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ഉളളടകക
ആമമുഖക

ഓഡഡിറഡിനന്റെ വവവ്യാപപ്തഡി/ ഓഡഡിറപ് മവ്യാനദണക

ഓഡഡിറഡിനപ് ചമുമതലനപ്പെട്ട ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല അധഡികവ്യാരസ്ഥവ്യാനങ്ങളഡിലമുള്ള വവകഡികള/ 
ഉദദവവ്യാഗസ്ഥദമധവ്യാവഡികള

ഓഡഡിറഡിനപ് വഡിദധയമവ്യാകഡിയ കണകമുകള

ഭവ്യാഗക - 1
നപവ്യാതമുഅവദലവ്യാകനക

1-1 നപവ്യാതമുവഡിവരങ്ങള

1-2 ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് എസഡിദമറപ്  (ബഡപ്ജറപ്)

ബജറപ് യവ്യാഥവ്യാരതവവമുമവ്യായഡി നപവ്യാരമുത്തനപ്പെടമുനഡില.

1-3 വരവമു-നചലവമു കണകമുകള    

1-4 സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് നനവനനഫ സകവഡിധവ്യാനക- പദ്ധതഡി 
നഡിരവഹണത്തഡിനല കവ്യാലതവ്യാമസക- ധനസഹവ്യായക നഷ്ടമവ്യാകമുന 
നഡിലയഡിനലത്തഡിചമു

1-5 എ ദകവ്യാദളജപ് ഡവലപപ്നമന്റെപ്  കകൗണ്സഡില്- പമുന:സകഘടഡിപ്പെഡികമുകദയവ്യാ 
ഡയറക്ടര തസപ്തഡികയഡില് നഡിയമനക നടത്തമുകദയവ്യാ നചയവ്യാനത 
നഡിരജജ്ജീവവ്യാവസ്ഥയഡില് തമുടരമുനമു

1-6 ഗദവഷണസകരകഭങ്ങളഡില് നഡിനപ് മമുഖവഗദവഷകര രവ്യാജഡിനവചപ് 
ദപവ്യാകമുന പപവണത ആശവ്യാസവമല

1-7 യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ദകവ്യാദളജപ് ഓഫപ് ഫവ്യാരമസഡി -           ആനഡിമല് 
ഹകൗസഡിനപ് സ്ഥഡിരമവ്യായ വവദവമുതഡി കണക്ഷന് ലഭഡിചഡിട്ടഡില

1-8 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ദസവ്യാര പരദചസപ് ചട്ടങ്ങള കകൃതവമവ്യായഡി 
പവ്യാലഡികനപ്പെടമുനഡില

1-9 ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ് പപഡിന്റെഡികഗപ് ആന്റെപ് പബഡിഷഡിങ്ങപ്- സമുപപധവ്യാന 
തസപ്തഡികകള നഡിയമനക നടത്തവ്യാനത ഒഴഡിഞമുകഡിടകമുനമു

1-10 മമുന്കയൂര നല്കമുന തമുകയപ്കപ്  ലഭഡികമുന ബവ്യാങപ്പലഡിശ കയൂടഡി 
കണകവ്യാകഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകകൗണഡില് 
തഡിരഡിചടദകണതവ്യാണപ്

1-11 എ സരവകലവ്യാശവ്യാല ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ് പഗയൂപ്പെപ് ഇന്ഷഷ്വറന്സപ് സപ്കജ്ജീക - 
സരകവ്യാര നഡിരദദശക പവ്യാലഡിചഡില

1-11 ബഡി ദസറപ് നനലഫപ് ഇന്ഷഷ്വറന്സപ് സപ്കജ്ജീക (എസപ്.എല്.നഎ.)- 
സരവകലവ്യാശവ്യാല ജജ്ജീവനകവ്യാനര ഉളനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനമുളള സരകവ്യാര 
ഉത്തരവപ് നടപ്പെവ്യാകഡിയഡില

1-12 പകഷപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് സവ്യാമ്പത്തഡിക ബവ്യാധവതയവ്യാകവ്യാനത 
നടത്തമുനതഡിനപ് നടപടഡി സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്

1-13 രവ്യാപഷ്ടജ്ജീയ ഉചതര ശഡിക്ഷവ്യാ അഭഡിയവ്യാന് ( ) - RUSA ഫണപ് 
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വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിലമുക വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക സമരപ്പെഡികമുനതഡിലമുക
അനവ്യാസ്ഥ

1-14 ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ് ഓഫപ് ദനഴപ്സഡിങപ് എജവമുദകഷന് പത്തനകതഡിട്ട- 
ദഹവ്യാസല് നഡിരമഡികമുനതഡിനപ് സ്ഥലക ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

1-15 യമു.ജഡി.സഡി. പത്തവ്യാക പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ 
വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക -  ഫഡിനവ്യാന്സപ് ഓഫജ്ജീസര ഇരട്ടപദവഡി 
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചമു

1-16 എ മമുന്വരഷ ഓഡഡിറപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിദന്മേല് തമുടരനടപടഡി സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

1-16 ബഡി മമുന്വരഷ ഓഡഡിറപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡിദന്മേല് പരഡിഹവ്യാരനടപടഡി 
സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനതഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകപ് വഡിമമുഖത

ഭവ്യാഗക- 1 എ
ഓഡഡിറപ് ഇകപവ്യാക്ടപ്

ഭവ്യാഗക - 2
വരവമു കണകമുകളഡിദന്മേലമുള്ള   ഓഡഡിറപ് നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള

2-1 എ സകസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡില് നഡിനമുളള പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതക- യഥവ്യാവഡിധഡി 
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനഡില

2-1 ബഡി ഭരണവ്യാനമുമതഡിയമുക പഗവ്യാന്റെമുക ലഭവമവ്യായ ദശഷക പദ്ധതഡികള 
ഒഴഡിവവ്യാകമുനമു. 

2-1 സഡി സപ്കയൂള ഓഫപ് ബഡിദഹവഡിയറല് സയന്സപ്- വഗഡന്സപ്  &
കകൗണ്സഡിലഡികഗപ് നസന്റെര- സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ് പഗവ്യാന്റെപ് ലഭഡിനചങഡിലമുക 
പദ്ധതഡി ആരകഭഡിചഡില.

2-1 ഡഡി അദപപവ്യാപപഡിദയഷന് കണ്ദപടവ്യാള രജഡിസര തയവ്യാറവ്യാകമുനഡില

2-2 ദകരള ദസറപ് കകൗണ്സഡില് ദഫവ്യാര സയന്സപ് , നടകപ്ദനവ്യാളജഡി ആന്ഡപ് 
എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെപ് (നക.എസപ്.സഡി.എസപ്.ടഡി.ഇ.)ല് നഡിനപ് ലഭഡിച  
ധനസഹവ്യായക ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ് ഓഫപ് ഇന്റെന്സജ്ജീവപ് റഡിസരചപ് ഇന് 
ദബസഡികപ് സയന്സസഡി ( ) IIRBS നപ് നവ്യാളഡിതമുവനര നനകമവ്യാറഡിയഡിട്ടഡില.

2-3 എ ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ് - സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് വന് സവ്യാമ്പത്തഡിക ബവ്യാദ്ധവത

2-3 ബഡി ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ് - ടഡികറഡിനന്റെ മതഡിയവ്യായ ദസവ്യാകപ് ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനഡില

2-3 സഡി ബസപ് ടഡികറപ് കളക്ഷന്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിദലകപ് 
അടവവ്യാകമുനതഡില് കവ്യാലതവ്യാമസക

2-3 ഡഡി ബസപ് ടഡികറമുകളമുനട ദസവ്യാകപ്, പപഡിന്റെഡികഗപ് എനഡിവയഡിനല 
അപവ്യാകതകള

2-4 ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ് പപഡിന്റെഡികഗപ് ആന്റെപ് പബഡിഷഡിങ്ങപ്- ദകവ്യാ-പബഡിഷഡിങ്ങപ് 
വവവസ്ഥയഡില് പമുസപ്തക വഡില്പ്പെന – ദറവ്യായല്റഡി തമുക സകബനഡിച 
ഡഡി.സഡി.ബഡി. കകൃതവമവ്യായഡി തയവ്യാറവ്യാകമുനഡില 

2-5 എ ദഹവ്യാസല്- രസജ്ജീതപ് പപകവ്യാരക വരവമുവന തമുക ബവ്യാങഡില് 
അടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

2-5 ബഡി ദഹവ്യാസല് മമുറഡികളമുനട വവ്യാടക ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡില് കമുറവപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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2-5 സഡി ദഹവ്യാസല്- നവദകറപ് നചയവ്യാത്ത മമുറഡികളഡിനല അദന്തേവവ്യാസഡികളഡില് 
നഡിനപ് നവ്യാളഡിതമുവനരയമുളള വവ്യാടക കമുടഡിശഡിക ഇകൗടവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

2-5 ഡഡിപ് ദഹവ്യാസല്- അഡപ്മഡിഷനമുക വവ്യാടകപഡിരഡിവമുക നടത്തമുനതഡിനമുക 
നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര തയവ്യാറവ്യാദകണതവ്യാണപ്

2-5 ഇ പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക ദഹവ്യാസലഡിദലകപ് അഡപ്മഡിഷന് നടത്തമുനഡില

2-5 എഫപ് ദഹവ്യാസല് ഡഡിസഡിപഡിന് കമഡിറഡി- ദയവ്യാഗക ദചരമുനഡില

2-6 പഹസഷ്വകവ്യാല ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട ലവ്യാഭവഡിഹഡിതക സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് 
ഒടമുകമുനഡില

2-7 കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ് ഉപദയവ്യാഗഡികമുന ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില് നഡിനമുക വവ്യാടക 
ഈടവ്യാകവ്യാത്തതമുമയൂലക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് 1,91,117  രയൂപയമുനട 
വരവപ് നഷ്ടക

2-8 പവ്യാന് ഫണപ് തഡിരഡിനക ഒടമുകഡിയദപ്പെവ്യാള അപകയൂ നചയപ്ത പലഡിശ 
തഡിരഡിനക ഒടമുകഡിയഡില.

ഭവ്യാഗക - 3
നചലവപ് കണകമുകളഡിദന്മേലമുള്ള ഓഡഡിറപ് നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള

3.1 നവ്യാഷണല് മഡിഷന് ഓണ് എജവമുദകഷന് പതയൂ ഇന്ഫരദമഷന് 
കമവയൂണഡിദകഷന് നടകപ്ദനവ്യാളജഡി -ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡിനപ് 
നനകമവ്യാറഡിയ തമുക പദ്ധതഡി നഡിരവഹഡികവ്യാനത തഡിരഡിനക നല്കഡി- 
സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് പദ്ധതഡിയമുക പലഡിശയമുക നഷ്ടമവ്യായഡി.

3-2 പകഷപ് നഡിരമവ്യാണക -  നഡിരമവ്യാണത്തഡിനപ് ഉപദയവ്യാഗഡിചതപ് പവ്യാറമണല്  - 
പമുഴ മണലഡിനന്റെ നഡിരകപ് നല്കഡിയഡിരഡികമുനമു.- സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് 
നഷ്ടക

3-3 സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണക - ഇന്സഡിനദററര 
സ്ഥവ്യാപഡിനചങഡിലമുക നവ്യാളഡിതമുവനര പപവരത്തഡിപ്പെഡിചഡിട്ടഡില

3-4 ദദശജ്ജീയ / അന്തേരദദ്ദേശജ്ജീയ ഓഫപ് കവവ്യാമ്പസപ് നസന്റെറമുകളഡിനല 
പരജ്ജീക്ഷവ്യാനടത്തഡിപ്പെപ്-     ഉത്തരവഡിനമു വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി പപതഡിഫലക നല്കഡി.

3-5 നവബപ്നസന്റെര പപവരത്തനരഹഡിതമവ്യായഡിട്ടമുക നടത്തഡിപ്പെപ് ചമുമതലയമുളള 
വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ് പപതഡിഫലക നല്കഡി

3-6 എ ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ് ഓഫപ് ഇന്റെന്സജ്ജീവപ് റഡിസരചപ് ഇന് ദബസഡികപ് സയന്സസപ് 
( ) - 2014 IIRBS ല് ഇന്സവ്യാള നചയപ്ത ലദബവ്യാറട്ടറഡി നവ്യാളഡിതമുവനര 
പപവരത്തനസജമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

3-6 നഎ.നഎ.ആര.ബഡി.എസപ്.- ഫവയൂകഹമുഡപ്, ലവ്യാബപ് ഫരണഡിചര  പരദചസപ്
-കമുറഞ നടന്ഡര പരഡിഗണഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്   2,51,396 
രയൂപയമുനട നഷ്ടക

3-7 സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ് ദഹവ്യാസല് നഡിരമവ്യാണക- വസറപ് സമയബനഡിതമവ്യായഡി 
വകമവ്യാറവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല് 51,45,000 രയൂപയമുനട അധഡികനചലവപ്

3-8 സപ്കയൂള ഓഫപ് നമഡഡികല് എജവയൂദകഷന്- നചറമുവവ്യാണയൂര ഫവ്യാരമസഡി
ദകവ്യാളജഡിനപ് അധഡിക കവ്യാസപ് റയൂക നഡിരമവ്യാണക- പപവകൃത്തഡി 
നഡിരവ്വഹണത്തഡില് അപവ്യാകതകള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-9 നവയൂഡല്ഹഡിയഡില് നലയപ്സണ് ഓഫജ്ജീസര തസപ്തഡികയഡില്      പശജ്ജീ. 
അബമുള വവ്യാഹഡിദഡിനന  നഡിയമഡിചതപ് പകമപപകവ്യാരമല

3-10 നസന്റെര ദഫവ്യാര ഇകഗജ്ജീഷപ്  ലവ്യാകദഗഷ്വജപ് ആന്ഡപ് കമവയൂണഡിദകഷന് 
സപ്കഡില്സപ് ( )- CELS യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട 12-ാവ്യാക പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതക 
ഉപദയവ്യാഗഡിചപ് ഉപകരണങ്ങള/ പമുസപ്തകങ്ങള വവ്യാങ്ങഡിനയങഡിലമുക 
ദകവ്യാഴപ്സപ് നടത്തമുനഡില

3-11 സപ്കയൂള ഓഫപ് ഫഡിസഡികല് എഡവമുദകഷന്  & സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ് 
സയന്സസപ് ( ) SPESS കവ്യായഡികദമളയപ്കവ്യായഡി മറമു ഫണമുകള വക 
മവ്യാറമുനമു.

3-12 സരവകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമ്പസഡില് കമുടഡിനവളളക ലഭവമവ്യാകല്- 
നടപടഡിപകമങ്ങളഡിനല അപവ്യാകതകള- നചലവമു തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു    

3-13         Inter University Centre for Organic Farming and Sustainable
 ( )- Agriculture IUCOFSA വഡിമവ്യാനടഡികറപ് ചവ്യാരജപ് റജ്ജീഫണപ് 

നചയവ്യാത്തതമുമയൂലക 54050 രയൂപ നഷ്ടക

3-14 സപ്കയൂള ഒവ്യാഫപ് നമഡഡികല് എഡവയൂദകഷന്, ഗവ്യാനഡിനഗര- വഹ-
നടന്ഷന് വവദവമുതഡി ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനപ് പഡിഴ ഒടമുകമുനമു.

3-15         International Unit on Macro Molecular Science and Engineering
( )- IUMSE  2014 - FRACTURE ഫണപ് വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡില്  
അപവ്യാകതകള

3-16 ബദയവ്യാവഡദവഴപ്സഡിറഡി ഗവ്യാരഡന് ദപപവ്യാജക്ടപ് - നടപടഡിപകമങ്ങളഡില് 
അപവ്യാകത-നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-17 സഡിന്ഡഡിദകറപ് അകഗങ്ങളകപ് നമവ്യാനനബല് ദഫവ്യാണമുകള വവ്യാങ്ങഡി 
നല്കല്- പകമപപകവ്യാരമല-നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-18 സപ്കയൂള ഓഫപ് നമഡഡികല് എജവയൂദകഷന്, ഗവ്യാനഡിനഗര - 
നമഡവ്യാലഡിദയവ്യാണ് 2015- ദപപവ്യാജക്ടപ് നഡിരവഹണത്തഡിനല അപവ്യാകതകള

3-19 സപ്നപഷവല് ദകവ്യാണ്നവവ്യാദകഷന് ചടങ്ങപ്- പന്തേല്, നഡകദറഷന് 
പകമജ്ജീകരണങ്ങളകവ്യായഡി കഷ്വദട്ടഷന് ക്ഷണഡിചഡില

3-20 നമന്സപ് ദഹവ്യാസലഡിദലകപ് ഫരണജ്ജീചര വവ്യാങ്ങല്-നടപടഡിപകമങ്ങളഡില് 
അപവ്യാകത-നചലവപ് തമുക തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-21 സപ്കയൂള ഓഫപ് നകമഡികല് സയന്സപ്- ഉപകരണങ്ങളമുനട വവ്യാങ്ങല്- 
കസകസപ്  & നസന്പടല് എകപ്നനസസപ് ഡവയൂട്ടഡി എകപ്സകപപ്ഷന്  
പപദയവ്യാജനനപ്പെടമുത്തഡിയഡില   

3-22 ലജ്ജീഗല് ചരജപ് ഇനത്തഡില് നല്കഡിയ തമുകയഡില് നഡിനമുക 
ആദവ്യായനഡികമുതഡി ഈടവ്യാകമുനഡില.

3-23 ദഡവ്യാക്ടറല് കമഡിറഡി- പപതജ്ജീക്ഷഡിത നചലവപ്  നഡിരണയഡികവ്യാനത 
അഡഷ്വവ്യാന്സപ് നല്കല്- നഡിശഡിതകവ്യാലവ്യാവധഡികമുളളഡില് മമുന്കയൂര 
തഡിരഡിനക അടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

3-24 ഡഡിവഡിഷണല് അകകൗണപ്സപ് ഓഫജ്ജീസര പശജ്ജീ. സണഡി മവ്യാതവമുവഡിനപ് 
ഒനവ്യാക സമയബനഡിത ഹയരദപഗഡപ് അനമുവദഡിചതപ് പകമപപകവ്യാരമല

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-25 യമു.ജഡി.സഡി. ധനസഹവ്യായക- വഡിനഡിദയവ്യാഗ സവ്യാക്ഷവപപതക 
തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനപ്  ചവ്യാരദട്ടരഡപ് അകകൗണന്റെമുമവ്യാനര 
നഡിദയവ്യാഗഡികമുനമു.- നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

3-26 സവ്യാഫപ് കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകളഡിനല നപവ്യാതമു ഇടങ്ങളമുനട വവദവമുതബഡില് 
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡില് നഡിനമുക ഒടമുകമുനതപ്  
സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് ബവ്യാധവതയവ്യാകമുനമു. 

3-27 ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ആന്ഡപ് ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര 
നവ്യാദനവ്യാ സയന്സപ് ആന്ഡപ് നവ്യാദനവ്യാനടകപ്ദനവ്യാളജഡി ( )- 50 IIUCNN
ലക്ഷക രയൂപ നചലവഴഡിചപ് ലവ്യാബപ് ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങല് - 
വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമല

3-28 നസന്റെര ദഫവ്യാര വഹ നപരദഫവ്യാമന്സപ് കമ്പവയൂട്ടഡിങപ്- കമ്പവയൂട്ടറമുകളമുനട 
പരദചസപ്-നടണര അകഗജ്ജീകരഡിചപ് 2 വരഷക കഴഡിഞഡിട്ടമുക വവ്യാങ്ങല് 
അനമുമതഡി നല്കഡിയഡില-പരസവനചലവപ് പപദയവ്യാജനരഹഡിതക.

3-29 ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  & ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ 
സയന്സപ്  & നവ്യാദനവ്യാ നടകപ്ദനവ്യാളജഡി ( )- IIUCNN യമു.പഡി.എസപ്. വവ്യാങ്ങല്-
ദസവ്യാര പരദചസപ് നടപടഡിപകമങ്ങള പവ്യാലഡിചഡില       

ഭവ്യാഗക - 4
ധനസ്ഥഡിതഡി വഡിവരണവമുക ഓഡഡിറപ് പപതവവദലവ്യാകനവമുക

4-1 (1)   വവ്യാരഷഡിക കണകമുകള യഥവ്യാസമയക ഓഡഡിറഡില് സമരപ്പെഡികമുനഡില

4-1 (2)   വവ്യാരഷഡിക കണകമുകദളവ്യാനടവ്യാപ്പെക ഡഡി.സഡി.ബഡി. ദസറപ്നമന്റെപ് 
ഉളനപ്പെടമുത്തമുനഡില

4-1 (3)  വവ്യാരഷഡിക കണകമുകളമുനട അവദലവ്യാകനക

4-2 ഋണശജ്ജീരഷ കണകമുകള

4--3 നപന്ഷന്ഫണപ്

4-4 സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

4-5 മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

4-6 ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീസപ്

4-7 തജ്ജീരപ്പെവ്യാകവ്യാനവദശഷഡികമുന ഓഡഡിറപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള

4-8 ഓഡഡിറപ് പപതവവദലവ്യാകനക

അനമുബനങ്ങള

അനമുബനക - 1 2014-15 ഒവ്യാഡഡിറപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനമുദശഷക പമുറനപ്പെടമുവഡിച      ഓഡഡിറപ് 
ദനവ്യാട്ടമുകളമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

അനമുബനക - 2 വഡിവഡിധ വകമുപ്പെമുതലവന്മവ്യാര / ജജ്ജീവനകവ്യാര/ അദ്ധവവ്യാപകര 
എനഡിവരകപ് നല്കഡിയതമുക എനവ്യാല് നവ്യാളഡിതമുവനര 
പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാത്തതമുമവ്യായ മമുന്കയൂറമുകള

അനമുബനക - 3 സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

അനമുബനക - 4 ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡി 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അനമുബനക - 5 എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെപ്

ആമമുഖക
മധവദകരളത്തഡിനന്റെ  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ  ആവശവങ്ങള  നഡിറദവറമുനതഡിനവ്യായഡി

അതഡിരമ്പമുഴയപ്കടമുത്തമുളള  പപഡിയദരശഡിനഡി  ഹഡില്സഡില്  110  ഏകര  കവവ്യാമ്പസഡില്

വവവ്യാപഡി  ചമു കഡിടകമുന മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവകലവ്യാശവ്യാല ദകരളത്തഡിനല അഞവ്യാമനത്ത

സരവകലവ്യാശവ്യാലയവ്യായഡി  1983  ഒദക്ടവ്യാബര  രണഡിനപ്  രയൂപജ്ജീകരഡികനപ്പെട്ടമു.   17.4.1985  നല

3431/ജഡി.സഡി.1/85/നഡിയമക എന നമ്പരഡിലമുളള ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷനഡിലയൂനട നഡിയമപപവ്യാബലവക

ലഭഡിച  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഭരണവ്യാധഡികവ്യാരപരഡിധഡിയഡില്  ദകവ്യാട്ടയക,  എറണവ്യാകമുളക,

ഇടമുകഡി  എനജ്ജീ  റവനവയൂ  ജഡിലകള  പയൂരണമവ്യായമുക  ആലപ്പെമുഴ  ,  പത്തനകതഡിട്ട  എനജ്ജീ

ജഡിലകള ഭവ്യാഗഡികമവ്യായമുക ഉളനപ്പെടമുനമു.  

2015-16  വരഷക  പപവരത്തനമഡികവഡിനപ്  മഡികച  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുളള

ചവ്യാന്സലര അവവ്യാരഡപ് ഓഫപ് എകപ്സലന്സപ് എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാല ദനടഡിയഡിരമുനമു.

2016   NAAC റജ്ജീ-അപകഡഡിദറഷനമുദവണഡി  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  നസല്ഫപ്  സഡഡി

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുപപകവ്യാരക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയറപ് നചയപ്തഡിട്ടമുളള 191 എയപ്ഡഡപ്

ദകവ്യാളജമുകള, 158 അണ് എയപ്ഡഡപ് ദകവ്യാദളജമുകള, 17 സരവകലവ്യാശവ്യാല വകമുപ്പെമുകള, 7

അന്തേരസരവകലവ്യാശവ്യാല  നസന്റെറമുകള,  വഡിവഡിധ  വഡിഷയങ്ങളഡിലമുളള  9  ഇന്റെര  സപ്കയൂള

നസന്റെറമുകള,  ഒരമു  അന്തേവ്യാരവ്യാപഷ്ട/  അന്തേരസരവകലവ്യാശവ്യാല  നസന്റെര,  നഡിരവധഡി

സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള എനഡിവ നഡിലവഡില് പപവരത്തഡികമുനമു.

,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,   UGC FIST DRS DST ISRO CSIR NANO MISSION BARC ICCR തമുടങ്ങഡിയ

ദദശജ്ജീയ ഏജന്സഡികളമുമവ്യായഡി ദയവ്യാജഡിചപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല ഗദവഷണപപവരത്തനങ്ങള

നടത്തമുനമു.  യമു.എസപ്.എ,  പഫവ്യാന്സപ്,  ജരമനഡി  തമുടങ്ങഡിയ  വഡിദദശരവ്യാജവങ്ങളഡിനല

വഡിശഷ്വവഡിഖവവ്യാതമവ്യായ  സരവകലവ്യാശവ്യാലകളമുമവ്യായഡി  സഹകരഡിചമുനടത്തമുന

ഗദവഷണ/പഠനപപവരത്തനങ്ങള  ആദഗവ്യാളഅകവ്യാദമഡിക  ഭയൂപടത്തഡില്

സരവകലവ്യാശവ്യാലനയ ദവരതഡിരഡിചമുനഡിരത്തമുനമു. ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ് സയന്സപ് ആന്ഡപ്

നടകപ്ദനവ്യാളജഡി (ഡഡി.എസപ്.ടഡി) യമുനട  (    , PURSE Promotion of University Research Science

 )  and Education ദപപവ്യാപഗവ്യാമഡില്നപ്പെടമുത്തഡി  ഫണപ്  നല്കമുന  29  സരവകലവ്യാശവ്യാലകളഡില്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഒനവ്യാണപ്  എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാല.  ദകരള  സരകവ്യാര  സപ്ദപവ്യാണ്സര  നചയമുന

എറമുനനഡറപ്  പദ്ധതഡി  പപകവ്യാരക  ദലവ്യാകപപശസപ്തരവ്യായ   പല  ദനവ്യാബല്

സമവ്യാനദജതവ്യാകളമുക  സപ്ദകവ്യാളര  ഇന്   നറസഡിഡന്സപ്  ആയഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല

സന്ദരശഡിചപ്  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുമവ്യായഡി  ആശയസകവവ്യാദക  നടത്തവ്യാറമുണപ്.  സകസ്ഥവ്യാന

സരകവ്യാര  നടപ്പെവ്യാകമുന  ,   ACQUIRE TANMA എനജ്ജീ  സപ്ദകവ്യാളരഷഡിപ്പെപ്  പദ്ധതഡികളമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നടപ്പെവ്യാകഡിവരമുനമു.  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഡഡിജഡിറല്

നനലപബറഡികപ് സകസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡിനന്റെ എകപ്സലന്സപ് അവവ്യാരഡപ് ലഭഡിചഡിട്ടമുണപ്.

2014-15  വരഷക സ്ഥവ്യാപഡിതമവ്യായ നനല്സണ് മദണല നചയര ദഫവ്യാര ആദപഫവ്യാ.-

ഏഷവന് സഡജ്ജീസപ്,  ആദപഫവ്യാ ഏഷവന് രവ്യാജവങ്ങളമുനട  പപശപ്നങ്ങളമുക പപദതവകതകളമുക

സകബനഡിച ഗദവഷണവമുക പഠനവമുക ദപപവ്യാതവ്യാഹഡിപ്പെഡികമുനതഡിനമു ദവണഡിയമുളളതവ്യാണപ്.

ഓഡഡിറഡിനന്റെ വവവ്യാപപ്തഡി/ ഓഡഡിറപ് മവ്യാനദണകഓഡഡിറപ് മവ്യാനദണക

1985-നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  നഡിയമക,  1997-നല

എക.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല സവ്യാറവയൂട്ടപ്,  1994-നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണപ് ഓഡഡിറപ്  നഡിയമക,

1996-നല  ദകരള  ദലവ്യാകല്  ഫണപ്  ഓഡഡിറപ്  ചട്ടങ്ങള  ,  ഈ  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനന്റെ  വഡിവഡിധ

ഖണഡികകളഡില്  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുള്ള  സരകവ്യാര/സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉത്തരവമുകള,

സരകമുലറമുകള,  മറപ്  നഡിയമവവവസ്ഥകള,  ചട്ടങ്ങള  എനഡിവനയ

അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയവ്യാണപ് ഓഡഡിറപ് നടത്തഡിയഡിട്ടമുള്ളതപ്.   

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16 വരഷനത്ത  വരവമു-നചലവമു  കണകമുകളമുനട

പരഡിദശവ്യാധനയപ്കമു പമുറനമ,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവമുകനള അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയമുള്ള

സവ്യാങപ്ഷന്  ഓഡഡിറപ്,   വഡിവഡിധ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെമുകളമുനട  വവ്യാരഷഡിക  ഓഡഡിറപ്,

ഗദവഷണപദ്ധതഡി ഫയലമുകളമുനട പരഡിദശവ്യാധന,  വഡിനഡിദയവ്യാഗ സവ്യാക്ഷവപപതക നല്കല്,

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിലമുള്ള  വഡിവഡിധ  സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള,  ഗവണ്നമന്റെപ്  /

എയപ്ഡഡപ്  /  അണ്എയപ്ഡഡപ് ദകവ്യാദളജമുകള എനഡിവയഡില് നഡിനമുക നതരനഞടമുത്ത

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  ഓഡഡിറപ്,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  ശമ്പള

നഡിരണയങ്ങളമുനടയമുക  ,  ദസവനവഡിരവ്യാമ  ആനമുകയൂലവങ്ങളമുനടയമുക  പരഡിദശവ്യാധന  /

അകഗജ്ജീകവ്യാരക എനഡിവയമുക  നടത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  

ദമല് വഡിവരഡിച പരഡിദശവ്യാധനയഡില് പശദ്ധഡികനപ്പെട്ട നപവ്യാതമുവവ്യായ അപവ്യാകതകള,

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക  സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനടയമുക  വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകളമുക

അനമുബന  രജഡിസറമുകളമുക  തയവ്യാറവ്യാകഡി  സയൂക്ഷഡികമുനതഡിനല  അപവ്യാകതകള,

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണപ്  വകകവ്യാരവക  നചയമുനതഡിദന്മേലമുള്ള  സവ്യാമ്പത്തഡികമവ്യായ

കവ്യാരവക്ഷമതയമുക  അചടകവമുക  സകബനഡിച  ഓഡഡിറപ്  നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള,  വഡിവഡിധ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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മരവ്യാമത്തപ്  പപവകൃത്തഡികളമുനട  നടത്തഡിപ്പെമുക,  പയൂരത്തജ്ജീകരണവമുക   സകബനഡിച  ഓഡഡിറപ്

കനണത്തലമുകള,  നഡിഗമനങ്ങള,  ശമുപവ്യാരശകള,  തടസവവ്യാദങ്ങള  എനഡിവ  ഈ

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  

ഓഡഡിറഡിനപ് ചമുമതലനപ്പെട്ട ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര

ശശശ.പന്ധി. വന്ധിപനഹാദറ്റ് കകുമഹാര് പജഹായന്ധിന റ്റ്  ഡയറകറ്റ്ടര്

ശശശ.ബന്ധി.അനന്ധില് ചശന്ദ്രകകുമഹാര് പജഹായന്ധിന റ്റ്  ഡയറകറ്റ്ടര്

ശശശ.കക.വന്ധി.സപനഹാഷറ്റ് (ഓഡന്ധിററ്റ് ഓഫശസര് -ഹ.പശഗ.) പജഹായന്ധിന റ്റ്  ഡയറകറ്റ്ടര് ഇന് ചഹാര്ജറ്റ്

ശശശ.മഹാതതത്യു പജക്കബറ്റ് (ഓഡന്ധിററ്റ് ഓഫശസര് -ഹ.പശഗ.) പജഹായന്ധിന റ്റ്  ഡയറകറ്റ്ടര് ഇന് ചഹാര്ജറ്റ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല അധഡികവ്യാരസ്ഥവ്യാനങ്ങളഡിലമുള്ള 

വവകഡികള/ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥദമധവ്യാവഡികളഉദദവവ്യാഗസ്ഥദമധവ്യാവഡികള

വവസറ്റ് ചഹാന്സലര് പഡഹാ.ബഹാബകു കസബഹാസസ്റ്റ്യന് 01.04.15 – 31.03.16

പശപഹാ-വവസറ്റ് ചഹാന്സലര് പഡഹാ.ഷശന ഷകുക്കക്കൂര് 01.04.15 – 31.03.16

രജന്ധിസറ്റ്ശടഹാര് ശശശ. എഎ. ആര് .ഉണന്ധി 01.04.15 – 31.03.16

ഫന്ധിനഹാന്സറ്റ് ഓഫശസര് ശശശ.എശബഹഹാഎ കജ.പകുതകുമന  01.04.15 – 31.03.16

പരശകഹാ കണ്പശടഹാളര് പഡഹാ.എഎ.പതഹാമസറ്റ് പജഹാണ് 01.04.15 – 31.03.16

സര്വ്വകലഹാശഹാല എഞന്ധിനശയര്
ശശശ.പറഹായന്ധി പജഹാര്ജറ്റ്

(എകറ്റ്സന്ധികതക്യൂടശവറ്റ് എഞന്ധിനശയര്)

01.04.15 – 31.03.16

ഓഡഡിറഡിനപ് വഡിദധയമവ്യാകഡിയ കണകമുകള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16 വരഷനത്ത    വരവമു-നചലവമു  കണകമുകള

19.5.2017  ല്  ദചരന  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  ഉപസമഡിതഡി-  ധനകവ്യാരവ  ഉപസമഡിതഡിയമുനട

ശമുപവ്യാരശയമുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  1985 നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നഡിയമക

അദ്ധവവ്യായക  3  നസക്ഷന്  10(17)  പപകവ്യാരക  വവസപ്  ചവ്യാന്സലര  അകഗജ്ജീകരഡികമുകയമുക

01.06.2017-ല്  ഓഡഡിറഡിനപ്  ലഭവമവ്യാകമുകയമുക  നചയപ്തമു.  ഈ  നടപടഡി  5.6.2017 നല

സഡിന്ഡഡിദകറപ്  ദയവ്യാഗത്തഡില്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുനചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത

നഡിയമത്തഡിനല  നസക്ഷന്  51,  1997 നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറവയൂട്ടപ്-

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അദ്ധവവ്യായക 6, നസക്ഷന് 11 എനഡിവയഡില് പരവ്യാമരശഡികമുക പപകവ്യാരക വവ്യാരഷഡിക കണകപ്

നസനറഡിനന്റെ  വവ്യാരഷഡിക  മജ്ജീറഡികഗഡില്  പരഡിഗണഡിചപ്  അകഗജ്ജീകവ്യാരക  വവ്യാങ്ങഡിയതവ്യായഡി

കവ്യാണമുനഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക,  സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനടയമുക  2015-16-നല

വരവമു നചലവമുകള സമനഷ്വയഡിപ്പെഡിചമു നകവ്യാണപ് തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  വവ്യാരഷഡിക കണകമുകള

1985  നല  എക.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  നഡിയമക,  വകമുപ്പെപ്  52(2)  അനമുസരഡിചപ്  ഓഡഡിറഡിനപ്

വഡിദധയമവ്യാകഡി.   കയൂടവ്യാനത മറനമുബന നഡിയമവവവസ്ഥകള,  ചട്ടങ്ങള/  ഉത്തരവമുകള

എനഡിവ  പപകവ്യാരക  രയൂപജ്ജീകരഡികനപ്പെട്ട  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിലമുള്ള  വഡിവഡിധ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  വരവമു/നചലവമുകള  പപദതവകമവ്യായഡി  പരഡിദശവ്യാധഡിചപ്  ഓഡഡിറപ്

കമുറഡിപ്പെമുകള പമുറനപ്പെടമുവഡിചഡിട്ടമുണപ്.

  2014-15 വരഷനത്ത റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനമുദശഷക ഓഡഡിറപ് നടത്തഡിയതമുക,  ഓഡഡിറപ് കമുറഡിപ്പെമുകള

പമുറനപ്പെടമുവഡിചഡിട്ടമുള്ളതമുമവ്യായ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  വഡിവരക  അനമുബനക  1-ല്

ദചരത്തഡിട്ടമുണപ്.

ഈ  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  ചമുവനട  ദചരകമുകപപകവ്യാരക  4  ഭവ്യാഗങ്ങള

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.

 ഭഹാഗഎ ഭഹാഗഎ -  -I-  -I കപഹാതകു അവപലഹാകനഎകപഹാതകു അവപലഹാകനഎ
ഓഡഡിറഡിനന്റെ പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട നപവ്യാതമുവവ്യായ വഡിവരങ്ങളമുനട അവദലവ്യാകനങ്ങളമുക

നഡിരദദ്ദേശങ്ങളമുക  ഖണഡിക  1-1   മമുതല്  1-16  വനര  ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി
ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു.

 ഭഹാഗഎ ഭഹാഗഎ -  (I-  (I എഎ)  - )  - ഓഡന്ധിററ്റ് ഇഎപഹാകറ്റ്ടറ്റ്ഓഡന്ധിററ്റ് ഇഎപഹാകറ്റ്ടറ്റ്
ഓഡഡിറപ് നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങനള തമുടരനപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുണവ്യായ ദനട്ടങ്ങളമുനട

ഏതവ്യാനമുക ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ഈ ഭവ്യാഗത്തഡില്  ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു.  

 ഭഹാഗഎ ഭഹാഗഎ -   -II-   -II വരവറ്റ് കണക്കകുകളന്ധിപന്മേലകുള്ള ഓഡന്ധിററ്റ് നന്ധിരശകണങ്ങളവരവറ്റ് കണക്കകുകളന്ധിപന്മേലകുള്ള ഓഡന്ധിററ്റ് നന്ധിരശകണങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക, അനമുബന സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനടയമുക വരവഡിനങ്ങളമുനട

ഓഡഡിറഡിലമുക, രസജ്ജീതപ് പരഡിദശവ്യാധനയഡിലമുക  കനണത്തഡിയ പകമദകടമുകള/അപവ്യാകതകള/
ഓഡഡിറപ്  നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള  എനഡിവ  2-1  മമുതല്  2-8  വനര  ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി
ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു.  

 ഭഹാഗഎ ഭഹാഗഎ -  -III-  -III കചലവറ്റ് കണക്കകുകളകചലവറ്റ് കണക്കകുകള//കചലവറ്റ് അനകുമതന്ധികചലവറ്റ് അനകുമതന്ധി

ഉത്തരവകുകളന്ധിപന്മേലകുള്ള ഓഡന്ധിററ്റ്  നന്ധിരശകണങ്ങളഉത്തരവകുകളന്ധിപന്മേലകുള്ള ഓഡന്ധിററ്റ്  നന്ധിരശകണങ്ങള
സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക  അനമുബന  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനടയമുക  വഡിവഡിധ

നചലവമുകള,  നചലവപ്  അനമുമതഡി  ഉത്തരവമുകള  എനഡിവ  സകബനഡിച
പരഡിദശവ്യാധനയഡില്   കനണത്തഡിയ  പകമദകടമുകള/  അപവ്യാകതകള/  ഓഡഡിറപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള  എനഡിവ  3-1  മമുതല്  3-29  വനര  ഖണഡികകളഡിലവ്യായഡി
ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു. 

 ഭഹാഗഎ ഭഹാഗഎ -  -IV-  -IV ധനസന്ധിതന്ധി വന്ധിവരണവകുഎ ഓഡന്ധിററ്റ് ശപതതവപലഹാകനവകുഎധനസന്ധിതന്ധി വന്ധിവരണവകുഎ ഓഡന്ധിററ്റ് ശപതതവപലഹാകനവകുഎ
വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകള,  നഡിലവഡിലമുള്ള  ഫണമുകള/സപ്കജ്ജീമമുകള,

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള,  മമുന്കയൂറമുകള  തമുടങ്ങഡിയവയമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  ഓഡഡിറപ്
നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങളമുക, നഡിരദദ്ദേശങ്ങളമുക ഈ ഭവ്യാഗത്തഡില് ഉളനകവ്യാള്ളഡിചഡിട്ടമുണപ്.  

അനമുബന പപതഡികകള 

I പമുറനപ്പെടമുവഡിച  ഓഡഡിറപ്  കമുറഡിപ്പെമുകളമുനട  വഡിവരക  (2014-15  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനപ്

ദശഷമമുള്ളതപ്) 

II പകമജ്ജീകരഡികവ്യാത്ത മമുന്കയൂറമുകള 

III സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

IV ദകവ്യാദളജമുകളഡില് നഡിനമുള്ള ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികള

V എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെമുകളമുക മറപ് നഡദപ്പെവ്യാസഡിറമുകളമുക

ഭഭാഗഗം ഭഭാഗഗം - 1- 1

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പപഭാതുഅവലലഭാകനഗംപപഭാതുഅവലലഭാകനഗം

1-1. നപവ്യാതമുവഡിവരങ്ങള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട
ആനക വഡിസപ്തജ്ജീരണക

( അതഡിരമ്പമുഴ കവവ്യാമ്പസഡിനപ്
പമുറത്തമുളള സ്ഥവ്യാപനങ്ങള

ഉളനപ്പെനട)

163.4819
ഏകര

 

നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട ആനക
വഡിസപ്തജ്ജീരണക

164844 ച.മജ്ജീ.

സപ്കയൂളമുകള/ വകമുപ്പെമുകള/ റഡിസരചപ്

നസന്റെര/യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി
നസന്റെറമുകള

61 വഡിദവവ്യാരതഡികള-1443

ദകവ്യാണ്സഡിറവമുവന്റെപ് ദകവ്യാദളജമുകള 7 വഡിദവവ്യാരതഡികള-6158

അഫഡിലഡിദയറഡപ് ദകവ്യാദളജമുകള 261 വഡിദവവ്യാരതഡികള-192663

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



12

 NAAC അപകഡഡിറഡപ് ദകവ്യാദളജമുകള 67

ഓദട്ടവ്യാദണവ്യാമസപ് ദകവ്യാദളജമുകള 10
(സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  നവബപ് വസറഡില്  പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡിചതമുക  നവ്യാകപ്  റജ്ജീ

അപകഡഡിദറഷനമുദവണഡി  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതമുമവ്യായ  നസല്ഫപ്  സഡഡി  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്  2016

അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡിയമുള്ളതപ്)

1-2.  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് എസഡിദമറപ്  ((ബഡപ്ജറപ്ബഡപ്ജറപ്))
1985 നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  നഡിയമക  വകമുപ്പെപ്  48(1),  1997  നല

എക.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ സവ്യാറവയൂട്ടപ് അദ്ധവവ്യായക 6, ഖണഡിക 10 എനഡിവ പപകവ്യാരക എലവ്യാ

വരഷവമുക  ജനമുവരഡി  1-ാവ്യാക  തജ്ജീയതഡിയപ്കപ്  മമുന്പവ്യായഡി  നതവ്യാട്ടടമുത്ത  സവ്യാമ്പത്തഡിക

വരഷദത്തയപ്കമുള്ള  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  എസഡിദമറഡിദന്മേലമുള്ള  സഡിന്ഡഡിദകറഡിനന്റെ

പരഡിദശവ്യാധന  പയൂരത്തഡിയവ്യാകഡി  ആവശവമവ്യായ   ദഭദഗതഡി  ശമുപവ്യാരശകളനകവ്യാപ്പെക

ബഹമു.ചവ്യാന്സലരകപ്  സമരപ്പെഡികണനമനപ്  വവവസ്ഥ  നചയപ്തഡിട്ടമുനണങഡിലമുക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16  നല  ബജറപ്  തയവ്യാറവ്യാകലമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട

നടപടഡിപകമങ്ങളഡില് നഡിയമവ്യാനമുസകൃത സമയപരഡിധഡി  പവ്യാലഡിചഡിട്ടഡില.   2015-16  വരഷനത്ത

ബജറപ്   21.3.2015 ല്  കയൂടഡിയ  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  ദയവ്യാഗക  ഐറക  നമ്പര  2/15.03 പപകവ്യാരക

അകഗജ്ജീകരഡിചമു.

18.5.2015 നല 3-1542/15GS നമ്പര കത്തപ് പപകവ്യാരക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട 2015-16

വരഷനത്ത ബജറപ് എസഡിദമറപ് ബഹമുമവ്യാനനപ്പെട്ട ചവ്യാന്സലര അകഗജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അകഗജ്ജീകരഡിച  2015-16  നല  ബജറഡിനന്റെ  സകക്ഷഡിപപ്തക  ചമുവനട

ദചരകമുനമു. 

മമുനഡിരഡിപ്പെപ് ₹ 155,72,09,947

ആനക വരവപ് ₹ 419,07,62,906

ആനക നചലവപ് ₹ 562,42,71,200

നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ് ₹ 12,37,01,653

ബജറപ് യഥവ്യാരതവരവമുനചലവമുമവ്യായഡി നപവ്യാരമുത്തനപ്പെടമുനഡില.

തന്വരഷനത്ത ബജറഡില് വഡിവഡിധ ശജ്ജീരഷകങ്ങളഡില് വകയഡിരമുത്തഡിയ തമുകകളമുക

വവ്യാരഷഡിക ധനകവ്യാരവപപതഡികയഡിനല യഥവ്യാരത വരവപ്/ നചലവപ് തമുകകളമുക തമഡില് വളനര

അന്തേരക കവ്യാണമുനമു. ഉദവ്യാഹരണങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

ശജ്ജീരഷകക തമുക

ബജറപ് യഥവ്യാരത

വരവപ്-

നചലവപ്

വവതവവ്യാസക

പവ്യാന് വരവപ് 500000000 291250000 (-) 208750000

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പവ്യാന് നചലവപ് 1926444000 285127572 (-) 1641316428

ദനവ്യാണ് പവ്യാന് വരവപ് 2222414400 2038549569 (-) 183864831

ദനവ്യാണ് പവ്യാന്

നചലവപ്

2888271700 1985746657 (-) 902525043

ആനക വരവപ് 4190762906 3009079650 (-) 1181683256

ആനക നചലവപ് 5624271200 2912363094 (-) 2711908106

ദകരള ബജറപ് മവ്യാനമുവല് ഖണഡിക 14 പപകവ്യാരക ബജറപ് എസഡിദമറപ് തയവ്യാറവ്യാകവ്യാന്

ചമുമതലനപ്പെട്ട ഉദദവവ്യാഗസ്ഥന് തനന്റെ വവകഡിപരമവ്യായ ദമല്ദനവ്യാട്ടത്തഡില് വഡിവഡിധ വകമുപ്പെമു

തലവന്മവ്യാരഡില്നഡിനപ്  ലഭവമവ്യാകമുന  എസഡിദമറമുകള  ദപകവ്യാഡജ്ജീകരഡിചപ്  സമവ്യാഹകൃത

എസഡിദമറപ്  തയവ്യാറവ്യാദകണതമുക ഈ എസഡിദമറപ്  തമുകകളമുക യഥവ്യാരത തമുകകളമുമവ്യായഡി

സവ്യാരമവ്യായ  അന്തേരക  ഉണവ്യാകവ്യാതഡിരഡികവ്യാന്  പശദ്ധഡിദകണതമുമവ്യായഡിരമുനമു.    കയൂടവ്യാനത,

അടമുത്തവരഷനത്ത  ബജറപ്  തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനമുള്ള  അടഡിസ്ഥവ്യാനക  തന്വരഷനത്ത

റഡിവവസപ്ഡപ് എസഡിദമറപ് ആയഡിരഡികണനമനപ് പപസപ്തമുത മവ്യാനമുവലഡിനന്റെ ഖണഡിക 21 ല്

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുമമുണപ്. (          The Revised Estimate for the current year should form the

         ,    basis for preparing the Budget Estimate for the coming year with due allowance for

  .          any special factor The variations between the Revised Estimate for the current year

             and the Budget Estimate for the ensuing year should be clearly explained in the

 )Remarks column .   ആയതഡിനവ്യാല്  ഓദരവ്യാ  വരഷനത്തയമുക  യഥവ്യാരത

സ്ഥഡിതഡിവഡിവരകണകമുകനള  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി  അടമുത്ത  വരഷനത്ത  ബജറപ്

തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനപ് പശദ്ധഡിദകണതവ്യാണപ്.

1-3.    വരവമു-നചലവമു കണകമുകള    

              സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-2016 വവ്യാരഷഡിക ധനകവ്യാരവ പപതഡിക പപകവ്യാരക

സരകവ്യാരഡില്  നഡിനമുള്ള  പദ്ധതഡി/പദ്ധതഡിദയതര  വഡിഹഡിതക,  യമു.ജഡി.സഡി.ഫണപ്,

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  തനതമു  വരമുമവ്യാനക  മമുതലവ്യായ  ഇനങ്ങളഡിലവ്യായഡി  തന്വരഷനത്ത

വരവപ്  300,90,79,650/-  രയൂപയമുക  മമുനഡിരഡിപ്പെപ്  226,34,90,180/-  രയൂപയമുക  ഉളനപ്പെനട

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ആനക  വരവപ്  527,25,69,830/-  രയൂപയവ്യാണപ്.

വഡിവഡിധയഡിനങ്ങളഡിലവ്യായഡി 291,23,63,094/- രയൂപയവ്യാണപ് തന്വരഷനത്ത ആനക നചലവപ്.

വവ്യാരഷഡിക  ധനകവ്യാരവ  പപതഡിക   പപകവ്യാരമമുള്ള  വരവപ്/  നചലവപ്  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

ചമുവനട ദചരകമുനമു.  

വരവപ് വഡിവരങ്ങള

ഇനക തമുക ശത

മവ്യാ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നക

ദസറപ് ഗവ. പഗവ്യാന്റെപ് (പവ്യാന്) 291250000 9.7

ദസറപ് ഗവ. പഗവ്യാന്റെപ് (ദനവ്യാണ്പവ്യാന്) 861840000 28.6

സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്നഡിനമുള്ള വരവപ് 361810793 12

പലഡിശ 105149394 3.5

ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ് ഫണപ് 203067636 6.8

ഋണശജ്ജീരഷ വരവപ് 476212445 15.8

മറപ് വരവമുകള 709749382 23.6

ആനക 3009079650 100

നചലവമു വഡിവരങ്ങള

ഇനക തമുക ശതമവ്യാനക

പവ്യാന് നചലവമുകള 282605637 9.7

പവ്യാന് ഇതര നചലവമുകള 1987078168 68.3

ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ് ഫണപ് 14,23,66,911 4.9

ഋണശജ്ജീരഷ കണകമുകള 49,91,21,954 17.1

ആനക 291,23,63,094 100

2015-16  വരഷനത്ത  വവ്യാരഷഡിക  ധനകവ്യാരവ  പപതഡിക  പപകവ്യാരക   വഡിവഡിധ

ഇനങ്ങളഡിലമുള്ള  വരവമു-നചലവമുകനള സയൂചഡിപ്പെഡികമുന ചവ്യാരട്ടപ് ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വരവവ് വവിവരങ്ങള
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ദനട്ടങ്ങള
● സരവകലവ്യാശവ്യാല  ദനരഡിട്ടമു  നടത്തമുന  ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട   കരഡികമുലക

കവ്യാലഘട്ടത്തഡിനന്റെ  ആവശവക  കണകഡിനലടമുത്തപ്  നവജ്ജീകരഡികമുകയമുക  പല

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

10%

68%

5%

17%

ചചെലവവ് വവിവരങ്ങള
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സപ്കയൂളമുകളകമുക   നഎ.സഡി.ടഡി.  ബനഡിത  അധവയനരജ്ജീതഡികള

അവലകബഡികമുകയമുക നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.

● സരവകലവ്യാശവ്യാല  നടപ്പെവ്യാകഡിയ  പകഡഡിറപ്  നസമസര  സപമ്പദവ്യായക  ഇകൗ  വരഷവമുക

ഫലപപദമവ്യായഡി മമുദനറഡിയഡിട്ടമുണപ്.

● രവ്യാപഷ്ടമജ്ജീമവ്യാകസ,  അന്തേരദദശജ്ജീയ  ബനങ്ങള,  മനമുഷവവ്യാവകവ്യാശക  എനജ്ജീ

ദമഖലകളഡില്  ഇന്റെരഡഡിസഡിപഡിനറഡി  ദപപവ്യാപഗവ്യാമമുകള  ആവഡിഷപ്കരഡികവ്യാന്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് കഴഡിഞമു. 

● അദമരഡികയഡിനല  ദനവ്യാരത്തപ് കദരവ്യാലഡിന  എ  & ടഡി ദസറപ് യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി, ദകരള

സകസ്ഥവ്യാന ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ കകൗണ്സഡില് എനഡിവയമുനട സഹകരണദത്തവ്യാനട

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ആന്ഡപ്  ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

നസന്റെര  ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാ  സയന്സപ്  & നവ്യാദനവ്യാനടകപ്ദനവ്യാളജഡിയപ്കപ്  ഓണ്നനലന്

ദകവ്യാഴപ്സമുകള ആവഡിഷപ്കരഡികവ്യാന് കഴഡിഞഡിട്ടമുണപ്.

● വഡിവഡിധ   വഡിദദശ  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡികളമുമവ്യായഡി  അകവ്യാദമഡികപ്  വഡിനഡിമയത്തഡിനപ്

ഉതകമുകവഡിധക  ധവ്യാരണവ്യാപപതങ്ങള  ഒപ്പെഡിടമുനതഡിനപ്  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡികപ്

സവ്യാധഡിചഡിട്ടമുണപ്.

● യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെമുകളഡിനലയമുക  അഫഡിലഡിദയറഡപ്

ദകവ്യാളജമുകളഡിനലയമുക  ബഡിരമുദ,  ബഡിരമുദവ്യാനന്തേര  ദകവ്യാഴപ്സമുകളഡിദലകപ്

പപദവശനത്തഡിനപ്  എക.ജഡി.  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  ആവഡിഷപ്കരഡിച

ഏകജവ്യാലകസപമ്പദവ്യായക ഫലപപദമവ്യായഡി പപവരത്തഡിപ്പെഡികമുനതഡിനപ് സവ്യാധഡിചഡിട്ടമുണപ്.

● നറസഡിഡന്ഷവല്  സകൗകരവക,  പകഷപ്,  നഹല്ത്തപ്  നസന്റെര,  ജഡികദനഷവക,

ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സപ്കജ്ജീക,  വഡിദവവ്യാരതഡികളകവ്യായമുളള  കരഡിയര  നനഗഡന്സപ്,

കകൗണ്സഡിലഡിങപ്  മമുതലവ്യായ  പദ്ധതഡികളകപ്  തമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡിലയൂനട

അധവവ്യാപകര,  അനധവവ്യാപകര,  വഡിദവവ്യാരതഡികള  എനഡിവരമുനട  ദക്ഷമത്തഡിനപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാല മമുന്നനകനയടമുത്തമു.

● നവചയൂര  പഗവ്യാമപഞവ്യായത്തഡിനല  അചഡിനകക  വഡിദലജഡിനല  56  കമുടമുകബങ്ങളകപ്

ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാന്  ഉതകമുകവഡിധക  1.23  ലക്ഷക  ലഡിറര  സകഭരണദശഷഡിയമുളള

മഴനവളളസകഭരണഡി  നഡിരമഡികമുകയമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  കവ്യാമ്പസപ്

നകട്ടഡിടങ്ങളഡില്  നഡിനപ്  മഴനവളളക  സകഭരഡികമുനതഡിനപ്  പദ്ധതഡി

ആവഡിഷപ്കരഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദകവ്യാട്ടങ്ങള
 പരജ്ജീക്ഷവ്യാ  നടത്തഡിപ്പെപ്,  ഫലപപഖവവ്യാപനക  എനഡിവയപ്കപ്  കകൃതവമവ്യായ  സമയപകമക

നഡിശയഡിചഡിട്ടമുളളതപ്  പവ്യാലഡികവ്യാന്  കഴഡിയമുനഡില.  അധഡികഫജ്ജീസപ്  ഇകൗടവ്യാകഡി

അദപക്ഷഡിചപ്  ഒരമു  മവ്യാസത്തഡിനമുളളഡില്  പവ്യാസപ്  സരട്ടഡിഫഡികറപ്  നല്കമുനതഡിനപ്

ആവഡിഷപ്കരഡിച  ഫവ്യാസപ്  പടവ്യാകപ്  സഡിസക  നഡിലവഡിലമുനണങഡിലമുക  ആയതപ്  പപകവ്യാരക

സമയബനഡിതമവ്യായഡി സരട്ടഡിഫഡികറപ് വഡിതരണക നടകമുനഡില.

 സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് നവ്യാളഡിതമുവനര ഒരമു മവ്യാദനജപ്നമന്റെപ് ഇന്ഫരദമഷന് സഡിസക

(എക.നഎ.എസപ്.) നടപ്പെവ്യാകവ്യാന് സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില.

 2014-15,  2015-16  വരഷനത്ത  ബജറഡില്  വഡിഭവ്യാവനക  നചയപ്ത  ഗവ്യാനഡിജഡിയമുനട

പപതഡിമ  സ്ഥവ്യാപഡികല്,  ഗവ്യാനഡി  മവയൂസഡിയക  എനഡിവ  നവ്യാളഡിതമുവനര

പപവ്യാവരത്തഡികമവ്യാകവ്യാന് സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില.

 സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല നവ്യാഷണല് ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ് ഓഫപ് പവ്യാന്റെപ് സയന്സപ് ആന്ഡപ്

നടകപ്ദനവ്യാളജഡിയഡില്  സ്ഥവ്യാപനക  വഡിഭവ്യാവനക  നചയപ്ത  രജ്ജീതഡിയഡില്  എക.എസപ്.സഡി.,

പഡി.എചപ്.ഡഡി.  ദകവ്യാഴപ്സഡിദലകപ് പമുതഡിയ അഡപ്മഡിഷന് കഴഡിഞ രണമുവരഷമവ്യായഡി

നടത്തമുനഡില.

 വഡിദവവ്യാരതഡികളകമുളള  പരവ്യാതഡിപരഡിഹവ്യാരനസല്  പപവരത്തനക  ഫലപപദമവ്യായഡി

മമുദനറമുനഡില.

1-4)  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നനവനനഫ  സകവഡിധവ്യാനക-  പദ്ധതഡിപദ്ധതഡി

നഡിരവഹണത്തഡിനല കവ്യാലതവ്യാമസകനഡിരവഹണത്തഡിനല കവ്യാലതവ്യാമസക-  -  ധനസഹവ്യായക നഷ്ടമവ്യാകമുനധനസഹവ്യായക നഷ്ടമവ്യാകമുന

നഡിലയഡിനലത്തഡിചമുനഡിലയഡിനലത്തഡിചമു

രവ്യാജവനത്ത സരവകലവ്യാശവ്യാലകളഡില് നനവനനഫ സകവഡിധവ്യാനക ഒരമുകമുനതഡിനമുള്ള
നവ്യാഷണല്  മഡിഷന്  ഓണ്  എജവമുദകഷന്  പതയൂ  ഇന്ഫരദമഷന്  ആന്ഡപ്
കമവയൂണഡിദകഷന് നടകപ്ദനവ്യാളജഡി എന ദകപന്ദപദ്ധതഡിയപ്കവ്യായഡി  13,00,000  രയൂപ  30.3.16
നല  എഫപ്. നക. 90-15/2016/നനവനനഫ/എസപ്.യമു. കത്തപ് പപകവ്യാരക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്
യമു.ജഡി.സഡി.  അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  തമുടരനപ്   175500,  906750,  87750  എനഡിങ്ങനന  മയൂനപ്
ഗഡമുകളവ്യായഡി  ആനക  1170000  രയൂപ  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  ലഭഡികമുകയമുക  നചയപ്തമു.
പദ്ധതഡിപണക  അനമുവദഡിച  ഉത്തരവഡില്  തനന  പപസപ്തമുത  തമുകകള  നനകപ്പെറഡി  ഒരമു
വരഷത്തഡിനകക  വഡിനഡിദയവ്യാഗക  പയൂരത്തഡിയവ്യാകണനമനമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗകവ്യാലവ്യാവധഡി
നജ്ജീട്ടഡിനല്കമുനതനലനമുക  വവകമവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുണപ്.  2.6.16  ല്  ബഹമു.  നനവസപ്
ചവ്യാന്സലറമുനട  ദചമ്പറഡില്  ദചരന  ദയവ്യാഗത്തഡില്  ഒരമു  ആക്ഷന്  പവ്യാന്
തയവ്യാറവ്യാകനപ്പെടമുകയമുക  8.6.16  ല്   പഡി&ഡഡി2/1/1651/09/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക  നമ്പരവ്യായഡി
നകല്ദപടവ്യാണഡില്  നഡിനപ്  നടകപ്നഡികല്  അസഡിസന്സമുക  നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസലമുക  ആവശവപ്പെട്ടപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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കത്തയയപ്കമുകയമുക തമുടരനപ് 22.10.16 ല്  നക 5558/പഡി&ഡഡി2/1/2016/അഡപ്മഡിന് ഉത്തരവപ്
പപകവ്യാരക രജഡിസപ്പടവ്യാര കണ്വജ്ജീനറവ്യായഡി ആനക ഒമ്പതപ് ദപരടങ്ങമുന ഒരമു ഇകപഡിനമന്റെഡിങപ് &
ദമവ്യാണഡിട്ടറഡിങപ്  കമഡിറഡി  രയൂപജ്ജീകരഡികമുകയമുക  നചയപ്തതലവ്യാനത  പദ്ധതഡി  പണക
വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനമുളള  പകഡിയവ്യാതകനടപടഡികനളവ്യാനമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാല
സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡില. 9.11.16 ല് ഉത്തരവപ് നക. 5930/പഡി&ഡഡി1/3/ 2016/അഡപ്മഡിന് പപകവ്യാരക കമഡിറഡി
ഡഡിസപ്ബവ്യാന്റെപ്  നചയമുകയമുക  എന്.എക.ഇ.നഎ.സഡി.ടഡി.  ഫണഡിനത്തഡില്  അനമുവദഡിച  13
ലക്ഷക രയൂപയമുക രവ്യാപഷ്ടജ്ജീയ ഉചതര ശഡിക്ഷവ്യാ അഭഡിയവ്യാന്  (റയൂസ)  പദ്ധതഡിയമുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി
ഇദത  ആവശവത്തഡിനമു  ലഭഡികമുന  തമുകയമുക  ദചരത്തപ്  പപസപ്തമുത   പദ്ധതഡി
നഡിരവഹഡികമുനതഡിനപ്  റയൂസ പദ്ധതഡിയമുനട വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിനവ്യായഡി വഡിളഡിചമു ദചരകനപ്പെട്ട
കമഡിറഡികപ്  ദമല്ദനവ്യാട്ടചമുമതല  നല്കഡി  (6033/പഡി.&ഡഡി2/1/2016/  ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/
15.11.16 നമ്പര ഉത്തരവപ്).

തമുടരനപ് യമു.ജഡി.സഡി.കപ് സമയപരഡിധഡി ദജ്ജീരഘഡിപ്പെഡിചപ് നല്കണനമനപ് ആവശവനപ്പെട്ടപ്
28.4.17  ല്  പഡി.&ഡഡി2/1/1651/09/അഡപ്മഡിന്  നമ്പരവ്യായഡി  കത്തപ്  നല്കഡിനയങഡിലമുക
യമു.ജഡി.സഡി.യഡില് നഡിനപ് മറമുപടഡി  ലഭഡിചതവ്യായഡി ഫയലഡില് ദരഖയഡില.  മവ്യാപതമല,  പഡി&ഡഡി  3
നസക്ഷനന്റെ 5.4.17 നല ദനവ്യാട്ടപ് ഫയലഡില് (ഫയല് നക. പഡി&ഡഡി2/1/1651/09/ ഭരണവഡിഭവ്യാഗക )
ഖണഡിക നക. 437 ആയഡി നടത്തഡിയഡിട്ടമുളള ദരഖനപ്പെടമുത്തലഡില് റയൂസയമുനട ഭവ്യാഗമവ്യായമുളള
നഎ.ടഡി.  പദ്ധതഡികളകവ്യായമുളള  നടന്ഡറമുകള  ഇതമുവനര  തമുറനപ്  പരഡിദശവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില
എനമുക  10.4.17  ലവ്യാണപ്  നടന്ഡര  തമുറദകണ  തജ്ജീയതഡിനയനമുക
ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു.   നനവനനഫ സകവഡിധവ്യാനത്തഡിനവ്യായഡി   സമയബനഡിതമവ്യായഡി
നടപടഡി സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാനത  റയൂസ പദ്ധതഡിയമുമവ്യായഡി ബനഡിപ്പെഡിചപ് നടപ്പെവ്യാകവ്യാന് പശമഡിചതഡിനന്റെ
കവ്യാരണക വവകമല.

കകൃതവമവ്യായ വഡിനഡിദയവ്യാഗകവ്യാലവ്യാവധഡി നഡിഷപ്കരഷഡിചപ് ലഭവമവ്യാകമുന ധനസഹവ്യായങ്ങള
സമയപരഡിധഡികമുളളഡില്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനതഡില്   വജ്ജീഴപ്ചവരമുത്തമുനതമുമയൂലക  തമുടരനപ്
ലഭഡിദകണ ഫണപ് നഷ്ടമവ്യാകമുന അവസ്ഥ സകജവ്യാതമവ്യായഡിരഡികമുനമു. ആനക അനമുവദഡിച
1300000  രയൂപയഡില്  1170000  രയൂപ  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  ലഭവമവ്യായഡിരഡികമുനതപ്  എനതമുക
വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക  ലഭവമവ്യാകമുന  മമുറയപ്കപ്  മവ്യാപതദമ  തമുടരഗഡമുകള  ലഭഡികയൂ
എനതമുക  പപദതവകക  പപസപ്തവ്യാവവമവ്യാണപ്.   സമയബനഡിതമവ്യായഡി  പദ്ധതഡി
നടപ്പെവ്യാകമുനതഡില്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  പമുലരത്തഡിയ  അനവ്യാസ്ഥ  തമുടരനപ്  ലഭഡിദകണ
133000  രയൂപ  നഷ്ടമവ്യാകമുന  അവസ്ഥയഡിദലകമു  നയഡികമുക  എന  കവ്യാരവക  പപദതവകക
പശദ്ധയഡില്നപ്പെടമുത്തമുനമു. 

1-5 എ)  ദകവ്യാദളജപ്  ഡവലപപ്നമന്റെപ്   കകൗണ്സഡില്-

പമുനപമുന::സകഘടഡിപ്പെഡികമുകദയവ്യാ  ഡയറക്ടര  തസപ്തഡികയഡില്സകഘടഡിപ്പെഡികമുകദയവ്യാ  ഡയറക്ടര  തസപ്തഡികയഡില്

നഡിയമനക  നടത്തമുകദയവ്യാ  നചയവ്യാനത  നഡിരജജ്ജീവവ്യാവസ്ഥയഡില്നഡിയമനക  നടത്തമുകദയവ്യാ  നചയവ്യാനത  നഡിരജജ്ജീവവ്യാവസ്ഥയഡില്

തമുടരമുനമുതമുടരമുനമു

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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യമു.ജഡി.സഡി.മവ്യാരഗ്ഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങള  പപകവ്യാരക  ദകവ്യാദളജപ്  ഡവലപപ്നമന്റെപ്

കകൗണ്സഡിലഡില്  വവസപ് ചവ്യാന്സലര, ഡയറക്ടര, ദകവ്യാദളജപ് ഡവലപപ്നമന്റെപ് കകൗണ്സഡില്,

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെമുകളഡിനല  അദ്ധവവ്യാപകര,  അഫഡിലഡിദയറഡപ്

ദകവ്യാദളജമുകളഡിനല  പപഡിന്സഡിപ്പെല്മവ്യാര,  സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഒരമു  പപതഡിനഡിധഡി

എനഡിങ്ങനന 30  അകഗങ്ങളഡില് കവഡിയവ്യാത്ത പപതഡിനഡിധഡികള ഉണവ്യായഡിരഡിദകണതവ്യാണപ്.

2011 നഫപബമുവരഡി 14 ല് രയൂപജ്ജീകരഡിച ദകവ്യാളജപ് ഡവലപപ്നമന്റെപ് കകൗണ്സഡിലഡിനല പല

അകഗങ്ങളമുക സരവ്വജ്ജീസഡില് നഡിനപ് വഡിരമഡിചമു കഴഡിനഞങഡിലമുക നവ്യാളഡിതമുവനര കകൗണ്സഡില്

പമുന:സകഘടഡിപ്പെഡിചഡിട്ടഡില.    യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട പമുതമുകഡിയ മവ്യാരഗ്ഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങള പപകവ്യാരക

വഡിവഡിധ  ദപപവ്യാപഗവ്യാമമുകളമുനടയമുക  പപവരത്തനങ്ങളമുനടയമുക  നഡിരവ്വഹണക  അവദലവ്യാകനക

നചയമുനതഡിനവ്യായഡി ഒരമു അദ്ധവയനവരഷത്തഡില് കമുറഞതപ് രണപ് തവണ കകൗണ്സഡില്

ദയവ്യാഗക  ദചദരണതവ്യാണപ്.   എനവ്യാല്  ഈ  കകൗണ്സഡില്  രയൂപജ്ജീകരഡിചതഡിനമുദശഷക

ഒറത്തവണ മവ്യാപതമവ്യാണപ് ദയവ്യാഗക ദചരനഡിട്ടമുള്ളതപ്.  

