
േകരള സർ�ാർ

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വക ു�്

www.ksad.kerala.gov.in

��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല

ഓഡി�് റിേ�ാർ�് 2018-19

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


െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�/എ3/890/2019                            
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വക ു�്

കാലി��് സർവകലാശാല ഓഡി�്
കാലി��് �ണിേവ�ി�ി പി.ഒ, പിൻ-673635
േത�ി�ലം, േഫാൺ നം: 0494 2400264

ഇ-െമയിൽ : calicututy.ksad@kerala.gov.in
തീയതി : 07/01/2020

േജായി�് ഡയറക ്ടർ,
കാലി��് സർവകലാശാല ഓഡി�്.

ൈവസ് ചാൻസലർ,
��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല.

സർ,

വിഷയം : േകരള സം�ാന ഓഡി�് വക ു�് – 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� വാർഷിക
കണ�കളിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�് �റെ��വി��ത്- സംബ�ി�്.

1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വക ു�് 13, 2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർവകലാശാല നിയമം അ��ായം VII, വക ു�് 44(2) എ�ിവ �കാരം
മലയാളസർവകലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
�റെ��വി��. 1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമ�ിെല 15 (1)-ആം വക ു�ിൽ
നിർേ�ശി�� വിധം ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം റിേ�ാർ�ിൽ
പരാമർശി�ി�� അപാകതകൾ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം,
ആയത് സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാർ�് ��ത കാലയളവി��ിൽ ഈ ഓഫീസിേല�് എയിംസ്
േസാഫ ്�് െവയർ മ ുേഖന ഓൺൈലനായി http://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission അയ� ു
തേര��മാണ്.
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��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല�െട 2018-19 സാ��ിക

വർഷെ� ധനകാര� പ�ികയിേ��� ഓഡി�് റിേ�ാർ�്

[2013 െല ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല നിയമം അ��ായം VII വക ു�് 44(2), 1994 െല

േകരള േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വക ു�് 13 എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്]

    1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�് നിയമം വക ു�് 13, 2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർവകലാശാല നിയമം അ��ായം VII, വക ു�് 44(2) എ�ിവ �കാരമാണ്
��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് നട�ിയി�ളളത്.
ഓഡി�് സമയ�് കെ��ിയ അപാകതകൾ ഓഡി�് എൻക�യറി �േഖന ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ��െട ��യിൽെ���ിയി��്. 1994 െല േകരള േലാ�ൽഫ�് ഓഡി�്
നിയമ�ിെല 15(1) വക ു�ിൽ നിർേ�ശി�� വിധം ഈ റിേ�ാർ�് ൈക��ി ര�് മാസ�ിനകം
റിേ�ാർ�ിൽ പരാമർശി�ി�� അപാകതകൾ പരിഹരി�് വിവരം ഈ കാര�ാലയെ�
അറിയിേ��താണ്. �ാപന�ിൽ നി� ലഭ�മായ രജി��കള ുേട�ം േരഖകള ുേട�ം
വിവര�ള ുേട�ം വിശദീകരണ�ിേ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയിരി� ു�ത്. �ാപനം നൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ�
വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വക ു�ിന് യാെതാ�
ഉ�രവാദി��മി�.

ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം
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ഓഡി�ിന് വിനിേയാഗി� സമയം 06.11.2019 �തൽ 26.11.2019 വെര    
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ഭാഗം -1 
െപാതു അവേലാകനം

1-1   െപാതുവായ വിവര�ൾ
    2012 നവംബർ 1-ാം തീയതിയാണ് മല�റം ജി�യിെല തി�ർ ��ൻപറ�് ആ�ാനമായി
��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല നിലവിൽ വ�ത്. ഗവൺെമൻറ് താൽ�ാലികമായി
അ�വദി� �ല�ാണ് സർവകലാശാല �വർ�ി��െത�ി�ം, ലഭ�മായ അ�് ഏ�റിൽ
ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ കാ�സ് സ�മായി��്. പതിനായിരം ച�ര� അടി
വി�തി�� ആദ�െക�ിടം 2013 ആഗ�ിൽ �ർ�ിയായി, �ാ�ക�ം ആരംഭി�. ആദ�െ�
അ� േകാ�ക�ം അവിെട നട�. അ��വർഷം, ഏ� േകാ�കൾ ആയേതാെട 24000 ച�ര�
അടി വി�തി�� ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ അ�ാദമിക് മ�ിരം നിലിൽ വ�. “2013
െല ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാലാ നിയമം" എ� േപരിൽ സർവകലാശാല നിയമം
നിലവിൽ വ�. ��ത ആ�ിെല 4 (1)-ാം വ�� �കാരം ഇ�� ��വ�മാണ്
മലയാളസർവകലാശാല�െട �വർ�ന പരിധി. നിലവിൽ സർവകലാശാലയിൽ 361
വിദ�ാർ�ികൾ പഠനം നട� ു��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ� ു�.

ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാർ�ികൾ എ�ം

ഒ�ാം വർഷം 88

ര�ാം വർഷം 157

എം.ഫിൽ വിദ�ാർ�ികൾ 30

പി.എ�്.ഡി വിദ�ാർ�ികൾ 86

ആെക 361

മലയാളസർവകലാശാല�് �.ജി.സി (12ബി) അംഗീകാരം

�.ജി.സി�െട സാ��ിക അംഗീകാരം ഉൾെ�െട�� 12ബി അംഗീകാരം 2018 െഫ�വരി
22ന് മലയാളസർവകലാശാല�് ലഭി�. 1956 �.ജി.സി ആ�ിെല 12ബി അംഗീകാരം ലഭി��
സം�ാനെ� ഏ��ം �ായം �റ� സർവകലാശാലയാണിത്. ആദ�മായാണ് േകരള�ിൽ
ഒ� സർവകലാശാല�് ഇ��ം ���ിയ �വർ�നകാലയളവി��ിൽ 12ബി അംഗീകാരം
ലഭി��ത്. അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായ �വർ�നമികവ് കണ�ിെല��െകാ�ാണ്



സർവകലാശാലെയ �.ജി.സി. അംഗീകരി�ത്. ഇേതാെട മലയാളസർവകലാശാല�് മ�്
സർവകലാശാലകൾെ�ാ�ം �.ജി.സി അംഗീകാര�ിെ� പദവിയി�ം �ല�ത ൈകവ�.

സർവകലാശാല ആ�ാന മ�ിരം പണിയ ു�തിന് �മി വാ�ി

2012 നവംബർ ഒ�ിന് �പീ�തമായ ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല�് �ിരം
ക�ാ�സി� േവ�ി �മി കെ��ാൻ നിര�രമായി നട�ിവ�ി��
അേന�ഷണ�ിെനാ�വിൽ തി�ർ താ��ിെല െവ�ം വിേ�ജിൽ മാ�ാ�ിരി എ� �ല�്
4.2078 െഹക ്ടർ (10.39 ഏ�ർ) �മി 16.64 േകാടി �പ വില നി�യി�് വാ� ുക�ം, ഇതിൽ
59.33 െസ�് ഒഴി�് ബാ�ി �ല�ിെ� ആധാരം 27.08.2019 ന് രജി�ർ െച� ുക�ം
െചയ് തി��്. ഭരണ കാര�ാലയം, െസന�് ഹൗസ്, െസമിനാർ േകാം�ക ്�കൾ, ഓഡിേ�ാറിയം
അ�ാദമിക് േ�ാ�്, വിവിധ പഠനവക ു� കൾ, ൈല�റി, �സ്, പ�ിേ�ഷൻ ഡിവിഷൻ,
ഗ�് ഹൗ�കൾ, പരീ�ാഭവൻ, േ�ഡിയം, േഹാ�ല ുകൾ, കാ�ീൻ �ട�ീ സർവകലാശാല�്
ആവശ�മായ വിവിധ െക�ിട സമ ു�യ�ൾ നിർമി� ു�തിന് ഇനി�ം �മി
കെ�േ��തായി� ു�്.

1-2   ബജ�്
അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയർ��തി�ം ഭൗതിക സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തി�ം ഊ�ൽ
നൽ�� സർവകലാശാല�െട 2018-19 വർഷെ� വാർഷിക ബജ�ിന് 22.02.2018ന് േചർ� 18-ാ
മത് െപാ�സഭ അംഗീകാരം നൽകി. ��ിരി�് ഉൾെ�െട 2643.60 ല�ം �പ വര�ം 2380
ല�ം �പ െചല�ം �തീ�ി�� ബജ�ാണ് ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. ഉഷ ൈട�സ്
ഐ.എ.എസ്. െപാ�സഭ ��ാെക അവതരി�ി�ത്. 22.02.2018 െല 05/18ാം ന�ർ തീ�മാന
�കാരം അംഗീകരി� ബജ�് എ�ിേമ�ിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

2018-19 ബജ�്

വരവ്
�ക

ല��ിൽ
െചലവ്

�ക

ല��ിൽ

��ിരി�് 688.55

ഭൗതിക സൗകര� വികസനം

(�.ജി.സി സഹായം
ഉൾെ�െട)

825

അ�ാദമിക് വ�മാനം 44 അ�ാദമിക് �വർ�ന�ൾ 300

മ� വ�മാന�ൾ 7.30
അ��ാപക ശാ�ീകരണം 17

വിദ�ാർ�ി േ�മം 107

േകരള സർ�ാർ പ�തി -
സഹായധനം

850
േ�ാജക ്�കൾ 180

�സി�ീകരണ�ൾ 50

േകരള സർ�ാർ
പ�തിേയതര -
സഹായധനം

600 ഭാഷാസാഹിത� വ�ാപനം 63

മ�് ധനസഹായം - �.ജി.സി 200 അ�ർ സർവകലാശാല – 20



�ാപന സഹകരണം

മ�് �ാപന�ൾ 20

സാ�ഹ� �തിബ�താ
�വർ�നം

12

ഭരണപരമായ
ആ�നീകരണം

30

ശ�ളം, ഭരണ െചല�കൾ 620

മ� സഹായധന�ൾ -
െചല�കൾ

20

െപാ� കണ�് 233.75 െപാ� കണ�് 136

ആെക െചലവ് 2380

നീ�ിയിരി�് 263.60

ആെക 2643.60 ആെക 2643.60

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

27.09.2019 31.07.2019 25.06.2019 ---- ----

ക ുറി�് : 2018-19 വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക, ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല�െട
നിർ�ാഹക സമിതി അംഗീകരി�ാെതയാണ് ഓഡി�ിന് 25.06.2019 ന് തപാൽ �േഖന
ലഭ�മാ�ിയിത്. ഓൺൈലനായി സമർ�ി�ത് 06.11.2019 നാണ്. 1994 െല േകരള േലാ�ൽ
ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വക ു�് 9 (1) �കാരം സാ��ിക വർഷം അവസാനി�് 4 മാസ�ിനകം
(�ൈല 31) വാർഷിക കണ� ുകൾ ഓഡി�ിന് സമർ�ി��താണ്. സമയ�മം ക�ത�മായി
പാലിേ��താണ്. ഭാവിയിൽ �ൈല 31 നകം വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക എയിംസ്
േസാ�് െവയറിൽ ഇ-സബ്മി�് െചേ��താണ്.

1-4   വിവിധ ധന സഹായ�ള�ം വിനിേയാഗവും
1-4-1 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തി ധനസഹായം

    2018-19 വർഷം പ�തി ധനസഹായമിന�ിൽ 3,11,66,660/- �പ സർവകലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ / തീയതി

�ാൻ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ

വരവ് െവ� തീയതി (അ�ൗ�്

ന�ർ: 799012700000055)

�ക

സ.ഉ (സാധാ) 913/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ 11.05.2018 91,66,660



തീയതി 08.05.2018

സ.ഉ (സാധാ) 913/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 08.05.2018

11.05.2018 50,00,000

സ.ഉ (സാധാ) 2267/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 18.12.2018

31.12.2018 32,50,000

സ.ഉ (സാധാ) 2267/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 18.12.2018

31.12.2018 1,37,50,000

ആെക 3,11,66,660/-

1-4-2 സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ളള പ�തിയിതര ധനസഹായം

     2018-19 വർഷം പ�തിയിതര ധനസഹായമിന�ിൽ 4,58,13,000/-�പ സർ�കലാശാല�്
ലഭി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ��.

