകപ്പേട്ട് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പലെപ്രോവശദ്യം കത്ത്
നല്കിയിരുന്നുകവങ്കിലും, സഹകരണ ബോങ്കില് നിന്നും മറുപടി ലെഭിച്ചിലോകയന്ന്
വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നമ്പര 09/19.05.2017 കന്റെ മറുപടി).
കവദ്തി ചോരജ്, വോട്ടര ചോരജ്

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വദ്യവസ്ഥകള് കൂടി

ഉള്കപ്പേടുത്തി അടിയന്തിരമോയി കരോര പുതുവക്കണ്ടതോണ്.
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ഭോഗം-4
സമകോലെീന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്
4.1

വകരള വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യത്തികന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം - പുവരോഗതി
കകവരിച്ചിട്ടില - നോളിതുവകര കചലെവോക്കിയത് 2,22,004/- രൂപ
വകരള വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യത്തികന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് കോരദ്യമോയ

പുവരോഗതി ഉണ്ടോയിട്ടില. ശില്പശോലെകള് നടത്തുന്നതില് മോത്രമോയി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ
പ്രവരത്തനങ്ങള് ഒതുങ്ങി . ഉപവദശക സമിതി വയോഗങ്ങള്ക്കും ശില്പശോലെകള്ക്കുമോയി
നോളിതുവകര 2,22,004/- രൂപ കചലെവോക്കി.
വകരള വിജ്ഞോനവകോശം വോലെദ്യത്തികന്റെ നിരമ്മിതിയുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട്
അംഗ

ഉപവദശക

സമിതി

രൂപീകരിച

119/ഇ 3/2015/എസ്.ഐ.ഇ.പി നം. പ്രകോരം

കകോണ്ട്

04.02.2015
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കലെ

ഉത്തരവോയിരുന്നു. 27.02.2015,

30.11.2016 തീയതികളില് കതക്കോട് ഗവ .ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് കവച്ച് നടന്ന ഉപവദശക
സമിതി വയോഗങ്ങള്ക്ക് യഥോക്രമം 19,011/- രൂപ, 28,467/- രൂപ കചലെവോയിട്ടുണ്ട്.
എന്നോല് ആദദ്യ വയോഗത്തികന്റെ മിനിട്സ് ലെഭദ്യമോക്കിയിട്ടിലോത്തതിനോല് വയോഗം
കകകക്കോണ്ട തീരുമോനങ്ങള് എന്തോകണന്ന് വദ്യക്തമല.
30.11.2016 ല് നടന്ന രണ്ടോമകത്ത വയോഗത്തികന്റെ മിനിട്സ് പ്രകോരം വിദഗ്ദ്ധരുകട
നിരവദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രോയങ്ങളും കൂടി ഉള്കക്കോള്ളിച്ച് വോലെദ്യത്തികന്റെ വകോ-ഓരഡിവനറ്റര
തയ്യോറോക്കിയ ശീരഷകലെിസ്റ്റിന് അന്തിമരൂപം നല്കിയതിനുവശഷം വിഷയോധേിഷ്ഠിത
ശില്പശോലെകള് സംഘടിപ്പേിക്കോനോണ് തീരുമോനിച്ചിട്ടുളളത് . അതോയത് ശീരഷക
ലെിസ്റ്റികന്റെ അന്തിമരൂപം

തയ്യോറോക്കിയതിനു വശഷം

മോത്രമോണ്

ശില്പശോലെകള്

നടവത്തണ്ടത്. എന്നോല് വകരള വിജ്ഞോനവകോശവുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട് 22.02.2017 ല്
തിരുവനന്തപുരത്തും 23.03.2017 ല് വകോഴിവക്കോടും വച്ച് രണ്ട് ശില്പശോലെകള് നടന്നു .
ശീരഷക ലെിസ്റ്റികന്റെ അന്തിമരൂപം തയ്യോറോക്കിയിട്ടുകണ്ടങ്കില് ആയത് ലെഭദ്യമോക്കുന്നതിന്
07.02.2017
എന്ക്വയറി

കലെ കക .എസ്.എ.ഐ.ഇ.പി.02/30/2017
നം.

06/15.05.17

എന്നിവ

പ്രകോരം

നം.

കത്ത്,

ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും

ഓഡിറ്റ്
മറുപടി

ലെഭദ്യമോക്കിയില.
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രണ്ട് ശില്പശോലെകള്ക്കുമോയി ആകക കചലെവോക്കിയിരിക്കുന്നത്

1,74,526/-

രൂപയോണ് (95,628 + 78,898). എന്നോല് 22.02.2017 ല് നടക്കുന്ന ശില്പശോലെയുകട
ആവശദ്യകത എന്തോകണന്ന് 07.02.17 കലെ കത്ത് പ്രകോരം ഓഡിറ്റ് ആരോഞ്ഞിട്ടും
ആയതിന് മറുപടി നല്കോകത 23.03.2017 ല് വീണ്ടും ശില്പശോലെ നടത്തിയത്
ശരിയോയ നടപടിയല. കൂടോകത ശില്പശോലെകള് നടത്തുന്നതിന് സ്ഥോപന വമധേോവിയില്
നിന്നും മുന്കൂര അനുമതി വോങ്ങിയിട്ടുമില . ഇപ്രകോരം മുന്കൂര അനുമതി വോങ്ങോകത
ജീവനക്കോരുകട തോല്പരദ്യത്തികന്റെ അടിസ്ഥോനത്തില് ശില്പശോലെകള് സംഘടിപ്പേിക്കുന്നത്
ശരിയോയ നടപടിയല.
2014-15,

2015-16

ഉള്കപ്പേടുത്തിയിരുന്ന

വരഷങ്ങളികലെ പദ്ധതി

ബജറ്റ്

നിരവദ്ദേശങ്ങളില്

വകരള വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യത്തികന്റെ അച്ചടി കചലെവ് ,

വലെഖനങ്ങള് തയ്യോറോക്കുന്നതികന്റെ പ്രതിഫലെം എന്നിവയ്ക്കുവവണ്ടി യോകതോരു തുകയും
നോളിതുവകര കചലെവോക്കിയിട്ടില .

പ്രസ്തുത

വോലെദ്യത്തികന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമോയി

ബന്ധകപ്പേട്ട് 01/2015 ല് ആരംഭിച്ച പ്രവരത്തനങ്ങള് രണ്ട് വരഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ശില്പശോലെ

നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തില് മോത്രമോണ് .

വകരള

വിജ്ഞോനവകോശത്തികന്റെ

പ്രസിദ്ധീകരണവുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട നടപടികള് ഊരജ്ജിതമോവക്കണ്ടതോണ്.