കയൂടവ്യാനത,  ദകവ്യാദളജപ്  ഡവലപപ്നമന്റെപ്  കകൗണ്സഡിലഡിനപ്  സ്ഥഡിരമവ്യായഡി  ഡയറക്ടനറ

നഡിയമഡിചഡിട്ടഡില.  2004  നമു ദശഷക വഡിവഡിധ ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെമുകളമുനട ഡയറക്ടരമവ്യാര ചവ്യാരജപ്

വഹഡികമുകയവ്യാണപ്  നചയപ്തമു  വരമുനതപ്.    ഇതപ്  കകൗണ്സഡിലഡിനന്റെ  സമുഗമമവ്യായ

പപവരത്തനനത്ത ബവ്യാധഡിചഡിട്ടമുണപ്.  യമു.ജഡി.സഡി. മവ്യാരഗ്ഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങളനമുസരഡിചപ് ഡയറക്ടര

വരഷത്തഡില്  രണമുതവണനയങഡിലമുക  ദകവ്യാദളജമുകള  സന്ദരശഡിദകണതമുക

പപഡിന്സഡിപ്പെല്മവ്യാരമുനട  ദയവ്യാഗക  വഡിളഡിചമു  ദചരത്തപ്  പപവരത്തനങ്ങള

വഡിലയഡിരമുദത്തണതമുമവ്യാണപ്.   എനവ്യാല്  കകൗണ്സഡിലഡിനപ്  സ്ഥഡിരക  ഡയറക്ടര

ഇലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട മവ്യാരഗ്ഗനഡിരദദ്ദേശങ്ങള യഥവ്യാവഡിധഡി പവ്യാലഡികമുനഡിനലനമു

കവ്യാണമുനമു.  

ആയതഡിനവ്യാല്  കകൗണ്സഡില്  അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി  പമുന:സകഘടഡിപ്പെഡികമുനതഡിനമുക

കകൗണ്സഡിലഡിനപ്  സ്ഥഡിരക  ഡയറക്ടനറ  നഡിയമഡികമുനതഡിനമുക  നഡിശഡിത  ഇടദവളകളഡില്

ദയവ്യാഗക  ദചരനപ്  പപവരത്തനങ്ങള  വഡിലയഡിരമുത്തമുനതഡിനമുക  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.  

1-6)  ഗദവഷണസകരകഭങ്ങളഡില്  നഡിനപ്  മമുഖവഗദവഷകര

രവ്യാജഡിനവചപ് ദപവ്യാകമുന പപവണത ആശവ്യാസവമല

ഗദവഷണങ്ങളകവ്യായഡി  ഒരമു  നഡിശഡിത  തമുക  നചലവഴഡിച  ദശഷക

മമുഖവഗദവഷകര രവ്യാജഡിനവചപ് ദപവ്യാകമുന പപവണത സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് കണമുവരമുനമു.

ഡഡി.എസപ്.റഡി  യമുനട  ഗദവഷണ  സകരകഭമവ്യായ  “   Development Of Engineered

       Multifunctional Super Paramagnetic Iron Oxide nanoparticles for Biological

”  –  Application എന  ദപപവ്യാജക്ടഡിനപ്  ദവണഡി  മമുഖവഗദവഷക  ദഡവ്യാ.സപ്മഡിതവ്യാ  ശശഡിധരനപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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/  -  recuring Non recuring ഇനങ്ങളഡില്  ഓവരനഹഡപ്  ചവ്യാരജസപ്  ഉളനപ്പെനട  ₹25,15,000

അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  ഇതഡില് പലഡിശയമുളനപ്പെനട അകകൗണഡില് വരവപ് വന (എസപ്ബഡിറഡി

അകകൗണപ് നക.67192225438) 13,23,685 രയൂപയഡില്  (ഓവരനഹഡപ് ചവ്യാരജപ് 19500 രയൂപവ്യാ

കഡിഴഡിചപ്  )₹1,34,661   ദപപവ്യാജക്ടഡിനവ്യായഡി  മമുഖവ  ഗദവഷക  നചലവഴഡികമുകയമുക  നചയപ്തമു.

01.07.2012  ല്  ആരകഭഡിച  ഗദവഷണ  സകരകഭത്തഡില്  നഡിനമുക  09.10.2012  ല്  മനറവ്യാരമു

ദജവ്യാലഡിയഡില്  പപദവശഡികമുനതഡിനവ്യായഡി  ദഡവ്യാ.സപ്മഡിതവ്യാ  ശശഡിധരന്  രവ്യാജഡിനവചമു.

അകകൗണഡില്  ബവ്യാകഡിയമുള്ള  ₹11,89,024  സരവകലവ്യാശവ്യാല  അകകൗണഡിദലകപ്

തഡിരഡിചടകമുകയമുക നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  ഒരമു നഡിശഡിത തമുക ദപപവ്യാജക്ടഡിനവ്യായഡി നചലവവ്യാകഡിയ

ദശഷക  മമുഖവ  ഗദവഷക  സകരകഭത്തഡില്  നഡിനമുക  രവ്യാജഡിനവചപ്  ദപവ്യാകമുന  പപവണത

ആശവ്യാസവമല.  പപസപ്തമുത  ഗദവഷണ  സകരകഭത്തഡിനവ്യായഡി  മമുഖവഗദവഷക

ഡഡി.എസപ്.റഡിയമുമവ്യായഡി  കരവ്യാറഡില്  ഏരനപ്പെട്ടതവ്യായഡി  കവ്യാണമുനഡില.  ദപപവ്യാജക്ടപ്

പയൂരത്തഡിയവ്യാകവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  നചലവവ്യായ  തമുക  നപവ്യാതമുപണത്തഡിനന്റെ  പവ്യാഴപ് നചലവവ്യായഡി

കണകവ്യാകവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.  നഡിബനനകള  ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  കരവ്യാറഡിദലരനപ്പെടവ്യാനത

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഗദവഷണ  സകരകഭങ്ങളകവ്യായഡി  തമുക  നല്കമുനതപ്,  വന്

മമുതല്മമുടകമുള്ള  ഇത്തരക  സകരകഭങ്ങനള  ഗദവഷകര  ലവ്യാഘവബമുദ്ധഡിദയവ്യാനട

വജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക  അതമുവഴഡി  വന്  ധനനഷ്ടക  ഉണവ്യാകമുനതഡിനമുക  ഇടയവ്യാകമുനമു.

ആയതഡിനവ്യാല്  ഗദവഷണ  സകരകഭങ്ങള  പയൂരത്തഡിയവ്യാകവ്യാനത  മമുഖവ  ഗദവഷകര

രവ്യാജഡിനവചപ് ദപവ്യാകമുന പപവണത ഭവ്യാവഡിയഡില് ഒഴഡിവവ്യാദകണതവ്യാണപ്. മവ്യാപതമല, ഗദവഷണ

സകരകഭങ്ങളഡില്  മമുഖവ  ഗദവഷകര  സ്ഥവ്യാപനവമുമവ്യായഡി  നഡിബനനകള  ഉളനപ്പെടമുത്തഡി

കരവ്യാറഡിദലരനപ്പെദടണതമുക   സകരകഭങ്ങള  പയൂരത്തഡിയവ്യാകവ്യാനത  രവ്യാജഡിനവചപ്  ദപവ്യാകമുന

അവസരങ്ങളഡില്  ഗദവഷണ സകരകഭങ്ങള പവ്യാതഡി  വഴഡിയഡില് ഉദപക്ഷഡികവ്യാനത അവ

പയൂരത്തഡിയവ്യാകമുനതഡിനമുള്ള  പകമജ്ജീകരണങ്ങള   മമുഖവ  ഗദവഷകര  തനന

വകനകവ്യാദള്ളണതമുമവ്യാണപ്. 

1-7)  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  ദകവ്യാദളജപ്  ഓഫപ്  ഫവ്യാരമസഡി  -

ആനഡിമല്  ഹകൗസഡിനപ്  സ്ഥഡിരമവ്യായ  വവദവമുതഡി  കണക്ഷന്ആനഡിമല്  ഹകൗസഡിനപ്  സ്ഥഡിരമവ്യായ  വവദവമുതഡി  കണക്ഷന്

ലഭഡിചഡിട്ടഡിലലഭഡിചഡിട്ടഡില

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  നഡിയപന്തേണത്തഡിലമുള്ള  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  ദകവ്യാദളജപ്  ഓഫപ്

ഫവ്യാരമസഡി,  നചറമുവവ്യാണയൂര  എന  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  ആനഡിമല്  ഹകൗസഡിനന്റെ

വവദവമുതജ്ജീകരണക  2015-16  വരഷക പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്.   പപവകൃത്തഡിയപ്കപ്  15,16,278/-

രയൂപ  നചലവഴഡിനചങഡിലമുക  പപദതവക  മജ്ജീറര  സകവഡിധവ്യാനദത്തവ്യാടമുകയൂടഡി  സ്ഥഡിരമവ്യായ

വവദവമുതഡി  കണക്ഷന്  ലഭഡിചഡിട്ടഡില.   സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  ഓഫജ്ജീസപ്  പപവരത്തഡികമുന

നകട്ടഡിടത്തഡില്  നഡിനമുക  എകപ്സന്ഷന്  വലന്  മമുദഖന  തവ്യാല്കവ്യാലഡിക  കണക്ഷന്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എടമുത്തവ്യാണപ്  നഡിലവഡില് ആനഡിമല് ഹകൗസപ്  പപവരത്തഡികമുനതപ്.   ഫവ്യാരമസഡി ദകവ്യാദളജപ്

സ്ഥഡിതഡി  നചയമുന  ഭയൂമഡിയമുനടയമുക  നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെയമുക  ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശക

നഡിരവ്യാദക്ഷപമവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  ലഭഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാത്തതഡിനവ്യാലവ്യാണപ്  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്

സഷ്വന്തേമവ്യായഡി ഇലപക്ടഡികപ് കണക്ഷന് ലഭഡികവ്യാത്തതപ്.  വവദവമുതഡി എദപ്പെവ്യാഴമുക ആവശവമവ്യായ

ആനഡിമല്  ഹകൗസഡിനപ്  ഇലപക്ടഡികപ്  കണക്ഷനപ്  സ്ഥഡിരക  സകവഡിധവ്യാനമമുണവ്യാകവ്യാത്തതപ്

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  പപവരത്തനനത്ത  ദദവ്യാഷകരമവ്യായഡി  ബവ്യാധഡികമുക.   ആയതഡിനവ്യാല്

ദകവ്യാദളജപ്  സ്ഥഡിതഡി  നചയമുന  ഭയൂമഡിയമുനടയമുക  നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെയമുക  പയൂരണ

ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  വകമവ്യാറഡികഡിട്ടമുനതഡിനപ്  അടഡിയന്തേഡിര

നടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.   ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമു

ലഭഡികമുനതഡിനവ്യായഡി  നവ്യാളഡിതമുവനര  വകനകവ്യാണ  നടപടഡികളമുനടയമുക  ദകവ്യാടതഡി

വഡിധഡികളമുനടയമുക  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ദരഖവ്യാമയൂലക  ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടമുക  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.   ബനനപ്പെട്ട  ദരഖകള  അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യാദകണതവ്യാണപ്.  

1-8)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  ചട്ടങ്ങള

കകൃതവമവ്യായഡി പവ്യാലഡികനപ്പെടമുനഡില

ദകരള ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ദകവ്യാഡപ്  120  (2),  ദകരള ദസവ്യാര പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  2013

ഖണഡിക  1.8  എനഡിവ  പപകവ്യാരക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകളമുളനപ്പെനടയമുള്ള  സഷ്വയകഭരണ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകമുക  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  നഡിയമങ്ങള  ബവ്യാധകമവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  ദമല്

നഡിയമങ്ങള  കകൃതവമവ്യായഡി  പവ്യാലഡികമുനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഭവ്യാഗത്തമുനഡിനമുക

അനവ്യാസ്ഥയമുണവ്യാകമുനമു.  പരദചസമുകള  നടത്തമുദമ്പവ്യാള  വഡിവഡിധ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട

ഡയറക്ടരമവ്യാരമുക  വകമുപ്പെപ്  ദമധവ്യാവഡികളമുക  വവവസ്ഥകള  കകൃതവമവ്യായഡി

പവ്യാലഡികമുനഡിലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് അധഡിക നചലവപ് ഉണവ്യാകമുനമുണപ്. 

ദകരള  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  2013  ഖണഡിക  6-1 പപകവ്യാരക  കഴഡിഞ  മയൂനപ്

മമുതല്  അഞപ്  വരഷങ്ങളഡിനല  ഉപദയവ്യാഗക  മമുന്നഡിരത്തഡി  ഓദരവ്യാ  വരഷവമുക

ആവശവമവ്യായ  സവ്യാധനങ്ങളമുനട  പട്ടഡിക  സ്ഥവ്യാപനക  വരഷവ്യാരകഭത്തഡിനപ്  മമുമ്പപ്

തയവ്യാറവ്യാദകണതവ്യാണപ്. പട്ടഡിക തയവ്യാറവ്യാകമുദമ്പവ്യാള നതവ്യാട്ടടമുത്ത വരഷനത്ത ആദവ മയൂനപ്

മവ്യാസദത്തകപ്  കയൂടഡിയമുള്ള  ആവശവകത  പരഡിഗണഡിചപ്  ആവശവമവ്യായ  തമുക  ബജറഡില്

വകയഡിരമുത്തണക.  എനവ്യാല് ഇപപകവ്യാരക വവ്യാരഷഡിക ആവശവകതവ്യാ നഡിരണയക നടത്തഡി

സവ്യാധനങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്  പകരക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  വഡിവഡിധ  നസക്ഷനമുകള

പപദതവകക  കഷ്വദട്ടഷന്/നടണര  ക്ഷണഡിചപ്  സവ്യാധനങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുകയവ്യാണപ്  നചയപ്തപ്

വരമുനതപ്. 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദകരള  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  2013  ഖണഡിക 9.18  ( )  iv പപകവ്യാരക  പല

ഇനങ്ങളമുനട പരദചസപ് ഒരമുമഡിചപ്  നടത്തമുന അവസരത്തഡില് കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത കമുറഞ

തമുക  അകഗജ്ജീകരഡികമുദമ്പവ്യാള  ഓദരവ്യാ  ഇനത്തഡിലമുക  ഏറവമുക  കമുറഞ  നഡിരകപ്  കഷ്വവ്യാട്ടപ്

നചയപ്തവനയ  പരഡിഗണഡികണനമനപ്  വവവസ്ഥ  നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  എനവ്യാല്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഇത്തരത്തഡിലമുള്ള  പരദചസപ്  നടത്തമുദമ്പവ്യാള  ദമല്പറഞ

വവവസ്ഥ ലകഘഡികമുനതവ്യായഡി കവ്യാണമുനമു. (ഖണഡിക 3-6 ബഡി  കവ്യാണമുക)

ദസവ്യാര  പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  ഖണഡിക  7.33  ( )  III പപകവ്യാരക  ഒദര  തരത്തഡിലമുള്ള

സവ്യാധനക ഒരമു സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷക പല തവണയവ്യായഡി വവ്യാങ്ങമുവവ്യാന് പവ്യാടഡില.  എനവ്യാല്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  കമ്പവയൂട്ടറമുക  അനമുബന  ഉപകരണങ്ങളമുക  ആവരത്തഡിചപ്

വവ്യാങ്ങമുനതവ്യായഡി ഓഡഡിറഡിനന്റെ പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ടഡിട്ടമുണപ്. ഒദരതരത്തഡിലമുള്ള ഉപകരണങ്ങള

പല പപവ്യാവശവമവ്യായഡി വവ്യാങ്ങവ്യാനത വവ്യാരഷഡിക ആവശവകതവ്യാ നഡിരണയക നടത്തഡി  പപദതവകക

നടണറമുകള  ക്ഷണഡിചപ്  സവ്യാധനങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുവവ്യാനമുള്ള  നടപടഡികള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനഡില. 

കഷ്വദട്ടഷന്/നടണര സമരപ്പെഡിച സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിനമുക ഇ.എക.ഡഡി,  കഷ്വദട്ടഷന്

ഉറപ്പെഡിചപ്  നല്കമുന  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  നഡിനപ്  നസകവയൂരഡിറഡി  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ്  എനഡിവ

ഈടവ്യാകമുനതഡിനമുക  സവ്യാധനങ്ങള  സവപ  നചയമുന  സ്ഥവ്യാപനവമുമവ്യായഡി

കരവ്യാറഡിദലരനപ്പെടമുനതഡിനമുക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ദവണപത പശദ്ധ നചലമുത്തമുനഡില.

ഇത്തരക  അപവ്യാകതകള  പല  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡിലമുക

ചയൂണഡികവ്യാട്ടമുനമുനണങഡിലമുക  പരഡിഹരഡികമുവവ്യാന്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനഡില.   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നടത്തമുന  എലവ്യാ  വവ്യാങ്ങലമുകളമുക  ദസവ്യാര

പരദചസപ് മവ്യാനഷ്വലഡിനല വവവസ്ഥകള പവ്യാലഡിചവ്യാണപ് എനപ് ഉറപ്പെപ് വരമുദത്തണതവ്യാണപ്.

1-9)  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  ഓഫപ്  പപഡിന്റെഡികഗപ്  ആന്റെപ്  പബഡിഷഡിങ്ങപ്-

സമുപപധവ്യാന  തസപ്തഡികകള  നഡിയമനക  നടത്തവ്യാനതസമുപപധവ്യാന  തസപ്തഡികകള  നഡിയമനക  നടത്തവ്യാനത

ഒഴഡിഞമുകഡിടകമുനമുഒഴഡിഞമുകഡിടകമുനമു
സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിവഡിധ  ദകവ്യാഴപ്സമുകളകപ്  ആവശവമവ്യായ

ഭവ്യാഷവ്യാപമുസപ്തകങ്ങള  പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡികമുക  എന  ലക്ഷവദത്തവ്യാനട  1988  ല്

സ്ഥവ്യാപഡിതമവ്യായ  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  ഓഫപ്  പപഡിന്റെഡിങപ്  ആന്ഡപ്  പബഡിഷഡിങപ്  എന

സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  നഡിലവഡില് ഡയറക്ടര,  അസഡിസന്റെപ്  എഡഡിറര  (മലയവ്യാളക),  അസഡിസന്റെപ്

എഡഡിറര (ഇകഗജ്ജീഷപ്) , കളചറല് ഓഫജ്ജീസര എനജ്ജീ തസപ്തഡികകള ഒഴഡിഞമുകഡിടകമുനമു.

സമുപപധവ്യാന തസപ്തഡികകളഡില്  നഡിയമനക നടത്തവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ

പപവരത്തനങ്ങള  പകഡിയവ്യാതകമവ്യായഡി  നഡിരവഹഡികനപ്പെടമുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  സമുഗമമവ്യായ  പപവരത്തനത്തഡിനപ്  പപധവ്യാന  തസപ്തഡികകളഡില്

അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി  നഡിയമനക  നടത്തവ്യാന്  നടപടഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.  പപഡിന്റെഡിങപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ആന്ഡപ്  പബഡിഷഡിങപ്  വഡിഷയത്തഡില്  ബഡിരമുദവ്യാനന്തേര  ദകവ്യാഴപ്സപ്  തമുടങ്ങമുനതഡിനമു

സവ്യാധവതകളമുളള സ്ഥവ്യാപനക നഡിലവഡില് നഡിഷപ്പകഡിയമവ്യായ അവസ്ഥയഡിലവ്യാണപ്.  

അദനകക  പമുസപ്തകങ്ങളമുനട  നനലവ്യാരമു  ദശഖരക  പപഡിന്റെഡിങ്ങപ്  ആന്റെപ്  പബഡിഷഡിങ്ങപ്

വകമുപ്പെഡിനന്റെ വലപബറഡിയഡിലമുണപ്.  നഡിലവഡില് ഈ വകമുപ്പെഡില് പഠനദകവ്യാഴപ്സമുകനളവ്യാനമുക

നടത്തവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  വലപബറഡി  നഡിരജജ്ജീവവ്യാവസ്ഥയഡിലവ്യാണപ്.   അതഡിനവ്യാല്

വഡിലദയറഡിയതമുക  പപദയവ്യാജനപപദവമുമവ്യായ  പമുസപ്തകങ്ങള  കവ്യാലപ്പെഴകത്തവ്യാല്

നശഡിചമുനകവ്യാണഡിരഡികമുനമു.   വഡിവഡിധ  വരഷങ്ങളഡിനല  സഡിലബസഡില്

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനതമുക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് അചടഡിചതമുക ഇദപ്പെവ്യാള സഡിലബസഡില്

ഇലവ്യാത്തതമുമവ്യായ  പമുസപ്തകങ്ങളമുനട  നഡിരവധഡി  പകരപ്പെമുകളമുക  ഈ  ദശഖരത്തഡില്

ഉളനപ്പെടമുനമു.   നഡിലവഡില്  ഉപയമുകമവ്യായ  പമുസപ്തകങ്ങള  മറമു  വകമുപ്പെമുകളമുനട

വലപബറഡിയഡിദലദകവ്യാ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വലപബറഡിയഡിദലദകവ്യാ  വകമവ്യാറമുനതഡിനപ്

നടപടഡി സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്. ഇകവ്യാരവത്തഡിദലകപ് സരവകലവ്യാശവ്യാല അധഡികവ്യാരഡികളമുനട

പപദതവകപശദ്ധ ക്ഷണഡികമുനമു.

1-10) മമുന്കയൂര നല്കമുന തമുകയപ്കപ്  ലഭഡികമുന ബവ്യാങപ്പലഡിശ

കയൂടഡി  കണകവ്യാകഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  അകകൗണഡില്

തഡിരഡിചടദകണതവ്യാണപ്

പപദതവക  ഉദദ്ദേശവത്തഡിനവ്യായഡി  വഡിവഡിധ  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടരമവ്യാരകമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാല ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുക നല്കമുന മമുന്കയൂര തമുകകള ബവ്യാങപ് അകകൗണഡില്

നഡിദക്ഷപഡിചപ്  നചലവഴഡിചതഡിനമുദശഷക  ബവ്യാകഡി  തമുക   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡിദലകപ്

തഡിരഡിചടയപ്കമുദമ്പവ്യാള  മമുന്കയൂര  തമുകയപ്കപ്   ലഭഡികമുന  ബവ്യാങപ്  പലഡിശ  കയൂടഡി

കണകവ്യാകഡി  തഡിരഡിചടയപ്കമുനതഡില്  സ്ഥവ്യാപന  ദമധവ്യാവഡികള/  ജജ്ജീവനകവ്യാര  വജ്ജീഴപ്ച

വരമുത്തമുനമു. ഒരമു ഉദവ്യാഹരണക ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

09.01.2013  ല്  കയൂടഡിയ  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  പരദചസപ്  കമഡിറഡി  സപ്കയൂള  ഓഫപ്

ബദയവ്യാസയന്സസപ്  ഡയറക്ടരകപ്  ലദബവ്യാറട്ടറഡി  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനവ്യായഡി

അനമുമതഡി  നല്കഡിയഡിരമുനമു.  ആയതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  26.03.2013  നല

1797/ /3/ / / /2013  AdBIV UPC PP SOBS നമ്പര ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  6,85,812  രയൂപ അനമുവദഡിചമു

(നചകപ്  നക.376861/30.03.2013).  പപസപ്തമുത  തമുക  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടറമുനട  നപവ്യാതമു

ആവശവങ്ങളകവ്യായമുള്ള ബവ്യാങപ് അകകൗണഡില് നഡിദക്ഷപഡികമുകയമുക നചയപ്തമു. 6,76,887

രയൂപ  നചലവവ്യാകഡി  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിദലകപ്  വഡിവഡിധ  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുകയമുക

പപസപ്തമുത നചലവപ്  28.05.2015 നല 3018/ /3/ / / /2013AdBIV UPC PP SOBS നമ്പര  ഉത്തരവപ്

പപകവ്യാരക  പകമജ്ജീകരഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.  നടണര ദഫവ്യാറക ഇനത്തഡില് ലഭഡിച 14450  രയൂപ

കയൂടഡി ദചരത്തപ് ആനക  വരവപ് വന 700262 രയൂപയഡില്  നചലവഴഡിച 6,76,887 രയൂപ കഡിഴഡിചപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ബവ്യാകഡി   23,375  രയൂപ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അകകൗണഡില്  തഡിരഡിചടചഡിട്ടമുണപ്  (   Pay in slip

.311545/05.12.2013, 311149/28.11.2013). no എനവ്യാല് ഡയറക്ടറമുനട അകകൗണഡില് വരവപ്

വന തമുകയപ്കപ് ലഭഡിച പലഡിശ  എപതനയനപ് കണകവ്യാകഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡില്

തഡിരഡിചടചഡിട്ടഡില. 

ലദബവ്യാറട്ടറഡി  ഉപകരണങ്ങള  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടറമുനട

അകകൗണഡില്  വരവപ്  വന  തമുകയപ്കപ്  കകൃതവമവ്യായഡി  പലഡിശ  കണകവ്യാകഡി

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അകകൗണഡിദലകപ്  അടവവ്യാകണനമനപ്  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ

കത്തഡിനപ്  (നക.എസപ്.എ-എക.ജഡി.യമുഎ 6/396/2016/25.03.2016)  മറമുപടഡിയവ്യായഡി  മറമു

ഫണമുകളഡില് നഡിനമുള്ള വലഡിനയവ്യാരമു  തമുക ഇദത അകകൗണഡില് തനന ഉള്ളതഡിനവ്യാല്

പപസപ്തമുത  ഫണഡിദന്റെതപ്  മവ്യാപതമവ്യായ  പലഡിശ  കണകവ്യാകമുക  ബമുദ്ധഡിമമുട്ടവ്യാകമുനമനപ്

അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.  എനവ്യാല്  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  ബദയവ്യാസയന്സസഡിദലകപ്  ലവ്യാദബവ്യാറട്ടറഡി

ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങമുക എന പപദതവക ഉദദ്ദേശവത്തഡിനപ് ദവണഡി നല്കഡിയ  6,85,812

രയൂപയപ്കപ് ലഭവമവ്യായ പലഡിശ കയൂടഡി ദചരനതവ്യാണപ് പപസപ്തമുത ഇനത്തഡിലമുള്ള ആനക വരവപ്

എനഡിരഡിനക പലഡിശ തമുക തഡിരഡിചടയപ്കവ്യാത്ത നടപടഡി പകമപപകവ്യാരമല.  ആയതഡിനവ്യാല്

ഭവ്യാവഡിയഡില്   പപദതവക  ഉദദ്ദേശവത്തഡിനവ്യായഡി  വഡിവഡിധ  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടരമവ്യാരകമുക  മറമുക

ലഭഡികമുന തമുകയഡില് നചലവഴഡിചതഡിനപ് ദശഷക ബവ്യാകഡി വരമുന തമുക സരവകലവ്യാശവ്യാല

അകകൗണഡില്  തഡിരഡിചടയപ്കമുദമ്പവ്യാള  പലഡിശ  കയൂടഡി  ഉളനപ്പെടമുനമുനണനപ്

ഉറപ്പെവ്യാദകണതവ്യാണപ്. 

1-11 എ) സരവകലവ്യാശവ്യാല ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ് പഗയൂപ്പെപ് ഇന്ഷഷ്വറന്സപ് സപ്കജ്ജീക -

സരകവ്യാര നഡിരദദശക പവ്യാലഡിചഡിലസരകവ്യാര നഡിരദദശക പവ്യാലഡിചഡില

സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സപ്കജ്ജീമഡില്

സരവകലവ്യാശവ്യാലകളഡിനല   ജജ്ജീവനകവ്യാനര  ഉളനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനപ്  ജഡി.ഒ.(പഡി)

26/04/ഫഡിന്/12.1.04  നമ്പരവ്യായഡി  സരകവ്യാര  ഉത്തരവവ്യായഡിരമുനമു.   എങഡിലമുക  എക.ജഡി.

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ജജ്ജീവനകവ്യാനര  നവ്യാളഡിതമുവനര  സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  പഗയൂപ്പെപ്

ഇന്ഷഷ്വറന്സപ് സപ്കജ്ജീമഡില് അകഗമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ജജ്ജീവനകവ്യാരകവ്യായഡി  സരകവ്യാര  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്

സപ്കജ്ജീമഡിനമു  സമവ്യാന്തേരമവ്യായഡി  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സപ്കജ്ജീക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ദനരഡിട്ടമു

നടപ്പെവ്യാകഡി വരമുനമുണപ്.  സരകവ്യാര നഡിരദദശപപകവ്യാരക 1.4.16  മമുതല് നഡിയമഡിതരവ്യായഡിട്ടമുളള

ജജ്ജീവനകവ്യാനര  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  പദ്ധതഡിയഡില്  ദചരകമുനതഡിനമുക

നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിചമുവരമുനമു.  എങഡിലമുക  നഡിലവഡിലമുളള ജജ്ജീവനകവ്യാനര സരകവ്യാരഡിനന്റെ

സപ്കജ്ജീമഡില് അകഗമവ്യാകമുനതഡിനപ് നവ്യാളഡിതമുവനര നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില. 

ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില് നഡിനപ്  ഇകൗടവ്യാകമുന ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  വരഡിസകഖവ  പപദതവകബവ്യാങപ്

അകകൗണഡില്  (67150447131)  നഡിദക്ഷപഡിചവ്യാണപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഇകൗ  സപ്കജ്ജീക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നടപ്പെവ്യാകമുനതപ്.   കയൂടവ്യാനത  ആനക  44718551  രയൂപയമുനട  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപവമുമമുണപ്.

(അനമുബനക 3.2( ) i കവ്യാണമുക.) എങഡിലമുക ഭവ്യാവഡിയഡില് ജജ്ജീവനകവ്യാര ദസവനത്തഡില് നഡിനപ്

വഡിരമഡികമുന  മമുറയപ്കപ്  ബവ്യാങപ്  നഡിദക്ഷപക  കമുറയമുകയമുക  ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ്

നല്ദകണതവ്യായ  ആനമുകയൂലവക  പയൂരണമവ്യായഡി  നല്കമുനതഡിനപ്  മറമു  ഫണമുകനള

ആപശയഡിദകണഡിവരഡികയമുക നചയമുക. ആയതഡിനവ്യാല് ഇകൗ സവ്യാഹചരവക ഒഴഡിവവ്യാകമുനതഡിനപ്

ജജ്ജീവനകവ്യാര അകഗമവ്യായ തജ്ജീയതഡി മമുതലമുളള ആനയൂകയൂലവക ലഭഡികമുന വഡിധത്തഡില് പഗയൂപ്പെപ്

ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സപ്കജ്ജീമഡില്  ഉളനപ്പെടമുത്തവ്യാന്  സരകവ്യാരഡിദലകപ്  ശമുപവ്യാരശ

അയയപ്ദകണതമുക ആവശവമവ്യായ തമുടരനടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

1-11 ബഡി) ദസറപ് നനലഫപ് ഇന്ഷഷ്വറന്സപ് സപ്കജ്ജീക (എസപ്.എല്.നഎ.)-

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ജജ്ജീവനകവ്യാനര  ഉളനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനമുളളസരവകലവ്യാശവ്യാല  ജജ്ജീവനകവ്യാനര  ഉളനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനമുളള

സരകവ്യാര ഉത്തരവപ് നടപ്പെവ്യാകഡിയഡിലസരകവ്യാര ഉത്തരവപ് നടപ്പെവ്യാകഡിയഡില

സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാര  ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുദവണഡി  ആവഡിഷപ്കരഡിച  ദസറപ്  നനലഫപ്

ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സപ്കജ്ജീമഡില്  നഡിലവഡിലമുളള  നഡിയമങ്ങളകമുക  വവവസ്ഥകളകമുക

വഡിദധയമവ്യായഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല ജജ്ജീവനകവ്യാനരകയൂടഡി  ഉളനപ്പെടമുത്തഡിനകവ്യാണപ്  ജഡി.ഒ.(പഡി)

25/2004/ഫഡിന്/12.1.04  നമ്പരവ്യായഡി  സരകവ്യാര  ഉത്തരവപ്  പമുറനപ്പെടമുവഡിചഡിരമുനമു.

നക.എസപ്.ആര.  പവ്യാരട്ടപ്  1  റയൂള  22  എ  പപകവ്യാരക  19.8.1976  നമുദശഷക  സരകവ്യാര

സരവജ്ജീസഡില് പപദവശഡിചതമുക 50 വയസപ് തഡികയവ്യാത്തതമുമവ്യായ ഏനതവ്യാരവ്യാളമുക സരവജ്ജീസഡില്

പപദവശഡിചപ്  ഒരമു  വരഷക  തഡികയമുനതഡിനമു  മമുമ്പപ്   എസപ്.എല്.നഎ.  സപ്കജ്ജീമഡില്

അകഗമവ്യാദകണതവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത  നക.എസപ്.ആര  പവ്യാരട്ടപ്  1  റയൂള  31,  ദനവ്യാട്ടപ്  3  ല്

എസപ്.എല്.നഎ.  സപ്കജ്ജീമഡില്  ദചരവ്യാത്ത  ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ്  ആദവനത്ത  ഇന്പകഡിനമന്റെഡിനപ്

അരഹത  ഉണവ്യായഡിരഡികമുനതനലനപ്  വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്.   സരവകലവ്യാശവ്യാല

ജജ്ജീവനകവ്യാനരകയൂടഡി  എസപ്.എല്.നഎ.  സപ്കജ്ജീമഡില് ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  12.1.04  ല് സരകവ്യാര

ഉത്തരവപ് വനഡിട്ടമുക സരവകലവ്യാശവ്യാല   ജജ്ജീവനകവ്യാനര ഇകൗ സപ്കജ്ജീമഡില് അകഗങ്ങളവ്യാകമുന

നടപടഡികള  പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില.   സരകവ്യാര  ജജ്ജീവനകവ്യാരനകനദപവ്യാനല

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുക  നക.എസപ്.ആറഡിനല  വവവസ്ഥകള

ബവ്യാധകമവ്യാനണനഡിരഡിദക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ്  എസപ്.എല്.നഎ.

അകഗതഷ്വക  നഡിരബനമവ്യാകവ്യാത്തതമുക  പമുതഡിയ  ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ്  എസപ്.എല്.നഎ.

അകഗതഷ്വക  ദനടമുനതഡിനമുമമുമ്പപ്  ഇന്പകഡിനമന്റെപ്  അനമുവദഡികമുനതമുക  പകമപപകവ്യാരമല.

ആയതഡിനവ്യാല്  നഡിലവഡിലമുളള  നഡിയമങ്ങളകമുക  വവവസ്ഥകളകമുക  വഡിദധയമവ്യായഡി

അരഹരവ്യായ ജജ്ജീവനകവ്യാനര ഇകൗ സപ്കജ്ജീമഡില് ഉളനപ്പെടമുദത്തണതവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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1-12)  പകഷപ്  -  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  സവ്യാമ്പത്തഡികസരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  സവ്യാമ്പത്തഡിക

ബവ്യാധവതയവ്യാകവ്യാനത  നടത്തമുനതഡിനപ്  നടപടഡിബവ്യാധവതയവ്യാകവ്യാനത  നടത്തമുനതഡിനപ്  നടപടഡി

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  കമുട്ടഡികനള  സകരക്ഷഡികമുനതഡിനവ്യായഡി

ആരകഭഡിച  പകഷഡില് നഡിലവഡില്  1  ടജ്ജീചറമുക  3  ആയമവ്യാരമുക ദജവ്യാലഡി നചയമുനമു.  പകഷഡിനന്റെ

വലസന്സഡി തനനയവ്യാണപ് പകഷഡിനന്റെ മവ്യാദനജര/ടജ്ജീചറവ്യായഡി ദജവ്യാലഡി നചയമുനതപ്.  ടജ്ജീചരകപ്

മവ്യാസക  10,000/-  രയൂപ  വജ്ജീതവമുക   ആയമവ്യാരകപ്  7,000/-  രയൂപ  വജ്ജീതവമുക  ദവതനമവ്യായഡി

നല്കമുനമു.   ദവതനമഡിനത്തഡില്  തനന  31,000/-  രയൂപ  പപതഡിമവ്യാസക  നചലവമു  വരമുനമു.

നനദനകദഡിന  പപവരത്തനങ്ങളകമുളള  നചലവപ്  പകഷഡില്  പപദവശഡികനപ്പെടമുന

കമുട്ടഡികളമുനട  രക്ഷഡിതവ്യാകളഡില്  നഡിനപ്  കനണദത്തണതവ്യാനണനപ്  യമു.ജഡി.സഡി.  12-ാവ്യാക

പദ്ധതഡി മവ്യാരഗദരഖ ഖണഡിക  12.2.3  ല് വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്

യവ്യാനതവ്യാരമു  വഡിധത്തഡിലമുക  സവ്യാമ്പത്തഡിക  ബവ്യാധവത  വരമുത്തവ്യാത്ത  രജ്ജീതഡിയഡിലവ്യായഡിരഡികണക

പകഷഡിനന്റെ നടത്തഡിപ്പെപ് എനപ് സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട പകഷപ് നടത്തഡിപ്പെപ്  സകബനഡികമുന

മവ്യാരഗ്ഗദരഖയഡിലമുക  വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്.  എങഡിലമുക    പകഷഡിനന്റെ വരവഡില്  നഡിനമുക

ആവരത്തന  നചലവമുകളകവ്യായമുള്ള  (മവ്യാദനജരമുനടയമുക  ആയമവ്യാരമുനടയമുക  ശമ്പളക

മമുതലവ്യായവ)  പണക കനണത്തവ്യാനവ്യാകവ്യാനത വനദതവ്യാനട വവ്യാരഷഡിക പഗവ്യാന്റെവ്യായഡി  10,000/-

രയൂപ  2004-ല് അനമുവദഡിചമു.   നഡിലവഡില് ഈ ഇനത്തഡിനല ബജറപ്  വഡിഹഡിതക  10  ലക്ഷക

രയൂപയവ്യാണപ്. 

പകഷഡിനന്റെ  പമുതഡിയ  നകട്ടഡിടക   പകഷഡിനന്റെ  ആവശവങ്ങള  കണകഡിനലടമുത്തമുള്ള

വലഡിപ്പെത്തഡിലല  നഡിരമഡിചഡിരഡികമുനതപ്.   കമുട്ടഡികളമുനട  കളഡിയമുപകരണങ്ങള

സയൂക്ഷഡികമുനതഡിനമുക  ആവശവവ്യാനമുസരണക  ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനമുമമുള്ള

സ്ഥലസകൗകരവക പകഷഡിലഡില.    പകഷഡിനന്റെ ആവശവങ്ങള കണകഡിനലടമുകവ്യാനത നകട്ടഡിട

നഡിരമവ്യാണക  നടത്തഡിയതപ്  കമുട്ടഡികളകമുക   ഏനറ  ബമുദ്ധഡിമമുട്ടമുണവ്യാകമുനമു.

കളഡിയമുപകരണങ്ങളമുക  വറഡമുകളമുക   പകഷപ്  മമുന്പപ്  പപവരത്തഡിചഡിരമുന  സ്ഥലത്തമു

തനന  സയൂക്ഷഡിചഡിരഡികമുകയവ്യാണപ്.   ഉപദയവ്യാഗപപദമവ്യായ  നനറഡമുകള  പമുതഡിയ

നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെ  സമജ്ജീപദത്തയപ്കപ്  മവ്യാറഡി  സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ്  നടപടഡി

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

ആയഡിരത്തഡിദലനറ  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുള്ള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  എലവ്യാ

സകൗകരവങ്ങദളവ്യാടമുക  കയൂടഡിയ  പകഷപ്  അനഡിവവ്യാരവമവ്യാനണങഡിലമുക  പകഷഡിനന്റെ  നടത്തഡിപ്പെപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് സവ്യാമ്പത്തഡിക ബവ്യാധവതയവ്യാകമുന സവ്യാഹചരവക ഒഴഡിവവ്യാകമുനതഡിനപ്

നപവ്യാതമുജനങ്ങളകമുക  ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടമുത്തവ്യാവമുന  രജ്ജീതഡിയഡില്  പകഷഡിനന്റെ

നഡിയമവ്യാവലഡിയഡില്  മവ്യാറക  വരമുത്തവ്യാവമുനതമുക  ഇതപ്  സകബനഡിചപ്  പപചരണക

നടത്തവ്യാവമുനതമുമവ്യാണപ്.  

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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1-13)  രവ്യാപഷ്ടജ്ജീയ  ഉചതര  ശഡിക്ഷവ്യാ  അഭഡിയവ്യാന്  ( )  RUSA -  -  ഫണപ്ഫണപ്

വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിലമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതകവഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിലമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക

സമരപ്പെഡികമുനതഡിലമുക അനവ്യാസ്ഥസമരപ്പെഡികമുനതഡിലമുക അനവ്യാസ്ഥ
ഫയല്  നമ്പര -പഡി&ഡഡി 3/1/1594/2014

രവ്യാജവനത്ത  ദസറപ്  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡികളഡിനല  പഠന,  ഗദവഷണ  ദമഖലകളഡിനല

നയൂതനമവ്യായ  പപവരത്തനങ്ങളകവ്യായഡി  ധനസഹവ്യായക  നല്കമുനതഡിനമുക

ഉനതനഡിലവവ്യാരത്തഡിലമുളള  വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസത്തഡിലയൂനട  രവ്യാജവനത്ത  ജനജജ്ജീവഡിതത്തഡിനന്റെ

ഉനമനത്തഡിനമുമവ്യായമുളള  ദകപന്ദപദ്ധതഡിയവ്യായ  രവ്യാപഷ്ടജ്ജീയ  ഉചതര  ശഡിക്ഷവ്യാ  അഭഡിയവ്യാനന്റെ

(റയൂസ)  ദകരളത്തഡിനല  നഡിരവഹണ  ഏജന്സഡിയവ്യായ  ദകരളവ്യാ  ദസറപ്  ഹയര

എജവമുദകഷന് കകൗണ്സഡില്  (നക.എസപ്.എചപ്.ഇ.)  സരവകലവ്യാശവ്യാലദയവ്യാടപ്  വഡിശദമവ്യായ

പദ്ധതഡി  (ഇന്സഡിറവയൂഷണല്  പവ്യാന്)  സമരപ്പെഡികവ്യാന്  ആവശവനപ്പെട്ടഡിരമുനമു.  5.4.14 ല്

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് നക 4466/പഡി&ഡഡി1/1/2014/ഫഡിന് പപകവ്യാരക ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറനറ

നഡിദയവ്യാഗഡികമുകയമുക  11.5.15  ല്  2572/പഡി&ഡഡി1/1/2015/അഡപ്മഡിന്  നമ്പര  ഉത്തരവപ്

പപകവ്യാരക ബഹമു.  നനവസപ് ചവ്യാന്സലര  നചയരമവ്യാനവ്യായമുക രജഡിസപ്പടവ്യാര കണ്വജ്ജീനറവ്യായമുക

ആറകഗകമഡിറഡി  രയൂപജ്ജീകരഡികമുകയമുക  നചയപ്തഡിരമുനമു.   8.9.15  നല  11/2015/റയൂസ  നമ്പര

ആയഡി  നക.എസപ്.എചപ്.ഇ.  കകൗണ്സഡില്  നല്കഡിയ  നഡിരദദ്ദേശപപകവ്യാരക  റയൂസ

പദ്ധതഡിയമുനട  ധനസഹവ്യായക  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനമുക  രണമു

മവ്യാസത്തഡിനമുളളഡില്  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക  സമരപ്പെഡികമുനതഡിനമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാല

ബവ്യാധവസ്ഥമവ്യാണപ്.  പപസപ്തമുത പദ്ധതഡിയമുനട നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായമുളള  ആദവഗഡമു  25000000

രയൂപ  നചകപ്  നമ്പര  296367  പപകവ്യാരക  റയൂസയപ്കവ്യായമുളള  അകകൗണഡില്  (നമ്പര

67339748466)  9.10.15  ല് ലഭഡിചമു.   നക.എസപ്.എചപ്.ഇ.  കകൗണ്സഡിലഡില് നഡിനപ്  പദ്ധതഡി

നഡിരവഹണക  അവദലവ്യാകനക  നചയമുനതഡിനവ്യായഡി  ഒരമു  സകഘക  സന്ദരശനക

നടത്തമുനതഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി   അടഡിസ്ഥവ്യാന  സകൗകരവ  വഡികസനദമഖലയഡില്  കവവ്യാമ്പസപ്

ബവയൂട്ടഡിഫഡിദകഷന്/  റവ്യാമ്പപ്  നഡിരമവ്യാണക,  റഡിനദവഷന്  ദമഖലയഡില്  വഡിവഡിധ

സരവകലവ്യാശവ്യാല  നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട  പമുനരമുദ്ധവ്യാരണപപവരത്തനങ്ങള  എനഡിങ്ങനന

യഥവ്യാപകമക  50  ലക്ഷക  രയൂപയമുക  2  ദകവ്യാടഡി  രയൂപയമുക  വകയഡിരമുത്തഡി  ഉത്തരവവ്യായഡി

( 6349/എ/പഡി&ഡഡി1/1/2015/ ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/3.11.15  നമ്പര ഉത്തരവപ്).

22.2.16  ല്  നക.എസപ്.എചപ്.ഇ.  കകൗണ്സഡിലഡിനപ്  നല്കഡിയ  കത്തഡില്  വഡിവഡിധ

നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട  പമുനരമുദ്ധവ്യാരണത്തഡിനമുക  മറമുമവ്യായഡി  ആനക   3,98,07,100  രയൂപയമുനട

അടങല് വരമുന പപവകൃത്തഡി നടന്ഡര നചയപ്തതവ്യായമുക 3,11,62,402 രയൂപയമുനട  കമുറഞ

നടന്ഡര  അകഗജ്ജീകരഡിചതവ്യായമുക  ഇകൗ  തമുക  പപവകൃത്തഡി  പയൂരത്തജ്ജീകരണദത്തവ്യാനട

കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ്  നല്കവ്യാന്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ബവ്യാധവസ്ഥമവ്യാനണനമുക  അറഡിയഡിചമു.  ഇകൗ

കവ്യാരവങ്ങള  കണകഡിനലടമുത്തപ്  ദമല്  പരവ്യാമരശഡിച  കത്തപ്  റയൂസ  ധനസഹവ്യായത്തഡിനന്റെ

ആദവഗഡമുവഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതമവ്യായഡി  കണകവ്യാകണനമനമുക

കകൗണ്സഡിലഡിദനവ്യാടപ് അഭവരതഡിചഡിട്ടമുണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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റയൂസ അകകൗണഡില്  2015-16  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷക  ലഭഡിച  2.5  ദകവ്യാടഡി  രയൂപയമുക

പലഡിശയഡിനത്തഡില്   ലഭഡിച  117260  രയൂപയമുക  അടകമമുളള  25117260  രയൂപയഡില്  നഡിനപ്

വഡിവഡിധ  തജ്ജീയതഡികളഡിലവ്യായഡി  2 ദകവ്യാടഡി  രയൂപ  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഫഡിനവ്യാന്സപ്  ഓഫജ്ജീസറമുനട

അഭവരതന  പപകവ്യാരക  67000310447  എന  അകകൗണഡിദലകപ്  പടവ്യാന്സപ്ഫര  പകഡഡിറപ്

നചയപ്തമു.  എനവ്യാല് സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16  വരഷനത്ത വവ്യാരഷഡികകണകഡില്

ഇപപകവ്യാരക ഒരമു അകകൗണപ് ഉളളതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടഡില.  പപവകൃത്തഡി നഡിരവഹണക

നടന്ഡര  ദസജഡില്  മവ്യാപതനമത്തഡിയഡിരഡിനക,  പപദതവക  അകകൗണഡില്  നഡിനപ്  മനറവ്യാരമു

അകകൗണഡിദലകപ് പണക വകമവ്യാറഡിയതഡിനന്റെ കവ്യാരണക വവകമല. ഈ പദ്ധതഡിയപ്കവ്യായഡി

തമുറന  പപദതവക  ബവ്യാങപ്  അകകൗണഡില്  31.3.2016 ല്  51,17,260 രയൂപ  മവ്യാപതമവ്യാണപ്

നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെമുള്ളതപ്.

പദ്ധതഡി  നഡിരവഹണ  രയൂപദരഖയഡില്  പപതഡിപവ്യാദഡികമുന  പപവകൃത്തഡികള

സമയബനഡിതമവ്യായഡി  പയൂരത്തഡിയവ്യാകഡി  കകൃതവമവ്യായ  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക

ദമല്ദനവ്യാട്ടചമുമതലയമുളള  ഏജന്സഡികപ്  നല്കവ്യാതഡിരമുനതപ്  ഗകൗരവമവ്യായ  വജ്ജീഴപ്ചയവ്യാണപ്.

ധനസഹവ്യായത്തഡിനന്റെ  സമയബനഡിത  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതത്തഡിലയൂനട  ഫണപ്

ലവ്യാപപ്സവ്യാവമുനതപ് ഒഴഡിവവ്യാകവ്യാന് നടപടഡി സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

1-14)  ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ദനഴപ്സഡിങപ്  എജവമുദകഷന്  പത്തനകതഡിട്ട-

ദഹവ്യാസല് നഡിരമഡികമുനതഡിനപ് സ്ഥലക ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലദഹവ്യാസല് നഡിരമഡികമുനതഡിനപ് സ്ഥലക ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  കകപവയൂട്ടര  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  നടത്തമുനതഡിനവ്യായഡി

പത്തനകതഡിട്ട-ചമുട്ടഡിപ്പെവ്യാറ ഗവ. ദബവ്യായപ്സപ് നനഹസപ്കയൂള നകട്ടഡിടങ്ങള സരകവ്യാര ഉത്തരവപ്

(ജനറല്)  3195/94/നപവ്യാതമുവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസക/24.8.1994  പപകവ്യാരക  സരകവ്യാര

അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  ഗവ.  ദബവ്യായപ്സപ് നനഹസപ്കയൂളഡിനല കവ്യാസമുകള പയൂരണമവ്യായമുക ഗവ.

ദഗളസപ്  നനഹസപ്കയൂളഡിദലകപ്  മവ്യാറമുനതഡിനമുക  ഇവ  തമഡില്  ദവരതഡിരഡികമുനതഡിനപ്

സകരക്ഷണഭഡിത്തഡി  നഡിരമഡികമുനതഡിനമുക  ഇകൗ  ഉത്തരവഡില്  നഡിരദദശഡിചഡിരമുനമു.

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  നനകമവ്യാറഡികഡിട്ടമുന  നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട  റഡിപ്പെയറഡിങ്ങമുക

നമയഡിന്റെനന്സമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  നചദയണതവ്യാനണങഡിലമുക  സ്ഥലത്തഡിനന്റെ

ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശക നപവ്യാതമു വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെഡില് തനനയവ്യായഡിരഡികമുനമനമുക പപസപ്തമുത

ഉത്തരവഡില് വവകമവ്യാകഡിയഡിരമുനമു.  നഡിലവഡില് ഇകൗ കവ്യാമ്പസഡില് സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട

നഡിയപന്തേണത്തഡില് ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ് നഴപ്സഡിങപ് എജവമുദകഷന്  (ദനഴപ്സഡിങപ് ദകവ്യാളജപ്),

സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി   & അനനപഡപ്  സയന്സസപ്,  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  അനനപഡപ്

നനലഫപ്  സയന്സസപ്,  ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ആരടപ്സപ്   & നകവ്യാദമഴപ്സപ്  എനഡിവ

പപവരത്തഡിചമുവരമുനമു. 

ഇകൗ  കവ്യാമ്പസഡില്  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നമഡഡികല്  എജവമുദകഷനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി

നഴപ്സഡിങപ്  ദകവ്യാളജഡിനന്റെ  നഡിരമവ്യാണത്തഡിനന്റെ  പപവ്യാരകഭഘട്ടത്തഡില്  ഇന്തേവന്  ദനഴപ്സഡിങപ്

കകൗണ്സഡിലഡിനന്റെ  മവ്യാരഗനഡിരദദശങ്ങളകപ്  അനമുസകൃതമവ്യായ  അളവഡില്  സ്ഥലക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഉദണവ്യാനയനപ് ഉറപ്പെമുവരമുത്തവ്യാനതയവ്യാണപ് സരവകലവ്യാശവ്യാല  2004  ല് ദനഴപ്സഡിങപ് ദകവ്യാളജപ്

നഡിരമഡിചതപ്.  ഇകൗ  ആവശവത്തഡിദലകവ്യായഡി  സ്ഥലക  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ്

നപവ്യാതമുവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെടമുനതഡിനമുപകരക  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസ

വകമുപ്പെഡില്  നഡിനപ്  (9976/ബഡി4/04/6.4.04)  നഡിരവ്യാദക്ഷപ  സവ്യാക്ഷവപപതക  ദനടഡിനയടമുകമുക

മവ്യാപതമവ്യാണപ് സരവകലവ്യാശവ്യാല നചയപ്തതപ്.

ദകവ്യാഴപ്സപ്  ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനററമുനട  അഭവരതന  പപകവ്യാരക  ഗവ.  ദബവ്യായപ്സപ്

നനഹസപ്കയൂള  നകട്ടഡിടങ്ങള  ഉളനപ്പെടമുന  ആദറകര  സ്ഥലത്തഡില്  നവ്യാദലകര  സ്ഥലക

ദനഴപ്സഡിങപ്  ദകവ്യാദളജഡിനമു  മവ്യാപതമവ്യായഡി  ദവരതഡിരഡികമുനതഡിനപ്

9524/എസപ്.എഫപ്.3/1/2004/21.10.2004  നമ്പരവ്യായഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവവ്യായഡിരമുനമു.

എനവ്യാല്  സരകവ്യാര  നനകമവ്യാറഡിയ  നകട്ടഡിടങ്ങള  ഉളനപ്പെടമുന  സ്ഥലത്തഡിനന്റെ  അളവപ്/

അതഡിരമുകള  24.8.94  നല  സരകവ്യാര  ഉത്തരവഡിദലവ്യാ  പഡിനജ്ജീദടവ്യാ  വവകമവ്യായഡി

നഡിരണയഡിചഡിരമുനഡില.  ഇപപകവ്യാരക  അളവപ്/അതഡിരമുകള  കകൃതവമവ്യായഡി

നഡിരണയഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല് ഇകൗ കവവ്യാമ്പസഡിദനവ്യാടപ്  ദചരനമുളള കണന്കര ചമുട്ടഡിപ്പെവ്യാറ

ദറവ്യാഡഡിനന്റെ  എതഡിരവശത്തമുളള  സരകവ്യാര  ഭയൂമഡിയമുക  നനകമവ്യാറഡികഡിട്ടഡിനയന

ധവ്യാരണയഡിലവ്യാണപ് സരവകലവ്യാശവ്യാല പഡിനജ്ജീടപ്  പപവരത്തഡിചതപ്.  ആയതഡിനന്റെ തമുടരചയവ്യായഡി

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ലക്ഷങ്ങള  മമുടകഡി  ദറവ്യാഡഡിനന്റെ  സകരക്ഷണഭഡിത്തഡി  നഡിരമഡികമുകയമുക

ദനഴപ്സഡിങപ് ദഹവ്യാസലഡിനപ് തറകലഡിടമുകയമുക നചയപ്തമു.

പപസപ്തമുത  സരകവ്യാര  ഭയൂമഡിയമുനട  അതഡിരഡില്  തവ്യാമസഡികമുന  പശജ്ജീ.  ദദവവ്യാനന്ദപ്,

അഞ്ജനക എനയവ്യാള  2011  ജയൂനനലയഡിലമുക പശജ്ജീമതഡി വഡി.ജഡി.  രവ്യാധവ്യാമണഡിയമ,  ദതവ്യാപ്പെഡില്

എനയവ്യാള  2014  മവ്യാരചഡിലമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  വക  സ്ഥലക  നനകദയറഡി  ദറവ്യാഡപ്

നഡിരമഡിചതവ്യായഡി ദനഴപ്സഡിങപ് ദകവ്യാദളജപ് അധഡികകൃതര സരവകലവ്യാശവ്യാലനയ അറഡിയഡിചതഡിനന

തമുടരനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  അധഡികകൃതര  റവനവമു  വകമുപ്പെമുമവ്യായമുക

നപവ്യാതമുവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെമുമവ്യായമുക  നഡിരന്തേരക  ബനനപ്പെടമുകയമുക  ബനനപ്പെട്ടവരകപ്

പരവ്യാതഡികള  അയയപ്കമുകയമുക  നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  ഇകൗ  പശവ്യാത്തലത്തഡില്  ദറവ്യാഡഡിനപ്

എതഡിരവശക ഉളള സ്ഥലക സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് നനകമവ്യാറഡിയഡിട്ടമുളളതനലനപ് സരകവ്യാര

പപതഡിനഡിധഡികള  വവ്യാകവ്യാല്  അറഡിയഡിചതവ്യായഡി  ദനഴപ്സഡിങപ്  ദകവ്യാദളജപ്  അധഡികകൃതര

അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഉടമസ്ഥതയഡിലമുളളതമുക  നനകമവ്യാറഡികഡിട്ടഡിയതമുമവ്യായ

ആസപ്തഡികള സകബനഡിചപ് സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട നനകവശക കകൃതവവമുക വവകവമുമവ്യായ

വഡിവരങ്ങള  ഇലവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാലവ്യാണപ്  ഇപപകവ്യാരക  സകഭവഡിചതപ്.  ആയതപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാലനയ  അനവ്യാവശവ  ദകവ്യാടതഡി  വവവഹവ്യാരങ്ങളഡിദലകമു  (  ഒ.എസപ്.  149/14

മമുന്സഡിഫപ് ദകവ്യാടതഡി, പത്തനകതഡിട്ട) വലഡിചഡിഴയപ്കമുകയമുക നചയപ്തമു.

ദനഴപ്സഡിങപ്  ദകവ്യാദളജഡിനപ്  ഇന്തേവന്  ദനഴപ്സഡിങപ്  കകൗണ്സഡിലഡിനന്റെ   അകഗജ്ജീകവ്യാരക

ലഭഡികമുനതഡിനപ്  ദനഴപ്സഡിങപ്  വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  തവ്യാമസഡികമുനതഡിനപ്  ദഹവ്യാസല്

അതവന്തേവ്യാദപക്ഷഡിതമവ്യാനണനഡിരഡിദക  ദഹവ്യാസല്  നഡിരമഡികവ്യാനമുളള  സ്ഥലത്തഡിനന്റെ

ഉടമസ്ഥവ്യാവകവ്യാശക  ഉറപ്പെമുവരമുത്തവ്യാനത   ദനഴപ്സഡിങപ്  ദകവ്യാദളജപ്  ആരകഭഡിചതപ്

പകമപപകവ്യാരമല. നഡിലവഡില് സഷ്വകവ്യാരവദഹവ്യാസലഡിലവ്യാണപ് കമുട്ടഡികനള പവ്യാരപ്പെഡികമുനതപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ആയതഡിനവ്യാല്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിലമുളള  എലവ്യാ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനടയമുക

ആസപ്തഡി/ ബവ്യാധവതകള സകബനഡിചപ് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള തയവ്യാറവ്യാകഡി സയൂക്ഷഡിദകണതമുക

ആസപ്തഡികള സകരക്ഷഡികമുനതഡിനപ് ജവ്യാപഗത പമുലരദത്തണതമുമവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത,  വഡിവഡിധ

ദകവ്യാഴപ്സമുകളകപ്  നഡിഷപ്കരഷഡിചഡിട്ടമുളള  ഭകൗതഡിക  സവ്യാഹചരവങ്ങള  ദകവ്യാഴപ്സപ്

ആരകഭഡികമുന ദവളയഡില്ത്തനന ഉറപ്പെമുവരമുദത്തണതമുമവ്യാണപ്.

1-15) യമു.ജഡി.സഡി. പത്തവ്യാക പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക -

ഫഡിനവ്യാന്സപ് ഓഫജ്ജീസര ഇരട്ടപദവഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചമുഫഡിനവ്യാന്സപ് ഓഫജ്ജീസര ഇരട്ടപദവഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചമു

യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട പത്തവ്യാക പദ്ധതഡി ധനസഹവ്യായമഡിനത്തഡില് ലഭഡിച  277.84  ലക്ഷക

രയൂപയമുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക  സമരപ്പെഡിചദപ്പെവ്യാള  ഓഡഡിറപ്  സരട്ടഡിഫഡികറമുകളഡില്

ഫഡിനവ്യാന്സപ് ഓഫജ്ജീസര പശജ്ജീ.  ഏപബഹവ്യാക നജ.  പമുതമുമന തനന്റെ ഒകൗദദവവ്യാഗഡിക പദവഡിയവ്യായ

ഫഡിനവ്യാന്സപ്  ഓഫജ്ജീസര  എന  പദവഡിയഡില്  സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുത്തലമുകള

നടത്തഡിയദതവ്യാനടവ്യാപ്പെക  തനന,  ചവ്യാരദട്ടഡപ്  അകകൗണന്റെപ്  എന   ദയവ്യാഗവതയമുനട

അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  ഓഡഡിറര  എന  രജ്ജീതഡിയഡിലമുക  സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുത്തലമുകള

നടത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  1997  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറവയൂട്ടപ്  അധവവ്യായക  2

നസക്ഷന്  48(2)  പപകവ്യാരക  ഫഡിനവ്യാന്സപ്  ഓഫജ്ജീസര  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഫഡിനവ്യാന്സപ്/

അകകൗണപ്സപ്/ഓഡഡിറമുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട മമുഖവ ഉപദദഷ്ടവ്യാവമുക നസക്ഷന് 48(4) പപകവ്യാരക

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിനന്റെ കദസവ്യാഡഡിയനമുക വഡിതരണ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനമുമവ്യാനണനഡിരഡിദക

കണകമുകള  പരഡിദശവ്യാധഡിചപ്  സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുദത്തണ  ഫഡിനവ്യാന്സപ്  ഓഫജ്ജീസര/ഓഡഡിറര

പദവഡികളഡില്  ഒദരസമയക  സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുത്തലമുകള  നടത്തഡിയതപ്  പകമപപകവ്യാരമല.

ആയതഡിദന്മേല്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  11.7.17  ല്  നക.എസപ്.എ.

എക.ജഡി.യമു.എ 1/136/17 ആയഡി നല്കഡിയ കത്തഡിനപ് മറമുപടഡി ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.

1-16 എ)  മമുന്വരഷ  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിദന്മേല്  തമുടരനടപടഡി

സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

1985 നല എക.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ നഡിയമക  നസക്ഷന്  52(7)  പപകവ്യാരക ഓഡഡിറപ്

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല  പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല്  ആവശവമവ്യായ  നടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിചപ്

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള   ഓഡഡിറഡിനന  അറഡിയഡിദകണതവ്യാനണങഡിലമുക  2014-15  സവ്യാമ്പത്തഡിക

വരഷനത്ത  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  (നകഎസപ്എ.എകജഡിയമു.എ 1/854/15   തജ്ജീയതഡി

05.02.2016)  ചയൂണഡികവ്യാട്ടഡിയ അപവ്യാകങ്ങളഡിദന്മേല് പരഡിഹവ്യാരനടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിചപ്  ഈ

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ് പമുറനപ്പെടമുവഡികമുന തജ്ജീയതഡി വനര  മറമുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 1994 നല ദകരള

ദലവ്യാകല് ഫണപ് ഓഡഡിറപ് ആക്ടപ് വകമുപ്പെപ് 15(1), 1996 നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണപ് ഓഡഡിറപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ചട്ടങ്ങളഡിനല  ചട്ടക   23(1)  എനഡിവ  പപകവ്യാരക    റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിനല  പരവ്യാമരശങ്ങള

ബനനപ്പെട്ടവരകമു  ലഭവമവ്യാകഡി  ആയതഡിദന്മേലമുള്ള  മറമുപടഡി/വഡിശദജ്ജീകരണക  ദതടമുകയമുക

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്  ലഭഡിചപ്  രണമുമവ്യാസത്തഡിനകക  ഓഡഡിറപ്  പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല്   മറമുപടഡി

ദരഖവ്യാമയൂലക ലഭവമവ്യാദകണതമുമവ്യാണപ്.   എനവ്യാല് 2014-2015  വരഷനത്ത റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡിദന്മേല്

ഇത്തരത്തഡിലമുള്ള  തമുടരനടപടഡികനളവ്യാനമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില.  ഓഡഡിറപ്

പരവ്യാമരശങ്ങളഡിദന്മേല്  അടഡിയന്തേഡിരനടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിചപ്  വഡിവരക

അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

1-16 ബഡി)  മമുന്വരഷ  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡിദന്മേല്

പരഡിഹവ്യാരനടപടഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനതഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകപ്

വഡിമമുഖത

മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  1983-84  മമുതല്  1993-94  വനരയമുള്ള  11

ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളമുക,   1996-97  മമുതല്  2014-15  വനരയമുള്ള  19  ഓഡഡിറപ്

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളമുക  കയൂടഡി  ആനക  30  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള  തജ്ജീരപ്പെവ്യാകമുവവ്യാന്

അവദശഷഡികമുനമുണപ്.   1983-84  മമുതല്  1993-94  വനരയമുള്ള  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള

തജ്ജീരപ്പെവ്യാകമുനതഡിനവ്യായഡി  അദവ്യാലത്തപ്  നടത്തമുനതപ്  സകബനഡിചപ്  12.06.2014-ല്

എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1/647/2014-ാവ്യാക  നമ്പരവ്യായഡി   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാധഡികകൃതരകപ്

കത്തപ്  നല്കമുകയമുക,  ആയതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  10.02.2015 നല

യമു.ഒ.നക.766/എ 1/3/2015-ാവ്യാക നമ്പര സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഉത്തരവപ് പപകവ്യാരക സപ്നപഷവല്

നസല്  രയൂപജ്ജീകരഡികമുകയമുക  നചയപ്തഡിരമുനമു.   എനവ്യാല്  പഡിനജ്ജീടപ്  ഈ  വഡിഷയത്തഡില്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടപടഡികനളവ്യാനമുക സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡില.  ഈ വഡിഷയത്തഡില്  വവകഡിപരമവ്യായ

പശദ്ധനചലമുത്തഡി  അടഡിയന്തേഡിര  നടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡികമുവവ്യാന്  തവ്യാല്പ്പെരവക  അറഡിയഡിചപ്

ബഹമു.  വവസപ്ചവ്യാന്സലരകപ്  20.09.2016  ല് നക.നകഎസപ്എ.എകജഡിയമു.എ 1/393/2016

അരദ്ധഔദദവവ്യാഗഡിക കത്തമുനല്കഡിനയങഡിലമുക നടപടഡികനളവ്യാനമുക സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡില .  ഓഡഡിറപ്

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള തജ്ജീരപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ് സതഷ്വരനടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



33

ഭഭാഗഗം- 1 എ

ഓഡഡിററ്റ് ഇഗംപഭാകറ്റ്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിലമുളള  വഡിവഡിധ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിലമുക  വകമുപ്പെമുകളഡിലമുക

നടത്തഡിയ  പരഡിദശവ്യാധനയമുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡി/  ഓഡഡിറപ്

കമുറഡിപ്പെമുകള  പമുറനപ്പെടമുവഡിചതഡിനന  തമുടരനപ്  തവ്യാനഴപ്പെറയമുക  പപകവ്യാരക  ആനക  305862/-

രയൂപ സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടമുകഡിയഡിട്ടമുണപ്.

ദകവ്യാളജഡിനന്റെ ദപരപ് ഇനക തമുക ഒടമുകഡിയ

തജ്ജീയതഡി

അല് അസപ്ഹര ദകവ്യാളജപ്

ഓഫപ് ആരടപ്സപ്  & സയന്സപ്

നതവ്യാടമുപമുഴ

ദകവ്യാഴപ്സപ്  അഫഡിലഡിദയഷന്

ഫജ്ജീസപ് 2000 രയൂപ നഡിരകഡില്

(2013-14 മമുതല് 2015-16

വനര)

114000 20.3.2017

നക എന് രവ്യാജപ് നസന്റെര സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫജ്ജീസപ് 162032 * 22.6.2017

എസപ് എന് ഡഡി പഡി ദയവ്യാഗക

ആരടപ്സപ്  & സയന്സപ്

ദകവ്യാദളജപ്,  ദകവ്യാനഡി,

അട്ടചവ്യാകല്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫജ്ജീസപ് 29830 4.5.2017

15.7.2016

ആനക 305862
*വഡിവഡിധ  ഫജ്ജീസഡിനങ്ങള  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടറമുനട  അകകൗണഡില്  സയൂക്ഷഡിചഡിരമുനതപ്

ഫഡിനവ്യാന്സപ് ഓഫജ്ജീസറമുനട അകകൗണഡിദലയപ്കപ് ഒടമുകഡി.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഭഭാഗഗം - 2

വരവു കണക്കുകളഡിലന്മേലുള

ഓഡഡിററ്റ് നഡിരരീക്ഷണങ്ങള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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2-1 എ)  സകസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരഡില് നഡിനമുളള പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതക-

യഥവ്യാവഡിധഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനഡിലയഥവ്യാവഡിധഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനഡില

ഓദരവ്യാ  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷവമുക  സരകവ്യാര  അനമുവദഡികമുന  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക

പപസപ്തമുത  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷകതനന  സരകവ്യാര  നയങ്ങളകമുക  നഡിരദദശങ്ങളകമുക

അനമുസകൃതമവ്യായഡി  നചലവഴഡിദകണതവ്യാണപ്.   സമുദജ്ജീരഘമവ്യായ  ആസയൂപതണത്തഡിനന്റെയമുക

തയവ്യാനറടമുപ്പെഡിനന്റെയമുക  ഒടമുവഡിലവ്യാണപ്   വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡി  ശമുപവ്യാരശകള  സരകവ്യാരഡിനപ്

സമരപ്പെഡിചനതങഡിലമുക  പദ്ധതഡി  നഡിരവഹണത്തഡില്  കവ്യാരവമവ്യായ  പമുദരവ്യാഗതഡി

നനകവരഡിചഡിട്ടഡിനലനപ്  ബനനപ്പെട്ട  ദരഖകള  വവകമവ്യാകമുനമു.  വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകളമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുക  നഡിരവഹഡിദകണ  സപ്കജ്ജീമമുകള/  പദ്ധതഡികള  സരവകലവ്യാശവ്യാല

അധഡികകൃതര കകൃതവമവ്യായഡി നഡിരജ്ജീക്ഷഡികവ്യാത്തതഡിനവ്യാലവ്യാണപ് ഇപപകവ്യാരക സകഭവഡികമുനതപ്.