സർ�ാർ ഉ�രവ് ന�ർ / തീയതി

െ�ഷ�ൽ ടി.എസ്.ബി അ�ൗ�ിൽ

(േനാൺ �ാൻ) വരവ് െവ� തീയതി

(അ�ൗ�് ന�ർ: 715051400000001)

�ക

സ.ഉ (സാധാ) 832/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 27.04.2018

30.04.2018 34,01,000

സ.ഉ(സാധാ)913/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 08.05.2018

11.05.2018 68,02,160

സ.ഉ(സാധാ)1081/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 31.05.2018

01.06.2018 27,82,620

സ.ഉ(സാധാ)1247/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 25.06.2018

28.06.2018 27,82,620

സ.ഉ (സാധാ) 1404/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 19.07.2018

28.07.2018 27,82,620

സ.ഉ (സാധാ) 1558/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 14.08.2018

23.08.2018 55,65,240

സ.ഉ (സാധാ) 1797/2018 /
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 01.10.2018

03.10.2018 55,65,240

സ.ഉ (സാധാ) 1967/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 30.10.2018

31.10.2018 55,65,240

സ.ഉ (സാധാ) 2156/2018/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 28.11.2018

30.11.2018 55,66,260

സ.ഉ (സാധാ) 380/2019/
എ�്.ഇ.ഡി.എൻ തീയതി 08.03.2019

15.03.2019 50,00,000



(അഡീഷണൽ ഓതൈറേസഷൻ)

ആെക 4,58,13,000/-

1-4-3 �.ജി.സി ധനസഹായം

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

1-4-4 �േത�ക ആവശ��ൾ�ളള ധനസഹായം

ഇനം/ഉ�രവ് ന�ർ
�ഷറി അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�

തീയതി
�ക

ഇ-ലാംസ്
സ.ഉ (സാധാ) 1524/2018/എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 06.08.2018

14.09.2018
(അ�ൗ�് ന�ർ: 799012700000055)

2,00,00,000

ഇ-ലാംസ്
സ.ഉ (സാധാ) 1525/2018 എ�്.ഇ.ഡി.എൻ
തീയതി 06.08.2018

14.09.2018
(അ�ൗ�് ന�ർ: 799012700000055)

50,00,000

സർ�ാർ തിരിെ��� �കയിൽ ഉൾെ��
തനത് ഫ�് തിരിെക ലഭി�ത്

31.10.2018
(അ�ൗ�് ന�ർ: 715051400000001) 52,80,000

ആെക 3,02,80,000

1-4-5 മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി�ളള ധനസഹായം

ഇനം

േ��് ബാ�്, തി�ർ ശാഖയിെല

അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ� തീയതി

(അ�ൗ�് ന�ർ: 32709117532)

�ക

ഐ.ഐ.ടി – ഡൽഹി Swayam-Mooc
പരിപാടി�് നൽകിയ �ക (5 പ�ായ�കെള
ദെ���് ക ുടിെവളളം, �ഷി, ജലേസചനം
എ�ിവ സംബ�ി�് ഹൗസ് േഹാൾഡ് സർേവ,
വിേ�ജ് സർേവ എ�ിവ നട��തിന്
അ�വദി� �ക)

11.02.2019 50,000

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

1-6   തന� വരുമാനം



     �ൻ വർഷേ��ാൾ സർവകലാശാല�് ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തന� വ�മാന�ിൽ
താെഴ�റ�ം �കാരം 8.9% ക ുറവ് സംഭവി�ി��്. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ� ു�.

�ൻവർഷം

(2017-18)
തൻവർഷം

(2018-19)

�ൻപെ�

അേപ�ി�്

തൻവർഷ

വരവ്

വ�ത�ാസം

ശതമാനം

ഇനം �ക ഇനം �ക

പേരാ� വ�മാനം 108480 പേരാ� വ�മാനം 58900

അ�ാദമിക് വ�മാനം 2177218 അ�ാദമിക് വ�മാനം 2233814

മ� വ�മാനം 585986 മ� വ�മാനം 322236

ആെക 28,71,684 ആെക 26,14,950 (-) 2,56,734
(-)

8.94%

ക ുറി�് : രസീപ്�് ആ�് േപയ് െമ�് പ�ിക �കാര�� വര�കൾ

1-7   എൻേഡാ�െമ�റുകൾ / െചയറുകൾ
എ�ിവയുെട വിവരം
��ർ�് െചയർ

ജർ�നിയിെല ട�ബിംഗൻ സർവകലാശാലയിൽ േഡാ. െഹർമൻ ��ർ�ിെ� േപരിൽ 09.10.2015
ലാണ് ��ർ�് െചയർ �ാപി�ി��ത്. �ശ� പ�ിതനായ െ�ാഫ. �റിയ സ�റിയെയ
��ർ�് െചയർ െ�ാഫസറാ�ം േഡാ. എം. �ീനാഥെന വിസി�ിംഗ് െ�ാഫസറാ�ം
നിയമി�ി��്. സം�� സംരംഭെമ� നിലയിൽ ‘��ർ�ം േകരള�ം’ എ� േപരിൽ ��ക�ം
��ീകരി�ി��്. ��ർ�് െചയറിെ� കരാർ ����ത് സംബ�ി� ചർ�കൾ�ായി േഡാ.
എം. �ീനാഥെന �മതലെ���ി. ട�ബിംഗൻ സർവകലാശാല അധി�ത�മായി ചർ�നട�ി
ത�ാറാ�ിയ കരട് റിേ�ാർ�് നിർവാഹകസമിതി�െട അംഗീകാര�ിന് സമർ�ി�ി��്.

1-8   മ�് ഓഡി��കൾ നട�ിയതി�െറ വിവരം
�മ
നം.

ഓഡി�് നട�ിയ ഏജൻസി
ഓഡി�്

കാലയളവ്

റിേ�ാർ�് ലഭി� തീയതി

(റിേ�ാർ�് ന�ർ / തീയതി)

01
അ�ൗ��് ജനറൽ (ജനറൽ &

േസാഷ�ൽ െസ�ർ ഓഡി�് )
2017-18

19.01.2019

(No. SGS II (HQ)III/II/8-3844/2018-19
dated : 14.01.2019)



ഭാഗം -2 
വരവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
2-1   ഫീസിന�ിൽ 4,11,400/-രൂപ ക ുടി�ിക
    അ�ിഷൻ രജി�ർ, ഡിമാൻഡ്-കള�ൻ-ബാലൻസ് േ��്െമൻറ് എ�ിവ �കാരം 2018-19
സാ��ിക വർഷാവസാനം 6,75,000/- �പ ഫീസ് �ടി�ിക��്. ��ത �കയിൽ 25.11.2019
വെര പിരിെ���തി�േശഷ�� ക ുടി�ിക �വെട േചർ��.

�മ.നം േകാ�് അ�ിഷൻ വർഷം ഇ-�ാൻറ്സ് െപാ� വിഭാഗം ആെക

1 പി.എ�്.ഡി 2016 ---- 9550 9550

2 പി.എ�്.ഡി 2017 22500 3000 25500

3 പി.എ�്.ഡി 2018 17750 4700 22450

4 എംഫിൽ 2018-19 --- 1200 1200

5 ബി�ദാന�ര ബി�ദം 2017-18 253450 6350 259800

6 ബി�ദാന�ര ബി�ദം 2018-19 57000 35900 92900

ആെക 3,50,700 60,700 4,11,400

    ഫീസ് ക ുടി�ിക ഈടാ�ാ�തിന് ഓഡി�് എൻക�യറി നം.15/19.11.2019 �കാരം
വിശദീകരണം ആവശ�െ��തിന് 25.11.2019 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ, ക ുടി�ിക
പിരിെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��തായി അറിയി�ി��്. ഫീസ് �ടി�ിക
ഈടാ�ി ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

2-2   പി.ടി.എ ക�ി�ിയുെട �പവർ�ന�ിെല
അപാകതകൾ
     2018-19 വർഷം 68250/-(750x91) �പ പി.ടി.എ ഫ�ിേല�് പിരിെ���ി��്. 21.1.2019ന്
പി.ടി.എ �പീകരണ േയാഗം േച�ക�ം 11 അംഗ പി.ടി.എ നിർ�ാഹക സമിതി
�പീകരി�ക�ം െച�ി��്. എ�ാൽ പി�ീട് �ടർ�വർ�ന�ൾ ഒ�ം നട�ിയി�ി�.
പി.ടി.എ �പീകരണ�ി�ം മ�മായി േഡാ.പി.സതീഷിന് 5000/-�പ �ൻ�ർ
അ�വദി�ി�െ��ി�ം െചല�േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. പി.ടി.എ ഫ�ിന്
�േത�കം ബാ�് അ�ൗ�് �ടേ���ം വിശദമായ ൈബേലാ ത�ാറാ�ി നിർവാഹക
സമിതി�െട അംഗീകാരം േനേട��ം അ�കാരം പി.ടി.എ ക�ി�ി�െട �വർ�നം
ചി�െ��േ���മാണ്. ��ത അപാകത ഓഡി�് എൻക�യറി നം.07/13.11.2019 �കാരം
��യിൽെ���ിയതിന് 21.11.2019 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ, ബാ�് അ�ൗ�്
�ട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ി��്.

2-3   ഇ-�ഗാ�്� ലഭി� തുക വിതരണം െച�തി�ില�



     ഇ-�ാൻറ്സ് അ�ൗ�ിൽ (A/c No.3346620930.എസ്.ബി.ഐ.തി�ർ) 31.10.2019 ന്
15,46,469/- �പ നീ�ിയി���്. ഈ �കയിൽ, സർവകലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ിൽ
ലഭിേ�� �കക�ം, വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരിെക നൽേക� �കക�ം, ബ�െ��
വ��കളിേല�് തിരി�ട�ാ�ളള �കക�ം ഉൾെ����്.

വിവിധ വക ു� ുകളിേല�് തിരി�ട�ാ�� �ക�െട വിവരം �വെട േചർ��

�മ
നം.

വിദ�ാർ�ി�െട േപര്/
േകാ�്

െവൗ�ർനം.&തീയതി വ��് �ക

1. ലഭ�മ� 613/11.7.2017
പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

14800/-

2. ലഭ�മ� 902/18.8.2017
പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

17500

3.
അർ�ന േമാഹൻ
പി.എ�്.ഡി

197/31.8.2018
പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

2,18346

4.
ധീന.പി.പി

പി.എ�്.ഡി
198/31.8.2018

പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

58,250

5.
വിനീഷ്.എ.െക

പി.എ�്.ഡി
216/5.9.2018

പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

56,250

6.
ധീന.പി.പി

പി.എ�്.ഡി
292/30.10.2018

പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

37,500

7.
�ീ�.ബി

പി.എ�്.ഡി
247/30.10.2018

പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

1500

8.
വിനീഷ്.എ.െക

പി.എ�്.ഡി
436/14.2.2019

പ�ിക ജാതി/പ�ിക വർ�
വികസനം

2,68,750

9. ലഭ�മ� 329/19.12.2018 ഫിഷറീസ് 6000

ആെക 6,78,896

     ��ത അപാകത ഓഡി�് എൻക�യറി നം.5/11.11.2019 �േഖന അറിയി�തിന് ലഭ�മാ�ിയ
മ�പടിയിൽ സർവകലാശാല�് വിവിധ ഫീസിന�ിൽ ലഭിേ�� �ക, വിദ�ാർ�ികൾ�്
തിരിെക നൽേക� �ക, ബ�െ�� വക ു�കളിേല�് തിരി�ട�ാ�ളള �ക എ�ിവ
കെ��ി ആയത് നൽ��തി�ളള സത�ര നടപടികൾ ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�ി��്.
അപാകത പരിഹരി�് അറിയിേ��താണ്.

2-4   േഹാ�ൽ ഫീ� കുടി�ിക ഈടാ�ിയി�ില�
     അഡ് മിഷൻ രജി�ർ, ഡി.സി.ബി. പ�ിക എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ, 31/03/2019 ന്



244350/- �പ േഹാ�ൽ ഫീസ് �ടി�ിക ഈടാ�ാ��്. ��ത �കയിൽ 25/11/2019 വെര
പിരിെ���തി� േശഷ�� �ടി�ിക �വെട േചർ��.

�മ.നം േകാഴ് സ് അഡ് മിഷൻ വർഷം �ക

1 ബി�ദാന�ര ബി�ദം 2017-18 36300

2 ബി�ദാന�ര ബി�ദം 2018-19 15400

3 പി.എ�്.ഡി 2016 6750

4 പി.എ�്.ഡി 2017 36750

5 പി.എ�്.ഡി 2018 27000

6 എം.ഫിൽ 2018-19 800

ആെക ₹ 1,23,000/-

     േമൽപറ� േഹാ�ൽ ഫീസ് ക ുടി�ിക ഈടാ�ാ�ത് സംബ�ി�് ഓഡി�് എൻക�യറി
നം.19/21.11.2019 �േഖന വിശദീകരണം ആവശ�െ��തിന് 25.11.2019 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ,
ക ുടി�ിക ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��തായി അറിയി�ി��്. ക ുടി�ിക �ക
ഈടാ�ി േരഖകൾ പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

2-5   സാഹിത� �പവർ�ക സഹകരണ സംഘ�ി�
പു�തക�ൾ നൽകിയതിെല അപാകതകൾ
    േകാ�യം സാഹിത� �വർ�ക സഹകരണസംഘ�ിന് 34 ൈട�ി�കളി�ളള 13647
��ക�ൾ വിൽപന/തിരിേ�ൽ�ി�ക എ� വ�വ�യിൽ വിൽപന വില�െട 45%
ക�ീഷൻ നിര�ിൽ വിൽ��തിനായി നൽകിയി��്. ��ത സംഘം സർവകലാശാല�്
നൽകിയ, 31.03.2019 െല ��ക വിൽപന സംബ�ി� കണ�് �കാരം ആെക 1,45,220/-
�പ�െട ��ക�ൾ വി�ി��്. അതിൽ നി�ം 45% ക�ീഷൻ �കയായ 65,349/- �പ ക ുറവ്
െച�് ബാ�ി ₹ 79,871/- സർവകലാശാല�് ലഭിേ����്. എ�ാൽ ഈ �ക ഓഡി�്
തീയതി വെര സർവകലാശാലയിൽ ലഭി�ി�ി�. ��ക�ൾ ൈക��ിയതിന് സംഘ�ിൽ
നി�ളള രശീതി, വിൽപന സംബ�ി�് സംഘ�മായി സർവകലാശാല ചമ�ി�ളള കരാർ
എ�ിവ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�് എൻക�യറി�് (22/22.11.2019)
മറ ുപടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. വി�ന�ക സർ�കലാശാല�് ലഭ�മാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെന
അറിയിേ��താണ്.

2-6   കാലഹരണെ�� േകാഷൻ െഡേ�ാസി��കൾ
സർവകലാശാല ഫ�ിൽ ഒടു�ിയി�ില�
     താെഴ വിവരി�� വിദ�ാർ�ിക�െട (2013-14 �േവശനം) േകാഷൻ െഡേ�ാസി�്
തിരി� െകാ��ി�ി�. വിശദാംശം �വെട േചർ��.

