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േജായി�് ഡയറ�ർ,
കാലി��് സർ�കലാശാല ഓഡി�്.

ൈവസ് ചാൻസലർ,

��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല,

വാ�ാട്, തി�ർ, മല�റം ജി�.

സർ,

വിഷയം : ��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 സാ��ിക വർഷെ�
വാർഷിക കണ�കളിൽേമ�� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത്-
സംബ�ി�്

**********

1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13, 2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം VII, വ��് 44(2) എ�ിവ �കാരം
മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��. 1994 െല േകരള
േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 15(1) വ��ിൽ നിർേ�ശി�� വിധം ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി
ര�് മാസ�ിനകം റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി�� അപാകതകൾ പരിഹരി�് വിവരം ഈ
കാര�ാലയെ� അറിയിേ��താണ്.

വിശ��തേയാെട

േജായി�് ഡയറ�ർ.

പകർ�് :

1. �ിൻസി�ൽ െസ��റി, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

2. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

3. �ിൻസി�ൽ അെ�ൗ��് ജനറൽ (ഓഡി�് ), തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

4. ഓഫീസ് േകാ�ി
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തീ�തി: 18.05.2018

തു�െ�ഴു��ൻ മലയാളസർ�കലാശാല ഓഡി�്
റിേ�ാർ�് 2016-17

[2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം VII വ��് 44(2), 1994 െല

േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്]

1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13, 2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർ�കലാശാല നിയമം അ��ായം VII, വ��് 44(2) എ�ിവ �കാരമാണ് ��െ����ൻ
മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഓഡി�് നട�ിയി�ളളത്. ഓഡി�് സമയ�്
ക��ിയ അപാകതകൾ ഓഡി�് എൻക�യറി �േഖന ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട
��യിൽെ���ിയി��്. �ടാെത 04.01.2018- െല െക.എസ്.എ- സി.എൽ.�.ജി1/1229/2017
�റെ��വി� ഓഡി�് �റി�കൾ�് 25.01.2018 -െല 092/2018/ഫിൻ ക�് �കാരം �ണിേവ�ി�ി
ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി �ടി പരിഗണി�ാണ് അ�ിമ റിേ�ർ�് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 15(1) വ��ിൽ നിർേ�ശി�� വിധം ഈ
റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി�� അപാകതകൾ പരിഹരി�്
വിവരം ഈ കാര�ാലയെ� അറിയിേ��താണ്.

ഓഡി�ിന് �മതലെ��
ഉേദ�ാഗ�ൻ

�ീ. മ��ദനൻ, പി.എൻ,േജായി�് ഡയറ�ർ.

ഓഡി�ർമാ�െട േപര് �ീമതി. �ഭാേദവി.െക, ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീമതി. െപാ�.െക.,അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ  

�ീ. വിേനാദ് പി.എ., അസി.ഓഡി�് ഓഫീസർ

�ീ. �ീകാ�് വി പി., ഓഡി�ർ

ഓഡി�് നട�ിയ തീയതി 04/10/2017 �തൽ 16/11/2017വെര

ഓഫീസ്
നിർവഹണാധികാരികൾ

�ീ െക. ജയ�മാർ, ൈവസ് ചാൻസലർ
(01.04.2016 �തൽ 31.03.2017)

�ീ. േമാഹനനാഥബാ� എൻ,

അ�ിനിേ��ിവ് ഓഫീസർ (01.04.2016 �തൽ 31.03.2017)

�ീ. േഡാ.െക.എം.ഭരതൻ, രജി�ാർ-ഇൻ-ചാർജ്

(01.04.2016 �തൽ 31.03.2017)

�ീ. േഡാ.എം. �ീനാഥ്, കൺേ�ാളർ ഓഫ്
എ�ാമിേനഷൻസ്

(01.04.2016 �തൽ 31.03.2017)



ഉളളട�ം

#
ഖ�ിക
ന�ർ

ഖ�ിക�െട

ശീർഷകം

ഭാഗം – 1

1 1-1 െപാ�വായ വിവര�ൾ.

2 1-2 ബജ�്.

3 1-3 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക.

4 1-4 വിവിധ ധനസഹായ��ം വിനിേയാഗ�ം.

5 1-5 വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ.

6 1-6 തനത് വ�മാനം.

7 1-7 എൻേഡാവ്െമ�കൾ / െചയ�കൾ എ�ിവ�െട വിവരം.

8 1-8 മ�് ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം.

ഭാഗം – 2

9 2-1
െട�ർ േഫാറം വിൽ�ന നട�ിയി� - �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിന് 10800
�പ�െട ന�ം.

10 2-2 ഫീസ് ഇന�ിൽ 75300/- �പ �ടി�ിക.

11 2-3 ഒഴ ി�� പി.ജി. സീ�കൾ നികേ��താണ്.

12 2-4 ��് ഇൻ�റൻസ് പ�തി - മാസവരി ഈടാ��ി�.

13 2-5 േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ 2,01,390/- �പ ലഭി�ാൻ അവേശഷി��.

14 2-6 ആദായ നി�തി -അപാകതകൾ.

ഭാഗം – 3

15 3-1 ഓ�ൺ േ�ജ് നിർമാണം- അപാകതക  ൾ.

16 3-2
േഡാ.�റിയ സഖറിയ�െട ജർ�ൻ യാ�-നിർവാഹക സമിതി
തീ�മാന�ിന് വി��മായി �തിഫലം നൽകി.

17 3-3 സിഡ്േകായിൽ നി�് ഫർണി�ർ വാ�ൽ -42001�പ അധികം നൽകി.

18 3-4 യാ�ാബ�-86686/-�പ അധികം നൽകി.

19 3-5
മാർ�നിർേ�ശ��െട ലംഘനം - 176555 �പ�െട പഠനയാ�ാ െചല�കൾ
നിരാകരി��.

20 3-6 അനർഹമായി െഫേ�ാഷി�് അ�വദി�. - 68004 �പ തിരിെക ഈടാ�ണം.

21 3-7 െ�ാഫ. എം,�ീനാഥെൻറ ജർ�ൻ യാ� -അപാകതകൾ.

22 3-8 �േവശന പരീ� – 40800/- �പ അനർഹമായി നൽകി.

23 3-9 എ���ൻ �ഭാഷണം - യാ�ാബ�യായി 4861 �പ അധികം നൽകി.

24 3-10 വ�േ�ാൾ ��ിന് 20,000/- �പ അ�വദി�ത് അംഗീകരി��ി�.

25 3-11
കളരി--അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി 21,548/- �പ
െചലവഴി�ത് �മവി��ം.

26 3-12 �ഫസർമാർ�� ക�ാബിൻ നിർ�ാണം-ഉ�രവിന് വി��മായി



നട�ിലാ�ി.

27 3-13 നി�തികൾഒ��ിയതിെൻറ രസീതി ഹാജരാ�ിയി�.

28 3-14 ൈല�റി- അധികം െചലവഴി� �ക തടസെ����.

29 3-15 ലാപ് േടാ�്, ക���ർ എ�ിവ�െട വിതരണ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�.

30 3-16 ��ർ�് െചയർസർ�ാർ അ�മതിയിൽ അധികരി�് െചലവ് നട�ി.

31 3-17 േവാളിേബാൾ േകാർ�് നിർ�ാണം -അപാകതകൾ.

32 3-18 േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ നിർേ�ശ�ൾ പാലി��തിൽ ��തരമായ വീ�.

33 3-19 �മവി��മായി അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമൻറ് നൽകിയത് സംബ�ി�്.

34 3-20 വിദ�ാർ�ിക�െട രജിേ�ഷൻ ഫീസ് -4000/- �പ തിരിെക ഈടാ�ിയി�.

35 3-21
സാഹിതി 2017 ’ അ�ർ സർ�കലാശാല സാഹിേത�ാ�വം - 1,37,786/- �പ
അധികം െചലവഴി�.

36 3-22 ജനേറ�ർ �വർ�നം - പാഴ് െചലവ് ഉ�ാ��.

37 3-23
വിദ�ാർ�ി �ണിയെ� �വർ�ന�ൾ�� ��വൻ �ക�ം �ണിേവ�ി�ി
ഫ�ിൽ നി�് അ�വദി�ത് - സംബ�ി�്.

38 3-24 ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ലഭ�മാ�ാെത യാ� ബ� അ�വദി�.

39 3-25
നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� �വർ�ന�ൾ�് സർ�കലാശാല ഫ�്
വിനിേയാഗി�ത് �മ�കാരമ�.

40 3-26 ബാ�ൽ സംഗീതപരിപാടി - നിബ�നകൾ ലംഘി�െ��.

41 3-27 യാ�ാ-ദിന ബ�കൾ - അ�വദി��തിെല െപാ� അപാകതകൾ.

42 3-28
�.ജി.സി. അംഗീകാരമി�ാ� േകാ�്- വിദ�ാർഥി സ�ഹ�ിെ� ആശ�
പരിഹരി�ണം.

43 3-29 വാടക – വാഹന ഉപേയാഗം - അപാകതകൾ പരിഹരി�ണം.

44 3-30 െന�് വർ�് വി�ലെ���ൽ- അപാകതകൾ.

45 3-31
വ�ം, ബാഗ് �തലായവ വാ�ാൻ സർവകലാശാലാ ഫ�് നൽ��ത്
ഒഴിവാേ��താണ്.

46 3-32 �ൻ�ർ �മീകരി�ി�ി�.

47 3-33
െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട അ�മതി
വാ��ി�.

48 3-34 േ�ാ�് രജി�ർ - അപാകതകൾ.

49 3-35
��ക�ൾ �ിൻറ് െച�് വിപണനം നട�ാെത ��ി�ിരി��-െ�ാജ�്
ല��ം ൈകവരി�ി�.

50 3-36
സമ� ഭാഷാനിഘ� ത�ാറാ�ൽ - 11,05,913 /- �പ െചലവഴി�. - ല��ം
ൈകവരി�ി�.

51 3-37 �ാ�് ഫർ�് ��് െഫയർ 2016 – െചല�കൾ സർ�ാർ അ�മതിയി�ാെത.

52 3-38 'പരിഭാഷെ�ാ� പരിപാടി ’- കരാർ വ�വ�കൾ സാ��ിക ന���ാ�ി.

53 3-39 അ��ാപകർ�് മിനിമം ഹാജർ, വർ�് േലാഡ് ഉറ�വ��ണം.

ഭാഗം – 4

54 4-1 വാർഷിക കണ�് �കാര�� വരവ് െചലവ് വിശദാംശ�ൾ.



55 4-2 സാ��ിക നില.

56 4-3 െപാ��െ���ൽ പ�ിക.

57 4-4 ബാ�് നീ�ിയിരി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ (31.03.2017).

58 4-5 �ിരനിേ�പ�ൾ.

59 4-6 ഓഡി�് റി�വറി.

60 4-7 ഓഡി�് ചാർജ്.

61 4-8 ഓഡ ി�് �ത�വേലാകനം.

62 4-9 തീർ�ാ�ാനവേശഷി�� ഓ  ഡി�് റിേ�ാർ�കൾ.

63 5-1 അ�ബ��ൾ.



ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ.
2012 നവംബർ 1-ആം തീയതിയാണ് മല�റം ജി�യിെല തി�ർ ��ൻപറ�് ആ�ാനമായി
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല നിലവിൽ വ�ത്. “2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർ�കലാശാലാ നിയമം" എ� േപരിൽ സർ�കലാശാല നിയമം നിലവിൽ വ�. ആ�ിെല 4(1)
വ�� �കാരം ഇ�� മ�വ�മാണ് മലയാളസർ�കലാശാല�െട �വർ�ന പരിധി. നിലവിൽ
സർ�കലാശാലയിൽ അ�് ഫാ�ൽ�ികൾ�് കീഴിലായി 10 എം. എ േകാ�ക�ം, അ�് പി.ജി.
ഡിേ�ാമ േകാ�ക�ം, നാല് ഗേവഷണ േകാ�ക�ം ലഭ�മാണ്.

ഫാ�ൽ�ി എം. എ േകാ�കൾ
പി.ജി. ഡിേ�ാമ

േകാ�കൾ
ഗേവഷണ
േകാ�കൾ

ഭാഷാ ശാ�ം എം. എ ഭാഷാ ശാ�ം ----
എം.ഫിൽ,

പി.എ�്.ഡി.

സാഹിത�ം
എം. എ സാഹിത�ം പഠനം ---- എം.ഫിൽ,

പി.എ�്.ഡി.എം. എ സാഹിത� രചന ----

സം�ാരൈപ�കം
എം. എ സം�ാര ൈപ�കം

െഹറിേ�ജ് �റിസം
എം.ഫിൽ,

പി.എ�്.ഡി.എം. എ ചരി�ം

മാധ�മ പഠനം

എം. എ േജണലിസം & മാസ്
ക��ണിേ�ഷൻ

പരസ�കല

നവമാധ�മപഠനം എം.ഫിൽ,
പി.എ�്.ഡി.

എം. എ ചലചി� പഠനം
തിര�ഥാരചന�ം

വീഡിേയാനിർ�ാണ�ം

സാ�ഹ�ശാ�ം

എം.എ പരി�ിതി പഠനം

േ�ാജ�് �പീകരണം -----
എം.എ തേ�ശവികസന

പഠനം

എം.എ സാ�ഹ� ശാ�ം

കഴി� അ�് വർഷെ� �വർ�ന കാലയളവിൽ മലയാള ഭാഷ, കല, സാഹിത�ം, ൈപ�കം,
സം�ാരം എ�ിവ�മായി ബ�െ�� നിരവധി പരിപാടികൾ ആ��ണം െച� നട�വാൻ
സർ�കലാശാല�് കഴി�തായി ഓഡി�് വിലയി���.

1-2   ബജ�്
2016-17 വർഷെ� ബജ�്,���ിയ ബജ�് എ�ിവ 19.03.2016-െല 14/13, 17.03.2017-െല 12/34 ന�ർ
തീ�മാന �കാരം അംഗീകരി�. ബജ�് എ�ിേമ�്, പരി�രി� എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��.

വർഷം
വരവ് െചലവ്

ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�് ബജ�് എ�ിേമ�് പരി�രി� എ�ിേമ�്



2016-17 12,46,00,000 12,29,63,000 15,23,00,000 15,25,00,000

1-3   വാർഷിക ധനകാര� പ�തിക
വാർഷിക ധനകാര�

പ�ിക
സർവകലാശാല

അംഗീകരി� തീയതി

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

വാർഷിക
ധനകാര� പ�ിക
ഓഡി�ിന് ലഭി�

തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�ാൻ

തിരി�യ�
തീയതി

അപാകത
പരിഹരി�്

ലഭി�
തീയതി

--- 31.07.2017 26.07.2017 ---- ----

1-4   വിവിധ ധനസഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1.4.1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ുളള പ�തിയിതര ധനസഹായം.

2016-17വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 3.38 േകാടി സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

വിവരണം സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./തീയതി �ക
െചലാൻ നം./

തീയതി
�ഷറി/ബാ�്

ഒ�ാം
പാദം 1

GO(Rt)No.1112/2016/H.Edn
22.04.2016

8450000
�ാൻ�ർ 11.

05.2016

സബ് �ഷറി,
തി�ർ

ഒ�ാം
പാദം 2

GO(Rt)No.1655/2016/H.Edn
27.06.2016

8450000
�ാൻ�ർ
11.07.2016

,,

ഒ�ാം
പാദം 3

GO(Rt)No.2562/2016/H.Edn
26.09.2016

8450000
�ാൻ�ർ

29.09.2016
,,

ഒ�ാം
പാദം 4

GO(Rt)No.3496/2016/ H.Edn
23.12.2016

8450000
�ാൻ�ർ
29.12.2016

,,

1.4.2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ുളള പ�തി ധനസഹായം.

2016-17 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 7.65 േകാടി സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. വിശദ
വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

�മ
ന�ർ

സർ�ാർ ഉ�രവ് നം./
തീയതി

�ക
െചലാൻ

നം./
തീയതി

�ഷറി
പ�തി/
�േത�ക
ഉേ�ശം

പ�തി
കാലയളവ്/
വിനിേയാഗ
കാലയളവ്

01
GO(Rt)No.2688/2016/H.Edn

30.10.2016
38250000

�ാൻ�ർ
25.10.2016

സബ്
�ഷറി,
തി�ർ വിവിധ പ�തികൾ 2016-

17

02
GO(Rt)No.413/2017/H.Edn

08.03.2017
38250000

�ാൻ�ർ
27.03.2017

,,

1.4.3 യു.ജി.സി ധനസഹായം.



                തൻവർഷം �.ജി.സി ധനസഹായ ഇന�ിൽ ഫ�് ലഭി�ി�ി�.

1.4.4 �പേത�ക ആവശ��ൾ�ുളള ധനസഹായം.

                ഇ�.

1.4.5 മ�് ഫ�ിം� ഏജൻസികളിൽ നി�ുളള ധനസഹായം.

                ഇ�.

1-5   വിനിേയാഗ സാ��പ�ത�ൾ
                തൻവർഷം വിനിേയാഗ സാ��പ��ൾ അ�വദി�ി�ി�.

1-6   തന� വരുമാനം
�ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഇ◌ൗ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ
താെഴ�റ�ം �കാരം 67% ശതമാനം വർ�നവ് ഉ�ായി��്.

തനത് വരവിനം �ൻവർഷം തൻവർഷം
�ൻപെ� അേപ�ി�്

തൻവർഷ വരവ് വ�ത�ാസം (+/-%)

തനത് വരവിനം 1551357 2582084 1030727 (+67%)

1-7   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ എ�ിവയുെട
വിവരം
            ഇ�.

1-8   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം.
�മ നം. ഓഡി�് നട�ിയ ഏജൻസി ഓഡി�് കാലയളവ് റിേ�ാർ�് �റെ��വി� തീയതി

01 അ�ൗ��് ജനറൽ 2016-17 ---

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

2-1   െട�ർ േഫാറം വിൽ�ന നട�ിയില� -
യൂണിേവ�സി�ി ഫ�ി� 10,800/- രൂപയുെട ന�ം.
േകരള േ�ാർ പർേ��് മാന�ൽ 2013 �കാരം 100000 �പേയാ അതിൽ ��തേലാ �ക�� പർേ��ിന്
നി�ിത േഫാർമാ�ി�� െട�ർ േഫാ�കൾ സർ�ാർ നിർേ�ശി�� വില�് വിതരണം
െച�ണം.2016-17 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െട�ർ �ണി�കേയാ െട�ർ േഫാ�കൾ വിൽ�ന
നട�കേയാ െച�ി�ി�.താെഴ പറ�� വാ��കൾ�് / ���ികൾ�് ഏ��ം �റ �ത് ഒ�
െട�ർ േഫാറെമ�ി�ം വിൽ�ന നടേ���െ�� നിഗമന�ിൽ ന�ം സംഭവി� �ക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

�മ വൗ നം �ക ���ി /വാ�ൽ െട�ർ േഫാറം



നം വിൽ�നയി�െട
ലഭ�മാേ��

�ക

1 2010/7.2.17 345550
െന�് വർ�്

വി�ലെ���ൽ
700+വാ�്

2
െച�് നം.1934932/

9.12.16
602088 ഓ�ൺ േ�ജ് നിർ�ാണം 1300+,,

3 1168/26.9.16 231000 �.പി.എസ് വിതരണം 500+ ,,

4 591/11.7.16 669480 ലാേ�ാപ് വാ�ൽ 1400+ ,,

5 844/16.8.16 415738 റാ�കൾ വാ�ൽ 900+ ,,

6 1284/3.10.16 480765 േടബിൾ & െചയർ 1000+ ,,

7 1318/5.10.16 204145 കളർ �ി�ർ 500+ ,,

8 1367/ 14.10.16 488448 ക���ർ വാ�ൽ 100+ ,,

9 1755/ 26.12.16 218450 െ�ാജ�ർ വാ�ൽ 500+ ,,

10 774/ 9.8.16 407040 ക���ർ 900+ ,,

11 1942/27.1.17 175400 െസർവർ വാ�ൽ 400+ ,,

12 661/21.7.16 141960 അലമാര 400+ ,,

13 2471/14.3.17 148150 അലമാര&േടബിൾ 400+ ,,

14 383/10.6.16 295700 ജനേറ�ർ 600+ ,,

15 1323/5.10.16 138073 അലമാര 400+ ,,

16 2139/16.2.17 127500 േമശ 400+ ,,

17 2325/2.3.17 117000 കേസര 400+ ,,

ആെക 10800 + വാ�്

10,800 +വാ�് ന��ിന് ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�് ഈടാേ��താണ്.

2-2   ഫീ� ഇന�ിൽ 75300/- രൂപ കുടി�ിക.
2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി വര� പരിേശാധനയിൽ രജിേ�ഷൻ ഫീസ്, ൈല�റി
ഫീസ് , മാഗസിൻ/�ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ് , എ�ിവയിലായി ആെക 75300/- �പ�െട �ടി�ിക
കാ��.അതിൽ 57500/- �പ ഇ-�ാ�് ഇന�ിൽ ലഭി�ാ���ം ബാ�ി�� 17800/- �പ
വിദ�ാർ�ിക�െട പ�ൽ നി�ം ഈടാ�ാ���മാണ്. വിശദവിവരം താെഴ േചർ��.

I.രജിേ�ഷൻ ഫീസ്.

േകാ�് 2015-16
വർഷം

അ�ിഷൻ
എ��

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ് �ക

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ

�റവ് ഇ-�ാ�്
ഇന�ിൽ
�ടി�ിക

വിദ�ാർ�ി-
കളിൽ നി�ം
ഈടാ�ാ��

�ക



��ിക�െട
എ�ം

പിരിേ��
�ക

പിരിെ���
�ക

P.G 145 300 43500 10300 33200
30000

(100*300)
3200

MPhil
+Phd

41 750 30750 20250 10500
4500

(6*750)
6000

ആെക 34500 9200

II.ൈല�റി ഫീസ്

േകാ�്

2015-16
വർഷം

അ�ിഷൻ
എ��

��ിക�െട
എ�ം

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ് �ക

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ
പിരിേ��

�ക

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ
പിരിെ���

�ക

�റവ്
ഇ-�ാ�്

ഇന�ിൽ
�ടി�ിക

വിദ�ാർ�ി-
കളിൽ നി�ം
ഈടാ�ാ��

�ക

എംഫിൽ+
പി.എ�്.ഡി

58 300 17400 8400 9000
1800

(6*300)
7200

ആെക 1800 7200

III. മാഗസിൻ/�ഡ�്സ് �ണിയൻ ഫീസ്

േകാ�്

2015-16
വർഷം

അ�ിഷൻ
എ��

��ിക�െട
എ�ം

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ് �ക

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ
പിരിേ��

�ക

രജിേ�ഷൻ
ഫീസ്

ഇന�ിൽ
പിരിെ���

�ക

�റവ്
ഇ-�ാ�്

ഇന�ിൽ
�ടി�ിക

വിദ�ാർ�ി-
കളിൽ നി�ം
ഈടാ�ാ��

�ക

പി.ജി 145 200 29000 9400 19600
20000

(200*100)
0

എംഫിൽ+
പി.എ�്.ഡി

41 200 8200 5600 2600
1200

(6*200)
1400

ആെക 21200 1400

ഇ-�ാ�് ഇന�ി�� �ടി�ിക എസ്.സി./എസ്.ടി. ഡി�ാർ�െമ�ിൽ നി�് ലഭ�മാ�ാൻ േവ�
നടപടി ഊർ�ിതമാേ���ം �ടി�ിക ഇന�ി�� �ക വിദ�ാർ�ിക�െട പ�ൽ നി�ം
പിരിെ���് സർ�കലാശാലാ ഫ�ിൽ ഒ��ി ചലാൻ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-3   ഒഴ ിവു� പി.ജി. സീ��കൾ നികേ��താ�.
2016-17 വർഷെ� അ�ിഷൻ രജി�ർ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�ം �കാരം വിവിധ േകാ�്
ഇന�ളിലായി ��ികൾ അ�ിഷൻ േനടിയി��്

�മ േകാ�് ആെക 2015-16 വർഷം 2016-17 വർഷം 2016-17 വർഷം



ന�ർ സീ�ക�െട
എ�ം

ആെക അ�ിഷൻ
എ�� ��ിക�െട

എ�ം

ആെക അ�ിഷൻ
എ�� ��ിക�െട

എ�ം

ഒഴി�
കിട��
സീ�ക�െട

എ�ം

1 ചരി�ം 20 17 20 0

2 മാധ�മ പഠനം 20 16 16 4

3
പരി�ിതി
പഠനം

20 13 20 0

4
തേ�ശ വികസന
പഠനം

20 17 18 2

5 േസാേഷ�ാളജി 20 9 17 3

6
സം�ാര
ൈപ�ക പഠനം

20 7 14 6

7 ഭാഷാശാ�ം 20 9 19 1

8 സാഹി��രചന 20 12 13 7

9
സാഹി��
പഠനം

20 14 17 3

10 ചലചി� പഠനം 20 10 11 9

ആെക 165 35

ആെക�� 200 സീ�ിൽ 2016-17 അ�ിഷൻ �കാരം 165 സീ�കളിൽ മാ�േമ ��ികൾ പഠി��ള�.
ബാ�ി�� 35 സീ�കേളാളം ഒഴി� കിട�കയാണ്.അതായത് 17.5% സീ�കൾ ഒഴി�
കിട��.200 ��ികൾ പഠി�ാ�� െഭൗതിക സാഹചര�ം നിലനിൽ���്. എ�ാൽ �േവശന
പരീ� എ�തി േയാഗ�ത േനടി അ�ിഷൻ എ��� ��ികൾ �റവാണ്. തനത് വ�മാനം വളെര
�റവായ സർ�കലാശാല, �േവശന പരീ� വഴി ��ികെള െതരെ���് ബാ�ി വ��
സീ�കളിേല�് സ്േ�ാ�് അ�ിഷൻ നട�ാൻ ആവശ�മായ നിയമനിർ�ാണം നട�ി ഒഴി�കൾ
നികേ���ം �ടാെത സംവരണം െച� സീ�കളിേല�് വിദ�ാർ�ികെള ലഭി�ി�ി� എ�ിൽ
�േവശന നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തി� �ൻ�് പ� മാധ�മ�ി�െട അറിയി� നൽകി ടി
ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ���മാണ്.

2-4   �ഗൂ�് ഇൻഷൂറൻ� പ�തി - മാസവരി
ഈടാ�ു�ില�.
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി ��്
ഇൻ�റൻസ് �ീ�മായി ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ താെഴ പറ�� ജീവന�ാ�െട പ�ൽ
നി�ം ��് ഇൻ�റൻസ് �ീം �കാര�� �ക ഈടാ�ിയി�ി� എ�് കാ��.