പവ്യാന്  നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  സമരപ്പെഡിചപ്  സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനപ്  ലഭഡികമുന

ധനസഹവ്യായക സമയബനഡിതമവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ് നചലവപ് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള സമരപ്പെഡിചപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നഡിനപ്  പകമജ്ജീകരണഉത്തരവപ്  സമ്പവ്യാദഡികമുനതഡില്  വകമുപ്പെപ്

ദമധവ്യാവഡികളമുക  ഫണപ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗക  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിലമുക  സമയബനഡിതമവ്യായഡി

വഡിനഡിദയവ്യാഗക  ഉറപ്പെമുവരമുത്തഡി  സവ്യാക്ഷവപപതങ്ങളമുക  ദരഖകളമുക  സരകവ്യാരഡിദലകപ്

സമരപ്പെഡികമുനതഡിലമുക സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുക തമുടരചയവ്യായഡി ഗമുരമുതരവജ്ജീഴപ്ച വരമുത്തമുനമു.

പദ്ധതഡി വഡിഹഡിതക വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ് അകഗജ്ജീകകൃത ആക്ഷന് പവ്യാനമുകള പപകവ്യാരമമുളള

സപ്കജ്ജീമമുകള  സമയബനഡിതമവ്യായമുക  കവ്യാരവക്ഷമമവ്യായമുക  നഡിരവഹഡികമുനതഡിനവ്യാണപ്

സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷത്തഡിനന്റെ  ആരകഭക  മമുതല്  വഡിവഡിധ  ഗഡമുകളവ്യായഡി  സരകവ്യാര  തമുക

നല്കമുനതപ്.   വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകളകപ്  വരഷവ്യാവസവ്യാനക  മവ്യാപതക  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക

അനമുവദഡികമുകയമുക അതഡിനന്റെ മമുദനവ്യാടഡിയവ്യായഡി മവ്യാരചപ്  31 നമു മമുമ്പപ്  തമുക പയൂരണമവ്യായഡി

നചലവഴഡികണനമനപ് കരശനനഡിരദദശക നല്കമുകയമുക നചയമുനതഡിനവ്യാല് പലവകമുപ്പെമു

ദമധവ്യാവഡികളമുക  അരഹമവ്യായ  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക  നനകപ്പെറമുനതഡിനപ്  മടഡി  കവ്യാണഡികമുനമു.

തമുടരനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഇപപകവ്യാരമമുളള  തമുകകള  മറപ്  പദ്ധതഡികളകവ്യായഡി

വകമവ്യാറമുകയമുക  നചയമുനമു.  ഇകൗ  പപവണത  സരകവ്യാര  മവ്യാരഗനഡിരദദശങ്ങളമുനട

ലകഘനമവ്യാണപ്  (            Funds earmarked for a purpose not to be diverted without prior

  - -49,  ,     1985).  approval of government Sn Chapter VII M G University Act സരകവ്യാരഡില്

നഡിനപ്  ലഭഡികമുന  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷവ്യാരകഭക  മമുതല്  ഗഡമുകളവ്യായഡി

വഡിവഡിധ വകമുപ്പെമുകള/ പദ്ധതഡികളകപ് നനകമവ്യാറമുകയവ്യാനണങഡില് വരഷവ്യാവസവ്യാനക ഫണപ്

നചലവഴഡികവ്യാന് സവ്യാധഡികവ്യാത്ത അവസ്ഥ ഒഴഡിവവ്യാകവ്യാന് സവ്യാധഡികമുക.

നഡിരമവ്യാണപപവകൃത്തഡികള  ഒഴഡിനകയമുളള  പവ്യാഠവ/  പവ്യാഠവവ്യാനമുബന  സപ്കജ്ജീമമുകളകപ്

അനമുവദഡികമുന  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക  സമയബനഡിതമവ്യായമുക  ഫലപപദമവ്യായമുക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിദകണതമുക   വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാത്തപക്ഷക  പപസപ്തമുത  പദ്ധതഡികളകപ്

വകയഡിരമുത്തഡിയ തമുക സരകവ്യാരഡിദലകപ് തഡിരഡിനക ഒടമുദകണതമുമവ്യാണപ്.

സകസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ   2014-2015,  2015-16  ബജറമുകളഡില്  പവ്യാന്

പഗവ്യാന്റെഡിനത്തഡില്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  വകയഡിരമുത്തഡിയ  തമുക  ലഭഡിചതഡിനന്റെയമുക

വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിനന്റെയമുക വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

2014-2015

സരകവ്യാര ഉത്തരവപ് നക./തജ്ജീയതഡി തമുക പടഷറഡി അകകൗണഡില്

പകഡഡിറപ് നചയപ്ത

തജ്ജീയതഡി

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)1439/14/ഹയര എജവമുദകഷന്/

10.7.2014

5,37,50000 14.7.14

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)2040/15/ഹയര എജവമുദകഷന്/

6.8.2015

5,37,50000 29.8.14

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)2998/15/ഹയര എജവമുദകഷന്/

26.11.2015

5,37,50000 20.12.14

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)508/15/ഹയര എജവമുദകഷന്/

19.2.16

5,37,50000 28.2.15

ആനക 21,50,00,000

ആനക  ലഭഡിച  21,50,00,000 രയൂപയമുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗക  സകബനഡിചപ്  23.7.14  നല

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)  1728/14/ഹയര.  എജവമുദകഷന് വകമുപ്പെപ്  ഉത്തരവഡിലയൂനട ഭരണവ്യാനമുമതഡി

ലഭഡികമുകയമുക  വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകളകമുളള  അദപപവ്യാപപഡിദയഷന്  1.11.14  നല

സരവകലവ്യാശവ്യാല   നക.  5675/പഡി&ഡഡി1/1/2014/അഡപ്മഡിന്  പപകവ്യാരക  ഉത്തരവവ്യാകമുകയമുക

നചയപ്തമു.  പഡിനജ്ജീടപ്  18.12.14  നല  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെഡിനന്റെ  2898/2014  നക.

ഉത്തരവഡിലയൂനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനസകൗകരവവഡികസനത്തഡിനവ്യായഡി  മമുന്  ഉത്തരവഡിലമുളള

വകയഡിരമുത്തല്  937.29  ലക്ഷക  രയൂപയഡില്  നഡിനപ്  1436.25  ലക്ഷക  രയൂപയവ്യായഡി

വരധഡിപ്പെഡികമുകയമുക  എന്.നഎ.പഡി.എസപ്.ടഡി.  ,  ദകവ്യാളജപ്  ഓഫപ്  ഫവ്യാരമസഡി  എനഡിവയപ്കപ്

അനമുവദഡിച  തമുക  കമുറവപ്  നചയപ്തപ്  പമുതമുകഡിയ  ഭരണവ്യാനമുമതഡി   (5.2.15  നല  നക.

711/പഡി&ഡഡി1/1/15/അഡപ്മഡിന്)  ലഭഡികമുകയമുക  നചയപ്തമു.  വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകളകപ്

അനമുവദഡിച തമുകകളമുനട വഡിശദവ്യാകശക ചമുവനട ദചരകമുനമു.

സ്ഥവ്യാപനക അദലവ്യാട്ടഡപ്

തമുക 

( ലക്ഷത്തഡില്)

നല്കഡിയ

തമുക 

(ലക്ഷത്തഡില്) 

റഡിമവ്യാരകപ്സപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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 (    NIPST National Institute of Plant

 )Science Technology

15 15  Regularisation fle

submitted

 (  AMMRC Advanced Molecular

  )Materials Research Centre

43 43

 (   IIRBS Institute of Intensive

   )Research in Basic Sciences

65 65

 (   ACESSD Advanced Centre of

  Environmental Studies &

 )Sustainable Development

20 20 3.4.17 ല് മമുന്കയൂര

പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്.

 Chemical Science 35 35

 (    SPAP School of Pure and

 )Applied Physics

45 45

 (   IIUCNN International and Inter

   university Centre for Nano

   )Science and Nano Technology

50 50

.Comp Science 54  54Constructions

lakhs

 Behavioural Science 5 5 മമുന്കയൂര

പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്.

UO

6988/ 1/1/2015/P&D A

  4-12-15dmn Dtd

Library 20   20Constructions

Lakhs

 (   SIRP School of International

  )Relations and Politics

50  50Constructions

Lakhs

 (   UCIC University Centre for

 - )International Co operation

35  35Constructions

Lakhs

 (   ICCS Institute of Contemporary

 )Chinese Studies

25 25

    K N RAJ STUDY CENTRE 15 15

 Social Science 23.7 23.7

   Life Long Learning and

Extension

19.3 16 16 ലക്ഷക രയൂപ

മവ്യാപതദമ ആവശവക

ഉനള്ളനപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അധഡികകൃതര

അറഡിയഡിചമു.

 (   SMBS School of Management

  )and Business Studies

100  100Constructions

Lakhs

 (   SGTDS School of Gandhian

  Thought and Development

)Studies

5 5

 Infrastructure Development

Scheme

1436.25 Constructions

1436.25

 (   IUCSSM Inter University Centre

     )for Studies in Science of Music

Constructions

88.75

-2150Total

ദമല്  വഡിവരഡിച  പപകവ്യാരക  ധനസഹവ്യായക  വകയഡിരമുത്തഡിനയങഡിലമുക  ഇകൗ

പരഡിദശവ്യാധന  നടന  5.7.17 ലമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിവരക  സകബനഡിച  സവ്യാക്ഷവപപതങ്ങള

സരകവ്യാരഡിദലകപ് സമരപ്പെഡിചതവ്യായഡി ഫയലഡില് ദരഖയഡില.  മവ്യാപതമല,  ധനസഹവ്യായക ലഭഡിച

വകമുപ്പെമുകളമുനട  ദമധവ്യാവഡികളഡില്  മയൂനമു  വകമുപ്പെപ്  ദമധവ്യാവഡികള  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  നചലവപ്

പകമജ്ജീകരണക  നടത്തമുനതഡിനപ്  ദരഖകള  സമരപ്പെഡിചപ്  പകമജ്ജീകരണക  നടത്തഡിയഡിട്ടമുളളതപ്.

21.10.15  ല്  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെഡിനന്റെ  12908/ബഡി1  കത്തപ്  പപകവ്യാരക  14-15  നല

ധനസഹവ്യായക സകബനഡിച വഡിനഡിദയവ്യാഗവഡിശദവ്യാകശങ്ങള സമരപ്പെഡികമുനതഡിനപ് കയൂടമുതല്

സമയക  ആവശവമമുദണവ്യാ  എനപ്  ആരവ്യാഞതഡിനന  തമുടരനപ്  3/2016  വനര  അധഡിക

സമയക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ആവശവനപ്പെട്ടഡിരമുനമു  എനനതവ്യാഴഡിനക  വഡിനഡിദയവ്യാഗദരഖകള

സമരപ്പെഡികമുനതപ് സകബനഡിച  മറമു വഡിശദവ്യാകശങ്ങനളവ്യാനമുക ഫയലഡില് ലഭവമല. (ഫയല്

നക. പഡി&ഡഡി1/1/പഡി461/14, പഡി&ഡഡി1/1/161/2015/സബപ് ഫയല്)

2015-2016

സരകവ്യാര ഉത്തരവപ് നക./തജ്ജീയതഡി തമുക പടഷറഡി അകകൗണഡില്

പകഡഡിറപ് നചയപ്ത തജ്ജീയതഡി

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)1062/15/ഹയര

എജവമുദകഷന്/ 18.5.2015

5,50,00,000 29.5.2015

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)2040/15/ഹയര

എജവമുദകഷന്/ 6.8.2015

5,50,00,000 13.8.2015

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)2998/15/ഹയര

എജവമുദകഷന്/ 26.11.2015

5,50,00,000 14.12.2015

ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)508/15/ഹയര 5,50,00,000 15.7.2016

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എജവമുദകഷന്/ 19.2.16

ആനക 22,00,00,000

ബജറപ്  വഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ

ആനഷ്വല്  ആക്ഷന്  പവ്യാനഡിനപ്  1261/15/ഹയര  എജവമുദകഷന്/1.6.15  നമ്പര  സരകവ്യാര

ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  ഭരണവ്യാനമുമതഡി  ലഭഡികമുകയമുക   തദനമുസകൃതമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട

വകമുപ്പെമുകളകപ്  തമുകയനമുവദഡികമുനതഡിനപ്  നനവസപ്ചവ്യാന്സലനറ  അധഡികവ്യാരനപ്പെടമുത്തഡി

സഡിന്ഡഡിദകറപ്  തജ്ജീരമുമവ്യാനനമടമുകമുകയമുക  (ഇനക  നക.  145/15.8/1920/1.8.15)  നചയപ്തമു.

ഇതഡിനനത്തമുടരനപ്  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗക  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനപ്

നനവസപ്ചവ്യാന്സലര, രജഡിസപ്പടവ്യാര, എദസറപ് ഓഫജ്ജീസര എനഡിവര ഉളനപ്പെനടയമുളള എട്ടകഗ

കമഡിറഡി  രയൂപജ്ജീകരഡികമുകയമുക  നചയപ്തമു.  (സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  നക.

1773/പഡി&ഡഡി1/1/2016/അഡപ്മഡിന്/29.3.16).

2015-16  വരഷക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  വഡിവഡിധ  പദ്ധതഡികള  നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ്

ലഭഡിച സരകവ്യാര വഡിഹഡിതക വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പകമ

നക

സ്ഥവ്യാപനക/ സ്ഥലക സപ്കജ്ജീക ഭരണവ്യാനമുമതഡി

ലഭഡിച തമുക

(ലക്ഷത്തഡില്)

റജ്ജീ അദലവ്യാദകറപ്

നചയമുനതഡിനപ്

തജ്ജീരമുമവ്യാനഡിച തമുക

(ലക്ഷത്തഡില്)

ഇദപ്പെവ്യാഴനത്ത അവസ്ഥ

1 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ 

വലപബറഡി

  Radio Frequency Identifcation

  and Detection സ്ഥവ്യാപഡികല്

40 40 നഡിലവഡില് പദ്ധതഡി പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്. 

എനവ്യാല് മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

2 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

ടയൂറഡിസക സഡജ്ജീസപ്

നകട്ടഡിടനഡിരമവ്യാണക 200 0 പദ്ധതഡി ആരകഭഡിചഡിട്ടഡില

3 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

മവ്യാദനജപ് നമന്റെപ്  &

ബഡിസഡിനസപ് സഡജ്ജീസപ്

നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെ 

മയൂനവ്യാകനഡിലയമുനട നഡിരമവ്യാണക

100 100 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില.

4 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

ബദയവ്യാസയന്സസപ്

    Core facility for development

 -  of Academic Industry

  collaborative linkage

സ്ഥവ്യാപഡികല്

40 40 നഡിലവഡില് പദ്ധതഡി പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്. 

എനവ്യാല് മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

5 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

ഇന്റെരനവ്യാഷണല് 

റഡിദലഷന്സപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനസകൗകരവക 

വരദ്ധഡിപ്പെഡികല്

75 75 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില.

6 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

ബഡിദഹവഡിയറല്  

സയന്സസപ്

 സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ 

ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുക 

വഡിദവവ്യാരതഡികളകമുകദവണഡി  

വഗഡന്സപ്  & കകൗണ്സഡിലഡികഗപ്

നസന്റെര സ്ഥവ്യാപഡികല്

40 10 ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുദവണഡി ഒരമു 

വരകപ്ദക്ഷവ്യാപ്പെപ് മവ്യാപതമവ്യാണപ് നടത്തഡിയതപ്.  

(ഖണഡിക 2-1 സഡി കവ്യാണമുക)

7 സപ്കയൂള ഓഫപ് മലഡിനജലത്തഡിനന്റെയമുക 100 100 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില
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എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെ

ല് സയന്സസപ്

ഖരമവ്യാലഡിനവങ്ങളമുനടയമുക 

രവ്യാസ/വജവസകസപ്കരണ

ത്തഡിനപ് എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെല് 

നടകപ്ദനവ്യാളജഡി ലവ്യാദബവ്യാറട്ടറഡി 

സ്ഥവ്യാപഡികല്

8 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെ

ല് സയന്സസപ്

ഓണ്വലന് ദകവ്യാഴപ്സമുകള 

ആരകഭഡികല്

50 12.5 ദകവ്യാഴപ്സമുകളകപ് ആവശവമവ്യായ 

നമറജ്ജീരഡിയല്സഡിനന്റെ നറദകവ്യാരഡഡികഗപ് 

നടനമുവരമുനമു.

9 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

കമ്പവയൂട്ടര സയന്സസപ്

പമുതഡിയ എകഫഡില് ദകവ്യാഴപ്സപ്, 

റഡിസരചപ് വരകപ് ദസഷന് 

എനഡിവ  ആരകഭഡികമുക

40 40 ആവശവമവ്യായ കമ്പവയൂട്ടറമുകളമുക 

അനമുബന ഉപകരണങ്ങളമുക 

വവ്യാങ്ങമുകയമുക എകഫഡില് ദകവ്യാഴപ്സപ് 

ആരകഭഡികമുകയമുക  നകട്ടഡിട നഡിരമവ്യാണക 

പയൂരത്തജ്ജീകരഡികമുകയമുക നചയപ്നതങഡിലമുക 

പമുതഡിയ നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെ 

ഇലപക്ടഡിഫഡിദകഷന് ദജവ്യാലഡികള 

തജ്ജീരവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് പഴയ നകട്ടഡിടത്തഡിലവ്യാണപ്

ഉപകരണങ്ങള സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടമുള്ളതപ്. 

10 സപ്കയൂള ഓഫപ് പവമുര 

 & അവപഡപ് 

ഫഡിസഡികപ്സപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനസകൗകരവങ്ങളമുക 

അനമുബനഉപകരണങ്ങളമുക 

സജമവ്യാകമുക

50 50 4919969 രയൂപ നചലവഴഡിചപ്നഡിലവഡില് 

പദ്ധതഡി പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചഡിട്ടമുണപ്. എനവ്യാല് 

മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

11 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

നപഡദഗവ്യാഗഡികല് 

സയന്സസപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനസകൗകരവങ്ങളമുക 

അനമുബനഉപകരണങ്ങളമുക 

സജമവ്യാകമുക

7.4 7.4 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യാനയങഡിലമുക മമുന്കയൂര 

പകമജ്ജീകരഡിചഡില.
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12 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

നകമഡികല് 

സയന്സസപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനസകൗകരവങ്ങളമുക 

അനമുബനഉപകരണങ്ങളമുക 

സജമവ്യാകമുക

40 0 തമുക പഡിനജ്ജീടപ് ആവശവനപ്പെനട്ടങഡിലമുക 

അനമുവദഡിചഡില.

13 Acessd മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണത്തഡിനമുക 

ശമുദ്ധമവ്യായ 

ഊരജത്തഡിനമുമമുള്ള  

അതഡിനയൂതന സവ്യാദങതഡികവഡിദവ 

വഡികസഡിപ്പെഡികമുക 

50 50 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില

14 ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ് ദഫവ്യാര 

ഇന്റെന്സജ്ജീവപ് റഡിസരചപ് 

ഇന് ദബസഡികപ് 

സയന്സസപ്

   Intellectual & Physical

    infrastructure for High Priority

Research

20 0 തമുക  ആവശവനപ്പെനട്ടങഡിലമുക 

അനമുവദഡിചഡില.

15 -  IIUCNN International

 -  and Inter university

   centre for nano

   science and nano

technology

-  University Industry

  Collaboration and

   Development of New

Technologies

40 40 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില.

16 IIUCNN ഓണ്വലന് ദകവ്യാഴപ്സമുകള 

ആരകഭഡികല്

50 50 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില.

17 ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡി

റഡി 

ഇന്സപ്പടനമദന്റെഷന് 

നസന്റെര

   Development of new materials

    for alternate energy devices

50 50 പദ്ധതഡി പയൂരത്തഡിയവ്യാനയങഡിലമുക മമുന്കയൂര 

പകമജ്ജീകരഡിചഡില.

18 യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി റഡിസരചപ് സമുഡഡിദയവ്യാ 100 100 75 ലക്ഷക രയൂപ അനമുവദഡിനചങഡിലമുക 
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ദകവ്യാദളജപ് ഓഫപ് 

അവപഡപ് സയന്സപ്,

ഇടപ്പെള്ളഡി,

ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡി

റഡി  നസന്റെര ദഫവ്യാര 

സഡജ്ജീസപ് ഇന് 

സയന്സപ് ഓഫപ് 

മവയൂസഡികപ്

സ്ഥവ്യാപഡികല് ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  നസന്റെര ദഫവ്യാര 

സഡജ്ജീസപ് ഇന് സയന്സപ് ഓഫപ് 

മവയൂസഡികഡിനന്റെ പപവരത്തനക 

പയൂരണദതവ്യാതഡില് ആരകഭഡിചഡിട്ടഡില.

19 മയൂനവ്യാര   International Satellite Campus

  for Enterpreneurship

 Excellence

250 0 സ്ഥലക ലഭവമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  ദപപവ്യാജക്ടപ് 

ഒഴഡിവവ്യാകഡി.

20   Convergence Academia

 Complex നഡിരമവ്യാണക

557 0 നഡിരമവ്യാണക പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില

21 ഇ-ദലണഡികഗപ്  &

വഡിജവ്യാനവഡികസനക

250 100 പദ്ധതഡി ഒഴഡിവവ്യാകഡി

22 സപ്കയൂള ഓഫപ് 

ഗവ്യാനഡിയന് ദതവ്യാട്ടപ്  &

ഫഡിദലവ്യാസഫഡി

ഓണ്വലന് ദകവ്യാഴപ്സമുകള 

ആരകഭഡികല്

50 12.50 അദ്ധവവ്യാപകരമുനട കമുറവമുമയൂലക  

ദകവ്യാഴപ്സമുകള ആരകഭഡികവ്യാനത തമുക 

തഡിരഡിനക ഒടമുകഡി (ഖണഡിക 2-9 

കവ്യാണമുക.)

23 വഡിവഡിധ വകമുപ്പെമുകള സപ്മവ്യാരട്ടപ് കവ്യാസപ് റയൂക 0 200 വഡിവരക ലഭവമല

24 നകട്ടഡിടങ്ങളമുനട റഡിപ്പെയറഡികഗമുക 

നമയഡിന്റെനന്സമുക

0 14.5 വഡിവരക ലഭവമല

25 ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി 

നസന്റെര ദഫവ്യാര ഓരഗവ്യാനഡികപ് 

0 7.5 സ്ഥവ്യാപനക നഡിലവഡില് പപവരത്തനക 

ആരകഭഡിചഡിട്ടമുണപ്.
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ഫവ്യാമഡികഗപ്  & സനസയഡിനബഡിള 

അപഗഡികളചര സ്ഥവ്യാപഡികല്

26   Learning management

,  systems Content

   management systems and

  Video conferencing system

0 252.50 വഡിവരക ലഭവമല

27 പമുതഡിയ പരജ്ജീക്ഷവ്യാഭവനപ് 

അധഡികനഡിലകളമുനട 

നഡിരമവ്യാണക

0 600 നഡിരമവ്യാണക പയൂരത്തഡിയവ്യായഡിട്ടഡില.

28 ദതവര ബഡിസഡിനസപ് ഇന്കവമുദബഷന് 

നസന്റെര സ്ഥവ്യാപഡികല്

0 10 വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമല.

29   Knowledge Network

 - Infrastucture Development

   Optical fbre cable installation

0 100 വഡിവരക ലഭവമല

ആനക 2199.40 2061.90

സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ് ലഭഡിച 22 ദകവ്യാടഡി രയൂപയമുനട വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിനന്റെ പയൂരണമവ്യായ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാദകണതവ്യാണപ്. 
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2-1 ബഡി)  ഭരണവ്യാനമുമതഡിയമുക  പഗവ്യാന്റെമുക  ലഭവമവ്യായ  ദശഷക

പദ്ധതഡികള ഒഴഡിവവ്യാകമുനമു. 

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16  വരഷനത്ത  അകഗജ്ജീകകൃത  ആക്ഷന്  പവ്യാനഡില്

ഉളനപ്പെട്ടഡിരമുന        International Satellite Campus for Entreprenurship Excellence at

-  2.5  Munnar ദകവ്യാടഡി  രയൂപ,  -     -  2.5  E learning & Content Development ദകവ്യാടഡി  രയൂപ,

          -  20Intellectual and Physical Infrastructure for High Priority Research in the IIRBS

ലക്ഷക രയൂപ എനജ്ജീ ദപപവ്യാജക്ടമുകള ഒഴഡിവവ്യാകഡി      Establishment of Smart Classrooms in

     – Statutory departments of the university രണമുദകവ്യാടഡി രയൂപ,   Repairs and Maintenance

      -3.2  of various buildings of the university ദകവ്യാടഡി രയൂപ എനജ്ജീ ദപപവ്യാജക്ടമുകളകപ് തമുക

നചലവഴഡികമുനതഡിനപ് ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.) 2541/16/ഹയര എജവമുദകഷന്/24.9.16  നമ്പരവ്യായഡി

സരകവ്യാര അനമുമതഡി നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.  ദപപവ്യാജക്ടപ് നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ് മയൂനവ്യാറഡില് സ്ഥലക

ലഭവമല എന കവ്യാരണത്തവ്യാലവ്യാണപ്      International Satellite Campus for Entreprenurship

   Excellence at Munnar എന  ദപപവ്യാജക്ടപ്  ഒഴഡിവവ്യാകഡിയതപ്.   -    E learning & Content

,          Development Intellectual and Physical Infrastructure for High Priority Research in the

 IIRBS എനഡിവയപ്കപ്  അനമുവദഡിച   തമുക  വകമവ്യാറഡി  പമുതഡിയ  ദപപവ്യാജക്ടമുകള

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയതപ്  കകൃതവമവ്യായ  കവ്യാരണങ്ങളഡിലവ്യാനതയമുമവ്യാണപ്.  ദപപവ്യാജക്ടപ്

നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ്  മയൂനവ്യാറഡില്  സ്ഥലക  ലഭവമവ്യാകവ്യാനത  ദപപവ്യാജക്ടപ്  നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസല്

സമരപ്പെഡിചതപ് പകമപപകവ്യാരമല.   IIRBS സമരപ്പെഡിച പദ്ധതഡികപ് സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ് ലഭഡിച

പഗവ്യാന്റെപ്  അനമുവദഡികണനമനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  അധഡികകൃതദരവ്യാടപ്  ഡയറക്ടര

ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടമുക  നവ്യാളഡിതമുവനര  തമുക  അനമുവദഡിചഡിലവ്യാനയനപ്  ഓഡഡിറഡില്

അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.

അടഡിസ്ഥവ്യാനഭകൗതഡികസവ്യാഹചരവങ്ങള  ഒരമുകവ്യാനത  സപ്കജ്ജീമമുകള

തയവ്യാറവ്യാകമുനതമുക  പഠന/  ഗദവഷണസകബനഡിയവ്യായ   നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസല്  സമരപ്പെഡിചപ്

സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ് തമുക ദനടഡിനയടമുത്തതഡിനമു ദശഷക വവകമവ്യായ കവ്യാരണങ്ങളഡിലവ്യാനത

ആയവ  ഒഴഡിവവ്യാകമുനതമുക  മറമു  മരവ്യാമത്തപ്  പപവകൃത്തഡികളകവ്യായഡി  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക

നചലവഴഡികമുനതഡിനപ് ഭരണവ്യാനമുമതഡി ദതടമുനതമുമവ്യായ നടപടഡികള ഒഴഡിവവ്യാദകണതവ്യാണപ്.

2-1  സഡി)  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  ബഡിദഹവഡിയറല്  സയന്സപ്-

വഗഡന്സപ്   & കകൗണ്സഡിലഡികഗപ്  നസന്റെര-  സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ്സരകവ്യാരഡില് നഡിനപ്

പഗവ്യാന്റെപ് ലഭഡിനചങഡിലമുക പദ്ധതഡി ആരകഭഡിചഡിലപഗവ്യാന്റെപ് ലഭഡിനചങഡിലമുക പദ്ധതഡി ആരകഭഡിചഡില..

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-2016 വവ്യാരഷഡികപദ്ധതഡിയഡില്  ഉളനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനപ്

സപ്കയൂള  ഓഫപ്  ബഡിദഹവഡിയറല്  സയന്സപ്  സമരപ്പെഡിച  പദ്ധതഡിയവ്യായഡിരമുനമു

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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            Establishment of a Guidance and Counselling Centre for the Students and Staf of

  .  Mahatma Gandhi University സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികനളയമുക

ജജ്ജീവനകവ്യാനരയമുക  തങ്ങളമുനട  മവ്യാനസഡികവമുക  സവ്യാമയൂഹഡികവമുക  വവകവ്യാരഡികവമുമവ്യായ

പപശപ്നങ്ങനള കയൂടമുതല് ഫലപപദമവ്യായഡി ദനരഡിടമുനതഡിനപ് സജമവ്യാകമുവവ്യാന് ഉദദ്ദേശഡിച ഈ

പദ്ധതഡിയമുനട  അടങല്  70.60 ലക്ഷക  രയൂപയവ്യായഡിരമുനമു.  5 വരഷനത്ത

പപവരത്തനങ്ങളകവ്യായഡി തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  ശമുപവ്യാരശയമുനട അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില് 2015-2016

വരഷക  സരകവ്യാരഡില്നഡിനപ്   ഭരണവ്യാനമുമതഡി  ലഭഡിനചങഡിലമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്

വകമവ്യാറഡികഡിട്ടഡിയ  40 ലക്ഷക  രയൂപയഡില്   10 ലക്ഷക  രയൂപ  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  സവ്യാമ്പത്തഡിക

വരഷത്തഡിനന്റെ  ഒടമുവഡില്  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  നല്കഡിയതപ്.  5 വരഷദത്തയപ്കവ്യായഡി

ആസയൂപതണക  നചയപ്ത  പദ്ധതഡിയപ്കവ്യായഡി  ലഭഡിച  തമുക  തന്വരഷക  പയൂരണമവ്യായഡി

നചലവഴഡിയപ്കണനമനപ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കരശനമവ്യായഡി  നഡിരദദ്ദേശഡിചതഡിനന  തമുടരനപ്

വഗഡന്സപ്   & കകൗണ്സഡിലഡികഗപ്  നസന്റെര  ആരകഭഡികമുനതഡിനപ്  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാനത  3 ദഡിവസക നജ്ജീണമുനഡിന ഒരമു   വരക്ദഷവ്യാപ്പെപ്  (  )Empowering teachers

മവ്യാപതമവ്യാണപ് സ്ഥവ്യാപനക നടത്തഡിയതപ്.  പദ്ധതഡിയമുനട നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി തമുറന  പപദതവക

അകകൗണഡില്  (എസപ്  ബഡി  ടഡി  അകകൗണപ്  നമ്പര-  67341074772)  നഡിനപ്

വരക്ദഷവ്യാപ്പെഡിനവ്യായഡി  119000/-രയൂപ  (നചകപ്  നമ്പര-  761056/29.3.2016)  പഡിന്വലഡിചപ്

നചലവമുകള നടത്തഡിയതഡിനമുദശഷക ബവ്യാകഡി 60292/-രയൂപ തഡിരഡിനക നഡിദക്ഷപഡികമുകയമുക

നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  25.5.2016 ല്  ഈ  അകകൗണഡില്  പലഡിശ  ഉളനപ്പെനട  957701  /-രയൂപ

അവദശഷഡികമുനമു.

വഡിവഡിധ വരഷങ്ങളഡിലവ്യായഡി നടപ്പെവ്യാദകണഡിയഡിരമുന ദപപവ്യാജക്ടഡിനപ് അനമുവദഡിച തമുക

ദകവലക  ഒരമു  വരഷത്തഡിനമുള്ളഡില്  നചലവഴഡികണനമനപ്  നഡിരദദ്ദേശഡിചതഡിലയൂനട

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിദവവ്യാരതഡികളകമുക  ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുക  ഒരമുദപവ്യാനല

പപദയവ്യാജനക ലഭഡികമുമവ്യായഡിരമുന പദ്ധതഡി  നഡിലവഡില് ഒഴഡിവവ്യാകനപ്പെട്ട അവസ്ഥയഡിലവ്യാണപ്.

പദ്ധതഡിയപ്കവ്യായഡി  അനമുവദഡിച  തമുക  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  വകമവ്യാറഡി

പദ്ധതഡി  ഫലപപദമവ്യായഡി  നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ്  അടഡിയന്തേഡിരനടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

2-1  ഡഡി)  അദപപവ്യാപപഡിദയഷന്  കണ്ദപടവ്യാള  രജഡിസര

തയവ്യാറവ്യാകമുനഡിലതയവ്യാറവ്യാകമുനഡില

പഗവ്യാന്റെഡിനന്റെ  വരവപ്/  നചലവപ്  സകബനഡിച  അദപപവ്യാപപഡിദയഷന്  രജഡിസര

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  തയവ്യാറവ്യാകഡി  സയൂക്ഷഡികവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  വഡിവഡിധ  വരഷങ്ങളഡിനല

പഗവ്യാന്റെമുകളമുനട യഥവ്യാരത വഡിനഡിദയവ്യാഗക നഡിരണയഡികമുവവ്യാന് സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില.  സരകവ്യാരഡില്

നഡിനപ് ലഭഡികമുന പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക പടഷറഡി അകകൗണഡില് നപകഡഡിറമുനചയപ്തതഡിനമുദശഷക

വഡിവഡിധ  ദപപവ്യാജക്ടമുകളകപ്  പഡിന്വലഡികമുകയവ്യാണപ്  പതഡിവപ്.  വരഷക/ദപപവ്യാജക്ടപ്  തഡിരഡിചപ്

പഗവ്യാന്റെഡിനന്റെ  അദപപവ്യാപപഡിദയഷന്  തയവ്യാറവ്യാകവ്യാനത  സരകവ്യാരഡിനപ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സവ്യാക്ഷവപപതക  നല്കമുനതപ്  എപപകവ്യാരമവ്യാനണനമു  വവകമല.  പഗവ്യാന്റെഡിനന്റെ

അദപപവ്യാപപഡിദയഷന്   രജഡിസര  തയവ്യാറവ്യാകവ്യാത്തതപ്  പഗവ്യാന്റെപ്  വകമവ്യാറമുനതഡിനമുക

പകമദകടഡിനമുക  കവ്യാരണമവ്യാകമുക  .  ആയതഡിനവ്യാല്   പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ  വരഷക

തഡിരഡിചമുള്ള അദപപവ്യാപപഡിദയഷന് തയവ്യാറവ്യാകഡി സയൂക്ഷഡിദകണതവ്യാണപ്.

2-2) ദകരള ദസറപ് കകൗണ്സഡില് ദഫവ്യാര സയന്സപ് , നടകപ്ദനവ്യാളജഡി ആന്ഡപ്
എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെപ്  (നക.എസപ്.സഡി.എസപ്.ടഡി.ഇ.)ല്  നഡിനപ്  ലഭഡിച

ധനസഹവ്യായക ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ഇന്റെന്സജ്ജീവപ്  റഡിസരചപ്  ഇന്ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ഇന്റെന്സജ്ജീവപ്  റഡിസരചപ്  ഇന്

ദബസഡികപ്  സയന്സസഡി  ദബസഡികപ്  സയന്സസഡി  ( )  IIRBS( )  IIRBS നപ്  നവ്യാളഡിതമുവനരനപ്  നവ്യാളഡിതമുവനര

നനകമവ്യാറഡിയഡിട്ടഡിലനനകമവ്യാറഡിയഡിട്ടഡില..

ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ഇന്റെന്സജ്ജീവപ്  റഡിസരചപ്  ഇന്  ദബസഡികപ്  സയന്സസപ്  ( )IIRBS

എന  ഗദവഷണസ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  "     Synthesis of Enantiomer Compounds Employing

 ”  Renewable Resources എന ഗദവഷണപദ്ധതഡിയമുനട ആദവവരഷധനസഹവ്യായമവ്യായഡി

ദകരള  ദസറപ്  കകൗണ്സഡില്  ദഫവ്യാര  സയന്സപ്  ,  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി  ആന്ഡപ്

എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെപ്  (നക.എസപ്.സഡി.എസപ്.ടഡി.ഇ.)  2.12.14  നല

3228/സഡി3/14/നക.എസപ്.സഡി.എസപ്.ടഡി.ഇ.  നക.  കത്തപ്  പപകവ്യാരക   അനമുവദഡിച  29,50,000

രയൂപയമുനട ധനസഹവ്യായക  (നചകപ് നക. 343681/29.11.14)  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  10.12.14

ല് ലഭഡിചഡിരമുനമു.

നഎ.നഎ.ആര.ബഡി.എസഡിനന്റെ ഓണററഡി ഡയറക്ടറമുനട ദപരഡില് സരവകലവ്യാശവ്യാല

കവവ്യാമ്പസഡിനല  എസപ്.ബഡി.ടഡി.യഡില്  ആരകഭഡിച  67306318442  എന  അകകൗണഡിദലകപ്

ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ്  ഫണപ്  2371339  പഗവ്യാന്റെപ്സപ്  എന  ശജ്ജീരഷകത്തഡില്  ധനസഹവ്യായക

നനകമവ്യാറമുനതഡിനപ്   (1832/എ 7/2/15/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/31.3.15)    ഉത്തരവവ്യാനയങഡിലമുക

ധനസഹവ്യായത്തമുക നവ്യാളഡിതമുവനര പടവ്യാന്സപ്ഫര പകഡഡിറപ് നചയപ്തഡില.

ധനസഹവ്യായക  ലഭവമവ്യായഡി  ഏകദദശക  രണരവരഷത്തഡിനമുദശഷവമുക  തമുക

നഡിരവഹണത്തഡിനപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ഇതപ് പദ്ധതഡിയമുനട  നഡിരവഹണനത്തയമുക ഫണഡിങപ്

ഏജന്സഡികപ്  യഥവ്യാസമയക  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക  സമരപ്പെഡികമുനതഡിനനയമുക

ഗദവഷണതമുടരനടപടഡികനളയമുക  ധനസഹവ്യായങ്ങളമുനട  ലഭവതനയയമുക  ഗമുരമുതരമവ്യായഡി

ബവ്യാധഡികമുക.  മവ്യാപതമല,  വഡിവഡിധ  ഗദവഷണപപവരത്തനങ്ങളകമുക

വഡികസനപപവരത്തനങ്ങളകമുമവ്യായഡി  വഡിവഡിധ  ഏജന്സഡികളഡില്നഡിനപ്  ലഭഡികമുന

ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ്  ഫണമുകള  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ട  ആവശവങ്ങളകമു  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനത

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  തനതപ്  അകകൗണമുകളഡില്  നഡിദക്ഷപഡികമുകയമുക

ആവരത്തനനചലവമുകളകവ്യായഡി  ഉപദയവ്യാഗഡികമുകയമുക  നചയമുനതപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സരവ്വകലവ്യാവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനടയമുക  സരവ്വദതവ്യാന്മേമുഖമവ്യായ

വഡികസനത്തഡിനപ്  തടസമവ്യായഡിത്തജ്ജീരമുക.  ആയതഡിനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  തമുക

സമയബനഡിതമവ്യായഡി  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  വകമവ്യാറമുനതഡിനമുക  ആയതഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗക

കരശനമവ്യായഡി നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക അടഡിയന്തേഡിര  നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്. 

2-3 എ)ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ് - സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് വന് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് വന് 

സവ്യാമ്പത്തഡിക ബവ്യാദ്ധവതസവ്യാമ്പത്തഡിക ബവ്യാദ്ധവത
എക.ജഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  -  ദകവ്യാട്ടയക,  എക.ജഡി.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  -  ഏറമുമവ്യാനയൂര

എനജ്ജീ രണപ് റയൂട്ടമുകളഡിലവ്യായഡി രവ്യാവഡിദലയമുക വവകമുദനരവമുക  ആറപ് ബസപ് സരവ്വജ്ജീസമുകള

വജ്ജീതക ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുക വഡിദവവ്യാരതഡികളകമുമവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നടത്തഡിവരമുനമുണപ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ആരകഭനവ്യാളമുകളഡില്  ആവശവമവ്യായ

നപവ്യാതമുഗതവ്യാഗതസകൗകരവങ്ങള നഡിലവഡിലഡിലവ്യാതഡിരമുനദപ്പെവ്യാള യവ്യാപതവ്യാ സകൗകരവത്തഡിനവ്യായഡി

ഏരനപ്പെടമുത്തഡിയ  സകവഡിധവ്യാനമവ്യാണഡിതപ്.  ബസപ്  സരവ്വജ്ജീസഡിനന്റെ  ഗമുണദഭവ്യാകവ്യാകളഡില്

നഡിനമു  പപതഡിമവ്യാസ  പവ്യാസപ്,  ടഡികറപ്  എനജ്ജീ  സകവഡിധവ്യാനങ്ങളഡില്  യവ്യാപതവ്യാനഡിരകപ്

ഈടവ്യാകഡിവരമുനമു. ഇവ പരഡിദശവ്യാധഡികമുനതഡിനവ്യായഡി 2 പവ്യാസപ് എകപ്സവ്യാമഡിനരമവ്യാദരയമുക, 3

കണക്ടരമവ്യാദരയമുക ഉളനപ്പെനട 5 ജജ്ജീവനകവ്യാനര നഡിദയവ്യാഗഡിചഡിട്ടമുണപ്. 26.11.2011 നല യമു.ഒ

നക.6384/ (1)/2011/ .  BV Admn പപകവ്യാരക  പപസപ്തമുത  റയൂട്ടമുകളഡില്   ടഡികറപ്  നഡിരകമുകളവ്യായഡി

01.12.2011 മമുതല് യഥവ്യാപകമക ₹4/-, ₹2/-  രയൂപ എനമുക പവ്യാസപ് നഡിരകമുകളവ്യായഡി യഥവ്യാപകമക

₹80/-,₹50/-  എനമുക    നഡിശയഡിചഡിരമുനമു.  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാകഡിയതമുക  2011-12  മമുതല്

2015-16  വനര  ബസപ്  സരവ്വജ്ജീസപ്  ഇനത്തഡിലമുള്ളതമുമവ്യായ  വരവപ്  നചലവമുകള

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്  ബസപ്  സരവ്വജ്ജീസപ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  വന്  സവ്യാമ്പത്തഡിക

ബവ്യാദ്ധവതയവ്യായഡി മവ്യാറഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണമുനമു. വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ചമുവനട ദചരകമുനമു.

വരഷക ടഡികറഡില്

നഡിനമുള്ള

വരമുമവ്യാനക

പവ്യാസഡില്

നഡിനമുള്ള

വരമുമവ്യാനക

ആനക

വരമുമവ്യാനക

ബസപ് ചവ്യാരജപ്

പഡിരഡികമുനതഡിനമുള്ള നചലവപ്

(5 ജജ്ജീവനകവ്യാര)

2011-12 2,19,000 68,710 2,87,710 12,46,715

2012-13 1,80,600 52,700 2,33,300 13,45,043

2013-14 3,20,000 42,500 3,62,500 14,43,314

2014-15 2,50,000 53,070 3,03,070 17,52,829

2015-16 2,58,000 36,780 2,94,780 20,55,008

ആനക 14,81,360 78,42,909

ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ്  നടത്തമുനതഡിനന്റെ  കളക്ഷന് ഇനത്തഡില് ആനക ₹14,81,360/-

പഡിരഡിനചടമുകമുനതഡിനവ്യായഡി  5 ജജ്ജീവനകവ്യാനര  ഏരനപ്പെടമുത്തഡിയതഡിനന്റെ  മവ്യാപതക  നചലവപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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₹78,42,909/-  ആണപ്.  ഈ ഇനത്തഡില് മവ്യാപതക വരവഡിദനകവ്യാള അഞപ് ഇരട്ടഡിയഡിലധഡികക

നചലവപ്  വരമുനമു.ഇതപ്  കയൂടവ്യാനത  വവ്യാഹനങ്ങളമുനട  വഡില,  അവയമുനട  നമയഡിന്റെനന്സപ്,

ഇനനക, ഇന്ഷമുറന്സപ് പപജ്ജീമഡിയക, വപഡവറമുനട ദവതനക എനഡിവയപ്കപ് നചലവവ്യാകമുന

തമുകകള  കയൂടഡി  പരഡിഗണഡികമുദമ്പവ്യാള  ഓദരവ്യാ  വരഷവമുക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുണവ്യാകമുന  നചലവപ്  അതജ്ജീവഭജ്ജീമമവ്യാണപ്.   ഇനനവഡിലയഡിലമുക

ബസപ്ചവ്യാരജഡിലമുക  വരദ്ധനവപ് ഉണവ്യായഡിട്ടമുക  2011 നമുദശഷക ടഡികറപ്,  പവ്യാസപ് നഡിരകമുകള

നവ്യാളഡിതമുവനര  വരദ്ധഡിപ്പെഡിചഡിട്ടഡില.   ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനടയമുക  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനടയമുക  യവ്യാപതവ്യാ

സകൗകരവത്തഡിനവ്യായഡി ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ് നടത്തമുദമ്പവ്യാള തനന അതപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്

സവ്യാമ്പത്തഡിക  ബവ്യാധവതയവ്യാകവ്യാതഡിരഡികമുവവ്യാന്  പപദതവകക  പശദ്ധഡിദകണതവ്യാണപ്.  ദമല്

സവ്യാഹചരവങ്ങള  പരഡിഗണഡിചപ്  ടഡികറപ്  നഡിരകമുകള  കവ്യാദലവ്യാചഡിതമവ്യായഡി

ഉയരത്തമുനതഡിനമുള്ള  നടപടഡികള  അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുക  ബസപ്

സരവ്വജ്ജീസമുകള  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  ബവ്യാദ്ധവതയവ്യാകവ്യാതഡിരഡികമുവവ്യാന്  നടപടഡികള

വകനകവ്യാദള്ളണതമുമവ്യാണപ്.

2-3 ബഡി)   ബസപ്  സരവ്വജ്ജീസപ്  -  ടഡികറഡിനന്റെ  മതഡിയവ്യായ  ദസവ്യാകപ്ടഡികറഡിനന്റെ  മതഡിയവ്യായ  ദസവ്യാകപ്

ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനഡിലഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനഡില

ബസപ്  സരവ്വജ്ജീസഡില്  നഡിനമുള്ള  കളക്ഷന്  പഡിരഡികമുനതഡിനവ്യായഡി

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  പപഡിന്റെഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗക  മമുദഖന  ദസവ്യാര  നസക്ഷന്  ടഡികറമുകള

സഷ്വജ്ജീകരഡികമുകയമുക  ആവശവവ്യാനമുസരണക  - 5  Ad B നസക്ഷനപ്  നല്കഡിദപ്പെവ്യാരമുകയമുക

നചയമുനമു.  പപതഡിമവ്യാസക ശരവ്യാശരഡി  5500  എണക  (55*100)    4  രയൂപ ടഡികറമുകളമുക,  1000

എണക  (10*100)  2  രയൂപ  ടഡികറമുകളമുമവ്യാണപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതപ്.  എനവ്യാല്  ആവശവക

മമുനഡില്കണപ്  മമുന്കയൂര ടഡികറപ്  പപഡിന്റെപ്  നചയവ്യാത്തതപ് മയൂലക ബസപ് സരവ്വജ്ജീസഡില് നഡിനപ്

വരമുമവ്യാന  നഷ്ടക  ഉണവ്യാകമുനതവ്യായഡി  കവ്യാണമുനമു.  ഇതപ്  സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിറപ്

അദനഷ്വഷണകമുറഡിപ്പെഡിനപ് 4 രയൂപ ടഡികറഡിനന്റെ ദസവ്യാകപ് തജ്ജീരന കവ്യാലയളവഡില് 2 രയൂപ ടഡികറപ്

2  എണക വജ്ജീതക ഒരവ്യാളകപ്  നല്കഡിയഡിരമുനതവ്യായമുക  2  രയൂപ ടഡികറപ്   തജ്ജീരന ഒരമു മവ്യാസ

കവ്യാലയളവഡില്  ദസവ്യാകപ്  രജഡിസര  പപകവ്യാരക  12  ടഡികറപ്  ബമുകമുകള  (12*100)

കണക്ടരമവ്യാരമുനട  വകവശക  ഉണവ്യായഡിരമുനതവ്യായമുക  മറമുപടഡി

നല്കഡിയഡിരഡികമുനമു.എനവ്യാല്  4  രയൂപ  ടഡികറഡിനന്റെ  ദസവ്യാകപ്  തജ്ജീരന  കവ്യാലയളവഡില്

പപതഡിമവ്യാസ  വരമുമവ്യാനത്തഡില്  ഗണവമവ്യായ  വരമുമവ്യാന  നഷ്ടമമുണവ്യായതവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്

കനണത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  ആയതഡിനവ്യാല്  ബസപ്ടഡികറഡിനന്റെ  മതഡിയവ്യായ  ദസവ്യാകപ്

എലവ്യാസമയത്തമുക ഉറപ്പെപ് വരമുദത്തണതവ്യാണപ്.

2-3 സഡി) ബസപ് ടഡികറപ് കളക്ഷന്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിദലകപ്സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിദലകപ്

അടവവ്യാകമുനതഡില് കവ്യാലതവ്യാമസകഅടവവ്യാകമുനതഡില് കവ്യാലതവ്യാമസക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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  ഒരമു ഓഫജ്ജീസര തനന്റെ വദനകദഡിന കളക്ഷന് നതവ്യാട്ടടമുത്ത പപവകൃത്തഡി ദഡിവസക

പടഷറഡിയഡില്  അടവവ്യാകണനമനമുക  ഏനതങഡിലമുക  സവ്യാഹചരവത്തഡില്  അപപകവ്യാരക

സവ്യാധഡികവ്യാതഡിരമുനവ്യാല്  ഏറവമുക  ചമുരമുങ്ങഡിയതപ്  ആഴപ്ചയഡിനല  അവസവ്യാന  പപവ കൃത്തഡി

ദഡിവസക കരശനമവ്യായഡി തമുക അടവവ്യാകണനമനമുക ദകരള ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  ദകവ്യാഡപ്  .Vol I

ആരട്ടഡികഡിള 7(2)ല് നഡിഷപ്കരഷഡിചഡിട്ടമുണപ്. എനവ്യാല് ബസപ് കണക്ടരമവ്യാരവ്യായഡി ദസവനക

നചയമുന  ജജ്ജീവനകവ്യാര  വദനകദഡിന  കളക്ഷനമുകള  യഥവ്യാസമയക  അടവവ്യാകവ്യാനത

(നവ്യാലമുക  അഞമുക  മവ്യാസക)  വകവശക  വയപ്കമുനതവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്  കനണത്തഡി.  ഇതപ്

സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിറപ്  അദനഷ്വഷണകമുറഡിപ്പെഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്

അടവവ്യാകവ്യാന് അവദശഷഡിചഡിരമുന തമുകകള കണക്ടരമവ്യാരഡില് നഡിനപ് ഈടവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്.

ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  തജ്ജീരന  ടഡികറമുകളമുനട  കളക്ഷന്  തമുക  അടവവ്യാകഡിനയനപ്

ഉറപ്പെമുവരമുത്തവ്യാനത ബസപ് കണക്ടരമവ്യാരകപ് ടഡികറപ് ബമുകമുകള വഡിതരണക നചയമുന AD

  B V നസക്ഷനഡില് നഡിനമുക   പലതവണ ടഡികറപ് ബമുകമുകള വഡിതരണക നചയമുനതവ്യായഡി

കണമു.  ഈ  പപവണത  ആശവ്യാസവമല.  പമുതഡിയ  ടഡികറപ്  ബമുകമുകള  വഡിതരണക

നചയമുദമ്പവ്യാള  മമുമ്പപ്  നല്കഡിയതഡിനല  കളക്ഷന്  തമുകകള  അടവവ്യാകഡിനയനപ്

ഉറപ്പെവ്യാദകണതവ്യാണപ്.     കയൂടവ്യാനത,  ബസപ്  ടഡികറപ്  കളക്ഷന്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഫണഡിദലകപ്  അടയപ്കമുനതഡിനമുള്ള  കവ്യാലതവ്യാമസക  ഒഴഡിവവ്യാകമുനതഡിനപ്  കരശന

നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

2-3 ഡഡി) ബസപ് ടഡികറമുകളമുനട ദസവ്യാകപ്, പപഡിന്റെഡികഗപ് എനഡിവയഡിനല

അപവ്യാകതകള

ബസപ് സരവ്വജ്ജീസപ്  നടത്തഡിപ്പെഡിദലയപ്കവ്യായഡി ഒരമു സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷക തനന പല

പപവ്യാവശവക ടഡികറമുകള പപഡിന്റെപ് നചയപ്തപ് ദസവ്യാകഡില്  ദചരകമുനതവ്യായഡി കവ്യാണമുനമു. ഓദരവ്യാ

തവണയമുക  ടഡികറപ്  ബമുകമുകളമുനട  സജ്ജീരഡിയല്  നമ്പരമുകള  ഒനഡില്  നഡിനപ്

ആരകഭഡികമുനതവ്യായവ്യാണപ്  കവ്യാണമുനതപ്.  ഒദര  നമ്പരഡിലമുള്ള  ടഡികറപ്  ബമുകമുകള

വളനരയടമുത്ത  കവ്യാലയളവമുകളഡില്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനപ്  ഇതപ്  കവ്യാരണമവ്യാകമുക.

ആയതഡിനവ്യാല് ടഡികറപ് ബമുകമുകള പപഡിന്റെപ് നചയമുദമ്പവ്യാള സജ്ജീരഡിയല് നക.1  മമുതല്  10000

വനര പകമമവ്യായഡി നല്കഡിയതഡിനമുദശഷക വജ്ജീണമുക ഇദത നമ്പര തമുടരനപ് നല്കമുന രജ്ജീതഡി

അവലകബഡികവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.

പപഡിന്റെപ്  നചയപ്തപ്  ലഭവമവ്യാകമുന  ടഡികറപ്  ബമുകമുകളമുനട  ദസവ്യാകപ്  വഡിവരങ്ങള

ദചരകമുനതഡില് ദസവ്യാര വഡിഭവ്യാഗക വജ്ജീഴപ്ച വരമുത്തമുനമു. പപഡിന്റെപ് നചയപ്തപ് ലഭവമവ്യായ തജ്ജീയതഡി,

ആനക എണക, ഉത്തരവപ് നമ്പര, മറപ് നസക്ഷനമുകളകപ് നല്കഡിയ തജ്ജീയതഡി, നകവ്യാടമുത്ത

എണക,  സഷ്വജ്ജീകരഡിച  ആള,  ബവ്യാലന്സപ്  രസജ്ജീതപ്  ബമുകമുകളമുനട  എണക   തമുടങ്ങഡിയ

വഡിവരങ്ങള  ദസവ്യാകപ് രജഡിസറഡില് ദരഖനപ്പെടമുത്തമുനഡില.  ടഡികറപ്  ,ബസപ് പവ്യാസപ് എനഡിവ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സകബനഡിച ദസവ്യാകപ് വഡിവരങ്ങള ദസവ്യാകപ് രജഡിസറഡിനന്റെ പപദതവക ദപജഡിദലവ്യാ, പപദതവക

രജഡിസറഡിദലവ്യാ  എഴമുതഡി  സയൂക്ഷഡിദകണതവ്യാണപ്.  അദതവ്യാനടവ്യാപ്പെക  അവശവമവ്യായ

എലവ്യാദരഖനപ്പെടമുത്തലമുകളമുക  വരമുത്തഡി  ബനനപ്പെട്ട  അധഡികവ്യാരഡിയമുനട

സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുത്തല് വരമുദത്തണതമുമവ്യാണപ്.

വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  യവ്യാപത നചയമുനതഡിനമുള്ള സമുഡന്റെപ് പവ്യാസമുകള നല്കമുനതപ്

 7  Ad B നസക്ഷനഡില്നഡിനവ്യാണപ്.  എനവ്യാല് പപസപ്തമുത നസക്ഷനഡില് വഡിതരണത്തഡിനവ്യായഡി

ലഭഡികമുന പവ്യാസമുകള തജ്ജീയതഡി  വചപ്   ദസവ്യാകപ്  രജഡിസറഡില് ദചരകമുനഡില.  ഇതമുമയൂലക

നസക്ഷനഡില്  ലഭവമവ്യായ  പവ്യാസമുകളമുനട  എണക,  വഡിതരണക  നചയപ്തതപ്,  മഡിചമമുളളതപ്,

എനഡിവയമുനട  കകൃതവമവ്യായ  വഡിവരങ്ങള  ലഭവമല.  ആയതഡിനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  നസക്ഷന്

പവ്യാസമുകളമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ഉളനപ്പെടമുത്തഡി ദസവ്യാകപ് രജഡിസര സയൂക്ഷഡിദകണതവ്യാണപ്. 

2-4) ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ് പപഡിന്റെഡികഗപ് ആന്റെപ് പബഡിഷഡിങ്ങപ്- ദകവ്യാ-പബഡിഷഡിങ്ങപ്

വവവസ്ഥയഡില് പമുസപ്തക വഡില്പ്പെന – ദറവ്യായല്റഡി തമുക സകബനഡിചദറവ്യായല്റഡി തമുക സകബനഡിച

ഡഡിഡഡി..സഡിസഡി..ബഡിബഡി. . കകൃതവമവ്യായഡി തയവ്യാറവ്യാകമുനഡില കകൃതവമവ്യായഡി തയവ്യാറവ്യാകമുനഡില 

 
 ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  ഓഫപ്  പപഡിന്റെഡികഗപ്  ആന്റെപ്  പബഡിഷഡിങ്ങപ്  എന  സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് കജ്ജീഴഡിലമുള്ള വഡിവഡിധ ദകവ്യാഴപ്സമുകളകവ്യാവശവമവ്യായ പമുസപ്തകങ്ങള

കയൂടവ്യാനത  അകവ്യാദമഡിക  തലത്തഡിലമുള്ള  പഠനവ്യാവശവങ്ങളകവ്യായമുള്ള  പമുസപ്തകങ്ങളമുക

പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡികമുനമുണപ്.   സ്ഥവ്യാപനക  ദനരഡിട്ടപ്  പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡികമുന  പമുസപ്തകങ്ങളമുനട

വഡില്പ്പെനയമുനട  ദറവ്യായല്റഡി,  പമുസപ്തകവഡില്പ്പെനശവ്യാലയഡിനല  വഡില്പ്പെനയഡിലയൂനട

ലഭഡികമുന കമജ്ജീഷന് എനഡിവയവ്യാണപ് സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനല പപധവ്യാന വരവഡിനങ്ങള.  ദകവ്യാ-

പബഡിഷഡിങ്ങപ് വവവസ്ഥയഡില് വഡിവഡിധ പമുസപ്തക പപസവ്യാധകരമുമവ്യായഡി സ്ഥവ്യാപനക പമുസപ്തക

വഡില്പ്പെന  കരവ്യാറഡില്  ഏരനപ്പെട്ടഡിട്ടമുണപ്.   എനവ്യാല്  ഓദരവ്യാ  സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  നഡിനമുക

ദറവ്യായല്റഡി  ഇനത്തഡില്  ലഭഡിദകണ  വരവപ്  സകബനഡിച  ഡഡി.സഡി.ബഡി.ദസറപ്നമന്റെപ്

സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  ലഭവമല.   ആയതഡിനവ്യാല്  എലവ്യാ  പപസവ്യാധകരഡില്  നഡിനമുക  ദറവ്യായല്റഡി

ഇനത്തഡില്  ലഭഡികമുവവ്യാനമുള്ള  തമുക  കകൃതവമവ്യായഡി  വരവപ്  വനഡിട്ടമുദണവ്യാനയനപ്

ഉറപ്പെവ്യാകമുവവ്യാന് സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില.  വഡിവഡിധ പമുസപ്തക പപസവ്യാധക സ്ഥവ്യാപനങ്ങള നല്കമുന

ദറവ്യായല്റഡി  ദസറപ്നമന്റെപ്  പരഡിദശവ്യാധഡിചപ്  എലവ്യാ  പമുസപ്തകങ്ങളമുക

ഉളനകവ്യാള്ളഡിചഡിട്ടമുദണവ്യാനയനപ് ഉറപ്പെപ് വരമുദത്തണതമുക എലവ്യാ വരഷങ്ങളഡിലമുക ദറവ്യായല്റഡി

ദസറപ്നമന്റെപ്  ഹവ്യാജരവ്യാകമുവവ്യാന്  ആവശവനപ്പെദടണതമുമവ്യാണപ്.   ദറവ്യായല്റഡി  തമുകയമുനട

ഡഡി.സഡി.ബഡി.  കകൃതവമവ്യായഡി  തയവ്യാറവ്യാകഡി  സയൂക്ഷഡിദകണതമുക  ഓഡഡിറഡിനപ്

ലഭവമവ്യാദകണതമുമവ്യാണപ്.  

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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2-5 എ) ദഹവ്യാസല്- രസജ്ജീതപ് പപകവ്യാരക വരവമുവന തമുക ബവ്യാങഡില്രസജ്ജീതപ് പപകവ്യാരക വരവമുവന തമുക ബവ്യാങഡില്

അടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലഅടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ദഹവ്യാസല്  ഭരണവഡിഭവ്യാഗത്തഡില്  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യായ  രസജ്ജീതപ്  ബമുകമുകള,  ബവ്യാങപ്  നറമഡിറന്സപ്  കകൗണര  ദഫവ്യായഡിലമുകള  എനഡിവ

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്  ദകവ്യാഷന്  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ്  ഇനത്തഡില്  ഓഫജ്ജീസഡില്  വരവമുവന

തവ്യാനഴപ്പെറയമുന തമുകകള ബവ്യാങപ് അകകൗണമുകളഡില് അടവവ്യാകഡിയതവ്യായഡി കവ്യാണമുനഡില.

(അകകൗണപ് നക. 570010115, 57004101140)

പക

മ

നക

രസജ്ജീതപ് ബമുകപ്

നക

രസജ്ജീതപ്

നക/തജ്ജീയതഡി

അദന്തേവവ്യാസഡികളമു

നട ദപരപ്

തമു

ക

റഡിമവ്യാരകപ്സപ്

1. 286 28569/27.5.15 സവഡിത എക. 100

2. 286 28596/10.8.15 ഹരഡിത എക. 100

3. 287 28625/7.10.15 ദഹമന്തേപ്

പശജ്ജീനഡിവവ്യാസപ്

100

4. 287 28626/8.10.15 ഗകഗ ആനന്ദപ് 100

5. 431 43023/8.9.15 അഞ്ജലഡി നജ. 100

6. 431 43024/9.9.15 സഡിയവ്യാന ബഡി. 100

7. 431 43053 മമുതല് 3063

വനര/6.10.15

11

അദന്തേവവ്യാസഡികള

100 1100 രയൂപ

അടവവ്യാദകണതഡി

നമു പകരക 1000

രയൂപ മവ്യാപതമവ്യാണപ്

അടചഡിട്ടമുളളതപ്.

8. 432 43116/16.12.15 ആന് ദജവ്യാണ് 100

9. 432 43117/18.12.15 നഎഷ 100

ആനക 900

ഇതമു സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡികപ്  (നക.  7/18.2.17)  മറമുപടഡി

ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ആയതഡിനവ്യാല് കമുറവപ്  വന  900  രയൂപ അടവവ്യാകഡി വഡിവരക ഓഡഡിറഡില്

അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

ദഹവ്യാസലഡിനല  അദന്തേവവ്യാസഡികളമുനട  ദകവ്യാഷന്  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ്  തമുകകള

മവ്യാപതമവ്യാണപ്  നഡിലവഡില്  ഓഫജ്ജീസഡില്  സഷ്വജ്ജീകരഡിചമുവരമുനതപ്.  മമുറഡികളമുനട  വവ്യാടക

ഉളനപ്പെനടയമുളള  മറപ്  വരവപ്  തമുകകള  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  കവ്യാഷപ്  കകൗണറഡിലവ്യാണപ്

സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനതപ്.  രസജ്ജീതപ്  പഡിരഡിവഡിലമുക  അവ  ബവ്യാങഡില്  അടവവ്യാകമുനതഡിലമുക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദമല്പ്പെറഞ  അപവ്യാകതകള  ഉളളതഡിനവ്യാല്  ദകവ്യാഷന്  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ്  തമുകകളമുക

യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  കവ്യാഷപ്കകൗണറഡില്  സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാനമുളള  നടപടഡികള

നനകനകവ്യാദളളണതവ്യാണപ്.

2-5 ബഡി) ദഹവ്യാസല് മമുറഡികളമുനട വവ്യാടക ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡില് കമുറവപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട ദഹവ്യാസല് ഭരണവഡിഭവ്യാഗക പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയ

കബനഡി ദഹവ്യാസലഡിനല അദന്തേവവ്യാസഡികളമുനട തവ്യാമസവഡിവരങ്ങള സകബനഡിച രജഡിസര

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില് അദന്തേവവ്യാസഡികളമുനട മമുറഡിവവ്യാടക ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡില് കമുറവമുളളതവ്യായഡി

കവ്യാണമുനമു. വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പകമനക റയൂക നക അദന്തേവവ്യാ

സഡിയമുനട

ദപരപ്

അഡപ്മഡിഷ

ന് തജ്ജീയതഡി

വഡിടമുതല്

തജ്ജീയതഡി

ആനക

തവ്യാമസകവ്യാ

ലയളവപ്

(മവ്യാസങ്ങള

)

ഇകൗടവ്യാദക
ണ വവ്യാടക
പപതഡിമവ്യാസക

190 രയൂപ
നഡിരകഡില്

ഇകൗടവ്യാകഡി

യതപ്

കമുറവപ് രജഡിസറഡി

നന്റെ ദപജപ്

നക.(2013-

14)

റഡിമവ്യാരകപ്സപ്

1. 18 ദരഷപ്മ

ദജവ്യായഡി

23.10.13 20.6.15 21 3990 2950 1040 51 ദഹവ്യാസലഡി

ല്

പപദവശഡി

കമുനതമുക

വഡിടമുതല്

നചയമുന

തമുമവ്യായ

മവ്യാസക

തജ്ജീയതഡി

ഏതവ്യായവ്യാ

ലമുക  ഒരമു

മവ്യാസനമന

നഡിലയഡില്

പരഡിഗണഡി

ചവ്യാണപ്

വവ്യാടക

ഇകൗടവ്യാകഡി

വരമുനതപ്.

2. 11 വഡിദവവ്യാ വഡി.

ദദവന്

24.10.13 18.8.15 23 4370 3300 1070 81

3. 1 തയപ്ബ

എചപ്.

6.9.13 21.12.16 40 7600 4740 2860 21

4. 9 അഞ്ജലഡി

ആനന്ദപ്

28.10.13 3.7.15 22 4180 3160 1020 99

5. 18 അശഷ്വതഡി

ആനന്ദപ്

3.1.14 30.6.15 18 3420 3090 330 147

6. 18 ആതഡിര

സഡി.നക.

6.1.14 22.6.15 18 3420 2580 840 157

7. ദഡവ്യാരമഡിറ

റഡി

ശവ്യാന്തേഡിപപഡി

യ എസപ്.

4.2.14 28.6.16 29 5510 2520 2990 163

8. 13 അശഷ്വഡിനഡി

ഭവ്യായപ്

6.11.14 21.8.15 10 1900 1350 550 231

ആനക 10700
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രജഡിസര പപകവ്യാരക  മമുറഡിവവ്യാടക ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡില് കമുറവപ്  വനതമു സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ ഓഡഡിറപ്  അദനഷ്വഷണകമുറഡിപ്പെഡിനപ്  (നക.  5/18.2.17)

മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.   മമുറഡിവവ്യാടകയഡിനത്തഡില്  കമുറവപ്  വന  10700  രയൂപ  ബനനപ്പെട്ട  അദന്തേവവ്യാസഡികളഡില്  നഡിദനവ്യാ  അലവ്യാത്തപക്ഷക

ഉത്തരവവ്യാദഡിയവ്യായ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനഡില്നഡിദനവ്യാ ഇകൗടവ്യാദകണതവ്യാണപ്. 
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2-5 സഡി)  ദഹവ്യാസല്-  നവദകറപ്  നചയവ്യാത്ത  മമുറഡികളഡിനലനവദകറപ്  നചയവ്യാത്ത  മമുറഡികളഡിനല

അദന്തേവവ്യാസഡികളഡില്  നഡിനപ്  നവ്യാളഡിതമുവനരയമുളള  വവ്യാടകഅദന്തേവവ്യാസഡികളഡില്  നഡിനപ്  നവ്യാളഡിതമുവനരയമുളള  വവ്യാടക

കമുടഡിശഡിക ഇകൗടവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലകമുടഡിശഡിക ഇകൗടവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില

 കബനഡി ദഹവ്യാസലഡിനല  2013-14   രജഡിസര പപകവ്യാരക  തവ്യാനഴപ്പെറയമുന ഏതവ്യാനമുക

ദഹവ്യാസല് മമുറഡികള നവ്യാളഡിതമുവനര  അദന്തേവവ്യാസഡികള നവദകറപ് നചയപ്തഡിട്ടഡില.  ഇതഡില്

നഡിനപ് പപസപ്തമുത അദന്തേവവ്യാസഡികള ഇകൗ മമുറഡികള നഡിലവഡിലമുക നനകവശക വചഡിരഡികമുനമു

എനവ്യാണപ് വവകമവ്യാകമുനതപ്. എനവ്യാല് ഏതവ്യാനമുക മവ്യാസങ്ങളഡിനല വവ്യാടകവഡിവരക മവ്യാപതദമ

രജഡിസറഡില് ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുളളമു.   2017  മവ്യാരചപ്  വനര പപസപ്തമുത അദന്തേവവ്യാസഡികള

കമുടഡിശഡിക  വരമുത്തഡിയതമുമയൂലക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  നഷ്ടമവ്യായ  വവ്യാടകയമുനട

വഡിവരങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

പകമ നക റയൂക നക. അദന്തേവവ്യാസഡിയമു

നട ദപരപ്

അഡപ്മഡിഷ

ന് തജ്ജീയതഡി

വവ്യാടക അടച

കവ്യാലയളവപ്

നവ്യാളഡിതമുവനര

യമുളള

കമുടഡിശഡിക

1. 8 അനമു പഡി.എ. 3.10.13 ജനമുവരഡി 2015 26 190=4940x

2. 8 ബവ്യാഷഡി എക.ബഡി. 24.10.13 നമയപ് 2015 22 190=4180x

3. ദഡവ്യാരമഡിറ

റഡി

പശജ്ജീദലഖ എക. 3.12.13 നഫപബമുവരഡി

2014

37 190=7030x

4. 12 ബഡി ദഡിവവ നക. 21.7.14 ജനമുവരഡി 2015 26 190=4940x

5. 13 ബഡിന്സഡി സഡി.ബഡി. 2.2.15 നഫപബമുവരഡി

2015

25 190=4750x

ആനക 25840

ദമല്  നഡിരജ്ജീക്ഷണക  സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡികപ്

(നക.5/18.2.17)  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  25840  രയൂപ

ഉത്തരവവ്യാദഡികളവ്യായവരഡില് നഡിനപ് ഇകൗടവ്യാകവ്യാന് നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

2-5 ഡഡി)  ദഹവ്യാസല്-  അഡപ്മഡിഷനമുക  വവ്യാടകപഡിരഡിവമുകഅഡപ്മഡിഷനമുക  വവ്യാടകപഡിരഡിവമുക

നടത്തമുനതഡിനമുക  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക  ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയരനടത്തമുനതഡിനമുക  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക  ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര

തയവ്യാറവ്യാദകണതവ്യാണപ്തയവ്യാറവ്യാദകണതവ്യാണപ്
ദകവ്യാഷന് നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ് ഒഴഡിനക ദഹവ്യാസലഡിനന്റെ ദപരഡില് വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില് നഡിനപ്

പഡിരഡികമുന  വവ്യാടക,  നനഫന്  എനഡിവ  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  കവ്യാഷപ്  കകൗണറഡിലവ്യാണപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അടയപ്കമുനതപ്.     തമുക ഒടമുകഡിയതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള അഡപ്മഡിഷന് രജഡിസറഡില്

ദരഖനപ്പെടമുത്തമുനമുനണങഡിലമുക  പലദപ്പെവ്യാഴമുക  ഇതപ്  പകമരഹഡിതമവ്യായതഡിനവ്യാല്  ചഡില

മവ്യാസങ്ങളഡിനല തമുക ഒടമുകവ്യാത്ത / ഒടമുകപ് സകബനഡിചപ് വവകത ഇലവ്യാത്ത സവ്യാഹചരവക

ഉണവ്യാകമുനമുണപ്.  കവ്യാഷപ്  കകൗണറഡില്   അദന്തേവവ്യാസഡികളമുനട  വഡിവരങ്ങള  അടങ്ങഡിയ

ദഡറവ്യാദബസപ്  ഇലവ്യാത്തതവ്യാണപ്  ഇതഡിനമു  കവ്യാരണക.  കകൃതവമവ്യായ  ഒരമു  അഡപ്മഡിഷന്

മവ്യാദനജപ്നമന്റെപ്  ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര  തയവ്യാറവ്യാകമുകയമുക  ടഡി  ദഡറവ്യാദബസഡിനന  കവ്യാഷപ്

കകൗണറമുമവ്യായഡി  ബനഡിപ്പെഡികമുകയമുക  നചയപ്തവ്യാല്  വരവപ്  കണകമുകളഡിലമുണവ്യാകമുന

അപവ്യാകത  ഒഴഡിവവ്യാകവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.   12.8.16  നല  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  നക.