�മ.നം േപര് േകാ�് ജനറൽ ൈല�റി ആെക



േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്

േകാഷൻ
െഡേ�ാസി�്

1 അശ�തി.െക.പി
സം�ാര ൈപ�ക
പഠനം

500 500 1000

2 റഷീദ.പി സാഹിത�പഠനം 500 500 1000

3 ജി�.ആർ സാഹിത�പഠനം 500 500 1000

4 �തി.പി സം�ാരൈപ�കപഠനം 500 500 1000

5 അ�ൺ.എ മാധ�മപഠനം 500 500 1000

6 �ദീപ്.ആർ സാഹിത�രചന 500 500 1000

7 വിദ�.സി ഭാഷാശാ�ം 500 500 1000

ആെക 7000

     േമൽപറ� �ക വിദ�ാർ�ികൾ�് തിരി� െകാ�േ�� കാലാവധി കഴി�് 3 വർഷം
പി�ി�തിനാൽ ��ത �ക സർവകലാശാല ഫ�ിേല�് �തൽ �േ��താണ്. (ഓഡി�്
എൻക�യറി ന�ർ 12/18.11.2019)

ഭാഗം -3 
െചലവു കണ�ുകളിൻേമലു� ഓഡി�് 

നിരീ�ണ�ൾ
3-1   ഫ�് വിനിേയാഗവും വകമാ�ലും
    ��െ����ൻ മലയാളസർവകലാശാല 2012 നവംബറിൽ �വർ�നമാരംഭി� ു. 2012-13
സാ��ിക വർഷം �തലാണ് സം�ാന സർ�ാറിെ� പ�തി - പ�തിേയതര �ാ�കൾ
സർവകലാശാല�് ലഭി� �ട�ിയത്. 2012-13 �തൽ 2018-19 വെര ലഭി� �ാ� ുക�െട
വിനിേയാഗ വിവരം �വെട േചർ� ു� .

1. പ�തി �ാ�്

വർഷം വരവ് * െചലവ് * നീ�ിയിരി�് * െചലവ് ശതമാനം

2012-13 - - - -

2013-14 500 118.86 381.14 23.77

2014-15 700 599.64 100.36 85.66

2015-16 765 448.05 316.95 58.57

2016-17 765 649.12 115.88 84.85

2017-18 520 389.02 130.98 74.81

2018-19 311.66 268.03 43.63 86



ആെക 3561.66 2472.72 1088.94 69.43

                * �ക ല��ിൽ

2. പ�തിേയതര �ാ�്

വർഷം വരവ് * െചലവ് * നീ�ിയിരി�് * െചലവ് ശതമാനം

2012-13 50 31 19 62

2013-14 105 93.87 11.13 89.4

2014-15 225 221.08 3.92 98.26

2015-16 300 292.55 7.45 97.52

2016-17 338 378 (-)40 111.83

2017-18 488.70 548.26 (-)59.56 112.19

2018-19 458.13 555.44 (-)97.31 121.24

                * �ക ല��ിൽ

ഈ വിവര�െള അടി�ാനെ���ി�� ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ ച ുവെട േചർ� �.

1. സർവകലാശാല�് 2015-16 വെര ലഭി� പ�തിേയതര �ാ�് ശ�ള�ി�ം മ� ഭരണപരമായ
െചല�കൾ� ും പര�ാ�മായി��. എ�ാൽ 2016-17 �തൽ ഇത് ��ത െചലവ ുകൾ�്
തികയാെത വ�.

ആയതിനാൽ പ�തി �ാ�ിൽ നി�ം തന� ഫ�ിൽ നി�മായി 1.97 േകാടി �പ
പ�തിേയതര െചല�കൾ�ായി വകമാേ��ി വ�.

2. അടി�ാന സൗകര� വികസനം, ആ�ി ��ി�ൽ, അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ
(ശ�ളെമാഴിെക) എ�ീ ആവശ��ൾ�ാണ് സം�ാന സർ�ാർ പ�തി �ാ�് നൽക ു�ത്.
2013-14 �തൽ സർവകലാശാല�് പ�തി �ാ�് ലഭി��െ��ി�ം ഒ� വർഷം േപാ�ം �ാ�്
�ർണേതാതിൽ െചലവഴി�ി�. കഴി� ആറ് വർഷ കാലയളവിൽ ലഭി� 3562 ല�ം �പയിൽ
സർവകലാശാല െചലവഴി�ത് 2473 ല�ം �പ മാ�മാണ്. 2013 െല ��െ����ൻ
മലയാളസർവകലാശാല നിയമം വ��് 41(8) �കാരം സർവകലാശാല�് സർ�ാർ നൽക ു�
�ാ� ുകൾ ലാപ് സായി േപാകാ�താകയാൽ, �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിൽ 1089
ല�ം �പ ബാ�ിയായി.

3. െചലവഴി�ാ� �കയിൽ നി�് 37235318 �പ 29.03.2018 �ം 3 േകാടി �പ 31.03.2018 �ം
�ഷറി അ�ൗ�ിൽ നി�് സർ�ാർ തിരിെ���. ഇ�കാരം തിരിെ��� ഫ�് വീ�ം
അ�വദി� കി�ാൻ �ാപനം ധനകാര� വക ു�ിെന സമീപിേ��താെണ�് സർ�ാർ
നിർേ�ശി�ത�സരി�്, 11.04.2018 െല 449/2018/ഫിൻ ന�ർ ക�് �കാരം അേപ�
സമർ�ി�തിെ� ഫലമായി, ��ത �കയിൽ സർവകലാശാല�െട തനത് ഫ�ായ 52.80
ല�ം �പ മാ�മാണ് തിരി� ു കി�ിയത്. സമാന രീതിയിൽ �ാൻ, �ഷറി അെ�ൗ�ിൽ നി�്
31/03/2019 ന് 18621354/- �പ�ം സർ�ാർ തിരിെ���.



4. 2013-14 �തൽ 2018-19 വെര പ�തി വിഹിതം ശരാശരി െചലവ് 68.94 ശതമാനമാണ്.
െചലവഴി�ാ� പ�തി �ാ�് സർ�ാർ തിരിെ���ത് �ലം, സർവകലാശാല തൽസമയം
നട�ാ�ിയി�� േ�ാജ�കൾ വിജയകരമായി �ർ�ിയാ� ു�തിന് സാ��ിക �തിസ�ി
േനരി� ു.

     സർ�ാർ അ�വദി� ു� �ാ�കൾ നിർദി�ാവശ��ിന് �ർണമാ�ം
വിനിേയാഗി��തിന് ആ��ിത�ം സമയബ�ിത�മായ നടപടികൾ ൈകെകാളളാൻ
ഭാവിയിൽ ��ിേ���ം സർ�ാർ ഫ�് തിരിെ���� സാഹചര�ം ഒഴിവാേ���മാണ്.

3-2   േ�പാജ�ടുകൾ – വകയിരു�ിയ തുകയും െചല�
തുകയും ത�ിൽ വൻ അ�രം
     2018-19 ൽ 23 േ�ാജക ്�കൾ നട�ാ��തിന് 180 ല�ം �പ ബജ�ിൽ
വകയി��ിയി��. എ�ാൽ 13 േ�ാജ�കൾ�ായി 24,66,469/- �പ മാ�മാണ്
െചലവഴി�ത്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട േചർ� ു�.

�മനം. േ�ാജ�്
വകയി��ിയ �ക

(₹)

െചലവ്

�ക

(₹)

1 സമ�മലയാള നിഘ� ു 10,00,000 430142

2 ഭാഷാേഭദ സർേവ 10,00,000 0

3 ൈപ�ക സർേവ 10,00,000 14088

4 മ�സിയം േ�ാജ�് 10,00,000 509955

5 എ���ൻ പഠനേക�ം 20,00,000 1125222

6 ഭാഷാ െടക ് േനാളജി േക�ം 15,00,000 7366

7 നളചരിതം 5,00,000 16225

8 സാഹിത�ഗേവഷണ ജാലിക 10,00,000 0

9 മലയാള ക���ിംഗ് േക�ം 10,00,000 8046

10 എ���ൻ െലക ്സി�ൺ 10,00,000 119667

11 �രാവ��ൾ, േരഖകൾ സംര�ി�ൽ 5,00,000 0

12 �ീ സാഹിത� പഠന േക�ം 5,00,000 4700

13 നവസാ�ഹ� പഠനേക�ം 5,00,000 0

14 അറബി മലയാള പഠന േക�ം 10,00,000 3060

15 തി�രിെ� �ാേദശിക ചരി�ം 5,00,000 0

16
ബി�ിേയാ�ാഫിക് േഡ�ാേബസ്
ത�ാറാ�ൽ

5,00,000 0



�മനം. േ�ാജ�്
വകയി��ിയ �ക

(₹)

െചലവ്

�ക

(₹)

17 ഭി�ഭാഷാേശഷീേകാർ�സ് 10,00,000 12948

18 �രാലിഖിത പഠന േക�ം 8,00,000 0

19 ൈപ�ക വിനിമയ േക�ം 5,00,000 0

20 മാധ�മ പഠന ഗേവഷണ േക�ം 5,00,000 0

21 �ാേദശിക മാനവ വികസന �ചിക നിർമിതി 2,00,000 0

22 �ര� നിവാരണ പഠന േക�ം 3,00,000 0

23 മലയാള െച�കഥാ സം�ഹ േ�ാജക ്ട് 2,00,000 2480

24 ആശാൻ ദ� േശഖരണം 0 169482

25 േ�ാജ�് സി�ിംഗ് ഫീ, ടി.എ, വാഹന വാടക - 43088

ആെക 180,00,000/- 2466469/-

ക ുറി�് : ആശാൻ ദ� േശഖരണം എ� േ�ാജ�ിന് ബജ�ിൽ �ക വകയി��ാെത 169482/-
�പ െചലവഴി�ി��്.

     പ�തികൾ�് വകയി��ിയ �ക�െട 13.70 ശതമാനം മാ�േമ െചലവഴി�ാൻ
സാധി�ി�ളള ൂ. �ത�മായ ആ��ണേ�ാെട വ�വ�ാപിതമായി നട�ിലാ�ിയി�െ��ിൽ
വകയി��ിയ �ക െചലവഴി�് പ�തികൾ ല���ാ�ിയിെല�ി�ാ�ം, വിനിേയാഗി�ാ�
ഫ�് സർ�ാർ തിരിെ���� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�ം സാധി�മായി��. േ�ാജ�കൾ
സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാൻ ഭാവിയിൽ ��ിേ���ം, ഫ�് ലാ പ് സാക ു�ത്
ഒഴിവാേ���മാണ്.

3-3   ൈവ�ം മുഹ�� ബഷീർ സാഹിത� ഫ�്
രൂപീകരണ�ിെല അപാകത
    2017-18 സാ��ിക വർഷ�ിൽ, �വാസി േദാഹ ബഷീർ �രസ് കാരമായി
മലയാളസർവകലാശാല�് ലഭി� 50,000/- �പ�ം സർവകലാശാലാ ഫ�ിൽ നി�്
ത�ല�മായ �ക�ം (50,000/- �പ) ഉൾെ���ി ൈവസ് ചാൻസല�െട 13.08.2018 െല
1206/2017 വി.സി ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം മലയാളസർവകലാശാല ഒ� ല�ം �പ�െട
ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ സാഹിത� ഫ�് �പീകരി� ു. വൗ�ർ ന�ർ 249/31.10.2018 �കാരം
ഒ� ല�ം �പ 626769/31.10.2018 ന�ർ െച�് �േഖന തി�രിെല േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
ശാഖയിൽ നി�് പിൻവലി�് �ഷറിയിൽ 5 വർഷേ��് 8% പലിശ നിര�ിൽ
�ിരനിേ�പമായി (നം.799010500573144 തിയതി 29.11.2018) നിേ�പി�ി� ു�്. 23/09/2017
െല ���ി ആറാമത് നിർവാഹക സമിതി േയാഗ�ിൽ (7ാം ന�ർ തീ�മാനം) ൈവ�ം
�ഹ�ദ് ബഷീർ സാഹിത� ഫ�ിന് നിയമാവലി�ം ഉപേദശക സമിതി�ം �പീകരി�ാൻ



തീ�മാനി�ി��്. ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�ി�. ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ സാഹിത�
ഫ�് കാര��മമായി വിനിേയാഗി�ാൻ നടപടികൾ ൈകെ�ാേളള�താണ്.

3-4   ��തീ സാഹിത� പഠനേക��ം - േ�പാജ��
�പവർ�നം ആരംഭി�ില�
    ��െ�ഴ ു��ൻ മലയാളസർവകലാശാല സാഹിത� വിഭാഗ�ിെ� േന�ത��ിൽ ഒ�
'�ീ സാഹിത� പഠനേക�ം' �ാപി�ാൻ ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് 11.10.2017 നാണ്.

     മലയാള സാഹിത� ചരി��ിെ� ആരംഭകാലം �തൽ തമ�രി�െ�� എ��കാരികെള
അടയാളെ���ക, അവ�െട രചനകൾ കെ��ി സമാഹരി�ക, സാഹിത��ിെല �ീ
സ�ത�െ� പഠനവിേധയമാ�ക, മലയാള സാഹിത��ിെ� �ീ ലാവണ�ശാ�ം വ��മാ�ക,
േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ �ീപ�സാഹിത� �പട�ിൽ മലയാള�ിെ� �ാനം
നിർണയി� ുക, േകരള�ിെ� സാഹിത�മ�ല�ിൽ ഇടെപ�ി�ളള എ��കാരികെള
ഉൾെകാള�� സാഹിത�ചരി�ം ത�ാറാ�ക �ട�ി ബ��ഖമായ �വർ�ന�ളാണ് ഈ
പഠനേക�ം ല��മി��ത്. �ടാെത, സാ�ഹിക നേവാ�ാന�ി�ം �ീ ശാക ്തീകരണ�ി�ം
�ീ സാഹിത� രചനകൾ കാരണമായെത�െനെയ�ളള അേന�ഷണ�ം �ീ എ��ി�
േനരിേട�ിവ�� ���െള എ��കാരികൾ അതിജീവി� � മാനസിക ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ േരഖെ����ം �ീ സാഹിത�െ���ി ചർ� െച�� െസമിനാ�കൾ
സംഘടി�ി��ം പഠനേക��ിെ� കർ�പ�തിയിൽ ഉൾെ���. പഠനേക��ിന്
ഉപേദശക സമിതി, നിർവാഹകസമിതി എ�ി�െന അധികാര�ാന���്.
ൈവസ്ചാൻസലർ പഠനേക��ിെ� അധ���ം സാഹിത�ഫാ�ൽ�ി ഡീൻ
ഡയറക ്ട�മാണ്. പഠനേക�ം 21.10.2017 ന് ഉദ്ഘാടനം െച�െ��തായി ഫയലിൽ കാ��.