4.2 പ്രിന്റെിംഗ് വപപ്പേര വസ്റ്റോക്ക്- പ്രസില് ബോക്കിയുള്ള പ്രിന്റെിംഗ് വപപ്പേറികന്റെ
കണക്കില് അവദ്യക്തത
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ

പ്രിന്റെിംഗ്

വപപ്പേര വസ്റ്റോക്ക്

രജിസ്റ്റര പരിവശോധേനയില്

തോകഴപ്പേറയുന്ന അപോകതകള് കകണ്ടത്തി.
എ) 28.04.1994 മുതലെോണ് വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില് വരഖകപ്പേടുത്തലുകള്
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നോല് 18.03.2009 ന് വശഷം മോത്രമോണ്
വരഖകപ്പേടുത്തലുകള് സോക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തിയിട്ടുളളത്.
ബി) 18.03.09 ല് എസ്.ബി പ്രസില് 3472 റീം 67 ഷീറ്റ് വപപ്പേര ബോക്കിയുണ്ട്
(വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര വപജ് നമ്പര 5). എന്നോല് രജിസ്റ്റര പ്രകോരം 08.07.2005
മുതല്

18.03.2009

വകര പ്രസിന്

നല്കിയിട്ടുള്ളതും

പ്രസ്

ഉപവയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതുമോയ പ്രിന്റെിംഗ് വപപ്പേറികന്റെ എണ്ണം പരിവശോധേിച്ചതില്
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5422 റീം 202 ഷീറ്റ് വപപ്പേര ബോക്കി കോവണണ്ടതോണ്. അതോയത് 1950 റീം
135 ഷീറ്റികന്റെ വദ്യതദ്യോസം കോണുന്നു.
വമല് അപോകത സംബന്ധിചള്ള വിശദീകരണം ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നമ്പര
03/07.04.2017

പ്രകോരം

സോഹചരദ്യത്തില്

1950

ഉത്തരവോദിയോയവരില്

ആവശദ്യകപ്പേട്ടിട്ടും
റീം

നിന്നും

135

ഷീറ്റ്

മറുപടി

ലെഭദ്യമോക്കിയില.

വപപ്പേറികന്റെ വിലെ

ഈടോക്കുന്നതിനും

ഈ

കണക്കോക്കി

വസ്റ്റോക്ക്

രജിസ്റ്റര

കൃതദ്യമോക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്.

4.3

കകഡബ്ല്യൂആരപി

വപ്രോജക്ട്-

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന വിജ്ഞോന

കവബ്

വകന്ദ്രമോക്കുക എന്നത് ലെക്ഷദ്യം
വകന്ദ്ര ഇന്വഫോരവമഷന് വകുപ്പേികന്റെ ധേനസഹോയവത്തോകട

01.06.2011 കലെ

നമ്പര 11 (24)2010-E-Infra പ്രകോരം ഭരണോനുമതി ലെഭിച്ച് ആരംഭിച്ച കകഡബ്ല്യൂആരപി
വപ്രോജക്ടികന്റെ (Knowledge Web Repository Pilot Project) ലെക്ഷദ്യം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന
'ഒരു വിജ്ഞോന കവബ് വകന്ദ്രമോക്കുക ' എന്നതോണ്. 31.03.2016 ല് പൂരത്തീകരിച്ച
വപ്രോജക്ടികന്റെ കവബ്കസറ്റ് 2016 ജൂകലെ മോസത്തില് പ്രവരത്തനം ആരംഭിച.
വപ്രോജക്ടിനു വവണ്ടി എസ് .ബി.റ്റി ജഗതി ബ്രോഞ്ചില് ഒരു അക്കൗണ്ട്
67149778575) ആരംഭിച. അക്കൗണ്ടില് ആകക വരവോയി ലെഭിച്ച

(നം.

93,06,000/-

രൂപയില് ബോക്കി വന്ന 10,70,235/- രൂപ 08.03.2016 ല് വകന്ദ്ര സരക്കോരിവലെക്ക്
തിരികക ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് (ഡിഡി നം.586375/05.03.2016).

4.3.1 കോഷ്ബുക്ക്, വസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര എന്നിവ ശരിയോയ രീതിയില്
പരിപോലെിച്ചിട്ടില
വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട കോഷ്ബുക്ക് , കചലെവ് വൗച്ചറുകള് എന്നിവ
കൃതദ്യമോയി പരിപോലെിക്കുന്നതില് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭോഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് .
കോഷ് ബുക്ക് പരിവശോധേിച്ചതില് 01.03.2013 തീയതി മുതലെോണ് വരഖകപ്പേടുത്തലുകള്
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

12.01.12

മുതല്

30.09.12

വകരയുള്ള വരവ്

കചലെവ്

കണക്കുകളുകട ഒരു വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് മോത്രമോണ് തുടക്കത്തില് വചരത്തിരിക്കുന്നത് . ആയത്
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ആരും

തകന്ന സോക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തിയിട്ടില .

കൂടോകത വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെിലുള്ള എലോ

കചലെവുകളുകടയും വരഖകള് ലെഭദ്യമോക്കിയിട്ടില.
വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ടുള്ള വസോഫ്റ്റ്കവയര , ഹോരഡ്കവയര എന്നിവയുകട
വസ്റ്റോക്ക്

രജിസ്റ്റര പരിവശോധേിച്ചതില് വപ്രോജക്ടികന്റെ ഭോഗമോയി

ഫരണിച്ചറുകള്

വോങ്ങിയത് രജിസ്റ്ററില് വരഖകപ്പേടുത്തിയതോയി കോണുന്നില . കൂടോകത രജിസ്റ്ററില്
ധേോരോളം കവട്ടിത്തിരുത്തലുകള് ഉണ്ട് . വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട് വോങ്ങിയിട്ടുള്ളതും
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ വസ്റ്റോക്കികലെടുത്തിട്ടുള്ളതുമോയ വസ്തുക്കള് സംബന്ധിച്ച് നിലെവികലെ
അവസ്ഥ വിശദമോവക്കണ്ടതോണ്.

4.3.2 വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട് വരക്ക് വഷോപ്പേ് സംഘടിപ്പേിചബോക്കി തുക 2,69,931/- രൂപ 6 മോസം കകവശം സൂക്ഷിച
വപ്രോജക്ടുമോയി