4493/എക.ജഡി.യമു.  ദഹവ്യാസല് എ.ഡഡി.ബഡി7/2016  പപകവ്യാരക അഡപ്മഡിഷന് ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര

തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനമുളള നഡിരദദശങ്ങള സമരപ്പെഡികമുനതഡിനപ്  ദഹവ്യാസല് വവ്യാരഡന് പശജ്ജീ.

വഡി.പഡി.  നനസലവ്യാസഡിനന  ചമുമതലനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനമു.  (ആറവ്യാക  നമ്പര  നഡിരദദശക)

എനവ്യാല്  തമുടരനടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിചതവ്യായഡി  കവ്യാണമുനഡില.  ദഹവ്യാസല്  അഡപ്മഡിഷന്

ആന്ഡപ് മവ്യാദനജപ്നമന്റെപ് ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനന്റെ  പമുദരവ്യാഗതഡി ഓഡഡിറഡില്

അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്. 

2-5 ഇ)  പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക  ദഹവ്യാസലഡിദലകപ്  അഡപ്മഡിഷന്

നടത്തമുനഡില
സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട കവവ്യാമ്പസഡിനമുളളഡില് സ്ഥഡിതഡിനചയമുന പത്തപ് മമുറഡികളമുളള

പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക എന ദഹവ്യാസലഡിദലകപ് വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ് പപദവശനക നല്കമുനഡില.  ടഡി

ദഹവ്യാസലഡില്  പപദവശനക  നടത്തവ്യാതഡിരഡികമുനതഡിനന്റെ  കവ്യാരണക  ആരവ്യാഞമുനവങഡിലമുക

ദഹവ്യാസലഡിനന്റെ  ഭരണവഡിഭവ്യാഗത്തഡില്  (നസക്ഷന്  എഡഡി  ബഡി  7)  നഡിനമുക  ദരഖവ്യാമയൂലക

മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡില.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  12/08/2016  ല്  പമുറനപ്പെടമുവഡിച   ഉത്തരവപ്  നക-

4493/എക.ജഡി.യമു/ദഹവ്യാസല് എഡഡി ബഡി 7/2016  ഖണഡിക നക- 10 പപകവ്യാരക പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക

ദഹവ്യാസലഡിദലകപ് വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ് പപദവശനക നല്കണനമനപ് നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരമുനമു.  ടഡി

നഡിരദദ്ദേശത്തഡിനന്റെ  പമുദരവ്യാഗതഡി  അദനഷ്വഷഡിചപ്  നകവ്യാണപ്  നല്കഡിയ  ഒവ്യാഡഡിറപ്

അദനഷ്വഷണകമുറഡിപ്പെഡിനപ്  (നക-2/17-2-2017)  സരവകലവ്യാശവ്യാല  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

നഡിലവഡില്  ദഹവ്യാസല്  നകട്ടഡിടക  ഒഴഡിഞമുകഡിടകമുകയവ്യാദണവ്യാനയനപ്

സ്ഥഡിരജ്ജീകരഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില.  പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക  ദഹവ്യാസലഡില്  നവ്യാളഡിതമുവനര  വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്

പപദവശനക അനമുവദഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനന്റെ കവ്യാരണവമുക ദമല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഉത്തരവപ്

നടപ്പെഡില്  വരമുത്തമുനതഡിനമുളള  പമുദരവ്യാഗതഡിയമുക  അറഡിയഡികണനമനപ്  ആവശവനപ്പെട്ടപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല രജഡിസപ്പടവ്യാരകപ്  9/3/2017  ല് നക എസപ്  എ  എക ജഡി  യമു  എ 5/104/17

ആയഡി  കത്തയചമുനവങഡിലമുക  നവ്യാളഡിതമുവനര മറമുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

എന്ജഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗക  പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക  ബഡില്ഡഡികഗഡില്  43385  രയൂപയമുനട

അറകമുറപണഡികള  നടത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  കയൂടവ്യാനത  324798  രയൂപ  നചലവഡില്  ദഹവ്യാസല്

മമുറഡികളഡില്  വടല്സപ്  പവ്യാകമുന  പപവകൃത്തഡിയമുക  നടത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  പമുനരമുദ്ധവ്യാരണ

പപവകൃത്തഡികളകപ്  ദശഷവമുക  ദഹവ്യാസലഡിദലകപ്  വഡിദവവ്യാരതഡികനള അദലവ്യാട്ടപ്  നചയമുനഡില.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദഹവ്യാസല്  മമുറഡികള  വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  അനമുവദഡികവ്യാതഡിരഡികമുക  വഴഡി  വഡിദവവ്യാരതഡി

സമയൂഹത്തഡിനമുണവ്യാകമുന  നഷ്ടത്തഡിനമുപമുറനമ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകപ്  ദഹവ്യാസല്

ഫജ്ജീസഡിനത്തഡിലമുളള  വരമുമവ്യാന  നഷ്ടവമുമമുണവ്യാകമുനമുണപ്.  ഈ  സവ്യാഹചരവത്തഡില്

പവ്യാടലജ്ജീപമുപതക  ദഹവ്യാസല്  പപവരത്തനസ  ജമവ്യാകഡി  വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  പപദവശനക

അനമുവദഡിദകണതമുക വഡിവരക ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

2-5 എഫപ്) ദഹവ്യാസല് ഡഡിസഡിപഡിന് കമഡിറഡി- ദയവ്യാഗക ദചരമുനഡിലദയവ്യാഗക ദചരമുനഡില

ദഹവ്യാസല് നടത്തഡിപ്പെപ് സകബനഡിച പമുതമുകഡിയ മവ്യാരഗനഡിരദദശങ്ങള (യമു.ഒ.  നക

4493/എക.ജഡി.യമു.  ദഹവ്യാസല് എ.ഡഡി.ബഡി7/2016/12.8.16)  പപകവ്യാരക  12.8.16  മമുതല് രണമു

മവ്യാസത്തഡിനകക  ദഹവ്യാസല് വവ്യാരഡന്,  എദസറപ് ഓഫജ്ജീസര,  (എ.ഡഡി.ബഡി.7)  നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര  എനഡിവരമുക  വഡിദവവ്യാരതഡി  പപതഡിനഡിധഡികളമുക  അടങ്ങമുന  ഒരമു  ദഹവ്യാസല്

ഡഡിസഡിപഡിന്  കമഡിറഡി  കയൂടമുനതഡിനമുളള  പകമജ്ജീകരണങ്ങള  നചയമുനതഡിനപ്  വവ്യാരഡനന

ചമുമതലനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനമു.   എനവ്യാല്  ദഹവ്യാസലമുകളമുനട  ഓഡഡിറപ്  നടത്തഡിയ  18.2.17

തജ്ജീയതഡിവനരയമുക   ടഡി  കമഡിറഡി  ദയവ്യാഗക  ദചരനഡിട്ടഡില.  കമഡിറഡി  വഡിളഡിചമു  ദചരകമുകയമുക

കമഡിറഡിയമുനട  മഡിനഡിറപ്സപ്  പരഡിപവ്യാലഡികമുകയമുക  ആയതപ്  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യാകമുകയമുക നചദയണതവ്യാണപ്.

2-6)  പഹസഷ്വകവ്യാല  ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട  ലവ്യാഭവഡിഹഡിതക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടമുകമുനഡിലസരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഒടമുകമുനഡില

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകള/  സപ്കയൂളമുകളഡില്  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്

ഡവലപപ്നമന്റെപ്  ഫണപ്  (ഡഡി.ഡഡി.എഫപ്.)  ആരകഭഡികമുനതമു  സകബനഡിച  ചട്ടങ്ങള

പഡി&ഡഡി1/11/3347/2004/27.9.2004  നമ്പര  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക

പമുറനപ്പെടമുവഡിചഡിരമുനമു.  പപസപ്തമുത ചട്ടങ്ങളഡിനല  ചട്ടക 4 പപകവ്യാരക  ഫണഡിദലകപ് വരമുമവ്യാനക

ഉണവ്യാകമുനതഡിദലകവ്യായഡി  പഹസഷ്വകവ്യാല  പടയഡിനഡിങപ്  ദപപവ്യാപഗവ്യാമമുകള,  സരട്ടഡിഫഡികറപ്/

ഡഡിദപവ്യാമ  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  എനഡിവ  നടത്തവ്യാവമുനതമുക  അത്തരക  ദപപവ്യാപഗവ്യാക/

ദകവ്യാഴപ്സമുകളഡില് നഡിനമു ലഭഡികമുന ലവ്യാഭവഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ 20% സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകപ്

ഒടമുദകണതമുമവ്യാണപ്.   എനവ്യാല്  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെല്  സയന്സപ്

നടത്തഡിവരമുന  പഹസഷ്വകവ്യാലദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട  ലവ്യാഭവഡിഹഡിതത്തഡിനന്റെ  20%  തമുക  2015-16

വരഷക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടമുകഡിയഡിരമുനഡില.  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  31.3.16  നല

ബവ്യാലന്സപ്  ഷജ്ജീറപ്  പപകവ്യാരക  മമുനഡിരഡിപ്പെപ്  10418.80  രയൂപ  ഉളനപ്പെനട  ആനക  55,960  രയൂപ

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകപ്  ഇകൗയഡിനത്തഡില്  ഒടമുകമുവവ്യാന്  അവദശഷഡികമുനമു.

ഇകൗയഡിനത്തഡില്  അവദശഷഡികമുന  തമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഒടമുകഡി  വഡിവരക

അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പഹസഷ്വകവ്യാല പടയഡിനഡിങപ് ദപപവ്യാപഗവ്യാക/ ദകവ്യാഴപ്സമുകള നടത്തമുന എലവ്യാ വകമുപ്പെമുകളഡില്

നഡിനമുക ഇകൗയഡിനത്തഡില് ഒടമുകമുവവ്യാന് അവദശഷഡികമുന തമുക സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്

ഒടമുകമുനമുനവനപ് അധഡികകൃതര ഉറപ്പെമുവരമുദത്തണതവ്യാണപ്.

2-7.   കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുന  ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക
വവ്യാടക  ഈടവ്യാകവ്യാത്തതമുമയൂലക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  1,91,117

രയൂപയമുനട വരവപ് നഷ്ടക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  സകൗകരവക  ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടമുത്തമുന

ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരകപ്  വജ്ജീട്ടമുവവ്യാടകബത്തയപ്കപ്  അരഹതയഡിലവ്യാത്തദതവ്യാനടവ്യാപ്പെക  അടഡിസ്ഥവ്യാന

ശമ്പളത്തഡിനന്റെ  2%  നറന്റെപ്  റഡികവറഡി   നടദത്തണതമുണപ്.   എനവ്യാല് നപപവ്യാഫദസഴപ്സപ്

കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുന ടജ്ജീചരമവ്യാര,  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുന ജജ്ജീവനകവ്യാര

എനഡിവരഡില്  നഡിനമുക  ദപ  റഡിവഡിഷന്  ഉത്തരവപ്  അനമുശവ്യാസഡികമുന  രജ്ജീതഡിയഡില്

അടഡിസ്ഥവ്യാന ശമ്പളത്തഡിനന്റെ  (ദപഴപ്സണല് ദപ,  ഡഡിയരനനസപ്  ദപ,   സപ്നപഷവല് ദപ

എനഡിവ അടകക) 2%  നറന്റെപ്  റഡികവറഡി ഈടവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില എനപ് ഫഡിനവ്യാന്സപ്  കമ്പവയൂട്ടര

നസലഡില് നടത്തഡിയ പരഡിദശവ്യാധനയഡില് ദബവ്യാധവനപ്പെട്ടമു. 

ലഭവമവ്യായ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങനള  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുണവ്യായ

നഷ്ടക ചമുവനട ദചരകമുനമു.  

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ജജ്ജീവനകവ്യാരനന്റെ ദപരപ് തസപ്തഡിക ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ശമ്പള സപ്നകയഡില്
ദബസഡികപ് ദപ 

(01.04.15  ല് )

ഈടവ്യാദകണ

വവ്യാടക

ദഡവ്യാ.ഇന്ദമുദലഖ നക. നപപവ്യാഫസര
സപ്കയൂള ഓഫപ് പവയൂര &

അവപഡപ് ഫഡിസഡികപ്സപ്
37400– 67000

55050+

  10000AGP
1302  12 =15624x

ദഡവ്യാ. നന്ദകമുമവ്യാര 
അദസവ്യാ.

നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ് പവയൂര &

അവപഡപ് ഫഡിസഡികപ്സപ്
37400 –67000

49830+

 9000AGP
1177  12 = 14124x

പശജ്ജീമതഡി സരഡിത എ.സഡി. അസഡി.നപപവ്യാഫസര
സപ്കയൂള ഓഫപ് പവയൂര &

അവപഡപ് ഫഡിസഡികപ്സപ്
15600 – 39100

23050+

 6000AGP
581  12 = 6972x

പശജ്ജീ.രവ്യാജമു എസപ്.
അദസവ്യാ.

നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ് ദസവ്യാഷവല്

സയന്സസപ്
37400-67000

49830+

 9000AGP
1177  12 =  14124x

ദഡവ്യാ.രവ്യാദജഷപ് ദകവ്യാമത്തപ് അസഡി.നപപവ്യാഫസര
സപ്കയൂള ഓഫപ് ദസവ്യാഷവല്

സയന്സസപ്
15600-39100

23050+

 6000AGP
581  12 = 6972x

ദഡവ്യാ.വസലസപ് വഡി.പഡി. അസഡി.നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ്

എന്വയണ്നമന്റെല്

സയന്സപ്

15600-39100
21170+

 6000AGP
543  12 = 6521x

ദഡവ്യാ.രവ്യാജജ്ജീവപ് കമുമവ്യാര എന്.
അദസവ്യാ.

നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ്

ബഡിദഹവഡിയറല് സയന്സപ്
37400-67000 46440+  9000AGP 1109  12= 13308x

പശജ്ജീ.വഡിദനവ്യാദന് സഡി.
അസഡി.നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ് ഇന്റെര

നവ്യാഷണല് റഡിദലഷന്സപ് &

നപവ്യാളഡിറഡികപ്സപ്

15600-39100
25630+ 

 6000AGP
633  12 = 7596x

ദഡവ്യാ.ഇബപ്നമു സകൗദപ് ഐ. നപപവ്യാഫസര
സപ്കയൂള ഓഫപ് നകമഡികല്

സയന്സപ്
37400– 67000

53610+

 10000AGP
1272  12 = 15264x

ദഡവ്യാ.റഡി.വഡി. തമുളസജ്ജീധരന് നപപവ്യാഫസര സപ്കയൂള ഓഫപ്

നപഡദഗവ്യാഗഡികല്

37400-67000 55150+

 10000AGP

1303  12 = 15636x
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സയന്സപ്

ദഡവ്യാ.ഇ.വഡി. രവ്യാമസഷ്വവ്യാമഡി
അദസവ്യാ.

നപപവ്യാഫസര

സപ്കയൂള ഓഫപ്

എന്വയണ്നമന്റെല്

സയന്സപ്

37400-67000
40240+ 

  9000AGP
985  12 = 11820x

പശജ്ജീ.മമുഹമദപ് മമുസപ്തഫ നക. അസഡി.നപപവ്യാഫസര
സപ്കയൂള ഓഫപ്

ബഡിദഹവഡിയറല് സയന്സപ്
15600 -39100

23870+

 6000 AGP 597  12 = 7164x

പശജ്ജീ.മണഡികണപ്ഠന് അസഡി.രജഡിസപ്പടവ്യാര

36140-49740

68700-110400

( )revised

39740
795  12 = 9540x

പശജ്ജീമതഡി വതമ

കരമുണവ്യാകരന്

ദജവ്യായഡിന്റെപ്

രജഡിസപ്പടവ്യാര

40640-57440

77400-115200

( )revised

49740 995  12=11940x

പശജ്ജീ.അബമുള റഷജ്ജീദപ് വഡി.എ
നഡപവയൂട്ടഡി

രജഡിസപ്പടവ്യാര

36140-49740

68700-110400
91000 1820  12 = 21840x

പശജ്ജീ.സണഡി മവ്യാതവമു
ഡഡിവഡി

.അകകൗണന്റെപ്

39500-89000

 revised scale

ലഭവമവ്യായഡില

52800 1056  12 =12672x

ആനക 191117
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ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  ഈടവ്യാദകണ  191117  രയൂപ  (2015-16 കവ്യാലയളവഡില്

ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ് ലഭഡിച ഇന്പകഡിനമന്റെപ്, ശമ്പളപരഡിഷപ്കരണക മയൂലക ലഭവമവ്യായ പമുതമുകഡിയ

ശമ്പളക  എനഡിവ  പരഡിഗണഡിചപ്  കകൃതവമവ്യായ  കണകപ്  തയവ്യാറവ്യാകഡി  നഷ്ടക

നഡിശയഡിദകണതവ്യാണപ്)  പലഡിശയടകക  ഈടവ്യാകഡി  ഓഡഡിറഡില്  വഡിവരക

അറഡിയഡിദകണതമുക  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികമുന  അനദ്ധവവ്യാപക  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട

ദപരപ്,  തസപ്തഡിക,  ശമ്പള സപ്നകയഡില്,  അടഡിസ്ഥവ്യാന ശമ്പളക,  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ് അനമുവദഡിച

തജ്ജീയതഡി,   നല്കഡിയ  വജ്ജീട്ടമുവവ്യാടക  ബത്ത,   ഈടവ്യാകഡിയ  വവ്യാടക  തമുടങ്ങഡിയ

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  രജഡിസര സയൂക്ഷഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

2-8)    പവ്യാന് ഫണപ് തഡിരഡിനക ഒടമുകഡിയദപ്പെവ്യാള അപകയൂ നചയപ്ത

പലഡിശ തഡിരഡിനക ഒടമുകഡിയഡില.
2015-16 നല പദ്ധതഡി പപവരത്തനങ്ങളമുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി ഒവ്യാണ്വലന് ദകവ്യാഴപ്സമുകള

തമുടങ്ങമുനതഡിനവ്യായഡി  12.5  ലക്ഷക  രയൂപ  22-12-2015 നപ്  സപ്കയൂള  ഒവ്യാഫപ്  ഗവ്യാനഡിയന്

ദതവ്യാട്ടപ്സഡിനപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല നല്കഡിയഡിരമുനമു. സപ്കയൂള ഓഫപ് ഗവ്യാനഡിയന് ദതവ്യാട്ടപ്സപ് ഇദത

ആവശവത്തഡിനവ്യായഡി  എസപ്.ബഡി.റഡി  എക  ജഡി  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  കവവ്യാമ്പസപ്  പബവ്യാഞഡില്

തമുടങ്ങഡിയ  671341567826  നമ്പര  അകകൗണഡില്  ഈ  തമുക  പകഡഡിറപ്  നചയമുകയമുക

നചയപ്തഡിരമുനമു.  എനവ്യാല്  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  തമുടങ്ങമുനതഡിനപ്  ദവണ  ഫവ്യാകല്ട്ടഡിയമുനട

അഭവ്യാവക  മയൂലക  19-2-16 ല്   12.5  ലക്ഷക  രയൂപ   തഡിരഡിനകനയവ്യാടമുകഡിനയങഡിലമുക  ടഡി

നഡദപ്പെവ്യാസഡിറഡിനപ്  അപകയൂ  നചയപ്ത  പലഡിശ്ശ   യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡിയഡിദലകപ്

തഡിരഡിനകനയവ്യാടമുകഡിയഡിട്ടഡില.  ടഡി  അകകൗണഡില്  പലഡിശ  വരവഡിനത്തഡില്  8447  രയൂപ

അവദശഷഡികമുനമുണപ്  (25-06-17  നല കണകപ് പപകവ്യാരക).  അകകൗണപ് ദകവ്യാസപ് നചയപ്തപ്

തമുക യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡികപ് വകമവ്യാദറണതവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഭഭാഗഗം - 3

പചെലവറ്റ് കണക്കുകളഡിലന്മേലുള

ഓഡഡിററ്റ് നഡിരരീക്ഷണങ്ങള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3.1)  നവ്യാഷണല്  മഡിഷന്  ഓണ്  എജവമുദകഷന്  പതയൂ  ഇന്ഫരദമഷന്

കമവയൂണഡിദകഷന്  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി --ബഡിബഡി..എസപ്എസപ്..എന്എന്..എലഡിനപ്എലഡിനപ്

നനകമവ്യാറഡിയ തമുക പദ്ധതഡി നഡിരവഹഡികവ്യാനത തഡിരഡിനക നല്കഡിനനകമവ്യാറഡിയ തമുക പദ്ധതഡി നഡിരവഹഡികവ്യാനത തഡിരഡിനക നല്കഡി--

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് പദ്ധതഡിയമുക പലഡിശയമുക നഷ്ടമവ്യായഡിസരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് പദ്ധതഡിയമുക പലഡിശയമുക നഷ്ടമവ്യായഡി..
ഇന്റെരനനറഡിലയൂനട  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല  പഠഡിതവ്യാകളകപ്  എലവ്യാ

സമയവമുക  എലവ്യായഡിടത്തമുക  വഡിജവ്യാനവഡിതരണവമുക  സമ്പവ്യാദനവമുക

സവ്യാധവമവ്യാകമുനതഡിനമുളള  നവ്യാഷണല്  മഡിഷന്  ഓണ്  എജവമുദകഷന്  പതയൂ

ഇന്ഫരദമഷന് കമവയൂണഡിദകഷന് നടകപ്ദനവ്യാളജഡി  (എന്.എക.ഇ.നഎ.സഡി.ടഡി.)    എന

ദകപന്ദപദ്ധതഡിയമുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  പമുതഡിയ പരജ്ജീക്ഷവ്യാഭവനഡില്  460

ദനവ്യാഡമുകളഡിലവ്യായഡി   LAN കണക്ടഡിവഡിറഡികവ്യായഡി  പദ്ധതഡി  തയവ്യാറവ്യാകമുകയമുക  49,63,000

രയൂപയമുനട  എസഡിദമറപ്  അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  12.5.2010  ല്  2242/പഡി&ഡഡി2/2/10/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക

ആയഡി സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവവ്യാകമുകയമുക നചയപ്തഡിരമുനമു.  പദ്ധതഡിനചലവപ്  പമുതമുകഡി

കണകവ്യാകഡിയതപ്  പപകവ്യാരക ആനക നചലവപ്  33,38,954.07  രയൂപയമുക ആനക നചലവഡില്

മഡിനഡിസപ്പടഡി  ഓഫപ്  ഹവയൂമന്  റഡിദസവ്യാഴപ്സസഡിനന്റെ  വഡിഹഡിതക  (75%)  25,04,215.35  രയൂപയമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാല വഡിഹഡിതക (25%) 8,34,738.52 രയൂപയമുമവ്യാണപ്. 

16.4.12  ല്  ബഡി.എസപ്.എന്.എല്  നല്കഡിയ  ഡഡിമവ്യാന്റെപ്  ദനവ്യാട്ടപ്  നക.  എന്.എസപ്.

2254/2012-13, നഡികമുതഡി നഡിരകഡിലമുണവ്യായ വരധനവഡിനനത്തമുടരനപ് സമരപ്പെഡിച 25.4.12 നല

സപഡിനമന്റെറഡി ഡഡിമവ്യാന്റെപ് ദനവ്യാട്ടപ് നക.  എന്.എസപ്. 2255/2012-13  എനഡിവ പപകവ്യാരക  ആനക

843591  രയൂപ  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡിനപ്  നല്കമുനതഡിനപ്  2.7.12  ല്

(3780/പഡി&ഡഡി2/4/2012/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക)   ഉത്തരവവ്യായതഡിനന്റെ അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  843591/-

രയൂപ ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡിനപ് വകമവ്യാറഡിയഡിരമുനമു.

എനവ്യാല്  വവകമവ്യായ  കവ്യാരണങ്ങനളവ്യാനമുക  ദബവ്യാധവനപ്പെടമുത്തവ്യാനത

(02035773/10.7.15  നമ്പര  നചകപ്  )  8,43,591  രയൂപ  ബഡി  എസപ്  എന്  എല്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  തഡിരഡിനക  നല്കഡി  (ദകവ്യാട്ടയക  പപഡിന്സഡിപ്പെല്  ജനറല്  മവ്യാദനജര

നടലഡിദകവ്യാക  ഓഫജ്ജീസഡിനല  അകകൗണപ്സപ്  ഓഫജ്ജീസറമുനട  11.8.15  നല  ടഡി.ആര.-

വഡി.എ.എസപ്./ദകവ്യാട്ടയക/എക.ജഡി.യമു/2014-15/11  നമ്പര കത്തപ്).      പപസപ്തമുത കത്തഡില്

ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡിനന്റെ  നവയൂഡല്ഹഡി  ദകവ്യാരപ്പെദററപ്  ഓഫജ്ജീസഡില്  നഡിനമുളള  നഡിരദദശക

പപകവ്യാരക എന്.എക.ഇ.നഎ.സഡി.ടഡി. പദ്ധതഡികവ്യായമുളള നടന്ഡര റദ്ദേവ്യായതവ്യായഡി മവ്യാപതമവ്യാണപ്

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനതപ്. സരവകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  രജഡിസപ്പടവ്യാര  31.7.15  നല

പഡി&ഡഡി2/1/1651/09/അഡപ്മഡിന്  നമ്പര  കത്തപ്  മമുദഖന  തമുക  തഡിരഡിനക  നല്കഡിയതഡിനന്റെ

കവ്യാരണക വവകമവ്യാകവ്യാനവ്യാവശവനപ്പെനട്ടങഡിലമുക  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.  തമുടരനപ്  20.10.15

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നല  പഡി.&ഡഡി2/1/1651/09 ഭരണവഡിഭവ്യാഗക  കത്തമുമമുദഖന  ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെപ്

പപഡിന്സഡിപ്പെല്  നസപകട്ടറഡിദയവ്യാടപ്  എന്.എക.ഇ.നഎ.സഡി.ടഡി.  പദ്ധതഡി

നഡിരത്തലവ്യാകഡിയതവ്യായഡി  തജ്ജീരമുമവ്യാനമമുദണവ്യാ  എനമുക  തമുക  നല്കഡിയ  തജ്ജീയതഡിയവ്യായ

31.12.12  മമുതല്  10.7.15  വനരയമുളള  കവ്യാലയളവഡിനല  പലഡിശ  ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡില്

നഡിനപ്  ഇകൗടവ്യാകവ്യാവമുനതവ്യാദണവ്യാ  എനമുളള  കവ്യാരവങ്ങളഡില്  വവകത  വരമുത്തണനമനപ്

ആവശവനപ്പെട്ടപ് കത്തയചമുനവങഡിലമുക മറമുപടഡി ലഭഡിചഡില. .

പദ്ധതഡി നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനവ്യായഡി തമുക നല്കഡിയ ദവളയഡില് ബഡി.എസപ്.എന്.എല്-

മവ്യായഡി കരവ്യാറഡില് ഏരനപ്പെട്ടതഡിനന്റെ ദരഖകള ഫയലഡില് ഉളളടകക നചയപ്തഡിട്ടഡില.  കയൂടവ്യാനത

തമുക  നല്കഡിയ  31.12.12  മമുതല്  തമുക  തഡിരഡിനക  ലഭഡിച  10.7.15  വനരയമുളള

കവ്യാലയളവഡില്   പദ്ധതഡിയമുനട  നഡിരവഹണപമുദരവ്യാഗതഡി  സകബനഡിചപ്

ബഡി.എസപ്.എന്.എല്-മവ്യായഡി സരവകലവ്യാശവ്യാല ആശയവഡിനഡിമയക നടത്തഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാനയനപ്

ഫയലഡില്  നഡിനപ്  വവകമവ്യാണപ്.   വഡിദവവ്യാരതഡികനളയമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലനയയമുക

വഡിജവ്യാന  സമ്പവ്യാദനത്തഡിനമുക  വഡിതരണത്തഡിനമുക  അതഡിനയൂതനമവ്യായ

സവ്യാദങതഡികവഡിദവയമുനട   സഹവ്യായദത്തവ്യാനട  സജമവ്യാകമുന  ദദശവവവ്യാപകമവ്യായ  ഒരമു

പദ്ധതഡിയമുനട  നഡിരവഹണക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനടയമുക  നഡിരവഹണ

ഏജന്സഡിയമുനടയമുക   ഉദവ്യാസജ്ജീനതയവ്യാല് തടസനപ്പെട്ടമു.   പദ്ധതഡി  സമയബനഡിതമവ്യായമുക

ഫലപപദമവ്യായമുക നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ് അടഡിയന്തേഡിര നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-2)  പകഷപ്  നഡിരമവ്യാണക  -   നഡിരമവ്യാണത്തഡിനപ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചതപ്നഡിരമവ്യാണത്തഡിനപ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചതപ്

പവ്യാറമണല്   പവ്യാറമണല്   -  -  പമുഴ  മണലഡിനന്റെ  നഡിരകപ്  നല്കഡിയഡിരഡികമുനമുപമുഴ  മണലഡിനന്റെ  നഡിരകപ്  നല്കഡിയഡിരഡികമുനമു.-.-

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് നഷ്ടകസരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് നഷ്ടക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  2014-15  വരഷക  പകഷപ്  നഡിരമവ്യാണക  എന  മരവ്യാമത്തപ്

പപവകൃത്തഡിയഡില്   2012  നഷഡവയൂള  ഓഫപ്  ദററഡിനന  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ

എസഡിദമറഡില്  പമുഴ  മണലഡിനന്റെ   നഡിരകപ്  ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയവ്യാണപ്  വഡിവഡിധ  ഇനങ്ങളമുനട

നഡിരകപ് കണകവ്യാകഡിയഡിരഡികമുനതപ്.  യഥവ്യാരത നഡിരമവ്യാണ പപവകൃത്തഡിയഡില് പമുഴമണല്

ലഭവമലവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  പകരക  പവ്യാറമണലവ്യാണപ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചതപ്  എനപ്  നഡിരമവ്യാണ

സമയത്തപ് നടത്തഡിയ പരഡിദശവ്യാധനയഡില് വവകമവ്യായഡി.    (പമുഴമണല്  -  2777/m3,  എക

സവ്യാന്റെപ്   -  2314/m3  ;  കണ്ദവയന്സപ്  :-  എക സവ്യാന്റെപ്   -  646/m3  ,  പമുഴമണല്  -694/m3  ).

എനവ്യാല്  പപവകൃത്തഡിയമുനട  ബഡില്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയദപ്പെവ്യാള  പമുഴമണല്

ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനമുള്ള  നഡിരകപ്  അനമുവദഡിചവ്യാണപ്  നചലവപ്  കണകവ്യാകഡിയതപ്.

ഇപപകവ്യാരക  കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ്  അധഡികതമുക നല്കഡിയതമുമയൂലക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണഡിനപ്

നഷ്ടക സകഭവഡിചഡിട്ടമുണപ്.   പപവകൃത്തഡിയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

പപവകൃത്തഡിയമുനട

ദപരപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ കവവ്യാമ്പസഡില് പകഷപ് ബഡില്ഡഡിങ്ങപ് നഡിരമവ്യാണക

നസക്ഷന് . .  (A E III സഡിവഡില്)

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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കരവ്യാറമുകവ്യാരന് പശജ്ജീ.ദജവ്യാസഫപ്  പഫവ്യാന്സജ്ജീസപ്,  ജവ്യാകപ്സണ്  വഡില,  നവട്ടമുകവ്യാടപ്,

തഡിരമുവനന്തേപമുരക.

(നസകവയൂരഡിറഡി നഡദപ്പെവ്യാസഡിറപ് - 1,50,000/-

എസഡിദമറപ് 42,14,000/-

എപഗഡിനമന്റെപ് നക. 166/14.15/ 28.01.15 

പഡി.എ.സഡി. ₹49,05,715/-

നടന്ഡര

എകപ്സസപ്

18% അധഡികക

എക.ബമുകപ് നക. 1823,  1929

പപവകൃത്തഡി ആരകഭക 22.01.15 (വരകപ് ഓരഡര ദഡറപ്)

പപവകൃത്തഡി

പയൂരത്തജ്ജീകരണക

21.04.2016

നചലവപ് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

ആനക

നചലവപ്

നചകപ്

നക.

ബഡിലഡില് നഡിനപ്

കമുറവപ് നചയപ്ത

തമുക

കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ്

നല്കഡിയ തമുക 

ഫസപ്  & പവ്യാരട്ടപ്

എക.ബമുകപ് 1823

ദപജപ് 1-10

₹5,37,521/-

682972 to

682946  

തജ്ജീ. 2.6.15

( -21501+ -VAT IT

5375+ -5375+ WWF

-53752)retention

  =Value of Trees

2524

 88527Total

4,48,994/-

നസകന്റെപ്   & പവ്യാരട്ടപ്

ദപജപ് 11-23
₹16,41,315/-

683523-

683527 തജ്ജീ

16.7.15

(65653+16413+1641

3+164132)  13,78,704/-

ദതരഡപ്  & പവ്യാരട്ടപ്

4710/പഡി&ഡഡി .

1/3/2014/ഫഡിന്/

18.8.14

ദപജപ് 24-63

₹16,49,512/-

43723-

43727

16.3.16

(65980+16495+1649

5+164951)
 13,85,591/-

ദഫവ്യാരത്തപ് &

വഫനല്

5242/പഡി&ഡഡി.1/3/

2016/അഡപ്മഡിന്/

29.9.16 

10,23,863/- 482162/

17.10.16

682165   

തജ്ജീ

17.10.16

(40955+10239+1023

9)

9,62,430/-

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എക.ബമുകപ് നക.

1929 ദപജപ് നക.1 - 29

ആനക ₹48,52,211/- 4175719

പമുഴ മണലഡിദനകവ്യാള കമുറഞ നഡിരകഡില് ലഭഡികമുന എക.സവ്യാന്റെപ് ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്

നഡിരമവ്യാണക  നടത്തഡിനയങഡിലമുക  പമുഴ  മണലഡിനന്റെ  നഡിരകഡില്  തമുക  നല്കഡിയതഡിനവ്യാല്

18%  നടണര  എകപ്സസപ്   ₹18970.7  അടകക  ₹1,24,363.6  അധഡികക  നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അധഡികമവ്യായഡി നല്കഡിയ തമുകയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

നടണര

നഷഡവയൂ

ള പകമ

നക.

എക

.ബമുകപ്

നക./ 

ദപജപ്

നക.

ഇനക യയൂണഡിറപ്

നല്കഡിയ

നഡിരകപ്

(10%സഡി.പഡി.

+5% ഒ.ചവ്യാ.

പപവകൃത്തഡിയമു

നട അളവപ്

നല്കഡിയ

തമുക 

(5 6)x

നല്കവ്യാവമു

ന നഡിരകപ് 

നല്കവ്യാവമു

ന തമുക 

(6 8)x

അധഡികക

നല്കഡിയതപ്

(7-9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 1823-67 Cement concrete 1:4:8 using

40mm(nominal size) broken stone

m3 5668.01 25.576 m3 144965.02 5409.4 138350.8144 6614.21

8 1823-67 Reinforced cement concrete 1:1

1/2:3 (1 cement,  1 1/2   sand, 3

broken stone) 20mm nominal size

for columns including all form

work  watering curing etc.

complete but excluding cost of

reinforcement.

10dm3 199.19 7476 dm3 148914.44 171.45 128176.02 20738.42

9 1823-68 Reinforced cement concrete 1:1:3

(1 cement,  1sand, 3 broken stone

20mm nominal size) for sunshade

lintels beams including all form

work watering curing etc.

complete but excluding cost of

reinforcement in GF.

10dm3 169.96 27509 dm3 467542.96 156.12 429470.51 38072.45
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10 1823-68 Reinforced cement concrete 1:1:3

(1 cement,  1sand, 3 broken stone

20mm nominal size) in slabs

including all form work watering

curing etc. complete but

excluding cost of reinforcement

in FF.

10dm3 136.93 24910 dm3 341092.63 134.28 334491.48 6601.15

11 1823-69 Reinforced cement concrete 1:1:3

(1 cement,  1sand, 3 broken stone

20mm nominal size) in slabs

including all form work watering

curing etc. complete but

excluding cost of reinforcement

in GF.

10dm3 141.69 5400 dm3 76512.60 138.94 75027.6 1485

14 1823-71 Reinforced cement concrete 1:1:3

(1 cement,  1sand, 3 broken stone

20mm nominal size) for columns

including all form work watering

curing etc. complete but

excluding cost of reinforcement

in FF.

10dm3 192.63 1104 dm3 21266.35 177.71 19619.18 1647.17

15 1823-72 Reinforced cement concrete 1:1:3 (1

cement,  1sand, 3 broken stone

20mm nominal size) for sunshades,

linters beams  including all form

work watering curing etc. complete

but excluding cost of reinforcement

in FF.

10dm3 176.08 1101 dm3 19386.41 161.59 17791.06 1595.35
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23 1823-76 Brick work in C M 1:6 with country

burnt bricks 22.9x11.2x7 cm for

superstructure in ground floor upto

5m height 

m3 5116.77 43.589 m3 223034.89 4998.15 217864.36 5170.53

24 1823-77 Brick work in C M 1:6 with country

burnt bricks 22.9x11.2x7 cm for

superstructure in first  floor upto 5m

height 

m3 5205.97 14.626 m3 76142.52 5081.95 74328.61 1813.91

25 1823-77 Plastering with cm 1:3  12mm thick

one coat 

(2237.04-365.24)

10m2 1871.8 286.27 m2 53584.02 1739.82 49805.83 3778.19

26 1823-78 Plastering with cement mortar 1:4

12mm thick one coat 

10m2 2190.52 878.32 m2 192397.75 2111.52 185459.02 6938.73

30 1823-80 Flooring with cement 1:4:8  7.5mm

thick using 40mm (nominal size)

broken stone

10m2 4251.01 148.12 m2 62965.96 3512.57 52028.19 10937.77

TOTAL 105392.88
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പപവകൃത്തഡിയഡിനല മറപ് അപവ്യാകങ്ങള

1. എ.ഇ.  ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയ  അളവമുകള  എ.എകപ്സപ്.ഇ.  നചകപ്  നമഷര

നചയപ്തതവ്യായഡി എക.ബമുകഡില് ദരഖനപ്പെടമുത്തല് ഇല.

2. കരവ്യാറമുകവ്യാരനമുമവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഏരനപ്പെട്ട  കരവ്യാര  ഫയലഡില്

ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 

3. ബഡിലഡില് നഡിനമുക പപവകൃത്തഡി മയൂലവത്തഡിനന്റെ 4% എന നഡിരകഡിലവ്യാണപ്  വവ്യാറപ് കമുറവപ്

നചയപ്തഡിട്ടമുളളതപ്.  ഇതപ്  ദകവ്യാമ്പകൗണപ്  നചയപ്ത  വവ്യാറപ്  നഡിരകവ്യാനണനവ്യാണപ്

വവകമവ്യാകമുനതപ്.  എനവ്യാല്  ഇതഡിനവ്യാധവ്യാരമവ്യായഡി  ദകവ്യാമ്പകൗണഡികഗപ്  സരട്ടഡിഫഡികറപ്

(ദഫവ്യാക 1 - E ദകരള വവ്യാലവമു ആഡഡപ് ടവ്യാകപ്സപ് ആക്ടപ് 2003 പപകവ്യാരമമുള്ളതപ്) ഫയലഡില്

ലഭവമല.

ദമല് അപവ്യാകതകള ചയൂണഡികവ്യാട്ടഡി  4.3.17  ല്  നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.എ 1/

493/2016  നമ്പര  ആയഡി  നല്കഡിയ  കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡിയവ്യായഡി  പമുഴമണലഡിനമു  പകരക

എക.സവ്യാന്ഡപ്  ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാന്  അനമുവവ്യാദക  നല്കഡിയഡിട്ടമുനണനമുക  ആയതപ്

കണകഡിനലടമുത്തവ്യാണപ്  കരവ്യാറമുകവ്യാരന് നഡിരകപ്  ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്തഡിട്ടമുളളനതനമുക  2017  ല്

വരകപ്  ഓരഡര  നകവ്യാടമുത്ത  പപവകൃത്തഡികമുക   2012  നല  നഷഡവയൂള  ഓഫപ്  ദററവ്യാണപ്

ആധവ്യാരമവ്യാകഡിയതപ്  എനമുക   എക.സവ്യാന്ഡപ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചതഡിനപ്  ദററപ്  കമുറചവ്യാല്

കരവ്യാറമുകവ്യാരന്  പഡിന്വവ്യാങ്ങമുക  തമുടങ്ങഡിയ  നവവ്യായജ്ജീകരണങ്ങളവ്യാണപ്  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

എന്ജഡിനഡിയര  നല്കഡിയഡിരഡികമുനതപ്.     എക.സവ്യാന്ഡപ്  ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  പപവകൃത്തഡി

നടത്തഡിയതഡിനമുദശഷക പമുഴമണലഡിനന്റെ ദററപ് അനമുവദഡിചതഡിനപ് ദമല് നവവ്യായജ്ജീകരണങ്ങള

തകൃപപ്തഡികരമല.  കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ് ദററപ് പരഡിദശവ്യാധഡിചപ് ലവ്യാഭകരമവ്യായ വഡിധത്തഡില്  നടന്ഡര

എകപ്സസപ് ദകഷ്വവ്യാട്ടപ് നചയവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത 2012 ലമുക മറമുക എസഡിദമറപ് തയവ്യാറവ്യാകഡി

2017  ല്  വരകപ്  ഓരഡര  നകവ്യാടമുകമുനമു  എന  മറമുപടഡിയഡിനല  പരവ്യാമരശക

സരവകലവ്യാശവ്യാല  അധഡികകൃതരമുനട  ഭവ്യാഗത്തമുനഡിനമുക  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാത്തതഡിനന നവളഡിവവ്യാകമുനമു.   കരവ്യാറമുകവ്യാരന് നടന്ഡറഡില് ദഫക പജ്ജീരഡിയഡപ്

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡിദക  കവ്യാലതവ്യാമസക  മയൂലക  പപവകൃത്തഡി  ലവ്യാഭകരമനലങഡില്   പപവകൃത്തഡി

നടപ്പെവ്യാകമുനതഡില് നഡിനപ് പഡിന്വവ്യാങ്ങവ്യാന് സഷ്വവ്യാതപന്തേവമമുളളതമുമവ്യാണപ്.  ഇകൗ വസപ്തമുതകള

കണകഡിനലടമുത്തപ്  മറമുപടഡി   സഷ്വജ്ജീകവ്യാരവമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്   അധഡികക  നല്കഡിയ  തമുക

ഇകൗടവ്യാകഡി സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട അകകൗണഡില് വരവമുവയപ്ദകണതവ്യാണപ്. 

3-3)  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണക  -

ഇന്സഡിനദററര  സ്ഥവ്യാപഡിനചങഡിലമുക  നവ്യാളഡിതമുവനരഇന്സഡിനദററര  സ്ഥവ്യാപഡിനചങഡിലമുക  നവ്യാളഡിതമുവനര

പപവരത്തഡിപ്പെഡിചഡിട്ടഡിലപപവരത്തഡിപ്പെഡിചഡിട്ടഡില

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണത്തഡിനവ്യായഡി  ഇന്സഡിനദററര

സകവഡിധവ്യാനക ഏരനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനപ്   7.3.16  ല്  Ad - /1/ 2966( )/2016  B IV R നക.  ദനവ്യാട്ടജ്ജീസപ്

പപകവ്യാരക  നടന്ഡര  ക്ഷണഡിചതഡില്  കമുറഞ  തമുക  ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത  നതരമല്

എന്ജഡിനഡിയറഡിങപ്സപ് എ.എക.ദറവ്യാഡപ്  ,  നപരമുമ്പവ്യാവയൂര എന  സ്ഥവ്യാപനക ഡഡി ഡഡി.എഫപ്.2

കവ്യാസഡികപ്   എന  ദമവ്യാഡലഡിലമുളളതമുക  എല്.പഡി.ജഡി.ദയവ്യാ  വഡിറദകവ്യാ  ഇനനമവ്യായഡി

ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതമുക    പപതഡിദഡിനക300  കഡി.പഗവ്യാക.

മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണദശഷഡിയമുളളതമുമവ്യായ  ഇന്സഡിനദററര   26.11.16  ല്  ഇന്സവ്യാള

(26.11.16  നല  ഇന്ദവവ്യായപ്സപ്  നക.   22/15-16  )നചയപ്തഡിരമുനമു.  ഉപകരണത്തഡിനന്റെ

വഡിലയവ്യായഡി  2,07,900/-  രയൂപ  16.2.17  നല  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  നക.

931/എ.ഡഡി.ബഡി.4/1/എ.ഡഡി./2900/(ആര)/2016  ആയഡി  അനമുവദഡിചഡിട്ടമുണപ്.   ഉപകരണക

ശരഡിയവ്യായഡി  പപവരത്തഡികമുനതവ്യായഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര

സവ്യാക്ഷവനപ്പെടമുത്തഡിയതവ്യായമുക ഉപകരണക ദസവ്യാകപ് രജഡിസറഡില്  ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയതവ്യായമുക

ഇകൗ ഉത്തരവഡില് പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുണപ്.

ഇതമുകയൂടവ്യാനത,  ഇന്സഡിനദററര  സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ്  ആവശവമവ്യായ  ദകവ്യാണ്പകജ്ജീറപ്

പവ്യാറപ് ദഫവ്യാക 21000/-രയൂപയമുനട എസഡിദമറപ്പപകവ്യാരക നഡിരമഡിചഡിരമുനമു. 

എനവ്യാല്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  കവവ്യാമ്പസഡിനല  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  പവമുവര  ആന്ഡപ്

അനനപഡപ്  ഫഡിസഡികപ്സപ്  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെഡിനപ്  സമജ്ജീപക  സ്ഥവ്യാപഡിചഡിരഡികമുന  ഉപകരണക

പപവരത്തനരഹഡിതമവ്യാനണനപ് 20.5.17  ല് ഓഡഡിറപ് വഡിഭവ്യാഗക നടത്തഡിയ പരഡിദശവ്യാധനയഡില്

വവകമവ്യായഡി.

സരവകലവ്യാശവ്യാല  കവവ്യാമ്പസഡില്  വഡിവഡിധ  സ്ഥലങ്ങളഡിലവ്യായഡി  മവ്യാലഡിനവക

കമുനമുകയൂടമുദമ്പവ്യാഴമുക  ഇന്സഡിനദററര  പപവരത്തഡിപ്പെഡികവ്യാത്തതഡിനന്റെ  കവ്യാരണക

ആരവ്യാഞതഡിനപ്  മറമുപടഡിയവ്യായഡി   പപവരത്തനദവളയഡില്  ഉണവ്യായ  അസഹവമവ്യായ

ദമുരഗനക  മയൂലക  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട  എതഡിരപ്പെഡിനഡിടയവ്യാകഡി  എനമുക  ആയതഡിനവ്യാല്

പപവരത്തനക  തമുടരവ്യാനവ്യാവഡില  എനമുക   ഇതമു  സകബനഡിച  ഫയല്  നഡിലവഡില്

കനണത്തവ്യാനവ്യായഡില എനമുക വവ്യാകവ്യാല് അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.  

ഇന്സഡിനദററര  വവ്യാങ്ങല്,  സ്ഥവ്യാപഡികല്  എനജ്ജീ  ഘട്ടങ്ങളഡില്  വന

അപവ്യാകതകള  പദ്ധതഡി  പരവ്യാജയനപ്പെടമുനതഡിനമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഫണപ്

പവ്യാഴവ്യാകമുനതഡിനമുക കവ്യാരണമവ്യായഡി. 

പപധവ്യാനനപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

1.  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല എന്ജഡിനഡിയറഡിങപ്  വഡിഭവ്യാഗക,  പരഡിസ്ഥഡിതഡി പഠനദകപന്ദക

എനഡിങ്ങനന   ഇകൗ  ദമഖലയഡില്  പപവ്യാഗതവമമുളള   വഡിഭവ്യാഗങ്ങള

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിലമുണവ്യായഡിരഡിനക സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് ഉണവ്യാകമുന മവ്യാലഡിനവത്തഡിനന്റെ

അളവപ്,  തരക,  ജഷ്വലനക്ഷമത,  ഇകൗരപ്പെത്തഡിനന്റെ  അളവപ്,  പവ്യാസഡികപ്  ഉളനപ്പെനടയമുളള

അനനജവ,  നനജവമവ്യാലഡിനവങ്ങളമുനട  ശതമവ്യാനക   തമുടങ്ങഡി  ഇന്സഡിനദററര  ദമവ്യാഡല്

തഡിരനഞടമുപ്പെഡിലമുക  പപവരത്തനത്തഡിലമുക  നഡിരണവ്യായകമവ്യായ  ഘടകങ്ങള

കനണത്തമുനതഡിനമുക  അനമുദയവ്യാജവമവ്യായ  ഇന്സഡിനദററര  തഡിരനഞടമുകമുനതഡിനമുക

ഒരമു  പഠനക  നടത്തമുകദയവ്യാ  വഡിദഗപ്ധവ്യാഭഡിപപവ്യായക  മലഡിനജ്ജീകരണനഡിയപന്തേണദബവ്യാരഡഡില്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



71

നഡിനമുക ലഭവമവ്യാകമുകദയവ്യാ നചയവ്യാനതയവ്യാണപ് പദ്ധതഡി നടപ്പെവ്യാകഡിയതപ്.  ഇത്തരത്തഡിലമുളള

പഠനത്തഡിനന്റെ  അഭവ്യാവത്തഡില്  300  കഡി.പഗവ്യാക/  പപതഡിദഡിനക  എന  പപവരത്തനദശഷഡി

എങ്ങനന നഡിശയഡിചമു എനമുളളതപ് വവകമല.

2)  ഉപകരണത്തഡിനന്റെ  പപവരത്തനത്തഡിലമുക  മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണദശഷഡിയഡിലമുക

നഡിരണവ്യായകമവ്യായ സപ്നപസഡിഫഡിദകഷനമുകള, മവ്യാലഡിനവങ്ങള കത്തമുദമ്പവ്യാള ഉണവ്യാകമുന

എമഡിഷന്  നഡിലവഡിനല  എമഡിഷന്  സവ്യാന്ദഡരഡമുകളമുമവ്യായഡി  നപവ്യാരമുത്തനപ്പെടമുനമുദണവ്യാ

തമുടങ്ങഡിയ വഡിഷയങ്ങനളവ്യാനമുക പരഡിഗണഡിചഡിദട്ടയഡില.

ഇന്സഡിനദററര  സപ്നപസഡിഫഡിദകഷനമുകളവ്യായ   ദചമ്പറമുകളമുനട  എണക,

ഇവയഡിനല  ഉകൗഷപ്മവ്യാവപ്,  റഡിനടന്ഷന്  സമയക,  കത്തലഡിനമുദശഷക  അവദശഷഡികമുന

വഡിഷമയമവ്യായ  അവശഡിഷ്ടങ്ങളമുനട  സകസപ്കരണക  തമുടങ്ങഡി  സവ്യാദങതഡികമവ്യായതമുക

ഗകൗരവമവ്യാരനതമുമവ്യായ  വഡിഷയങ്ങളഡില്    ദകരള  ദസറപ്  നപവ്യാലയൂഷന്  കണ്ദപടവ്യാള

ദബവ്യാരഡഡിനന്റെ  ഉപദദശദമവ്യാ  സവ്യാദങതഡികസഹവ്യായദമവ്യാ  ദതടഡിയഡിട്ടഡില.   ഇന്സഡിനദററര

പപവരത്തനക സകബനഡിചപ്  സവ്യാദങതഡികസഹവ്യായക ദതടഡിയഡിരമുനനങഡില്  പവ്യാന്റെപ് സ്ഥവ്യാപഡിചപ്

പപവരത്തഡിചദപ്പെവ്യാഴമുളള  ദമുരഗനവമുക  അതമുവഴഡി  ജജ്ജീവനകവ്യാര/  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട

എതഡിരപ്പെമുക ഒഴഡിവവ്യാകവ്യാമവ്യായഡിരമുനമു.

3) പവ്യാന്റെപ് സ്ഥവ്യാപഡികവ്യാന് അനമുദയവ്യാജവമവ്യായ സ്ഥലക നഡിരദദശഡികവ്യാന് സപ്കയൂള ഓഫപ്

എന്വദയവ്യാണ്നമന്റെപ്  സയന്സസപ്  ഡയറക്ടദറവ്യാടപ്  അഭഡിപപവ്യായക  ആരവ്യായമുനതഡിനപ്

തജ്ജീരമുമവ്യാനഡിചതവ്യായഡി   ഫയലഡില്  (നക.എ.ഡഡി.4/1/എ.ഡഡി  2960/(ആര)/16  പവ്യാരപഗവ്യാഫപ്  63)

കവ്യാണമുനമു.  എനവ്യാല്  ഇത്തരത്തഡില്  അഭഡിപപവ്യായക  ആരവ്യാഞതവ്യായഡി  ദരഖയഡില.

കയൂടവ്യാനത  എദസറപ്  ഓഫജ്ജീസറമുനട   1.9.16  നല  എഡഡി  ബഡി4/1/എ.ഡഡി/2966/(ആര)/2016

കത്തപ്  പപകവ്യാരക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയദറവ്യാടപ്  ദയവ്യാഗവമവ്യായ  സ്ഥലക

നഡിരദദശഡികവ്യാന്  ആവശവനപ്പെട്ടമു  എങഡിലമുക  ഇകവ്യാരവത്തഡില്  അഭഡിപപവ്യായക   ലഭഡി            ചതവ്യായഡി

ഫയലഡില്  ദരഖയഡില.  വഡിശവ്യാലമവ്യായ  കവ്യാമ്പസഡില്  ഉചഡിതമവ്യായ  സ്ഥലക  കനണത്തഡി

ഇന്സഡിനദററര  സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ്  സ്ഥവ്യാപനദമധവ്യാവഡികളകപ്  കഴഡിഞഡില  എനതപ്

ഗകൗരവമവ്യായ  വജ്ജീഴപ്ചയവ്യാണപ്.  ഇതമുമയൂലക  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡിനപ്  നഷ്ടമമുണവ്യാകമുന

അവസ്ഥ സകജവ്യാതമവ്യായഡിരഡികമുനമു.

4)  കവവ്യാമ്പസഡില്  കമുനമുകയൂടമുന  മവ്യാലഡിനവക  ഉറവഡിടത്തഡില്ത്തനന  ദവരതഡിരഡിചപ്

ഇന്സഡിനദറഷനപ്  ദയവ്യാഗവമവ്യായവ  ദശഖരഡിചപ്  സകസപ്കരഡികമുനതഡിനപ്  സകവഡിധവ്യാനക

ഒരമുകവ്യാനത  നവളഡിനഡിലത്തപ്  കയൂടഡികഡിടനപ്  നനഞപ്  ഇകൗരപ്പെക  വരധഡിചമുക

നനജവമവ്യാലഡിനവങ്ങള  കലരനമുക  ജഷ്വലനദയവ്യാഗവമലവ്യാതവ്യായ  മവ്യാലഡിനവക  ഇന്സഡിനദറററഡില്

കത്തഡികമുനതഡിനപ്  പശമഡികമുനതപ്  കയൂടമുതല്  വഡിഷമയമവ്യായ  വവ്യാതകങ്ങള

പമുറന്തേളളമുനതഡിനപ്  കവ്യാരണമവ്യാകമുകയമുക  ഇത്തരക  മവ്യാലഡിനവക  ഇന്സഡിനദറററഡിനന്റെ

പപവരത്തനക  തകരവ്യാറഡിലവ്യാകമുകയമുക  നചയമുക  എനഡിരഡിനക  മവ്യാലഡിനവങ്ങള

ദവരതഡിരഡികമുനതഡിനപ്  സകവഡിധവ്യാനക  ഒരമുകവ്യാനത  ഇന്സഡിനദററര  സ്ഥവ്യാപഡിചതപ്

പകമപപകവ്യാരമല.

ഇന്സഡിനദററര  പപവരത്തഡിപ്പെഡികമുവവ്യാന്  ആവശവമവ്യായ  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുക ഉറവഡിട മവ്യാലഡിനവസകസപ്കരണക ഫലപപദമവ്യായഡി നടദത്തണതമുമവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-4)  ദദശജ്ജീയ  /  അന്തേരദദ്ദേശജ്ജീയ  ഓഫപ്  കവവ്യാമ്പസപ്  നസന്റെറമുകളഡിനല

പരജ്ജീക്ഷവ്യാനടത്തഡിപ്പെപ്-      ഉത്തരവഡിനമു  വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  പപതഡിഫലകഉത്തരവഡിനമു  വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  പപതഡിഫലക

നല്കഡിനല്കഡി..
സപ്കയൂള ഓഫപ്  ഡഡിസന്സപ്  എജവമുദകഷന്  2014  ഏപപഡില്/നമയപ്  മവ്യാസത്തഡില്

നടത്തഡിയ  ഓഫപ്  കവവ്യാമ്പസപ്  പരജ്ജീക്ഷയഡില്,  ദദശജ്ജീയ/അന്തേരദദ്ദേശജ്ജീയ  ഓഫപ്  കവവ്യാമ്പസപ്

നസന്റെറമുകളഡിനല  പരജ്ജീക്ഷവ്യാനടത്തഡിപ്പെഡിനപ്  അഡജ്ജീഷണല്  ചജ്ജീഫപ്  സയൂപപണപ്/

അഡപ്മഡിനഡിസപ്ദപടറജ്ജീവപ്  സയൂപപണപ്  തസപ്തഡികയഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്നഡിനപ്

നഡിയമഡികനപ്പെടമുന രണപ് ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില് ഒരവ്യാളമുനട ടഡി എ/പപതഡിഫലക (പപതഡിഫലക  600@

രയൂപ/ദഡിവസക)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുക  മദറയവ്യാളമുദടതപ്  ബനനപ്പെട്ട  നസന്റെറമുക

വഹഡിദകണതവ്യാനണനപ്  1887/3/2014/എസപ്  ഡഡി  ഇ- /8.4.2014  III നമ്പര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഉത്തരവഡില് വവകമവ്യാകഡിയഡിരമുനമു. 2015 ഏപപഡില്/നമയപ് മവ്യാസനത്ത പരജ്ജീക്ഷയഡിലമുക  ഈ

വവവസ്ഥ  പവ്യാലഡികണനമനപ്  ബഹമു.  വവസപ്  ചവ്യാന്സലര  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരമുനതവ്യായഡി

ഫയലഡില്  കവ്യാണമുനമു.  എങഡിലമുക   ഈ  വവവസ്ഥയപ്കപ്  വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  ഓഫപ്  കവവ്യാമ്പസപ്

നസന്റെറമുകളഡില്  നഡിനപ്  തമുക  ഈടവ്യാകവ്യാനത  അഡജ്ജീഷണല്  ചജ്ജീഫപ്  സയൂപപണഡിനമുക

അഡപ്മഡിനഡിസപ്ദപടറജ്ജീവപ്  സയൂപപണഡിനമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  തനന  ടഡി.എ  /പപതഡിഫലക

നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്. വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

പകമ

നക

പരജ്ജീക്ഷവ്യാ

നസന്റെര/

കവവ്യാമ്പസപ്

നസന്റെര

തസപ്തഡിക
ജജ്ജീവനകവ്യാരനന്റെ

ദപരപ്/ തസപ്തഡിക

അനമുവദഡിച

തമുക

മമുന്കയൂര

പകമജ്ജീകരഡിച

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാ

ല ഉത്തരവപ്

(നമ്പര

/തജ്ജീയതഡി)

1 ഇന്ഡവന്
എകബസഡി,

കഡികഗപ്ഡക ഓഫപ്
ബഹപ്റഡിന്/
ദഗവ്യാബല്

ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്
ദഫവ്യാര

മവ്യാദനജപ്നമന്റെപ് &
സയന്സപ്

അഡജ്ജീഷണ

ല്  ചജ്ജീഫപ്

സയൂപപണപ്

ദഡവ്യാ.ബഡിനമു നക

ഡഡി,  അസഡിസന്റെപ്

നപപവ്യാഫസര,

ഗവ.  ദകവ്യാദളജപ്

തകൃപ്പെമുണഡിത്തമുറ

25000/-

മമുന്കയൂര

43090/-

68090/-

(നചകപ്

നമ്പര

977887/

15.1.2016)

286/എസപ്  ഡഡി

ഇ- /  I ടഡി  എ/ഡഡി

എ(3)/15/

13.1.2016

2 ,, അഡപ്മഡിനഡി

സപ്ദപടറജ്ജീവപ്

സയൂപപണപ്

പശജ്ജീ  ദറവ്യായഡി

ദജവ്യാസഫപ്,

നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര

25000/-

മമുന്കയൂര

23260/-

48260

6595/എസപ്  ഡഡി

ഇ- /  I ടഡി  എ/ഡഡി

എ(1)/15/

20.11.2015

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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(നചകപ്

നമ്പര

778811/

21.11.2015)

3 ധന്ബവ്യാദപ്/ BYSN

ഇന്റെര ദകവ്യാദളജപ്

ദകവ്യാകപ്സപ്ടന്

ബഡിസഡിനസപ്

അകവ്യാദമഡി

അഡജ്ജീഷണ

ല്  ചജ്ജീഫപ്

സയൂപപണപ്

ജഡി അദശവ്യാകപ്, 

അദസവ്യാസഡിയറപ് 

നപപവ്യാഫസര, 

എന്

.എസപ്.എസപ്. 

ഹഡിന്ദമു ദകവ്യാദളജപ്,

ചങ്ങനവ്യാദശ്ശരഡി

15000/-

മമുന്കയൂര

14279/-

29279/-

(നചകപ്

നമ്പര

778816/

25.11.2015)

6690/എസപ്  ഡഡി

ഇ- /  I ടഡി  എ/ഡഡി

എ(2)/15/

24.11.2015

4 ,, അഡപ്മഡിനഡി

സപ്ദപടറജ്ജീവപ്

സയൂപപണപ്

നക  എസപ്

വഡിജയകമുമവ്യാര,

അസഡിസന്റെപ്

രജഡിസപ്പടവ്യാര

15000/-

മമുന്കയൂര

25365/-

40365/-

(നചകപ്

നമ്പര

778811/

21.11.2015)

6595/എസപ്  ഡഡി

ഇ- /  I ടഡി  എ/ഡഡി

എ(1)/15/

20.11.2015

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉത്തരവഡിനമു  വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  ഇപപകവ്യാരക  തമുക  അനമുവദഡിചതമു

സകബനഡിചപ് അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി വഡിശദജ്ജീകരണക ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ് ഓഡഡിറപ് എന്കഷ്വയറഡി

(1/5.5.17)  മമുഖവ്യാന്തേഡിരക  ആവശവനപ്പെട്ടഡിരമുനനങഡിലമുക  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

ആയതഡിനവ്യാല് പകമനക. 1, 3 പപകവ്യാരക അനമുവദഡിച 97369 രയൂപ (68090 + 29279) ഇകൗടവ്യാകഡി

വഡിവരക അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-5)  നവബപ്നസന്റെര  പപവരത്തനരഹഡിതമവ്യായഡിട്ടമുക  നടത്തഡിപ്പെപ്

ചമുമതലയമുളള വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ് പപതഡിഫലക നല്കഡി

 31.3.09   നല  501/09/ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെപ്   നക  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക ലഭഡിച

പത്തമുലക്ഷക രയൂപ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ്   ആരകഭഡിച സമുഡന്റെപ്സപ് നവബപ്നസന്റെര നവ്യാളമുകളവ്യായഡി

പപവരത്തനരഹഡിതമവ്യാണപ്. 

വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട  ഇന്റെരനനറപ്  സകബനമവ്യായ  വഡിവഡിധ  ആവശവങ്ങള

നടത്തമുകയമുക  ഓണ്നനലന്  ദജരണലമുകള  എലവ്യാ  സമയത്തമുക  വഡിദവവ്യാരതഡികളകമുക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഗദവഷകരകമുക   പപവ്യാപവമവ്യാകമുകയമുക  നചയമുക  എനതവ്യായഡിരമുനമു  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ

ലക്ഷവക .  നവബപ് നസന്റെറഡിനന്റെ സമുഗമമവ്യായ നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി ബഹമു. നനവസപ് ചവ്യാന്സലര,

രജഡിസപ്പടവ്യാര,  ഫഡിനവ്യാന്സപ്  ഓഫജ്ജീസര,  ദകവ്യാ-  ഓരഡഡിദനറര  (നഡിലവഡില്  സപ്കയൂള  ഓഫപ്

എന്വയണ്നമന്റെല്  സഡജ്ജീസഡിനല  ദഡവ്യാ.  സഡി.റഡി.  അരവഡിന്ദകമുമവ്യാര)  എനഡിവരമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരമുക വഡിദവവ്യാരതഡി പപതഡിനഡിധഡികളമുക അടങ്ങഡിയ ദമവ്യാണഡിട്ടറഡിങപ്

കമഡിറഡികപ്  രയൂപക  നല്കഡിയഡിരമുനമു.   ഇകൗ കമഡിറഡി  കകൃതവമവ്യായ  ഇടദവളകളഡില് ദയവ്യാഗക

ദചരനപ്  നവബപ്നസന്റെര  നടത്തഡിപ്പെമുക  പപവരത്തനവമുക  വഡിലയഡിരമുത്തമുകയമുക  നസന്റെറഡിനപ്

ആവശവമവ്യായ  സകൗകരവങ്ങള  ഏരനപ്പെടമുത്തമുകയമുക  നചയണനമനപ്  നവബപ്നസന്റെര

നടത്തഡിപ്പെപ്  ചട്ടങ്ങള  വവവസ്ഥ  നചയമുനമു.   നവബപ്നസന്റെറഡിനന്റെ  ദമല്ദനവ്യാട്ടത്തഡിനവ്യായഡി

സമുഡന്റെപ്  ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറനറ   ചമുമതലനപ്പെടമുത്തമുകയമുക  നനദനകദഡിനപപവരത്തനക

ഏദകവ്യാപഡിപ്പെഡികമുനതഡിനപ്  റഡിസരചപ്  സപ്ദകവ്യാദളഴപ്സഡിനന  ഇന്  ചവ്യാരജവ്യായഡി  ഷഡിഫപ്റപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡിലമുക   ദമവ്യാണഡിട്ടറഡിങപ്  കമഡിറഡി  ചമുമതലനപ്പെടമുത്തഡി  ഉത്തരവവ്യായഡിരമുനമു.