     ൈവസ്ചാൻസല�െട 25.10.2017 െല 1390/2017/വി.സി ന�ർ ഉ�രവിൽ, ഉപേദശക -
നിർവാഹക സമിതികൾ േയാഗം േചർ�് ബജ�ിന��തമായി ഏെ��േ�� പരിപാടികൾ�്
�പം നൽകാൻ നിർേ�ശി�ി��്.

     2018-19 ബജ�ിൽ ഈ പഠനേക��ിന് 5 ല�ം �പ വകയി��ിെയ�ി�ം 4,700/- �പ
മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്.

    ഉപേദശക സമിതി ഒ� തവണ േയാഗം േചർ�ത�ാെത േ�ാജ�് ല��മി�ി��
�വർ�ന�െളാ�ം നട�ാ�ിയി�. പഠനേക��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഏകേദശം
5,29,000/- �പ െചല� വ�� 'മലയാള�ിെല �ീ സാഹിത� രചനകൾ; െക. സരസ�തിയ��്
��് ’ എ� േപരിൽ ഒ� േമജർ േ�ാജ�്, പഠനേക�ം ഡയറക ്ടർ 16.01.2019 ന്
ൈവസ് ചാൻസലർ�് സമർ�ി� ുെവ�ി�ം, �ടർനടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�. �ടാെത, 2019
മാർ�് 20 �ം 30 �ം മേധ� അ�ാരാ� �ിദിന വനിതാ േകാൺഫറൻസ് നട�വാ�ളള
അ�മതി�ായി 16.01.2019 ന് പഠനേക�ം ഡയറക ് ടർ ൈവസ്ചാൻസലർ�് അേപ�
സമർ�ി�െവ�ി�ം ആയതി�ം അ�മതി നൽകിയി�ി�. സർവകലാശാല�് സം�ാന
സർ�ാർ നൽകിയ പ�തി വിഹിതം �ർണമാ�ം െചലവഴി�ാെത ബാ�ി �ക സർ�ാർ
തിരിെ��� സാഹചര�ം നില നിൽ�േ�ാഴാണ് ഇ�കാരം �ടർ�വ ർ�ന�ളി�ാെത�ം



ഉേ�ശ�ല���ൾ ൈകവരി�ാെത�ം േ�ാജ�് പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�െ���ത് എ�്
��യിൽെ����.

ഇ� സംബ�ി� എൻക�യറി�് (നം. 29/ 25.11.2019) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ടർ നടപടി
വിവര�ൾ ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-5   'ഭി� ഭാഷാ േശഷി േകാർ�� ' േ�പാജ��
നട�ി�ിെല അപാകതകൾ
    മലയാളസർവകലാശാല �ിതി െച�� െവ�ം പ�ായ�ി�ം മ�് സമീപ �േദശ�ളി�ം
ഭി�േശഷി�ളളവരായി നിരവധി േപ�െ��ം ഇവ�െട ���ൾ ശാ�ീയമായി ൈകകാര�ം
െച�ാ�� കർ� പ�തികെളാ�ം തെ� പ�ായ�ിെ�േയാ മ�് ഏജൻസിക�െടേയാ
ഭാഗ� നി�ം ഉ�ായി�ി�ാ�തിനാ�ം ഈ �തിസ�ിെയ ഏെ���വാ��
ഉ�രവാദി�ം ഭാഷാശാ� വ��ി��� െകാ�ം, ഈ വിഷയ�ിൽ വളെരയധികം
ഗേവഷണ സാധ�തകൾ ഉ�് എ�തിനാ�മാണ് ‘ഭി� ഭാഷാ േശഷി േകാർ�സ് ’ എ�
െ�ാജ�് ആരംഭി�ത് എ�് ഭാഷാശാ� വ��് ഡീനിെ� 11.10.2017 െല ക�ിൽനി�ം
വ��മാ���്.

    മലയാളസർവകലാശാല ഭാഷാശാ� വിഭാഗം 2017 ഒേ�ാബറിൽ 'ഭി� ഭാഷാ േശഷി ���ം
പരിഹാര�ം ' എ� വിഷയ�ിൽ �ിദിന ശി�ശാല സംഘടി�ി�ി��. ഈ ശി�ശാലയിൽ
നട� ചർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ഭി� ഭാഷാ േശഷി ��ം ശാ�ീയമായി ൈകകാര�ം
െച�ാ�� കർ� പ�തി എ� നിലയിൽ മലയാളസർവകലാശാലയിൽ ഭാഷാശാ�
വിഭാഗ�ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ, 'ഭി� ഭാഷാ േശഷി പഠനേക�ം' ആരംഭി�ണെമ� നിർ�ശം

ഉ�ായി. ഈ േമഖലയിൽ ഇടെപടാ�ം അവശ�ം േവ� െതറാ�ി സൗകര��ൾ ഒ��വാ�ം,

േരാഗനിർണയ�ി�ം േബാധവൽ�രണ�ി�ം ഉത�� ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�വാ�ം
വിദഗ്ധ ചികി�ാ മാർഗ നിർേ�ശം നൽകാ�ം ഉപകരി�� ഒ� സംവിധാനം എ� നിലയിൽ
ഭി� ഭാഷാ േശഷി പഠനേക�ം ആരംഭി��തിന് , നിർവാഹക സമിതി�െട അ�മതി�
വിേധയമായി, 24.10.2017 െല 1353/2017/വി.സി.ന�റാ�� ൈവസ് ചാൻസല�െട നടപടി�മം
�കാരം അ�മതി�ം നൽകിയി��്. നിർവാഹക സമിതി�െട 37-ാം േയാഗം െ�ാജ�ിന്
അ�മതി നൽകി.
േ�ാജ�് നട�ി�ിെല അപാകതകൾ �വെട േചർ��.

1. ഭി� ഭാഷാ േശഷി േകാർ�സ് േ�ാജ�ിെ� വിവര േശഖരണ�ം ഡാ�ാ എൻ�ി�ം
�ർ�ിയായി�െ��ി�ം േകാർ�സ് നിർ�ാണം �ർ�ിയായി�ി�. 01.10.2019 െല 712/
എ1/2019/അ�ിൻ ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം െ�ാജ�ിെ� കാലാവധി ര� മാസം �ടി
ദീർഘി�ി� നൽകിയി��്. േകാർ�സ് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി െ�ാജ�് വഴി ലഭ�മായി��
വിജ് ഞാനം അ�ാദമിക് - െപാ� സ�ഹ�ൾ�് ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സർവകലാശാല
സ�ീകരി�ി�ി�. ആയത് സ�ീകരിേ��താണ്.

2. ബ�. ൈഹേ�ാടതിയിൽ ഫയൽ െച� 41572/2017-ാം ന�ർ റി�് െപ�ിഷെ� പരിഗണനാ
േവളയിൽ 37-ാം നിർവാഹകസമിതി തീ�മാന�ൾ േ� െച�െ��ക��ായി. ഇതിെ�
ഫലമായി ഭി� ഭാഷാ േശഷി പഠനേക�ം ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. േ�



ഒഴിവാ�ി�ി�ാ�ം, പഠനേക��ിെ� �വർ�നം ആരംഭി�ാ��� നടപടി സർവകലാശാല
സ�ീകരിേ��താണ്.
3. 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 10 ല�ം �പ േ�ാജ�ിന് വകയി��ിെയ�ി�ം 12,948/-
�പ മാ�മാണ് െചലവഴി�ത്.

3-6   ആശാൻ ദ� േശഖരണം - േ�പാജ��
പൂർ�ീകരി�ില�
    ആശാൻ, ഉ�ർ, വ�േ�ാൾ എ�ിവ�െട �തികെള ആ�ദമാ�ി�� പ ഠന�ൾ
സമാഹരി�് �സി�ീകരി�ക എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� ‘ആശാൻ ദ� േശഖരണം’
െ�ാജ�ിെ� �മതല സാഹിത� ഫാ�ൽ�ി ഡീൻ േഡാ.അനിത�മാരി എ�വെര
ഏ�ി�െകാ�് 25-10-2017ൽ 1383/2017/വി.സി.ന�റായി ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി��്.

    ആശാൻ �തികെള��ി ഉ�ായി�ളള പഠന�ൾ സമാഹരി�് അ� േവാള��ളായി
�സി�ീകരി�ക എ�താണ് െ�ാജ�ിെ� ഉേ�ശ�ം. പഴയ പ�മാസികകളിൽ
�സി�ീകരി�ി�� േലഖന�ൾ ന�െ�� േപാ�കേയാ, പരിഗണി�െ�ടാെത േപാ�കേയാ
ആെണ�ം, ഗേവഷണ �ാധാന��� അവെയാെ� സമാഹരി�് �സി�ീകരിേ��ത്
മലയാളസർവകലാശാല�െട ഉ�രവാദി�മാെണ� േബാധ�േ�ാെട �സി�ീകരണ
ഉപേദശക സമിതി ഈ നിർേ�ശം �േ�ാ� വ�ക�ം നിർ�ാഹക സമിതി േമൽ െ�ാജ�്
അംഗീകരി�ക���ായി. 600 േപജ് വീത�� 5 വാല��ൾ �സി�ീകരി�കയായി��
ല��ം. ���ി �ർ�ിയാേ�� തീയതി 31/03/2020 ആണ്.

    വിവിധ ൈല�റികളിൽ നി�ം, പഴയ പ�മാസികകളിൽ നി�മായി ആശാൻ �തികെള
സംബ�ി� േലഖന�ൾ കെ��ക, ഇതി� േവ�ി ഇേ�ൺഷി�് വ�വ�യിൽ
സർവകലാശാലയിെല �ർ� വിദ�ാർ�ികെള നിേയാഗി�ക, കാല�മമ�സരി�് അവെയ 5
വാല��ളാ�ി �സി�ീകരി��� വിധ�ിൽ �മീകരി�ക, അവ ഡി.ടി.പി. െച��തിന്
വ�� തല�ിൽ തെ� സംവിധാന��ാ�ക എ�ി�െനയാണ് ���ന രീതി.

     10 ല�ം �പ അട�ൽ നി�യി� ഈ േ�ാജ�ിന് ബജ�ിൽ �ക വകയി��ാെത 2017-18
സാ��ിക വർഷ�ിൽ 49,356 /- �പ�ം, 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 1,69,482 /-
�പ�ം െചലവഴി�തായി െലഡ്ജറിൽ േരഖെ���ിയി��്.

    സമാഹരി�െ�� േലഖന��െട ആദ� ഘ� ഡി.ടി.പി േജാലികൾ �ർ�ിയായതാ�ം
െ�ാജ�് �ഫ് വായന�ാെര ഏ�ി�വാ�ം, ആയതി� േശഷം ��ക�ൾ
�സി�ീകരി�വാ��� അ�മതി അഭ�ർ�ി�െകാ�് 21-10-2019 ന് 3198/2019 ന�റാ��
ക�് േഡാ.അനിത�മാരി ൈവസ് ചാൻസലർ�് നൽകിയി��്. േശഷം �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�തിെ� വിവരം ഫയലിൽ ഇ�. ഇത് സം��ി� എൻക�യറി�് മ�പടിയായി, ര�്
േവാള���െട �സി�ീകരണം �ർ�ിയാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�തായി
വ��മാ�ിയി��്. േ�ാജ�ിെ� �ർ�ീകരണ വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-7   സമ�ഗ മലയാളം ഓൺൈലൻ നിഘ�ു;

� ി ി ി



ഫല�പാ�തി െെകവരി�ില�
     സമ� മലയാളം ഓൺൈലൻ നിഘ� േ�ാജ�് �വർ�ന�ിനായി 2018-19 ൽ 430,142/-
�പ െചലവഴി�ി��്. യ� വിവർ�നം ഉൾെ�െട�ളള, ഭാഷാ സാേ�തികത�െട
വികസന�ിന് ഉപ��മാ�� തര�ിൽ ഒ� ഓൺൈലൻ നിഘ� ത�ാറാ��തിന് 25
ല�ം �പ വെര െചലവഴി�ാൻ നിർവാഹക സമിതി തീ�മാനി�ക�ം, ൈവസ് ചാൻസല�െട
31.07.2014 െല 102 / 2014 വി.സി ഉ�രവ് �കാരം 2014 �ൈല ഒ�് �തൽ േഡാ. ആർ
േഗാപിനാഥൻ, ഭാഷാ ശാ� വിഭാഗം െ�ാഫസ�ം, ഡീ�മായ �ീ. എം �ീനാഥൻ എ�ിവെര
നിഘ�വിെ� എഡി�ർമാരായി നിയമി�ക�ം െച�. ��ത േ�ാജ�ിനായി 2014-15 �തൽ
2018-19 വെര 25,53,649/- �പ െചലവഴി�ി��്. വിശദ വിവരം �വെട േചർ� ു�.

വർഷം െചലവ് �ക (₹)

2014-15 387000

2015-16 51669

2016-17 1105913

2017-18 578925

2018-19 430142

₹2553649/-

ആയതിൽ 2018-19 ൽ െചലവഴി� 4,30,142/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.