ബന്ധകപ്പേട്ട്

03.09.2014

നടന്ന വരക്ക്

വഷോപ്പേ്

സംഘടിപ്പേിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അതദ്യവശദ്യ കചലെവുകള്ക്കുമോയി വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും
നല്കിയ 4 ലെക്ഷം രൂപയില് ബോക്കി വന്ന തുക തിരികക ഒടുക്കിയത് 07.03.2015
ലെോണ്.
വപ്രോജക്ടികന്റെ വകോ-ഇന്കവസ്റ്റിവഗറ്ററോയ ശ്രീ.എ.പുഷ്പഹോസന് 30.08.2014 കലെ
പി.എഫ്.93/ഇ 3/2010/എസ്.ഐ.ഇ.പി നം. ഉത്തരവ് പ്രകോരമോണ് 4 ലെക്ഷം രൂപ
വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും പിന്വലെിക്കോന് അനുമതി നല്കിയത് . 4 ലെക്ഷം രൂപയില്
ബോക്കി വന്ന 2,63,931/- രൂപ വപ്രോജക്ട് അക്കൗണ്ടിവലെക്ക് തിരികക അടയ്ക്കോന്
ഉത്തരവോയത് 07.03.2015 ല് മോത്രമോണ് . 6 മോസവത്തോളം ഇത്രയും വലെിയ തുക
കകവശം സൂക്ഷിച്ചതിനുള്ള വിശദീകരണം ആവശദ്യകപ്പേട്ടിരുന്നു (ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി
നം.10/24.05.2017). വപ്രോജക്ടികന്റെ കോലെയളവ് 31.08.2014 വകരയോയിരുന്നതിനോല്
അതിനു വശഷം തുക പിന്വലെിക്കോന് കഴിയുകയില എന്നതിനോലും വപ്രോജക്ടികന്റെ
വലെോഞ്ചിംഗികന്റെ ആവശദ്യത്തിന് പണം ആവശദ്യമുള്ളതിനോലുമോണ് ഇത്രയും വലെിയ തുക
കകവശം കവച്ചിരുന്നത് എന്നും പിന്നീട് വപ്രോജക്ടികന്റെ കോലെോവധേി 31.03.2015 വകര
നീട്ടിയതു കകോണ്ടോണ് ബോക്കിയുള്ള

2,63,931/- രൂപ തിരികക അടച്ചകതന്നുമുള്ള

മറുപടിയോണ് ലെഭിച്ചത്. ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമലോത്തതിനോല് 2,63,931/- രൂപ
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തോല്ക്കോലെിക പണോപഹരണം നടത്തിയതോയി ഓഡിറ്റ് കണക്കോക്കുന്നു. ഇതിന്
കോരണമോയവരകക്കതികര ഉചിതമോയ

നടപടികള് കകകക്കോണ്ട്

ഓഡിറ്റികന

അറിയിവക്കണ്ടതോണ്.

4.3.3 ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്ന് 3,69,000/- രൂപ
വകമോറ്റി
വകന്ദ്ര സരക്കോര ഫണ്ട്

വിനിവയോഗിക്കുന്നതിലും

കചലെവ്

വരഖകള്

സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും കോണിച്ച അനോസ്ഥ കോരണം പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്നും വകമോറ്റിയത്
3,69,000/- രൂപ. കകഡബ്ല്യൂആരപി വപ്രോജക്ടികന്റെ ചീഫ് ഇന്കവസ്റ്റിവഗറ്റര ആയിരുന്ന
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര ശ്രീ.തുമ്പമണ വതോമസിനോയിരുന്നു വപ്രോജക്ടികന്റെ മുഖദ്യ ചുമതലെ .
വകന്ദ്ര ഗ്രേോന്റെികന്റെ ആദദ്യ ഗഡുവോയി ലെഭിച്ച 40 ലെക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് പലെവപ്പേോഴോയി
പിന്വലെിച്ചതും എന്നോല് കചലെവ് വരഖകള് ഇലോത്തതുമോയ ആകക 3,69,000/- രൂപ
(31.01.2013 വകരയുള്ള കചലെവ് ) സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.തുമ്പമണ വതോമസ് , വപ്രോജക്ടികന്റെ
അഡ്മിനിവസ്ട്രേറ്റീവ്
വിശദീകരണം

കണസള്ട്ടന്റെ്
വചോദികച്ചങ്കിലും

ആയിരുന്ന ശ്രീ .മുകുന്ദന് പിള്ള എന്നിവവരോട്
മറുപടി

ലെഭിച്ചിട്ടില

എന്ന്

ഫയലെില്

വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വകന്ദ്ര സരക്കോരില് നിന്നും രണ്ടോം ഘട്ട ഗ്രേോന്റെ് ലെഭിക്കുന്നതിനോയി ഒന്നോം ഘട്ട
ഗ്രേോന്റെികന്റെ യൂട്ടികലെവസഷന് സരട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്വകണ്ടതുള്ളതിനോല് കചലെവ് വരഖകള്
ഇലോത്ത 3,69,000/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്നും വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടിവലെക്ക്
വകമോറ്റോന് 29.01.2014 കലെ ഭരണസമിതി വയോഗം തീരുമോനിച . 13.03.14 കലെ
പി.എഫ്.93/2010/എസ്.ഐ.ഇ.പി നം. ഉത്തരവ് പ്രകോരം തുക 2013-14 വരഷകത്ത
പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്നും വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടിവലെക്ക് ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റ് കചയ്യുകയും
27.05.2015 കലെ സ .ഉ (സോധേോ) നം. 262/2015/സോം.ക.വ പ്രകോരം സരക്കോര
സോധൂകരണം വനടുകയും കചയ.
വപ്രോജക്ടികന്റെ ആരംഭം മുതല് തകന്ന കചലെവ് വരഖകള് യഥോവിധേി പരിവശോധേിച്ച്
തുക വിനിവയോഗിച്ചിരുന്നുകവങ്കില് ഇപ്രകോരം പ്ലോന് ഫണ്ടില് നിന്നും തുക വകമോവറ്റണ്ട
അവസ്ഥ ഉണ്ടോകുമോയിരുന്നില . കൂടോകത പ്രസ്തുത തുക ഉത്തരവോദിയോയ ശ്രീ.തുമ്പമണ
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വതോമസില് നിന്നും യഥോസമയം ഈടോക്കോന് കഴിയോതിരുന്നതും ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ
ഭോഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചയോണ്.

4.3.4 യഥോസമയം വസവന നികുതി നല്കിയില- 1365/- രൂപ
അധേികം കചലെവോയി
വപ്രോജക്ടിനു വവണ്ടി
സഹോയം

വസോഫ്റ്റ്കവയര ഉണ്ടോക്കുന്നതിനും

നല്കുന്നതിനും

സി-ഡോക്കിന്

മറ്റ്

നല്വകണ്ടുന്ന

സോവങ്കതിക
കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ്

ചോരജിവനോകടോപ്പേം വസവന നികുതി യഥോസമയം നല്കോതിരുന്നതിനോല് 1365/രൂപയുകട അധേിക കചലെവുണ്ടോയി.
കരോര പ്രകോരം സി -ഡോക്കിന് ആകക നല്വകണ്ടുന്ന തുക
രൂപയോണ്

(കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ്

ചോരജ്

27,29,000+12.36%

30,66,304/-

വസവന

27,59,674/- രൂപ 3 തവണയോയി നല്കി. അവസോന ഗഡു തുക

നികുതി).
3,06,630/-

രൂപയോണ് (10% കഡവ.ചോരജ് 2,72,900+12.36% വസവന നികുതി). 2015-16 ല്
വസവന നികുതി 14 % ആക്കിയതിനോല് നല്വകണ്ടുന്ന തുക

3,11,106/- ആണ്.

അധേികമോയി നല്വകണ്ടുന്ന 4476/- രൂപ (3,11,106-3,06,630) 2015-16 കലെ പ്ലോന്
ഫണ്ടില് നിന്നും നല്കുന്നതിനോയി 27.11.2015 ല് ഉത്തരവോയിരുന്നു. എന്നോല് പ്രസ്തുത
തുക യഥോസമയം നല്കിയില. 2016-17 ല് വസവന നികുതി 14.5% ആക്കിയതിനോല്
5841/-

രൂപ

നല്കുന്നതിനോയി

29.09.2016

ല് ഉത്തരവോയി .