# േപര് േജാലിയിൽ
�േവശി�
തി�തി

GIS
അംഗവത�ം

എ��
തി�തി

ഈടാേ��
മാസ

വരിസംഖ�

�ടി�ിക റിമാർ�്



1 െ�ാഫ.ടി.അനിത�മാരി 22/08/2015 എ��ി�ി� 500 12500 25*500

2 േഡാ.ധന�.ആർ 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

3 സ��റാണി.എസ്.എസ് 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

4 െക.എസ്.ഹ�ീം 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

5 െജ�ി വർഗീസ് 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

6 �ീരാജ് എ.പി 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

7 �ീജ.വി 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

8 മ�ഷ.ആർ.വർ� 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

9 �ീജ.എൽ.ജി 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

10 വിദ�. ആർ 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

11 �ധീർ.എസ്. 13/10/2016 എ��ി�ി� 400 5200 13*400

ആെക 64500

ധനകാര�(��് ഇൻ�റൻസ് പ�തി)വ��ിെ� 13/10/2015 െല സ.ഉ (അ�ടി�ത് ) നം.460/2015/ധന
ഉ�രവ് �കാരം ആദ� മാസെ� ശബള ബി�ിൽ നി�ം പ�തിയിേല�� വരിസംഖ� നിര�ിൽ
കിഴി�ൽ നട�ിയി���് േ�ായിംഗ് & ഡിസ്േബ�ിംഗ് ഒ◌ാഫീസ�ം ബ�െ�� �ഷറി ഒ◌ാഫീസ�ം
ഉറ�് വ�േ��താണ്. ഇതിൽ വീ���ായാൽ ��ത ജീവന�ാരന് പ�തിയിൽ അംഗത�ം
നൽ��തിന് ��് േ�ായിംഗ് & ഡിസ്േബ�ിംഗ് ഒ◌ാഫീസർ ഇൻഷ�റൻസ് വ��ിൽ നി�ം �േത�ക
അ�മതി വാേ��താണ്. േസവന�ിൽ �േവശി�് 6 മാസം വെര�� കാലതാമസ�ിന് ബ�െ��
ജി� ഇൻഷ�റൻസ് ഓഫീസറിൽ നി�ം അതിൽ അധിക�� കാലതാമസ�ിന് ഇൻഷ�റൻസ്
ഡയറ�റിൽ നി�മാണ് �േത�ക അ�മതി വാേ��ത്. േമൽ ��ി കാണി� അപാകത പരിഹരി�്
ഓഡി�ിെന വിവരം അറിയി�ാൻ �റി�് നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േമൽ �ചി�ി� 10
േപേര�ം ��് ഇൻ�റൻസ് പ�തിയിൽ അംഗമാ�ക�ം വരി സംഖ� ഈടാ�ി മല�റം ജി�ാ
ഇൻ�റൻസ് ഓഫീസർ�് അയ�ക�ം െച�ി��് എ� മ�പടിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത്. എ�ാൽ
അംഗത�ം എ���തിന് കാലതാമസം േനരി�തിനാൽ ��് ഇൻ�റൻസ് ഡയറ��െട �േത�ക
അ�മതി വാ�ിയതി� േശഷം മാ�േമ വരിസംഖ� ഈടാ�ാൻ പാ��. ��് ഇൻ�റൻസ്
ഡയറ��െട അ�മതി കി�ിയതി� േശഷം വരി സംഖ� ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-5   േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ 2,01,390/- രൂപ ലഭി�ാൻ
അവേശഷി�ു�ു.
2016-17 വർഷെ� േഹാ�ൽ വാടകയിന�ിൽ ഡി.സി.ബി. പ�ിക �കാരം ആെക ഡിമാ�്
10,07,680/- �പയാണ്. ഇതിൽ 8,06,290/- �പ ഈടാ�ിയി��്. 2,01,390/- �പ വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�് ഈടാ�ാൻ ബാ�ി നിൽ��. വിശദവിവരം താെഴ െകാ���.

വർഷം
ഡിമാ�് കള�ൻ ബാ�ി

അരിയർ കറ�് ആെക അരിയർ കറ�് ആെക അരിയർ കറ�് ആെക

2016-17 1,22,050 8,85,630 1007680 1,07,750 6,98,540 806290 14,300 1,87,090 201390



ഇ� സംബ�ി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 31/02.11.2017) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
േഹാ�ൽ ഫീ ന�മാ��ിെ��് ഉറ�വ���തിന് േകാ�് �ർ�ിയാ�ി േപാ�� വിദ�ാർ�ികൾ
േകാേളജ്, േഹാ�ൽ േമലധികാരികളിൽ നി�ം േനാൺ ലയബിലി�ി സർ�ിഫി��് (NLC) വാ�ി
ഹാജരാ�ാൻ ആവശ�െ�േട�താണ്. ഈടാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക 2,01,390/- �പ എ��ം
േവഗം ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ അടവാേ���ം രസീത് ഓഡി�ിൽ ഹാജരാേ���മാണ്.

2-6   ആദായ നികുതി -അപാകതകൾ.
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി ആദായ

നി�തി�മായി ബ�െ�� പരിേശാധി�േ�ാൾ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ കാ��.

I. ആദായ നി�തി പ�ിക സമർ�ി��തിൽ വീ�.

ആെക�� 28 �ിരം ത�ികയിെല ജീവന�ാരിൽ 18 േപർ മാ�േമ ആദായ നി�തി പ�ിക
സമർ�ി�തായി കാ��� ബാ�ി�� 10 േപ�െട നി�തി�മായി ബ�െ�� യാെതാ� േരഖക�ം
ഹാജരാ�ിയി�ി�.. ആദായ നി�തി പ�ിക ഹാജരാ�ാ� ജീവന�ാ�െട വിവരം �വെട േചർ��.

�മ ന�ർ ജീവന�ാരെ� േപര് ജീവന�ാരെ� ന�ർ

1 െക.എസ്.ഹ�ീം 1021

2 ധന�.ആർ 1019

3 സ��റാണി.എസ്.എസ് 1020

4 െജ�ി വർഗീസ് 1022

5 �ീജ.വി 1024

6 മ�ഷ.ആർ.വർ� 1025

7 �ീജ.എൽ.ജി 1026

8 വിദ�. ആർ 1027

9 �ധീർ.എസ്. 1028

10 �നീത.ടി.വി 1029

ടി ജീവന�ാർ മലയാളം സർ�കലാശാലാ സർ�ീസിൽ �േവശി�ത് 2016 ഒേ�ാബർ മാസം 13-ാം
തീ�തി ആയതിനാൽ ആദായനി�തി പരിധിയിൽ വ��ിെ�� മ�പടിയാണ് ഓഡി�് എൻക�യറി�്
(നം. 21/2017) നൽകിയത്. എ�ാൽ ജീവന�ാരന് �ൻകാല സർ�ീസ് ഉേ�ാ, ആദായനി�തി
പരിധിയിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ എ�ിവ മന�ിലാ��ത് ആദായനി�തി പ�ിക�െട
അടി�ാന�ിലാണ്. ആകയാൽ എ�ാ ജീവന�ാ�ം ടി. പ�ിക േ�ായിംഗ് ആ�് ഡിേ��ിംഗ്
ഓഫീസർ�് സമർ�ിേ��താണ്. ഇ�രം വീ� ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

II. ആദായനി�തി കണ�ാ�ിയതിൽ െപാ��േ�ട്.

ആദായനി�തി കണ�ാ�ി അടവാ�ിയതിൽ �റവ്

2016-17 സാ��ിക വർഷെ� (Assessment Year 2017-18) ജീവന�ാ�െട ആദായനി�തി
കണ�ാ�ി അടവാ�ിയതിെ� ഫയൽ പരിേശാധി�തിൽ നി�ം താെഴ െകാ��ിരി��



ജീവന�ാരിൽ നി�ം �റവ് �കയാണ് ആദായനി�തി ഇന�ിൽ കണ�ാ�ി അടവാ�ിയി��ത്
എ�് വ��മാ��.

# േപര് ജീവന�ാരെ� ന�ർ പാൻ ന�ർ

1. പി.സതീഷ് 1003 BFSPS0825M

2. ആർ.രാജീവ് േമാഹൻ 1015 AMXPR4205P

3. ഇ.രാധാ��ൻ 1007 BCAPR5276G

4. എൻ.വി �ഹ�ദ് റാഫി 1008 AFJPM2459N

5. സി.ഗേണഷ് 1012 AGCEG0423H

6. അേശാക് ഡി�സ് 1011 ANYPD0602J

7. �ീരാജ് എ.പി 1023 FZUPS4984R

ആദായനി�തി കണ�ാ�ിയതിൽ താെഴ െകാ��ിരി�� അപാകതകളാണ് ടി നി�തിയിൽ �റവ്
വരാ�� കാരണം.

1) HBA �ിൻസി�ളിൽ �റവ് വ��ിയതിെല അപാകത

HBA Principal 80 C ൽ നി�ം �റവ് വ���തിന് പകരം വ�മാന�ിൽ നി�ം േനരി�് �റ�. (�മ
ന�ർ 1, പി.സതീഷിന് മാ�ം ബാധകം)

2) HRA �റവ് വ��ിയതിെല അപാകത

# േപര്
ൈക��ിയ
വീ�വാടക

ബ�

അടി�ാന
ശ�ള�ം

�ാമബ��ം �ടി
��ിയ �ക�െട 10

ശതമാന�ി-
േന�ാൾ അധികം
നൽകിയ വാടക

(ഓഡി�് േനാ�ി��
മ�പടി�െട

അടി�ാന�ിൽ
ജീവന�ാർ

പരമാവധി 3000
�പേയാളം
�തിമാസം
വീ�വാടക
ഇന�ിൽ

െകാ��തായി
പരമാർശി�ി��്. )

അടി�ാന
ശ�ള�ം

�ാമബ��ം
�ടി ��ിയ
�ക�െട 40
ശതമാനം

വ�� �ക

യഥാർ��ിൽ
�റ�

വ�േ��തായ
�ക. ��്
�കകളിൽ
ഏതാേണാ

െച�ത് (േകാളം
3,4,5)

സർ�ക
ലാശാല
ആദായ
നി�തി
കണ�ാ
�ാൻ

വീ�വാടക
ബ�

ഇന�ിൽ
�റ�

വ��ിയ
�ക

1 2 3 4 5 6 7

1 പി.സതീഷ് 15000 820277X10%=82028 328110 0 15000



നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

2
ആർ.രാജീവ്
േമാഹൻ

15274

788081X10%=78808

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

315232 0 15274

3 ഇ.രാധാ��ൻ 16665

815268X10%=81527

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

316107 0 16665

4
എൻ.വി
�ഹ�ദ് റാഫി

15073

778018X10%=77802

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

305124 0 15073

5 സി.ഗേണഷ് 15000

807787X10%=80779

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

323115 0 15000

6
അേശാക്
ഡി�സ്

15000

759420X10%=75942

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

303768 0 15000

7
�ീരാജ്
എ.പി

4613

465005X10%=46500

നൽകിയ വാടക =
36000

അധികം നൽകിയ
വാടക = 0

186002 0 4613



ടി. ജീവന�ാ�െട ബ� �റ�് ആദായനി�തി കണ�ാ�ി ഈടാ�ിയത് �മ�കാരമ�. വീ�വാടക
ബ� കിഴിവ് വ�േ��ത് �കളിൽ പരാമർശി�തിെ� അടി�ാന�ിലാണ്. ആയതിനാൽ
ആദായനി�തി �ത�മായി �നർനിർ�യം നട�ി അടവാ�ാനവേശഷി�� �ക ബ�െ��
വ��ിേല�് അടവാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

III Form 12BB വാ�ി ��ി�ി�ി�.
�ഷറി ഡയറ��െട 12/01/2017െല eTDS/Tx/DoT/19497/2016◌ാം ന�ർ ക�് �കാരം ആദായ
നി�തി ഇള� ക്െളയിം െച�� ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഇൻകം ടാ�് 56 ആ�് െസ�ൻ 26 C –
കാണി�ി�� Form 12BB െഫ�വരി മാസെ� ബി�ിേനാെടാ�ം വാ�ി ��ിേ��താണ്. വീ�
വാടക ബ�, വീട് െവ�ാൻ എ��� വാ��െട പലിശ, LTC, �ടാെത Chapter VI (A) �കാര��
കിഴി�കൾ (u/s 80C, 80CCC, 80D, 80E) �ട�ിയ ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�തി ഇളവിന്
അർഹരായവർ േമൽ പറ� േഫാറം �രി�ി�് ബി�ിേനാെടാ�ം ഉ�ട�ം െചേ��താണ്. ടി.
ഉ�രവ് മലയാളം സർ�കലാശാലയിെല ജീവന�ാർ�ം ബാധകമാണ്. എ�ാൽ ആയത്
പാലി�ി�ി�. Form 12BB വാ�ി ��ി�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. �ടാെത സർ�ാർ
ഇറ�� ഉ�ര�കൾ യഥാവിധി നട�ാ�ാൻ ബ�െ�� അധികാരികൾ ��ിേ��താണ്.

(ഓഡി�് �റി�ിന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി വ�താപരമ�. ഓഡി�് പരാമർശ�ിൽ ��ി�ാണി�

അപാകതകൾ�് വിശദമായ മ�പടി ലഭ�മാേ��താണ് ).

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ൾ

3-1   ഓ�ൺ േ�� നിർമാണം- അപാകതക  ൾ
2016-17ൽ ന ട�ിലാ�ിയ ഒ� പ�തിയായി�� �ണിേവ�ി�ി കാ�സിൽ ഓ�ൺ േ�ജ്
നിർ�ാണം.ഇതിനായി 602088 �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം, ൈല�റി റിസർ�് േ�ാ�ിെ�
നിർ�ാണ�ിന് കരാറിൽ ഏർെ�� കൺസൾ�ിംഗ് �ാപനമായ FACT – RCF ബിൽഡിംഗ്
െ�ാഡ�്സ് ൈ�. ലിമി. (െപാ� േമഖലാ �ാപനം) -െ� േമൽ േനാ��ിൽ ടി ���ി�െട കരാർ
ഏെ��� കരാ�കാരനായ ഉൈബദ് അേസാസിേയ�്സിെന െകാ�് നിർ�ി�ാ�ം തി�മാനി�. DSR-
2014 അടി�ാനമാ�ിയാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിെയ�ി�ം, ഉൈബദ് അേസാസിേയ�്സ് സമർ�ി�
യഥാർ� സാധന സാമ�ിക�െട വില, �ലിെ�ലവ് എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി യഥാർ� െചലവ്
�കയാണ് കരാർ �ാപന�ിന് നൽകിയത്.

�ാപനം ഹാജരാ�ിയ െചലവ് േ��്െമ�്

sl.no ഇനം നിര�് എ�ം �ക

1 Solid block (40x20x20 42 1650 69300

2 Cement 1.25 bag 420 125 52500

3 M-sand -1000 cft 48 1000 48000

4 1.5 metal 200 cft 50 200 10000

5 Tiles 2500 sq.ft 58 2500 166025

6 Paint 50 ltr 106 50 5300

7 Labour 173800



8 Painting labour 18000

ആെക 542925

നൽകിയ �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��

ആെക െചലവ്                                 542925
�റ�ക
        വാ�് 4%             21717
        നി.െതാ.േ�.നിധി 1%             5429
        ആദായ നി�തി 1%             5429
        ടാർേപാളിെ� വില             28000
        �റി�ി� മര�ിെ� വില             14750

ആെക (നൽകിയ �ക)
300000    െച�് നം. 1934932/9.12.16
167600    െച�് നം. 1934974/31.3.17

പ�തി നിർവഹണ�ി�ം ഫയൽ പരിേശാധി�തി�ം ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. ജി.ഒ.(പി)നം.13/2012/pwd/1.2.12 �കാരം ���ിയ േകരളാ െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ
അ�ശാസി�ം �കാരം െട�ർ �ണി�ി�ി�.

2. ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ ലഭി�തിെ� േരഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ�മ�.
3. ���ി നിർവഹി� ഉൈബദ് അേസാസിേയ�്�മായി �ണിേവ�ി�ി കരാർ ചമ�ി�ി�.
4. കരാ�കാരനിൽ നി�ം െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് ഈടാ�ിയി�ി�.
5. േസാളിഡ് േ�ാ�് -65000 �പ , സിമൻറ്-52500�പ , െമ�ൽ-10000�പ , എം സാൻഡ് 500 cft

18000 �പ എ�ിവ �െട ബി�കൾ മാ�മാണ്���ി നിർവഹണ�മായി ബ�െ��് കരാ�കാരൻ
ഹാജരാ�ിയി��ത്. ടിയാൻ ഹാജരാ�ിയ െചലവ് േ��്െമൻറ് ഈ �കാരം ഈ ���ി�ായി
എം സാൻഡ് 1000 cft 48 �പ നിര�ിൽ വാ�ിയതായി േരഖെ���ി
48000�പ(48x1000=48000) ൈക��ിെയ�ി�ം 36 �പ നിര�ിൽ 500 cft 36x500=18000 �പ�്
വാ�ിയതിൻെറ ബി�് മാ�മാണ്പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയത്.

6. െതാഴിലാളിക�െട �ലി ഇന�ിൽ 191800 �പ നൽകിെയ�ി�ം മ�ർ േറാൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
7. ���ി നിർവഹി� ഉെെബദ് അേസാസിേയ�്സിൽ നി�് 1% നിര�ിലാണ് ആദായനി�തി

ഈടാ�ിയി��ത്. ആദായനി�തി നിയമം 194(സി) വ��് �കാരം കരാർ �ാപനമായതിനാൽ
2% നി�തി ഈടാേ��ിയി��.ഈ ഇന�ിൽ 5429 �പ സർ�ാരിന് ന���ായി��്.

8. �റി�ി� മര�ിെൻറ വിലയിന�ിൽ 14750 �പ ബി�ിൽ �റവ് വ��ിയി��്. എ�ാൽ വില
നി�യി�െകാ�് വനം വ��ിൽ നി�് വാല�േവഷൻ സ ർ�ിഫി��് വാ�ിയി�ി�. വനം വ��ിൽ
നി�് വാല�േവഷൻ ലഭ�മാ�ി അത�സരി�് തടി േലലം െച�ാെത ഉെെബദ് അേസാസിേയ�്സിന്
ഏകപകഷീയമായി വില നി�യി�് നൽ�കയാണ് െച�ി��ത്.

9. അള�കൾ േരഖെ���ിയ അള���കം ഹാജരാ�ിയി�ി�.
10. വാ�്,നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി വിഹിതം എ�ിവ ഒ��ിയതിൻെറ െചലാൻ

ഹാജരാ�ിയി�.

അപാകതക�െട െവളി��ിൽ 5,42,925 �പ�െട െചലവ് തട��ിൽ െവ��.

(അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 4/24.10.17- ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�)

� ി ി



3-2   േഡാ.�കറിയ സഖറിയയുെട ജർ�ൻ യാ�ത
-നിർവാഹക സമിതി തീരുമാന�ി� വിരു�മായി
�പതിഫലം നൽകി.
േഡാ.�റിയ സ�റിയെയ ��ർ�് െചയറിെ� വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസറായി നിേയാഗി�ാ�ം
വിമാനയാ��് ഇ�േണാമി �ാസ് ടി��് നൽകാ�ം �തിദിനം 30േഡാളർ അലവൻസായി നൽകാ�ം
29.5.15 െല നിർവാഹക സമിതി േയാഗ�ിൽ 13/19 നം.ആയി തീ�മാനി�ി��്.എ�ാൽ 1.6.15 ൽ
ൈവസ് ചാൻസല�െട 526/14/വി.സി.നം. ഉ�രവിൽ �തിമാസം 35000 �പ �തിഫല�ം
ജർ�നിയിേല�ം തിരി��� വിമാനടി��ം �തിദിനം 30േഡാളർ അലവൻസായി നൽകാ�ം
ഉ�രവി�ി��്.പി�ീട് 25.8.15ൽ �റെ��വി� 526/14/ വി.സി.നം. ഉ�രവിൽ 3500 േഡാളർ
നൽ��തിനാണ് ഉ�രവി�ി�ളളത്.

എ�ാൽ 01.06.2015, 25.08.2015 തി�തികളിെല ഉ�ര�കൾ�് നിർവാഹക സമിതി�െട അംഗീകാരം
ഉ�തിെൻറ േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. �ടാെത േഡാ.�റിയ സ�റിയ �ണിേവ�ിററി�മായി ചമ�
കരാർ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�. 2017 െഫ�വരി 10 �തൽ മാർ�് 08 വെര�� ജർ�ൻ
സ�ർശന�ിനായി െച�് നം.441395/2.2.17 �കാരം 300000�പ �ൻ�ർ നൽകിയതിൽ നി�്
െചല� കഴി �് 4288 �പ �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ തിരിെക ഒ��ിയി��്. നിർവാഹക സമിതി
തീ�മാന�ിന് വി��മായി �തിഫലം നൽകിയ��ലം �വെട േചർ�ം �കാരം അധിക
െചല��ായി��്.

നിർവാഹക സമിതി തീ�മാന
�കാരം നൽകാ��ത്

നൽകിയത് അധികം

30 േഡാളർx 27ദിനം x66.93

= 54213�പ

3500x 66.93 ( േഡാളറിെൻറ
വിനിമയ നിര�് ) = 234255

180042

നിർവാഹക സമിതി തീ�മാന�ിന് വി��മായി �തിഫലം നൽകിയതിന് വിശദീകരണം
ആരാ    �െകാ�് നൽകിയ ഒ◌ാ ഡി�് എൻക�യറി നം.27ന് നിലവിൽ നിർവാഹക സമിതി
തീ�മാനമി� എ�ം നിർവാഹക സമിതി�െട സാ�കരണ�ിന് സമർ�ി��താെണ�ം മ�പടി
ഹാജരാ�ിയി��്. ബ�.െെവസ് ചാൻസലർ സ��ം ഇ��കാരം ഉ�ര�കൾ �റെ��വി�് , വൻ
�ക കൾ െചലവി��ത് ശരിയായ കീ�ഴ�മ�. 180042/- �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ിൽ
തടസെ����. നിർവാഹക സമിതിസാ�കരണം ലഭി�ാ� പ�ം 180042 �പ
ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

3-3   സി�േകായിൽ നി�് ഫർണി�ർ വാ�ൽ -42001രൂപ
അധികം നൽകി
സിഡ്േകാ വിതരണം െച�� ഫർ�ീ��ക�െട അംഗീ�ത വില വിവര പ�ിക ജി.ഒ (ആർ.ടി) നം.
26/15 SPD/തീയതി 28.5.15 �കാരം സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്.എ�ാൽ �ണിേവ�ി�ി�് ഫർ�ീ�ർ
വിതരണം െച�േ�ാൾ ഉ�രവിൽ നി�യി� നിര�കൾ പാലി�ാെത അധിക വില
ഈടാ�ിയി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

എ) വൗ�ർ നം 295/31.5.15 -116182

നൽ�ിയ വില



നം ഇനം എ�ം വില ആെക

1 Steel cabinet with 4 fixed shelves, 198x90x48 cm. 20 G 10 9399 93990

2 Steel cabinet with 3 shelves 168x83x45 cm, 20G 1 7479 7479

വാ�് 14.5% 14713

ആെക 116182

നൽകാ��ത്

നം ഇനം എ�ം വില ആെക

(1) Steel cabinet with 4 fixed shelves, 198x90x48 cm. 10 7791 77910

(2) Steel cabinet with 3 shelves, 168x8345 cm. 1 6181 6181

വാ�് 14.5% 12193

ആെക 96284

അധികം നൽകിയത് (116182-96284) 19898

ബി) വൗ�ർ നം 1323/5.10.16-138073

നൽ�ിയ വില

നം ഇനം എ�ം വില ആെക

1 Steel cabinet with 4 fixed shelves, 198x90x48 cm. 20 G 4 9399 37596

2 Steel cabinet with glass door,198x90x48cm 8 10374 82992

വാ�് 14.5% 17485

ആെക 138073

നൽകാ��ത്

നം ഇനം എ�ം വില ആെക

1 Steel cabinet with 4 fixed shelves, 198x90x48 cm. 4 7791 31164

2 Steel cabinet with glass door 198x90x48cm. 8 8765 70120

വാ�് 14.5% 14686

ആെക 115970

അധികം നൽകിയത് (138073-115970) 22103

എ&ബി വൗ��കളിലായി ആെക 42001 (19898+22103)�പ സിഡ്േകാ�് അധികം നൽകിയി��്. ടി
�ക തിരിെക ഈടാ�ി �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ�േ��താണ്.

(അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 55/14.11.17- ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�)

3-4   യാ�താബ�-86686/-രൂപ അധികം നൽകി.
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി
യാ�ാബ� െവൗ��മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയിൽ 86686/-�പ അധികം നൽകിയതായി



കാ��.വിശദവിവരം താെഴ േചർ��

െവൗ�ർ
ന�ർ,

തി�തി,�ക
വിശദാംശം

നൽകിയ
�ക

അർഹതഅധികം റിമാർ�്

2614,

20/03/17
9070/-

പഠനയാ�-
�ഹ�ദ് റാഫി

9070 0 9070

പഠനയാ��് േപായ
അ��ാപക�െട�ം
വിദ�ാർ�ിക�െട�ം ��വൻ
െചല�ം സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ നി�ം വഹി�തിനാൽ
അ��ാപകർ�് TA/DA�്
അർഹതയി�.

122

31/03/17
8904

പഠനയാ�-
േഡാ.ജി.സജിന

8904 0 8904 ”

”
124

31/03/17

8904

പഠനയാ�-
�ീമതി.�ീജ

8904 0 8904 ”

2519

18/03/17

1313

പഠനയാ�-
�ീ.ബി��മാർ

1313 0 1313 ”

2522

18/03/17

1313

പഠനയാ�-
ജ�ി വർഗീസ്

1313 0 1313 ”

2521

18/03/17

1313

പഠനയാ�-
�ീ.�ീരാജ് .എ.പി

1313 0 1313 ”

2520

18/03/17

1313

പഠനയാ�-
�ീ.ടി.പി
��ിക�ൻ

1313 0 1313 ”

2523

18/03/17

1313

പഠനയാ�-
�ീമതി.�ീജ.വി

1313 0 1313 ”

2524

18/03/17

പഠനയാ�-
േഡാ.ധന�.ആർ

1313 0 1313 ”



1313
2612

20/03/17

6000

പഠനയാ�-
േഡാ.അൻവർ.ടി.എ

6000 0 6000 ”

2613

20/03/17

16000

പഠനയാ�-
േഡാ.േരാഷ്നിസ��

16000 0 16000 ”

2728

31/03/17

1512

പഠനയാ�-േഡാ.
മ�ഷ.ആർ. വർ�

1512 0 1512 ”

2723

31/03/17

7150

പഠനയാ�-
േഡാ.രാജീവ്
േമാഹൻ

7150 0 7150 ”

2722

31/03/17

7150

പഠനയാ�-
�ീമതി.അനില
ബ�ർ

7150 0 7150 ”

2518

18/3/17

5588

IFFK

�ധീർ.എസ്.സലാം
5588 3850 1738

നൽകിയത്

tirur to trivandrum=890/-

ic =304

trivandrum to tirur=890

ic =304

da (400*8days) =3200

അർഹത

tirur to trivandrum=615/-

ic =190/-

trivandrum to tirur=615/-

ic =190

da (320*7days) =2240

ആെക =1738/- �പ
അധികം നൽകി

2517

18/3/17

IFFK

വിദ�.ആർ

5588 3850 1738 നൽകിയത്

tirur to trivandrum=890/-



5588 ic =304

trivandrum to tirur=890

ic =304

da (400*8days) =3200

അർഹത

tirur to trivandrum=615/-

ic =190/-

trivandrum to tirur=615/-

ic =190

da (320*7days) =2240

ആെക =1738/- �പ
അധികം നൽകി

2526

18/3/17

5588

IFFK

േഡാ.രാജീവ്
േമാഹൻ

5588 3850 1738

നൽകിയത്

tirur to trivandrum=890/-

ic =304

trivandrum to tirur=890

ic =304

da (400*8days) =3200

അർഹത

tirur to trivandrum=615/-

ic =190/-

trivandrum to tirur=615/-

ic =190

da (320*7days) =2240

ആെക =1738/- �പ
അധികം നൽകി

ആെക 86686

യാ�ാ ബ� ഇന�ിൽ അധികം നൽകിയ �ക ബ�െ�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി
സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-5   മാർ�നിർേ�ശ�ള�െട ലംഘനം - 1,76,555 രൂപയുെട
പഠന യാ�താ െചലവുകൾ അംഗീകരി�ു�ില�.



സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 181/2016/വി.സി. (1) തീ�തികൾ 24/02/2016, 01/09/2016 എ�ിവ
�കാരം പഠനയാ�കൾ നട�േ�ാൾ അ�വർ�ിേ�� നടപടി�മ�െള സംബ�ി�്
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��്. ആയത് �കാരം ഒ�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ�് യാ�ാസമയം
ഉൾെ�െട പരമാവധി 3 ദിവസം േകരള�ിനക�ം ര�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ�് 7 ദിവസം
േകരള�ി� �റ�ം പഠനയാ� നട�ാം. േകരള�ിനക�് പഠനയാ� െചലവിനായി ഒ�
വിദ�ാർ�ി�് പരമാവധി 4000 �പ�ം േകരള�ിന് �റ�് 7500 �പ�ം െചലവഴി�ാം. െ�യിൻ
യാ�ാെസൗകര��� �ല�ളിൽ ബസ് യാ��് അ�മതിയി�. െ�യിൻ യാ��് ലഭി��
യാ�ാെസൗജന�ം േനടിെയ��ക�ം െച�ണം. താമസെസൗകര��ിനായി സർ�ാർ,
അർ�സർ�ാർ, സ�കാര� �ാനപ��െട േഡാർെമ�റികൾ ഉപേയാഗി�ണം. ഒ� വിദ�ാർ�ി�് ഒ�
ദിവസം ശരാശരി 150 �പ ഭ�ണ�ിനായി െചലവിടാം. പാഠ�വിഷയ��മായി ബ���
�ല�ളിേല�് മാ�മാണ് യാ�േപാേക�ത്. വിേനാദയാ� നട��ത് എ�ം മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
വ�വ� െച��. എ�ാൽ 2016-17 വർഷം വിവിധ പഠന വ��കൾ നട�ിയ പഠനയാ�ക�െട
െവൗ��കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ മാർ� നിർേ�ശ�ളിെല വ�വ�കൾ ലംഘി�് നട�ിയ ധാരാളം
െചല�കൾ കെ��ി ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

#

െവൗ�ർ
ന�ർ,

തീ�തി,
ഉ�രവാദി

പഠനവിഭാഗം,
വർഷം,

പഠനയാ�
നട�ിയ �ലം

�ധാന അപാകതകൾ
തട�-

െ���ിയ
�ക

അംഗീകരി-
�ാ�

�ക

1.