�മ
നം

വൗ�ർ ന�ർ/
തീയതി

െചലവ്
�ക

െചലവിനം

1 8/06.04.2018 31009
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 03/2018 െല
ശ�ളം

2 32/07.05.2018 24517
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 04/2018 െല
ശ�ളം

3 52/15.05.2018 188 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

4 61/28.05.2018 25000 �ീമതി. മലീഹ രാഘവ��െട ഓണേററിയം

5 77/04.07.2018 36875
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 05/2018 െല
ശ�ളം

6 104/04.07.2018 36200
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 06/2018 െല
ശ�ളം

7 117/11.07.2018 151 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

8 143/04.08.2018 35525
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 07/2018 െല
ശ�ളം

9 149/21.08.2018 127 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

10 178/15.09.2018 33653 േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 08/2018 െല



ശ�ളം

11 209/15.10.2018 34517
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 09/2018 െല
ശ�ളം

12 257/03.11.2018 35525 േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 10/2018 െല ശ�ളം

13 274/17.11.2018 284 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

14 290/03.12.2018 35525 േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 11/2018 െല ശ�ളം

15 353/22.12.2018 126 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

16 365/05.01.2019 35202 േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 12/2018 െല ശ�ളം

17 399/04.02.2019 32269
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 01/2019 െല
ശ�ളം

18 402/04.02.2019 138 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

19 419/19.02.2019 131 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

20 429/05.03.2019 33064
േ�ാജ�് അസി��മാ�െട 02/2019 െല
ശ�ളം

21 459/18.03.2019 116 �ീ. �ീജി�ിെ� ടി.എ

ആെക ₹430142/-

    നിർവാഹക സമിതി തീ�മാനി� �കേയ�ാൾ ��തൽ െചലവഴി�ി�ം, സമ�മലയാളം
ഓൺൈലൻ നിഘ�വിെ� ഒ�ാംഘ�ം േപാ�ം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�ി�ി�. ��ത
േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�്
എൻക�യറി�് (10/14.11.2019) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ, നിഘ�വിന് ആവശ�മായ
വാ�ക�േട�ം അവ�െട അർ���േട�ം ഇം�ീഷ് വാ�ക�േട�ം സംേശാധന �മതല
പ��വർ�കയായ �ീമതി. മലീഹ രാഘവ�െയ ഏൽപി�െവ�ം, ��ത േജാലി�ളള
�തിഫലം ഒ� ല�ം �പയായി നി�യി�് മലീഹ രാഘവ��മായി സർവകലാശാല കരാർ
പ�ം ഒ�െവ�െവ�ം ഈ േജാലി�െട 80 ശതമാനേ�ാളം �ർ�ിയാ�ിയി�ം �ൻവർഷം
നൽകിയ�ൾെ�െട 55,000/- �പ മാ�േമ �തിഫലം നൽകിയി�ള� എ�തിനാൽ ബാ�ി
േജാലികൾ നിർ�ിെവ�ിരി�കയാെണ�ം, �ടാെത ഇം�ീഷ് വാ�ക�െട പരിേശാധന
�ർ�ിയാ�ക�ം സ�നേലഖനം ഉൾെ���ക�ം വിദഗ്ധെ� സംേശാധനാ േസവനം
ലഭ�മാ�ക�ം െച�ാൽ നിഘ�വിെ� ഒ�ാം ഘ�ം �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�ം
അറിയി�ി�ി��്.
േ�ാജ�ിെ� പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ �വെട േചർ� ു�.
1. േ�ാജ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി അവേലാകനം െച��തി�ം േമൽേനാ�ം നട��തി�ം
ഫല�ദമായ േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�ി�.
2. നിഘ�വിെ� സംേശാധന�ി�ം ക ു��ൾ പരിഹരി��തി�ം വിദഗ്ധ�െട േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
3. അട�ൽ �കയിൽ ��തൽ െചലവഴി�ി�ം നിഘ� ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.



     േമൽ സാഹചര��ിൽ, േ�ാജ�ിെ� �വർ�ന�േരാഗതി സർവകലാശാല
അടിയ�ിരമായി അവേലാകനം നടേ���ം, േ�ാജ�് �ർ�ീകരി��തി�ളള സത�ര
നടപടികൾ ൈകെ�ാേ���മാണ്.

3-8   ൈല�ബറി �ാ� - �ശീ. ജയരാജൻ.പി എ�വരുെട
ശ�ള വിതരണ�ിെല അപാകത
     2018-19 വർഷെ� േപ-േറാൾ പരിേശാധി�തിൽ, ൈല�റി�െട അൈഡ�സറായി
02.07.2013 �തൽ കരാറടി�ാന�ിൽ േസവനമ��ി�� �ീ. ജയരാജൻ പി. (എംേ�ായീ
ന�ർ : 03001) എ�വർ കൺേസാളിേഡ�ഡ് സാലറി ഇന�ിൽ എ�ാ മാസ�ം 30,000 �പ
ൈകപ���്. എ�ാൽ ഹാജർപ�ിക പരിേശാധി�തിൽ അേ�ഹം ആയതിൽ ഒ�
േരഖെ����ിെ��ം പ�ികയിൽ അേ�ഹ�ിെ� േപര് േരഖെ����ിെ��ം കെ��ി.
അേ�ഹ�ിെ� നിയമനം സംബ�ി� കരാർ ഓഡി�ിന് ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അപാകത
��ി�ാണി�് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 14/18.11.2019) മ�പടിയായി �ീ.
ജയരാജൻ. പി. എ�വർ �ി�ീഷ് ൈല�റി�െട �ഖ� ൈലേ�റിയനായി വിശി� േസവനം
നട�ി വിരമി� �ഗൽഭ വ��ിയായതിനാൽ, അേ�ഹ�ിെ� േസവനം സർവകലാശാല�്
അത�ാവശ�മാെണ�് കെ��ിയതിെന�ടർ�് �ൻ വി.സി �ീ.െക. ജയക ുമാർ
ഐ.എ.എസ്. �ൻൈകെയ��് മലയാളസർവകലാശാല ൈല�റി�െട അൈഡ�സറായി
അേ�ഹെ� നിയമി�െവ�ം, ശ�ളം ആവശ�മിെ��് വ��മാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ
സർവകലാശാലയിൽ വ�േപാക ു�തിന് യാ�ാെചല�കൾ�ായി ഓണേററിയമായാണ് �ക
അ�വദി� ു�െത�ം, ഹാജരാ�� ദിവസ�ളിൽ ഒ� ുെവ��തി�ളള നിർേ�ശം
നൽക ു�താെണ�ം അറിയി� ു.
ൈല�റി�െട ഹാജർപ�ികയിൽ േപര് േചർ�ി ഹാജരാ�� ദിന�ളിൽ ഒ�്
േരഖെ���ാ�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-9   അതിഥി അധ�ാപകർ�് േജാലി�്
ഹാജരാകാതിരു� ദിവസ�ളിെല (െപാതു
പണിമുട�്) േവതനം അനുവദി�� �കമ�പകാരമല�
     ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ (എഫ് ) വ��ിെ� 04-07-2018 െല ജി.ഒ(ആർ.ടി)1293/2018/ഹയർ
എ ഡ�േ�ഷൻ ന�ർ ഉ�രവ് ഖ�ിക (a), (b) എ�ിവ �കാരം ദിവസ േവതന�ാരായ ഗ�്
അ��ാപക�െട േവതനം വർ�ി�ി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ മലയാളസർവകലാശാല ൈവസ്
ചാൻസല�െട 04.02.2019 െല 523/2018/അ�ൗ�്സ് ന�റാ�� നടപടി�മം �കാരം ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി�� ഗ�് അ��ാപക�െട 2019 ജ�വരിയിെല ശ�ളമായി 4,76,125/-
�പ (വാഹന വാടക, �രിതാശ�ാസ നിധി, െതാഴിൽ നി�തി എ�ിവ �റ�തി� േശഷം) 04-02-
2019 െല വൗ�ർ നം. 80 �കാരം 13 ഗ�് അധ�ാപകർ�് വിതരണം െച�ി��്.

    ഈ അ��ാപകരിൽ ആ�ം തെ� 2019 ജ�വരി 08,09 തീയതികളിൽ െപാ�
പണി�ട�ായതിനാൽ േജാലി�് ഹാജരായി�ി� എ�് അവർ രജി�ാർ�് ന�ിയ അവധി
അേപ�യിൽ നി�് വ��മാണ്. 2019 ജ�വരി 08, 09 തീയതികളിെല േവതനം സർ�ാർ
വ�വ�കൾ��സരി�് അ�വദി�ണെമ�് അധ�ാപകർ രജി�ാർ�് അേപ�



സമർ�ി�ക�ം, ൈവസ് ചാൻസലർ അേപ� പരിഗണി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ േമൽ
തീയതികളിൽ ഗ�് അധ�ാപകർ േജാലി�് ഹാജരായ ദിവസ�ളായി പരിഗണി�് േവതനം
നൽകിയി���്. ദിവസേവതന�ാർ േജാലി െച�ാതി�� ദിവസം േവതന�ിന്
അർഹതയി�ാ�താണ്.

    െപാ� പണി�ട�് കാരണം േജാലി�് ഹാജരാകാതി�� ര� ദിവസെ� ശ�ളം
അധ�ാപകരിൽ നി�് തിരിെക ഈടാേ��താണ്. �ക സംബ�ി� വിശദ വിവരം
താെഴെ�ാ���.

�മ
നം.

ഗ�് അധ�ാപക�െട
േപര്/പഠന വിഭാഗം

2019 ജ�വരിയിൽ
ൈക��ിയ
േവതനം

േജാലി�്
ഹാജരായ
ദിവസ�ൾ

അർഹതെ��
േവതനം

അധികം
ൈക��ിയ
�ക

1
അ�ൾബായിസ് . പി,
മാധ�മപഠനം

40,250 /-

(1750*23)
21 36,750 /- 3,500 /-

2
ആേ�ാ.പി.ചിേരാത,

മാധ�മ പഠനം

42,000 /-

(1750*24)
22 38,500 /- 3,500 /-

3
േഡാ.െസൗമ�.പി.എൻ,

ഭാഷാശാ�ം

31,500 /-

(1750*18)
16 28,000 /- 3,500 /-

4
നിഗിേലഷ്.പി.എസ്,

േസാേഷ�ാളജി

40,250 /-

(1750*23)
21 36,750 /- 3,500 /-

5
ഷീബ.വി.എ,

പരി�ിതി പഠനം

40,250 /-

(1750*23)
21 36,750 /- 3,500 /-

6

വി��മാർ.എൻ.വി,

തേ�ശവികസന
പഠനം

42,000 /-

(1750*24)
22 38,500 /- 3,500 /-

7
സജിത് േസാമൻ,

ചരി� പഠനം

40,250 /-

(1750*23)
21 36,750 /- 3,500 /-

8

േഡാ.�േമഷ്
��ൻപറ�ിൽ,

സാഹിത� വിഭാഗം

36,750 /-

(1750*21)
19 33,250 /- 3,500 /-

9

േഡാ.രാജീവൻ
���്,

തേ�ശവികസന
പഠനം

35,000 /-

(1750*20)
18 31,500 /- 3,500 /-



10 േഡാ.െസൗമ�.എം,

പരി�ിതി പഠനം

35,000 /-

(1750*20)

18 31,500 /- 3,500 /-

11
�ഹ�ദ് �മാൻ.െക,

ചല�ി� പഠനം

38,500 /-

(1750*22)
20 35,000 /- 3,500 /-

12

േഡാ.�ഹ�ദ്
ഷരീഫ്.എം.പി,

ചല�ി� പഠനം

42,000 /-

(1750*24)
22 38,500 /- 3,500 /-

13

േഡാ.�സ�
ഐസക്,

േസാേഷ�ാളജി

38,500 /-

(1750*22)
20 35,000 /- 3,500 /-

ആെക 45,500 /-

    അധിക�ക 45,500/- �പ ബ�െ��വരിൽ നിേ�ാ ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ
നിേ�ാ ഈടാ�ി സർവകലാശാല ഫ�ിൽ അടവാേ��താണ്.

3-10   കംപ�ൂ�റുകള�ം അനുബ� ഉപകരണ�ള�ം
വാ�ിയ� സർ�ാർ ഉ�രവി� വിരു�ം
     2018-19 െല െചല� വൗ��കൾ പരിേശാധി�തിൽ, 28.05.2018 െല 61-ാം ന�ർ െവൗ�ർ
�കാരം കാ� പരിമിതരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈല�റി സൗകര�ം
ഉപേയാഗെ����തി�ളള 3 കംപ���കൾ, െസർവർ എ�ിവ വാ��തിന് 1,98,000/- �പ
െചലവഴി�ി��്, െനക ്സസ് െടക് കംപ�േ��്, േ�ഹ താര േകാം��്, സ�ഹം േറാഡ്, തളി,
േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിൽ നി�ാണ് (ഇൻേവായ്സ് ന�ർ 967 തീയതി 31.03.2018)
െട�ർ �േഖന ഇവ വാ�ിയി�ളളത്.

     സ.ഉ (ൈക) ന�ർ ന�ർ 24/2017/ഐ.ടി.ഡി തീയതി 18.11.2017 ന�ർ ഉ�രവിൽ ഐ.ടി
ഉപകരണ�ൾ െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�് സംവിധാന�ി�െട (www.cprcs.kerala.gov.in)
മാ�േമ വാ�ാ� എ�് നി�ർഷി���്. ആയതിനാൽ, മലയാളസർവകലാശാല ഉ�രവ്
ന�ർ 103/2018/വി.സി. തീയതി 28.05.2018 �കാരം സ�കാര��ാപനമായ െനക ്സസ് െടക്
കംപ�േ��്, േ�ഹ താര േകാം��്, സ�ഹം േറാഡ്, തളി, േകാഴിേ�ാട് എ� �ാപന�ിൽ
നി�് കംപ���ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ�ിയത് �മ�കാരമ�. ഇത് സംബ�ി�്
നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (ന�ർ 17/20.11.2019) നൽകിയ മ�പടിയിൽ കാ�
പരിമിതരായവർ� ൈല�റിയിെല ��ക�ൾ ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� തര�ി��
വായന ഉപകരണ�ൾ വികസി�ി�� തി�വന��രെ� ‘ച�മതി’ എ� സർ�ാറിതര
സംഘടന ആവശ�െ�� േസാ�് െവയ�കളട�ിയ �േത�ക െ�സിഫിേ�ഷേനാ��ടിയ
കംപ���കൾ എ��ം േവഗ�ിൽ സ�മാ��തി� േവ�ിയാണ് ഇ�കാരം െച�െത�്
വ��മാ�ി. അപാകത ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��ിേ���ം, ഭാവിയിൽ ഐ.ടി

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


ഉപകരണ�ൾ വാ��തിനായി െസൻ�ൈലസ്ഡ് െ�ാക�ർെമ�് സംവിധാനം
ഉപേയാഗെ��േ���മാണ്.