2015-16

ല്

ഉത്തരവോയിട്ടും വസവന നികുതി യഥോസമയം നല്കോതിരുന്നതിനോല് പ്ലോന് ഫണ്ടില്
നിന്നും 1365/- രൂപ

(5841-4476) അധേികമോയി നല്കിയതിന് വിശദീകരണം

ആവശദ്യകപ്പേട്ടതിന് ഐ.റ്റി മിഷനില് നിന്നും ലെഭദ്യമോവക്കണ്ടിയിരുന്ന കസക്യൂരിറ്റി
ഓഡിറ്റ് സരട്ടിഫിക്കറ്റ് സി-ഡോക്ക് യഥോസമയം ഹോജരോക്കോത്തതിനോല് സരട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലെഭിച്ചതിനു വശഷം
അടിസ്ഥോനത്തിലെോണ്

തുക

നല്കിയോല് മതികയന്ന ഡയറക്ടറുകട ഉത്തരവികന്റെ

വസവന

നികുതി

യഥോസമയം

നല്കോതിരുന്നത്

എന്ന

മറുപടിയോണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെഭദ്യമോക്കിയത്.
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4.3.5 വപ്രോജക്ട് കചലെവുകള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്ന്
വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും വിനിവയോഗിക്കോമോയിരുന്ന കചലെവുകള്ക്ക് ആകക
1,26,367/- രൂപ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും കചലെവോക്കിയിരിക്കുന്നു.
29.01.2014 ല്

കൂടിയ

പരിവശോധേിച്ചതില് വപ്രോജക്ടുമോയി

ഭരണസമിതി
ബന്ധകപ്പേട്ട്

വയോഗത്തികന്റെ
തുക

മിനിട്സ്

കചലെവോക്കിയ

നടപടി

സോധൂകരിച്ചതോയി കോണുന്നു. വിശദവിവരം ചുവകട വചരക്കുന്നു.
എ) കകഡബ്ല്യൂആരപി വപ്രോജക്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ക്രമീകരിക്കോന്
ക്യൂബിക്കിള് നിരമ്മോണം , എ.സി ഫിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് യഥോക്രമം 44655/- ,
31545/- രൂപ കചലെവോക്കി.
ബി) വപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധകപ്പേട്ട് ഇന്റെരകനറ്റ് കണക്ഷന് സ്ഥോപിക്കോനും ഇലെക്ട്രിക്
പണികള്ക്കുമോയി 38691/- രൂപ കചലെവോക്കി.
ഗ്രേോന്റെ് തുകയില് ബോക്കി വന്ന 10,70,235/- രൂപ 08.03.2016 ല് മോത്രമോണ്
വകന്ദ്ര സരക്കോരിവലെക്ക് ഒടുക്കിയത് . വസവന നികുതി 14% ആക്കിയതിനോല് സി ഡോക്കിന് അധേികമോയി 4476/- രൂപ നല്കുവോന് 27.11.2015 ന് ഉത്തരവോയതിനോല്
പ്രസ്തുത തുക 05.03.2016 നു മുന്പ് വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും നല്കോമോയിരുന്നു .
കൂടോകത 31.03.2015 ല് കോലെോവധേി അവസോനിച്ച വപ്രോജക്ട് ഗ്രേോന്റെികന്റെ അവസോന
വിനിവയോഗ സരട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യോറോക്കിയതിന് 29.03.2016 ല് M/s Ratheesan & Co
യ്ക്ക് നല്കിയ 7000/- രൂപയും 05.03.2016 ന് മുന്പ് തകന്ന വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും
നല്കോമോയിരുന്നു. വപ്രോജക്ട് ഫണ്ടില് നിന്നും കചലെവ് നടത്തോത്തതിന് വിശദീകരണം
ആവശദ്യകപ്പേട്ടിരുന്നു. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കല്പന ബംഗ്ലോവില് പ്രവരത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എ ),
ബി)

എന്നിവ

പ്രകോരമുള്ള വജോലെികള്ക്ക്

വപ്രോജക്ട്

ഫണ്ടില് നിന്നും

തുക

കചലെവഴിച്ചിരുന്നതിനോല് പുതിയ ഓഫീസില് വന്നതിനു വശഷം അവത ആവശദ്യത്തിന്
വീണ്ടും വപ്രോജക്ട് ഫണ്ട് ഉപവയോഗിക്കോന് കഴിയോത്തതിനോലെോണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫണ്ട്
ഉപവയോഗിവക്കണ്ടി വന്നകതന്ന മറുപടിയോണ് ലെഭിച്ചത്.
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4.3.6 ഉപവയോക്ത ഹിതകരമലോത്ത കകഡബ്ല്യൂആരപി വപ്രോജക്ട്
കവബ്കകസറ്റ്- ലെക്ഷദ്യം സഫലെമോക്കുന്നില
സരവവിജ്ഞോനവകോശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന ഒരു കവബ് അധേിഷ്ഠിത വിജ്ഞോന
സംഭരണിയോക്കി മോറ്റുക എന്ന ലെക്ഷദ്യ വത്തോകട തുടക്കം കുറിച്ച കകഡബ്ല്യൂആരപി
വപ്രോജക്ടികന്റെ കവബ്കകസറ്റില്

പരിഷ്കരിച്ച സരവ്വവിജ്ഞോനവകോശം

1 മുതല് 7

വകരയുള്ള വോലെദ്യങ്ങളോണ് ഉള്കപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . വപ്രോജക്ടികന്റെ ദൗതദ്യം , ദരശനം,
ലെക്ഷദ്യം എന്നിവ പ്രതിപോദിക്കോകതയോണ് കവബ്കകസറ്റ് തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കകഡബ്ല്യൂആരപി വപ്രോജക്ട് കവബ്കകസറ്റ്

പരിഷ്കരിച്ച സരവ്വവിജ്ഞോനവകോശ

വോലെദ്യങ്ങളുകട

(1

മുതല്

7

വകര)

കകവജ്ഞോനിക കലെവറയോയ ഇൗ പബ്ലിക് കഡോകകമന് ഒരു പുതിയ ഉപവയോക്തോവിന്
വിവരവശഖരണം അസോധേദ്യമോയ നിലെയിലെോണ് രൂപകല്പന കചയ്തിരിക്കുന്നത്. വളകര
ചുരുങ്ങിയ സമയം കകോണ്ട് ആവശദ്യമോയ വിവരവശഖരണം നടത്തോന് സോധേിക്കുന്ന
അവനകം സൗജനദ്യ പബ്ലിക് കഡോകകമനുകള് (ഉദോ. വിക്കിപീഡിയ) ലെഭദ്യമോയതിനോല്
കകഡബ്ല്യൂആരപി