2738

31/03/2017

േഡാ.
െക.എസ്.
ഹ�ീം,
അസി��്
െ�ാഫസർ,
േസാേഷ�ാളജി

എം.എ. ചരി�
പഠനം, ഒ�ാം
വർഷം

എം.എ. സം�ത
പഠനം, ഒ�ാം
വർഷം

14/03/2017�തൽ
��് ദിവസം

തി�വന��രം,
ആല�ഴ,

എറണാ�ളം

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് �ക െചലവഴി�.

- 12853

2. െറയിൽ കണ�ൻ ഉ�ിട�് ബ�് വാടക�്
എ��് ഉപേയാഗി�.

- -

2.

2716

30/03/2017

േഡാ. സി.
ഗേണഷ്,
അസി��്
െ�ാഫസർ

എം.എ.
സാഹിത�
വിഭാഗം, ഒ�ാം
വർഷം

18/03/2017
�തൽ
21/03/2017വെര

��ാർ, ഇ��ി,
രാമ�ൽ േമട്,
ക�ം, വാഗമൺ

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് �ക െചലവഴി�.

- 2600

2. സബ് െവൗ�ർ ന�ർ 161 ൽ ഭ�ണ�ിന് എ�
�ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ��ി�.

25870 -

3. പഠനയാ� റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�ി�. - -

3. 2707

30/03/2017

േഡാ. രാജീവ്
േമാഹൻ,
അസി��്
െ�ാഫസർ

മാധ�മ പഠന
വിഭാഗം, ര�ാം
വർഷം

മാർ�് 6 �തൽ 15
വെര ഡൽഹി

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് �ക െചലവഴി�.

- 10262

2. മാർ�നിർേ�ശ�ൾ�് വി��മായി 2 ദിവസം
അധികം പഠനയാ� നട�ി

- -

3. െമെ� യാ��െട ടി�േ�ാ െതളി�കേളാ ഇ� 7680 -

4. വ�ം മ�് ആഹാരസാധന�ൾ എ�ിവ�െട 4350 -



ഒറിജിനൽ ബി�് ഇ�

4.

7

06/04/2016

േഡാ. അനിത
�മാരി,
െ�ാഫസർ

സാഹിത�പഠനം,
സാഹിത� രചന

ഒ�ാം വർഷം
28/03/2016
�തൽ
01/04/2016 വെര
ഇ��ി, േത�ടി
വാഗമൺ

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 11880

2. എൻ�ി ടി��് േത�ടി േബാ�ിംഗ് എ�ിവ�െട
ഒറിജിനൽ ബി�് ഇ�.

3025 -

3. ഒ� ദിവസം അധികം യാ� നട�ി - -

5.

16

16/06/2016

വി��മാർ
എൻ.വി.,
അസി��്
െ�ാഫസർ

പരി�ിതി
പഠനം, തേ�ശ
വികസന പഠനം,
ഒ�ാം വർഷം

02/04/2016
�തൽ
05/04/2016
വെര ഇ��ി

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 12690

2. �ർ പാേ�ജിൽപഠനയാ�നട�ി - -

3. �ർ ഓ�േറ�ർ സർ�ീസ് ചാർജ് അടേ�ാ എ�്
ഉറ�വ��ിയി�ി�.

133000 -

6.

34

12/08/2016

േഡാ. ഇ.
രാധാ��ൻ

സാഹിത� രചന,
സാഹിത�
പഠനം, ര�ാം
വർഷം

19/06/2016
�തൽ
24/06/2016
വെര

ബാം�ർ,
ൈഹദരാബാദ്

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 30280

2. െറയിൽ കണ�ൻ ഉ�ിട�് ബ�് വാടക�്
എ��് ഉപേയാഗി�.

80000 -

3. മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം െമാ�ം 28 േപർ�്
7000 വീതം മാ�െമ െചലവഴി�ാനാ� ഇവിെട
216701/- �പ െചലവഴി�.

- 20701

4. ഭ�ണ�ി� െചലവായ 8049 �പ�െട
ഒറിജിനൽ ബി�് ഹാജരാ�ിയി�

8049 -

7.

2771

31/03/2017

േഡാ. �ധീർ
എസ്. സലാം,
അസി��്
െ�ാഫസർ

മാധ�മപഠനം,
ഒ�ാം വർഷം

മാർ�് 6 �തൽ 9
വെര ആല�ഴ,
ഇ��ി, ��ാർ

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- -

2. ബിൽ നം. 184, 186 എ�ിവയിൽ ഭ�ണ�ിന്
എ� �ക െചലഴി� എ�് വ��മ�

26910 -

8.

120

23/03/2017

േഡാ. അൻവർ
എ.

സാഹിത� രചന,
സാഹിത�
പഠനം, ര�ാം
വർഷം

മാർ�് 8 �തൽ 16
വെര ഡൽഹി,
ആ�

1. ഒ� ��ി�് 5600 �പ �കാരം 23 ��ികൾ�്
128800 �പ �ർ ഓ�േറ�ർ�് അ�വദി� എ�ാൽ
ഒ� അ��ാപകൻ അട�ം 18 േപർ മാ�ം പഠന
യാ� നട�ിയാതായി ടി��് പരിേശാധി�േ�ാൾ
വ��മാ��. ഒ� ��ി�് അ�വദി� 5600
�പയിൽ എ� �ക ഭ�ണ�ിന് ആകാെമ�തിൽ
വ��തയി�. �ർ ഓ�േറ�ർ �േഖന പഠനയാ�
നട��ത് ഉചിതമ�.

128800 -

2. ഒ� ദിവസം അധികം പഠനയാ� നട�ി - -

3. �ർ ഓ�േറ�ർ േസവന നി�തി അടേ�ാ എ�്
ഉറ�ാ�ിയി�ി�.

- -

9. 24

11/07/2016

മാധ�മപഠനം,
ഒ�ാം വർഷം

19/06/2016
�തൽ

1. അർഹതെ��തി�ം അധികം നിര�ിൽ
ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 4405



െക.എസ്.
രാഗിണി

അസി��്
െ�ാഫസർ

22/06/2016വെര

എറണാ�ളം,
ഇ��ി, ആല�ഴ 2. �ർ റിേ�ാർ�് െവൗ�റിെനാ�ം ലഭ�മ� - -

10.

2783

31/03/2017

േഡാ.
െക.എസ്.
ഹ�ീം,
അസി��്
െ�ാഫസർ

എം.എ.
േസാേഷ�ാളജി,
ഒ�ാം വർഷം,
ര�ാം വർഷം,
11/03/2017 �തൽ
��് ദിവസം
ഇ��ി

14/03/2017
�തൽ 7 ദിവസം

തമി�ാട്

1. ഒ�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ അർഹതെ��തിൽ
അധികം ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 11010

2. ര�ാം വർഷ വിദ�ാർ�ികൾ അർഹതെ��തിൽ
അധികം ഭ�ണ�ിന് െചലവാ�ി

- 57874

3. െപൺകൾ ഒ�ൈമ എ� സംഘടന�് സംഭാവന
നൽകി

- 2000

4. വിവിധ െചല�കൾ�് യഥാർ� ബിൽ ഇ� 22326 -

ആെക 4,40,010 1,76,555

െപാ� അപാകതകൾ

1. േമൽ �ചി�ി� സർവകലാശാല മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �കാരം പഠന വിഷയ��മായി ബ��ളള
�ല�ളിേല�ാണ് യാ� േപാേക�ത് എ�ം വിേനാദയാ� േപാക�ത് എ�ം
വ��മാ���്. എ�ാൽ ഈ നിബ�ന ലംഘി�ാണ് പല യാ�ക�ം സംഘടി�ി�ി��ത്.
(ഉദാഹരണം െവൗ�ർ ന�ർ 2783 �കാരം േസാേഷ�ാളജി വിദ�ാർ�ികൾ െകാൈട�നാൽ
സ�ർശി�.)

2. െവൗ��കളിൽ 2013 െല ���ിയ േ�ാർ പർേ��് മാന�ലിെല സർ�ിഫി��്, പണം
െചലവഴി��യാൾ യഥാവിധി േരഖെ����ി�.

3. ഓേരാ പഠനയാ�യി�ം എ� അ��ാപകർ, വിദ�ാർ�ികൾ പെ��� എ�് വ��മായി
റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ����ി�.

േമൽ അപാകതകളിൽ വ��മാ�ിയ അംഗീകരി�ാ� �ക (176555) ബ�െ��വരിൽ നി�്
ഈടാ�ാ�ം തടസെ���ിയ �ക സംബ�ി�് അപാകതകൾ അടിയ�ിരമായി പരിഹരി�ാ�ം
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

3-6   അനർഹമായി െഫേല�ാഷി�് അനുവദി��. - 68,004/-
രൂപ തിരിെക ഈടാ�ണം.
മലയാള സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ പഠനവിഭാഗ�ിെല ��വൻ സമയ ഗേവഷകർ�് �തിമാസം
പതിനായിരം �പ വീതം െഫേലാഷി�് നൽ���്. 2016-17 വർഷം നൽകിയ െഫേലാഷി�ിെ�
െവൗ��കൾ, ഗേവഷക�െട ഹാജർ ��കം എ�ിവ പരിേശാധി�േ�ാൾ ഹാജർ �റ�വർ�ം
അ�പാതികമായി െഫേലാഷി�് �റ�ാെത ��വൻ �ക�ം അ�വദി�് വ�കയാണ് െച��ത്.
ഇ�ര�ിൽ അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

# െവൗ�ർ,മാസം പഠന വ��്
ഗേവഷകെ�

േപര്

ബിൽ
�കാരം
ഹാജർ

ശരിയായ
ഹാജർ
അവധി

ദിവസ�ൾ
ഉൾെ�െട

െഫേലാഷി�്
വാ�ിയത്

അർഹത
െ��ത്

അധികം
വാ�ിയത്

1. 67-05/12/2016 ഭാഷാ ലിജിഷ 21 15 10000 5000 5000



നവംബര്-2016 ശാ�ം എ.ടി.

2. 
67-05/12/2016

നവംബർ -2016

ഭാഷാ
ശാ�ം

അഖ്റാർ
െക.െജ.

18 12 10000 8667 1333

3. 
67-05/12/2016

നവംബർ -2016

സാഹിത�
രചന

അജി�്
െക.പി.

എ�തിയി� 18 10000 6000 4000

4. 
67-05/12/2016

നവംബർ- 2016

സം�ാര
ൈപ�ക
പഠനം

ദീപ എം. 22 16 10000 5333 4667

5. 
67-05/12/2016

നവംബർ -2016

സാഹിത�
പഠനം

നീതി എൻ. 19 26 10000 8667 1333

6. 
1685-08/12/2016

നവംബർ -2016

മലയാള
സാഹിത�
പഠനം

�തി ടി. 21 26 10000 8667 1333

7. 
2-01/04/2016

മാർ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

നീ� എൻ. 17 28 10000 9032 968

8. 
2-01/04/2016

മാർ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

�തി ടി. 18 29 10000 9355 645

9. 
1063-06/09/2016

ആഗ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

ഐശ�ര�
വി.
േഗാപാൽ

14 11 10000 3548 6452

10. 
1040/1-09-2016

ആഗ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

�തി ടി. 18 24 10000 7742 2258

11. 
1040/1-09-2016

ആഗ�് -2016

മാധ�മ
പഠനം

�പ െക.പി. 21 27 10000 8710 1290

12. 
1040/1-09-2016

ആഗ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

അജി�്
െക.പി.

18 14 10000 4516 5484

13. 
1249-03/10/2016

െസപ്�ംബർ-2016

ഭാഷാ
ശാ�ം

ലിജിഷ
എ.ടി.

15 28 10000 9333 667

14. 
1040-01/09/2016

ആഗ�് -2016

സാഹിത�
പഠനം

നീ� എൻ. 19 28 10000 9032 968

15. 
1249-03/10/2016

െസപ്�ംബർ-2016

സാഹിത�
പഠനം

�തി ടി. 14 28 10000 9333 667

16. 
1249-03/10/2016

െസപ്�ംബർ-2016

സം�ാര
ൈപ�ക
പഠനം

ഷിഫാന
െക.

16 28 10000 9333 667

17. 
1249-03/10/2016

െസപ്�ംബർ-2016

ഭാഷാ
ശാ�ം

അഖ്റാർ
െക.െജ.

14 27 10000 9000 1000

18. 
1249-03/10/2016

െസപ്�ംബർ-2016
സാഹിത�ം

അജി�്
െക.പി.

15 23 10000 7419 2581

19. 712-01/08/2016 സാഹിത�ം
അജി�്
െക.പി.

14 29 10000 9355 645

20. 712-01/08/2016 സാഹിത� വിനീഷ് 13 5 10000 1613 8387



രചന എ.െക.

21. 712-01/08/2016
ഭാഷാ
ശാ�ം

അഖ്റാർ
െക.െജ.

14 26 10000 8387 1613

22. 712-01/08/2016
ഭാഷാ
ശാ�ം

ലിജിഷ
എ.ടി.

17 29 10000 9355 645

23. 
750-04/08/2016

�ൈല -2016

സം�ാര
ൈപ�ക
പഠനം

ദീപ എം. 16 28 10000 9032 968

24. 
544-01/07/2016

�ൺ -2016

ഭാഷാ
ശാ�ം

ലിജിഷ
എ.ടി.

19 27 10000 9000 1000

25. 
544-01/07/2016

�ൺ -2016

സം�ാര
ൈപ�ക
പഠനം

ഷിഫാന
െക.

17 27 10000 9000 10100

26. 
544-01/07/2016

�ൺ -2016

സം�ാര
ൈപ�ക
പഠനം

ദീപ എം. 17 27 10000 9000 1000

27. 
544-01/07/2016

�ൺ -2016

ഭാഷാ
ശാ�ം

അഖ്റാർ
െക.െജ.

19 26 10000 8667 1333

28. 
544-01/07/2016

�ൺ -2016
മാധ�മപഠനം�പ െക.പി. 19 27 10000 9000 1000

ആെക 68004

േമൽ വ��മാ�ിയ ഗേവഷകർ അനർഹമായി ൈക��ിയ െഫേലാഷി�് ഈടാ�ി സർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ അട�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്. സമാന രീതിയിൽ െഫേലാഷി�് ൈക��ിയ
മാസ�ളിൽ െവൗ��കൾ പരിേശാധി�് അധികം ൈക��ിയ �ക ബ�െ�� വിദ�ാർ�ികളിൽ
നി�ം തിരിെക ഈടാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

െപാ� അപാകതകൾ

1. ��വൻ സമയ ഗേവഷകർ�് ശനിയാ� �വർ�ി ദിവസമാണ്. എ�ാൽ
മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ പി.ജി. വിദ�ാർ�ികൾ�് നൽ��� േപാെല ഗേവഷകർ�ം ശനി
അവധി അ�വദി�തായി കാ��. ഇ�ര�ിൽ അവധി അ�വദി�തിന് �േത�ക ഉ �ര�കൾ
ഒ�ം പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. ഗേവഷകർ, ഫീൽഡ് വർ�്, ഡാ� കള�ൻ, ൈല�റി റഫറൻസ് എ�ിവ�ായി േപാ��ത്
ബ�െ�� വ��് തലവൻ വ��മായി ഹാജർ ��ക�ിൽ േരഖെ����ി�.

3. ആക�ികാവധി വ��മായി ഹജർ ��ക�ിൽ േരഖെ��േ���ം െഫേലാഷി�് ബി�ിൽ
അ�വെര എ�� െമാ�ം ആക�ികാവധി േരഖെ��േ���മാണ്.

4. ഡ��ി ലീവ് അ�വദി��തിന് പരിധി നി�യിേ���ം ആയത് �ത�മായി ഹാജർ
��ക�ിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.

3-7   െ�പാഫ. എം.�ശീനാഥെൻറ ജർ�ൻ യാ�ത
-അപാകതകൾ
ബ�.ൈവസ് ചാൻസല�െട 1.6.15 െല ഉ�രവ് �കാര�ം 29.5.15 െല നിർവാഹക സമിതി
േയാഗ�ിെൻറ 13/19 നം. തീ�മാന �കാര�ം െ�ാഫ. എം,�ീനാഥെന വർഷ�ിെലാരി�ൽ ��ർ�്



െചയറിെൻറ വിസി�ിംഗ് അ�ാദമി�് ആയി നിയമി�ാൻ തീ�മാനി�ി��് �ടാെത വിമാനയാ��്
ഇ�േണാമി �ാസ് ടി��് നൽകാ�ം �തിദിനം 30 േഡാളർ അലവൻസായി നൽകാ�ം
തീ�മാനി�ി��്.എ�ാൽ 4.6.16 െല ൈവസ് ചാൻസല�െട 526/14/വി.സി.നം. ഉ�രവിൽ �തിദിനം
60�േറാ അലവൻസായി നൽകാൻ ഉ�രവാ�ക�ം 26.6.16 �തൽ 29.7.16 വെര യാ�ാ�വാദം
നൽ�ക�ം െച�.

ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. അലവൻസ് 60�േറായായി ഉയർ�ിെ�ാ�് നിർവാഹകസമിതി തീ�മാനെമ��തിെൻറ
േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. െ�ാഫ. എം,�ീനാഥൻ മലയാളം �ണിേവ�ി�ി�മായി കരാർ ഒ�െവ�ി�ി�.
3. വിമാനടി��ിെൻറ പകർ�്,േബാ  ർഡിംഗ് പാ�് എ�ിവ ഹാജരാ�ിയി�ി�.
4. ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാല നൽകിയ ഡ��ി സർ�ിഫി��് �കാരം 25.6.16 �തൽ 30.7.16 വെര 36

ദിവസമാണ് ട�ബിൻഗണിൽ വിസി�ിംഗ് അ�ാദമി�് ആയി േസവനമ��ി�ത്.എ�ാൽ 37
ദിവസെ� േവതനം നൽകിയി��്. �ടാെത 26.6.15 െല �േറാ�െട വിനിമയ നിര�് 75.478
�പയാണ്. പകരം 80.33�പ ആണ് കണ�ിെല��ി��ത്. തൻ�ലം ഈ ഇന�ിൽ �വെട
േചർ�ം വിധം �ണിേവ�ി�ി�് അധികെചല��ായി��്.

നൽകിയത് നൽകാ��ത് അധികം

37x80.33x60=178333 36x75.478x60=163032 15301

അപാകത അറിയി�െകാ�് നൽകിയ ഒ◌ാ ഡി�് എൻക�യറി നം.28/ 01.11.2017 ന് നിയമനം കരാർ
അടി�ാന�ില� എ�ം നിർവാഹക സമിതി തീ�മാന�ിന് വി��മായി അലവൻസ് 60 �േറാ
ആയി ഉയർ�ി നൽകിയതിന് നിർവാഹക സമിതിയിൽ സാ�കരണം േത��താെണ�ം മ�പടി
ലഭ�മാ�ി. അധികം നൽകിയ 15301 �പ സംബ�ി�് പരിേശാധി�് മ�പടി നൽ��താെണ�്
അറിയി�കയാണ് െച�ി��ത്. 15301 �പ ഉ�രവാദിയായവരിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ�ി
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ ഒ�േ��താണ്.

3-8   �പേവശന പരീ� – 40800/- രൂപ അനർഹമായി നൽകി.
07/09/2016 െല െവൗ�ർ നം.1091 പരിേശാധി�േ�ാൾ മലയാള സർ�കലാശാല നട�� വിവിധ
േകാ�കളിേല�് 2015 െല �േവശന�ിനായി നട�ിയ �േവശന പരീ��െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ
�ല�നിർ�യം നട�ിയതിന് സർ�കലാശാലയിെല താെഴ പറ�� അ��ാപകർ�് �തിഫലം
നൽകിയതായി കാ��.

# േപര് ഉ�ര�ടലാസ് എ�ം �തിഫലം ₹

1 േഡാ.�ിത.െക.നായർ 29 580

2 േഡാ.എം.സേ�ാഷ് 29 580

3 �ീമതി.െസൗമ�.പി.എൻ 30 600

4 േഡാ.ഇ.രാധാ��ൻ 50 1000

5 േഡാ.�ഹ�ദ് റാഫി 51 1020

6 െ�ാഫ.ടി.അനിത�മാരി 44 880

7 േഡാ.അേശാക്.എ.ഡി�സ് 41 820



8 േഡാ.ഡി.ഗേണഷ് 50 1000

9 േഡാ.ജി.സജിന 25 500

10 േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ 171 3420

11 േഡാ.േരാഷ്നിസ�� 51 1020

12 �ീ.അൻവർ അ�� 40 800

13 �ീ.ബി��മാർ 25 500

14 �ീമതി. ഷീജ 59 1180

15 �ീമതി.�ീജ 29 580

16 �ീമതി.�ീജ 27 540

17 േഡാ.പി.സതീഷ് 24 480

18 േഡാ.െക.വി.ശശി 25 500

19 േഡാ.വി.സതീഷ് 79 1580

20 �ീ.െനൗഷാദ് 133 2660

21 �ീ.താ�ദീൻ 128 2560

22 െ�ാഫ.മ� ഇറവ�ര 137 2740

23 �ീമതി.അനില ബ�ർ 127 2540

24 �ീമതി.�ിയ 60 1200

25 �ീമതി.റംഷീന 143 2860

26 �ീലതാ ദാേമാദരൻ 158 3160

ആെക 35300

2010 െല �.ജി.സി. റ�േലഷൻ ഖ�ിക 14.1 �കാരം വിദ�ാർ�ി �േവശന - പരീ�ാ നടപടികൾ
അ��ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാണ്. േജാലി�െട ഭാഗമായി െചേ�� �വർ�ി�് �േത�ക
�തിഫലം നൽ��ത് ബ�െ�� റ�േലഷെ� ലംഘനമാണ്.
�ടാെത KSR Part 1 Rule 57 �കാരം Headquarters െ� 8km പരിധിയിൽ TA/DA �്
അർഹതയി�.എ�ാൽ തി�ർ അ�രം കാ�സിൽ നട�ിയ �േവശന പരീ��െട ഭാഗമായി താെഴ
പറ�� ജീവന�ാർ�് ഇൻവിജിേലഷൻ േജാലി െച� വകയിൽ TA/DA നൽകിയതായി കാ��.
വിശദവിവരം താെഴ േചർ��

# േപര് നൽകിയ �ക അർഹത അധികം

1 െ�ാഫ.ടി.അനിത�മാരി 1850 1500 350

2 �ീ.േമാഹനനാഥ ബാ� 1600 1250 350

3 േഡാ.ജി.സജിന 1100 750 350

4 �ീമതി.ഷീന.ഇ.ജി 1100 750 350

5 �ീമതി.�ീലത ദാേമാദരൻ 1100 750 350

6 �ീ.ജിനീഷ്.എം.ക 1100 750 350



7 �ീമതി.റംഷീന 1100 750 350

8 �ീമതി. ഷീജ.െക.എം 1100 750 350

9 �ീമതി.�ിയ,എം 1100 750 350

10 �ീമതി.�ീജ.വി 1100 750 350

11 �ീ.െനൗഷാദ് 1100 750 350

12 �ീമതി.അനില ബ�ർ 1100 750 350

13 �ീമതി.�ീജ.െക 1100 750 350

14 �ീ.താ�ദീൻ 1100 750 350

15 �ീ.ദിലിപ്.എം.പി 1100 750 350

16 �ീമതി.�സ�.ടി 1000 750 250

ആെക 5500

�േവശന പരീ��െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ല� നിർ�യം നട�ിയതിന് �തിഫലം നൽകിയ�ം
തി�ർ അ�രം ക�ാ�സിൽ വ�് നട�ിയ �േവശന പരീ��െട ഭാഗമായി ടി.എ./ഡി.എ. എ�ീ
ഇന�ളിൽ അനർഹമായി നൽകിയ ആെക �ക 40800 �പ (35300 + 5500) ബ�െ��
ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ ഒ��ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-9   എഴു��ൻ �പഭാഷണം - യാ�താബ�യായി 4861/-
രൂപ അധികം നൽകി.
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി എ���ൻ
�ഭാഷണം ഏേകാപന�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയിൽ 4861/-�പ അധികം നൽകിയതായി
കാ��.വിശദവിവരം താെഴ േചർ��

െവൗ�ർ
ന�ർ,

തി�തി,�ക

സബ്
െവൗ�ർ
ന�ർ

േപര്
നൽകിയ

�ക
അർഹതഅധികംവിശദാംശം                    റിമാർ�്

119

21/3/17

19931

1&2 �ീ.
അൻവർ

5750 3520 2230 നൽകിയത്

23/10/2016

tirur to kotayam = 695

ic = 125

kotayam to
pala,30km(car) =1200

24/10/2016

kotayam to tirur = 695

ic = 125

da (320*2days) = 640

1) When two
journey are
performed

within twenty
four hours the
absence from
head quarters
will be treated

as one day
even if the
journey are

performed on
two calendar



25/10/2016

tirur to kotayam = 695

ic = 125

27/10/2016

kotayam to tirur = 695

ic = 125

da (320*2days) = 640

അർഹത

23/10/2016

tirur to kotayam = 695

ic = 125

kotayam to pala,15km(car)
= 600

27/10/2016

kotayam to tirur = 695

ic = 125

da (320*4days) = 1280

(DA-23/10/17,9.30 am to
27/10/17,

10 am)

ആെക =2230/- അധികം

days(rule 56
KSR PART II)

2) Taxi fare
for journey
on tour -
maximum
number of
journey

allowed a day
will be two,
limiting the
maximum
distance

single journey
as 15 kms as
per rate fixed
by goverment
from time to
time ( KSR
PART II)

119

21/3/17

19931

3 �ീ.
അൻവർ

2280 1960 320 നൽകിയത്

tirur to alapuzha=695/-

ic =125

alapuzha to tirur=695

ic =125

da (320*2days) =640

അർഹത

tirur to alapuzha=695/-

ic =125

alapuzha to tirur=695

DA for halt at
outstation is
calculated on
the basis of
total number
of hours of

halt from time
of arrival to
the time of

departure(rule
63 KSR PART

II)



ic =125

da (320*1days) =320

(DA-07/11/16, 6 pm to
08/11/16,

5 pm)

ആെക =320/- അധികം

119

21/3/17

19931

4
�ീ.

അൻവർ
2620 2300 320

നൽകിയത്

tirur to changanassery
=695/-

ic =135

changanassery to tirur
=695

ic =135

da (320*3days) =960

അർഹത

tirur to changanassery
=695/-

ic =135

changanassery to tirur
=695

ic =135

da (320*2days) =640

(DA-18/10/16, 5 pm to
20/10/16,

9 am)

ആെക =320/- അധികം

DA for halt at
outstation is
calculated on
the basis of
total number
of hours of

halt from time
of arrival to
the time of

departure(rule
63 KSR PART

II)

119

21/3/17

19931

5
�ീ.

അൻവർ
851 0 851

നൽകിയത്

Food=851 /-

അർഹത

Food=0

ആെക =851/- അധികം

TA/DA
Admissible

2525

18/3/17

1 േഡാ.
ടി.