3-11   മുൻകൂർ നൽകിയ 1412770/- രൂപ
നാളിതുവെരയും �കമീകരി�ില�
    മലയാളസർവകലാശാല അധ�ാപകർ�ം ജീവന�ാർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം
�ാപന�ൾ�ം 2015-16 �തൽ 2018-19 വെര വിവിധ ആവശ��ൾ�േവ�ി �ൻ�റായി
നൽകിയ 1412770/- �പ ഓഡി�് തീയതി (11/2019) വെര�ം �മീകരി�ി�ിെ��് അഡ�ാൻസ്
രജി�ർ പരിേശാധനയിൽ വ��മായി. 11/2019 ൽ �മീകരി�ാനവേശഷി�� �ൻ��ക�െട
വിവരം �വെട േചർ��.

�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

1 863/ 03.11.15 5000 േഡാ. െക.എം.ഭരതൻ
വിദ�ാർ�ിക�െട
അടിയ�ിരാവശ��ൾ
നിർവഹി��തിന്

2
1735/
28.03.16

6000 ക ുമാരി. അ��ഹ. എ.ജി
�ണിയൻ േ�ാർട്സ്
�വർ�ന�ൾ�്

3 1726/ 22.03.16 1000 േഡാ. ടി.അനിത �മാരി പഠനയാ�

4 49/ 06.04.16 51200 �ഡ�് സ് �ണിയൻ

�ണിയൻ ഫീ, മാഗസിൻ
ഫീ, മാ�ിംഗ് �ാ�് എ�ിവ
�ണിയൻ അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ത്

5 85/ 22.04.16 1000
�ീ. വിശ�നാഥൻ. െക

ഗ�് ഹൗസ് െകയർ േട�ർ
ഇം��്

6 1130/ 19.09.17 4500 േഡാ. േറാഷ് നി സ�പ് ന നാടകാവതരണം

7 1910/ 17.01.18 10000 േഡാ. േറാഷ് നി സ�പ് ന
േ�ാജ�് - നാടക
��ാന�ൾ

8 169/ 08.09.18 2500
�ീ. ജി.�േരഷ് �മാർ

ക���ർ അസി��്
േഹാ�ൽ ഷി�ിംഗ്

9 2157/ 20.02.17 7000
�ീ. സ�ബ്

�ണിയൻ

സാഹിതി 2017

േഡാ�െമേ�ഷൻ

10 206/ 04.05.17 10000 േഡാ. ൈസതലവി. സി
െപയിൻ & പാലിേയ�ീവ്
െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം



�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

11 1487/ 25.10.17 10000 േഡാ. ൈസതലവി. സി േ�ാജ�് - ദ�േശഖരണം

12 413/ 12.06.17 93000 �ീ. വിേവക്. പി
ഭാഷാ െടേ�ാളജി േക�ം
െഗയിം േ�ാജ�്

13 460/ 20.06.17 10000
േഡാ. ജയ് നി വർഗീസ്

അസി.െ�ാഫസർ
േഡാ�െമേ�ഷൻ േ�ാജ�്

14 1480/ 25.10.17 50000
േഡാ. ജയ് നി വർഗീസ്

അസി.െ�ാഫസർ
േഡാ�െമേ�ഷൻ േ�ാജ�്

15 673/ 18.07.17 15000 േഡാ. അേശാക്.എ.ഡി�സ്

ല� ഗേവഷണ പ�തി -

േപാർ�ഗീസ്
ഇതിഹാസ�ിെല
േകാഴിേ�ാട്

16 1091/ 15.09.17 25000 സി.ഡ��.ആർ.ഡി.എം മഴെവ�െ�ാ�് പഠനം

17 2169/02.03.18 16645
ക ുമാരി. രമ�. ഇ.പി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

18 15/ 12.04.18 12000
ക ുമാരി. രമ�. ഇ.പി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

19 55/ 15.05.18 12000
ക ുമാരി. രമ�. ഇ.പി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

20 89/ 18.06.18 12000
ക ുമാരി. രമ�. ഇ.പി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

21 67/ 09.03.18 146774
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

22 2169/02.03.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

23 15/ 12.04.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

24 55/ 15.05.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

25 92/ 19.06.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്



�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

26 113/ 11.07.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

27 146/ 09.08.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

28 181/ 17.09.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

29 219/ 11.10.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

30 262/ 09.11.18 12000
�ീ. ര�ി�് �മാർ.
എം.ആർ, പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

31 2169/02.03.18 26871
ക ുമാരി. ദീ�ി. െക.വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

32 2169/02.03.18 15871
ക ുമാരി. നിഷിത ദാസ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

33 15/ 12.04.18 12000
ക ുമാരി. നിഷിത ദാസ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

34 55/ 15.05.18 12000
ക ുമാരി. നിഷിത ദാസ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

35 89/ 18.06.18 12000
ക ുമാരി. നിഷിത ദാസ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

36 55/ 15.05.18 6000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

37 89/ 18.06.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

38 113/ 11.07.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

39 146/ 09.08.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

40 181/ 17.09.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

41 219/ 11.10.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്



�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

42 262/ 09.11.18 12000
�ീ. �ജിൽ. െക.വി.
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

43 63/ 09.03.18 26774
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

44
2241/
08.03.18

12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

45 15/ 12.04.18 12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

46 55/ 15.05.18 12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

47 93/ 25.06.18 12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

48 146/ 09.08.18 24000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

49 219/ 11.10.18 12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

50 283/ 27.11.18 12000
�ീ. വിനീത്. പി.വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

51 59/ 09.03.18 66774
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

52
2241/
08.03.18

12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

53 15/ 12.04.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

54 55/ 15.05.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

55 92/ 19.06.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

56 113/ 11.07.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

57 146/ 09.08.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്



�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

58 181/ 17.09.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

59 219/ 11.10.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

60 262/ 09.11.18 12000
�ീ. വിബീഷ്. വി,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

61 104/ 31.03.18 72774
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

62
2241/
08.03.18

12000
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

63 15/ 12.04.18 12000
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

64 92/ 19.06.18 24000
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

65 113/ 11.07.18 12000
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

66 219/ 11.10.18 12000
ക ുമാരി. ഹരിത. എൻ.എസ്,
പി.എ�്.ഡി.

ൈ���്

67 60/ 09.03.18 25774
�ീ. െശൽവരാജ്. ആർ,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

68 61/ 09.03.18 21613
�ീ. അഖിൽ ത��ൻ,
പി.എ�്.ഡി.

െഫേലാഷി�്

69 386/ 24.01.19 5000 േഡാ. സതീഷ്. പി
പി.ടി.എ അ�മ് നി േയാഗം
നട�ാൻ

70 293/ 06.12.18 25200 േഡാ. വിദ� .ആർ
ഐ.എഫ്.എഫ്.െക
ചല�ിേ�ാ�വം -
യാ�ാെചലവ്

71 220/ 12.10.18 2500
�ീ. �ത�ിക്. എസ്,
േ�ാജ�് അസി��്

യാ�ാെചലവ്

72 220/ 12.10.18 2500
�ീമതി. അ�ത. െക.വി,
േ�ാജ�് അസി��്

യാ�ാെചലവ്



�മ

നം.

വൗ�ർ

ന�ർ/

തിയതി

�ക ൈക��ിയ വ��ി ഉേ�ശ�ം

73 220/ 12.10.18 2500
�ീമതി. റംസീന. പി.പി,

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

74 220/ 12.10.18 2500
�ീമതി. ���ിയ. എം.പി

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

75 220/ 12.10.18 2500
�ീമതി. അപർണ ദാസ്

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

76 220/ 12.10.18 2500
�ീമതി. ആതിര. സി

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

77 220/ 12.10.18 2500
�ീ.അർ�ൻ. എം

േ�ാജ�് അസി��്
യാ�ാെചലവ്

78 267/ 15.11.18 35000 േഡാ. ധന�. ആർ
എൻവയൺെമ�്
െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം 2018

79 292/ 06.12.18 75000 േഡാ. ധന�. ആർ
എൻവയൺെമ�്
െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം 2018

ആെക ₹ 14,12,770/-

     4.10.2011 െല ജി.ഒ (പി) 419/2011/ഫിൻ ന�ർ ഉ�ര� �കാരം, �ൻ��കൾ ൈക��ി 3
മാസ�ിനകം ബി�കൾ ഹാജരാ�ി �മീകരി�ാ�പ�ം, പിൻവലി� തീയതി �തൽ
തിരി�പിടി�� ദിവസം വെര 18% പലിശ സഹിതം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

    വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം �ൻ��കൾ �മീകരി�ാ�ത് ��തരമായ വീ�യാണ്. േമൽവിവരി�
�ൻ��കൾ തിരി�പിടി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ിൽ ആയത്
അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് (നം. 21/ 22.11.19) മ�പടി
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. �ൻ��കൾ �മീകരി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-12   എൻ.എ�.എ� െചല� വൗ�റുകൾ
ലഭ�മാ�ിയി�ില�
     വിവിധ വൗ��കളിലായി 17,250/- �പ എൻ.എസ്.എസ്. േകാർഡിേന�ർ േഡാ. സ ുധീർ
എസ്. സലാം െചലവഴി�ി��്. എ�ാൽ െചലവ് വൗ��ക�ം അ�ബ� േരഖക�ം ഓ ഡി�ിന്
ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആയത് ലഭ�മാേ��താണ്. വിശദ വിവര�ൾ �വെട െകാ���.

വൗ�ർ ന�ർ തീയതി �ക െചലവ് വിവരം



േരഖെ���ിയി�ി� 25.06.2018 200 ഫയൽ വാ�ിയത്

“ “ 1000 അൈഡ�സറി േബാർഡ് മീ�ിംഗ്

“ “ 1750 ഭ�ണം/ മ�് െചല�കൾ

“ “ 2000 ഓഡി�് ചാർ�്

“ “ 100 �ാ�്

“ 15/12/2018 1000 േഡാ. അ�പ്.എ�്. ദാസിന് നൽകിയത്

“ “ 350 മ�് െചല�കൾ

“ 05/01/2019 750 �േരഷ് �മാറിന് ടി.എ. നൽകിയത്

“ “ 10100 �ചിത� മിഷന് തിരി� നൽകിയത്

ആെക 17,250

     വൗ��കൾ ഹാജരാ�ാ�തിനാൽ െചലവ് �ക ₹17,250 തട�െ����. ക�ാഷ് ��ിൽ
വൗ�ർ ന�ർ േരഖെ���ിയി�ി�. ഭാവിയിൽ എ�ാ വൗ��കൾ�ം �മ ന�ർ നൽേക��ം
ആയത് ക�ാഷ് ��ിൽ േരഖെ��േ���മാണ്.

3-13   മരാമ�ു �പവൃ�ി - ഈടാ�ിയ നികുതി
കരാറുകാര� തിരി�� െകാടു�തിൽ അപാകത
���ി�ല�ം : 25,36,116.82
അള���കം : എം.�./2017-18/01
വൗ�ർ ന�ർ : 110/09.06.2018 ₹3,04,344/-

മലയാള സർവകലാശാലയിെല കാ�ീൻ െക�ിട�ി� �കളിൽ �സ് വർ�ിൽ ഒ� നില�ം, കാർ,
��ർ െഷ  ഡ് നിർ�ാണ�ം �ർ�ീകരി�് കരാ�കാരനായ �ീ. അസ്ബാർ വാഫ ടി.െക-�്
വൗ�ർ ന�ർ 1501/25.10.2017 �േഖന ൈഫനൽ ബിൽ �ക നൽകിയേ�ാൾ, ���ി �ല�മായ
2536116/- �പയിൽ നി�ം 12 ശതമാനം ജി.എസ്.ടി. �കയായ 3,04,344/- �പ ക ുറവ്
വ��ിയി��. ജി.എസ്.ടി. േപാർ�ലിെല സാേ�തിക ���ൾ കാരണം സർവകലാശാല�്
ഈ �ക അട�ാൻ സാധി�ി�. ആയതിനാൽ കരാ�കാരൻ 2,71,726.70 �പ ജി.എസ്.ടി.
ഇന�ിൽ േനരി�് അട�ക�ം രശീതി സർവകലാശാലയിൽ സമർ�ി�ക�ം െചയ ്ത ു. �ടർ�്,
ബി�ിൽ ക ുറവ് െചയ ്ത ജി.എസ്.ടി. �ക തിരി�്കി� ാൻ കരാ�കാരൻ ആവശ�െ��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ 3,04,344/- �പ കരാ�കാരന് തിരി� ുെകാ��ാൻ 02.07.2018 െല 876/2018/
വി.സി ന�ർ �കാരം ൈവസ് ചാൻസലർ ഉ�രവാക ുകയ ും ഈ �ക ബജ�ിെല "XII െപാ�
കണ�കൾ (10)-ടി.  ഡി.എസ്, ജി.എസ്.ടി.” എ� ശീർഷക�ിൽ നി�് െചലവഴി��തിന്
അ�മതി നൽക ുകയ ും െചയ ്ത ു.

    കരാ�കാരൻ സമർ�ി� ബിൽ �കാര�� ���ി �ല��ം നി�തിക�ം താെഴ�റ�ം
�കാരമാണ്.