നവബപ്നസന്റെറഡിനന്റെ  പപവ്യാരകഭഘട്ടത്തഡില്   വവ്യാങ്ങഡിയ   കകപവയൂട്ടറമുകളമുക    പപഡിന്റെറമുക,

സപ്കവ്യാനറമുക  പപവരത്തനരഹഡിതമവ്യായതഡിനവ്യാല്  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട  ദപപവ്യാജക്ടപ്,  തജ്ജീസജ്ജീസപ്

തയവ്യാറവ്യാകലമുകളകപ്  അനഡിവവ്യാരവമവ്യായ  പമുതഡിയ  കകപവയൂട്ടറമുകളമുക

അനമുബനസകൗകരവങ്ങളമുക  ഏരനപ്പെടമുത്തണനമനപ്  9.7.14  ല്   സമുഡന്റെപ്  ദകവ്യാ-

ഓരഡഡിദനറര   ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനന  തമുടരനപ്  ദമവ്യാണഡിട്ടറഡിങപ്  കമഡിറഡി,  സഡിന്ഡഡിദകറപ്

എനജ്ജീ  അധഡികവ്യാരസ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  അകഗജ്ജീകവ്യാരദത്തവ്യാനട  നടന്ഡര  ക്ഷണഡിചപ്

നഎഡഡിയല് സഡിസകസപ് പവ്യാഴയൂര പവ്യാസ, തഡിരമുവനന്തേപമുരക എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  നഡിനപ്

13 കകപവയൂട്ടറമുകളമുക ഒരമു പപഡിന്റെറമുക ആനക 4,25,765/-  രയൂപ നചലവഴഡിചപ് നവബപ്നസന്റെറഡില്

ഇന്സവ്യാള  നചയപ്തഡിരമുനമു.  ഇവയമുനട  പപവരത്തനക  തകൃപപ്തഡികരമവ്യാനണനപ്  സഡിസക

അഡപ്മഡിനഡിസപ്ദപടറര റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ് നല്കഡിയഡിട്ടമുമമുണപ്.

എനവ്യാല്   ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  ഓഫപ്  സമുഡന്റെപ്  സരവജ്ജീസസഡില്  15.5.17,  16.5.17

തജ്ജീയതഡികളഡില്  നടത്തഡിയ ഓഡഡിറഡിദനവ്യാടനമുബനഡിചപ് ഡഡി.എസപ്.എസപ്. പപവരത്തഡികമുന

നകട്ടഡിടത്തഡിനന്റെ   മമുകള  നഡിലയഡിലമുളള  സമുഡന്റെപ്സപ്  നവബപ്നസന്റെറഡിനന്റെ  പപവരത്തനക

അവദലവ്യാകനക  നചയവ്യാന്  പശമഡിനചങഡിലമുക  ഡഡി.എസപ്.എസഡില്  ഇവ  സകബനഡിച

ദരഖകനളവ്യാനമുക  ഇനലനമുക  നവബപ്നസന്റെര  പരഡിദശവ്യാധനവ്യാദവളയഡിലമുക  തമുടരനമുളള

ദഡിവസങ്ങളഡിലമുക  അടഞമുകഡിടകമുനതവ്യായമുക  ഓഡഡിറപ്  വഡിഭവ്യാഗത്തഡിനപ്  ദബവ്യാധവനപ്പെട്ടമു.

തവ്യാദകവ്യാല്  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട  നനകവശമവ്യാനണനപ്  ഡഡി.എസപ്.എസപ്.  അധഡികവ്യാരഡികള

അറഡിയഡിചതഡിനവ്യാല് തമുടരപരഡിദശവ്യാധനകള അസവ്യാധവമവ്യായഡിത്തജ്ജീരമുകയമുക നചയപ്തമു.

വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട  പഠനഗദവഷണപപവരത്തനങ്ങളകവ്യായഡി  രയൂപജ്ജീകകൃതമവ്യായ

നവബപ്നസന്റെറഡിനന്റെ  നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി  നഡിദയവ്യാഗഡികനപ്പെട്ടഡിരഡികമുന  സമുഡന്റെപ്  ദകവ്യാ-

ഓരഡഡിദനറരകപ് പപതഡിമവ്യാസക  1000  രയൂപ നഡിരകഡിലമുക സമുഡന്റെപ് ഇന് ചവ്യാരജഡിനപ്  ഷഡിഫപ്റപ്

അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  150  രയൂപയമുക   സരവകലവ്യാശവ്യാല  പപതഡിഫലക  നല്കഡി  വരമുനതവ്യായഡി

പഡി&ഡഡി2  നസക്ഷനഡില്  നടത്തഡിയ  പരഡിദശവ്യാധനയഡില്  വവകമവ്യായഡിട്ടമുണപ്.  കയൂടവ്യാനത

സമുഡന്റെപ്  നവബപ്നസന്റെര  നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി  രയൂപജ്ജീകരഡികനപ്പെട്ട  ചട്ടങ്ങളഡിനല

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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(സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  നക.  5761/പഡി&ഡഡി1/1/2010/അഡപ്മഡിന്/29.1.10)

വവവസ്ഥകനളവ്യാനമുക പവ്യാലഡികനപ്പെടമുനഡില എനമുക ദബവ്യാധവനപ്പെട്ടമു.

നവബപ്നസന്റെര  ഉപദയവ്യാഗനപ്പെടമുത്തമുന  ഓദരവ്യാ  വഡിദവവ്യാരതഡികമുക/  ഗദവഷകനമുക

ഉപദയവ്യാഗക  സകൗജനവമവ്യാനണങഡിലമുക  100  രയൂപയമുനട  നമമ്പരഷഡിപ്പെപ്  ദനദടണതമുണപ്.

കയൂടവ്യാനത വഡിദവവ്യാരതഡിയമുനട നഎ.ഡഡി.  കവ്യാരഡഡില് ഒരമു പപദതവകനമ്പരമുളള  സഡികറഡില് 

ഓഫജ്ജീസപ്  സജ്ജീല്  പതഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.  ഇന്റെരനനറപ്  ഉപദയവ്യാഗക  സമുതവ്യാരവവമുക

ഉത്തരവവ്യാദഡിത്തപയൂരണവമുക ആകമുനതഡിനമുളള ഇകൗ വവവസ്ഥകള പവ്യാലഡികനപ്പെടമുനഡില. 

സമുഡന്റെപ്  ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര,  നസന്റെറഡിനന്റെ  നനദനകദഡിനപപവരത്തനക

പരഡിദശവ്യാധനവ്യാവഡിദധയമവ്യാദകണതമുക  പപഡിന്റെഡിങപ്  ചവ്യാരജപ്  (എ 4  ദപജഡിനപ്  75  നനപസ

നഡിരകഡില്)  നമമ്പരഷഡിപ്പെപ്  ഫജ്ജീ  എനജ്ജീ  ഇനങ്ങളഡില്  അതവ്യാതമുദഡിവസക  ലഭഡിച  തമുക

അടമുത്ത  ദഡിവസകതനന  ദവണ  രജഡിസറമുകളഡില്  ദരഖനപ്പെടമുത്തലമുകള  നടത്തഡി

ബവ്യാങഡില് ഒടമുകപ് വരമുദത്തണതമുമവ്യാണപ്. സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  സയൂക്ഷഡിദകണ  നമമ്പരഷഡിപ്പെപ്

രജഡിസര,  രസജ്ജീതപ്  ബമുകപ്,  വരവമുരജഡിസര,  ഇന്റെരനനറപ്   & പപഡിന്റെര ദലവ്യാഗപ്  രജഡിസറമുകള

എനഡിവ   ഡഡി.എസപ്.എസഡിദലവ്യാ  ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനററമുനട  നനകവശദമവ്യാ  ബനനപ്പെട്ട

സരവകലവ്യാശവ്യാല നസക്ഷനഡിദലവ്യാ ലഭവമല. 

2015-16  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷക  ബത്ത  ഇനത്തഡില്  അനമുവദഡിച   തമുകകളമുനട

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

കവ്യാലയളവപ് തമുക യമു.ഒ. നമ്പര

1.3.15-31.5.15 38925 4959/പഡി&ഡഡി2/1/2015/അഡപ്മഡിന്/25.8.15

1.6.15-30.9.15 54400 6862/പഡി&ഡഡി2/1/2015/അഡപ്മഡിന്/30.11.15

1.10.15-1.1.16 55300 1350/പഡി&ഡഡി2/1/2015/അഡപ്മഡിന്/3.3.16

1.2.16-31.5.2016 55300 3714/പഡി&ഡഡി2/1/2016/അഡപ്മഡിന്/7.7.16

ആനക 2,03,925/-
കകൃതവമവ്യായ  പപവരത്തന  അവദലവ്യാകനത്തഡിനന്റെ  അഭവ്യാവത്തഡില്

വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്   പപതഡിഫലമവ്യായ  നല്കഡിയ  2,03,925/-  രയൂപ  ഓഡഡിറഡില്

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.  

പപവരത്തനങ്ങള  ഏദകവ്യാപഡിപ്പെഡികമുനതഡിനമുക  ദമല്ദനവ്യാട്ടത്തഡിനമുക  തമുക

അനമുവദഡികമുദമ്പവ്യാള  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിന്റെ  പപവരത്തനക  സകബനഡിച  വഡിലയഡിരമുത്തല്

നടദത്തണതമുക  പപവരത്തന  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ലഭവമവ്യാകഡി  തടസക

ഒഴഡിവവ്യാദകണതമുമവ്യാണപ്.

3-6  എ)   ഇന്സഡിറവയൂട്ടപ്  ഓഫപ്  ഇന്റെന്സജ്ജീവപ്  റഡിസരചപ്  ഇന്  ദബസഡികപ്

സയന്സസപ്  ( )  -IIRBS  2014   2014  ല് ഇന്സവ്യാള നചയപ്ത ലദബവ്യാറട്ടറഡില് ഇന്സവ്യാള നചയപ്ത ലദബവ്യാറട്ടറഡി

നവ്യാളഡിതമുവനര പപവരത്തനസജമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലനവ്യാളഡിതമുവനര പപവരത്തനസജമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില..

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമ്പസഡിനല  Institute Fo      r Intensive Research In Basic Science

( )IIRBS നന്റെ  പമുതഡിയ  നകട്ടഡിടത്തഡിദലകപ്  ലവ്യാദബവ്യാറട്ടറഡി  സ ജമവ്യാകമുനതഡിദലകവ്യായഡി

ഡയറക്ടറമുനട 1-10-2013 നല അദപക്ഷ പപകവ്യാരക യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി 60,05,000 രയൂപ മതഡിപ്പെപ്

വഡിലയമുളള  ഫവയൂകഹമുഡപ്  ,ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചര  എനഡിവ  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  ചട്ടങ്ങള

അനമുസരഡിചപ്  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്  അനമുവവ്യാദക നല്കഡിയഡിരമുനമു.  (സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ്

നക-1201/എ 7/2/2014/  Admn തജ്ജീ -  05/03/14 )  നടണര നടപടഡി പകമങ്ങള പയൂരത്തഡിയവ്യാകഡി

59,11,297/-രയൂപ നചലവഴഡിചപ് /  M s നടകപ്നഡിനകവ്യാ ലദബവ്യാറട്ടറഡി വപപവറപ് ലഡിമഡിറഡപ് നചവന

എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡില് നഡിനമു ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങഡി  2014  നവകബറഡില്  ഇന്സവ്യാള

നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്. 

എനവ്യാല്   23-6-2017  ല്    IIRBS ല്  ഒവ്യാഡഡിറപ്  വഡിഭവ്യാഗക  നടത്തഡിയ  പരഡിദശവ്യാധനയഡില്

ലദബവ്യാറട്ടറഡിയഡിദലകവ്യായഡി  വവ്യാങ്ങഡിയ  ഫവയൂക  ഹമുഡമുകളമുക  ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചറമുക

സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടമുനണങഡിലമുക നവ്യാളഡിതമുവനര പപവരത്തനക്ഷമമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാനയനപ് കണമു. 

വവദവമുതഡി കണക്ഷനന്റെ അഭവ്യാവകമമുലമവ്യാണപ് ലവ്യാബപ് പപവരത്തനക്ഷമമവ്യാകമുവവ്യാന്

സവ്യാധഡികവ്യാത്തനതനപ്  അധഡികകൃതര  ഒവ്യാഡഡിറഡില്  അറഡിയഡിചമു.  തവ്യാതപ്കവ്യാലഡികമവ്യായഡി

ഏരനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുളള  നനവദവമുതഡി  വഡിതരണസകവഡിധവ്യാനത്തഡിനന്റെ  ദപവ്യാരവ്യായപ്മ  മയൂലക

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനല  ഉപകരണങ്ങള  നവ്യാദശവ്യാന്മേമുഖമവ്യാകമുനതഡിനനപ്പെറഡിയമുക    സ്ഥഡിരമവ്യായ

നനവദവതഡി  സകവഡിധവ്യാനക  ഇലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്   ലദബവ്യാറട്ടറഡി  പപവരത്തഡിപ്പെഡികവ്യാന്

സവ്യാധഡികവ്യാത്തതഡിനനകമുറഡിചമുക  ഡയറക്ടര  സരവകലവ്യാശവ്യാല  അധഡികകൃതരകപ്  നഡിരവധഡി

കത്തമുകള അയനചങഡിലമുക നവ്യാളഡിതമുവനര നനവദവമുതഡി കണക്ഷന് ഏരനപ്പെടമുത്തമുകദയവ്യാ

ലദബവ്യാറട്ടറഡി  പപവരത്തനക്ഷമമവ്യാകമുകദയവ്യാ  നചയപ്തഡിട്ടഡില.  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട

പഠനത്തഡിനമുക  ഗദവഷണപപവരത്തനങ്ങളകമുമവ്യായഡി  സരകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  ലഭഡിച

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

 പ്രവര്ത്തനനം തുടങങ്ങാത്ത  IIRBS ലബബങ്ങാറട്ടററ
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പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ്  വവ്യാങ്ങഡിയ  ഉപകരണങ്ങള  യഥവ്യാവഡിധഡി

ഉപദയവ്യാഗഡികമുവവ്യാന് ആവശവമവ്യായ സകൗകരവങ്ങള ഒരമുകവ്യാത്തതപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട

ഭവ്യാഗത്തമുനഡിനമുളള വജ്ജീഴപ്ചയവ്യായഡി ഒവ്യാഡഡിറപ്  വഡിലയഡിരമുത്തമുനമു.   ഇതപ്  വഡിദവവ്യാരതഡികളമുനട

പഠന/  ഗദവഷണ  പപവരത്തനങ്ങനള  സവ്യാരമവ്യായഡി  ബവ്യാധഡികമുനമുണപ്.  ഫവയൂക  ഹമുഡപ്

ഉളനപ്പെനടയമുളള ലവ്യാബപ് ഉപകരണങ്ങളമുനട വവ്യാറന്റെഡി ഇവ സ്ഥവ്യാപഡികമുന തജ്ജീയതഡി മമുതല്

ഒരമു  വരഷകവ്യാലദത്തകവ്യാനണനപ്  /  M s നടകപ്നഡിനകവ്യാ ലദബവ്യാറട്ടറഡി  സമരപ്പെഡിച നടണര

ദരഖകളഡില് വവകമവ്യാകഡിയഡിരമുനമു.  എനവ്യാല് ഈ സ്ഥവ്യാപനവമുമവ്യായഡി   IIRBS ഏരനപ്പെട്ട

കരവ്യാറഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധനകവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  വവ്യാറന്റെഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡികമുളളഡില്  ലവ്യാദബവ്യാറട്ടറഡി  പപവരത്തനസജമവ്യാകവ്യാതഡിരമുനവ്യാല്

ഉപകരണങ്ങളകപ്  കവ്യാലപകദമണ  ദകടമുപവ്യാടമുകള  വനവ്യാല്   ആയതപ്

സമയബനഡിതമവ്യായമുക  ഫലപപദമവ്യായമുക  പരഡിഹഹരഡികവ്യാന്  സവ്യാധഡികഡില.  ലദബവ്യാറട്ടറഡി

പപവരത്തനക്ഷമമവ്യാകമുനതഡിനപ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഭവ്യാഗത്തപ്  നഡിനമുക

അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായ നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-6  ബഡി)  നഎ.നഎ.ആര.ബഡി.എസപ്.-  ഫവയൂകഹമുഡപ്,  ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചര

പരദചസപ്  -കമുറഞ  നടന്ഡര  പരഡിഗണഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്കമുറഞ  നടന്ഡര  പരഡിഗണഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്

2,51,396 2,51,396 രയൂപയമുനട നഷ്ടകരയൂപയമുനട നഷ്ടക
ഫയല്  നക. 2510/എ.ഡഡി.എ.7/2/2013

നഎ.നഎ.ആര.ബഡി.എസഡിനപ്  ഫവയൂകഹമുഡപ്,  ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചര  എനഡിവ  വവ്യാങ്ങഡി

സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ്  5.3.14  നല  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  1201/എ 7/2/2014/അപ്ഡമഡിന്

പപകവ്യാരക  ഡയറക്ടനറ  ചമുമതലനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനമു.     ഫവയൂകഹമുഡപ്,  ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചര

എനഡിവ വവ്യാങ്ങഡി സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ് നടന്ഡര ക്ഷണഡിചതഡില്, ഓദരവ്യാ ഇനത്തഡിനന്റെയമുക

കമുറഞ  വഡില  പരഡിഗണഡികമുനതഡിനമു  പകരക   മമുഴമുവന്  ഇനങ്ങളമുനടയമുക  കമുറഞ

തമുക ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  (നടകപ്നഡിദകവ്യാ  ലദബവ്യാറട്ടറഡി  നനപപവറപ്  ലഡിമഡിറഡപ്,

നചനനന) നടന്ഡര ഉറപ്പെഡിചമുനല്കമുകയവ്യാണപ് നചയപ്തതപ്. ദകരള ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ദകവ്യാഡപ്

ആരട്ടഡികഡിള  135(1)(4),  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  2013-  ഖണഡിക 9-18(4)  എനഡിവ

പപകവ്യാരക  വഡിവഡിധ  ഇനങ്ങളകവ്യായഡി   നടന്ഡര  ക്ഷണഡികമുദമ്പവ്യാള  ഓദരവ്യാ

ഇനത്തഡിനന്റെയമുക  കമുറഞ  വഡില  പരഡിഗണഡിദകണതവ്യാണപ്.  ഈ  നഡിരദദ്ദേശങ്ങളകമു

വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  ലവ്യാബപ്  ഫരണഡിചറമുകളകപ്   ദമവ്യാദഡണ്  ലവ്യാബപ്,  സഡിറഡിസണ്  എനജ്ജീ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  സമരപ്പെഡിച  കമുറഞ  തമുക  പരഡിഗണഡികവ്യാതഡിരമുനതപ്  മയൂലക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  251396  രയൂപയമുനട   നഷ്ടക  സകഭവഡിചഡിട്ടമുണപ്.  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

1)  Creativity lab

 Item Specifcation Quantity Lowest Approved Diference

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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/tender agency tender

 Storage Module

7810 600 900x x
1 54500 ( )Modern 62980 8480

 Storage module

2860 600 900x x
3 62109 ( )Citizen 69150 7041

 Storage module

6000 750 900x x
1 42327 ( )Citizen 48450 6123

2)  Small Lab

 Storage Module

2900 500 900x x
1 19861 ( )Citizen 23400 3539

 Storage Module

6000 900 900x x
1 48371 ( )Citizen 51300 2929

3)   Research scholar Lab

 Storage Module

3100 500 900x x
1 20451 ( )Citizen 25000 4549

 Storage Module

6000 700 900x x
1 45105 ( )Citizen 48450 3345

4)  Annexure I

 Centre storage

  module with cabinet
1 40478 ( )Citizen 76675 36197

Cabinet

900 450 1800x x
4 48000 ( )Modern 49400 1400

 Storage Module

 steel rack

1800 900x

7 70770 ( )Citizen 76475 5705

5)  Annexure II

 Centre Storage

  Module with cabinet

7900 1200 750x x

2 150122( )Citizen 308000 157878

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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Cabinet

900 450 1800x x
8 96000 ( )Modern 98800 2800

 Storage Module

 steel rack

1800 900x

14 141540( )Citizen 152950 11410

ആനക 251396

ഇതമു  സകബനഡിച  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ 3.6.17 നല

നക.എസപ്.എ.എക.ജഡി.യമു.എ 3/  640/16(5)  -നക    കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

പരദചസമുകള  നടത്തമുദമ്പവ്യാള  ദകരള  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  ദകവ്യാഡപ്  ,  ദസവ്യാകപ്  പരദചസപ്

മവ്യാനഷ്വല് എനഡിവ കകൃതവമവ്യായഡി പഡിന്തേമുടദരണതവ്യാണപ്. 

3-7)  സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്  ദഹവ്യാസല്  നഡിരമവ്യാണക-  വസറപ്വസറപ്

സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വകമവ്യാറവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വകമവ്യാറവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  51,45,00051,45,000

രയൂപയമുനട അധഡികനചലവപ്രയൂപയമുനട അധഡികനചലവപ്
സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്  ദഹവ്യാസല്  നഡിരമവ്യാണത്തഡിനപ്  യമു  ജഡി  സഡി  ധനസഹവ്യായമവ്യായഡി

80 ലക്ഷക രയൂപ അനമുവദഡിചതഡിനനത്തമുടരനപ് സഡി പഡി ഡബവമു ഡഡി, ബഡി എസപ് എന് എല്,

നക പഡി എചപ് സഡി സഡി എനഡിവരമുമവ്യായഡി നടത്തഡിയ ചരചയഡില് ഏറവമുക കമുറഞ തമുക

-2,64,00,000/-രയൂപ-  ദകഷ്വവ്യാട്ടമുനചയപ്ത  ബഡി  എസപ്  എന്  എലഡിനന  ഏല്പഡികമുകയമുക

30.3.2012 ല്  കരവ്യാറഡില്  ഏരനപ്പെട്ടപ്  80 ലക്ഷക  രയൂപ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  മമുന്കയൂര

അനമുവദഡികമുകയമുക (സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് നമ്പര 1660/പഡി&ഡഡി1/2/2012/അഡപ്മഡിന്/

31.3.2012)  നചയപ്തമു.   എനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിരദ്ദേഡിഷ്ടസ്ഥലനത്ത  വകൃക്ഷങ്ങള

നവട്ടഡിമവ്യാറഡി  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വസറപ്  വകമവ്യാറവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാലമുക

നതവ്യാഴഡിലവ്യാളഡികളമുനട  കയൂലഡി/  സവ്യാധനങ്ങളമുനട  വഡില  വരദ്ധഡിചതഡിനവ്യാലമുക

പപവകൃത്തഡിയഡില്നഡിനപ് പഡിന്വവ്യാങ്ങമുനതവ്യായഡി 23(193)ബഡി എസപ് എന് എല്-സഡി ഡഡി/നക ടഡി

എക/13/173/  7.2.2013 നമ്പര  കത്തമുപപകവ്യാരക  ബഡി  എസപ്  എന്  എല്  അറഡിയഡിചമു.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ബഡി  എസപ്  എന്  എലമുമവ്യായഡി  30.3.2012 ല്  ഏരനപ്പെട്ട  കരവ്യാറഡില്

ഖണഡിക  5.5 പപകവ്യാരക നഡിരവഹണകവ്യാലയളവഡില് നഡിരകമുവരദ്ധനവപ്  വരമുനഡിലവ്യാനയനപ്

ബഡി  എസപ്  എന്  എല്  ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനതവ്യാനണനമു  വവകമവ്യാകഡിയഡിരമുനമു.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വസറപ്  വകമവ്യാറവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്,  80 ലക്ഷക

രയൂപ മമുന്കയൂറവ്യായഡി വകപ്പെറഡിയതഡിനമുദശഷക ബഡി എസപ് എന് എല് പപവകൃത്തഡിയഡില് നഡിനപ്

പഡിന്മവ്യാറഡിയദപ്പെവ്യാള  ബഡി  എസപ്  എന്  എലഡിനന്റെ  നദഷ്ടവ്യാത്തരവവ്യാദഡിതഷ്വത്തഡില്

പപവകൃത്തഡിയപ്കവ്യായഡി  വജ്ജീണമുക  നടന്ഡര  ക്ഷണഡികമുനതഡിദനവ്യാ

ബഡി.എസപ്.എന്.എലഡിനനതഡിനര  നഡിയമനടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനതഡിദനവ്യാ

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമു സവ്യാധഡിചഡില.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പഡിനജ്ജീടപ് ബഡി എസപ് എന് എല് തയവ്യാറവ്യാകഡിയ 3,25,45,000/-രയൂപയമുനട പമുതമുകഡിയ

എസഡിദമറമു  സകബനഡിചപ്  നടത്തഡിയ  ചരചയമുനട  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  3,15,45,000/-

രയൂപയപ്കപ്  ബഡി  എസപ്  എന്  എലഡിനനത്തനന  വജ്ജീണമുക  പപവകൃത്തഡി  ഏല്പഡികമുവവ്യാന്

തജ്ജീരമുമവ്യാനഡിചതഡിനവ്യാല്  51,45,000/-രയൂപ  (31545000-26400000)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമു

നഷ്ടമവ്യാകമുന സവ്യാഹചരവമവ്യാണപ് സകജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടമുള്ളതപ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല വക  80 ലക്ഷക

രയൂപ ബഡി എസപ് എന് എല്നന്റെ വകവശക ഉണവ്യായഡിരമുനതഡിനവ്യാലവ്യാണപ് ബഡി എസപ് എന്

എല്  പമുതമുകഡിയ  എസഡിദമറഡില്  നഡിനപ്  10 ലക്ഷക  രയൂപ  കമുറയപ്കമുനതഡിനപ്

തയവ്യാറവ്യായനതനതപ് പപദതവകക പപസപ്തവ്യാവവമവ്യാണപ്.

ഈ രണമു ഘട്ടത്തഡിലമുക  പപസപ്തമുത പപവകൃത്തഡിയപ്കവ്യായഡി ബഡി എസപ് എന് എല്

നടന്ഡര  ക്ഷണഡികമുകയമുക   യഥവ്യാപകമക  2,29,89,222/-രയൂപ,  2,66,55,837/-രയൂപ

ദകഷ്വവ്യാട്ടമുനചയപ്ത  കരവ്യാറമുകവ്യാനര  പപവകൃത്തഡി     ഏല്പഡിചതവ്യായമുക  ബഡി  എസപ്  എന്  എല്

കത്തമുകള  വവകമവ്യാകമുനമു.  നതവ്യാഴഡിലവ്യാളഡികളമുനട  കയൂലഡി/  സവ്യാധനങ്ങളമുനട  വഡില

വളനരയധഡികക ഉയരനമുനവനപ് അവകവ്യാശനപ്പെട്ടപ് ബഡി എസപ് എന് എല് പപവകൃത്തഡിയഡില്

നഡിനപ്  പഡിന്വവ്യാങ്ങമുകയമുക  പഡിനജ്ജീടപ്  കയൂടഡിയ  നഡിരകഡില്  പപവകൃത്തഡി  ഏനറടമുകമുകയമുക

നചയപ്നതങഡിലമുക  തദനമുസകൃതമവ്യായ  നഡിരകപ്  വരദ്ധനവപ്  കരവ്യാറമുകവ്യാര

ദകഷ്വവ്യാട്ടമുനചയപ്തഡിട്ടഡിലവ്യാനയനതപ്  പശദദ്ധയമവ്യാണപ്.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  സമുസജമവ്യായ

എഞഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗക  ഉണവ്യായഡിരഡിനക,  നസദന്റെജപ്/  ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെല്

ചവ്യാരജഡിനത്തഡില്  പപവകൃത്തഡിമയൂലവത്തഡിനന്റെ  5.6%  തമുക  അധഡികമവ്യായഡി  നല്ദകണഡിയമുക

വരമുനമു.  എഞഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗനത്ത  ഒഴഡിവവ്യാകഡിയതഡിനവ്യാല്  വസറപ്  കഡിയര

നചയമുനതമുക  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  വകമവ്യാറമുനതമുമവ്യായ  പപവ്യാരകഭനടപടഡികളമുനട

ആവശവകത ആരമുക ചയൂണഡികവ്യാട്ടഡിയമുമഡില. പപവകൃത്തഡിനഡിരവ്വഹണത്തഡിനല പമുദരവ്യാഗതഡിയമുക

ദപവ്യാരവ്യായപ്മകളമുക   നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനമുക  സവ്യാധഡികമുനഡില.  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡിനപ്

5145000  രയൂപ  നഷ്ടക  വരമുത്തഡിയ  സവ്യാഹചരവക  സകബനഡിചപ്  വഡിശദമവ്യായ  അദനഷ്വഷണക

നടത്തഡി വഡിവരക ഓഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്. 

3-8)  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നമഡഡികല്  എജവയൂദകഷന്-  നചറമുവവ്യാണയൂര

ഫവ്യാരമസഡി  ദകവ്യാളജഡിനപ്  അധഡിക  കവ്യാസപ്  റയൂക  നഡിരമവ്യാണക- പപവകൃത്തഡിപപവകൃത്തഡി

നഡിരവ്വഹണത്തഡില് അപവ്യാകതകളനഡിരവ്വഹണത്തഡില് അപവ്യാകതകള

നചറമുവവ്യാണയൂര ഫവ്യാരമസഡി ദകവ്യാളജഡിനപ് അധഡികമവ്യായഡി കവ്യാസപ് മമുറഡികള നഡിരമഡികമുന

വരകപ് നടന്ഡര നചയമുകയമുക  കമുറഞ നഡിരകപ് ദകഷ്വവ്യാട്ടപ് നചയപ്ത ദജവ്യാസഫപ് പഫവ്യാന്സജ്ജീസപ്

,  ജവ്യാകപ്സണ് വഡില,  നവട്ടമുകവ്യാടപ്,  തഡിരമുവനന്തേപമുരക എന കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ്  34%  നടന്ഡര

എകപ്സസഡില് കരവ്യാര നല്കമുകയമുക നചയപ്തമു.  പപസപ്തമുത വരകഡിനപ് അഞപ് ബഡിലമുകള

മമുദഖന ആനക  8854292 രയൂപ  നചലവപ് നഡിരണയഡികമുകയമുക ഇതഡില് നഡിനപ് വവ്യാറപ് (338773

രയൂപ),  വരമുമവ്യാനനഡികമുതഡി  (84694  രയൂപ),  നഡിരമവ്യാണനതവ്യാഴഡിലവ്യാളഡി  ദക്ഷമനഡിധഡി  വഡിഹഡിതക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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(84694 രയൂപ), റജ്ജീനറന്ഷന് (707487 രയൂപ) നനഫന് (50000 രയൂപ) എനഡിവ കമുറവമു വരമുത്തഡി

ആനക  7203690  രയൂപ  കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ്  ചമുവനട  വഡിവരഡികമുക  പപകവ്യാരക  നല്കമുകയമുക

നചയപ്തമു. 

ബഡിലമുകള ബഡില് തമുക ബഡില് നക. കരവ്യാറമുകവ്യാര

നപ്

നല്കഡിയതപ്

2014-15

ഒനവ്യാക പവ്യാരട്ടപ് ബഡില് 2377380 115/14-15/17.12.14 1996999

രണവ്യാക പവ്യാരട്ടപ് ബഡില് 2448159 135/14-15/21.1.15 2056453

മയൂനവ്യാക പവ്യാരട്ടപ് ബഡില് 1644195 176/14-15/18.3.15 1381123

ആനക 6469734 5434575

2015-16

നവ്യാലവ്യാക പവ്യാരട്ടപ് ബഡില് 605129 98/15-16/17.9.15 508309

അഞവ്യാക  പവ്യാരട്ടപ്  ബഡില്

(നനഫനല് ബഡില്)

1394475 167/15-16/14.1.16 1260806

ആനക 1999604 1769115

ഒട്ടവ്യാനക 8469338 7203690

ഫയല്  പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡിന്  പപകവ്യാരക  പദ്ധതഡി  നഡിരവഹണത്തഡില്   കണ

അപവ്യാകതകള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

എസഡിദമറപ് സമപഗമവ്യായല തയവ്യാറവ്യാകഡിയതപ്

1)  ഫവ്യാരമസഡി  കകൗണ്സഡില്  ഓഫപ്  ഇന്തേവ  20.9.2011  ല്  ഫവ്യാരമസഡി  ദകവ്യാളജഡില്

നടത്തഡിയ  പരഡിദശവ്യാധന  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  ആവശവനപ്പെട്ടതഡിന്  പപകവ്യാരക  90  ച.മജ്ജീ.  വജ്ജീതക

വഡിസപ്തജ്ജീരണമമുളള രണമു തഡിയറഡി  കവ്യാസപ്  മമുറഡികള,  നഡിലവഡിലമുളള നകട്ടഡിടത്തഡിനല രണമു

മമുറഡികള  നമഡഡികല്  ലവ്യാബവ്യാകഡി  മവ്യാറമുക,  പഡി.ജഡി.  വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  രണപ്  അധഡിക

കവ്യാസപ്  മമുറഡികള  എനജ്ജീ  നഡിരമവ്യാണപപവകൃത്തഡികള  നഡിരവഹഡികമുനതഡിനപ്

ആവശവനപ്പെട്ടമുനകവ്യാണപ് ദകവ്യാളജപ്  പപഡിന്സഡിപ്പെല് നനവസപ്  ചവ്യാന്സലരകപ് കത്തപ് നല്കഡി.

(നക. 165/02/11/11.10.11)  പപസപ്തമുത കത്തഡിനല നഡിരദദ്ദേശപപകവ്യാരക   പവ്യാന് നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസല്

സമരപ്പെഡികമുനതഡിനപ്  14.10.11  ല്  നനവസപ്  ചവ്യാന്സലര  സരവകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ

എന്ജഡിനഡിയരകപ്   നഡിരദദശക  നല്കമുകയമുക  ഇദത  തമുടരനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല

എന്ജഡിനഡിയര  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ 6068000  രയൂപയമുനട  എസഡിദമറഡിനപ്  (ഉത്തരവപ്  നക.

1847/എസപ്.എഫപ്.11/2012/അഡപ്മഡിന്/10.4.12)  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഭരണവ്യാനമുമതഡി

നല്കമുകയമുക നചയപ്തമു.  

യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  എന്ജഡിനഡിയര  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  6080000  രയൂപയമുനട  എസഡിദമറപ്

ആധവ്യാരമവ്യാകഡി നടന്ഡര ക്ഷണഡിചതഡില് (നടന്ഡര ദനവ്യാട്ടജ്ജീസപ് നക.  ഇ.യമു.4/2012/24.4.12)

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എന്.നജ.ദതവ്യാമസപ്   & കമ്പനഡി എന സ്ഥവ്യാപനക 18% നടന്ഡര എകപ്സസഡില് നടന്ഡര

നല്കമുകയമുക  പപസപ്തമുത  നടന്ഡര  അകഗജ്ജീകരഡികത്തകതവ്യാനണനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല

എന്ജഡിനഡിയര റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്  നല്കമുകയമുക  നചയപ്തഡിരമുനമു.  എനവ്യാല് നടന്ഡര ദനവ്യാട്ടജ്ജീസപ്

പമുറനപ്പെടമുവഡിചതഡിനമുദശഷക  ലവ്യാബഡിനന്റെ  നഡിരമവ്യാണ  പപവകൃത്തഡികപ്  (നഡിലവഡില്

പപവരത്തഡികമുന മമുറഡികള ലവ്യാബവ്യാകഡി മവ്യാറമുന പപവകൃത്തഡി) 544000  രയൂപയമുനട പപദതവക

എസഡിദമറപ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര   തയവ്യാറവ്യാകഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്

സമരപ്പെഡിചമു.   (ഇ.യമു.ഡബവമു./75/12/14.6.12)  സരവകലവ്യാശവ്യാല  നഡിരദദ്ദേശത്തഡിനമു

വഡിരമുദ്ധമവ്യായഡി  രണപ്  എസഡിദമറമുകള  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ  സവ്യാകഗതവക  ദചവ്യാദവക

നചയപ്തമുനകവ്യാണമുക  ഭരണവ്യാനമുമതഡി  നല്കഡിയ  6068000  രയൂപയഡില്  പപസപ്തമുത  ലവ്യാബപ്

നഡിരമവ്യാണക  കയൂടഡി  ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  സമരപ്പെഡികവ്യാന്   രജഡിസപ്പടവ്യാര  സരവകലവ്യാശവ്യാല

എന്ജഡിനഡിയരകപ്   1.8.12  ല്  നഡിരദദ്ദേശക  നല്കമുകയമുക  (നക.

12303/2/എസപ്.എഫപ്.11/09/1.8.12)  6.12.12  ല്  നഡിരദദ്ദേശക  ആവരത്തഡികമുകയമുക

നചയപ്തഡിട്ടമുളളതവ്യാണപ്.   എനവ്യാല്  ലവ്യാബപ്  നഡിരമവ്യാണത്തഡിനമുളള  നഡിരദദ്ദേശക  പഡിനജ്ജീടവ്യാണപ്

കഡിട്ടഡിയനതനമുക  അതഡിനവ്യാലവ്യാണപ്  രണപ്  എസഡിദമറമുകള  തയവ്യാറവ്യാകഡിയനതനമുമവ്യാണപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര  ഇതഡിനമു  മറമുപടഡി  നല്കഡിയതപ്.  സരവകലവ്യാശവ്യാല

എന്ജഡിനഡിയര  ആദവക  6068000  രയൂപയമുനട  എസഡിദമറപ്  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതപ്  നനവസപ്

ചവ്യാന്സലറമുനട  നഡിരദദ്ദേശനത്ത  തമുടരനവ്യാനണനമുക  വഡി.സഡി.  പപസപ്തമുത  നഡിരദദ്ദേശക

പമുറനപ്പെടമുവഡിചതപ്   നഡിരമവ്യാണക  സകബനഡിച  ദകവ്യാളജപ്  പപഡിന്സഡിപ്പെലഡിനന്റെ   ആവശവക

സയൂചഡിപ്പെഡിചമുനകവ്യാണവ്യാനണനമുക  പപസപ്തമുത  ഉത്തരവഡിലമുക  ഭരണവ്യാനമുമതഡി  ഉത്തരവഡിലമുക

പപഡിന്സഡിപ്പെലഡിനന്റെ    കത്തപ്  സയൂചനയവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുളളതമുമവ്യാനണന  വസപ്തമുത

വഡിശകലനക  നചയപ്തവ്യാല്  രണപ്  എസഡിദമറമുകള  തയവ്യാറവ്യാകഡിയതപ്  സകബനഡിച

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയറമുനട  വവ്യാദക  വസപ്തമുതവ്യാപരമനലനപ്  വവകമവ്യാകമുനമു.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല   നഡിരദദ്ദേശക   പയൂരണമവ്യായഡി  പവ്യാലഡികവ്യാനത   സരവകലവ്യാശവ്യാല

എന്ജഡിനഡിയര  പപവകൃത്തഡി  നഡിരവ്വഹണനടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിചതഡിനവ്യാല്  എസഡിദമറപ്

തമുകയഡില്  വരദ്ധനവമുണവ്യായഡി.  (എസഡിദമറപ്  6612000  രയൂപയവ്യായഡി  വരദ്ധഡിചമു.)  എനമു

മവ്യാപതമല,  ആദവ നടന്ഡര നടപടഡികപ് പരസവക നല്കഡിയതപ് ഉളനപ്പെനട സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഫണഡില് നഡിനപ് പണക പപദയവ്യാജനരഹഡിതമവ്യായഡി നചലവഴഡിദകണഡി വരഡികയമുക നചയപ്തമു.

2)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര  തയവ്യാറവ്യാകഡിയ  എസഡിദമറഡില്   മമുറഡികളമുനട

നനവദവമുതജ്ജീകരണത്തഡിനമുളള നചലവപ് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടഡില. അകഗജ്ജീകകൃത നപവ്യാതമുമരവ്യാമത്തപ്

നഡിരകപ്  അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി  ഇലപക്ടഡികല്  വരകഡിനമു  വരമുന  മതഡിപ്പെപ്  നചലവമുകയൂടഡി

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിദവണക  എസഡിദമറപ്  തയവ്യാറവ്യാദകണനതനപ്  നപവ്യാതമുമരവ്യാമത്തപ്  വകമുപ്പെഡിനല

നസക്ഷന്   1601  വവകമവ്യാകമുനമു.  എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  നഡിരദദ്ദേശക

പവ്യാലഡികവ്യാത്തതമുമയൂലക നനവദവമുതജ്ജീകരണ പപവകൃത്തഡികളകമുമവ്യാപതമവ്യായഡി പഡിനജ്ജീടപ് നടന്ഡര

നടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണഡി  വരഡികയമുക   പഡിനജ്ജീടപ്  വരമുന  വരദ്ധഡിച  നഡിരകപ്

അനമുവദഡിദകണഡി  വരമുനതമുമയൂലക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  അധഡികസവ്യാമ്പത്തഡിക

ബവ്യാധവത ഉണവ്യാകമുനതഡിനമുളള സവ്യാഹചരവമവ്യാണപ് ഉണവ്യായഡിട്ടമുളളതപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3) നനസറപ് സകബനഡിചപ് മതഡിയവ്യായ പരഡിദശവ്യാധനയമുക സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ ആവശവക

കകൃതവമവ്യായഡി അറഡിയവ്യാനതയമുമവ്യാണപ് എസഡിദമറപ് തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടമുളളതപ്. തന്മേയൂലക ഒറഡിജഡിനല്

എസഡിദമറഡില്  ഉളനപ്പെട്ടഡിരമുന  പല  ഇനങ്ങളമുക  ഒഴഡിവവ്യാകഡി  പകരക  പപവകൃത്തഡികള

എകപ്സപ്പടവ്യാ  നഎറമവ്യായഡി  നഡിരവഹഡിദകണഡി  വനമു.   ആനക  25  ഇനങ്ങള  ഇപപകവ്യാരക

എകപ്സപ്പടവ്യാ  നഎറമവ്യായഡി  നഡിരവഹഡികമുകയമുക  1822265  രയൂപ  ഇതഡിനവ്യായഡി

വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.

 സവ്യാദങതഡികവ്യാനമുമതഡി   നല്കഡിയ  അധഡികകൃതരമുനട  എഴമുതഡി  നല്കനപ്പെട്ട

അനമുമതഡിദയവ്യാടമുകയൂടഡി  മവ്യാപതദമ  എകപ്സപ്പടവ്യാ  നഎറങ്ങളമുനട  നഡിരവഹണക  നടത്തവ്യാവയൂ

എനതവ്യാണപ്  നപവ്യാതമുനഡിരദദ്ദേശക  എനഡിരഡിദക  (നപവ്യാതമുമരവ്യാമത്തപ്  വകമുപ്പെപ്

എന്ജഡിനഡിയറമുനട  7/2003  നല  സരകമുലര)  പപസപ്തമുത  അനമുമതഡി  ലഭവമവ്യായതഡിനന്റെ

വഡിവരങ്ങള പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.

മമുറഡിചമുമവ്യാറഡിയ  മരങ്ങള  ദലലക  നചയപ്തതഡിനന്റെ  വഡിവരങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.

നഡിരമവ്യാണപപവകൃത്തഡി  നഡിരവ്വഹണത്തഡിനപ്  അനഡിവവ്യാരവമവ്യായതഡിനവ്യാല്  വരകപ്

നനസറഡില്നപ്പെട്ട  11  മരങ്ങള  മമുറഡിചമു  മവ്യാറമുനതഡിനപ്  16.7.14  നല  കവ്യാമ്പസപ്

ഉപദദശകസമഡിതഡി  അനമുവവ്യാദക  നല്കഡി.  മമുറഡിചമുമവ്യാറഡിയ   മരങ്ങളകപ്  36999  രയൂപ

മയൂലവനഡിരണയക  നടത്തഡിയതവ്യായഡി  വവകമവ്യാകമുനമു.  ഇകൗ  മരങ്ങള  22.8.14  നപ്  ദലലക

നചയപ്തപ്  വഡില്കമുനതഡിനപ്  ദലലദനവ്യാട്ടജ്ജീസപ്  പമുറനപ്പെടമുവഡിചഡിട്ടമുണപ്.  (നക.165/8/14/14.6.14)

ആയതഡിന്പപകവ്യാരക  ദലലക  നടത്തഡിയതഡിനന്റെയമുക  തമുക  വസയൂലവ്യാകഡിയതഡിനന്റെയമുക

വഡിവരങ്ങള പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യായഡിട്ടഡില.

നനഫന് ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡില് കമുറവപ്

6.6.14  ല്  പപവകൃത്തഡി  നഡിരവഹണക  സകബനഡിചപ്  കരവ്യാറമുകവ്യാരന്  എപഗഡിനമന്റെപ്  വചമു.

എപഗഡിനമന്റെപ് പപകവ്യാരക എട്ടമു മവ്യാസമവ്യാണപ് പപവകൃത്തഡി പയൂരത്തജ്ജീകരണകവ്യാലവ്യാവധഡി.  എനവ്യാല്

18.9.14 നവ്യാണപ് വരകപ് നനസറപ് കരവ്യാറമുകവ്യാരനപ് നനകമവ്യാറഡിയഡിട്ടമുളളതപ്. ഇതമുപപകവ്യാരക വരകപ്

പയൂരത്തജ്ജീകരഡിദകണ  തജ്ജീയതഡി  17.5.15  നവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  30.9.15  നവ്യാണപ്  പപവകൃത്തഡി

പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചതപ്.  പയൂരത്തജ്ജീകരണകവ്യാലതവ്യാമസത്തഡിനപ്  ചമുവനട പറയമുക പപകവ്യാരക  50000

രയൂപ പഡിഴ ഇകൗടവ്യാകഡി.

കവ്യാലതവ്യാമസക
136 ദഡിവസക (17.5.15-30.9.15 വനര

)

(-) 20% ദപഗസപ് പജ്ജീരഡിയഡപ് ( 240 x 20
100

) 48 ദഡിവസക

ബവ്യാകഡി ദഡിവസങ്ങള 88 ദഡിവസക

ഇകൗ ദഡിവസങ്ങളകപ് കരവ്യാരതമുകയമുനട (8854292) 1%

നഡിരകഡില് പഡിഴ
88543

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പരമവ്യാവധഡി ഇകൗടവ്യാകവ്യാവമുന പഡിഴ 50000
എനവ്യാല് നപവ്യാതമുമരവ്യാമത്തപ് വകമുപ്പെപ് മവ്യാനഷ്വല് നസക്ഷന് 2112 പപകവ്യാരക പപവകൃത്തഡി

പയൂരത്തജ്ജീകരണകവ്യാലവ്യാവധഡി  പരമവ്യാവധഡി  ദജ്ജീരഘഡിപ്പെഡിചമു  നല്കവ്യാവമുനതപ്  ഒറഡിജഡിനല്

കവ്യാലവ്യാവധഡിയമുനട  50%  മവ്യാപതമവ്യാണപ്.  ആദവതവണയവ്യാകനട്ട ഒറഡിജഡിനല് കവ്യാലവ്യാവധഡിയമുനട

25%  ല്  കയൂടവ്യാന്  പവ്യാടഡില.   അതവ്യായതപ്  പരമവ്യാവധഡി  രണമു  തവണ  മവ്യാപതമവ്യാണപ്

പയൂരത്തജ്ജീകരണകവ്യാലവ്യാവധഡി  ദജ്ജീരഘഡിപ്പെഡിചമു  നല്കവ്യാവമുനതപ്.  ആയതഡിനവ്യാല്

ഇകൗടവ്യാദകണഡിയഡിരമുന പഡിഴ ചമുവനട ദചരകമുക പപകവ്യാരക കണകവ്യാകവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.

ആനക തവ്യാമസകവ്യാലയളവപ് (20% ദപഗസപ് പജ്ജീരഡിയഡപ് കഴഡിചപ്) 88 ദഡിവസക

ആദവതവണ ദജ്ജീരഘഡിപ്പെഡിചമു നല്കവ്യാവമുനതപ് (16.7.15 വനര)

( 240 x 25
100

)

60 ദഡിവസക

ഇകൗടവ്യാദകണ പഡിഴ  -പഡി.എ.സഡി.യമുനട(8854292)  1%  പരമവ്യാവധഡി

50000 

50000

രണവ്യാക തവണനത്ത പഡിഴ

28 ദഡിവസക-പഡി.എ.സഡി.യമുനട 2% നഡിരകഡില് പരമവ്യാവധഡി 100000 177086  ÷  60 28=x

82640

ആനക ഇകൗടവ്യാദകണ പഡിഴ 132640

ഇകൗടവ്യാകഡിയ പഡിഴ 50000

കമുറവപ് 82640
കമുറവപ്  വന  തമുക  പപസപ്തമുത  കരവ്യാറമുകവ്യാരനഡില്  നഡിദനവ്യാ  അലവ്യാത്തപക്ഷക

ഉത്തരവവ്യാദഡിയവ്യായ  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരഡില്  നഡിദനവ്യാ  തഡിരഡിനക  ഇകൗടവ്യാകവ്യാന്  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്. 

3-9)  നവയൂഡല്ഹഡിയഡില്  നലയപ്സണ്  ഓഫജ്ജീസര  തസപ്തഡികയഡില്

പശജ്ജീ. അബമുള വവ്യാഹഡിദഡിനന  നഡിയമഡിചതപ് പകമപപകവ്യാരമല

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  നജ.ആര.എഫപ്,  ആര.ജഡി.എഫപ്.എക.എസപ്.

ഉളനപ്പെനടയമുളള   വഡിദവവ്യാരതഡികളകപ്  യമു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിനപ്  സപ്ദകവ്യാളരഷഡിപ്പെപ്

ഇനത്തഡില്  ലഭഡികവ്യാനമുളള ഭജ്ജീമമവ്യായ  കമുടഡിശഡിക  തമുകകള ലഭഡികവ്യാത്തതപ്  സകബനഡിച

പപശപ്നങ്ങള  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുക,  ആയവ  പരഡിഹരഡികമുക,  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  ഡഡിസന്സപ്

എജവമുദകഷനമു  കജ്ജീഴഡില്  ഓണ്നനലന്  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  നടത്തവ്യാനമുളള  സവ്യാധവത

സകബനഡിചപ് യമു.ജഡി.സഡി.  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥരമുമവ്യായഡി ചരച നടത്തമുക,  ഇന്റെര യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

നസന്റെര ദഫവ്യാര ഓരഗവ്യാനഡികപ്  ഫവ്യാമഡിങപ്  ആന്ഡപ്  സനസയഡിനബഡിള  അപഗഡികളചറഡിനന്റെ

പപവരത്തനങ്ങളകപ്  കരമുദത്തകമുനതഡിദലകവ്യായഡി  ഓരഗവ്യാനഡികപ്  ഫവ്യാമഡിങ്ങഡിനപ്  ഗവ.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഏജന്സഡികളഡില്  നഡിനപ്  വഡിവഡിധ  ധനസഹവ്യായങ്ങള  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനമുക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട സനദ്ധത ഏജന്സഡികനള ദബവ്യാധവനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനമുക നടപടഡി

സഷ്വജ്ജീകരഡികമുക,  അസഡിസന്റെപ്  ദപഗഡപ്  2  നഡിയമനക  സകബനഡിചപ്  സമുപപജ്ജീകദകവ്യാടതഡിയഡില്

നഡിലവഡിലമുളള  ദകസഡില്  കകൗണ്സഡിലമുമവ്യായഡി   ആശയവഡിനഡിമയക  നടത്തമുക  എനജ്ജീ

ഉദദ്ദേശവങ്ങദളവ്യാനട  നസക്ഷന്  ഓഫജ്ജീസര  പശജ്ജീ.  അബമുള  വവ്യാഹഡിദഡിനന

1196/എ 1/2/2016/അഡപ്മഡിന്/26.2.16  നമ്പര  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  മയൂനമു

മവ്യാസദത്തകപ്  നവയൂഡല്ഹഡിയഡില്  നഡിയമഡിചഡിരമുനമു.  22.5.2016  ല്  ടഡിയവ്യാന്  സമരപ്പെഡിച

അദപക്ഷ  പരഡിഗണഡിചപ്  3087/എ/1/2/2016/2.6.16  നമ്പര  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  ആറമു

മവ്യാസദത്തകമുക  15.11.2016  നല  അദപക്ഷ  പരഡിഗണഡിചപ്

6821/എ 1/2/2016/അഡപ്മഡിന്/29.12.2016  നമ്പര  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  30.4.2017  വനരയമുക

നഡിയമനക  നജ്ജീട്ടഡി  നല്കഡിയഡിരമുനമു.   ടഡിയവ്യാന്  30.4.2017  ല്  സരവജ്ജീസഡില്  നഡിനപ്

വഡിരമഡിചതഡിനവ്യാല്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  നവയൂഡല്ഹഡിയഡിലമുളള  നലയപ്സണ്  ഓഫജ്ജീസര

എന  തസപ്തഡികയഡിനല  ടഡിയവ്യാനന്റെ  ദസവനക  1.5.2017  മമുതല്  പപതഡിമവ്യാസക  25000  രയൂപ

ശമ്പളനഡിരകഡില്  മയൂനമു  മവ്യാസദത്തകപ്  കരവ്യാര  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ്

29.4.2017 ല് സഡിന്ഡഡിദകറപ് തജ്ജീരമുമവ്യാനഡികമുകയമുക ആയതഡിദലകപ് (മഡിനഡിറപ്സപ് ഇനക നമ്പര

ഒ.എ.  -22/17.06)  തദനമുസകൃതമവ്യായഡി  2930/എ 1/2/2017/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/18.5.17  നമ്പര

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് പമുറനപ്പെടമുവഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.

ഇകൗ വഡിഷയക സകബനഡിച  . 1/2/117/2016, . 8/2/555/17  Ad A Ad A നമ്പര ഫയലമുകള

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില് പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിദലവ്യാ  നഡിയപന്തേണത്തഡിദലവ്യാ  ഉളള  പപവ്യാദദശഡിക

ഓഫജ്ജീസമുകദളവ്യാ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങദളവ്യാ  നഡിലവഡിലഡിലവ്യാത്ത  നവയൂഡല്ഹഡിയഡില്  നലയപ്സണ്

ഓഫജ്ജീസനറ നഡിയമഡികമുനതഡിനപ്  1985  നല എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാല ആക്ടഡിദലവ്യാ  1997  നല

എക.ജഡി.സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറവയൂട്ടഡിദലവ്യാ  വവവസ്ഥകളഡില.  യമു.ജഡി.സഡി.,  സമുപപജ്ജീകദകവ്യാടതഡി,

ഇതര സ്ഥവ്യാപനങ്ങള എനഡിവയമുമവ്യായമുളള ആശയവഡിനഡിമയക തഷ്വരഡിതനപ്പെടമുത്തമുനതഡിനപ്

ഇപപകവ്യാരക  നഡിയമനക  നടത്തമുവവ്യാന്  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  തജ്ജീരമുമവ്യാനക  എടമുകമുകദയവ്യാ

സരകവ്യാരഡില്  നഡിനപ്  അനമുമതഡി  വവ്യാങ്ങമുകദയവ്യാ  നചയപ്തഡിരമുനഡില.  (    No post shall be

               created by the syndicate with out the prior approval of the govt if creation of such

        -   23  ( )post involves expenditure in excess of the budgetory provision Section ix

 ,  . .   1985)  Chapter IV M G University Act സരകവ്യാരഡിനന്റെ  മമുന്കയൂര  അനമുമതഡി

ലഭഡിചഡിട്ടഡിലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  രജഡിസപ്പടവ്യാറമുനട  /02/140/16/23.2.16  Regr നമ്പര  ദനവ്യാട്ടഡിനന്റെയമുക

നനവസപ് ചവ്യാന്സലറമുനട ഉത്തരവഡിനന്റെയമുക  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  നടത്തഡിയ   നഡിയമനക

പകമപപകവ്യാരമനലനപ് ഓഡഡിറഡില് വഡിലയഡിരമുത്തമുനമു.

ആദവ  നഡിയമനഉത്തരവഡില്  ടഡിയവ്യാനന്റെ  നഡിയമനത്തഡിനപ്  ആധവ്യാരമവ്യായഡി  വഡിവഡിധ

ഉദദ്ദേശവങ്ങള  ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനനങഡിലമുക  യമു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിദനവ്യാ  മറപ്

ഏജന്സഡികളഡില്  നഡിദനവ്യാ  ലഭഡിദകണ  തമുകയമുനട  വവകമവ്യായ  കണകമുകള

തയവ്യാറവ്യാകമുകദയവ്യാ പപവരത്തനരജ്ജീതഡി സകബനഡിചപ് മവ്യാരഗനഡിരദദശങ്ങള നല്കമുകദയവ്യാ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നഡിയമനകവ്യാലയളവഡിനല  ടഡിയവ്യാനന്റെ  ദജവ്യാലഡി/  അവധഡി  നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനപ്  കകൃതവമവ്യായ

സകവഡിധവ്യാനക ഏരനപ്പെടമുത്തമുകദയവ്യാ നചയപ്തഡിരമുനഡില.

ടഡിയവ്യാന്  7.6.16,  10.11.16  എനജ്ജീ  തജ്ജീയതഡികളഡില്  പപവരത്തന  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളമുക

വഡിവഡിധ  ഇ-നമയഡില്  സദന്ദശങ്ങളമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  സമരപ്പെഡിചഡിരമുനനങഡിലമുക

ടഡിയവ്യാനഡില്  നഡിക്ഷഡിപപ്തമവ്യായഡിരമുന  ചമുമതലകള  യഥവ്യാവഡിധഡി  നഡിരവഹഡിചഡിട്ടമുദണവ്യാനയനപ്

അവദലവ്യാകനക നടത്തവ്യാനതയവ്യാണപ് ദസവനകവ്യാലവ്യാവധഡി വജ്ജീണമുക നജ്ജീട്ടഡി നല്കഡിയഡിരമുനതപ്.

യമു.ജഡി.സഡി.യഡില് നഡിനപ് ലഭഡിദകണ വഡിവഡിധ  പഗവ്യാന്റെമുകള  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ് നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിചതവ്യായഡി  പപവരത്തനറഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  അവകവ്യാശനപ്പെട്ടഡിട്ടമുനണങഡിലമുക

യമു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിനപ്  സവ്യാധവ്യാരണഗതഡിയഡില്  ലഭഡികമുന  വഡിഹഡിതത്തഡില്   കവഡിഞപ്

എനന്തേങഡിലമുക  ലഭഡിചതവ്യായഡി  സയൂചനയഡില.   മവ്യാപതമല,  12-ാവ്യാക  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി

യമു.ജഡി.സഡി.യഡില് നഡിനപ് ലഭഡിദകണതവ്യായ  43220000  രയൂപ  31.3.17 ല് പദ്ധതഡി കവ്യാലയളവപ്

കഴഡിഞഡിട്ടമുക  ലഭഡിചഡിലവ്യാനയനതപ്  പശദദ്ധയമവ്യാണപ്.  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  ഡഡിസന്സപ്

എജവമുദകഷനന്റെ  ആഭഡിമമുഖവത്തഡില്  ഓണ്നനലന്  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  നടത്തമുനതപ്

സകബനഡിചപ്  യമു.ജഡി.സഡി.  അധഡികകൃതരമുമവ്യായഡി  ചരച  നടത്തഡിയതവ്യായഡി

പപവരത്തനറഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുനണങഡിലമുക സരവകലവ്യാശവ്യാല നവ്യാളഡിതമുവനര

ഓണ്നനലന്  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  ആരകഭഡിചഡിട്ടഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്  ടഡിയവ്യാനന്റെ  നഡിയമനക  മയൂലക

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് ഉണവ്യായ ദനട്ടക എപതനയനപ് നഡിരണയഡികവ്യാന് കഴഡിഞഡിട്ടഡില. 

30.4.17  ല്  ടഡിയവ്യാന്  നസക്ഷന്  ഓഫജ്ജീസര  (ഹ.ദപഗ.)  തസപ്തഡികയഡില്

സരവകലവ്യാശവ്യാല ദസവനത്തഡില് നഡിനപ് വഡിരമഡിചതഡിനമുദശഷക 1.5.17  മമുതല് നലയപ്സണ്

ഓഫജ്ജീസര  തസപ്തഡികയഡില്  നവയൂഡല്ഹഡിയഡില്  തമുടരമുനതഡിനപ്  സഡിന്ഡഡിദകറപ്

അനമുവദഡിനചങഡിലമുക ഇകൗ തസപ്തഡിക എപപകവ്യാരമവ്യാണപ് സകൃഷ്ടഡികനപ്പെട്ടനതനപ് 18.5.2017 നല

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവഡില്  വഡിശദജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില.   ടഡിയവ്യാന്  വഡിരമഡിച  ഒഴഡിവഡിദലകപ്  മറമു

ജജ്ജീവനകവ്യാരകപ്  സ്ഥവ്യാനകയറക/  പമുതഡിയ  നഡിയമനക  നല്ദകണ  സവ്യാഹചരവത്തഡില്

ടഡിയവ്യാനന  പമുനരനഡിയമഡിചതമുമയൂലക   സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡിനപ്   അധഡികനചലവപ്

ഉണവ്യാകമുന  സ്ഥഡിതഡിയവ്യാണപ്  നഡിലവഡില്  സകജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടമുളളതപ്.  കയൂടവ്യാനത  സയൂപ്പെര

ആദനഷ്വഷന്  നപന്ഷന്  പറഡി  പഡിരഡിയമുന  ജജ്ജീവനകവ്യാരനന്റെ  പമുനരനഡിയമനനത്തപ്പെറഡി

നക.എസപ്.ആര.  പവ്യാരട്ടപ്  3  റയൂള  99,  100  എനഡിവയഡില്  പപതഡിപവ്യാദഡിചഡിട്ടമുനണങഡിലമുക

ഇവനയവ്യാനമുക  പരഡിഗണഡികവ്യാനതയവ്യാണപ്  ടഡിയവ്യാനന്റെ  പമുനരനഡിയമനക  സഡിന്ഡഡിദകറപ്

അകഗജ്ജീകരഡിചതപ്.

ഇകൗ അപവ്യാകതകള സകബനഡിചപ് വവകമവ്യായ വഡിശദജ്ജീകരണക അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി

ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ്  ആവശവനപ്പെട്ടമുനവങഡിലമുക  (ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡി  നക.  നക.എസപ്.എ.

എക.ജഡി.യമു.  എ 1/169(40)/17/22.6.17)  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.    പകമപപകവ്യാരമലവ്യാനത  നല്കഡിയ

ആനമുകയൂലവങ്ങള  തമുക  നനകപ്പെറഡിയ  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനഡില്  നഡിദനവ്യാ  തമുക  നല്കഡിയ

ഉത്തരവവ്യാദഡിയവ്യായ  ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനഡില്  നഡിദനവ്യാ  ഇകൗടവ്യാദകണതവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത  ഇതമു

സകബനഡിച വഡിശദമവ്യായ അദനഷ്വഷണക നടദത്തണതവ്യാണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-10)  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇകഗജ്ജീഷപ്   ലവ്യാകദഗഷ്വജപ്  ആന്ഡപ്  കമവയൂണഡിദകഷന്

സപ്കഡില്സപ്  ( )-CELS  യമുയമു..ജഡിജഡി..സഡിസഡി..യമുനട  യമുനട  12-12-ാവ്യാക  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതകാവ്യാക  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക

ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  ഉപകരണങ്ങളഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  ഉപകരണങ്ങള/  /  പമുസപ്തകങ്ങളപമുസപ്തകങ്ങള

വവ്യാങ്ങഡിനയങഡിലമുക ദകവ്യാഴപ്സപ് നടത്തമുനഡിലവവ്യാങ്ങഡിനയങഡിലമുക ദകവ്യാഴപ്സപ് നടത്തമുനഡില

ഫയല് നക. പഡി  & ഡഡി1/1/9864/2015/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക

നസന്റെര  ദഫവ്യാര  ഇകഗജ്ജീഷപ്   ലവ്യാകദഗഷ്വജപ്  ആന്ഡപ്  കമവയൂണഡിദകഷന്  സപ്കഡില്സപ്

(നസല്സപ്)  എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്   പമുസപ്തകങ്ങളമുക  ദജരണലമുകളമുക  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്

1.5 ലക്ഷക രയൂപയമുക ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്  മയൂനമു ലക്ഷക രയൂപയമുക  ഉളനപ്പെനട

ആനക  4.5  ലക്ഷക   രയൂപ  യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട  പപന്തേണവ്യാക  പദ്ധതഡി   വഡിഹഡിതത്തഡില്

ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  4507/പഡി&ഡഡി1/1/2014/ഫഡിന്/12.5.14  നമ്പര

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് പപകവ്യാരക ഡയറക്ടറമുനട ദപരഡില്  ലഭഡിച 4.5 ലക്ഷക രയൂപയഡില്

443988 രയൂപ വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ് പമുസപ്തകങ്ങള/ ദജരണലമുകള / ഉപകരണങ്ങള എനഡിവ

വവ്യാങ്ങമുകയമുക  ബവ്യാങപ്  പലഡിശയഡിനത്തഡില്  ലഭഡിച  തമുകയമുളനപ്പെനട  13607  രയൂപ

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  തഡിരഡിനക  ഒടമുകമുകയമുക  നചയപ്തതപ്

1757/പഡി&ഡഡി1/1/2015/അഡപ്മഡിന്/27.3.15  നമ്പര  സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക

പകമവതപ്കരഡിചഡിരമുനമു.

പപന്തേണവ്യാക  പദ്ധതഡിവഡിഹഡിതക  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചപ്  വഡിവഡിധ  ദകവ്യാഴപ്സമുകള

നടത്തമുനതഡിനപ്   ആവശവമവ്യായ  പമുസപ്തകങ്ങളമുക  ഉപകരണങ്ങളമുക  വവ്യാങ്ങഡിനയങഡിലമുക

20.8.15  നമു  ദശഷക  പപസപ്തമുത  നസന്റെറഡില്  യവ്യാനതവ്യാരമു  ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുക  നടത്തഡിയഡിട്ടഡില.

(സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട 2014-15 വരഷനത്ത ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ് ഖണഡിക 1.9 കവ്യാണമുക.)

വവ്യാങ്ങലമുകളമുനട വഡിവരങ്ങള  ചമുവനട ദചരകമുനമു.

ഇനക തമുക

പമുസപ്തകങ്ങള 145763

നപപവ്യാജക്ഷന് സപ്പകജ്ജീന് 4600

ദസവ്യാഫപ്റപ് നവയര ദഫവ്യാര ലവ്യാകദഗഷ്വജപ് ലവ്യാബപ് 185000

ബമുകപ് നഷല്ഫക 22900

കകപവയൂട്ടറമുകള 81775

സപ്കവ്യാനറമുകള 3950

ആനക 443988

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  ഡയറക്ടറവ്യായഡിരമുന  ദഡവ്യാ.  ഉദപവ്യാട്ടപ്  നഷറഡിന്  വവ്യാങ്ങലമുമവ്യായഡി

ബനനപ്പെട്ട ബഡിലമുകളമുക  വകൗചറമുകളമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് സമരപ്പെഡിചഡിട്ടമുനണങഡിലമുക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സ്ഥവ്യാപനത്തഡില് ദകവ്യാഴപ്സമുകള നടത്തവ്യാതഡിരഡികമുനതമുമയൂലക  443988  രയൂപയമുനട നചലവപ്

പയൂരണമവ്യായമുക  പപദയവ്യാജനപപദമവ്യായഡില  എനപ്  ഓഡഡിറഡില്  വഡിലയഡിരമുത്തമുനമു.

ആയതഡിനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  തമുകയമുനട  നചലവപ്  തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.    വഡില  കയൂടഡിയ

ആധമുനഡിക  ഉപകരണങ്ങളമുക  പമുസപ്തകങ്ങളമുക  സമയബനഡിതമവ്യായമുക

പപദയവ്യാജനപപദമവ്യായമുക  ഉപദയവ്യാഗഡികവ്യാതഡിരമുനവ്യാല്  അവ  കവ്യാലഹരണനപ്പെടമുക

എനതഡിനവ്യാല്  ഇകൗ  നസന്റെറഡില്  ദകവ്യാഴപ്സമുകള  പമുനരവ്യാരകഭഡികമുനതഡിനപ്

അടഡിയന്തേഡിരനടപടഡികള  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത   യമു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിനപ്

ലഭഡികമുന  പദ്ധതഡി  വഡിഹഡിതക  വഡിവഡിധ  വകമുപ്പെമുകള/  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകപ്  വഡിതരണക

നചയമുദമ്പവ്യാള  ധനസഹവ്യായക  ഫലപപദമവ്യായഡി  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുനമുനവനപ്

ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനതഡിദനവ്യാനടവ്യാപ്പെക  പദ്ധതഡികളമുനട  തമുടരപപവരത്തനങ്ങള

നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുനതഡിനപ് സകവഡിധവ്യാനക ഏരനപ്പെടമുദത്തണതമുമവ്യാണപ്.

3-11)  സപ്കയൂള ഓഫപ് ഫഡിസഡികല് എഡവമുദകഷന്  & സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്

സയന്സസപ്  ( )SPESS  കവ്യായഡികദമളയപ്കവ്യായഡി  മറമു  ഫണമുകളകവ്യായഡികദമളയപ്കവ്യായഡി  മറമു  ഫണമുകള

വക മവ്യാറമുനമുവക മവ്യാറമുനമു..

2015-16  വരഷക ഇന്റെര നകവ്യാളജ്ജീജഡിദയറപ്/ഇന്റെര യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ടയൂരണനമന്റെമുകള

നടത്തമുനതഡിനമു  ദവണഡി സപ്കയൂള ഓഫപ്  ഫഡിസഡികല് എഡവമുദകഷന്   & സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്

സയന്സസപ്  ഡയറക്ടറമുനട ആവശവപപകവ്യാരക   ആനക ₹30,00,000/-   നപപവ്യാവഡിഷണല്

അഡഷ്വവ്യാന്സപ് ആയഡി അനമുവദഡിചമു.

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.  

ഉത്തരവപ് നക./തജ്ജീയതഡി തമുക

6244/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/19.10.15 3,00,000

7000/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/05.12.15 4,00,000

7341/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/21.12.15 4,00,000

183/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/06.01.16 4,00,000

502/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/27.01.16 4,00,000

855/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/10.02.16 4,00,000

1267/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/01.03.16 4,00,000

1641/ (2)/2015/AV അഡപ്മഡിന്/18.03.16 3,00,000

ആനക 30,00,000

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നപപവ്യാവഡിഷണല്  അഡഷ്വവ്യാന്സവ്യായഡി  ലഭഡിച  തമുകകള  എസപ്.ബഡി.റഡി.യമുനട

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കവവ്യാമ്പസപ്  പബവ്യാഞഡിലമുള്ള  അകകൗണപ്  നക.57008125215-ല്  പകഡഡിറപ്

നചയപ്തപ്  നചലവഴഡിചഡിരമുനമു.  കയൂടവ്യാനത  ഈ  തമുക  ടയൂരണനമന്റെപ്  നചലവമുകളകപ്

മതഡിയവ്യാകവ്യാനത വനമു എന കവ്യാരണത്തവ്യാല് വഡിവഡിധ ദപസവ്യാതസമുകളഡില് നഡിനപ് ഡയറക്ടര

₹2,35,000/-  വകമവ്യാറഡി  ടയൂരണനമന്റെപ്  നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി  നചലവഴഡികമുകയമുക  നചയപ്തമു.

(ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  നഡവലപപ്നമന്റെപ്  ഫണഡില്  നഡിനപ്  ₹30,000/-,  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  വഡിവഡിധ

ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില് നഡിനപ്  അനമുവദഡിച ₹1,65,000/-  (ഉത്തരവപ്

നക.6102/ (2)/2014/AV അഡപ്മഡിന്/02.12.14,)  നവബപ്വസറഡിനവ്യായഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്

നഡിനമുക അനമുവദഡിച നപപവ്യാവഡിഷണല് അഡഷ്വവ്യാന്സപ് ₹40,000/- രയൂപ) 

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  2014-15,  15-16  വരഷങ്ങളഡിനല ഓഡഡിറപ്  കമുറഡിപ്പെഡിനപ്  ഡയറക്ടര

ലഭവമവ്യാകഡിയ  (സപ്നപസപ്/3/2017  /10.7.17  നക.)  മറമുപടഡിയഡില്  ടയൂരണനമന്റെമുകളമുനട

നടത്തഡിപ്പെഡിനപ്  ലഭഡിച  30  ലക്ഷക  രയൂപ  അപരവവ്യാപപ്തമവ്യാനണനമുക   4.5  ലക്ഷക  രയൂപ  കയൂടഡി

അനമുവദഡികണനമനമുക  അദപക്ഷ  നല്കഡിയതവ്യായമുക  മമുന്കയൂര  പകമജ്ജീകരണത്തഡിനമു

ദശഷക പരഡിഗണഡികവ്യാനമനപ്  കവ്യാണഡിചപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല അദപക്ഷ നഡിരസഡിചമുനവനമുക

അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.   എനവ്യാല്  ഇപപകവ്യാരക  അദപക്ഷ  നല്കഡിയതഡിനന്റെദയവ്യാ  അദപക്ഷ

നഡിരസഡിചതഡിനന്റെദയവ്യാ ദരഖകള ഓഡഡിറഡില് ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നഡിനമുക  പപദതവക  ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  ലഭഡിച

മമുന്കയൂറമുകള  പപസപ്തമുത  ആവശവങ്ങളകപ്  സമയബനഡിതമവ്യായഡി

വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികവ്യാനതയമുക  മമുന്കയൂര  അനമുമതഡി  വവ്യാങ്ങവ്യാനതയമുക  വകമവ്യാറഡി  മറപ്

ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി  നചലവഴഡികമുനതപ്  പകമവഡിരമുദ്ധമവ്യായ  നടപടഡിയവ്യാണപ്.

ഇകവ്യാരവത്തഡിദലയപ്കപ് അധഡികവ്യാരഡികളമുനട പപദതവക പശദ്ധ ക്ഷണഡികമുനമു.  

3-12)  സരവകലവ്യാശവ്യാല കവവ്യാമ്പസഡില് കമുടഡിനവളളക ലഭവമവ്യാകല്-

നടപടഡിപകമങ്ങളഡിനല  അപവ്യാകതകളനടപടഡിപകമങ്ങളഡിനല  അപവ്യാകതകള-  -  നചലവമുനചലവമു

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു    തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു          

 സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ജലദപസവ്യാതസമുകളഡില്  ദവണപത  ജലലഭവത

ഇലവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  04/2015  മമുതല്  06/2015  വനരയമുളള   കവ്യാലയളവഡില്  കരവ്യാര

അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  കമുടഡിനവളളടവ്യാങറമുകളഡില്  നവളളക  എത്തഡികമുനതഡിനപ്  വഡിവഡിധ

കരവ്യാറമുകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  നടന്ഡര  ക്ഷണഡികമുനതഡിനപ്  3.3.15  നല  ഇ.യമു.ഡബവമു.41/15

നമ്പരവ്യായഡി  എസഡിദമറപ്  തയവ്യാറവ്യാകഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര  രജഡിസപ്പടവ്യാരകപ്

നല്കഡി.  പപസപ്തമുത  എസഡിദമറഡില്  30  ലക്ഷക  ലഡിറര  കമുടഡിനവളളക  എത്തഡികമുനതഡിനപ്

ആയഡിരക  ലഡിററഡിനപ്  165  രയൂപ  പപകവ്യാരക  495000  രയൂപ  വകയഡിരമുത്തഡി.  ഇകൗ  എസഡിദമറഡിനപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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18.4.15  നല  (നക.  2224/പഡി&ഡഡി1/3/2013/അഡപ്മഡിന്)  സരവകലവ്യാശവ്യാല  അകഗജ്ജീകവ്യാരക

നല്കമുയമുക  23.4.15  അവസവ്യാന തജ്ജീയതഡിയവ്യായഡി നഡിശയഡിചപ് നടന്ഡര ക്ഷണഡികമുകയമുക

നചയപ്തമു.  എനവ്യാല്  പശജ്ജീ.  സഡില്ജന്  ജഡി.  ദജവ്യാസഫപ്  പവ്യാദത്തവ്യാട്ടത്തഡില്  അതഡിരമ്പമുഴ

എനയവ്യാളമുനട  നടന്ഡര  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  ലഭഡിചതപ്.  എസഡിദമറപ്  നഡിരകപ്  ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത

പപസപ്തമുത നടന്ഡറഡിനപ്  23.4.15  നല ഇ.യമു.ഡബവമു.  41/2015  നമ്പര ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക

സരവകലവ്യാശവ്യാല എന്ജഡിനഡിയര അകഗജ്ജീകവ്യാരക നല്കഡി. നനദഗവ്യാസഡിദയഷന് സകബനഡിച

നമദമവ്യാ 2.5.15 ല് അയചതവ്യായഡി ഫയലഡില് ദരഖയമുനണങഡിലമുക  23.4.15  നല ഉത്തരവഡില്

നനദഗവ്യാഷഡിദയഷന്   നടത്തഡിയഡിട്ടമുക  നഡിരകപ്  കമുറചഡിനലന  വഡിവരക  ദചരത്തഡിട്ടമുണപ്.

23.4.15  ല്  സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയര  അകഗജ്ജീകരഡിച  നടന്ഡര

സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  സമരപ്പെഡിചതപ്  22.7.15  ല്  മവ്യാപതമവ്യാണപ്.  അതവ്യായതപ്  പപവകൃത്തഡി

പയൂരത്തജ്ജീകരഡിച  തജ്ജീയതഡിയവ്യായ  15.6.15  കഴഡിഞപ്  ഒരമു  മവ്യാസത്തഡിനമു  ദശഷക.

കരവ്യാറമുകവ്യാരനമുമവ്യായഡി  6.5.15 ല് നമ്പര  21/15-16/6.5.15  ആയഡി കരവ്യാറഡില് ഏരനപ്പെട്ടഡിട്ടമുണപ്.

സരവകലവ്യാശവ്യാല  എന്ജഡിനഡിയറമുനട  നഡിരദദശപപകവ്യാരക  കരവ്യാര  കവ്യാലവ്യാവധഡിയവ്യായ  ഒരമു

മവ്യാസത്തഡിനമുദശഷവമുക  (23.5.15  മമുതല്  15.6.15  വനര)  കരവ്യാറമുകവ്യാരന്  ജലവഡിതരണക

നടത്തഡിയഡിട്ടമുനണങഡിലമുക  സപഡിനമന്റെറഡി  എപഗഡിനമന്റെപ്  ഒപ്പെഡിട്ടതപ്  30.7.15  ല്  മവ്യാപതമവ്യാണപ്.

എക.ബമുകപ് നമ്പര  1867  ദപജപ് നമ്പര  1,  2  എനഡിവ പപകവ്യാരക  2164000  ലഡിറര നവളളക

കരവ്യാറമുകവ്യാരന് നല്കഡിയതവ്യായഡി  ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  ആയതഡിനപ്  1000  ലഡിററഡിനപ്  165

രയൂപ നഡിരകഡില് ആനക 357060  രയൂപ നചകപ് നമ്പര 684517  മമുതല് 684519  വനരയമുളള

നചകമുകളഡിലവ്യായഡി  6.10.15  ല്  നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.   ഇതമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  ഫയല്

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്  കവ്യാണനപ്പെട്ട  അപവ്യാകതകള  തവ്യാനഴ

ദചരകമുനമു.

1. കരവ്യാറമുകവ്യാരന് എത്തഡികമുന കമുടഡിനവളളത്തഡിനന്റെ അളവപ് ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനതഡിനപ്

നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡില.

2. ലഭവമവ്യാകഡിയ  കമുടഡിനവളളത്തഡിനന്റെ  സവ്യാമ്പഡിള  ദശഖരഡിചപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ലവ്യാബഡില് പരഡിദശവ്യാധന നടത്തഡിയഡില.

3. നടന്ഡര  പരസവക  ദഡിനപ്പെപതങ്ങളഡില്  പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡിചതഡിനന്റെ  വഡിവരക/ദകവ്യാപ്പെഡി

ഫയലഡില് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടഡില.

4. സഡികഗഡിള  നടന്ഡര  ലഭഡിചഡിട്ടമുക  നടന്ഡര  അകഗജ്ജീകരഡികമുനതഡിനപ്  ആവശവമവ്യായ

നടപടഡികള  സമയബനഡിതമവ്യായഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡികമുനതഡിനപ്   നടപടഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡില.

പപവകൃത്തഡി  പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചതഡിനമുദശഷമവ്യാണപ്  (22.7.15 ല്)  സരവകലവ്യാശവ്യാല

അധഡികവ്യാരഡികളമുനട അകഗജ്ജീകവ്യാരത്തഡിനവ്യായഡി അയചതപ്. 

5. കരവ്യാറമുകവ്യാരനമുമവ്യായഡി  കയൂടഡിയവ്യാദലവ്യാചന   നടത്തഡിയതവ്യായഡി

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുനണങഡിലമുക വരകപ് ഓരഡര നമദമവ്യാ നല്കഡിയതഡിനമുദശഷക

2.5.15  ല്  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  കയൂടഡിയവ്യാദലവ്യാചനയപ്കമുളള  നമദമവ്യാ  നഡസപ്പവ്യാചപ്

നചയപ്തതവ്യായഡി   കവ്യാണമുനതപ്. കയൂടവ്യാനത കരവ്യാര വച തജ്ജീയതഡിയവ്യായ 6.5.15 നപ് മമുമ്പമുക

ജലവഡിതരണക  നടത്തഡിയതവ്യായഡി  കവ്യാണമുനമു.  (24.4.15  മമുതല്)  ടഡി

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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അപവ്യാകതകളകപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ലഭവമവ്യാകവ്യാത്ത  സവ്യാഹചരവത്തഡില്

നചലവവ്യാകഡിയ 3,57,060/- രയൂപ ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-13)         Inter University Centre for Organic Farming and Sustainable

 ( )-Agriculture IUCOFSA  വഡിമവ്യാനടഡികറപ്  ചവ്യാരജപ്  റജ്ജീഫണപ്വഡിമവ്യാനടഡികറപ്  ചവ്യാരജപ്  റജ്ജീഫണപ്

നചയവ്യാത്തതമുമയൂലക നചയവ്യാത്തതമുമയൂലക 54050 54050 രയൂപ നഷ്ടകരയൂപ നഷ്ടക
ദകവ്യാട്ടയക  ജഡിലനയ  100%  നനജവസവ്യാക്ഷരജഡിലയവ്യായഡി  മവ്യാറമുനതഡിനമുളള  നനജവക

എന  പദ്ധതഡിയമുനട   മമുദനവ്യാടഡിയവ്യായഡി  ഇത്തരക  സകരകഭത്തഡില്  ആദവമവ്യായഡി  വഡിജയക

നനകവരഡിച  സഡികഡിക  ഓരഗവ്യാനഡികപ്  മഡിഷനന്റെ  പപവരത്തനങ്ങള  ദനരഡിട്ടപ്  കണമു

മനസഡിലവ്യാകമുനതഡിനപ്  സഡികഡിക  സന്ദരശഡികമുനതഡിനപ്  നനജവക  സകഘവ്യാടകസമഡിതഡി

നചയരമവ്യാനവ്യായ  രജഡിസപ്പടവ്യാരകമുക  കണ്വജ്ജീനര  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗക  പശജ്ജീ.  പഡി.നക.

ഹരഡികമുമവ്യാറഡിനമുക   സരവകലവ്യാശവ്യാല  അനമുമതഡി  (നക.  1766/എ.ഡഡി.എ.8/1/2017/

ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/25.3.17)  നല്കഡി.  നജറപ്  എയരനവയപ്സപ്  മമുഖവ്യാന്തേഡിരക  ബമുകപ്  നചയപ്ത

വഡിമവ്യാനടഡികറഡിനപ്  17.4.17 ല്  നകവ്യാചഡിയഡില്  നഡിനപ്  ഡല്ഹഡി  വഴഡി  സഡികഡിമഡിദലകപ്

നടദത്തണ  യവ്യാപതയപ്കപ്   ടഡികറപ്  ചവ്യാരജപ്  30926  രയൂപയമുക  24.4.17  ല്  തഡിരഡിനകയമുളള

യവ്യാപതയപ്കപ്  23124 രയൂപയമുക ഉളനപ്പെനട ആനക  54050 രയൂപ  (നചകപ് നക. 631627/28.3.17)

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിന്റെ  അകകൗണഡില്   (നക  67357922411)  പഡിന്വലഡിചപ്  രജഡിസപ്പടവ്യാരകപ്

നല്കമുകയമുക  നചയപ്തമു.  ടഡികറപ്  ബമുകപ്  നചയപ്നതങഡിലമുക  യവ്യാപത  നടത്തഡിയതഡിനന്റെ

ദരഖകള  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരമുനഡില.   യവ്യാപത  നടത്തവ്യാന്  സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡിനലനപ്

ബനനപ്പെട്ട  നസക്ഷനഡില്  നഡിനപ്  അറഡിയവ്യാന്  കഴഡിഞമു.  യവ്യാപത  നടത്തവ്യാത്ത

സവ്യാഹചരവത്തഡില്  വഡിമവ്യാനടഡികറപ്  റദ്ദേപ്  നചയപ്തപ്  ടഡികറപ്  ചവ്യാരജപ്  റജ്ജീഫണപ്  നചയപ്തതഡിനന്റെ

ദരഖകള  ഫയലഡില്  സയൂക്ഷഡിചഡിട്ടഡില.  റജ്ജീഫണപ്  തമുക  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  അകകൗണഡില്

വരവമുവനഡിട്ടമുമഡില.  ഇതമു  സകബനഡിചപ്  നല്കഡിയ  ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡികപ്  (നക.

1/2017/28.4.17)  മറമുപടഡിയവ്യായഡി  13.4.17  ല് രജഡിസപ്പടവ്യാറമുനട  പഡിതവ്യാവപ്  നഡിരവവ്യാതനവ്യായതഡിനന

തമുടരനപ്   ടഡികറപ്  റദ്ദേമു  നചയമുകയമുക   റജ്ജീഫണപ്  ഒനമുക  ലഭഡികവ്യാനത  വരഡികയമുക

നചയപ്തമുനവനപ്  ഡയറക്ടര  അറഡിയഡിചമു.   (നക.  810/ /1/2017/5.6.17)  IUCOFSA എനവ്യാല്

17.4.17  ല് നകവ്യാചഡിയഡില് നഡിനപ് സഡികഡിമഡിദലകപ് ബമുകപ് നചയപ്ത ടഡികറപ് റദ്ദേവ്യാകമുനതഡിനപ്

നവ്യാലമു  ദഡിവസക  ലഭവമവ്യായഡിരമുനഡിട്ടമുക  റജ്ജീഫണപ്  ലഭഡിചഡിനലന  മറമുപടഡി

തകൃപപ്തഡികരമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് വഡിമവ്യാനടഡികറപ്  ചവ്യാരജഡിനത്തഡില്  നചലവഴഡിച  54050  രയൂപ

ഓഡഡിറഡില്  നഡിരവ്യാകരഡികമുനമു.   തമുക  ബനനപ്പെട്ടവരഡില്  നഡിനപ്  തഡിരഡിനക  ഇകൗടവ്യാകഡി

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ അകകൗണഡില് അടയപ്ദകണതവ്യാണപ്.

3-14)  സപ്കയൂള ഒവ്യാഫപ് നമഡഡികല് എഡവയൂദകഷന്,  ഗവ്യാനഡിനഗര-

വഹവഹ--നടന്ഷന് വവദവമുതഡി ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനപ് പഡിഴ ഒടമുകമുനമുനടന്ഷന് വവദവമുതഡി ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനപ് പഡിഴ ഒടമുകമുനമു..

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സപ്കയൂള  ഒവ്യാഫപ്  നമഡഡികല്  എഡവയൂദകഷന്,  ഗവ്യാനഡിനഗര  വഹ-നടന്ഷന്

വവദവമുതഡി  വലനഡിനന്റെ  ഉപദയവ്യാഗത്തഡിനല  ശരവ്യാശരഡി  പവര  ഫവ്യാക്ടര

നഡിശഡിതപരഡിധഡികമുളളഡില്  വരമുനതഡിനമുളള  ഉപകരണങ്ങള  സജമവ്യാകവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്

എലവ്യാമവ്യാസവമുക വവദവമുതചവ്യാരജഡിനമുപമുറനമ നപനവ്യാല്റഡിയമുക ചമുമത്തനപ്പെടമുനമുണപ്.  ചഡില

മവ്യാസങ്ങളഡിനല  ബഡിലമുകളഡില്  ഇപപകവ്യാരക  ചമുമത്തനപ്പെടമുന  നപനവ്യാല്റഡി  തമുകയമുനട

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ഉദവ്യാഹരണമവ്യായഡി ചമുവനട ദചരകമുനമു.

ബഡില് നക- / തജ്ജീയതഡി ബഡിലഡില്

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുളള

ശരവ്യാശരഡി പവ്വര ഫവ്യാക്ടര

പവ്വര ഫവ്യാക്ടര

നഡിശഡിതപരഡിധഡിയഡില്

തവ്യാനഴയവ്യായതഡിനമു ചമുമത്തനപ്പെട്ട

നപനവ്യാല്റഡി തമുക

2102811435019/ 03-12-2015 0.78 4010.16

2102811399117/ 03-06-2015 0.75 4205.46

2102811414699/ 04-08-2015 0.71 6126.78
വഹ-നടന്ഷന്  വവദവമുതഡി  ഉപദഭവ്യാകവ്യാകള  വവദവമുത  ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ

പവര ഫവ്യാക്ടര  0.9  നമുക  1  നമുക ഇടയഡില് നഡിലനഡിരത്തഡിയവ്യാല്  0.9  നപ് മമുകളഡിലമുളള ഒവ്യാദരവ്യാ

0.01  വരദ്ധനവഡിനമുക  0.25 %  ഇന്നസന്റെജ്ജീവപ് ലഭഡികമുനതമുക  0.01  മമുതല്  0.9  വനരയമുളള

കമുറഞ പവര ഫവ്യാക്ടറഡിനപ്  0.9  മമുതല്  0.01  വനരയമുളള ഒവ്യാദരവ്യാ  0.01   കമുറവഡിനമുക  1%

നഡിരകഡില് നപനവ്യാല്റഡി ചമുമത്തമുനതമുമവ്യാണപ്. ഈ വഡിവരക നക.എസപ്.ഇ.ബഡി യമുനട എലവ്യാ

മവ്യാസനത്തയമുക  ബഡിലമുകളഡില്  ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുളളതമുമവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  പവരഫവ്യാക്ടര

ഇന്നസന്റെജ്ജീവപ്  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനമുക  നപനവ്യാല്റഡി  ഒഴഡിവവ്യാകമുനതഡിനമുക  നവ്യാളഡിതമുവനര

നടപടഡികനളവ്യാനമുക  സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില.  സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഇലപക്ടഡികല്

എന്ജഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗവമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടപ്  അനന്തേരനടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുക വഡിവരക ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

3-15)        International Unit on Macro Molecular Science and Engineering

( )-   2014IUMSE FRACTURE  -  ഫണപ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡില്ഫണപ്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡില്

അപവ്യാകതകളഅപവ്യാകതകള

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല   (      IUMSE International Unit on Macro Molecular Science

 )  and Engineering യമുനട   ആഭഡിമമുഖവത്തഡില്  2014  ഓഗസപ്  9  മമുതല്  11  വനര

സകഘടഡിപ്പെഡിച    2014  (       FRACTURE First World Conference on Fracture and Damage

)  Mechanics എന  ദകവ്യാണ്ഫറന്സപ്  നടത്തമുനതഡിനവ്യായഡി  2.8.14  ല്

എസപ്.എസപ്.ഡബവമു.2/1/2014/  KSCSTE കത്തപ് പപകവ്യാരക നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസല് സമരപ്പെഡിചഡിരമുനമു.

ഇകൗ പരഡിപവ്യാടഡിയമുനട വരവമുനചലവപ് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.   

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വരവപ് നചലവപ്

ധനദപസവ്യാതസപ് തമുക ഇനക തമുക

KSCSTE 150000 പപഡിന്റെഡിങപ്  &

പബഡിഷഡിങപ്

133500

DST 100000 ടഡി.എ. 3590

CSIR 50000 അദകവ്യാമദഡഷന് 113846

രജഡിസപ്ദപടഷന്

ഫജ്ജീസപ്

475111 ദസഷനറഡി  /

ദകവ്യാഴപ്സപ്

നമറജ്ജീരഡിയല്

11920

എകപ്സഡിബഡിഷന് 17000 ഭക്ഷണക 244489

മമുന്കയൂര 15798 നസപകദട്ടറഡിയല്

അസഡിസന്റെപ്സപ്

/ദബവ്യാട്ടഡിങപ് എനഡിവ

251050

പലവക 17200

ആനക 807909 ആനക 807909
 

ഫണപ് വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിചതഡില് പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട അപവ്യാകതകള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

1. ദകവ്യാണ്ഫറന്സപ്  സകബനമവ്യായ  ദപബവ്യാഷര,  നപപവ്യാസജ്ജീഡഡിങപ്സപ്  എനഡിവ  പപഡിന്റെപ്

നചയമുനതഡിനപ്  നടന്ഡര ക്ഷണഡിചഡിരമുനഡില.  കയൂടവ്യാനത ദമല് വഡിവരഡിച ദരഖകള

ദസവ്യാകഡിനലടമുത്തപ് വഡിതരണക നചയപ്തതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമല.

2. ദപബവ്യാഷര  പപഡിന്റെപ്  നചയപ്ത മഡിനഡിനടകപ്  കകപവയൂദട്ടഴപ്സഡിനപ്  നല്കഡിയ  133500  രയൂപ  ,

ദകററഡിങപ് സ്ഥവ്യാപനമവ്യായ ദഹവ്യാട്ടല് നസന്പടലഡിനമു നല്കഡിയ  206500  രയൂപ എനജ്ജീ

തമുകകളഡില്  നഡിനപ്  1961  നല  ആദവ്യായനഡികമുതഡിനഡിയമക  അനമുസരഡിചപ്

ആദവ്യായനഡികമുതഡി  കമുറവപ്  നചയപ്തഡിട്ടഡില.  മഡിനഡിനടകപ്  കകപവയൂദട്ടഴപ്സപ്  എന

സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  നഡിനപ്  ലഭഡിച  ബഡിലപ്  ദകരള  വവ്യാലവയൂ  ആഡഡപ്  ടവ്യാകപ്സപ്  റയൂള

അനമുശവ്യാസഡികമുന രജ്ജീതഡിയഡിലമുളള ദഫവ്യാറക  8 ബഡിയഡിലമുളളതല.

3. 25.8.14  ല്  നസപകദട്ടറഡിയല്  അസഡിസന്സപ്  എനയഡിനത്തഡില്നപ്പെടമുത്തഡി  234000

രയൂപ  2014 FRACTURE നന്റെ നചയരമവ്യാന് എന നഡിലയഡില് ദഡവ്യാ. സവ്യാബമു ദതവ്യാമസപ്

നനകപ്പെറഡിയഡിരഡികമുനമു.  ഇകൗ നചലവമുകള ഏനതവ്യാനകയഡിനത്തഡിലമുളളതവ്യാനണനപ്

വവകമല.

4. 11.8.14  ല്  ഉലവ്യാസയവ്യാപതയപ്കവ്യായഡി  ദമവ്യാദട്ടവ്യാര  ദബവ്യാട്ടപ്  പകയൂസപ്  എനയഡിനത്തഡില്

9400  രയൂപ  ഇപന്ദപപസ്ഥക  ദഹവ്യാളഡിനഡയപ്സപ്,  നനമപതഡി  നഗര,  ദകവ്യാട്ടയക  എന

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  നല്കഡി.  ഉലവ്യാസയവ്യാപത  നടത്തമുനതഡിനപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാല

അധഡികകൃതരമുനട  മമുന്കയൂര  അനമുമതഡി  ലഭഡിചഡിരമുദനവ്യാ  എനതപ്  വവകമല.   ഇകൗ

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  ബഡിലഡിലമുക   TIN നമ്പദരവ്യാ   വവ്യാറപ്  സകബനമവ്യായ

ദരഖനപ്പെടമുത്തലമുകദളവ്യാ ഇല.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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5. കമുദനല് ഫവമുവല്സഡില് നഡിനപ്  വവ്യാങ്ങഡിയ  111.5  ലഡിറര ഡജ്ജീസലഡിനന്റെ ഉപദയവ്യാഗക

വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. ഫവമുവല് രജഡിസര പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 

6. 14.8.14  ല്  പമുലത്തഡില്  പടവ്യാവല്സപ്  എന  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  20000  രയൂപ

വവ്യാഹനവവ്യാടകയഡിനത്തഡില്  നല്കഡിയഡിരമുനമു.  എനവ്യാല്  യവ്യാപതയമുനട  പടഡിപ്പെപ്ഷജ്ജീറപ്

ഫയലഡില് ലഭവമല.

7. നസമഡിനവ്യാറഡിനന്റെ  ആവശവത്തഡിനവ്യായഡി  അകകൗണപ്   ആരകഭഡിചഡിരഡിനക  ഉയരന

തമുകകള  വഡിവഡിധ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകപ്  നല്കഡിയദപ്പെവ്യാള  നചകപ്,  പഡവ്യാഫപ്റപ്

തമുടങ്ങഡിയ  നപയപ്നമന്റെപ്  രജ്ജീതഡികള  അനമുവരത്തഡികവ്യാനത  കവവ്യാഷവ്യായഡി  തമുക

നല്കഡിയതഡിനന്റെ കവ്യാരണക വവകമല.

8. നസമഡിനവ്യാറഡിനന്റെ  ആവശവത്തഡിനവ്യായഡി  ആരകഭഡിച  അകകൗണഡിനന്റെ  (നക.

67090298070) പവ്യാസപ്ബമുകപ് പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില. 

9. നസമഡിനവ്യാറഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡിച  രജഡിസപ്ദപടഷന്  ഫജ്ജീസഡിനന്റെ  നഡിരകപ്  ,

പനങടമുത്തവരമുനട  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  എനഡിവ  സകബനഡിച  ദരഖകള

പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

10. എല്.സഡി.ഡഡി., ലവ്യാപപ്ദടവ്യാപ്പെപ് എനജ്ജീ ഉപകരണങ്ങള ദകവ്യാട്ടയത്തമുളള സവ്യാര വഡിഷന്

എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡില് നഡിനപ്  വവ്യാടകയപ്കപ്    എടമുത്തതപ് സ്ഥവ്യാപനത്തഡില് ഇകൗ

ഉപകരണങ്ങള ലഭവമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാലവ്യാദണവ്യാ എനപ് വവകമല. 

ദമല്  അപവ്യാകതകളകപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ   14.6.17  നല

നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.  എ 1/161(17)/17 കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാത്ത

സവ്യാഹചരവത്തഡില്  8,07,909/- രയൂപയമുനട നചലവപ് ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-16)  ബദയവ്യാവഡദവഴപ്സഡിറഡി  ഗവ്യാരഡന്  ദപപവ്യാജക്ടപ്  -

നടപടഡിപകമങ്ങളഡില് അപവ്യാകതനടപടഡിപകമങ്ങളഡില് അപവ്യാകത--നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമുനചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു..

ഫയല് നക.  /2/35/2015/ .AD BIII Admn

ദലവ്യാകപരഡിസ്ഥഡിതഡി  ദഡിനദത്തവ്യാടനമുബനഡിചപ്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമ്പസഡില്

വകൃക്ഷനനത്തകള വവ്യാങ്ങഡിനടമുനതഡിനപ് തയവ്യാറവ്യാകഡിയ ബദയവ്യാ വഡദവഴപ്സഡിറഡി ഗവ്യാരഡന്

ദപപവ്യാജക്ടഡിനവ്യായഡി  31.05.2013 നല 3008/ബഡി /2/2013/III അഡപ്മഡിന് നമ്പര ഉത്തരവപ് പപകവ്യാരക

നസക്ഷന്  ഓഫജ്ജീസര  പശജ്ജീ.ഗഡിരജ്ജീഷപ്  നസബവ്യാസവനപ്   50,000/-  രയൂപയമുനട  മമുന്കയൂര

അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  പപസപ്തമുത  പദ്ധതഡിയപ്കപ്  ആനക  51829/-  രയൂപവ്യാ  നചലവവ്യായഡിട്ടമുണപ്.

ആയതപ്  28.05.2015 നല  3014/ബഡി  /2015/III അഡപ്മഡിന്  നമ്പര  ഉത്തരവപ്   പപകവ്യാരക

പകമജ്ജീകരഡിചമു.  ഫയല്  പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡിലമുള്ള  ഓഡഡിറപ്

നഡിരജ്ജീക്ഷണങ്ങള  ചമുവനട ദചരകമുനമു.  

വരഷവ്യാവരഷക  ഇത്തരക  വനവല്കരണ  പപവകൃത്തഡികളകവ്യായഡി  വന്തമുക

മമുടകമുനമുനണങഡിലമുക  ഇവയമുനട തമുടര പപവരത്തനങ്ങള,  ഫലപപവ്യാപപ്തഡി  തമുടങ്ങഡിയവ

നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുവവ്യാന്  ഒരമു  ദമവ്യാണഡിട്ടറഡികഗപ്  സമഡിതഡി  രയൂപജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില.  വവ്യാങ്ങഡിയ  വതകള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ കവവ്യാമ്പസഡിനന്റെ വഡിവഡിധ ഭവ്യാഗങ്ങളഡില് നട്ടമുപഡിടഡിപ്പെഡിചതവ്യായവ്യാണപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്

നചയപ്തഡിരഡികമുനതപ്.  എനവ്യാല്  ഈ  പദ്ധതഡി  നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിദലകവ്യായഡി

നട്ടമുപഡിടഡിപ്പെഡികവ്യാനമുദദ്ദേശഡികമുന  നചടഡികളമുനട  എണക,  ഇനക,  നടമുന  സ്ഥവ്യാനക,  തമുടര

പരഡിപവ്യാലനക, പപതജ്ജീക്ഷഡികമുന വരവപ്/നചലവപ് കണകമുകള, പയൂരത്തജ്ജീകരണ കവ്യാലയളവപ്

തമുടങ്ങഡിയവ ഉളനപ്പെടമുന ഒരമു ദപപവ്യാജക്ടപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ് തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. 100 ഏകദറവ്യാളക

വവവ്യാപഡിചമു  കഡിടകമുന  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  കവവ്യാമ്പസഡിനന്റെ  ഏനതവ്യാനക  ഭവ്യാഗങ്ങളഡിലവ്യാണപ്

വതകള നട്ടമു പഡിടഡിപ്പെഡിചതപ് എനതപ് പരഡിദശവ്യാധഡിചപ് ദബവ്യാധവനപ്പെടവ്യാന് സവ്യാധഡികമുകയഡില.  

വവ്യാങ്ങഡിയ മരവത്തകള നടമുനതഡിനവ്യായഡി പശജ്ജീ.ബവ്യാബമു എന വവകഡികപ് 21.8.2013

വനര  9  ദഡിവസദത്തയപ്കപ്   പപതഡിദഡിനക  600/-  രയൂപ  കണകവ്യാകഡി   5,400/-  രയൂപ

നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്   (വകൗചര  നക.49).   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  നഡിരവധഡി  കണഡിജന്റെപ്

ജജ്ജീവനകവ്യാര  ഉണവ്യായഡിരഡിനക  മരവത്തകള  നടമുനതഡിനപ്  പമുറത്തമുനഡിനമുക  ആനള

നഡിദയവ്യാഗഡിച  നടപടഡി  പകമപപകവ്യാരമല.  21.08.2013  നപ്  ദശഷവമുക  വതകള  വവ്യാങ്ങഡി

നട്ടഡിട്ടമുണപ്.   എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  വതകള  നട്ടതപ്  ആനരദനവ്യാ  ആയതഡിനപ്  കയൂലഡി

നല്കഡിയഡിട്ടമുനണങഡില് അതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങദളവ്യാ ഫയലഡില് ലഭവമല.  .  

2013-14  വരഷനത്ത  ബഡപ്ജറപ്  എസഡിദമറഡില്  വകനകവ്യാള്ളഡിചവ്യാണപ്  50,000/-

രയൂപയമുനട  മമുന്കയൂര  അനമുവദഡിചഡിട്ടമുള്ളതപ്.   എനവ്യാല്   ദപപവ്യാജക്ടഡിനന്റെ  വരവപ്   നചലവപ്

കണകമുകള  പകമജ്ജീകരഡിച  ഉത്തരവഡില്  നചലവപ്  2015-16  വരഷനത്ത  ബഡപ്ജറപ്

എസഡിദമറഡില് വകനകവ്യാള്ളഡികമുനതഡിനവ്യായവ്യാണപ്  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരഡികമുനതപ്.   ഒദര  നചലവപ്

രണപ് വരഷങ്ങളഡിനല ബഡപ്ജറഡില് വകനകവ്യാള്ളഡിചഡിരഡികമുനമു.  

ദമല്  അപവ്യാകതകളകപ്   വവകമവ്യായ  വഡിശദജ്ജീകരണക

ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ  കത്തഡിനപ്  (15.04.2017  നല  നക.എസപ്.എ-

എക.ജഡി.യമു  എ 6/161(1)/2017)  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ഭവ്യാവഡിയഡില്  ഇത്തരത്തഡിലമുള്ള

ദപപവ്യാജക്ടമുകള ആവഡിഷപ്കരഡികമുദമ്പവ്യാള നടമുവവ്യാന് ഉദദ്ദേശഡികമുന വതകളമുനട എണക

സകബനഡിച  വഡിവരങ്ങള,  തമുടര  പരഡിപവ്യാലനക,  പപതജ്ജീക്ഷഡികമുന  വരവപ്/നചലവപ്

കണകമുകള,  പയൂരത്തജ്ജീകരണ  കവ്യാലയളവപ്  തമുടങ്ങഡിയവ  ഉളനപ്പെടമുന   ദപപവ്യാജക്ടപ്

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്  തയവ്യാറവ്യാദകണതമുക  പദ്ധതഡിയമുനട  തമുടര  പപവരത്തനങ്ങള

നഡിരജ്ജീക്ഷഡികമുവവ്യാനമുള്ള നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.  ഓദരവ്യാ വരഷവമുക ദലവ്യാക

പരഡിസ്ഥഡിതഡി  ദഡിനത്തഡിനന്റെ ദപരഡില് വതകള വവ്യാങ്ങഡി നട്ടമു  പഡിടഡിപ്പെഡികമുനതഡിനമു  പമുറദമ

നചലവമുകള  ചമുരമുകഡി  ദപപവ്യാജക്ടപ്  ലക്ഷവപപവ്യാപപ്തഡിയഡിനലത്തഡികമുകനയന

ഉത്തരവവ്യാദഡിത്തക  കയൂടഡി  അധഡികകൃതര  നഡിരവ്വഹഡിദകണതവ്യാണപ്.   ദമല്  അപവ്യാകതകള

നഡിലനഡില്കമുനതഡിനവ്യാല്  പദ്ധതഡികവ്യായഡി  നചലവവ്യാകഡിയ  51829/-  രയൂപ  ഓഡഡിറഡില്

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-17)  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗങ്ങളകപ് നമവ്യാനനബല് ദഫവ്യാണമുകള വവ്യാങ്ങഡിസഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗങ്ങളകപ് നമവ്യാനനബല് ദഫവ്യാണമുകള വവ്യാങ്ങഡി

നല്കല്നല്കല്- - പകമപപകവ്യാരമലപകമപപകവ്യാരമല- - നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമുനചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഫയല് നമ്പര- എ.ഡഡി.ബഡി4/1/2437/(ആര)/15 

സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16  വവ്യാരഷഡികബജറപ്   അവതരണവമുമവ്യായഡി

ബനനപ്പെട്ടപ്  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗങ്ങളകപ്  ഉപഹവ്യാരമവ്യായഡി  നമവ്യാനനബല്  ദഫവ്യാണമുകള

വവ്യാങ്ങഡി  നല്കഡിയ  ഇനത്തഡില്  250000  രയൂപ  അനമുവദഡികണനമനപ്  നപപവ്യാഫ.

സഡി.നഎ.അബമുള റഹഡിമവ്യാന്  (ഡയറക്ടര,  നക.എക.ഇ.എ.,  എന്ജഡിനഡിയറഡിങപ്  ദകവ്യാളജപ്,

കമുഴഡിദവലഡിപ്പെടഡി,  ഇടത്തല)  എന സഡിന്ഡഡിദകറപ് അകഗക ആവശവനപ്പെട്ടതഡിനന തമുടരനപ്

2361/എ.ഡഡി.ബഡി.4/1/2437(ആര)15/25.4.15  നമ്പര  സരവകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക

ബഡില്  തമുകയമുനട  50%  എന  പരഡിധഡികമു  വഡിദധയമവ്യായഡി  1,27,500  രയൂപ

അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  ഇകൗ  വവ്യാങ്ങലമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  അപവ്യാകതകള  ചമുവനട

ദചരകമുനമു.

1. വവ്യാരഷഡികബജറപ് അവതരണവമുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ടപ് സഡിന്ഡഡിദകറപ് അകഗങ്ങളകപ്

ഉപഹവ്യാരങ്ങള  നല്കമുനതഡിനപ്   1985  നല  എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാല  ആക്ടഡിദലവ്യാ

1997  നല എക.ജഡി.സരവകലവ്യാശവ്യാല സവ്യാറവയൂട്ടഡിദലവ്യാ  മറമു  നഡിയമങ്ങളഡിദലവ്യാ വവവസ്ഥ

നചയപ്തഡിട്ടഡിലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  പപസപ്തമുത നചലവപ് പകമപപകവ്യാരമല.

2. ഫയലഡില്  ഉളളടകക  നചയപ്തഡിട്ടമുളളതമുക  നമദസഴപ്സപ്  നമവ്യാനനബല്

ദസവ്യാണ്-,നകവ്യാചഡി എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡിദന്റെതമുമവ്യായ ബഡി-7800/14-15/19.3.15  നമ്പര

ടവ്യാകപ്സപ് ഇന്ദവവ്യായപ്സഡില് 9714.29 രയൂപ നഡിരകഡില്  9069 പഗവ്യാന്റെപ് നഡിദയവ്യാ സവ്യാകസകഗപ്

ദമവ്യാഡലഡിലമുളള  25  നമവ്യാനനബല്  ദഫവ്യാണമുകള  വവ്യാങ്ങഡിയതവ്യായവ്യാണപ്

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനതപ്.  എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  ഇന്ദവവ്യായപ്സഡില്  24

നമവ്യാനനബല് ദഫവ്യാണമുകളമുനട വഡിവരങ്ങള മവ്യാപതമവ്യാണപ് ദചരത്തഡിട്ടമുളളതപ്.

3. ദഫവ്യാണമുകളമുനട  യഥവ്യാരതവഡിലയമുനട  50%  അനമുവദഡികമുനതഡിനവ്യായഡി

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവഡില് വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടമുനണങഡിലമുക ബവ്യാകഡി തമുകയമുനട

ഉറവഡിടക നഡിരദദശഡിചഡിട്ടഡില.

4. ഇകൗ  ദഫവ്യാണമുകള  ജനറല്  ദസവ്യാറഡിനല  ദസവ്യാകപ്  രജഡിസറഡില്  ദചരത്തപ്

അകഗങ്ങളകപ് വഡിതരണക നചയപ്തഡിട്ടഡില.

5.  ഇകൗ  വഡിഷയവമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടപ്  അഡഷ്വ.  പഫവ്യാന്സജ്ജീസപ്,  ശകഡി  ബഡില്ഡഡിങപ്,

വഞഡിയയൂര  എനയവ്യാള  സമരപ്പെഡിച  വഡിവരവ്യാവകവ്യാശ  അദപക്ഷയപ്കപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാല  നല്കഡിയ  (എ.ഡഡി.ബഡി.4/1/8222/26.6.15  നമ്പര)  മറമുപടഡിയഡില്

നമവ്യാനനബല്  ദഫവ്യാണമുകള  നനകപ്പെറഡിയ  അകഗങ്ങളമുനട  ലഡിസപ്  ലഭവമനലനമുക

പശജ്ജീമതഡി  ഇന്ദമു  നക.എസപ്.  എന  അകഗക  തനഡികമു  ലഭഡിച  നമവ്യാനനബല്

ദഫവ്യാണഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ദസവ്യാകപ്  രജഡിസറഡില്  ദചരകമുനതഡിനമുക

സഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗമവ്യായഡിരഡികമുന  കവ്യാലയളവഡില്  ആയതപ്

ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനപ് അനമുവദഡികണനമനമുക അദപക്ഷഡിചതഡിനന തമുടരനപ് ഒരമു

നമവ്യാനനബല് ദഫവ്യാണഡിനന്റെ ദസവ്യാകപ് എന്പടഡി നടത്തഡിയഡിട്ടമുനണനമുക നമവ്യാനനബല്

ദഫവ്യാണമുകളമുനട  കദസവ്യാഡഡിയന്  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  അകഗങ്ങളവ്യാനണനമുക

വവകമവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്. 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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പപസപ്തമുത  നചലവപ്  പകമപപകവ്യാരമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാലമുക  വവ്യാങ്ങലഡിനന്റെ  ദസവ്യാകപ്/

വഡിതരണവഡിവരങ്ങള  ലഭവമലവ്യാത്തതഡിനവ്യാലമുക  1,27,500  രയൂപയമുനട  നചലവപ്

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു. 

3-18)  സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നമഡഡികല്  എജവയൂദകഷന്,  ഗവ്യാനഡിനഗര  -

നമഡവ്യാലഡിദയവ്യാണ്  2015-  ദപപവ്യാജക്ടപ്  നഡിരവഹണത്തഡിനലദപപവ്യാജക്ടപ്  നഡിരവഹണത്തഡിനല

അപവ്യാകതകളഅപവ്യാകതകള

ഫയല് നമ്പര-എസപ്.എഫപ്. /3132/1/15 III

നമഡവ്യാലഡിദയവ്യാണ്  2015  എന  ദകവ്യാണ്ഫറന്സഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗദരഖകള

പരഡിദശവ്യാധനവ്യാവഡിദധയമവ്യാകഡിയതഡില്  പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട  അപവ്യാകതകള  ചമുവനട

ദചരകമുനമു.

1. സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില് നഡിനപ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ ഫണപ്  250000  രയൂപ  ,  രജഡിസപ്ദപടഷന്

ഫജ്ജീ,  സപ്ദപവ്യാണ്സരഷഡിപ്പെമുകള,  ദകവ്യാണ്പടഡിബവയൂഷന്  എനഡിവ  പകഡഡിറപ്  നചയപ്തപ്

നചലവപ് നചയപ്ത ബവ്യാങപ് അകകൗണഡിനന്റെ പവ്യാസപ്ബമുകപ്,  നചകപ് ബമുകപ്,  രസജ്ജീതപ്

ബമുകപ് എനഡിവ പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

2. ആനക  നചലവവ്യായ  625076.79  രയൂപയഡില്  395801  രയൂപ  മവ്യാപതദമ  വരവവ്യായഡി

കവ്യാണഡിചഡിട്ടമുളളമു.   ബവ്യാകഡി  വരവപ്  സവ്യാഫപ്   & സമുഡന്റെപ്സപ്  ദകവ്യാണ്പടഡിബവയൂഷന്

എനവ്യാണപ് ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുള്ളതപ്.  ഇകൗ വരവമുകള അകകൗണപ് നചയനപ്പെദട്ടവ്യാ

എനതപ്  വവകമല.

3. നനഫ്ലെെറപ്  ടഡികറമുകളമുനട  ദബവ്യാരഡഡിങപ്  പവ്യാസപ്  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  ഇതഡിനമു

വഡിശദജ്ജീകരണമവ്യായഡി  കവ്യാസമുകള  നയഡിചവര  സജ്ജീനഡിയര  ദപഴപ്സണവ്യാലഡിറജ്ജീസപ്

ആനണനപ് നഹഡപ് ഓഫപ് ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  രജഡിസപ്പടവ്യാരകപ് മറമുപടഡി നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.

എനവ്യാല് ഇകൗ വഡിശദജ്ജീകരണക തകൃപപ്തഡികരമല.

4. സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകപ്  തമുക  നല്കഡിയതഡിനന്റെ  രസജ്ജീതമുകള  ടവ്യാകപ്സപ്  അടങ്ങഡിയ

ഒകൗദദവവ്യാഗഡികബഡിലമുകള   അല.   പപദതവകഡിചപ്  നസന്റെപ്  ദമരജ്ജീസപ്  ദഹവ്യാട്ടല്സപ്

(നനപപവറപ്)  ലഡിമഡിറഡഡിനപ്  നല്കഡിയതപ്.  ഇവനയലവ്യാക അഡഷ്വവ്യാന്സപ് നല്കഡിയതഡിനന്റെ

രസജ്ജീതമുകളവ്യാണപ്. ഒകൗദദവവ്യാഗഡികബഡിലമുകള ലഭവമവ്യാദകണതവ്യാണപ്.

5. സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  കജ്ജീഴഡിലമുളള  സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ  പരഡിപവ്യാടഡിയമുനട

നചലവപ്  പരഡിദശവ്യാധഡിചദപ്പെവ്യാള ആനക നചലവവ്യായ  625076.79  രയൂപ പരഡിദശവ്യാധനവ്യാ

വഡിദധയമവ്യാകവ്യാനത  ദഹവ്യാട്ടല്  ബഡിലഡിനത്തഡില്  നല്കഡിയ  336000  രയൂപ  മവ്യാപതക

പരഡിഗണഡിചപ് നപപവ്യാ അലവന്സവ്യായഡി നല്കഡിയ 250000 രയൂപ (24.3.17 നല യമു.ഒ. നക.

1738/എസപ്.എഫപ്.3/2017/  ഭരണവഡിഭവ്യാഗക  ഉത്തരവപ്).  പകമജ്ജീകരഡിച  നടപടഡി

പകമവ്യാനമുസകൃതമല.  വഡിദവവ്യാരതഡികളഡില്  നഡിനമുക  മറമുക  സഷ്വജ്ജീകരഡിച  സകഭവ്യാവനകളമുക

രജഡിസപ്ദപടഷന്  ഫജ്ജീസമുക  അടങ്ങഡിയ  ആനക  വരവപ്  ,  തമുകയമുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എനഡിവ  പരഡിദശവ്യാധന  വഡിദധയമവ്യാകവ്യാനവ്യായഡിട്ടഡില.   ദമല്  വഡിവരഡിച

അപവ്യാകതകളകപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ 3.6.17 നല

നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.എ 1/688/16  -നക    കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകവ്യാത്ത

സവ്യാഹചരവത്തഡില്  625076.79 രയൂപയമുനട നചലവപ് ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു. 

3-19)  സപ്നപഷവല്  ദകവ്യാണ്നവവ്യാദകഷന്  ചടങ്ങപ്-

പന്തേല്പന്തേല്,,നഡകദറഷന്  പകമജ്ജീകരണങ്ങളകവ്യായഡി  കഷ്വദട്ടഷന്നഡകദറഷന്  പകമജ്ജീകരണങ്ങളകവ്യായഡി  കഷ്വദട്ടഷന്

ക്ഷണഡിചഡിലക്ഷണഡിചഡില

ഐ.എസപ്.ആര.ഒ.  മമുന്നചയരമവ്യാന്  പശജ്ജീ.നക.രവ്യാധവ്യാകകൃഷപ്ണനന

ആദരഡിയപ്കമുനതഡിനവ്യായഡി സകഘടഡിപ്പെഡിച സപ്നപഷവല് ദകവ്യാണ്നവവ്യാദകഷന് ചടങ്ങഡിനന്റെ

നചലവഡിദലകവ്യായഡി  അസഡിസന്റെപ്  രജഡിസപ്പടവ്യാര  പശജ്ജീ.സമുജന്  ദജകബഡിനപ്   31.03.2015 നല

1812/എ /4/2015/III അഡപ്മഡിന്  ,     ,  20.04.2015 നല  2248/എ /4/2015/III അഡപ്മഡിന്  എനജ്ജീ

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവമുകള    പപകവ്യാരക  യഥവ്യാപകമക  2,50,000  രയൂപയമുക  2,00,000

രയൂപയമുക  ദചരത്തപ്  ആനക  4,50,000  രയൂപ  മമുന്കയൂര  അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.  21.04.2015  ല്

സകഘടഡിപ്പെഡിച  പപസപ്തമുത  ചടങ്ങഡിനപ്  5,48,103  രയൂപ  നചലവവ്യായഡിട്ടമുണപ്.  09.12.2015  നല

7190/എ /4/2015/III അഡപ്മഡിന്  നമ്പര  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  ആനക  നചലവപ്

അകഗജ്ജീകരഡിചമുനകവ്യാണപ്  മമുന്കയൂറവ്യായഡി  നല്കഡിയ  4,50,000  രയൂപ  പകമജ്ജീകരഡികമുകയമുക

അധഡികമവ്യായഡി  നചലവവ്യായ  98103  രയൂപ  പശജ്ജീ.സമുധന്  ദജകബഡിനപ്  അനമുവദഡിചപ്

ഉത്തരവവ്യാകമുകയമുക  നചയപ്തമു.  പപസപ്തമുത  നചലവഡിനന്റെ  ബഡിലമുകളമുക  വകൗചറമുകളമുക

പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്  ചടങ്ങഡിനന്റെ ദസജപ്,പന്തേല് നഡകദറഷന് പകമജ്ജീകരണങ്ങളകവ്യായഡി

1,85,000  രയൂപ     Minitek Computers Athirampuzha എന  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്

നല്കഡിയഡിട്ടമുള്ളതവ്യായഡി കവ്യാണമുനമു(ബഡില് നക.453/26.04.2015). 1,91,800  രയൂപയമുനട കവ്യാഷപ്

ബഡില്  നനദഗവ്യാഷഡിദയറപ്  നചയപ്തപ്  1,85,000  രയൂപയവ്യായഡി  കമുറചതവ്യായവ്യാണപ്  കവ്യാണമുനതപ്.

എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  ആവശവത്തഡിദലകവ്യായഡി  മതരവ്യാധഡിഷപ്ഠഡിത  നടണര/കഷ്വദട്ടഷന്

ക്ഷണഡിചഡിട്ടഡില.  1,85,000  രയൂപ  നചലവമുണവ്യായഡിട്ടമുക  പപസപ്തമുത  പപവകൃത്തഡികപ്

നടണര/കഷ്വദട്ടഷന്  ക്ഷണഡികവ്യാത്തതഡിനന്റെ  കവ്യാരണക  വവകമല.  നടണര/കഷ്വദട്ടഷന്

ക്ഷണഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്   കമുറഞനഡിരകഡില്    പകമജ്ജീകരണങ്ങള

ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനമുള്ള സവ്യാദ്ധവതയവ്യാണപ് ഇലവ്യാതവ്യായതപ്.

 ടഡി  ആവശവത്തഡിദലകപ്   നടണര/കഷ്വദട്ടഷന്  ക്ഷണഡിചഡിട്ടമുള്ള  പക്ഷക  ആയതപ്

സകബനഡിചമുള്ള  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്   ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടപ്

നല്കഡിയ കത്തഡിനപ് മറമുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡില(27.01.2017 നല നക.എസപ്.എ-എക.ജഡി.യമു എ

6/350/2016  നമ്പര  കത്തപ്).  ദമല്  സവ്യാഹചരവത്തഡില്  1,85,000  രയൂപ  ഓഡഡിറഡില്

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-20)  നമന്സപ്  ദഹവ്യാസലഡിദലകപ്  ഫരണഡിചര  വവ്യാങ്ങല്-

നടപടഡിപകമങ്ങളഡില്  അപവ്യാകതനടപടഡിപകമങ്ങളഡില്  അപവ്യാകത--നചലവപ്  തമുകനചലവപ്  തമുക

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമുതടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

ഫയല് നക. എഡഡിബഡി /1/ / /2013II J Hostels

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല  ആണ്കമുട്ടഡികളകവ്യായമുള്ള  ദഹവ്യാസലഡിദലകപ്  93  Single

( )  ,110     (  /  ),  100    Cot Metallic Chairs with Armrest plastic fbre Study Table എനഡിവ

വവ്യാങ്ങമുനതഡിനവ്യായഡി    പപസഡിദ്ധജ്ജീകരഡിച  നടണര  ദനവ്യാട്ടജ്ജീസഡിനന്റെ  അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില്

ലഭവമവ്യായ  നടണറമുകള  30.09.2013 ല്  തമുറനപ്  പരഡിദശവ്യാധഡിചമുനവങഡിലമുക  19.07.2014  ല്

കയൂടഡിയ സഡിന്ഡഡിദകറപ് ദയവ്യാഗമവ്യാണപ് കമുറഞ നഡിരകപ് കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത നടണറമുകളകപ്

അകഗജ്ജീകവ്യാരക നല്കഡിയതപ്.  പഡിനജ്ജീടപ്  29.08.2014  നല ഉത്തരവപ് പപകവ്യാരക കമുറഞ നഡിരകപ്

കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകപ് സവപ ഓരഡര നല്കഡി.  നടണറമുകള സമരപ്പെഡിചപ്

ഏകദദശക   ഒരമു  വരഷക  കവ്യാലതവ്യാമസക  വനതഡിനവ്യാല്  സഡികഗഡിള  ദകവ്യാട്ടഡിനപ്  കമുറഞ

നഡിരകപ് കഷ്വവ്യാട്ടപ് നചയപ്ത    Leo Steel Industries Coimbatoreഎന സ്ഥവ്യാപനവമുക  Chairs with

 Armrest നപ്  കമുറഞ  നഡിരകപ്  കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത    Nedumattathil Engineering works

Ernakulamഎന  സ്ഥവ്യാപനവമുക  കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത  നഡിരകഡില്  സവ്യാധനങ്ങള  വഡിതരണക

നചയമുവവ്യാന്  സവ്യാധഡികമുകയഡിലവ്യാനയനപ്   അറഡിയഡിചതഡിനന  തമുടരനപ്  റജ്ജീ  നടണര

നടപടഡികള  നടത്തഡി.  പപസപ്തമുത  റജ്ജീ  നടണറഡില്   കമുറഞ  നഡിരകപ്  കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില് നഡിനമുക  ഫരണജ്ജീചറമുകള വവ്യാങ്ങഡിനയങഡിലമുക ആദവനത്ത നടന്ഡറഡില്

അകഗജ്ജീകരഡിച  തമുകദയകവ്യാള  കയൂടഡിയ  നഡിരകവ്യായതഡിനവ്യാല്  അധഡികമവ്യായഡി  തമുക

നചലവഴഡിദകണഡി  വനമു.   സഡിന്ഡഡിദകറപ്  തജ്ജീരമുമവ്യാനക  എടമുത്തപ്  സവപ  ഓരഡര

നല്കമുവവ്യാന് കവ്യാല തവ്യാമസക വനതഡിനവ്യാലവ്യാണപ് ഇപപകവ്യാരക  76922  രയൂപ അധഡിക നചലവപ്

ഉണവ്യായതപ്. 

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുണവ്യായ  അധഡിക  നചലവഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ചമുവനട

ദചരകമുനമു.

ഇനക എ

ണക

നടണറഡില്  കഷ്വവ്യാട്ടപ്

നചയപ്ത  കമുറഞ

നഡിരകപ് (ഒനരണക)

റജ്ജീനടണറഡില്  കഷ്വവ്യാട്ടപ്

നചയപ്ത  കമുറഞ

നഡിരകപ് (ഒനരണക)

വവതവവ്യാ

സക

ആനക

വവതവവ്യാ

സക

 Single cot 93 2870

(  Leo Steel

Industries

)Coimbatore

3664

(Gladston

, )Agencies Ernakulam

794 794 93=x

73842

Chairs

with

110 398

(Nedumattathil

426

(ദകരള  ആരട്ടഡിസവ്യാന്സപ്

28 28 110=x

3080

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



100

armrest  Engineering works

)Ernakulam

നഡവലപപ്നമന്റെപ്

ദകവ്യാരപ്പെദറഷന് ലഡിമഡിറഡപ്

)

                         ആനക 76922

ഇതഡില്     Chairs with armrest വഡിതരണത്തഡിനവ്യായഡി  സവപ ഓരഡര നല്കഡിയ

ദകരള  ആരട്ടഡിസവ്യാന്സപ്  നഡവലപപ്നമന്റെപ്  ദകവ്യാരപ്പെദറഷന്  ലഡിമഡിറഡപ്   സവ്യാധനങ്ങള

സവപ നചയവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ് ഓരമകമുറഡിപ്പെപ് നല്കഡിനയങഡിലമുക മറമുപടഡി

ലഭവമവ്യാകഡിയതവ്യാദയവ്യാ സവ്യാധനങ്ങള വഡിതരണക നചയപ്തതവ്യാദയവ്യാ കവ്യാണമുനഡില. 

  Study table വഡിതരണത്തഡിനവ്യായഡി  സവപ  ഓരഡര  നല്കഡിയ  Gladstone

   Agencies Ernakulam എന  സ്ഥവ്യാപനക  നല്കഡിയ  ദമവ്യാഡല്  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

എഞഡിനഡിയര  പരഡിദശവ്യാധഡികമുകയമുക  സ്ഥവ്യാപനക  നല്കഡിയ  സപ്നപസഡിഫഡിദകഷനഡില്

പറഞഡിരഡികമുന  table നന്റെ മമുകളഭവ്യാഗനത്ത  18  mm കനത്തഡിനപ് പകരക  16  mm കനക

മവ്യാപതദമയമുള്ളമുനവനപ്  കണത്തഡി  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്  നചയമുകയമുക  നചയപ്തഡിരമുനമു.

സപ്നപസഡിഫഡിദകഷനഡില്  വവതവവ്യാസക  വനതഡിനവ്യാല്  സ്ഥവ്യാപനവമുമവ്യായഡി  നനദഗവ്യാഷഡിദയറപ്

നചയമുവവ്യാന് യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി എഞഡിനഡിയനറ ചമുമതലനപ്പെടമുത്തഡിനയങഡിലമുക അപപകവ്യാരക

നചയപ്തതവ്യായഡി കവ്യാണമുനഡില.  പപസപ്തമുത സ്ഥവ്യാപനക ആദവക കഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത ഒനഡിനപ്  2805

രയൂപ  നഡിരകഡില്ത്തനനയവ്യാണപ്      Study table വഡിതരണക  നചയപ്തഡിരഡികമുനതപ്.

സപ്നപസഡിഫഡിദകഷനഡില് വവതവവ്യാസക ഉണവ്യായഡിട്ടമുക നഡിരകപ് കമുറയപ്കമുവവ്യാദനവ്യാ കകൃതവമവ്യായ

സപ്നപസഡിഫഡിദകഷദനവ്യാടമുകയൂടഡി    Study table വഡിതരണക നചയമുവവ്യാദനവ്യാ സ്ഥവ്യാപനദത്തവ്യാടപ്

ആവശവനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില.  നനദഗവ്യാസഡിദയഷന്  നടത്തവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  കമുറഞനഡിരകഡില്

ഫരണജ്ജീചര ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനമുള്ള സവ്യാദ്ധവതയവ്യാണപ് ഇലവ്യാതവ്യായതപ്.

ദമല്  അപവ്യാകതകളകപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ  കത്തഡിനപ്

മറമുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡില  (നക.എസപ്.എ-  എക.ജഡി.യമു എ 6/161/2017  തജ്ജീയതഡി.30.05.2017).

ദമല്  സവ്യാഹചരവത്തഡില്  വവ്യാങ്ങലഡിനവ്യായഡി  നചലവവ്യായ  5,91,190/-  രയൂപ  ഓഡഡിറഡില്

തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-21)   സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നകമഡികല്  സയന്സസപ്-

ഉപകരണങ്ങളമുനട  വവ്യാങ്ങല്ഉപകരണങ്ങളമുനട  വവ്യാങ്ങല്-  -  കസകസപ്  കസകസപ്   &  & നസന്പടല്നസന്പടല്

എകപ്നനസസപ്  ഡവയൂട്ടഡി  എകപ്സകപപ്ഷന്എകപ്നനസസപ്  ഡവയൂട്ടഡി  എകപ്സകപപ്ഷന്

പപദയവ്യാജനനപ്പെടമുത്തഡിയഡില   പപദയവ്യാജനനപ്പെടമുത്തഡിയഡില    

    
 സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നകമഡികല്  സയന്സപ്   ദമധവ്യാവഡി  ദഡവ്യാ.  സവ്യാബമു  ദതവ്യാമസഡിനപ്

യമു.ജഡി.സഡി.യമുനട  11-ാവ്യാക പദ്ധതഡിയമുനട ഭവ്യാഗമവ്യായഡി അധഡികധനസഹവ്യായമവ്യായഡി  21 ലക്ഷക

രയൂപ  ലഭഡിചഡിരമുനമു.  നനനപടജന്  പവ്യാന്റപ്  ,  അളപടവ്യാദസവ്യാണഡികപ്  ബവ്യാത്തപ്,  യമു.പഡി.എസപ്.,

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



101

ബവ്യാററഡി,  ഒപപ്റഡികല്  ബഞപ്  ,  അളപടവ്യാദസവ്യാണഡിദകറര  എനഡിവ  വഡിവഡിധ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡില്  നഡിനപ്  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്  ആനക  2094725  രയൂപ  നചലവഴഡികമുകയമുക

ബവ്യാകഡി  5275  രയൂപ  തഡിരഡിനക  ഒടമുകമുകയമുക  നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.  പപസപ്തമുത  വവ്യാങ്ങല്

അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  31.3.15  ല്  1808/പഡി&ഡഡി1/1/2015/അഡപ്മഡിന്  ആയഡി  സരവകലവ്യാശവ്യാല

ഉത്തരവവ്യായഡി.  വവ്യാങ്ങഡിയ  ഉപകരണങ്ങള   ഇറകമുമതഡി  നചയപ്തദപ്പെവ്യാള  കഡിയറഡിങപ്

ചവ്യാരജഡിനത്തഡില്  ആനക  40670  രയൂപയമുക  കസകസപ്  ഡവയൂട്ടഡി  ഇനത്തഡില് ആനക  67804

രയൂപയമുക  നചലവവ്യാകഡിയഡിട്ടമുണപ്.    എനവ്യാല്  ഗവ.ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന്  നമ്പര

51/96/കസകസപ്/  23.7.96,  ഗവ.  ദനവ്യാട്ടഡിഫഡിദകഷന്  നമ്പര  10/97/നസന്പടല്

എകപ്നനസസപ്/1.3.97  എനഡിവ  പപകവ്യാരക   പബഡികപ്  ഫണഡപ്  റഡിസരചപ്

ഇന്സഡിറവയൂഷന്സഡിനമുക  സരവകലവ്യാശവ്യാലകളകമുക  ലഭഡികവ്യാവമുന  കസകസപ്  ഡവയൂട്ടഡി  /

നസന്പടല്  എകപ്നനസസപ്  ഡവയൂട്ടഡി   ഇളവമുകള  ദനടമുനതഡിനപ്  നടപടഡി  സഷ്വജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില  .

19.8.13 ല് സരവകലവ്യാശവ്യാല സമരപ്പെഡിച   അദപക്ഷനയത്തമുടരനപ് 11.9.13 മമുതല്  31.8.17

വനര കവ്യാലവ്യാവധഡിയമുളള നസന്പടല് എകപ്നനസസപ്/ കസകസപ് രജഡിസപ്ദപടഷന് നക. / / -TU V RG

-(309)2013/11.9.13  CDE സരട്ടഡിഫഡികറപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  ലഭവമവ്യായഡിരമുനമുനവങഡിലമുക

പപസപ്തമുത ദരഖകള അധഡികകൃതരകപ് സമരപ്പെഡിചപ്  ഡവയൂട്ടഡിയഡില് ഇളവപ് വവ്യാങ്ങമുനതഡിനമുളള

നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാതഡിരമുനതഡിനവ്യാല്  ഗദവഷണസകൗകരവവഡികസനത്തഡിനപ് ലഭവമവ്യായ

ഫണഡില്  നനലവ്യാരമുഭവ്യാഗക  ഡവയൂട്ടഡി  ഒടമുകമുവവ്യാന്  വഡിനഡിദയവ്യാഗഡിദകണഡിവനമു.  ഇതമു

സകബനഡിചപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക   ലഭവമവ്യാകവ്യാനവ്യാവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ 1.6.17  നല

നക.എസപ്.എ.എക.ജഡി.യമു.എ 1/169(10)/17  നമ്പര  കത്തഡിനപ്   മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

ഭവ്യാവഡിയഡില്  ഉപകരണങ്ങള  ഇറകമുമതഡി  നചയപ്തപ്  വവ്യാദങ്ങണ  സവ്യാഹചരവങ്ങളഡില്

ആവശവമവ്യായ ദരഖകള അധഡികകൃതരകപ് സമരപ്പെഡിചപ്  ഡവയൂട്ടഡിയഡില് ഇളവപ് വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്

നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-22) ലജ്ജീഗല് ചവ്യാരജപ് ഇനത്തഡില് നല്കഡിയ തമുകയഡില് നഡിനമുക

ആദവ്യായനഡികമുതഡി ഈടവ്യാകമുനഡില.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കക്ഷഡിയവ്യായമുള്ള  വഡിവഡിധ  ദകസമുകള  നടത്തഡിയതഡിനപ്

സവ്യാന്ഡഡിങ്ങപ് കകൗണ്സഡിലഡിനപ് ചമുവനട ദചരകമുകവഡിധക  ലജ്ജീഗല് ചവ്യാരജപ് നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.

പകമ  നക. യമു.ഒ.നക/തജ്ജീയതഡി തമുക

1. 6273/ /2014/AIV അഡപ്മഡിന്/15.12.14 3,07,550

2. 6442/ /2013/AIV അഡപ്മഡിന്/17.12.13 3,21,545

3. 292/ /2014/AIV അഡപ്മഡിന്/09.01.15 2,01,400

4. 941/ /2015/AIV അഡപ്മഡിന്/20.02.15 4,03,900

5. 978/ /2015/AIV അഡപ്മഡിന്/23.02.15 42,400

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ഐ.റഡി.  ആക്ടപ്  194(നജ)പപകവ്യാരക  ഒരമു  സവ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷക  ലജ്ജീഗല്

ചവ്യാരജഡിനത്തഡില്  നല്കമുന  തമുകയമുനട  10%  ആദവ്യായനഡികമുതഡിയഡിനത്തഡിലമുക

ആയതഡിനന്റെ  3%  നസസഡിനത്തഡിലമുക  ഈടവ്യാകണനമനപ്  നഡിഷപ്കരഷഡിചഡിട്ടമുണപ്.  ദമല്

പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുള്ള  ഉത്തരവമുകളഡില്   അനമുവദഡികമുന  തമുകയഡില്  നഡിനപ്  ആദവ്യായ

നഡികമുതഡി  കമുറവപ്  നചയണനമനമു ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനനങഡിലമുക  ലജ്ജീഗല് ചവ്യാരജഡില്

നഡിനമുക  ഇപപകവ്യാരക  ആദവ്യായനഡികമുതഡി  ഈടവ്യാകഡിയതവ്യായഡി  കവ്യാണമുനഡില.  കയൂടവ്യാനത

ദകസമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ട  എലവ്യാ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങളമുക  ഉളനകവ്യാള്ളഡിചപ്   സവയൂട്ടപ്  രജഡിസര

വരഷക  തഡിരഡിചപ്  പപദതവകമവ്യായഡി  തയവ്യാറവ്യാകഡിയഡിട്ടമുദണവ്യാനയനപ്  വവകമല.  ഇതപ്

സകബനഡിചപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ലഭവമവ്യാകണനമനവ്യാവശവനപ്പെട്ടപ്   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്

കത്തപ്  നല്കഡിനയങഡിലമുക  മറമുപടഡി  ലഭഡിചഡില  (കത്തപ്  നക.നക.എസപ്.എ-

എക.ജഡി.യമുഎ 6/643/16/03.05.2017).  ആയതഡിനവ്യാല്  ദമല്  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുള്ള

ഉത്തരവമുകളഡില്    നഡിഷപ്കരഷഡികമുക  വഡിധക  ഉത്തരവവ്യാദഡികളവ്യായവരഡില്  നഡിനമുക

ആദവ്യായനഡികമുതഡി  ഈടവ്യാദകണതവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  കക്ഷഡിയവ്യായമുള്ള

വഡിവഡിധ  ദകസമുകളമുനട  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ഉളനപ്പെടമുത്തഡി  ഒരമു  സവയൂട്ടപ്  രജഡിസര

സയൂക്ഷഡിദകണതമുമവ്യാണപ്.