3990 2850 1140 നൽകിയത്

27/02/2017

Taxi fare for
journey on



4080 അനിത
�മാരി

tirur to ernakulam = 695

ic = 100

ernakulam to
Talayolaparambu,

35km(car) =1000

28/02/2017

ernakulam to tirur = 695

ic = 100

Talayolaparambu to
ernakulam 35km(car)

=1000

da (400*1days) = 400

അർഹത

27/02/2017

tirur to ernakulam = 695

ic = 100

ernakulam to
Talayolaparambu,

35km(car) =430

28/02/2017

ernakulam to tirur = 695

ic = 100

Talayolaparambu to
ernakulam 35km(car)

=430

da (400*1days) = 400

ആെക = 1140/- അധികം

tour -
maximum
number of
journey

allowed a day
will be two,
limiting the
maximum
distance

single journey
as 15 kms as
per rate fixed
by goverment
from time to
time ( KSR
PART II)

ആെക 4861

അധികം നൽകിയ 4861 /- �പ ബ�െ�� ജീവന�ാരിൽ നി�ം ഈടാ�ി മലായളസർ�കലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ��ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-10   വ�േ�ാൾ �ട�ി� 20,000/- രൂപ അനുവദി��
അംഗീകരി�ു�ില�.



2016-17 െല െവൗ�ർ നം. 1542/15.11.2016, (െച�് നം. 415749 തീ�തി 15.11.2016) �കാരം വി.സി.�െട
ഉ�രവ് നം. 1301/2016 തീ�തി 11.11.2016 െ� അടി�ാന�ിൽ വ�േ�ാൾ മേഹാ�വ�ിെ�
െചലവിേല�ായി, െചയർമാൻ, വ�േ�ാൾ �ാരക ��ിന് 20,000/- �പ അ�വദി�ി��്.
സാം�ാരിക പരിപാടികളിൽ പ�ാളി��ം സാ��ിക സഹായ�ം നട�� പ�തിയ�സരി�ാണ്
ടി �ക അ�വദി�ത്. എ�ാൽ ഇ�െന�� സാം�ാരിക പരിപാടികൾ�് പ�ാളി�മി�ാെത
സാ��ിക സഹായം അ�വദി��ത് മലയാളം �ണിേവഴ് സി�ി ആ�്, ഖ�ിക (7) �കാരം
�മവി��മാണ്. ആയതിനാൽ ടി �ക െചലവഴി�ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. െചല� �കയായ
20,000 �പ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�് തിരിെക ഈടാേ��താണ്

3-11   കളരി--അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടിയുെട
ഭാഗമായി 21,548/- രൂപ െചലവഴി�� �കമവിരു�ം.
2016-17 െല െവൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ മലയാള സർ�കലാശാല ൈവസ്�ാൻസല�െട നടപടി�മം
ന�ർ 747/2015, തീ�തി 30.9.2015 �കാരം സർ�കലാശാലയിൽ അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാേളജി�
പകരം സംവിധാനം ‘ കളരി' എ� േപരിൽ അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭി�ി��്. NAAC
െ��ം , �.ജി.സി �െട�ം മാനദ��ളിൽ ഇതിന് �ാധാന���് എ�് ടി ഉ�രവിൽ
നിർേ�ശി�ി��്. ഇതിനായി ബജ�ിൽ നി�ം �തി വർഷം പരമാവധി �� ല�ം �പ (3,00,000/-)
വെര െചലവഴി�ാൻ അ�മതി നൽ���്. �ടാെത ഗേവഷണ സ�ഭാവ�� �ബ�രചന�ം,
��ക�ൾ വാ�ാ�ം യാ��മായി ഒ��വണ സാ��ിക സഹായം പരമാവധി 30,000/- �പ
(ര� വർഷ�ിൽ ഒരി�ൽ) അ�വദി��തി�ം തീ�മാനി�ി��്.

െവൗ�ർ ന�ർ 62/23.11.16, െച�് നം.415795/23.11.16 �കാരം ��കം വാ��തിനായി 21,548/-
�പ േഡാ.അേശാക് ഡി�സ് (അസി.െ�ാഫസർ) ൈക��ിയി��്. സർ�കലാശാലകളിൽ
അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാേള�കൾ ( Human Resource Development Centre) �ാപി��തി� �.ജി.സി
�െട അ�മതി�ം 100% സാ��ിക സഹായ�ം ലഭി�െമ�ിരിെ� സർ�കലാശാല ഫ�്
ഉപേയാഗി�് അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാേളജി� സമാനമായ അ��ാപക പരിപാടി നട�ിയത്
സർ�കലാശാല�് സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��. മാ�മ� ഈ േകാ�കൾ �ർ�ീകരി��വർ�്
�ാന�യ�ം , േ�ഡ് എ�ിവെ�ാ�ം അർഹത�മി�. ഇത് സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (നം.25/31.10.2017) സർ�കലാശാല ന�ിയ മ�പടിയിൽ അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാേളജിന്
പകരമായ� ‘ കളരി' ആരംഭി�ത് എ�ം സർ�കലാശാലയിെല �തിയ അ��ാപകർ�് ഇൻസർ�ീസ്
േകാ�കൾ നട��തി�� ഒ� പ�തി ആയാണ് വിഭാവനം െച�ത് എ�് വ��മാ�ിയി��്.

എ�ാൽ ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി �ബ�രചന�് േവ�ി ��ക�ൾ വാ�ാ�ം യാ��ം
മ�മായി പണം അ�വദി�ത് �.ജി.സി. ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെല (GO(P) No.58/2010/ Hr. Edu,
dated 27.3.2010) വ�വ�കൾ�് വി��മാണ്. ആയതിനാൽ ഈ ഇന�ിൽ േഡാ.അേശാക്
ഡി�സിന് അ�വദി� 21548/- �പ ഓഡി�് തടസം െച��.
വ�ം വർഷ�ളിൽ �ണിേവ�ി�ിയിൽ അ�ാദമിക് �ാഫ് േകാേളജ് �ാപി��തി�ം, അതി�െട
�.ജി.സി �െട ധനസഹായം ലബ�മാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരിേ���ം, ആയതിെ� ഭാഗമായി
ൈല�റി �ാപിേ���മാണ്. േഡാ.അേശാക് ഡി�സ് വാ�ിയി�ളള 21548 �പ�െട ��ക�ൾ
�ണിേവ�ി�ി ൈല�റി�് ൈകമാേറ�താണ്. അ�ാ�പ�ം ��ക�ിന് െചലവഴി� 21548 �പ
േഡാ.അേശാക് ഡി�സ്, അസി. �ഫസറിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.

3-12   �പഫസർമാർ�ു� ക�ാബിൻ നിർ�ാണം-

ി� ി ി ി ി



ഉ�രവി� വിരു�മായി നട�ിലാ�ി.
�ണിേവ�ി�ി�് �തിയ ൈല�റി െക�ിടം � ർ�ിയായതിെന�ട ർ�് നിലവിൽ ൈല�റിയായി
ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� െക�ിട�ിെൻറ ഒ� ഭാഗം െ�ാഫസർമാർ�� കാബിനാ�ി
മാ��തി� േവ�ി 468551 �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ിയ ഒ� �വർ�ിയാണിത്.
എ�ിേമ�് അംഗീകരി��തി�ം ക�േ�ഷൻ �ണി��തി��� അ�മതി�ായി 11.8.16 ൽ ബ�.
ൈവസ് ചാൻസലർ�് അ�ൗ�്സ് ഒ◌ാഫീസർ ക�് നൽകിയി��്(ഫയൽ നം.850/16/
അ�ൗ�്സ് ). എ�ാൽ ഇ�കാരം ക�േ�ഷൻ വിളി�് �വർ�ി നട�ിലാ�േ�ാൾ വളെരേയെറ
സമയം എ��െമ�തിനാൽ െമ�ീരിയൽസ് വാ�ിെ�ാ��് �ലിെ�ലവ് നൽകി േനരി�്
നിർ�ഹി��തിനാണ് ൈവസ് ചാൻസലർ അ�മതി നൽകിയത്. നിർ�ാണ സാധന�ൾ
വാ��തിനായി ക�േ�ഷൻ �ണി��തിന് ഉ�രവായി��്. േമൽേനാ��ിനായി ൈല�റി &
റിസർ�് േ�ാ�ിെ� നിർ�ാണ�ിന് കൺസൾ�ിംഗ് �ാപനമായി െതരെ��� FACT_FRBL
എ� െപാ� േമഖലാ �ാപന�ിെ� എ�ിനീയെറ �മതലെ���ക�ം െച�
.െച�്നം.402415/25.8.16 �കാരം 200,000 �പ�ം 415525/25.8.16 �കാരം 109875 �പ�ം േചർ�്
ആെക 309875�പ �ീ. ഉദയ�മാർ എ� േകാൺ�ാ� ർ�് നൽകിയി��്.

ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���

1. ���ി�് ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ ലഭി�ി�ി�.
2. ക�േ�ഷൻ വിളി�് വാ�ൽ നട�ി എ�് �ാപി��തിനായി ഗ്ളാസ്,അ�മിനിയം �ട�ിയവ

വിൽ�� ചില �ാപന��െട േപരി�� ക�േ�ഷൻ ഫയലിൽ േചർ�ി��്. എ�ാൽ ക�േ�ഷൻ
േനാ�ീസ് ഫയലിൽ േചർ�ി�ി�.

3. �ീ.ഉദയ�മാർ , ഹാജരാ�ിയ സാധന��െട ബിൽ , മ�ർ േറാൾ എ�ിവ �കാര�� �കയാണ്
നൽകിയത്. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

ബി�ിെൻറ വിവരം വാ�ിയ സാധനം �ാപനം �ക

ബിൽ നം. 288/16.8.16 4mm ഗ്ളാസ് ന� ഗ്ളാസ് ലാൻ ഡ് 37092

289/17.8.16 ,, ,, 36276

5445/16.8.16 അ�മിനിയം സാധന�ൾ ൈത�ാ�ിൽ അ�മിനിയം 185083

മ�ർ േറാൾ 51375

ആെക 309826

ഈ �വർ�ി�ായി ആദ�ം ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് �കാര�� �ക 468551 �പയാണ്. എ�ാൽ
376517�പ�െട മെ�ാ� എ�ിേമ�ം ഫയലിൽ ��ി�ി��്. ആദ�എ�ിേമ�ിൽ നി�് പല
ഇന��െട�ം അള�കൾ �റ�ാണ് ര�ാമെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത്. അളവ് ��കം
പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ െച����ി�െട അളവ് പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ി�ി�.

[309826�പ (േമൽ ഖ�ിക 3 �കാരം) നൽേക�തി� പകരം 309875 �പ നൽകിയി��്.] 
4. കരാ�കാരനിൽ നി�് നിയമാ��തം ഈടാേ�� നി�തികൾ ഈടാ�ിയി�ി�.

വാ�് 4% (309826x4/100) 12393
ആദായ നി�തി (309826x1 /100) 3098
േലബർ െസ�് (309826x1 /100) 3098
ആെക 18589



േനരി�് നട�ാ�ാൻ തീ�മാനെമ�� ���ി , ��വൻ �ക�ം കരാ�കാരെൻറ അ�ൗ�ിേല�്
നൽകിയ� വഴി കരാ�കാരൻ ബിനാമിയായി നട�ിലാ�ിയതാെണ�് വ��മാ�� .മരാമ�്
�വർ�ിക�െട നിർ�ഹണ�ിൽ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം വാ��� �തൽ �വർ�ി
�ർ�ീകരി���വെര പാലിേ�� നടപടി�മ�െളാ�ം പാലി�ി�ി�. �ടാെത െച�
�വർ�ി�െട �ല�ം അള�തി�െ���ാെതയാണ് കരാ�കാരന് �ക നൽകിയി��ത്. ഇത്
��തരമായ വീ�യാണ്. അപാകത�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അപാകതക�െട
അടി�ാന�ിൽ െചല� �കയായ 309875 �പ തട��ിൽ െവ��. നിയമാ��തം ഒ�േ��
നി�തികൾ ബ�െ�� വ��കൾൽ അടവാ�ി രസീതി പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.
(അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 61/15.11.2017 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.)

3-13   നികുതികൾഒടു�ിയതിെൻറ രസീതി
ഹാജരാ�ിയില�.
FACT-RCF ബിൽഡിംഗ് െ�ാഡ�്സ് ലിമി. കൺസൾ�ൻറ് ആയി നിർ�ാണം നട�ിയ ൈല�റി &
റിസർ�് േ�ാ�ിെ� ആെക ���ി �ല�ം 1,85,97,644 �പയാണ്. കൺസൾ�ിംഗ് �ാപന�ിന്
കൺസൾ�ിംഗ് ചാ �് ഉൾെ�െട നൽകിയ �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

നം. െച�് നം/തീയതി �ക

1 4488797/11.7.16 80,00,000

2 4488808/5.8.16 40,00,000

3 4488814/23.8.16 35,00,000

4 1934923/24.11.16 30,00,000

5 1934973/31.3.17 2,55,724

ബി�ിൽ നി�് നിയമാ��തം ഈടാ�ി ഒ�േ�� ആദായനി�തി 371953(18597644 െ� 2%), േലബർ
െസ�്-185976 (18597644 െ� 1%), വാ�് -743906 (18597644 െ� 4%)എ�ിവ ഈടാ�ിയതാേയാ,
ബ�െ�� വ��കളിൽ ഒ��ിയതാേയാ കാ��ി�. െചലവ് �കയായ 13,01,835 �പ
തട�െ����. രസീത് /െചലാൻ ഹാജരാ�ി തട�ം ഒഴിവാേ��താണ്.

3-14   ൈല�ബറി -അധികം െചലവഴി� തുക
തട�െ�ടു�ു�ു.
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി
ൈല�റി�മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയിൽ ബഡ്ജ�് അ�വാദെ��ാൾ അധികം �ക
െചലവഴി�തായി കാ��. മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ബഡ്ജ�് �കാരം
ൈല�റി ആവശ��ൾ�ായി 30 ല�ം �പയാണ് നീ�ിെവ�ി��ത്. എ�ാൽ 3084614/- �പ
െചലവഴി�ി��്. പരമാവധി െചലവഴി�ാ�� �കേയ�ാൾ 84614/- �പ അധികം
െചലവാ�ിയതായി കാ��. അധികമായി െചലവഴി� �ക റീ അേ�ാ�ിേയഷൻ െച�ിരി��
വിവര�ൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ വകയിരി�ിയതിേന�ൾ അധികം
െചലവഴി� 84614 �പ തട�െ����.

3-15   ലാ� േടാ�്, ക��ൂ�ർ എ�ിവയുെട വിതരണ



േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയില�.
2016-17 െല െവൗ��ക�െട പരിേശാധനയിൽ താെഴ പറ�� െവൗ��കൾ �കാരം ലാപ് േടാ�്
ക���ർ എ�ിവ വാ�ിയതായി കാ��. എ�ാൽ ഇവ വിതരണം െച�തിെ� േരഖകൾ , ൈക��്
വിവര�ൾ ലഭ�മ�. വിശദ വിവരം താെഴ െകാ���.

�മ

നം.

െവൗ�ർ നം./
തീ�തി

�ക
ൈക��ിയ

വ��ി/
�ാപനം

െചലവഴി�
�ക

ഉേ�ശ�ം അപാകത

1 591/11.7.2016

Abheesh.R,

DiGil
BusinessLines

6,69,480/-

പി.എ�്.ഡി.
വിദ�ാർ�ികൾ�്

16 ലാപ് േടാ�്
വാ�ി നൽ�ക.

വിതരണ േരഖകൾ,
കരാർ ഉട�ടികൾ
ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2. 774/9.8.2016
NEXTECH
COMPUTERS

4,07,040/-

വിവിധ
വ��കൾ�്
െഡ�് േടാ�്
ക����കൾ
നൽകിയത്

10 െലേനാേവാ
ക����കൾ വാ�ി

വിതരണം െച�
േരഖകൾ ലഭ�മ�.

3. 1367/14.10.2016
NEXTECH
COMPUTERS

4,88,448

വിവധ
വ��കൾ�് 12

ക����കൾ
നൽകിയത്

ക���റിെ� വിതരണ
േരഖകൾ ലഭ�മ�.

ആെക 15,64,968

േമൽ പറ� േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ 15,64,968 �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

3-16   ഗു�ർ�് െചയർസർ�ാർ അനുമതിയിൽ
അധികരി�് െചല� നട�ി
ജർ�നിയിെല ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാലയിൽ  േഡാ.െഹർമൻ ��ർ�ിെൻറ േപരിൽ ഒ� െചയർ
�ാപി��തിനായി ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാല�ം മലയാളം സർവകലാശാല�ം ചർ� െച�്
തീ�മാനി�. �ടർ�് ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാല�മായി ഒ�് െവ�� ധാരണാപ��ിന് സം�ാന
സർ�ാരിെൻറ അ�മതി ആവശ�െ��െകാ�് 20.10.14െല 526/2014/വിസി നം.ക�് നൽകി. ക�ിൽ
ഒ� െ�ാഫസെറ ര� �ാവശ�ം ജർ�നിയിേല�് അയ�� െചലവാണ്സർവകലാശാല�്
വഹി�ാ��െത�ം ഇതിനായി 2,00,000 �പ െചല� വ�െമ�ം അറിയി�.സർ�ാരിന്അധിക
സാ��ിക ബാ��ത ഉ�ാവി� എ� വ�വ�യിൽ ധാരണാപ�ം ഒ�് െവ��തിന് സർ�ാർ,
ക�് നം.35891/ബി2/14/ഉവിവ തീ.24.11.2014 �കാരം അ�മതി നൽകിയി��് എ�ാൽ 2016-17 ൽ
�വെട േചർ�ം�കാരം 6,72,835 �പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്.

�മ
നം

വൗ.നം./തീയതി �ക
ൈക��ിയ

വ��ി
പരാമർശം

1 2/1.4.16 15000 അർ�ന.സി.എ ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാലയിൽ



വിദ�ാർ�ിനി േപാ��തിന് ജീൻസ്,േടാ�്
�തലായവ വാ��തിന് നൽകിയത്

2 3/,, 15000 ആതിര.െക ,,

3 4/,, 15000 സ��ാ ആന�് ,,

4 15/2.4.16 10000 െസയ്ദ്
വിേദശ വിദ�ാർ�ികൾ��

േഹാ�ൽ വാ ടക

5 139/2.5.16 10000 ,, ,,

6 െച.നം.441395/2.2.17 295712
 േഡാ.�റിയ
സ�റിയ

വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസറായി
ട�ബിൻഗണി ൽ േപാ��തിന്

300000�ൻ�ർ നൽകിയതിൽ 4288
�പ തിരിെക ഒ��ി.

7 19/21.6.16 13635

േമാഹനനാഥൻ
ബാ�

അഡ്.ഒ◌ാഫീസർ

ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാലയിൽ
േപായ വിദ�ാർ�ികൾ�് വിസ,

ഭ�ണ,യാ� െചലവ്

8 221/7.5.16 48288
േകരളാ
�ാവൽസ്

ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാലയിൽ
േപായ വിദ�ാർ�ിക�െട

വിമാനയാ�ാെചലവ്.154038
നൽകിയതിൽ 105750 �പ തിരിെക

ഒ��ി.

9 399/14.6.16 160000
െ�ാഫ.
�ീനാഥൻ

60 �േറാ നിര�ിൽ 37 ദിവസെ�
േവതനം

10 35./17.8.16 18333 ,, ,,

11 481/23.6.16 71867 ,, ടി��് ചാർജ്,വിസ ചാർജ്

ആെക 672835

472835 (672835-200000) �പ�െട അധികെചലവിന് സർ�ാർ അ�മതി ലഭി�ി�െ�ാ എ�
ഒ◌ാ ഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.29/01.11.17) 200000 �പ െചലവ് �തീ�ി��തായി അറിയി�ത്
വിശദമായ എ�ിേമ�ിെൻറ അടി�ാന�ില� എ�ം ആ�ിൽ വ�വ� ഉ�തിനാൽ സർ�ാരിെൻറ
�േത�ക ഭരണാ�മതി ആവശ�മി� എ�ം, എ�ി��ാ�ം െചലവിന് സർ�ാർ സാ�കരണം
േത��താെണ�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ി. സർ�ാർ �ാൻറാണ് െചലവഴി�ി��െത�തിനാൽ
അധികെചലവിന് സർ�ാരിൻെറ അ�മതി വാേ��താണ്. സർ�ാർ അ�മതിയിൽ അധികം
െചലവ് െച� 472835 �പ തടസ�ിൽ െവ��.

3-17   േവാളിേബാൾ േകാർ�് നിർ�ാണം -അപാകതകൾ
2016-17ൽ നട�ിലാ�ിയ േവാളിേബാൾ േകാർ�് നിർ�ാണ�ിനായി 1.7 ല�ം �പ�െട പ്ളാ�ം
എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി നിർ�ാണ �മതല ഈസി ഇൻ� ഇൻക് ,തി�വന��രം എ�
�ാപന�ിന് നൽകി. അട�ൽ �ക 1 ല�ം �പ�് �കളിലായി�ം െട�ർ �ണി�ാെത ക�േ�ഷൻ
�േഖനയാണ് 148006 �പ�് കരാർ നൽകിയത്. 18 മീ�ർ നീള�ി�ം 9 മീ�ർ വീതിയി�ം േകാർ�്
നിർ�ി��തിനാണ് കരാർ നൽകിയെത�ി�ം പി�ീട് ആവശ�കത പരിഗണി�് 23 മീ�ർ നീള�ി�ം



11മീ�ർ വീതിയി�ം േകാർ�് നിർ�ി�ക�ം 217037 �പ�് �വർ�ി �ർ�ീകരി�ക�ം െച�.
ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. അട�ൽ �ക നിലവി�� എ�ിേമ�ിൽ നി�് ഏകേദശം 40 % േലെറ വർ�ി�ി�ം റിൈവസ്ഡ്
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�ി�.

2. ���ിയ ഭരണാ�മതി ,സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ വാ�ിയി�ി�.
3. വാ�് -8631 �പ (217037 �പ�െട 4%), ആദായനി�തി-4341�പ(217037 �പ�െട 2%) , നിർ�ാണ

െതാഴിലാളി േ�മനിധി വിഹിതം-2170�പ (217037 �പ�െട 1%) എ�ിവ ഈടാ�ിയി�ി�.
4. പ്ളാ�ർ െച�ാ�� �ക എ�ിേമ�ിൽ വകയി��ാെത�ം, േകാർ�് നിർ�ാണം എ�

���ിയിൽ �ർ�ീകരണ�ി�� എ�ാ ഇന��ം ഉൾെ���ാെത�ം,പ്ളാ�റിംഗ് മെ�ാ�
�വർ�ിയായി , ക�േ�ഷൻ വിളി�ാെത കാസിം എ� വ��ി�്നൽകി.ഈ ഇന�ിൽ 23300
(െച�് നം402624/22.9.16)നൽകിയി��്.ആയത് �മവി��മാണ്.

5. വളെര അടിയ�ിരമായി നട�ിയ �വർ�ിെയ�ാണ് ഫയലിൽ േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാൽ
ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ േവാളിേബാൾ െന�് െക�ാെത�ം നാളി�വെര
ഉപേയാഗി�ി�ി�ാ� നിലയി�മാണ ് േകാർ�് കാണാൻ കഴി �ത്.

മരാമ�് ���ികളിൽ പാലിേ�� നിയമാ��ത നടപടി�മ�ൾ പാലി�ാെത�ം കരാ�കാരെന
സഹായി�� രീതിയി�മാണ് ഈ �വർ�ി നിർവഹി�ി��ത്. അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം
ലഭ�മാേ���ം, നി�തികൾ ബ�െ�� വ��കളിൽ ഒ��ിയതിെ� രസീതികൾ പരിേശാധന�്
ലഭ�മാേ���മാണ്.

(അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 5/25.10.2017 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.)

3-18   േ�ാർ പർേ�� മാനുവൽ നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ു�തിൽ ഗുരുതരമായ വീ�ച
േകരളാ േ�ാർ പർേ�സ് മാ�വൽ 2013(G.O (P)2013/SPD dt.21.6.13),G.O (P)7/14/SPD dt.28.8.14 എ�ിവ
�കാരമാണ് സർവകലാശാലകളിൽ വാ��കൾ നടേ��ത്. എ�ിേമ�് �ക 1 ല�ം �തൽ 10 ല�ം
വെര��വ�് െട�ർ �ണിേ���ം (ഖ.7.7) നി�ിതമാ�കയി�� െട�ർ േഫാറ�ൾ സർ�ാർ
നിർേ�ശി�� വില�് വിതരണം െചേ���മാണ്.എ�ാൽ സർവകലാശാല 2016-17 ൽ നട�ിയ 1
ല��ി� �കളി�ളള വാ��കളിൽ ഒ�ിൽ േപാ�ം െട�ർ വിളി�ി�ി�. െട�ർ ഇ�ാെത നട�ിയ
വാ��കൾ�് ഏതാ�ം ഉദാ. �വെട േചർ��.

�മ
നം.

വൗ.നം. �ക �ാപനം ഉേ�ശ�ം

1 2010/7.2.17 345550
അൈദ�ത
െടേ�ാളജീസ്

െന�് വ ർ�്
വി�ലെ���ൽ

2 844/16.8.16 415738 വിനർ സി�ംസ് റാ�് വാ�ൽ

3 1284/3.10.16 480765
സി.െക.ജി.

ഏജൻസിസ്
േമശ, കേസര

മ�രാധി�ിത നിര�ിെൻറ ആ��ല�ം ഉറ�ാ��തിനായി ഒേര തര�ി�� വ���െട
ആവശ�കത ഒ�മി�് കണ�ാ�ി െട�ർ �ണി�ണെമ� നിർേ�ശം കണ�ിെല��ാെത, അലമാര,



േമശ �തലായ ഫർ�ീ��കൾ ഒ�ിലധികം തവണകളായി വാ�ിയി��്. ഇത് �റ� െചലവിൽ
സാധന�ൾ ലഭ�മാ�� സാഹചര�ം ന�െ���ി.

2014-15 �തൽ 2015-16 വെര�� ഒ◌ാ ഡി�് റിേ�ാർ�കളിൽ പർേ�സ് മാന�ൽ പിൻ�ടരണെമ�്
ആവർ�ി�് നിർേ�ശം നൽകിയി��െവ�ി�ം ആയത് കണ�ിെല��ാ�ത് ��തരമായ
വീ�യാണ്. കാര��മത, മിതവ�യം, ഉ�രവാദി��ം എ�ിവ ഉറ�ാ�ാൻ മാനദണ ് ഡ�ൾ�്
അ��തമായി പർേ�സ് നടേ���ം, പർേ�സ് മാന�ൽ �കാരം നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�ാ�തിൻേമൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���മാണ്.

3-19   �കമവിരു�മായി അഡ�ാൻ� ഇൻ�കിെമൻ�
നൽകിയ� സംബ�ി�്
ജി.ഒ,പി നം.58/2010/ഉ.വി. തീയതി.27.3.2010 ഖ10.1 �കാരം അസി.െ�ാഫസർമാരായി നിയമി����
അ��ാപകർ�് നിയമനസമയ�് ഗേവഷണബി�ദ�െ��ിൽ 5അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമൻ�കൾ
അ�വദി�ാ��താണ്. എ�ാൽ ഇ�കാരം ഇൻ�ിെമൻറ് നൽ��തിന് ബ�െ�� വിഷയ
വി�ാനേമഖലയിൽ ഗേവഷണബി�ദം നിർബ�മാണ്. എ�ാൽ ടി ഉ�രവിന് വി��മായി 2
അ��ാപകർ�് 5അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമൻ�കൾ വീതം അ�വദി�ി��്.വിശദാംശ�ൾ �വെട
െകാ���.

# േപര്
േജാലിയിൽ
�േവശി�
തിയതി

ഗേവഷണ
ബി�ദം
കി�ിയ
തീയതി

നിയമനം
ലഭി�

വിഷയം

ഗേവഷണ
ബി�ദം ഉ�

വിഷയം

അർഹമായ
�ാരംഭ
ശ�ളം

അഡ�ാൻസ്
ഇൻ�ിെമ-

ൻ�കൾ
േചർ�്
നൽകിയ
ശ�ളം

അധികം

1
േഡാ.അേശാക്
 ഡി�സ്

25.10.13 8.3.13
സാഹിത�
രചന

വിദ�ാഭ�ാസം
15600

+6000AGP
18850

+6000AGP
3250
+DA

2
  േഡാേറാ�ി
സ��

28.9.13 16.8.13
സാഹിത�
പഠനം

ൈഫൻ
ആർ�്സ്

15600
+6000AGP

18850
+6000AGP

3250
+DA

അധികം നൽകിയ �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

1. േഡാ. അേശാക് ഡി�സ്, അസി.െ�ാഫസർ.