���ി �ല�ം 22,64,389.30



സി.ജി.എസ്.ടി. 6% 1,35,863.35

എസ്.ജി.എസ്.ടി 6 % 1,35,863.35

ആെക 25,36,116

    ഇത�സരി�� 2,71,726.70 �പ ജി.എസ്.ടി.യാണ് കരാ�കാരൻ േനരി�ടവാ�ിയത്.
സർവകലാശാല�ം കരാ�കാര�ം ത�ി�� കരാർ �ക 25,36,116 �പയാണ്. കരാ�കാരൻ
േനരി�ടവാ�ിയ ജി.എസ്.ടി. 271727/- �പ�് പകരം 3,04,344/-�പ കരാ�കാരന് തിരിെക
നൽകിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാനാവശ�െ��് നൽകിയ ഓഡി�് എൻക�യറി�് വ��മായ
മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. 24.10.2017 െല   ആർ.എ 2-ാം ന�ർ ൈഫനൽ വർ�് ബിൽ �കാരം
���ി �ല�ം 25,36,116 ആണ്. ഈ ���ി �ല��ിന് ആ�പാതികമായ 12% ജി.എസ്.ടി.
3,04,344/- �പയാണ് കരാ�കാരന് നൽകിയി��ത്. എ�ാൽ യഥാർ��ിൽ കരാ�കാരൻ
േനരി�ടവാ�ിയി��ത് 271727/- �പ മാ�മാണ്. ജി.എസ്.ടി. ഇന�ിൽ കരാ�കാരന് 32617/-
�പ (304344-271727) അധികം നൽകിയി��്. ആയത് കരാ�കാരനിൽ നി�ം ഈടാ�ി
സർ�ാരിേല�് അട�ാൻ നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3-14   േഹാ�ൽ െപയി�റിം� കൂലി സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ നി�് നൽകിയതിെല അപാകതകൾ
    ക�ി�ലിെല േഹാ�ൽ �വർ�ി�ി��ത് �ീ. കീേഴട�ിൽ ഇ�ാഹിം ഹാജി
എ�വ�െട
11/122 -ാംന�ർ െക�ിട�ിലായി��. അരി�ാ�ിറിയിെല �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ��
സമയ�് ക�ി�ലിെല േഹാ�ൽ ഉടമ �ീ.കീേഴട�ിൽ ഇ�ാഹിം ഹാജി എ�വർ �മർ
െപയി�ടി�് ��ിയാ�ി നൽകണെമ�് ആവശ�െ��തിെ� അടി�ാന�ിൽ എമൽഷൻ
െപയി�ിംഗ്, െസം െപൗഡർ െപയി�ിംഗ് എ�ിവ നട��തിന് 18.09.2018 ൽ ക�േ�ഷൻ
�ണി�ക�ം ഏ��ം �റ � �കയായ 41,584 /- �പ ക�ാ�് െച� �ീ. �ഹ�ദ് അഷ്റഫ്,
��യിൽ, തി�ർ-7 എ�യാ�മായി െനേഗാഷിേയ�് െച�് �കയിൽ 5 ശതമാനം �റവ് വ��ി
�വർ�ികൾ ഏ�ി�ക�ം െച�. ���ി �ർ�ിയാ�ിയേ�ാൾ െപയി�്, പണി�ലി
എ�ിവയട�ം 39,505 /- �പ നൽ�വാ�ം, ഇത് സംബ�ി� െചല�കൾ 2018-19 വർഷ
ബ ഡ്ജ�ിെല “IV ൽ (II) വിദ�ാർ�ി േ�മം േഹാ�ൽ ക�ിജ�് െചല�കൾ" എ�
ശീർഷക�ിൽ നി�് വഹി�വാ�ം 29.03.2019 െല 003/2018/രജി നം. നടപടി�മം �കാരം
രജി�ാർ ഉ�രവിറ�ക�ം, െച�് നം. XY-3097135/30.03.2019 �കാരം 39,505 /- �പ
ഈയിന�ിൽ െചലവഴി�ക�ം െച�.

    എ�ാൽ, കീേഴട�ിൽ ഇ�ാഹിം ഹാജി എ�വ�െട മകൻ �ീ. അ�ൾ വാഹി�ം
��െ����ൻ മലയാള സർവകലാശാല രജി�ാർ-ഇൻ-ചാർ�് �ീ.േമാഹനനാഥബാ�
എ�വ�ം ത�ി�� കരാറിെല പതിെനാ�് വ�വ�കളിൽ ഈയിനം ���ി
ഉൾെ���ിയി�ി�. വാടക-െക�ിടം, െപയി�ിംഗ് �ലി, സർവകലാശാല ഫ�ിൽ നി�ം
െചലവഴി�ത് �മ�കാരമ�. േമലിൽ ഇ�രം െചല�കൾ േഹാ�ൽ വിദ�ാർ�ിക�െട േകാഷൻ
 െഡേ�ാസി�ിൽ നി�ം വഹി�ാൻ അധി�തർ ��ിേ��താണ്. 39505/- �പ
ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�ം ഈടാേ��താണ്.



3-15   ൈല�ബറി േ�ാ�ിെല അപാകത
     ൈല�റി േ�ാ�് രജി�ർ, ഫയ�കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ പറ��
അപാകതകൾ ��യിൽെ��.

1. 37000 -ൽ അധികം ��ക��� ൈല�റി�െട �വർ�ന�ൾ�് ആധികാരികമായ
നിയമാവലി നിലവിലി�. ആയതിനാൽ ��ക�ൾ എ���തി�ം തിരി�വാ��തി�ം
�ത�തയി�.

2. 2018-19 വർഷം വെര വിതരണം െച�തിൽ 46 ��ക�ൾ തിരിെക ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. 36 ��ക�ൾ േകട് വ� നിലയിൽ ഉപേയാഗ�ന�മായി��്, ഈ ��ക�ൾ ൈബ�്
െച�് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ� ു�.

�.ന ബാർേ�ാഡ് പ ു�ക�ിെ� േപര്

1 20257 Malayalam verbal forms

2 17663 Sociological theory

3 17737 Sociological theory

4 14475 അ�കാരനഴി

5 5660 അ�െ� മകൾ

6 6730 ആ�നിക മലയാള സാഹിത�ചരി�ം ��ാന�ളി�െട

7 9604 ആേളാഹരി ആന�ം

8 23836 ഇ��ൻ വികസനം

9 24119 ഉ�ബിെ� േലാകം

10 5466 എൻമകെജ

11 5029 കാടാ�മാസം

12 15968 ��ി�ഥക�ം ചി���ം

13 15851 േകരളം : �തിയ അേന�ഷണ�ൾ�് ഒരാ�ഖം

14 10304 േകരളഭാഷാവി�ാനീയം

15 5498 ഖസാ�ിെ� ഇതിഹാസം

16 6560 ചിരവനാ�്

17 3819 െച�ീൻ

18 15227 �ാവിഡഭാ ഷാവ�ാകരണം - II

19 13916 നടന�മികയിെല നവഭാ�കത�ം

20 23866 പേടനി

21 18300 േപ�ർ േലാഡ്ജ്



22 5795 ഭാഷ�ം പരിഭാഷ�ം

23 23163 മലബാർ

24 23467 മാ�� മലയാളസിനിമ

25 7261 യ�ി

26 26852 േലാകസിനിമ ചാ�ിൻ �തൽ േസാഡർബർഗ് വെര

27 22287 വഷളൻ

28 22288 വഷളൻ

29 20431 വിദ�ാഭ�ാസം ഭാരത�ിൽ

30 14982 െവ�� രാ�ികൾ

31 1564 സാഹിത�ചരി�ം ��ാന�ളി�െട

32 667 സി. എസ്. ��ഹ് മണ�൯േപാ�ി

33 24057 സിറിയൻ മാന�ൽ

34 13430 �ഖിേനാ ഭവ�

35 17408 �ഗ�ി എ� ആ�ാൾ േദവനായകി

36 12761 േസവാ�ാം

4. ൈല�റിയിൽ നി�് നാളി�വെര 19519/- �പ വിലവ�� 91 ��ക�ൾ ന�െ��ി��്.
അവ വീെ���ി�. വിശദവിവരം ച ുവെട േചർ� ു�.

�മ നം. പ ു�ക�ിെ� േപര് വില

1 The Culcutta Cromosome 325

2 വി�ം ���ം 230

3 വനിതാപ��വ൪�നം ചരി��ം വ൪�മാന�ം 90

4 തി��റൾ 80

5 മാധ�മം: മൗലികത�ം നിരാകരണ�ം 85

6
Encyclopaedia of journalism and mass communication 6 Volume

(Rs 3590 Missed 1 Volume)
598

7 നാടക�ം സിനിമ�ം 200

8 സം�ാരപഠനം: ഒ� ആ�ഖം 75

9 നളചരിതം 50

10 വിദ�ാഭ�ാസചി�കൾ 75

11 അ�ാത�മാ�� അഭി�ഖ�ൾ 245

12 എ��് ചരി�പരമായ അവേലാകനം 45



13 ��േദവെ� ചി� 60

14 േനാവൽ കല�ം ദർശന�ം 85

15 ഓ… �ിേയ... 75

16 നളിനി എ� കാവ�ശില ്പം 60

17 െക. ദാേമാദരൻ സ�ർ��തികൾ 250

18 വാർ�യിൽ പറ��ത് 90

19 A dictionary of media and communication 310

20 Studying plays 1331

21 Shakespearean tragedy 1686

22 കഥകളി�െട രംഗപാഠചരി�ം 195

23 രതിമാതാവിെ� ��ൻ 80

24 മഴയിൽ പറ�� പ�ികൾ 150

25 ��ാംേലാക കവിത 300

26 ച�േമേനാൻ-ഒ� പഠനം 80

27 െസബാ��െ� കവിതകൾ 120

28 ആ�കഥ�് ഒരാ�ഖം 90

29 �ഫി പറ� കഥ 80

30 െന�ി��ഡ് 125

31 മഴ�െട ജ�ാലകൾ 95

32 േകരളചരി�ം 200

33 ഗേവഷണം 100

34 ഗേവഷണം 100

35 �ടിെയാഴി�ൽ 35

36 ആ�നിക ഭാഷാശാ�ം 75

37 നളചരിതം 32

38 പാ�ാത� സാഹിത�ദർശനം 295

39 ഉ�ബിെ� േലാകം 115

40 ഉ�ബിെ� േലാകം 115

41 കവിതയിെല നാ�ം നഗര�ം 50

42 േകരളചരി��ിെ� അടി�ാനേരഖകൾ 200

43 േകസരി�െട ചരി�ഗേവഷണ�ൾ 125



44 േകരള�ിെല തിേയ��ം കാവാലം നാടക��ം 100

45 എൻ.��പി��ം ��നാടക��ം 95

46 സിനിമ ചരി���ർ��ളി�െട 55

47 ലിപിക�ം മാനവസം�ാര�ം 140

48 �ശ�വി�യേലാകം 70

49 എ�ിവഏകാ�നഗര�ൾ 180

50 Selected non-fictions 1105

51 െച�കാടിെ� ബാലസാഹിത�ം 90

52 േലാകസിനിമ 75

53 പടി�ാറൻ കവിതകൾ 250

54 കലാവിമർശം മാർ�ി�് മാനദ�ം 370

55 ദി െ�ാഫഷണൽ 110

56 കഥ�ം പരി�ിതി�ം 150

57 െപൺകഥ�െട വർ�മാനം 65

58 Mass communication and journalism 995

59 നളചരിത�ി�െട 70

60 ഇ��ൻ കവിത 300

61 നാടകം - പാഠ�ം �േയാഗ�ം 100

62 ചരി�രചനയിെല വി�യം 130

63 നാ�േപരിെലാ��ൻ അഥവാ നാടകാദ�ം കവിത�ം 55

64 കാൾ മാർ�് ജീവചരി�ം 250

65 േകരളനേവാ�ാനം 85

66 ഒനീൽ അ�ഭവം 95

67 കലിക 280

68 െതരെ��� �ബ��ൾ 150

69 Research methodology in media students 1595

70 Writers in retrospect 795

71 Some aspects on manuscriptology 90

72 ൈകരളി�െട കഥ 295

73 മരണ�മാ�� �ടി�ാ� 120

74 ഋേഗ�ദമ���ം ����ം 70



75 േകാ�യം 17 75

76 മി�ം യാഥാർ���ം 200

77 കിം കി ��് : സിനിമ�ം ജീവിത�ം 40

78 െപ�െകാ�ിയ വാ�കൾ 95

79 പ�ായ�് രാജ് നിയമ�ം ഭരണ�ം 90

80 തകഴി വഴി 72

81 അന�ായ�ൾ 230

82 എ�ാണ് ചരി�ം 95

83 നടി 110

84 മാ��മി ആ�പതി�് കഥകൾ 2013 300

85 നാ�റിവ് 90

86 ഫാസിസ�ിെ� ആൾ��മനശാ�ം 100

87 ഇ��ാചരി�ം - 1 225

88 േകരളം ജി�കളി�െട 140

89 ൈവേലാ�ി�ി പഠന�ൾ 295

90 കനകാഭരണം 165

91 േവ�ക�െട േവദാ�ം 65

ആെക 19519/-

    േമ�റ� അപാകതകൾ പരിഹരി�് വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

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

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

ഇനം
വരവ്
(₹)

ഇനം
െചലവ്

(₹)

പ�തി 3,11,66,660

പ�തി

(�ാൻ - കാപി�ൽ അസ�്
4742325+ �ാൻ എ�െപൻസ്
20575564+ �ാൻ കാപി�ൽ
എ�െപൻസ് 1476575+ലാ�്

അക�സിഷൻ +8800)

2,68,03,264



പ�തിേയതരം 4,58,13,000 പ�തിേയതരം 5,55,44,478

ഇയർ മാർ�്ഡ് ഫ�കൾ 0 0

ഋണശീർഷകം

(കറ�് ലയബിലി�ീസ്
20787926+ കറ�് അസ�്

1788252)

2,25,76,178

ഋണശീർഷകം

(കറ�് ലയബിലി�ീസ് 13848675+
കറ�് അസ�് 2099402)

159,48,077

നിേ�പ�ൾ 311079 നിേ�പ�ൾ 83454

ഇ-ലാംസ് 25000000 ഇ-ലാംസ് 84,40,130

മ��വ
(തനത് ഫ�് – 5280000+

പേരാ� വ�മാനം -
58,900+ അ�ാദമിക്

വ�മാനം -2233814+ മ�
വ�മാനം - 322236)

7894950 മ��വ 2500

13,27,61,867/- 10,68,21,903/-

4-2   സാ��ിക നില
�ൻ ബാ�ി 1,74,83,906.03

വരവ് 13,27,61,867

ആെക 15,02,45,773.03

െചലവ് 10,68,21,903

നീ�ിയിരി�് 4,34,23,870.03

4-3   െപാരു�െ�ടു�ൽ പ�തിക
1. �ഷറി അ�ൗ� ുകൾ (സബ് �ഷറി, തി�ർ)

1.
െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 71505140000001

(േനാൺ-�ാൻ അ�ൗ�് 14/1)
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 1,80,781/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 1,80,781/-

2
�ാൻ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799012700000055

(�ാൻ അ�ൗ�് 55)
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 183,82,078/-



ക ൂ�ക
�ഷറിയിേല�് േപയ് െമ�ിനായി നൽകിയ െച� ുകൾ
1. െച�് ന�ർ / തിയതി 3097132/27.03.2019 ₹ 30143
2. െച�് ന�ർ / തിയതി 3097133/29.03.2019 ₹ 106351
3. െച�് ന�ർ / തിയതി 3097135/30.03.2019 ₹ 102782

    ആെക:
2,39,276

₹ 1,86,21,354/-

ക  ുറ� ുക
31.03.2019 ന് സർ�ാർ പിൻവലി� �ക 1,86,21,354 ₹0/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 0/-

3.