 

3-23)   ദഡവ്യാക്ടറല്  കമഡിറഡി-  പപതജ്ജീക്ഷഡിത  നചലവപ്   നഡിരണയഡികവ്യാനത

അഡഷ്വവ്യാന്സപ്  നല്കല്- നഡിശഡിതകവ്യാലവ്യാവധഡികമുളളഡില്  മമുന്കയൂരനഡിശഡിതകവ്യാലവ്യാവധഡികമുളളഡില്  മമുന്കയൂര

തഡിരഡിനക അടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലതഡിരഡിനക അടവവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില
ഫയല് നക- എഡഡിഎ (4)/ /1247/2014II pp

പപദതവക  ഉദദ്ദേശവത്തഡിനവ്യായഡി  അഡഷ്വവ്യാന്സപ്  വവ്യാങ്ങമുദമ്പവ്യാള  ഏകദദശ  നചലവപ്

കണകവ്യാകഡി   അതഡിനവ്യായമുളള   തമുകയവ്യാണപ്  നപപവ്യാവഡിഷണല്  ദപയപ്നമന്റെപ്  /

അഡഷ്വവ്യാന്സവ്യായഡി നല്ദകണതപ്. നടത്തമുവവ്യാനമുദദ്ദേശഡികമുന ദപപവ്യാപഗവ്യാമഡിനന്റെ നചലവമു തമുക

എപതനയനപ് കണകവ്യാദകണതമുക ടഡി ഉദദ്ദേശ നചലവപ് പരഡിദശവ്യാധഡിദകണതമുക മമുന്കയൂര

അനമുവദഡികമുന ഉദദവവ്യാഗസ്ഥനന്റെ ചമുമതലയവ്യാണപ്.  ദഡവ്യാക്ടറല് കമഡിറഡികളകവ്യായഡി 20-12-

2014  ല്  100000 രയൂപ  റഡിസരചപ്  ഡയറക്ടരകപ്  നല്കഡിയഡിരമുനമു.   ഇപപകവ്യാരക  നല്കഡിയ

തമുകയഡില്   2640  രയൂപ  മവ്യാപതദമ  നചലവപ്  നചയപ്തഡിട്ടമുളളമു.  മമുന്കയൂറഡില്  ബവ്യാകഡിയമുളള

97,360  രയൂപ  7.5.15  ല് തഡിരഡിനകയടചപ്  പകമജ്ജീകരഡിചമുണപ്.   സരകവ്യാര ഉത്തരവപ്  (അചടഡി)

419/11/  ഫഡിന് തജ്ജീ-9/10/11  പപകവ്യാരക മയൂനപ് മവ്യാസത്തഡിനകക അഡപ്ജസപ് നമന്റെപ് വകൗചറമുകള

സമരപ്പെഡികവ്യാത്ത സകഗതഡികളഡില് ലഭവമവ്യാകഡിയ മമുഴമുവന് അഡഷ്വവ്യാന്സമുക തമുക അടകമുന

തജ്ജീയതഡിവനരയമുളള പലഡിശയമുക  (18%  നഡിരകഡില്)  ഇകൗടവ്യാദകണതമുണപ്.  എനവ്യാല് ഈ

വവവസ്ഥ പവ്യാലഡികനപ്പെട്ടഡില.

അപവ്യാകക  സകബനഡിച   6/3/17  ല്  നല്കഡിയ  കത്തഡിനപ്

നക.എസപ്.എ.എക.ജഡി.യമു.എ 2  /648/2016(5)  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.   നഡിശഡിത

കവ്യാലവ്യാവധഡികമുളളഡില് മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡികവ്യാത്ത സവ്യാഹചരവത്തഡില് ദഡവ്യാക്ടറല് കമഡിറഡി

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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റഡിസരചപ്  ഡയറക്ടറഡില് നഡിനപ്  മമുന്കയൂര തമുകയമുനട  18%  നഡിരകഡില് പലഡിശ ഇകൗടവ്യാകഡി

വഡിവരക അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-24)  ഡഡിവഡിഷണല്  അകകൗണപ്സപ്  ഓഫജ്ജീസര  പശജ്ജീ.  സണഡി

മവ്യാതവമുവഡിനപ് ഒനവ്യാക സമയബനഡിത ഹയരദപഗഡപ് അനമുവദഡിചതപ്

പകമപപകവ്യാരമല

അസഡിസന്റെപ്  ദപഗഡപ്  2  തസപ്തഡികയഡില്  7.10.96  ല്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്

ദസവനത്തഡില്  പപദവശഡിച  പശജ്ജീ  സണഡി  മവ്യാതവമു,  അസഡിസന്റെപ്  നസക്ഷന്  ഓഫജ്ജീസറവ്യായഡി

ദസവനത്തഡില്  തമുടരദവ  തസപ്തഡികമവ്യാറക  വഴഡി  1.2.08  ല്  ടഡിയവ്യാനന  എന്ജഡിനഡിയറഡിങപ്

യയൂണഡിറഡില്  ഡഡിവഡിഷണല്  അകകൗണന്റെപ്  തസപ്തഡികയഡില്  നഡിയമഡിചമു.  യമു.ഒ.നക.

788/എ 1/08/അഡപ്മഡിന്/25.2.08  പപകവ്യാരമമുളള  ടഡിയവ്യാനന്റെ  പപസപ്തമുത  നഡിയമനത്തഡിനപ്

29.11.08 ല് ദചരന സഡിന്ഡഡിദകറപ് ദയവ്യാഗക അകഗജ്ജീകവ്യാരക നല്കഡിയഡിരമുനഡില. പഡിനജ്ജീടപ് ഇകൗ

വഡിഷയത്തഡില് നടപടഡി ആവശവനപ്പെട്ടപ്  ടഡിയവ്യാന് ദകവ്യാടതഡിനയ സമജ്ജീപഡികമുകയമുക ദകവ്യാടതഡി

ഉത്തരവഡിനന  തമുടരനപ്  5.2.13  ല്  ദചരന  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  ദയവ്യാഗക  ടഡിയവ്യാനന്റെ

നഡിയമനത്തഡിനപ്  അകഗജ്ജീകവ്യാരക നല്കമുകയമുക നചയപ്തമു.   സരവകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് നക.

709/എ 4/4/17/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക/4.2.17 പപകവ്യാരക 1.2.16 മമുതല് പശജ്ജീ. സണഡി മവ്യാതവമുവഡിനപ് ഒനവ്യാക

സമയബനഡിത ഹയരദപഗഡപ് അനമുവദഡിചഡിട്ടമുണപ്.

എട്ടമു  വരഷനത്ത  ഹയര  ദപഗഡപ്  അനമുവദഡികമുനതപ്  സകബനഡിച  25.4.16  നല

എ.ഡഡി. എ 4/3/5287/08 നമ്പര കത്തപ് മമുദഖന ഓഡഡിറഡിനന്റെ അഭഡിപപവ്യായക സരവകലവ്യാശവ്യാല

ആരവ്യാഞതഡിനപ്  ഡഡിവഡിഷണല് അകകൗണന്റെപ്  തസപ്തഡികയഡിനല നഡിയമനത്തഡിനപ്  ദകരള

സരകവ്യാരഡിനന്റെ  പഡി.ഡബവമു.ഡഡി.  വകമുപ്പെഡില്  നഡിലവഡിലമുളളതഡിനമു  സമവ്യാനമവ്യായ

നടപടഡിപകമങ്ങളവ്യാണപ്  ഓരഡഡിനന്സപ്   നഡിരദദശഡികമുനനതനമുക    സരകവ്യാര

വകമുപ്പെമുകളഡില്  നഡിരദഡിഷ്ട  ദയവ്യാഗവതയമുളള  ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില്  നഡിനപ്  അദപക്ഷ  ക്ഷണഡിചപ്

പപദതവകക  പരജ്ജീക്ഷ  നടത്തഡിയവ്യാണപ്  ഡഡിവഡിഷണല്  അകകൗണന്റെപ്  തസപ്തഡികയഡിദലകപ്

നഡിയമനക  നടത്തമുനനതനമുക   മറമുപടഡി  നല്കഡിയഡിരമുനമു.  കയൂടവ്യാനത,  ഇപപകവ്യാരമവ്യാണപ്

നഡിയമനനമങഡില്  മവ്യാപതദമ  ആയതപ്  മവ്യാറനഡിയമനമവ്യായഡി   കണകവ്യാകമുനതഡിനമുക

ഹയരദപഗഡപ് നല്കമുനതഡിനമുക അരഹതയമുളളമുനവനമുക സദബവ്യാരഡഡിദനറപ് സരവജ്ജീസഡില്

നഡിനപ്  ദസറപ്  സരവജ്ജീസഡിദലകമുളള മവ്യാറക എന നഡിലയഡില്  പരഡിഗണഡിചവ്യാല് സരകമുലര

നക. 46/08/ഫഡിന്/8.8.08  ഖണഡിക  31,  2014  ശമ്പളപരഡിഷപ്കരണ ഉത്തരവപ്  അനകപ്സര3

ഖണഡിക  16  എനഡിവയഡിനല  നഡിബനനകള  പപകവ്യാരക  പപസപ്തമുത  ഹയരദപഗഡപ്

അനമുവദഡിചപ് കഡിട്ടമുനതഡിനപ് ടഡിയവ്യാനപ് അരഹതയഡില എനമുക അറഡിയഡിചഡിരമുനമു. 

എനവ്യാല്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഇപപകവ്യാരക  പപദതവക  അദപക്ഷ  ക്ഷണഡിചപ്

പരജ്ജീക്ഷ/  സപ്പകജ്ജീനഡിങപ്  നടത്തഡിയതഡിനന്റെ വഡിവരങ്ങള ഫയലഡില് ലഭവമല.   ഡഡിവഡിഷണല്

അകകൗണപ്സപ്  ഓഫജ്ജീസര  തസപ്തഡികയഡിദലകപ്  ജജ്ജീവനകവ്യാരഡില്  നഡിനപ്  അദപക്ഷ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സഷ്വജ്ജീകരഡിചപ്   പരജ്ജീക്ഷ  നടത്തഡിയഡിട്ടമുനണങഡില്  ആയതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ് നക.എസപ്.എ. എക.ജഡി.യമു.എ 1/169(41) /17/24.6.17

നമ്പരവ്യായഡി  ഓഡഡിറപ്  എന്കഷ്വയറഡി  നല്കഡിയഡിരമുനനങഡിലമുക  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

ആയതഡിനവ്യാല് ഇതമു സകബനഡിച വഡിശദമവ്യായ അദനഷ്വഷണക നടദത്തണതമുക സരകവ്യാര

നഡിരദദശഡിചഡിട്ടമുളള  നടപടഡിപകമങ്ങള  പവ്യാലഡികവ്യാത്ത  പക്ഷക  ഹയരദപഗഡപ്  അനമുവദഡിച

നടപടഡി  റദ്ദേവ്യാദകണതമുമവ്യാണപ്.   കയൂടവ്യാനത  അധഡികമവ്യായഡി  നല്കഡിയ  ശമ്പളവമുക

ആനമുകയൂലവങ്ങളമുക  തഡിരഡിനക ഇകൗടവ്യാദകണതമുമവ്യാണപ്.

3-25)  യമു.ജഡി.സഡി.  ധനസഹവ്യായക-  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതകവഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതക

തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനപ്   ചവ്യാരദട്ടരഡപ്  അകകൗണന്റെമുമവ്യാനരതയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനപ്   ചവ്യാരദട്ടരഡപ്  അകകൗണന്റെമുമവ്യാനര

നഡിദയവ്യാഗഡികമുനമുനഡിദയവ്യാഗഡികമുനമു.- .- നചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമുനചലവപ് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു

യമു.ജഡി.സഡി.യഡില്  നഡിനമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  വഡിവഡിധ  പദ്ധതഡികളഡിലവ്യായഡി

ലഭഡികമുന  ധനസഹവ്യായത്തഡിനന്റെ   വഡിനഡിദയവ്യാഗക  സകബനഡിച  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

യഥവ്യാസമയക  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കവ്യായഡി  ഓഡഡിറഡില്  ലഭവമവ്യാകമുനതഡില്  ഗണവമവ്യായ

കവ്യാലതവ്യാമസക  വരമുത്തമുക  മവ്യാപതമല  യമു.ജഡി.സഡി.ധനസഹവ്യായത്തഡിനന്റെ  വഡിനഡിദയവ്യാഗ

സവ്യാക്ഷവപപതങ്ങള  ലഭവമവ്യാകവ്യാന്  ചവ്യാരദട്ടരഡപ്  അകകൗണന്റെമുമവ്യാനര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ആപശയഡികമുന പപവണത നഡിലനഡില്കമുകയമുക നചയമുനമു. യമു.ജഡി.സഡി. പത്തവ്യാക പദ്ധതഡി

ധനസഹവ്യായത്തഡിനന്റെ ഓഡഡിറഡികഗപ് ചവ്യാരജപ് ഇനത്തഡില് പശജ്ജീ. നക. രവ്യാജപ് കമുമവ്യാര, ചവ്യാരദട്ടരഡപ്

അകകൗണന്റെഡിനപ്  ₹15,000/-  08.02.16  നല  യമു.ഒ.നക.789/പഡി&ഡഡി.1/1/2015/അഡപ്മഡിന്

പപകവ്യാരക  അനമുവദഡിചപ്  ഉത്തരവവ്യായഡി.    യമു.ജഡി.സഡി.  നഡിരദദശപപകവ്യാരക   (ഡഡി.ഒ.നക.  87-

1/2007/എസപ്.യമു.1/ 24.04.15)  വഡിനഡിദയവ്യാഗസവ്യാക്ഷവപപതങ്ങള ചവ്യാരദട്ടരഡപ് അകകൗണന്റെപ്/

ഗവ.ഓഡഡിററഡില്  നഡിനപ്  ലഭവമവ്യാകണനമനപ്   വവകമവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുണപ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  സവ്യാറവയൂട്ടറഡി ഓഡഡിററവ്യായ ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെഡിനന

ഒഴഡിവവ്യാകഡി  ചവ്യാരദട്ടരഡപ്  അകകൗണന്റെഡിനന  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  സവ്യാക്ഷവപപതക

തയവ്യാറവ്യാകമുനതഡിനവ്യായഡി  നഡിദയവ്യാഗഡിചതഡിനപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  ആവശവനപ്പെട്ടപ്  നല്കഡിയ

നകഎസപ്എ  എകജഡിയമു/എ 1/435/16  തജ്ജീയതഡി  26.12.16  കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡിയവ്യായഡി

(സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല രജഡിസപ്പടവ്യാറമുനട 01.03.2007 നല നക.പഡി&ഡഡി.1/1/975/2003/ഭരണവഡിഭവ്യാഗക

കത്തപ്) നവയൂ ഡല്ഹഡിയഡില് വചപ് നടന ഇന്റെരദഫസപ് മജ്ജീറഡികഗഡിനല നഡിരദദ്ദേശമനമുസരഡിചവ്യാണപ്

ചവ്യാരദട്ടരഡപ്  അകകൗണന്റെഡിനന  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  സവ്യാക്ഷവപപതക  തയവ്യാറവ്യാകവ്യാന്

ആപശയഡിചനതനപ്   അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.   ചവ്യാരദട്ടരഡപ്   അകകൗണന്റെഡിനന്റെ  സരട്ടഡിഫഡികറപ്

നഡിരബനഡിതമവ്യാകഡിയതമു  സകബനഡിച  ദരഖകള  ലഭവമവ്യാകവ്യാത്ത  സവ്യാഹചരവത്തഡില്

ഇകൗയഡിനത്തഡിനല  ₹15,000/-  നചലവപ് ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-26)  സവ്യാഫപ്  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകളഡിനല  നപവ്യാതമു  ഇടങ്ങളമുനട

വവദവമുതബഡില്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡില്  നഡിനമുക

ഒടമുകമുനതപ്  സരവകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ് ബവ്യാധവതയവ്യാകമുനമു. 

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ജജ്ജീവനകവ്യാരകമുളള 64 കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകള ഉളനപ്പെടമുന മമുലയവ്യാര,

നപരഡിയവ്യാര  എനജ്ജീ  ഫ്ലെെവ്യാറമുകളഡിദലകപ്  നവളളക  പമ്പമു  നചയമുനതഡിനമുക  വഴഡികളഡിലമുക

ഇടനവ്യാഴഡികളഡിലമുക  പയൂദന്തേവ്യാട്ടങ്ങളഡിലമുക  വവദവമുതഡി  വഡിളകമുകള

പപവരത്തഡിപ്പെഡികമുനതഡിനമുക  കണ്സവയൂമര  നക  -9266 ആയഡി  സ്ഥവ്യാപഡിചഡിട്ടമുളള

നക.എസപ്.ഇ.ബഡി  വവദവമുത  കണക്ഷനന്റെ  ബഡില്  തമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡില്

നഡിനമുക  ഒടമുകമുന  സവ്യാഹചരവമവ്യാണപ്  നഡിലവഡിലമുളളതപ്.  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകളഡിനല  നപവ്യാതമു

ആവശവങ്ങളമുനട വവദവമുത ചവ്യാരജപ് തവ്യാമസകവ്യാരമുനട മവ്യാപതക ബവ്യാധവതയവ്യാനണനഡിരഡിനക

ഇപപകവ്യാരക നചയമുനതപ് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിനപ് നഷ്ടമമുണവ്യാകമുനമു. 

27-11-2013  നല     6110/ 3/2/2013/   B Admn നക.  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  മമുലയവ്യാര,

നപരഡിയവ്യാര കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകളഡിനല നപവ്യാതമു  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡില് വരമുന ബഡില് തമുക

30420 (ബഡില് നക- 294381/6-11-13)  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡില് നഡിനമുക ഒടമുകമുനതഡിനമുക

മമുന്പപ് ടഡി കണ്സവയൂമര നമ്പരഡില് ഒടമുകഡിയ തമുകകള കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സഡിനല തവ്യാമസകവ്യാരഡില്

നഡിനപ്  തഡിരഡിനക  ഈടവ്യാകമുനതഡിനമുക  തജ്ജീരമുമവ്യാനഡിചഡിരമുനമു.  ഈ  ഉത്തരവഡിനന്റെ  മയൂനവ്യാക

ഖണഡിക പപകവ്യാരക തമുടരനമുളള മവ്യാസങ്ങളഡിനല 9266 കണ്സവയൂമര നമ്പരഡിനല വവദവമുത

ബഡില്  തമുക  ഒടമുകമുനതഡിനമുളള  ഉത്തരവവ്യാദഡിത്തക  സവ്യാഫപ്  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  റസഡിഡന്റെപ്

അദസവ്യാസഡിദയഷനന ചമുമതലനപ്പെടമുത്തമുകയമുക നചയപ്തഡിരമുനമു.

എനവ്യാല് തമുടരനമുളള മവ്യാസങ്ങളഡിനല വവദവമുത ബഡിലമുകളമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഫണഡില് നഡിനമു  തനനയവ്യാണപ് ഒടമുകഡിയഡിട്ടമുളളതപ്. 15/05/2014 നല 2381/ 7/2014/  B Admn നക

ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  (ബഡില്  നക-321137)   9266  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡിലമുളള  വവദവമുതഡി

ബഡിലമുകള  തമുടരനമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡില്  നഡിനമുക  ഒടമുകമുനതഡിനപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഇലപക്ടഡികല്  വഡിഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ  സഹവ്യായദത്തവ്യാനട  ഒരമു  ദഡിവസനത്ത

നപവ്യാതമുഇടങ്ങളമുനട വവദവമുത ഉപദഭവ്യാഗക  43.2  യയൂണഡിറവ്യായഡി കണകവ്യാകമുകയമുക അതപ്

പപകവ്യാരക  9266  എന  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡില്  വരമുന  ബഡിലഡിനന  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സഡിനല

തവ്യാമസകവ്യാരമുനട  വദഷ്വമവ്യാസ  വഡിഹഡിതനമനമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വഡിഹഡിതനമനമുക  തരക

തഡിരഡികമുന രജ്ജീതഡി തമുടരമുനതഡിനമുക ബഡില് തമുക മമുഴമുവന് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അടവവ്യാകഡിയ

ദശഷക  തവ്യാമസകവ്യാരമുനട  വഡിഹഡിതക  തഡിരഡിനകയജ്ജീടവ്യാകമുനതഡിനമുക  തജ്ജീരമുമവ്യാനഡിചഡിട്ടമുണപ്.

ഫ്ലെെവ്യാറഡിനല  തവ്യാമസകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  നവളളത്തഡിനന്റെ  ഉപദയവ്യാഗത്തഡിനപ്

ഫജ്ജീസജ്ജീടവ്യാകമുനതഡിനവ്യാലവ്യാണപ്   നവളളക  പമ്പപ്  നചയമുനതഡിനമുളള  ദമവ്യാദട്ടവ്യാര

പപവരത്തഡിപ്പെഡികമുനനതവ്യാഴഡിനകയമുളള ഉപദഭവ്യാഗക  43.2  യയൂണഡിറവ്യായഡി കണകവ്യാകഡി ബഡില്

വഡിഭജഡികമുനതപ്.  ഇപപകവ്യാരക ഒവ്യാദരവ്യാ വദഷ്വമവ്യാസ ബഡിലമുക ഇലപക്ടഡികല് എന്ജഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വഡിഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ  സഹവ്യായദത്തവ്യാനട  ബഡില്  തമുക  വഡിഭജഡികമുകയമുക  ആയതഡിനന്റെ

അടഡിസ്ഥവ്യാനത്തഡില് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഉത്തരവപ് പമുറനപ്പെടമുവഡികമുകയമുക നചയമുനമുണപ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഉത്തരവപ്  നക-   2835/4567/എഡഡി  ബഡി  7/2/58/2013/ .Admnതജ്ജീ

21/05/2016 പപകവ്യാരക , ഫ്ലെെവ്യാറമുകളഡിനല  നപവ്യാതമുവവ്യായ ഇടങ്ങളഡിനല കണ്സവയൂമര നമ്പരഡിനല

വവദവമുത ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ നചലവപ്  ഇതപ്  സകബനഡികമുന ഒവ്യാദരവ്യാ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഉത്തരവമുകളഡിലമുക  തവ്യാമസകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  ഈടവ്യാകമുനതഡിനപ്  നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരമുനഡിട്ടമുക

നവ്യാളഡിതമുനരയമുക  ഈടവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാനയനമുക  തമുക  ഈടവ്യാദകണതവ്യാനണനമുക

ഉത്തരവവ്യായഡിരമുനമു.   ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  വഡിഹഡിതക  ഈടവ്യാകമുനതപ്  സകബനഡിചപ്

ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  ശമ്പള  വഡിഭവ്യാഗത്തഡില്  അദനഷ്വഷഡിചതഡില്  നഡിലവഡില്  ഈ  തമുക

ഈടവ്യാകമുനഡിലവ്യാനയനമുക  ഫയല്  കയൂടമുതല്  വഡിശദജ്ജീകരണങ്ങളകവ്യായഡി

ദഹവ്യാസലമുകളമുനടയമുക  കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകളമുനടയമുക  ഭരണക  നടത്തമുന  നസക്ഷനഡിദലകപ്

അയചഡിരഡികമുകയവ്യാനണനമുക  അറഡിയഡിചഡിട്ടമുണപ്.  എനവ്യാല്  ടഡി  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡിനല

എലവ്യാ  ബഡിലമുകളമുക  എന്ജഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്  വഡിഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ  സഹവ്യായദത്തവ്യാടമുകയൂടഡി

തവ്യാമസകവ്യാരമുനട വഡിഹഡിതക കണകവ്യാകമുനമുമമുണപ്. 

ഗവ്യാരഹഡിക ഉപദയവ്യാഗത്തഡിനമുളള കണക്ഷനവ്യായഡിരമുനഡിട്ടമുകയൂടഡി ഉയരന ഉപദഭവ്യാഗക

കവ്യാരണക  യയൂണഡിനറവ്യാനഡിനപ്  7 രയൂപ  നഡിരകഡില്  വവദവമുത  ചവ്യാരജപ്  ചമുമത്തനപ്പെടമുന

സവ്യാഹചരവമവ്യാണപ്  നഡിലവഡിലമുളളതപ്.  19-12-16  മമുതല്  17-2-17  വനരയമുളള  ബഡിലഡികഗപ്

സരകഡിളഡില്  9266  എന  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡില്  5785  യയൂണഡിറപ്  വവദവമുതഡി

ഉപദയവ്യാഗഡികമുകയമുക 48511 രയൂപ  ടഡി ഉപദഭവ്യാഗത്തഡിനന്റെ വവദവമുത ചവ്യാരജഡിനത്തഡില് ബഡില്

വരഡികയമുക നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.

2014-15,  2015-16  വരഷങ്ങളഡില്  മവ്യാപതക  9266  എന  കണ്സവയൂമര  നമ്പരഡില്  വന

ബഡിലമുകളഡില്  തവ്യാമസകവ്യാരമുനട  വഡിഹഡിതക  നഡിശയഡിചഡിട്ടമുക  ഈടവ്യാകനപ്പെടവ്യാനത  ദപവ്യായ

തമുകയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

ബഡില്

നക/തജ്ജീയതഡി

ബഡില് തമുക യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

വഡിഹഡിതക

തവ്യാമസകവ്യാരമുനട

വഡിഹഡിതക

ഒരമു

തവ്യാമസകവ്യാര

നന്റെ വഡിഹഡിതക

321137/22-4-14 53666 35801 17865 280

1078838/19-6-14 62803 9516+33831 19456 304

344780/19-8-14 30967 10557 20410 319

354667/25-10-14 34498 12091 22407 350

6260670/18-12-14 40206 20840 19366 303

1330328/18-2-15 38847 16630 22217 347

385121/17-04-15 31561 10770 20791 325

397655/17-06-15 49370 16049.6 33320.4 521

410769/17-08-15 37947 16086.6 21860.4 342

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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0130220/17-10-15 37471 15610.6 21860.4 342

1097052/19-12-15 40689 18474.2 22214.8 347

1060625/20-2-16 38894 16677.2 22216.8 347

ആനക **

Expressi

 on is

 **faulty

232934.2 **

Expression

  **is faulty

2014-15,  15-16  വരഷങ്ങളഡിനല  കണകമുകള  പപകവ്യാരക  263984.80  രയൂപ

ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട വഡിഹഡിതമഡിനത്തഡില്  ഇകൗടവ്യാകമുവവ്യാന് അവദശഷഡികമുനമു. വവ്യാട്ടര

ചവ്യാരജഡിനത്തഡില്  തവ്യാമസകവ്യാരഡില്  നഡിനമുക  160  രയൂപ  പപതഡിമവ്യാസനഡിരകഡില്

ഈടവ്യാകമുനതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  വഡിഹഡിതമവ്യായഡി കണകവ്യാകമുന  232934.2  രയൂപ

ഒഴഡിവവ്യാകനപ്പെടമുനമു.

വഡിഷയക സകബനഡിചപ്  17/02/2017  ല് ഒവ്യാഡഡിറപ് അദനഷ്വഷണകമുറഡിപ്പെപ് എഡഡി ബഡി 7

നസക്ഷനഡില്  നല്കഡിയഡിരമുനനങഡിലമുക  മറമുപടഡി  ലഭവമവ്യാകഡിയഡിരമുനഡില.  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട

വഡിഹഡിതക കകൃതവമവ്യായഡി കമുടഡിശ്ശഡിക സഹഡിതക ഈടവ്യാകഡി ഒവ്യാഡഡിറഡില് അറഡിയഡിദകണതവ്യാണപ്.

3-27)  ഇന്റെരനവ്യാഷണല് ആന്ഡപ് ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി നസന്റെര

ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാ  സയന്സപ്  ആന്ഡപ്  നവ്യാദനവ്യാനടകപ്ദനവ്യാളജഡി

( )-IIUCNN  50  50  ലക്ഷക രയൂപ നചലവഴഡിചപ്  ലവ്യാബപ് ഉപകരണങ്ങളലക്ഷക രയൂപ നചലവഴഡിചപ്  ലവ്യാബപ് ഉപകരണങ്ങള

വവ്യാങ്ങല് വവ്യാങ്ങല് - - വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമലവഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭവമല
                            

        ഉനതവഡിദവവ്യാഭവവ്യാസവകമുപ്പെഡിനന്റെ  29.5.13  നല  17404/ബഡി1/2013/  കത്തപ്  പപകവ്യാരക

സകസ്ഥവ്യാന  സരകവ്യാരഡിനന്റെ  2013-14  ബജറഡിനന്റെ  ഭവ്യാഗമവ്യായഡി  ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  ആന്ഡപ്

ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  നവ്യാദനവ്യാ  സയന്സപ്  ആന്ഡപ്

നവ്യാദനവ്യാനടകപ്ദനവ്യാളജഡി  ( )IIUCNN   എന  സ്ഥവ്യാപനക  സമരപ്പെഡിച  നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസലഡിനന

അടഡിസ്ഥവ്യാനമവ്യാകഡി വഡിവഡിധ ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങമുനതഡിദലകവ്യായഡി രണമു ദകവ്യാടഡി രയൂപ

10.6.13  ല്  ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.)  1124/2013/ഹ.എ.  ഉത്തരവപ്  പപകവ്യാരക  അനമുവദഡിചഡിരമുനമു.

തമുടരനപ് 30.12.13 ല് ജഡി.ഒ.(ആര.ടഡി.) 2527/2013/ഹ.എ. ഉത്തരവപ് പപകവ്യാരക 50 ലക്ഷക രയൂപ

  IIUCNN ഡയറക്ടറമുനട  അകകൗണപ്  നമ്പര  67090298070  ദലകപ്  പകഡഡിറപ്  നചയപ്തമു

നല്കമുകയമുക നചയപ്തമു.   ഉപകരണങ്ങള വവ്യാങ്ങമുനതഡിദലകവ്യായഡി  22.3.14 ല് നടന്ഡര

ക്ഷണഡിചപ്     Vergenta NanoTechnology എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്നഡിനപ് ആനക 4141533.13

രയൂപ  നചലവഴഡിചപ്  ആറമഡികപ്  ദഫവ്യാഴപ്സപ്  നനമദപകവ്യാസപ്ദകവ്യാപ്പെപ്  (എ.എഫപ്.എക.)  എന

ഉപകരണക വവ്യാങ്ങഡി. 

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വഡിനഡിദയവ്യാഗദരഖകള  പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്  പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട  അപവ്യാകതകള

ചമുവനട ദചരകമുനമു.

1. ദകരളത്തഡിനല  വഡിദവവ്യാഭവവ്യാസസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല  ഗദവഷകരകമുക

വവവസവ്യായസ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിനല  ഗദവഷണപപവരത്തനങ്ങളകമുക  സകൗകരവക

ഒരമുകമുനതഡിലയൂനട  ലഭവമവ്യാകമുന  വരമുമവ്യാനക  ഉപകരണത്തഡിനന്റെ

പരഡിപവ്യാലനത്തഡിനവ്യായഡി  ഉപദയവ്യാഗഡികമുനമനപ്  ദപപവ്യാജക്ടപ്  നപപവ്യാദപ്പെവ്യാസലഡില്

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരമുനമു.   എനവ്യാല്  ഇകൗ  രജ്ജീതഡിയഡില്  ലഭവമവ്യായ  വരമുമവ്യാനക

സകബനഡിച വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.

2. നടന്ഡര  ദഫവ്യാക  വഡില്പന  നടത്തഡിയതഡില്  ലഭവമവ്യായ  നടന്ഡര  ഫജ്ജീസപ്  ഒടമുകമു

വരമുത്തഡിയതഡിനന്റെ  പകരപ്പെപ്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിനയങഡിലമുക  ഇ.എക.ഡഡി.

ഇകൗടവ്യാകഡിയതഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ദചരത്തഡിട്ടഡില.

3. ഡയറക്ടറമുനട  ദപരഡിലമുളള  67090298070  നമ്പര  ബവ്യാങപ്  അകകൗണപ്  ദകവ്യാസപ്

നചയപ്തപ്  57004098329  എന  അകകൗണഡിദലകപ്  തമുക  പടവ്യാന്സപ്ഫര  നചയപ്ത

സവ്യാഹചരവക വഡിശദജ്ജീകരഡികനപ്പെട്ടഡിട്ടഡില.

4. ദമല്  പരവ്യാമരശഡിച  അകകൗണഡിനന്റെ  പവ്യാസപ്ബമുകപ്  പപകവ്യാരക  പലഡിശയഡിനത്തഡില്

യഥവ്യാരത  വരവപ്  42418  രയൂപയവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  10128  രയൂപ  മവ്യാപതമവ്യാണപ്

സരവകലവ്യാശവ്യാലയഡിദലകപ് ഒടമുകഡിയതപ്.

5. എ.എഫപ്.എക.  ഉപകരണക  ഗദവഷണപപവകൃത്തഡികളകപ്  സഹവ്യായകരമവ്യാകമുന

രജ്ജീതഡിയഡില്  ഫലപപദമവ്യായഡി ഉപദയവ്യാഗഡികമുനതഡിനന്റെ ദരഖകള ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില.  

ദമല്  അപവ്യാകതകളകപ്  വഡിശദജ്ജീകരണക  അടഡിയന്തേഡിരമവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാകണനമനപ്

ആവശവനപ്പെട്ടപ്  7.6.17  ല് നക.എസപ്.എ.എക.ജഡി.യമു.എ 1/178/17  നമ്പര ആയഡി നല്കഡിയ

കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡി  നല്കഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാത്ത സവ്യാഹചരവത്തഡില്  50  ലക്ഷക രയൂപയമുനട  നചലവപ്

ഓഡഡിറഡില് തടസനപ്പെടമുത്തമുനമു.

3-28)  നസന്റെര  ദഫവ്യാര  വഹ  നപരദഫവ്യാമന്സപ്  കമ്പവയൂട്ടഡിങപ്-

കമ്പവയൂട്ടറമുകളമുനട  പരദചസപ്കമ്പവയൂട്ടറമുകളമുനട  പരദചസപ്--നടണര  അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  നടണര  അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  2  2  വരഷകവരഷക

കഴഡിഞഡിട്ടമുക  വവ്യാങ്ങല്  അനമുമതഡി  നല്കഡിയഡിലകഴഡിഞഡിട്ടമുക  വവ്യാങ്ങല്  അനമുമതഡി  നല്കഡിയഡില--പരസവനചലവപ്പരസവനചലവപ്

പപദയവ്യാജനരഹഡിതകപപദയവ്യാജനരഹഡിതക..

നസന്റെര ദഫവ്യാര നനഹ നപരദഫവ്യാമന്സപ് കകപവയൂട്ടഡിങപ് എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡിദലകപ് 32

കമ്പവയൂട്ടറമുകള ദബവ്യാകപ്സപ് അപപ്പഗദഡഷന് നടത്തഡി വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ് പപതദഷ്വവ്യാരവ്യാ നടണര

ക്ഷണഡികമുകയമുക  ആയതഡിനപ്  ചമുവനട  വഡിവരഡികമുക  പപകവ്യാരക  14148 രയൂപ

പരസവനചലവവ്യായഡി വഡിനഡിദയവ്യാഗഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.

നടണര ദനവ്യാട്ടജ്ജീസപ് നക/തജ്ജീയതഡി പരസവ നചലവപ് വകൗചര നക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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/ /102/2014 /CHPC Comp തജ്ജീ 15-9-14 (ആദവദരഘവ്യാസപ്) 6137 20-3/15

/ /102/2015CHPC Comp തജ്ജീ11-05-2015 (പമുനരദരഘവ്യാസപ്) 8011 25-2/16

ആനക 14148
പമുനരദരഘവ്യാസഡില്  ആനക  2  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  ദരഘവ്യാസപ്  സമരപ്പെഡികമുകയമുക

ഇതഡില്  കമുറഞനഡിരകപ്  ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത  (₹4,74,370)  /  M s കടവഡില്  ഇന്ദഫവ്യാനടകപ്

ദകവ്യാട്ടയക എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ ദരഘവ്യാസപ് അകഗജ്ജീകരഡികമുകയമുക നചയപ്തമു.  പരദചസപ്

നടപടഡിയഡില് കണ അപവ്യാകതകള ചമുവനട വഡിവരഡികമുനമു.

നടണര  അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  2  വരഷക  കഴഡിഞഡിട്ടമുക  വവ്യാങ്ങല്

അനമുമതഡി  നല്കഡിയഡില-  പരസവനചലവപ്പരസവനചലവപ്

പപദയവ്യാജനരഹഡിതമവ്യായഡിമവ്യാറഡിപപദയവ്യാജനരഹഡിതമവ്യായഡിമവ്യാറഡി

ലഭഡിച  ദരഘവ്യാസമുകളഡില്  കമുറഞനഡിരകപ്  ദകഷ്വവ്യാട്ടപ്  നചയപ്ത  /  M s കടവഡില്

ഇന്ദഫവ്യാനടകഡിനന്റെ  ദരഘവ്യാസപ്  (4,74,370)  അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  ടഡി  സ്ഥവ്യാപനത്തഡില്  നഡിനമുക

കമ്പവയൂട്ടറമുകള വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ് അനമുമതഡി നല്കമുവവ്യാന് ആവശവനപ്പെട്ടമുനകവ്യാണപ് സ്ഥവ്യാപന

ഡയറക്ടര  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  കത്തപ്  നല്കമുകയമുക  ( /102/ /2015/10-06-CHPC comp

2015)  20-07-15  നല  സഡിന്ഡഡിദകറപ്  ദയവ്യാഗത്തഡിനന്റെ  പരഡിഗണനയപ്കപ്  ഈ  വഡിഷയക

വരമുകയമുക  നചയപ്തമു.  എങഡിലമുക  കമ്പവയൂട്ടറമുകള  വവ്യാങ്ങമുനതഡിനപ്  നവ്യാളഡിതമുവനര

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  അനമുമതഡി  നല്കഡിയഡിട്ടഡില.  ഇതഡിനന്റെ  കവ്യാരണക  വവകമല.  തന്മയൂലക

നടണര  നടപടഡികള  പരസവക  നചയമുനതഡിനപ്  നചലവഴഡിച  14,148  രയൂപ

പപദയവ്യാജനരഹഡിതമവ്യായഡിമവ്യാറഡി.

നഡിരതപദവവക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല അകകൗണഡില് വരവപ് നവചഡിട്ടഡില
പമുനര  ദരഘവ്യാസഡില്  പനങടമുത്ത  രണപ്  സ്ഥവ്യാപനങ്ങള  തവ്യാനഴപറയമുക  പപകവ്യാരക

നഡിരതപദവവക ബവ്യാങപ്  പഡവ്യാഫപ്റവ്യായഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകപ് നല്കഡിയഡിട്ടമുണപ്.

പകമക നക സ്ഥവ്യാപനക നഡിരതപദ

വവക

ഡഡി.ഡഡി നക

1 കടവഡില് ഇന്ദഫവ്യാനടകപ് ,

ദകവ്യാട്ടയക

5000 38267/06-06-15 യമുദകവ്യാ

ബവ്യാങപ്

2 സഡി.ബഡി.സഡി ഡഡിജഡിറല് ദവളഡപ്,

ദകവ്യാട്ടയക

5000 470782/6-6-15 എസപ്.ബഡി.റഡി

ആനക 10000

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എനവ്യാല്  പപസപ്തമുത  പഡവ്യാഫപ്റമുകള  മവ്യാറഡി  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ/

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ബവ്യാങപ്  അകകൗണഡില്  യഥവ്യാസമയക  ഒടമുകവ്യാനത  ഡഡി.ഡഡികള

അദത  പപകവ്യാരക  ഫയലഡില്  സയൂക്ഷഡികമുകയവ്യാണപ്  നചയപ്തതപ്.  പപസപ്തമുത  പഡവ്യാഫപ്റമുകള

ഇതഡിനകക അസവ്യാധമുവവ്യാകനപ്പെട്ടഡിട്ടമുണപ്.  ദരഘവ്യാസപ് അകഗജ്ജീകരഡിചപ്  2  വരഷക കഴഡിഞഡിട്ടമുക

വവ്യാങ്ങല്  അനമുമതഡി  നല്കവ്യാത്തതഡിനന  തമുടരനപ്  നല്കഡിയ  നഡിരതപദവവക  തഡിരഡിനക

നല്കമുനതഡിനപ്  നടണര  നല്കഡിയ  സ്ഥവ്യാപനക  അദപക്ഷ  നല്കഡി.  പപസപ്തമുത

അദപക്ഷയഡില്  ഉചഡിത  നടപടഡി   നഡിരദദ്ദേശഡികമുനതഡിനപ്  സ്ഥവ്യാപന  ഡയറക്ടര

രജഡിസപ്പടവ്യാരകപ്  കത്തപ്  നല്കഡി.( /102/ /2017/CHPC comp തജ്ജീ  07/04/2017).  പരദചസപ്

നടപടഡിപകമങ്ങള  പയൂരത്തഡിയവ്യാകവ്യാത്തതഡിനവ്യാല്  നഡിരതപദവവക  തഡിരഡിനക  നല്കമുവവ്യാന്

സവ്യാധഡികമുകയഡില എന അഭഡിപപവ്യായമവ്യാണപ്  മറമുപടഡിയവ്യായഡി  (എഡഡിബഡി  4/2/172 സഡി ചപ്  പഡി

സഡി/2017(സബപ്  ഫയല്)  തജ്ജീ  .3-5-17)   സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഡയറക്ടനറ  അറഡിയഡിചതപ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  ഈ  നഡിലപവ്യാടപ്  നഡിയമവവവഹവ്യാരത്തഡിദലകപ്  നജ്ജീളവ്യാന്

സവ്യാധവതയമുളളതവ്യാണപ്.  പപസപ്തമുത  നഡിരതപദവവക  യഥവ്യാവഡിധഡി  സ്ഥവ്യാപന/സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

അകകൗണഡില്  വരവപ്  നവകനപ്പെടവ്യാത്ത  സ്ഥഡിതഡികപ്   നഡിരതപദവവക  സ്ഥവ്യാപനക  സഷ്വന്തേക

അകകൗണഡില് നഡിനമുക/  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ അകകൗണഡില് നഡിനമുക  തഡിരഡിനക നല്കവ്യാന്

ബവ്യാധവതനപ്പെട്ട  അവസ്ഥയവ്യാണപ്  സ്ഥവ്യാപനദമധവ്യാവഡികളമുനട  പശദ്ധകമുറവപ്  മയൂലക

സകജവ്യാതമവ്യായഡിട്ടമുളളതപ്. ഈ സവ്യാഹചരവക ഒഴഡിവവ്യാദകണതവ്യാണപ്.

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  പണക  അനവ്യാവശവമവ്യായമുക  പപദയവ്യാജനരഹഡിതമവ്യായമുക

നചലവഴഡികനപ്പെടമുനതമുക   വരവമുകള  യഥവ്യാസമയക  പണമവ്യാകഡിമവ്യാറവ്യാന്

കഴഡിയവ്യാതഡിരമുനതമുമവ്യായ   സവ്യാഹചരവക  ഒഴഡിവവ്യാകവ്യാന്  മതഡിയവ്യായ  ജവ്യാപഗത  ഭവ്യാവഡിയഡില്

പമുലരദത്തണതവ്യാണപ്.

3-29) ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  & ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ

സയന്സപ്   & നവ്യാദനവ്യാ  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി  ( )-IIUCNN  യമുയമു..പഡിപഡി..എസപ്എസപ്..

വവ്യാങ്ങല്വവ്യാങ്ങല്- - ദസവ്യാര പരദചസപ് നടപടഡിപകമങ്ങള പവ്യാലഡിചഡിലദസവ്യാര പരദചസപ് നടപടഡിപകമങ്ങള പവ്യാലഡിചഡില           

ഇന്റെരനവ്യാഷണല്  & ഇന്റെരയയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി നസന്റെര ദഫവ്യാര നവ്യാദനവ്യാ സയന്സപ് &

നവ്യാദനവ്യാ  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി  എന  സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനപ്  290258  രയൂപയപ്കപ്  സയൂപ്പെര  നനഹനടകപ്

ഇലദപക്ടവ്യാ എകഷ്വഡിപപ്നമന്റെപ്സപ് ലഡിമഡിറഡപ് എന സ്ഥവ്യാപനത്തഡില് നഡിനപ്  20  നക.വഡി.എയമുനട

ഓണ്നനലന്  യമു.പഡി.എസപ്.  വവ്യാങ്ങഡി  സ്ഥവ്യാപഡിചതഡിനപ്  കഷ്വദട്ടഷന്  ക്ഷണഡിചവ്യാണപ്

നടപടഡികള  പയൂരത്തഡിയവ്യാകഡിയതപ്.   ഒരമു  ലക്ഷക  രയൂപയപ്കപ്  മമുകളഡിലമുളള  വവ്യാങ്ങല്

ആയതഡിനവ്യാല്  ദസവ്യാര  പരദചസപ്  മവ്യാനഷ്വല്  ഖണഡിക  7.7  പപകവ്യാരക  കഷ്വദട്ടഷനമുപകരക

നടന്ഡര  നടപടഡികളവ്യായഡിരമുനമു  സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണഡിയഡിരമുനതപ്.   നടന്ഡര  നടപടഡികള

സഷ്വജ്ജീകരഡികവ്യാനത   വവ്യാങ്ങല്  നടപടഡികള  പയൂരത്തജ്ജീകരഡിചതഡില്  വഡിശദജ്ജീകരണക

ലഭവമവ്യാകവ്യാനവ്യാവശവനപ്പെട്ടപ് നല്കഡിയ കത്തഡിനപ്  മറമുപടഡി ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  ഉപകരണങ്ങള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വവ്യാങ്ങമുദമ്പവ്യാള  സമുതവ്യാരവത  ഉറപ്പെമുവരമുത്തമുനതഡിനമുക  നഡിയമവ്യാനമുസകൃതനടപടഡിപകമങ്ങള

പവ്യാലഡികമുനതഡിനമുക പശദ്ധഡിദകണതവ്യാണപ്.

ഭഭാഗഗം - 4

ധനസഡിതഡി വഡിവരണവുഗം ഓഡഡിററ്റ്

പ്രതത്യവലലഭാകനവുഗം

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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4-1  (1)    വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകള  യഥവ്യാസമയക  ഓഡഡിറഡില്

സമരപ്പെഡികമുനഡില

ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണപ് ഓഡഡിറപ് ആക്ടഡിനന്റെ നഷഡവമുളഡില് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുള്ള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകള  1994  നല ദകരള ദലവ്യാകല് ഫണപ് ഓഡഡിറപ് ആക്ടപ്-നസക്ഷന്  9(1),

1996  നല  ദകരള  ദലവ്യാകല്  ഫണപ്  ഓഡഡിറപ്  റയൂളസപ്-റയൂള  15(3)  എനഡിവ  പപകവ്യാരക

സവ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷക  അവസവ്യാനഡിചപ്  4  മവ്യാസത്തഡിനകക  വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകള

ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി  സമരപ്പെഡിദകണതവ്യാണപ്.   ഇതനമുസരഡിചപ്  31.07.2016-നകക

സമരപ്പെഡിദകണഡിയഡിരമുന  2015-2016  വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകള  1.6.2017-ല്  മവ്യാപതമവ്യാണപ്

ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിട്ടമുള്ളതപ്.  1985  നല മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ആക്ടപ്-

ചവ്യാപപ്റര   VII നസക്ഷന്  50(3),  1997  നല  മഹവ്യാതവ്യാഗവ്യാനഡി  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല-  സവ്യാറവയൂട്ടപ്

ചവ്യാപപ്റര-6,  നസക്ഷന്-11  എനഡിവ  പപകവ്യാരക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  വവ്യാരഷഡിക

കണകമുകള  നസനറഡിനന്റെ  വവ്യാരഷഡിക  മജ്ജീറഡിങ്ങഡില്  പവ്യാസവ്യാകഡി  ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി

സമരപ്പെഡിദകണതവ്യാണപ്.   എനവ്യാല്  സവ്യാറവയൂട്ടഡിനല  ചവ്യാപപ്റര-5  നസക്ഷന്-2  പപകവ്യാരക

നസനറഡിനന്റെ ആനഷ്വല് മജ്ജീറഡിങ്ങപ് സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷത്തഡിനന്റെ അവസവ്യാന കഷ്വവ്യാരട്ടറഡിലവ്യാണപ്

ദചദരണതപ്.  ആയതഡിനവ്യാല് സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഒരമു സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷനത്ത വവ്യാരഷഡിക

കണകമുകള  അടമുത്ത  സവ്യാമ്പത്തഡിക  വരഷവ്യാരകഭത്തഡിലവ്യാണപ്  ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി

സമരപ്പെഡികമുനതപ്.  01.10.2014 നല 21271/ബഡി/14/ .  H Edn നമ്പര സരകവ്യാര കത്തപ് പപകവ്യാരക

ദലവ്യാകല്  ഫണപ്  ഓഡഡിറപ്  നഡിയമത്തഡില്  അനമുശവ്യാസഡികമുന  പപകവ്യാരക,  വവ്യാരഷഡിക

കണകമുകള  ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി  ലഭവമവ്യാകമുവവ്യാന്  സരകവ്യാര നഡിരദദ്ദേശഡിചഡിരമുനമു.   ദകരളവ്യാ

ദലവ്യാകല്  ഫണപ്  ഓഡഡിറപ്  ആക്ടഡിനല  നഷഡവയൂളഡില്  ഉളനപ്പെടമുന  സ്ഥവ്യാപനമവ്യാണപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല എനതഡിനവ്യാലമുക, ആക്ടഡിനല 22-ാവ്യാക വകമുപ്പെപ് പപകവ്യാരക ഈ ആക്ടപ് ഓഡഡിറപ്

സകബനഡിച കവ്യാരവങ്ങളഡില് മറപ് നഡിയമങ്ങനള അതഡിലകഘഡികമുനതഡിനവ്യാലമുക, സവ്യാമ്പത്തഡിക

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വരഷക അവസവ്യാനഡിചപ്  4  മവ്യാസത്തഡിനമുള്ളഡി ല് വവ്യാരഷഡിക കണകമുകള ലഭവമവ്യാകമുവവ്യാന്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല പപദതവകക പശദ്ധഡിദകണതവ്യാണപ്.

4-1  (2)   വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകദളവ്യാനടവ്യാപ്പെക  ഡഡി.സഡി.ബഡി.

ദസറപ്നമന്റെപ് ഉളനപ്പെടമുത്തമുനഡില

1996  നല ദകരളവ്യാ  ദലവ്യാകല് ഫണപ്  ഓഡഡിറപ്  ചട്ടങ്ങള  -  ചട്ടക  15(സഡി)  പപകവ്യാരക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലകള ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി  സമരപ്പെഡികമുന വവ്യാരഷഡിക കണകമുകദളവ്യാനടവ്യാപ്പെക

പരജ്ജീക്ഷവ്യാ കണ്ദപടവ്യാളരകപ് ലഭഡികമുന പരജ്ജീക്ഷവ്യാ ഫജ്ജീസപ്,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിദലയപ്കപ്

അഫഡിലഡിദയറ ഡപ്  ദകവ്യാദളജമുകളഡില്  ഒടമുകമുന  യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  യയൂണഡിയന്  ഫജ്ജീ,

സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്  അഫഡിലഡിദയഷന്  ഫജ്ജീസപ്,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  വഡിവഡിധ  പഠന

ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെമുകളഡില്  ഒടമുകമുന  ഫജ്ജീസപ്,  മറപ്  തമുകകള  എനഡിവ  സകബനഡിച

ഡഡി.സഡി.ബഡി.  ദസറപ്നമന്റെപ്  ഉളനപ്പെടമുദത്തണതവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  മമുന്ഓഡഡിറപ്

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡില്  തമുടരചയവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചതഡിനമുദശഷവമുക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല

ഓഡഡിറഡില്  സമരപ്പെഡിച  2015-16   വവ്യാരഷഡിക  ധനകവ്യാരവപപതഡികയഡില്  ഇവ

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടഡില.

ആയതഡിനവ്യാല്  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കപ്  ലഭഡികമുവവ്യാനമുള്ള  വഡിവഡിധ  ഫജ്ജീസമുകളമുനട

കകൃതവമവ്യായ കണകപ് പരഡിദശവ്യാധഡികമുവവ്യാന് സവ്യാധഡികമുനഡില.  

4-1 (3)  വവ്യാരഷഡിക കണകമുകളമുനട അവദലവ്യാകനക

ഓഡഡിറഡില് ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ വവ്യാരഷഡിക കണകമുകളമുനട സകപഗഹക തവ്യാനഴപ്പെറയമുക

പപകവ്യാരമവ്യാണപ്.  

മമുനഡിരഡിപ്പെപ് 2,26,34,90,180

വരവപ് 3,00,90,79,650

ആനക 5,27,25,69,830

നചലവപ് 2,91,23,63,094

നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ് 2,36,02,06,736

വവ്യാരഷഡികകണകമുകള  പരഡിദശവ്യാധനവ്യാവഡിദധയമവ്യാകഡിയതഡില്  പശദ്ധയഡില്നപ്പെട്ട

അപവ്യാകതകള ചമുവനട ദചരകമുനമു. 

1. സരവകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  2015-16  വരഷനത്ത വഡിവഡിധ ബവ്യാങപ്  അകകൗണമുകളമുനട

(സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള  ഉളനപ്പെനട)  ബവ്യാങപ്  ദസറപ്നമന്റെപ്,  നറകണ്സഡിലഡിദയഷന്

ദസറപ്നമന്റെപ്,  എനഡിവ  ഓഡഡിറഡില്  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയഡിരമുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സ്ഥവ്യാപനക  ഹവ്യാജരവ്യാകഡിയ  ധനകവ്യാരവപപതഡികയഡിനല  കണകമുകളമുനട  കകൃതവത

ഉറപ്പെമുവരമുത്തവ്യാന് ഓഡഡിറഡിനപ് സവ്യാധഡിചഡിട്ടഡില.

2. വവ്യാരഷഡികകണകപ് ദപജപ് ഒനഡിനല വഡിവരണപപകവ്യാരക ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ് ഫണഡിനന്റെ

വരവപ് 20,30,67,636 രയൂപയവ്യാണപ്. എനവ്യാല് വഡിശദവ്യാകശങ്ങള വഡിവരഡികമുന ഭവ്യാഗത്തപ്

(ദപജപ്  98)  ആനക  വരവപ്  19,47,87,256  രയൂപ  എനവ്യാണപ്.  82,80,380  രയൂപയമുനട

വവതഡിയവ്യാനക കവ്യാണമുനമു. ആയതഡിനപ് വഡിശദജ്ജീകരണക ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

3. ഇയരമവ്യാരകപ്ഡപ്  ഫണപ്  നചലവപ്   ദപജപ്  3  നല  വഡിവരണപപകവ്യാരക  14,23,66,911

രയൂപയമുക  ഡജ്ജീനറയഡില്ഡപ്  നഷഡവയൂള  പപകവ്യാരക  ഇതപ്  7,47,67,045  രയൂപയമുമവ്യാണപ്.

6,75,99,866 രയൂപയമുനട വവതവവ്യാസക കവ്യാണമുനമു. 

4. ഋണശജ്ജീരഷകണകപ് ദപജപ്  3  പപകവ്യാരക ആനക നചലവപ്  49,91,21,954  രയൂപയവ്യാണപ്.

എനവ്യാല്  ദപജപ്  100  നല  വഡിവരണപപകവ്യാരക  ഇതപ്  63,70,13,206  രയൂപയവ്യാണപ്.

13,78,91,252 രയൂപയമുനട വവതവവ്യാസക കവ്യാണമുനമു.

5. ഋണശജ്ജീരഷകണകപ്  നഷഡവയൂള  11  പപകവ്യാരക  (ദപജപ്  8)  ദപപവ്യാവഡിഡന്റെപ്

ഫണഡിനത്തഡിനല   വരവപ്  19,34,79,509  രയൂപയവ്യാണപ്.  എനവ്യാല്  ദപജപ്  100  നല

വഡിവരണപപകവ്യാരക ഇതപ് 20,26,66,340 രയൂപയവ്യാണപ്. 

6. ഋണശജ്ജീരഷകണകപ് നഷഡവയൂള 11 പപകവ്യാരക എല്.നഎ.സഡി. വരഡിസകഖവ (ദപജപ് 8)

13,70,9002  രയൂപയമുക  ദപജപ്  100  പപകവ്യാരക  13,70,6,502  രയൂപയമുമവ്യാണപ്.  2,500

രയൂപയമുനട വവതഡിയവ്യാനക കവ്യാണമുനമു.

7. കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സപ്  നറന്റെപ്  റഡികവറഡി  ദപജപ്  9  പപകവ്യാരക  5,66,077  രയൂപയമുക  ദപജപ്  100

പപകവ്യാരക 5,87,077 രയൂപയമുമവ്യാണപ്. 21,000 രയൂപയമുനട വവതഡിയവ്യാനക കവ്യാണമുനമു.

8. വവ്യാറഡിനല വരവപ്  37,86,723  രയൂപയവ്യാണപ്.  ബഡിലഡില് നഡിനപ്  പഡിടഡിചപ്  നചലവ്യാന് മമുദഖന

പടവ്യാന്സപ്ഫര  പകഡഡിറപ്  നചയമുനതഡിനവ്യാല്  ഇകൗ  തമുക  തനന  നചലവവ്യായഡി

വദരണതവ്യാണപ്. എനവ്യാല് നചലവവ്യായഡി കവ്യാണഡിചഡിരഡികമുനതപ് 40,20,068 രയൂപയവ്യാണപ്.

9. വവ്യാരഷഡിക  ധനകവ്യാരവപപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെക  ലഭവമവ്യാകഡിയ  മമുനഡിരഡിപ്പെപ്/  നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്

വഡിശദവ്യാകശങ്ങളഡില്  അകകൗണമുകളമുനട  ബവ്യാലന്സപ്  നനഗറജ്ജീവവ്യായഡി

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനമു. വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.

അകകൗണപ് നമ്പര മമുനഡിരഡിപ്പെപ് നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്

57004087033 (-) 1,27,93,920 (-) 1,53,56,525

57004097608 (-) 6,26,755

57004098001 (-) 21,328 (-) 27,626

57008958236 (-) 12,721 (-) 8,49,515

57021589282 (-) 1,403 (-) 1,403

67224054783 (-) 36,483 (-) 22,49,073

57011374530 (-) 11,43,312 (-) 7,11,452

67000310447 (-) 3,37,15,999 (-) 12,64,79,937

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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67167956413 (-) 1,79,49,061 (-) 1,45,26,977

67000310425 (-) 3,30,11,309

67000310436 (-) 32,00,563

57004097653 (-) 7,65,892

67230674786 (-) 62,269

30830707953 (-) 19,32,956

57068567560 (-) 1,58,242

67047811463 (-) 54,927

57068566667 (-) 2,10,133

30841264113 (-) 38,07,228

4-2.   ഋണശജ്ജീരഷ കണകമുകള

ഋണശജ്ജീരഷ  കണകമുകളഡില്  ഉളനപ്പെട്ട  വഡിവഡിധ  സപ്കജ്ജീമമുകളമുനട/വഡിവഡിധ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളഡിദലകപ്  ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള  തമുകയമുനട  വഡിശദവഡിവരക  ദരഖനപ്പെടമുത്തമുന

രജഡിസറമുകള തയവ്യാറവ്യാകഡി പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡിട്ടഡിലവ്യാത്തതഡിനവ്യാല് വവ്യാരഷഡിക

കണകമു പപകവ്യാരമമുള്ള ഈ ഇനങ്ങളഡിനല വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട ദചരകമുനമു.  

(എ).  കമുടമുകബദക്ഷമ പദ്ധതഡി (റഡി.പഡി.എ. 518)

വവ്യാരഷഡിക  കണകമുപപകവ്യാരക  കമുടമുകബദക്ഷമപദ്ധതഡിയമുനട  അകകൗണഡിനല

മമുനഡിരഡിപ്പെപ്  1519215/-  രയൂപയമുക  31.03.2016  നല നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്  1667154/-     രയൂപയമുമവ്യാണപ്.

കമുടമുകബ ദക്ഷമപദ്ധതഡി നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായഡി പദ്ധതഡിയമുനട തമുക ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  നടത്തഡിയ

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപത്തഡിനന്റെ വഡിവരക അനമുബനക 3-ല് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.  വവ്യാരഷഡിക

കണകമുകള  പപകവ്യാരക  എഫപ്.ബഡി.എസപ്.  സബപ്സപ്പകഡിപപ്ഷന്  ഇനത്തഡിലമുള്ള  വരവമു

നചലവമു വഡിവരക തവ്യാനഴ ദചരകമുനമു. 

വരവപ് അകകൗണഡിദലയപ്കപ് അടച തമുക ദകവ്യാഷര തമുക ആനക

93500 243825 95886 ** Expression

  **is faulty

(ബഡി).  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷമുറന്സപ് സപ്കജ്ജീക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  പഗയൂപ്പെപ്  ഇന്ഷമുറന്സപ്  സപ്കജ്ജീമഡിനന്റെ  ധന

വഡിനഡിമയക  നടകമുനതപ്   എസപ്.ബഡി.റഡി.  കവവ്യാമ്പസപ്  പബവ്യാഞപ്  (അകകൗണപ്  നമ്പര

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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67150447131)  ശവ്യാഖയഡിലയൂനടയവ്യാണപ്.     വവ്യാരഷഡിക കണകമുപപകവ്യാരക  ടഡിയഡിനത്തഡിലമുള്ള

മമുനഡിരഡിപ്പെപ്  12,62,409/-  രയൂപയമുക നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്  4195085/ -  രയൂപയമുമവ്യാണപ്.  കയൂടവ്യാനത ഈ

സപ്കജ്ജീമഡിനല  തമുക  ഉപദയവ്യാഗഡിചപ്  നടത്തഡിയ  ഫഡികപ്സഡപ്  ഡഡിദപ്പെവ്യാസഡിറമുകളമുനട  വഡിവരക

അനമുബനക  3-ല് ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.   വവ്യാരഷഡിക  കണകമുകള  പപകവ്യാരക

ജഡി.ഐ.എസപ്. സപ്കജ്ജീമഡിനന്റെ വരവപ് നചലവപ് വഡിവരക തവ്യാനഴ ദചരകമുനമു.  

വരവപ് അകകൗണഡിദലയപ്കപ് അടച തമുക ദകവ്യാഷര തമുക ആനക

4006249 8706864 1547154
**  Expression is

 **faulty

(സഡി).  ദപപവ്യാവഡിഡന്റെപ് ഫണപ് സപ്കജ്ജീക (റഡി.പഡി.എ.509)

വവ്യാരഷഡിക കണകമുപപകവ്യാരക ടഡിയഡിനത്തഡിലമുള്ള മമുനഡിരഡിപ്പെപ്  57,80,37,695/- രയൂപയമുക

നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്  788556823/-  രയൂപയമുമവ്യാണപ്.  നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ് ഫണപ് സപ്കജ്ജീമമുമവ്യായഡി ബനനപ്പെട്ട

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളമുനട വഡിവരക അനമുബനക 3-ല് ദചരത്തഡിട്ടമുണപ്.  സപ്കജ്ജീമഡിനന്റെ വരവപ്

നചലവപ് വഡിവരക തവ്യാനഴ ദചരകമുനമു.

വരവപ് നചലവപ്

സബപ്സപ്പകഡി
പപ്ഷന്

ദലവ്യാണ്
റഡികവറഡി

ആനക
അകകൗണഡിദലയപ്
കപ് അടച തമുക

ദലവ്യാണ്/
ദകവ്യാഷര തമുക

ആനക

192065997 10600343

**

Expressio

  n is faulty

**

301506036 201621678

**

Expressio

  n is faulty

**

(ഡഡി).  സവ്യാഫപ് നവല്ഫയര ഫണപ്

വവ്യാരഷഡിക കണകപ് പപകവ്യാരക ഈ ഇനത്തഡിലമുള്ള മമുനഡിരഡിപ്പെപ് (അകകൗണപ് നക.205)

249396/- രയൂപയമുക നജ്ജീകഡിയഡിരഡിപ്പെപ്      3475129/- രയൂപയമുമവ്യാണപ്.  ആനമുവല് ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്

ദസറപ്നമന്റെപ് പപകവ്യാരക ഈ ഇനത്തഡിലമുള്ള വരവപ് നചലവപ് വഡിവരക തവ്യാനഴ ദചരകമുനമു.  

വരവപ് നചലവപ്

സബപ്സപ്പകഡി
പപ്ഷന്

ദലവ്യാണ്
റഡികവറഡി

ആനക
അകകൗണഡിദലയപ്കപ്

അടച തമുക

ദലവ്യാണ്/
ദകവ്യാഷര

തമുക
ആനക

1835041 78522 **

Express

 ion is

faulty

4027223 1018301 **

Express

 ion is

faulty

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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** **

(ഇ).  സരകവ്യാരഡിദലകപ് ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള തമുകയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

വഡിവഡിധ  ഇനങ്ങളഡില്  സരകവ്യാരഡിദലയപ്കപ്  ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള  തമുകയമുനട

വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ലഭവമവ്യാകമുനതഡിനപ്  നകഎസപ്എഎകജഡിയമു.എ 1/08(3)2017/05.01.17

നമ്പര കത്തമു പപകവ്യാരക ആവശവനപ്പെട്ടമു എങഡിലമുക ആയതപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില. ആയതഡിനവ്യാല്

2015-16  വരഷനത്ത വവ്യാരഷഡിക കണകഡില്  ഈ ഇനങ്ങളമുദടതവ്യായഡി ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയ

തമുകയമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ചമുവനട നകവ്യാടമുകമുനമു.  

ഇനക വരവപ് അടവപ്

ആദവ്യായ നഡികമുതഡി

1. ശമ്പളത്തഡില് നഡിനമുളള റഡികവറഡി 58022660 56777903

2. കരവ്യാറമുകവ്യാരഡില് നഡിനമുളള റഡികവറഡി 1204627 1489127

3. അചടഡി ദജവ്യാലഡികളഡില് നഡിനപ് 749646 685984

4. പരസവകയൂലഡിയഡില് നഡിനപ് 99172 84898

5. ദകസപ് നടത്തഡിപ്പെപ് നചലവഡില് നഡിനപ് 307926 127568

6. നപപവ്യാഫഷണല് ചവ്യാരജമുകളഡില് നഡിനപ് 15455 181315

7. നപന്ഷന് ആനമുകയൂലവങ്ങളഡില് നഡിനപ് 3748658 -

വവ്യാറപ് 3786723 4020068

നഡിരമവ്യാണ നത്തവ്യാഴഡിലവ്യാളഡി ദക്ഷമനഡിധഡി 

വഡിഹഡിതക

896291 900173

4-3.  നപന്ഷന് ഫണപ്

1985  നല  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  നഡിയമക  81-ാവ്യാക  വകമുപ്പെപ്  പപകവ്യാരക

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡിനല   ജജ്ജീവനകവ്യാര,  അദ്ധവവ്യാപകര,  അനദ്ധവവ്യാപകര  എനഡിവരമുനട

ദക്ഷമത്തഡിനവ്യായമുള്ള  ഇന്ഷമുറന്സപ്,  നപന്ഷന്,  നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ്  ഫണപ്  എനഡിവയമുനട

കവ്യാരവക്ഷമമവ്യായ  സയൂക്ഷഡിപ്പെഡിനമുക  വഡിനഡിദയവ്യാഗത്തഡിനമുമവ്യായഡി  നഡിയമനഡിരമവ്യാണവമുക

ചട്ടങ്ങളമുക  ഓരഡഡിനന്സപ്  പപകവ്യാരക  പപവ്യാബലവത്തഡില്  നകവ്യാണമുവരണനമനപ്  വവവസ്ഥ

നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.   1997 നല  എക.ജഡി.  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  സവ്യാറവയൂട്ടപ്  -അദ്ധവവ്യായക  4  ല്

ഇപപകവ്യാരമമുള്ള  നഡിയമ  നഡിരമവ്യാണത്തഡിനപ്  വഡിദധയമവ്യായഡി

നപന്ഷന്/ഇന്ഷമുറന്സപ്/നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ്  ഫണപ്  വഡിഹഡിതക  ഒടമുകമുനതഡിനപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണഡില്  നഡിനമുക  തമുക  കനണത്തവ്യാവമുനതവ്യാനണനമുക  വവവസ്ഥ

നചയപ്തഡിട്ടമുണപ്.   മമുന്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില്  പരവ്യാമരശ  വഡിദധയമവ്യാകഡിയതഡിനമു  ദശഷവമുക

ഇപപകവ്യാരക  ഒരമു  നഡിയമനഡിരമവ്യാണക നടത്തഡി സരകവ്യാരഡിനന്റെ അകഗജ്ജീകവ്യാരക  ദനടഡിയഡിട്ടഡില.

കയൂടവ്യാനത,  ജജ്ജീവനകവ്യാരമുനട  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്,  സകസ്ഥവ്യാനസരകവ്യാരഡിനന്റെ  ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്

 വകമുപ്പെമുമവ്യായഡി  ബനനപ്പെട്ടപ്  നടപ്പെവ്യാദകണതവ്യാനണനപ്  സരകവ്യാര

ഉത്തരവവ്യായഡിട്ടമുനണങഡിലമുക ആയതപ് പയൂരണമവ്യായഡി പപവ്യാബലവത്തഡിലവ്യാകഡിയഡിട്ടഡില. (ഖണഡിക

1-11 എ  ,  ബഡി  എനഡിവ  കവ്യാണമുക).  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല  ഫണഡില്  നഡിനമുക  ദവറഡിട്ടപ്

സയൂക്ഷഡിദകണതവ്യായ  ഫണഡില് നഡിനമുക  മവ്യാപതമവ്യാണപ്  ദമല് ഇനങ്ങളകപ്  ആവശവമവ്യായ

തമുക കനണദത്തണനതങഡിലമുക,  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ ഫണഡില് നഡിനമുക  ദനരഡിട്ടപ്  ഭജ്ജീമമവ്യായ

തമുക നചലവഴഡികമുന സ്ഥഡിതഡിയവ്യാണപ് നഡിലവഡിലമുള്ളതപ്.  ആയതഡിനവ്യാല് നപന്ഷന് ഫണപ്/

ഇന്ഷഷ്വറന്സപ്  സകബനഡിച  നഡിയമങ്ങള/  ചട്ടങ്ങള  രയൂപജ്ജീകരഡികമുനതഡിനപ്

സതഷ്വരനടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്. 