കാലയളവ് അർഹമായത് നൽകിയത് അധികം

25/10/2013 �തൽ 24/10/2014 വെര
15600+6000AGP

=21600x12
18850+6000=298200 39000+DA

25/10/2014 �തൽ 31/10/2014 വെര
16250+6000x7/31

=5024
18850+6000x7/31=5611 587+DA

01/11/2014 �തൽ 30/06/2015 വെര
16250+6000x8

=178000
19600+6000x8=204800 26800+DA

01/07/2015 �തൽ 30/06/2016 വെര
16920+6000x12

=275040
20370+6000x12=316440 41400+DA

01/07/2016 �തൽ 30/06/2017 വെര
17610+6000x12

=283320
21170+6000x12=326040 42720+DA



01/07/2017 �തൽ 30/10/2017 വെര 18320+6000x4
=97280

21990+6000x4=111960 14680+DA

ആെക 165187+DA

ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 49/13.11.2017-ന് ടിയാൾ ഹാജരാ�ിയ മ�പടിയിൽ �സ�മായ
വി�ാനശാഖയിൽ UGC മാനദ��ൾ���തമായി ഏെത�ി�െമാ�
ഗേവഷണബി�ദമായിരി�ണം പരിഗണിേ��െത�ം, അ�ർ ൈവ�ാനിക സ�ഭാവ��
ബി�ദാന�ര േകാ�ാണ്എം.എ. മലയാള സാഹിത� രചന എ�ം, ഇ��യിൽ മെ�ാ�
സർവകലാശാലയി�ം എം.എ. സാഹിത� രചന േകാ�് പഠി�ി��ി� എ�ം മ�പടി
ഹാജരാ�ിയി��്. "��ികളിെല സർഗാ�കത�ം ഭാഷ�ം ത�ി�� ബ��ം സം�ാര�ം
വ��ിേഭദ��ം അതിെന എ�കാരം സ�ാധീനി�� "എ�താണ് ഗേവഷണബി�ദെമ�ം
േരഖാ�ലംമ�പടി നൽകിയി��്. മലയാള ഭാഷ�െട ഉപവിഭാഗ�ളായ ഭാഷാശാ�ം , സാഹിത�രചന,
സാഹിത�പഠനം എ�ിവയിൽ ഒ� വിഭാഗമാണ് ടിയാൾ�് നിയമനം ലഭി�ി�� സാഹിത�രചന.
ആയതിനാൽ തെ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ലഭി� ഗേവഷണബി�ദം മലയാള ഭാഷയിെല �സ�മായ
വി�ാനശാഖയി�� ഗേവഷണബി�ദമായി അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�.

2. േഡാ.േറാ�ി സ�� , അസി.െ�ാഫസർ.

കാലയളവ് അർഹമായത് നൽകിയത് അധികം

28/09/2013 �തൽ 27/09/2014 വെര
15600+6000x12

=259200
18850+6000x12

=298200
39000
+DA

28/09/2014 �തൽ 30/09/2014 വെര
16250+6000x3/30

=2225
18850+6000x3/30

=2485
260
+DA

01/10/2014 �തൽ 30/06/2015 വെര
16250+6000x9

=200250
19600+6000x9

=230400
30150
+DA

01/07/2015 �തൽ 30/06/2016 വെര
16920+6000x12

=275040
20370+6000*12

=316440
41400
+DA

01/07/2016 �തൽ 30/06/2017 വെര
17618+6000x12

=283328
21170+6000x12

=326040
42720
+DA

01/07/2017 �തൽ 30/10/2017 വെര
18320+6000x4

=97280
21990+6000x4

=111960
14680
+DA

ആെക 168210+DA

ടിയാ�െട മ�പടിയിൽ ഗേവഷണവിഷയം െക.സി.േകശവപി��െട നാടക�തികെള�റി�ാണ് എ�ം
,��ത തീസീസ് മലയാള�ിലാണ് എ�ം ,ൈഗഡ്ഷി�് ലഭി�ി�െ��ം മ�പടി
ഹാജരാ�ിയി��്.മലയാള ഭാഷ�െട ഉപവിഭാഗ�ളായ ഭാഷാശാ�ം , സാഹിത�രചന,
സാഹിത�പഠനം എ�ിവയിൽ ഒ� വിഭാഗമായ സാഹിത�പഠന�ിലാണ്  ടിയാൾ�് നിയമനം
ലഭി�ി��ത്. ആയതിനാൽ തെ� ൈഫൻആർ�്സിൽ ലഭി� ഗേവഷണബി�ദം മലയാള ഭാഷയിെല
�സ�മായ വി�ാനശാഖയി�� ഗേവഷണബി�ദമായി അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�. ആയതിന്
മലയാള ഭാഷയിൽ ലഭി� ഗേവഷണബി�ദമാണ് േവ�ത്.

ടി അ��ാപക�െട ശ�ളം �ന:�മികരിേ���ം, നാളി�വെര അ ഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമൻറ് ,
�ാമബ� എ�ീ ഇന�ളിൽ അധികം നൽകിയ �ക കണ�ാ�ി തിരിെക ഈ ടാ�ി വിവരം
ഒ◌ാഡി�ിൽ അറിയിേ���മാണ്.

ി ി ി� ീ�



3-20   വിദ�ാർ�ികള�െട രജി�േ�ടഷൻ ഫീ� -4000/- രൂപ
തിരിെക ഈടാ�ിയില�.
െവൗ�ർ നം. 1597/24.11.2016 െച�് നം. 415802/24.11.2016 �കാരം �ീ.അ�ൺ എം.ബാ�വിെ�
അെ�ൗ�ിേല�് (അെ�ൗ�് നം. 20207812760 SBI, Tirur, തി�വന��രം അ�രാ� ഫിലിം
െഫ�ിവലിൽ പെ���� 13 വിദ�ാർ�ിക�െട രജിേ�ഷൻ ഫീസ് (300 �പ വീതം) (13x300+100) =
4000/- �പ നിേ�പി�ി��്. 24.11.16 െല വി.സി.അംഗീകരി� ഓഫീസ് �റി�് നം. 1309/2016
അെ�ൗ�്സ് �കാരം ടി �ക വിദ�ാർ�ിക�െട വ��ിപരമായ ബാ��തയായി കണ�ാ�ി പി�ീട്
ഈടാ�ാനായി നിർേ�ശി�ി��്.

ഈ വിവരം ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 12/25,10.2017 �കാരം അറിയി�ി��്. 4000/- �പ ബ�െ��
വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം തിരിെക ഈടാ�ി �ണിേവഴ് സി�ി ഫ�ിൽ അടവാ��താെണ�് മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി��്. എ�ാൽ ടി �ക തിരിെക ഈടാ�ിയ േരഖകൾ ഓഡി�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
െചലവ് �കയായ 4000 �പ തട��ിൽ െവ��. �ക ഈടാ�ി ഓഡി�ിന് വിവരം
അറിയിേ��താണ്.

3-21   സാഹിതി 2017" -അ�ർ സർ�കലാശാല
സാഹിേത�ാ�വം 1,37,786/- രൂപ അധികം െചലവഴി��.
2016-17 വർഷെ� െവൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ 14.2.2017 െല ൈവസ് ചാൻസല�െട നടപടി�മം ന�ർ
040/2017/വി.സി. (1) �കാരം ‘ സാഹിതി 2017 ’ അ�ർ സർ�കലാശാല സാഹിേത�ാ�വം 2017
െഫ�വരി 21,22,23 എ�ീ തീ�തികളിൽ സർ�കലാശാല അ�രം ക�ാ�ിൽ െവ�് നട�ക�ം,
ആയതിെ� നട�ി�ിനായി വിവിധ ക�ി�ികൾ �പീകരി�്, വിവിധ െചല�കൾ�് 7,50,000/- �പ
ബജ�് ത�ാറാ�ി അംഗീകരി�. െചല�മായി ബ����വെട േചർ�� െവൗ�ർ �കാരം �ക
െചലവഴി�ത് �മ�കാരമ�.

1. െവൗ�ർ നം.2243/23.2.2017, �ക 4881/- �പ.

തിേ��ർ ��ിെ� നാടകാവതരണ�ിെ� ആവശ��ിനായി 1600/- �പ െചലവഴി�തായി
േഡാ.േരാഷ് നി സ�� െവ� േപ�റിൽ എ �തി ആധികാരികതയി�ാെത സമർ�ി�ിരി��. 2016-17
ഓഡി�് �റി�ി� (ഖ�ിക 3.22-ന് ) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ നാടകാവതരണ�ി�� 8 േപർ�്
4 ദിവസ�ളിെല ഭ�ണ െചലവാെണ�ാണ് അറിയി�ി��ത്. എ�ാൽ ബി�് ഹാജരാ�ിയി�.
ഭ�ണ െചലവിെ� ഒറിജിനൽ ബി�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2. െവൗ�ർ നം.2366/4.3.2017, �ക 1,95,216/- �പ.
ക�േ�ഷൻ �ണി�ാെത ഭ�ണ�ിനായി 76,609/- �പ െചലവഴി�ി��്. 14/2/20107 െല
വി.സി.�െട ഉ�രവ് �കാരം അംഗീകരി� ബഡ്ജ�ിൽ ഭ�ണ െചലവ് 7,50,000/- �പയാണ്.
എ�ാൽ 8,87,786/- �പ െചലവഴി�ി��്. അതായത് ബഡ്ജ�് അംഗീകര�ിൽ നി�ം
വ�തിചലി�് 137786 �പ അധികം െചലവഴി�. അപാകത അറിയി�് നൽകിയ ഓഡി�് �റി�ി��
മ�പടിയിൽ ഭ�ണ വിതരണ�ിന് െട�ർ �ണി�ി�െ��ം , െട�ർ പരസ��ിെ��ം
െട�ർ രജി�റിെ��ം �സ� ഭാഗ�ിെ� പകർ�ക�ം, ബജ�് അംഗീകാര�ിൽ നി�്
അധികരി� െചലവിന് നിർവാഹക സമിതി�െട സാ�കരണം ലഭ�മാ��താെണ�ം
അറിയി�െവ�ി�ം േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയതിനാൽ 1,37,786/- �പ ഓഡി�് തട�ം
െച��.

� �



3-22   ജനേറ�ർ �പവർ�നം - പാ� െചല� ഉ�ാ�ു�ു
��െ����ൻ മലയാളസർ�കലാശാല�െട 2016-17 വർഷെ� ഒ◌ാഡി�ിെ� ഭാഗമായി
ജനേറ�റിെ� േലാഗ് ��് പരിേശാധി�ക�ം, െമഷിൻ റീഡിംഗ്, ഭൗതിക പരിേശാധന നട�ക�ം
െച�. 12/11/2017 െല േലാഗ് ��് �കാര�ളള റീഡിം�ം (388.55) െമഷിൻ റീഡിം�ം (371.9) ത�ിൽ
െപാ��െ���ി�. �ടാെത ഏതാ�ം ദിവസ�ളിൽ മണി��കേളാളം ജനേറ�ർ �വർ�ി�തായി
േരഖെ���ി കാ��. വിശദവിവരം �വെട േചർ��.

ഉദാ:

�മന�ർ
ജനേറ�ർ �വർ�ി�

തി�തി മണി�ർ

1 12/10/17 05.30

2 18/09/17 08.00

3 18/07/17 06.10

ഇ��ം മണി�ർ �ടർ�യായി �വർ�ി�ാ��ായ കാരണം ഒ◌ാഡി�് അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ക��ായി. അേന�ഷണ നടപടിക�െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി െവ�ം െസ�ൻ അസി:
എ�ിനിയ�മായി ബ�െ��േ�ാൾ അവ�െട രജി�ർ �കാരം �കളിൽ പരാമർഷി� ദിവസ�ളിൽ
അ��ം മണി�ർ �ടർ�യായി ൈവദ�തി �ട�ം വ�തായി േരഖെ���ിയി�ി� എ� മ�പടിയാണ്
ലഭി�ത്.

അപാകത�് വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��േ�ാൾ " സർ�കലാശാലയിൽ ചില
േ�ാ�ാ�കൾ നട�� േവളയിൽ ൈവദ�തി �ട�ം വ�െമ�് അ�മാനി�ക�ം അ�വഴി േ�ാ�ാമി�
ഭംഗം വ�െമ�് �ൻ��ി ക�തി ജനേറ�ർ �വർ�ി�ി�ാൻ അധി�തർ പറയാ�െ��”
മ�പടിയാണ് എേ��് ഓഫീസർ നൽകിയത്. ൈവദ�തി ലഭ�മായിരിെ� ജനേറ�ർ �വർ�ി�ി�്
പാെ�ല��ാ��ത് അംഗീകരി�ാൻ കഴി��ത�. ജനേറ�റിന് കെ�ൗ�് െവ�കേയാ േ�ാ�ാം
നട�� േവളയിൽ ��ത ഹാളിേല�് മാ�ം ജനേറ�ർ സൈ� നൽ�വാ�� സംവിധാനം
ഉ�ാ�കേയാ െചേ��താണ്.

3-23   വിദ�ാർ�ി യൂണിയ�െറ �പവർ�ന�ൾ�ു�
മുഴുവൻ തുകയും യൂണിേവ�സി�ി ഫ�ിൽ നി�്
അനുവദി�� - സംബ�ി�്.
2016-17 വർഷെ� െവൗ��ക�െട പരിേശാധനയിൽ �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ ഫീസ്, മാഗസിൻ ഫീസ്
എ�ീ ഇന�ളിൽ വരവിൽ അധികരി� �ക �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ി��്.
�ണിേവ�ി�ിയിൽ 2016-17 വർഷ�ിൽ 153 വിദ�ാർ�ികൾ പഠി���്. �ണിേവ�ി�ി �ണിയൻ
ഫീസ്, മാഗസിൻ ഫീസ് എ�ീ ഇന�ളി�� വരവ് 153 x200= 30600 �പയാണ്. ടി �ക�്
അ��തമായി മാ�ിംഗ് �ാ�് ആയി 30,600/- �പ �ണിേവ�ി�ി അ�വദി�ക�ം ( ആെക 61,200/-
�പ) ( 30600 + 30600) �ണിയൻ െസ��റി�െട േപരിൽ േകാർ�േറഷൻ ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ (
അെ�ൗ�് നം. 045400101006710) നിേ�പി�ക�ം െച�ി��്. �ണിയെ� ൈബേലാ �കാരം ടി
�ക ഉപേയാഗി� മാ�േമ �ണിയെ� വിവിധ പരിപാടികൾ നട�ാ� , എ�ിരിെ� 2,74,342/- �പ
�ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�് െചലവഴി�ി��്. ഈ വിവരം ഓഡി�് എൻക�യറി നം.18/28.10.2017
�കാരം അറിയി�തിെ�മ�പടിയിൽ വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�ം ലഭി�ാ�� വരവ് �ക



സർ�കലാശാല �ണിയൻ, മാഗസിൻ ആവശ��ൾ�് മതിയാ�കയി� എ�ം, ഈ
സാഹചര��ിലാണ് വിദ�ാർ�ി േ�മം എ� ശീർഷക�ിൽ �ക ബജ�ിൽ വകയി��ി
െചലവഴി�ി��ത് എ�ം അറിയി�ി��്. സർ�കലാശാല�െട ബജ�ിൽ ടി ആവശ��ൾ�് �ക
വകയി��ി അ�വദി�ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. �ണിേവ�ി�ി ഫ�ിൽ നി�് ��വൻ �ക�ം
െചലവഴി��ത് �മ�കാരമ� എ�് 15-16 ഓഡ ി�് റിേ�ാർ�ിൽ ഖ�ിക 3.5 ആയി
��ി�ാ�ിയി��. ആയത് കണ�ിെല��ാെതയാണ് വീ�ം 2,13,142/- (2,74,342-61,200) �പ
�ണിേവഴ് സി�ി ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ി��ത്. ആയതിനാൽ ടി �ക �ണിേവഴ് സി�ി ഫ�ിൽ
തിരിെക ഒ�േ��താണ്. െചലവഴി� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

വിവരണം
െവൗ�ർ നം./

തീ�തി

െചലവഴി�

�ക

വിദ�ാർ�ി �ണിയെ� വിവധ
�വർ�ന��െട െചലവ്

164/3.5.16 700

1102/8.9.16 5100

42/20.9.16 38031

1192/29.9.16 22500

1593/23.11.16 2000

1739/20.12.16 850

1742/22.12.13 2500

1744/22.12.16 2500

1745/22.12.16 2500

1748/22.12.16 20000

1762/28.12.16 9000

1768/30.12.16 1300

87/26.2.17 5355

2160/26.2.17. 5128

2654/27.3.17 24431

2658/27.3.17 15607

2658/27.3.17 11000

മാഗസിൻ �വർ�ന�ിെ� െചലവ് 1707/17.12.16 5400

2084/16.2.17 39440

2384/6.3.17 58000

2730/31.3.17 3000

ആെക 2,74,342

3-24   ടാ�സി �ടി�് ഷീ�് ലഭ�മാ�ാെത യാ�ത ബ�
അനുവദി��.
2016-17 െല െവൗ�ർ പരിേശാധനയിൽ മ� യാ�ാ െചല�കൾ ഇന�ിൽ ടാ�ിയിൽ യാ� െച�തി�



ടി.എ അ�വദി�തായി കാ��. ടാ�ി യാ��് ടി.എ അ�വദി�ണെമ�ിൽ യാ��െട �ി�് ഷീ�്
ലഭ�മാേ��താണ്. �ി�് ഷീ�് ലഭ�മാ�ാെത ടി.എ അ�വദി�തിന് ചില ഉദാഹരണ�ൾ താെഴ
െകാ���.

#
െവൗ�ർ നം/

തീ�തി

മ�
യാ�ാ
െചലവ്

�ക

�ക ൈക��ിയ വ��ി പരാമർശം

1. 1404/28.1016 1200 ശിവ�സാദ്.സി
യാ� െച� കിേലാമീ�ർ
െതളിയി�� ടാ�ി �ി�് ഷീ�്
ലഭ�മ�.

2. 1591/23.11.16 1200 ശിവ�സാദ്.സി
യാ� െച� കിേലാമീ�ർ
െതളിയി�� ടാ�ി �ി�് ഷീ�്
ലഭ�മ�.

3. 1190/28.9.2016 1200 ശിവ�സാദ്.സി
യാ� െച� കിേലാമീ�ർ
െതളിയി�� ടാ�ി �ി�് ഷീ�്
ലഭ�മ�.

4. 1197/29.9.16 1400 േഡാ.എം.എം.ബഷീർ ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ലഭ�മ�.

5. 1195/29.9.2016 1000 േഡാ.െക.എസ്.രവി�മാർ ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ലഭ�മ�.

6 1256/30.10.2016 5880 േഡാ.�റിയ സ�റിയ
480x12.5=5880 അ�വദി�.

ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ലഭ�മ�.

7 1262/3.10.2016 500 േഡാ.ആ�ണി പാല�ൽ ടാ�ി �ി�് ഷീ�് ലഭ�മ�.

യാ� ബ� െ�യിം െച�േ�ാൾ െക.എസ്.ആർ �കാര�� േഫാറം ടി.ആർ.5 ൽ െ�യിം
സമർ�ിേ��താണ്. യാ� െച� �രം ടി.എ.ബി�ിൽ േരഖെ��േ��താണ്. ടി അപാകത
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ��താണ്.

3-25   നാഷണൽ സർ�ീ� �കീമി�െറ �പവർ�ന�ൾ�്
സർ�കലാശാല ഫ�് വിനിേയാഗി�� �കമ�പകാരമല�.
2016-17 വർഷം മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� ര�് �ണി�കൾ
�വർ�ി�ി��താ�ം ടി �ണി�കൾ�് റ�ലർ വർ�്, െ�ഷ�ൽ ക�ാ�കൾ എ�ിവ
നട��തിേല�് െമാ�ം 64014/- �പ (35048+28966) സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി�തായി ഓഡി�്
എൻക�യറി നം. 32 �� മ�പടിയിൽ േ�ാ�ാം േകാഓർഡിേന�ർ വ��മാ�ിയി��്. 2016-17
സാ��ിക വർഷെ� െവൗ��കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ െമാ�ം പ�് െവൗ��കളിൽ ആയി (നം.
645 �തൽ 2636 വെര) 45850/- �പ�െട െചലവ് വ�തായി കാ��. ടി വ�തക�െട
അടി�ാന�ിൽ താെഴ പറ�� അപാകതകൾ ��യിൽെ����.

1. നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� ഫ�് നിേ�പി��തിനായി എസ്.ബി.ഐ. ��യിൽ �ാ�ിൽ
�ട�ിയ അെ�ൗ�ിൽ (No. 35411562067) 02/12/2016 ൽ 61150/- �പ നിേ�പം
വ�തായി�ാണ് കാ��ത്. തൻവർഷം ആെക 45850 �പ െചലവഴിെ��ി�ം NSS
അെ�ൗ�ിൽ നി�ം ആെക 35000/- �പ മാ�മാണ് പിൻവലി�ി��ത് (31/03/2017ൽ ടി



അെ�ൗ�ിൽ 79014/- �പ ബാലൻസ് ഉ�താ�ം കാ��). ആയത് 2016-17 വർഷം 10850/-
�പ (45850-35000) �െട െചലവ് സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ നി�ാണ് െചലവഴി�ി��ത്.
നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� ൈദനംദിന �വർ�ന�ിന് ഫ�് ലഭ�മായിരിെ�
സർ�കലാശാല ഫ�് െചലവഴി�ത് അംഗീകരി�ാനാവി�. 10850/- �പ എൻ.എസ്.എസ്.
ഫ�ിൽ നി�ം ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അട�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. നാഷണൽ സർ�ീസ് �ീമിെ� �വർ�ന�ൾ നടേ��ത് �ണി�് തല�ിലാണ് റ�ലർ
വർ�ം, െ�ഷ�ൽ ക�ാ�ി�ം ലഭി� �ക ബ�െ�� േ�ാ�ാം ഓഫീസർമാർ�് ൈകമാറിയി�ി�
എ�ത് ��തരമായ അപാകതയാണ്. പണം െചലവഴിേ���ം ആയതിെ� െവൗ��കൾ
യഥാവിധി ��ിേ���ം േ�ാ�ാം ഓഫീസർമാ�െട �മതലയാണ്.

3. 2016-17 അ�ാദമിക് വർഷം അ�് റ�ലർ േ�ാ�ാ�കൾ ര�് �ണി�ക�ം സം��മായി
നട�ിയി��്. എ�ാൽ െ�ഷ�ൽ ക�ാ�് നട�ിയി�ി�. െ�ഷ�ൽ കാ�് നട�ാ�തിനാൽ
വള�ിയർമാർ�് ലഭിേ�� സർ�ിഫി��്, േ��് മാർ�് എ�ിവ നൽകാൻ കഴിയി�. മാ�മ�
െ�ഷ�ൽ കാ�ിെ� െചലവിനായി സർ�ാർ നൽകിയ �ക െചലവഴി�ാ�തിനാൽ
തിരി�ട�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

4. 2006 െല എൻ.എസ്.എസ്. റിൈവസ്ഡ് മാന�ൽ, പാർ�് VI �കാരം എൻ.എസ്.എസ്. �ണി�കൾ
��ിേ�� ക�ാഷ് ��്, േ�ാ�് രജി�ർ, േ�ാജ�് രജി�ർ, െറേ�ാർഡ് ഓഫ് അ��ൻസ്
എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�ി�.

േമൽ അപാകത പരിഹരി�് എൻ.എസ്.എസ്. �ണി�ിെ� �വർ�ന�ൾ ഊർജിതമാ�ാൻ
അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകിരേ��താണ്.

3-26   ബാവുൽ സംഗീതപരിപാടി - നിബ�നകൾ
ലംഘി�െ���
(ഫയൽ നം. 1505/2016/വി.സി.)

30/12/2016 െല ൈവസ്ചാൻസല�െട 114-ആം ന�ർ  കാര�ാലയ�റി�് �കാരം �ീമതി പാർ�തി
ബാ�ളിെ� സംഗീതപരിപാടി നട��തിന് 60000/- �പ �തിഫലം നി�യി�െവ�ം �ടാെത
ൈമ�ം ൈല�ം താമസ െസൗകര��ം �ടി ഏർ�ാടാ�ിയാൽ മതിെയ�ം വ��മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലയിൽ പരീ� നട��തിനാൽ ടി പരിപാടി തി�ർ ആർട്സ് എ�
കലാസംഘടന�മായി േചർ�് തി�ർ  െടൗണിൽ െവ�് നട�ാെമ�ം ഹാൾ വാടക, ൈല�്, ൈമ�്,
പ�ി സി�ി, താമസം, ഭ�ണം, �തിഫലം എ�ി�െന ആെക െചലവിെ� പ�തി സർ�കലാശാല
വഹി�ാൽ മതിെയ�ം പ�െമ�ിൽ 80 ശതമാനം െചല�കൾ ആർട്െ�െകാ�് വഹി�ാൻ ധാരണ
ഉ�ാ�ണം എ�ം ൈവസ് ചാൻസല�െട �റി�ിൽ വ��മാ���്.

05/01/2017 െല ൈവസ് ചാൻസല�െട കാര�ാലയ�റി�് നം. 1505/2016 �കാരം �ധാന
സംേയാജകൻ എ� നിലയിൽ സർ�കലാശാല ഗായക സംഘ�ിെ� �തിഫലം, യാ�, ഭ�ണം,
താമസ െചലവ് വഹി�ാെമ� ധാരണ��ായി��് എ�ം ഈ ഇന�ൾ�ായി പരമാവധി ഒ� ല�ം
�പ വിനിേയാഗി�ാ��താണ് എ�ം വ��മാ��. േമൽ വ�തകൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. 30/12/2016 െല കാര�ാലയ�റി�് �കാരം ബാ�ൽ സംഗീത പരിപാടി തി�ർ “ആ�് ” എ�
സംഘടന�മായി േചർ�് തി�രിൽ നട�േ�ാൾ 50 ശതമാനം െചല�കൾ ആ�് വഹി�ാെമ�്
ധാരണ ഉ�ായി��. എ�ാൽ 05/01/2017 െല കാര�ാലയ�റി�് ഇറ�ിയേ�ാൾ �തിഫലം,



യാ�, ഭ�ണം, താമസ െചലവ് �ട�ി ��തൽ സാ��ിക ഭാരം സർ�കലാശാലയ�് വ��
തര�ിേല�് തീ�മാനം മാ�കയാണ് െച�ത്. �ടർ�് ഈയിന�ിൽ െമാ�ം 93144/- �പ
െചലവഴി�ക�ം െച�. എ�ാൽ, 05/01/2017 െല �ാബല� ഉ�രവിന് വി��മായി 27/02/2017
െല ആ�് ജനറൽ െസ��റിമാ�െട അേപ� പരിഗണി�് ൈല�് ആ�് െസൗ�് ഇന�ിൽ വാടക
നൽ��തിനായി 6851/- �പ �ടി ആ�ിന് അ�വദി�് നൽകി. ഈ െചലവ് �ാബല�
ഉ�രവിെല ഇന�ളിൽെ�ടാ�തായതിനാൽ “ആ�ിൽ” നിേ�ാ ഉ�രവാദികളിൽ നിേ�ാ
ഈടാ�ി സർ�കലാശാല ഫ�ിൽ അട�ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

2. നി�യി�െ�� െചലവ് ഇന�ിൽ നി�ം വ�ത��മായി േവ�ി വാ�ിയ ഇന�ിൽ (െവൗ�ർ
നം. 1811 തീ�തി 10/01/2017) 1950/- �പ െചലവഴി�.

3. �തിഫലം, യാ�, ഭ�ണം, താമസം, ൈല�് ആ�് െസൗ�് എ�ീ �ധാന ഇന�ളിെല�ാ �ക
െചലവഴി�ത് മലയാളസർ�കലാശാലയാണ് എ�ിരിെ� ആ�് തി�ർഎ� സ�കാര�
സംഘടന�മായി േചർ�് പരിപാടി നടേ��തിെ� ആവശ�കത വ��മാ��ി�.
സർ�കലാശാല ഫ�് �ട�ി നട�ിയ പരിപാടി മെ�ാ� സ�കാര� സംഘടന�്
�ശ�ി��ാ�ാൻ ഇടയായത് ഒഴിവാേ��തായി��.