സ് െപഷ�ൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 715051400000017 (27.11.2018 വെര)
സ് െപഷ�ൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799010100142634 (28.11.2018 �തൽ �ഷറി

അ�ൗ�് ന�റിൽ മാ�ം വ��ി)

(പി.എഫ് അ�ൗ�് – 799010100142634)
സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹69,64,260/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹69,64,260/-

4.
െ�ഷൽ ടി.എസ്.ബി. അ�ൗ�് ന�ർ 799010100065471

(െപൻഷൻ ഫ�് എഫ്.ഡി അ�ൗ�് )

സർവകലാശാല �ഷറി ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹ 1,20,22,389/-

ക ുറ� ുക

1. �ാരംഭ നിേ�പം- ₹ 100
2. �ിര നിേ�പമാ�ിയ ത ുക ₹ 1,20,22,289

ആെക ₹ 1,20,22,389/-

₹0/-

ക  ൂ� ുക

�ഷറി പലിശ വരവ് െവ� �ക ₹3810/-
₹3810/-

�ഷറി േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�് ₹3810/-

2. ബാ�് അ�ൗ� ുകൾ (േ��് ബാ�്, തി�ർ)

1.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 32709117532
(എസ്.ബി.ഐ െമയിൻ അ�ൗ�് -7532 )

സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 43,65,667.03/-

ക  ൂ� ുക

�ക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ (ഒക ്േടാബർ, 2017)വരവ് െവ�ത്
₹ 831.19₹ 43,66,498.22/-

ക ുറ� ുക

ൈസ�പി�് െമഷീൻ ചാർജ ് – െഫ�വരി 2019 ₹ 294.71
ൈസ�പി�് െമഷീൻ ചാർജ ് – മാർ�് 2019 ₹ 64.52
പണമാകാ� െച�് (ന�ർ : 477389/31.03.2019)₹31,800/-

ആെക₹ 32159.23
₹ 43,34,338.99/-



ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 43,34,338.99/-

2.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 33466220930
(എസ്.ബി.ഐ രജി�ാർ അ�ൗ�് – 930 )

സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 14,15,869/-

ക  ൂ� ുക

പണം മാറാ� െച�് (ന�ർ : 477388/31.03.2019) ₹ 206,700
പണം മാറാ� െച�് (ന�ർ : 477389/31.03.2019) ₹ 31,800

ആെക- ₹ 238500/-

₹ 16,54,369/-

ക ുറ� ുക

ബാ�് ചാർജ ് (ആന�ൽ െമയി�നൻസ് ഫീ) ₹ 649
₹16,53,720/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 16,53,720/-

3
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 36944168851
(എസ്.ബി.ഐ ഇ-െട�ർ അ�ൗ�് –851 )

സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്₹ 68,290/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 68,290/-

4.
േ��് ബാ�് അ�ൗ�് ന�ർ 37529636623

(എസ്.ബി.ഐ ശാ�യാൻ േ�ാജ�് അ�ൗ�് – 623 )
സർവകലാശാല ബാ�് ��് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്₹ 86/-

ക  ൂ� ുക 

�ക ബാ�് അ�ൗ�ിൽ വരവ് െവ�ത് 678    
₹764/-

ബാ�് േ��്െമ�് �കാരം 31.03.2019 െല നീ�ിയിരി�്    ₹ 764/-

4-4   ബാ�് നീ�ിയിരി�്/ക�ിരു�് പണം
വിശദാംശ�ൾ.

�മ
നം

അെ�ൗ�ിെ� േപര്
അെ�ൗ�്
ന�ർ

31.03.2019 െല
നീ�ിയിരി�്
(�ഷറി/ബാ�് ��്
�കാരം)

1 �ഷറി േനാൺ-�ാൻ അ�ൗ�് 71505140000001 ₹ 1,80,781/-

2 �ഷറി �ാൻ അ�ൗ�് 799012700000055 ₹ 183,82,078/-

3 �ഷറി പി.എഫ് അ�ൗ�് 799010100142634 ₹69,64,260/-

4
�ഷറി െപൻഷൻ ഫ�് എഫ്.ഡി
അ�ൗ�്

799010100065471 ₹ 1,20,22,389/-

5 എസ്.ബി.ഐ െമയിൻ അ�ൗ�് 32709117532 ₹ 43,65,667.03/-

6 എസ്.ബി.ഐ രജി�ാർ അ�ൗ�് 33466220930 ₹ 14,15,869/-

7 എസ്.ബി.ഐ ഇ-െട�ർ അ�ൗ�് 36944168851 ₹ 68,290/

8 എസ്.ബി.ഐ ശാ�യാൻ േ�ാജ�് 37529636623 ₹ 86/-



അ�ൗ�്

9 ൈക�ി��് പണം --- ₹ 24,450/-

ആെക    4,34,23,870.03

4-5   �ിരനിേ�പ�ൾ
(േകരള �ഷറി േസവിംഗ്സ് )

�ഷറി െപൻഷൻ ഫ�്

(₹)

ൈവ�ം �ഹ�ദ്
ബഷീർ സാഹിത�
ഫ�്

(₹)

വർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി��
�ിര നിേ�പം

5458953 0

തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 6563336 100000

ആെക 12022289 100000

ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക 0 0

വർഷാവസാനം അവേശഷി��
�ിരനിേ�പം

1,20,22,289/- 1,00,000/-

വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പ��െട വിവരം താെഴ േചർ��.

1. െപൻഷൻ ഫ�്

�.ന നിേ�പ��െട വിവരം �ക (₹) രശീതി ന�ർ/തിയതി

1 െപൻഷൻ ഫ�് 3,00,000 799010500135478/05.05.2017

2 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500150961/07.06.2017

3 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500166028/06.07.2017

4 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500183026/07.08.2017

5 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500201946/15.09.2017

6 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500218389/05.10.2017

7 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500248108/07.11.2017

8 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500297581/26.12.2017

9 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500312923/12.01.2018

10 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500339222/16.02.2018

11 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500359277/14.03.2018



12 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500404655/30.05.2018

13 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500404572/30.05.2018

14 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500409384/07.06.2018

15 െപൻഷൻ ഫ�് 2,67,289 799010500414686/16.06.2018

16 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500433776/05.07.2018

17 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500460749/06.08.2018

18 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500488692/05.09.2018

19 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500526484/11.10.2018

20 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500550588/05.11.2018

21 െപൻഷൻ ഫ�് 1,55,000 799010500553026/08.11.2018

22 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500578078/05.12.2018

23 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500601012/05.01.2019

24 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500649482/19.03.2019

25 െപൻഷൻ ഫ�് 5,00,000 799010500651122/23.03.2019

26 െപൻഷൻ ഫ�് 3,00,000 799010500651123/23.03.2019

ആെക ₹1,20,22,289/-

2. ബഷീർ �ര�ാരം

�.ന നിേ�പ��െട വിവരം �ക (₹) രശീതി ന�ർ/തിയതി

1
ൈവ�ം �ഹ�ദ് ബഷീർ സാഹിത�
ഫ�്

1,00,000 799010500573144/29.11.2018

4-6   ഓഡി�് റി�വറി
ഓഡി�് റി�വറി ഇന�ിൽ തൻ വർഷം ലഭി� 10850/- �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ
െകാ���.

ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
വർഷം

ഖ�ിക
ഈടാ�ിയ
�ക (₹)

ഒ��ിയ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

രസീത് നം./
തീയതി

2016-17 3-25 10850/-
േഡാ. ധന� ആർ
അസി��് െ�ാഫസർ 209/03.09.2018

4-7   ഓഡി�് ചാർ�
ഇനം �ക

2018-19 െല ആെക വരവ് 13,27,61,867

(-) �ാ�് -ഇൻ -എയ്ഡ് 10,72,59,660



(-) വാ�/ �ൻ�ർ �കകൾ (ആ�ികൾ) 17,88,252

(-) മ� ബാ��തകൾ 2,07,87,926

(-) െഡേ�ാസി�കൾ 3,11,079

(-)ഓഡി�് റി�വറി 10,850

ഓഡി�് ചാർജ് ഈടാ�ാ�� വരവ് 26,04,100

2018-19 െല ഓഡി�് ചാർജ് (1%) ₹ 26,041/-

ഓഡി�് ചാർജ് സം�ി�ം

31.03.2018 ൽ ഒ��ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 69,843/-

2018-19 വർഷെ� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 26,041/-

ആെക ₹ 95,884/-

2018-19 ൽ അടവാ�ിയ ഓഡി�് ചാർജ്
ചലാൻ ന�ർ 19283/17.12.2018 (2015-16 ₹15,513+ 2016-17 ₹ 25821)

₹ 41,334/-

31.03.2019 ൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�് ചാർജ് ₹ 54550/-

ഓഡി�് ചാർജ് ഇന�ിൽ അടവാ�ാൻ അവേശഷി�� �ക

വർഷം �ക

2017-18 ₹ 28,509/-

2018-19 ₹ 26,041/-

ആെക ₹ 54550/-

ഓഡി�് ചാർജിന�ിൽ ഒ��വാൻ ബാ�ി�� �ക "0070-60-110-84 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�േ���മാണ്.

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

ഓഡി�് വർഷെ� ആെക വരവ് ₹ 13,27,61,867/-
ഓഡി�് വർഷെ� ആെക െചലവ് ₹ 10,68,21,903/-
വരവിന�ളി�� ന�ം 0
െചലവിന�ളി�� ന�ം / ഓഡി�ിൽ അംഗീകരി�ാ� �ക 85,005
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക 17,250
േക� സർ�ാരി��ായ ന�ം 0
സം�ാന സർ�ാരി��ായ ന�ം 0



മ�് �ാപന�ൾ��ായ ന�ം 0

ബി). സർവകലാശാല ഫ�ി��ായ ന�ം, ഒ��ാവേശഷി�� �ക, നിരാകരി�/
തട�െ���ിയ �ക എ�ിവ�െട വിവരം

ഖ�ിക
ന�ർ

സർവകലാശാല
ഫ�ിൽ ഒ��ാൻ
അവേശഷി��

�ക

സർവകലാശാല
ഫ�ി��ായ

ന�ം

ഓ ഡി�ിൽ
നിരാകരി�

�ക

ഓഡി�ിൽ
തട�െ���ിയ

�ക

ഉ�രവാദിയായ
ഉേദ�ാഗ�ർ

2-1 ₹ 4,11,400/-

2-4 ₹ 1,23,000/-

3-9 45,500
േഡാ. ടി.
അനിതാ �മാരി
രജി�ാർ

3-12 17,250

േഡാ. സ ുധീർ
എസ്. സലാം
എൻ.എസ്.എസ്.
േകാർഡിേന�ർ

3-14 39,505
േഡാ. ടി.
അനിതാ �മാരി
രജി�ാർ

ആെക ₹5,34,400/- 0 ₹85,005/- ₹17,250/-

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

ഖ�ിക ന�ർ ആദായ നി�തി ജി.എസ്.ടി േ�മ നിധി
3-13 32617

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

സർചാർജ്
െച�ാ��ത്

ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

േമൽവിലാസം

3-9 45500 േഡാ. അനിത �മാരി, രജി�ാർ

9എ, അലയൻസ്
ടവർ
ഡി.പി.ഐ.
ജംഗ്ഷൻ
ൈത�ാട് പി.ഒ.
തി�വന��രം –
695 014



3-14 39505 ” ”

എഫ്. ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക

ഖ�ിക ന�ർ �ക ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

3-12 17,250
േഡാ. സ ുധീർ എസ്. സലാം
എൻ.എസ്.എസ്. േകാർഡിേന�ർ

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

ഓഡി�്
വർഷം ഓഡി�് റിേ�ാർ�് ന�ർ / തിയതി

തീർ�ാ�ാൻ
അവേശഷി��
ഖ�ികക�െട

എ�ം
2012-13 എൽ.എഫ്.സി.�. എ1/849/2013 തിയതി 27/08/2013 10

2013-14 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.എ-1/963/2014 തിയതി 30.10.2014 13

2014-15 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.എ-1/214/2016 തിയതി 26.07.2016 15

2015-16 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.ജി.1/537/2016 തിയതി 02.06.2017 29

2016-17 െക.എസ്.എ.സി.എൽ.�.ജി.1/1229/2017 തിയതി 18.05.2018 29

2017-18 െക.എസ്.എ-സി.എൽ.�- ജി1-721/2018 തിയതി 20.03.2019 30

േജായി�് ഡയറ�ർ,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്