 

4-4.  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

ഓഡഡിറഡിനപ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള  സകബനഡിച  പപതഡിക  പപകവ്യാരക

(നക.എഫപ്.ഒ/നകഎസപ്എ 12/17  തജ്ജീയതഡി 03.02.17)  നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ് ഫണപ്,  ജഡി.ഐ.എസപ്,

എഫപ്.ബഡി.എസപ്,   നപന്ഷന്  ഫണപ്  എനജ്ജീ  ഋണശജ്ജീരഷ  വരവമുകളമുക  സഷ്വവ്യാപശയ

സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപവമുമമുളനപ്പെനടയമുള്ള സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള നഡിലവഡില്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുണപ്.  ലഭവമവ്യാകഡിയ ദസറപ്നമന്റെപ് പപകവ്യാരക സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയപ്കമുക

സഷ്വവ്യാപശയ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളകമുക  കയൂടഡി  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപ  മയൂലവമവ്യായഡി  പലഡിശനയവ്യാഴഡിനക

ആനക 1,16,62,56,405/- രയൂപയവ്യാണപ് നഡിലവഡിലമുള്ളതപ് .  

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള- പണമവ്യായഡി മവ്യാറഡിയതപ്- വഡിശദവ്യാകശങ്ങള ലഭഡിചഡിട്ടഡില

സരവകലവ്യാശവ്യാല  ഓഡഡിറഡിനവ്യായഡി   സമരപ്പെഡികമുന  വവ്യാരഷഡിക

ധനകവ്യാരവപപതഡികദയവ്യാനടവ്യാപ്പെക   വഡിവഡിധ  സഷ്വവ്യാപശയ  സ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  ദപരഡിലമുളള

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളമുനട  വഡിശദവ്യാകശങ്ങളമുക  ലഭവമവ്യാകവ്യാറമുണപ്.  അനമുബനമവ്യായഡി

ലഭവമവ്യാകമുന  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്  2015-16  സവ്യാമ്പത്തഡികവരഷക

പണമവ്യായഡി  മവ്യാറഡിയ  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളമുനട  വഡിനഡിദയവ്യാഗ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ് ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.  സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളമുനട വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  ചമുവനട

ദചരകമുനമു.

അകകൗണപ് നക നഡിദക്ഷപഡിച

തമുക

നഡിദക്ഷപ

തജ്ജീയതഡി

മചവയൂരഡിറഡി

തജ്ജീയതഡി

മചവയൂരഡിറഡി തമുക

സപ്കയൂള ഓഫപ് നമഡഡികല് എജവമുദകഷന്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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67185060709 7241377 31.3.13 1.6.15 9616062

67185060867 7241377 31.3.13 1.6.15 9416062

67185060958 7241377 31.3.13 1.6.15 9416062

675057032440 8119837 8.3.14 25.3.16 954494

675057032519 8119837 28.3.14 25.3.16 9654494

67057032504 8119837 28.3.14 25.3.16 9659494

യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ദകവ്യാളജപ് ഓഫപ് എന്ജഡിനഡിയറഡിങപ്

67270724039 8809715 27.3.15 27.3.16 9606229

സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളള്ഃ പമുതമുകഡിയദപ്പെവ്യാള മചവയൂരഡിറഡി തമുക പയൂരണമവ്യായഡി ലഭഡിചഡിട്ടഡില

വഡിവഡിധ  സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങളമുനട  ദപരഡിലമുളള  നഡിദക്ഷപങ്ങള  പമുതമുകഡി

നഡിദക്ഷപഡിചദപ്പെവ്യാള  മമുന്കവ്യാലവവ്യാരഷഡിക  ധനകവ്യാരവപപതഡികയഡില്

ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനതമുക  മചവയൂരഡിറഡി  തജ്ജീയതഡിയഡില്  ലഭഡിദകണതമുമവ്യായ  തമുക

ലഭഡിചഡിട്ടഡില.   കമുറഞ  തമുകയവ്യാണപ്  പമുനരനഡിദക്ഷപഡിചതവ്യായഡി

ദരഖനപ്പെടമുത്തഡിയഡിരഡികമുനതപ്.   ആയതഡിനന്റെ  വഡിശദവ്യാകശങ്ങള  പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്

ലഭവമവ്യാകഡിയഡില.

അകകൗണപ്

നക.

നഡിദക്ഷ

പഡിച

തമുക

നഡിദക്ഷ

പ

തജ്ജീയതഡി

മചവയൂരഡി

റഡി

തജ്ജീയതഡി

പലഡിശ

നഡിരകപ്

ലഭഡിദകണ

തമുക

ലഭഡിച

തമുക

കമുറവപ്

67185405678 7241377 31.3.13 1.6.15 8.85 9416062 9350656 65406

67185061204 2896551 31.3.13 1.6.15 8.85 3766425 3740262 26163

67185061124 7241377 31.3.13 1.6.15 8.85 9416062 9350656 65406

67211753775 2754181 29.6.14 13.11.15 9.1 3115630 3083033 32597

67218124116 28194118 8.8.14 23.12.15 8.75 31754649 31367196 387453
മചവയൂരഡിറഡി തമുക പയൂരണമവ്യായഡി ലഭഡികവ്യാത്തതഡിനന്റെ കവ്യാരണക വവകമവ്യാദകണതവ്യാണപ്. 

 സകക്ഷഡിപപ്തക

 സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങളമുനട സകക്ഷഡിപപ്ത വഡിവരക ചമുവനട ദചരകമുനമു.

പകമ
നക.

സ്ഥവ്യാപനക
സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
സരട്ടഡിഫഡികറമുക

ളമുനട എണക

സ്ഥഡിര
നഡിദക്ഷപത്തഡിനന്റെ

മയൂലവക

1. സപ്കയൂള ഓഫപ് നമഡഡികല് 

എഡവമുദകഷന്

32 54,72,07,882

2. സപ്കയൂള  ഓഫപ്  നടകപ്ദനവ്യാളജഡി  ആന്റെപ്

അവപഡപ് സയന്സസപ്

9 7,33,04,424

3. യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ദകവ്യാദളജപ് ഓഫപ് ടജ്ജീചര 8 18,19,24,843

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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എഡവമുദകഷന്

4. എസപ്.ഡഡി.ഇ.  ആന്റെപ്   ഓഫപ്  കവവ്യാമ്പസപ്

നസന്റെറമുകള

16 1,22,381,362

5. യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി  ദകവ്യാദളജപ്  ഓഫപ്

എന്ജഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്, നതവ്യാടമുപമുഴ

6 7,65,06,548

ആനക 71 1001325059

(എ)  ഋണശജ്ജീരഷ വരവഡില് നഡിനമുക നടത്തഡിയ സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

ഇനക എണക നഡിദക്ഷപതമു

ക

1. ജഡി.ഐ.എസപ്. 6 4,47,18,551

2. നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ് ഫണപ് 3 2,28,91,081

3. നപന്ഷന് ഫണപ് 3 19,11,32,201

4. എഫപ്.ബഡി.എസപ്. 1 21,79,671

5. ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ്

 സമുഡന്റെപ് സരവ്വജ്ജീസസപ്

1 2,27,39,603

ആനക ** Expression

  **is faulty

283661107

ആനക നഡിദക്ഷപമയൂലവക =1001325059+283661107= 1284986166

തന്വരഷനത്ത സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപത്തഡിനന്റെ വഡിശദവ്യാകശങ്ങള അനമുബനക  -  3  ല്

ദചരത്തഡിട്ടമുണപ്. 

(ബഡി).  ദകവ്യാദളജമുകളഡില് നഡിനമുള്ള ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികളമുനട വഡിവരങ്ങള

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  അഫഡിലഡിദയറപ്  നചയപ്തഡിട്ടമുള്ള  വഡിവഡിധ  ദകവ്യാദളജമുകളഡില്

നഡിനമുള്ള  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  ഗവവ്യാരന്റെഡികളമുക  ഇതര  നഡദപ്പെവ്യാസഡിറമുകളമുമവ്യായഡി  ആനക

1,93,61,032/-  രയൂപ  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  വകവശക  ഉള്ളതവ്യായഡി  വവ്യാരഷഡിക

ധനകവ്യാരവപപതഡിക  വവകമവ്യാകമുനമു.  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  ഗവവ്യാരന്റെഡികളമുദടയമുക  മറമു

നഡിദക്ഷപങ്ങളമുദടയമുക വഡിവരങ്ങള അനമുബനക 4-ല്  ദചരത്തഡിട്ടമുണപ്.   

(സഡി).  എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെപ്സപ്/മറപ് നഡദപ്പെവ്യാസഡിറമുകള

ഫഡിനവ്യാന്ഷവല് ഗവവ്യാരന്റെഡികദളവ്യാനടവ്യാപ്പെക ലഭവമവ്യാകഡിയ എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെപ് ദസറപ്നമന്റെപ്

പപകവ്യാരക  സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  വകവശമമുള്ള  എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെമുകള/മറപ്

നഡദപ്പെവ്യാസഡിറമുകളമുനട  വഡിവരക  അനമുബനക  5-ല്  ഉളനപ്പെടമുത്തഡിയഡിട്ടമുണപ്.

എന്ദഡവ്യാവപ്നമന്റെമുകളമുക മറപ് നഡദപ്പെവ്യാസഡിറമുകളമുമവ്യായഡി ആനക 4,87,822/-  രയൂപയമുണപ്.

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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4-5.   മമുന്കയൂര പകമജ്ജീകരഡിചഡിട്ടഡില

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയഡില്  ഭരണനഡിരവ്വഹണ  വഡിഭവ്യാഗത്തഡില്  ( .  Ad D നസക്ഷന്)

നഡിനമുക ലഭഡിച മമുന്കയൂറമുകളമുനട വഡിവരക ദരഖനപ്പെടമുത്തമുന രജഡിസര പരഡിദശവ്യാധഡിചതഡില്

2009  മമുതല്  2015-16  വനര വഡിവഡിധ ആവശവങ്ങളകവ്യായഡി അനമുവദഡിചഡിട്ടമുള്ള മമുന്കയൂര

തമുകയഡില്  8835000/-  രയൂപ  31.03.2016-ല്  പകമജ്ജീകരഡികമുവവ്യാന്  അവദശഷഡികമുനതവ്യായഡി

കവ്യാണമുനമു.   ദകരള  ഫഡിനവ്യാന്ഷവല്  ദകവ്യാഡപ്  വവ്യാലവക  1  ആരട്ടഡികഡിള  99  പപകവ്യാരക

മയൂനമുമവ്യാസത്തഡിനകക  പകമജ്ജീകരഡിദകണ  മമുന്കയൂറമുകള  സമയബനഡിതമവ്യായഡി

പകമജ്ജീകരഡികവ്യാത്തപക്ഷക  സരകവ്യാര  ഉത്തരവപ്  നക.  419/11/ഫഡിന്/04.10.11  നല

നഡിരദദ്ദേശങ്ങളകപ് അനമുസകൃതമവ്യായഡി  മമുന്കയൂര തമുക/ബവ്യാകഡി തമുക 18% പലഡിശ സഹഡിതക

തഡിരഡിചടയപ്ദകണതവ്യാണപ്.  മമുന്കയൂര  പകമജ്ജീകരഡികവ്യാത്തതമു  സകബനഡിചപ്

മമുന്റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകളഡില്  വഡിശദമവ്യായഡി  പരവ്യാമരശഡിചഡിട്ടമുനണങഡിലമുക  ഈ  അപവ്യാകത

പരഡിഹരഡികമുനതഡിനപ്  ബനനപ്പെട്ട  അധഡികവ്യാരഡികള  നടപടഡിനയവ്യാനമുക  സഷ്വജ്ജീകരഡിചമു

കവ്യാണമുനഡില.  ആയതഡിനവ്യാല് 2009 വരഷക മമുതല് പകമജ്ജീകരഡികവ്യാനത അവദശഷഡികമുന

മമുന്കയൂറമുകള പകമജ്ജീകരഡികമുനതഡിനമുക  അലവ്യാത്തപക്ഷക പഡിഴപ്പെലഡിശ സഹഡിതക തഡിരഡിനക

ഈടവ്യാകമുനതഡിനമുക അടഡിയന്തേഡിര നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്. 

പരഡിദശവ്യാധനയപ്കപ്  ലഭവമവ്യാകഡിയ  രജഡിസര  പപകവ്യാരക  പകമജ്ജീകരഡികവ്യാത്ത

മമുന്കയൂറമുകളമുനട വഡിവരക അനമുബനക 2- ല് ദചരത്തഡിരഡികമുനമു. 

 

4-6.  ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീസപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട 2015-16 സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷനത്ത  ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീസപ് ചമുവനട

ദചരകമുകപപകവ്യാരക കണകവ്യാകവ്യാവമുനതവ്യാണപ്.  

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലയമുനട  തന്വരഷനത്ത റവനവമു വരവപ് (വവ്യാരഷഡിക 

കണകമു പപകവ്യാരമമുള്ളതപ്)

117,66,65,726

2015-16 വരഷനത്ത ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീ (1%നഡിരകഡില്) 117,66,657

2015-16 വരഷക വനര ഒടമുകമുവവ്യാനമുണവ്യായഡിരമുന ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീസപ് 8,27,43,162

ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള ആനകത്തമുക 9,45,09,819

2015-16 സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷക ഒടമുകഡിയ തമുക ഇല

31.03.2016-ല് ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള തമുക 9,45,09,819

ഒടമുകമുവവ്യാനമുളള  ഓഡഡിറപ് ഫജ്ജീസഡിനന്റെ വരഷക തഡിരഡിചമുള്ള വഡിശദവ്യാകശങ്ങള

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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വരഷക ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള തമുക

1998-99 31,49,725

1999-2000 39,39,603

2000-01 39,21,838

2001-02 49,58,847

2002-03 27,10,530

2003-04 30,57,469

2004-05 35,16,086

2005-06 40,70,013

2006-07 41,80,967

2007-08 47,32,493

2008-09 53,49,107

2009-10 38,42,378

2010-11 34,57,667

2011-12 43,08,201

2012-13 1,03,90,060

2013-14 99,66,669

2014-15 71,91,509

2015-16 11766657

ആനക 9,45,09,819

നവ്യാളഡിതമുവനര  ഓഡഡിറപ്  ഫജ്ജീസഡിനത്തഡില്  ഒടമുകമുവവ്യാനമുള്ള   9,45,09,819/- രയൂപ

സരകവ്യാരഡിദലകപ് ഒടമുകമുനതഡിനപ് നടപടഡികള സഷ്വജ്ജീകരഡിദകണതവ്യാണപ്.  

4-7.  തജ്ജീരപ്പെവ്യാകവ്യാനവദശഷഡികമുന ഓഡഡിറപ് റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ്
വരഷക

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടപ് നമ്പര

1983-84 എല് 174/86 തജ്ജീയതഡി 19.8.1986

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

1984-85 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

344/88 തജ്ജീയതഡി 05.11.1988

1985-86 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

160/88 തജ്ജീയതഡി 13.12.1989

1986-87 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

68/89 തജ്ജീയതഡി 30.03.1991

1987-88 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

151/91 തജ്ജീയതഡി 07.07.1992

1988-89 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

218/94 തജ്ജീയതഡി 29.04.1995

1989-90 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

93/94 തജ്ജീയതഡി 25.03.1996

1990-91 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

263/04 തജ്ജീയതഡി 30.09.2004

1991-92 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

263/04 തജ്ജീയതഡി 30.09.2004

1992-93 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

263/04 തജ്ജീയതഡി 30.09.2004

1993-94 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

267/04 തജ്ജീയതഡി 30.09.2004

1996-97 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

151/00 തജ്ജീയതഡി 12.04.2000

1997-98 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

182/01 തജ്ജീയതഡി 15.10.2001

1998-99 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

77/04 തജ്ജീയതഡി 05.03.2004

1999-2000 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

302/05 തജ്ജീയതഡി 14.08.2006

2000-01 എല്

.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.ഓഡഡിറപ്

383/06 തജ്ജീയതഡി 20.12.2006

2001-02 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 306/07 തജ്ജീയതഡി 18.10.2007

2002-03 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 642/07 തജ്ജീയതഡി 31.12.2007

2003-04 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 205/08 തജ്ജീയതഡി 23.10.2008

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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2004-05 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 658/08 തജ്ജീയതഡി 29.11.2008

 2005-06 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 108/09 തജ്ജീയതഡി 11.03.2010

2006-07 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 301/09 തജ്ജീയതഡി 22.03.2010

2007-08 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 105/10 തജ്ജീയതഡി 08.03.2011

2008-09 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 214/11 തജ്ജീയതഡി 16.05.2011

2009-10 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 54/12 തജ്ജീയതഡി 20.04.2012

2010-11 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 308/13 തജ്ജീയതഡി 29.06.2013

2011-12 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 624/14 തജ്ജീയതഡി 21.10.2014

2012-13 എല്.എഫപ്.എക.ജഡി.യമു.എ 1 100/15 തജ്ജീയതഡി 11.03.2015

2013-14 നകഎസപ്എഎകജഡിയമുഎ 1 854/15 തജ്ജീയതഡി 05.02.2016

2014-2015 നകഎസപ്എഎകജഡിയമുഎ 1 159/17 തജ്ജീയതഡി 20.4.2017

നവ്യാളഡിതമുവനരയമുള്ള  ഓഡഡിറപ്  റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടമുകള  തജ്ജീരപ്പെവ്യാകമുനതഡിനപ്

സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാധഡികകൃതരമുനട അടഡിയന്തേഡിര പശദ്ധ ഉണവ്യാദകണതവ്യാണപ്. 

4-8.  ഓഡഡിറപ് പപതവവദലവ്യാകനക

സകക്ഷഡിപപ്തവഡിവരക 

1. 2015-16 സവ്യാമ്പത്തഡിക വരഷനത്ത ആനക വരവപ് 300,90,79,650

2. 2015-16 വരഷനത്ത ആനക നചലവപ് 291,23,63,094

3. സരവ്വകലവ്യാശവ്യാലവ്യാ  ഫണഡില്  അടവവ്യാകവ്യാനമുള്ള

തമുക

247077

4. തടസനപ്പെടമുത്തഡിയ തമുക 86,16,377.79

5. നഡിരവ്യാകരഡിച തമുക          622407.4

6. ദകപന്ദ/സകസ്ഥവ്യാന സരകവ്യാരമുകളകമുണവ്യായ നഷ്ടക 0

സരവകലവ്യാശവ്യാല ഫണഡിനമുണവ്യായ വവകമവ്യായ നഷ്ടത്തഡിനന്റെ വഡിവരക
ഖണഡി

ക
വരവപ്
നഷ്ടക

നഡിരവ്യാകരഡിച

തമുക
ഉത്തരവവ്യാദഡിയവ്യായ ഉദദവവ്യാഗസ്ഥര

2-6 55,960 പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ. പമുതമുമന , ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

2-7 1,91,117 പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ. പമുതമുമന , ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3-2 1,24,363.60 പശജ്ജീ. ദറവ്യായഡി ദജവ്യാരജപ്, യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി എന്ജഡിനഡിയര

3-4 97,369 പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ. പമുതമുമന , ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

3-8 82,640 പശജ്ജീ. ദറവ്യായഡി ദജവ്യാരജപ്, യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി എന്ജഡിനഡിയര

3-13 54,050 പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ. പമുതമുമന , ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

3-26 2,63,984.80 പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ. പമുതമുമന , ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

ആനക 247077 622407.4

തടസനപ്പെടമുത്തഡിയ തമുക

ഖണഡിക തമുക

3-3 2,07,900

3-5 2,03,925

3-10 4,43,988

3-12 3,57,060

3-15 8,07,909

3-16 51,829

3-17 1,27,500

3-18 6,25,076.79

3-19 1,85,000

3-20 5,91,190

3-25 15,000

3-27 50,00,000

ആനക 86,16,377.79

റഡിദപ്പെവ്യാരട്ടഡില് പപതഡിപവ്യാദഡിചഡിരഡികമുന 
നഷ്ടത്തഡിനമുത്തരവവ്യാദഡികളവ്യായവരമുനട സ്ഥഡിരക ദമല്വഡിലവ്യാസങ്ങള

ദപരമുക ഉദദവവ്യാഗദപ്പെരമുക
ഇദപ്പെവ്യാഴനത്ത  (ഓഡഡിറപ്  നടന
സമയനത്ത)
ഔദദവവ്യാഗഡിക ദമല്വഡിലവ്യാസക

സ്ഥഡിരക 
ദമല്വഡിലവ്യാസക

പശജ്ജീ. ഏപബഹവ്യാക നജ.

പമുതമുമന,  ഫഡിനവ്യാന്സപ്

ഓഫജ്ജീസര

ഫഡിനവ്യാന്സപ് ഒവ്യാഫജ്ജീസര, 
എക.ജഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
പഡി.ഡഡി.ഹഡില്സപ് പഡി.ഒ
ദകവ്യാട്ടയക

9/541,
അതഡിരമ്പമുഴ
പഗവ്യാമപഞവ്യായത്തപ്
പഡി.ഡഡി.ഹഡില്സപ് പഡി.ഒ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദകവ്യാട്ടയക

പശജ്ജീ. ദറവ്യായഡി ദജവ്യാരജപ്,

യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

എന്ജഡിനഡിയര

എകപ്സഡികവയൂട്ടജ്ജീവപ് എന്ജഡിനജ്ജീയര
, 
എക.ജഡി സരവ്വകലവ്യാശവ്യാല
പഡി.ഡഡി.ഹഡില്സപ് പഡി.ഒ
ദകവ്യാട്ടയക

തചനവ്യാലഡില് ഹകൗസപ്
അമലഗഡിരഡി പഡി. ഒ
ദകവ്യാട്ടയക

ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്

അനുബനഗം  -1

2014-15 ഒഭാഡഡിററ്റ് റഡിലപഭാര്ടഡിനുലശേഷഗം പുറപപടുവഡിച

ഓഡഡിററ്റ് ലനഭാട്ടുകളുപടെ വഡിശേദഭാഗംശേങ്ങള

സ്ഥവ്യാപനത്തഡിനന്റെ ദപരപ് ഓഡഡിറപ്

കവ്യാലയ

ളവപ്

ഓഡഡിറപ്

തജ്ജീയതഡി

ഓഡഡിറപ്  കമുറഡിപ്പെഡിനന്റെ  നമ്പര/

തജ്ജീയതഡി

1 സപ്കയൂള  ഓഫപ്

ഫഡിസഡികല്

എജവമുദകഷന്  &

സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ് സയന്സസപ്

2014-15,

2015-16

22.11.16

മമുതല്

24.11.16 വനര

നക.എസപ്.എ.

എക.

ജഡി.യമു.  /എ 5/53/17/21.2.17

2 ദകവ്യാളജപ്  ഡവലപപ്നമന്റെപ്

കകൗണ്സഡില്

16.3.17 നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.  /

എ 5/160/17/4.4.17

3 യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

നഹല്ത്തപ് നസന്റെര

2013-14 ,

2014-15

27.10.16

മമുതല്

നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.\/

എ 5/695/16/21.4.17

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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28.10.16 വനര

4 യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി പകഷപ് 19.4.17 നക.എസപ്.എ. എക.ജഡി.യമു.5

/262/17/25.4.17

5  (IUCOSFA നനജവക) 31.3.17

വനര

27-04-2017

മമുതല്  28-04-

17 വനര

നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു./

എ 5/313/17 /30-05-17

6 ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ്  ഒവ്യാഫപ്

പപഡിന്റെഡികഗപ്  ആന്ഡപ്

പബഡിഷഡികഗപ്

2014-15,

2015-16

05-05-17

മമുതല്  06-05-

17 വനര

നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.

എ 5/ 307/17  /30-05-17

7 യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി

കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സമുകള/

ദഹവ്യാസലമുകള

2014-15 16-02-17

മമുതല്  18-02-

17 വനര

നക.എസപ്.എ. 

എക.

ജഡി.യമു/എ 5/104/17/22.6.17

8 നസന്റെര  ദഫവ്യാര  വഹ

നപരദഫവ്യാമന്സപ്

കമ്പവയൂട്ടഡികഗപ്

2015-16 17.5.16 നക.എസപ്.എ.  എക.ജഡി.യമു.  /

എ 5/353/17/12.7.17

9 സപ്കയൂള  ഓഫപ്  കകപവയൂട്ടര

സയന്സസപ്

2014-15,

2015-16

15.5.17

മമുതല്

16.5.17 വനര

നക.എസപ്.എ.

എക.ജഡി.യമു.  എ 5  /

426/17/8.8.17

10 സപ്കയൂള  ഓഫപ്

നപഡദഗവ്യാഗഡികല്

സയന്സസപ്

2013-14,

2014-15

24.10.16

മമുതല്

26.10.16 വനര

ക.എസപ്എ.എക.ജഡി.യമു.

എ 5  //688/16/9.6.17

11 IUCSSM 2013-14,

2014-15

18.10.16

മമുതല്

20.10.16 വനര

നക.എസപ്എ.എക.ജഡി.യമു.

എ 5/197/17/2.6.17

12 IUCDS 2013-14,

2014-15,

2015-16

4.5.17  മമുതല്

5.5.17 വനര

നക.എസപ്.എ.എകജഡി.യമു.

എ 5/550/17/24.8.17

ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



128
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അനുബനഗം  -2

വഡിവഡിധ വകുപ്പുതലവന്മഭാര് / ജരീവനകഭാര്/ അദത്യഭാപകര്കറ്റ് നല്കഡിയതുഗം

എനഭാല് നഭാളഡിതുവപര ക്രമരീകരഡിചഡിടഡിലഭാത്തതുമഭായ മുന്കൂറുകള
(ഖണഡിക 4-5 കവ്യാണമുക)

തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

4.5.15 9

ദഡവ്യാ.ടഡി.വഡി.തമുളസജ്ജീധരന്, സപ്കയൂള

ഓഫപ് നപഡദഗവ്യാഗഡികല്

സയന്സസപ്

രണമു വരഷ ബഡി.എഡപ്.

കരഡികമുലക

നഡവലപപ്നമന്റെപ്-

65/15-16/437

2452/ -A

(4)/15/ /II Admn

2.5.15

300000

27.5.15 17 ”

ദകവ്യാദളജപ് ടജ്ജീചരമവ്യാരകമുക

ഫവ്യാകല്റഡികളകമുക നവ്യാലമു

ദഡിവസനത്ത വരകപ്

ദഷവ്യാപ്പെപ്.

146/15-16/906

2948/ -A

/1/3140/ /15/V Med

26.5.15

150000

27.5.15 18
പശജ്ജീ. സവ്യാലഡിന് പഡി.എസപ്. , നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര

2015 നല സരവകലവ്യാശവ്യാല

നസനറപ് ഇലക്ഷന്

നടത്തഡിപ്പെപ്

147/15-16/907

2978/ -A

/4/15/ /III Admn

27.5.15

100000

25.6.15 28

ദഡവ്യാ. സവ്യാബമു ദതവ്യാമസപ്, ഓണററഡി

ഡയറക്ടര,

നഎ.നഎ.യമു.സഡി.എന്.എന്.

യമു.ജഡി.സഡി. എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡിയഡില്

പനങടമുകമുനതഡിനപ്  ടഡി.എ/

ഡഡി.എ.

224/15-16/1347

3462/ -A

(4)/15/ /II Admn

17.6.15

60000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

14.7.15 33
പശജ്ജീ. നവങഡിദടശഷ്വരന് ആര,

രജഡിസപ്പടവ്യാറമുനട പഡി.എ.

14, 15 തജ്ജീയതഡികളഡില്

ദകവ്യാടതഡി

ആവശവത്തഡിനവ്യായഡി

ബവ്യാകഗയൂര

സന്ദരശഡിചതഡിനന്റെ നചലവപ്

276/15-16/1647

3933/ -A

/4/15/ /III Admn

13.7.15

10000

7.10.15 48

ദഡവ്യാ. സവ്യാബമു ദതവ്യാമസപ്,

നപപവ്യാഫസര, സപ്കയൂള ഓഫപ്

നകമഡികല് സയന്സസപ്

2015 ഒദക്ടവ്യാബര 6 മമുതല് 8
വനര

നനമദപകവ്യാസപ്ദകവ്യാപ്പെഡിനയ
സകബനഡിചപ് പപജ്ജീ

ദകവ്യാണ്ഫറന്സപ് വരകപ്
ദഷവ്യാപ്പെപ്

538/15-16/3570

5984/ -A

(4)/15/ /II Admn

5.10.15

200000

9.10.15 49
പശജ്ജീ. ബവ്യാബമു നക.നജ., നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര

 , പഡി.ജഡി. ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട

പഡവ്യാഫപ്റപ്

നറഗമുദലഷനമുമവ്യായഡി

ബനനപ്പെട്ട നചലവമുകള

548/15-16/3641

6027/ . -A A

/3/IX Syllabus

revision

/ /15/8.10.15UG PG

12000

29.10.15 58
പശജ്ജീ. ദജവ്യാരജപ് എക.നജ., നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര

ദബവ്യാരഡപ് ഓഫപ്

സഡജ്ജീസഡിനന്റെ

കകനനബന്ഡപ് മജ്ജീറഡിങ്ങഡിനന്റെ

നചലവപ്

622/15-16/4023

6314/ - /1/A V IIRBS

/ /15/BDS Acad

28.10.15

31.10.15 60
ദഡവ്യാ. ബവ്യാബമുകമുട്ടന്, ദപപവ്യാപഗവ്യാക

ദകവ്യാ-ഓരഡഡിദനറര

അഫഡിലഡിദയറഡപ്
ദകവ്യാളജമുകളഡില് ഇ-

ജവ്യാലകക
നടപ്പെവ്യാകമുനതഡിനവ്യായമുളള

പടയഡിനഡിങപ് നചലവപ്

630/15-16/4084

6309/ -A

/4/2015/ /II Admn

28.1.15

114000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

11.11.15 62
പശജ്ജീ. ബവ്യാബമു നക.നജ., നസക്ഷന്

ഓഫജ്ജീസര

യമു.ജഡി/പഡി.ജഡി.

ദകവ്യാഴപ്സമുകളമുനട

സഡിലബസപ് റഡിനനവസപ്

നചയമുനതഡിനമുളള

എകപ്സപ്നപരട്ടപ് കമഡിറഡി

ദയവ്യാഗനചലവപ്

670/15-16/4286

6495/ -A

/4/15/ /III Admn

9.11.15

200000

29.12.15 74
പശജ്ജീ. ദവണമുദഗവ്യാപവ്യാലന് റഡി. ,

നസക്ഷന് ഓഫജ്ജീസര

സവ്യാഫപ് കഷ്വവ്യാരദട്ടഴപ്സഡില് പമ്പപ്

നസറപ് സ്ഥവ്യാപഡികമുനതഡിനപ്
834/15-16/5324

7408/ -A

/4/15/ /III Admn

28.12.15

24000

13.1.16 78
പശജ്ജീ. സനല് കമുമവ്യാര ടഡി.വഡി.,

നസക്ഷന് ഓഫജ്ജീസര

ദകവ്യാകപപഡിനഹന്സജ്ജീവപ്

നറസഡിഡന്ഷവല് പടയഡിനഡിങപ്

ദപപവ്യാപഗവ്യാക

871/15-16/5754

254/ -A

/4/10/ /III Admn

11.1.16

350000

22.1.16 82

ദഡവ്യാ. നനസലസപ് വഡി.പഡി.,

അസഡിസന്റെപ് നപപവ്യാഫസര,

എസപ്.ഇ.എസപ്.  & വവ്യാരഡന്

കകപവയൂട്ടര അകപ്സസറജ്ജീസപ്

വവ്യാങ്ങല് 
914/15-16/6513

158/ -A

(4)/2016/ /II Admn

6.1.16

40000

2.2.16 85
ദഡവ്യാ.ഇന്ദമുദലഖ നക., നപപവ്യാഫസര,

എസപ്.പഡി.എ.പഡി.

നഎന്സജ്ജീന് ലകപ്ചര

സജ്ജീരജ്ജീസപ്
944/15-16/6636

621/ -A

(4)/2016/ /II Admn

1.2.16

500000

8.2.16 92

പശജ്ജീ. സമുനഡില് നക.എന്., ദകവ്യാചപ്

ഇന് ചവ്യാരജപ്,

എസപ്.പഡി.ഇ.എസപ്.എസപ്.

സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ് നമരഡിറപ്

അവവ്യാരഡപ് 2014-15
973/15-16/6763

549/1417/ (2)/20AV

14/ /29.1.16Admn

620000

17.12.16
96 (എ-നക.), 97

(1 മമുതല് 10

നചയരദപഴപ്സണ്സഡിനമുക ദകവ്യാ-

ഓരഡഡിദനറരമവ്യാരകമുമവ്യായഡി
”

1017/15-16/6753-

6763

742/ -AcA

/  .IX workshop syll

400000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

വനര), 98 (1

മമുതല് 10 വനര 
നല്കഡിയതപ്

1022/15-16/7107-

7116

 6.2.16Revision

919/ - /AcA X

 .workshop syl

/16/Revision

16.2.16

1009/ , -Ac A

/IX workshop

date

/16/extension

19.2.16

17.12.16
100 (1 മമുതല് 10

വനര))
” ”

1028/15-16/7133-

7142
”

50000

17.12.16
102 (1 മമുതല് 6

വനര
” ”

1035/15-16/7181-

7190

1044/15-16/7447-

7452

”

50000

5.3.15
105 മമുതല് 120

വനര
” ”

1071/15-16/7625-

7640

25000

17.12.16 96

യമു.ജഡി./ പഡി.ജഡി. സഡിലബസപ്

തയവ്യാറവ്യാകല്, വരകപ്

ദഷവ്യാപ്പെപ് നടത്തഡിപ്പെപ്

1017/15-16/6753-

6763

742/ -AcA

/   .IX workshop syl

/16/6.2.16Revision

17.12.16 എ നക.അബമുള റസവ്യാകപ്, വകമുപ്പെപ് ” ” 919/ -AcA 50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

ദമധവ്യാവഡി, കകപവയൂട്ടര സയന്സപ്,

എക.ഇ.എസപ്. ദകവ്യാദളജപ്

/   .IX workshop syl

/10/Revision

16.2.16

17.12.16 ബഡി

ദഡവ്യാ. ദതവ്യാമസപ് കമുട്ടഡി മവ്യാതവമു, റജ്ജീഡര,

സവ്യാസപ്, ഇടപ്പെളളഡി ” ” ”

50000

17.12.16 സഡി
ദഡവ്യാ. സനവവ്യാ സഡി., കണ്വജ്ജീനര,

നക.ഇ.ദകവ്യാദളജപ്, മവ്യാനവ്യാനക
” ” ”

25000

17.12.16 ഡഡി

ദഡവ്യാ. ദജവവ്യാതഡിസപ് മവ്യാതവമു,

നപപവ്യാഫസര, സപ്കയൂള ഓഫപ്

ബദയവ്യാസയന്സസപ്

” ” ”

25000

17.12.16 ഇ

സഷ്വപപ്ന ദജവ്യാരജപ്, കഡിനഡികല്

നവയൂപടജ്ജീഷവന്, വകമുപ്പെമുദമധവ്യാവഡി,

അല്ദഫവ്യാന്സവ്യാ ദകവ്യാദളജപ് പവ്യാലവ്യാ

” ” ”

25000

17.12.16 എഫപ്

ലഡിന്സഡി ദജവ്യാസഫപ്, ഇകഗജ്ജീഷപ്, നസന്റെപ്

ദസദവവഴപ്സപ് ദകവ്യാദളജപ് ദഫവ്യാര

വഡിമന്, ആലമുവ

” ” ”

50000

17.12.16 ജഡി
ദഡവ്യാ. ദബബഡി ദതവ്യാമസപ്,

നചയരമവ്യാന്, ബഡി.ഒ.എസപ്.
” ” ”

50000

17.12.16 എചപ്

ദഡവ്യാ. ദജവവ്യാതഡിസപ് മവ്യാതവമു,

നപപവ്യാഫസര, സപ്കയൂള ഓഫപ്

ബദയവ്യാസയന്സസപ്

” ” ”

50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

17.12.16 നഎ

ദഡവ്യാ. കജ്ജീരത്തഡി ടഡി. ആര,

നപപവ്യാഫസര, സപ്കയൂള ഓഫപ്

ബദയവ്യാസയന്സസപ്

” ” ”

25000

17.12.16 നജ
ദഡവ്യാ. ദതവ്യാമസപ് കമുട്ടഡി മവ്യാതവമു,

ഇലദപക്ടവ്യാണഡികപ്സപ്
” ” ”

25000

17.2.16 96/സഡി
സഷ്വപപ്ന ദജവ്യാരജപ്, കഡിനഡികല്

നവയൂപടജ്ജീഷന്
”

1017/15-16/6753-

6763

25000

19.2.16 97(1)
അനയൂപപ് വഡിശഷ്വനവ്യാഥന്,

അദസവ്യാസഡിദയറപ് നപപവ്യാഫസര
”

1022/15-16/7107-

7116
”

50000

19.2.16 97(2)
പഡി. നജ. ദജവ്യായഡി പനചഡികല്,

അതഡിരമ്പമുഴ
” ” ”

50000

19.2.16 97(3)
ദഡവ്യാ. എ.യമു.വരഗജ്ജീസപ്,

നചയരമവ്യാന്, ബഡി.ഒ.എസപ്. ഹഡിന്ദഡി
” ” ”

50000

19.2.16 97(4)
ദഡവ്യാ. നഡനജ്ജീസപ് ദതവ്യാമസപ് റഡി.,

കണ്വജ്ജീനര
”

1022/15-16/7107-

7116
”

25000

19.2.16 97(5)
ആര.നക.വരഗജ്ജീസപ്, എസപ്.എചപ്.

ദകവ്യാളജപ് ദതവര
” ” ”

25000

19.2.16 97(6)

മഞയൂലഡിന് ദജകബപ്,

അദസവ്യാസഡിദയറപ് നപപവ്യാഫസര,

അസകപപ്ഷന് ദകവ്യാദളജപ്,

ചങ്ങനവ്യാദശരഡി

” ” ”

25000

19.2.16 97(7) ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനറപ് ദജകബപ്, ” ” ” 25000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

കണ്വജ്ജീനര, എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്
കമഡിറഡി, സപ്കയൂള ഓഫപ് ടയൂറഡിസക

സഡജ്ജീസപ്

19.2.16 97(8)

മഞയൂലഡിന് ദജകബപ്,
അദസവ്യാസഡിദയറപ് നപപവ്യാഫസര,

അസകപപ്ഷന് ദകവ്യാദളജപ്,
ചങ്ങനവ്യാദശരഡി

” ” ”

25000

19.2.16 97(9)

ദഡവ്യാ. ദറവ്യാബഡിനറപ് ദജകബപ്,

കണ്വജ്ജീനര, എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി, സപ്കയൂള ഓഫപ് ടയൂറഡിസക

സഡജ്ജീസപ്

” ” ”

25000

19.2.16 97(10)

ദഡവ്യാ. നറജഡിദമവ്യാള സഡി.,

നചയരദപഴപ്സണ്, നനവസപ്

പപഡിന്സഡിപ്പെല്, 

” ” ”

50000

22.2.16 98(1) സഡിറഡിയകപ് ദതവ്യാമസപ് പനയപ്കല് ” ”

1009/ -AcA

/  IX workshop date

/16/extension

19.2.16

25000

22.2.16 98(2)
ദഡവ്യാ. ഇ. എന്. നവ്യാരവ്യായണന്,

നചയരമവ്യാന്, സകസപ്കകൃതക
”

1028/15-16/7133-

7142
”

50000

22.2.16 98(3)
നക. നജ. ദതവ്യാമസപ്, നചയരമവ്യാന്,

ഫഡിസഡികപ്സപ്
” ” ”

50000

22.2.16 98(4) ദഡവ്യാ. വഡി. ടഡി. ദതവ്യാമസപ്, ” ” ” 50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

നചയരമവ്യാന്, നകമഡിസപ്പടഡി

22.2.16 98(5)
ദഡവ്യാ. നഹലവ്യാനഡി എക.നനവ.,

നചയരദപഴപ്സണ്, നകവ്യാദമഴപ്സപ്
” ” ”

50000

22.2.16 98(6)
ദഡവ്യാ. ദമരഡിയമ വഡി. മവ്യാതവമു,

നചയരദപഴപ്സണ്, ഹഡിന്ദഡി
” ” ”

50000

22.2.16 98(7)
ദഡവ്യാ. നജ. ജഡി. ദറ, നചയരമവ്യാന്,

ബഡി.ഒ.എസപ്., ദബവ്യാട്ടണഡി
” ” ”

50000

22.2.16 98(8)
ദഡവ്യാ. ബജ്ജീന നക.നക., കണ്വജ്ജീനര,

സകസപ്കകൃതക
” ” ”

50000

22.2.16 98(9)
നപപവ്യാഫ. ദതവ്യാമസപ് സജ്ജീഫന്,

കണ്വജ്ജീനര, പരഡിസ്ഥഡിതഡി ശവ്യാസപ്പതക
” ” ”

25000

22.2.16 98(10)
ദജവ്യാണ്സണ് എക.എക.,

കണ്വജ്ജീനര, ദസവ്യാദഷവവ്യാളജഡി
” ” ”

25000

22.2.16 100(1)

ദഡവ്യാ. സഡിസഡിലഡി ദപരലഡി അലകപ്സപ്,

നചയരദപഴപ്സണ്, ഫഡിസഡികല്

എജവമുദകഷന്

” ” ”

50000

22.2.16 100(2)

ദഡവ്യാ. മഡിറഡിയമ മവ്യാണഡി ,

നചയരദപഴപ്സണ്, ദഹവ്യാകസയന്സപ്

പഡി.ജഡി.

”
1035/15-16/7181-

7190
”

25000

22.2.16 100(3)

ദഡവ്യാ. ദമരഡി നസന്പടജ്ജീല,

നചയരദപഴപ്സണ്, നപവ്യാളഡിറഡികല്

സയന്സസപ്.

” ” ”

25000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

22.2.16 100(4)
സജ്ജീഫന് ജയഡികസപ്, കണ്വജ്ജീനര,

ബദയവ്യാ ഇന്ഫരമവ്യാറഡികപ്സപ്.
” ” ”

25000

25.2.16 100(5)

ദഡവ്യാ. അദന്റെവ്യാണഡിദയവ്യാ ദറവ്യാസഡിലഡിന്

നക.നജ., നചയരദപഴപ്സണ്,

സമുദവവ്യാളജഡി

” ” ”

50000

25.2.16 100(6)
ദഡവ്യാ. ആന്സഡി ഇകൗപ്പെന്,

നചയരദപഴപ്സണ്, ഇകഗജ്ജീഷപ്
” ” ”

50000

25.2.16 100(7)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാദജവ്യാ ദജവ്യാരജപ്,

നചയരദപഴപ്സണ്, ദബവ്യാട്ടണഡി
” ” ”

50000

25.2.16 100(8)
സജ്ജീഫന് ജയഡികസപ്, കണ്വജ്ജീനര,

എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി
” ” ”

25000

25.2.16 100(9)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാസഫപ് ദജവ്യാണ്,

നചയരമവ്യാന്, നകമഡിസപ്പടഡി
” ” ”

50000

25.2.16 100(10)

നപപവ്യാഫ. നകവ്യാചമുമവ്യാതവമു എക.

ദജവ്യാസഫപ്, കണ്വജ്ജീനര,

അകപ്ദചഷ്വറഡിയന് സയന്സസപ്

” ” ”

25000

25.2.16 102(1)
ദഡവ്യാ. നക.എക. കമുരവന്,

നചയരമവ്യാന്, സവ്യാറഡിസഡികപ്സപ്
”

1044/15-16/7447-

7452
”

25000

25.2.16 102(2)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാരജപ് ഫഡിലഡിപ്പെപ്,

നചയരമവ്യാന്, ഹഡിസറഡി (യമു.ജഡി.)
” ” ”

50000

25.2.16 102(3)
ദഡവ്യാ. ദജവ്യാരജപ് ഫഡിലഡിപ്പെപ്

നചയരമവ്യാന്, ഹഡിസറഡി (പഡി.ജഡി.)
” ” ”

50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

25.2.16 102(4)

ദഡവ്യാ. സവ്യാകസണ് ദഡവഡിസപ്

പടയവ്യാട്ടഡി, നചയരമവ്യാന് ,

സമുദവവ്യാളജഡി

” ” ”

50000

25.2.16 102(5)
ദഡവ്യാ. സണഡി ദജവ്യാസഫപ്,

നചയരമവ്യാന്, നകവ്യാദമഴപ്സപ്
” ” ”

50000

25.2.16 102(6)

ബജ്ജീന നചറഡിയവ്യാന്, കണ്വജ്ജീനര,

എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി, ഫമുഡപ്

നടകപ്ദനവ്യാളജഡി

” ” ”

25000

5.3.15 105
ദഡവ്യാ. ടഡി. ചപന്ദന്, കണ്വജ്ജീനര,

എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി, തമഡിഴപ്
”

1071/15-16/7625-

7640
”

25000

5.3.16 106
പഡി.എ. വനജകമുമവ്യാരഡി, കണ്വജ്ജീനര,

നപരദഫവ്യാമഡിങപ് ആരടപ്സപ്
” ” ”

25000

5.3.16 107

ദഡവ്യാ. എഫപ്.ജഡി.

നബദനവ്യാനപദരരഡിയ, കണ്വജ്ജീനര,

അകഷ്വവ്യാകളചര

” ” ”

25000

5.3.16 108
ദഡവ്യാ. പപകവ്യാശപ്, കണ്വജ്ജീനര

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി) മദ്ദേളക
” ” ”

25000

5.3.16 109

കലവ്യാമണലക രവ്യാമന് നമ്പയൂതഡിരഡി,

കണ്വജ്ജീനര (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി) നചണ

” ” ”

25000

5.3.16 110
ദഡവ്യാ. ദഷരലഡി കമുരവന്,

നചയരദപഴപ്സണ്, മലയവ്യാളക
” ” ”

50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
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ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

5.3.16 111
ദഡവ്യാ. പയൂജ പഡി. ബവ്യാലസമുന്ദരക

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി) മവയൂസഡികപ്
” ” ”

25000

5.3.16 112
ആര നനഷലജ, നചയരദപഴപ്സണ്,

മവ്യാത്തമവ്യാറഡികപ്സപ്
” ” ”

50000

5.3.16 113

കലവ്യാമണലക രവ്യാമന് നമ്പയൂതഡിരഡി,

കണ്വജ്ജീനര (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി) നചണ (പഡി.ജഡി.)

” ” ”

25000

5.3.16 114

നക. പപകവ്യാശപ് , കണ്വജ്ജീനര

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി) പഡി.ജഡി.

മദ്ദേളക

” ” ”

25000

5.3.16 115

നക. പപകവ്യാശപ് , കണ്വജ്ജീനര

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി)

നപരദഫവ്യാമഡിങപ് ആരടപ്സപ്

” ” ”

25000

5.3.16 116

ദഡവ്യാ.നക.എന്. കകൃഷപ്ണകമുമവ്യാര,

കണ്വജ്ജീനര (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി) ജഡിദയവ്യാളജഡി

” ” ”

25000

5.3.16 117
ദസവ്യാഫഡി ദതവ്യാമസപ്,

നചയരദപഴപ്സണ്, സവ്യാറഡിസഡികപ്സപ്
” ” ”

25000

5.3.16 118

നപപവ്യാഫ. വഡി.നക. രദമശന്,

കണ്വജ്ജീനര, (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി), മവയൂസഡികപ്

” ” ”

25000

5.3.16 119 ദഡവ്യാ. ലഡിസഡി പഡി.നജ. , ” ” ” 50000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

നചയരദപഴപ്സണ്, പഡി.ജഡി.

ദസവ്യാഷവല് വരകപ്

5.3.16 120

ദഡവ്യാ. ഷജ്ജീലമ ദജകബപ് നക.,

നചയരദപഴപ്സണ്, ദഹവ്യാക

സയന്സപ്

” ” ”

50000

5.3.16 121
ദഡവ്യാ. ബഡി.ആര. ബജ്ജീന റവ്യാണഡി,

നചയരദപഴപ്സണ്, ഫഡിദലവ്യാസഫഡി
”

1080/15-16/7703-

7704
”

25000

5.3.16 122

ദഡവ്യാ. ബഡി.ആര. ബജ്ജീന റവ്യാണഡി,

നചയരദപഴപ്സണ്, ഫഡിദലവ്യാസഫഡി

പഡി.ജഡി.

” ” ”

25000

9.3.16 123

ദഡവ്യാ. ഹഡിലവ്യാല് നക.എക.,

നചയരമവ്യാന് , ബഡി.ഒ.എസപ്.

അറബഡികപ്

”
1087/15-16/7782-

7783
”

50000

9.3.16 124
എല്. ഉണഡികകൃഷപ്ണന് ,

നചയരമവ്യാന്, ഇകദണവ്യാമഡികപ്സപ്
”

1087/15-16/7782-

7783
”

50000

9.3.16 125

ഫവ്യാ ദജകബപ് നതദകപറമ്പഡില്,

കണ്വജ്ജീനര, (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി) സഡിറഡിയകപ്, പഡി.ജഡി.

”
1101/15-16/7857-

7860
”

25000

9.3.16 126

ദഡവ്യാ. ദജവ്യാസഫപ് എക.നക.,

കണ്വജ്ജീനര (എകപ്സപ്ദപരട്ടപ്

കമഡിറഡി) ദസവ്യാഷവല് വരകപ്

” ” ”

25000

10.3.16 127 ലജ്ജീസസപ് എല് .നക., കണ്വജ്ജീനര ” ” ” 25000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി)

മളട്ടഡിമജ്ജീഡഡിയ യമു.ജഡി.

10.3.16 128

ജജ്ജീന് നസബവ്യാസവന്, കണ്വജ്ജീനര

(എകപ്സപ്ദപരട്ടപ് കമഡിറഡി)

ആനഡിദമഷന്

” ” ”

25000

10.3.16 129

ദഡവ്യാ. ബഡിദനവ്യാ ദജവ്യാസഫപ്,

പപഡിന്സഡിപ്പെല്, ടഡി.എക.നജ.എക.

ദകവ്യാദളജപ്, ബഡി.ഒ.എസപ്. ജഡിദയവ്യാളജഡി

” ” ”

25000

10.3.16 130

സവ്യാജന് എന്. ദതവ്യാമസപ്,

അസഡിസന്റെപ് നപപവ്യാഫസര, മരഡിയന്

ദകവ്യാദളജപ്, കമുട്ടഡികവ്യാനക

” ” ”

25000

14.3.16 131

ദഡവ്യാ. ആര. ഗഡിരജ്ജീഷപ് കമുമവ്യാര,

അദസവ്യാസഡിദയറപ് നപപവ്യാഫസര,

സപ്കയൂള ഓഫപ് ഇന്റരനവ്യാഷണല്

റഡിദലഷന്സപ്, നപവ്യാളഡിറഡികപ്സപ്

നവ്യാഷണല്

നസമഡിനവ്യാറഡിനവ്യായഡി

നല്കഡിയ തമുക

1117/15-16/7932

1475/ - /A III

(4)/10/ /Admn

10.3.16

450000

16.3.16 132

ദഡവ്യാ.നക.ടഡി. റവ്യാകദമവ്യാഹന്,

അദസവ്യാസഡിദയറപ് നപപവ്യാഫസര,

എസപ്.എസപ്.സഡി.

എബഡിലഡിറഡി

ദപപവ്യാജക്ടഡിനവ്യായമുളള

നനഫനല് ഇന്സവ്യാളനമന്റെപ്

1130/15-16/7997
1406/ 1/1/16/P&D A

/4.3.16dmn

1980000

15.3.16 133
ദഡവ്യാ. ജവ്യാസപ്മഡിന് , അസഡിസന്റെപ്

നപപവ്യാഫസര, എസപ്.നഎ.എല്.പഡി.

നവ്യാഷണല് നസമഡിനവ്യാര

നടത്തഡിപ്പെഡിനവ്യായമുളള

നചലവപ്

1134/15-16/8030

1572/ -A

/4/2016/ /II Admn

15.3.16

250000
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തജ്ജീയതഡി മമുന്കയൂര രജഡിസറഡിനല
പകമനക

ജജ്ജീവനകവ്യാരന് തമുക നചലവഴഡിചതഡിനന്റെ ഉദദ്ദേശക ബഡില് നക ഉത്തരവപ് നക തമുക

22.3.16 142
നക.എന്. സമുനഡില്, ദകവ്യാചപ് ഇന്

ചവ്യാരജപ്, എസപ്.പഡി.ഇ.എസപ്.എസപ്.

സപ്ദപവ്യാരടപ്സപ്

സപ്ദകവ്യാളരഷഡിപ്പെപ്
1212/15-16/11002

1861/ -A

(2)/2015/ /V Admn

31.3.15

350000

ആനക

**

Expres

 sion is

faulty

**

ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്
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 അനുബനഗം   - 3

സഡിരനഡിലക്ഷപങ്ങള
1)   സഷ്വവ്യാപശയസ്ഥവ്യാപനങ്ങള
( ) i സപ്കയൂള ഓഫപ് നമഡഡികല് എഡവമുദകഷന്

പക
മ

നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1 67086622946 738765 03.07.2009 23.05.2017 1347929

2 67136643361 86846 14.12.2015 14.12.2020 124386

3 67136643305 57817 14.12.2015 14.12.2020 82809

4 67174581759 8972493 12.02.2012 13.02.2017 14418240

5 67174582118 7995549 13.02.2012 14.02.2017 12848352

6 67330052648 32931983 23.07.2015 23.06.2017 38514858

7 67236603083 7707954 28.03.2013 13.06.2017 11737632

8 67236603323 7707954 28.03.2013 13.06.2017 11737632

9 67185061124 9350656 01.06.2015 01.06.2018 12034469

10 67185405678 9350656 01.06.2015 01.06.2018 12034469

11 67185061204 3740262 01.06.2015 01.06.2018 4813787

12 67225900168 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669

13 67225900362 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669

14 67225900612 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669

15 67225900758 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669

16 67225900861 9655066 25.05.2013 26.05.2018 14702669

17 67036039202 9610710 17.05.2014 17.05.2016 11427143

18 67036039042 9610710 17.05.2014 17.05.2016 11427143

19 67036045921 9610710 17.05.2014 17.05.2016 11427143

20 67036045636 9610710 17.05.2014 17.05.2016 11427143

21 67314772996 10254633 23.02.2015 23.01.2018 13106865

22 67314603133 92256759 21.02.2015 23.01.2018 117917133

23 67297163037 176400848 09.10.2014 09.10.2024 399161597

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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24 67084024255 11817121 08.11.2014 04.08.2017 14781796

25 67081729292 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

26 67081729361 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

27 67081729429 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

28 67081729474 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

29 67081729509 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

30 67081729554 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

31 67081729611 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

32 67081729666 10139927 19.09.2014 15.06.2017 12683828

ആനക 547207882 885354495

( )  ii സപ്കയൂള ഓഫപ് നടകപ്ദനവ്യാളജഡി ആന്റെപ് അവപഡപ് സയന്സപ്

പക
മ

നക
.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67043471348 4604838 22.08.2012 22.08.2017 7133367

2. 67043471257 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945

3. 67043471199 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945

4. 67043471122 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945

5. 67043471053 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945

6. 67043471019 7802546 22.08.2012 22.08.2017 12086945

7. 67225901004 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669

8. 67225901140 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669

9. 67297163139 10376744 09.10.2014 09.10.2024 23480600

ആനക 73304424 120454030

( )  iii യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ദകവ്യാദളജപ് ഓഫപ് ടജ്ജീചര എഡവമുദകഷന്

പക
മ

നക
.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67136635928 3837896 06.12.2010 06.12.2015 5773209

2. 67174581942 7995549 13.02.2012 14.02.2017 12848352

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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3. 67222279404 7898488 31.03.2013 27.03.2018 12175854

4. 67225901264 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669

5. 67225901366 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669

6. 67225901560 9655056 25.05.2013 26.05.2018 14702669

7. 67274315046 50214550 29.04.2014 30.05.2017 66316519

8. 67297163106 83013192 09.10.2014 09.10.2024 187843076

ആനക

**

Expression

  **is faulty

**

Expression

  **is faulty

( )  iv സപ്കയൂള ഓഫപ് ഡഡിസന്സപ് എഡവമുദകഷന് ആന്റെപ് ഓഫപ് കവവ്യാമ്പസപ്  നസന്റെര

പക
മ

നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാകമു

ന തജ്ജീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡി

യവ്യാകമു
ദമ്പവ്യാള
തമുക

1. 67166302223 9556790 26.11.2011 27.11.2016 15357169

2. 67166305814 7466242 29.11.2011 30.11.2016 11997788

3. 67166305610 7466242 29.11.2011 30.11.2016 11997788

4. 67222277441 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

5. 67222277214 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

6. 67222276209 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

7. 67222274064 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

8. 67222236834 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

9. 67222228802 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

10. 67222278637 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

11. 67222278376 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

12. 672222278127 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

13. 67222278069 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

14. 67222277951 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

15. 67222278183 7898488 26.03.2013 27.03.2018 12175854

16. 67297163128 3110232 09.10.2014 09.10.2024 70441799

ആനക 122381362 255904792

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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( )  v യയൂണഡിദവഴപ്സഡിറഡി ദകവ്യാദളജപ് ഓഫപ് എഞഡിനജ്ജീയറഡികഗപ്, നതവ്യാടമുപമുഴ

പകമ
നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67132945117 8094865 24.10.2013 24.10.2016 10418242

2. 67132946018 8094865 24.10.2013 24.10.2016 10418242

4. 67211753775 3083033 13.11.2015 30.03.2017 3372454

5. 67218124116 31367196 23.12.2015 08.05.2017 34046897

6. 67337672270 25866589 24.09.2015 24.09.2020 37505210

ആനക 76506548 95761045
ആനക ( )i മമുതല്  ( ) v വനര  =1001325059/-

2)   ഋണശജ്ജീരഷവരവഡില് നഡിനമുള്ള സ്ഥഡിരനഡിദക്ഷപങ്ങള

( ) i പഗയൂപ്പെപ് ഇന്ഷമുറന്സപ് സപ്കജ്ജീക (ജഡി.ഐ.എസപ്)

പക
മ

നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന
തജ്ജീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67122418514 4012379 04.08.2015 04.08.2020 5962184

2. 67142369784 9840820 09.02.2011 09.06.2016 16181262

3. 67147624152 3971557 07.03.2016 07.03.2021 5688304

4. 67226490604 11298087 26.05.2013 26.05.2018 17204668

5. 67337738028 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483

6. 67337737909 7797854 28.09.2015 28.09.2020 11306483

ആനക 44718551 67649384

( )  ii നപപവ്യാവഡിഡന്റെപ് ഫണപ്

പക
മ

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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നക. കമുന തജ്ജീയതഡി
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67166302370 5375694 26.11.2011 27.11.2016 8638407

2. 67167042829 9556790 10.12.2011 12.12.2016 15357169

3. 67174581657 7958597 14.01.2012 15.01.2017 12788972

ആനക 22891081 36784548

( ) iii ഫവ്യാമഡിലഡി നബനഡിഫഡിറപ് സപ്കജ്ജീക

പകമ
നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67136640778 2179671 09.12.2015 09.12.2020 3121854

ആനക 2179671 3121854

( )  iv നപന്ഷന്

പകമ
നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ

കമുന തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാ
കമുദമ്പവ്യാള

തമുക

1. 67141477713 63952726 03.11.2013 30.07.2016 81078057

2. 67314776843 61492860 23.02.2015 23.01.2018 78596537

3. 67317994508 65686615 18.03.2015 18.02.2018 83976024

ആനക 191132201 243650618

( )  v ഡഡിപ്പെവ്യാരട്ടപ്നമന്റെപ് ഓഫപ് സമുഡന്റെപ് സരവ്വജ്ജീസസപ്

പകമ
നക.

സ്ഥഡിര നഡിദക്ഷപ
രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ
തമുക

നഡിദക്ഷപ
തജ്ജീയതഡി

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാകമു

ന തജ്ജീയതഡി 

കവ്യാലവ്യാവധഡി
പയൂരത്തഡിയവ്യാകമു
ദമ്പവ്യാള തമുക

1. 67286772417 22739603 27.07.2014 04.08.2017 30031362

ആനക 22739603 30031362
ആനക ( ) i മമുതല്  ( ) v വനര =283661107/-

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16
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ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്

മഹഹാതഹാഗഹാനന്ധി സര്വ്വകലഹാശഹാല ഓഡന്ധിററ്റ് റന്ധിപപഹാര്ടറ്റ് 2015-16

K
E
R

A
L
A

 S
T
A
T
E
 A

U
D

IT
 D

E
P
A

R
T
M

E
N

T



149

അനുബനഗം   - 4

ഫഡിനഭാന്ഷത്യല് ഗത്യഭാരനഡി 

പകമ

നമ്പര

സ്ഥവ്യാപനക അകകൗണപ്

നമ്പര

നഡിദക്ഷപഡിച

തജ്ജീയതഡി

നഡിദക്ഷപഡിച

തമുക

മചവമുരഡിറഡി

തജ്ജീയതഡി

മചവമുരഡിറഡി

തമുക

1. , MOSCMC Kolencherry 67337738153 28.9.2015 238118 28.9.2020 345259

2.     , Lisie College of Nursing Kochi 57004110756 30.10.2015 235216 31.10.2018 291797

3. .    , St Gregorious College of Nursing Parumala 67354000374 20.2.2016 476849 20.2.2026 954460

4.     ,Sree Narayana College of Education

Muvattupuzha

67353999273 20.2.2016 480510 20.2.2026 961788

5.     , Holy Family College of Nursing Muthalakodam 67354226155 23.2.2016 479851 23.2.2026 960468

6.     , San Jose College of Nursing Perumbavoor 67355098754 1.3.2016 479712 1.3.2026 960190

7.     Sahyadri College of Physical Sciences 67355098595 1.3.2016 479712 1.3.2026 960190

8.    , Samaritan College of Nursing Pazhanganad 57004111046 18.3.2013 184767 19.3.2016 237799

9.    , Lisie College of Nursing Kochi 57004111079 28.3.2013 184758 29.3.2016 237787

10.    , Nirmala colllege of Pharmacy Muvattupuzha 57004111206 18.5.2013 180595 19.5.2016 232429

11.    , Amrutha College of Dentistry Kochi 57004111331 24.6.2013 555712 25.6.2016 715212

12.  , , Nazareth Ashramam Othera Tiruvalla 57004111342 24.6.2013 555117 25.6.2016 714446

13.   , Tiruvalla Medical Mission Tiruvalla 57004111499 28.7.2013 182345 29.7.2016 234681

14.   , Annoor Educational Trust Muvattupuzha 57004111998 7.12.2013 190532 8.12.2016 245218
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പകമ

നമ്പര

സ്ഥവ്യാപനക അകകൗണപ്

നമ്പര

നഡിദക്ഷപഡിച

തജ്ജീയതഡി

നഡിദക്ഷപഡിച

തമുക

മചവമുരഡിറഡി

തജ്ജീയതഡി

മചവമുരഡിറഡി

തമുക

15.    , Porukara College of Education Alappuzha 67013624406 19.6.2011 141478 20.6.2016 223492

16.   , Nangelil Ayurveda college Kothamangalam 67014804272 12.7.2011 172557 13.7.2016 275938

17.    , TMM college of Nursing Thiruvala 67014835074 13.7.2011 144995 14.7.2016 231863

18.  Court Deposit 67023351003 21.11.2011 403827 21.11.2016 645764

19.    , Samaritan College of Nursing Pazhanganad 67026501761 15.12.2011 175187 15.12.2016 280143

20.    Nangelil Ayurveda College Kothamangalam 67026950387 20.12.2011 176334 21.12.2016 281977

21.     Mar Baselios Medical Mission Hospital 67027697898 28.12.2011 176337 29.12.2016 281982

22. .  , St Johns Hospital Kattappana 67030952491 6.2.2016 479653 6.2.2019 595030

23.   , Nangelil Ayurveda College Kothamangalam 67052769557 5.1.13 206001 6.1.18 313697

24.  , Pushpagiri MCH Thiruvalla 67052986049 22.1.13 630289 23.1.18 959801

25.   , Corporate Educational Agency 67058659049 4.4.14 205426 4.4.17 264387

26.   , Adi Sankara Trust Kalady 67058659118 4.4.14 205426 4.4.17 264387

27.  SNDP Yogam 67058659265 11.3.14 1040832 11.3.17 1339570

28.    ,Vishwajyothi college of Engineering

Muvattupuzha

67058850090 24.4.14 786290 25.4.17 1011970

29. , MOSCMC Kolencherry 67059582266 22.4.14 205311 22.4.17 264239

30.    Porukara College of Education 67059602319 11.5.14 205242 11.5.17 264150

31.    Christujyothi college of Management 67067528287 12.8.14 624935 12.8.17 804303

32.      Sree Narayana Arts and Science College 67067626035 8.9.14 210690 8.9.17 273160

33.   -   Indira Gandhi Co operative Hospital Kochi 67067626104 8.9.14 210690 8.9.17 273160

34. .   , St Gregorios Dental College Kothamangalam 67067626160 8.9.14 201690 8.9.17 273160
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പകമ

നമ്പര

സ്ഥവ്യാപനക അകകൗണപ്

നമ്പര

നഡിദക്ഷപഡിച

തജ്ജീയതഡി

നഡിദക്ഷപഡിച

തമുക

മചവമുരഡിറഡി

തജ്ജീയതഡി

മചവമുരഡിറഡി

തമുക

35. .    , St Johns College of Nursing Kattappana 67071517177 6.11.13 486798 7.11.18 741293

36.    Little fower Hospital

Angamaly

67083445107 22.4.15 248859 22.4.18 320286

37. .    , St Joseph College of Nursing Kothamangalam 67083445298 22.4.15 248859 22.4.18 320286

38.    , Pushpagiri Collge of Nursing Thiruvalla 67083445390 22.4.15 747957 22.4.18 962635

39.    , Samaritan College of Nursing Pazhanganad 67083445527 22.4.15 248655 22.4.18 320024

40. , MOSCMC Kolencherry 67083445844 22.4.15 248859 22.4.18 320286

41.     , Holy Family College of Nursing Muthalakkodam 67083446008 22.4.15 248401 22.4.18 319697

42.    , Caritas College of Nursing Thellakom 67083447636 22.4.15 746583 22.4.18 960866

43.    , Medical Trust Hospital Ernakulam 67083447749 22.4.15 248859 22.4.18 320286

44.      , Lisie College of Nursing Ernakulam 67083447830 22.4.15 248859 22.4.18 320286

45.    , Mar Baseliose Dental College Kothamangalam 67083447987 22.4.15 248859 22.4.18 320286

46. .    , St Thomas college of Nursing Changanassery 67083448197 22.4.15 248859 22.4.18 320286

47.    , Theophilous College of Nursintg Kangazha 67083448415 22.4.15 740461 22.4.18 952987

48.    ,Lourdes college of Nursing Ernakulam 67083472174 22.4.15 248859 22.4.2018 320286

49.    , Pushpagigiri College of Pharmacy Thiruvalla 67133001234 12.10.13 556819 13.10.2016 716636

50. ,   -  Secretary Indira Gandhi Co operative Hospital 67139088448 30.12.15 211241 30.12.2020 302552

51. ,      Principal Labour India College of Teacher

Education

67139088595 30.12.15 211241 30.12.2020 302552

52. ,    Principal Porukara College of Education 67139088721 30.12.15 211241 30.12.2020 302552

53. .    St Joseph College of Communication 67139089768 10.1.11 153879 23.12.2016 254311
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പകമ

നമ്പര

സ്ഥവ്യാപനക അകകൗണപ്

നമ്പര

നഡിദക്ഷപഡിച

തജ്ജീയതഡി

നഡിദക്ഷപഡിച

തമുക

മചവമുരഡിറഡി

തജ്ജീയതഡി

മചവമുരഡിറഡി

തമുക

54.   -  , Indira Gandhi Co operative Hospital Kochi 67142369547 7.2.11 153443 9.8.2016 251340

55. .    St Joseph College of Communication 67142369988 12.11.13 366010 9.8.2016 464021

56.     , Little fower College of Nursing Angamali 67337092006 19.9.15 535507 19.9.2020 786040

57.      Margin Money of Financial Guarantee 67143355782 28.2.14 44649 28.2.2017 57464

58.    , Nirmala College of Pharmacy Muvattupuzha 67056088994 7.3.14 200291 7.3.2017 257778

ആനക 19361032 27688933

ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്
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അനുബനഗം   - 5

എന്ലഡഭാവറ്റ്പമനറ്റ്
 

പകമ

നക.

സ്ഥവ്യാപനക സ്ഥഡിര

നഡിദക്ഷപ

രസജ്ജീതപ് നക.

നഡിദക്ഷപ

തജ്ജീയതഡി

നഡിദക്ഷപ

തമുക

പലഡിശ

നഡിരകപ്

കവ്യാലവ്യാവധഡി

പയൂരത്തഡിയവ്യാകമുന

തജ്ജീയതഡി 

മചവമുരഡിറഡി

തമുക

1.   ( . Rajagiri College Dr Moses

) Trophy Endowment
67071485701 4.11.08 10000 9.25 4.11.2018 10000

2.   VKR Menon Memorial

Endowment
67071484854 5.11.08 5960 9.25 5.11.2018 5960

3. .  Smt Annamma Kunchakko

 Memorial Endowment
57004112652 24.11.09 15000 7.75 24.11.2019 15000

4. .  . .  Prof P C Menon Memorial

Endowment
67112107995 19.5.15 33152 8.5 19.5.2020 50484

5. .  P Sekharan Nair

.Endowment
67043462141 22.8.12 22670 8.75 22.8.2017 34947

6.  NSS Endowment 57004112448 24.11.2012 50000 8.50 24.11.2022 50000

7. .  . .Dr A T Devasia

Endowment
67028732583 10.1.07 9100 8.00 10.1.2017 20093

8.  Govinda Menon

Endowment
67322611247 15.5.15 100000 8.5 15.5.2016 108775
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9.   Institute of Chartered

   ( )Accountants of India ICAI
67350462561 10.1.16 125000 7 10.1.2017 133982

10. .   .Sri Mavelikkara R

 Prabhakara Varma
67350461679 10.1.16 54654 7 10.1.2017 58581

ആനക 425536 487822

ദജവ്യായഡിന്റെപ് ഡയറക്ടര

ദകരള സകസ്ഥവ്യാന ഓഡഡിറപ് വകമുപ്പെപ്

എക.ജഡി. സരവകലവ്യാശവ്യാല ഓഡഡിറപ്