3-27   യാ�താ-ദിന ബ�കൾ - അനുവദി�ു�തിെല െപാതു
അപാകതകൾ
2016 – 17 വർഷെ� െവൗ��കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ േകരള സർ�ീസ് �ളിെല�ം ശ�ളപരി�രണ
ഉ�രവിെല�ം വ�വ�കൾ ലംഘി�ാണ് മലായാളസർ�കലാശാലയിൽ യാ�ാദിനബ�കൾ
അ�വദി��ത് എ�് വ��മാ��. ഇ�ര�ിൽ കെ��ിയ െപാ� അപാകതകൾ താെഴ
െകാ���.

1. സർ�കലാശാലയിൽ ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യം, േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ�ൽ, സിേനാ�ിസ്
വിലയി��ൽ �ട�ിയ ഔേദ�ാഗിക കർ�വ��ൾ നിർ�ഹി�ാൻ മ�് േകാേള�കളിൽ നി�്
വ�� അ��ാപകർ�് അർഹതെ�� യാ�ാബ� അ�വദിേ��തിന് പകരം സ��ം കാറിൽ
യാ�െച��തിന് കിേലാ മീ�റിന് 10 �പ നിര�ിൽ യാ�ാബ�കൾ വ�ാപകമായി
അ�വദി�തായി കാ��. (ഉദാഹരണം െവൗ�ർ നം. 1894 തീ�തി 23/01/2017, �ക 1650) േകരള
സർ�ീസ് �ൾ �കാരം ഇ�ര�ിൽ �ക നൽ��ത് ച�വി��മാണ്.

2. വിവിധ പരീ�ാ േജാലികൾ�്, �റെമ നി�് നിേയാഗി�െ��� അ��ാപകർ
സർ�കലാശാലയിൽ എ�ിേ��� സമയ�ം തിരി�േപാ�� സമയ�ം വ��മായി
േരഖെ���ിയാൽ മാ�േമ െക.എസ്.ആർ. വ�വ�കൾ �കാരം എ� ദിനബ�കൾ�്
അർ ഹത��് എ�് പരിേശാധി�് ഉറ�് വ��ാൻ സാധി�ക�� എ�ാൽ
മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ ഉപേയാഗി�് വ�� യാ�ാ ബി�ിൽ ഇ�രം കാര��ൾ
േരഖെ���ാ�� ഇടമി�. ആ�ം േരഖെ����മി�. (ഉദാഹരണം െവൗ�ർ നം. 1896 തീ�തി
23/01/2017)

3. �ല�നിർ�യ�ിെന�� അ��ാപകർ�് ദിന, യാ�ാ ബ�കൾ അ�വദി��തിന് �റെമ
ബിസിന�് �ാസ് േഹാ��കളിൽ താമസ-ഭ�ണ െചലവ് �ടി അ�വദി� നൽ��.
ഉദാഹരണമായി 10/02/2017 െല െവൗ�ർ നം. 2101 �കാരം പരീ�ാ േപ�ർ �ല�
നിർ�യ�ിെന�ിയ േഡാ. െക.എസ്. രവി�മാറി�ം, േഡാ. പി.എസ്. രാധാ���ം തി�ർ
സാമൻ േഹാ�ലിൽ ഭ�ണ-താസ�ിനായി 6686/- �പ െചലവഴി�. (ബിൽ നം. 5416, തീ�തി



04/10/2017) ഭ�ണ-താസമ െചലവ് സർ�കലാശാല വഹി�കയാെണ�ിൽ ആ�പതികമായി
ദിനബ�ിയിൽ �റവ് വ��ണം.

4. െവൗ�ർ നം. 2378 തീ�തി 04/03/2017 �കാരം 2017 ജ�വരി 30,31 തീ�തികളിൽ സിേനാ�ിസ്
പരിേശാധന�് വ� െ�ാഫ. പി. മാധവന് യാ�ാ െചലവിന് 700/- �പ�ം � ല�നിർ�യ�ിന്
1500/- �പ�ം അ�വദി� എ�ാൽ ടി.എ. ബി�ിൽ െ�ാഫ. മാധവൻ, കാടാ�ഴ എ�് മാ�മാണ്
േരഖെ���ിയത്. �റെ�� �ലം �ല�നിർ�യം നട�ിയ എ�ം എ�ിവെയാ�ം യഥാവിധി
േരഖെ���ിയി�ി�. ര�് ദിവസ�ളി�ം �േത�കം യാ�ാബ��ം അ�വദി�ി��്.
അ�ർ�മായ ടി.എ. ബി�ിൽ യാെതാ� പരിേശാധന�ം നട�ാെത യാ�ാബ�
അ�വദി�കയാണ് ഉ�ായത്.

യാ�ാബ� അ�വദി�് നൽ��ത് സംബ�ി� അപാകതകൾ 2015-16 ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഖ�ിക
3.4 ൽ വ��മാ�ിയി�ം ആയത് പരിഹരി�ാൻ സർ�കലാശാല ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�. േമൽ
അപാകതക�ം അടിയ�ിരമാ�ം പരിഹരിേ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്

3-28   യു.ജി.സി. അംഗീകാരമില�ാ� േകാ��- വിദ�ാർ�ി
സമൂഹ�ി�െറ ആശ� പരിഹരി�ണം.
മലയാളസർ�കലാശാലയിൽ 2014 അ�ാദമിക് വർഷം �തൽ എം.എ. പരി�ിതി പഠന േകാ�്
ആരംഭി� നിലവിൽ 20 വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠി�ാൻ അവസരം ഉ�ിട�് 13 വിദ�ാർ�ികൾ ഒ�ാം
വർഷം േകാ�ിൽ േചർ� പഠി��. ര�് ബാ�് േകാ�് �ർ�ിയാ�ി �റ�ിറ�ി. എ�ാൽ േകാ�്
�ർ�ീകരി�വർ�് �ണിേവ�ി�ി �ാ�് ക�ീഷൻ നട�� NET, JRF പരീ�കൾ�് അേപ�ി�ാൻ
കഴി��ി�. മാ�മ� �ടർ ഗേവഷണ�ി�ം, േജാലി�ം നിലവി�� എം.എ. പരി�ിതി േകാ�ിെ�
സർ�ിഫി��് ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി��ി�.

�.ജി.സി.�െട നിബ�ന �കാരം പരി�ിതി പഠന േകാ�് സയൻസ് വിഷയമായാണ് ആരംഭി�ത്.
േകാ�് ഡിൈസൻ െച�േ�ാൾ ബ�െ��വർ�് വ� പിഴവ് വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ
േദാഷകരമായി ബാധി�ിരി�കയാണ്. േകാ�ിെ� സിലബ�ം നട�ി�ം നി�യി�ാ�� അധികാരം
സർ�കലാശാല�് ഉെ��ി�ം ഇ�ർ ഡിസി�ിനറി ആയി ഒ� േകാ�് ആരംഭി�േ�ാൾ
പര�രാഗതമായ േകാ�കൾ�് �ല�ത നൽകാൻ കഴി�� തര�ിൽ േകാ�് ആരംഭി�ാൽ
വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാവിെയ േശാഭനമാ��േതാെടാ�ം സർ�കലാശാല�െട സൽേപരി�ം
യ���ാ�ം. േകാ�് പഠി�ിറ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടർപഠന�ം േജാലി�ം
േനടിെകാ��ാ�തിനാലാണ് 20 സീ��ായി�ം 7 സീ�കളിൽ േചരാൻ വിദ�ാർ�ികൾ
ത�ാറാവാ�ത്. ഈ വിഷയ�ിൽ സർ�കലാശാല ത� മ�പടിയിൽ പരി�ിതി നിയമ�ൾ,
പാരി�ിതിക ആഘാത�ൾ, പാരി�ിതിക സാ�ഹ� ���ൾ, പാരി�ിതിക സാ��ിക ശാ�ം,
��ിര വികസനം �ട�ിയ സാ�ഹ� വിഷയ�ൾ ഉൾെ���ി, സാ�ഹ� ശാ� വിഷയമായി ക�്
പഠി��താണ് മ�ഷ�രാശി�് �േയാജന�ദെമ� തിരി�റിവിൽ നി�ാണ് പരി�ിതി പഠനം
സാ�ഹ�ശാ�െമ� നിലയിൽ ബി�ദ ബി�ദാന�ര പഠന�ിന് െതരെ���ത് എ�്
വ��മാ�ിയി��്. അ�െനെയ�ിൽ േകാ�ിെ� േ�ാെ���ി�ം, േനാ�ിഫിേ�ഷനി�ം ടി
വിവര�ൾ ഉൾെ���ി വിദ�ാർ�ികൾ േച�േ�ാൾ തെ� പരി�ിതി പഠന േകാ�് സയൻസ്
വിഷയമായി�� പഠി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം അനാവശ�
വിവാദ�ൾ ഒഴിവാ�ക�ം െച�ാ��താണ്.

3-29   വാടക – വാഹന ഉപേയാഗം - അപാകതകൾ



പരിഹരി�ണം
മലയാളസർ�കലാശാലയിേല�് യാ�ാെസൗകര��ൾ �റവായിതിനാൽ ൈദനംദിന
ആവശ��ൾ�ായി ര�് മാ�തി സ�ി�് ടാ�ി കാ�കൾ �തിമാസ വാടക 22500/- �പ�്  ��
മാസ�ിൽ 5000 കിേലാമീ��ം അധികം വ�� ഓേരാ കിേലാ മീ�റി�ം 12 �പ നിര�ി�ം ഒ� ടാ�ി
ടേവര വാഹനം �തിമാസം 24000/- �പ വാടകയിൽ 1500/- കിേലാ മീ��ം അധികം വ�� ഓേരാ
കിേലാമീ�റി�ം 12 �പ നിര�ി�ം വാടക നി�യി�് കരാർ ഓടിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. 2016-17 വർഷ
കാലയളവിൽ വാഹന വാടകയിന�ിൽ െചലവായ �ക�െട െവൗ��കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
കെ��ിയ െപാ� അപാകതകൾ താെഴ െകാ���. ആയത് പരിഹരി�ാൻ ആടിയ�ിര
നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

1. നിലവിൽ വാടക കരാർ �കാരം മലയാള സർ�കലാശാലയിൽ ഓടിെ�ാ�ിരി�� നാല് െചറിയ
വാഹന��െട േലാഗ് ��ം വാഹന��െട മീ�ർ റീഡിംഗ് എ�ിവ പരിേശാധി��തിനായി
30/10/2017 ന് കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസർ �ീ േവലാ�ധൻ (മീഡിയ കൺസൾ��് )
സാ�ി���ിൽ നട�ിയ െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വ�ത�ാസം താെഴ
െകാ���.

#
വാഹന�ിെ�

ന�ർ
േലാഗ് ��് �കാരം റീഡിംഗ്,

തീ�തി
വാഹന�ിെല െമഷീൻ

റീഡിംഗ്

1. KL 55 P 1797 88134- 25/10/2017 88640

2. KL 57 4695 184680- 28/10/2017 188415

3. KL 32A 4149 126767- 26/10/2017 126822

4. KL 44A 4748 174387- 27/10/2017 174293

െഭൗതീക പരിേശാധന നട�ിയേ�ാൾ 25/10/2017 �തൽ നട�ിയ യാ��െട വിവര�ൾ േലാഗ്
��ിൽ േരഖെ���ിയതായി കാ��ി�. വാഹന�ിെ� ൈ�വർ ആ�യിൽ ഒ�ി�് േരഖെ���ി
അത് കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസർ സാ��െ���� രീതിയാണ് ഇവിെട അവലംബി��ത്. യാ�
െച� ആളിന് പകരം ൈ�വർ തെ� േലാഗ് ��ിൽ കിേലാമീ�ർ േരഖെ���ക�ം ആയത്
അംഗീകരി�് വാടക നൽ���ം സർ�കലാശാല ഫ�ിന് ന�ം വ����്.

2. 28/10/2017 ന് എേ��് ഓഫീസ�െട സാ�ി���ിൽ നട�ിയ െഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ
വാടകെ��� നാല് വാഹന�ളിൽ ഒ� Bolero (KL 34-A 4149) ഒ� സ�ി�് (KL 55-9-1797) എ�ീ
വാഹന�ൾ മാ�െമ സർ�കലാശാലയിൽ ഹാജ��ായി���. വാടക വാഹന�ൾ
ലഭ�മ�ാതി�� സമയ�ളിൽ �റെമ നി�് സാധാരണ വാടക നൽകി േവെറ ടാ�ി വാഹന�ൾ
വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�തായി കാ���്. (ഉദാഹരണം. െവൗ�ർ നം. 1422 തീ�തി
28/10/2016). ഇത് അധിക െചലവ് ഉ�ാ���്. വാടക വാഹന�ൾ അവധി ദിവസ�ളി�ം
�വർ�ി ദിവസ�ളിൽ ൈവകി�് 5 മണി�് േശഷ�ം രാവിെല 8 മണിവെര�ം
സർ�കലാശാലയിൽ ഉ�ാകാറി� എ�് എേ��് ഓഫീസർ �ീ��ൻ സാ��െ���ിയി��്.
സ�കാര� ആവശ��ൾ�് ഈ ടാ�ി ഓടിയ കിേലാമീ�ർ �ടി പരിഗണി�് സർ�കലാശാലയിൽ
നി�ം �തിഫലം അ�വദി�ി��ാകാൻ ഇട��്. �ത�മായി വാഹന ഉപേയാഗം
നിരീ�ി�ാ�� സംവിധാനം ഇേ�ാൾ സർ�കലാശാലയിൽ ഇ�. ഓേരാ ദിവസ�ം രാവിേല�ം
ൈവകി�് ഓ�ം കഴി�ാ�ടെന�ം വാഹന�ിെ� േലാഗ് ��് പരിേശാധി�് ഓടിയ കിേലാമീ�ർ
െമ ഷീൻ റീഡിംഗിെന അടി�ാനമാ�ി േരഖെ���ി െവ�ാൻ സംവിധാനം ഉ�ാ�ണം.



ഏെത�ി�ം ദിവസം വാഹനം ലഭ�മെ��ിൽ ആ�പാതികമായി വാടക �റ�ാൻ കരാറിൽ
വ�വ�കൾ ഉൾെ�ാ�ി�ണം.

3. നിലവിൽ ഓടിെ�ാ�ിരി�� നാല് വാഹന�ളിൽ ഒ�് (Kl 55 p 1797) ൈ�വ�് വാഹനമാണ്
ടാ�ി െപർമി�ി�ാ� വാഹനം വാടകയിന�ിൽ ഓടാൻ അ�വാദം നൽകിയത് ��തരമായ
ച�ലംഘനമാണ്. ഇ�ാര��ിൽ വീ� വ��ിയവർെ�തിെര കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി�ണം.
�തിഫലം തട� െവ��തിേനാെടാ�ം ഇ�ാര�ം േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെ� ��യിൽ
െകാ� വേര�താണ്.

4. വാഹന��െട േലാഗ് ��് പരിേശാധി�േ�ാൾ സർ�കലാശാലയിെല െ�ാഫസർമാരായ േഡാ.
�ീനാഥൻ, േഡാ . അനിത �മാരി എ�ിവെര �ിരമായി താമസ �ല� നി�ം തിരി�ം െകാ�
േപാ��തിനായി സർ�കലാശാല വാഹനം ഉപേയാഗി��തായി കാ��.

3-30   െന�് വർ�് വിപുലെ�ടു�ൽ- അപാകതകൾ.
സർവകലാശാല െന�് വർ�് സംവിധാനം വി�ലെ�����ിെ� ഭാഗമായി ക�േ�ഷൻ ഉറ�ി�
നൽകിയ അൈദ�ത െടേ�ാളജി െസാല�ഷൻസിന് െച�് നം. 1934952/7.2.17 �കാരം 345550 �പ
നൽകിയി��്. ഈ പ�തി�െട ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. �വ ർ�ി െട�ർ �ണി�ാെത ക�േ�ഷൻ �േഖനയാണ് നൽകിയി��ത്.
2. കരാർ ഏെ��� അൈദ�ത െടേ�ാളജി െസാല�ഷൻസ് സർവകലാശാല�മായി ചമ� കരാർ

ഹാജരാ�ിയി�.
3. ബി�ിൽ നി�് നിയമാ��തം ഈടാേ�� വാ�് -13822 �പ (345550 �പ�െട 4%),

ആദായനി�തി-6911�പ(345550 �പ�െട 2%) , നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
വിഹിതം-3455�പ (345550 �പ�െട 1%)എ�ിവ ഈടാ�ിയി�ി�.

അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം നിയമാ��തം നി�തികൾ ബ�െ�� വ��കളിൽ
ഒ��ിയതിെ� രസീതി പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ���മാണ്.

(അപാകത അറിയി� െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 10/25.10.17 ന് മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി�)

3-31   വ��തം, ബാ� മുതലായവ വാ�ാൻ
സർവകലാശാലാ ഫ�് നൽകു�� ഒഴിവാേ��താ�.
ജർമനിയിെല ട�ബിൻഗൺ സർവകലാശാല�മായി സഹകരി�് �ാപി� ��ർ�് െചയറിെൻറ
ഭാഗമായി വിദ�ാർ�ി വിനിമയം ന ട�ാൻ വ�വ���്.ഇതിെൻറ ഭാഗമായി അർ�ന.C.A,
ആതിര.K,സ��ാ ആന�് എ�ീ മാധ�മ പഠന വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികെള ജർ�നിയിൽ
പരിശീലന�ിന് അയ�ാൻ തീ�മാനി�. 23.3.16 െല ൈവസ്ചാൻസല�െട 180/2016/വി.സി.നം
ന ടപടി�മം �കാരം ഇവർ�് 15000 �പ വീതം യാ��് �േ�ാടിയായി ആവശ���
െചല�കൾ�ായി (വ�ം , െപ�ി �തലായവ�് )അഡ�ാൻസ് നൽകി. ആയത് 24.4.16 െല 20,21,22
വൗ��കൾ �കാരം ജീൻസ്,  േടാ�്, ബാഗ് �തലായവ വാ�ിയ ബി�കൾ ഹാജരാ�ി �മീകരി�ി��്.
ഇതിൽ സ��ാ ആന�് ��വൻ ഫീ�ം നൽകി പഠി�� വിദ�ാർ�ിയാണ്.സാ��ിക �ിതി
േപാ�ം പരിഗണി�ാെത , വ�ം , ബാഗ് �തലായവ വാ�ാൻ സർ�ാർ ധനം വിനിേയാഗി��ത്
�മ�കാരമ�. അപാകത അറിയി�െകാ�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി 60 ന് വിദ�ാർ�ികൾ
സാ��ികമായി െമ�െ�� ��ംബ�ിേലത� എ�ം, സ�യംഭരണാധികാര�� ഒ� �ാപന



േമധാവി വിദ�ാർ�ി േ�മം �ൻനിർ�ി െചലവഴി� നടപടിയാെണ�ം മ�പടി ഹാജരാ�ിയി��്.
സ�യംഭരണാധികാര�� �ാപനമാെണ�ിൽ േപാ�ം സർ�ാർ �ാൻ്റ് ലഭി���െകാ�്
മാ�മാണ് സർവകലാശാല�െട െചല�കൾ നട� േപാ��െത�ിരിെ� ,െചല�കളിൽ മിതത�ം
പാലിേ����്. ഭാവിയിൽ ഇ�രം സാ��ിക �ർ�കൾഒഴിവാേ��താണ്.

3-32   മുൻകൂർ �കമീകരി�ി�ില�
2016-17 ൽ �വെട േചർ�ം �കാരം വിവിധ �ാപന�ൾ�ം വ��ികൾ�ം �ൻ�ർ �ക
നൽകിയി��്.

നം. വൗ�ർ നം. �ക
ൈക��ിയ

വ��ി/
�ാപനം

ഉേ�ശ�ം

1 337/3.6.16 75000

IIITM-K

െടേ�ാപാർ�്,
തി�വന��രം

സർ�ിഫി��ിൽ പതി�� േഹാേളാ�ാം
�ി�ർ ത�ാറാ��തിന് 50 �പ �ൻ�റായി
നൽകിയത്.

2 49/6.4.16 51200
� ഡൻസ്
�ണിയൻ

�ണിയൻ ഫീ & മാ�ിംഗ് �ാ�് �ണിയൻ
അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ത്.

3 756/4.8.16 11000 ഷാ�.വി
ഇല�ി�ൽ േജാലികൾ െച��തിന് �ൻ�ർ
നൽകിയത്

4 1509/9.11.16 5000
േഡാ. േറാ�ി

സ��
എ���ൻ �ഭാഷണ�ിന്

5 2123/15.2.17 50000
�ീ.മ�ാട്
ര�ാകരൻ

ലി�ററി ആർൈ�വ്സ് �പികരണം

6 2157/20.2.17 7000 സ �ബ് സാഹിതി-2017 േഡാക�െമെ�ഷൻ

7
2406/6.3.17

2407/6.3.17

55000

5000

വിദ�.ആർ
അസി.െ�ാഫസർ

ചല�ി� പഠനം -പഠനയാ��് �ൻ�ർ

ആെക- 192200

�കളിൽ �ചി�ി�ത് �കാരം സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�് �ൻ�റായി നൽകിയ �കകൾ
നാളി�വെര �മീകരി�ി�ി�.�മീകരി� ധനവ��ിെൻറ 4.10.2011 ജി.ഒ(പി) നം.419/2011 �കാരം
�ൻ��കൾ ൈക��ി 3 മാസ�ിനകം ബി�കൾ ഹാജരാ�ി �മീകരി�ാ� പ�ം പിൻവലി�
തീയതി �തൽ തിരി�പിടി�� ദിവസം വെര 18% പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാ�ി വിവരം
ഒ◌ാ ഡി�ിൽ അറിയിേ��താണ്.

3-33   െക�ിടനിർ�ാണ�ി�
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ള�െട അനുമതി വാ�ു�ില�
2016-17 ൽ ൈല�റി&റിസർ�് ബ്േളാ�് നിർ�ാണ�ം ഒ◌ാ� ൺ േ�ജ് നിർ�ാണ�ം
സർ�കലാശാലാ കാ�സിൽ നട�ിയി��്. ��ത നിർ�ാണ�ൾ�്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ിൽ നി�് നിർ�ാണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് ഒ◌ാ ഡി�് എൻക�യറി



നം,13/25.10.17 �േഖന ആരാ�െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. ബിൽഡിംഗ് െപർമി�ിന്
അേപ�ി��മായി ബ�െ�� ഫയൽ ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�െ��െവ�ി�ം ആയത്
ഹാജരാ�ിയി�.േരഖകൾ ഹാജരാ�ാ�തിൽ നി�ം നിർ�ാണാ�മതി േതടിയി�ി� എ�് ഒ◌ാ  ഡി�്
വിലയി���.1994 െല േകരളാ പ�ായ�് രാജ് നിയമം , വ��് 235, 2011െലേകരളാ പ�ായ�്
െക�ിട നിർ�ാണ ച��ളിെല ച�ം 4(1)(2) എ�ിവ �കാരം �ാമപ  �ായ�് �േദശ�ളിൽ
െക�ിടനി ർ�ാണ െപർമി�് വാ�ാെത െക�ിടനി ർ�ാണം, �നർനി �ാണം, വ�തിയാനം വ��ൽ
�തലായവ നട�ാൻ പാടി�ാ�താ��.െപർമി�് വാ�ാെത നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ
നട�ിയതിൻേമൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാേ���ം �മവൽ�രി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ���മാണ്.

3-34   േ�ാ�് രജി�ർ - അപാകതകൾ
2016-17 െല ഫർണി�ർ േ�ാ�് രജി�ർ പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ
െകാ���.

1) െവൗ�ർ നം. 1323/5.10.2016 �കാരം 12 അലമാര 1,38,073/- �പ�് വാ�ിയത് േ�ാ�ിൽ
േചർ�ി�െ��ി�ം , 4 അലമാര�െട വിതരണ വിവരം േ�ാ�് രജി�റിൽ വിതരണ വിവരം ലഭ�മ�. (
ഫർ�ി�ർ ആ�ി രജി�ർ േപജ് നം. 86,87 കാ�ക) ആയത് ലഭ�മാേ��താണ്.

2) വ�ത�� സാധന�ൾ ഇട കലർ�ി േ�ാ�ിെല���.

ഫർ�ി�ർ േ�ാ�് രജി�റിൽ ഓേരാ ഇന�ി�ം �േത�കം േപ�കൾ നീ�ി െവ�ി�ി�ാ�തിനാൽ
ആെക എ�ം സംബ�ി� വ��മായ കണ�് ലഭ�മ�.

3) േ�ാ�് രജി�ർ ഓഫീസ് േമധാവി സാ��െ����ി�.

േ�ാ�് രജി�റിൽ േ�ാ�് േരഖെ���ിയത് ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ർ പരിേശാധി�്
സാ��െ����ി�.

േ�ാ�് രജി�ർ യഥാവിധി എ�തി ത�ാറാേ��താണ്.

3-35   പു�തക�ൾ �പിൻ� െച�� വിപണനം നട�ാെത
സു�ി�ിരി�ു�ു-െ�പാജ�� ല��ം ൈകവരി�ില�
20.4.15 െല ��ക �സി�ീകരണ െ�ാജ�് മാ ർ�നിർേ�ശ �കാരം ആെക അ�ടി�� ��ക��െട
15% േകാ�ി വെര േകാംപ്ളിെമൻറായി നിർവാഹകസമിതി,അ�ാദമിക് കൗൺസിൽ ,��കർ�ാവ് ,
ൈവസ് ചാൻസലർ എ�ിവർ�് നൽകാ��താണ്.ബാ�ി��ത് ഇൻറർെന�് 30 ശതമാനം കിഴിവ്
നിര�ി�ം ,അംഗീ�തവ�ാപാരി 40 ശതമാനം കിഴിവ് നിര�ി�ം ,െമാ�വിതരണ�ാർ 30 ശതമാനം
കിഴിവ് നിര�ി�ം ,വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ��ാപകർ�ം 50 ശതമാനം കിഴിവ് നിര�ി�ം വിപണനം
നട�ാനാണ് ല��മി�ി��ത്. ഇതിൻ �കാരം 16-17 ൽ 5 ��ക�ൾ 1000 േകാ�ി വീതം േകരളാ
��്സ് &പബ്ളിേ�ഷൻ േസാൈസററി �േഖന �ിൻറ് െച�് വാ�ിയി��്. ��ക��െട േ�ാ�്
രജി�ർ പരിേശാധനയിൽ ക� അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. േ�ാ�് രജി�റിൽ ആെക േപ�ക�െട എ�ം സാ��െ���ിയി�ി�.
2. �ിൻ്റ് െച�് ലഭി� ��ക��െട േ�ാ�് എൻ�ി, സൗജന�വിതരണം,വിൽ�ന എ�ിവ

േമ�േദ�ാഗ�ർ പരിേശാധി�് �ത�ത ഉറ�ാ�ി സാ��െ���ിയി�ി�.



3. േ�ാ�് രജി�റിൽ െലയ്സൺ ഒ◌ാഫീസ്-20എ�ം, ��ൻപറ�് -50 എ�ം എ�ി�െന
എ���ത�ാെത അവർ ൈക��ിയതിെൻറ േരഖകൾ ലഭ�മ�.

4. േ�ാ�് രജി�ർ �കാരം േ�ാ�ിൽ അവേശഷി�� ��ക�െട എ��ം 14.11.17ൽ നട�ിയ
ഭൗതിക പരിേശാധനയിൽ േ�ാ�ിൽ അവേശഷി��തായി ക� ��ക�െട എ��ം ത�ിൽ
വ�ത�ാസം ഉ�്. വിശദാംശ�ൾ �വെട െകാ���.