കവബ്കകസറ്റികന്റെ വിഷമകരമോയ

രീതിയിലുള്ള രൂപകല്പന

ഉപവയോക്തോവിന് വിരസത ഉളവോക്കോന് സോദ്ധദ്യതയുണ്ട്.
വിജ്ഞോനവകോശവോലെദ്യങ്ങളുകട
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ഉള്കപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ളത്

എന്നത്

വഹോം

വപജില്

വരഖപ്പേടുത്തിയിട്ടിലോത്ത

സോഹചരദ്യത്തില് കവബ്കകസറ്റില് ലെഭദ്യമോക്കിയിട്ടുള്ള വസവനങ്ങള് ഉപവയോക്തോവിന്
വവഗത്തില് ലെഭദ്യമോകുന്നില. കവബ്കകസറ്റില് ഉള്കപ്പേടുത്തിയിട്ടുള്ള "സഹോയം" എന്ന
ഓപ്ഷന്

പ്രവരത്തിക്കോത്തതിനോല്

കവബ്കകസറ്റ്

ഉപവയോഗിച

കകോണ്ടിരിക്കുവമ്പോഴുണ്ടോകുന്ന സംശയങ്ങള്ക്ക് സത്വരമോയ യോകതോരു സഹോയവും
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ ഭോഗത്തുനിന്നും

ഉപവയോക്തോവിന് ലെഭിക്കുന്നില. കവബ്കകസറ്റികന്റെ

നിരമ്മോതോക്കളോയ ഡിവസ്പസ് 2013 ഏപ്രില് 12 ന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമോയുള്ള കരോറില് നിന്നു
പിന്മോറുകയും, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി-ഡോക്കുമോയി 2013 ആഗസ്റ്റ് 21 ന് പുതിയ കരോറില്
ഏരകപ്പേടുകയും

കചയ.

പകരപ്പേവകോശവും

എന്നോല് ഇവപ്പേോഴും
ഡിവസ്പസികന്റെ

വരഖകപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കവബ്കകസറ്റികന്റെ നിരമ്മോണവും ,

വപരിലെോകണന്നോണ്

തുടരച്ചയോയ

കവബ്കകസറ്റില്

വമല്വനോട്ടത്തികന്റെ

അഭോവത്തോല്

കവബ്കസറ്റ് കോലെികമോക്കുന്നിലോകയന്ന് ഇതില് നിന്നും വദ്യക്തമോണ്.

നോളിതുവകരയുള്ള
സന്ദരശകരുകട എണ്ണം
പരിവശോധേനയ്ക്കോയി

കവബ്കകസറ്റികന്റെ
മുതലെോയ

ലെഭദ്യമോക്കിയില.

പ്രവരത്തനം

,

കവബ്കകസറ്റികലെ

വിവരങ്ങളടങ്ങിയ

വിശദമോയ

കകഡബ്ല്യൂആരപി

വപ്രോജക്ട്

വപ്രോജക്ടികന്റെ ലെക്ഷദ്യ സഫലെീകരണത്തിന്

റിവപ്പേോരട്ട്
കവബ്കകസറ്റ്

ഉതകുന്ന തരത്തിലെല രൂപകല്പന

കചയ്തിരിക്കുന്നത്.
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ഭോഗം 5
സോമ്പത്തിക നിലെ
5.1

ധേനസ്ഥിതി വിവരണം
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്

ജനറല് ഫണ്ട് ,

റിവവോള്വിംഗ്

ഫണ്ട്

എന്നീ

രണ്ടു

അക്കൗണ്ടുകളോണ് നിലെവിലുള്ളത്. ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിനോയി റ്റി.പി.എ. 230,
റിവവോള്വിംഗ്

ഫണ്ട്

അക്കൗണ്ട്സിനോയി

റ്റി.പി.എ

494,

കദനം

ദിന

ഇടപോടുകള്ക്കോയി എസ്.ബി.റ്റി അക്കൗണ്ട് നം. 57037146832 എന്നിവ പരിപോലെിച
വരുന്നു. 2015-16 വരഷകത്ത ആകക വരവ് 6,11,90,881/- രൂപയും ആകക കചലെവ്
6,68,67,197/- രൂപയും ആണ്.
01.04.2015 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യോഷ്, ട്രഷറി & ബോങ്ക്) 12478200.51
തന് വരഷകത്ത വരവ്

61190881.00

ആകക

73669081.51

തന് വരഷകത്ത കചലെവ്

66867197.00

നീക്കിയിരിപ്പേ്

6801884.51

എ) ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സികന്റെ

കദ്യോഷ് ബുക്ക്, ട്രഷറി വരഖകള്, മറ്റ്

അനുബന്ധ വരഖകള് എന്നിവ പരിവശോധേിച്ചതില്

2015-16 വരഷകത്ത വരവ്

4,53,21,106/- രൂപയും കചലെവ് 4,87,43,335/- രൂപയുമോണ്.
01.04.2015 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യോഷ് ) & (ട്രഷറി)

5251630.00

വരവ്

45321106.00

ആകക

50572736.00

കചലെവ്

48743335.00

കദ്യോഷ് ബുക്ക് പ്രകോരം നീക്കിയിരിപ്പേ്
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നീക്കിയിരിപ്പേികന്റെ വിശദോംശം
കയ്യിരിപ്പേ് തുക

1000

ട്രഷറിയികലെ നീക്കിയിരിപ്പേ് തുക (റ്റി.പി.എ-230)

1828401

ആകക

1829401

കപോരുത്തകപ്പേടുത്തല്
ട്രഷറി വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകോരം (റ്റി.പി.എ-230) 31.03.2016 കലെ
നീക്കിയിരിപ്പേ്

2597750

(-) കദ്യോഷ് ബുക്കില് വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടിലോത്ത വരവ് തുക

608

(-) പണമോക്കോത്ത കചക്കുകള് 2005-06 മുതല് 2015-16 വകര
നിലെവിലുള്ളത്

768741

ആകക
(+) കയ്യിരിപ്പേ് തുക

1000

കദ്യോഷ് ബുക്ക് പ്രകോരം നീക്കിയിരിപ്പേ്
കദ്യോഷ്

1828401

ബുക്കും

ട്രഷറി

1829401

വസ്റ്ററ്റ്കമന്റും

തമ്മില് കപോരുത്തകപ്പേടുത്തല്

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രഷറി വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകോരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പേ് തുക 25,97,750/രൂപയില് തന് വരഷം പണമോകോത്ത കചക്കുകളുകട തുക 7,48,980/-രൂപയും, 2005-06
മുതല് 2014-15 വകരയുള്ള കോലെയളവികലെ പണമോകോത്ത കചക്കുകളുകട തുക 19,761/രൂപയും വചരത്ത് ആകക 7,68,741/- രൂപ കൂടി ഉള്കപ്പേടുന്നു. കോലെഹരണകപ്പേട്ട
കചക്കുകള് പണമോക്കി മോറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിവക്കണ്ടതോണ്. കദ്യോഷ് ബുക്കില്
വരഖകപ്പേടുത്തിയിട്ടിലോത്തതും
വന്നിട്ടുള്ളതുമോയ

608/-

03.10.2015
രൂപ

ല് ട്രഷറി

വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെില് വരവ്

സംബന്ധിച്ച വിശദോംശങ്ങള് വരഖോമൂലെം

അറിയിവക്കണ്ടതോണ്.
പണമോക്കോത്ത കചക്കുകളുകട വിശദോംശങ്ങള്

(01.04.2015 മുതല് 31.03.2016

വകരയുള്ള കോലെയളവില്)
ക്രമ നം. കചക്ക് നം.
1
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1549652

തീയതി
18.02.2016

തുക
4880

36

2

1549656

24.02.2016

4616

3

1549661

29.02.2016

1200

4

1549669

14.03.2016

1600

5

1549670

14.03.2016

800

6

1549685

26.03.2016

840

7

1549686

26.03.2016

1160

8

1549687

26.03.2016

440

9

1549688

26.03.2016

1340

10

1549689

26.03.2016

940

11

1549690

26.03.2016

320

12

1549691

26.03.2016

3440

13

1549692

26.03.2016

2480

14

1549696

29.03.2016

1200

15

1549697

29.03.2016

97774

16

1549699

30.03.2016

539000

17

1526702

31.03.2016

27478

18

1526703

31.03.2016

1576

19

1526704

31.03.2016

51840

20

1526705

31.03.2016

520

21

1526706

31.03.2016

1040

22

1526707

31.03.2016

1296

23

1526708

31.03.2016

1880

24

1526709

31.03.2016

1320

ആകക

7,48,980

പണമോക്കോത്ത കചക്കുകള് (2005-06 മുതല് 2014-15 വകരയുള്ള കോലെയളവില്)
ക്രമ നം.

വരഷം

1

2005-06
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തുക
4911
37

2

2006-07

250

3

2007-08

1450

4

2008-09

4000

5

2009-10

300

6

2010-11

900

7

2011-12

2720

8

2012-13

2400

9

2013-14

1080

10

2014-15

1750

ആകക

19,761

(ബോങ്ക് /ട്രഷറി വരവ് കചലെവുകളില് ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റുകള് ഉള്കപ്പേടുന്നു.)

ബി) റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സികന്റെ കദ്യോഷ് ബുക്ക്, ട്രഷറി വരഖകള്, ബോങ്ക്
വരഖകള് എന്നിവ പരിവശോധേിച്ചതില് 2015-16 വരഷകത്ത വരവ് 1,58,69,775/രൂപയും കചലെവ് 1,81,23,862/- രൂപയുമോണ്.
01.04.2015 കലെ മുന്നിരിപ്പേ് (കദ്യോഷ് )

1000.00

മുന്നിരിപ്പേ് (ട്രഷറി)

7075467.00

മുന്നിരിപ്പേ് (ബോങ്ക്)

150103.51

വരവ്

15869775.00

ആകക

23096345.51

കചലെവ്

18123862.00

നീക്കിയിരിപ്പേ്

4972483.51

(ബോങ്ക് /ട്രഷറി വരവ് കചലെവുകളില് ട്രോന്സ്ഫര കക്രഡിറ്റുകള് ഉള്കപ്പേടുന്നു.)
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നീക്കിയിരിപ്പേികന്റെ വിശദോംശം
കദ്യോഷ് ബുക്ക് പ്രകോരമുളള കയ്യിരിപ്പേ്

1,500.00

ട്രഷറി നീക്കിയിരിപ്പേ് (കദ്യോഷ് ബുക്ക് പ്രകോരം)

49,41,034.00

ബോങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പേ് (കദ്യോഷ് ബുക്ക് പ്രകോരം)

29,949.51

ആകക 49,72,483.51

2015-16 കലെ നീക്കിയിരിപ്പേ് (31.03.2016 ല്)
ട്രഷറി വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകോരം

49,41,034

ബോങ്ക് വസ്റ്ററ്റ്കമന്റെ് പ്രകോരം

29,949.51

കയ്യിരിപ്പേ്

1,500
ആകക

49,72,483.51

5.2 ഒോഡിറ്റ് പ്രതദ്യവവലെോകനം
ഒോഡിറ്റ് വരഷകത്ത ആകക വരവ്
ഒോഡിറ്റ് വരഷകത്ത ആകക കചലെവ്
തടസ്സകപ്പേടുത്തിയ തുക

50,180

വരവിനങ്ങളികലെ നഷ്ടം

ഇല
അവന്വഷണം

വകന്ദ്ര/സംസ്ഥോന സരക്കോരുകള്ക്കുണ്ടോയ നഷ്ടം
എ)

6,68,67,197
ഇല

നിരസിച്ച തുക
നഷ്ടം
തിട്ടകപ്പേടുത്തോന്
ആവശദ്യമോയവ

6,11,90,881

ഇല
ഇല

തടസ്സകപ്പേടുത്തിയ തുകയുകട വിശദോംശങ്ങള്
ഇല
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ബി) നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവോദിയോയ ഉവദദ്യോഗസ്ഥരുകട വിവരങ്ങള്
ഖണ്ഡിക
നമ്പര

തുക

ഉത്തരവോദിയോയ ഉവദദ്യോഗസ്ഥന്

3.3

6100

ശ്രീ. ആര.അനിരുദ്ധന്,അസിസ്റ്റന്റെ് എഡിറ്റര വഗ്രേഡ് 1

3.4

480

ശ്രീ. കക. വിവനോദ്കുമോര, എല്.ഡി.സി

3150

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്, കസയില്സ് ഓഫീസര

2000

ശ്രീമതി പി.നൂരജഹോന്, ജൂനിയര സൂപ്രണ്ട്

8000

ശ്രീ. ബി.മുരുകന്, കസയില്സ് ഓഫീസര

2800

ശ്രീമതി ക്ഷിതി.വി.ദോസ്, കഡവലെപ്പേ്കമന്റെ് ഓഫീസര

5400

ശ്രീ. സതദ്യന്, പ്യൂണ

7500

ശ്രീ. കജ.ആര.രഞ്ജിത്, പ്യൂണ

2700

ശ്രീമതി സുനിത.എസ്, എല്.ഡി.സി.