#
��ക�ിെൻറ

േപര്
വൗ�ർ

നം.
എ�ം

േ�ാ�്
രജി�ർ
�കാരം
ബാ�ി

14.11.17ൽ
നട�ിയ
ഭൗതിക

പരിേശാധ
നയിൽ

േ�ാ�ിൽ
അവേശഷി
��തായി

ക�ത്

േ�ാ-
�ിൽ
�റവ്

സൗജന�
മായി

നൽകി
യത്

വിൽ
�ന

നട�ി
യത്

ലഭി�
�ക

1
എൻ.വി �െട
പരി�ിതി
ചി�കൾ

387/13.6.16

-141859/-
�പ

1000 843 841 2 85 56 9354

2
ചരി�ം രീതി
ശാ�പഠന�ൾ

,, 1000 815 799 16 81 104 5877

3െഹർമൻ ��ർ�്

2415/8.3.17

-80460/-
�പ

1000 849 847 2 95 45 4432

4
��െ����ൻ
ജീവിത േരഖ

99/25.4.16

-139248/-
�പ

1000 677 612 65 166 172 8773

5
��െ����ൻ
അ��ാ�
രാമായണം

,, 1000 754 696 58 153 101 5356

ഇവ വിപണനം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെൻറ കാരണം വ��മാ�ാൻ േരഖാ�ലം
ആവശ�െ��തിന് (ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 59/15.11.2017) �സി�ീകരണ വിഭാഗം ലാഭ
േക��ളായ� �വർ�ി��െത�ം, ജ് ഞാനവിനിമയ ഉപാധി എ� നിലയിലാണ് ��കവിതരണം
വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ി. 15% വെര സൗജന�മായി നൽകാെമ�ി�ം
ഇതിൽ��തൽ സർവകലാശാല�െട �ണം സ�ീകരിെ��� മഹത് വ��ികൾ�് ഉപഹാരമായി
നൽകാ�െ��ം, ഇത് യഥാസമയം േ�ാ�ിൽ േചർ�ാൻ വി�േപായതാെണ�ം,ബാ�ി��
��ക�ൾ വിൽ�ന നട�ാൻ പരസ�ം നൽകിയി�െെ��ം മ�പടി നൽകിയി��്. സൗജന�മായി
നൽകാ�� 15% ൽ അധികം , അതായത് 85% വിൽ�ന നട�ക എ� നയമാണ് മാർ�േരഖ�കാരം
സർവകലാശാല ൈകെ�ാ�ി��െത�ിരിെ�, ടി മ�പടി �ർ�മാ�ം അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�.
മലയാളഭാഷ�െട പരിേപാഷണം ല��മാ�ി �ിൻറ് െച� ��ക�ൾ വിപണനം െച�ാൻ
ഊർ�ിത നടപടികൾ ൈകെ�ാേ��താണ്.



3-36   സമ�ഗ ഭാഷാനിഘ�ു ത�ാറാ�ൽ - 11,05,913 /- രൂപ
െചലവഴി��. - ല��ം ൈകവരി�ില�.
സമ� മലയാള ഭാഷ നിഘ� ഓൺ ൈലനിൽ ത�ാറാ�� �വർ�ന�ൾ�ായി വിവിധ െവൗ�ർ �കാരം
11,05,913/- �പ 2016-17 ൽ െചലവഴി�തായി കാ��. (െവൗ��ക�െട വിവര�ൾ�് െചലവ് വിവരം
കാ�ക.) വി.സി.�െട ഉ�രവ് നം. 102/2014 തീ�തി 24.4.2014 �കാരം സമ� മലയാള ഭാഷാ നിഘ� ഓൺ
ൈലനിൽ ത�ാറാ��തിന് 25 ല�ം വെര െചലവഴി�ാൻ നിർ�ാഹക സമിതി തീ�മാനി�ി��്. 2014
�ലായ് 1 �തൽ േഡാ.ആർ േഗാപിനാഥൻ എ�വെര എഡി�റായി നിേയാഗി�ക�ം 35,000/- �പ �തിമാസ
�തിഫലമായി നൽകാ�ം �ീ.ആർ.ബി�വിെന എഡിേ�ാറിയൽ േജാലിയിൽ സഹായി�ാൻ �തിമാസം
15,000/- �പ �തിഫലമായി നൽകാ�ം , �ീമതി ഗിരിജാ �മാരി�് ഡാ�ാ േ�ാസസിംഗ് �വർ�ന�ിന്
5000/- �പ �തിമാസം �തിഫലമായി നൽകാ�ം തീ�മാനി�ി��്. �ടാെത ക���ർ വാ�ാൻ 53,530/-
�പ�ം െചലവഴി�ി��്.

നിഘ�വിെ� സാേ�തിക സഹകരണ�ം ഉപേദശ�ം നൽ�� C-DAC, III TM, A U-KBC റിസർ�് െസ�ർ
എ�ീ �ാപന�ൾ േചർ�� കൺേസാർഷ��ിന് കരാറടി�ാന�ിൽ 14,72,003/- �പ െകാ��ാൻ
നി�യി�ക�ം, വി.സി.�െട ഉ�രവ് നം.102/2014 വി.സി. തീ�തി 9.1.2005 �കാരം ആദ�ഗ� �ക
4,41,601/- �പ താെഴ പറ�ം �കാരം അ�വദി�ക�ം െച�.

�മ നം. �ാപനം െചലവഴി� �ക

1 C DAC 1,23,300

2 III TMK 1,69,500

3 AUKBC 1,48,801

ആെക 4,41,601/-

2014 �ലായ് 1 ന് ആരംഭി� ടി േ�ാജ�് 15.11.2017 (ഓഡി�് �ർ�ീകരി� തി�തി) ആയി�ം
ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ കഴി�ി�ി�. സമ��ം ആ�നിക�മായ ഒ� മലയാള ഭാഷാ നിഘ� നാളി�വെര
ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാൻ കഴി�ി�ി�.

ഓഡി�് എൻക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ േ�ാജ�ിെ� ഒ�ാം ഘ�ം 2018 ൽ
�ർ�ിയാ�െമ�ം ഓേരാ പദേ��ം സംബ�ി�് വി�ാനേകാശപരമായ വ�ാ�ി�ം ��ത�ം
ഉൾെ��ി��തിനാൽ കാലതാമസം വ�െമ�ം, �ചി�ി�ി��്. കൺേസാർഷ�ം ഏജൻസികൾ�്
നൽകിയ 4,41,601/- �പ�് നിഘ�വിെ� ആർ�ിെടക്ച��ം എൻ�ി േഫാ�ം , ��്
എ�ി�െമാെ� നിർ�ി� കഴി�ി��് എ�് പറ��െവ�ി�ം 2018 അവസാനേ�ാെട മാ�േമ
നിഘ� ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�ി��്. അ�ിരമായ േമൽ ��ാവനയി�െട
നിഘ� ത�ാറാ�ൽ �വർ�ന�െള ഓഡി�ി� വിലയി��ാൻ കഴി�കയി�. നിഘ�
�സി�ീകരണം എ��ം േവഗം �ർ�ീകരിേ��താണ്.

െചലവ് വിവരം.

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Date Particulars Vch Type
Vch No./

Excise inv.No.
Debit

1.4.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Journal 1 82,580.00

2.5.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 129 79,671.00

1.6.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 323 79,677.00



1.7.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 518 72,688.00

1.8.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 711 88,968.00

1.9.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 1017 90,006.00

5.9.2016 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1051 13,686.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1052 4,480.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1053 4,480.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1054 4,480.00

6.9.2016 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1072 2,938.00

19.9.2016 Cr Advance Receivable Journal 40 4,041.00

29.9.2016 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1198 3,746.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1199 3,746.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1200 9,922.00

3.10.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 1253 86,267.00

1.11.2016 Cr Hostel FEE- 2016-17 Payment 1445 90,256.00

3.11.2016 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1480 7,600.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1481 7,600.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1482 2,000.00

10.11.2016 Cr Vehicle Service Charge Payment 1526 9,032.00

5.12.2016 Cr Vehicle Service Charge Journal 67 99,001.00

3.1.2017 Cr Vehicle Service Charge Payment 1771 82,426.00

5.1.2017 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1783 9,600.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 1784 8,800.00

17.1.2017 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1888 4,950.00

2.2.2017 Cr Vehicle Service Charge Payment 1970 71,148.00

4.2.2017 Cr State Bank of India, Tirur Payment 1999 6,800.00

2.3.2017 Cr Vehicle Service Charge Payment 2313 59,344.00

3.3.2017 Cr State Bank of India, Tirur Payment 2342 8,400.00

Cr State Bank of India, Tirur Payment 2343 7,600.00

ആെക െചലവ് 11,05,913.00

3-37   �ഫാ�് ഫർ�് ബു�് െഫയർ 2016 – െചലവുകൾ
സർ�ാർ അനുമതിയില�ാെത നട�ി.
ഫയൽ നം.     1. 280/16/വി.സി.

                    2. 736/2016/വി.സി.

മലയാള സർ�കാലശാല 2016 ഒേ�ാബർ 19 �തൽ 23 വെര ജർ�നിയിെല �ാ�് ഫർ�് അ�ാരാ�
��കേമളയിൽ പെ���ക�ം ഒ� �ാൾ വാടകെ���് �വർ�ി�ക�ം െച�. �ാളി�െട



വിതരണം െച��തിനായി �സാധക�െട സഹകരണേ�ാെട �േറാളം എ��കാ�െട ഒ�
പരിഭാഷാ കാ�േലാഗ് ത�ാറാ�ക�ം ��കേമളയിൽ �കാശി�ി� �ീ േസ�വിെ� പാ�വ�രം
എ� േനാവലിെ� ജർമൻ പരിഭാഷ 300 േകാ�ികൾ സർ�കലാശാല വാ�ക�ം െച�തായി േമൽ
വ��മാ�ിയ ഫയൽ പരിേശാധനയിൽ വ��മായി. ബ�െ�� െവൗ��ക�ം ഉ�ര�ക�ം
പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. 15/07/2016 െല നിർ�ാഹസമിതി�െട 10/29 തി�മാന�കാരം (ഉ�രവ് നം. 736/2016/അ�ിൻ
തീ�തി 21/07/2016) �ാ�് ഫർ�് അ�ാരാ� ��കേമളയിൽ പെ����തിന് 10 ല�ം �പ
െചലവി��തിന് അ�മതി നൽകി. വിേദശ�് നട�� ��കേമളയിൽ പെ���് �ാൾ
�വർ�ി�ി��തിന് സർ�ാർ നൽകിയ പ�തി �ാ�് െചലവഴി��തിന് സർ�ാരിെ�
േരഖാ�ല�� അ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ി�� െചലവ് ഓഡി�് നട��ിൽ
െവ��.

2. ൈവസ് ചാൻസല�െട 2016 ഏ�ിൽ 27, �ൺ 1, 8 എ�ീ തീ�തികളിെല ക�് നം. 280/2016
�കാരം മാ��മി ��്, ഡി.സി. ��്സ് �ട�ി മലയാള�ിെല �ധാനെ�� 15 �സാധകർ�്
അയ� ക�ിൽ �ാ�് ഫർ�് ��കേമളയിൽ വിതരണം െച�� കാ�േലാഗിൽ ��ക�ൾ
ഉൾെ����തിന് താെഴ പറ�� നിര�് നി�യി�താ�ം ആയത് �കാരം
സഹകരി�ണെമ�ം അഭ�ർ�ി�.

അ�് ��ക�ൾ 5000
പ�് ��ക�ൾ 10000
പതിന�് ��ക�ൾ 15000
ഇ�പ��് ��ക�ൾ 25000

ബ�െ�� ഫയൽ പരിേശാധി�േ�ാൾ മാ��മി, ഡി.സി., �ർ�, �ീൻ ��കൾ ൈവസ് ചാൻസലർ
അയ� ക�ിേനാട് അ��ലമായി �തികരി� എ�ാൽ േമൽ വ��മാ�ിയ നിര�ിൽ ഫീസ്
ഈടാ�ാെത �ർ�മാ�ം സർ�കലാശാല ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ് കാ�േലാഗ് ത�ാറാ�ിയത്.
ഈയിന�ിൽ ലഭി�മായി�� വ�മാനം ന�െ���ാൻ ഇടയാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മ�.

3. 16/08/2016 ൽ ‘Draupad: Verlag’ എ� ജർമൻ പ�ിഷ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാർ �കാരം �ാ�്
ഫർ�് ��കേമളയിൽ പ�ിഷ് െച�� �ീ േസ�വിെ� പാ�വ�രം എ� ജർ�ൻ പരിഭാഷ
��ക�ിെ� 300 േകാ�ികൾ 2100 �േറാ �തിഫലം നി�യി�് മലയാളസർ�കലാശാല
വാ�ക��ായി. ‘പരിഭാഷെ�ാ� പരിപാടി' എ� പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടാ� ഒ� ��കം ഒ�
വിേദശപബ്ളിഷർ�് സാ��ിക േന���ാ��തിനായി ഒ�ര ല�േ�ാളം �പ െചലവഴി�്
വാ�ാൻ ഇടയായ സാഹചര�ം വ��മ�. ജർ�ൻ പരിഭാഷയായതിനാൽ േകരള�ിേലാ
ഇ��യിേലാ വായന�ാരി�ാ�തിനാൽ ��കം ഉപേയാഗ �ന�മാ�ക�ം ടി. െചലവ് പാഴ്
െചലവാ�ക�ം െച��.

4. �ാ�് ഫർ�് ��് െഫയറിൽ ഒ� �ാൾ വാടകെ���തിൽ ��് ല�ം �പ�ം ഫർണി�ർ,
ഡ�േറഷൻ ഇന�ിൽ ഒ� ല�ം �പ�ം േചർ�് ��് ല�ം െചലവായി. എ�ാൽ എ�
�സാധകർ ഈ െസൗകര�ം ഉപേയാഗെ���ി എ�തിൽ വ��തയി�. മലയാള സർ�കലാശാല
സ��ം നിലയിൽ പരിഭാഷെ���ിയ�ം പബ്ളിഷ് െച��മായ ��ക�ൾ ടി �ാൾ വഴി വി�ന
നട�ിേയാ എ�ത് സംബ�ി� വിവര��ം ബ�െ�� ഫയലിൽ ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം �ാൾ
വാടകെ���ത് സംബ�ി� ഫല�ാ�ി പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ി�ി�.

ി � ി ി



3-38   'പരിഭാഷ�െ�ാരു പരിപാടി ’- കരാർ വ�വ�കൾ
സാ��ിക ന�മു�ാ�ി.
            1). ഫയൽ നം. 166/2014/ വി.സി

            2). ഫയൽ നം. 705/2014/ അെ�ൗ�്സ്

സർ�കലാശാല ഉ�രവ് നം. 705/2014/വി.സി തീ�തി 20/12/2014 �കാരം മലയാള
സർ�കലാശാലയിൽ പരിഭാഷെ�ാ� പരിപാടി എ� േപരിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ രചി�െ�� മിക�
�തികൾ വിേദശ ഭാഷകളിേല�് വിവർ�നം നട�� ഒ� സ�ത� െ�ാജ�് നട�ിലാ�ി
�സാധന രംഗ�് �ൻപരിചയ�� �ീമതി. മിനി ��ൻ (ന�ർ 1, െസ�ൻഡ് �ീ�്, െചൈ�)
നിയമി�ക�ം െച�. 2016-17 കാലയളവിൽ ര�് ��ക�ൾ ഉൾ�െട ഇ�വെര 5 ��ക�ൾ ഈ
െ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി �സി�ീകരി�ി��്. 2016-17 വർഷം േകാർഡിേന��െട �തിഫല�ൾ�െട
െമാ�ം 1174537/- �പ െചലവഴി�. ബ�െ�� ഫയ�കൾ പരിേശാധി�തിൽ കെ��ിയ
അപാകതകൾ താെഴ െകാ���.

1. 2016-17 വർഷം ര� ��ക�ൾ മാ�മാണ് ( a Path of my shadows & twelve stories, Barsa)
പ�ിഷ് െച�ാൻ സാധി�ത്. മെ�ാ� �ാപന�ിെല ജീവന�ാരിെയ േകാർഡിേന�ർ ആയി
നിയമി�േ�ാൾ െചേ�� േജാലി, അളവ് എ�ിവ സംബ�ി� വ��മായ കരാറിൽ
ഏർെ�ടണമായി��. �ീമതി. മിനി ��െന നിയമി� ഉ�രവിൽ (1/4/2015 െല 705/2014/
വി.സി) പരിഭാഷക�ം, �സാധക�മാ�� സ�ർ��ിന് സാഹചര�ം ഒ��� കൺസൾ��ായി
�വർ�ി�ക എ�താണ്. േകാർഡിേന��െട �ധാന �മതല എ�് വ��മാ���്. എ�ാൽ
ടി േജാലി വിലയി��ാ�� സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�ി�. ഓേരാ ��കം
�സി�ീകരി�േ�ാ�ം നി�ിത നിര�ിൽ �തിഫലം ന�ാൻ വ�വ� െച�� കരാർ
ഉ�ാ��തായി�� സർ�കലാശാല�െട താൽപര��ൾ�് ഉചിതം.

2. സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 1033/2016 /അഡ് മിൻ തീ�തി 29.9.2016 �കാരം പരിഭാഷാ
പരിപാടിയിെല ആദ� ��കം �ീമതി രാജല�ി എ�തിയ ' ഒ� വഴി�ം �െറ നിഴ�ക�ം'
െചൈ�യിെല Orient Blackswan എ� �സി�ീകരണ ശാല ഇം�ീഷിേല�് പരിഭാഷെ���ി 213
േപ�� 300 േകാ�ികൾ ( ഒ� േകാ�ി�െട വില 575 �പ) സർ�കലാശാല വാ�ിയതിെ� വില
35 ശതമാനം ഡിസ് െകൗ�് കഴി�് 112125 �പ(300x373.75) െവൗ�ർ ന�ർ 1204 തീ�തി
30/9/2016 �കാരം പ�ിഷർ�് നൽകി. എ�ാൽ പ�ിഷ�മായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� കരാർ
ഉ�ാ�ിയതായി ഫയലിൽ കാ��ി�. കാലി��് സർ�കലാശാല പ�ിേ�ഷൻ ഓഫീസർ
1.12.2017 ൽ നൽകിയ 79979/2016/അഡ് മിൻ ന�ർ മ�പടി ക�ിൽ ഒ� േപജ് �ി�്
െച��തി�� െമാ�ം ചാർജ് 0.34 ൈപസയാെണ�ം േറായൽ�ി ഇന�ിൽ വി�ഴി�
േകാ�ിക�െട �ഖവില�െട 10 ശതമാനം നൽകണെമ�ം വ��മാ�ക��ായി. ആയതിെ�
അടി�ാന�ിൽ 213 േപ�� ടി ��കം 300 േകാ�ി �ി�് െച��തിന് 21726 �പ�ം (
300x72.42) േറായൽ�ി ഇന�ിൽ 300 േകാ�ി�് ( 300x57.5) 17250 �പ�ം േചർ�് ആെക 38976
�പ പ�ിഷർ�് െചലവ് വ�� േകാ�ികൾ�ാണ് 112125 �പ സർ�കലാശാല െചലവഴി�ത്.
ഈയിന�ിൽ 730149 (112125-38976) �പ�െട ന���ായി, മാ�മ� ��ക�ിെ�
മാർ��ിംഗിനായി േവെറ 25000 �പ �ടി നൽകാെമ�് പ�ിഷേറാട് വാ�ാനം നൽ�ക�ം െച�.
ടി �ക നൽകിേയാ എ�റിയാൻ നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി നം. 45 ന് മ�പടി നൽകിയി�ി�.

3. 27/8/2015 ൽ േയാ� ��് എ� പ�ിഷ�മാ��ാ�ിയ കരാർ �കാരം േഡാ.ഖദീജ �ംതാസ്
എ�തിയ ബർസ എ� േനാവൽ ഇം�ീഷിേല�് പരിഭാഷെ���ാ�ം, ആയതിെ� ��റ്
േകാ�ികൾ ഡിെ�ൗ�് �റ� വാ�െമ�ം ടി േകാ�ി �ചരണ�ിന് മാ�െമ ഉപേയാഗി�



എ�ം , �ചരണ�ിനായി 25000 �പ �ടി പ�ിഷർ�് നൽകാം എ�ം കരാർ ഉ�ാ�ി. 213
േപ�� ബർസ േനാവൽ ഇം�ീഷ് പരിഭാഷ�് 350 �പയാണ് വില നി�യി�ത്. 40 ശതമാനം
ഡിെ�ൗ�് കഴി�് 300 േകാ�ികൾ�് െവൗ�ർ ന�ർ 2718 തീ�തി 30/3/2017 �കാരം 63000
�പ ( 210 X300) പ�ിഷർ�് നൽകി �ി�ിംഗിന് 21726 �പ�ം (.34X213X300) േറായൽ�ി�്
10500 �പ�ം േചർ�് െമാ�ം 32226 �പ മാ�മാണ് പ�ിഷർ�് െചലവ് വ��ത്. എ�ാൽ
സർ�കലാശാല 63000 �പ ഈയിന�ിൽ െചലവാ�ി 30774 (63000-32226) �പ ന�ം വ�.
വിപണന േ�ാ�ാഹന�ിന് േവെറ 25000 �പ നൽകിേയാ എ�റിയാൻ നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് മ�പടി ലഭി�ി�ി�.

4. ആദ�ം പ�ിഷ് െച� ��ിന് 35 ശതമാനം ഡിെ�ൗ�് ലഭി�േ�ാൾ ര�ാമെ� പ�ിഷർ 40
ശതമാനമാണ് ഡിെ�ൗ�് നൽകിയത്. പരമാവധി ലഭി�മായി�� ഡിെ�ൗ�് കരാറിൽ ഒ�
വ�വ�യായി ഉൾെ���ിയി��െവ�ിൽ ഈയിന�ി�� ന�ം ഒഴിവാ�ാമായി��.

5. 27/8/2015 ൽ േയാ� ��് എ� പ�ിഷ�മാ��ാ�ിയ കരാർ വ�വ� ന�ർ 8 �കാരം
പ�ിഷ് െച� ��ിെ� ബാ�് കവർ േപജി�ം, െ�ഡി�് േപജി�ം മലയാള സർ�കലാശാല�െട
പരിഭാഷ പരിപാടിയി�െട �സി�ീകരി��ത് എ�് േരഖെ���ണെമ�് വ�വ� െച�ി��്.
എ�ാൽ പരിഭാഷെ���ിയ ബർസ , ഒ� വഴി�ം �െറ നിഴ�ക�ം എ�ീ �തിക�െട ബാ�്
കവർ േപജിൽ സർ�കലാശാല എം�ം മാ�േമ ഉൾെ���ിയി��. ഇ�യധികം �ക
െചലവഴി�ി�ം മലയാള സർ�കലാശാല�് ലഭിേ�� �ശ�ി�് �റവ് സംഭവി�ത്
അംഗീകരി�ാനാവി�.

മിക� നിലയിൽ �വർ�ി�� പ�ിഷെറെ�ാ�് മലയാളഭാഷയിെല ��ി�െ�� �തികൾ
പ�ിഷ് െച�് മലയാള ഭാഷ�് ലഭി�മായി�� �ശ�ിയായി�� ല��െമ�ിൽ ,
സർ�കലാശാല േനരി�് പ�ിഷ് െച�് മാന�മായ ക�ീഷൻ വ�വ�യിൽ േകരള�ിേല�ം മ�്
സം�ാന�ളിേല�ം വിപണന ഏജൻസിക�മായി വി�ന കരാർ ഉ�ാ�മായി��െവ�ിൽ
സർ�കലാശാല��ായ ന�ം ഒഴിവാ�ക�ം, വി�നയി�െട ലാഭ��ാ�ക�ം െച�മായി��.
മാ�മ�, മേ�െത�ി�ം പ�ിഷർ െമാഴിമാ�ം നട�ിയ �തികൾ വീ�ം െമഴിമാ�ം നട�ാ��
അവസരം �ടി നിർ�ാഹക സമിതി അംഗീകരി�ത് ഈയിന�ി�� പാഴ് െചലവ് വർ�ി�ി�ാൻ
ഇടയാ�ം. 29/9/2016 െല സർ�കലാശാല ഉ�രവ് ന�ർ 1033/2016/അഡ് മിൻ �കാരം ഏ�
മലയാളം �തികൾ ഇ��യിെല ��ഖ ഇം�ീഷ് �സാധകെര െകാ�് പരിഭാഷെ���ി
�സീ�ീകരി�ാൻ ധാരണയായതായി വ��മാ�ിയി��്. എ�ാൽ 2016-17 ൽ ര�് എ��ം
ഇ�വെര അ�് എ��ം മാ�െമ �സി�ീകരി�ി�� എ�ത് പ�തി ല��ം േവ��
ൈകവരി�ി�ി� എ�തിന് െതളിവാണ്. അപാകതകൾ�് വിശദീകരണം ലഭ�മാേ��താണ്.

3-39   അ��ാപകർ�് മിനിമം ഹാജർ, വർ�് േലാ�
ഉറ��വരു�ണം
18/02/2000 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (പി) നം. 21/2000/ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ �കാരം മിനിമം 180
ദിവസം ഹാജർ ലഭി�ാ� സർ�കലാശാലകൾ ശനിയാ� ദിവസം �വർ�ി ദിവസമാ�ി മാ�ി 180
ദിവസം പഠന �വർ�ന�ൾ നട���് എ� ഉറ�വ��ണം എ�് വ��മാ���്. 2010 െല
�.ജി.സി. റ�േലഷൻ (ഇ��ാ ഗസ�് തീ�തി 18/09/2010) �കാരം സർ�കലാശാലകളി�ം,
േകാേള�കളി�ം യി.ജി.സി. �ീം നട�ാ�ിയേ�ാൾ അ��ാപർ�് സർ�കലാശാല തല�ിൽ േവ�
മിനിമം ടീ�ിംഗ് ദിവസ�ൾ സംബ�ി� വ�വ� താെഴ െകാ���.

�.ന കാ�ഗറി അ�് ദിവസ



പാേ�ൺ

1 ടീ�ിംഗ്, േലണിംഗ്
180 ദിവസം (36

ആ�)

2
�േവശനം, പരീ�, പരീ�ാ

ത�ാെറ��്
8 ആ�

3 െവേ�ഷൻ 6 ആ�
4 െപാ� അവധികൾ 2 ആ�

െമാ�ം 52 ആ�

മലയാളസർ�കലാശാലയിെല �ിരം അ��ാപക�െട ഹാജർ ��ക�ൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ
പറ�� അ��ാപകർ മിനിമം ഹാജർ ഇ�ാ�വരാണ് എ�് വ��മാ��.

# േപര്            ത�ിക പഠന വ��്

2016-17
െല

െമാ�ം
ഹാജർ

റിമാർ�്

1 േഡാ.വി.സതീഷ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക
പഠനം

149
െവേ�ഷ ൻ കാല�് ഒ�

ദിവസം ഹാജർ

2 േഡാ.െക.വി.ശശി
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക
പഠനം

144 --

3 േഡാ. ജി. സജ്ന
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക
പഠനം

171
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 11

ദിവസം ഹാജർ

4
േഡാ. �ഹ�ദ്

റാഫി
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

177
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 12

ദിവസം ഹാജർ

5
െ�ാഫ. ടി.

അനിത �മാരി
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

179
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 28

ദിവസം ഹാജർ

6
അേശാക് എ.

ഡി�സ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

137 --

7 േഡാ.സി.ഗേണഷ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

173
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 10

ദിവസം ഹാജർ

8
േഡാ. േരാഷ്നി

സ��
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

163
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 5

ദിവസം ഹാജർ

9
�ീ അൻവർ

അ��
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�
പഠനം

154 --

10
െക.എസ്.
രാഗിണി

അസി��്
െ�ാഫസർ

മാധ�മ പഠനം 158 --

11
േഡാ. രാജീവ്

േമാഹൻ
അസി��്
െ�ാഫസർ

മാധ�മ പഠനം 173
െവേ�ഷ ൻ കാല�് 15

ദിവസം ഹാജർ

12 േഡാ. െസ�ലവി
സി.

അേസാസിേയ�്
െ�ാഫസർ

ഭാഷാ ശാ�ം 147 ര�് മാസകാലയളവിൽ
അന� സം�ാന�്



ആയി��. െവേ�ഷ ൻ
കാല�് 19 ദിവസം

ഹാജർ

13
േഡാ. �ിത െക.

നായർ
അസി��്
െ�ാഫസർ

ഭാഷാ ശാ�ം 143 --

14
േഡാ. എം.
സേ�ാഷ്

അസി��്
െ�ാഫസർ

ഭാഷാ ശാ�ം 17098 --

15 െക.എം. ഹ�ീം
അസി��്
െ�ാഫസർ

േസാേഷ�ാളജി 98

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

16
േഡാ. സ��

റാണി
അസി��്
െ�ാഫസർ

േസാേഷ�ാളജി 98

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

17
േഡാ. മ�ഷ
ആർ. വർ�

അസി��്
െ�ാഫസർ

ഹി�റി 97

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

18 �ീജ എൽ.ജി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

ഹി�റി 97

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

19 വിദ� ആർ.
അസി��്
െ�ാഫസർ

സിനിമാ
പഠനം

95

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

20
�ധാർ എസ്.

സലാം
അസി��്
െ�ാഫസർ

സിനിമാ
പഠനം

93

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

21 �ീജ വി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

സിനിമാ
പഠനം

92

ഒേ�ാബർ മാസം �തൽ
േസവന�ിൽ �േവശി�.
108 ദിവസെമ�ി�ം മിനിമം

ഹാജർ േവണം

22 �ീരാജ് എ.പി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

സിനിമാ
പഠനം

124
െവേ�ഷൻ കാല�് 30

ഹാജർ

23
േഡാ. െജ�ി

വർ�ീസ്
അസി��്
െ�ാഫസർ

പരി�ിതി
പഠനം

97 --



24 ധന� ആർ. അസി��്
െ�ാഫസർ

പരി�ിതി
പഠനം

99 --

േമൽ വ��മാ�ിയ മിനിമം ഹാജർ ഇ�ാ� അ��ാപകർ�് െവേ�ഷൻ കാല�് േജാലി െച�തിന്
ആർജിതാവധി�ം, ലീവ് സാലറി�ം അ�വദി�ി��്. േഡാ. െക.എം. ഭരതൻ, െ�ാഫ. �ീനാഥൻ,
േഡാ. ഇ. രാധാ��ൻ എ�ിവർ�് യഥാ�മം 185, 183, 182 ഹാജർ ഉെ��ി�ം െവേ�ഷൻ കാല�്
(30, 40, 19) ഹാജർ �ടി പരിഗണി�ാൽ മാ�െമ മിനിമം തിക���. 18/02/2000 െല സർ�ാർ
ഉ�രവിൽ പറ�� േപാെല മിനിമം 180 അ��ായന ദിവസ�ൾ ലഭ�മാ��തിനാൽ സർ�കലാശാല
അധികാരികൾ വീ� വ��ിയി��്. ഇലേ�ാണിക് പ�ിംഗ് െമഷീൻ �ാപി�് ഹാജർ
വിലയി��ണെമ� വ�വ� ഇ�വെര പാലി�െ��ി�ി�.

2010 െല യി.ജി.സി. റ�േലഷൻ 15-1 �കാരം ഒ� ��വൻ സമയ അ��ാപകന് ആ�യിൽ 40 മണി�ർ
േജാലി ഉ�ായിരി�ണം. ഒ� ദിവസം മിനിമം 5 മണി�ർ സ�ിഹിതനായിരി�ണം എ�ം
വ��മാ���്. 29/01/2015 െല ജി.ഒ. (ആർ.�ി.) നം. 178/2015 ഹയർ എജ�േ�ഷൻ ഉ�രവ്
�കാരം ആ�യിെല 40 മണി�ർ വർ�് േലാഡിൽ പ�് മണി�ർ ത�ാെറ��് സമയമായി
ഉപേയാഗി�ാം എ�് വ��മാ���്. �.ജി.സി. റ�േലഷൻ �കാരം േനരി�� പഠന
�വർ�ന�ിന് ആ�യിൽ േവ� മിനിമം മണി�ർ താെഴ െകാ���.

ആസി��് െ�ാഫസർ 16 മണി�ർ
അസി��് െ�ാഫസർ/െ�ാഫസർ 14 മണി�ർ

(ഭരണപര�ം മ�് �വർ�ന�ളി�ം �മതല വഹി�� െ�ാഫസർമാർ�് 2 മണി�ർ ഇളവ് ഉ�്.
ആ�യിൽ 6 ദിവസം ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് വിനിേയാഗി�ിരി�ണം)

േമൽ വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ വിവിധ പഠനവിഭാഗ��െട 2016-17 വർഷെ� ൈടം േടബിൾ
പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ�� അ��ാപകർ�് ആ�യിൽ വ�വ� െച�െ�� മിനിമം വർ�്
േലാഡ് ഇ� എ�് വ��മാ��.

�.ന േപര് ത�ിക പഠന വ��്

ൈടം
േടബിൾ
�കാരം

ആ�യിൽ
എ���
െമാ�ം
മണി�ർ

ആ�യിൽ
�റവ്

മണി�ർ

ആ�ാഡമിക്
വർഷം

െമാ�ം
�റവ്,

മണി�റിൽ

1
െക .എസ്.
ഹ�ീം

അസി��്
െ�ാഫസർ

േസാേഷ�ാളജി 15 1 36

2
സ��
റാണി

അസി��്
െ�ാഫസർ

േസാേഷ�ാളജി 15 1 36

3
മ�ഷ
ആർ.
വർ�

അസി��്
െ�ാഫസർ

ഹി�റി 6 10 360

4
�ീജ

എൻ.ജി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

ഹി�റി 6 10 360



5 ജ�ി
വർ�ീസ്

അസി��്
െ�ാഫസർ

പരി�ിതി
പഠനം

12 4 144

6 ധന� ആർ.
അസി��്
െ�ാഫസർ

പരി�ിതിപഠനം 12 4 144

7 �ീജ പി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

തേ�ശ പഠനം 12 4 144

8
�ീരാജ്
എ.പി.

അസി��്
െ�ാഫസർ

തേ�ശ പഠനം 11 5 180

9
ഭരതൻ

െക.എം.
െ�ാഫസർ ൈപ�ക പഠനം 9 3 108

10
സതീഷ്

പി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക പഠനം 11 5 180

11
ശശി

െക.പി.
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക പഠനം 11 5 180

12 സജിന
അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക പഠനം 12 4 144

13
�നിത
ടി.വി.

അസി��്
െ�ാഫസർ

ൈപ�ക പഠനം 11 4 144

14 രാഗിണി
അസി��്
െ�ാഫസർ

േജാണലിസം 5 11 396

15
രാജീവ്
േമാഹൻ

അസി��്
െ�ാഫസർ

േജാണലിസം 12 4 144

16
�ീനാഥൻ

എം.
െ�ാഫസർ ഭാഷാ ശാ�ം 11 11 36

17 െസ�ലവി
അേസാസിേയ�്

െ�ാഫസർ
ഭാഷാ ശാ�ം 13 1 36

18
�ിത െക.

നായർ
അസി��്
െ�ാഫസർ

ഭാഷാ ശാ�ം 12 4 144

19
സേ�ാഷ്

എം.
അസി��്
െ�ാഫസർ

ഭാഷാ ശാ�ം 12 4 144

20
�ഹ�ദ്
റാഫി

അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�ം 14 2 72

21
അനിത
�മാരി

െ�ാഫസർ സാഹിത�ം 7 5 180

22
അേശാക്

എ.
ഡി�സ്

അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�ം 8 8 288

23 സി. അസി��് സാഹിത�ം 15 1 36



ഗേണഷ് െ�ാഫസർ

24
േരാ�നി

സ��
അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�ം 10 6 216

25
അൻവർ
അ��

അസി��്
െ�ാഫസർ

സാഹിത�ം 11 5 180

െമാ�ം 4032

മലയാള സർ�കലാശാലയിെല 25 �ിരം അ��ാപകർ 2016-17 വർഷം െമാ�ം4032 മണി�ർ �റവ്
(മിനിമം േവ� മണി�റിൽ നി�ം) അ��ായനമാണ് നട�ിയത് എ�ത് അത��ം
െഗൗരവതരമാണ്. 29/01/2015 െല ജി.ഒ. (ആർ.ടി.) നം.178/2015/ഹയർ എജ�േ�ഷൻ ഉ�രവ്
�കാരം ഒ� മണി�ർ ഉ� ഭ�ണ സമയം അട�ം 9.30 ന് ആരംഭി�് 4.30 ന് മാ�െമ �ാ�്
അവസാനി�ി�ാ�. എ�ാൽ പഠന വ��കളിെല ൈടം േടബിൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ 9.30 ന്
�ാ�കൾ ആരംഭി�് 3.30 ന് അവസാനി�� രീതിയിലാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. അതായത് ഒ�
ദിസം ��വൻ �ാ�കളിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഒ� മണി�ർ വീതം അ��ായനം ന�െ���.
അ��ാപകർ�് ആ�യിൽ എ�േ�� മിനിമം മണി�ർ േപാ�ം അധ�ായം എ��ാൻ
അവസരെമാ���മി�. ഇ�ാര��ൾ പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ിര നടപടികൾ ഭരണതല�ിൽ
സ�ീകരിേ��തായി��്. നിലവി�� �ിരം അ��ാപകർ ഉ�രവ് അ�സരി�� വർ�് േലാഡ്
െച�ാതിരി�േ�ാൾ തെ� എ�് പഠന വ��കളിൽ അ�് വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസർമാ�ം 6 അസി��്
െ�ാഫസർമാ�ം കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച�ക�ം െച��ത് സർ�കലാശാല�ം
സർ�ാരി�ം അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ���്. ആയതിനാൽ േമൽ വ��മാ�ിയ
അപാകതകൾ പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ിരനടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

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

4-1   വാർഷികകണ�് �പകാരമു� വര� െചല�
വിശദാംശം.

ഇനം വരവ് െചലവ്

പ�തിയിതരം 33800000 37883237

പ�തി 76500000 64797746

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 2646098 85183

ഋണശീർഷകം 13341164 11434712

ആെക 126287262 114200878

4-2   സാ��ിക നില.
�ൻ ബാ�ി 54466844

വരവ് 126287262

ആെക 180754106



െചലവ് 114200878

നീ�ിയിരി�് 66553229

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക.
റീകൺസിലിേയഷൻ േ��്െമ�് 31/03/2017

1. സബ് �ഷറി, തി�ർ, അെ�ൗ�് ന�ർ 71505140000001

െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. േ��്െമ�് �കാരം �ഷറിയിൽ 31/03/2017 െല
നീ�ിയിരി�്

62290499

�റ�ക – പണമാ�ാ� െച�കൾ 1682477

സർ�കലാശാല അെ�ൗ�്സ് �കാരം നീ�ിയിരി�് 60608022

2 സബ് �ഷറി, തി�ർ (െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അെ�ൗ�് ന�ർ 715051400000017)

േ��്െമ�് �കാരം 31/03/2017 െല നീ�ിയിരി�് 4107965

��ക

1. െഡേ�ാസി�് െച� �ക �ഷറിയിൽ വരവ് െവ�ാ�ത് 120327

2. 31/03/2017 െല പലിശ �ഷറിയിൽ വരവ് െവ�ാ�ത് 9463

3. 31/03/2017 െല പലിശ �ഷറിയിൽ വരവ് െവ�ാ�ത് 182457

312247

സർ�കലാശാല അെ�ൗ�് �കാരം �ഷറിയിൽ നീ�ിയിരി�് 4420212

3. എസ്.ബി.ഐ. തി�ർ അെ�ൗ�് നം. 32709117532

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം നീ�ിയിരി�് 1682865.50

��ക – ബാ�ിേല�് നൽകിയ െച�് �ക 2105000.00

ബാ�് ചാർജ് 287.50

�റ�ക – മാറാ� െച�കൾ 2400351.00

സർ�കലാശാല അെ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് 1387802.00

4. എസ്.ബി.ഐ. അെ�ൗ�് 33466620930

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം നീ�ിയിരി�് 523895.50

�റ�ക – മാറാ� െച�കൾ 488600.00

സർ�കലാശാല അെ�ൗ�ിെല നീ�ിയിരി�് 35295.50

5. എസ്.ബി.ഐ. അെ�ൗ�് - 35411562067

സർ�കലാശാല ആെ�ൗ�ം ബാ�് േ��്െമ�ിെല �ക�ം വ�ത�ാസമി� 79014

4-4   ബാ�് നീ�ിയിരി�് വിശദാംശ�ൾ.
�.ന അെ�ൗ�ിെ� േപര് അെ�ൗ�് ന�ർ നീ�ിയിരി�് (₹)

1 എസ്.ബി.എെ◌ NSS 35411562067 79,014



2 എസ്.ബി.എെ◌ രജി�ാർ 33466620930 35,296

3 എസ്.ബി.എെ◌ 32709117532 13,87,802

4 �ഷറി 14/1 6,06,08,022

5 �ഷറി - പി.എഫ് 14/17 44,20,212

6 ൈക�ി��് പണം --- 22,883

ആെക 6,65,53,229

4-5   �ിര നിേ�പ�ൾ.
ഇ�.

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
ഈ ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� വരവിൽ 31000/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.

ഓ ഡി�് റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഭാഗം/
ഖ�ിക

ഈടാ�ിയ
�ക

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

രസീത് നം./
തീയതി

2013-14 ഭാഗം II 28000 --- 2742/31.03.2017

2014-15 ഭാഗം II 3000 --- 603/31.03.2017

4-7   ഓഡി�് ചാർ�
ഇനം �ക

2016-17 വർഷെ� ആെക വരവ്

(-) �ാ�് -ഇൻ -എയ്ഡ്

(-) വാ�/ �ൻ�ർ �കകൾ

(-) മ� ബാ��തകൾ

(-)എൻ.എസ്.എസ് �ാ�്

126287262

110300000

3588211

9752953

64014

ഓഡി�് ചാർജ് ഈടാ�ാ�� വരവ് 2582084

ഓഡി�് ചാർജ് (1%) 25821 �പ

ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക.

വർഷം �ക

2014-15 9503

2015-16 15513

2016-17 25821

ആെക 50837



ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-99 ഓഡ ി�് ചാർജസ് "എ�
ശീർഷക�ിൽ �ഷറിയിൽ അടവാേ���ം ഒറിജിനൽ െചലാൻ ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന ഓഡി�്
വ��്, വികാസ് ഭവൻ,തി�വന��രം - 695033 എ� വിലാസ�ിൽ അയ�െകാ�േ��താണ്.

4-8   ഓഡ ി�് �പത�വേലാകനം
(എ). സം�ി� വിവരം.

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് 126287262

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് 114200878

വരവിന�ളി�� ന�ം 10800 + vat

െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 386204

ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 6128442

േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 19779

സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 34846

മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം 8723

(ബി). സർ�കലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം , ഒ��ാവേശഷി�� �ക,

നിരാകരി�/ തടസെ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം.

ഖ�ിക

ന�ർ

സർവകാലശാല
ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ
അവേശഷി��

�ക

സർ�കലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

2-1 -- 10800 + vat -- --

3-1 -- -- -- 5,42,925

3-2 -- -- -- 1,80,042

3-3 -- -- 42,001 --

3-4 -- -- 86,686 --

3-5 -- -- 1,76,555 4,40,010

3-6 -- -- -- 68004

3-7 -- -- 15,301 --

3-8 -- -- 40,800 --

3-9 -- -- 4,861 --

3-10 -- -- 20,000 --

3-11 -- -- -- 21,548

3-12 -- -- -- 3,09,875

3-13 -- -- -- 13,01,835



3-14 -- -- -- 84,614

3-15 -- -- -- 15,64,968

3-16 -- -- -- 4,72,835

3-20 -- -- -- 4,000

3-21 -- -- -- 1,37,786

3-37 -- -- -- 10,00,000

ആെക ---- 10800 + vat 386204 6128442

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

ന��ിെ� വിവരം.    

ഖ�ിക ന�ർ ആദായ നി�തി വാ�് േ�മ നിധി

3-1 5429 -- --

3-12 3098 12393 3098

3-17 4341 8631 2170

3-30 6911 13822 3455

ആെക 19779 34846 8723

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

                ഇ�.

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

�ിരം േമൽവിലാസം.

ഖ�ിക
ന�ർ

ന�മായ �ക

േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ംചാർജ്
െച�ാ��ത്

സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

2-1 10,800 + vat --- �ീ. െക. ജയ�മാർ, ൈവസ് ചാൻസലർ

3-3 --- 42,001 �ീ. െക. ജയ�മാർ, ൈവസ് ചാൻസലർ

3-4 --- 86,686 1. േഡാ.പി.സതീഷ് (Rs. 8904/-)

2. േഡാ. �ഹ�ദ് റാഫി (Rs. 9070/-)

3. േഡാ.ജി.സജിന (Rs. 8904/-)

4. �ീ.അൻവർ ടി.എ (Rs. 6000/-)

5. േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ (Rs. 8888/-)

6. േഡാ.േരാഷ് നി സ�� (Rs. 16000/-)

7. �ീമതി.അനില ബ�ർ (Rs. 7150/-)

8. �ീ.�ധീർ.എസ്.സലാം (Rs. 1738/-)

9. �ീമതി.�ീജ.വി (Rs. 10217/-)



10. �ീ.ബി��മാർ.എൻ.വി (Rs. 1313/-)

11. ജ�ി വർ�ീസ് (Rs. 1313/-)

12. �ീ. �ീരാജ് (Rs. 1313/-)

13. �ീ. ടി.പി ��ിക�ൻ (Rs. 1313/-)

14. േഡാ. ധന�ാ. ആർ (Rs. 1313/-)

15. േഡാ. മ�ഷ ആർ വർ� (Rs. 1512/-)

16. വിദ�ാ ആർ (Rs. 1738/-)

3-5 --- 1,76,555

1. �ീ.ഹ�ീം.െക.എസ് (Rs. 83737/-)

2. േഡാ.ഗേണഷ്.സി (Rs. 2600/-)

3. േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ (Rs. 10262/-)

4. േഡാ.ടി.അനിത�മാരി (Rs. 11880/-)

5. �ീ.ബി��മാർ.എൻ.വി (Rs. 12690/-)

6. േഡാ.ഇ.രാധാ��ൻ (Rs. 50981/-)

7. �ീമതി,രാഗിണി.െക.എസ് (Rs. 4405/-)

3-7 --- 15,301 �ീ. എം. �ീനാഥൻ, െ�ാഫസർ

3-8 --- 40,800 1. േഡാ.അേശാക്.എ.ഡി�സ് (Rs. 820/-)

2. േഡാ.പി.സതീഷ് (Rs. 2060/-)

3. േഡാ.എൻ.വി.�ഹ�ദ് റാഫി (Rs. 1020/-)

4. േഡാ.ജി.സജിന (Rs. 850/-)

5. �ീ.അൻവർ അ�ളള (Rs. 800/-)

6. േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ (Rs. 3420/-)

7. േഡാ.�ിത.െക.നായർ (Rs. 580/-)

8. േഡാ.േരാഷ് നി സ�� (Rs. 1020/-)

9. �ീ.ശശി.െക.വി (Rs. 500/-)

10. േഡാ.എം.സേ�ാഷ് (Rs. 580/-)

11. േഡാ.ഗേണഷ്.സി (Rs. 1000/-)

12. േഡാ.ഇ.രാധാ��ൻ (Rs. 1000/-)

13. േഡാ.ടി.അനിത�മാരി (Rs. 1230/-)

14. �ീമതി.ടി.�സ� (Rs. 250/-)

15. �ീ.ദിലീപ്.എം.പി (Rs. 350/-)

16. �ീമതി.ഷീന.ഇ.ജി (Rs. 350/-)

17. �ീമതി.അനില ബ�ർ (Rs. 2890/-)

18. �ീ.െനൗഷാദ്.ടി (Rs. 3010/-)

19. �ീമതി.�ീജ.വി (Rs. 1820/-)



20. �ീ.താ��ീൻ.െക.എ (Rs. 2910/-)

21. �ീമതി.�ിയ.എം (Rs. 1550/-)

22. �ീ.ബി��മാർ.എൻ.വി (Rs. 500/-)

23. �ീമതി.ഷീജ.െക.എം (Rs. 1530/-)

24. �ീമതി.�ീലത ദാേമാദരൻ (Rs. 3510/-)

25. �ീമതി.റംഷീന.സി.എ (Rs. 3210/-)

26. �ീ.മ� ഇറവ�ര (Rs. 2740/-)

27. �ീമതി. സൗമ� പി.എൻ (Rs. 600/-)

28. �ീ. േമാഹനനാഥ ബാ� (Rs. 350/-)

29. ജിനീഷ് എം.െക (Rs. 350/-)

3-9 --- 4,861
1. �ീ.അൻവർ അ�ളള (Rs. 3721/-)

2. േഡാ.ടി.അനിത�മാരി (Rs. 1140/-)

3-10 --- 20,000 �ീ. െക. ജയ�മാർ, ൈവസ് ചാൻസലർ

േമൽവിലാസം.

## േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

ഇേ�ാഴെ�
(ഓഡി�് നട�

സമയെ�)
ഔേദ�ാഗിക

േമൽവിലാസം

�ിരം േമൽവിലാസം

1
�ീ. െക. ജയ�മാർ,
ൈവസ് ചാൻസലർ

-----
(േസവന�ിൽ
നി�ം വിരമി�)

േറാസ് മൗ�്, േപ�ർകട പി.ഒ,
തി�വന��രം, 695005.

2
�ീ. എം. �ീനാഥൻ,

െ�ാഫസർ

െ�ാഫസർ,
��െ����ൻ

മലയാള
സർവകലാശാല

ടി.സി 20/1177-3 േജ�ാതി�തി,
േമലാറ�ർ േറാഡ്, കരമന,

തി�വന��രം 695002

3 േഡാ.അേശാക്.എ.ഡി�സ്
മണെ�ാ�, എം.ആർ.എ – 45,

���ൽ.പി.ഒ, െകാ�ം - 691 001

4 േഡാ.പി.സതീഷ്

പാല�ി വീട്,

മടിൈ�.പി.ഒ,

നീേലശ�രം, കാസർേഗാഡ്.

5 േഡാ.എൻ.വി.�ഹ�ദ്
റാഫി

െനെ��ാം വീ�ിൽ,

ന�വ�ർ പി.ഒ,

േകാഴിേ�ാട് - 673 614



6 േഡാ.ജി.സജിന

നീലാ�നം,

െച��ി�ർ. പി.ഒ, വർ�ല,
തി�വന��രം 695 142

7 �ീ.അൻവർ അ��

�ബാറക് മൻസിൽ,

മര�ാ���് (പി.ഒ)

േകാ�യം - 686 017

8 േഡാ.രാജീവ് േമാഹൻ

ആ�േനയ�്,

ഡി.സി.േറാഡ്, മലാപറ�്. പി.ഒ,

േകാഴിേ�ാട് - 673 009

9 േഡാ.�ിത.െക.നായർ

�േ��, മ�ംവിളാകം,

�വളേ�രി. പി.ഒ

തി�വന��രം, പിൻ- 695 512

10 േഡാ.േരാഷ് നി സ��
പാേറാ�ാട് െഹൗസ്,

ഇരി�ാല�ട, ��ർ, 680 121

11 �ീ.ശശി.െക.വി

കാ�യാനി�ൽ,

മ��ർ. പി.ഒ, ��ാ��ഴ,

എറണാ�ളം - 686 661

12 േഡാ.എം.സേ�ാഷ്

ഹരിപാദം, േകാവിൽ വി�,

ടി.സി. 28/2478 (2)

െക.ആർ.എ.എഫ്. 8,

ഓൾഡ് �ീകേ�ശ�രം േറാഡ്,

തി�വന��രം

13 േഡാ.ഗേണഷ്.സി

��ിരി, രാമ�� നഗർ,

6th െലയ് ൻ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് (പി.ഒ)

അകേ��റ, പാല�ാട് 678 008

14 േഡാ.ഇ.രാധാ��ൻ
�ീര�ിനി, െകാള�റ (പി.ഒ),

േകാഴിേ�ാട് - 673 655

15 േഡാ.ടി.അനിത�മാരി,

g എ, അലയൻസ് ടവർ,

ഡി.പി.എെ◌.ജംഗ്ഷൻ,
ൈത�ാട് ,തി�വന��രം - 14

16 �ീമതി.ടി.�സ� പണി�േ�രി വീട്,



ഈശ�രമംഗലം, േകാ��റ,
െപാ�ാനി, 679 573 മല�റം

17 �ീ.ദിലീപ്.എം.പി

ൈമലാ�ി പറ�ിൽ വീട്,

ഇരി�ിളിയം േപാ�്,

679 572 മല�റം

18 �ീമതി.ഷീന.ഇ.ജി
�ീരാഗം, പ�ാ�ിരി,

തി�ർ - മല�റം

19
�ീമതി.അനില
ബ�ർ.എ.പി

അൈസനാർ �ര�ൽ,

ഇരി�ിളിയം (പി.ഒ) വളാേ�രി,

മല�റം - 679 572

20 �ീ.െനൗഷാദ്.ടി
���്, ���റ�്,

േകാ��ൽ, മല�റം

21 �ീ.�ധീർ.എസ്.സലാം

�ൈബറാ നിവാസ്,

ആ�ി�ൽ പി.ഒ,

തി�വന��രം - 695 101

22 �ീമതി.�ീജ.വി

വരിേ�ാ�ിൽ െഹൗസ്,

വാടാനാം�റി�ി. പി.ഒ, െഷാർ�ർ,
പാല�ാട് - പിൻ- 679 121

23 �ീ.താ��ീൻ.െക.എ

�റി�ാേലാടൻ വീട്,

�ലി�ാട്, ത�വണ പി.ഒ

വയനാട് - 670 645

24 �ീമതി.�ിയ.എം
മ�ിേ�രി വീട്, െച����ി.പി.ഒ

��ർ - 679 531

25 �ീ.ബി��മാർ.എൻ.വി
െന�ാ�് െഹൗസ്, അ�ാടം പി.ഒ,

��ർ - 680 563

26 �ീമതി.ഷീജ.െക.എം
��കാട് വീട്, പാല�ാട് - 678 001

പടി�ാെറയാ�ര

27
�ീമതി.�ീലത

ദാേമാദരൻ

െസൗപർ�ിക,

കിഴേ�ചിറ�ി�് പറ�്,

ക�ൻേചരി, ക�ായി - 673003

28 �ീമതി.റംഷീന.സി.എ

സി.എ.മൻസിൽ, േചേല� പി.ഒ,

�ി�ി�് മിൽ,രാമനാ�കര,
േചേല�, 673 634

29 �ീ.മ� ഇറവ�ര േമഘന, ഇറവ�ര. പി.ഒ,



മാേവലി�ര, 690 108

30 �ീമതി. ധന�.ആർ

ക�മാംെപായിൽ െഹൗസ്,

���റ പി.ഒ നില�ർ,
മല�റം - 679 334

31 േഡാ.മ�ഷ.ആർ.വർ�

െച�േകാൽ പാലസ്,

ഈടാ�ടവ് (പി.ഒ)

മാേവലി�ര, ആല�ഴ - 690 104

32 േഡാ.െജയ് നി വർ�ീസ്
െപാ�ാേ�രിൽ, ഇളവയ് പ് (പി.ഒ)

��ാ�ൽ, േചർ�ല 688 526

33 �ീ.ടി.പി.��ി��ൻ

ഹരി�ീ,

കാവിൽ (പി.ഒ) ന�വ�ർ,

േകാഴിേ�ാട് - 673 614

34 �ീ.�ീരാജ്.എ.പി
'അനശ�ര ’, ���ാ�ർ. പി.ഒ,

ക�ർ - 670 602

35 �ീമതി.വിദ�.ആർ

'�സ� ’, സഹജ�ാമം,

���ാടം (പി.ഒ)

എറണാ�ളം - 683 110

36 �ീ.ജിനീഷ്

മാണിേ�ാ��നി,

കാരയാട്, േമ��ർ,

േകാഴിേ�ാട് - 673 524

37 �ീമതി.െസൗമ�
കീഴെന�ർമന, പാല�റം,

ഒ��ാലം - 679 103

38 �ീ.ഹ�ീം.െക.എസ്
േകാ� െഹൗസ്, ന�ർ 491/2 എ,

ക�� േനാർ�് പി.ഒ, 673 122

39 �ീമതി.രാഗിണി.െക.എസ്

�ീരാഗം, ക�ാട�് വീട്,

കാ�ിര��് പി,ഒ,

മല�റം - 679 584

40 �ീ.േമാഹനനാഥ ബാ�
തിTC-20/227, കരമന പി.ഒ,

േമലാര�ർ, 695002
തി�വന��രം.

4-9   തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�ു� ഓഡി�്
റിേ�ാർ��കൾ

വർഷം റിേ�ാർ�്നം/തീ�തി റിമാർ�്സ്



2013-14 െക.എസ്.എ.സി.�.എ-1/963/14/30.10.14

2014-15 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.എ-1/214/16/26.7.16

2015-16 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.ജി.1/537/16/02.06.2017

േജായി�് ഡയറ�ർ,

സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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