3150

ശ്രീ. ദിലെീപ്കുമോര.എം.ആര, കഡ്രൈവര കം പ്യൂണ

2000

ശ്രീമതി പി.നൂരജഹോന്, ജൂനിയര സൂപ്രണ്ട്

1500

ശ്രീ. ടി.കക.പീയൂസ്, വകോപ്പേീയിസ്റ്റ്

4650

ശ്രീ. കക. വിവനോദ്കുമോര, എല്.ഡി.സി

750

ശ്രീമതി ദീപ്തി ദിവനശ്, എല്.ഡി.സി

3.5

ആകക

5.3

50,180

ഓഡിറ്റ് ചോരജ്
വലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 19 വകുപ്പേ്, വലെോക്കല് ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 24

(1) എന്നിവ പ്രകോരം 2008-09 വകര വോരഷിക വരുമോനത്തികന്റെ 0.5% ഓഡിറ്റ്
ചോരജ്ജോയി കണക്കോക്കിയിരുന്നു. 28.08.2009 കലെ ജി .ഒ.(പി) നം. 368/09/ഫിന്
പ്രകോരം 2009-10 വരഷം മുതല് ഓഡിറ്റ് സ്ഥോപനത്തികന്റെ തനതു വരുമോനത്തികന്റെ 1%
മോത്രം ഓഡിറ്റ്ചോരജോയി കണക്കോക്കോനും, സഹോയ ഗ്രേോന്റുകള് ഓഡിറ്റ് ചോരജില്
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നിന്നും ഒഴിവോക്കോനും നിരവദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതികന്റെ അടിസ്ഥോനത്തില്

2009-10

സോമ്പത്തിക വരഷം മുതല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ തനത് വരുമോനത്തികന്റെ 1% ഓഡിറ്റ്
ചോരജോയി കണക്കോക്കി വരുന്നു.
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷം, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിജ്ഞോനവകോശ വോലെദ്യങ്ങളുകട
വില്പനയിലൂകട സമോഹരിച്ചത് ആകക 20,62,854/- രൂപയോണ്. അതികന്റെ 1% ആയ
20,629/- രൂപ തന്വരഷകത്ത ഓഡിറ്റ് ചോരജോയി കണക്കോക്കുന്നു.
2014-15

സോമ്പത്തികവരഷകത്ത ഓഡിറ്റ്

ചോരജ്ജോയ

24,795/-

രൂപ

അടവോക്കോന് ബോക്കി നില്ക്കുന്നു. അതിനോല് ഓഡിറ്റ് ചോരജ്ജിനത്തില് ഒടുക്കുവോനുള്ള
ആകക 45,424/- രൂപ (24795+20629) "ഓഡിറ്റ് ചോരജ് 0070-60-110-99”എന്ന
ശീരഷകത്തില് ട്രഷറിയില് ഒടുക്കി ഒറിജിനല് കചലെോന് വകരളോ സംസ്ഥോന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പേ്

ഡയറക്ടര,

വികോസ്ഭവന്,

തിരുവനന്തപുരം

എന്ന വിലെോസത്തില്

അയയ്വക്കണ്ടതോണ്.

ഡഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
വകരളോ സംസ്ഥോന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ്
സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
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അനുബന്ധം-1
2015-16 സോമ്പത്തിക വരഷകത്ത ഒോഡിറ്റ് സരട്ടിഫിക്കറ്റ്
സംസ്ഥോന

സരവവിജ്ഞനവകോശം

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികന്റെ

2015-16

വരഷകത്ത

കണക്കുകള് പരിവശോധേിച. ആവശദ്യകപ്പേട്ട വിവരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ലെഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒോഡിറ്റ്

അവവലെോകനങ്ങള്ക്ക്

വിവധേയമോയി

ഒോഡിറ്റിനു വശഷം

എവന്നോടു

വിശദീകരിക്കകപ്പേട്ട പ്രകോരവും , ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടികലെ ബുക്കുകളികലെ വരഖകപ്പേടുത്തലുകള്
പ്രകോരവും എകന്റെ അഭിപ്രോയത്തില് ഇൗ സ്ഥോപനത്തിന് അനുവദിക്കകപ്പേട്ട സഹോയ
ഗ്രേോന്റെ്

തോകഴപ്പേറയും

പ്രകോരമോണ്

കചലെവഴിക്കകപ്പേട്ടിട്ടുള്ളകതന്ന്

ഇതിനോല്

സോക്ഷദ്യകപ്പേടുത്തുന്നു.
പദ്ധതി വിഹിതം
റ്റി
ഗ്രേോന്റെ്
.പി.എ
സ്വീക
സഹോയ
230
രിച്ച
ഗ്രേോന്റെ്
വലെക്ക്
അഡ്ജസ്റ്റ്
സ്ഥോ
അനുവദിച്ച
അനുവദിച്ച ട്രോന്സ്ഫ
കചലെവഴിച്ച കചയ്യോനുള്ള
വരഷം പന
ഉവദ്ദേശദ്യം
സരക്കോര
തുക
ര
തുക
തുക
ത്തി
ഉത്തരവ്
കക്രഡി
കന്റെ
റ്റ് കചയ്ത
വപര്
തീയതി
എസ്.കഎ.ഇ.പി

ജി.ഒ.
(ആര.ടി.)
നം.
327/2015/
2015സി.എ.ഡി
16
തീയതി
07.07.2015
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50,00,000

14.07.
2015

പദ്ധതി
നിരവ്വഹ
ണ
കചലെവ്

4089956

910044

കുറിപ്പേ്

കചലെവഴി
ക്കകപ്പേടോ
ത്ത
പദ്ധതി
വിഹിതം

42

പദ്ധതിയിതര വിഹിതം

സഹോയഗ്രേോന്റെ്
അനുവദിച്ച
സരക്കോര
ഉത്തരവ്

ഗ്രേോ
ന്റെ്
സ്വീ
റ്റി.പി.എ
കരി
230 വലെക്ക്
അഡ്ജസ്റ്റ്
വര ച്ച അനുവദിച്ച ട്രോന്സ്ഫര
ഉവദ്ദേശദ്യം കചലെവഴിച്ച കചയ്യോനു കുറിപ്പേ്
ഷം സ്ഥോ
തുക
കക്രഡിറ്റ്
തുക
ള്ള തുക
പന
കചയ്ത
ത്തി
തീയതി
കന്റെ
വപര്

ജി.ഒ.(ആര.ടി.)
നം.251/2015/
സി.എ.ഡി
തീയതി
21.05.2015

ജി.ഒ.(ആര.ടി.)
നം.540/2015 /
സി.എ.ഡി
തീയതി
03.11.2015

എസ്.കഎ.ഇ.പി

2015-16

ജി.ഒ.(ആര.ടി.)
നം.335/2015 /
സി.എ.ഡി
തീയതി
09.07.2015

71,59,000 26.05.2015

71,59,000 24.07.2015

പദ്ധതി
71,59,000 11.11.2015 യിതര
കചലെവു
കള്

26512379 2536379

അധേിക
മോയി
കചലെ
വോക്കി

സപ്ലികമന്റെറി ഗ്രേോന്റെ്

വകരള

2015-16

ജി.ഒ.(ആര.ടി.)
നം.137/2016/
സി.എ.ഡി
തീയതി
19.03.2016

ഭോഷോ

24,99,000 23.03.2016

ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഒോഡിറ്റ്

കഡപ്യൂട്ടി

ഡയറക്ടറുകട

നം.എല്.എഫ്.സില്/എ 3/373/2016 തീയതി 03.10.2016 പ്രകോരം നല്കിയിട്ടുള്ള
കപ്രോവിഷണല് യൂട്ടികകലെവസഷന് സരട്ടിഫിക്കറ്റികലെ പദ്ധതി വിഭോഗം , പദ്ധതിവയതര
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വിഭോഗം എന്നിവയുകട തിരിച്ചടയ്ക്കല്/രജിസ്റ്റര കചയ്യോനുള്ള/തിരിച്ചടയ്ക്കകപ്പേടോത്ത തുകയുകട
സോമ്പത്തിക നിലെ ചുവകട പറയുന്ന രീതിയില് ക്രമകപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പദ്ധതി സഹോയ ഗ്രേോന്റുകള്

50,00,000

കചലെവ്

40,89,956

അഡ്ജസ്റ്റ് കചയ്യോനുള്ള തുക

9,10,044

പദ്ധതിവയതര സഹോയ ഗ്രേോന്റുകള്

2,39,76,000

കചലെവ്

2,65,12,379

അധേികമോയി കചലെവോക്കിയ തുക

25,36,379

ഡഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
വകരളോ സംസ്ഥോന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ്
സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
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അനുബന്ധം-2
തീരപ്പേോക്കോന് അവവശഷിക്കുന്ന റിവപ്പേോരട്ടുകള്
എ)

ജനറല് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്

ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്
റിവപ്പേോരട്ട്/വരഷം

1

1976-77

എല്.എഫ്.കക.(എം.)2-167/78 തീയതി 08.02.78

2

1977-78

എല്.എഫ്.കക.എം.2-2279/78 തീയതി 18.12.78

3

1978-79

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-2110/80 തീയതി 13.11.80

4

1979-80

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-990/81 തീയതി 11.05.81/03.06.81

5

1980-81

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.14-424/82 തീയതി 16.07.82

6

1981-82

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1123/83 തീയതി 21.01.84

7

1982-83

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.13/1552/84 തീയതി 08.07.85

8

1983-84

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/516/85 തീയതി 22.05.86/04.10.86

9

1984-85

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.2963/86 തീയതി 01.12.89

10

1985-86

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.1928/89 തീയതി 04.10.89

11

1986-87

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11.1104/89 തീയതി 10.05.91/06.08.91

12

1987-88

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/970/92 തീയതി 17.08.92

13

1988-89

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/972/92 തീയതി 17.08.92

14

1989-90

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-602/93 തീയതി 01.03.94

15

1990-91

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-60/94 തീയതി 05.07.95

16

1991-92

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/196/95 തീയതി 25.11.95/29.02.96

17

1992-93

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/196/95 തീയതി 29.02.96/30.03.96

18

1993-94

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1362/95 തീയതി 28.02.96/10.06.96

19

1994-95

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/491/97 തീയതി 06.10.97

20

1995-96

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/42/98 തീയതി 27.05.98/01.06.99

21

1996-97

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/402/99 തീയതി 09.12.99

22

1997-98

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/826/99 തീയതി 19.04.00

23

1998-99

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ) 355/00 തീയതി 02.06.01
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24

1999-00

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9 (എ)140/01 തീയതി 13.11.01/20.05.02

25

2000-01

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)636/02 തീയതി 07.08.02

26

2001-02

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/358/03 തീയതി 9.04.03

27

2002-03

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1.295/04 തീയതി 15.03.04

28

2003-04

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/622/05 തീയതി
19.04.05/06.05.05

29

2004-05

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/711/06 തീയതി 17.06.06

30

2005-06

എല്എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/460/07 തീയതി
16.06.07/24.07.07

31

2006-07

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/809/07 തീയതി
19.06.08/16.07.08

32

2007-08

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/526/09 തീയതി
03.06.09/26.08.09

33

2008-09

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/502/10 തീയതി 19.10.10

34

2009-10

എല്.എഫ്.സില്/എ 2/164/11 തീയതി 14.10.11/04.01.12

35

2010-11

എല്.എഫ്.സില്/
എ 5/228/12 തീയതി 05.10.12/28.11.12

36

2011-12

എല്.എഫ്.സില്.എ.5/353/13 തീയതി 25.09.13

37

2012-13

എല്.എഫ്.സില്/എ 2/27/2015 തീയതി 08.06.2015

ബി) റിവവോള്വിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ്
ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്
റിവപ്പേോരട്ട്/വരഷം

തീയതി/റഫറന്സ് നം

1

1984-85

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-2013/87 തീയതി 14.06.88

2

1985-86

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1059/89 തീയതി 07.08.89/21.12.89

3

1986-87

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1831/89 തീയതി 12.04.91

4

1987-88

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1644/91 തീയതി 06.02.92

5

1988-89

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-445/92 തീയതി 05.11.92

6

1989-90

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11-1056/93 തീയതി 12.07.94

7

1990-91

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/260/94 തീയതി 05.01.95

8

1991-92

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1051/94 തീയതി 25.11.95
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9

1992-93

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1351/95 തീയതി 28.02.96/08.05.96

10

1993-94

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/1352/95 തീയതി 29.02.96/12.07.96

11

1994-95

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.11/862/98 തീയതി 10.08.98

12

1995-96

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)455/98 തീയതി
02.11.98/02.07.99

13

1996-97

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)/566/98 തീയതി 07.07.99

14

1997-98

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)1197/99 തീയതി
10.12.99/01.03.00

15

1998-99

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ) 760/00 തീയതി
23.02.01/01.10.01

16

1999-00

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9(എ)415/01 തീയതി
06.05.02/08.07.02

17

2000-01

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.9 (എ) 959/02 തീയതി 12.03.03

18

2001-02

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1067/03 തീയതി
20.12.03/31.01.04

19

2002-03

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1263/05 തീയതി 11.03.05

20

2003-04

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1587/05 തീയതി 11.11.05

21

2004-05

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ്.1/1590/06 തീയതി 07.11.06

22

2005-06

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/318//08 തീയതി
18.03.08/09.04.08

23

2006 -07

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ.1/1593/08 തീയതി 27.11.08

24

2007-08

എല്.എഫ്.റ്റി.ഡി.മിസ 1/1518/10 തീയതി
11.02.10/03.03.10

25

2008 -09

എല്.എഫ്.സില്.എ 2/517/10 തീയതി 26.03.11

26

2009-10

എല്.എഫ്.സില്/എ 1/73/12 തീയതി 28.03.12

27

2010-11

എല്.എഫ്.സില്/എ 5/427/12 തീയതി 17.06.12/9.09.13

28

2011-12

എല്.എഫ്.സില്.134/എ 5/2014 തീയതി
04.04.14/03.05.14

29

2012-13

കക.എസ്.എ.സില്/എ 2/223/2015 തീയതി 28.09.15
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സി) സംവയോജിത റിവപ്പേോരട്ട്
ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്
റിവപ്പേോരട്ട്/വരഷം

1

2013-14

കക.എസ്.എ.സില്/എ 3/105/2016 തീയതി
15.04.16/30.04.16

2

2014-15

കക.എസ്.എ.സില്/എ.3/52/2017 തീയതി
30.03.17/31.03.17

തീയതി/റഫറന്സ് നം

ഡഡപപ്യൂടഡി ഡയറക്ടര്
വകരളോ സംസ്ഥോന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പേ്
സില് & എസ്.ഐ.ഇ.പി. ഓഡിറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
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